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 2017 ،حزيران 21 األربعاء     التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  جبع مشال شرق القدساستشهاد شاب برصاص قوات االحتالل قرب. 

 االحتالل يعتقل والد الشهيد املقدسي احلرابوي. 

 االحتالل يعتقل مواطنا بشبهة نقله شهداء ابب العامود الثالثة. 

  نذار إلغالق احلساابت البنكية إسرائيل كتب إشؤون القدس تستنكر توجيه
 .ملؤسسات القدس

  امتداد لسياساته الفاشيةفتح: قرار االحتالل مبنع الصالة يف املسجد األقصى. 

 إجراءات االحتالل يف القدس تنذر ابنتكاسة اقتصادية. 

 االحتالل يقيد دخول املواطنني ألداء الصالة ليلة القدر يف األقصى. 

 اإلفطار يف املسجد األقصى.. رابط من نوع آخر. 

  فلسطينيني من الضفة والقدس 10االحتالل يعتقل. 

  بعض العائالت يف القدس طرًدا غذائًيا على 350توزيع. 

 االحتالل ميدد فرتة اعتقال انشط مقدسي. 

 مستوطنون يضعون يدهم على منزل قرب املسجد األقصى. 

 قصى بوجه اقتحامات املستوطنني لليوم الثاينإغالق املسجد األ. 
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 استشهاد شاب برصاص قوات االحتالل قرب جبع مشال شرق القدس

  

عاما( من سكان العيزرية  23شاب هباء عماد مسري احلرابوي )استشهد ال -وفا 2017-6-20القدس 
ابلقرب من  حبجة حماولته تنفيذ عملية طعن سرائيلي،لثالاثء، برصاص قوات االحتالل اإلمساء اليوم ا

 احلاجز العسكري القريب من قرية جبع مشال شرق القدس احملتلة
 ."خالل قيامهم مبعملية تفتيش "روتينيةوزعمت قوات االحتالل أن الشاب حاول طعن أحد جنودها 

وتشهد املنطقة يف هذه األثناء إغالقا اتما للشارع الرئيسي الذي يربط جنوب القدس والضفة ابلضواحي 
 الشمالية للقدس ومشال الضفة، وسط تواجد عسكري كبري يف املنطقة.

 

 االحتالل يعتقل والد الشهيد املقدسي احلرابوي

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، املواطن مسري  -وفا 2017-6-21القدس 
عاما( بعد دهم منزله ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس احملتلة،  23احلرابوي، والد الشهيد هباء )
 .واقتادته إىل جهة غري معلومة

حاجز   س علىوكان جنود االحتالل أطلقوا زخات من الرصاص على الشاب احلرابوي عصر أم
عسكري قرب قرية جبع مشال شرق القدس بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن ضد اجلنود الذين تواجدوا 

 .على احلاجز العسكري
 

 االحتالل يعتقل مواطنا بشبهة نقله شهداء ابب العامود الثالثة

  

األربعاء،  أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يف بيان هلا صباح اليوم -وفا 2017-6-21القدس 
اعتقال أجهزة أمن االحتالل لشاب من سكان بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة، بشبهة نقله للشبان 

الثالثة الذين ارتقوا برصاص االحتالل بعد طعن جمندة قرب ابب العامود )أحد أشهر أبواب القدس 
 .القدمية( مساء اجلمعة الفائت

ما إذا كان السائق املقدسي على علم بنوااي الشبان وأضاف البيان أن حتقيقات جتري اآلن حول 
 الشهداء أم ال، وعدم عمله على منعهم.
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 نذار إلغالق احلساابت البنكية ملؤسسات القدسإسرائيل كتب إشؤون القدس تستنكر توجيه  

  

استنكرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، قيام  -وفا 2017-6-20القدس 
سرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها املؤسسات واجلمعيات والشركات االحتالل اإلسلطات 

