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  م12/1/2016 األربعاء: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 مقدسية 60واستمرار منع دخول  قصىاقتحامات جديدة لأل. 

 اعتقال طفلين وفرض حبس منزلي على ثالث في القدس المحتلة. 

  3 شهداء في الخليل وبيت لحم. 

 ال أمن وال استقرار بالمنطقة دون عودة فلسطين لخارطة الجغرافيا: عريقات. 

  قصىاأل"اقتحامات جديدة في". 

 ي سرائيلعلى المسعى اإل الدبلوماسية الفلسطينية تقطع الطريق: الخارجية

 .لتهميش القضية الفلسطينية

 االحتالل يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفالن في القدس. 

 أوضاع األسرى المضربين خطيرة ومعرضون للموت المفاجئ: قراقع. 

 االحتالل يالحق مقدسيا.. رغم اصابته وفقدان عينه. 
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  مقدسية 60واستمرار منع دخول  قصىاقتحامات جديدة لأل
واصلت مجموعات من المستوطنين اليهودي اليوم األربعاء، اقتحامها  -وفا 2016-1-13القدس 

المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة  قصىللمسجد األ
 .والتدخل السريع في شرطة االحتالل

حتالل منع أكثر من ستين سيدة وفتاة وطالبة مقدسية من الدخول في الوقت نفسه، واصلت قوات اال
، ما دفع مجموعات منهن لالعتصام بالقرب من باب األسباط، احتجاجًا على قصىالمسجد األ إلى

  .المسجد إلىمنعهن من الدخول 
لمراقبة سلوكيات المستوطنين خالل  قصىوانتشر المصلون وطلبة حلقات العلم في المسجد األ

  .تهم االستفزازية والمشبوهة في المسجد المباركجوال
منذ ساعات الصباح الباكر، وانتظم قسم منهم في  قصىوكان عشرات المواطنين أّموا المسجد األ

  .حلقات العلم في المسجد، وتصدوا القتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل
  

  المحتلةاعتقال طفلين وفرض حبس منزلي على ثالث في القدس 
ي، صباح اليوم األربعاء، الطفلين عالء سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-1-13القدس 

أحد مراكز التحقيق واالعتقال  إلىومجد أبو خضير من حي شعفاط وسط القدس المحتلة واقتادتهما 
 .في المدينة

، )عاماً  14(رويضي في السياق، فرضت سلطات االحتالل على الطفل المقدسي يوسف محمد ال
  .شيقل مقابل اإلفراج عنه 5000أيام ودفع كفالة مالية بقيمة  5الحبس المنزلي لمدة 

  
  شهداء في الخليل وبيت لحم 3

حتالل استشهد فتى وشابان وأصيب رابع بجروح خطيرة إثر إطالق قوات اال -معا -الخليل -بيت لحم
  .الثالثاء، في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية أمس يوماإلسرائيلي النار عليهم، 

ن أطلق أوأفاد مراسل معا أن فتى وشاب استشهدا عند مفترق قرية بيت عينون شرق الخليل، بعد 
  .حباط محاولة طعن في المكانإجنود االحتالل النار عليهما مدعين 
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: لمراسل معا في الخليل وقال الدكتور شريف الطردة مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى الميزان
صابة مباشرة في الجهة اليمنى من إمصابا ) عاماً  17(وصلنا الفتى عدنان عايد حامد المشني "

نقاذ حياته لكن اصابته كانت بليغة مما أدى إالصدر أثرت على التجويف الصدري والقلب، وحاولنا 
  ".الستشهاده

استشهاده، وقامت قوات االحتالل  إلى طلق جنود االحتالل النار على شاب آخر مما أدىأكما 
حمد خليل كوازبة أباحتجاز جثمان الشهيد الذي تعرفت عليه عائلته بعد نشر صوره وهو الشاب محمد 

  .من بلدة سعير شمال شرق الخليل) عاماً  23( 
وكان شاهد عيان قد أفاد بأن الجثمان يعود لفتى من سعير وعندما توجهت عائلته للتعرف عليه تبين 

  .نه ليس ابنهمأ
  .وادعت قوات االحتالل أن جنودها احبطوا عملية طعن في المكان

ن جنود االحتالل اطلقوا النار باتجاه شاب قرب مفرق أ: "وقال شاهد عيان لمراسل معا في الخليل
سعاف تابعة للهالل إبيت عينون، وتجمع عدد كبير من جنود االحتالل حوله، وقاموا بمنع سيارة 

 إلىسعاف من أخذ مصاب من الموقع ونقله على ما يبدو االقتراب منه، وتمكن اإل حمر مناأل
  ".مستشفى بالخليل

