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  م4/2/2016 الخميس: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 استشهاد ثالثة شبان في القدس. 

  مواطنًا بينهم فتاة وأطفال 27االحتالل يعتقل. 

  جبل المكبر جنوب القدسفي مواجهات في شارع المدارس. 

  فجراً  شرق القدس بو ديسأمواجهات عنيفة في. 

  منهم 4االحتالل ينكل بالشبان وسط القدس ويعتقل. 

 الرئيس يستقبل عائالت شهداء القدس المحتجزة جثامينهم. 

 تطهير عرقي في القدسحكومة دولة االحتالل تنفذ مخطط : دلياني. 

 "ُتدين إنتهاكات اإلحتالل بحق المؤسسات التعليمية في " اللجنة الوطنية

 .القدس

 إصابات واعتقاالت في مواجهات بالعيساوية.  
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  استشهاد ثالثة شبان في القدس
األربعاء، برصاص االحتالل في باب  أمس يوماستشهد ثالثة شبان،  -وفا 2016-2-3القدس 

 .العامود وسط القدس المحتلة، بزعم تنفيذ عملية إطالق نار وطعن

  .وقالت شرطة االحتالل في بيان لها، إن مجندتين أصيبتا بجروح بالغة
وقالت مراسلتنا إن قوات االحتالل أغلقت منطقة باب العامود وبوابات البلدة القديمة من القدس 

  .حواجزا في محيط المنطقة جمت المواطنين بقنابل الصوت والغاز، وأقامت المحتلة وها
أمني لمراسلنا، بأن الشهداء هم أحمد راجح اسماعيل زكارنة، ومحمد أحمد حلمي كميل،  فاد مصدروأ
وجميعهم من بلدة قباطية جنوب جنين وجميعهم في العشرينات من  ،حمد ناجح ابراهيم أبو الربوأ

  .عمرهم
  

  مواطنًا بينهم فتاة وأطفال 27ل يعتقل االحتال 
أفاد نادي األسير الفلسطيني، بأن قوات االحتالل اعتقلت منذ مساء  -وفا 2016-2- 4رام اهللا 

 .مواطنًا من الضفة بينهم فتاة وعدد من األطفال والقاصرين 27األمس وحتى صباح اليوم الخميس، 

من حي الشيخ جراح في ) عاماً  13(وأوضح نادي األسير أن االحتالل اعتقل ثالثة أطفال بعمر 
عالوة . اهللا، ومحمد ثائر فرحان، وقسام شحادة، علمًا أنهم من مخيم قلنديا حمزة عبد: القدس، وهم

ويش ، موسى ضرار در )عاماً  15(، عبد أبو صايمة )عاماً  15(خالد أبو غوش : على اعتقال كل من
، ومحمد جابر، )عاماً  17(، وموسى داري، ومحمد أحمد داري )عاماً  22(، علي بدر )عاماً  20(

  ).عاماً  18(، وسعيد ركن ونور شلبي )عاماً  14(ومحمد غروف، وجهاد الزعتري 
معتصم محمود كميل، ومؤمن نصري أبو : ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل كل من

و نزال، وثائر محمد أبو غراب، وأحمد راشد عبد الجليل، وطارق أحمد كميل، الرب، وأحمد عبد العف
  .وحسام دهون

، من حلحول في محافظة الخليل، وهي شقيقة )عاماً  18(ضحى جهاد حسن البو   فيما اعتقلت الفتاة
  .خليل هيثم عياد، وهاني مسالمة، ومحمد أحمد الفاخوري: الشهيد حسن البو، كما اعتقل الشّبان
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، من مخيم عقبة جبر في )عاماً  26(ذلك، اعتقل االحتالل الشاب أحمد خليل الشيخ ابراهيم  لىإ
محافظة أريحا، والمواطن طه حسين عليمي، من مدينة طولكرم، وذلك أثناء العودة من السفر عبر 

  .معبر الكرامة
  

  جبل المكبر جنوب القدسفي مواجهات في شارع المدارس 
اندلعت، صباح اليوم الخميس، مواجهات في شارع المدارس بحي جبل  - وفا 2016-2- 4القدس 

 .ي وطلبة المدارسسرائيلالمكبر جنوب شرق القدس المحتلة بين قوات االحتالل اإل

وأطلقت قوات االحتالل قنابل غازية سامة مسيلة للدموع على الطلبة، بذريعة القاء حجارة ومفرقعات 
  .المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة "أرمون هنتسيف"نارية على مستوطنة 

