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 2017 ،حزيران  18األحد     17السبت   16اجلمعة   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

تقتحم اجلامع القبلي يف األقصى وحتطم أبوابه وتعتقل  قوات إسرائيلية خاصة •
 .معتكفني

 .نتنياهو يعلن ابب العامود يف القدس منطقة عسكرية مغلقة •

 .فلسطينيا عن القدس 350االحتالل يبعد  •

 .شبان برصاص االحتالل يف ابب العامود ابلقدس احملتلَّة 3استشهاد  •

ماكن أىل إخر وكذب احتاليل عن حرية الوصول خرى ومنع آأاخلارجية": مجعة " •
 .العبادة

 .ألف يؤدون اجلمعة الثالثة برحاب املسجد األقصى املبارك 300أكثر من  •

 .القدس تستقبل عشرات اآلالف ألداء اجلمعة الثالثة برحاب األقصى •

دائرة شؤون القدس: مطلوب من األمة العربية واإلسالمية القيام بواجباهتا جتاه  •
 .د األقصىاملسج

 .االحتالل يغلق حماالً وشوارعاً ويالحق املصلني يف القدس •

 ."ألف تصريح "زايرة عائلة 250االحتالل يعلن سحب وإلغاء  •

 .االحتالل يغلق أبواب حمالت جتارية يف القدس •

 .االحتالل ينفي عالقة داعش بعملية القدس •
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 .87ثورة الرباق".. يف الذكرى الـ" •

 .عسكراًي على قرية منفذي عملية القدساالحتالل يفرض حصارًا  •

 .االحتالل يتخذ تدابري تعسفية حبق عائلة منفذ عملية القدس •

 .شهداء 3االحتالل حيّول القدس إىل ثكنة عسكرية بعد ارتقاء  •

 .اعتقاالت يف مواجهات متعددة وسط القدس احملتلة •

 .لقدسقصى واالحتالل يغلق وسط ااملواطنني يؤدون "الرتاويح يف األآالف  •

 .حزب صهيوين يعد مشروع قانون مينع تقاسم القدس يف أية تسوية سياسية •

 .الكشف عن خمطط استيطاين جديد يف القدس احملتلة •

 .استشهاد فلسطينّيني برصاص االحتالل وسط القدس ومصرع جمندة •

 .االحتالل حيفر صخور أثرية جنوب األقصى •

 .على أبوابهإبصراٍر وحتدي: مبعدو املسجد األقصى يفطرون  •

 .اعتقال طفل وشاب من القدس احملتلة •

 .االحتالل يعتقل مدرساً فلسطينياً أثناء توجهه للعالج يف القدس •

 .مستوطنون ينفذون اقتحامات سريعة لألقصى وسط تواجد كبري للمصلني •

 .يف سجون االحتالل 15أسري من القدس يدخل عامه الـ •

 .عاًما 14ه وفاة والد أسري مقدسي مضى على اعتقال جنل •

 .االحتالل ميدد اعتقال مقدسيني ويفرض احلبس املنزيل على آخرين •
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 قوات إسرائيلية خاصة تقتحم اجلامع القبلي يف األقصى وحتطم أبوابه وتعتقل معتكفني
 

شرعت عناصر من الوحدات اخلاصة بقوات االحتالل، صباح اليوم  -وفا 2017-6-18القدس 
اجلامع القبلي ابملسجد األقصى املبارك، واقتحامه، وسط مواجهات عنيفة مع األحد، بتحطيم أبواب 

 املصلني، واملعتكفني.

يف الوقت ذاته، اعتلت عناصر أخرى من قوات االحتالل اخلاصة سطح اجلامع القبلي، وسط أجواء 
إىل متصاعدة من التوتر الشديد، يف حني حتتجز قوات االحتالل بطاقات املصلني خالل دخوهلم 

 .املسجد
ويف تطور الحق، قال مدير اندي األسري يف القدس انصر قوس ملراسلنا، إن قوات االحتالل اعتقلت 

عددا من املعتكفني ابجلامع القبلي، علما أهنا اعتقلت قبل ذلك، اثنني من املصلني األجانب املشاركني 
 يف االعتكاف.

ازية جديدة للمسجد األقصى من ابب وكانت جمموعات من املستوطنني شرعت ابقتحامات استفز 
املغاربة، وتنفيذ جوالت مشبوهة يف أرجائه، تصدى هلم املصلون هبتافات التكبري االحتجاجية، تبعها 
اقتحام واسع لقوات االحتالل اخلاصة قبل حتطيمها عددا من أقفال وأبواب اجلامع القبلي، واعتقال 

قصى الشيخ عمر الكسواين، وسط لى مدير املسجد األعلى املصلني وععدد من املعتكفني، واالعتداء 
 .أجواء شديدة التوتر تسود املسجد املبارك

وأفادت مصادر عربية إبصابة أحد عناصر الوحدات اخلاصة بقوات االحتالل برأسه بعد ضربه )بكرسي( 
 حديد.

منعه ألكثر من وكان االحتالل مسح بدخول وجبات السحور للصائمني املعتكفني قبل فجر اليوم، بعد 
 ساعة.

يذكر أن دائرة األوقاف أكدت أكثر من مرة أن اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى، خاصة يف 
 شهر رمضان، تثري احتكاكات بينهم، وبني املصلني، وطالبت االحتالل بوقفها.
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 نتنياهو يعلن ابب العامود يف القدس منطقة عسكرية مغلقة

  

أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، مساء اليوم السبت،  -وفا 2017-6-17القدس 
عن ابب العمود، أحد أهم أبواب القدس القدمية املؤدية للمسجد األقصى، منطقة عسكرية مغلقة حيظر 

 .التنقل أو االقرتاب منها أو فتح احملال التجارية املتامخة هلا
ستخباراتية خالل االجتماع الطارئ الذي عقد عقب منية واإلو إىل قيادة األجهزة األوأوعز نتنياه

ثالثة شبان من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام هللا يف القدس احملتلة ومقتل جمندة  استشهاد 
إسرائيلية، بتشديد احلراسة األمنية يف القدس، وخاصة منطقة ابب العمود، حبيث مينع دخوهلا إال بعد 

 .تفتيش دقيق
 .ملدينة احملتلة توترا شديدا، بعد أن حولت قوات االحتالل القدس القدمية إىل ثكنة عسكريةوتشهد ا

جاء ذلك عقب مشاورات أمنية هاتفية أجراها نتنياهو مساء اليوم مع كل من وزير اجليش ليربمان، ووزير 
العام للشرطة  األمن الداخلي جلعاد إردان، ورئيس أركان اجليش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت، واملفوض

روين أألشيخ، ورئيس 'الشاابك' نداف أرغمان، ورئيس االستخبارات العسكرية ومنسق أعمال احلكومة 
 .امليجر جنرال يوآف مردخاي

 
 فلسطينيا عن القدس 350االحتالل يبعد 

  

نوه تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرنوت' على موقعها اإللكرتوين،  -وفا 2017-6-17القدس 
ساعة األخرية إببعاد ما  24اليوم السبت، إىل أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت يف غضون الـ مساء 

، ابدعاء عدم حيازهتم على 48فلسطينيا عن مدينة القدس ومناطق أخرى يف أراضي 350ال يقل عن 
 .''تصاريح قانونية

اجلمعة، على توصية وزارة  وكان رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، قد صادق، مساء أمس
األمن الداخلي والشرطة ابإللغاء الفوري لكافة تصاريح الدخول إىل إسرائيل اليت ُمنحت يف وقت سابق 

، وفق فئة 'زايرة 48لعدد حمدود من العائالت الفلسطينية يف الضفة الغربية احملتلة لزايرة ذويهم يف أراضي
 .'عائلة يف العيد
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ىل إسرائيل من عوائل الشهداء الثالثة، والتحقيق معهم، مت أيضا إيح الدخول ابإلضافة إىل سحب تصار و 
تصريح دخول ألهايل قرية دير أبو مشعل، حبسب تقرير نشره موقع 'والال'، اإلخباري  713لغاء إ

 .اإلسرائيلي
 

 شبان برصاص االحتالل يف ابب العامود ابلقدس احملتلَّة 3استشهاد 

  

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم اجلمعة، عن استشهاد ثالثة  -وفا 2017-6-16القدس احملتلة 
 شبان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي يف ابب العامود ابلقدس احملتلة.

