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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• خالل مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدويل الثامن  ..اللجنة الوطنية ومؤسسة إحياء
الرتاث توقعان اتفاقية لدعم مشروع حفظ املخطوطات اإلسالمية.
• القدس :االحتالل يعتقل مواطنة على حاجز قلنداي حبجة طعن جُمنّدة.
• القدس :غضب يف صور ابهر بعد دهس طفلني من قبل مستوطن.
• االحتالل يعتقل شابني من القدس.

• محلة ضريبية يف متاجر املواطنني حبي وادي اجلوز وسط القدس.
• االحتالل يصادر قطعة أرض مالصقة ملسجد رأس العامود ابلقدس.
طالبني من داخل األقصى وسط اقتحامات جديدة.
• اعتقال ن
• االحتالل يوزع إخطارات ٍ
هدم جديدة ملنازل يف القدس.
• جمعلّمة يف األقصى حتصل على درجة املاجستري يف تفسري القرآن.
• إصابة مقدسية بعينها على إثر مواجهات ابلعيسوية.

• اعتقال سيدة فلسطينية على حاجز قلنداي حبجة طعن جُمنّدة.

• هيئات مغربية تطلق محلة تعريفية حبارة املغاربة ابلقدس احملتلة.
• اآلالف حيتفلون بذكرى اإلسراء واملعراج برحاب املسجد األقصى.
• االحتالل يغلق التحقيق مع شرطي قتل فتاة مقدسية وأصاب أخرى.
وشاب من القدس بعد اعتقاهلما  14شهراً بسبب رابطهما
• اإلفراج عن جمس ٍن
ٌ
ابألقصى.
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• محلة اعتقاالت تطال  12فلسطينياً ابلضفة والقدس.
• االحتالل يعتقل  6مقدسيني ويستدعي آخر.

خالل مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدويل الثامن
اللجنة الوطنية ومؤسسة إحياء الرتاث توقعان اتفاقية لدعم مشروع حفظ املخطوطات اإلسالمية
اخلليل –  – 2017/4/23وقع أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم الشاعر
مراد السوداين اتفاقية دعم ومتويل مشروع "تطوير القدرات يف ُمال ترميم املخطوطات وحفظها" مع
وزير األوقاف والشؤون الدينية فضيلة الشيخ يوسف إدعيس هتدف لدعم مؤسسة إحياء الرتاث
والبحوث اإلسالمية التابعة للوزارة ،وذلك يف ختام اليوم األول ملؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدويل
الثامن يف املركز الكوري مبدينة اخلليل.
ومت توقيع اإلتفاقية حبضور كل من معايل وزير القدس املهندس عدانن احلسيين وعطوفة حمافظ اخلليل
كامل محيد ومفيت القدس والداير املقدسة مساحة الشيخ حممد حسني ،والقاضي الشرعي الشيخ
مصطفى الطويل وحنا عيسى أمني عام اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس ،وعدد كبري من وجهاء
وممثلي مؤسسات وفعاليات مدينة اخلليل.
وقال السوداين على أن هذه االتفاقية اليت جائت بدعم من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
"اليونسكو" تعمل على ترسيخ هوية وأصالة الشعب العريب الفلسطيين من خالل دعم الثقافة والرتاث
الفلسطيين وترسيخ الرواية الفلسطينية وتوثيقها وإنطالقا من مسؤولية اللجنة جتاه الوطن وترسيخا ملبدأ
سيادة الشعب الفلسطيين وصون موارده ،مؤكداً على أن هذا املشروع أييت من أجل دعم وإسناد
املؤسسة اليت نعول عليها الكثري حلفظ الذاكرة الفلسطينية اإلسالمية من خالل صيانة وحفظ

