2

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2017/12/7

قوات االحتالل تعتقل  13مواطنًا خالل حملة دهم
رام الله " -األيام"" ،وفا" :اعتقلت قوات االحتالل ،فجر أمس 16 ،مواطنًا،
خالل حملة مداهمات في عدد من محافظات الضفة والقدس.
وأش���ار نادي األسير ،في بيان له ،أمس ،إلى أن قوات االحتالل اعتقلت
أربعة مواطنين من محافظة طوباس ،هم :الشقيقان الفي وأحمد ناصر
أبو خضير ،وعبيدة محمد عنبوسي ،ووديع عالن.
وق���ال مدير نادي األس���ير في طوب���اس ،محمود صوافط���ة :إن قوات
االحت�ل�ال اعتقلت الش���اب عبيدة محمد عنبوس���ي ،بع���د دهم منزله
في مدينة طوباس ،والش���اب وديع عالن دراغمة ،من س���كان الفارسية
باألغوار الشمالية.
وفتش جنود االحتالل خيام بعض المواطنين في منطقة الفارس���ية،
ودققوا في هويات بعض المواطنين.
َ
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل مواطنين من محافظ���ة بيت لحم ،هما:
الطفل على خالد نجاجرة ( 14عامًا) ،وش���ريف ش���اكر القواسمة ،إضافة
َ
إلى اعتق���ال مواطنين آخرين من الخليل ،هما :أنس يوس���ف صبارنة،
وأسيد محمد الهريني ،والمواطن أنس عبد الرحمن زيدان من طولكرم.
ّ
فقد اعتقلت قوات االحتالل ،أمس ،فتى وش���ابًا من بيت لحم ،وسلمت
آخر بالغ���ًا ،لمراجع���ة مخابراتها ،حيث أف���اد مصدر أمن���ي بأن قوات
االحتالل اعتقلت الش���اب ش���ريف الدين إبراهيم القواسمة ( 38عامًا)
ّ
من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ،كما س���لمت عماد حس���ين ديرية
بالغًا ،لمراجعة مخابراتها في مجمع مس���توطنة "غوش عتصيون" بعد
دهم منزليهما ،وتفتيشهما في البلدة.
ولفت المصدر إلى أن قوات االحت�ل�ال اعتقلت من قرية نحالين غرب
بيت لح���م ،الفتى علي خالد نجاجرة ( 14عام���ًا) ،بعد دهم منزل والده،
وتفتيشه.
وأوضح���ت مصادر أمنية ومحلية إلى أن ق���وات االحتالل دهمت بلدة
حلحول ش���مال الخليل ،واعتقلت المواطن محمد إبراهيم أبو ريان (35
عامًا) ،وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها ،عرف منها منزل األسير

المحرر محمد إياد البو ،ومحمد مهيب زماعرة ،ومحمد يوس���ف زماعرة،
وخليل محمد محمود زماعرة.
وأكد الناشط اإلعالمي محمد عوض ،أن قوات االحتالل دهمت منطقة
الظهر المجاورة لمس���توطنة "كرمي تسور" جنوب بلدة بيت أمر ،شمال
الخليل ،واعتقلت الش���اب أنس يوس���ف صبارنة ( 20عامًا) ،وفتش���ت
المنزل بشكل كامل وعبثت بمحتوياته.
وذك���رت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل دهمت بل���دة يطا جنوب
الخليل ،واعتقلت الش���اب أس���يد محمد الهريني من منزله في منطقة
الجرفان جنوب البلدة.
من جهة أخرى ،كثفت قوات االحتالل من حواجزها العس���كرية على
كل مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل ،وفتش���ت المركبات
ودققت في هويات المواطنين.
واعتقلت ق���وات االحتالل ،فجر أمس ،أمين س���ر حركة "فتح" ـ إقليم
القدس ،شادي مطور بعد دهم منزله في المدينة المقدسة ،ونقل إلى
أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس.
كما اعتقلت قوات االحتالل الطفل محمد أبو الهوى ( 14عامًا) ،والشاب
نادر أبو لبن ( 19عامًا) من جبل الزيتون بالقدس.

