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  2017 ، نوفمبر   9الخميس      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  حزما بالقدساالحتالل يعتقل فتاة وشقيقها من بلدة. 

  وحدة استيطانية في القدس الشرقية 240إسرائيل تقر بناء. 

 االحتالل يحاول استدراجنا لرّدة فعٍل بنصب الكاميرات الجديدة قرب : الحسيني

 ."األقصى"

 االحتالل يفرج عن رئيس لجنة أهالي أسرى القدس بكفالة مالية. 

 هدم بركس في سلوان وتجريف أرض في أرض السمار: القدس. 

 االحتالل يمنع أحد حراس األقصى من دخول الضفة لستة شهور. 

 جماهير غفيرة ُتشّيع نجل األسير الطحان بمسيرة من المسجد األقصى. 

 االحتالل يعتقل شابا وسط القدس. 

  56 مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى. 

 اعتقال قاصرْين وتسليم بالغات لمقابلة مخابرات االحتالل: القدس. 

 يهدم منزًال في القدس بحجة عدم الترخيص االحتالل. 
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 االحتالل يعتقل فتاة وشقيقها من بلدة حزما بالقدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة وشقيقها، من  -وفا 2017- 11-9القدس 
 .بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

اعتقلت الفتاة ميرفت خطاب الخطيب، وشقيقها ونقل مراسلنا عن مصدر في البلدة، أن تلك القوات 
  .سليمان، بعد اقتحام منزليهما في البلدة، ونقلتهما الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المنطقة

  

 وحدة استيطانية في القدس الشرقية 240إسرائيل تقر بناء 
  

إصدار  ربعاء،أقرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم األ -وفا 2017- 11- 8القدس المحتلة 
  .وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة 240تصاريح لبناء 

وأعلن عن ذلك نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس مير ترجمان، في بيان أوردته وكالة األنباء 
رامات "وحدة سكنية جديدة في مستوطنة  150البلدية وافقت على بناء "الفرنسية، موضحا أن 

  ".جيلو"وحدة اخرى في مستوطنة  90التي تسكنها غالبية من اليهود المتطرفين و" شلومو

  

 "األقصى"االحتالل يحاول استدراجنا لرّدة فعٍل بنصب الكاميرات الجديدة قرب : الحسيني
   

قال محافظ القدس ووزيرها عدنان الحسيني إن سلطات االحتالل  -وفا 2017- 11-8القدس 
استدراج الفلسطينيين عامة، والمقدسيين خاصة لردات فعل، في أعقاب نصبها  اإلسرائيلي تحاول 

  .كاميرات جديدة قرب المسجد األقصى المبارك

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم األربعاء، في مكتبه ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، أن 
رّد االعتبار وإعادة الكرامة االحتالل اعتبر ما حصل قبل ثالثة شهور صفعة له، وها هو يحاول "

  ".لنفسه
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التسارع الكبير، لحسم قضية القدس من قبل الجانب اإلسرائيلي، من خالل "ولفت الحسيني إلى 
اجراءات وسياسات في كل االتجاهات، ولعّل األساس في قضية القدس هو المسجد األقصى المبارك 

امات المكثفة في أعقاب أحداث تموز، والبلدة القديمة، حيث لجأت سلطات االحتالل إلى االقتح
وهي تصرفات ال تليق بمكان مقدس، لكنهم يريدون أن ُيشعروا الجميع بأنهم السقف األعلى في 

  ".المكان

إن العودة إلى نفس المشروع، تركيب كاميرات، هو نوع من التحدي، فضًال عن إعالن : "وقال
  ".ى، وهذا احتالل اضافياالحتالل تخصيص وحدة ُشرطية تعمل في المسجد األقص

الهدف من هذه اإلجراءات هو ترهيب رّواد المسجد، وكلها تصرفات صبيانية غير عقالنية "وأكد أن 
  ".تنم عن ُعقٍد نفسية لن تخدم األمن وال السالم ولن تخيف أهل القدس

