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  م8/2/2016 اإلثنين: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  مواطنا من الضفة والقدس 21االحتالل يعتقل. 

  قصىمن مخابرات االحتالل ومستوطنون يهود يقتحمون األعناصر. 

 واعتصام لمرابطات مبعدات قصىاقتحامات جديدة لأل. 

 طفال يقبعون في سجون االحتالل 450: سرىهيئة األ. 

 76 يوما على إضراب األسير الصحفي محمد القيق. 

  والتوسع الخارجية ترحب ببيان االتحاد األوروبي الداعي لوقف هدم المنازل

 .االستيطاني

 إنطالق حملة إعمار منازل شهداء القدس. 

 نفير صهيوني في القدس. 
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  والقدس مواطنا من الضفة 21االحتالل يعتقل 
مواطنًا، من عدة  21ي، اليوم اإلثنين، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-2-8رام اهللا 

  .محافظات في الضفة، تركزت في محافظة بيت لحم
، في بيان صحفي، أن قوات االحتالل اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم عايدة سيروأوضح نادي األ

، ومحمد فايز طالل الدبس )عاماً  12(جميل رياض ملش : وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم، وهم
، )عاماً  15(، ومجاهد ياسين طلعت دعدوع )عاماً  17(، وشحادة محمد شحادة صالح )عاماً  16(

  .رزق صالح ومحمد
عبد : أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة حوارة في محافظة نابلس، وهم إلىوأشار 

  .سمير عودة، وعوض سليم خموس، وعز الدين محمد ابو شحادة، ومحمد موفق عودة
 بالل منصور طرايرة، وحاتم: كما اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم

 16محرر قضى سابقًا في سجون االحتالل  أسيرأحمد طه سويطي،عالوة على أحمد اطبيش وهو 
  .عاماً 

، )عاماً  13(مهدي أبو عصب : فيما اعتقلت قوات االحتالل أربعة فتية من محافظة القدس، وهم
ة ، وفي محافظ)عاماً  17(، وعمر منى )عاماً  15(، ومحمد ساليمة )عاماً  15(وعبد اهللا جوالني 

  .بو الرب، من بلدة قباطيةأجنين، محمد راشد كميل، ومحمد زياد 
، )عاماً  25(وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل المواطن وائل خليل عبد اللطيف حالي 

من بلدة دير بلوط في سلفيت، وعاطف مطير من مخيم ) عاماً  21(والمواطن براءة زهدي عبداهللا 
  .قلنديا

  
  قصىمخابرات االحتالل ومستوطنون يهود يقتحمون األعناصر من 

  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016-2- 8 القدس المحتلة
، عقب اقتحام عناصر من "باب المغاربة"ثنين، ، صباح اليوم اإل"يسرائيلاإل"الل أغلقت شرطة االحت

  .المبارك بمدينة القدس قصىمخابرات االحتالل ومستوطنين لباحات المسجد األ
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، وسط قصىعنصًرا من مخابرات االحتالل اقتحموا المسجد األ 19بأن " قدس برس"وذكرت وكالة 
  ".يةسرائيلاإل"تواجد لشرطة االحتالل والقوات الخاصة 

، وتجّولوا فيه، برفقة عناصر من "باب المغاربة"مستوطنين اقتحموا باحات المسجد من  9وأضافت إن 
  .أن المرابطين تصّدوا لهم بالتكبير إلى، مشيرة "ب السلسلةبا"شرطة االحتالل، حتى خروجهم من 

بشكل يومي، خالل فترتي الصباح وما بعد صالة  قصىيذكر أن المستوطنين يقتحمون المسجد األ
، "باب السلسلة"الخاضع لسيطرة االحتالل الكاملة، ويخرجون من " باب المغاربة"الظهر، يدخلون من 

  .والصالة عقب االنتهاء من اقتحامهم وهناك يقومون بالرقص والغناء
  

  واعتصام لمرابطات مبعدات قصىاقتحامات جديدة لأل
األحد اقتحامها للمسجد  أمس يومجددت عصابات المستوطنين اليهود،  -وفا 2016- 2-7القدس 

المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومحدودة، حرستها ورافقتها قوة معززة من  قصىاأل
 .عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

