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  م10/5/2016 ثالثاءال: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  قصىيقود اقتحاما استفزازيا جديدا لأل" غليك"المتطرف. 

 محكمة االحتالل المركزية تدين الطفل أحمد مناصرة. 

  والقدس مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة 14االحتالل يعتقل. 

  فوق قبة الصخرة بذكرى النكبة" إسرائيل"دعوات يهودية لرفع علم. 

 االحتالل يعتقل مواطنين من القدس. 

 اعتقال شاب في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن. 

 يعتقل فتاة على حاجز عسكري في القدس المحتلة االحتالل. 

 "االحتالل يستولي على أرض في القدس ويسلمها لشركة استيطانية": هآرتس. 

 مستوطنون يستولون على منزل في القدس. 

 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين بعد دهم منازلهم. 

 تشييع جثمان الشهيد محمد نمر بشروط: القدس . 

  للمستوطنين في القدس القديمةمسيرة عنصرية.  
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  قصىيقود اقتحاما استفزازيا جديدا لأل" غليك"المتطرف 
ومجموعات من المستوطنين " يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف  -وفا 2016- 5-10القدس 

المبارك من باب المغاربة، وبحراسة كبيرة ومشددة من  قصىاليوم الثالثاء، اقتحاما جديدا للمسجد األ
  .الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة االحتاللعناصر 

ونّفذ غليك ومجموعته جولة استفزازية في المسجد، امتدت من باب المغاربة، مرورا بالساحة األمامية 
باب الرحمة قبل العودة بمسار آخر، والخروج  إلىللجامع القبلي، ثم منطقة المصلى المرواني، وصوال 

من باب السلسة، وسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين، ورقابة حذرة من حراس وسدنة 
  .قصىاأل

وجّدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد صباح اليوم بمجموعات صغيرة ومتتالية، في حين واصلت 
حق الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل قوات االحتالل فرض اجراءاتها المشددة ب

  .دخولهم للمسجد
  

  محكمة االحتالل المركزية تدين الطفل أحمد مناصرة
ية، صباح اليوم الثالثاء، الطفل سرائيلأدانت المحكمة المركزية اإل -وفا 2016- 5-10القدس 

طعن برفقة ابن عمه الذي استشهد  بمحاولتي قتل خالل محاولة تنفيذ عملية ) عاماً  14(أحمد مناصرة 
  .في شهر تشرين االول العام الماضي

وقال محامي الطفل طارق برغوث إن محكمة االحتالل المركزية أدانت الطفل مناصرة في جلسة 
في " بيزجات زئيف"حسم اإلدانة التي عقدت اليوم بمحاولتي قتل بعد إعتقاله وإصابته في مستوطنة 

  .الماضي بزعم محاولة الطعن شهر تشرين االول العام
رفضت طلبنا بإلغاء الئحة االتهام ضده كونه قاصر، وكان برفقة ابن عمه "وأضاف برغوث أن المحكمة 

ولم ينو القتل وانما التخويف ردًا على انتهاكات االحتالل في ) عاماً  15(الشهيد حسن مناصرة 
  ".المبارك قصىالمسجد األ
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ية لالستئناف على قرار ادانة المحكمة سرائيلالمحكمة العليا اإل إلىوأعلن المحامي نية التوجه 
عقد جلسة للمداولة بالحكم في الحادي عشر من شهر تموز المقبل بالمركزية،  إلىالمركزية، مشيرًا 

  .ومن المتوقع أن يكون النطق بالحكم بعد شهر من تلك الجلسة
  .ا عن صدمتهم من القرارورفض ذوو الطفل االسير التعليق على الحكم حيث اعربو 

يذكر أن الطفل احمد مناصرة ُنكل به أثناء اعتقاله، وقد اثيرت صور من يوم اعتقاله وهو مدرج بدمائه 
في الشارع ويتلقى الشتائم من المستوطنين ردود فعل غاضبة، عدا عن تسريب فيديو سجل جلسة 

فلسطيني كونه اعتقل في سن الثالثة بالداخل ال" يركا"تحقيق قاسية معه، ويقبع اآلن في إصالحية 
  .عشرة

ي هو سرائيلواستنكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين القرار، مؤكدة في بيان لها، أن جهاز القضاء اإل
ية التي تمارس بحق كل الفلسطينيين وعلى رأسها األطفال سرائيلجزء من منظومة القتل والبطش اإل"