وأكدت الوزارة، يف بيان هلا، أهنا أبلغت من قبل االرتباط الفلسطيين ابستشهاد ثالثة شبان، وهم: براء 
 19عاما( وأسامة أمحد عطا )  18اما( وعادل حسن أمحد عنكوش ) ع 18إبراهيم صاحل عطا ) 

من قرية دير أبو مشعل غرب رام هللا، إضافة إلصابة اثنني آخرين أحدمها جروحه وصفت  عاماً(
 ابخلطرية.
علن أصيبت جبروح خطرية بعد تعرضها للطعن من قبل شبان )أمصادر عربية أن جمندة إسرائيلية وادعت 

 قبل أن تفتح قوات االحتالل النار ابجتاه الشبان. وقت الحق( عن مقتلها يف 
وقال شهود عيان إن جنود االحتالل فتحوا النار بشكل عشوائي يف املكان ما أدى إىل إصابة شابني 

 آخرين ابلرصاص، إضافة إىل استشهاد الشبان الثالثة.
رأس الشهداء الثالثة( ابن قوات ويف تطور الحق افادت مصادر حملية يف قرية دير ابو مشعل )مسقط 

 االحتالل فرضت حصارا عسكراي على القرية واغلقت مداخلها الرئيسية ومنعت الدخول واخلروج منها.
 
 
 
 
 
 
 

 ماكن العبادةأىل إخر وكذب احتاليل عن حرية الوصول خرى ومنع آأاخلارجية": مجعة "
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 اإلسرائيلي تصعيد إجراءاهتا االحتالليةتواصل سلطات االحتالل  -وفا 2017-6-16رام هللا 

هبدف التضييق على املواطنني الفلسطينيني، وحماولة منعهم من الوصول اىل املسجد األقصى  العنصرية
 املبارك للصالة فيه يف شهر رمضان املبارك.

مشلت  وصعدت قوات االحتالل وشرطته اليوم اجلمعة، من حالة استنفارها الواسعة يف املدينة املقدسة،
تعزيز التواجد العسكري على احلواجز العسكرية، اليت تشهد اختناقات وازدحامات شديدة جدا، 

ة، كما أقدمت قوات االحتالل وطوابري طويلة من املواطنني الذين خيضعون إلجراءات التفتيش املعقد
اخلاصة( وما يسمى غالق حميط البلدة القدمية يف القدس، ونشرت مئات العناصر من )الوحدات إعلى 

قصى )حرس احلدود( يف شوارعها وطرقاهتا، ونصبت املتاريس احلديدية على بواابت القدس القدمية واأل
 املبارك يف ممارسات استفزازية متواصلة تصاعدت منذ بداية الشهر الفضيل.

من دخول  عاما 40وكانت سلطات االحتالل قررت منع الشبان الفلسطينيني الذين تقل أعمارهم عن الـ
القدس وأداء صالة اجلمعة يف املسجد األقصى املبارك، االمر الذي اضطر عشرات الشبان اىل تسلق 

 مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وتعريض حياهتم للخطر واالعتقال.
وادانت وزارة اخلارجية، أبشد العبارات هذه املمارسات القمعية والتنكيلية حبق املصلني، ورأت ان 

حتالل وعلى مرأى ومسمع من العامل الزال ممعنا يف انتهاكاته وخروقاته وممارساته االستفزازية، خاصة اال
% من تعداد الشعب الفلسطيين، هذا يف 60عاما ميثلون  40وان الشبان الذين تقل أعمارهم عن 

رية التباع الدايانت وقت يتباهى فيه نتنياهو امام اجملتمع الدويل ان دولة االحتالل، إسرائيل، توفر احل
السماوية الثالث يف الوصول حبرية ألماكنهم املقدسة يف مدينة القدس احملتلة، يف ظل ادعاء إسرائيل اهنا 

حامية احلرايت واحلقوق، كما الزال اجملتمع الدويل بغبائه بدون قصد أحياان وبرغبته وعن قصد أحياان 
ك يف جتاهلها متاما، كما تفعل وسائل االعالم أخرى ال يرى تلك احلقيقة، بل يذهب ابعد من ذل

 اإلسرائيلية والدولية املتآمرة مع االحتالل.
واضافت الوزارة انه ورغم الصرخات اخلجولة اليت خترج مطالبة حبماية احلق يف العبادة ويف الوصول 

الدويل والقانون لالماكن املقدسة، اال ان الدول اليت تدعي احرتامها لقانون حقوق االنسان، والقانون 
اإلنساين الدويل وغريها من القوانني واحلقوق الناظمة حلياتنا كبشر، هذه الدول وبدون استثناء تستهرت 
هبذه القوانني واحلقوق عندما يتعلق االمر ابنتهاكات االحتالل اإلسرائيلي وخروقاته اجلسيمة، ومترده 

 على تلك القوانني واملبادئ الدولية السامية.
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 ألف يؤدون اجلمعة الثالثة برحاب املسجد األقصى املبارك 300من أكثر 
 

ألف مواطن فلسطيين، حسب دائرة األوقاف  300أدى أكثر من  -وفا 2017-6-16القدس 
 اإلسالمية، صالة ظهر اليوم اجلمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل يف املسجد األقصى املبارك.

، ومن كافة 48احملتلة وضواحيها وبلداهتا، ومن داخل أراضي الـووصل املواطنون من مدينة القدس 
حمافظات الضفة الغربية، يف مشهد فلسطيين طغى على املدينة احملتلة وبلدهتا العتيقة رغم كل اإلجراءات 

 اليت فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتقييد الدخول إىل املدينة املقدسة.
ني بدأت ابلزحف إىل املسجد األقصى منذ ساعات ليلة أمس، واشتدت وقال مراسلنا، إن مجوع املواطن

حدهتا يف ساعات ما قبل الظهر، حيث شوهدت طوابري طويلة من املواطنني على احلواجز العسكرية 
الثابتة على املداخل الرئيسية ملدينة القدس، يف حني منعت سلطات االحتالل املواطنني ممن تقل 

ما من دخول القدس والصالة ب"األقصى" املبارك، والحقت الشبان على طول أعمارهم عن األربعني عا
مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري واعتقلت عدداً منهم خالل حماولتهم تسّلق اجلدار لدخول 

 القدس.
كما أطلقت قوات االحتالل القنابل الصوتية احلارقة صوب املواطنني احملتشدين مبحيط حاجز قلنداي 

س احملتلة، بينما تسببت تلك القنابل ابشتعال النريان يف أراٍض زراعية مبنطقة الشيخ سعد مشال القد
 جنوب شرق القدس احملتلة.

