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  م10/2/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  من القدسمواطنا بينهم طفالن ويختطف آخر  11االحتالل يعتقل. 

 يتعّرض للتعذيب والشبح خالل التحقيق معه "المسكوبية"في  أسير. 

 إصابات في مواجهات ليلية بسلوان. 

 مخابرات االحتالل تؤجل تسليم جثماني شهيدين مقدسيين. 

 الصحفي القيق قرار غير  سيري اعتقال األسرائيلتمديد القضاء اإل: بكر أبو

 .معلن بإعدامه

 ألف شيقل 530هداء القدس تجمع حملة اليوم الوطني لش. 

 االحتالل يجدد إبعاد طفلين قاصرين عن القدس لثالثة شهور. 

 ية عن حل الدولتين تؤكد غياب شريك السالم سرائيلالتصريحات اإل: الخارجية

 .يسرائيلاإل

 تتنافى مع ادعاءاته بالتهدئة قصىممارسات االحتالل في األ: الكسواني.  
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  مواطنا بينهم طفالن ويختطف آخر من القدس 11االحتالل يعتقل 
ربعاء تسعة شبان ي، فجر اليوم األسرائيلحتالل اإلاعتقلت قوات اال -وفا 2016-2-10القدس 

من مخيم  محرراً  اً أسير وطفلين من أنحاء متفرقة في القدس المحتلة، في حين اختطفت مساء أمس 
 .قلنديا شمال المدينة

اقتحمت قرية صور باهر جنوب شرق القدس، فجر اليوم، واعتقلت  االحتاللوأفاد مراسلنا بأن قوات 
  .لقمان عطون، ومصعب عليان، وباسل طرشان: الشبان

وبهاء بصة ) عاماً  19(وفي بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة اعتقلت قوات االحتالل محمد حماد 
المجاورة  ديس أبومنزله في بلدة من ) عاماً  18(، فيما اعتقلت الفتى محمد حسن وحيش )عاماً  17(

  .لبلدة العيزرية
نسيم  المحرر سيروكانت عناصر من وحدة المستعربين بقوات االحتالل اختطفت مساء أمس األ

بعد اقتحام مقهى شعبي في مخيم قلنديا لالجئين، شمال القدس المحتلة، واقتادته ) عاماً  27(مطير 
  .نحو حاجز قلنديا العسكري

مد عزمي مطير، ورجب مطير، وعاطف مطير، بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها كما اعتقلت مح
  .بشكل وحشي واستفزازي

واندلعت مواجهات في المخيم عقب ذلك استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية وفجر 
  .اليوم

أحمد ، و )عاماً  14(عدي مصطفى  :وفي وقت الحق، اعتقلت قوات االحتالل الطفلين القاصرين
أحد مراكز التحقيق والتوقيف في  إلىوتم اقتيادهما  .وسط القدس المحتلة درباس من بلدة العيسوية

  .القدس
  

  يتعّرض للتعذيب والشبح خالل التحقيق معه" المسكوبية"في  أسير
إسماعيل عبد  سيرالفلسطيني اليوم األربعاء، بأن األ سيرأفاد نادي األ -وفا 2016- 2-10رام اهللا 

اهللا العروج، من بيت لحم، تعّرض للتعذيب القاسي بالّضرب المبّرح والشبح خالل عملية التحقيق معه 
 .في القدس "المسكوبية"في معتقل 
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، وحّول مؤخرًا للتحقيق بعد 2014آذار  13العروج معتقل منذ  سيرأن األ إلى سيروأشار نادي األ
كانون الثاني الماضي، موضحًا أن محققي االحتالل استخدموا  21اعتقال زوجته رابعة العروج، في 

عترافات منه، إذ انهال عليه خمسة محققين بالّضرب النتزاع اإل سيريب التعذيب مع األأقسى أسال
إصابته  إلىالمبّرح على جميع أنحاء جسده وهو مقيد اليدين خلف الكرسي الذي يجلس عليه، ما أدى 

