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  م26/7/2016 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 في العيسوية منشآت سكنية وتجارية 4جرافات االحتالل تهدم : القدس. 

  منزال في بلدة قلنديا 11االحتالل يهدم. 

 ي بالقانون إسرائيلهدم المنازل بالجملة في القدس ومحيطها استهتار : الخارجية

 .الدولي

  اصابة في مواجهات ليلية بأبو ديس عقب مسيرة تضامنية مع  30أكثر من

 .األسرى

 جثامين الشهداءمحكمة االحتالل تطالب بتوضيح سبب احتجاز : القدس. 

 االحتالل يمدد اعتقال قاصرين جريحين: القدس. 

  غوغل يحذف فلسطين من خارطة العالم ويعتبر القدس عاصمة محرك البحث

 "إسرائيل"

 حاخامات متطرفون يقتحمون :وسط دعوات المتطرفين لمواصلة االقتحامات

 .صباح اليوم األقصى
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  وتجارية في العيسوية منشآت سكنية 4جرافات االحتالل تهدم : القدس
ي في القدس، اليوم الثالثاء، سرائيلهدمت جرافات بلدية االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 26القدس 

 .منشآت سكنية وتجارية في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص 4

، إن جرافات االحتالل اقتحمت القرية "وفا"وقال عضو لجنة المتابعة في القرية محمد أبو الحمص لـ
فجرا، وشرعت بهدم منزل قيد اإلنشاء، وشبه جاهز للسكن، يعود للمواطن صالح محمود، كما 

 هدم سورين تابعين لعائلتي إلىهدمت ورشة لتصليح السيارات تعود للمواطن هيثم مصطفى، إضافة 
  .مصطفى وبوجة خالل عملية الهدم

وأفادت مصادر محلية لمراسلتنا، بأن جرافات االحتالل هدمت منزال قيد اإلنشاء في بلدة سلوان 
أن بلدية  إلى، كان مكونا من طابق واحد، يعود للمواطن فيصل الجوالني، مشيرة األقصىجنوب 

  .االحتالل هدمت المنزل دون وجود أصحابه
منشأة سكنية وتجارية منذ مطلع العام الجاري، في مدينة  80حتالل هدمت نحو يذكر أن بلدية اال

القدس، للحجة ذاتها، وهو األمر الذي تصعبه على المقدسيين بطول مدة الحصول على الرخصة، 
ماليين الشواقل، ما يجبر المقدسيين على البناء دون رخصة، من أجل حق  إلىوتكلفتها التي تصل 

  .البناء والتوسع
  

  منزال في بلدة قلنديا 11االحتالل يهدم 
ي، الليلة الماضية وفجر اليوم سرائيلهدمت جرافات االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 26القدس 
 .منزال في بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص 11الثالثاء، 

ل اقتحمت القرية برفقة عدد من إن قوات االحتال" وفا"وقال المواطن محمد الجوري من قلنديا لـ
  .منزال في البلدة بحجة عدم الترخيص 11الجرافات، بهدف هدم 

  .منزال بشكل كامل 11وأضاف أن جرافات االحتالل هدمت 
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وأوضح أنه يملك أحد المنازل المهددة بالهدم الليلة وذلك لقربها من جدار الفصل العنصري الذي 
ت اندلعت مع جيش االحتالل الذي أطلق وابال من الرصاص أن مواجها إلىيحيط بالقرية، مشيرا 

  .المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة العشرات
  

  ي بالقانون الدوليإسرائيلهدم المنازل بالجملة في القدس ومحيطها استهتار : الخارجية
تواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة حربها على الوجود الفلسطيني  -وفا 2016- 7-26رام اهللا 

محاولة اقتالع أكبر عدد ممكن  في القدس ومحيطها، بهدف استكمال مخططات تهويدها من خالل
، القمعية مثل سحب الهويات، وهدم المنازل اإلجراءاتمن المواطنين المقدسيين، عبر العديد من 

 .واإلبعاد وفرض الضرائب الباهظة عليهم، واالعتقاالت واإلعدامات الميدانية، واالقتحامات وغيرها

وأدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، بأشد العبارات إقدام قوات االحتالل على هدم 
ل استمرارًا لسياسة خمسة عشر منزًال ومنشأة في العيسوية وقلنديا بالقدس المحتلة، وهو ما يشك

تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترحيلهم عن  إلىاالحتالل االستعمارية التهويدية الهادفة 
إغالق الباب أمام أية فرصة لتحقيق سالم  إلىالمدينة المقدسة وإحالل المستوطنين مكانهم، وصوًال 

   .عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
ية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، سرائيلوأكدت الوزارة أن هذه الهجمة اإل

تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به االحتالل من 
ه في توفير انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليات

  .على جرائمها المتكررة إسرائيلالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة 
  

 اصابة في مواجهات ليلية بأبو ديس عقب مسيرة تضامنية مع األسرى 30أكثر من 

أصيب أكثر من ثالثين مواطنا باالختناقات الحادة  -موقع مدينة القدس  2016- 7- 26القدس 
اطية، خالل مواجهات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس في بلدة أبو ديس واألعيرة المط
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بالل كايد واألسرى المضربين عن  سيرجنوب شرق القدس المحتلة، عقب مسيرة تضامنية مع األ
  .الطعام

إصابة خالل مواجهات أبو  30وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 
إصابات باألعيرة  9إصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، و 19ديس، بينها 

  .المطاطية، وإصابتين جروح في الرأس تم عالجها ميدانيا
وكانت مسيرة حاشدة انطلقت من نادي أبو ديس بمشاركة الفصائل الوطنية، في الساعة التاسعة من 

يوما، وبقية األسرى المضربين  41بالل كايد المضرب عن الطعام منذ  سيرمساء أمس تضامنا مع األ
  .عن الطعام تضامنا معه

وحسب شهود عيان، فان المسيرة واصلت سيرها حتى وصلت مفترق الجبل، حينها تصدت لها قوات 
 االحتالل وأمطرتها بوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت الحارقة واألعيرة

  .المطاطية، ورد الشبان بالحجارة واستمرت المواجهات حتى ساعة متأخرة من الليلة الفائتة
  

  محكمة االحتالل تطالب بتوضيح سبب احتجاز جثامين الشهداء: القدس
أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين محمد  -موقع مدينة القدس  2016- 7- 26القدس 

بتقديم توضيح يبرر مواصلة  ، طالبت نيابة االحتالل والشرطةمحمود، بأن محكمة االحتالل العليا
  .احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حتى تاريخ الخامس عشر من الشهر القادم

وتقَدم المحامي محمود بطلب لمحكمة االحتالل العليا لتنفيذ القرار الصادر عنها بتاريخ 
. لشهداء المحتجزة لدى سلطات االحتاللوالقاضي باإلفراج التدريجي عن جثامين ا 5/5/2016

طالبت المحكمة بإصدار قرار لمواصلة احتجاز الجثامين وعدم اإلفراج " يةسرائيلاإل"إن النيابة : "وقال
  ".عنها

غير مسبوق ويأتي بفعل الحرج " يسرائيلاإل"إن القرار 'من جانبه، أوضح والد الشهيد بهاء عليان 
أشهر على احتجاز بعض  10تمرار المماطلة والتسويف ومرور نحو الذي وضع االحتالل فيه بفعل اس

  ".الجثامين
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  االحتالل يمدد اعتقال قاصرين جريحين: القدس

مددت محكمة االحتالل في القدس اعتقال الطفلين  - موقع مدينة القدس  2016- 7-26القدس 
قرية العيسوية وسط من ) عاماً  15(ومصطفى بالل أبو الحمص ) عاماً  14(فادي رأفت العيساوي 
  .مدينة القدس المحتلة

والمحررين محمد محمود أن محكمة الصلح وجهت للطفلين تهمة  سرىألوذكر محامي هيئة شؤون ا
  .إلقاء الحجارة على سيارة المستوطنين

أن الطفل فادي العيساوي حضر لجلسة المحكمة والجبص على يده اليمنى، جراء تعرضه  وأوضح
خالل اعتقاله، كما أصيب الطفل مصطفى " المستعربين"دي عناصر من وحدة للضرب المبرح على أي

