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االحتالل يعتقل  7مواطنين بينهم ش��قيقتان من الضفة وغزة

										
قوات االحتالل تغلق طريق نابلس  -رام الله ،أمس.

المالكي يطلع وزيرة الشؤون الخارجية اإليطالية على المستجدات
رام الل���ه " -األيام" :أطل���ع وزير الخارجية
والمغتربين رياض المالك���ي ،وزيرة الدولة
للش���ؤون الخارجي���ة اإليطالي���ة اليزابيث
بيلوني ،أمس ،على آخر المس���تجدات على
الساحة الفلس���طينية ،خاصة في القدس،

والمح���اوالت اإلس���رائيلية لتغيي���ر طاب���ع
وهوية المدينة المقدسية.
واس���تعرض المالكي ،خ�ل�ال اللقاء بمقر
ال���وزارة في رام الل���ه ،أم���س ،االنتهاكات
اإلس���رائيلية المس���تمرة والمتصاعدة في

تفاقم الوضع الصحي لألسرى
المرضى في "الرملة" و"نفحة"
رام الله " -األيام" :قالت هيئة ش���ؤون
األس���رى والمحررين ،أم���س ،إن األوضاع
الصحية لألس���رى والمعتقلين المرضى
القابعي���ن في "عي���ادة س���جن الرملة"،
وس���جن "نفحة" ،تزداد صعوبة وتفاقمًا،
ف���ي ظل المماطل���ة في تقدي���م العالج
المناسب لهم.
وأش���ارت الهيئة ،في بي���ان صحافي،
أم���س ،إل���ى أن األس���ير القاص���ر خليل
جباري���ن ( 16عامًا) من بل���دة يطا جنوب
الخليل ،ال يزال يعان���ي من آثار إصابته
بـ 7طلقات بجس���ده أثن���اء اعتقاله قرب
ّ
تجمع "غوش عتصيون" شمال الخليل.
ولف���ت البيان إلى أن هناك  17أس���يرًا
بي���ن مري���ض ومص���اب يقبع���ون ف���ي
"س���جن الرملة" ،ويعانون أوضاعا صحية
واعتقاليه غاية في الصعوبة ،وهم :خالد
شاويش ،ومنصور موقدة ،ومعتصم رداد،
وأيمن الكرد ،ويوس���ف نواجعة ،وأشرف
أبو الهدى ،وناه���ض األقرع ،وصالح عمر

صالح ،ومحمد أبو خضر ،وسامي أبو دياك،
ومحمد غس���ان أب���و حويلة ،وع���ز الدين
كرجات ،وإياد حريبات ،وناصر الشاويش،
محم���د احس���ان ناطور ،وخلي���ل جبارين،
وعمران الخطيب ،وخضر عدنان.
وبين���ت الهيئ���ة أن هن���اك  3حالت
مرضية تقبع في س���جن "نفحة" ،أبرزها
حالة األسير إياد أبو ناصر ( 36عامًا) من
مدينة دير البلح وس���ط قطاع غزة ،الذي
عانى من إهمال طبي بعد إجرائه عملية
جراحية ،ما سبب له ضررًا وآالمًا شديدة
في البط���ن ،علمًا أن األس���ير مصاب في
األصل بمرض األنيمي���ا "فقر الدم" ،وهو
بحاجة إلى عناية فائقة لحالته الصحية.
وأوضح البيان أن األس���يرين يوس���ف
مقداد ( 21عامًا) من مدينة غزة ،ومحمود
يوس���ف الخطي���ب م���ن مدين���ة جنين،
يعاني���ان م���ن مش���اكل في األس���نان،
وترف���ض إدارة الس���جن تقديم أي عالج
لهما.

