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مستشفى نابلس التخصصي

نابلس- فلسطين

ابتداًء من 2012/7/15
يعلن مستشفى نابلس التخصصي » بحلته الجديده« بادارة الدكتور عبد الرحيم كتانه للمواطنين الكرام 

عن تشغبل العيادات الخارجية في داخل المستشفى والتي تضم امهر الكفاءات الطبية في الوطن بحيث 

يكون جدول المواعيد كما يلي:
          العيادة       اسم الطبيب      اوقات الدوام 

يوميا من الساعه 1-9  د.اسامة البشتاوي  الجراحة العامة   1 

ثالث اثنين من كل شهر  من الساعه5-1  د. مصلح عوض مصلح  جراحة االعصاب   2 

يوم السبت من الساعه 9-3 صباحا ، وايام االحد واالثنين   د. عثمان عثمان     

والثالثاء واالربعاء من الساعه 3-5 مساءا    

يوم الخميس من 9-3 بعد الظهر  د. اسامة زهير بركات     

يوميا من الساعه 1-9  د. جهاد جعاره  جراحة القلب والشرايين   3 

بموعد مسبق  د. هشام الحمود  امراض القلب والشرايين    

يوم االحد من الساعه 5-3  جراحة التجميل    4 

يوميا من الساعه 1-9  د. ماهر خلفة  الوالدة النسائية   5 

يوميا من الساعه 1-9  د. محمود الشيخ  الباطني والقلب   6 

يوميا من الساعه 1-10  د. عبد الرحيم كتانه  المسالك البوليه   7 

يوم السبت و يوم االحد  د. محمود الحسني  العظام   8 

يوم الثالثاء و يوم الخميس  د. محمود عبد الكريم  العظام    9 

يوم االثنين من الساعه 1-9  د. فارس القيش  جراحة الركبة بالمنظار والطب الرياضي   10 

يوم االحد من الساعه 3-9  د. طالب دعباس  االعصاب   11 

يوميا من الساعه 1-10  د. عماد دويكات  االطفال    12 

يوم االثنين من الساعه 5-3  جراحة االطفال    13 

يوم الخميس من الساعه 3-9  د. عالء عزمي  عظام اطفال   14 

يوميا من الساعه 12-10  منى الشخشير  التغذية    15 

اربعاء اخر الشهر3-10  د. وائل ابو عرفه  المسالك البولية   16 

اخر سبت من كل شهر من الساعه 6-4  د. سهيل اعمر  امراض المفاصل   17 

يوم الثالثاء من الساعة 6-4  د. اياد السعدي  عيادة امراض الدم و االورام    18 

يوم االربعاء من الساعة  1-10  د. محمود كتانه  عيادة االنف و االذن و الحنجرة   19 

يوم الثالثاء من الساعة 4 -6 د. معاذ عالونه  عيادة االمراض الجلدية    20

و كما يعلن المستشفى بأنه يستضيف مدير وحدة امراض المفاصل و الروماتيزم في مستشفى هداسا الدكتور 

سهيل اعمر–  بموعد مسبق باإلضافة ألخر سبت من كل شهر

وجدنا لالهتمام بصحتكم والسهر على راحتكم

للحجز واالستفسار:

مستشفى نابلس التخصصي هاتف : 2341501-09 فاكس : 09-2341506

مدير المستشفى

الدكتور عبد الرحيم كتانه

طرح عطاء
تعلن لجنة إعمار الخليل وبالتعاون مع مؤسسة التعاون وبتمويل من الصندوق العربي 

الفلسطيني  الشعب  لدعم  العاجل  البرنامج  وضمن  واالجتماعي  االقتصادي  لالنماء 

طرح  عن  السعودية   – – جدة  االسالمي  البنك  بادارة  والثامنة(  السابعة  )المرحلتين 

ثالثة  المصنفين درجة  المقاولين  السادة  الوكالة، فعلى  عطاء ترميم وتأهيل سوق 

لجنة  مقر  إلى  التوجه  المذكور  العطاء  مناقصة  في دخول  والراغبين  فوق  فما  ابنية 

اعمار الخليل في البلدة القديمة للحصول على نسخ العطاء مقابل مبلغ )150 دوالر( 

الموافق  الثالثاء  يوم  هو  العطاء  نسخ  لتسليم  موعد  آخر  بأن  علمًا  مسترده،  غير 

2012/9/25م، الساعه الثانية عشرة ظهرًا .

