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  م18/7/2016 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 قصىاالحتالل يعتقل شابين من باحات المسجد األ. 

  أشهر 6االحتالل يحكم على الصحفية سماح الدويك بالسجن لـ. 

 االحتالل يعتقل عددا من المقدسيين. 

  والقدس مواطناً من الضفة 14قوات االحتالل تعتقل. 

  شهرا 28االحتالل يحكم على طفل مقدسي بالسجن لمدة. 

 أهالي أسرى القدس يزورون أبناءهم على نفقتهم الخاصة. 

  قصىيستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية لألالمستوطنون. 

  شبان وتسليم استدعاء لصحفي في القدس 3اعتقال. 
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  قصىاالحتالل يعتقل شابين من باحات المسجد األ
ي، اليوم اإلثنين، شابين من باحات سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 18القدس 

  .المبارك قصىالمسجد األ
اقليم القدس، " فتح"قوات االحتالل اعتقلت الشابين عادل أبو زنيد من قيادة حركة وأكد مراسلنا أن 

خارج المسجد، باتجاه أحد مراكز التوقيف  إلى، واقتادتهما قصىوعاهد الرشق، من المسجد األ
  .والتحقيق في المدينة المقدسة

من باب  قصىمسجد األفي السياق ذاته، جددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم، اقتحامها لل
  .المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

وقال مراسلنا إن االقتحامات تتم بمجموعات صغيرة ومتتالية، فيما تصدى مصلون لهذه االقتحامات 
  .بهتافات التكبير االحتجاجية

  
  أشهر 6االحتالل يحكم على الصحفية سماح الدويك بالسجن لـ 

ي في مدينة القدس المحتلة، اليوم سرائيلمحكمة االحتالل اإل حكمت -وفا 2016- 7-18القدس 
 .االثنين، على الصحفية سماح الدويك بالسجن لمدة ستة أشهر، ويوم

 قصىوكان االحتالل اعتقل الدويك من منزلها بحي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األ
، باستخدام كلمتي "فيسبوك"على الـالمبارك، في العاشر من شهر نيسان الماضي، بتهمة التحريض 

  .، اللتين يعتبرهما االحتالل من الكلمات المحرضة على العنف"انتفاضة"و" شهيد"
  

  االحتالل يعتقل عددا من المقدسيين
ي فجر اليوم االثنين، عددا من سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 18القدس 

 .ل المواطنين، في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلةالمواطنين خالل حمالت دهم واسعة لمناز 
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وتركزت حملة االحتالل في بلدة العيسوية، حيث داهمت قوات االحتالل عددا كبيرا من منازل 
الطفل محمد عمر عطية، وباسم معتوق، وداوود يوسف عطية، وأنس أبو : المواطنين واعتقلت كال من

  .عصب
زرية جنوب شرق القدس المحتلة، واعتقلت شابا لم تعرف هويته،  واقتحمت قوات االحتالل بلدة العي

اقتحمت قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين،  كما 
  .وفتشتها بشكل استفزازي، ولم يبلغ عن اعتقاالت

  
  مواطناً من الضفة 14قوات االحتالل تعتقل 

ي اعتقلت سرائيلنادي األسير الفلسطيني، بأن قوات االحتالل اإلأفاد  -وفا 2016- 7-18رام اهللا 
 .مواطناً من محافظات الضفة الغربية، بينهم قاصرون 14الليلة الماضية وصباح اليوم االثنين، 

أنس : وأوضح نادي األسير أن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من القدس، بينهم قاصرون، وهم
، ومحمد عمر عطية، وهو قاصر، ونظام أبو )عاماً  17(، وداود يوسف عطية )عاماً  17(أبو عصب 

  .رموز، ومحمد أبو سبيتان، وباسم معتوق
محمد عارف الحجوج : وأضاف ان قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم

، )عاماً  21(و حسن ، وعلي محمود أب)عاماً  38(، ونبيل كامل الجعبري )عاماً  20(من بني نعيم 
الشقيقان عالء وأنس أبتلي، وسليم : وشداد حمودة الشرحة، وثالثة مواطنين من محافظة قلقيلية، وهم