  .وقال مراسلنا إنه لم يبلغ عن وقوع اصابات أو اعتقاالت بين صفوف الطالب
  وفي خبر آخر مماثل
  قصىومستوطنون يقتحمون األ.. مواجهات بجبل المكبر

اندلعت صباح اليوم مواجهات في قرية جبل المكبر، بين الشبان وقوات  -معا 2016-2- 4 القدس
  .االحتالل

جنوب  -وأفاد شهود عيان لوكالة معا أن مواجهات اندلعت في شارع المدارس بقرية جبل المكبر
  .منهم من القرية 3شهداء مقدسيين،  10القدس، احتجاجا على مواصلة احتجاز جثامين 

أن قوات االحتالل القت القنابل الصوتية واالعيرة المطاطية باتجاه الشبان،  وأضاف شهود العيان
  .الذين ردوا باطالق الحجارة والمفرقعات

المبارك، وقاموا بجولة في ساحاته بحراسة من  قصىمستوطنا المسجد األ 20ومن جهة أخرى اقتحم 
  .يةسرائيلأفراد القوات الخاصة اإل
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  فجراً  شرق القدس سمواجهات عنيفة في ابو دي
شهدت بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، فجر اليوم الخميس،  -وفا 2016-2-4القدس 

مواجهات ُوصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت البلدة بهدف اعتقال عدد من 
  .الشبان والفتيان على خلفية المشاركة بمقاومة االحتالل

التي اندلعت بشارع جامعة القدس، بعد أن دهمت قوات االحتالل مبنى سكنيا وتركزت المواجهات 
  .تالل بالحجارة والزجاجات الفارغةهناك دون معرفة األسباب، وقد تصدى شبان المنطقة لقوات االح

في الوقت ذاته، أطلقت قوات االحتالل قنابل صوتية حارقة وغازية سامة والرصاص المطاطي على 
أكد شهود عيان وجود ثالث جرافات مع االحتالل، وُعرف فيما بعد أنها توجهت  الشبان، في حين

  .لبلدة العيزرية المجاورة وهدمت مبنى عبارة عن قاعة ومرافقها
  

  منهم 4االحتالل ينكل بالشبان وسط القدس ويعتقل 
 أحد أشهر بوابات(حولت قوات االحتالل، محيط منطقة باب العامود  -وفا 2016- 2-3القدس 

 .ما يشبه الثكنة العسكرية، ونكلت بالمواطنين، خاصة الشبان واعتقلت أربعة منهم إلى) القدس القديمة

ن قوات االحتالل أعادت فتح البلدة القديمة في القدس، بعد إغالقها لساعات عقب قتلها أوقال مراسلنا 
  .لثالثة شبان من سكان بلدة قباطية في محافظة جنين

والشرطة الخاصة في " حرس الحدود"من الوحدات الخاصة والتدخل السريع ووانتشرت قوات كبيرة 
منطقة باب الساهرة  إلىبشارع السلطان سليمان وصوال  الشارع الرئيسي الممتد من باب العامود مروراً 

، وبرزت في المنطقة المظاهر العسكرية، "ساحة الحرب"ما يشبه  إلىوشارع صالح الدين، وحولتها 
راجلة ومحمولة وخيالة، فيما أطلقت أعيرة مطاطية وقنابل : نشر دورياٍت لقوات خاصةوالتي شملت 

غازية على المواطنين في المنطقة، في الوقت الذي ما زالت توقف فيه الشبان للتدقيق ببطاقاتهم 
  .الشخصية وتفتيشهم بشكل استفزازي، في الوقت الذي اعتقلت فيه أربعة شبان لم تعرف هويتهم بعد

طر تجار المنطقة إلغالق محالهم التجارية تحسبا من مالحقة قوات وشرطة االحتالل، في حين واض
  .تجوب الدوريات العسكرية والشرطية شوارع وطرقات وسط المدينة
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نفذ جولة ميدانية استفزازية في منطقة باب " نير براخات"وكان رئيس بلدية االحتالل، المتطرف 
الشبان الفلسطينيين الثالثة وقتلهم وسط اجراءات عسكرية  العامود عقب إطالق الرصاص على

