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  م28/7/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 الشرقيةية في القدس سرائيلواشنطن تشجب خطط البناء اإل. 

  مواطنا من نابلس وبيت لحم والقدس 15االحتالل يعتقل. 

  شبان من القدس ويضيق الخناق على سكان بلدة سلوان 4االحتالل يعتقل. 

  األقصىتركيب كاميرات مراقبة بحي راس العامود جنوب. 

 اقتحامات عشوائية لمنشآت سكنية وتجارية: سلوان. 

  نشاطها االستيطاني بالقدس الشرقيةأوروبا تدعو سلطات االحتالل لوقف. 

  وحدة استيطانية في القدس 323االحتالل ينشر عطاءات لبناء 

  الشهر  األقصىمؤتمرات ومحاضرات تمهيدية القتحامات جماعية للمسجد

 !!القادم

  األقصىاالحتالل ُيحّرر مخالفات مالية لمتاجر سلوان جنوب. 
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  القدس الشرقية ية فيسرائيلواشنطن تشجب خطط البناء اإل

إزاء الخطط التي " قلقها العميق"عبرت وزارة الخارجية األميركية عن  -وفا 2016-7-28واشنطن 
ية خالل األسبوع الجاري، لبناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين سرائيلأعلنت عنها الحكومة اإل

 .يين في القدس الشرقيةسرائيلاإل

، قال المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي "فرانس برس"ونقال عن الوكالة الفرنسية لألنباء 
النوع من األعمال االستفزازية التي  إسرائيل تنفيذ هذاال نزال قلقين بسبب مواصلة "في بيان صحفي،

بحل سلمي وتفاوضي مع  إسرائيلتأتي بنتائج عكسية، األمر الذي يثير تساؤالت خطيرة حول التزام 
  ."الفلسطينيين

  
  مواطنا من نابلس وبيت لحم والقدس 15حتالل يعتقل اال

ي، الليلة الماضية، وصباح اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-28رام اهللا 
 .مواطنا من محافظات القدس، ونابلس، وبيت لحم في الضفة الغربية 15الخميس، 

عبد : مواطنين من نابلس، وهم 7ت وأوضح نادي األسير في بيان له، أن قوات االحتالل اعتقل
الرحمن البشتاوي، وأمين الحلبوني، وفوزي بشكار، وبراء ذوقان، وعبد الرحمن الوادي، وإيهاب 

  .عاشور، ومجاهد عاشور
 20(رغد رائد شمروخ : مواطنين، وهم 4ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اعتقلت تلك القوات 

 26(، وبالل المعيوي )عاماً  24(، وكرم نصري عبد ربه )اً عام 25(، وحمدي معروف األطرش )عاماً 
  ).عاماً 

أنس الرجبي، وكاظم الرازم، ورمزي الرازم، عالوة : كذلك جرى اعتقال أربعة مواطنين من القدس، وهم
  .على مواطن من مخيم قلنديا وهو بسام عبد الكريم مناصرة

المواطن رائد زغير من البلدة القديمة في وذكر نادي األسير أن قوات االحتالل اعتقلت يوم أمس، 
  .القدس
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  شبان من القدس ويضيق الخناق على سكان بلدة سلوان 4االحتالل يعتقل 

ي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-28القدس 
حتلة، كما تواصل تضيق الخناق أربعة شبان، بعد دهم منازلهم في أحياء مختلفة بمدينة القدس الم

المبارك، تخللها اعتقاالت، ومداهمة منازل،  األقصىعلى المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد 
 .وغرامات مالية

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت من مخيم شعفاط أنس الرجبي، وبسام مناصرة الشوعاني 
  .من مخيم قلنديا، وذلك بعد دهم منزليهما

كاظم ورمزي الرازم، بعد دهم منزلي ذويهما في : كما اعتقلت تلك القوات، الليلة الماضية، الشابين
  .حي واد قدوم ببلدة سلوان

