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   3/10/2017الثالثاء  :التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
   لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

  األقصى"قرار لالحتالل بمنع األطفال من اللعب في ساحات".  

 يتام وسط مواجهاتاألاالحتالل يغلق عقبة السرايا ويحاصر مدرسة دار : القدس .  

 ساعة 72االحتالل يخطر بهدم منزل عائلة الشهيد الجمل خالل : القدس  .  

 عمل إجرامي جديد" باركو"القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين وخطة : رأفت  .  

 سطينيين بالقدساالحتالل ُيسّخر أدواته لتهجير الفل  .  

 تحدي االحتالل بغرفتين دراسيتين شرق القدس  . 

  شهيداً  327هّبة القدس تدخل عامها الثالث بـ . 

  اعتداءات بحق األقصى والمقدسات خالل أيلول 110أكثر من : ادعيس . 
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 "األقصى"قرار لالحتالل بمنع األطفال من اللعب في ساحات 
   

، بمنع أطفال "اإلسرائيلي"كشفت القناة العبرية السابعة النقاب عن قرار لسلطات االحتالل  -وفا 2017-10-3القدس 
  .القدس من اللعب في ساحات المسجد األقصى

  
التابعة لشرطة ) االسم العبري للمسجد األقصى" (جبل الهيكل"وأفادت القناة العبرية، بأن أوامر وجهت إلى وحدة شرطة 

  .األطفال من اللعب بالكرة في ساحات األقصىاالحتالل في القدس، بمنع 
  

حظر لعب أطفال القدس في ساحات المسجد األقصى، -في قرار لها -وزعمت القناة إن محكمة االحتالل العليا أكدت 
ولفتت إلى أن هذه القرار جاء في أعقاب التماس تقدمت به منظمات يهودية، اشتكت فيه من لعب أطفال القدس المسلمين 

  .في باحات المسجدبالكرة 
  

" جبل الهيكل"ألعاب الكرة ممنوعة على "، فإن "العدل العليا"ووفًقا لقرار : وأضافت القناة العبرية، على موقعها االلكتروني
  ."ألنهم ينتهكون حرمته) المسجد األقصى(
  

خمة للمدارس اإلسالمية وحسب نفس المصدر، أوضحت شرطة االحتالل، أن القرار يستهدف بالدرجة األولى المناطق المتا
في باحات المسجد األقصى، بعد شكاوى تقدم بها قبل نحو شهر، مستوطنون ممن يقتحمون األقصى والذين زعموا أنهم 

  .الحظوا ممارسات أللعاب كرة القدم في منطقة المدارس
  

القدس، ببذل كل جهد ممكن  وطالبت المنظمات اليهودية المتطرفة عبر أحد المحامين التابعين لها، شرطة االحتالل في
  ."لمنع تكرار مثل هذه الحاالت ومقاضاة األشخاص الذين ينتهكون الموقع، أو على األقل مصادرة الكرة"
  

يشكل انتهاًكا للقانون من األماكن المقدسة، وأقصى عقوبة هي السجن لمدة سبع "وأشارت المنظمات إلى أن اللعب 
  ."المقدس وجرح مشاعر المقتحمين اليهود لألقصى تدنيس للمكان"، زاعمة أن ذلك "سنوات

  
فرض احترام قدسية المكان وتجنب السلوكيات المستهجنة مثل لعب كرة القدم أو "وأكدت المحكمة العليا في قرارها، على 

  ."النزهات
  

تكرار مثل هذه الحاالت، ولفتت القناة السابعة، إلى أن شرطة االحتالل أعلنت أنها ستلتزم بقرارات المحكمة وتعهدت بمنع 
  ".من تدنيس العرب" جبل الهيكل"قدسية "والعمل بحزم على حماية 
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 االحتالل يغلق عقبة السرايا ويحاصر مدرسة دار االيتام وسط مواجهات: القدس
  