  .مشددة، وأدلى بتصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين
  

  الرئيس يستقبل عائالت شهداء القدس المحتجزة جثامينهم
األربعاء، أمس يوم دولة فلسطين محمود عباس، مساء  استقبل رئيس -وفا  2016-2- 3رام اهللا 

رام اهللا، عائالت شهداء مدينة القدس المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل بمقر الرئاسة في مدينة 
 .يسرائيلاإل

وأكد الرئٍيس، خالل اللقاء، أن القيادة الفلسطينية نبذل الجهود كافة لتأمين اإلفراج عن جثامين 
  .الشهداء والتخفيف من مصاب عائالتهم

، ورفض الشروط التعجيزية التي يضعها حق العائالت في دفن أبنائها الشهداء إلىوأشار سيادته، 
  .االحتالل لتعطيل تسليم الجثامين ودفنها اكراما للشهداء

  .يوماً  72كما استقبل سيادته، عائلة االسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ  
 ته، محمالً كبيرة تبذل إلنهاء معاناة األسير القيق، واإلفراج عنه وانقاذ حيا وأكد الرئيس، أن جهوداً 

  .المسؤولية الكاملة عن سالمته وسالمة كافة األسرى والمعتقلين إسرائيل
أن اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني يقبعون في سجون االحتالل بدون توجيه  إلىوأشار سيادته، 

  .أي تهمة، ودون محاكمة بشكل مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني
  

  ولة االحتالل تنفذ مخطط تطهير عرقي في القدسحكومة د: دلياني
اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني، هدم وتدمير  - وفا 2016-2-3رام اهللا 

 .بيوت المواطنين الفلسطينيين في القدس وطردهم منها تطهيرًا عرقياً 

لمنازل جزء ال يتجزأ من إن مخطط هدم ا:" اليوم األربعاء" موطني"وأوضح دلياني في حديث إلذاعة 
مخطط وسياسة التطهير العرقي التي تنفذها سلطات دولة االحتالل في القدس وفي المناطق المصنفة 
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رخصة بناء فقط في العام الماضي، وضمت أراضي  12حكومة االحتالل أصدرت   ، مذكرا بأن"ج"
  . في المدينة" بلديتها"فلسطينية لحدود ما تسميه 

ولة االحتالل بما أن د: "الفلسطيني المقيم في مدينة القدس بحاجة لمسكن، وأضافوبين أن المواطن 
نهم سيضطرون للبناء دون ترخيص، وهو ما تتخذه سلطات االحتالل ذريعة ال تمنحهم الرخص، فإ
 إلىتعليمات رئيس حكومة دولة االحتالل بهدم منازل، وطرد ذوي شهداء  إلىلهدم منازلهم، مشيرًا 

  ."بلدية القدس"ما يسمى خارج حدود 
ونبه دلياني من استغالل سلطات االحتالل لثغرات وقوانين وأوامر إدارية لتقليل نسبة المواطنين 
الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس، معربًا عن قناعته بأن حكومة االحتالل تحارب كل من هو 

  .غير يهودي
  

  المؤسسات التعليمية في القدس ُتدين إنتهاكات اإلحتالل بحق" اللجنة الوطنية"
أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اإلجراءات  -وفا 2016-2-3رام اهللا 

  .ي بحق المؤسسات التعليمية والتربوية في مدينة القدسسرائيلالتعسفية التي يفرضها اإلحتالل اإل
النيل من إنتماء أبناء المدينة  إلىراءات تهدف وقال أمين عام اللجنة مراد السوداني إن هذه االج

ي سرائيلوتدمير البنية التحتية من خالل جباية الضرائب واإلغراءات المالية من أجل تبّني المنهاج اإل
  .كشرط للحصول على الميزانيات

مؤسسة تربوية وثقافية في القدس واستهداف التراث والذاكرة  26وأضاف أن إغالق ما يزيد على 
ية، ضد ثقافتنا سرائيلوعي الفلسطيني على كافة السياقات يمثل اعتداء منظمًا تقوم به الحكومة اإلوال

  .ووعينا وتراثنا
رفض االشتراطات اإلحتاللية ليظل التعليم  إلىودعا السوداني، أبناء شعبنا الصامد في مدينة القدس 

بتزاز الرخيص والمدان لفرض سياسات رأس حربة في مواجهة الرواية االحتاللية التي َتصُّر على اإل
  .تعليمية مشوهة ومرفوضة


