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االحتالل يصادر ممتلكات خاصة ويهدم منازل
ومنشآت زراعية ويشن حمالت اعتقال تطال أسرى
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. واعتقال  مداهمة  حمالت  أمس   pاإلسرائي االحتالل  قوات  شنت  العربي»:   -«القدس  الله  رام 

هجمات  tع عالوة  ممتلكاتهم،  مصادرة  وشملت   ،Cاملواطن من  عددا  طالت  الغربية،  الضفة 

استيطانية أخرى، تمثلت . هدم منازل، ومنشآت زراعية.

نادي حسب  وهم،  الضفة  شمال  ومخيمها   Cجن مدينة  اقتحام  خالل   Cفلسطيني ثالثة  واعتقلت 

األس� . املدينة، األس� املحرر يزن عبد الرازق محمد حنون 19 عاما، وصابر محمد شقفة 20 عاما،

من مخيم جنC، ومحمود العية من املدينة.

Cاملواطن من  عدد  إصابة  عن  أسفرت  شعبية  مواجهات  اندلعت  الضفة،  شمال  نابلس  مدينة  و. 

مصادر وقالت  األو�.  الفجر  ساعات   . املدينة  من  الشرقية  للمنطقة  االحتالل  قوات  اقتحام  عند 

محلية إن خمسة شبان أصيبوا برصاص جنود االحتالل خالل االقتحام، وإن شابا اعتقل من شارع

شارع الحاسوب .  أجهزة  املقتحمة مركزا لبيع  القوة  أبو ضه�. وداهمت  املدينة هو عنان  الباشا . 

ومعدات كمبيوتر  أجهزة   tع هناك  من  واستولت  املعتقل،  للمواطن  يعود  املدينة،  وسط  سفيان 

الك[ونية.

كذلك اعتقلت قوات االحتالل مواطنا واستولت عt مركبة مواطن آخر . قر$ة املغ�، شمال مدينة

25 عليا  أبو  زغلول  الله  عبد  الشاب  واعتقال  البلدة،  اقتحام  عند  ذلك  جاء  الضفة.  وسط  الله  رام 

عاما، بعد أن داهمت منزله، ومنزل منصور الحاج محمد . القر$ة، واستولت عt مركبته الخاصة.

.Cوسبق أن اعتقلت قوات االحتالل هذا الشاب قبل أسبوع

ملدينة التابعة  الظاهر$ة  بلدة  من  البطاط  محمد  الدهم  حمالت  خالل  االحتالل  قوات  واعتقلت 

ملقابلة الخليل  من  النجار  أحمد  محمد  املحرر  األس�  واستدعت  الغربية،  الضفة  جنوب  الخليل 

مخابراتها.

حامد، عمر   Cوأم عبيد،  مروان  عمر  من  كال  املحتلة  القدس   . العيسو$ة  بلدة  من  اعتقلت  كما 

والشاب أحمد يونس الغول من بلدة سلوان، وهو طالب . جامعة ب�زيت.

من جديدة  مجموعات  اقتحمت  الخاصة،  االحتالل  شرطة  وفرتها  مشددة،  أمنية  وبحماية 

قبل استفزازية،  جوالت  وأجروا  املغاربة”،  “باب  جهة  من  األق�،  املسجد  باحات   ،Cاملستوطن

بإعاقة األق�،  بوابات   tع املنتشرة  االحتالل  قوات  تعمدت  حيث  السلسلة”،  “باب  من  الخروج 

دخول املصلC املقدسيC خالل ف[ة االقتحامات.

Cاملستوطن مواصلة  من  املنحل،  التشر$عي  املجلس   . حماس  حركة  نواب  كتلة  حذرت  ذلك  إ� 

اقتحام املسجد األق� املبارك بحماية قوات االحتالل، الفتة إ� أن األمر “ينبئ بخطر كب�”. وقالت

. بيان أصدرته “إن تزايد اقتحامات العدو الصهيو� للمسجد األق� ومستوطنيه وجيشه املدجج

بكل أنواع األسلحة، ونشر صور الهيكل املزعوم ينبئ بخطر كب� عt املسجد األق� املبارك”.

