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إجبار أسير مريض في "نفحة"
السير وهو ّ
على َّ
مقيد
رام الل���ه – "األيام" :قال األس���ير محمد الخطيب ( 47عامًا) م���ن بيت لحم ،إن قوات
"النحشون" أجبرته على َّ
السير وهو مقيد اليدين والقدمين أثناء عملية نقله لتلقي
َّ
العالج؛ ويعاني األس���ير الخطيب من صعوبة في الس���ير والحرك���ة نتجت عن قيام
أح���د الممرضين في معتقل "نفحة" بإعطائ���ه حقنه بطريقة خاطئة في أواخر العام
الماضي.
وأضاف األسير الخطيب لمحامي نادي األسير الذي قام بزيارته في معتقل "نفحة"
أنه اضطر للجلوس على األرض والصراخ على قوات "النحش���ون" بسبب األوجاع التي
أصابته أثناء عملية النقل عبر عربة "البوسطة" وإجباره على المشي السريع.
وطالب األس���ير الخطيب بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة المرضى التي تتفاقم
جراء نقلهم عبر عربة "البوسطة" والتي يصفها األسرى برحلة عذاب إضافية.
ُيشار إلى أن األس���ير الخطيب محكوم ّ
بالسجن المؤبد و( )20عامًا وهو معتقل منذ
عام .2006
يذكر أن ق���وات "النحش���ون" تعتبر من أكبر الوح���دات القمعي���ة التابعة إلدارة
ُ
معتق�ل�ات االحتالل ،فقد استش���هد عدد من األس���رى جراء عملي���ات قمع نفذتها
بحقهم ،أثناء عملية النقل وخالل عمليات االقتحامات والتفتيشات لغرف األسرى.
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حملة اعتقاالت تطال  24مواطنًا بينهم أطفال
العمر ( 16عاما) ،بعد دهم منازل ذويهم ،وتفتيشها ،في قرية مادما ،والشاب
وليد مرسي عيد ،إضافة إلى المحرر جعفر أحمد دبابسة ( 35عاما).
وفي محافظة بيت لحم ،اعتقلت قوات االحتالل  3مواطنين.
وأفادت مصادر محلية ب���أن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين :تقي رأفت
ثوابتة ،وحسين يوسف الشوملي ،عبد الرازق ابو سل.
وفي محافظة الخليل ،اعتقلت قوات االحتالل  3مواطنين
وأفادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتالل اعتقلت الطفل محمد يوس���ف
جن���ازرة ( 16عام���ا) من مخيم الع���روب ،وعبد الرزاق الس���ل ( 20عام���ا) ،وإياد
إس���ماعيل عيد ،من قرية ش���يوخ العروب في الخليل ،بع���د تفتيش منازلهم،
والعبث بمحتوياتها.
وفي محافظة جنين ،اعتقلت قوات االحتالل مواطنين.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الشابين راكان داوود
غوادرة ،وش���ادي علي غوادرة ،بعد دهم منزليهما في قرية بئر الباش���ا

محافظات – "األيام" :ش���نت قوات االحتالل ،أم���س ،حملة اعتقاالت طالت 24
مواطنًا بينهم أطفال خالل عمليات دهم واقتحام في عدة محافظات بالضفة.
ففي محافظة رام الله والبيرة ،اعتقلت قوات االحتالل  5مواطنين.
وذكرت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت الش���ابين عصام أبو عليا،
ويحيى بدر أبو عليا من قرية المغير ش���مال ش���رقي رام الله ،واألس���ير المحرر
مؤمن زي���د من مخيم الجلزون ،ومحم���د حامد من قرية بيتين ش���رق رام الله،
وأسيد أبو عدي من قرية كفر نعمة غرب رام الله،
فيما أش���ار نادي األس���ير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت من المحافظة أيضًا
الشاب س���عود ناصر عرار ( 25عاما) ،ودهم عمارة س���كنية في حي المصايف
بمدينة رام الله ،وفتش عددًا من الشقق ،دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
وفي محافظة نابلس ،اعتقلت قوات االحتالل  5مواطنين.
وذكرت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب محمد عيسى نصار
( 22عاما) ،والطفلين رش���يد رامز نصار ،ورعد معتصم زيادة ،وكالهما يبلغ من

ﻣﻄﻌﻢ وﺣﻠﻮﻳﺎت ﺳﺎﻣﺮ

تهنئة
بديا_سلفيت /الحاج حسن محمود القرم ابو اياد وزوجته ام اياد واالخوه
واالخ���وات واألصهار وعموم آل القرم خاصة
وأهال���ي بدي���ا عام���ة يتقدم���ون بالتهنئ���ة
والتبريك من ابنهم

االستاذ اياد حسن القرم
بمناس���بة حصوله على درجة الماجستير في
التخطي���ط والتنمية السياس���ية من جامعة
النجاح الوطنية ،متمنين له مزيدا من التقدم
والنج���اح لما يخ���دم ويحقق مصالح ش���عبنا
الفلسطيني ،إلى األمام والعقبى للدكتوراه

جنوب جنين.
وفي محافظة القدس ،اعتقلت قوات االحتالل  3مواطنين
وقالت مص���ادر متع���ددة إن قوات االحت�ل�ال اعتقلت الش���قيقين مصعب
ويوسف الطويل ،بعد دهم منزليهما في مخيم شعفاط ،واقتادتهما إلى أحد
مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس المحتلة.
وفي وقت الحق ،اعتقلت قوات االحتالل ش���ابا وسط مدينة القدس المحتلة
بزع���م أنه حاول تنفيذ عملي���ة طعن ،ونقلته إلى مرك���ز تحقيق وتوقيف في
المدينة.
وفي محافظة قلقيلية ،اعتقلت قوات االحتالل طفال.
وقال���ت مصادر متعددة إن ق���وات االحتالل اعتقلت الطفل احمد عيس���ى
صبري ( 15عاما) اثناء عودته الى منزله برفقة والده في مدينة قلقيلية.
وف���ي محافظة أريحا ،اعتقلت قوات االحت�ل�ال مواطنين فادي جهالين ،وعبد
الكريم ابو زينه.
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