  .كما اعتقلت المواطن مجدي نزار عطاطرة من محافظة جنين .الجعيدي
  

  شهرا 28االحتالل يحكم على طفل مقدسي بالسجن لمدة 
ي، اليوم اإلثنين، حكما على سرائيلاالحتالل اإلأصدرت محكمة  -وفا 2016- 7- 18القدس 

ألف  15شهرا، وغرامة مالية بقيمة  28الطفل نسيم محيسن من بلدة العيسوية، بالسجن الفعلي لمدة 
 .شيقل
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، عاماً  14وكانت محكمة االحتالل قضت يوم أمس على الطفل المقدسي القاصر معاوية علقم 
سنوات، وغرامة مالية  3أشهر وقف تنفيذ لمدة  10ة، وسنوات ونصف السن 6بالسجن الفعلي لمدة 

  .ألف شيقل 26قيمتها 
  

  أهالي أسرى القدس يزورون أبناءهم على نفقتهم الخاصة
أفادت لجنة أهالي األسرى المقدسيين، بأن ثالث حافالت انطلقت  -وفا 2016- 7- 17القدس 

" رمون"رة أبنائهم القابعين في سجني فجر اليوم األحد، تقل عددًا من أهالي األسرى المقدسيين لزيا
 .، على نفقتهم الخاصة"جلبوع"و

أصّروا على التوجه لزيارة أبنائهم   وأوضحت اللجنة، على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، أن األهالي
اليوم على نفقتهم الخاصة، بعد أن تنصلت اللجنة الدولية للصليب األحمر من مسؤولياتها في تغطية 

  .واحدة في الشهر  زيارة إلىت، وتقليصها نفقة الزيارا
أن أهالي األسرى يؤكدون من خالل هذه الخطوة، استمرارهم في دعم أبنائهم  إلىوأشار أبو عصب 

األسرى من خالل الزيارات المتواصلة، ويرفضون أي مساس بحقهم الطبيعي في التواصل مع أبنائهم 
  .وزياراتهم

  
  قصىاالستفزازية لألالمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم 

استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم األحد، اقتحاماتها  -وفا 2016- 7- 17القدس 
المبارك، من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من  قصىاالستفزازية والمشبوهة للمسجد األ

 .شرطة االحتالل الخاصة ووحدة التدخل السريع

حراس المسجد وعدد من المصلين أحبطوا محاوالت بعض  وأفاد شهود عيان لمراسلنا بأن
، في حين تصدى مصلون القتحامات المستوطنين قصىالمستوطنين أداء طقوس تلمودية في األ

  .وجوالتهم االستفزازية بهتافات التكبير



 

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 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

وكان عشرات المصلين وطلبة مجالس العلم انتشروا في مرافق المسجد منذ ساعات الصباح وفرضوا 
على جوالت المستوطنين، في حين شددت قوات االحتالل إجراءاتها على مداخل المسجد رقابة 
  .المسجد المبارك إلىالرئيسية، واحتجزت بطاقات عدد من النساء والشبان خالل دخولهم  قصىاأل
  

  شبان وتسليم استدعاء لصحفي في القدس 3اعتقال 
ي، فجر اليوم األحد، الشاب أحمد لسرائياعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 17القدس 

أحد مراكز التحقيق  إلىمن مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحولته ) عاماً  19(عبد اهللا اللوزي 
 .والتوقيف التابعة لها

وكانت قوات االحتالل، قد اعتقلت مساء أمس، شابين من حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب 
  .المبارك قصىالمسجد األ

إن عناصر من الوحدات الخاصة بقوات االحتالل اقتحمت الحي ": وفا"شهود عيان لمراسل وقال 
مساء، وشرعت بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات الركاب وإخضاع عدد من الشبان للتفتيش 
الجسدي، كما اعتلى عدد من جنود االحتالل أسطح المحالت التجارية، وأجبرت قوات االحتالل 

  ".على إغالق محالهم، قبل أن تعتقل من أحدها شابين عرف منهما مصطفى الغزاويتجار المنطقة 
ذلك، سلمت قوات االحتالل، فجر اليوم، اإلعالمي فيصل الرفاعي بالغا لمقابلة مخابراتها بعد  إلى

  .دهم منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
  


