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  م29/2/2016 اإلثنين: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  والقدس مواطنا من الضفة 27قوات االحتالل تعتقل. 

 قصىاقتحامات جديدة وٕاحباط صلوات تلمودية في األ. 

 من دخول القدس قصىاالحتالل يمنع خطيب األ. 

 االحتالل يصيب شابا ويعتقله خالل مواجهات في العيسوية. 

 عائلة مقدسية تعرضت لالعتقال والتنكيل -بينهم رضيع. 

 االحتالل منع األخت والتصوير.. تسليم جثمان الشهيد الغزالي. 

  ل يزيل جزء من جدارية في بلدة سلواناالحتال. 

 تحذيرات من خطر انهيار مباٍن في القدس بسبب حفريات االحتالل. 
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  والقدس مواطنا من الضفة 27قوات االحتالل تعتقل 
من أنحاء  مواطناً  27، اإلثنيني اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل  -وفا 2016-2-29رام اهللا 

  .متفرقة في الضفة الغربية، تركزت في محافظتي الخليل ونابلس
محمد : في بيان له، بأن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من الخليل، وهم سيروأفاد نادي األ

، وتقي الدين جمال الهور وهو نجل )عاماً  25(فارة  أبوعرفات إبراهيم القواسمة، ويوسف وحيد 
، ورامي حدوش، وشادي عاصم الهشلمون )عاماً  33(جمال الهور، وفادي محمد غنيمات  سيراأل
  ).عاماً  23(

مجاهد محمد القطب، ونصر شعبان حنني، : وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين، وهم
  .محرر، والشقيقين عالء وعدنان عياد أسيروأمير إبراهيم نصاصرة، وماهر خطاب وهو 

، وأحمد )عاماً  17(أحمد حافظ سعايدة : تلك القوات خمسة مواطنين من محافظة جنين، وهمواعتقلت 
 16(، وسامح حسن سمودي )عاماً  16(الرب، وأمير كمال الرزة، وأحمد علي سمودي  أبوبالل 
  ).عاماً 

من ) عاماً  32(عبد القادر كايد حماد : فيما اعتقل من محافظة رام اهللا والبيرة ثالثة مواطنين، وهم
 20(إبراهيم مصباح سليمان  إلىثائر حماد، إضافة  سيرمحرر وشقيق األ أسيربلدة سلواد، وهو 

  .، وكالهما من بلدة بيت عور التحتا)عاماً  20(، ومحمد محمود عمر )عاماً 
خضير وكالهما من شعفاط،  أبوخضير، وعبد المنصور  أبوطه : كذلك اعتقل من القدس، كل من

  .وعبد الرحمن عباسي من سلواندياب،  أبووأحمد 
واحتجزت سلطات االحتالل مساء أمس في مدينة القدس عائلة كاملة، وهي عائلة درويش المكونة 

، إضافة )عاماً  18(، وليث )عاماً  17(يوسف : من ستة أفراد، وجرى الحقا اعتقال شقيقين منها، وهم
  ).عاماً  20(الشاب المصاب محمد وليد عبيد  إلى
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  قصىات جديدة وٕاحباط صلوات تلمودية في األاقتحام
المبارك من  قصى، اقتحامهم للمسجد األاإلثنينجّدد مستوطنون اليوم  -وفا 2016-2-29القدس 

  .باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية
ومشبوهة في المسجد، وسط هتافات التكبير ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية 
  .االحتجاجية من قبل المصلين، وطلبة مجالس العلم

في الوقت نفسه، أحبط المصلون وعدد من حراس المسجد محاولة عدد من المستوطنين بإقامة طقوس 
  .قصىتلمودية فيه، فيما تولى مرشد تالوة رواية أسطورية حول خرافة الهيكل المزعوم مكان األ

جراءاتها المشددة بحق النساء والشبان، باحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل إواصلت قوات االحتالل و 
  .قصىاأل إلىدخولهم 

  
  من دخول القدس قصىاالحتالل يمنع خطيب األ

المبارك  قصىي، خطيب المسجد األسرائيلمنعت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 2-29رام اهللا 
 .اسماعيل نواهضة، من دخول مدينة القدس المحتلة