املخطوطات الرتاثية اليت تدل على عروبة وإسالمية املدينة ،واليت حتتوي على العديد من الواثئق اهلامة،
خاصة يف هذه املرحلة الصعبة اليت متر فيها املدينة املقدسة من عمليات هتويد وسلب وهنب.
وشدد السوداين على ضرورة دعم املؤسسات الفلسطينية يف القدس خاصة الثقافية منها ألن الثقافة هي
املكون الوحيد الذي تبقى لنا يف القدس بعد أن قام النقيض االحتاليل بسرقة احلجر واألرض ومجيع
مقدرات شعبنا الفلسطيين وحماوالته اهلادفة خللق رواية مفربكة ومزورة.
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بدوره شكر معايل وزير األوقاف والشؤون الدينية فضيلة الشيخ يوسف إدعيس اللجنة الوطنية على هذا
الدعم واألهتمام ،وذلك خالل كلمته اليت ألقاها نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمد هللا،
داعياً مجيع األطراف احمللية والدولية ملزيد من الدعم واإلسناد ملؤسسات القدس.

ومن جهته اعترب عميد مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية الدكتور خليل كراجة هذه االتفاقية

من أهم االتفاقيات اليت توقعها وزارة األوقاف لدعم مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية يف مدينة
القدس ،واليت هتدف إىل متكني املؤسسة من أجل حفظ الرتاث العريب واإلسالمي يف مدينة القدس
بشكل خاص ويف فلسطني بشكل عام ،كوهنا منارة الثقافة اإلسالمية يف فلسطني بصفتها أحد أذرع
وزارة األوقاف.
كما شكر كراجة اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم ممثلةً أبمينها العام الشاعر مراد

السوداين على دعمها هذا املشروع وحرصها املتواصل وأهتمامها ابملؤسسات املقدسية يف ظل ما تتعرض

له مدينة القدس من هتويد ممنهج من قبل االحتالل
القدس :االحتالل يعتقل مواطنة على حاجز قلنداي حبجة طعن جُمنّدة
القدس  2017-4-24وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،صباح اليوم االثنني ،مواطنة يف
الثالثينيات من عمرها عند حاجز قلنداي مشال القدس احملتلة ،حبجة طعنها ُمندة يف اجليش اإلسرائيلي.
ونقل مراسلنا عن مصادر عربية أن السيدة الفلسطينية من سكان الطيبة يف رام هللا ،مدعية املصادر أبن
املواطنة "استلت سكينا وطعنت إحدى ُمندات احلاجز ابجلزء العلوي ،دون التسبب إبصاابت بليغة".
وساد احلاجز العسكري الذي يربط بني القدس ورام هللا توتر نسيب ،وإغالق للحاجز يف كال االجتاهني
لفرتة وجيزة ،وسط تعزيز انتشار قوات االحتالل يف احلاجز.
القدس :غضب يف صور ابهر بعد دهس طفلني من قبل مستوطن
القدس  2017-4-24وفا -أعرب أهايل قرية صور ابهر عن غضبهم الشديد من إقدام مستوطن
على دهس طفلني من أبناء القرية مساء أمس ،وترمجوه مبواجهات شديدة ضد قوات االحتالل استمرت
حىت ساعة متأخرة من ليلة أمس.
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وحسب شهود عيان ،كانت مركبة تقل مستوطنني اثنني دخلت قرية صور ابهر عرب مدخلها الرئيسي،
وسارت داخل القرية بسرعة كبرية علما أهنا كانت جمالحقة من مركبة لشرطة االحتالل ،وخالل ذلك

قامت بدهس الطفلني حممد وشقيقته ندى عطون اللذين كاان برفقة والديهما ،وإصابتهما طفيفة ،كما