واملراكز القائمة يف شرقي القدس على اختالف جماالت عملها، إبغالق حساابهتا املصرفية، وطلبت 
منهم احلضور ملراكزها الستالم شيكات مبا هلا من أموال يف تلك املصارف، بشكل مفاجئ وبدون 

 جراءات التعسفية االحتاللية، دون مراعاة ألبسط قواعد التعامل.ب تربر هذه اإلأسبا
سرائيلي الغريبة اليت الثالاثء، إبجراءات االحتالل اإل ونددت دائرة شؤون القدس يف بيان صحفي اليوم

القانونية أو  غاثية أو اإلسكانية أوأو الثقافية أو التعليمية أو اإل اختذهتا حبق هذه املؤسسات االجتماعية
يق والعنصرية واهلمجية اليت متارس ياهلندسية للمقدسيني الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التض

جراءات واملمارسات غري املسؤولة وغري املسبوقة ملقدسة، الفتًة إىل خطورة هذه اإلحبقهم يف املدينة ا
اليت تنتهجها حكومة  التطهري العرقيضد شعبنا ومؤسساته واليت أتيت يف سياق السياسة العنصرية و 

 سرائيلي بشكل صارخ.االحتالل اإل
ا، شكاهلا وجماالهتألعاملة يف مدينة القدس على كافة بالغ هذه املؤسسات املقدسية اإوأضافت أن 

جراء تعسفي يف سياق عملية هتجري املقدسيني وهتجري مؤسساهتم من إإبغالق حساابهتا البنكية هو 
هداف أول وحساابهتا مكشوفة وتتطابق مع صرغم أن هذه املؤسسات تعمل وفق األة، املدينة املقدس

أتسيسها وغاايت تسجيلها، ولديها مدققني حساابت قانونيني إسرائيليني، وتدفع رسومها السنوية 
غالق حساابهتا البنكية واليت بالغ هذه املؤسسات امللتزمة إبإلكامل، متسائلة عن دوافع وغاايت اب

 خدماهتا للفلسطينيني واملقدسيني.تقدم 
ابمتياز وليست سرائيلي، سياسية واعتربت الدائرة، أن هذه اخلطوة اليت اختذهتا سلطات االحتالل اإل

طار سياسة العقوابت اجلماعية ضد الفلسطينيني املدنيني العزل وهتجريهم وهتجري إلغرض مصريف بل يف 
 مؤسساهتم يف سياق سياسة التهجري القسري.
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 فتح: قرار االحتالل مبنع الصالة يف املسجد األقصى امتداد لسياساته الفاشية

  

إن الصالة يف املسجد  قالت حركة التحرير الوطين الفلسطيين/ فتح، -وفا 2017-6-20رام هللا 
طبيعي للفلسطينيني وللمسلمني كافة، وإن قرار االحتالل اإلسرائيلي مبنع املؤمنني   قصى احملتل حقاأل

 من الصالة فيه أييت امتدادا لسياساته الفاشية والعدوانية االحتاللية حبق شعبنا.
فقد أكد رئيس املكتب اإلعالمي يف مفوضية التعبئة والتنظيم حلركة فتح منري اجلاغوب يف بيان صحفي، 

اجهة السياسة القمعية لسلطات االحتالل، والتمّسك ابلقدس كحلقة مركزية من معركتنا مع ضرورة مو 
 االحتالل اإلسرائيلي، لتظل عنواان يف مسريتنا النضالية.

واتبع البيان: إن معاانة أهلنا يف القدس وما يتعرضون له من أساليب البطش واالعتقال ومنعهم التعسفي 
ى املبارك هي تعبري عن الوجه العنصري إلسرائيل ويدحض ادعاءاهتا من الوصول إىل املسجد األقص
 ىل األماكن اإلسالمية واملسيحية املقدسة.إابحرتام حق املؤمنني ابلوصول 

وطالب اجلاغوب اجملتمع الدويل واملؤسسات احلقوقية ابخلروج عن صمتهم ازاء انتهاكات حكومة 
لقرارات الشرعية الدولية، وإلجبارها على وقف  االحتالل ألبسط حقوق اإلنسان وعدم انصياعها

 القرارات القمعية وغري القانونية حبق القدس واملقدسات.
 