 إلىإن جنود االحتالل أبلغوه أثناء توجهه ": وفا"في اتصال هاتفي مع ) عاماً  70(وقال نواهضة 
شعار آخر، بال سبب ودون مبرر، إ إلىمدينة القدس يوم الجمعة المنصرم، بمنعه من دخول المدينة 

  .مدينةرغم حيازته تصريحا لدخول ال
على شغله  عاماً  32وأعرب عن استهجانه واستغرابه من قرار سلطات االحتالل بعد مضي أكثر من 

  .أن القرار ال يستند ألي سند قانوني إلى ، مشيراً قصىلمنصب خطيب المسجد األ
، الذي يحمل هوية الضفة الغربية، فيما قصىيذكر أن نواهضة هو الخطيب الوحيد للمسجد األ

  .الثالثة المتبقين هم من حملة الهوية المقدسيةالخطباء 
  
  

  ويعتقله خالل مواجهات في العيسوية االحتالل يصيب شاباً 
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، شابًا، بعد األحد أمس يومي، مساء سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-2-28القدس 
  .رق القدس المحتلةإصابته بعيار ناري في قدمه، خالل مواجهات اندلعت في قرية العيسوية، شمال ش

، )عاماً  19(وأفادت مصادر محلية في العيسوية لمراسلتنا بأن الشاب المعتقل هو محمد وليد عبيد 
  .وقد أصيب بعيار ناري في قدمه قبل أن تعتقله قوات االحتالل

  
  عائلة مقدسية تعرضت لالعتقال والتنكيل -بينهم رضيع

يعاني المواطن طارق دوريش وأفراد عائلته من رضوض وأوجاع، عقب  -معا 2016-2- 29 القدس
  .االعتداء عليهم واعتقالهم يوم أمس بعد اقتحام منزلهم الكائن في قرية العيسوية

مختار قرية العيسوية درويش درويش أوضح لوكالة معا أن جنود االحتالل اقتحموا بطريقة استفزازية 
، عاماً  18لتنفيذ اعتقال يوسف طارق درويش ) وهو منزل ابنته تحرير(منزل المواطن طارق درويش، 

، وخالل ذلك حصلت مشادات كالمية بين الجنود وطارق، وقام أحد عاماً  17وليث طارق درويش 
  .الجنود بدفعه وانهالوا عليه بالضرب المبرح

م، ومعظهم كانوا وأضاف درويش دوريش أن أفراد عائلته سمعوا أصوات الجنود يعتدون على والده
والده تخليصه قاموا باالعتداء عليهم بالضرب المبرح وتوجيه أ، ولدى محاولة زوجة طارق و نياماً 

، والطفل الرضيع عاماً  14، وبتول عاماً  37، وزوجته تحرير عاماً  44الشتائم لهم، ثم اعتقلوا طارق 
  .ن ونصف، وليث ويوسفعاماً درويش درويش 

  .تعمدوا تخريب محتويات المنزل بالكامل وتدمير محتوياتهوأضاف أن جنود االحتالل 
وأوضح درويش أن جنود االحتالل اعتقلوا أفراد العائلة وهم بمالبس النوم، وبعضهم حافي القدمين ولم 

 إلىفي منطقة الشيخ جراح، ثم " حرس الحدود"مركز  إلىيسمحوا لهم بارتداء مالبسهم، وتم اقتاديهم 
  .،"ح الدينشارع صال"مركز شرطة 

وأضاف أن شرطة االحتالل أخلت سبيل الرضيع درويش درويش بعد أربع ساعات من احتجازه مع 
والدته، بينما واصلت احتجاز باقي أفراد العائلة حتى ساعات المساء، وأخلت سبيلهم بالتوقيع على 

  .كفاالت مالية، باستثناء ليث الذي مدد اعتقاله لعرضه على القاضي صباح اليوم
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  االحتالل منع األخت والتصوير.. تسليم جثمان الشهيد الغزالي
  غزالة أبو ءمتابعة ميسا -معا  2016-2- 29 القدس