حمر من االقتراب منه، ويبدو أنه سعاف الهالل األإمنع جنود االحتالل طواقم : "وأضاف شاهد العيان
  ".قد استشهد ألننا لم نشاهده يتحرك من مكاننا

ل باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه عدد من المواطنين حاولوا قام جنود االحتال: "وتابع قائالً 
  ".صابة عدد منهم بحاالت اختناقاالقتراب من مكان الحادث، ما أدى إل

  .وفي بيت جاال استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل التي اقتحمت مدينة بيت جاال
من مخيم عائدة ) عاماً  21(مد ابراهيم أبو سرور ن الشاب سرور أحأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أو 

  .ن اصيب برصاص قوات االحتالل بالقرب من مستشفى بيت جاال الحكوميأببيت لحم استشهد بعد 
طلقتها عليه أصيب برصاصة في الصدر أن أبو سرور استشهد بعد أن الشاب أبدوره قال مراسل معا 

 واندالع مواجهات في شارع السهل بمحيط مستشفى قوات االحتالل خالل اقتحامها لمدينة بيت جاال
  .طلقت خاللها قوات االحتالل الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغازأبيت جاال الحكومي 



 

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

  .مستشفى بيت جاال الحكومي إلىوجرى نقل الشهيد 
) عاماً  20(صابة الشاب طارق زياد عبيد اهللا إكدت مصادر طبية في مستشفى بيت جاال الحكومي أو 

من مخيم الدهيشة برصاصة في بطنه خالل المواجهات في بيت جاال، ووصفت المصادر الطبية 
  .حالته بالصعبة

  
  ال أمن وال استقرار بالمنطقة دون عودة فلسطين لخارطة الجغرافيا: عريقات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  - وفا 2016- 1- 12الجزائر 
 إلىن العالم ملزم باإلقرار أنه ال سلم وال أمن واستقرار بالمنطقة والعالم دون إعادة فلسطين عريقات إ

الخارطة، ممثلة بدولتها المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وال معنى لفلسطين دون أن تكون القدس 
 .عاصمتها

لدى الجزائر، كافة  الثالثاء، في مقر سفارة دولة فلسطين أمس يومودعا في مؤتمر صحفي عقده، 
االستجابة لطلب الرئيس محمود عباس  إلى" الجهاد"و" حماس"فصائل العمل الوطني بما فيها 

باالنضمام لحكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبإمكانها اتخاذ قرارات 
حاسمة ومصيرية تتوافق مع المصلحة العليا لشعبنا وقضيتنا، بعيدا عن أية حسابات فصائلية أو 

  .فئوية
لفوري وبجدية إلنهاء االنقسام الذي يخجلنا، وعلينا العمل ا إلىوأضاف عريقات أننا اليوم بحاجة 

إعالن الوحدة الحقيقية التي تؤهلنا لمجابهة التحديات التي تعصف بالمنطقة مستهدفة باألساس تصفية 
  .قضيتنا

التغيرات في الشرق األوسط وأثرها "وألقى عريقات بوزارة الخارجية الجزائرية محاضرة تحت عنوان 
، بحضور سفراء وزارة الخارجية وأعضاء السلك "عاماً  30نية على مدار على القضية الفلسطي

  .الدبلوماسي المعتمد لدى الجزائر
وناشد الجزائر على حث الدول العربية لتوفير شبكة األمان لدعم صمود شعبنا في وجه الحصار 

كومة االحتالل ي المحتمل تصعيده في حالة اتخاذ قيادتنا لقرارات مصيرية، حتما ستغضب حسرائيلاإل
  .وتدفعها لالنتقام بتشديد حالة الحصار
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واستعرض عريقات أمام الجالية الفلسطينية آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والخطوات 
  .السياسية المرتقبة لقيادتنا تجاه كافة التطورات المحتملة

  
  "قصىاأل"اقتحامات جديدة في 

لمستوطن يهودي أدى طقوسًا  قصىوحراس المسجد األتصدى المصلون  - وفا 2016-1-12القدس 
 إلىالثالثاء، واضطرت شرطة االحتالل  أمس يومالمبارك،  قصىدية في المسجد األوشعائر تلمو 

 .إخراجه من المسجد تحسبًا من ردة فعل المصلين

وكانت مجموعات من عصابات المستوطنين، وعدد من عناصر مخابرات االحتالل، اقتحموا المسجد 
اليوم من باب المغاربة تحرسهم قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة 

  .االحتالل
 قصىاأل إلىفي الوقت نفسه، واصلت شرطة االحتالل فرض اجراءاتها المشددة على دخول المصلين 

  .من الشبان والنساء واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية
  

ي لتهميش القضية سرائيلالدبلوماسية الفلسطينية تقطع الطريق على المسعى اإل: الخارجية
  الفلسطينية

