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  م27/7/2016 األربعاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 آخرين في سلوان 5مواطنا وتستدعي  26قوات االحتالل تعتقل : القدس. 

 "األقصىتحذر من دعوات منظمات يهودية متطرفة القتحام  "شؤون القدس. 

 قوات االحتالل تطلق النار على فتاة عند حاجز قلنديا شمال القدس. 

  وسط اقتحامات جديدة األقصىاعتقال حارسين من داخل المسجد. 

  ويمدد اعتقال سيدتين األقصىاالحتالل يبعد ُمسناً مقدسياً عن. 

 "أشهر 5فلسطينًيا خالل  740هدمت منازل  إسرائيل": بتسليم.  
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  آخرين في سلوان 5مواطنا وتستدعي  26قوات االحتالل تعتقل : القدس
مواطنا  26، األربعاءي، فجر اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-27القدس 

 .المبارك األقصىآخرين، خالل حملة هي األكبر في أحياء بلدة سلوان جنوب المسجد  5واستدعت 

، بأن طائرة مروحية تابعة لشرطة االحتالل حّلقت في سماء "وفا"وأفادت جمعية البستان في سلوان لـ
مرافقة عناصر من مخابرات االحتالل  إلىالبلدة قبل البدء بتنفيذ عمليات الدهم واالعتقال، الفتة 

  .والكالب المتوحشة لجنود االحتالل خالل الحملة
محمد القواسمي، ومعتصم أبو تايه، وأيمن أبو تايه، : أن قوات االحتالل، اعتقلت كال من إلىوأشارت 

أبو وكايد الرجبي، وعالء الخطيب، ومحمد علي ابو الخموم، وطه أبو تايه، وهارون األعور، وكريم 
تايه، وعدي أبو تايه، وطارق الزغل، ومحمد عواد، واحمد دنديس، وابراهيم دنديس، ومحمد 
حجازي، ومنصور شيوخي، ومنتصر شيوخي، وعبد بربر، وموسى كشعم، وعمر يوسف شرف، وأمير 

  .نجدي، وعادل ابو ناب، وخليل عبد عودة، ومحمد الشلودي، ويوسف العباسي، وربيع بشير
امر استدعاء للتحقيق بحق خمسة شبان آخرين، وذلك لعدم تواجدهم في منازلهم كما تم وضع أو 

  .عامر زيداني، وأنس العباسي، ومحمد دعنا، ونور الزغل، ورماح عودة: أثناء حملة االعتقاالت، وهم 
أن قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية تواجدت بشكل مكثف، في كل من أحياء "وأوضحت الجمعية 

ود، والحارة الوسطى، وعين سلوان، وبئر أيوب، وعين اللوزة، وواد قدوم، وحي البستان، راس العام: (
، كما اقتحمت العديد من المنازل )الذي هو بمثابة نقطة التجمع لدى قوات االحتالل -ووواد الربابة

، )العباسي، والقاضي، وعودة، والعلي: ( بشكل عشوائي، لغرض الترهيب فقط، ومنها منازل عائالت
المحرر عالء العلي، في حي واد قدوم، والقيام بتخريب وتكسير محتويات  سيروتم اقتحام منزل األ

  .منزله
في السياق، حصلت مشادات كالمية بعد مداهمة منزل لعائلة عودة في بئر أيوب، العتقال شاب غير 

  .موجود ألكثر من مرة، والقيام باستفزاز أهله
أن المحال التجارية في المنطقة لم تسلم من االقتحام والتخريب،  إلى لمراسلنا،  ولفت شهود عيان

  .فقد اقتحمت قوات االحتالل محالت تجارية تعود ملكيتها للمواطن موسى ابو تايه، في عين اللوزة
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كانت موجودة ) البوسطة(وأوضحوا ، أن سيارة كبيرة من التي تستخدمها مصلحة سجون االحتالل 
  .مراكز التوقيف والتحقيق لىإلنقل الشبان المعتقلين 

  
  

  األقصىتحذر من دعوات منظمات يهودية متطرفة القتحام  "شؤون القدس"
حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر  -وفا 2016- 7-26القدس 

وتداعيات الدعوات العنصرية المتواصلة لمنظمات يهودية متطرفة تدعوا القتحام واسع للمسجد 
 .الطاهرة األقصىالمبارك، برفقة كبار حاخامات المستوطنين ألداء طقوس تلموديه في باحات  األقصى

قطعان المستوطنين  الثالثاء، اقتحام العشرات من  أمس يوماستنكرت الدائرة في بيان صحفي و 
المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قبل  األقصىالمتطرفين باحات المسجد 

قوات وشرطة االحتالل الخاصة وتنفيذ جوالت استفزازية في باحات المسجد، اللتقاط الصور، تلبية 
وات هذه المنظمات االرهابية العنصرية، وحثها المتواصل للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات لباحات لدع

المبارك وتدنيسه من قبل الحاخامات اليهود من خالل اداء طقوسهم التلمودية فيه،  األقصىالمسجد 
  .جانب االعتداء على المصليين االمنين من النساء والرجال واالطفال إلى

المبارك من انتهاكات  األقصىننظر بعين الخطورة البالغة لما يجري في المسجد " :وقالت الدائرة
ي سرائيلخطيرة ال يمكن التهاون معها، وتجاوزت ما هو محرم في ظل استهتار حكومة االحتالل اإل

بقدسية المكان، من خالل توفير الغطاء والحماية للمستوطنين بالعبث فيه واقتحامه على الدوام 
  ".المبارك األقصىء على المصليين والمعتكفين وطردهم وحرمانهم من الصالة في المسجد واالعتدا

