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  م2016 / 8 / 30 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 صحن قبة الصخرة إلىبعد التصدي لمستوطنين حاولوا الصعود  قصىتوتر في األ. 

  اهللا بالقدس مأمنفي مقبرة " مهرجان الخمور"االحتالل يصّر على تنظيم. 

 االحتالل يهدم منزال في صور باهر جنوب القدس. 

 تشييع جثمان الشهيد ثائر أبو غزالة: القدس. 

 "اهللا مأمن"ألموات ي تدنيس سرائيلمهرجان الخمور اإل": اإلعالم". 

 استخفاف بمشاعر الفلسطينيين" اهللا مأمن"تنظيم مهرجان على مقبرة : ديمتري. 

  اهللا مأمن"السوداني يحذر من خطورة تنظيم مهرجان للخمور في مقبرة". 

 حفريات االحتالل تتسبب بمزيد من التشققات والتصدعات بمنازل سلوان. 

  في القدساالحتالل يستدعي مواطنين بينهما سيدة. 

 مجددا قصىاالحتالل يقتحم الجامع القبلي في المسجد األ. 

 االحتالل يعتقل ثالثة أطفال من القدس. 

 "اهللا انتهاك صارخ لحرمتها مأمنإقامة مهرجان للخمور في مقبرة ": ية المسيحيةسالماإل. 

 االحتالل يواصل التضييق على سكان سلوان ويوقف العمل بخيمة االعتصام: القدس. 

 قصىمستوطنون وضباط مخابرات االحتالل يقتحمون األ. 

  مواطنا من القدس 12قوات االحتالل تعتقل. 

 التاريخية" اهللا مأمن"االحتالل ينظم مهرجاناً للخمور على أرض مقبرة : القدس.  
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  صحن قبة الصخرة إلىبعد التصدي لمستوطنين حاولوا الصعود  قصىتوتر في األ
المبارك، اليوم الثالثاء، أجواء من التوتر  قصىسادت المسجد األ -وفا 2016- 8- 30القدس 

الشديد، حينما حاولت مجموعة من المستوطنين بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 
المبارك، ولكن حراس  قصىباحة صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد األ إلىاالحتالل، الصعود 

  .المسجد ومصلين منعوهم من الوصول، وسط تهديد ووعيد من قبل شرطة االحتالل
في الوقت ذاته، شرع أحد عناصر شرطة االحتالل منذ ساعات الصباح بتصوير المصلين المتواجدين 

في  المبارك، كخطوة فّسرها البعض بأنها محاولة لتخويفهم، ودفعهم لعدم التواجد قصىفي األ
  .المسجد، خالل فترة اقتحامات المستوطنين

، من جهة باب المغاربة، بحراسة شرطية معززة قصىواستأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحامها لأل
ومشددة، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية، في حين حاول مستوطنون أداء طقوس 

  .قصىتلمودية في منطقة باب الرحمة باأل
، ونفذا فيه قصىإن عنصرين من قوات االحتالل اقتحما المسجد القبلي الكبير في األ"راسلنا، وقال م

  ".جولة استكشافية، وذلك لليوم الثالث على التوالي
  

  اهللا بالقدس مأمنفي مقبرة " مهرجان الخمور"االحتالل يصّر على تنظيم 
ستعداداتها إلقامة أنهت مؤسسات تابعة لسلطات االحتالل ا -وفا 2016-8-30القدس 
ية التاريخية في القدس المحتلة يوم غد سالماإل مأمنعلى أرض مقبرة " مهرجان الخمور"   وتنظيم

 .األربعاء وبعد غد الخميس

، بعدما "حديقة االستقالل"ما يسمى  إلىعلمًا أن االحتالل سيطر على المقبرة وحّول أجزاء كبيرة منها 
دونما، تتوزع في  20دونم، ولم يتبق منها اال نحو  200ة جرف وأزال أغلب القبور، على مساح
  .طرفها الغربي أقصىوسط طرفها الشرقي، وبعض القبور في 

ية، وبدعم من بلدية االحتالل في القدس، أعلنت أنه سيتم خالل المهرجان إسرائيلوكانت شركات 
ذكورين من الساعة نوعا من الخمور المحلية والعالمية على مدار اليومين الم 120عرض نحو 
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السادسة مساء وحتى منتصف الليل، بحيث يحتسي المشاركون الخمور، فيما تقام حفالت موسيقية 
  .صاخبة لفرق محلية وعالمية، بمشاركة اآلالف