مالحظه : 1. يجب ارفاق أوراق العطاء بكفاله بنكيه أو شيك مصدق بقيمة 5% من 

قيمة العطاء.

2. لجنة إعمار الخليل غير ملزمه بأقل األسعار.

3. أجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

العاشرة  الساعة  2012/9/17م،  الموافق  االثنين  يوم  للمتعهدين  جولة  ستنظم   .4

صباحًا حيث سيكون التجمع في مقر لجنة اعمار الخليل في البلدة القديمة.

لجنة اعمار الخليل 

الصندوق العربي لالنماء 

االقتصادي واالجتماعي

إصابة 5 مواطنين خالل تظاهرة
مناهضة لالستيطان في بيت أمر

الخليل - "األيــــام": أصيب، أمس، 5 مواطنين في محيط 
مســـتوطنة "كارمي تســـور" المقامة جنوب بلدة بيت أمر، 
جراء اعتداء قوات االحتالل بالضرب على المشـــاركين في 

التظاهرة األسبوعية ضد االستيطان.
وكانـــت التظاهرة التي شـــارك فيها العشـــرات من 
المواطنيـــن ومتضامنون أجانب وإســـرائيليون، نظمت 
فـــي منطقة خلة الكتلـــة، بجانب الســـياج العازل حول 
مســـتوطنة "كارمي تســـور"، ورفع المشـــاركون فيها 
باالحتالل  المنددة  والشـــعارات  الفلســـطينية  األعالم 
واالستيطان وباعتداءات المســـتوطنين المتكررة على 
المقدســـات اإلســـالمية والمســـيحية وعلى ممتلكات 
المواطنين، الســـيما االعتداءات األخيـــرة التي نفذها 
مســـتوطنو "كارمي تســـور"، وطالت 3 دفيئات زراعية 
في المنطقة، إلى جانب شـــعارات للتذكيـــر بالمجزرة 
المروعة في مخيمي صبرا وشاتيال في لبنان، فيما أدت 

االعتداءات بالضرب على المشاركين في التظاهرة، إلى 
إصابة 5 مواطنين، بينهم: حمزة أحمد أبو هاشـــم )13 
عامًا( وأصيب بكسر في ســـاقه اليسرى، وحسين رمزي 
العالمـــي )15 عامًا( وقصي أحمد خليل أبو هاشـــم )10 
أعـــوام(، حيث أصيبـــا برضوض وكدمات فـــي أنحاء من 

جسميهما.
وأوضحت لجنة مقاومة االســـتيطان في بيت أمر، أمس، 
أن قمع جنود االحتالل للمشـــاركين في التظاهرة، بما في 
ذلك بإطالق القنابل المسيلة للدموع، أدى إلى إصابة عدد 
من المشـــاركين بحاالت اختناق، مشيرة إلى أن التظاهرة 
اســـتهدفت لفت االنتباه إلى اعتداءات المســـتوطنين، 
والقيـــود التي تفرضها قوات االحتـــالل لمنع المواطنين 
مـــن الوصول إلى حقولهم في محيط مســـتوطنة "كارمي 
تسور"، وخلف الســـياج العازل الذي أقامته حولها قبل 6 

سنوات )نحو 600 دونم(.

مجموعة شبابية تقدم أدوات ومستلزمات 
لمدرسة "الخان األحمر" المهددة بالهدم

طوبـــاس - محمد بالص: قدمت مجموعـــة "فكر بغيرك" 
الشبابية، أول من أمس، أدوات ومستلزمات لمدرسة "الخان 
األحمر" في منطقـــة األغوار، وذلك في إطـــار دعم صمود 

المدرسة التي تواجه تهديدات إسرائيلية بالهدم.
وقال ريـــاض جمعـــة، وهو أحـــد منســـقي الحملة، إن 
ممثلين عن المجموعة، زاروا المدرســـة، وقدموا لها أدوات 
ومســـتلزمات، وذلك استكمااًل لحملة اطلقتها المجموعة، 
خالل شـــهر رمضان، تحت شـــعار "فكر بغيرك ليقول لك 
الكون شـــكرا"، وشـــملت جمع تبرعات عينية من المالبس 