اصطدمت بعدة مركبات.
ولفت شهود عيان إىل أن املركبة وهي من نوع "فورد" سوداء اللون كان يستقلها مستوطنان اثنان ،وبعد
دهس الطفلني واصطدامهما ابملركبات هراب اىل املركز الصحي يف القرية ،مث دخلت قوات االحتالل
القرية وأخرجتهما من املكان ،فيما اندلعت مواجهات بني السكان وقوات االحتالل ،ومل يبلغ عن
اصاابت مباشرة أو اعتقاالت.
االحتالل يعتقل شابني من القدس
القدس  2017-4-24وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم االثنني ،شابني بعد دهم
منزليهما يف القدس احملتلة ،واقتادهتما إىل مراكز توقيف وحتقيق يف املدينة املقدسة.
ومشلت االعتقاالت الشاب مراد عياد من بلدة أبو ديس ،وحاكم األعرج من بلدة السواحرة جنوب
شرق القدس احملتلة.
محلة ضريبية يف متاجر املواطنني حبي وادي اجلوز وسط القدس
القدس  2017-4-25وفا -دامهت طواقم اتبعة ملصلحة الضريبة وأخرى اتبعة للبلدية العربية يف
القدس ،اليوم الثالاثء ،حي وادي اجلوز الذي يقع قجبالة سور القدس التارخيي من جهة ابب العامود.

وقال مراسلنا إن طواقم الضريبة رافقتها قوة من جنود وشرطة االحتالل ،دامهت عدداً من متاجر

املقدسيني عجرف منها حمالت أبو زهرة ،يف حني آثر عدد من التجار اغالق حماهلم حتسبا من تبعات هذه
احلملة.

االحتالل يصادر قطعة أرض مالصقة ملسجد راس العامود ابلقدس
أعلنت بلدية االحتالل عن مصادرة قطعة أرض تقع يف موقع اسرتاتيجي وحساس يف منطقة رأس
العمود ابلقدس احملتلة حبجة "املصلحة العامة" ،دون حتديد اهلدف من هذه املصادرة.
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وقال خليل التفكجي رئيس دائرة اخلرائط يف بيت الشرق ،إن قطعة األرض ( تقع يف حوض ٢٩٩٩١
ورقم القطعة  )١١تزيد مساحتها عن  ١٣٠٠مرت على الشارع العام مقابل املسجد األقصى املبارك
ومالصقة ملسجد رأس العمود واملقربة اليهودية يف جبل الزيتون.
وأضاف ملراسلنا أن البلدية تزعم يف قرار املصادرة أن اصحاب األرض ُمهولني لديها ،وأن كل من يدعي
ملكيتها يتوجه ابألوراق الثبوتية واملستندات إىل البلدية لالعرتاض على قرار مصادرهتا.
وأوضح أن األرض على طرف الشارع الرئيس (القدس أرحيا) القدمي من أراضي سلوان ،حتدها املقربة
اليهودية املقامة على أراضي األوقاف اإلسالمية يف القدس ،واحملكرة منذ  ٩٩عاماً ،وبني أراضي جبل

الزيتون وسلوان اليت تلتقي مع مسجد راس العمود.

وقال التفكجي" :خيشى أن يتم ختصيص هذه األرض لصاحل توسيع البؤرة االستيطانية يف رأس العمود
وربطها مبوقف السيارات املقابل للمسجد لتشكل امتدادا للمقربة اليهودية على جانيب الشارع العام
الذي مت تركيب عشرات كامريات التصوير التابعة للشرطة وشبكة حراسة املستوطنني هناك".
طالبني من داخل األقصى وسط اقتحامات جديدة
اعتقال ن
طالبني من املسجد االقصى املبارك ،من جهة ابب
اعتقلت قوات االحتالل اخلاصة ،صباح اليوم األحد ،ن
ٍ
ٍ
وحتقيق يف القدس القدمية.
توقيف
الناظر "اجمللس" واقتادهتما اىل مركز
يف نفس الوقت ،استأنفت عصاابت املستوطنني اليهودية اليوم اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد االقصى
من جهة ابب املغاربة حبراسات مشددة من قوات االحتالل.
ونفذ املستوطنون جوالت مشبوهة يف املسجد ،واستمعوا اىل شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم ،يف
ما تصدى مصلون هلذه االقتحامات واجلوالت االستفزازية هبتافات التكبري االحتجاجية.