 إجراءات االحتالل يف القدس تنذر ابنتكاسة اقتصادية
 

 راسم عبد الواحد -وفا 2017-6-20القدس 

يعتمدون يف مثل هذه فجأة.. وجد جتار القدس أسواقهم وحماهلم مهجورة، وبال متسوقني، وهم الذين 
 األايم، اليت تسبق عيد الفطر، على تسّوق الزابئن الوافدين من مدن وقرى وخميمات الضفة الغربية.

االحتالل مبدينة القدس، لليوم اخلامس على  اإلجراءات املشددة وغري املسبوقة اليت يواصل فرضها
بكساد أسواقها اليت كانت تستقبل أحلقت خسائر كبرية بتجار املدينة املقدسة، وتسببت  التوايل،

 عشرات اآلالف من املتسوقني يف حركة جتارية نشطة تتميز عن سائر أايم السنة.
وكان االحتالل أعلن عقب مقتل جمندة إسرائيلية، واستشهاد ثالثة شبان وسط القدس مساء اجلمعة 

ألف تصريح كان  250و الفائت، عن سلسلة من العقوابت اجلماعية حبق الفلسطينيني، منها سحب حن
، ما تسبب بكساد كبري يف 1948منحها ألهايل الضفة الغربية، هبدف زايرة مدينة القدس وأراضي 

 أسواق القدس.
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خاصة يف املنطقة  جراءات االحتالل العقابية، استمرار فرض حصار عسكري وسط القدس،إومن 
نطقة املُصرارة التجارية وشارع انبلس، املمتدة من ابب العمود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية(، وم

 ىل منطقة ابب الساهرة وشارع صالح الدين.إسليمان ومغارة "الكتان"، وصواًل مروراً بشارع السلطان 
وكان رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو، أعلن ابب العمود منطقة عسكرية مغلقة؛ حيظر التنقل أو 

 رية املتامخة هلا.االقرتاب منها، أو فتح احملال التجا
كما أوعز نتنياهو ألجهزة االحتالل األمنية بتشديد احلراسة األمنية يف القدس، خاصة منطقة ابب 

 العمود حبيث مينع دخوهلا إال بعد تفتيش دقيق.
جراءات االحتالل شّل حركة املواطنني من وإىل القدس القدمية ومقدساهتا ومسجدها إن من شأن وكا

وأسواقها التارخيية، وعادة ما تكون يف ذروهتا يف األايم العشرة األخرية من شهر األقصى، وحاراهتا 
رمضان واستعدادا إلحياء ليلة القدر والتسوق لعيد الفطر، وذلك بفرض حصار عسكري حمكم حول 

املنطقة، ونصب متاريس حديدية على ابيب العمود والساهرة، ونشر دورايت راجلة وحممولة وخيالة فيها، 
خضاعهم لتفتيش ُمهني واستفزازية بواسطة كالب بوليسية؛ إف الشبان والنساء وحىت األطفال و قيوتو 

 األمر الذي أصاب األجواء الرمضانية والتعّبدية واحلركة التجارية مبا يشبه "الكارثة" يف املدينة املقدسة.
املصلني قصى، واعتدت على وكانت قوات االحتالل استباحت يوم أول من أمس املسجد األ

واملعتكفني بداخله، وحطمت وأتلفت أبواب وشبابيك اجلامع القبلي األثرية، وأطلقت القنابل الغازية 
ىل إتقل أعمارهم عن الثالثني عاما،  السامة، واعتقلت عددا من املصلني، ومنعت دخول املواطنني الذين

ت املستوطنني يف اقتحاماهتا اجلدية املسجد األقصى، يف الوقت الذي وّفرت فيه احلراسة واحلماية لعصااب
 للمسجد املبارك وسط حالة من التوتر الشديد والفوضى العارمة.