ع إن تكثيف االستيطان في اآلونة األخيرة هدفه من"وتطرق إلى االستيطان في القدس، وقال 
الفلسطينيين من التنفس، ومحاصرتهم في القدس من جميع الجهات، بهدف تقليل نسبة السكان 

، كما أنه في حال ضم %26إلى " بشطريها"في المائة بمدينة القدس  39العرب في القدس من 
  ".التجمعات االستيطانية الضخمة فإنه سيمنع أي تواصل بين التجمعات الفلسطينية

ن له عالقة بالمّس بقضية الدولة الفلسطينية، وهذه كلها قضايا حسٍم نهائية، االستيطا"وأضاف أن 
خاصة إذا علمنا أن االحتالل بات يركز على البنى التحتية ويعمل على قدم وساق وبشكل غير مسبوق 

  ".للمدينة" الضم السُّفلي"م، لربطها كلها بغربي القدس عبر ترتيبات 1967بهذا الحجم منذ عام 

تمتين جبهتنا الداخلية وتكريس المصالحة، وتثبيت المواطن المقدسي في مدينته "حسيني إلى ودعا ال
  ".من خالل تعزيز صموده ليكون قادرا على التصدي لكل أساليب االحتالل

نلمس اجراءات أخرى لها عالقة بترسيخ عدم فتح المؤسسات المقدسية التي أغلقها االحتالل : "وقال
بيت الشرق، ومالحقة أي فعالية تقام في المدينة المقدسة سواء كانت ثقافية  وعلى رأسها 2000عام 

  ".أو تعليمية أو إنسانية بحجج واهية؛ إلشعار الناس أنهم هم أصحاب المنطقة والقرار فيها

لدينا، ضمن خطط وبرامج العام المقبل، برامج لإلسكان والترميم من خالل "وقال محافظ القدس إن 
نونية والهندسية، ومساعدة المؤسسات، وسيكون التركيز األكبر على مجال اإلسكان من العيادات القا

خالل تشجيع تأسيس جمعيات وتجمعات لإلسكان ومساعدتها في توفير األراضي حتى مرحلة البناء، 
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وتشمل المساهمة في شراء األرض والتنظيم والهندسة والعمل القانوني، وفي رسوم الترخيص، وبعد 
  ".سة القروض ومنحها وضمان هذه القروض من أجل التسهيل على المواطنينذلك درا

إن أعمال الترميم تسير بصورة جيدة، "وبين الحسيني فيما يتعلق بترميم المباني والعقارات في القدس، 
  ".ولدينا أربع مؤسسات تعمل اآلن في هذا المجال وستنضم إليها مؤسسة خامسة من وزارة السياحة

  ".أن طلبات الترميم للمباني في القدس كبيرة جدا بالرغم من العمل المكثف"ولفت إلى 

  

 االحتالل يفرج عن رئيس لجنة أهالي أسرى القدس بكفالة مالية
   

أخلت سلطات االحتالل، مساء اليوم األربعاء، سبيل رئيس لجنة أهالي -وفا 2017- 11-8القدس 
  .آالف شيقل 5بكفالة مالية مكتوبة بقيمة األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب 

وكانت مخابرات االحتالل استدعت أبو عصب اليوم للتحقيق قبل أن تعتقله وتخضعه الستجواب 
  .لعدة ساعات

  
 هدم بركس في سلوان وتجريف أرض في أرض السمار: القدس

  

اليوم األربعاء، هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدس، -وفا 2017- 11-8القدس 
 .بركساً لتربية األغنام في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص

في " حرحش"من جهة ثانية، جرفت آليات تابعة لالحتالل اليوم أرض معرٍض للسيارات يعود لعائلة 
محتلة، وبالتالي باتت القريبة من حي الشيخ جراح وسط القدس ال" التلة الفرنسية"منطقة أرض السمار 

  .أرض المعرض غير صالحة لعرض المركبات
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 االحتالل يمنع أحد حراس األقصى من دخول الضفة لستة شهور
   

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء عن حارس  -وفا 2017- 11-8القدس 
شهور، ودفع كفالة  6لمدة المسجد األقصى إيهاب أبو غزالة، بشرط منعه من دخول الضفة الغربية 