االحتالل يوزع إخطارات ٍ
هدم جديدة ملنازل يف القدس
شرعت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس ،صباح األحدٍ ،
حبملة لتوزيع إخطارات ٍ
هدم إدارية
جديدة ملنازل ومنشآت تعود ملواطين بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى بذريعة عدم الرتخيص.
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ونقل مراسلنا يف القدس احملتلة عن شهود عيان أن قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل رافقت طواقم
البلدية العربية ،واليت ألصقت أوامر هدم ملنزلني (حىت اآلن) ،علماً أن بلدية االحتالل وعرب الفرتات

املاضية أصدرت عشرات األوامر االدارية هلدم منازل املواطنني يف املنطقة ،منها  88منزال هم ُمموع
منازل حي البستان ابلكامل.
جمعلّمة يف األقصى حتصل على درجة املاجستري يف تفسري القرآن
حصلت املعلمة يف املسجد األقصى ،املقدسية خدجية خويص ،أمس السبت ،على درجة املاجستري يف
تفسري القران الكرمي من جامعة اخلليل.
وقالت خويص إهنا بدأت دراسة املاجستري يف عام  2012وإهنا أهنا مواد املاجستري يف عام 2014
بتفوق حيث حصلت على معدل  ،%90لكنها أتخرت يف كتابة رسالة املاجستري النشغاهلا ابلرابط يف
املسجد األقصى وتدريس القران يف مصاطبه.
وأوضحت أن لالحتالل دور كبري يف أتخرها بكتابة رسالة املاجستري إذ منعها من دخول الضفة
الغربية ملدة ستة أشهر مما حال دون وصوهلا إىل جامعتها ،ابإلضافة العتقاالهتا املتكررة بسبب تواجدها
الدائم يف املسجد األقصى.
وأهلتها للحصول على درجة املاجستري "القراءات القرآنية
وعنوان رسالة املاجستري اليت انقشتها خويص ّ
يف تفسري البحر احمليط حتقيق وتوجيه من خالل سوريت الفاحتة والبقرة" ،اذ هدفت من خالهلا إظهار

اجلهد الذي بذله صاحب تفسري البحر احمليط اإلمام أبو حيان األندلسي يف إيراد القراءات وتوجيهها،
ودفاعا عن كتاب هللا تعاىل أمام املستشرقني الذين يزعمون التضاد والتضارب بني قراءات القران الكرمي.
وقالت خويص" :كل علم شرعي يفيد املسجد االقصى وقضية القدس اذا استثمرانه لذلك ،فسلطات
االحتالل منعتنا مناألقصى ومنعتنا من الرابط فيه ،ولكن إبمكاننا أن نغيظه برابطنا يف ومساجدان
ومدارسنا وجامعاتنا على ثغر العلم واملعرفة ،فاملعرفة تقود للتغيري والتحرير".
إصابة مقدسية بعينها على إثر مواجهات ابلعيسوية
أفادت جلنة املتابعة ببلدة العيسوية وسط القدس احملتلة إبصابة امرأة مقدسية ،ليلة أمس السبت ،يف
عينها برصاصة مطاطية على إثر مواجهات اندلعت بني السكان وقوات االحتالل يف البلدة.
وأوضحت اللجنة أن السيدة املقدسية فاطمة عبيد ( 53عاما) أصيبت برصاصة مطاطية يف عينها عندما
كانت تتواجد يف ساحة بيتها حبارة عبيد ،ونقلت على إثرها إىل مشفى هداسا ابلعيسوية مث استدعت
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حالتها نقلها إىل مشفى هداسا بعني كارم غريب القدس احملتلة ،وبيّنت أن حالة عينها غري مستقرة حىت

اآلن وستخضع لعملية.

