
2015/12/3 الحیاة - شھیدان بالرصاص في الضفة واعتقال فتاتْین في محاولتْي طعن

http://www.alhayat.com/Articles/12484309 1/2

النسخة: الورقية - دويل

آخر تحديث: األربعاء، ٢ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

شهيدان بالرصاص في الضفة واعتقال فتاتيْن في محاولتْي طعن

األربعاء، ٢ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

رام هللا - «الحیاة» 

استشھد فتى وفتاة فلسطینیان أمس في حادثین منفصلین برصاص الجیش االسرائیلي
الذي اعتقل أيضًا فتاتْین في حوادث طعن في الضفة الغربیة، في وقت ارتفع عدد الشھداء

منذ مطلع الھّبة الفلسطینیة قبل شھرين الى 108 شھداء.

وجاءت محاوالت الطعن بعد يوم من مصافحة متبادلة نادرة بین رئیس الوزراء اإلسرائیلي
بنیامین نتانیاھو والرئیس الفلسطیني محمود عباس في مؤتمر المناخ العالمي في باريس،

الذي لم تتخلله اية محادثات جوھرية بین الرجلین.

وأعلن الجیش والشرطة االسرائیلیان ان محاولة طعن وقعت قرب كتلة «غوش عتصیون»
االستیطانیة جنوب القدس، والتي شھدت ھجمات عدة خالل الفترة القريبة الماضیة.
وأضاف ان فلسطینیًا شھر سكینًا وحاول مھاجمة أحد المارة عند مفترق طرق قرب

المستوطنة عندما أطلق علیه جندي النار وقتله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطینیة ان
الفتى الشھید ھو مأمون رائد محمد الخطیب (16 سنة) من مدينة بیت لحم.

وفي وقت الحق، أطلق جنود إسرائیلیون النار على األسیرة المحررة مرام حسونة (20
سنة)، ما ادى الى استشھادھا. وأعلنت السلطات االسرائیلیة ان الجنود أطلقوا النار على
مرام عندما حاولت طعن جندي امام حاجز عسكري شرق مدينة طولكرم يدعى «حاجز
عناب» قرب مستوطنة «ايناف». وقالت مصادر الشرطة الفلسطینیة «إن مرام حسونة

قضت في السابق مدة عامین في السجن إثر محاولة طعن بسكین».

وفي جنوب بیت لحم ايضًا، اعتقل الجیش االسرائیلي تلمیذة لحیازتھا سكینًا، متھمًا اياھا
بمحاولة تنفیذ عملیة طعن. وقالت السلطات اإلسرائیلیة في بیان لھا انھا اعتقلت التلمیذة

في الطريق المؤدية الى الشارع الرقم 60 جنوب بیت لحم قرب مستوطنة «افرات».

وفي الخلیل، اعتقل الجیش اإلسرائیلي فتاة فلسطینیة بحجة حیازتھا سكینًا. وقالت
السلطات اإلسرائیلیة انھا اعتقلت الفتاة على حاجز عسكري وسط المدينة يدعى «حاجز

ھمركاحت»، وإنھا عثرت في حقیبتھا اثناء تفتیشھا على سكین. وأضافت ان التحقیق
األولي مع الفتاة بّین انھا كانت تنوي تنفیذ عملیة طعن.

في ھذه االثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطینیة أن حصیلة الشھداء منذ مطلع تشرين
األول (أكتوبر) الماضي بلغت 108 شھداء، بینھم 24 طفًال وطفلة و5 سیدات. وقالت في بیانھا

إن 1560 مواطنًا اصیبوا بالرصاص الحي في المواجھات الجارية منذ شھرين، وإن 2650
مواطنًا اصیبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

من جھة ثانیة، صادرت سلطات اإلحتالل أمس 244 دونمًا من أراضي بلدة صوريف وقرية
الجبعة شمال غربي الخلیل.
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