ية، بحمالت تخفيض على األسعار من أطعمة سرائيلويشارك في المهرجان كبرى المطاعم والبارات اإل
  .لتشجيع للمشاركة في هذا المهرجانوشراب، كنوع من التسويق وا

ية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، بشدة، تنظيم مثل سالممن جانبه، استنكر رئيس الهيئة اإل
هناك محظوران في إقامة مهرجان : "ية التاريخية، وقال لمراسلناسالمهذا المهرجان على المقبرة اإل

ي وفي سائر األديان األخرى، سالماهللا؛ األول أن الخمور محرمة في ديننا اإل مأمنالخمور في مقبرة 
مشددا على أن ". اهللا وهذا انتهاك لحرمة المقابر مأمنوالمحظور اآلخر أن المكان المقترح هو مقبرة 

 ، وطالب االحتالل بعدم"ي وسائر األديان السماويةسالماألموات لهم حرمتهم وكرامتهم في الدين اإل"
  .اقامة هذا المهرجان المرفوض من الجميع

وزير أمن االحتالل الداخلي يطالب من خاللها  إلىمسعود غنايم، اليوم رسالة " الكنيست"وبعث عضو 
  .إلغاء تنظيم المهرجان
ي وسائر سالمكما هو معلوم أن األموات لهم حرمتهم وكرامتهم في الدين اإل: "وقال غنايم، في رسالته

  ".وية، أن هذا المهرجان مرفوض جملة وتفصيال، وغير مشروعاألديان السما
التي هي حق تاريخي وديني للمسلمين "وحذر غنايم القائمين على هذا المهرجان من تدنيس المقبرة 

  ".رغم مصادرة أرضها
اهللا  مأمنبأن تدنس مقبرة .. ان هذا المهرجان استفزازي من الدرجة األولى لمشاعر المسلمين: "وقال

بمهرجان فيه الخمور والمجون، وال يأخذ بعين االعتبار أن هناك حرمة للموتى يجب احترامها أخالقيا 
  ".وإنسانيا

  
  االحتالل يهدم منزال في صور باهر جنوب القدس

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، أحد  -وفا 2016- 8-30القدس 
 .ر باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيصالمنازل في قرية صو 
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وقال شهود عيان لمراسلنا، إن قوة معززة من جنود االحتالل رافقت طاقما تابعا للبلدية العبرية، 
المواطن  إلىوفرضت طوقا محكما حول المنطقة، قبل وخالل عملية هدم المنزل الذي يعود ملكيته 

  .وسيم خالد عطية
  

  جثمان الشهيد ثائر أبو غزالةتشييع : القدس
شخصًا فقط، فجر اليوم الثالثاء، جثمان الشهيد ثائر أبو  25شيع  -وفا 2016- 8-30القدس 

أكتوبر العام الماضي؛ إذ يعتبر  -بعد تسّلم جثمانه المحتجز منذ شهر تشرين األول) عاماً  19(غزالة 
  .أقدم شهيد محتجز في ثالجات اإلحتالل

  
  "اهللا مأمن"ي تدنيس ألموات سرائيلالخمور اإل مهرجان": اإلعالم"

ية تنظيم مهرجان للخمور إسرائيلاعتبرت وزارة اإلعالم إعالن شركات  -وفا 2016- 8- 29رام اهللا 
اهللا بالقدس المحتلة، مًسا صارًخا بحرمة الشهداء واألموات، وتدنسيًا واستهتارًا باألئمة  مأمنفي مقبرة 

 .والشهداء والعلماء

وسط ! ، أن تنافس شركات االحتالل لعرض أنواع الخموراإلثنين أمس يومي بيان صحفي، وأكدت ف
حفالت صاخبة وبمشاركة عالمية، يتجاوز كذبة الفن والترويج، ويعبر عن عنصرية سوداء، ويطال حرمة 

  .الموتى في مدافنهم
لوقف هذا اإلرهاب الذي تجاوز   إسرائيلي بالضغط على سالموالمؤتمر اإل) اليونسكو(وحثت منظمة 