  .بنزيف
، ويعني تقييد يدي وقدمي المعتقل باألصفاد "الموزة"للشبح بما يسمى أسلوب  كما تعرض العروج 

إحداث ضغط كبير  إلىألسفل الكرسي وهو مّمدد، حتى يصبح شكل الجسد مقوّسًا، ما يؤدي 
  .ومضاعفات صحية خطيرة على العمود الفقري

لة، كما وتّم استخدام وهو في هذه الحا سيروأضاف النادي أن أحد المحققين قام بالجلوس فوق األ
بالحائط، وٕايقافه بشكل نصف وقفة لعّدة ساعات،  سير، وهو تكبيل يدي األ"المكسور"أسلوب الشبح 

  .وتهديده باعتقال جميع أفراد عائلته سيرجانب كيل الشتائم البذيئة لأل إلى
  

  إصابات في مواجهات ليلية بسلوان
، الليلة قصىسلوان جنوب المسجد األشهدت عدة أحياء في بلدة  -وفا 2016- 2-10القدس 

 .الماضية، مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين

تايه بحي  أبوقوات االحتالل اقتحمت حوش  وذكر مركز معلومات وادي حلوة، اليوم األربعاء، أن
لك اندلعت مواجهات بين عين اللوزة في سلوان، وانتشرت بشكل استفزازي في شوارعه، وخالل ذ

  .القوات والشبان
وأضاف المركز أن قوات االحتالل استخدمت األعيرة المطاطية والقنابل الغازية السامة والصوتية 

  .إصابة العديد بحاالت اختناق إلىالحارقة بكثافة في الحي، مما أدى 
على منازل المواطنين إليذاء  وأكد شهود عيان أن قوات االحتالل تعمدت إلقاء القنابل الغازية السامة

أحياء مجاورة وبشكل متقطع واستمرت حتى ساعة  إلىوامتدت المواجهات . أكبر عدد من السكان
  .متأخرة من الليلة الماضية
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  مخابرات االحتالل تؤجل تسليم جثماني شهيدين مقدسيين
الثالثاء، تأجيل  أمس يومي، مساء سرائيلرات االحتالل اإلقررت مخاب - وفا  2016-2- 9القدس 

  .تسليم جثماني شهيدين مقدسيين، دون تحديد موعد محدد لتسليمهما
وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، أن مخابرات االحتالل أبلغته بقرارها تأجيل تسليم 

شعبان، ومصعب الغزالي، من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان، دون  أبوجثمان الشهيدين أحمد 
  .اريخ التسليم أو أسباب التأجيلأن تحدد ت

شعبان  أبوية، رغم أن عائلتي سرائيلوقال إن تأجيل التسليم من يوم ليوم هو مماطلة من المخابرات اإل
 شخصا فقط في التّشييع والدفن ليالً  50المتمثلة بمشاركة " شروط التسليم والدفن"والغزالي وافقتا على 

ألف شيقل لضمان تنفيذ  20دفع كفالة مالية قيمتها  إلىإضافة فور االستالم في مقبرة باب األسباط، 
  .الشروط

شعبان استشهد في الرابع عشر من شهر تشرين األول الماضي، في  أبوولفت المحامي محمود أن 
  .حين استشهد الغزالي في السادس والعشرين من شهر كانون األول الماضي

  
  الصحفي القيق قرار غير معلن بإعدامه سيري اعتقال األسرائيلتمديد القضاء اإل: بكر أبو
ي يحاول تمرير سرائيلبكر، أن القضاء اإل أبوأكد نقيب الصحفيين ناصر  - وفا 2016- 2-9رام اهللا 

الصحفي محمد القيق، من خالل تمديد اعتقاله رغم وجود  سيرقرار سياسي غير معلن بإعدام األ
 .اثباتات وتقارير طبية تؤكد خطورة وضعه الصحي