وتوزيعها على عائالت فقيرة ومعوزة.
وأضاف جمعة، إنه مع انطالق الموسم الدراسي، وعودة 
الطالب إلى مقاعد الدراســـة، كان ال بد أن يكون للمجموعة 
دور في مســـاندة الطلبة، خصوصًا المنحدرين من عائالت 
فقيرة، لدعم أبسط حقوقهم في التعليم، خاصة في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وأوضح أن ســـبب اختيار مدرســـة "الخـــان األحمر" في 
األغوار، وطلبة التجمعات الســـكنية القريبة منها، يكمن 
في إدراك ســـوء األوضاع المعيشـــية في تلك المنطقة، 
واالستهداف الواضح من قبل االحتالل ألهالي التجمعات 
الســـكنية في هـــذه المنطقـــة، والهادفة إلـــى طردهم 
وتهجيرهم، ما يعني حرمان الطلبة من أبســـط حقوقهم 

وهو التعليم.
وبين ان إصرار الطالب والمدرســـين فـــي الخان األحمر 
علـــى مواصلة المســـيرة التعليمية، في ظـــل الصعوبات 
المعيشـــية، ووجود تهديدات بإزالة المدرســـة، يشكل 

رســـالة قوية تؤكد أهميـــة التعليم لدى أبناء الشـــعب 
الفلسطيني.

وقـــال، "إن هذه المبادرة الشـــبابية، حملت في طياتها 
دعوة موجهة لكافـــة الفعاليات المؤسســـات والنقابات 
والتجمعات الشـــبابية، من أجل الوقوف إلى جانب هؤالء 
الطالب، وحمايـــة حقوقهم في التعلـــم، والحيلولة دون 

تنفيذ القرار اإلسرائيلي بهدم المدرسة".
واســـتمعت المجموعة، لشـــرح مفصل قدمتـــه مديرة 
المدرســـة، حليمة زحايقـــة، عن األوضـــاع الصعبة التي 
تمر بها المدرســـة، والظروف المعيشـــية القاسية التي 
يعيشها طلبة التجمعات السكنية في المنطقة، وأشارت 
إلى جهود تبذل على أعلى المستويات لمساعدة المدرسة 

على االستمرار بدورها في تجمع بدوي مهمش.
وذكرت زحايقة، أنه تم تشـــييد مدرسة "الخان األحمر" 
في العام 2009، باســـتخدام إطارات الســـيارات والطين، 
وذلـــك بتمويل من منظمـــات أجنبية، وأخطرت ســـلطات 
االحتـــالل بهدمها عدة مرات، بدعـــوى أن بناءها تم دون 

استصدار التراخيص الالزمة.
وأكدت أن مجموعة "فكر بغيرك"، الشـــبابية التطوعية، 
أنها تســـعى لتحقيق أهداف إنســـانية واجتماعية في 
األراضي الفلسطينية، تقوم على مبادئ إحياء روح التعاون 
والتطوع، وتقليص الفجـــوة االجتماعية بين المواطنين، 
وأنها دشنت أولى حمالتها خالل شهر رمضان، تم خاللها 
جمـــع أكثر مـــن    4000 قطعة من المالبـــس الجديدة أو 
المســـتعملة، وتوزيعها على 700 أسرة محتاجة، انطالقًا 

من أن فرحة العيد حق للجميع.

ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في القرية بسبب السياج

مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل وأهالي
طورة الغربية لمنع اعتقال عدد من الفتية

جنيـــنـ  محمـــد بالص: تحولـــت قرية 
للخط األخضر  المحاذيـــة  الغربية  طورة 
غرب جنيـــن، الليلة قبـــل الماضية، إلى 
مسرح للمواجهات العنيفة واالشتباكات 
باأليدي بيـــن قوات االحتـــالل والمئات 
مـــن أهالـــي القريـــة ممن تمكنـــوا من 
تحرير عدد من الشـــبان ممن كانوا هدفا 

لالعتقال من قبل جنود االحتالل.
وقال مواطنون من القرية، التي تعتبر 
من أكثـــر التجمعات الســـكانية تضررا 
بســـياج الفصل العنصـــري الذي التهم 
الســـاعة  إن عقارب  أراضيهـــا،  معظـــم 
كانـــت تقترب مـــن الثانية عشـــرة عند 
منتصـــف الليل، عندمـــا اقتحمت قوات 
االحتـــالل معززة بعدة آليات عســـكرية، 
القريـــة منطلقة من البوابـــة الحديدية 
التي أقامتها سلطات االحتالل، على أحد 