كل حد، واحترام الكرامة اإلنسانية، والتوقف عن هذا الفعل الشائن الذي ال يقيم أي وزن لحي أو 
  .ميت

عدم المرور عن هذه  إلىودعت وسائل اإلعالم المحلية والعربية والدولية العاملة في فلسطين 
لى مئتي دونم، تتعرض لتدنيس وتجريف مستمرين، اهللا، الممتدة ع مأمنالجريمة، والتذكير بأن مقبرة 

  .!سوق وحديقة للكالب إلىتحويل جزء منها  إلىويسعى االحتالل 
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  استخفاف بمشاعر الفلسطينيين" اهللا مأمن"تنظيم مهرجان على مقبرة : ديمتري
، األمين العام للتجمع "فتح"اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة   -وفا 2016-8-29رام اهللا 

طني المسيحي في االراضي المقدسة ديمتري دلياني، إن تنظيم االحتالل مهرجانًا للخمر على أرض الو 
التاريخية، جزء من عملية استفزازية ممنهجة وتعبير عن عدم احترام لآلخر، وترسيخ " اهللا مأمن"مقبرة 

 .لسياسة السلب، التي تتبعها حكومة االحتالل

ية وال إسالممقبرة " اهللا مأمن" ، إن مقبرة اإلثنين أمس يوم، "موطني"لياني في حديث إلذاعة وقال د
جدال حول ذلك، ومجرد سلبها لمصلحة االحتالل جريمة بحد ذاتها، محذرًا من تمادي االحتالل 
راً باستفزاز شعور أي انسان وليس فقط المسلمين، عبر اقامة حفالت صاخبة على هذه المقبرة، معتب

  .ذلك ليس انتهاكاً لحرمة الموتى فقط، وإنما مساس بالقيمة التاريخية الكبيرة لهذه المقبرة
ية تدل على أن هذه الحكومة مستمرة وماضية في مسلسل سرائيلوأضاف أن عمليات االستفزاز اإل

وتاريخهم  االنتهاكات وعدم احترام الغير، معربًا عن أسفه حيال استخفاف العالم بمشاعر الفلسطينين
  .وحقوقهم

وشدد ديمتري على أن نضال الشعب الفلسطيني مستمر بوجه ممارسات االحتالل ونهجه المعتمد 
على سلب الحقوق، مؤكدًا االستمرار في النضال وفضح ممارسات االحتالل في المحافل الدولية 

  .وعبر وسائل االعالم والتواصل مع أحزاب ومؤسسات مجتمع مدنية دولية 
  

  "اهللا مأمن"اني يحذر من خطورة تنظيم مهرجان للخمور في مقبرة السود
أدان أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد  -وفا 2016- 8- 29رام اهللا 

ية إسالمية عن نيتها تنظيم مهرجان لتسويق الخمور على أكبر مقبرة إسرائيلالسوداني، إعالن شركات 
، يومي األربعاء والخميس المقبلين، بمباركة بلدية االحتالل في "اهللا مأمنمقبرة "في مدينة القدس 

 . القدس وحكومة االحتالل المتطرفة

، تنظيم هذا المهرجان خطوة تصعيدية خطيرة من قبل اإلثنين أمس يومواعتبر السوداني، في بيان 
ة االنتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم االحتالل تجاه مدينة القدس، وتأتي ضمن سلسل
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ي سالمدفن تاريخ المدينة وماضيها العربي واإل إلىاألثرية والتاريخية، وضمن سياسة االحتالل الهادفة 
  .وأسرلتها بشكل كامل

ية في القدس سالمهي واحدة من أكبر وأقدم المعالم األثرية والوقفية اإل" اهللا مأمن"وأكد أن مقبرة 
سطين، وتضم رفاة العديد من الصحابة والمجاهدين والعلماء والصالحين منذ بداية الفتح العمري وفل

  . 1967، واستكمال السيطرة عليها في حرب 1948وحتى بداية االحتالل للمدينة عام 
شركة تعمل في مجال تصنيع  120إن سماح حكومة االحتالل وبلدية القدس ألكثر من : وقال

