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ألف دوالر، جراء إغراق سلطات االحتالل األراضي  055بلغت الخسائر األولية لمزارعي غزة حوالي 

لوزارة الزراعة الزراعية وفتح سلطات االحتالل السدود وعبارات األمطار شرقي قطاع غزة، بحسب تقديرات 

الفلسطينية وفتحت قوات االحتالل السدود المائية شرقي قطاع غزة، حيث لحقت أضرار كبيرة بمساحات حقول 

مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، إضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحلو وفقا لبيان وزارة 

ألف دوالر، نتيجة  055القطاع الزراعي تقدر بأكثر من الزراعة الفلسطينية، فإن األضرار األولية التي لحقت ب

تعمد االحتالل المتكرر للمرة الثانية توالًيا فتح سدود مياه األمطار خالل أسبوع، األمر الذي أدي لغمر وانجراف 

للتربة في بعض المناطق، وإتالف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، باإلضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة 

وعة في هذه األراضي واستعرضت الوزارة األضرار التي لحقت بكل منطقة على حدة، مشيرة إلى أنها المزر

صندوق نحل، وعدد من  055دونما مزروعة بالمزروعات الحقلية والخضار، وتضرر حوالي  025طالت 

عرضت أثناء الدفيئات الزراعية، ومزارع دواجن وذكرت وزارة الزراعة أن طواقمها العاملة في الميدان ت

 معاينتها المكان إلى إطالق قنابل غاز مسيلة للدموع من جيش االحتالل، األمر الذي أدى إلى عرقلة العمل

  وناشدت الوزارة المنظمات الدولية واإلنسانية حماية المزارعين، ووقف االعتداء عليهم وعلى أراضيهم

أسبوع، سدود تجّمع مياه األمطار، باتجاه أراٍض ووفقا للوزارة، فإن االحتالل اإلسرائيلي فتح مرتين خالل 

زراعية فلسطينية، واقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع وقالت الوزارة إن اإلسرائيليين يتعمدون كل عام فتح 

قنوات تجّمع المياه، إلغراق األراضي الزراعية، دون سابق إنذار ويقيم االحتالل سدودا عدة لتجميع مياه 

 (2525\1\16، 44)عرب ادة منها، لكنه يقدم على فتح السدود حينما تفيض مياهها.األمطار، واالستف

 

 346  مستوطنا اقتحموا المسجد االقصى خالل االسبوع الماضي

اعلنت وسائل اإلعالم العبرية، عن اقتحام عشرات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس 

اقتحموا ساحات المسجد األقصى، هذا األسبوع، بحماية من شرطة االحتالل مستوطنًا  643أّن المحتلة و

 (2525\1\15.)فلسطين االن، اإلسرائيلي

 

 

 



  االحتالل يعتقل 25 فلسطينًيا من الضفة والقدس خالل يومين

تحطيم  اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، يوم االثنين، تسعة مواطنين من الضفة، وفتشت عددا من المنازل بعد 

أبوابها ففي رام اهلل، اعتقلت قوات االحتالل الشابين عبد المجيد حسن شقيق األسيرة شذى حسن، من دير 

السودان شماال، وعدي الخطيب من قرية بلعين غربا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وفي طولكرم، 

أحمد قاسم من ضاحية اكتابا شرقا، كما فتشت اعتقلت قوات االحتالل الشاب فهد ياسين من المدينة، والشاب سعد 

عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي من المدينة وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد فهيم 

  عاما(، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوًبا 22عودة )

عاما(، وكريم عبد الرحمن  02محمد حسن زعاقيق ) وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر حمودة

عاما(، بعد تفتيش منزلي ذويهما في مناطق الظهر والبياضة ووسط بلدة بيت أمرشماال  01عبد المجيد عرار )

 21عاما( من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وأحمد عزية ) 21وفي بيت لحم، اعتقلت القوات ذاتها عميد العزة )

شّنت قوات االحتالل حملة مداهمات لعدد من مدن كما  لدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهماعاما( من بلدة ا

الضفة والقدس المحتلتين، واعتقلت عددًا من الشبان فجر اليوم الثالثاء ودهمت قوات االحتالل منازل فلسطينيين 

عاًما(،  01عاًما(، محمد ديرية ) 01في قرية بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، واعتقلت الفتية؛ أيهم ثوابتة )

عاًما( واعتقلت أيًضا محمود حنايشة وياسر أبو الرب من بلدة قباطية جنوبي جنين، في  01ومحمود طقاطقة )

حين اعتقلت محمد عطاطرة، جاسر عطاطرة، والشقيقين محمد ومعتصم عيسى من قرية عانين غرب جنين كما 

بيت دقو شمالي غرب القدس، واعتقلت الشاب محمد ريان واقتادت قوات  دهمت قوات االحتالل فجر اليوم، قرية

االحتالل المعتقلين إلى مراكز التوقيف اإلسرائيلية للتحقيق معهم، حيث يّدعي جيش االحتالل في بياناته أنه يعتقل 

من مخابرات ضد اليهود والجنود واعتقلت قوات ” عنيفة“الفلسطينيين بحجة االشتباه بهم بالمشاركة بأعمال 

عامًا في  02بعد قضائه ” النقب“االحتالل صباح اليوم، األسير إسماعيل عفانة فور اإلفراج عنه من سجن 

 .(2525\1\14)القدس االخبارية، غرب القدس.” المسكوبية“السجون، وحّولته للتحقيق في مركز 

  االحتالل يعتقل ثالثة فتية جنوب بيت لحم

ائيلي فجر اليوم الثالثاء، ثالثة فتية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل االسر

عاما(، ومحمد 01وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت، ايهم غسان ثوابته )

عاما(، بعد دهم منازل ذويهم 01عاما(، ومحمود ابراهيم طقاطقة ) 01حسن ديرية )

.(2525\1\14)فلسطين اليوم، وتفتيشها.  


