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  االنسان وحقوق االسرى مؤسسات  :طفال  888بينهم  االحتالل سجون في اسير 0055

 لرعاية الضمير ومؤسسة األسرى، شؤون وهيئة األسير، نادي) اإلنسان وحقوق األسرى مؤسسات ذكرت 

  امرأة 828و طفال، 888 المنصرم العام في المعتقلين بين من أنه مشترك، تقرير في( اإلنسان وحقوق األسير

 االحتالل سجون في 2188 العام خالل استشهدوا فلسطينيين أسرى خمسة أن رسمي فلسطيني تقرير وذكر

 المعتقلين من المذكور العدد غالبية أن التقرير نفسه وأوضح العام في فلسطيني   0011اعتقلت   التي اإلسرائيلي

 شخصا 001و طفال 21و أسيرة، 01 منهم فلسطيني آالف 0 قرابة اعتقال إسرائيل تواصل فيما عنهم، اإلفراج تم

 (2518 \12\31)سما،  اإلداري االعتقال قيد

  

 

 2518 عام مواطنا 888 وشرد مبنى 716 هدم االحتالل"اوتشا"    

 

 االحتالل سلطات إن أوتشا" المحتلة الفلسطينية االرض في االنسانية الشؤن لتنسيق المتحدة االمم مكتب قال

 حماية"   تقريره في" أوتشا" وأوضح 2188 العام خالل المحتلة، الغربية الضفة في مبنى 786 هدمت االسرائيلي،

 مواطنا 888 تهجير إلى أدت الهدم عمليات   2188 ديسمبر/ االول كانون 22-81 بين ما الفترة ويوثق"  المدنين

 المحتلة القدس مدنية   المنطقة في هدمها على أصحابها أجبرت أو مبنى 28 هدمت االحتالل سلطات أن إلى ولفت

 االحتالل قوات قطعت أو اقتلعت للتقرير، ووفقا  البناء، رخص إلى افتقارها بحجة ، الماضيين االسبوعين خالل

 عملية 800   ينفذ االحتالل قوات فإن ،"أوتشا" لتقرير ووفقا  2011نحو نابلس، شرق الهدم عمليات إحدى خالل

 االنباء وكالة)  االقل على طفال 86 بينهم من مواطنا، 807 واعتقلت الغربية الضفة أنحاء مختلف في واعتقال تفتيش

 (2518\12\28،(وفا)الفلسطينية والمعلومات

 

 

 

 

 



  900الماضي االسبوع خالل األقصى باحات اقتحموا مستوطن  

 

 االحتالل شرطة من مشددة بحراسة المبارك، االقصى المسجد باحات االحد، يوم مستوطيا، 880 من أكثر اقتحم 

 من االقصى باحات اقتحموا المستوطين هؤالء ان القدس، في االسالمية االوقاف دائرة وأوضحت. االسرائيلي

 اقتحموا قد مستوطن 811 قرابة السلسلة باب من يغادرو أن قبل استفزازية جوالت ونفذوا المغاربة، باب جهة

( 2518/ 28/12 ،القدس ) الماضي االسبوع خالل االقصى باحات  

 

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في العيسوية طالت 21 مواطنا بينهم 3 أشقاء  

 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، حملة اعتقاالت واسعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، 

لمراسلنا، بأن قوات االحتالل داهمت عشرات مواطنا، بينهم ثالثة أشقاء. وأفادت مصادر محلية  82طالت 

المنازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت كال من: سامي ومراد وسامر أنور عبيد، وفادي علي عليان، وناصر علي 

محمود، وزكريا عليان، وكايد محمود، ومروان داري، ويوسف محمد درويش، وإسماعيل يوسف محيسن، 

 ( 2518-12-28.) وفا، فديوأكرم فادي علي مصطفى، ومحمد الص

 

 االحتالل يعتقل 9  شبان من عدة محافظة 

 

 االحتالل جيش أن .والبيرة اهلل رام محافظة من شبان أربعة االثنين، اليوم فجر اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت  

. كويك أبو وزيد رمانة، يحيى وهما البيرة، مدينة في األمعري ومخيم الشرايط أم حي اقتحامه خالل شابين اعتقل

 88) الريماوي كرم المعطي عبد: وهما اهلل، رام غرب شمال ريما بيت بلدة من شابين االحتالل قوات اعتقلت كما

 شرق عنبتا بلدة من شبان خمسة اعتقلت كما.ذويهما منزلي مداهمة بعد( عاما 88) الريماوي يحيى ونابغ ،(عاما

 ،(عاما 28) عسل أبو عمر أحمد: من كال اعتقلت االحتالل قوات ان طولكرم في األسير نادي وذكر. طولكرم

 ،(عاما 21) خميش أبو إيثار وأنس ،(عاما 28) شراقة محمود وأحمد ،(عاما 20) عسل أبو مصطفى أحمد ومعاذ

   (2188-82-21الهدف،  .)وتفتيشها ذويهم، منازل مداهمة بعد نصار، محمد ويوسف

  


