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"إدارة السجون" تحرم األسرى من متابعة كأس العالم
غزة  -حس���ن جبر :أبلغ���ت إدارة س���جون االحتالل األس���رى بقرارها منعهم
من متابعة مونديال كأس العالم ،الذي س���يبدأ اليوم في العاصمة الروس���ية
موسكو ،وسط ترقب ومتابعة عالمية كبيرة.
وسيحرم القرار األسرى من مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم ،والتي
تعتبر اللعبة األكثر ش���عبية في األراضي الفلس���طينية ،ما سيزيد من التوتر
بين األسرى وإدارة السجون.
وتتحكم إدارة الس���جن بالقنوات التي يشاهدها األسرى وسبق أن منعتهم
من متابعة قنوات إخبارية تعتبرها تحريضية.
وأكد مركز حنظلة لألس���رى والمحررين أن إدارة السجون أبلغت األسرى بمنع
األس���رى من متابعة مباريات "كأس العالم" ،مش���يرًا إلى أن هذا اإلجراء يعتبر
تجاوزًا جديدًا وفي إطار السعي المستمر من إدارة مصلحة السجون للتضييق

والتنغيص على األسرى.
وأوض���ح مركز "حنظلة" أن حالة من الغضب واالس���تياء تس���ود في األس���رى
نتيجة ه���ذا القرار الذين يرون فيه ضربًا بعرض الحائط لكل مطالب األس���رى
واحتياجاته���م واتصالهم بالعالم الخارجي ،علمًا أن مونديال كأس العالم هو
مناس���بة رياضية عالمية تحل كل أربع سنوات ويتابعها المهتمون بالرياضة
في كافة أنحاء العالم ،فيما ُيحرم األس���رى وبقرار تصعيدي من إدارة السجون
من متابعته.
وأش���ار المركز إل���ى أنه ينظر لهذا القرار بعين الخط���ورة؛ كونه يمثل حلقة
جديدة من حلقات القهر والحرمان لألس���رى ،ضمن السياسة الممنهجة إلدارة
السجون في سحب منجزات الحركة األسيرة واالمتيازات التي سبق أن انتزعها
األسرى بتضحياتهم ونضالهم.

االحتالل يفتح نيرانه باتجاه األراضي الزراعية شرق خان يونس
رفح  -محمد الجمل:
أطلقت قوات االحتالل المنتش���رة في محيط معبر "صوفاه" ،الواقع على خط
التحديد جنوب ش���رقي محافظة خان يونس ،النار بشكل متقطع خالل ساعات
ليلة أول من أمس وفجر أمس ،مستهدفة قرى وبلدات حدودية في المحافظة.
وأف���ادت مصادر متع���ددة بأن قوات االحتالل المنتش���رة عل���ى طول الخط
المذك���ور ،أطلقت النار من األس���لحة المتوس���طة والثقيلة باتجاه البس���اتين
القريبة من الحدود ،واس���تهدفت خيام المعتصمين في مخيمي العودة شرق
رفح وخان يونس .وأش���ارت المصادر إلى أن إط�ل�اق النار ألحق أضرارًا متفاوتة
بعدد من الغرف الزراعية ،دون أن يسفر عن وقوع إصابات ،لكنه خلف حالة من
القلق في صفوف سكان البلدات المذكورة.
وتواصل إطالق النار بصورة متقطعة خالل ساعات الصباح ،ما منع العديد من
المزارعين من الوصول ألراضيهم الزراعية لفالحتها ومتابعتها.
وكان مواطن���ون من س���كان البلدات المذكورة ،أك���دوا تنفيذ قوات االحتالل

مناورات وتدريبات على طول خط التحديد خالل اليومين الماضيين ،خاصة في
محيط المواقع العسكرية المحاذية لخط التحديد ،تزامنًا مع استمرار عمليات
التحليق المكثفة للطائرات بمختلف أنواعها.
وكان���ت قوات االحت�ل�ال واصلت خالل س���اعات صباح أمس انتش���ارها على
ط���ول خط التحدد ،بعد وصول مزيد من الدبابات واآلليات العس���كرية للمواقع
المنتشرة على طول الخط المذكور.
وبالتزامن مع إط�ل�اق النار ،واصلت جرافات عس���كرية تنفيذ أعمال تجريف
موس���عة ،امتدت على طول خط التحديد قبال���ة البلدتين المذكورتين ،خاصة
في محيط معبر "كيس���وفيم" ،واش���تملت على إقامة تالل رملية ،فيما واصلت
فرق هندس���ية بجيش االحتالل إصالح وإغالق ثغرات في السياج الفاصل ،كان
أحدثها متظاهرون خالل المواجهات التي اندلعت في األيام الماضية.
يذكر أن قوات االحتالل تحاول باستمرار إعادة تأهيل السياج الفاصل ،ووضع
ً
أسالك ش���ائكة جديدة ،بدال من تلك التي اقتلعها وأزالها المتظاهرون خالل
األسابيع القليلة الماضية.