ال أن عددا من المصلين وطلبة مجالس العلم تواجدوا في المسجد اورغم األجواء العاصفة والماطرة 
  .ت المستوطنينمنذ ساعات الصباح وتصدوا بهتافات التكبير القتحاما

المبارك اعتصامهن  قصىوفي الوقت نفسه، جددت مجموعة من النساء المرابطات الُمبعدات عن األ
قرب باب المسجد من جهة باب حطة، علمًا أن االحتالل يواصل منع أكثر من ستين سيدة وفتاة 

منذ أكثر من خمسة شهور متتالية بسبب مشاركتهن في التصدي  قصىوطالبة من دخول المسجد األ
  ".القائمة السوداء"لسوائب المستوطنين بهتافات التكبير، وأدرجهن بقائمة أطلق عليها 

  
  
  
  
  

  طفال يقبعون في سجون االحتالل 450: سرىهيئة األ
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يقبعون في  قاصراً  طفالً  450والمحررين أن  سرىكشفت هيئة شؤون األ -وفا 2016-2- 8رام اهللا 
يقبع في  طفالكبر من األن العدد األأي ومراكز التوقيف والمعسكرات، و سرائيلسجون االحتالل اإل

  .قاصراً  270سجن عوفر العسكري، حيث بلغ عددهم في هذا السجن 
، وجزء منهم ال "عوفر"و" مجدو"و" الشارون"يتوزعون على سجون  سرىاأل طفالن األأوقالت الهيئة 

 17 – 13عمار القاصرين تتراوح من أن أوحوارة ومراكز التحقيق، و " عتصيون"في مراكز توقيف يزال 
  .من القاصرين حكموا باالعتقال االداري 9ن أ، و عاماً 

هانات شكال مختلفة من التعذيب والضرب واإلالقاصرين تعرضوا أل سرىمن األ% 95وأضافت أن 
  .اعتقالهم من البيت في ساعات متأخرة من الليلن معظمهم تم أخالل اعتقالهم واستجوابهم، و 

خالل استجوابهم باستخدام الضرب والركل والمسبات  طفالدلى بها األأوذكرت الهيئة شهادات مروعة 
هانات والعزل والتهديد والضغوطات النفسية خالل التحقيق معهم وٕاجبارهم تحت التهديد على واإل

  .دات ال يعرفون مضمونهاو التوقيع على إفاأعترافات إاإلدالء ب
حاالت  ة االعتقاالت المستمرة، حيث بلغتال يزالون المستهدفين في حمل طفالن األأواعتبرت الهيئة 

  .حتى اآلن 2015حالة اعتقال منذ عام  2500ما يقارب  طفالاالعتقال في صفوف األ
الغرامات التي ن سياسة أفي سجن عوفر  سرىلؤي عكة الذي زار األ سرىوذكر محامي هيئة األ

في تصاعد مستمر، وهي مصحوبة بأحكام جائرة على  سرىتفرضها محاكم االحتالل على األ
  .سرىاأل

، موضحا "ية اال وتفرض عليه غرامة ماليةسرائيليحاكم في المحاكم اإل أسيرال يكاد اي " :وقال عكة
لف أ 90غت سجن عوفر خالل الشهر الماضي بل أسرىن مجموع الغرامات التي فرضت على أ

  .شيقل
ن الغرامات تعتبر جزءا من العقوبات الجائرة المجحفة التي تنتهجها محاكم االحتالل أواعتبر عكة 

  .وعائالتهم وهي عقوبة اقتصادية قاسية سرىبحق األ
  :المصابين بالرصاص وبأمراض صعبة، وهم سرىنه يقبع في سجن عوفر عدد من األأوذكر عكة 

ن سلواد رام اهللا مصاب في القدم ولديه قضيب بالتين  واالصابة غالب سليم وردة م سيراأل - 1
  .دى لنزف شديد ويسير على عكازينأفي الشريان الرئيسي و 
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باسم فارس النعسان من المغير رام اهللا الذي تم اعتقاله من الفندق في البيرة ولديه  سيراأل - 2
  .الممرض لهكثر من رصاصة والخروج لديه بكيس خارجي وكل ليلة يتم استدعاء أ

سالم جمال مضيه من حلحول لديه اصابة بالقدم ويسير على عكازين ويعاني من  سيراأل - 3
  .البرد