وانت قوات االحتالل اقتحمت العيسوية أمس وبدأت إبطالق الرصاص املطاطي بطريقة عشوائية على
البيوت واملواطنني مما تسبب إبصابة السيدة فاطمة عبيد.
اعتقال سيدة فلسطينية على حاجز قلنداي حبجة طعن جُمنّدة
اعتقلت قوات االحتالل ،صباح االثنني ،سيدة فلسطينية ( 39عاما) يف حاجز قلنداي مشال القدس
احملتلة ،حبجة طعنها ُمندة بقوات االحتالل.
وحسب مصادر عربية وحسب ،فإن السيدة الفلسطينية من سكان الطيبة قضاء رام هللا ،وإهنا استلت
سكينا وطعنت إحدى ُمندات احلاجز ابجلزء العلوي ،دون التسبب إبصاابت بليغة.
وساد احلاجز العسكري (يربط بني القدس ورام هللا) توتر نسيب ،وإغالق للحاجز بكال االجتاهني لفرتة
وجيزة ،وسط تعزيز انتشار قوات االحتالل يف احلاجز.
هيئات مغربية تطلق محلة تعريفية حبارة املغاربة ابلقدس احملتلة
أعلنت أربع هيئات من املغرب العريب ،إطالق احلملة املغاربية التعريفية بـ"حارة املغاربة" حتت شعار "ولنا
صب وحق
يف القدس حارة"؛ إبر ًازا لالرتباط الوثيق مع املسجد األقصى ،والتأكيد أبن احلارة ملك جمغتَ َ
أيىب النسيان.

وقالت اهليئات يف ٍ
بيان هلا األحد ،إن احلملة أتيت ابلتزامن مع ذكرى اإلسراء واملعراج ،وتستمر يف الفرتة
املمتدة من  25أبريل/نيسان اجلاري ،إىل فاتح مايو/أاير القادم ،على مواقع التواصل االجتماعي.
وأوضحت أن احلملة هتدف إىل التعريف حبارة املغاربة ومجيع األوقاف يف القدس وفلسطني ،واستنهاض
اهلمم السرتجاع إرث األجداد املسلوب ظلما وعدواان.
وأضافت أهنا هتدف أيضا إىل "تنمية حب القضية عند شعوب املنطقة املغاربية ،وتوعية كل الفئات
واألطياف أبمهية إاثرهتا إعالميا وقضائيا يف سبيل اسرتداد حقنا هناك".
وذكرت أن احلملة تشتمل على نشر أخبار وتقارير وصور ومعلومات عن شخصيات مغاربية مقدسية،
واتريخ املغاربة يف القدس ،وأوقاف املغاربة يف فلسطني ،إضافة إىل آراء السياسيني واحلقوقيني والفنانني
حول احلملة ومواقفهم من اغتصاب االحتالل الصهيوين للحارة.
فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine7- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

كما تشمل احلملة تنظيم فعاليات وحماضرات يف األوساط الشبابية ابملنتدايت واجلامعات ارتباطا
مبوضوعها.
وقالت :إن ابب املشاركة واإلبداع ألجل القضية مفتوح أمام مجيع شباب بلدان املنطقة املغاربية والعربية
عموما ،مع التغريد على اهلاشتاج الرمسي #ولنا_يف_القدس_حارة طيلة أايم احلملة.
يذكر أن اهليئات املشاركة ،تضم :رابطة شباب ألجل القدس –اجلزائر ،اهليئة املغربية لنصرة قضااي األمة
– املغرب ،مجعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية –تونس ،محلة القدس أمانيت (اجلزائر  -تونس –
املغرب.
اآلالف حيتفلون بذكرى اإلسراء واملعراج برحاب املسجد األقصى
شارك آالف املواطنني الفلسطينيني من القدس والداخل الفلسطيين احملتلني ،وعشرات املسلمني
األجانب ،اليوم االثنني ،بذكرى اإلسراء واملعراج برحاب املسجد األقصى املبارك ،تزامناً مع اغالق

املسجد بوجه قطعان املستوطنني اليوم.