ي في اجتماع لها سرائيلمن جانب آخر، استهجنت دائرة شؤون القدس، مناقشة حكومة االحتالل اإل
ية في القدس نير سرائيلقرار دعم فكرة إقامة القطار الخفيف التي طرحها رئيس بلدية االحتالل اإل

المبارك،  األقصىركات، حيث ان القطار سيمر من فوق جبل الزيتون المالصق ألسوار المسجد ب
 األقصىالتهويدي الخطير سيما أنه سيمر عن المسجد   محذرة من خطورة تنفيذ هذا المخطط
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المبارك وعن اسواره، داعية المجتمع الدولي للضغط على حكومة االحتالل لوقف هذا المخطط 
  .االتدميري فور 

ية لتهويد المدينة المقدسة وجبل الزيتون إسرائيلهذا المخطط العنصري هو محاولة : "وتابعت
خطورة مثل  إلىالمستهدف االول من هذا المخطط، وبالتالي على االمة العربية واالسالمية االلتفات 

مسجد المستمرة بتهويد مدينة القدس وال إسرائيلهذه المخططات والوقوف بحزم امام محاوالت 
  .المبارك األقصى

  
  

  قوات االحتالل تطلق النار على فتاة عند حاجز قلنديا شمال القدس
الثالثاء، النار على  أمس يومي، مساء سرائيلوات االحتالل اإلأطلقت ق -وفا2016- 7- 26 القدس 

 .فتاة قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وأصابتها بجروح

بجروح لم تعرف طبيعتها في الجزء " مجهولة الهوية"االحتالل أصابوا فتاة وأفاد شهود عيان بأن جنود 
السفلي من جسمها وال تزال ملقاة على األرض ويرفضون السماح لطواقم االسعاف باالقتراب منها، 

  .حيث أغلقوا الحاجز في جميع االتجاهات وتدور مواجهات مع الشباب في محيط الحاجز
  .ينية بإصابة الفتاة مجهولة الهوية بجروح متوسطةوأفادت وزارة الصحة الفلسط

وزعمت شرطة االحتالل أن الفتاة تحمل حقيبة، وهي تنتظر خبير المتفجرات لفحص حقيبتها قبل أن 
  .يتسنى تقديم اإلسعافات للمصابة

 من) عاماً  18(ية، لوبا السمري، إنه تبين ان الفتاه سرائيلوالحقا قالت المتحدثة باسم الشرطة اإل
سكان كفر عقب شمال القدس، توجهت متقدمة في مكان فحص المركبات قاصده عبور الحاجز 
مباشره في الهرولة نحو حراس األمن العاملين هناك، حيث كان ردهم بإطالق عيارات ناريه نحو 

  .جسدها السفلي مصيبين اياها بجروح وصفت الحقا بالطفيفة في قدميها
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 وسط اقتحامات جديدة األقصىاعتقال حارسين من داخل المسجد 

اعتقلت قوات االحتالل الصهيونية الخاصة حارسين  -موقع مدينة القدس  2016- 7- 27القدس 
أحد  إلىالمبارك، واقتادتهما  األقصىتابعين لدائرة األوقاف االسالمية من مكان عملهما في المسجد 

حمزة الديسي وحمزة : وشمل االعتقال الحارسين، دس المحتلةتحقيق والتوقيف في القمراكز ال
  .النبالي

من  األقصىوكانت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية االرهابية اقتحمت اليوم المسجد 
باب المغاربة وتصدى حراس المسجد ومصلون لمستوطنين حاولوا أداء طقوس وشعائر وصلوات 

  .تلمودية فيه
بحراسة معززة ومشددة من عناصر شرطة االحتالل الخاصة، فيما عبر المصلون وتمت االقتحامات 

  .عن احتجاجهم على هذه االقتحامات والجوالت االستفزازية بهتافات التكبير
  
  

  ويمدد اعتقال سيدتين األقصىاالحتالل يبعد ُمسناً مقدسياً عن 
قررت سلطات االحتالل الصهيونية، مساء أمس، إبعاد  - موقع مدينة القدس  2016- 7-27القدس 

لمدة أسبوعين وكفالة طرف ثالث كشرط لإلفراج  األقصىالمواطن المسن أحمد العباسي عن المسجد 
  .عنه

غربي القدس " الصلح"، أن محكمة األربعاءمن جانبه، قال المحامي المقدسي محمد محمود، اليوم 
ري، ورويدة الزعتري، والشابين نسيم الزير ومصطفى أبو الحمص زهور الزعت: مددت اعتقال السيدتين

  .ليوم غد الخميس
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  أشهر 5فلسطينًيا خالل  740هدمت منازل  إسرائيل": بتسليم"
ان  أمس يوم، "اإلسرائيلية"تسليم الحقوقية قالت منظمة ب -موقع مدينة القدس  2016- 26-7

  .منزال في الضفة الغربية اعتبارا من يناير وحتى يونيو هذا العام 168قوات االحتالل هدمت 
هدمت منازل فلسطينيين في الضفة الغربية هذا العام أكثر من المنازل التي " إسرائيل"وأضافت، إن 

  .هدمتها في أي عام على مدار العقد الماضي
وأعلى من  2015عام " إسرائيل"المنازل التي هدمتها وأوضحت بتسليم، أن هذا العدد يفوق عدد 

" إسرائيل"الذي هدمت فيه  2013باستثناء عام  2006معدل هدم المنازل الفلسطينية منذ عام 
  .منزال فلسطينيا 175

  .فلسطينيا بال منزل 740وتقول بتسيلم عن عمليات هدم المنازل هذا العام إنها خلفت 
" إسرائيل"مليات الهدم كانت في مناطق في الضفة الغربية التي تسيطر أن معظم ع إلىوأشارت بتسيلم 

  .على عمليات البناء فيها
  
  
  