مقاطع السياج الفاصل.
في بداية األمر، قـــال أحد المواطنين، 
إن األهالـــي اعتقـــدوا أن األمـــر ال يعدو 
كونه عملية اقتحـــام روتينية تتعرض 
لهـــا القرية من قبـــل قـــوات االحتالل، 
كمـــا يحدث في معظم األيـــام، إال أنهم 
استشـــعروا الخطر عندما حـــاول جنود 
االحتـــالل، اعتقـــال عـــدد من الشـــبان، 
دون أي مبـــرر، واقتادوهـــم إلى اآلليات 
العسكرية التي كانت متوقفة في مكان 

قريب وسط القرية.
أن  االحتـــالل،  ســـلطات  وتذرعـــت 
الفتية،  مـــن  ومعظمهـــم  المعتقليـــن 
يرشقون آليات االحتالل وسياج الفصل، 
الفارغـــة، وهي  بالحجـــارة والزجاجـــات 
ذريعة كما قال أهالي القرية، يســـوقها 
االحتالل، بهدف تبريـــر اعتقال الفتية 

والتنكيل بهم.
وحسب شـــهود العيان، فإن العشرات 
مـــن أهالـــي القريـــة، تجمعـــوا بدايـــة 
بهـــدف استكشـــاف ما يجـــري، عندما 
فوجئـــوا باعتقـــال الفتيـــة، فـــي وضع 
دفع البعـــض من األهالي، إلـــى التوجه 
للضابط المســـؤول عن القوة العسكرية 
اإلســـرائيلية، ومحاولـــة إقناعه بضرورة 
إخالء سبيل الفتية، إال أن جنود االحتالل، 

حاولوا االعتداء على األهالي.
وقال شـــاهد العيان، إن القرية خرجت 

أهالي القرية خالل اشتباكهم مع قوات االحتالل.
عن بكرة أبيهـــا في تلـــك اللحظات، من 
أجل تخليـــص الفتية مـــن قبضة جنود 
االحتالل، الذين بـــادروا إلى إطالق قنابل 
الصوت والغاز المســـيل للدموع، من أجل 
تفريق المحتجين علـــى عملية االعتقال 
من األهالي الذيـــن اصطدموا مع الجنود، 
واشـــتبكوا معهـــم باأليـــدي، ورشـــقوا 
اآلليات العســـكرية بالحجارة والزجاجات 
الفارغة، قبل أن يتمكنوا من محاصرتها، 

وإخالء سبيل المعتقلين.
يقـــول رئيـــس مجلـــس محلـــي طورة 
الغربيـــة، طـــارق قبهـــا، إن ما شـــهدته 
إطـــار سلســـلة  فـــي  ينـــدرج  القريـــة، 
االعتـــداءات اليومية التـــي يتعرض لها 
األهالي، مـــن قبل جنـــود االحتالل ممن 
يقتحمون القريـــة في أوقات متأخرة من 
الليل، وهم يطلقون الرصاص في الهواء 
والقنابـــل الصوتية بشـــكل اســـتفزازي 
يقصـــد منـــه التنغيص علـــى األهالي، 

وإرهاب األطفال والنساء.
االعتـــداءات  أن  إلـــى  قبهـــا  وأشـــار 
اإلســـرائيلية، طالت حتـــى المزارعين من 
مربي المواشـــي ممن يقطنون على مقربة 
مـــن الســـياج الفاصل، والذيـــن تعرضوا 
لعشرات المرات، إلطالق نار من قبل جنود 
االحتالل، وهم يطعمون المواشي واألغنام 
داخل الحظائر، فيمـــا اعتدى الجنود على 

العديد منهم، بالضرب المبرح.
وتتذرع ســـلطات االحتالل، أن آلياتها 
العســـكرية تتعرض للرشق بالحجارة من 
قبل الفتية في القرية، وذلك لدى مرورها 
على الشارع الواقع خلف السياج الفاصل.

وقال قبها إن سلطات االحتالل، تحارب 
أهالي القرية بلقمة عيشهم، وتحاصرهم 
داخـــل قريتهـــم التي أصبحت أشـــبه ما 
تكون بالســـجن المغلق، فـــي وقت أصبح 
فيه األطفال ال يجدون مكانا للهو، بعد أن 

أصبح ملعب القرية واقعا خلف السياج.

