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  م22/3/2016 الثالثاء: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  قصىاقتحامات األعناصر مخابرات وضباط شرطة ومستوطنون يتناوبون على. 

  مقدسياً  15قوات االحتالل تعتقل. 

  يوماً  15 قصىمقدسيين عن البلدة القديمة واأل 5االحتالل يقرر إبعاد. 

  ًفي القدس تجارياً  جرافات االحتالل تهدم محال. 

 بلدية االحتالل تهدم منزًال متنقًال في القدس. 

  مناصرة واسكافياالحتالل يقرر تسليم جثماني الشهيدين المقدسيين. 

 الهيئة اإلسالمية ترفض محاوالت منع رفع األذان في القدس ومساجدها. 

 ثالث أمهات مقدسيات يقبعن في األسر: في يوم األم. 

  قصىاألخطر قرب األ" االستيطاني" كيدم"مشروع  اليوماالحتالل يبحث.  
  

  
  
  

  قصىعناصر مخابرات وضباط شرطة ومستوطنون يتناوبون على اقتحامات األ
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ية، ومجموعة من إسرائيلتناوب اليوم الثالثاء، ضباط شرطة ومخابراٍت  -وفا 2016-3-22القدس 
المبارك،  قصىالطلبة اليهود، ومجموعات من عصابات المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد األ
  .بحراسة وحماية معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

لمراسلنا، إن عناصر المخابرات وضباط الشرطة نفذوا جوالت  قصىأحد العاملين في األوقال 
استكشافية في أرجاء المسجد، يبدو أنها تسبق اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين عشية األعياد 

  .اليهودية
سجد المشاركة الواسعة في اقتحامات الم إلىوكان اتحاد منظمات الهيكل المزعوم دعا أنصاره 

خالل فترة األعياد اليهودي، وخالل الفترة التي تسبقها بدءًا من اليوم، وأكد أن هذه المنظمات  قصىاأل
  .بحماية شرطة االحتالل قصىستؤدي صلوات وشعائر تلمودية خاصة في األ

وانتشر المصلون وطلبة مجالس العلم اليوم في المسجد وتصدوا القتحامات المستوطنين بهتافات 
االحتجاجية، في حين واصلت مجموعة من النساء المبعدات عن المسجد اعتصامها قرب  التكبير
  .من جهة باب حطة احتجاجًا على منعهن من دخول المسجد والصالة برحابه قصىباب األ

  
  مقدسياً  15قوات االحتالل تعتقل 

اعتقاالت واسعة ي اليوم الثالثاء، حملة سرائيلشّنت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-3- 22القدس 
 .مواطنا من األسرى المحررين واألشبال من مناطق مختلفة في القدس المحتلة 15طالت 

ثائر زغير، وثائر أبو صبيح، : وتركزت حملة االعتقاالت في حارات وأحياء القدس القديمة، وطالت
وليد تفاحة، وليث غيث، وأحمد الشاويش، ونور الشلبي، وليث الشلبي، وأمجد غروف، ورائد غروف، و 

وأمير البلبيسي، وعمر الزعانين، ومحمود نجيب، وروحي الكولغاصي، وبسام حجازي، ومحمد أبو 
  .شوشة

عن  وسبق االعتقاالت عمليات دهم وحشية واسعة لمنازل المواطنين برفقة كالب بوليسية، فضالً 
  .اللتسليم أوامر استدعاء لعدد آخر من الشبان واألشبال لمراجعة مخابرات االحت

  .ةابعة لالحتالل في المدينة المقدسمراكز تحقيق وتوقيف ت إلىوتم تحويل المعتقلين 
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  يوماً  15 قصىمقدسيين عن البلدة القديمة واأل 5االحتالل يقرر إبعاد 
، سراح سرائيلي قبل ظهر اليوم الثالثاءأطلقت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016-3-22القدس 

  .يوماً  15، لمدة قصىإبعادهم عن القدس القديمة، بما فيها المسجد األخمسة مقدسيين، بشرط 
محمد أبو شوشة، وأمير البلبيسي، وبسام حجازي، ووليد تفاحة، وليث غيث، : وشمل القرار كال من

الذين اعتقلتهم  فجر اليوم، ضمن حملة اعتقاالت واسعة في القدس القديمة ومحيطها عشية األعياد 
  .اليهودية