ول ألأن النقابة تعتبر قضية القيق قضيتها األولى منذ اليوم ا" وفا"بكر في حديث لـ أبووأوضح 
العتقاله، بل قضية المجموع الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي 

  .الحمد اهللا، واالتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب
ئيس محمود عباس أوعز لجهات االختصاص بمتابعة قضية القيق وبذل أن الر  إلىبكر  أبووأشار 

كل الجهود الممكنة للضغط على دولة االحتالل لإلفراج عنه، والتي كان آخرها أمس خالل لقائه 
  .إسرائيلممثلي وسائل اإلعالم العربية داخل 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

Ö]<í{{ßr×Ö]<í{éßçËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.org 
 

، بإعدام محمد القيق، بكر وجود قرار من قبل حكومة االحتالل ورئيسها بنيامين نتنياهو أبووأوضح 
 ي غير نزيه ويأتمر بإمرة المستوى السياسي ونتنياهو شخصيا بأن يموت محمدسرائيلوأن القضاء اإل

في السجون، وٕاال كان القضاء أطلق سراحه وحوله للمستشفيات الفلسطينية لتلقي العالج  القيق
  .لضمان انقاذ حياته

فيها الصليب األحمر وهو الجهة المسؤولة عن متابعة  بكر المنظمات الدولية المعنية بما أبووحمل  
القيق مباشرة، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، والمنظمات الدولية المعنية  سيرقضية األ

القيق،  سيرنسان المسؤولية عن حياة األنسان والمفوض السامي لحقوق اإلبحرية التعبير وحقوق اإل
ن تقوم بدورها والضغط على حكومة االحتالل لإلفراج عنه أوعليها كونهم شركاء في المسؤولية، 

  .طالق سراحه وٕاال ستكون مسؤولة أمام الصحفيين الفلسطينيين وصحفيي العالمإ و 
قضية القيق وأن النقابة  بكر أن االتحاد يتابع يومياً  أبووحول دور االتحاد الدولي للصحفيين بين 

  .فراج عنهسراع في اإلاإل الوضع الصحي للقيق وضرورةتبعث له تقارير دورية تبين خطورة 
ية ولكننا نطالبه بدور أكبر سرائيلاالتحاد غير مقصر، بعث برسائل لنقابات العالم والحكومة اإل: وتابع

  .في تكثيف اتصاالته ومخاطبة البرلمانات والحكومات في العالم
في لجنة تحقيق دولية حول الجرائم  فلسطين في نوفمبر الماضي إلىاالتحاد الدولي قدم : وأضاف

يين بحق الصحفيين وعدم سرائيلية بحق الصحفيين، ويتبنى قرارنا بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلاإل
لمحاكمة مجرمي الحرب   وروبيةفالتهم من العقاب، وهو يساعدنا في التوجه للمحاكم الدولية واألإ

  .دوليون من المحاميين الكبار لتحقيق هذا الهدف يين بحق الصحفيين، وهناك متطوعون سرائيلاإل
بكر على أن االتحاد يقوم بدور كبير خاصة رئيس االتحاد جو بوملحة لعدم المس بحرية  أبووشدد 

الرأي والتعبير في كل بلدان العالم، وهم يقومون بدور نشط من خالل بياناتهم ومخاطبة حكومات 
 19يين على جرائمهم بحق الصحفيين بما فيها استشهاد سرائيلالعالم، ومقاضاة مجرمي الحرب اإل

  .في العام المنصرم 500كثر من أصابة إ و  2014في غزة عام  صحفياً 
القيق على وجه الخصوص  سيرفي قضية األ  جهد اتحاد الصحفيين العرب إلىبكر  أبووأشار 