تمديد اعتقال أمين سر
"فتح" في القدس  6أيام
رام الل���ه " -األيام" :مددت محكمة االحتالل ف���ي القدس ،أمس ،فترة اعتقال
أمي���ن س���ر حركة "فتح" في القدس ش���ادي مطور لمدة س���تة أي���ام ،بذريعة
ّ
استكمال التحقيق.
وأش���ار محامي نادي األس���ير مفيد الحاج ،في بي���ان صحافي ،إلى أن محكمة
االحتالل ّ
وجهت للمعتقل مطور تهمة "التخطيط النتفاضة".

مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف"
نابلس " -وفا" :اقتحم مئات المستوطنين ،فجر أمس" ،مقام يوسف"
شرق مدينة نابلس ،بحماية قوات كبيرة من جيش االحتالل.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" ،إن مئات المس���توطنين اقتحموا المقام
فجرًا ،وس���ط إجراءات أمنية مش���ددة ،بهدف أداء طق���وس تلمودية

بالمنطقة.
يش���ار إلى أن ما تسمى كتيبة "غوكار" بجيش االحتالل اقتحمت ألول
م���رة منذ  18عاما ،برفقة رئيس مجلس المس���توطنات ش���مال الضفة
الغربية "يوسي دغان" مقام يوسف.

إخطارات بوقف البنـاء في إذنـا
الخلي���ل " -وفا" :أخطرت ق���وات االحتالل أمس ،بوقف بن���اء عدد من المنازل
والمنشآت في بلدة إذنا غرب الخليل.
وذكرت مص���ادر في بلدية إذنا ل���ـ "وفا" ،أن قوات االحت�ل�ال ألقت إخطارات
بش���كل عشوائي ،تقضي بوقف البناء والهدم لعدد من المنازل والمنشآت في
منطقة واد الناقة غرب بلدة إذنا.
وأخطرت قوات االحتالل المواطنين :عالء عيد البطران ،بوقف بناء منزله قيد اإلنش���اء
ومس���احته  150مترا مربعا ،وخليل حس���ين البطران ،بوقف بناء منزله بمساحة  100متر
مربع ،وأشرف محمد البطران ،بوقف بناء بركس لألغنام بمساحة  200متر مربع.

وأش���ارت المص���ادر إلى أن المنطق���ة تتعرض لمضايقات االحتالل بش���كل
مستمر ،كما وجهت إلى المواطنين العديد من اإلخطارات بوقف البناء والهدم
بحج���ة عدم الترخيص ،وكونها تقع في المنطقة المصنفة (ج) ،مبينة أن هذه
اإلج���راءات تأتي ضمن سياس���ة االحتالل التي تس���عى إلى تهجير الس���كان
وإبعادهم عن أراضيهم بالقوة.
وأكدت بلدية إذنا أنها تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،إلى تعزيز
صم���ود المواطنين من خ�ل�ال تزويد هذه المناطق بخدم���ات البلدية ،وتوجيه
المواطنين إلى الجهات ذات العالقة لمتابعة هذه اإلخطارات.

إغـالق مـداخـل بيـوت وطـرق فـي يعـبـد
جنين " -وفا" :أغلق���ت قوات االحتالل ،امس ،المدخ���ل الغربي لبلدة
يعبد جنوب غربي جنين ،ومداخل منازل وطرقًا فرعية فيها.
وذكرت مص���ادر محلية لـ"وف���ا" ،بأن جراف���ات االحتالل أغلقت
المدخل الغربي لبلدة يعبد عند مفترق قرية زبدة ،ومدخلي منزلي
المواطني���ن عبدالله الخطيب ،وناصر أبو بكر بالس���واتر الترابية،
وتم مداهم���ة منازل مواطنين باس���تخدام الكالب البوليس���ية،
واس���تولى جنود االحتالل على كاميرات مراقبة من منزل المواطن

يحيى أبو شملة.
يش���ار إلى أن قوات االحتالل ،أغلق���ت الليلة قب���ل الماضية ،البوابة
المقام���ة على مدخ���ل أم الريحان ف���ي منطقة يعب���د ،وحاجز برطعة
العس���كري جنوب غربي جنين ،وحاجز دوتان العس���كري بعد أن قامت
بالسماح فقط للمركبات التي بحوزة أصحابها تصاريح دخول.
وال تزال قوات االحتالل تنصب عدة حواجز عس���كرية في محيط بلدة
يعبد ،وتكثف من تواجدها العسكري فيها.