ويعاني أهالي هذه القرية الذين يتجاوز 
عددهـــم 1500 مواطن، مـــن ارتفاع حاد في 
معدالت الفقـــر والبطالة، وفق ما أكده قبها 
الذي قال، إن معظم األهالي كانوا يعتمدون 
في مصدر رزقهم علـــى العمل داخل الخط 
األخضر، وفي القطاع الزراعـــي، وبعد إقامة 
السياج، فقد هؤالء أماكن عملهم، في وقت 
كانت فيه معظم أراضيهم هدفا للمصادرة 

لصالح إقامة السياج.
وقـــدر قبها، مســـاحة األراضـــي التي 
التهمهـــا الســـياج الفاصل مـــن أراضي 
قريته، بأكثر من ألفي دونم معظمها من 
المراعي الخضراء التي كان مربو المواشي 

يستخدمونها ألغراض الرعي.
الســـابقة، يقول قبها،  الســـنوات  في 
إن أهالـــي طـــورة كانوا يعتمـــدون في 
معيشـــتهم، علـــى العمل فـــي القطاع 
واألغنام،  المواشـــي  وتربيـــة  الزراعـــي، 

والعمل داخل الخط األخضر.

أما اليوم، فتحول معظم أهالي القرية 
إلى متعطلين عـــن العمل، بعد أن فقدوا 
أعمالهم في الداخل، وبعد إقامة السياج 
ومصـــادرة معظـــم أراضيهـــم، في وقت 
اضطر فيه غالبية مربي الثروة الحيوانية 
في القرية، إلى بيع أغنامهم ومواشيهم، 
بعد إغالق المناطق الرعوية التي تتجاوز 
مساحتها 10 آالف دونم، وعدم قدرتهم 

على شراء األعالف إلطعامها.
أكد  االقتصادية،  اآلثـــار  وإلى جانـــب 
قبها، أن الســـياج اإلسرائيلي، أثر بشكل 
خطير للغاية علـــى التواصل االجتماعي 
بيـــن أهالي القريـــة وأقاربهم في القرى 
المجاورة، بما فيها برطعـــة وأم الريحان 
وظهر المالح التـــي أصبحت واقعة خلف 
السياج، وليس باســـتطاعة أحد الوصول 
إليهـــا، إال القاطنين فيهـــا، أو عن طريق 
تصاريـــح خاصـــة ال تمنحهـــا ســـلطات 

االحتالل بسهولة.

خالل لقاء عقده "شمس" في رام الله

توصية بإجراء تعديالت على قانون االنتخابات
بما يضمن إشراك الشباب انتخابًا وترشيحًا

رام الله - "األيام": أوصى مشـــاركون فـــي لقاء نظمه مركز اعالم 
حقـــوق االنســـان والديمقراطية "شـــمس" فـــي مقره بـــرام الله، 
امس، حول المشـــاركة السياسية للشـــباب، بضرورة إجراء بعض 
التعديالت على قانون االنتخابات التشريعية والمحلية بما يضمن 

إشراك الشباب انتخابًا وترشيحًا.
ودعا المشاركون الى دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني اتجاه 
الشباب، وصياغة إســـتراتيجية وطنية يشارك في رسم معالمها 
الشـــباب، وتشـــجيع وتبني الحكومة للمبادرات الشبابية، والعمل 
علـــى إيجاد فـــرص عمل والحد مـــن البطالة، واســـتثمار وتفعيل 
وســـائل اإلعـــالم المختلفة لتوجيه الشـــباب. وبتمكين الشـــباب 
وتطوير منهجية تفكيرهم، نكون باالتجاه الصحيح لجهة تفعيل 

مشاركة الشباب في الشأن العام.
وشدد المشاركون على ضرورة استثمار طاقات الشباب، والعمل 
بشـــكل جاد من اجل تقليص الفجوة بين الشـــباب والمســـؤولين 

بتوسيع نطاق الحوار والفهم المتبادل إلنهاء اإلقصاء والتهميش 
واإلهمـــال لهذه الشـــريحة الواســـعة من المجتمـــع وإنصافهم. 
وبضـــرورة االهتمام بمعالجـــة االنحرافات الشـــبابية االجتماعية 

