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  2016، أيلول 20 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  القدساالحتالل يعتقل تسعة مواطنين من العيسوية في. 

 جرافات االحتالل تهدم منشآت وبركسات زراعية في القدس. 

 صيدم يبحث مع مسؤول بلجيكي تأهيل مدارس القدس. 

  أشهر 6لـ قصىفي القدس عن األ" فتح"االحتالل يبعد نائب أمين سر. 

 االحتالل يستبيح دماء الفلسطينيين: فتح بالقدس. 

 "ي منظمإسرائيلات الميدانية إرهاب عداماإل": شؤون القدس. 

 االحتالل يجبر تجار القدس على إغالق محالهم. 

 إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص االحتالل في القدس. 

 اعتقال شاب من حي واد الجوز وسط القدس. 

 سمخالفات واسعة للمركبات في القد االحتالل يشن حملة. 

 إصابات واحتراق محل تجاري بفعل قنابل االحتالل في القدس. 
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  االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من العيسوية في القدس
شنت قوات االحتالل، فجر وصباح اليوم الثالثاء، حملة دهٍم واسعة  -وفا 2016- 9- 20القدس 

لمنازل المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، اعتقلت خاللها تسعة من أبنائها معظمهم 
 .مراكز تحقيق وتوقيف في مدينة القدس إلىمن القاصرين، وحّولتهم 

: وذكر محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين، محمد محمود، أن قوات االحتالل اعتقلت األطفال
رضا محمد عبيد، وداود يوسف عطية، ومؤمن مأمون محيسن، والشبان منصور محمود، وشادي 

  .سين صبحيمحيسن، وموسى عسيلة، وحمودة محمد حريز، وأحمد جمال عطية، ويا
  

  جرافات االحتالل تهدم منشآت وبركسات زراعية في القدس
ي، صباح اليوم سرائيلهدت جرافات تابعة لسلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 9-20القدس 

الثالثاء، بركسات ومنشآت زراعية لمواطنين في منطقة واد الحمص بحي بيت حنينا شمال القدس 
 .المحتلة، بحجة عدم الترخيص

قوة عسكرية تابعة لجيش االحتالل اقتحمت المنطقة وضربت طوقا عسكريا محكما في وكانت 
  .محيطها قبل وخالل عملية التدمير

  
  صيدم يبحث مع مسؤول بلجيكي تأهيل مدارس القدس

، اإلثنينيوم يم العالي صبري صيدم، في مكتبه بحث وزير التربية والتعل -وفا 2016- 9-19رام اهللا 
في فلسطين ديريك دوبري، عدة قضايا مشتركة لخدمة  BTC البلجيكية للتنميةمع رئيس الوكالة 

 .التعليم من أبرزها متابعة تأهيل وترميم المدارس الفلسطينية في القدس

وجدد صيدم تأكيده على عمق التعاون والشراكة البناءة بين فلسطين وبلجيكا، معربًا عن شكره 
للوزارة عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف وتقديره للحكومة البلجيكية على دعمها 

  .خدمة العملية التعليمية
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وثمن صيدم اهتمام بلجيكا وحرصها الكبير على تأهيل مدارس القدس بشكل خاص وتشييد العديد 
  .من المدارس في كافة محافظات الوطن

التربوية في الوكالة البلجيكية عفاف وحضر اللقاء مستشارة الوزير سكينة عليان، ومسؤولة المشاريع 
  .عباسي

  
  أشهر 6لـ قصىفي القدس عن األ" فتح"االحتالل يبعد نائب أمين سر 

، نائب أمين سر حركة اإلثنينيوم دت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أبع -وفا 2016- 9- 19القدس 
 .أشهر 6، لمدة قصىإقليم القدس شادي إمطور، عن المسجد األ" فتح"

إن مخابرات االحتالل استدعته للتحقيق صباح اليوم، وبعد ساعات سلمته أمرًا " وفا"إمطور لـوقال 
خطرًا على األمن الشخصي والعام "أشهر، بحجة تشكيله  6لمدة  قصىباإلبعاد عن المسجد األ

  ".قصىوالممتلكات في المسجد األ
ت االحتالل وسياساته هي إجراءا: وحّمل االحتالل مسؤولية التصعيد في مدينة القدس، وقال
  .المحرض األكبر في المدينة وليس أهلها الذين ينكل بهم يوميا

  
  االحتالل يستبيح دماء الفلسطينيين: فتح بالقدس

، أن قوات اإلثنينيوم إقليم القدس، في بيان لها  - "تحف"أكدت حركة  -وفا 2016- 9-19القدس 
بشكل متعمد ومباشر، األمر الذي ينذر بعواقب  االحتالل باتت تستهدف وتستبيح دماء الفلسطينيين