تفاقم الوضع الصحي لعدد من
األسـرى ّ
جـراء اإلهمــال الطـبـي
دعوة لتأهيل مكاتب استشارية
يتلقى البنك اإلس���المي للتنمية ،عبر آليات االس���تئمان ،تمويالت مالية من
جهات مانحة (إقليمية ودولية) لتنفيذ مشاريع في قطاعات ومجاالت مختلفة
((بنية تحتية مياه  -صرف صحي -كهرباء -طرق ..الخ)) ،إسكان ،تعليم ،صحة،
زراعة ،مش���اريع اجتماعية وتمكين اقتصادي....الخ) وذلك في أنحاء مختلفة
من دولة فلس���طين بما فيها قطاع غزة و مدن وقرى الضفة الغربية والقدس
الشرقية.
ويتولى البنك مهمة اإلشراف الش���امل على كافة مراحل هذه المشاريع بدءًا
من تقييم االحتياجات وحتى تسليمها للجهات المستفيدة مرورًا بالتنفيذ،
وتقدي���م تقارير للمانحين .وتختلف أحجام هذه المش���اريع من صغيرة إلى
متوسطة.
ف���ي هذا الس���ياق يدعو البن���ك اإلس���المي للتنمية المكاتب االستش���ارية
المتخصصة التي لديها الخبرة والقدرة والرغبة للتقدم بمستنداتها لدراسة
تأهيلها لمعاونة البنك في األعمال المش���ار إليها وحسب الشروط المرجعية
ووصف العمل ال���ذي توافى به المكاتب أو التحالف���ات (ال تزيد عن مكتبين
متضامنين بقيادة أحدهما) والتي تحقق شروط التأهيل.
ترسل االستفسارات على  TFD@isdb.orgفي موعد أقصاه  10يناير 2018
وترسل المستندات على  TFD@isdb.orgفي موعد أقصاه 20يناير 2018

رام الل���ه " -األيام" :أفاد نادي األس���ير ،أمس ،بأن الوضع الصحي لعدد
من األسرى المرضى في سجون االحتالل ،يزداد صعوبة في ظل استمرار
اعتقالهم في ظروف س���يئة ،إلى جانب االستمرار في ممارسة سياسة
اإلهمال الطبي بحقهم.
وأش���ار نادي األس���ير ،في بيان صحافي ،إلى أن محامي���ه تمكنوا من
زيارة أربعة من األس���رى مؤخرًا ،ومنهم األس���ير محم���د مازن دويكات
( 30عامًا) ،من نابلس ،الذي فقد  %90من بصره خالل الش���هر الماضي،
بس���بب ما ّ
تعرض له م���ن مماطلة في تقديم الع�ل�اج ،علمًا أنه معتقل
من���ذ  6كان���ون األول  ،2016وال يزال موقوفًا ،ويقبع في س���جن "جلبوع"،
إضافة إلى المعتقل الموقوف أحمد نافذ المصري ( 19عامًا) من الخليل،
ال���ذي يعاني من وضع صحي صعب ،إذ كان قد ّ
تعرض إلصابة في بطنه
ّ
خ�ل�ال عملية اعتقاله بتاريخ  25أيلول  ،2017أدت إلى تضرر العديد من
األعضاء الداخلية لديه ،وهو يقبع في "عيادة معتقل الرملة".
وأوض���ح نادي األس���ير أن س���لطات االحتالل تواصل اعتقال األس���ير
المريض بس���ام الس���ايح ،رغم إصابته بالس���رطان في ال���دم والعظام،
وهشاشة العظام ،وهبوط نبضات القلب ،وهو يقبع في معتقل "إيشل"،
ومعتقل منذ الثامن من تشرين األول  ،2015وما زال موقوفًا.
ولفت إلى أن األسيرة صابرين زبيدات تعاني من إصابتها بمرض الذئبة
يسبب لها آالمًا ّ
الحمراء ،ما ّ
حادة في المفاصل ،وهي محكومة بالسجن 50
شهرًا ،ومعتقلة منذ  22أيلول  ،2016وتقبع في سجن "الشارون".