القديمة، في القدس " عقبة السرايا"أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، منطقة  -وفا 2017-10-3القدس 
  .والقريبة من المسجد األقصى من جهة باب الناظر، وحاصرت مدرسة دار األيتام فيها

 
ونقل مراسلنا في القدس عن شهود عيان، أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين طالب المدرسة والشبان من جهة، وقوات 

، قبل أن تنسحب دون تبليغ عن اصابات مباشرة، أو االحتالل من جهة ثانية، والتي أطلقت وابال من القنابل الغازية السامة
  .اعتقاالت

  
 ساعة 72االحتالل يخطر بهدم منزل عائلة الشهيد الجمل خالل : القدس

  

هار "منفذ عملية ) عاما 37(سّلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عائلة الشهيد نمر الجمل  -وفا 2017-10-3القدس 
  .ساعة 72اخطارا بهدم منزله خالل  ،"ادار

 
وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اقتحمت بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، الليلة الماضية، وسلمت عائلة الشهيد 

  .ساعة، يتضمن اخطارا بإخالئه، أو تقديم اعتراض للمحكمة اإلسرائيلية 72الجمل قرارا بهدم المنزل خالل 
  

المقامة على " هار أدار"قرب مستوطنة   االحتالل، على بوابة وحاجز عسكريواستشهد الجمل، الثالثاء الماضي، برصاص 
  .في بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بعد أن أطلق الرصاص، وقتل ثالثة من جنود االحتالل أراضي المواطنين

  
  عمل إجرامي جديد" باركو"القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين وخطة : رأفت

  
التي " باركو"اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن خطة  -وفا 2017-10-2اهللا رام 

اعدت لتغيير ديمغرافية القدس بتوجيهات من نتنياهو، عمل إجرامي جديد بحق عاصمة فلسطين المحتلة، وتأتي في سياق 
  .الكبرى او ما يعرف بالقدس" 2020"خطط سابقة اعددت كالخطة 

 
  .واكد رأفت في بيان صدر اليوم االثنين عن مكتبه، أن القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلسطين شاءت اسرائيل او لم تشأ

واشار الى ان الحكومة اإلسرائيلية الحالية هي حكومة استيطانية استعمارية، وأن ما تقوم به في العاصمة المحتلة هو تكريس 
  .لضمها في ظل صمت دولي تجاه انتهاكات اسرائيل المتعمدة للقانون الدولي لقرارات الشرعية الدوليةلالحتالل وتمهيدا 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

واضاف ان الدعم األمريكي المطلق والمنحاز إلسرائيل له دور اساسي في تماديها وهذا ما نلمسه في تصريحات االدارات 
  .ات التي تفوه بها السفير األمريكي في إسرائيلاألمريكية المتعاقبة والمسؤولين األمريكيين، وآخرها التصريح

  
واضاف ان القيادة الفلسطينية ماضية في فضح الممارسات االسرائيلية على األرض، وتجاوزها للقرارات الدولية التي كان 

لجميع إننا في القيادة سنتصدى : "وعدم تنفيذها االتفاقيات الموقعة وتعطيلها، وقال" 2334"آخرها قرار مجلس االمن 
  ."االجراءات جنبا الى جنب مع شعبنا الفلسطيني الصامد

  
واكد رأفت انه ال سالم وال حل للصراع الفلسطيني االسرائيلي دون انهاء االحتالل االسرائيلي للقدس الشرقية ولسائر 

  .1967االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
  

ن االستيطاني االستعماري وسرقة األراضي الفلسطينية سواء في سنواصل جهودنا على الصعيد الدولي لوقف السرطا: وقال
  .عاصمة فلسطين المحتلة او في سائر اراضي دولة فلسطين

  
  االحتالل ُيسّخر أدواته لتهجير الفلسطينيين بالقدس

  

التهجير  سخر االحتالل اإلسرائيلي نظامه ومؤسساته الرسمية واألهلية والتشريعية منذ نشأته من أجل تطبيق سياسة
  .بشكل خاص القدسبشكل عام و  فلسطين في القسري