ونظمت األوقاف االسالمية حفالً كبريا ابجلامع القبلي ابألقصى املبارك ،تضمن كلمات متعددة حتدثت
عن املناسبة ،وأانشيد وابتهاالت دينية متعلقة ابإلسراء واملعراج ومدائح نبوية ،كما سرد األئمة قصة

حادثة اإلسراء واملعراج وكيف ربط هبا هللا بني مكة واملسجد األقصى والسماء وكل ذلك يؤكد أن
األقصى مسجد إسالمي بقرار رابين ال دخل لغري املسلمني به.
وتوىل إمام وخطيب املسجد االقصى الشيخ يوسف أبو سنينة عرافة احلفل ،يف ما قدمت فرقة اإلنشاد
املقدسية ابتهاالت ومدائح نبوية ،يف الوقت الذي استثمر املصلون وجودهم ابألقصى للتعبد واالنتشار
يف مرافق املسجد املبارك ،واالستماع اىل الدروس واملواعظ الدينية اليت تتعلق ابملناسبة وصاحبها النيب
حممد صلى هللا عليه وسلم.
كما شهدت أسواق البلدة القدمية التارخيية حركة جتارية نشطة ،استمرت حىت ساعات مساء اليوم.
وقال مراسلنا يف القدس إنه كان الفتا عدم اكرتاث املواطنني إبجراءات االحتالل واالنتشار الواسع
لقواهتا يف القدس القدمية وحميطها ،واحتجاز بطاقات عشرات الشبان على بواابت األقصى وغريها من
احتفاء ابلذكرى
إجراءات استفزازية ،لكنها مل تنل من عزمية املواطنني الذين ش ّدوا الرحال إىل األقصى
ً
واملناسبة اليت تتعلق ابملسجد األقصى وارتباطه ابلسماء ومبكة املكرمة.
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االحتالل يغلق التحقيق مع شرطي قتل فتاة مقدسية وأصاب أخرى
قررت نيابة االحتالل العامة إغالق ملف التحقيق مع أحد عناصر شرطة االحتالل والذي أعدم فتاة
مبدينة القدس وأصاب أخرى بدعوى محلهن ملقصات لتنفيذ عملية طعن قبل سنة ونصف.
ووقعت احلادثة بشهر تشرين الثاين من العام  2015وذلك عندما زعمت شرطة االحتالل أن فتاتني
حاولتا طعن مستوطنينما أدى إلصابة مستوطن جبروح طفيفة ،يف حني أقدم أحد خرباء املتفجرات
ابلشرطة على إطالق النار املباشر على الفتاتني بعد سقوطهن أرضا دون أن تشكال أي خطر فقتل
إحداهن وأصاب الثانية جبراح.
وقرر مدعي عام االحتالل "شاي نيتسان" إغالق ملف التحقيق بعد االقتناع ابدعاءات الشرطي أبنه قد
أحس خبطورة املوقف فأطلق النار ابجتاه الفتاتني.
وكانت حمكمة االحتالل حكمت على الفتاة املصابة ابلسجن ملدة  13عاما ونصف بعد إدانتها
ابلشروع بعملية طعن.
وشاب من القدس بعد اعتقاهلما  14شهراً بسبب رابطهما ابألقصى
اإلفراج عن جمس ٍن
ٌ
أفرجت سلطات االحتالل اليوم االثنني ،عن احلاج خليل العباسي ( أبو فراس) البالغ من العمر 60
عاما بعد معاانة الزانزين والتحقيق القاسي ،ملدة  14شهراً ،بتهمة الرابط يف املسجد األقصى والذود

عن حرمته.