سلمت مخابرات االحتالل بعد منتصف الليلة الماضية جثمان الشهيد مصعب محمود الغزالي بعد  
، "محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس"يومًا عقب إطالق الرصاص عليه بتهمة  65احتجاز استمر 

  .وذلك وسط تشديدات وٕاغالقات
نين االحتالل الظالمة، ُسلم ورغم اعاقته الذهنية ووضعه الصحي الخاص الذي لم يشفع له أمام قوا

  .حيث كانت بقايا الثلج متراكمة على جسده" كقالب الثلج"
وضمن تشديدات سلطات االحتالل على التسليم منع تصوير جثمان الشهيد، وذلك من أجل إخفاء 
تلك الصورة المأساوية للجثمان المتجمد من جهة ولحرمان أهله من توثيق وحفظ اللحظات األخيرة من 

حتى أن الهاتف " عدم إدخال الهواتف المحمولة"ودفن ابنهم، وكان أحد شروط تسليم الجثمان  حياة
  .الشخصي لمحامي مؤسسة الضمير محمد محمود تمت مصادرته فور دخوله المقبرة

فقط استلموا جثمان الشهيد مصعب وقاموا بتكفينه ودفنه في مقبرة باب األسباط  شخصاً  30
ن جنود االحتالل أطي مكثف في محيط المقبرة وطرقاتها وداخل المقبرة، حتى ، بتواجد شر "اليوسيفية"

  . المدججين بالسالح رافقوا العائلة خالل تكفين الجثمان والتشييع
  ...حرمان شقيقة الشهيد من دخول المقبرة والقاء نظرة الوداع عليه

لوداع عليه وتقول لوكالة معا حرمت من دخول المقبرة والقاء نظرة ا –عاماً  22روان -شقيقة الشهيد 
سماء التي سلمت لالحتالل، سمي لم يكن ضمن قائمة األإن المقبرة، أل إلىلم يسمحوا لي بالدخول :"

ير وكنت في ثي مصعب، مصعب أخوي الحنون زعلت كحرمني االحتالل من توديع شقيقي وصديق
  ".هانتظار هذه اللحظة، كنت بانتظار تسليمه والقاء نظرة الوداع علي

  "بحجة الحفاظ على الهدوء"استفزازات وقيود : ماجد الغزالي
حداث الفوضى، إيتذرع االحتالل بشعار الهدوء وعدم :"قال  - عم الشهيد مصعب –ماجد الغزالي 

سماء أفقط وذلك ضمن قائمة و  شخصاً  30فاشترط على العائلة تسليمه بعد منتصف الليل، وبوجود 
ن االحتالل لم يلتزم بها، وكان طلب أال إوالتزمت العائلة بالشروط  معينة سلمت قبل موعد التسليم،
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ال إلج عنه، ثساعة من موعد التسليم، ليذوب ال)  48- 24( خراج الجثمان من الثالجة قبل إالعائلة 
  ". ننا تفاجئنا بوجود بقايا الثلج على جسده واضحةأ

  ...رصاصات اخترقت صدر الغزالي
، ارتقائه شهيداً  إلىدت أرصاصات اطلقت باتجاه صدر مصعب،  4-3وأضاف الغزالي أن ما بين 

نسان بريء، شخص بسيط من ذوي االحتياجات الخاصة، وكان أحد إرصاصات قاتلة أودت بحياة 
، وتم تسليم االحتالل كافة التقارير الطبية التي تثبت وتؤكد "النور لالحتياجات الخاصة"طلبة مدرسة 

  .ذلك، وال يوجد لدى االحتالل أي دليل حول حجة قتله وتصفيته في منطقة شارع يافا بالقدس الغربية
فتيش الجسدي للشبان وشبح تفراد العائلة من خالل الأن االحتالل حاول استفزاز أولفت الغزالي 

شييع بحجة المقبرة والمشاركة في الت إلىبعضهم على الجدران، كما منع شقيقته وعمته من الدخول 
  .فرداً  30سمائهما والعدد من غير الممكن أن يتجاوز الاعدم ادراج 