 
صر أدوات االحتالل وممارساته في التهجير القسري ضمن ست سياسات ووفق دراسات للعيادة القانونية بجامعة القدس، تنح

  :هي
 
في العالم، باإلضافة للفلسطينيين  الالجئين والتي تسببت في أعقد مشاكل 1967و 1956و 1948أعوام  احلروب .1

  .المشردين داخل البالد
 

والتي تحرم المقيمين أو األشخاص المستحقين لإلقامة من الحق في العيش في  إسرائيل الشخصية في القانونية الوضعية .2
  .ديارهم
  

 
الذي يشجع التوسع اليهودي ويكبح العمران الفلسطيني، وبالتحديد مدينة القدس الحضري والُقطري التمييزي  التخطيط .3

  ."البناء غير المشروع"بحجة 
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  .الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تؤدي إلخالء األسر من مساكنها قسرا جتريد .4
  

 
  .من القدس بموجب قانون الطوارئ وادعاءات أمنية الترحيل .5
 
  .الضفة الغربية معيشية قاسية تدفع السكان لترك منازلهم واالنتقال لألحياء الواقعة خلف الجدار أو لمناطق ظروف خلق .5
 

، منهم ما يزيد على 2011و 1967مقدسي بين عامي  14152ووفق نفس المصدر ألغت الداخلية اإلسرائيلية إقامات 
  .بعد انطالق عملية السالم 11,000

 
على سكان القدس الفلسطينيين، وتشترط عليهم العيش داخل المدينة لضمان " مركز الحياة"كما أقدمت على تطبيق سياسة 

  .إبقائهم بصفة مقيمين
 

رائيلية التعسفية في بنحو عشرة آالف نظرا إلجراءات الداخلية اإلس ويقدر عدد األطفال الذين حرموا من حق اإلقامة بالمدينة
حال كان أحد الزوجين يحمل هوية الضفة الغربية في حين يحمل اآلخر الهوية الزرقاء حيث ال يمنح األبناء الوثائق المطلوبة 

  .وأرقام هويات
 

من األراضي الفلسطينية شرقي القدس وخصصتها لالستعمار اليهودي، % 35نحو  1967وكانت صادرت إسرائيل عام 
ال ُيسمح للفلسطينيين بالبناء " مناطق خضراء"من األراضي الفلسطينية % 22ياسات تنظيم األراضي لجعل واستخدمت س

  .عليها، مما قلص فرص التوسع داخل المدينة
 

من مساحة المدينة الكلية، في حين يعتبر % 13وحاليا ال تتجاوز المساحة المرصودة للعمران الفلسطيني شرقي القدس 
 .غير مرخص غير قانوني ويهدم بشكل تلقائي األمر الذي يتسبب في التهجير القسري للمقدسيين االحتالل أي بناء

طبقا لمكتب تنسيق  2017حتى منتصف  2012الجدول التالي يتضمن إحصائية لهدم المنشآت شرقي القدس منذ عام 
  (أوتشا) األمم المتحدة الشؤون اإلنسانية التابع لـ

: 

2012 63 

2013 98 

2014 79 

2015 79 

2016 190 
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 81 2017حزيران /حتى منتصف يونيو

 

2012 71 

2013 298 

2014 208 

2015 114 

2016 254 
 172 2017حزيران /يونيوحتى منتصف 

  
  :أما عدد األسر الفلسطينية المهددة باإلجالء من منازلها لصالح الجمعيات االستيطانية، فهي كما يلي

