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الثالثاء 2018/2/13

قوات االحتالل تعتقل  17مواطنًا بينهم فتاة
رام الل���ه – "األيام" :اعتقلت ق���وات االحتالل ،أمس 17 ،مواطن���ًا ،بينهم فتاة ،خالل
عمليات دهم واقتحام في عدة محافظات بالضفة.
ففي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين.
وأوضح نادي األس���ير أن المعتقلين هم :محمود العمور ،وموسى العمور ،وعبد عادل
العمور ،وإبراهيم أبو مفرح ،وبراء إبراهيم شكارنة.
َ
وفي محافظة جنين ،اعتقلت قوات االحتالل مواطنين.
َ
وقال نادي األس���ير :إن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين :زياد أحمد توفيق عبيدي،
ووسيم عابد.
َ
وفي محافظة س���لفيت ،أفاد نادي األس���ير بأن قوات االحت�ل�ال اعتقلت المواطنين:

أشوس داود عبيد ،وأحمد صبحي عبد الله.
َ
وفي محافظة الخليل ،اعتقلت قوات االحتالل المواطنين :وجدي الرجبي ،وأمير نضال
الفاخوري ( 17عامًا).
وفي محافظة القدس ،اعتقلت قوات االحتالل خمس���ة مواطنين .فقد اعتقلت قوات
االحتالل الطفل سفيان نضال النتش���ة ( 16عامًا) من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى
ببلدة س���لوان جنوب المس���جد األقصى ،والشاب سراج كاش���ور ( 23عامًا) ،من بلدة أبو
ديس جنوب شرقي القدس المحتلة .فيما اعتقلت الشاب أيوب أبو هدوان والد األسير
زياد أبو هدوان ،بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان وتخريب محتوياته ،وهو أحد حراس
المسجد األقصى المبارك.

في الس���ياق ذاته ،اعتقلت قوات االحتالل فتاة من مخيم ش���عفاط وس���ط القدس
المحتلة ،لم تعرف هويتها.
إلى ذلك ،اقتحمت قوات االحتالل من���زل المواطن زهير الرجبي في حي بطن الهوى
بسلوان.
وفي وقت الحق ،اعتقلت قوات االحتالل ،شابًا من حي راس العامود ببلدة سلوان في
القدس المحتلة ،بعد تفتيشه جسديًا ،ونقل جنود االحتالل الشاب المعتقل إلى أحد
مراكز االعتقال والتحقيق في مدينة القدس.
وفي محافظة طولكرم ،ذكر شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب خالد جابر
محمد كوع ،في العشرينيات من العمر ،بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت ليد.

جيب احتاللي يحاول
دهس طالب في يعبد
جني���ن " -األيام" :أصيب طالب مدرس���ة من بلدة يعبد ،جن���وب غربي جنين،
أمس ،برضوض جراء محاولة دهس تعرض لها من آلية عس���كرية تابعة لجيش
االحتالل.
وقال مدير مدرس���ة الش���هيد عز الدين القس���ام الثانوية ف���ي يعبد ،طارق
عمارنة ،إن الطالب حس���ام حابس بني ع���ودة ( 17عاما) ،تعرض لمحاولة دهس
من آلية عسكرية تابعة لجيش االحتالل تواجدت على مقربة من المدرسة أثناء
مغادرة الطالب ،فأصيب برضوض خالل محاولته الفرار.

االحتالل يفرض الحبس
المنزلي على طفل مقدسي
القدس " -وفا" :قررت سلطات االحتالل ،مساء أول من أمس ،االفراج عن الطفل
المقدس���ي س���عدي الس���يوري ( 13عاما) بش���رط الحبس المنزلي لمدة  5أيام
وكفالة نقدية قيمتها  500شيكل.
بمركز
وكانت قوات االحتالل استدعت الطفل سيوري أول من أمس ،للتحقيق
ٍ
ُ
تابع لش���رطة وحرس حدود االحتالل بشارع صالح الدين قبالة سور القدس من
ٍ
جهة باب الس���اهرة ،وتم التحقيق معه واحتجازه لساعات بتهمة القاء حجارة
على جنود االحتالل.

 ..و يغلق مداخل
بلدتي العيسوية وحزما
القدس " -وفا" :أغلقت قوات االحتالل ،كافة مداخل بلدتي حزما شمال
ش���رق القدس ،والعيس���وية وس���ط المدينة ،في إطار سياسة العقاب
الجماعي التي تمارسها ضد سكان البلدتين.
وقال مراس���ل "وفا" ،إن ق���وات االحتالل أغلقت الليل���ة قبل الماضية،
المدخل الش���رقي لبلدة العيس���وية أم���ام حركة الم���رور باالتجاهين،
وبالتالي أصبحت مداخل العيسوية مغلقة بالكامل.
في الس���ياق ذاته ،أغلقت ق���وات االحتالل بلدة حزم���ا ببوابة حديدة
ضخمة ،بعد أن أغلقت قبل أيام كافة مداخل البلدة الرئيسية والفرعية
بالسواتر الترابية.
يذك���ر أن بلدتي العيس���وية وحزما تش���هدان مواجه���ات مع قوات
االحتالل ،بشكل متواصل ومستمر منذ شهور.

 ...ويكثف حواجزه
العسكرية في محافظة جنين
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جني���ن " -وفا" :كثفت ق���وات االحتالل ام���س ،من تواجدها العس���كري في
محافظة جنين ونصبت عدة حواجز عس���كرية عرقلت خاللها حركة المواطنين
والمركبات.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" ،بأن قوات االحتالل نصبت حواجزها العسكرية
على ش���ارع جنين – نابلس ،وعلى مفترق بلدتي عرابة ويعبد ،وآخر بالقرب من
الجامعة العربية األميركية ،وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في
هويات ركابها.

