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حملة اعتقاالت تطال  24مواطنًا بينهم طفل
محافظات " -األيام" :شنت قوات االحتالل ،أمس ،حملة اعتقاالت
واس���عة طالت  24مواطنًا خ�ل�ال عمليات دهم واقتح���ام في عدة
محافظات بالضفة.
ففي محافظة طولكرم ،اعتقلت قوات االحتالل  15مواطنًا.
وق���ال نادي األس���ير إن ق���وات االحتالل اعتقلت م���ن المحافظة
المواطني���ن :ماجدة التيني ،وربيع محم���د أبو ربيعة ،وكمال البدو،
ومحمود البدو ،وس���ليمان عزام أبو شيخة ،وحسان عزام أبو شيخة،
وطارق زيد ،ونائل عوي���ص ،وأحمد قوزح ،وأوس عبيد ،وكرم مروان
دحيلية ،ومحمد أحمد دحيلية ،ومعاذ محمد دحيلية ،ومحمد عماد
ناقوري ،عالوة على وليد سليمان أبو شيخة ( 57عامًا) والد المطارد
أشرف والذي تتهمه سلطات االحتالل بتنفيذ عملية "بركان".
وكانت قوات االحتالل ش���ددت أمس من إجراءاتها التعس���فية
بحق المواطنين في بلدة بيت ليد ش���رق طولكرم ،بزعم البحث عن
الشاب أش���رف نعالوة من ضاحية ش���ويكة ،الذي تتهمه بتنفيذ
عملي���ة إطالق نار في مس���توطنة "ب���ركان" الجاثم���ة على أراضي
محافظة سلفيت.
ونصب���ت قوات االحتالل العديد من الحواجز وأوقفت الس���يارات
وفتش���تها ودققت في هوي���ات ركابها ،واعتلت أس���طح عدد من
المن���ازل وحولتها إلى نقاط مراقبة ،وجابت دورياتها المنطقتين،
وأطلقت بالون مراقبة في س���ماء ضاحية ش���ويكة شمال طولكرم
وشنت حملة اعتقاالت واسعة فيها.

وبحريتها تهاجم الصيادين قبالة بيت الهيا

قوات االحتالل تتوغل شرق
جباليا وتنفذ عمليات تجريف
غ���زة  -خليل الش���يخ :توغلت قوة من جيش االحتالل ف���ي أراضي المواطنين
شرق بلدة جباليا ،أمس.
وأشارت مصادر محلية إلى أن أربع جرافات عسكرية توغلت في المنطقة عبر
بوابة "أبو صفية" مس���افة  150مترًا في أراض زراعي���ة ،في الوقت الذي نفذت
فيه عدة جيبات عسكرية أعمال دورية على طول الحدود وتمركزت دبابتان في
منطقتين مرتفعتين بالقرب من مكان التوغل.
ولفتت إلى أن الجرافات ش���رعت بأعم���ال تجريف طالت أطراف أراض مزروعة
بأشتال "بامية" تعود لمزارعين من عائلة" السماعنة".
وقال شهود عيان لـ"األيام" :إن الجرافات أقامت سواتر ترابية في عدة مناطق
ونفذت أعمال تس���وية ترابية في مناطق أخرى ،قبل أن تنس���حب من المكان،
بعد نحو خمس ساعات.
وأش���اروا إلى أن التوغل تزامن مع تحليق مكثف لطائرات اس���تطالع دون أن
يبلغ عن وقوع إطالق نار.
يذكر أن موقع التوغل يبعد فقط نحو  700متر عن مخيم العودة شرق جباليا،
باتجاه الشمال.
من جهة أخرى ،فتحت بحرية االحتالل أمس نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه
عدد من قوارب الصيادين قبالة بيت الهيا.
وقال صي���ادون إن زوارق حربية أطلقت الني���ران باتجاههم دون أن يبلغ عن
إصابات ،مش���يرين إلى أن إطالق الن���ار أجبرهم على مغ���ادرة البحر رغم عدم
تجاوزهم المنطقة التي تس���مح لهم س���لطات االحت�ل�ال بالعمل بها والتي ال
تزيد على ستة أميال بحرية.

وفي محافظة أريحا ،اعتقلت قوات االحتالل  3مواطنين.
وأفاد نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت من محافظة أريحا
المواطني���ن جهاد محمود مناص���رة ،ويزن محمد أب���و زيد ،وحازم
محمود عبد الخالق.
وفي محافظة نابلس ،اعتقلت قوات االحتالل مواطنين.
وأوضحت مصادر متعددة أن قوات االحتالل اقتحمت عدة أحياء
في مدينة نابلس ،واعتقلت الشاب يحيى عدنان سمحان ( 23عاما)
من حي المعاجين ،والش���اب محمد الشخشير من حي رأس العين،
بعد أن دهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
وأضافت إن قوات االحتالل اقتحمت منزل الدكتور نصر ش���ريم
في حي المعاجين ،زوج شقيقة أشرف نعالوة الذي يدعي االحتالل
أن���ه نفذ عملية إطالق نار في مس���توطنة "ب���ركان" ،المقامة على
أراضي س���لفيت ،وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ش���قيقته الدكتورة
فيروز نعالوة.
وفي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل طفال.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الطفل براء لؤي
يوسف ( 16عاما) ،أثناء عبوره حاجزا عسكريا في بلده حبلة جنوبا.
وفي محافظة الخليل ،اعتقلت قوات االحتالل  3مواطنين.
وأفاد نادي األس���ير بأن قوات االحت�ل�ال اعتقلت من بلدتي بيت
أمر وبيت كاحل في محافظة الخليل وهم :عمرو الصليبي ،وسياف
إبراهيم عصافرة ،ويزن أحمد عصافرة.