  .ثائر جمال مضيه من حلحول لديه بتر بالكبد وايضا بالمعده والبنكرياس سيراأل - 4
لديه الديسك وتمزق بالعضالت  عاماً  62جمال يونس قصراوي من الخليل عمره  سيراأل - 5

  .قلب المفتوح وأيضا يعاني من أعراض الجلطةعملية ال أجرىو 
تلك  أجرىيطا ويعاني من القلب المفتوح، حيث /محمد خالد شواهين من الخليل سيراأل - 6

  .العمليه مرتين وايضا لديه تورم بالغدد
  .مرات 3عملية شبكية القلب  أجرىشاهر محمد القصراوي من الخليل  سيراأل - 7
 2013من داخل السجن خالل ثلوج  2013بعام  أجرىوليد محمد غيث من الخليل  سيراأل - 8

  .عملية القلب المفتوح، ودائما يشعر بالبرد والقشعريرة
  .عاماً  32محمد صالح من بيت لحم يعاني من مشاكل في النظر، عمره  سيراأل - 9

رجل والديسك والسكر والضغط زواده شاللدة من سعير يعاني من التجلطات في األ سيراأل-10
  .جراء عملية الغضروفإلولديه قرار 

صيب بالرصاص في أ، 22/10/2015، اعتقل بتاريخ عاماً  21مقداد الحيح من صوريف،  -11
  .يسرنه مصاب في الرقبة والذراع األأنحاء جسده عند اعتقاله ووضعه الصحي صعب خاصة أكافة 

مصاب  23/10/2015سنة، سكان صوريف في الخليل، اعتقل يوم  17مصعب غنيمات  -12
  .ثالث رصاصات في القدمب

، مصاب بسبع رصاصات 21/6/2015ياسر الطروة، سكان سعير، شمال الخليل، معتقل يوم  -13
اصابة في اليد اليسرى والصدر والرئتين  إلىتفتت العظم بالقدم اليمنى اضافة  إلىدى أفي قدميه 

  .قطع اصبعه إلىدى أواصابة في كف يده اليمنى 
  

  األسير الصحفي محمد القيقيوما على إضراب  76
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على  76يواصل األسير الصحفي محمد القيق، إضرابه عن الطعام لليوم  -وفا 2016-2-8رام اهللا 
  .التوالي رغم خطورة وضعه الصحي

وأفادت محامية هيئة األسرى هبة مصالحة التي زارت األسير الصحفي محمد القيق في مستشفى 
ة وكل يوم يواصل فيه إضرابه عن الطعام، حيث بدأ يشعر العفولة إن وضعه يزداد خطورة كل ساع

عدم  إلىحمرار شديد في العينين، إضافة إنحاء جسده، وضعف في الرؤية مع أبحرارة شديدة في كافة 
  .قدرته على النطق وضعف شديد في السمع، ووهن شامل وآالم في المفاصل والركبة ودوخة مستمرة

لم يحدث ضغط سياسي وتحرك جدي إلنقاذ حياته، فإن أيام القيق أصبحت محددة " :وقالت انه إذا
  ".يوما 76ضراب عن الطعام ورفض العالج منذ إبعد 

ي عرض أفراج والعالج في المستشفيات الفلسطينية، رافضا أن القيق مصّر على اإل" :وأضافت
  ."وانتقامين اعتقاله االداري غير شرعي وتعسفي أيتناقض مع ذلك، معتبرا 

ن حياة األسير القيق مهددة بالموت وهذا يضع كل مسؤول أن يدرك أعلى الجميع ": وقالت مصالحة
  ."أمام مسؤولياته وواجبه للعمل ألجل انقاذ حياته

سير محمد القيق في جانب األ إلىبو واصل الذي يتواجد وفي ذات الوقت، أفاد الناشط قدري أ
ن عدة محاوالت جرت أوهو يرفض ذلك و  الج األسير القيق قسرياً طباء يحاولون عن األأالمستشفى 

و فحص إال في المستشفيات أي عالج أن مشادات حدثت بينه وبين األطباء، رافضا أمعه و 
  .الفلسطينية

  
  