األرض الفلس���طينية المحتلة ،والتس���ارع
االستيطاني من اجل القضاء على أي فرصة
لحل الدولتين.
وأش���ار الى إصرار س���لطات االحتالل على
هدم قرية الخان األحمر استخفافا باإلجماع
الدول���ي الرافض لهذا الق���رار ،وإلى معاناة
المواطنين في قطاع غزة بس���بب اس���تمرار
الحصار اإلسرائيلي على القطاع.
من جهتها ،أكدت بيلوني موقف الحكومة
اإليطالية الداعم لحل الدولتين وفق قرارات
الشرعية الدولية ،واس���تمرار دعم إيطاليا
للمؤسسات الفلسطينية ،لتحسين وتعزيز
واقعه���م االقتص���ادي والتنم���وي وبن���اء
مؤسس���اتهم ،مش���يرة إلى أهمية تعزيز
التعاون بين البلدين في مختلف المجاالت،
خاصة االقتصادية.
بدوره���ا ،ش���ددت الس���فيرة أم���ل جادو
عل���ى أهمي���ة اعت���راف إيطالي���ا بالدول���ة
الفلس���طينية ،مش���يرة إل���ى عق���د اللجنة
الفلس���طينية اإليطالية المش���تركة العام
المقبل وتوس���يعها لتش���مل مجاالت عدة،
ودعت الحكوم���ة اإليطالية لزي���ادة الدعم
للمناط���ق المصنف���ة "ج" ،حي���ث تتعرض
لمحاوالت هدم وتهجير من قبل االحتالل.
واس���تعرضت ديم���ا عرقان م���ن الوكالة
الفلس���طينية للتنمية والتع���اون الدولي،
اإلنجازات والمشاريع التي حققتها الوكالة
خالل فترة قصيرة.
كما بحث الجانبان تعزيز التعاون التنموي
المشترك وتوقيع مذكرات تفاهم.

(إ.ب.أ)

رام الله ،غزة " -األيام"" ،وفا" :اعتقلت قوات االحتالل ،الليلة قبل الماضية،
وأمس ،سبعة مواطنين بينهم شقيقتان من الضفة وغزة.
فف���ي طولكرم اعتقل���ت قوات االحتالل  3مواطنين م���ن بلدتي بيت ليد
وش���ويكة ،وهم بحسب بيان صدر عن نادي األسير أمس ،إياد مطيع زبادي
( 28عامًا) ،وظافر فهمي صوص ( 30عامًا) ،وسندس وليد نعالوة ( 26عامًا)
وهي شقيقة الشاب أش���رف نعالوة الذي تدعي سلطات االحتالل تنفيذه
عملي���ة اطالق نار في مس���توطنة "بركان"؛ كما اعتقلت ش���قيقته الثانية
فيروز من منزلها في نابلس.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت ش���قيقات نعالوة في وقت س���ابق إضافة
إلى والدته ووالده وش���قيقه ،وأفرجت عن مجموع���ة منهم الحقًا ،علمًا أن
ه���ذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها العائل���ة لالعتقال منذ اإلعالن عن
عملية "بركان".
وفي جنين اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية "المستعربون" ،الليلة قبل
الماضية ،أسيرا محررا من مخيم جنين بالقرب من بلدة يعبد.
وأفادت مص���ادر محلية بأن وحدات خاصة مس���تعربة نصبت كمينا في
أط���راف يعبد مدعومة بقوات كبيرة من جيش االحتالل ،واعتقلت األس���ير
المحرر ثائر أحمد طيب جرادات ( 35عاما) ،والذي أمضى  14عاما في األسر،
بعد االعتداء عليه بالضرب والتنكيل.
يشار إلى أن س���لطات االحتالل كانت اعتقلت سابقا والده وأشقاءه بعد
مداهمة منزلهم في مخيم جنين وحطمت محتوياته.

