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  م30/3/2016 األربعاء: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وليلة ثانية من فعاليات المهرجان التهويدي في  قصىاقتحامات جديدة لأل

 .القدس

  القمة اإلسالمية في اسطنبول تدعم عقد مؤتمر دولي للسالم وٕانهاء االحتالل

 .يسرائيلاإل

 االحتالل يعتقل خمسة مواطنين في القدس. 

  ًفي بلدة سلوان سطبالً إ و  االحتالل يهدم حديقة ألعاب وسورا. 

  بينهم فتاتان مواطناً ) 18(االحتالل يعتقل. 

 االحتالل ينظم مهرجانًا موسيقيًا تهويدًيا في القدس القديمة. 

 مشروع صهيوني تشريعي... محاكمة األطفال الفلسطينيين. 

 التكبير"والمصلون يتصدون بـ قصىمستوطنون يقتحمون األ" 

  البرلمان الصهيوني إلىنتنياهو يسعى لضم المتطرف غليك.  
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  وليلة ثانية من فعاليات المهرجان التهويدي في القدس قصىاقتحامات جديدة لأل
 قصىجّددت عصابات المستوطنين، اليوم األربعاء، اقتحامها للمسجد األ -وفا 2016-3-30القدس 

من باب المغاربة بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة، في حين تصدى المصلون وطلبة 
 .وطنين االستفزازية بهتافات التكبير االحتجاجيةحلقات العلم لهذه االقتحامات وجوالت المست

وكانت فعاليات الليلة الثانية من المهرجان الموسيقي التهويدي في القدس القديمة انتهت في ساعة 
  .متأخرة من الليلة الماضية، وسط حصار عسكري مشدد للبلدة، واستفزاز لمشاعر المواطنين

الخامسة على التوالي، مجموعة من مؤسسات االحتالل  وتشرف على تنظيم هذا المهرجان، وهو للسنة
تتقدمها بلدية القدس العبرية، وتستمر فعالياته حتى مساء يوم غد الخميس، بمشاركة موسيقيين وفرق 

تشجيع السياحة  إلىية وعالمية، في حين أعلنت الجهات المنظمة للمهرجان بأنه يهدف إسرائيلفنية 
القديمة؛ برواياٍت وأساطير عبرية تلمودية تنفي وتطمس المعالم العربية ية والعالمية للقدس سرائيلاإل

  .واإلسالمية
يأتي المهرجان التهويدي وسط حصار عسكري مستمر ومتواصل منذ عدة أسابيع على البلدة القديمة 

المبارك، ومنع المزيد  قصىمن القدس بشكل خاص، ووسط اقتحامات متجددة لسوائب المستوطنين لأل
  .للصالة في رحابه الطاهرة قصىمواطنين من دخول القدس أو األمن ال

  
  يسرائيلالقمة اإلسالمية في اسطنبول تدعم عقد مؤتمر دولي للسالم وٕانهاء االحتالل اإل

تحتل قضية فلسطين والقدس الشريف، صدارة قضايا الدورة الثالثة عشرة  -وفا 2016-3-30جدة 
 15 إلى 10في مدينة اسطنبول التركية، خالل الفترة من  لمؤتمر القمة اإلسالمي المزمع عقدها

  .إبريل المقبل، على اعتبار أنها القضية المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي/ نيسان
ورّجح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون اإلسالمي السفير سمير بكر 

د من قبل القادة المشاركين تجاه ضرورة عقد مؤتمر دولي دياب، أن تشهد قمة اسطنبول تكثيف الجهو 
للسالم في وقت مبكر، لوضع آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وٕانهاء االحتالل 

، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذا لقرارات 1976ي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ عام سرائيلاإل
  .العربية األمم المتحدة ومبادرة السالم
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مواصلة العمل  إلىعن السفير دياب، أن المنظمة تسعى ) إينا(ونقلت وكالة األنباء اإلسالمية الدولية 
ي ضمن إطار زمني للتنفيذ، سرائيلمن أجل اعتماد قرار من مجلس األمن الدولي إلنهاء االحتالل اإل

بغية تعزيز األهلية القانونية  كما تدعم جهود دولة فلسطين لالنضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية
  .لدولة فلسطين على المستوى الدولي

، القوة القائمة باالحتالل، إسرائيلإن قمة اسطنبول ستبحث أيضا استمرار وتصاعد عدوان : وأضاف
على الشعب الفلسطيني واألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، وهدمها 

الفلسطينيين، وجميع ممارساتها االستعمارية بما فيها أنشطتها االستيطانية وبناء ومصادرتها منازل 
جدار الضم وغيرها من األعمال، التي تستهدف تغيير الطابع العربي اإلسالمي والطبيعة الجغرافية 
 والتركيبة الديموغرافية للقدس الشريف، وكذلك أعمال الحفر غير القانونية واالستفزازية تحت الحرم