وكان يف استقبال أبو فراس مجع من األهل واألصدقاء.
يف السياق ،أفرج االحتالل اليوم عن األسي املقدسي فادي اجلعبة ،من سكان القدس القدمية ،بعد
قضائه  ١٤شهرا يف سجون االحتالل بسبب ارتباطه ابملسجد األقصى املبارك.
محلة اعتقاالت تطال  12فلسطينيًا ابلضفة والقدس
اعتقلت قوات االحتالل ،فجر اليوم اإلثنني 12 ،فلسطينيًا عقب محلة دهم واقتحام ملنازل املواطنني يف

احملتلتني.
خمتلف أحناء الضفة الغربية والقدس
ن

وذكر تقرير صادر عن جيش االحتالل اإلسرائيلي ،أن قواته العسكرية اعتقلت الليلة املاضية 12
فلسطينيًا ممّن وصفتهم بـ "املطلوبني" ،على خلفية اهتامهم مبمارسة أنشطة تتعلّق ابملقاومة ضد اجلنود
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واملستوطنني.
وأفاد التقرير العربي ،أبن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة نشطاء يف حركة" محاس" ،من قرييت مركا،
مشاال) ،وبلدة
وصانور قرب مدينة جنني (مشال القدس احملتلة) ،وسبعة فلسطينيني من مدينة رام هللا( ً

النيب صاحل مشايل غرب املدينة.

وطالت االعتقاالت ،وفق ذات البيان ،فلسطينيًا من بلدة السواحرة شرقي مدينة القدس ،وانشطًا يف
حركة "محاس" من قرية دير سامت قرب اخلليل( جنوب القدس احملتلة).

من جانبه ،قال مراسل "قدس برس" يف رام هللا ،إن قوات االحتالل دمهت منازل الفلسطينيني يف قرية
النيب صاحل (مشايل غرب) ،واعتقلت  6مواطنني تراوحت أعمارهم بني الـ  20 - 14عاما؛ مجيعهم من
أفراد عائلة التميمي.
وأشار إىل أن قوات االحتالل اقتحمت حي "املساكن الشعبية" شرقي مدينة انبلس ،ودمهت منزل
(منفذ عملية الطعن يف تل أبيب وسط فلسطني احملتلة  48ابألمس)،
الشاب "عماد األغرب" ج

كما أخضعت عائلته لتحقيق ميداين؛ قبل أن تن ّفذ عمليات ختريب يف املنزل.

وأسفرت عملية الطعن اليت شهدهتا مدينة تل أبيب أمس األحد ،عن إصابة أربعة إسرائيليني جبراح خمتلفة
واعتقال املنفذ ،وفق بيان لشرطة االحتالل.
االحتالل يعتقل  6مقدسيني ويستدعي آخر
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالاثء ،ستة مقدسيني عقب اقتحام منازهلم يف بلدة العيسوية
مشال شرق القدس احملتلة.
وأفاد رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أُمد أبو عصب ،أبن قوات االحتالل اقتحمت العيسوية،
كال من موسى درويش ،منصور درويش ،منصور
عددا من املنازل وفتشتها ،ومن مث اعتقلت ً
ودامهت ً
حممود ومنصور انصر.
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كما اعتقلت قوات االحتالل الشبل مؤمن ابسل حممود ،واستدعت شقيقه املصاب مأمون للتحقيق،
ابإلضافة إىل اعتقال الشاب أدهم سبتة.
ومن املتوقع عرض هؤالء املعتقلني اليوم على قاضي حمكمة ما يسمى "الصلح" اإلسرائيلية غريب القدس،
للنظر يف متديد اعتقاهلم.
عاما) من حي عني
وكانت قوات االحتالل اعتقلت عصر االثنني ،الشاب أمحد جالل األعور (ً 20
اللوزة ببلدة سلوان ،وأفرجت عنه الح ًقا ،بشرط التحقيق معه مرة أخرى اليوم.

-انتهى-
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