ىل إواطنني ممن يستطيع الوصول قصى الشيخ عمر الكسواين، مجوع املمن جانبه، انشد مدير املسجد األ
برحابه الطاهرة  القدس بضرورة شد الرحال والتواجد يف املسجد األقصى للتعبد والصالة واالعتكاف

 وللذود عن حرمته.
ال أن آالف املواطنني من خمتلف منطق القدس وداخل أراضي إجراءات االحتالل يف القدس، إورغم 

حرصوا يف الليايل السابقة، على أداء صاليت العشاء وقيام الليل "الرتاويح" يف املسجد األقصى،   48الـ
 رغم كل اإلجراءات. كما يشارك آالف من املواطنني يف صلوات الفجر

ىل ثكنة إينة القدس، اليت حوهلا االحتالل إجراءات االحتالل خلقت حالة من التوتر الشديد وسط مد
 عسكرية، تطغى فيها املظاهر العسكرية على املظاهر الرمضانية واحلياة الطبيعية يف املدينة.
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األشجار من "بستان سليمان"  ويف خطوة تتعلق بعملية اجلمعة، شرع االحتالل أمس االثنني إبزالة
 بشارع السلطان سليمان بني ابيب العمود والساهرة، وزرع املزيد من كامريات املراقبة احلساسة يف املنطقة.
وكان جتار املدينة املقدسة، خاصة يف القدس القدمية وحميطها قد استعدوا مبكرا لفرتة عيد الفطر، وابتوا 

حال  كاسة اقتصادية وجتارية تصل حد الكارثة قد حتل هبم يفاآلن يضربون كفاً بكف خشية من انت
 جراءات العسكرية عليها.استمر حصار املنطقة وفرض اإل

 
 االحتالل يقيد دخول املواطنني ألداء الصالة ليلة القدر يف األقصى

  

أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن إجراءاهتا اليت ستتخذها يوم  -وفا 2017-6-20القدس 
املوافق السادس والعشرين من شهر رمضان، وليلة السابع والعشرين منه، واليت اصطلح على  غد

تسميتها بـ"ليلة القدر"، يف مدينة القدس، وأكدت منعها للمواطنني من أبناء احملافظات الشمالية ممن تقل 
 قصى املبارك.أعمارهم عن األربعني عاما من دخول املدينة والصالة يف األ

عاًما، الدخول بتصريح  40إىل  30ت أهنا ستسمح للرجال ملن يبلغون من العمر ما بني كما أعلن
الصالة املخصص ليوم اجلمعة املقبل، وستسمح بدخول النساء جلميع األعمار، فيما األطفال ملن يقل 

 عاما فقط. 12عن 
اليومني املقبلني، جراءات مشددة ستتخذها يف املدينة املقدسة يف إوأكد بيان لشرطة االحتالل أن 

تشمل نشر املزيد من قوات االحتالل، والدورايت الراجلة واحملمولة واخليالة، وإغالق طرقات، ونصب 
متاريس وغريها من إجراءات تشهدها فعليا املدينة املقدسة منذ مساء اجلمعة املاضي، عقب استشهاد 

 ثالثة شبان وسط القدس احملتلة.
قصى من مدن الضفة الغربية، العودة أنه، على الوافدين للمسجد األ ولفت بيان شرطة االحتالل إىل

 بعد انتهاء الصالة إىل النقطة اليت غادروا منها احلافالت.
 