 إلىاهللا، التي تم تحويل جزء كبير منها  مأمنالخمور بتنظيم معرض لتسويق منتوجاتها على أرض مقبرة 
 إلىحديقة عامة إلقامة المهرجانات، دليل قاطع على أن هناك خطة ممنهجة لدى االحتالل تهدف 

ي والدولي تجاه ما سالماقتالع هذا المعلم من تاريخ وعروبة القدس العريق في ظل الصمت العربي واإل
  .يجري بحق المقدسات في القدس

وحذر السوداني من خطورة استمرار انتهاكات االحتالل ألكبر وأعرق معلم أثري وتاريخي في مدينة 
قبور ورفاة األولياء الصالحين، ومن استمرار القدس، ومن انتهاك حرمة وتدنيس المقبرة والمساس ب

  . استفزاز مشاعر شعبنا وبقية المسلمين في العالم
ي والدولي، وكافة المؤسسات سالمودعا كافة الجهات المختصة، على الصعيد المحلي والعربي واإل

لرسول ضرورة التصدي لمنع تنظيم هذا المهرجان على المكان الذي دفن فيه صحابة ا إلىالدولية، 
واألولياء الصالحين، وذلك قبل فوات األوان واستكمال تنفيذ خطة ) صلى اهللا عليه وسّلم(محمد 

  . أسرلة المقبرة بشكل كامل إلىاالحتالل الهادفة 
  

  حفريات االحتالل تتسبب بمزيد من التشققات والتصدعات بمنازل سلوان
، أن الحفريات اإلثنينأمس يوم ات وادي حلوة، أكد مركز معلوم -وفا 2016- 8-29القدس 

ي أسفل الشوارع بحي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب سرائيلالمتواصلة لسلطات االحتالل اإل
 .، تسبب المزيد من التشققات والتصدعات في منازل المواطنينقصىالمسجد األ
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ريات اتساع رقعة التشققات في منشآت الحي في األيام األخيرة، بسبب حف إلىوأشار المركز 
  .االحتالل المتواصلة أسفل الحي لشق أنفاق جديدة

وأوضح المركز أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات ظهرت في مناطق جديدة في منشآت الحي، 
اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك مع ازدياد إخراج األتربة بكميات كبيرة الناتجة من  إلىإضافة 

  .الحفريات أسفل الحي
ركز أن التشققات واالنهيارات كانت تظهر في منشآت وشوارع حي وادي حلوة، خالل فصل وبّين الم

الشتاء فقط، بينما أصبحت وخالل الفترة األخيرة تتوسع التشققات القديمة وتظهر أخرى جديدة على 
مدار السنة، ما يدل على تكثيف االحتالل لعمليات حفر األنفاق أسفل الحي، األمر الذي يهدد 

  .المنطقة بخطر االنهيار في كل لحظة منشآت
حوش "وأوضح أن سكان الحي أبلغوا المركز أن تشققات جديدة ظهرت خالل األيام الماضية، في 

شقق سكنية لعائلة الشيخ داود عطا اهللا  7بالحي، وفي عدة منازل أخرى، ويضم الحوش " صيام
هر، وتوسعت بشكل واضح خالل صيام، والتي أوضحت أن التشققات بدأت بالظهور قبل ثالثة أش

  .فردا بينهم أطفال 30األيام األخيرة، ويعيش في الحوش حوالي 
وأضاف أن انهيارات أرضية حصلت في سور وتمديدات البنية التحتية عند عائلة الصرفندي في الحي، 
ومنزل أرملة المواطن عدنان صيام، والتي أخلت قبل عدة أشهر منزلها في الطابق األول بسبب 

  .االنهيارات والتصدعات، فيما فوجئت بتوسع التشققات في الطابق الثاني الذي انتقلت للعيش فيه
وقال المركز إن تشققات تظهر في شوارع حي وادي حلوة بين الحين واآلخر، ورغم محاولة إخفائها 

ألرضيات من قبل بلدية االحتالل، إال أن الشوارع مائلة بشكل واضح، وإن التشققات في الجدران وا
  .واالنهيارات آخذة بالتوسع

وأضاف السكان أن أصوات الحفر باألدوات الكهربائية واليدوية أسفل منازلهم تسمع على مدار 
  .الساعة، وكلما زادت عمليات الحفر كلما زادت التشققات في الجدران