وأضاف أن قوات االحتالل فرضت منذ ساعات مساء أمس، إجراءات مشددة يف القدس احملتلة، 
متاريس وحواجز وسرّيت خاصة يف بلدهتا القدمية وحميطها ويف احلواجز العسكرية وحميطها، ونصبت 

دورايت راجلة وحممولة وخيالة، وأغلقت حميط البلدة القدمية واألحياء املتامخة هلا، ومسحت، ألول مرة 
منذ عشرين عاما، بدخول حافالت حتمل لوحات ترخيص فلسطينية، إىل املدينة احملتلة لنقل املصلني اىل 

 "األقصى".
يف أعلى درجات جهوزيتها من خالل حراسها وسدنتها  يف الوقت نفسه، ظهرت األوقاف االسالمية

واللجان العاملة معها، واليت تشمل اجلوانب التطوعية والصحية والطبية واإلغاثية والكشفية، فيما انتشر 
أعضاء جلان حارات وأحياء القدس العتيقة يف شوارعها وأزقتها إلرشاد املصلني، والتسهيل عليهم، 

 تخفيف من حرارة الشمس.واستخدام رذاذ املياه لل
إىل ذلك، شهدت األسواق التارخيية يف القدس القدمية حركة تسوق نشطة وواسعة، مع التوافد الكبري 

للمصلني على "األقصى"، يف الوقت الذي انضم فيه عشرات املواطنني لالعتكاف برحاب املسجد 
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جبات اإلفطار للوافدين إىل املبارك، فيما شرعت مؤسسات وهيئات خريية ابلتجهيز لتقدمي آالف و 
 "األقصى".

 
 القدس تستقبل عشرات اآلالف ألداء اجلمعة الثالثة برحاب األقصى

 

 راسم عبد الواحد -وفا  2017-6-16القدس 

انتفضت مدينة القدس عن بكرة أبيها منذ ساعات الليلة املاضية، استعداداً الستقبال عشرات اآلالف 
، وحمافظات الضفة ممن تنطبق شروط 48ات القدس، وأراضي الـ من املواطنني من كل ضواحي وبلد

االحتالل عليهم، للمشاركة يف أداء اجلمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل برحاب املسجد األقصى 
 .املبارك

وتشهد احلواجز العسكرية الثابتة على املداخل الرئيسية ملدينة القدس اختناقات وازدحامات شديدة 
طويلة من املواطنني ابنتظار املرور بعد التدقيق ابلبطاقات الشخصية، واجراءات التفتيش جداً، وطوابري 

املعقدة، يف حني جلأ عشرات الشبان الذين تقل أعمارهم عن األربعني عاما اىل الدخول للمدينة املقدسة 
عسكرية عرب تسّلق مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري يف املدينة، رغم دورايت االحتالل ال

 .الراجلة احملمولة املنتشرة على طول مقاطع اجلدار ومبختلف مناطق القدس احملتلة
وخترتق مجوع املواطنني القدس العتيقة عرب بواابهتا الرئيسية، مرورا بشوارعها وأسواقها وحاراهتا وأزقتها 

ها الستقبال هذه للوصول إىل املسجد املبارك، يف حني أعلنت جلان حارات البلدة القدمية استنفار 
 .اجلموع الواسعة هبدف التسهيل عليهم وصوال اىل املسجد األقصى

من جهتها، بدت قوات االحتالل منذ ساعات مساء أمس، يف حالة استنفار واسعة يف املدينة املقدسة، 
وفرضت اجراءات مشددة يف القدس احملتلة، مشلت تعزيز التواجد العسكري على احلواجز العسكرية 

سية الثابتة على مداخلها، وإغالق حميط البلدة القدمية تشمل أحياء وادي اجلوز والصوانة والشيخ الرئي
جراح وراس العامود، فضاًل عن نشر مئات العناصر من الوحدات اخلاصة وما يسمى "حرس احلدود" يف 

 الشوارع والطرقات وحماورها.
دس القدمية واألقصى املبارك للتدقيق كما نصبت قوات االحتالل متاريس حديدية على بواابت الق

ببطاقات املصلني من فئة الشبان، وتسيري دورايت راجلة وحممولة وخيالة يف الشوارع املتامخة لسور 
القدس التارخيي، وأخرى راجلة داخل البلدة القدية، وعلى سور القدس، واملقابر القريبة من املسجد 

 .املبارك
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املواطنني من أبناء احملافظات الشمالية )الضفة الغربية( الذين تقل وكانت سلطات االحتالل قررت منع 
أعمارهم عن األربعني عاما من دخول القدس وأداء صالة اجلمعة برحاب األقصى، فيما مسحت فقط 

 .ملائة مواطن من كبار السن من قطاع غزة ابلوصول اىل القدس واألقصى
حافالت حتمل لوحات ترخيص فلسطينية حتمل ويف خطوة غري مسبوقة منذ عشرين عاما، دخلت 

 .ُمصلني من الضفة، مدينة القدس
وقال انئب رئس نقابة النقل العام، عوض هللا عوض هللا، إن النقابة وابلتنسيق مع وزارة النقل 

افظات مشال وجنوب حافلة فلسطينية للمصلني من حم 20واملواصالت حصلت على إذن يسمح بنقل 
 .داخل مدينة القدسىل إالضفة الغربية 

يذكر أن أكثر من ربع مليون فلسطيين أدوا صالة اجلمعة األوىل من رمضان، فيما أدى صالة اجلمعة 
املصلني  ألف يف املسجد األقصى املبارك، ويتوقع أن يتجاوز عدد 300الثانية من رمضان أكثر من 

 .جراءات االحتالل يف املدينة املقدسةإاليوم هذه األعداد رغم 
سالمية، وأظهرت استعدادها عرب اللجان العاملة يف األقصى:  ذلك، استنفرت دائرة األوقاف اإلاىل

الصحية والطبية والكشفية واالغاثية، واللوجستية، والتطوعي للتعامل مع آالف املصلني الوافدين 
وجبات للمسجد املبارك، يف الوقت الذي تستعد فيه هيئات ومؤسسات خريية لتقدمي عشرات آالف ال

 .الرمضانية للصائمني الوافدين اىل األقصى املبارك
 
 
 
 
 

 دائرة شؤون القدس: مطلوب من األمة العربية واإلسالمية القيام بواجباهتا جتاه املسجد األقصى

  

 إدانة استمرار تدنيس املتطرفني اليهود للمسجد األقصى املبارك
منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم  استنكرت دائرة شؤون القدس يف -وفا 2017-6-14القدس 

مستوطنا متطرفا ابقتحام ابحات املسجد األقصى املبارك من جهة ابب  30 أكثر من   األربعاء، قيام
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املغاربة حبماية من شرطة االحتالل، والقيام حبركات استفزازية للمصلني املتواجدين يف ابحات املسجد 
 الطاهرة.