ية سرائيلأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، مواصلة الحكومة اإل - وفا 2016- 1- 12رام اهللا 
طينية وأجهزتها المختلفة تصعيد عدوانها وٕاعداماتها الميدانية، واقتحاماتها اليومية للمناطق الفلس

وللمؤسسات األكاديمية والمجتمعية، واستهداف المواقع األثرية في فلسطين، وتماديها في استهداف 
المبارك، واالعتقاالت العشوائية  قصىية وفي مقدمتها المسجد األسالمالمقدسات المسيحية واإل

العنصرية في الجماعية التعسفية بما فيها األطفال وغيرها، وذلك في ظل تفشي وتعاظم الفاشية و 
 .إسرائيل

كما أدانت الوزارة محاوالت حكومة بنيامين نتنياهو تهميش القضية الفلسطينية وشطبها عن األجندة 
اإلقليمية والدولية، من خالل استغاللها ألي قضية أو أحداث إقليمية ودولية، سواء أكانت حقيقية أو 

وتهويدها ألرض دولة فلسطين، ولحجب أنظار مفتعلة، كساتر دخاني إلخفاء احتاللها واستيطانها 
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المجتمع الدولي عن حقيقة موقفها السياسي الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويرفض دفع 
استحقاقات السالم والحل التفاوضي للصراع، ويتهرب من الضغوط الدولية الداعية إلنهاء االحتالل، 

  .سطينيورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفل
ية االنشغاالت الدولية في محاربة سرائيلتستغل الحكومة اإل: الثالثاء أمس يوموقالت الوزارة في بيانها 

اإلرهاب، كما حاولت استغالل قضية الملف النووي اإليراني، وهي تحاول توظيف الفوضى في 
طيني تحت حجج اإلقليم، من أجل تبرير رفضها وهروبها من تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلس

أي تكتل دولي، يمنحها  إلىواهية، بل وتسعى لتسويق نفسها وقدراتها العسكرية واألمنية لالنضمام 
  .فرصة إلطالة عمر االحتالل واالستيطان وٕادارتها للصراع، وأمًال في فك عزلتها

رئيس محمود وفي هذا السياق، يأتي الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده ال: وأضافت
ية، وضمان بقاء القضية الفلسطينية على سلم سرائيلعباس لقطع الطريق على تلك المحاوالت اإل

األولويات في الساحتين اإلقليمية والدولية، على قاعدة أن حل القضية الفلسطينية حًال عادًال وٕانهاء 
اإلرهاب وتحقيق األمن االحتالل، هو المدخل األساسي لنجاح الجهود الدولية الرامية لمحاربة 

  .واالستقرار في اإلقليم
وقالت الوزارة إن الحراك الفلسطيني وفي ظل الهبة الشعبية، استطاع أن يحقق نجاحات ملحوظة في 
إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على جدول أعمال واهتمامات العالم، فحصول فلسطين على 

الفلسطيني في األمم المتحدة وفي مكاتبها، واعترافات الدول دولة مراقب في األمم المتحدة ورفع العلم 
المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية  إلىوالبرلمانات بدولة فلسطين، واالنضمام 

الدولية، والحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الراهن الذي يتمثل في العمل الدؤوب لتفعيل طلب 
للشعب الفلسطيني، والتوجه الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي، ينهي االحتالل  الحماية الدولية

ضمن سقف زمني محدد، والبدء الفعلي إلنجاز مؤتمر دولي لحل الصراع في فلسطين، كلها محطات 
ونجاحات دبلوماسية فلسطينية تعزز من حضور القضية الفلسطينية كأم القضايا في الشرق األوسط، 

  .ألولى والمركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالموالقضية ا
  

  االحتالل يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفالن في القدس
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الثالثاء، أربعة مواطنين  أمس يومي فجر سرائيلقوات االحتالل اإل اعتقلت -وفا 2016-1-12القدس 
قدس القديمة، واقتادتهم جبل الزيتون الُمطل على ال/بينهم طفالن، بعد اقتحام منازلهم في حي الطور

 .للتحقيق في أحد مراكزها

، والطفل عماد )عاماً  14( الطفلين محمد الهدرة : وأوضح مراسلنا، أن تلك القوات اعتقلت كال من
  ).عاماً  19(، والفتى إبراهيم الهدرة )عاماً  19( ، والفتيين محمد الهدرة )عاماً  16(أبو غنام 

  
  خطيرة ومعرضون للموت المفاجئأوضاع األسرى المضربين : قراقع

قال رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الحالة  -وفا 2016- 1-12رام اهللا 
محمد القيق وعبد اهللا أبو جابر وكفاح الصحفي الصحية لثالثة أسرى مضربين عن الطعام، وهم 