  المحامي محمد محمود
ية قررت تسليم جثمان سرائيلن السلطات اإلأ -مؤسسة الضمير –بدوره قال المحامي محمد محمود 

جنازة في ال شخصاً  50وحينها اشترطت وجود  الشهيد مصعب الغزالي في السابع من الشهر الجاري،
نه تم التأجيل والمماطلة أال إألف شيكل، ورغم االلتزام وموافقة العائلة على ذلك  20ودفع كفالة قيمتها 

دخال الهواتف إفقط ومنع  شخصاً  30حتى منتصف الليلة، وغيرت المخابرات شروطها، بوجود 
  .يةسرائيلجراء شديد وجديد من قبل السلطات اإلإالمحمولة وهذا 
نه أوبصعوبة تم تكفينه، مما يدل على " كقالب الثلج"محمود أن الشهيد الغزالي كان وأكد المحامي 

خراج الجثمان من الثالجة قبل موعد إحد شروط التسليم هي أن أ كان محتجزًا بحرارة منخفضة، الفتاً 
  .التسليم بعدة أيام ليذوب الثلج

  جثامين محتجزة 9
غزالة ارتقى  أبوجثامين لشهداء مقدسيين، أقدهم الشهيد ثائر  9وتواصل سلطات االحتالل احتجاز 

خلف ارتقى في التاسع عشر من  أبوفي الثامن من شهر أكتوبر الماضي، وآخرهم الشهيد محمد 
  .الشهر الجاري
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  االحتالل يزيل جزء من جدارية في بلدة سلوان
  رايـــة 2016-2- 28رام اهللا 

، جزءا من جدارية على حائط في حي وادي حلوة ببلدة األحد أمس يومالت طواقم بلدية االحتالل أز 
  .سلوان في مدينة القدس المحتلة

ورسمت الجدارية قبل نحو عام وتحتوي على عدة رسومات وبعضا من صور الشهداء وصورة لمحمود 
  .لعربية واإلنجليزيةباللغتين ا" وطني ليس حقيبة وانا لست مسافرا"درويش وقصيدته 

استيقظنا صباح اليوم ووجدنا عماال برفقة قوات اإلحتالل وطواقم البلدية : "وقال احد سكان الحي
يشرعون بإزالة جزءا من الجدارية، وقفنا جميعا أمام ما تبقى منها على الحائط األخر، وبعد جدال 

  ".استمر ساعتين انسحبوا من المكان
  

  مباٍن في القدس بسبب حفريات االحتاللتحذيرات من خطر انهيار 
عمار إزهرة رئيس لجنة  أبوحذر المهندس مصطفى  -  Alquds Online 2016-2-29القدس 

المقابر اإلسالمية في القدس، من انهيار مبان، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في حال عدم 
  .ترميمها

ر مدينة القدس لما تتعرض إليه أبنيتها ومنازلها من ووجه نداء للعالمين العربي واإلسالمي إلعما
  .انهيارات وتشققات بسبب األنفاق والحفريات والبنية التحتية المتآكلة

وما حوله؛ بأنه في  قصىزهرة في تصريحات صحفية، الجهات المسؤولة والمعنية في األ أبوونبه 
ن لقمة سائغة لالحتالل لالنقضاض حال لم تعمر المباني والمنازل ستتعرض لالنهيار، ومن ثم تكو 

  .عليها
وقال إن هذه األحياء بنيت منذ حقب طويلة بعضها من الحقبة األيوبية والحقبة المملوكية والعثمانية 

أن الكثير من هذه األبنية والمنازل آيلة للسقوط واالنهيار  إلى ومن ثم في أوائل القرن الماضي، مشيراً 
  .، وكذلك بفعل الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتاللبفعل الزمن والعوامل الطبيعية
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نقول ألشقائنا في العالمين العربي واإلسالمي إن كل بيت وموقع في البلدة القديمة وكل : "وقال
لتثبيت  ، داعياً "والبلدة القديمة والقدس قصىمقدسي ومحل تجاري هو حصن من حصون المسجد األ

  .للمدينة المقدسة ولهويتها ارساً المقدسيين ودعم صمودهم ليكونوا ح
  
  