األنفاق  وأوضح عضو لجنة حي وادي حلوة، أحمد قراعين، أن سلطات االحتالل بدأت بأعمال حفر
ية تمكنوا من استصدار أمر سرائيل، وبعد توجه السكان للمحاكم اإل2007أسفل الحي منذ العام 
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شهرا، وبعدها تمكنت الجمعيات االستيطانية من  14احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 
ن ما استصدار قرار يسمح لها بأعمال الحفر، بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لك

  .يحدث في الحي هو عمليات حفر وشق متواصل، دون األخذ بعين االعتبار سالمة السكان
وبين قراعين أن مؤسسات االحتالل المختلفة من سلطة الطبيعة وسلطة اآلثار وجمعية العاد 
االستيطانية وشركة جيحون للمياه، تحاول التنصل من مسؤوليتها من نتائج أي عمليات حفر أسفل 

  .الحي
  

  االحتالل يستدعي مواطنين بينهما سيدة في القدس
، اإلثنين أمس يومو ، األحد سرائيلي، الليلةسّلمت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-29القدس 

 .مواطنين، من مدينة القدس المحتلة، بالغين للمثول للتحقيق، والمحاكمة

/ أبو الهوى في حي جبل الزيتونوأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اقتحمت منزل المواطن خليل 
الطور الُمطل على القدس القديمة، وفتشته، قبل أن ًتسلمه أمر استدعاء لزوجته، للمثول للتحقيق، في 

  .أحد مراكز االحتالل في المدينة المقدسة
في السياق، سلمت شرطة االحتالل في ساعة متأخرة من مساء أمس، المواطن عزيز العباسي، أمرا 

م المحكمة المركزية وسط القدس المحتلة في الثالث عشر من الشهر المقبل، بعد دهم للمثول أما
  .قصىمنزله ببلدة سلوان جنوب المسجد األ

  
  مجددا قصىاالحتالل يقتحم الجامع القبلي في المسجد األ

ومستخدم بسلطة آثار االحتالل،  ي،سرائيلاقتحمت شرطة االحتالل اإل -وفا 2016- 8-29القدس 
ونفذوا جولة استكشافية فيه وسط توتر ساد  قصى، الجامع القبلي بالمسجد األاإلثنينس أميوم 

المكان وهتافات التكبير االحتجاجية من المصلين، علما بأن اقتحاما مشابها للجامع القبلي حصل 
 .يوم أمس
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من باب  قصىفي الوقت نفسه، استأنفت مجموعات من سوائب المستوطنين اقتحامها للمسجد األ
  .المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

من جهة باب الغوانمة اال أن حراس  قصىوكان مستوطنان حاوال عصر أمس اقتحام المسجد األ
  .المسجد تصدوا لهما وطلبوا من شرطة االحتالل ابعادهما عن المكان

دينة القدس، وداخل ومحيط البلدة كما واصلت قوات االحتالل المنتشرة في شوارع وطرقات م
، التنكيل بمواطنين مقدسيين، من خالل تفتيشات استفزازية ومهينة ومذلة، لم اإلثنينالقديمة، اليوم 

  .يسلم حتى كبار السن منها
أوقفت منذ ساعات صباح " حرس الحدود"وقال مراسلنا إن عناصر من الوحدات الخاصة وما يسمى 

بشارع السلطان سليمان بين بابي العامود ) سليمان(مغارة الكتان "في منطقة اليوم، عددًا من الشبان 
والساهرة من أبواب القدس القديمة، وأخضعتهم لتفتيشات تخللتها مسبات وشتائم وسط حالة من 

  .الغضب الشعبي التي عبر عنها مواطنون مّروا من المنطقة
مواطنا فلسطينيا ُمسّنا لتفتيشات مذّلة أن قوات االحتالل أخضعت مساء أمس  إلىولفت مراسلنا 

ومهينة واستفزازية في منطقة باب الخليل من سور القدس التاريخي، في الوقت الذي اعتقلت فيه شابا 
  .القريب للتحقيق" القشلة"مركز  إلىبعد تفتيشه وشتمه، وحّولته 