لك في ظل عدم حطاب، أصبحت خطيرة جدا، ومعرضون لموت مفاجئ في أية لحظة، ويجرى ذ
 .ية مع مطالب المضربينسرائيلتجاوب الجهات اإل

الثالثاء، أن اثنين من األسرى يتواجدان في مستشفى العفولة  أمس يوموأضاف قراقع في بيان 
ي وهما محمد القيق وكفاح حطاب، فيما يتواجد األسير عبد اهللا أبو جابر في مستشفى سرائيلاإل

  .الرملة
لقيق هو أول أسير فلسطيني مضرب عن الطعام تم تطبيق قانون التغذية أن الصحفي ا إلىوأشار 

في شهر تموز من العام الماضي بهدف كسر إرادة  إسرائيلالقسرية بحقه، والذي أقرته حكومة 
  .المضربين عن الطعام

رغم حظر تطبيق اإلطعام القسري بحق المضربين وتغذيتهم بالقوة من قبل كافة الجهات : وقال قراقع
والتي اعتبرت ذلك نوعا من أنواع التعذيب  إسرائيللقانونية واتحاد األطباء الدولي ونقابة األطباء في ا

ويشكل خطورة على حياة األسير المضرب ومرفوض أخالقيا وٕانسانيا وطبيا، إال أن حكومة االحتالل 
  .لم تأخذ بعين االعتبار الموقف القانوني الدولي من اإلطعام القسري 

راقع أن ما تسمى لجنة األخالقيات في مستشفى العفولة المكونة من ثالثة أطباء وطبيب وأوضح ق
نفسي وعامل اجتماعي، والتي تملك صالحية إجبار األسير المضرب على التغذية تحت حجة خطر 
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 إلى، إلدخال السوائل "االنفوزيا"، وجهاز "المونيتور"على حياته، قيدت األسير القيق، وربطته بجهاز 
  .سمه عن طريق الوريدج

وحّمل قراقع حكومة االحتالل المسؤولية عن حياة األسير القيق وسائر األسرى المضربين، مطالبا 
  .بتدخل عاجل وفوري إلنقاذ حياتهم والضغط من أجل االستجابة لمطالبهم

، احتجاجا على اعتقاله 24/11/2015يذكر أن األسير محمد القيق مضرب عن الطعام منذ تاريخ 
  .اإلداري

  
 االحتالل يالحق مقدسيا.. رغم اصابته وفقدان عينه

وفقدان عينه،  عاماً  18رغم آالم الشاب المصاب عالء نبيل صالح  -معا 2016-1-12 القدس
اعتقاله  إلىيصر االحتالل على مالحقته باقتحام منزله بحثا عنه وتهديده عائلته وأقاربه وصوال 

  .والتحقيق معه
أكتوبر الماضي، بينما كان برفقة  - فقد عينه اليسرى منتصف شهر تشرين أولالشاب عالء صالح 

ة بالقرب من محطة والدته متوجها لزيارة شقيقته في المستشفى، تزامنا مع مواجهات في قرية العيسوي
  .صابه في عينهأ" عيار مطاطي"لق باتجاهه مباشرة طأالحافالت، حيث 

ية منزلنا وسألت عنه فقط، سرائيلة عالء بأيام اقتحمت القوات اإلصابإبعد :" دته لوكالة معا وتقول وال
ومنذ مطلع العام الجاري اقتحمت منزلنا مرتين وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته بحثا عن عالء، 

  ".أين عالء سنقوم بقلع عينه الثانية: خالل ساعات الفجر، وتم توجيه الشتائم لنا، وقال لي أحدهم
سبوع الماضي عدة مرات، باالتصال بأفراد عائلته خالل األ ام أفراد من المخابراتق:" وأضافت والدته

ثنين ن الشاب صالح سلم نفسه اإلأووجهت لنا تهديدات في حال عدم حضوره للتحقيق، الفتة 
  ."الماضي لمركز شرطة المسكوبية

 18ب صالح مس اإلثنين توقيف الشاأوأوضحت والدة الشاب صالح أن قاضي محكمة الصلح مدد 
ن ابنها بحاجة الستكمال عالج عينه والكسور في وجهه، كما أ، الستكمال التحقيق معه، ولفتت عاماً 

بالغ إدخاله له منذ اعتقاله، وتم إنه بحاجة لدواء خاص للعين يوميا ولم تسمح ادارة سجن المسكوبية أ
  .حمر بذلكالصليب األ
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عياء خالل ابنها حيث بدت عليه عالمات التعب واإلوأعربت والدته عن قلقها الشديد على صحة 
ولفتت أن الوضع الصحي لصالح ، نه لم يسمح لها بحضورهاأتواجده في المحكمة اليوم، علما 

  .وفقدانه عينه أثر على وضعه النفسي
  
  
  