سرائيلية لقطعان ن خطورة تسهيل سلطات االحتالل اإلصحفي م وحذرت دائرة شؤون القدس يف بيان
املستوطنني ابالستمرار على اعتداءاهتم، وتدنيسهم لباحات املسجد األقصى املبارك وملدينة القدس 

 بشكل عام، السيما يف شهر رمضان املبارك.
قدسة وتضيق اخلناق على وأضافت: إن االحتالل اإلسرائيلي ميضي يف خمططاته الرامية لتهويد املدينة امل

املواطنني املقدسيني، ومنعهم من دخول املسجد األقصى للصالة يف جتاوز خطري للقوانني الدولية اليت 
 تكفل حرية العبادة، وكذلك عدم االعتداء على األماكن املقدسة ودور العبادة.
ماح لالجانب والسياح وأردفت إن ممارسات االحتالل ومتاديه يف تدنيس ابحات املسجد األقصى والس

واجملندات ابلتجول فيه بصورة بشعة ومستفزة ملشاعر املسلمني املصلني تستوجب الوقوف بكل جديه 
أمام هذه التجاوزات اخلطرية، كما أنه مطلوب من األمة العربية واإلسالمية القيام بواجباهتا جتاه املسجد 

 األقصى املبارك.
على التجرد  ية مؤخرا ابلتجول يف ساحة الرباق عارية، حيث أقدمتوأدانت الدئرة بشده قيام فتاة يهود

من كامل مالبسها والتجول يف ساحة حائط الرباق )احلائط الغريب الذي حيد احلرم القدسي من الغرب(، 
 بشكل فاضح ال يليق بقدسية املكان ومكانته. والتوجه حنو مكان صالة الرجال وهي

ة، ابلسابقة اخلطرية اليت من شأهنا استفزاز مشاعر املصليني املسلمني ووصف البيان هذه الفعلة املُشين
 واالستهتار هبم، ما سيدفع األوضاع يف املدينة املقدسة إىل أوضاع خطرية.

نظمات الدولية ومنظمة املؤمتر وطالبت دائرة شؤون القدس يف م.ت.ف، من اجملتمع الدويل وامل
يفني من جرائم حكومة االحتالل القبلتني، واثلث احلرمني الشر سالمي التحرك العاجل حلماية أوىل اإل
قصى املبارك على وجه التحديد، سرائيلي وانتهاكاهتا العدوانية اآلمثة على مدينة القدس واملسجد األاإل

 ووضع حد هلذه االنتهاكات واالعتداءات املستمرة من قبل املستوطنني واملتطرفني.
  ويالحق املصلني يف القدساالحتالل يغلق حماالً وشوارعاً 

 

ابب  وسط القدس احملتلة، خاصة يف حميط البلدة القدمية ابجلهة املمتدة من سلطات االحتالل حّولت
املُصرارة التجارية مرورا بشارع السلطان سليمان وابب الساهرة وحىت شارع صالح   العامود ومنطقة

ىل أسواق القدس العتيقة، اىل إعامود وحىت شارع الواد وتفرعاته الدين، وداخل أسوار القدس من ابب ال
 .املسجد األقصى مدينة أشباح، وثكنة عسكرية، غابت فيها حركة املواطنني النشطة من وإىل
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نتقامية ضد القدس واملواطنني بعد العملية تلة ان االحتالل واصل خطواته اإلوقال مراسلنا يف القدس احمل
 .املزدوجة يوم أمس، واليت ارتقى فيها ثالثة شهداء، وأسفرت عن مصرع جمندة بقوات االحتالل

 -اليت اختذها االحتالل يف املدينة املقدسة، منذ مساء أمس، وواصلها اليوم -ومشلت العقوابت اجلماعية
عرب حافالت  الضفة الغربية إغالق بوابة ضاحية الربيد مشال القدس هنائيا، وترحيل الفلسطينيني من أبناء

مشدد على وسط املدينة والشوارع احملاذية واملتامخة لسور القدس   اتبعة هلا، وفرض حصار عسكري
 .الذي عادة ما يعج ابملواطنني التارخيي،

وواصلت قوات االحتالل نصب متاريس وحواجز عسكرية وشرطية وتسيري دورايت راجلة وحممولة 
وخيالة، وتوقيف نساء وشبان وتفتيشهم بصورة استفزازية، واغالق احملال التجارية يف املنطقة، وحترير 

 .بطاقاهتم الشخصية

ىل املسجد األقصى إالل استهدفت حركة املصلني الوافدين جراءات االحتإىل أن إولفت مراسلنا 
ارك، ومن املتوقع أن تؤثر هذه املبارك، وحرمت مئات اآلالف من املواطنني من التعّبد ابملسجد املب

حياء ما تبقى من ليايل شهر رمضان الفضيل يف املدينة املباركة، خاصة ليلة السابع أجراءات على اإل
اليتيمة القادمة  صالة اجلمعة ليت اصطلح على تسميتها بـ"ليلة القدر"، وعلىوالعشرين من الشهر وا

 .وصالة عيد الفطر املبارك
 
 
 
 
 

 "ألف تصريح "زايرة عائلة 250االحتالل يعلن سحب وإلغاء 
 

ألف تصريح  250أعلن منسق األنشطة احلكومية الصهيونية يؤاف مردخاي، اليوم السبت، عن سحب 
 ."زايرة عائلية" وإلغائها متاما

عقب هذه العملية اإلجرامية النكراء وهذا التحريض من قبل " فيسبوك وقال مردخاي عرب حسابه على
جهات فلسطينية رمسية زورًا وهبتااًن لكسب الشعبية، قررت "إسرائيل" اختاذ اإلجراءات وأوهلا إلغاء 

 .تصريح الزايرة"، وفق قوله 2500000
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تلك اليت تتعلق بتصاريح العمل أو  وأشار إىل أنه مت سحب تصاريح أفراد عوائل منفذي العملية سواء
 .غريها

 

 االحتالل يغلق أبواب حمالت جتارية يف القدس
 

فرضت قوات االحتالل اليوم السبت، على اصحاب احملالت التجارية يف مدينة القدس، الواقعة يف 
بتحرير  حميط املنطقة اليت نُفذت فيها عمليتا إطالق النار والطعن مساء أمس، إبغالق حمالهتم، وهددت

 .غرامات مالية حبق املخالفني

ل بيان ، أقرت أمس، سلسلة إجراءات مشددة، رًدا على العمليتني، وقاسلطات االحتالل وكانت
، صادق على توصية وزير أمنه الداخلي، جلعاد نتنياهو لشرطة االحتالل، إن رئيس الوزراء بنيامني

عوائل الفلسطينية إىل "إسرائيل" فورًا، أردان، ومسؤول الشرطة، روين الشيخ، إبلغاء تصاريح دخول ال
 .ةإجراءات وحراسة مشدد  يوم اجلمعة، حتت املسجد األقصى واإلبقاء على تصاريح الصالة يف

  

 االحتالل ينفي عالقة داعش بعملية القدس
 

نفى جيش االحتالل الصهيوين ادعاءات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( أبن عناصره نفذوا عملية 
الطعن يف القدس، يوم أمس اجلمعة، واليت قتلت فيها جمندة يف جيش االحتالل، واستشهد ثالثة شبان 

 .فلسطينيني

االحتالل إنه مل يعثر على مؤشر يشري إىل وجود توجيه من قبل إحدى املنظمات وقال مصدر يف جيش 
 .لتنفيذ العملية

وكان داعش قد ادعى، يف بيان نشرته وكالة 'أعماق'، أن عناصره نفذوا العملية، وأهنا لن تكون 
 .األخرية

إن عملية القدس اليت نفذت ابلقرب من ابب العامود أتيت يف إطار  محاس من جهتها قالت حركة
 .العمليات الشعبية