كما تناقش القمة االقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين . قصىالشريف والمسجد األ
  .المبارك قصىيين لحرم المسجد األسرائيلاإل

ومن المقرر أن تّطلع قمة اسطنبول على نتائج جهود وتحركات فريق االتصال الوزاري المعني بالقدس 
للتواصل مع األطراف الدولية المؤثرة لتبليغ رسالة منظمة الشريف، وتناقش سبل دعم عمل هذا الفريق 

  .التعاون اإلسالمي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف
كما تتدارس القمة الخطة االستراتيجية لتنمية القدس الشريف، وسبل دعم وتمكين الشعب الفلسطيني 

  .وتعزيز صموده على أرضه
  

  القدساالحتالل يعتقل خمسة مواطنين في 
ي، اليوم األربعاء، الفتيين يوسف أبو سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل - وفا 2016-3- 30القدس 

أحد  إلىالهوى وأمير أبو جمعة من حي جبل الزيتون بالطور الُمطل على القدس القديمة، واقتادتهما 
 .مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة

، ثالثة مواطنين خالل حمالت دهم في عدة أحياٍء بالقدس وكانت قوات االحتالل اعتقلت، مساء أمس
المحتلة، شملت المواطن محمود الجندي، من أمام محّله في شارع الواد بالقدس القديمة، وفرج دعنا، 

  .قصىونجله من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد األ
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  في بلدة سلوان واسطبالً  االحتالل يهدم حديقة ألعاب وسوراً 

هدمت طواقم مشتركة تابعة لبلدية االحتالل في القدس، وسلطة الطبيعة،  - وفا 2016-3- 29لقدس ا
شجرة  30تحرسها قوة معززة من جنود االحتالل اليوم الثالثاء، حديقة ألعاب وسورًا واسطبًال، واقتلعت 

  .قصىمثمرة تعود للمواطن خالد الزير، في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد األ
وقال خالد الزير لمراسلنا إن جرافات البلدية هدمت حديقة ألعاب لألطفال، وسورا عبارة عن سالسل 

  .حجرية، دون سابق إنذار
شجرة مثمرة، منها الليمون والبرتقال  30وأضاف أن طواقم تابعة لسلطة طبيعة االحتالل اقتلعت نحو 

  .نذ سبع سنواتوالزيتون والتفاح والورود من الحديقة، كانت مزروعة م
في السياق، هدمت سلطات االحتالل اسطبال للخيول يعود للمواطن آدم سمرين في حي العباسية، 

  .واقتلعت أشجارا وأتلفت سياجا حديديا حول األرض
، ثم أعاد بناءه في عام 2013وكانت بلدية االحتالل في القدس هدمت منزل المواطن الزير عام 

أفراد، وسكن في نهاية  8كان يسكن فيه مع أسرته المكونة من ، وهدمته مرة ثانية حين 2014
  .المطاف كهفًا للصمود في أرضه وسط مالحقات متكررة من االحتالل

  
 مواطنًا بينهم فتاتان) 18(االحتالل يعتقل 

اعتقلت قوات االحتالل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم األربعاء،  - معا 2016- 3- 30 رام اهللا
  .من بلدة العيزرية شرق القدس) عاماً  22(مواطنًا بينهم الفتاتان التوأم دعاء وفرح أحمد مشاهرة ) 18(

توفيق أحمد : وبّين نادي األسير الفلسطيني، أن االحتالل اعتقل أربعة شّبان من مخيم جنين، وهم
وأوس ) عاماً  25(، عصام جمعة أبو جبل )عاماً  21(، مصطفى حسام طوباسي )عاماً  22( الشلبي
  ).عاماً  35(ستيتي 

، أيمن )عاماً  26(عبد الرحمن ظاهر : كما واعتقل أربعة شّبان آخرين من محافظة الخليل، وهم
  ).عاماً  35(ومحمد داود سالم حراحشة ) عاماً  23(، أحمد رائد أبو عجمية )عاماً  20(يوسف الطل 
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يزن طارق، محمود فارس، يحيى : ومن بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، اعتقل االحتالل كل من
  .إسماعيل، يوسف سعود ومحمد سعود

القدس محمد أبو رجب، يوسف أبو : فيما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شّبان من مدينة القدس، وهم
  .الهوى وأمير جمعة

  
  وسيقيًا تهويدًيا في القدس القديمةاالحتالل ينظم مهرجانًا م

ووزارة القدس " سلطة تطوير القدس"تُنّظم ما تسمى  - Alquds online 2016-3-29القدس 
" عيدن"و" اريئيل"بلدية القدس العبرية، وشركتي  إلىالتابعتين لسلطات االحتالل، إضافة " والشتات