االحتالل ّ
يضيق على
تجار جنين وطوباس
جني���ن " -وف���ا" :فرضت س���لطات
االحتالل ،أم���س ،إجراءات تضييقية
جديدة على تج���ار محافظتي جنين
وطوباس ،الذي���ن يدخلون إلى داخل
الخ���ط األخض���ر ،بواس���طة تصاريح
تجارية.
وأفاد رئي���س غرفة تجارة وصناعة
جني���ن عمار أب���و بكر ،بأن س���لطات
االحت�ل�ال وضم���ن سياس���ة العقاب
الجماع���ي بح���ق أبن���اء الش���عب
الفلس���طيني بهدف التضييق على
االقتص���اد وخنقه ،فرضت ش���روطًا
جديدة على التجار الذين يتوجهون
إلحض���ار البضائ���ع م���ن الميناء في
حيفا أو من الس���وق اإلسرائيلية ،من
ضمنه���ا إلزامهم بإحض���ار فواتير
إضافي���ة بقيمة  30ألف ش���يكل مع
شهادة التعريف.
وأش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل
توقفت عن إص���دار التصاريح لتجار
المحافظتي���ن إل���ى حي���ن تنفي���ذ
ش���روطها ،مناش���دًا المؤسس���ات
الحقوقي���ة التدخل لوقف سياس���ة
العقاب التعسفي بحق المواطنين.
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تفاقم معاناة األسرى
في معتقل "عتصيون"
رام الل���ه " -األي���ام" :قالت محامية
نادي األس���ير ،جاكلي���ن فرارجة ،إن
األس���رى ف���ي معتق���ل "عتصيون"
العس���كري ،جن���وب بي���ت لح���م،
يواجهون أوضاعًا صعبة ومأس���اوية،
تفاقمت خالل شهر رمضان.
ونقل���ت المحامي���ة فرارج���ة ع���ن
األس���رى ف���ي معتق���ل "عتصيون"،
حس���ب بيان للنادي ،أمس ،أن إدارة
ُ
المعتقل تقدم له���م بقايا الطعام،
وأن رائح���ة كريه���ة منتش���رة في
المعتقل بس���بب عدم إفراغ س���احة
"الفورة" من النفايات.
ً
وأش���ارت فرارجة نقال عن األس���ير
سائد صليبي ،إلى أنه تعرض للضرب
المب���رح لدى اعتقاله م���ن قبل قوات
االحتالل م���ن منزل عائلته الس���اعة
الخامس���ة صباحًا في الس���ادس من
حزيران الجاري.
ولف���ت البي���ان إل���ى أن معتق���ل
"عتصي���ون" ُي ّ
ع���د من أس���وأ مراكز
االعتق���ال التابعة لجي���ش االحتالل،
ويت���م احتجاز المعتقلين فيه داخل
غرف م���ن حديد ،ويصفها األس���رى
ً
شتاء بالثالجات ،وصيفًا باألفران.

األسير عز الدين عطار
يعاني اإلهمال
الطبي المتواصل
رام الله " -األيام" :نقل تقرير صادر
عن هيئة شؤون األسرى والمحررين،
أمس ،ش���كوى األس���ير المريض عز
الدين عط���ار ( 35عامًا) م���ن مدينة
طولكرم ،التي يوضح من خاللها سوء
أوضاع االعتقال التي يعيش���ها ّ
جراء
ّ
سياس���ة اإلهمال الطب���ي المتعمد
بحقه من قبل إدارة سجون االحتالل.
وأشارت هيئة ش���ؤون األسرى في
تقريرها ،إلى أن األسير عطار يعاني
من "ديس���ك" في ظهره ،خاصة في
الفقرتين  L3و L4من���ذ العام ،2004
ومن���ذ ذل���ك الوق���ت لم تق���م إدارة
الس���جن بعالجه ،واكتف���ت بإعطائه
مسكنات لآلالم.
وأكد األسير عطار ،أن وضعه الصحي
يزداد سوءًا يومًا بعد آخر ،مع استمرار
إدارة الس����جن في امتناعها عن إجراء
الفح����وص الطبي����ة الالزم����ة وتقديم
العالج المناس����ب له ،وع����دم تحديد
موعد إلجراء عملية له في الظهر ،مبينًا
أنه في الوقت الحالي ،يمشي بصعوبة
وال يستطيع القيام بأي عمل أو نشاط
يذكر ،ولم يع����د يحتمل األوجاع التي
يعاني منها يوميًا.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن األسير
عط���ار معتق���ل من���ذ الع���ام 2003
ومحكوم بالسجن لمدة  21عامًا.
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