تحاد عقدت اجتماعا للتحرك من وقضايا الصحفيين الفلسطينيين بشكل عام، وأن لجنة الحريات في اإل
القيق وبعث االتحاد برسائل لكل المنظمات الدولية ذات العالقة بالحريات  سيرنقاذ حياة األإجل أ
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مشاركة رئيس االتحاد عبر الهاتف باالعتصامات والفعاليات  إلىضافة إنسان، عالمية وحقوق اإلاإل
  .التضامنية المختلفة

والشخصيات الوطنية التي تشارك مع نقابة الصحفيين فعالياتها  بكر جهد كل المؤسسات أبووثمن 
على  للمشاركة التضامنية وضغطاً  القيق والتي من شأنها أن تشكل حافزاً  سيرالتضامنية مع األ

االحتالل، موضحا أن النقابة تتحرك على ثالثة مستويات، األول على المستوى الجماهيري على 
، والثاني على مستوى 48لمسيرات في الضفة وغزة وأراضي رض، من خالل االعتصامات وااأل

االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية، والثالث على المستوى الرسمي 
  .مة والفصائل والمؤسسات الوطنيةوالمؤسساتي الوطني من خالل التواصل مع الرئاسة والحكو 

  
  ألف شيقل 530تجمع  حملة اليوم الوطني لشهداء القدس

 أمس يوملة اليوم الوطني لشهداء القدس، أعلنت اللجنة اإلعالمية لحم -وفا 2016-2- 9رام اهللا 
 .جانب مساهمات عينية إلىألف شيقل،  530الثالثاء، أن الحملة جمعت ما يقارب 

لحملة شملت عالمية للحملة خالل مؤتمر صحفي نظم في قصر رام اهللا الثقافي، إن اوقالت للجنة اإل
مجموعة من الفعاليات اإلعالمية والميدانية، من خالل جمع في المساجد، والكنائس، وتنظيم أمسية 

رام اهللا، ونابلس، والخليل، وبيت لحم، : ثقافية ذهب ريعها للحملة التي انتهت بوضع صناديق في مدن
  .وطوباس، وسلفيت، وطولكرم، وشرق القدس في بلدة العيزرية

لة، النشطاء ووسائل اإلعالم والمؤسسات الذين شاركوا في إنجاح الحملة التي هدفت منذ وشكرت الحم
حشد الجهود الشعبية وتعاضد اللحمة الجماهيرية بين أبناء المجتمع الفلسطيني  إلىبداية إطالقها 

  .الحالية القدس ةهبّ داء القدس الذين استشهدوا خالل ،إلعادة بناء بيوت شه
  
  
  

  إبعاد طفلين قاصرين عن القدس لثالثة شهور االحتالل يجدد
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بعاد الطفلين القاصرين إالثالثاء، قرار  أمس يومجددت محكمة االحتالل،  -وفا 2016-2-9القدس
 .، من حي شعفاط، عن مدينة القدس لمدة ثالثة شهور)عاماً  14(خضير  أبومجد وعالء 

وسط  .القطار الخفيف الذي يمر بحي شعفاطوبرر االحتالل قراره بذريعة القاء الطفلين حجارة على 
  .مدينة القدس المحتلة

  
  يسرائيلية عن حل الدولتين تؤكد غياب شريك السالم اإلسرائيلالتصريحات اإل: الخارجية

ية عن حل سرائيلالتصريحات اإل" بازار"لسطينية إن قالت وزارة الخارجية الف -وفا 2016-2-9رام اهللا 
ي، األمر الذي يستدعي عقد مؤتمر دولي للسالم، يخرج سرائيلالسالم اإل الدولتين يؤكد غياب شريك

 .بآلية دولية ملزمة تنهي االحتالل ومعاناة الشعب الفلسطيني

تشهد  إسرائيلن الساحة السياسية في أالثالثاء،  أمس يومفي بيان صادر عنها، " الخارجية"وأوضحت 
هذا الهذيان واالنفصال عن "بشأن القضية الفلسطينية وكيفية التعامل معها، وأن " الهذيان"حالة من 