  
  االحتالل يعتقل ثالثة أطفال من القدس

، ثالثة اإلثنين أمس يوماإلسرائيلي، فجر  ات االحتاللاعتقلت قو  -وفا 2016- 8-29القدس 
أطفال مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في حّيي رأس العامود ووادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد 

  .المبارك قصىاأل
) عاماً  16(، ومحمد إسماعيل الشويكي )عاماً  16(نعمان زياد فرج : وشملت االعتقاالت األطفال

  ).عاماً  17(وأحمد مازن الرازم 
  

  اهللا انتهاك صارخ لحرمتها مأمنإقامة مهرجان للخمور في مقبرة ": ية المسيحيةسالماإل"
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يوم مسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ية السالماعتبرت الهيئة اإل -وفا 2016- 8- 28القدس 
اهللا في القدس  مأمنض مقبرة ية نيتها تنظيم مهرجان للخمور على أر إسرائيل، إعالن شركات األحد

المحتلة انتهاك صارخ لحرمة المقبرة ومواصلة لعملية تهويدها بالحفر والتدمير والتهويد، ناهيك عن 
 .نبش رفاة المسلمين من أئمة وعلماء

بالتعدي على حرمة المقابر إصرار " إسرائيل"من جهته اعتبر األمين العام للهيئة حنا عيسى استمرار 
نوعا من الخمور  120أنه سيتم عرض نحو  إلىي واضح بإثارة مشاعر المسلمين، مشيرًا إسرائيل

المحلية والعالمية بحيث يحتسي المشاركون الخمور، فيما تقام حفالت موسيقية صاخبة بمشاركة 
  .اآلالف لفرق محلية وعالمية

رار العديد من اهللا بإق مأمنتستهدف سلطات االحتالل منذ عشرات السنين مقبرة : "وأضاف 
المخططات والمشاريع التهويدية، تارة ببناء الحداق التلمودية وأخرى بالمجمعات التجارية، واليوم 

، مؤكدًا أنه وعلى "تنتهك المقبرة بمهرجان خمور وحفالت صاخبة، تستهدف طمس معالم المقبرة
انتهاكاتها للحرمة  ئيلإسراالرغم من السخط المقدسي الفلسطيني أوال، والتنديد العالمي، تواصل 

احترام  إلىية، والحق الفلسطيني، وكافة القوانين واألعراف والمواثيق الدولية، التي تدعو سالماإل
  .باتت دولة فوق القانون إسرائيلالديانات المختلفة واتباعها، وهو دليل واضح على أن 

بة وتابعين وعلماء وشهداء، دونم، فيها قبور لصحا 200اهللا تبلغ مساحتها  مأمنيذكر أن مقبرة  
على تجريف مئات القبور وتدنيس رُفاة أصحابها وانتهاك حرمة موتاها، ناهيك عن  إسرائيلوعملت 

، تمهيدًا لبناء متحف التسامح، وتنوي "سوق ماميال"سرقة مساحات شاسعة من أراضيها وتحويلها لـ 
  .قهى ومواقف سياراتحديقة ِكالب، وم إلىسلطات االحتالل تحويل جزء آخر ِمنها 

  
  االحتالل يواصل التضييق على سكان سلوان ويوقف العمل بخيمة االعتصام: القدس

ي، منذ فترة التضييق على المواطنين سرائيلتواصل سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 8- 28القدس 
 .لواسعالمبارك، وسط حالة من االستياء، والغضب الشعبي ا قصىفي بلدة سلوان جنوب المسجد األ
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، متاريس، وحواجز عسكرية، وأخرى شرطية في الشوارع الرئيسية، األحديوم ونصبت قوات االحتالل 
  ."بالكيدي"وأوقفت مركبات، وحررت ألصحابها مخالفات مالية، فيما وصف هذا اإلجراء 

وكانت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اقتحمت سلوان يوم أمس، وسلمت دفعة جديدة من إخطارات 
هدم لمباٍن، ومنشآت، وأسوار، بحجة البناء دون ترخيص، شملت مبنى للمواطن بهاء عدنان زيتون في 
حي بئر أيوب، وهو عبارة عن شقة ضمن بناية سكنية، مؤلف من غرفتين ومنافعهما، ومنشأة من 