  
  في القدس تجارياً  جرافات االحتالل تهدم محالً 

ي في القدس اليوم الثالثاء، سرائيلهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإل -وفا 2016-3- 22القدس 
. لبيع الهواتف بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص تجارياً  محالً 

في  محكماً  عسكرياً  وأفاد مراسلنا، بأن قوة معززة من جنود االحتالل اقتحمت المنطقة، وفرضت طوقاً 
  .محيط المحل التجاري، خالل عملية الهدم

  
  بلدية االحتالل تهدم منزًال متنقًال في القدس

هدمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، صباح اليوم الثالثاء،  - وفا 2016-3- 22 القدس
متر مربع، يعود للمواطن مجدي جمال ادريس بمنطقة األشقرية  100مساحته " كرفان"منزًال متنقًال 

 .بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص

قبل يومين يقضي بهدم  االحتالل كانت قد وضعت إخطاراً  وقال جمال ادريس لمراسلنا إن بلدية
ال أن البلدية أصّرت على عملية الهدم ونفذتها إوتم االتصال بالمحامي لوقف عملية الهدم " الكرفان"

  .اليوم
ن منزله في نفس المنطقة وسبق لبلدية االحتالل أن هددت بهدمه لنفس الذريعة علمًا أوأضاف ادريس 
  .تعجيزية لتحقيق ذلك ة في عملية الترخيص لكن البلدية تضع شروطاً أن العائلة ماضي

وتثبيته على أرضه، الستحالة الحصول على " كرفان"ن ولده اضطر إلحضار منزل متنقل أوأوضح 
  .ألف شيقل وكان جاهزًا للسكن 90كّلف ما قيمته " الكرفان"أن  إلى رخصة من البلدية للبناء، الفتاً 
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  يتسليم جثماني الشهيدين المقدسيين مناصرة واسكافاالحتالل يقرر 

، تسليم جثماني شهيدين اإلثنين أمس يومقررت سلطات االحتالل،  -وفا 2016-3-21القدس 
مقدسيين، بعد منتصف الليلة، لعائالتهما لدفنهما في مقبرة باب األسباط بالمدينة، بعد احتجازهما منذ 

  .عدة أشهر
محمد محمود، أن مخابرات االحتالل قررت تسليم جثماني الشهيدين وأوضح محامي مؤسسة الضمير 
، وهما من سكان حي )عاماً  21(، وعمر ياسر اسكافي )عاماً  15(المقدسيين حسن خالد مناصرة 
  .بيت حنينا شمال مدينة القدس

في  شخصاً  40- 30وأضاف المحامي محمود أن المخابرات اشترطت على األهالي مشاركة ما بين 
ألف شيقل لضمان شروط التسليم،  20زة فقط، والتسليم بعد منتصف الليل، ودفع كفالة مالية الجنا

  .وسيكون تسليم الجثمانين على التوالي
"  بسغات زئيف"في مستوطنة  2015- 10- 12أن الشهيد الطفل مناصرة ارتقى بتاريخ  إلىيشار 

  .بالقدس الغربية 2015-12-6اريخ بتالمقامة على أراضي بيت حنينا، أما الشهيد اسكافي فارتقى 
يقضي بإلزام النيابة العامة الرد على  ية العليا قراراً سرائيلفي سياق آخر، أصدرت المحكمة اإل

االستئناف الذي قدمه المحامي محمد محمود والذي طالب فيه بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء 
  .المقدسيين المحتجزين في الثالجات

أنه قدم  ، إالّ يوماً  14المحكمة العليا طالبت الشرطة بالرد على االستئناف خالل وأضاف محمود أن 
  .ال النيابة العامة ليوم غٍد للردلتقصير مدة الرد على االستئناف، وبالتالي قررت العليا اليوم إمه طلباً 

  
  

  الهيئة اإلسالمية ترفض محاوالت منع رفع األذان في القدس ومساجدها
أكدت الهيئة االسالمية العليا في القدس رفضها ألي إجراء احتاللي  - وفا 2016-3-21القدس 
منع رفع األذان عبر مكبرات الصوت في القدس ومساجدها، وحّملت السلطات المحتلة  إلىيؤدي 