 .وخيمة

الميداني والقتل اليومي التي ترتكبها قوات االحتالل بحق  عداموجاء البيان بعد عمليات اإل
سبعة مواطنين خالل أسبوع بحجج وذرائع واهية، والتي كان  إعدامالفلسطينيين العزل، حيث تم 

  .اليومآخرها استهداف الشاب أيمن الكرد صباح 
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وقال أمين سر حركة فتح في القدس عدنان غيث، إن شعبنا الفلسطيني أصبح هدفًا مباشرا لعمليات 
الميداني والقتل بدم بارد أمام قوات االحتالل، التي ترتكب الجرائم تحت سمع وبصر العالم  عداماإل

  .أجمع، دون أن يتحرك أحد لوقف هذه الجرائم العنصرية
 إلىودعت حركة فتح مؤسسات المجتمع الدولي، وجمعيات حقوق اإلنسان، وجامعة الدول العربية، 

ضرورة وقف سياسة الصمت أمام المذابح والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني يوميا، 
  .وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية ومالحقتهم

ية، والذي يقضي سرائيلرار الصادر عن المحكمة المركزية اإلوعلى صعيد آخر، استنكر غيث، الق
وفي البلدة القديمة،  قصىبالسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية خارج بوابات المسجد األ

، قصىفي الوقت الذي تهاجم فيه شرطة االحتالل المعتكفين والمرابطين على أبواب المسجد األ
  .وتمنع دخولهم للمسجد" تنظيما إرهابيا"وداء وتعتبرهم والذين تدرجهم ضمن القائمة الس

وندد غيث بقيام المتطرف يهودا غليك اليوم، بتأدية طقوس تلمودية أمام باب القطانين، حيث بثها 
تنفيذ أوسع اقتحامات خالل األيام  إلىمباشرة على صفحات التواصل االجتماعي، ودعا المستوطنين 

  .قصىس تلمودية في أي مكان داخل ساحات المسجد األالقادمة، وطلب منهم أداء طقو 
، والمساس بحرمة المقدسات عداموحّمل غيث حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن عمليات اإل

، وما يتبعه من سياسة إغالق البلدات والمحال التجارية وهدم البيوت قصىوعلى رأسها المسجد األ
هذه الممارسات العنصرية ال تسهم إال في تأجيج األوضاع والمالحقات بكافة أشكالها، معتبرا أن 

  .وتفجيرها
  

  ي منظمإسرائيلات الميدانية إرهاب عداماإل": شؤون القدس"
إن "قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية،  -وفا 2016- 9-19القدس 

ي منظم، وأن تصريحات إسرائيلات الميدانية التي تمارسها سلطات االحتالل هي إرهاب عداماإل
 .."المتطرف غليك تحريضية وجبانه
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ي سرائيل، من خطورة مواصلة سلطات االحتالل اإلاإلثنينيوم ذرت الدائرة في بيان صادر عنها وح
المبارك، وارتكاب المزيد من  قصىالنتهاكاتها االجرامية والعنصرية بحق مدينة القدس والمسجد األ

ات الميدانية المتواصلة، والتي تمثلت بإطالق النار صباح اليوم على عداماإل جرائمها من خالل تنفيذ
إصابته إصابة بالغة، وتركه ملقى  إلىفي منطقة باب الساهرة في مدينة القدس ما أدى   شاب مقدسي

  .على األرض دون عالج
ي سرائيلاإل وطالبت دائرة شؤون القدس في المنظمة، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان

بتشديد   يسرائيلاإلجراءات التي أشار اليها رئيس حكومة االحتالل اإل  خطورة إلىولفتت . المتواصل
المبارك والبلدة القديمة، من خالل  قصىالحصار والقبضة األمنية على مدينة القدس والمسجد األ

والتي ستبدأ مطلع شهر " وديةاألعياد اليه"ي عشية سرائيلتعزيز تواجد قوات شرطة وجيش االحتالل اإل
تشديد الخناق على المقدسيين  إلىتشرين أول القادم، موضحة ان سلطات االحتالل عمدت مؤخرا 

  .المبارك للصالة قصىومنعهم من حرية الحركة والتنقل واحتجازهم وحرمانهم من دخول المسجد األ
يحات المتطرف عضو وفي سياق متصل، حذرت دائرة شؤون القدس من مخاطر وتداعيات تصر 

ي بنيامين نتنياهو بشأن سرائيلالكنيست عن حزب الليكود، يهودا غليك، بكسر قرار رئيس الوزراء اإل
بسبب حساسية األوضاع  قصىمواصلة منع أعضاء الكنيست ووزراء حكومته من اقتحام المسجد األ

  .الميدانية

ة حكومته العنصرية ونواياهم االرهابية ووصفت الدائرة تصريحاته بالتحريضية التي تعكس نهج وسياس
   إن هذه التهديدات والتصريحات الجبانة لن تثني شعبنا الفلسطيني الصامد عن"في المنطقة، قائلًة 