 اإلفطار يف املسجد األقصى.. رابط من نوع آخر
 

تفضل العديد من العائالت يف القدس ومدن الداخل الفلسطيين ترك منازهلم يف شهر رمضان، والذهاب 
 .يوميًّا عند موعد اإلفطار، لنيل أجر الصيام والرابط يف املسجد األقصى املسجد األقصى ساحات إىل
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ت املسجد األقصى ومعهم كبار السن واألطفال يف جمموعات، وتتوزع عشرات العائالت يف ساحا
 .وتكون مائدة الطعام متنوعة األطعمة مع مشروابت ابردة

املصور الصحفي خالد زغاري ابن مدينة القدس ومصورها منذ أكثر من عشرين عاًما يقول لـ"فلسطني": 
زدايد اخلطر على املسجد األقصى، "هذا التقليد موجود يف مدينة القدس، وزاد يف املدة األخرية مع ا

وحياول اجلنود على أبواب املسجد األقصى اعرتاض العائالت اليت تكون معها موائد الطعام يف طناجر  
 ."كبرية، لكن إصرار العائالت جيرب جنود االحتالل على التنحي جانًبا

والعائالت تتوزع يف   ويصف املصور زغاري األجواء الرمضانية وقت املساء يف ساحات املسجد األقصى
كل زوااي املسجد قائاًل: "يتحلقون حول موائد الطعام، ويتبادلون فيما بينهم األصناف املختلفة، فهذه 

العائلة أتيت عائلة أخرى هتدي إليها بعض أنواع األطعمة واملشروابت، وتقابلها العائلة هبدية أخرى، فكل 
هاء اإلفطار جتد العائالت تقوم بعملية التنظيف مظاهر التكافل تتجلى يف تلك اللحظة، وبعد انت

اجلماعية للحفاظ على نظافة املسجد، وال ينتظرون عمال النظافة حىت يقوموا بعملية التنظيف، وهذا 
 ."يسجل لتلك العائالت اليت يشارك يف هذه اللفتة الصغري والكبري فيها

صف إفطار العائالت املقدسية د. انجح بكريات رئيس أكادميية القرآن يف املسجد األقصى ي
 .وفلسطينيي الداخل برابط من نوع جديد

ويقول لـ"فلسطني": "هذا النوع من الرابط يشارك فيه كل الفئات العمرية، واملكان الذي أتكل فيه 
الطعام تتكون معه عالقة أخرى من ذكرايت حتفر يف الذاكرة، واالحتالل يسعى إىل شطب العالقة املتينة 

 يف أطفااًل  ، الفًتا إىل أهنم جين جنوهنم عندما يشاهدون"األقصى طيين املسلم واملسجدبني الفلس
األسابيع األوىل من حياهتم، وكبار سن يف الثمانني أيتون من مسافات بعيدة كي يفطروا على أرض 

 .املسجد األقصى

ويضيف: "فاالحتالل منع العلم على مصاطب املسجد األقصى، وعد التعليم على هذه املصاطب 
األقصى تنظيًما حمظورًا أيًضا؟!"، جييب: "أان تنظيًما حمظورًا، فهل سيعد اإلفطار على مصاطب املسجد 

ال أستبعد أي إجراء عنصري من قبل االحتالل، لكن الفلسطيين دائًما يبدع يف أشكال الدعم 
 ."والرابط

سابًقا من قرية كفر برا يف الداخل احملتل يقول  املقدسات الشيخ كامل راين رئيس مؤسسة إعمار
فلسطينيو الداخل لديهم تقليد قدمي يتمثل يف اإلفطار العائلي داخل املسجد األقصى، "  :"لـ"فلسطني

 ."وهو من شد الرحال املميز يف املسجد األقصى
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افالت أو املركبات اخلاصة، وميكن مشاهدة هذا األمر يضيف: "ويكون اخلروج إىل شد الرحال إما يف ح
بوضوح عند ساعات املساء والتحضريات قائمة من قبل العائالت لإلفطار، وهذا األمر له آاثر إجيابية 
إذ يوثق الصلة بني الفلسطينيني ومسجدهم املهدد من اجلماعات املتطرفة، وال تكاد مدينة أو بلدة أو 