أكتوبر الماضي أبشع السياسات /ية منذ تشرين أولسرائيلالقاصرين الذين شنت تجاههم السلطات اإل
والممارسات اإلرهابية من اعتقال وتعذيب وإصدار إحكام تعسفية باإلعتقال والحبس المنزلي وفرض 

  ".غرامات مالية باهظة جداً 
  

  مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة والقدس 14االحتالل يعتقل 
ي منذ الليلة الماضية واليوم الثالثاء، سرائيلوات االحتالل اإلاعتقلت ق -وفا 2016- 5- 10رام اهللا 

مواطنا من محافظات رام اهللا والبيرة، والقدس، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وبيت لحم،  14
  .والخليل، تخللتها مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين

عة مواطنين بينهم أطفال من محافظة وأوضح نادي األسير في بيان له، أن قوات االحتالل اعتقلت أرب
، وحسن )عاماً  17(، وسيف راسم حسين )عاماً  16(كريستيانو سام زهران : رام اهللا والبيرة، وهم

  ).عاماً  28(حازم القواسمة  إلى، وجميعهم من بلدة دير أبو مشعل، إضافة )عاماً  16(أحمد عنتوش 
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وسام : فيما اعتقل االحتالل خمسة مواطنين من بلدتي قطنة والعيزرية في مدينة القدس المحتلة، وهم
، )عاماً  17(محمد حوشية، وحسن مصطفى حوشية، ومحمد يوسف شماسنة، ومحمد عمر أبو رومي 

  .من شعفاط) عاماً  14(الطفل أحمد مازن أبو خضير  إلىإضافة 
 30(، وحمزة فتحي قرعاوي )عاماً  21(س الشاب براء نواف العامر كما اعتقلت تلك القوات من نابل

  .من مخيم عين شمس في طولكرم) عاماً 
من بلدة عزون شرق قلقيلية، ومن بلدة ) عاماً  49(كذلك جرى اعتقال المواطن محمد طاهر عصايرة 

واطن شاهر ، كما اعتقل الم)عاماً  16(مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقل الفتى عماد يوسف الشيخ 
  .يحيى أبو جحيشة من الخليل

  
  فوق قبة الصخرة بذكرى النكبة" إسرائيل"دعوات يهودية لرفع علم 

اليوم " الهيكل المزعوم"دعت منظمات يهودية تعمل على أسطورة  -وفا 2016- 5-10القدس 
ي سرائيلتالل اإلرفع علم االح إلىالثالثاء، وعبر مواقع التواصل االجتماعي ومواقع إعالمية تابعة لها، 

المبارك، خالل إحياء الذكرى السنوية لنكبة شعبنا عام  قصىفوق قبة الصخرة المشرفة بالمسجد األ
 .التي تصادف في الخامس عشر من الشهر الجاري 1948

ونشرت هذه المواقع ملصقات يظهر فيه مستوطن وقد اعتلى قبة مسجد الصخرة، وهو رافع علم 
  ".إسرائيل"

  
  يعتقل مواطنين من القدساالحتالل 

ي فجر اليوم الثالثاء، مواطنين اثنين سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-10القدس 
 .من قطّنة والعيزرية في القدس

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمد يوسف شماسنة بعد دهم منزله في 
  .خالل عمليات دهم واسعة لمنازل المواطنين فيهاقرية قطّنة شمال غرب القدس المحتلة، 
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، من منزله في بلدة العيزرية )عاماً  17(كما اعتقلت قوات االحتالل الطفل محمد عمر أبو رومي 
  .جنوب شرق القدس المحتلة

  
  اعتقال شاب في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن

اليوم الثالثاء، شابا  ي، صباحسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5- 10القدس 
المقامة على أراضي المواطنين " ارمو نتسيف"فلسطينيًا بزعم طعنه ثالث مستوطنات في مستوطنة 

 .بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة

المنطقة قوة عسكرية كبيرة وشرعت بإغالق الشوارع والطرقات، دون الكشف عن هوية  إلىووصلت 
  .ة ما حصل بسبب عدم وجود شهود عيانالشاب، أو االفصاح عن ماهيّ 

أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة بعد  إلىوحسب مواقع اعالمية عبرية، تم نقل الشاب 
االعتداء عليه بالضرب واعتقاله، في حين قالت مواقع أخرى ان قوات االحتالل اعتقلت شابا 

