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االحتالل يشن حملة اعتقاالت طالت  22مواطنًا
رام الل���ه " -األي���ام"" ،وف���ا" :اعتقلت
قوات االحت�ل�ال ،الليلة قب���ل الماضية
وفج���ر أم���س 22 ،مواطنًا ،خ�ل�ال حملة
مداهم���ات ف���ي ع���دد م���ن محافظات
الضفة.
وأشار نادي األسير ،في بيان صحافي،
أم���س ،إلى أن ق���وات االحتالل اعتقلت
 9مواطنين م���ن بلدة بيت أمر ش���مال
الخليل هم :خلي���ل جمال ابو ماريا (32
عامًا) ،وش���قيقه طارق ( 27عامًا) ،وإياد
عمر الصليبي ( 22عامًا) ،وش���قيقه زياد
( 23عامًا) ،وجهاد رائد مقبل ( 21عامًا)،
وحس���ن محمد حس���ن مقبل ( 21عامًا)،
وأيهم خليل عبد الفت���اح صبارنة (22
عامًا) ،وأحمد سمير ابو عياش ( 19عامًا)،
وراشد بشار عيسى زعاقيق ( 19عامًا).
وأصي���ب مواط���ن بج���روح بالرصاص
المعدني المغلف بالمطاط ،والعشرات
بح���االت اختن���اق ج���راء اط�ل�اق قوات
االحت�ل�ال الغ���از المس���يل للدم���وع،
في مواجه���ات أعقبت اقتح���ام قوات
االحتالل بلدة بيت أمر.
وقال الناش���ط اإلعالمي محمد عوض،
إن ق���وات االحتالل عاثت بالمنازل التي
اقتحمتها ف���ي بيت أم���ر خرابًا ،حيث
س���كبت المواد الغذائي���ة على األرض،
وحطم���ت األث���اث ،وبع���ض االب���واب.
كما الص���ق جنود االحتالل منش���ورات

تحذيري���ة عل���ى الج���دران ،تح���ذر
المواطني���ن من اس���تمرارهم بمقاومة
االحتالل.
وأوض���ح ن���ادي األس���ير أن ق���وات
االحتالل اعتقلت م���ن محافظة نابلس
ثالثة مواطنين ،بينهم األسير المحرر
والمحاضر ف���ي جامعة النجاح الوطنية
غسان ذوقان ،إضافة إلى إبراهيم نواف
العامر ،ويزن محمد وليد.
وأف���ادت مصادر محلي���ة وأمنية بأن
قوات االحتالل اقتحمت حي المعاجين
في مدينة نابل���س ،واعتقلت المحاضر
ذوق���ان في الخمس���ينيات م���ن عمره،
واس���تولت على نحو  11ألف شيكل من
منزله وأجه���زة هات���ف محمولة ،كما
فتش���ت مطبعة المناه���ل التي يملكه
قرب مخيم بالطة شرقًا.
وذك���رت المص���ادر ذاته���ا أن قوات
االحت�ل�ال اقتحم���ت قرية كف���ر قليل
ش���رق نابلس واعتقلت الشاب إبراهيم
ن���واف العامر ،بعد مداهمة منزل ذويه
وتفتيش���ه ،كما اقتحم���ت بلدة قصرة
جنوبًا ،واعتقلت الشاب يزن محمد وليد
( 33عامًا) ،بع���د أن دهمت منزل ذويه
وعبثت بمحتوياته.
ولفت النادي إل���ى أن قوات االحتالل
اعتقلت  3مواطنين من محافظة جنين
هم :أحمد عبد الله أبو س���رية ،وحمدان