ك يف هذه الظاهرة الرائعة من ابملسجد األقصى، فكلٌّ يشجع اآلخر على القدوم قرية يف الداخل ال تشار 
إىل املسجد األقصى واإلفطار يف أجواء عائلية، وعند انتهاء الشهر الفضيل تبقى الذكرايت اجلميلة لدى  
كل من شارك يف هذا اإلفطار من العائالت، فهي عملية شد رحال ورابط واتريخ يوثق يف قلوب وعقول 

 ."الفلسطينيني

عن وجود عائالت داخل  عكرمة صربي .ويقول رئيس اهليئة اإلسالمية العليا خطيب املسجد األقصى د
بكل ما تعنيه الكلمة، فاالحتالل يريد أن يكون األقصى وحيًدا األقصى: "هذا إجناز   ساحات املسجد

دون منابع ترفده، الدافع الديين والوطين يدفع كل فلسطيين إىل الرابط يف املسجد األقصى بصور 
عديدة، وشاهدت أبم عيين كيف تتوزع العائالت الفلسطينية يف كل املساحة اخلارجية، وهذا إعمار لكل 

ستغل االحتالل عدم إشغاهلا وفراغها، فوجود العائالت على كامل مساحات الساحات، حبيث ال ي
 ."املسجد األقصى إعالن سيطرة وسيادة رغًما عن االحتالل

بدوره يؤكد مدير مجعية األقصى لرعاية األوقاف واملقدسات اإلسالمية غازي عيسى أمهية توفري وجبات 
رمضان املبارك، خاصة للذين يشدون الرحال من إفطار لضيوف الرمحن يف املسجد األقصى طوال شهر 

، وإحياء األقصى مبصليه، مشريًا غزة خارج مدينة القدس من الداخل الفلسطيين والضفة الغربية وقطاع
 .دة سنواتإىل أن اجلمعية تقوم على هذا املشروع منذ ع

ويقول عيسى لـ"فلسطني": "ليس هناك عدد حمدد للوجبات اليت تقدمها مجعية األقصى يف رمضان، فهي 
متفاوتة حسب أعداد املصلني، ومرتبطة أيًضا ابألوضاع السياسية، ومدى إمكانية الوصول إىل األقصى، 

فطار وسحور ولكن دون شك تكون الوجبات املقدمة لعشرات اآلالف متنوعة بني وجبات إ
 ."للمعتكفني

احملتلة، حيث  48وتعتمد مجعية األقصى يف متويل اإلفطارات على صدقات أهل اخلري داخل أراضي الـ
تستقبل اجلمعية يف فروعها ومندوبوها يف املناطق كافة )النقب، واملثلث، واجلليل( التربعات والصدقات، 

من خالل مشاريع اجلمعية، وأمهها "مشروع اليت يطلب أصحاهبا أن تكون يف خدمة املسجد األقصى 
 .إفطار الصائم"، و"مشروع قوافل األقصى" لشد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك
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وتسعى اجلمعية إىل حتقيق اهلدف األول من وراء مشروع إفطار صائم، وهو خدمة ضيوف الرمحن 
على االستمرار يف شد الرحال إىل الوافدين من املناطق كافة للعبادة يف املسجد األقصى، وحتفيزهم 

املسجد، إضافة إىل أهداف أخرى ال تقل أمهية تتثمل يف دعم االقتصاد املقدسي بتشغيل املطاعم يف 
يف إعداد الوجبات ونقلها وتوزيعها  املقدسيني املدينة املقدسة، وتشغيل األيدي العاملة من الشباب

 .وتنظيمها

 فلسطني أونالين
 

 فلسطينيني من الضفة والقدس 10االحتالل يعتقل 
 

والقدس  الضفة الغربية فلسطينيا من مدن وبلدات 11اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالاثء، 
، بعد  .منازهلم وتفتيشها اقتحام احملتلتنين

فلسطينيا ممن وصفهم بـ "املطلوبني"؛  10وذكر تقرير جليش االحتالل، أن قواته اعتقلت الليلة املاضية، 
 .وجنود صهاينة مستوطنني ثالثة منهم بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق ابملقاومة الشعبية ضد