  الخارجية ترحب ببيان االتحاد األوروبي الداعي لوقف هدم المنازل والتوسع االستيطاني
وروبي أمس، والذي وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن االتحاد األ رحبت - وفا 2016-2-7رام اهللا 

وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، معبرًا عن القلق الكبير لالتحاد من  إلى إسرائيلدعا 
 .تزايد عمليات هدم المنازل، وعدد األشخاص الذين تضرروا جراءها خاصةً األطفال

ي وبشكل خاص في سرائيلعارضة االتحاد لسياسة االستيطان اإلوشدد البيان األوروبي على م
، وترى الوزارة أن الموقف األوروبي ينسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة )ج( المصّنفة مناطقال
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االتحاد األوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية االستيطان، ويتماشى مع الجهود األوروبية المتواصلة 
  .ة، ومفاوضات جادة بين الطرفينإلحياء عملية سالم حقيقي

إن تجاهل حكومة نتنياهو لألصوات الدولية التي تدين  وجاء في بيان صحفي للوزارة، اليوم األحد،
االستيطان والسياسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسة من 

دوليًا حازمًا من االحتالل وجرائمه، والخروج من  وانتهاكاتها، ويتطلب موقفاً  سرائيلالخطوات الرادعة إل
ية باتت تتعايش مع تلك اإلدانات، وتواصل سرائيلدائرة الشجب واالستنكار، خاصًة وأن الحكومة اإل

عمليات التوسع االستيطاني وعقوباتها الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما تواصل خروقاتها 
الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف، وتتصرف كأنها دولة فوق وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون 

  .القانون دون مساءلة أو محاسبة
  

  إنطالق حملة إعمار منازل شهداء القدس
 رايــة 2016-2-8 رام اهللا

ثنين الحملة الشعبية إلعمار بيوت شهداء القدس الذين استشهدوا في الهبة الحالية، حيث تبدأ اليوم اإل
تنظيمها مجموعة من الحمالت الشبابية واإلعالميين والمتطوعين والشخصيات الوطنية يقوم على 

 .والدينية بالتعاون مع عائالت الشهداء والحملة الشعبية الستعادة جثامين الشهداء

 ثنين مؤتمراً إنه سيعقد اليوم اإل "رايــة"وقال عضو اللجنة االعالمية في الحملة فادي العاروري لـ
بلدة العيزرية بحضور رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الدكتور الشيخ عكرمة صبري، في  صحفياً 

والمطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس، ووزير شؤون القدس السابق حاتم 
 .عبد القادر

بلس، وبيت صباحا في القدس، ورام اهللا والبيرة، ونا 10:00وأضاف العاروري أن التبرع سيبدأ الساعة 
عن طريق صناديق  صباحا 10:30لحم، والخليل، وسلفيت، وفي طولكرم ستنطلق الحملة الساعة 

 .ستوضع في هذه المدن

التبرع بالحملة وليس فقط بالدعم  إلىويأمل القائمون على الحملة أن تتكلل بالنجاح، داعيا المواطنين 
 .المادي بل المعنوي
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ارتقوا خالل انتفاضة القدس، برصاص واعتداءات قوات االحتالل، فيما شهيًدا مقدسًيا  38يذكر أن 
هدمت وأغلقت تلك القوات منزلْي الشهيدْين عالء أبو جمل وبهاء عليان اللذْين نّفذا عملية فدائية، 

  .2015أكتوبر  13، جنوبي شرق القدس في )دهس وطعن وٕاطالق نار(
  

  نفير صهيوني في القدس
  ة الخليج اإلماراتيةصحيف: المصدر/ مقاالت

ساعات بعد العملية الفدائية الفلسطينية في القدس المحتلة التي أسفرت عن ثالثة شهداء ومصرع 
مجندة، حتى أعلنت قوات االحتالل حربًا فعلية على الضفة الغربية بالحواجز وٕاغالق المدن ورفع 

م تتوقف اإلجراءات عند هذا الحد، نسق البطش الشديد الذي توّعد به بنيامين نتنياهو قبل أسابيع، ول
اتخاذ العمليات األخيرة لتصعيد خطط التهويد والفصل العنصري خصوصًا في  إلىبل تجاوزتها 
  .القدس المحتلة