قوات القمع تقتحم قسم
 3في "عسقالن" وتعتدي على األسرى
رام الل���ه " -األي���ام" :أف���ادت هيئة ش���ؤون
األس���رى والمحررين ،امس ،بأن حالة من التوتر
واالحتقان تس���ود أوس���اط الحركة األسيرة في
معتقل "عس���قالن" ،عقب اقتح���ام قوات القمع
لقسم ( )3في المعتقل ،واالعتداء على األسرى
والتنكيل بهم واقتيادهم إلى قس���م المعبار،
دون أي مبررات.
وأوضحت الهيئة ف���ي بيان صحافي أمس أن
وحدات القمع أجرت تفتيش���ات اس���تفزازية،
وألحقت الضرر بمقتنيات األس���رى وعبثت بها
وقلبتها رأس���ًا عل���ى عقب ،كم���ا قامت بفرض
سلس���لة من االجراءات العقابية بحق األس���رى
المتواجدين في القس���م ،تمثل���ت بحرمانهم

م���ن زيارة ذويهم لمدة ش���هر ،وف���رض غرامة
مالية يصل مقدراها إلى  300ش���يكل بحق كل
أس���ير ،ومنعهم من الخروج إلى ساحة الفورة،
وسحب األدوات الكهربائية من القسم لعزلهم
عن العالم الخارجي ،إضافة إلى زج س���تة أسرى
في زنازين العزل االنف���رادي عقابًا لهم ،وهم:
رياض العمور ،وبه���اء العمور ،وعاصف العمور،
وابراهيم الهريمي ،وأحم���د الهريمي ،ومحمد
عواد.
وناشد أسرى المعتقل كافة الجهات المعنية
والمؤسس���ات الحقوقية واالنسانية ،بالتدخل
العاجل والسريع للضغط على ادارة المعتقالت
لوقف الهجمة التي يتعرض لها جميع األسرى.

تشكيل لجنة لبحث أوضاع خريجي الصيدلة
رام الل����ه " -األيام" :أطل����ع وزير الصحة جواد
عواد ،أمس ،وفدًا من نقاب����ة الصيادلة ،أمس،
على واقع القطاع الصحي ،خاصة في ظل وجود
أعداد من خريجي الصيدلة الجدد ،إضافة إلى
إجراءات ترخيص الصيدليات.
وقال ع����واد ،خالل اللق����اء الذي عق����د بمقر
الوزارة ف����ي رام الله ،أم����س ،إن الوزارة تعمل
بكل الس����بل بهدف توفير أفض����ل الخدمات
ّ
الصحية للمواطنين.
وتم االتفاق على تش����كيل لجنة للبحث في
أمور خريجي الصيدلة وترخيص الصيدليات،
بهدف الخروج بحلول مناسبة وآلية الستيعاب

الخريجين الج����دد وترخيص الصيدليات ،على
ُ َ
أن تخرج هذه اللجنة بتوصي����ات تق َّدم لوزير
الصحة قبل نهاية العام الجاري.
وترأس اللجن����ة وكيل وزارة الصحة أس����عد
الرم��ل�اوي ،وعضوي����ة نقي����ب الصيادلة أيمن
خم����اش ،وأعضاء النقابة محمد دوفش ،وناصر
نمر ،ومحمد ش����قير ،وم����ن وزارة الصحة مدير
ع����ام الصيدلة راني����ا ش����اهين ،ومدير وحدة
اإلج����ازة والتراخيص عبد الل����ه األحمد ،إضافة
إلى المستش����ارة القانونية في ال����وزارة أروى
التميم����ي ،ومدير معهد الصح����ة العامة رند
سلمان.