، من بلدة عنبتا شرقي "محاس" وبنّي التقرير أن االعتقاالت طالت فلسطينينين انشطنين يف حركة
 .ال القدس احملتلة(،وفلسطينينين من مدينة جنني وبلدة كفر راعي القريب منهاطولكرم )مش

وبنّي جيش االحتالل أن قواته اعتقلت شابنين من بلديت بيت ساحور واخلضر قرب بيت حلم )جنواب(، 
 .جنواب(، وبلدات )بيت أمر، ترقوميا، دورا(، قضاء املدينة) اخلليل وأربعة آخرين من مدينة

 43بدوره، قال مراسل "قدس برس" إن قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم األسري احملرر حممد صبحة )
عاما  188حمرر أمضى أكثر من  أسري عاما(، من بلدة عنبتا شرقي طولكرم، بعد دهم منزله، علما ابنه

 .عاما بشكل متتايل 155املاضي، بعد قضائه  2016يف سجون االحتالل، وأفرج عنه منتصف عام 

احلركة األسرية أمام ويعترب صبحة، من قيادات حركة "محاس"، يف سجون االحتالل، وكان أحد ممثلي 
 .غدارة سجون االحتالل

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون الليلة املاضية، مركبات املواطنني ورشقوها ابحلجارة ابلقرب من 
 .مشاال) انبلس مدينة

ية، إن مستوطين مستوطنة "شايف مشرون"، هامجوا مركبات املواطنني ورشقوها ابحلجارة وقالت مصادر حمل
 .دى تسبب إبصابة بعضها أبضرارأاألمر الذي 

 قدس برس
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 طرًدا غذائًيا على بعض العائالت يف القدس 350توزيع 
 

لرعاية األوقاف واملقدسات اإلسالمية، ضمن املشاريع  األقصى وزع صندوق ووقفية القدس ومجعية
طرًدا غذائًيا على العائالت املستورة مبختلف أحناء مدينة القدس احملتلة  3500الرمضانية هلذا العام حنو 

 .سبة شهر رمضان املبارك، ودعًما لألسر يف هذا الشهر الفضيلمبنا

واعترب رئيس جملس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب املصري أن مبادرة الطرود الغذائية ال متثل فقط 
 .فكرة مساندة العائالت املقدسية ذات الدخل البسيط

ق العالقة بني كافة أبناء الشعب وأوضح أن الشراكة مع الداخل الفلسطيين يف هذا املشروع يؤكد عم
الفلسطيين مبختلف مناطق تواجده، وعلى أمهية تعزيز وتفعيل هذه العالقة وترمجتها ملشاريع ومبادرات 

مشرتكة، وإمنا جُتسد التكافل والتعاضد داخل اجملتمع املقدسي بشكل خاص واجملتمع الفلسطيين بشكل 
 .عام

ي عيسى إن هذا املشروع جزء من التزام اجلمعية والداخل بدوره، قال مدير عام مجعية األقصى غاز 
الفلسطيين اجتاه مدينة القدس ومساندة أهلها، معتربًا ذلك أقل واجب ملا متثله القدس من أمهية وملا 

 .جيسده أهلها من صمود اترخيي

 .ونوه إىل أن هذا املشروع يعترب بداية الشراكة والتعاون مع صندوق ووقفية القدس

 .وزيع الطرود من خالل مجعيات خريية متخصصة وهيئات جمتمعيةوجرى ت
 

 االحتالل ميدد فرتة اعتقال انشط مقدسي
 

الناشط املقدسي هناد الزغري حىت األسبوع القادم  اعتقال ، اليوم الثالاثء،اللحمكمة االحت مّددت
 .الستكمال التحقيق معه

"معرب" الكرامة خالل عودته من سبوعني عن جسر أعتقل الناشط املقدسي الزغري قبل وكان االحتالل ا
 .الداير احلجازية بعد أدائه العمرة

 