وتواصل سلطات االحتالل، منذ ساعات الصباح حملتها التي بدأتها يوم أمس في العديد من أحياء 
م متاجر المواطنين، وتحرير غرامات مواطنا، وده 35بلدة سلوان، والتي شملت اعتقال أكثر من 

  .مالية، للعديد منهم
وقال مراسلنا، إن شرطة االحتالل نصبت حاجزا على مفرق حي وادي الربابة بسلوان، والمفضي 
ألحياء البلدة، وشرعت عناصر االحتالل بتوقيف المركبات، وتحرير مخالفات مالية عالية، بحجج 

  .تر والغضب العام في المنطقةوذرائع متعددة، تسببت بحالة من التو 
  .وأعرب المواطنون عن خشيتهم من أن تكون هذه الحملة بداية حملة أوسع في كافة أحياء سلوان

  
  األقصىتركيب كاميرات مراقبة بحي راس العامود جنوب 

انتهت سلطات االحتالل، اليوم الخميس، من تركيب كاميرات مراقبة  -وفا 2016- 7- 28القدس 
 .المبارك األقصىة، بحوش بالل بحي راس العامود في بلدة سلوان، جنوب المسجد حّساسة وجديد

أن حي راس العامود يشهد مواجهات شبه ليلية بين الشبان وقوات االحتالل، علمًا  إلىتجدر االشارة 
  .أن المواجهات قريبة من بؤر استيطانية متطرفة
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  اقتحامات عشوائية لمنشآت سكنية وتجارية: سلوان

شددت سلطات االحتالل اليوم األربعاء من إجراءاتها ضد أهالي   - معا   2016- 7- 27 القدس
، حيث االقتحام المشترك لطواقم البلدية والضرائب للمنازل األقصىبلدة سلوان، جنوب المسجد 

حملة االعتقاالت الجماعية التي طالت  إلىالسكنية والمحالت التجارية، ومصادرة السيارات، إضافة 
  .مقدسياً من أحياء البلدة 34

ية للبلدية سرائيلسلوان، ان الحملة اإل –وأوضح مجدي العباسي من مركز معلومات وادي حلوة 
والضريبة تركزت في حي عين اللوزة بالبلدة، حيث اقتحام المحالت التجارية والسكنية وتحرير 

  .مخالفات عشوائية
ين في حي عين اللوزة، أحدهما يعود للمواطن نادر وأوضح العباسي أن طواقم الضريبة اقتحمت منزل

ية، وأضاف العباسي أن سرائيلأبو تايه، وفرضوا عليه دفع مبلغ مالي بحجة تراكم الديون للدوائر اإل
طواقم البلدية عدة منشآت تجارية في الحي، وقاموا باستفزاز التجار من خالل الجولة داخل 

وجود بضائع خارج المحل أو لعدم مطابقة "بحجة  المحالت وتهديدهم بتحرير مخالفات لهم
، وحررت الطواقم مخالفة مالية لمحل خضراوات "اليافطات المعلقة الشروط المفروضة من البلدية

اقتحام بقالة تعود للمواطن موسى أبو تايه في الحي، كما  إلىبحجة عرض بضائعه أمام المحل، إضافة 
  .ين اللوزةأزالت طواقم البلدية جداريات من حي ع

منهم بحجة الوقوف  3مركبات لسكان حي عين اللوزة،  5وأضاف العباسي أن طواقم البلدية صادرت 
  ".تراكم الديون"بأماكن غير مخصصة لذلك، والبقية بحجة 

من جهته أوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أن سلطات االحتالل شنت 
مقدسيا من أحياء بلدة سلوان، وحولتهم للتحقيق  34يث اعتقلت فجر اليوم حملة اعتقاالت، ح

  ".القاء الحجارة"بشبهة 
ولفت أبو عصب أن سلطات االحتالل تقوم بين الحين واآلخر بحمالت اعتقاالت عشوائية في أحياء 