يين، على رأسهم رئيس سرائيلالواقع تعكسه جملة من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين اإل
ة فلسطينية، وهو موقف يتساوق رفضه قيام دول وفعالً  ي نتنياهو، الذي ال يخفي قوالً سرائيلالوزراء اإل

) 13القدس الـ(الذي قال باألمس في كلمة له في مؤتمر ) ريئوفين ريفلين(ي سرائيلمعه الرئيس اإل
سالم مع الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة  إلىإن إمكانية التوصل : (الذي ينظمه المستوطنون

من البيت " بتسلئيل سموتريتش"متطرف وفي المؤتمر نفسه خرج علينا عضو الكنيست ال). غير ممكن
وقبل ذلك ). قتل األمل بإقامة دولة فلسطينية، وضرورة تفكيك السلطة الفلسطينية إلى( اليهودي، داعياً 

تحقق ) ية أحادية الجانبإسرائيلعبر خطوات (تغيير المسار  إلىخرجت بعض األصوات الداعية 
  .يةسرائيلالمصالح اإل

ية ورغم االختالف الحاصل بينها، سرائيلجمل التصريحات والتصورات اإلن مأوشددت الخارجية على 
يا في معاداة حل الدولتين، وجنوحا تجاه الخطوات أحادية الجانب إسرائيل ال أن جوهرها يعكس تعاظماإ

  . والحلول المؤقتة، متوهمين في مقدرتهم على فرضها على الشعب الفلسطيني وقيادته
الذي  ي على القانون الدولي، ومرجعيات عملية السالم،سرائيلاالنفالت والتمرد اإلن هذا أ إلىشارت أو 

يترافق مع بطش االحتالل وجرائمه اليومية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، يعكس حقيقة أزمة 
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الداخلية الناتجة عن استمرار احتاللها ألرض دولة فلسطين، ويؤكد في ذات الوقت على قوة  إسرائيل
أكثر من أي - تهميشه، ما يستدعي  إلىية الهادفة سرائيلالملف الفلسطيني رغم المحاوالت اإل حضور

للحفاظ على ما تبقى من أمل في حل الدولتين، عبر عقد  وحقيقياً  حازماً  دولياً  موقفاً  -وقت مضى
  .مؤتمر دولي للسالم، يخرج بآلية دولية ملزمة تنهي االحتالل ومعاناة الشعب الفلسطيني

  
  تتنافى مع ادعاءاته بالتهدئة قصىممارسات االحتالل في األ: الكسواني

  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016-2- 9 القدس المحتلة
الشيخ عمر الكسواني ارتفاع أعداد المقتحمين في المسجد وتشديد القيود  قصىاعتبر مدير المسجد األ

وشحن األجواء بين أسواره، مما يتنافى مع  على دخول المصلين إليه، عامال رئيسيا في ازدياد التوتر
  .ي بسعيها للتهدئةسرائيلادعاءات سلطات االحتالل اإل

، تحت حماية قصىوجاءت تصريحات الكسواني عقب تزايد أعداد المقتحمين لباحات المسجد األ
  .مشددة من قوات االحتالل

، حيث تنصب قوات قصىاأل وأوضح الكسواني أن هناك تشديدات كبيرة على مداخل وبوابات المسجد
االحتالل حواجز حديدية ال تسمح لمرور سوى شخص واحد منها، كما أنها احتجزت جميع هويات 

  .المصلين من رجال ونساء وشبان دون استثناء
للمسجد  مباشراً  إياها استهدافاً  ممارسات قوات االحتالل، معتبراً  قصىواستنكر مدير المسجد األ

أن الحكومة  إلىوالقدس، الفتا  قصىالتوتر في المسجد األ إلىواألوقاف اإلسالمية، وتؤدي  قصىاأل
مزيد من التوتر في المنطقة، مما يتنافى  إلىية تسعى من وراء المستوطنين في مخططاتهم، سرائيلاإل

  .مع ادعاءاتها بالتهدئة