، مشيدة "المبارك قصىحماية حقوقه و مقدساته في مدينة القدس وصد أي اعتداء على المسجد األ
  .مدافعين والحافظين على قدسية وعروبة القدسبالمواقف البطولية ألبناء المدينة المقدسة ال
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  االحتالل يجبر تجار القدس على إغالق محالهم
، خاصة في شوارع اإلثنينيوم جار مدينة القدس المحتلة، صباح أغلق ت -وفا 2016- 9-19القدس 

من قوات صالح الدين والسلطان سليمان والرشيد، المتاخمة للبلدة القديمة في القدس المحتلة، بأمر 
 .االحتالل

من ) عاماً  20(جاء أمر االحتالل عقب اطالق جنوده الرصاص على الشاب المقدسي أيمن الكرد 
، بذريعة طعنه صباح اليوم جنديين من قوات ما قصىحي راس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد األ

هما بجروح بين في منطقة باب الساهرة من أبواب القدس القديمة وإصابت" حرس الحدود"يسمى 
  .البليغة والمتوسطة

وقال مراسلنا ان جنود االحتالل انتشروا في شارع صالح الدين ووسط المدينة وشرعوا عبر مكبرات 
الصوت، بالطلب من التجار إغالق محالهم، وسط حالة ما زالت متوترة في المنطقة حتى بعد إعادة 

  .ب الحادثةفتح أبواب القدس القديمة، التي أغلقها االحتالل عق
  

  إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص االحتالل في القدس
يوم بجروح خطيرة، ) عاماً  20(الكرد  أصيب الشاب أيمن حسن -وفا 2016- 9-19القدس 
ي، أمام باب الساهرة أحد أبواب سور القدس، بزعم محاولة سرائيل، برصاص قوات االحتالل اإلاإلثنين
 .طعن

لها، أن شرطيان أصيبا في الحادث، فيما ذكرت أن الكرد وهو من  وادعت شرطة االحتالل في بيان
  .سكان راس العامود أصيب بجروح خطيرة، ووصفت حالته بالحرجة

وقالت مراسلتنا، إن قوات االحتالل أغلقت محيط باب الساهرة، وتجري عمليات تمشيط حول 
  .البلدة القديمة من القدس المحتلة
مستشفى  إلىية لوبا السمري، أن المصاب الكرد تم نقله سرائيلاإلوأكدت المتحدثة باسم الشرطة 

، والتزال حالته حرجة، فيما وصفت حالة الشرطية المصابة بالبالغة، وتتلقى "هداسا هارهتسوفيم"
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، ووصفت حالة الشرطي اآلخر بالمتوسطة، وجرى نقله "شعري تسيدق"العالج في مستشفى 
  .العالج، لتلقى "هداسا عين كارم"لمستشفى 

  
  اعتقال شاب من حي واد الجوز وسط القدس

، شابًا من حي األحديوم قوات االحتالل اإلسرائيلي، عصر اعتقلت  -وفا 2016- 9-18القدس 
 .وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي

بشارع  مركٍز تابع لشرطة االحتالل إلى" مجهول الهوية"وقال شهود عيان لمراسلنا إنه تم اقتياد الشاب 
  .صالح الدين وسط المدينة المقدسة

  
  االحتالل يشن حملة مخالفات واسعة للمركبات في القدس

، حملة واسعة بحق األحديوم شنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي،  -وفا 2016- 9- 18القدس 
 .مركبات مواطنين مقدسيين، وحررت مخالفات مالية باهظة بحق أصحابها

ينا شمال القدس المحتلة، وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة بين وتركزت الحملة في حي بيت حن
  .شيقل وألف شيقل 500

  
  إصابات واحتراق محل تجاري بفعل قنابل االحتالل في القدس

يوم السبت، عدد من المواطنين باالختناق إثر نشوب أصيب، مساء  -وفا 2016- 9-17قدس ال
االحتالل قنابل الغاز والصوت تجاهه في بلدة العيزرية النيران في محل لأللبسة، جراء إلقاء قوات 

 .شرق القدس المحتلة

وقال صاحب المحل وسام إمطور لمراسلتنا، إن قوات االحتالل أطلقت القنابل بشكل عشوائي خالل 
عمق محله التجاري لبيع األلبسة ما أدى  إلىمالحقتها مجموعة من الشبان، حيث وصل جزء منها 

  .ائعاحتراق البض إلى
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استهداف قوات االحتالل بشكل متعمد  إلىأن الخسائر بفعل الحريق فادحة، منوها  إلىولفت 
  .للمحالت التجارية دون االكتراث بأنها مفتوحة ويتواجد فيها أصحابها

وتجمع المواطنون لمساندة صاحب المحل الذي أصيب باالختناق، كما تدخلت طواقم اإلسعاف 
  .لى الحريقوالدفاع المدني للسيطرة ع

  
  
  

  -انتهى-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