السيد ،ومعتز زياد سباعنة.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة إن ق���وات
االحتالل ،اعتقلت الليلة قبل الماضية،
المواطن حمدان السيد من جنين أثناء
مروره عن حاجز زعترة العسكري ،جنوب
نابلس ،فيما اعتقلت المواطن أحمد عبد
الله أبو س���رية ،بعد أن اقتحمت منزله
في حي خروبة بمدينة جنين وفتشته
واستولت على مبالغ مالية ،كما اعتقلت
الشاب معتز زياد سباعنة ( 18عامًا) ،من
جنين على حاجز عس���كري نصبته قرب
قرية حداد السياحية.
واعتقلت قوات االحتالل ،مساء أمس،
مواطنا من بلدة برقي���ن ،جنوب جنين،
على حاجز عسكري ،حيث ذكرت مصادر
محلية أن تلك القوات اعتقلت الش���اب
حاتم منصور أبو خالد أثناء مروره على
حاجز عسكري قرب رام الله.
وأض���اف الن���ادي األس���ير أن قوات
االحت�ل�ال اعتقل���ت المواطني���ن جواد
محم���ود طقاطق���ة ،وش���اهر عيس���ى
طقاطق���ة ،ومواط���ن آخر م���ن محافظة
قلقيلية وهو المحرر أسيد ياسر سليم
( 24عامًا).
واعتقلت قوات االحتالل ،أمس ،ش���ابا
من بلدة ع���زون ،ش���رق قلقيلية ،حيث
ذك���ر ش���هود عي���ان أن تل���ك القوات
اقتحم���ت الحارة الش���مالية في عزون،
ودهمت منزل المواطن ياس���ر س���ليم
وفتشته وعبثت بمحتوياته ،واعتقلت
نجله أسيد ،بعد االعتداء عليه بالضرب.
وأش���ار نادي األس���ير إلى أن مواطنا
اعتقل م���ن محافظة رام الل���ه والبيرة
وهو صبح���ي محمد أبو شوش���ة .وقال
رئي���س بلدية بيتونيا ربح���ي دولة ،إن
قوات االحتالل اعتقلت الش���اب صبحي
أبو شوش���ة ،بعد دهم منزله في البلدة
والعبث بمحتوياته ،مش���يرًا إلى أن أن
مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان
ً
وجنود االحت�ل�ال ،الذي أطلقوا وابال من
الرصاص الحي ،وقنابل الصوت والغاز،
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
واعتقلت قوات االحتالل ،أمس ،شابًا
من بلدة دير الغصون ،ش���مال طولكرم،
وقال���ت أم عمر بدران إن قوات االحتالل
دهم���ت منزله���ا بطريق���ة همجي���ة،
وحطمت األب���واب واألث���اث ،واعتقلت
نجلها عمي���د معن محمد عل���ي بدران
( 20عامًا) ،وس���لمتها بالغ���ًا لمراجعة
المخاب���رات اإلس���رائيلية .وأضافت أن
جن���ود االحتالل اس���تولوا عل���ى جهاز
حاس���وب "البتوب" ،وهاتفه���ا النقال،
وس���رقوا مبلغ  250ش���يكال من منزلها،
وأطلق���وا األعي���رة النارية ف���ي الهواء
لترهيب العائلة.

تمديد اعتقال
محاضر في
"النجاح"  5أيام
رام الله " -األيام" :قال محامي
نادي األس���ير ،رائ���د محاميد،
أمس ،إن المحكمة العس���كرية
التابع���ة لالحتالل ف���ي "بيتح
تكفا" ،م���ددت فت���رة اعتقال
المحاض���ر في جامع���ة النجاح
الوطني���ة غس���ان ذوق���ان (61
عامًا) من محافظة نابلس ،لمدة
خمسة أيام.
وأش���ار المحام���ي محامي���د،
حس���ب بيان لنادي األسير ،إلى
أن س���لطات االحت�ل�ال أصدرت
أمرًا بمنع األسير ذوقان من لقاء
محاميه.
وذكر البي���ان أن ذوقان ،الذي
اعتقلته ق���وات االحتالل الليلة
قبل الماضية بعد دهم منزله،
هو أس���ير محرر قض���ى نحو 10
س���نوات متفرقة في االعتقال
اإلداري.

طفل يجلس فوق مقعده الدراسي أمام جرافة لالحتالل قامت بهدم مدرسته التحدي والصمود شرق يطا.

وفاة ُمسن وطفل بحادثي سير في بيت جاال وقباطية
رام الله " -األيام" :توفي ،أمس ،مواطن ُمسن ( 78عامًا) ،وأصيبت زوجته بجروح خطيرة ،جراء حادث
سير ذاتي وقع في مدينة بيت جاال ،بمحافظة بيت لحم.
وقال الناطق باسم الشرطة ،العقيد لؤي ارزيقات ،في تصريح صحافي ،إن الحادث وقع في منطقة
المنس���ية في مدينة بيت جاال ،عندما ارتطمت المركبة التي كان يستقلها ُ
المسن شاكر توفيق أبو
غوش ،بحائط اسمنتي ،ما أدى إلى وفاته وإصابة زوجته بجروح خطيرة ،مشيرًا إلى أن الشرطة فتحت
تحقيقًا للوقوف على مالبسات الحادث.
كما توفي ،أمس ،الطفل فادي فادي ديحان مناصرة ( 4س���نوات) ،جراء حادث س���ير وقع في بلدة
قباطية ،جنوب جنين.
وأوض���ح العقيد ارزيق���ات أن جثمان الطفل نقل إلى مستش���فى الرازي في جنين ،فيما باش���رت
الشرطة التحقيق للوقوف على مالبسات الحادث ،وأنه جرى إبالغ النيابة التخاذ المقتضى القانوني.