  .وبلدات مدينة القدس تطال العشرات من الفتية والشبان، وفي محاولة لتخويفهم
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  .سلطات االحتالل تعمدت خالل اقتحام المنازل تخريب محتوياتهاوأضاف أبو عصب أن 
  

  أوروبا تدعو سلطات االحتالل لوقف نشاطها االستيطاني بالقدس الشرقية
27-7 -2016 alquds-online  -  وقف نشاطها  إلى" إسرائيل"دعا االتحاد األوروبي

تل "االستيطاني في القدس الشرقية، واالستجابة لنداء اللجنة الرباعية للشرق األوسط، التي دعت 
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الممثلة العليا لألمن . للتخلي عن سياستها االستيطانية" أبيب

  .الثالثاءيوم والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي فيديريكا موغريني، 
وحدة سكنية في مستوطنة غيلو  770األخير وضع خطط لبناء " إسرائيل"قرار ”قالت موغيريني إن و 

المقامة على أراضي فلسطينية محتلة في القدس الشرقية، يقّوض قابلية حل الدولتين، ويساهم في 
القدس حول جميع أنحاء المدينة، وبالتالي يزيد من عزل " يةسرائيلاإل"تأسيس حلقة من المستوطنات 

  .“الشرقية عن الضفة الغربية
عن خطة االستيطان يأتي بعد أسابيع قليلة من تقرير اللجنة " إسرائيل"إعالن "وأضاف البيان أن 

، التي دعت )الواليات المتحدة، وروسيا، واالتحاد األوربي، واألمم المتحدة(الرباعية للشرق األوسط 
القرار ”: وتابع البيان. “هو ما يخالف القانون الدوليللتخلي عن سياستها االستيطانية، و " تل أبيب"

على المدى البعيد، والتي باتت تتضح من خالل تصريحات " إسرائيل"يطرح أسئلة مشروعة حول نوايا 
  .“بعدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية" يينسرائيلاإل"بعض الوزراء 

  
  وحدة استيطانية في القدس 323االحتالل ينشر عطاءات لبناء 

دائرة أراضي االحتالل عطاءات "نشرت ما يسمى بـ -  alquds-online 2016- 7-28القدس 
  .وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة 323لبناء 

المقامة على " هار حوماه"وحدة في مستوطنات  130وقالت اإلذاعة العبرية العامة إن القرار يشمل 
 36و" بسغات زئيف"وحدة في  68وبي القدس، وجن" غيلو"وحدة في  89أراضي جبل أبو غنيم، و

  .شمالي مدينة القدس" النبي يعقوب"وحدة في 
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، مبينة أن نشر "في إطار مشروع حكومي للمسكن الميسر" أن نشر هذه العطاءات يأتي إلىولفتت 
  ".تسويقها فشل فتقرر إعادة طرحها"هذه العطاءات تم قبل حوالي عامين إال أن 

الل في األسابيع األخيرة مشاريع إلقامة مئات الوحدات في مستوطنات في وأعلنت حكومة االحت
  .القدس

  
  !!الشهر القادم األقصىمؤتمرات ومحاضرات تمهيدية القتحامات جماعية للمسجد 

بدأت منظمات الهيكل المزعوم بتحضيرات واسعة ونشاطات  - كيوبرس 2016- 7- 27القدس 
المبارك في ذكرى ما يُطلق عليه  األقصىعية للمسجد متنوعة ضمن استعداداتها القتحامات جما

  .أكتوبر القادم/من شهر آب 14والذي يوافق الـ “ ذكرى خراب الهيكل“ االحتالل 
وتتضمن التحضيرات تنظيم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات واعتصامات في مدينة القدس المحتلة 

يعهم للمشاركة في االقتحام ومدن كبرى أخرى، بهدف تحريك وحشد أكبر عدد من اليهود وتشج
  .الجماعي لألقصى
المشاركة في حلقة دراسية ميدانية  إلىالجمهور الصهيوني “ طالب من أجل الهيكل”فقد دعت منظمة 
بمشاركة عضو الكنيست عن “ سنتر تل ابيب ”، في المجمع التجاري " تل ابيب"في قلب مدينة 