 .وعموم الوطن قصىسيبقى مرتفعًا في المسجد األ" اهللا أكبر"مسؤولية ذلك، مؤكدة أن نداء 
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على أن األذان شعيرة من شعائر  اإلثنين أمس يومنسخة منه " وفا"، في بيان وصلت وشددت الهيئة
  .اإلسالم، وهو مرتبط بشكل مباشر بالصالة التي هي ركن من أركان اإلسالم

ية المحتلة تخطط لمنع رفع سرائيللقد تناولت وسائل اإلعالم مجددًا بأن السلطات اإل: "وجاء في البيان
الصوت، وكأن االحتالل الغاشم ال يدري ما منزلة األذان بالنسبة للمسلمين في األذان عبر مكبرات 

  !".بقاع العالم
َمْن يدعي أنه ينزعج من رفع األذان عليه أن يرحل، نعم عليه أن ": واختتمت الهيئة بيانها بالقول

  ".يرحل
  

  ثالث أمهات مقدسيات يقبعن في األسر: في يوم األم
بينما تقبع في األسر  اإلثنينيوم في يوم األم الذي حّل  - Alquds online 2016-3- 21القدس 

  .أسيرة مقدسية منهن ثالث أمهات يعانين أوضاعا صعبة في سجون االحتالل 14
من ) عاماً  50(وقالت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أن األسيرة عالية شيخ علي عباسي 

بالسجن  حكماً  س المنزلي ثالث سنوات، وتقضي حالياً ، خضعت للحبقصىسلوان جنوب المسجد األ
في سجن الشارون، بينما تعاني من عدة أمراض صعبة، وهي أم األسير المقدسي  شهراً  28الفعلي 

  .سنوات 10عيسى العباسي المحكوم بالسجن 
 من حي جبل المكبر فهي أم لثالثة أطفال تقضي حكماً ) عاماً  32(أما األسيرة سامية مشاهرة 

علًما أنها زوجة األسير . في سجن الدامون، وقد مضى على اعتقالها ستة أشهر شهراً  11السجن ب
  .عاماً  14مؤبد، وقد مضى على اعتقاله  20المقدسي فهمي مشاهرة المحكوم بالسجن 

من جبل المكبر وهي أم لطفل، قبل خمسة ) 32عاماً ( في حين اعتقلت األسيرة إسراء جعابيص 
لتها تنفيذ عملية دهس، وما تزال موقوفة حتى اآلن في سجن الشارون بينما تعاني أشهر، بزعم محاو 

من حروق خطيرة في كافة أنحاء جسمها وهي بحاجة ماسة للعالج الطبي، في حين يتعمد االحتالل 
  .المماطلة في تقديم العالج لها

  
  قصىاألخطر قرب األ" االستيطاني" كيدم"مشروع  اليوماالحتالل يبحث 
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 من المقرر أن يعقد المجلس الُقطري للتنظيم والبناء - Alquds online 2016-3-22القدس 
يوم الثالثاء، جلسة مستعجلة إلعادة النظر بمخطط جمعية العاد االستيطانية المعروف الالصهيوني، 

 ، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة"حوض البلدة القديمة -عير دافيد –مجمع كيدم "باسم 
  .المبارك قصىببلدة سلوان، جنوب المسجد األ

الثالثاء للمجلس القطري للتنظيم والبناء  اليومصباح  عقدتجلسة الد أن وذكر المحامي سامي ارشي
، وذلك بعد رفض المخطط "كيدم االستيطاني"إلعادة البحث في االستئنافات المقدمة ضد مشروع 

، وبصورة مفاجئة "ات في مجلس التخطيط األعلىلجنة االستئناف"مطلع حزيران الماضي من قبل 
عضوا عقد جلسة جديدة له إلعادة النظر في االستئنافات  15علن المجلس القطري المؤلف من أ

من أهالي حي وادي حلوة (، -بشكل منفصل–المقدمة من قبل مجموعة من الجهات والمؤسسات 
، "عميق شافيه"و" عير عميم"تي ومثلهم المحامي سامي أرشيد، ومن لجنة وادي حلوة، ومؤسس

  ").يينسرائيلاإل"ومجموعة من األكاديميين 
وأكد المحامي ارشيد أن عقد جلسة خاصة في المجلس القطري إلعادة النظر باالستئنافات هو إجراء 

ن تدخالت سياسية من أعلى المستويات جرت لعقد هذه الجلسة في أ، مما يدل ال نادراً إال يحدث 
  .لتمرير هذا المشروعمحاولة جديدة 