 
عدد الفلسطينيين المهددين  عدد األسر المنشآت المنطقة

 باإلجالء

 طفال 19فلسطينيا بينهم  41 7 4 بيت حنينا

 طفال 50فلسطينيا بينهم  88 17 14 بيت صفافا

 طفال 92فلسطينيا بينهم  263 66 24 الشيخ جراح

 طفل174فلسطينيا بينهم  333 67 20 سلوان

 أطفال 3فلسطينيا بينهم  12 2 1 رأس العامود

 فلسطينيين بينهم طفالن 6 3 1 برج اللقلق/البلدة القديمة

 أطفال 9فلسطينيا بينهم  20 4 2 حي القرمي/البلدة القديمة

 أطفال 10فلسطينيا بينهم  24 6 1 عقبة السرايا/القديمةالبلدة 

 طفال 13فلسطينيا بينهم  31 8 2 عقبة الخالدية/البلدة القديمة

 طفال 372فلسطينيا بينهم  818 180 69 :المجموع

  الجزيرة: المصدر 
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  تحدي االحتالل بغرفتين دراسيتين شرق القدس
  

، اليوم األحد، غرفتين القدس ، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي ومحافظةاالستيطانافتتحت هيئة مقاومة الجدار و 
  .صفيتين في مدرسة أبو نوار األساسية شرق بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة

 
بدوي المذكور تم بناؤها قبل ثالث وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير وليد عساف، إن مدرسة التجمع ال

  .مرات 4سنوات، وهدمها االحتالل وصادر خيامها وبركساتها أكثر من 
 

والغرفتان الصفيتان اللتان افتتحتا اليوم كان طالبهما يدرسون في خيمة صادرها االحتالل، مما اضطرهم إلى الدراسة في 
  .صالون للحالقة في التجمع البدوي ذاته

  
الوصول إلى كافة المناطق المستهدفة والوقوف في وجه "على أهمية  -ق بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منهوف-وشدد عساف 

  ".االحتالل وممارساته العنجهية الرامية إلى عرقلة مناحي الحياة اليومية، ومنها حرمان األطفال من حقهم في التعليم
  

في منطقة بيت تعمر شرقي بيت لحم، ثم بناء " 5درسة تحدي م"وأضاف أنه تم بناء مدارس عدة من هذا النوع كان آخرها 
  .غرفتين صفيتين في مدرسة أبو نوار اليوم، مشيرا إلى أن بناء األخيرة تم من مساء الجمعة الماضي وحتى فجر السبت

  
الفلسطينية، والتي وذكر أن هذا العمل يأتي ضمن خطة تعزيز صمود البدو في التجمعات البدوية، التي أعدتها الحكومة 

تنفذها هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، حيث تسعى الخطة لتوفير كافة االحتياجات للتجمعات البدوية ومنها الصحة والتعليم 
  .والمياه والكهرباء

ية من جهته، قال نائب محافظ محافظة القدس عبد اهللا صيام إن بناء المدرسة يأتي في إطار تعزيز صمود التجمعات البدو 
  .فوق أرضهم المهددة بفعل االستيطان والسياسات االحتاللية

  
ويالحق االحتالل سكان تجمع أبو نوار بإخطارات الهدم، وباتت عشرات األسر مخطرة بهدم مساكنها من بين أكثر من مئة 

على بعد أمتار قليلة  عائلة تسكن التجمع المقدر عدد سكانه بنحو سبعمئة نسمة والمحاصر بثالثة تجمعات استيطانية، ويقع
  .شرق القدس" معاليه أدوميم"من مستوطنة 

  
  الجزيرة: المصدر 
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  شهيدا 327هّبة القدس تدخل عامها الثالث بـ 
  
  

ألف حالة  14ونحو  شهيدا 327عامها الثالث بـ  -2015تشرين األول /المستمرة منذ أكتوبر- القدس تدخل اليوم هّبة
  .اعتقال، وفق معطيات فلسطينية

 
فلسطينيا بينما  82نت المتابع ألحداث الهّبة، فقد استشهد خالل العام الماضي .فلسطين بقا لمعطيات نشرها موقعوط

  .مصابا منذ انطالق الهبة 4250بجراح خالل العام الماضي من بين  آخرون 1886أصيب 
 

آخرين خالل العام الثاني، ليرتفع إجمالي خسائر االحتالل إلى  427مستوطنا وإصابة  21وقد أشارت اإلحصائيات إلى مقتل 
  .جريحا 1179قتيال و 59