  .مالية

  .وكان االحتالل اعتقل الشاب أبو غزالة يوم الجمعة الماضي

  

 جماهير غفيرة ُتشّيع نجل األسير الطحان بمسيرة من المسجد األقصى
   

شّيعت جماهير غفيرة من مدينة القدس المحتلة اليوم األربعاء، الفتى  -وفا 2017- 11-8القدس 
الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في  -سير المقدسي رجب الطحاننجل األ) عاما 19(مجد 

  .الى مثواه األخير بمقبرة اليوسفية في منطقة باب األسباط-سجون االحتالل

وكان مئات المقدسيين أدوا على جثمان الفتى الطحان صالة الجنازة برحاب المسجد االقصى المبارك 
  .واسعة ووسط هتافات التكبير والُنصرة للشهداء واألسرىعقب صالة الظهر، أعقبها تشييعه بمسيرة 

بمشفى هداسا بعين كارم غربي القدس، إثر مرض السرطان في   وكان الفتى مجد توفي مساء أمس
  .الدم، وتم نقله الى مشفى المقاصد وسط المدينة المقدسة

ن قبل أيام من زيارة يذكر أن األسير رجب، وبعد طلبات كثيرة من هيئة شؤون االسرى وعائلته تمك
  .نجله مجد في المشفى لعدة دقائق وسط اجراءات أمنية مشددة
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 االحتالل يعتقل شابا وسط القدس
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، شابا من محيط  -وفا 2017- 11-8القدس 
مركٍز تابٍع لها في شارع شرطة  ، واقتادته الى)أحد أشهر أبواب القدس القديمة(منطقة باب العامود 

  .صالح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة

يذكر أن دوريات راجلة ومحمولة وخيالة تنشط في هذه المنطقة مروراً بشارع السلطان سليمان وصوال 
  .صيةالى منطقة باب الساهرة، يتم في أغلب األحيان توقيف الشبان والتدقيق ببطاقاتهم الشخ

  

 مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى 56
   

مستوطنا، في الفترة الصباحية من اليوم األربعاء، المسجد  56اقتحم  -وفا 2017- 11-8القدس 
  .األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

  .د كبير من المصلينونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة في المسجد المبارك، وسط تواجد عد

  

 اعتقال قاصرْين وتسليم بالغات لمقابلة مخابرات االحتالل: القدس
   

اقتحمت عناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي برفقة عدد من  -وفا 2017- 11-8القدس 
اليوم األربعاء، منزًال بحي الصّوانة القريب من سور القدس التاريخي، " حرس الحدود"جنود ما يسمى 

  .معرفة األسباب دون

وكانت قوات ومخابرات االحتالل اقتحمت، فجر اليوم، عدداً من منازل المواطنين في القدس 
القديمة، منها منزل يعود لعائلة الكوال غاصي، وآخر يعود لعائلة الجعبة، وسّلمت بالغات لعدد من 

  .الشبان لمقابلة المخابرات في وقت الحق من اليوم
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االحتالل، ليلة أمس، القاصْرين يزن الرجبي، وُعدي الرجبي، بعد االعتداء  الى ذلك، اعتقلت قوات
الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد /عليهما ورشهما بغاز الفلفل في حي بطن الهوى

  .األقصى

يذكر أن حي بطن الهوى يشهد مواجهات شبه يومية بين المواطنين من جهة، وعصابات المستوطنين 
ل من جهة ثانية، خاصة أنه توجد في الحي العديد من البؤر االستيطانية بعد استيالء وقوات االحتال

  .جمعيات استيطانية على منازل وبنايات في الحي في أوقات سابقة

  

  االحتالل يهدم منزًال في القدس بحجة عدم الترخيص
 

منطقة األشقرية بحي هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم األربعاء، منزًال في 
 .شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص حنينا بيت

وقال مراسلنا ان قوة من جنود االحتالل رافقت جرافات وطواقم البلدية العبرية قبل وخالل عملية 
 .الهدم

 

  -انتهى -