وقال املتحدث ابسم احلركة، سامي أبو زهري، يف تصريح صحفي، إن العملية نفذها مقاومان من اجلبهة 
أبو زهري أن نسب العملية لداعش هو  الشعبية لتحرير فلسطني، واثلث من حركة محاس. واعترب

 .''حماولة خللط األوراق
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كما نعت اجلبهة الشعبية الشهداء الثالثة، وأشارت إىل أن اثنني من املنفذين للعملية اليت أطلقت عليها 
 .'وعد الرباق'، مها أسريان حمرران من رفاق اجلبهة الشعبية

هي رد طبيعي على جرائم االحتالل املستمرة، واعتربت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أن العملية 
ورسالة إىل قادة االحتالل أبن 'املقاومة واالنتفاضة مستمرة ومتنوعة ومتجددة، ولن تردعها كافة 

 .'ممارساهتم القمعية والتهويدية اإلجرامية ، كما تزف بكل فخر واعتزاز الشهداء األبطال منفذي العملية
 

 87الـثورة الرباق".. يف الذكرى "
 

إلعدام سلطات االنتداب الربيطاين، أبطال "ثورة الرباق" حممد  87تصادف، اليوم السبت، الذكرى الـ
 .مججوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير

وكانت قوات االنتداب الربيطاين اعتقلت مججوم وحجازي والزير، مع جمموعة من الشبان الفلسطينيني 
ملناسبة ما  1929آب  14ا عندما تظاهر مستوطنون بتاريخ إثر "ثورة الرباق"، اليت اشتعلت شرارهت

آب يف شوارع القدس وصلت إىل /15يسمى "ذكرى تدمري اهليكل"، كذلك قيامهم بتنظيم مظاهرة يف 
 .حائط الرباق

فلسطينياً ممن شاركوا يف الدفاع عن حائط الرباق،  26وحكمت شرطة االنتداب يف حينه على 
منهم، وأبقت عقوبة االعدام حبق مججوم  23إىل السجن املؤبد عن  ابإلعدام، مث خففت احلكم

 .وحجازي والزير

بسجن القلعة يف مدينة عكا رغم االستنكارات  1930-6-17واعدم االبطال الثالثة يف 
 .واالحتجاجات العربية

 :الشهداء الثالثة يف سطور

، وتلقى دراسته االبتدائية فيها وعندما خرج إىل احلياة اخلليل من مدينة الشهيد حممد خليل مججوم:
العامة عاش االنتداب وعرف برفضه ومقاومته لالحتالل، فكان يتقدم املظاهرات احتجاجاً على 

ما جعل  املسجد األقصى دفاعاً عن 1926ة عام اغتصاب أراضي العرب، وكانت مشاركته يف ثور 
 .القوات الربيطانية تقدم على اعتقاله

وتلقى دراسته االبتدائية والثانوية يف الكلية االسكتلندية، الشهيد فؤاد حجازي: من مواليد مدينة صفد، 
 .مريكية يف بريوت، وعرف بشجاعته وحبه لوطنهوأمت دراسته اجلامعية يف اجلامعة األ
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من مواليد مدينة اخلليل، وقد عمل يف مهن يدوية عدة واشتغل يف الزراعة وُعرف  الشهيد عطا الزير:
اجلسدية، وشارك يف املظاهرات اليت شهدهتا اخلليل احتجاجاً على عنه منذ صغره جرأته وقوته 

 .إىل فلسطني اليهود هجرة

على أبواب األبدية، وخط األبطال الثالثة رسالة قبل يوم واحد من إعدامهم، وجاء فيها: "اآلن وحنن 
مقدمني أرواحنا فداء للوطن املقدس، لفلسطني العزيزة، نتوجه ابلرجاء إىل مجيع الفلسطينيني، أال تُنسى 
دماؤان املراقة وأرواحنا اليت سرتفرف يف مساء هذه البالد احملبوبة، وأن نتذكر أننا قدمنا عن طيب خاطر، 

أمتنا وحريتها وأن تبقى األمة مثابرة على احتادها وجهادها  أنفسنا ومجامجنا لتكون أساسا لبناء استقالل
يف سبيل خالص فلسطني من األعداء. وان حتتفظ أبراضيها فال تبيع لألعداء منها شربا واحدا، وأال 

 ."...هتون عزميتها وأال يضعفها التهديد والوعيد، وان تكافح حىت تنال الظفر

 إعدام دون خوف

الشهداء الثالثة ، بدأ ثالثتهم ابلتنافس على من سيكون أول شهيد يعدم،  حينما صدر القرار إبعدام
وذلك على أمل أن أييت اعفاء أو الغاء لقرار االعدام بعد عملية االعدام االوىل، فتكون احلياة من 

 .نصيب الصديق اآلخر ، وكأن الشهداء الثالثة يهدون حياهتم، ويتسابقون على املوت

ق الشهداء الثالثة، حيث مت اعدام الشهيد فؤاد حجازي يف الساعة الثامنة من ونّفذ قرار االعدام حب
، وكان من املقرر اعدام الشهيد عطا الزير بعد اعدام الشهيد حجازي يف 1930حزيران عام  17صباح 

الساعة التاسعة صباحاً من ذات اليوم، إال أن الشهيد حممد مججوم طلب من احلراس فك قيده ليتقدم 
 .فيقه عطا الزير ورفض طلبهقبل ر 

وحتدايً لرفض الطلب، قام الشهيد حممد مججوم ابالنتفاض وفك قيد يديه بقوة عضالته وجسده وقطع 
 .السالسل، وتقدم إىل املشنقة وفاز ابلدور الثاين قبل رفيقه عطا الزير

 االحتالل يفرض حصارًا عسكراًي على قرية منفذي عملية القدس
 

، رام هللا ، مساء اجلمعة، حصارا على قرية دير أبو مشعل، مشال غريب مدينةفرضت قوات االحتالل
 .شبان من القرية عملية القدس ٣واغلقت مداخلها الرئيسية، ردا على تنفيذ 

ت االحتالل احلواجز على مداخل القرية، ومنعت املواطنني من الدخول واخلروج من القرية ونصبت قوا
 .واليها

وأعلن جيش االحتالل القرية منطقة عسكرية مغلقة، ودفع أبعداد كبرية من آلياهتا وجنودها يف حميط 
 .القرية، متهيدا القتحامها
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 القدساالحتالل يتخذ تدابري تعسفية حبق عائلة منفذ عملية 
 

، ليلة أمس اجلمعة، بتجميد كل التصاريح اليت تعرف بـ نتنياهو أمر رئيس الوزراء الصهيوين بنيامني
االراضي الفلسطينية احملتلة منذ العام "تصاريح العائلة" وعدم السماح ألصحاهبا ابلدخول لداخل 

 .خالل عيد الفطر 1948

وذكرت مصادر عربية إن قرار نتنياهو جاء بعد التشاور مع وزير أمنه الداخلي جلعاد أرادن ومفوض 
 .الشرطة روين الشيخ ومسؤولني أمنيني كبار

شددة ابلدخول للصالة ولفتت نفس املصادر إىل أنه سيستمر السماح للفلسطينيني حتت حراسة أمنية م
 .خالل شهر رمضان املسجد األقصى يف