كما اعتقلت قوات االحتالل ،أمس ،مواطنا من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحت�ل�ال اعتقلت المواطن صالح الدين
يوسف ،أثناء توجهه إلى معسكر سالم العسكري غرب جنين ،الستصدار
"بطاقة ممغنطة".
وفي قط���اع غزة ،اعتقلت بحرية االحتالل الصيادين الش���قيقين :صدام
(25عامًا) وعدي ( 27عامًا) عبد الباري الس���لطان من بيت الهيا ،أثناء مزاولة
عملهما ،أمس.
وقال ش���هود عيان من الصيادين لـ"األي���ام" ،أن بحرية االحتالل هاجمت
مجموع���ة من القوارب في بحر بيت الهيا ،في س���اعات الصباح الباكر ،قبل
أن يقوم زورق إسرائيلي بمالحقة قارب الصيادين ُ
المعتقلين ،ومحاصرته
تحت التهديد بمواصلة إطالق النار نحوه.
وأوضحوا أن كافة قوارب الصيادين بما فيها قارب الصيادين "السلطان"
كانت ضمن مس���احة بحري���ة ال تزيد على ميل واحد ف���ي منطقة "الواحة"
عندما فتحت بحرية االحتالل باتجاهها نيران أسلحتها.
وأضاف الش���هود ،إن جنود االحتالل أمروا الصيادين الش���قيقين بخلع
مالبس���هما والس���باحة باتجاه الزورق ومن تم اعتقالهم���ا دون اإلبالغ عن
مصادرة قاربهما.
وكانت بحرية االحتالل اعتقلت صيادين ش���قيقين هما صفوت ورفعت
زايد في نفس المنطقة البحرية في الس���ادس من الش���هر الجاري ومن ثم
أفرجت عنهما بعد يوم واحد.

استكمال صرف الدفعة قبل األخيرة لمتضرري
حرب غزة المستفيدين من المنحة السعودية
غزة " -األي����ام" :أعلن برنامج األمم
المتحدة االنمائي " "UNDPأنه شرع
اعتب����ارًا من أمس بص����رف دفعات
مالية من تعويضات األضرار لألسر
المتضررة م����ن الحرب األخيرة ممن
هم من غير الالجئين وذلك بتمويل
من الصندوق السعودي للتنمية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي
تلقت "األيام" نس����خة عنه أمس أن
المنحة السعودية غطت تعويضات
األضرار للمنازل المتضررة بش����كل
كام����ل أو جزئي بلي����غ يجعلها غير
صالحة للسكن.
ولف����ت البي����ان إلى أن����ه بموجب
المرحلة الحالي����ة للصرف تم البدء
بتس����ليم  77أسرة من فئة األضرار
الكلي����ة مخصصات م����ن دفعاتها
المس����تحقة إلعادة تأهيل وصيانة
منازله����م بمبل����غ اجمال����ي 240
أل����ف دوالر ،وبذلك يك����ون الصرف
مس����تمرًا للعائ��ل�ات المس����تفيدة
ضمن المرحل����ة الثالثة من المنحة
السعودية في قطاع غزة ،وباختتام
ه����ذه المرحل����ة ،س����تتمكن 336
أسرة فلس����طينية منها  281أسرة
هدم����ت منازلها بش����كل كلي و55
أسرة لحقت بمنازلها أضرار جزئية

بليغة غير صالحة للسكن ستتمكن
جميعها م����ن إعادة بن����اء منازلها
بشكل كامل.
وبي����ن برنام����ج األم����م المتحدة
اإلنمائي أن����ه قام مؤخ����رًا بتوقيع
ملح����ق مذك����رة تفاهم م����ع وكالة
األم����م المتحدة إلغاثة وتش����غيل
الالجئين في الش����رق األدنى بدعم
من الصندوق الس����عودي للتنمية
بقيمة  10ماليين دوالر لدعم إعادة
بن����اء وتأهي����ل المنازل ف����ي قطاع
غ����زة ،وبتوقيع الملح����ق الثاني من
هذه االتفاقية ،فق����د وصل الدعم
اإلجمال����ي ال����ذي قدم����ه صندوق
التنمية الس����عودي إلى مبلغ 61.5
مليون دوالر اس����تفاد منها 12,930
عائلة في قطاع غزة.
يش����ار إلى أن كل أسرة من األسر
المستفيدة من المنحة السعودية
تلقت خمس دفعات مالية لتغطية
كافة المستلزمات المتعلقة بإعادة
بناء وتأهيل منازلهم المتضررة من
الحرب األخيرة عل����ى غزة حيث من
المفترض مع نهاية الشهر الحالي
ص����رف الدفعة األخي����رة لنحو 600
أسرة ليستكمل بذلك صرف كامل
المنحة المذكورة للمستفيدين.