الصهيونيتين، مساء اليوم االثنين، مهرجانًا موسيقيًا تهويديًا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ويستمر 
  .حتى مساء يوم الخميس القادم، وهو الخامس على التوالي

عشرات الموسيقيين وفرق ويتضمن المهرجان حفالت موسيقية وعروض بهلوانية، ويشارك فيه 
  .وعالمية" يةإسرائيل"

تشجيع السياحة  إلى -"أنغام في القديمة"الذي ُيطلق عليه منظموه تسمية  -ويهدف المهرجان
فرض  إلىواألجنبية في المحالت التجارية والفنادق اليهودية في القدس القديمة، إضافة " يةسرائيلاإل"

  .ُبعٍد يهودي تلمودي للمدينة
رنامج المهرجان الذي يستمر أربع ليالي في مناطق متفرقة من القدس القديمة، حيث سيتم ويتوزع ب

باب الخليل، وقلعة القدس التاريخية بالقرب من الباب : نصب عدة منصات في مواقع مختلفة منها
كما سيتوزع ملحنون في معظم أزقة . الجديد، وفي حي الشرف، ومغارة الكتان بجانب باب العامود

  .س القديمة لتقديم معزوفات فردية وجماعيةالقد
 إلىويرافق المهرجان التهويدي حمالت تخفيض خاصة لدى الفنادق اليهودية التي دعت الحضور 

  .المشاركة في هذا المهرجان، وقضاء الوقت في فنادق القدس اليهودية
ونًيا محكًما منذ عدة ويأتي تنظيم هذه المهرجان في القدس القديمة التي تشهد حصاًرا عسكرًيا صهي

أسابيع، شل الحركة التجارية والحياتية في البلدة القديمة بشكل خاص وفي القدس المحتلة على وجه 
  .العموم
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  مشروع صهيوني تشريعي... محاكمة األطفال الفلسطينيين

ية لشؤون سرائيلأقرت ما تسمى باللجنة الوزارية اإل -  Alquds online 2016-3-29القدس 
  .ع تعديل قانون يسمح بمحاكمة األطفال القاصرين الفلسطينيينالتشري

تشديد العقوبة "جاء ذلك عقب جلسة عقدتها اللجنة الوزارية مساء األحد إلقرار قانون معدل ينص 
  ".المسموح بفرضها على منفذي عمليات في الرابعة عشرة من أعمارهم أو دونها

اء إيليت شاكيد، وتم إقراره، بحيث ينص على محاكمة وتقدمت بمشروع التعديل القانوني وزيرة القض
وما دون ذلك، وفرض عقوبة فعلية عليهم في حال إدانتهم، ويتم تنفيذها بعد  14األطفال من سن 

  .بلوغهم سن الرابعة عشر
ي صادقت نهائًيا على قانون فرض عقوبة السجن على منفذي العمليات سرائيليذكر أن الكنيست اإل

  .أو دونها، وذلك بالتزامن مع اندالع انتفاضة القدس الحالية بأكتوبر المنصرم 14لـممن هم بعمر ا
  

  "التكبير"والمصلون يتصدون بـ قصىمستوطنون يقتحمون األ
استأنفت عصابات المستوطنين الصهاينة اليوم الثالثاء،  - Alquds online 2016-3-29القدس 

المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة ومعززة من قبل قوات  قصىاقتحامها للمسجد األ
  .وجنود االحتالل، في حين صدحت حناجر المصلين وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير االحتجاجية

االقتحامات تمت بمجموعات صغيرة ومن باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة 
  .المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد المبارك بشرطة االحتالل، ونفذ

من جانبها، واصلت شرطة االحتالل الخاصة اجراءاتها المشددة بحق المصلين من النساء والشبان 
  .خالل دخولهم اليه قصىواحتجزت بطاقاتهم على بوابات األ

  
  البرلمان الصهيوني إلىنتنياهو يسعى لضم المتطرف غليك 

يستمر رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بالضغط  - Alquds online 2016-3-29القدس 
، "الكنيست"حاييم كاتس لالستقالة من البرلمان الصهيوني " الرفاه االجتماعي"على عضو حزبه وزير 
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بهدف استبداله بالحاخام اليميني المتطرف يهودا غليك، الذي يندرج اسمه في قائمة الليكود، وذلك 
  .العبرية" معاريف"ي عدد اليوم من صحيفة حسبما ورد ف

وتأتي محاوالت نتنياهو هذه بسبب معارضة الوزير كاتس اتفاق الغاز، وبذلك فهو يسعى لضم غليك 
  .بعدما أعرب غليك عن تأييده لالتفاق" كنيست"عضو  61لضمان أغلبية الـ 
 .ه طلب نتنياهو له باالستقالةرفض إلىأن مكتب كاتس أكد هذه االنباء، مشيًرا  إلىوأشارت الصحيفة 

  