  
محاولة  82حة خالل العام الثاني للهبة إضافة إلى عملية طعن ناج 25أما عن عمليات الفلسطينيين، فتحدثت األرقام عن 

  .محاولة 229عملية طعن و 147طعن لم تنجح، ويرتفع بذلك عدد عمليات الطعن التي نفذت منذ بداية الهّبة إلى 
  

هجوما بزجاجات  661هجوما بعبوات بدائية وأكواع ناسفة، و 164عملية إطالق نار، و 83عملية دعس، و 11كما نفذت 
عملية  266عملية دعس، و 44ومفرقعات، خالل العام الثاني للهبة، ليرتفع عدد عمليات المقاومة من بدايتها إلى حارقة 

  .هجوًما بالزجاجات الحارقة والمفرقعات 1625هجوًما بعبوات بدائية، و 362إطالق نار، و
  

في العام األول، أي ما  6282، مقابل عمال مقاوما ونقطة مواجهات 4667وأشارت اإلحصائيات إلى أن العام الثاني شهد 
  .نقطة مواجهات في العامين الماضيين 10949مجموعه 

  
عملية بالعام األول للهبة، والتي بدأها الشهيد مهند الحلبي  122وتشير األرقام إلى انخفاض كبير في عمليات الطعن من 

عملية طعن فقط خالل العام  25، إلى 2015تشرين األول /أكتوبر 3بالقدس بتاريخ  البلدة القديمة بعمليته التي نفذها في
  .الثاني للهبة

  
حركة المقاومة  نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لـبعملية  تشرين األول/ويوثق لهبة القدس في األول من أكتوبر

ن، تلتها عملية الطعن التي نفذها الشهيد مهند وأدت لمقتل اثنين من المستوطني" ايتمار"في مستوطنة ) حماس( اإلسالمية
  .الحلبي
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سلطات االحتالل واجهت الهبة بحمالت  أن -غزة ومقره قطاع-أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات  من جهة أخرى،
  .ألف فلسطيني وفلسطينية 14  اعتقال مكثفة ومتواصلة طالت أكثر من

  
من بين حاالت االعتقال كانت ألطفال قاصرين،  3100وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في بيان صحفي إن 

حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع  450حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و 437و
  .التواصل االجتماعي

  
من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو اإليذاء المعنوي  -أو أكثر-ويؤكد األشقر أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل 

منها  قرارا، 2860قرير واإلهانة، مشيرا إلى تصعيد في إصدار القرارات اإلدارية بحق األسرى الفلسطينيين، حيث رصد الت
  .قرارا استهدف أطفاال قاصرين 42قرارا بحق نساء و 17

  
  الصحافة الفلسطينية,الجزيرة: المصدر 

 
 اعتداءات بحق األقصى والمقدسات خالل أيلول 110أكثر من : ادعيس 

 
يوسف ادعيس المجتمع الدولي طالب وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ :  وكالة قدس نت لألنباء -رام اهللا 

بضرورة التحرك العاجل، ووقف سياسة االحتالل تجاه المقدسات، والمسجد األقصى، وما يالقيه من اعتداءات، وانتهاكات، 
  .اعتداءات خالل شهر ايلول المنصرم 110والتي تجاوزت 

 
مات اليومية، والمنع، واالعتقاالت بحق االقتحا: وأوضح ادعيس في بيان، اليوم االثنين، أن هذه االعتداءات تمثلت في

المصلين، والحفريات، واالنتهاك المتواصل للمقابر، عد عن ما يتعرض له المسجد اإلبراهيمي أيضا من تهويد، ومنع لآلذان 
  .وقتا، اضافة الغالقه بالكامل لمدة أربعة ايام خالل هذا الشهر 65فيه، والتي بلغت هذا الشهر 

  
الل يحاول تحقيق عدة أهداف من خالل سياسته المحمومة تجاه المسجد األقصى، والمدينة المقدسة، وأشار إلى أن االحت

