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  م3/3/2016 الخميس: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 والمرابطون يحبطون محاولة صعود المستوطنين لصحن مسجد  قصىمدير األ

 .الصخرة

 قوات االحتالل تعتقل شابين من العيسوية. 

  على طفل مقدسي شهراً  18الحكم. 

 مهدد باالقتالع في القدس حّي بطن الهوى. 

 االحتالل يهدم محطة محروقات ويأجل هدم منازل جديدة بالقدس. 

  واحتجاز أحد الطلبةاقتحام مدرسة سلوان اإلعدادية.  
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  والمرابطون يحبطون محاولة صعود المستوطنين لصحن مسجد الصخرة قصىمدير األ

الشيخ عمر الكسواني  قصىأحبط مدير المسجد األ - Alquds Online 2016-3-3القدس 

صحن  إلىومصلون، اليوم الخميس، محاولة مجموعة من عصابات المستوطنين الصهاينة الصعود 

  .المبارك قصىمسجد قبة الصخرة بالمسجد األ

من باب المغاربة  قصىفي الوقت نفسه، واصلت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد األ

بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة وتصدى لها المصلون وطلبة مجالس العلم 

 .بهتافات التكبير االحتجاجية

  

  شابين من العيسويةقوات االحتالل تعتقل 

ي، صباح اليوم الخميس، الشابين يونس سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 3-3القدس 

  .عليان وعلي محيسن من منزليهما ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

  .التحقيق والتوقيف في القدس زأحد مراك إلىواقتادت قوات االحتالل المقدسيين عليان ومحسن 

  

  على طفل مقدسي شهراً  18الحكم 

بالسجن الفعلي  األربعاء حكماً  أمس يومأصدر قاضي المحكمة المركزية  -امع 2016- 3-3 القدس

 .على فتى مقدسي شهراً  18لمدة 

 14وأوضح المحامي محمد محمود أن قاضي المحكمة المركزية حكم على الطفل جهاد الجعبري 

اآلف شيكل،  5، وتعويض للمستوطن بقيمة )عام ونصف( شهراً  18، بالسجن الفعلي لمدة عاماً 

 .بتهمة القاء الزجاجات الحارقة باتجاه بؤرة استيطانية
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نه سيقدم أ وأضاف المحامي محمد محمود أن الفتى اعتقل منتصف شهر تشرين ثاني الماضي، الفتاً 

  .ية العليا على الحكم الصادر ضد الفتى الجعبريسرائيلاستئنافا للمحكمة اإل

  

  مهدد باالقتالع في القدس حّي بطن الهوى

االستيطانية عائلة الرجبي بالغات " عطيرت كوهنيم"سلمت جمعية  -معا 2016-3- 3 القدس

ستيالء إللبلدة سلوان، إذ يسعى المستوطنون قضائية تطالبها باألرض الكائنة في حي بطن الهوى ب

  .عاماً ثر من مئة وعشرين على أراضي الحّي بزعم ملكيتها ليهود من اليمن قبل أك

  

  االحتالل يهدم محطة محروقات ويأجل هدم منازل جديدة بالقدس

ي، فجر اليوم الخميس، محطة سرائيلهدمت جرافات االحتالل اإل /PNN/ 2016- 3- 3 بيت لحم

طار سياسة الهدم إالشرق من مدينة القدس المحتلة في  إلىمحروقات فلسطينية في بلدة حزما 

  .يةسرائيلاإل

ن جرافات االحتالل بعد منتصف الليلة الماضية، محطة أوقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية وفا 

  .وقود في بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص

وأفادت مصادر محلية من البلدة بأن قوات معززة اقتحمت البلدة بعد منتصف الليلة الماضية وهدمت 

  .من البلدة“ هيثم الحلو”د للمواطن محطة وقود تعو 

جلت هدم مباني جديدة أي سرائيلن سلطات االحتالل اإلأعالمية عبرية إخر قالت وسائل آعلى صعيد 

مام القضاء والمحاكم أفي القدس الشرقية كانت تنوي هدمها بعد استئناف محامين عن هذه المنازل 

  .يةسرائيلاإل
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تاجيل جاء بسبب عدم وجود موافقة من المستشار القضائي ن قرار الأوضحت المصادر العبرية أو 

خذ الموافقة على قرارات الهدم من المستشار ية حيث تسعى سلطات االحتالل ألسرائيلللحكومة اإل

  .القضائي قبل تنفيذ عمليات الهدم

  

  اقتحام مدرسة سلوان اإلعدادية واحتجاز أحد الطلبة

مدرسة سلوان  أمس األربعاء يوماقتحمت قوات اإلحتالل صباح  - رايــة 2016-3-2 القدس المحتلة

  .اإلعدادية للبنين في حي رأس العامود ببلدة سلوان

سيارة  إلىوداهم جنود اإلحتالل بأسلحتهم جميع صفوف المدرسة، واقتادوا الطالب مالك العباسي 

  .الشرطة بحجة أنه قام بإلقاء الحجارة

  .بتصوير الممرات والصفوف والطلبة بهاتفه المحمولوخالل اإلقتحام قام أحد الجنود 

دعاءات نه ال صحة إلأوبعد تدخل المدير وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة تبين 

 .اإلحتالل، وأفرج عن الطالب مالك بعد احتجازه لساعات

  