 مستوطنون يضعون يدهم على منزل قرب املسجد األقصى
 

ة اليهودية، أمس، يدها على منزل فلسطيين يف حارة ابب حط املستوطنني وضعت جمموعة من عصاابت
 .قصى يف القدس القدمية حبجة شرائها لهـاملالصقة ابملسجد األ
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ونقل مراسلنا عن عدد من أبناء املنطقة أن البيت مت تسريبه جلماعات استيطانية، وُسّلم هلم تسليما بعد 
 ."ن الذي تفرضه قوات االحتالل "حمميونمغادرة قاطنيه والذين هم مبوجب القانو 

وأصيب سكان احلارة بصدمة عقب استيالء املستوطنني على البيت، وأكدوا أن األمر يتطلب حتركا 
 .أهليا وشعبيا ووطنيا ودينيا لوضع حد ملثل هذه املمارسات الشاذة

 

 قصى بوجه اقتحامات املستوطنني لليوم الثاينإغالق املسجد األ
 

غالق ابب املغاربة إلليوم الثاين على التوايل، تواصل قوات االحتالل 
املبارك بفعل التواجد املكثف للمصلني واملعتكفني وحتسبا  األقصى للمسجد املستوطنني اقتحامات أمام

 .برحاب املسجد املبارك مواجهات من اندالع

جاءت خطوة االحتالل بعد اعتداءات عنيفة من قوات االحتالل، األحد الفائت، على املصلني 
القبلي واعتقال عدد من املُصلني املعتكفني  قصى، وحتطني شبابيك وأبواب أثرية ابجلامعواملسجد األ

 .ابملسجد املبارك

وسيتمر اغالق املسجد بوجه عصاابت املستوطنني حىت يوم اخلميس املقبل، مبا يشمل يومي اجلمعة 
عالمية عربية أن يستمر اإلغالق إوالسبت اللذين حتظر فيهما االقتحامات، يف حني تُرّجح مصادر 

 .الفطر السعيد كما كل عامالحًقا يف أايم عيد 

أعداد كبرية  اقتحام شهد أول من أمس األحد، موجة تصعيد خطرية يف أعقاب املسجد األقصى وكان
اخلاصة بقوات االحتالل للمسجد األقصى، واعتدائها على املصلني واملعتكفني   من عناصر الوحدات

ء إطالق فيه وابملصلى القبلي بشكل وحشي، ما أدى إلصابة العشرات جبراح وحاالت اختناق جرا
 قنابل الغاز السامة واألعرية املطاطية، يف الوقت الذي مسحت فيه قوات االحتالل

يومها للعشرات من املستوطنني ابقتحام األقصى، واستفزاز املصلني، علًما أن االقتحامات مُتنع يف 
 .العشر األواخر من شهر رمضان املبارك

عمة لفكرة وخمطط تدمري األقصى وبناء اهليكل" من جهتها، استنكرت ما تسمى "منظمات اهليكل" الدا
املزعوم، ومجاعات املستوطنني، قرار حكومتها إبغالق األقصى، داعية إىل اقتحام واسع النطاق 

للمسجد يوم اخلميس من األسبوع املقبل، هبدف إجراء مسرية "لذكرى" قتيلة مستوطنة من مستوطنة 
 .جنوب الضفة اخلليل قرب
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ا االحتالل ضد رمسية على االنتهاكات اليت ميارسه احتجاج يذكر أن احلكومة األردنية قدمت مذكرة
 .آخرها األحد، وطلب وقفها على الفور  املسجد األقصى، وكان

وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، املتحدث ابسم احلكومة األردنية حممد املومين إن "وزارة 
، موجهة عمان اخلارجية وشؤون املغرتبني أرسلت مذكرة احتجاج دبلوماسية للسفارة "اإلسرائيلية" يف

للحكومة "اإلسرائيلية"، عرّبت فيها عن إدانتها ورفضها املطلق لالنتهاكات "اإلسرائيلية"، وطالبت 
 .'بوقفها فورًا

 

 -انتهى -
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