ُيقتحم األق� حيث  املسجد  يهدد  الذي  الخطر  االقتحامات ندق ناقوس  وأضافت “أمام تكرار هذه 

أمام قوات االحتالل واملستوطنC الذين يقيمون شعائرهم الدينية التلمودية والتوراتية داخل باحاته

. كل املناسبات وخاصة املناسبات الدينية عt مرأى من الدول املطبعة”.

هو هذا  والبندقية  والحجارة  والدهس  والطعن  املقاومة،  إال  لها  ليس  كب�ة  “املؤامرة  البيان  وتابع 

الحل مع هذا العدو املجرم، لذلك علينا نحن الشعب الفلسطيني أن نستعد للمواجهة مع العدو

املجرم”.

إ� ذلك نفذت قوات االحتالل العديد من الهجمات االستيطانية الجديدة، حيث أقدمت عt هدم

منزلC وبركسا وب� مياه . خربة السيميا شمال غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

الجبور، الخليل راتب  . جنوب  الجدار واالستيطان  الوطنية والشعبية ملقاومة  اللجان  وقال منسق 

إن تلك القوات داهمت منطقة السيميا وهدمت منزل املواطن شحدة رزق أبو الجيعان، الذي تبلغ

رزق وحماد  الجيعان،  أبو  سليمان  أحمد   Cللمواطن آخر  ومنزال  تقر$با،  مربع  م[   200 مساحته 

سليم أبو الجيعان، وتبلغ مساحته 90 م[ا مربعا، إضافة ب� مياه وبركس يعود لهما ويستخدمانه

كحظ�ة ل[بية املاشية، وتبلغ مساحته 500 م[ مربع.

وأشار إ� أن املنزلC اللذين هدمهما االحتالل، يؤويان نحو 20 فردا، داعيا جميع املؤسسات الدولية

ومؤسسات حقوق اإلنسان واملجتمع الدو�، إ� التدخل للجم هذه الهجمة االحتاللية االستيطانية

الشرسة، ومنع االحتالل من االستمرار بهدم منازل املواطنC وتشر$دهم، واالستيالء عt أراضيهم

لصالح توسيع املستوطنات والطرق االلتفافية . مناطق جنوب الخليل.

مقnة من  جزء  وهي  الشهداء،  مقnة   . وتجر$ف  حفر  أعمال  أجرت  قد  االحتالل  سلطات  وكانت 

اليوسفية . مدينة القدس املحتلة، وقال رئيس لجنة املقابر اإلسالمية مصطفى أبو زهرة، إن بلدية

االحتالل . القدس تواصل أعمال الحفر والتجر$ف . مقnة الشهداء، . الجهة الشرقية من املقnة

قد القوات  تلك  كانت  حيث  واألرد�،  العراقي   Cالجيش من  شهداء  رفات  تضم  التي  اليوسفية، 

هدمت سور املقnة والدرج . املدخل املؤدي إليها الشهر الحا�.

الخليل، وسط  الرميدة  تل  منطقة   . جديدة  مراقبة  كام�ات  االحتالل  قوات  نصبت  السياق،  و. 

tع أبراج  بتثبيت  وقامت  املنطقة،  تلك   .  ،Cاملواطن منازل  محيط  و.  الشوارع   tع ووضعتها 

لخصوصية اإلجراءات خرقا  ل[كيب كام�ات عليها، حيث تعتn هذه  املنازل، تمهيدا  بعض  أسطح 

.Cسكان تلك املنطقة ل[كها لصالح املستوطن tوتأ� ضمن محاولة االحتالل الضغط ع ،Cاملواطن
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التعليقات
لن يتم نشر عنوان بر$دك اإللك[و�. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

االسم*

الn$د االلك[و�*

إرسال التعليق

أكتب تعليقك هنا

مختارات

Z$رئيسة مجلس النواب األمر
تقول إنها “ستجر ترامب من

شعره” إ� خارج البيت األبيض

منذ 3 ساعات

انتقادات لرفض محكمة سعودية
دعوى تعرض “لجC الهذلول”

لتعذيب وتحرش- (تغر$دات)

منذ 3 ساعات

الكونغرس يوافق عt مساعدات
للسودان بقيمة 700 مليون دوالر و

1.3 مليار ملصر

منذ 4 ساعات

الر$اض: ندعم وحدة الصف
الخليجي وماضون . تحصينها

منذ 6 ساعات

إش[ك . قائمتنا
الn$دية

اش[كأدخل الn$د االلك[و� *
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