والعمل على تأهيل الشباب لالندماج والمشاركة في المجتمع.
وشـــدد المشـــاركون على أن ارتفاع معدل مشـــاركة الشـــباب 
فـــي العملية االنتخابية ال يشـــكل دلياًل على فعالية المشـــاركة 
االنتخابية في ضوء هيمنة أنماط اجتماعية وسياســـية تقليدية 
تقود عملية التصويت. فما زلنا غير مســـتوعبين لطاقات الشباب 
وأفكارهم ودورهم وما زلنا نفتقر لبرامج عملية قابلة للتطبيق في 
هذا المجال، ومازال كبار السن يستحوذون على مواقع صنع القرار 

ومواصلة نظرتهم التقليدية تجاه لشباب.
وقالت المحامية شـــروق أبو قرع من مركز "شـــمس"، في كلمتها 
االفتتاحية، إن الورشـــة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنســـان وســـيادة القانون لطلبة الجامعات، بدعـــم وتمويل من 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
من جانبه قال محمد حمايل منســـق العالقـــات العامة واإلعالم 
في المركز، إن "المشـــاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة 
نهائية لجملة مـــن العوامل االجتماعيـــة االقتصادية والثقافية 
والسياسية، وتحدد نمط العالقات االجتماعية والسياسية ومدى 

توافقها مع مبدأ المشاركة".
واضاف: إن المشاركة السياسية هي التعبير العملي عن العقد 
االجتماعـــي الطوعي، وإن المشـــاركة هي جوهـــر المواطنة، إذ إن 
المشـــاركة السياسية لم تعد قضية فلسفية وثقافية يهتم بها 
صفوة المفكريـــن والمثقفين، بل أصبحت همـــًا اجتماعيًا يعني 

الشعب بأسره.
وشـــدد على أن "مشـــاركة الشـــباب أحد أشـــكال الديمقراطية 
التشـــاركية، كما أنها إحدى أشكال الحكم الصالح، وهي شكل من 

أشكال الرقابة الشعبية". 

حملة اعتقاالت في جنين 
على خلفية اغتيال الرخ

جنين - "وفا": نفذت المؤسســـة األمنية في 
جنيـــن، الليلة قبل الماضيـــة، حملة اعتقاالت 
واســـعة على خلفية اغتيال العقيد في األمن 

الوقائي هشام الرخ قبل عدة أيام.
وقـــال محافـــظ جنين طـــالل دويـــكات: إن 
'الحملة األمنية مســـتمرة فـــي جنين، ونتخذ 
كل اإلجراءات لتوفيـــر األمن واألمان للمواطن، 
وهـــذه مهمتنا التي تندرج ضمن مســـؤولية 
الســـلطة الوطنية ببـــذل كل جهـــد من أجل 

القضاء على كل مظاهر الفلتان األمني'.
وأشـــار دويكات إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا 
مـــن قبل المواطنيـــن ال ســـيما مواطنو مخيم 
جنين 'للوقوف على أدق التفاصيل في قضية 
اغتيال الرخ التي نفذها خفافيش الليل بأوامر 

من االحتالل اإلسرائيلي'.
وأشار إلى أن هناك تقدمًا في هذه القضية 

دون اإلفصاح عن ماهيته.

تسليم مواطن من يطا إخطارًا لهدم
 منازل في الظاهرية

ُ
منزله وتفتيش

مت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس، مواطنًا من بلدة يطا، 
ّ
الخليل - "وفا": ســـل

جنوب الخليل، إخطارًا يقضي بهدم منزله.

مت المواطن أحمد 
ّ
وذكـــرت مصادر محلية لمراســـل "وفا" أن قوات االحتالل ســـل

إســـماعيل العدرة إخطارًا يقضي بهدم منزله المكون من طابقين بمســـاحة 300 

متر مربع.

من جهة ثانية، دهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بلدة الظاهرية، جنوب 

الخليل، وفتشت منزلين فيها، وكثفت من إجراءاتها التعسفية في المحافظة.

وذكـــرت مصادر أمنية، أن قـــوات االحتالل دهمت، فجر أمـــس، بلدة الظاهرية، 

جنوب الخليل، وفتشت منزلي األسير لدى سلطات االحتالل محمد عباس الشعبان، 

والمواطن أسعد العوايصة.

وأغلقت قوات االحتالل جسر حلحول الذي يعتبر المدخل الوحيد لمدينة الخليل 

من الجهة الشـــمالية، كما نصبت حواجز متفرقة في منطقتي خرسا والطبقة غرب 

بلدة دورا، ونصبت حاجزًا آخر في منطقة الفحص شرق مدينة الخليل.