 .يق معهمكما قرر نتنياهو سحب أي تصاريح متتلكها عوائل منفذي العمليات والتحق
 

 شهداء 3االحتالل حيّول القدس إىل ثكنة عسكرية بعد ارتقاء 
 

وسط املدينة وبلدهتا  سلطات االحتالل مل هتدأ مدينة القدس طوال ساعات الليلة املاضية وقد حّولت
ثالثة شبان  القدمية إىل ثكنة عسكرية بفعل االنتشار الواسع لقوات وآليات االحتالل، بعد استشهاد

فلسطينيني، غي الوقت الذي اعتقلت فيه ستة مقدسيني بعد االعتداء على مجوع املواطنني ابلدفع 
 .وابلقنابل الصوتية احلارقة

وكان االحتالل أغلق املنطقة املمتدة من ابب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية( مرورا بشارع 
وشارع صالح الدين، عقب استشهاد الشبان الثالثة وذلك  السلطان سليمان وحىت منطقة ابب الساهرة

حىت ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، ونشرت أعداداً هائلة من عناصر وحداهتا اخلاصة وما يسمى 
حرس احلدود والدورايت الراجلة واحملمولة واخليالة يف املنطقة، ونصبت متاريس حديدية وفرضت 

 .التجول للمواطنني يف املنطقة حظر اجراءات تشبه

كما جلأت قوات االحتالل اىل اجراءات مشاهبة داخل البلدة القدمية وأغلقت املنطقة املمتدة من ابب 
 .وأسواق وحارات القدس العتيقة املسجد األقصى ىلإالعامود ابجتاه شارع الواد املُفضي 

طالق النار العشوائي ابجتاه الشبان الثالثة الذين ارتقوا شهداء، إوحسب شهود عيان، أصيب خالل 
موعد ' املغرب الرصاص خالل مرورهم ابملنطقة، خاصة تزامن ذلك مع آذانعدة شبان بشظااي 

أصيب يف العمود الفقري والكلى ومت مالحقته اىل مشفى   فطار'، ومن بني املصابني شاب مقدسياإل
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اصد حبي جبل الزيتون من قبل قوات االحتالل، اال أن شبان احلي تصدوا لالحتالل ومنعوه املق
 .مباين املشفى اقتحام من

حول منطقة احلدث ابلقرب من مغارة يف الوقت نفسه، ضربت قوات االحتالل طوقا عسكراي حمكما 
الكتان أو سليمان بشارع السلطان سليمان بني ابيب العامود والساهرة، وتركت جثامني الشهداء الثالثة 

 .حىت ساعات متأخرة، حيث مت تفتيشهم وأخذ الفحوصات وتصويرهم

مبختلف املناطق املتامخة لسور القدس التارخيي، خاصة  املقدسيني ونكلت قوات االحتالل ابملواطنني
وشوارع السلطان سليمان وصالح الدين وانبلس وحميط ابيب الساهرة والعامود،   منطقة املُصرارة،
عالميني والطواقم الصحفية، وأبعدهتم ابلقوة من وعرقلت عمل اإلغالق حماهلم، إعلى وأجربت التجار 

 .حميط مكان استشهاد الشبان وأبعدهتم ابلقوة من منطقة ابب األسباط

عاًما(  18وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس، ارتقاء الشهداء براء ابراهيم صاحل ) 
، وعامر حممد رام هللا قرية دير أبو مشعل، غربعاًما(، وكالمها من  18وعادل حسن أمحد عنكوش )

، فيما أكدت مصادر عربية مصرع جمندة بقوات االحتالل اخلليل عاًما( من 30رابح عبد القادر بدوي )
 .بعد نقلها على وجه السرعة اىل أحد مشايف االحتالل يف املدينة متأثرة إبصابتها

وحسب مواقع إعالمية عربية فإن أربعة شبان فلسطينيني نفذوا عمليتني منفصلتني، ما أدى الستشهاد 
هم بعد إطالق النار جتاههم، وأوضحت نفس املصادر أن شابني هامجا طعًنا قوات حرس احلدود يف من 3

منطقة ابب العامود، فيما هاجم آخرون جنوًدا ومستوطنني مبنطقة شارع السلطان سليمان. وأن 
يف املهامجني استخدموا سالح كارلو غوستاف وسكاكني، ولفتت املصادر إىل أن اثنني منهم استشهدا 
منطقة شارع السلطان سليمان، واثلث يف منطقة ابب العامود فيما مل يعرف مصري الرابع ويعتقد أنه 

 .اعُتقل
 

 اعتقاالت يف مواجهات متعددة وسط القدس احملتلة
 

يف حميط منطقة ابب  املقدسيني اعتقلت قوات االحتالل، يف ساعة متأخرة من الليلة، عددا من الشبان
الساهرة )من أبواب القدس القدمية(، ُعرف منهم حممد مىن من حارة السعدية ابلقدس القدمية، 

الشبان وقوات االحتالل، وسط أجواء مشحونة ابلتوتر   واشتباكات ابأليدي بني مواجهات خالل
 .الكبري
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والعامود والساهرة شهدت مواجهات عنيفة عقب فرتة  اخلليل وقال مراسلنا يف القدس احملتلة ان بواابت
 .وما زالت مشتعلة يف العديد من األماكن وسط املدينة املقدسة  افطار الصائمني،

نطقة ساعة طالق االحتالل الرصاص على شبان يف املإوأوضح مراسلنا أن التوتر ساد املنطقة عقب 
إفطار الصائمني وارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر ابلرصاص، ومصرع جمندة بقوات االحتالل حبجة 

 .الطعن
 

 قصى واالحتالل يغلق وسط القدساملواطنني يؤدون "الرتاويح يف األآالف 
 

ما زالت قوات االحتالل تواصل اغالقها للمنطقة املمتدة من شارع السلطان سليمان وحىت ابب 
العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية( عقب قتلها ابلرصاص احلي والكثيف لشابني فلسطينيني، 
 .وإصابة اثلث جبروح بليغة، بزعم طعن جمندة بقوات االحتالل ُأعلن الليلة عن مصرعها متأثرة إبصابتها

من أبواب القدس القدمية، يف حني تشهد  اخلليل متفوقة شهدها حميط ابب مواجهات وقال مراسلنا ان
دة التوتر بفعل التواجد املكثف للمواطنني وقوات االحتالل وما العامود وحميطها أجواء شدي  منطقة ابب

 .حيصل هناك من عمليات تدافع خالل حماوالت املواطنني فتح ابب العامود للدخول واخلروج منه واليه

اىل ذلك، ورغم اجراءات االحتالل وسط املدينة، خاصة عقب استشهاد الشابني، أدى عشرات اآلالف 
ىل إ، فيما انضم املزيد من الشبان املسجد األقصى يام الليل "الرتاويح" برحابمن املواطنني صالة ق

 .املعتكفني يف املسجد املبارك

 مشروع قانون مينع تقاسم القدس يف أية تسوية سياسيةحزب صهيوين يعد 
 

ملتطرف "نفتايل بنت" يعمل ، االبيت اليهودي أفادت وسائل اعالٍم عربية، اليوم اجلمعة، أن رئيس حزب
على ما مسته صحيفة "اسرائيل هيوم" )قانون اسرتاتيجي( مينع تقاسم مدينة القدس مع أية جهة أجنبية يف 

 .حال أية تسوية سياسية قادمة

وسينص مشروع القانون الصهيوين على أن تقسيم مدينة القدس يف أي تسوية سياسية جيب أن حيصل 
 .( عضو كنيست، واعتربت هذه األغلبية خط دفاع عن تقسيم املدينة80) على األغلبية اخلاصة وهي