  .ات قرب جبل المكبرفلسطينيا بزعم حيازته مقصا ومحاولته مهاجمة فتيات يهودي
  

  االحتالل يعتقل فتاة على حاجز عسكري في القدس المحتلة
، أن قوات جيش االحتالل اإلثنين أمس يومذكرت مصادر عبرية  -وفا 2016-5-9القدس 

قُبالة حي الطور وسط القدس المحتلة، بحجة " الزعّيم"ي، اعتقلت فتاة فلسطينية على حاجز سرائيلاإل
 .على سكينالعثور بحوزتها 

الحاجز، وأثناء تفتيشها ُعثر بحوزتها على سكين، وتم نقلها  إلىوزعمت المصادر أن الفتاة وصلت 
  .للتحقيق في أحد مراكز التوقيف واالعتقال في القدس
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  االحتالل يستولي على أرض في القدس ويسلمها لشركة استيطانية": هآرتس"
، يوم أمس اإلثنينالعبرية في عددها الصادر  "هآرتس"كشفت صحيفة   -وفا 2016-5-9القدس 

دونمات، تعود لعائلة  3ي على قطعة أرض، تبلغ مساحتها سرائيلاستيالء سلطات االحتالل اإل
 .فلسطينية في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة

عمل على التي ت" أمانا" الشركة االستيطانية إلىاالستيالء على األرض، وتسليمها "وقالت الصحيفة إن 
  ".إقامة مستوطنات، وبؤر استيطانية عشوائية جرى دون إعالن، وبصورة مخالفة لألنظمة

وبّينت وثائق قّدمها أصحاب األرض من عائلة أبو طاعة المهجرة من قرية لفتا شمال القدس، في إطار 
ة سلطات ، رغم أنها لم تكن بحوز "أمانا"إلىأنه جرى تسليم األرض "التماس ضد االستيالء عليها 

االحتالل، ومن خالل إجراءات التفافية، وبيروقراطية، حيث منعت أصحابها من البناء فيها، طوال 
  ".السنوات الماضية

أنه تبين اإلعداد والمصادقة على مخطط بناء استيطاني فيها، دون علم أصحابها، كما تم "وأوضحت 
االستيالء عليها، وإخفاء وثائق  إعادة رسم خريطة قسائم األرض في الشيخ جراح من أجل شرعنة

  ."تتعلق بهذه الخطوات عن أصحاب األرض
أن محكمة االحتالل المركزية في القدس رفضت الدعوى التي قدمها أصحاب األرض،  إلىيشار 

  .المحكمة العليا، قبل أسبوع إلىالذين استأنفوا على القرار بتقديم التماس 
االستيطانية المتطرفة، وهي " غوش إيمونيم"أيدي حركة على  1979تأسست عام " أمانا"يذكر أن 

الهيئة الخاصة األهم التي تعمل في مجال إقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وقبل 
زئيف حيفر، وموشيه يوغف، بشبهات : أسبوعين حققت الشرطة مع مسؤولين في هذه الشركة، هما

  .فساد
أن هذه "حاغيت عوفران تأكيدها " سالم اآلن"عن مديرة دائرة االستيطان في حركة " هآرتس"ونقلت 

هي منظمة متخصصة في البناء غير القانوني في " أمانا"الخطوة في الشيخ جراح ليست مفاجئة، و
الشركة ية تسهل كافة اإلجراءات، من أجل أن تنفذ سرائيلأن الحكومة اإل إلى، مشيرة "أراض مسلوبة

  .االستيطانية مخططاتها
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  مستوطنون يستولون على منزل في القدس

، على منزل في حارة السعدية في يوم أمس اإلثنيناستولى مستوطنون  -وفا 2016-5-9القدس 
 .البلدة القديمة من القدس المحتلة، بدعوى ملكيته

وقا عسكريا حول المنزل، ورافق المستوطنون قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل، والتي فرضت ط
  .ومنعت اقتراب السكان من المكان

وأفاد شهود عيان لمراسلنا، بأن المنزل يعود لعائلة اليوزباشي المقدسية، ويتكون من ثالثة طوابق، 
  .ية، والمسيحيةسالم، ومقدسات البلدة القديمة اإلقصىغرفة، ويُطل على المسجد األ 25ويضم 