تدعي » إنقاذ القدس اليهودية«وسط هذا النفير الصهيوني الشامل تم اإلعالن عن حركة جديدة تسمى 
. »اليسار الوسط«وٕان كان عدد من القائمين عليها هم من وال ترتبط بأي حزب، » غير حكومية«أنها 

أما مشروع هذه الحركة فهو أخطر من كل السياسات المتطرفة الظاهرية في كيان االحتالل، بل إنه 
  .يجسد جوهر خطط التهويد وروحها

قرية فلسطينية  28عزل القدس عبر قطع صلة  إلىوبحسب ما تم اإلعالن عنه، ستسعى هذه الحركة 
الجدار الذي يشق  إلىبجدار أمني فاصل يضاف  1967المدينة بعد نكسة عام  إلىم ضمها ت

فلسطيني في القدس الشرقية من تصنيف  200الضفة الغربية، كما ستعمل الخطة على حرمان 
مع منعهم من التصويت في االنتخابات لبلدية القدس وكل » أجانب« إلى» مقيمين دائمين«

على كونهم أهل المدينة األصليين، ولم تستِح وثيقة تأسيس هذه الحركة  االستحقاقات المترتبة
العنصرية في التعبير عن الغبطة بهذا المشروع الذي سيغير التوازن الديمغرافي في العاصمة 

من السكان، وبذلك يكون مشروع تهويدها قد تم ولن % 80الفلسطينية المحتلة ليشكل اليهود نسبة 
  .شيء يفعلونه أمام هذا األمر الواقع، وهو الهدف البعيد لهذه الحركة يكون للفلسطينيين أي
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، بل إنه جاء »ليس حكومياً «يجب أال ينخدع أحد بأن مشروع هذه الحركة المغرق في العنصرية 
هذه الحكومة . ليكمل مشروع التهويد الشامل الذي تقوده حكومات االحتالل وأشهرها الحكومة الحالية

ة شيطانية لسلخ الفلسطينيين عن أرضهم وهويتهم، وما التصعيد األخير في التي تخطط بطريق
اإلعدامات واالعتقاالت وهدم منازل السكان في الضفة الغربية عمومًا والقدس خصوصًا إال خطة 

ردود  إلىمدروسة سلفًا تعتمد على إذالل الشعب الفلسطيني وٕاهانته واستدراج بعض أبنائه الغيارى 
وال . فعل حتى تتخذها حكومة االحتالل ذريعة لفعل ما تريد الصهيونية بمختلف تشكيالتها أن تفعله

يتوقف تنفيذ هذا الفعل على حكومة االحتالل وجيشها والمستوطنين واليمين واليسار، بمعنى أن كل 
ما أشارت إليه الكيان الصهيوني يعمل حاليًا على ترسيخ مشروعه أكثر من أي وقت مضى، وربما 

السلطة الفلسطينية من احتمال اجتياح الضفة الغربية المحتلة أصًال أمر وارد بقوة ويجري اإلعداد له 
  .على أكثر من صعيد

ومثلما هناك قرارات جائرة ضد الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، يتعرض الفلسطينيون في أراضي 
جمال » الكنيست«ع الحصانة عن النواب الثالثة في رف إلىتنكيل ممنهج آخره سعي نتنياهو  إلى 48

زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس ألنهم َواَسْوا عائالت فلسطينية ارتقى أبناؤها شهداء في مجابهة 
  .قوات االحتالل، وفي عمليات استهدفت جنودًا ومستوطنين في الضفة الغربية

 إلىم الصهيونية كانت قد وصلت قبل أيام إخراس أي أصوات تنتقد الجرائ إلىوهذه الحملة الهادفة 
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي جدد انتقاد حكومة االحتالل على سياساتها اإلذاللية 

كما طالت هذه الحملة وسائل إعالم أمريكية، فبعد اإلذاعة الوطنية األمريكية، ها . للشعب الفلسطيني
ألنها بثت تقريرًا تضمن نوعًا من » االنحراف«التهام ب تتعرض للضغط وا» سي بي سي«هي شبكة 

وهذه الحمالت المتعددة تتكامل في األخير لتهيئة األجواء لعمل ما ضد . التعاطف مع شهداء القدس
  .الفلسطينيين وقمع أي صوت قد يجرؤ على الرفض

  
  
  