واالبراهيمي، وإرسال رسائل عدة مفادها، أن ال سيادة للعرب والمسليمن على المسجد األقصى، وال حق لهم فيه، ويحاول 
  .استنساخ تجربة المسجد االبراهيمي في المسجد األقصى

  
إن قوات االحتالل اعتدت على أحد حراس المسجد األقصى المبارك، وما زالت تمارس االرهاب، واالبعاد "س وقال ادعي

يوما، وهدمت جدارا، ونفذت  15لجنة اإلعمار، وأبعدت آخر عن مكان عمله لمدة   بحقهم، حيث اعتقلت موظفا في
  ".القدس التاريخي من جهة باب األســباط، االحتالل أعمال تجريٍف في مقبرة الشهداء المالصقة لمقبرة اليوسفية عند سور
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في محيط سور القدس التاريخي لطمس المعالم العربية " وطنية تلمودية"يعمل االحتالل منذ سنوات على انشاء حدائق : وتابع
ف من اجراءاته وإضفاء طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة، موضحا أن االحتالل، وكعادته، وخاصة يوم الجمعة، يكث

المشددة في المدينة، بنصب متاريس، وحواجز عسكرية على بوابات البلدة القديمة، والمسجد األقصى، وتسيير دوريات 
راجلة في القدس القديمة، وأخرى محمولة، وخيالة في الشوارع، والطرقات المتاخمة، والمحاذية لسور القدس التاريخي، في 

  .راداري في سماء المدينة المقدسة لمراقبة المصلين حين حلقت طائرة مروحية ومنطاد
  

وتطّرق إلى احتجاز قوات االحتالل مئات البطاقات الشخصية التي تعود لمصلين من فئة الشبان، ومواصلة ما تسمى منظمات 
  .ادهمتحريضها على المسجد األقصى، والمصلين، وسط دعوات لمزيد من االقتحامات، وخاصة في أعي" الهيكل المزعوم"

أن سلطة اآلثار برفقة ضابط عسكري، اقتحمت الُمصلى المرواني، وأجريا جولة استكشافية مشبوهة "واضاف ادعيس 
القتحام األقصى، واستمرار سياسة الحصار   ، عدا عن تحديد مواعيد إضافية ألعضاء الكنيست"واستفزازية في محيطة

  .والمدينة بتركيبه أبراجا للمراقبة، في منطقة باب العامودالسياسي، واالقتصادي، والتكنولوجي على األقصى 
  

وقتا، واغلقه اربعة ايام بحجج  65في خليل الرحمن، وتحديدا في المسجد االبراهيمي منع االحتالل رفع االذان : وأردف
هودي في الخليل، والذي االعياد، ناهيك عن المخطط التهويدي الرهيب الذي ينتظر البلدة القديمة بما يسمى بلدية الحّي الي

يشكل خطوة باتجاه دولة المستوطنين للسيطرة على قلب مدينة الخليل، وتحديدًا المسجد اإلبراهيمي، وقيام قطعان 
المستوطنين حفالت صاخبة، واطالق مفرقعات في ساحة المسجد االبراهيمي، احتفاال بما يسمى عيد رأس السنة العبرية، 

  .برسم جدارية مضاءة عليها رسما لعلمه  ه، وامعانا بتهويدهوعمد االحتالل في احتفاالت
  

ولم تسلم األماكن المسيحية من اعتداءاته حيث اعتدت عصابات المستوطنين على كنيسة بمدينة القدس، وفي حي المطار 
مسجداً  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، وطواقم تابعة لها الحي، وقامت بتصوير منشآت سكنية في الحي، شملت

  .ُمهّددة بهدمها
  

أن سلطات االحتالل ليس لديها أجندة سالم، لذلك تستمر في االعتداءات، واالستيطان، وتتغول بالتوسع، "وأكد ادعيس 
  ".والسيطرة على األرض، وتفرض وقائعا جديدا، ترمي إلى عزل القدس وأهلها عن بقية المدن الفلسطينية

  
  
 

  -انتهى -