غزة :االحتالل يفرج عن طفل
جريح بعد اعتقال دام أسبوعين
غزة  -خليل الش���يخ :أفرجت س���لطات االحتالل عن الطف���ل الجريح عماد س���الم ( 15عامًا) من مخيم
الشاطئ لالجئين ،بعد اعتقال دام أسبوعين ،فجر أمس.
وكانت س���لطات االحتالل اعتقلت الطفل س���الم في السابع والعش���رين من الشهر الماضي ،بعد أن
أصابته بأعيرة نارية في الساق قرب الجدار الحدودي ،شرق جباليا.
وبحس���ب والده ،فان س���لطات االحتالل أخضعت ابنه للتحقيق طيلة ه���ذه المدة ،بينما كان يقضي
فترة اعتقاله في المستش���فى اإلس���رائيلي .وأوضح لـ"األيام" ،أنه تلقى اتص���اال هاتفيا من االرتباط
الفلس���طيني بضرورة توجهه إلى معبر بيت حانون "إيريز" في س���اعة مبكرة من فجر أمس ،الستقبال
ابنه بعد أن قرار اإلفراج عنه ،ونقلته إلى الجانب اإلسرائيلي من المعبر.
وق���ال س���الم :إن ابنه كان بحالة صحي���ة صعبة ،وقد اخب���ره بأنه لم يتلق الع�ل�اج رغم مكوثه في
المستشفى اإلس���رائيلي .يذكر أن تس���جيل قصير ُبث على مواقع التواصل االجتماعي ،مؤخرًا ،أظهر
الطفل س���الم وهو ُملقى على الس���رير في إحدى المستش���فيات اإلس���رائيلية ،ويتلقى شتائم نابية
وتهديدات بالقتل من قبل أحد األشخاص اإلسرائيليين.
ُ
ونقل الطفل فور وصوله إلى قطاع غزة إلى مستش���فى الش���فاء بغزة لتلقي العالج ،حيث قال األطباء
إنه أصيب بعدة جروح بالغة في الساق ويحتاج لعلميات جراحية ،ووصفت إصابته بأنها بالغة جدًا.

شهادات جديدة ألسرى تعرضوا
للتنكيل خالل االعتقال والتحقيق
رام الله " -األيام" :نقل محامو نادي األسير
ش���هادات عن أس���رى تعرض���وا للتنكيل
والتعذيب عل���ى يد قوات االحت�ل�ال أثناء
عملية اعتقالهم والتحقيق معهم.
وأفاد األسير إيهاب غسان حماد ،من بلدة
سلواد ،شمال ش���رقي رام الله ،حسب بيان
لنادي األس���ير ،أمس ،بأن ق���وات االحتالل
اعتدت عليه بالض���رب المبرح خالل عملية
اعتقال���ه ،حيث ق���ام الجن���ود بدفعه على
األرض ،ثم انهالوا عليه بالضرب ،واس���تمر
ذل���ك خ�ل�ال عملي���ة نقل���ه إلى معس���كر
"عوفر" ،وأبقوه حت���ى الفجر في العراء قبل
أن يت���م نقله إل���ى مركز تحقي���ق معتقل
"المسكوبية".
وأش���ار البيان إلى أن األسير ماجد عوض
الحاج ( 17عامًا) من بلدة بيت ريما ،ش���مال
غربي رام الله ،أكد أنه تعرض للضرب على
يد ق���وات االحتالل خالل عملي���ة اعتقاله،
وذلك باس���تخدام أعقاب البنادق واأليدي
واألقدام على جميع أنحاء جسده كافة ،قبل
أن ينق���ل الحقًا إلى مرك���ز تحقيق معتقل

"المسكوبية" ،علمًا أنه معتقل منذ التاسع
من حزيران الماضي.
وأضاف البيان :ذكر األسير محمد أبو ماريا
( 17عامًا) من بلدة بيت أمر ،ش���مال الخليل،
المعتقل من���ذ  24أيار الماضي ،أنه تعرض
لعملية تعذيب نفسي في سجن "عسقالن"
حي���ث أبق���اه المحققون في الع���زل لفترة
طويلة ،وأن التحقيق استمر معه  15يومًا.
ولفت بي���ان النادي إلى أن ثالثة أس���رى
أش���قاء من بلدة الخضر ف���ي محافظة بيت
لحم ،وهم :مروان ومأمون وزياد دار عيسى،
تعرض���وا للضرب المب���رح على ي���د قوات
االحت�ل�ال خ�ل�ال عملية اعتقاله���م ،حيث
استخدمت أعقاب البنادق والهراوات خالل
ضربهم.
وأش���ارت محامي���ة نادي األس���ير إلى أن
أحده���م ال تزال آثار الض���رب واضحة على
جسده وهو المعتقل مروان دار عيسى ،وأن
األشقاء دار عيسى اعتقلوا في الخامس من
تموز الجاري ،وهم محتج���زون في معتقل
"عتصيون" العسكري.