مشروع قانون "منع تقسيم القدس" سيعرض خالل األسبوعني القادمني على اللجنة الوزارية 
واليت هي ” أيلت شكيد“"اإلسرائيلية" اخلاصة بشؤون التشريع واليت ترأسها وزيرة القضاء املتطرفة 

 .ليهودي صاحب مشروع القانوناألخرى من حزب البيت ا
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رئيس حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون قال ان مشروع القانون سيحظى مبوافقة اللجنة 
كان يف السابق وقع على  نتنياهو أن رئيس احلكومة ، كماالكنيست الوزارية لشؤون التشريع، ويف

 .الوسط "اإلسرائيلي" دعم مشروع القانون  مشروع قانون مثيل، وطالب أيضاً أحزاب

ة سياسية رفيعة يف حزب البيت اليهودي أن مشروع القانون ونقلت الصحيفة العربية عن شخصي
دوانلد “بسبب تغري سياسية الرئيس األمريكي ” "اإلسرائيلي" جاء لتقوية رئيس احلكومة "نتنياهو

 .، وبسبب ما مساه سلسلة التنازالت للفلسطينيني ومنها قرارات البناء للفلسطينيني”ترامب
 

 القدس احملتلةالكشف عن خمطط استيطاين جديد يف 
 

لذي صادقت ،اخلميس، من خطورة املخطط االستيطاين اجلديد ا اجلامعة العربية صدرتهأحذر تقرير 
 288مليار دوالر( ويقضي ببناء أكثر من  5سرائيلية يف القدس احملتلة ويقدر بـ )وزارة اإلسكان اإل عليه

الضفة  ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها يف حميط أراضي 15ألف وحدة استيطانية يف القدس، منها 
 .آالف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس 100و الغربية

واضاف التقرير ان حكومة االحتالل أعلنت ايضا عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة يف الضفة الغربية 
اين، ففي سلفيت جرفت بلدية االحتالل قرابة احملتلة، فضال عن جتريف األراضي لصاحل البناء االستيط

( دومنًا يف حمافظة جنني. فيما تواصل أعمال البناء خارج 9858دومنًا واستولت بوضع اليد على ) 100
الكتل االستيطانية يف الضفة الغربية احملتلة خاصة يف الكتل االستيطانية الكربى مثل: مستوطنة "غوش 

ستوطنة "آرئيل" مشاهلا ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس عتصيون" جنوب الضفة الغربية وم
 .احملتلة

ألف مستوطن يف الضفة الغربية وجودهم  400من بينهم  مستوطن ألف 600وأوضح التقرير أن هناك 
ة والقدس، وهلذا دعمت مليون فلسطيين يف الضفة الغربي 2.66مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع يعد 

سرائيلية بناء املستوطنات شرق القدس احملتلة، لتكون فاصاًل دميوغرافًيا لعزل القدس عن احلكومة اإل
 ."حميطها الفلسطيين، وابلتايل تصبح القدس كاملة حتت السيادة "اإلسرائيلية

 67تقرير عن قيام جملس املستوطنات يف الضفة الغربية احملتلة إبعداد خمطط استيطاين إلقامة ما كشف ال
سرائيلي "يوآف غالنت"، وذلك هبدف سكان اإلألف وحدة استيطانية جديدة ابالتفاق مع وزير اإل

ستوطنات تقليل الكثافة يف التجمعات االستيطانية يف الداخل احملتل على حساب إعادة توزيعهم على امل
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ألف مستوطن للضفة الغربية احملتلة عقب االنتهاء من بناء  340ابلضفة، حيث سينقل ما يزيد عن 
 .الوحدات االستيطانية اجلديدة

بنصب خيام ومنشآت سكنية، يف خربة السويدة ابألغوار الشمالية، إلقامة  وطننيمست كما اشار ايل قيام
االستيالء على  املستوطنني بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي أهايل اخلربة، وأييت ذلك ضمن مساعي

 .احمليطة هبا من خالل وضع معرشات وبركسات هلم يف تلك اخلرب  خرب األغوار والتوسع ابألراضي

 60كما اقتلعت جرافات ما تسمى بـ )سلطة الطبيعة( "االسرائيلية" برفقة قوة من اجليش، أكثر من 
 .غربيةشتلة زيتون يف خربة ابزيق، شرق مدينة طوابس ابلضفة ال

شار إىل أن األراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غري مسبوقة يف النصف األول من العام أو 
 .1992اجلاري مل تشهدها منذ العام 

منازل الفلسطينيني  هدم يضا من سياسةأصعدت (سرائيل" )القوة القائمة ابالحتاللإوقال التقرير ان "
موضحا اهنا مل تكتف هبدم بيوت أهل الشهداء واألسرى كعقاب أو هدم املنازل   بشكل غري مسبوق،

بذريعة البناء من دون ترخيص يف الضفة الغربية والقدس احملتلة والقطاع احملاصر، بل امتد املوضوع 
الفلسطينيني الذين بقوا أو مت هتجريهم داخل األراضي احملتلة يف وبشكل غري مسبوق إىل هدم بيوت 

، وتستهدف "اسرائيل" يف هذه الفرتة وبوترية متسارعة جدا منازل الفلسطينيني يف الضفة 1948العام 
 .الغربية احملتلة ومناطق شرق القدس

اشار التقرير اىل مواصلة "اسرائيل" )القوة القائمة ابالحتالل(  غزة وحول تطورات االوضاع يف قطاع
حصارها الربي والبحري املشدد على قطاع غزة للعام احلادي عشر على التوايل، ما أدى إىل ارتفاع 

زمات اإلنسانية يف القطاع، % نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية وتفاقم األ800معدالت الفقر بنسبة 
% وهي النسبة األعلى يف العامل، حبسب تقرير البنك الدويل الصادر يف  41.7وارتفاع نسبة البطالة إىل 

 .2016هناية العام 
 

 استشهاد فلسطينّيني برصاص االحتالل وسط القدس ومصرع جمندة
 

تراجع عن نبأ استشهاد املواطن عامر حممد االحتالل  أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، أبن
، وهو مصاب ومت نقله للعالج، بينما أكدت استشهاد اخلليل عاماً ( من ٣٠رابح عبد القادر بدوي ) 

عاماً، من البرية، برصاص قوات  18من دير أبو مشعل، وعادل عنكوش  عاماً  18الشابني: براء صاحل، 
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بني ابيب العامود والساهرة من أبواب القدس  -االحتالل مساء اليوم اجلمعة، يف شارع السلطان سليمان
 .عاما( اثر تعرضها للطعن 23بينما قتلت اجملندة بقوات االحتالل "هداس مالكا" ) -القدمية

 

القدس عن شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص احلي بكثافة ابجتاه شابني ونقل مراسلنا يف 
ابلقرب من مغارة الكتان" )سليمان( بشارع السلطان سليمان، كما أطلقت النار ابجتاه اثلث عند مدخل 

 .درجات ابب العمود وأصابت عددا آخر من املواطنني يف املنطقة
 

لقت نرياهنا بصورة عشوائية يف املكان، الذي كان مزدمحا ومكتظا وأكد الشهود أن قوات االحتالل أط
 ."موعد االفطار" املغرب ابملارة، خاصة أن ذلك تزامن مع آذان

 

أبواب البلدة القدمية، بعد اغالقها واجراء تفتيشات ويف وقت الحق، أعادت قوات االحتالل فتح 
واسعة فيها، وبعد أن منعت دخول أو خروج املواطنني منها كما اعتدت ابلدفع والضرب على 