  .أبو الحمص برضوض في جسده
جانبه، أفاد جد الطفل فادي العيساوي أنه حضر عصر أمس االول برفقة والديه لزيارته وكان يقف  من

أمام المنزل في حي المدارس، وفجأة نزل مستعربين من سيارتين واعتدوا بالضرب المبرح على فادي 
  .وأبن الجيران مصطفى دون سبب

ركز المسكوبية حتى الساعة الواحدة أن فادي ومصطفى تم احتجازهما للتحقيق معهما في م وأضاف
منتصف الليل، وبعدها اتصلت شرطة االحتالل مع عائلته للطلب منها الحضور لمستشفى هداسا 
 هبالعيسوية للتوقيع على إجراء عملية في اليد اليمنى لفادي بعد تعرضها للكسر، عقب االعتداء علي

  .بالضرب من قبل المستعربين
  

  "إسرائيل"سطين من خارطة العالم ويعتبر القدس عاصمة محرك البحث غوغل يحذف فل
ندد المغردون العرب على منصات التواصل  -موقع مدينة القدس  2016- 7-25القدس 

والمعادية للقضية الفلسطينية من خالل الوسم الذي " إسرائيل"االجتماعي بسياسات غوغل الداعمة لـ
االجتماعي، بالتزامن مع إطالق وسم القى تفاعًال واسًعا على مختلف منصات التواصل 
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#ElQudsIsPalestinesCapital  ،باللغة اإلنجليزية، الذي حاز على نحو مئتي ألف تغريدة
  .وفق ما أورده موقع الجزيرة نت

وعبر المغردون عن غضبهم من حذف شركة غوغل بحذف اسم فلسطين من خدمة الخرائط التي 
  .فلسطين_تحذف_جوجل_خرايط#تقدمها لمستخدميها ودشنوا وسم 

وتعّد شركة غوغل األميركية من كبريات شركات الخدمات اإللكترونية المرتبطة باإلنترنت، خاصة 
البحث المعلوماتي والبريد اإللكتروني واإلعالنات، واقترن اسمها بأشهر محرك بحث مما جعلها ضمن 

  .أقوى العالمات التجارية عالميا
من التطبيقات الشائعة المستخدمة في العديد من “ غوغل إيرث“و “غوغل مابس”ويعد تطبيقا الشركة 

  .الحواسيب المحمولة واألجهزة الذكية
تسعى لتهويد القدس وجعلها عاصمة لها في محاولة منهم لطمس معالم " إسرائيل"من المعروف أن 

ية، هم عن طريق فرض عاصمة لهم في ُعمق األرض الفلسطين) عاصمتها القدس(الدولة الفلسطينية 
  .“يحاولون أن يروجوا لهذا الزعم إعالمياً وسياسياً، وتقنيا

  
  صباح اليوم األقصىحاخامات متطرفون يقتحمون :وسط دعوات المتطرفين لمواصلة االقتحامات

من قبل  األقصىفي اطار االعتداءات على المسجد / PNN 2016- 7-26 القدس المحتلة
ونة من حاخامات ورجال دين يهود من المتشددين صباح المستوطنين المتطرفين اقتحمت مجموعة مك

المبارك بحراسة من قوات االحتالل وشرطتها ورجال  األقصىباحات المسجد الثالثاء اليوم 
  .المخابرات

بحراسة قوات االحتالل في مظاهر  األقصىوتجول المستوطنون والحاخامات المتطرفين في باحات 
ية لتكون هذه االقتحامات اعتيادية حيث إسرائيلوجود نية  إلىاستفزازية اصبحت شبه يومية مما يشير 

  .منية مشددة بشكل يوميأجراءات إتجري وسط 
تحت عنوان مع كبار  األقصىاقتحام المسجد  إلىوكانت جماعات من المتطرفين اليهود قد دعت 

  .اليوم الثالثاء  األقصىسينفذ اقتحام كبير للمسجد  إسرائيل
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اليهود منهم متخصص في األدب  وبحسب هذه الجماعات سيشارك في هذا االقتحام كبار حاخامات
مريكية الحاخام موشي تندلر حاخام صهيوني امريكي حيث سيكون حياء اليهودية في الجامعات األواأل

  .االقتحام بقيادته
  