  
  يين بعد دهم منازلهماالحتالل يعتقل أربعة مقدس

ومساء أمس،  يوم أمس اإلثنيني، فجر سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-5-9القدس 
 .أربعة شبان من محافظة القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها

وقال  .فقد اعتقلت الشاب فراس نضال محمود من منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة
لمراسلنا إن قوات االحتالل داهمت المنزل فجر اليوم بصورة وحشية وأجرت تفتيشات شهود عيان 

  .استفزازية فيه ودمرت العديد من محتوياته
  ).عاماً  17(كما اعتقلت قوات االحتالل أيضا من العيسوية الطفل المقدسي محمود عطية 
رامي محمد رشيد عودة،  وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشاب

  .بعد دهم منزله فجرا بوحشية
وأضاف مراسلنا أن قوات االحتالل اقتحمت فجر اليوم حي الشيخ سعد في جبل المكبر جنوب شرق 

  .القدس المحتلة، واعتقلت الشاب محمد مشاهرة عقب مداهمة منزله
بعد االعتداء عليه في ) عاماً  19(وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء أمس الفتى محمد التميمي 

  .في القدس القديمة قصىحارة باب حطة المالصقة للمسجد األ
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مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة قبل  إلىوقال مراسلنا انه تم تحويل المعتقلين المقدسيين 
  .تقديمهم لمحكمة االحتالل في وقت الحق من اليوم لتمديد اعتقالهم

  
   مد نمر بشروطتشييع جثمان الشهيد مح: القدس

، جثمان الشهيد محمد يوم أمس اإلثنينشخصًا فقط، فجر  30شيع  -وفا 2016-5-9القدس 
مثواه األخير في مقبرة المجاهدين بشارع صالح الدين في  إلىمن العيسوية ) عاماً  37(عبد نمر 

 .القدس المحتلة

العامود في العاشر من شهر ويحتجز االحتالل جثمان الشهيد منذ اعدامه في المصرارة قرب باب 
  .تشرين الثاني الماضي بادعاء محاولة الطعن

وتجمع عدد من المواطنين وأقرباء الشهيد في محيط شارع صالح الدين بعد منعهم من المشاركة في 
  .تسلم الشهيد وتشييعه

 7ن االحتالل عذب عائلته بفعل احتجاز جثمان نجله منذ اكثر م"وقال والد الشهيد عبد نمر إن 
  ."أشهر بعد إعدامه في حي المصرارة

على الرغم من هذه الشروط القاسية اال ان اكرام الميت دفنه ونحن انتظرنا طويًال لنكرم "وأضاف، 
  ".الشهيد محمد وندفنه في تراب القدس

من جانبه، قال محامي مؤسسة الضمير لحقوق االنسان ورعاية األسير محمد محمود إن االحتالل بدأ 
  .ية في جلستها الخميس الماضيسرائيلالجثامين المحتجزة وفق توصيات المحكمة العليا اإل بتسليم

ساعة وفق االتفاق ولم يكن جثمانه  48وأفاد بأن االحتالل أخرج جثمان الشهيد من الثالجات قبل 
 المحتجزة خالل األيام المقبلة حسب 11مجمدًا، مرجحًا أن تتم مواصلة تسليم باقي الجثامين ال

  .توصيات المحكمة بتسليم جميع الشهداء قبيل شهر رمضان المبارك
ثكنة عسكرية عبر اغالق  إلىوحولت قوات االحتالل محيط باب الساهرة وشارع صالح الدين 

الشوارع ونشر المركبات العسكرية والجنود والفرق الخيالة لحين انتهاء عملية الدفن التي انتهت في 
  .ساعات الصباح األولى
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  مسيرة عنصرية للمستوطنين في القدس القديمة

يوم األحد، في مسيرة عنصرية في خرج عشرات المستوطنين، مساء  -اوف 2016-5- 8القدس 
 .البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحماية قوات كبيرة من جنود االحتالل

ديمة، ويطوفون في وينتظم المستوطنون عشية مطلع كل شهر عبري في مسيرة عنصرية في البلدة الق
  .المبارك، وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب قصىشوارعها بالقرب من أبواب المسجد األ

ومنعت قوات االحتالل المصلين من الخروج من بابي األسباط وحطة بعد انتهاء صالة العشاء، بسبب 
  .مسيرة المستوطنين