، وذلك “ يهودا جليك”م الحاخام المتطرف والناشط في موضوع الهيكل المزعو “ الليكود”حزب 
  .“!ما حاجتنا للمبكى اذا كان جبل الهيكل بأيدينا؟“ ، تحت عنوان  28/7/2016مساء الخميس 

، ووجوب المشاركة األقصىوتتضمن الحلقة تقديم شروحات مدعاة حول عالقة اليهود بالمسجد 
  .“األقصىاالحتاللي الباطل للمسجد  المسمى -“جبل الهيكل”بصفته  األقصىالفعالة في اقتحامات 

تنظيم اعتصام وصلوات يهودية ومسيرة تختتم في  4/8/2016فيما سيتم عصر الخميس المقبل 
تسريع بناء الهيكل، فيما سينظم مساء في كنيس  إلىتدعو “ مسيرة شبيبة الهيكل”ساحة البراق بعنوان 

، يتضمن تقديم محاضرات من قبل “شبيبة الهيكل”المجاور لحائط البراق مؤتمر تأسيسي لـ “ المبكى”
، وعرض أفالم قصيرة وعرض شرائح تعليمية كلها تتمحور حول الهيكل المزعوم وكيفية “حاخامات”

  .2017السنوية للسنة القادمة العمل على تسريع بنائه، وعرض خطة العمل 
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احتفاء ببدء شهر آب العبري، والتي تتم عادة “ األبواب”فيما سينظم مساء الخميس مباشرة مسيرة 
  .في شارع الواد والمجاهدين في القدس القديمة األقصىحول أبواب المسجد 

دينة سيتم تنظيم يوم دراسي حول الهيكل في كنيس م) 4/8/2016الخميس (وفي ذات اليوم 
  .“يهودا غليك“ ، قرب مدينة حيفا، بمشاركة “ كريات موتسكين”

ذلك دعت منظمات الهيكل المزعوم للمشاركة في حلقات تعليمية مكثفة في مدينة القدس  إلى
“ جبل الهيكل”بهدف تأهيل مرشدون لـ ) من شهر آب 8،9،10( المحتلة، تمتد على ثالث أيام 

  .حمين خالل شهر آب وخاصة في ذكرى خراب الهيكلكجزء من التحضيرات لمرافقة المقت
“ جبل الهيكل والمعبد”وستتوج هذه التجهيزات بمؤتمر عام حاشد عن الهيكل المزعوم بعنوان 

في قلب مدينة القدس، وذلك يوم االثنين “ هيكل شلومو”في “ الربانيم”بمشاركة عشرات 
  .، ويمتد من بعد ظهر اليوم وحتى ساعات المساء8/8/2016
  

  األقصىاالحتالل ُيحّرر مخالفات مالية لمتاجر سلوان جنوب 
شنت طواقم تابعة لقسم الجباية الضريبية التابع  -alquds-online 2016- 7- 27القدس 

حملة دهم واسعة للمحال التجارية في ) 7- 27(لبلدية االحتالل في القدس، قبل ظهر اليوم األربعاء 
  .المبارك صىاألقأحياء بلدة سلوان جنوب المسجد 

وتركزت الحملة في حوش أبو تايه، شملت دهم متاجر في الحي وتحرير مخالفات مالية متنوعة، فضًال 
  .عن إزالة جداريات كتبت على حائط الحوش

وتأتي هذه الحملة بعد ساعات من حملة اعتقاالت ُوصفت باألكبر واألوسع وغير المسبوقة في أحياء 
مراكز توقيف وتحقيق في  إلىبلدة سلوان شملت عشرات الشبان واألشبال وتم تحويلهم جميعا 

  .القدس المحتلة
  .وصف المواطنون الحملة بالعقاب الجماعي وبالكيدية والقهرية

  
  -إنتهى-


