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استشهاد شاب فلسطيني
في مواجهات مع

جيش االحتالل اإلسرائيلي
برام هللا

June 14, 2015

رام هللا - األناضول – استشهد شاب فلسطيني خالل مواجهات مع
جيش االحتالل اإلسرائيلي برام هللا٬ بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في بلدة كفر مالك برام هللا في
الضفة الغربية٬ بين قوة عسكرية إسرائيلية وشبان فلسطينيين٬
استخدم خاللها الجيش اإلسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع

والرصاص المطاطي.

وأضاف الشهود أن الجيش الحق الشبان في شوارع البلدة٬ وأصاب
عدًدا منهم بجراح٬ فيما حاول جيب عسكري دهس أحد الشبان٬ ما

أدى إلى انقالبه فوق الشاب.

وأغلق الجيش اإلسرائيلي المكان٬ ومنع المواطنين من الوصول إليه٬
مشيًرا أن جثمان الشاب الفلسطيني الذي لم تعرف بعد هويته٬ ظهر
أسفل الجيب العسكري٬ قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف لجمعية

الهالل األحمر الفلسطيني٬ ثم نقله لمجمع رام هللا الطبي.

ولم يصدر حتى الساعة أي تعقيب من الجانب اإلسرائيلي حول
الحادث.

وعادة ما تقوم إسرائيل بعمليات مداهمة٬ واعتقال للشبان
الفلسطينيين٬ بحجة أنهم مطلوبين ألجهزتها األمنية.
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جديدة تدخل «قاموس
االنقسام» بين فتح

وحماس

 طبق األسبوع  مالح
النعيمية

المزيد

بيمرق الوزير او النائب 
بيزيحونا متل الغنم !!! 

حياتك مش أهم من حياتنا 
يا محترم
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أغلب المدن العربية تتنفس
عبر رئتين اصطناعيتين :

اإلنترنت.. والريموت 
كنترول!
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بعد الربيع العربي
فلسطين آخر ورقة توت
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من حسن الظن ان كل من 
يدعون االسالم نفاقا

 ال يمكنهم هللا من نطق 
الشهادتين
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 اإلصرار على التفاؤل 
قد يصنع ما كان مستحيال 
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