 .املتواجدين إلبعادهم عن املنطقة كما حلقت مروحية لرصد وتصوير حركة املواطنني
 
 

 االحتالل حيفر صخور أثرية جنوب األقصى
 

لومات وادي حلوة اليوم اجلمعة، عن تنفيذ طواقم اتبعة لسلطة آاثر االحتالل، أمس كشف مركز مع
 .املسجد األقصى جنوب سلوان اخلميس، أعمال حفر يف صخر أثري يف منطقة العني ببلدة

ونقل املركز عن سكان املنطقة أن طواقم آاثر االحتالل نفذوا عمليات حفر وختريب يف صخر أثري يف 
 .املنطقة ابستخدام جرافة صغرية

السكان أن طواقم البلدية العربية يف القدس واآلاثر أغلقتا قبل عدة أشهر حميط منطقة العني وأوضح 
حبجة حتسني البنية التحتية فيها، مث أوقفت العمل حبجة اآلاثر لتعود الطواقم وتقوم حبفر وختريب متعمد 

 .هلذه اآلاثر اليت تعود حلقب زمنية خمتلفة
 

 قصى يفطرون على أبوابهإبصراٍر وحتدي: مبعدو املسجد األ
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أبسلوٍب يدل على اإلصرار والتحدي لسلطات االحتالل من جهة، وعلى مدى التمسك مبسجدهم من 
جهة اثنية، حيرص عدد من ُمبعدي املسجد االقصى على أداء الصلوات واإلفطار برمضان على بواابت 

 .املسجد املبارك

مساء   د االقصى وموظفي األوقاف االسالمية، ويف هذا السياق، تناول ستة مبعدين من حراس املسج
 .املسجد األقصى أمس اخلميس، إفطارا يف ابحة ابب األسباط خارج صحن

عسكرية تراوحت ما بني أربعة شهور إىل ستة شهور بسبب  إبعاد فرض عليهم أوامر وكان االحتالل
 .املبارك األقصى تصديهم ملستوطنني دنسوا

يف أداء صلوات اجلمع على أبواب املسجد األقصى لكشف وفضح  املبعدين وحيرص عدد كبري من
 .أبناء القدس وموظفي املسجد من الصالة فيه  حرمانه مناالحتالل يف 

 
 
 
 
 
 

 اعتقال طفل وشاب من القدس احملتلة
 

من منزله يف عاًما،  14أمري جواد جابر  الطفل اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم اجلمعة،
 .ىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف القدس احملتلةإقصى، واقتادته جنوب املسجد األ سلوان بلدة

رابح أبو احلمص، من سكان بلدة كما اعتقلت قوات االحتالل، الليلة املاضية، الشاب املقدسي خضر 
 .وسط املدينة املقدسة شعفاط العيسوية وسط القدس، على احلاجز العسكري قرب مدخل خميم

 

 القدس االحتالل يعتقل مدرساً فلسطينياً أثناء توجهه للعالج يف
 

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم مدرساً من بلدة السيلة احلارثية غرب جننب، أثناء توجهه إىل مدينة 
 .القدس لتلقي العالج
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عاما(، أن قوات االحتالل اعتقلت زوجها، أثناء  38وذكرت زوجة املعتقل خالد عبد العزيز جرادات )
مستشفى هداسا بعني كارم غريب القدس احملتلة، حيث حماولته الدخول ملدينة القدس لتلقي العالج يف 

 .يعاين من نزيف وآالم يف عينه

 .حمرر سابقاً وأمضى عدة سنوات يف سجون االحتالل أسري يذكر أن جرادات،
 

 سريعة لألقصى وسط تواجد كبري للمصلنيمستوطنون ينفذون اقتحامات 
 

وجوالت سريعة  اقتحامات ، اليوم اخلميس،املستوطنني نفذت جمموعات من عصاابت
 .التواجد الكبري للمصلني ابملسجد  املبارك، بفعل األقصى للمسجد

عصاابت املستوطنني جددت صباح اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من ابب املغاربة وحبراسة وكانت 
مشددة من قوات االحتالل، يف حني يتواجد يف املسجد عدد كبري من املعتكفني واملصلني من خمتلف 

 .مناطق القدس احملتلة
 
 
 
 

 يف سجون االحتالل 15أسري من القدس يدخل عامه الـ
 

قدسي سامر عبد السميع األطرش، اليوم، عامه اخلامس عشر على التوايل يف سجون دخل األسري امل
 .االحتالل

بنقل االستشهادي ابسم التكروري منفذ عملية التلة الفرنسية ابلقدس  أدانته حمكمة االحتالل يذكر أن 
 .عاًما 500مرات و 8وحكمت عليه ابلسجن املؤبد  2003عام  احملتلة 

 

 عاًما 14وفاة والد أسري مقدسي مضى على اعتقال جنله 
 

تويف مساء أمس احلاج وليد أمحد مهلوس )أبو إايد( من سكان حي رأس العامود 
الد األسري املقدسي إايد مهلوس احملكوم ابلسجن مدى احلياة ، و املسجد األقصى جنوب سلوان ببلدة

 .عاما 14ومضى على اعتقاله 
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كافة األماكن وامليادين   ، يتنقل يفاألسرى كان أاب إايد مشاركا وفعاال يف كافة النشاطات املؤازرة حلقوق
حامال معه صورة إايد، يهتف حلرية وحرية رفاقه. وكان قلقا جدا على جنله إايد بعد أن خاض إضراب 

 .الكرامة منذ اليوم األول
 

 االحتالل ميدد اعتقال مقدسيني ويفرض احلبس املنزيل على آخرين
 

وشبان مقدسيني  أطفال اعتقال يف مدينة القدس، مساء أمس األربعاء، سلطات االحتالل مددت
 .لفرتات متفاوتة

 15حممد سامر حممود ) :األطفال وذكر احملامي حممد حممود أن قاضي االحتالل مدد اعتقال كل من
 17عاًما(، حممد عالء حممود ) 16عاًما(، عبد الفتاح أبو صامية ) 18عاًما(، شاكر أجمد مصطفى )

 .عاًما(، والشاب فادي ظاهر حىت الثامن عشر من الشهر اجلاري

مددت كذلك اعتقال رامي بركات لليوم، ومصعب حميسن، وموسى أبو  حمكمة االحتالل وأضاف أن
-14يخ من الشهر القادم، ومنري حميسن لتار  19، وحممد دار طه حىت 2017-10-19غنام لتاريخ 

9-20177. 

يف سياق مشابه، مدد االحتالل اعتقال األطفال: علي خياط، وعمر سلهب، وأمحد الزغل ليوم غد 
 .اجلمعة، ومدد اعتقال الشابني إيهاب اهلدرة وحممد العجلوين حىت هناية اإلجراءات القانونية ضدمها

شيكل، وحبس  500بكفالة  وذكر احملامي حممود أن القاضي قرر اإلفراج عن الشاب حيىي العجلوين
 .طالبت بتجميد القرار حلني تقدمي استئنافها عليه شرطة االحتالل أايم، إال أن 5منزيل 

آالف شيكل، وحبس منزيل وكفالة طرف  4حممد أبو انب بكفالة قيمتها  الطفل اج عنكما قرر اإلفر 
 .شيكل  آالف 10اثلث قيمتها 

 

 

  

 -انتهى -

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84