  .الخشب للمواطن محمد زيتون في حي بئر أيوب، بدأ ببنائها قبل أسبوعين
بحي بئر أيوب، انذارا لهدم أسوار محيطة بأرض، " حوش مراغة"اقم عائلة في كما سّلمت تلك الطو 

حيث طالبت بتخفيض علو السور لمتر واحد فقط، فيما سلمت المواطن صالح كشعم انذار هدم 
طوابق، كل  3، ومؤلفة من 1994لبنايته السكنية في حي بطن الهوى، علما أن البناية قائمة منذ عام 

  .عائالت 5مترا مربعا، وتعيش فيها  150طابق مساحته 
قائم على عجالت " كونتينر"وسّلمت طواقم بلدية االحتالل المواطن عرفات أبو الحمام انذارا، لهدم 

  .منذ شهرين، وغرفة، في حي عين اللوزة، وتستخدم كمخازن
حمت أن طواقم البلدية تحرسها قوة من جنود االحتالل اقت إلىولفت مركز معلومات وادي حلوة 

ظهرا، خيمة االعتصام في حي البستان، وطالبت بإيقاف أعمال الترميم التي تجرى، كما طالبت بخلع 
البالط، بحجة القيام بأعمال ترميم دون ترخيص، وبعد حوالي ساعتين تم مداهمتها مرة ثانية، للتأكد 

  .من عدم إكمال العمل داخل الخيمة
، بعد التهديد بهدم جميع مساكن حي 2009من عام  يذكر أن خيمة االعتصام أقيمت في شهر شباط

  ."الهيكل المزعوم"منزال، لصالح مشاريع استيطانية، وأخرى تهويدية، تخدم أسطورة  88البستان 
  

  قصىمستوطنون وضباط مخابرات االحتالل يقتحمون األ
المبارك، من  قصى، اقتحامهم للمسجد األاألحديوم جّدد مستوطنون،  -وفا 2016- 8-28القدس 

 .باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
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ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد، وسط شروحات عن أسطورة 
، بالتزامن مع اقتحام مجموعة ضباط من شرطة ومخابرات االحتالل قصىمكان األ" الهيكل المزعوم"

  .، والقيام بجولة استكشافيةقصىمسجد األالجامع القبلي في ال
  

  مواطنا من القدس 12قوات االحتالل تعتقل 
 12، األحديوم و  السبتسرائيلي، ليلة اعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-28القدس 

 .مواطنا من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة

أنس عودة، وسامر منصور، بعد اقتحام مخيم وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين 
  .قلنديا شمال القدس المحتلة، ودهم العديد من منازل المواطنين

، واعتقلت قصىكما داهمت قوات االحتالل منشأة في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد األ
حصوله على بعد االعتداء عليه بوحشية، بذريعة عدم  -لم تعرف هويته -عامال من سكان الضفة
  .تصريح لدخول القدس

ونفذت تلك القوات حملة اعتقاالت واسعة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، الليلة الماضية، 
  .ألجهزتها" المطلوبين"شبان، وصفتهم بـ 9طالت 

  
  التاريخية" اهللا مأمن"االحتالل ينظم مهرجاناً للخمور على أرض مقبرة : القدس

ية نيتها تنظيم مهرجان للخمور على أرض مقبرة إسرائيلعلنت شركات أ -وفا 2016- 8-28القدس 
 .اهللا في القدس يومي األربعاء والخميس القادمين، بدعم ومساندة من بلدية االحتالل في القدس مأمن

 120وبحسب اإلعالنات المنشورة، ومنها على صفحة البلدية العبرية في القدس، سيتم عرض نحو 
المحلية والعالمية على مدار اليومين المذكورين من الساعة السادسة مساء وحتى نوعا من الخمور 

منتصف الليل، بحيث يحتسي المشاركون الخمور، فيما تقام حفالت موسيقية صاخبة بمشاركة اآلالف 
  .لفرق محلية وعالمية
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تخفيض  ية، بحمالتسرائيلوحسب االعالنات، ستشارك في المهرجان كبرى المطاعم والبارات اإل
  .على األسعار من أطعمة وأشربة، كنوع من التسويق والتشجيع للمشاركة في هذا المهرجان

ية التاريخية والتي تقع على بعد بضع عشرات سالموكانت سلطات االحتالل سيطرت على المقبرة اإل
حديقة "حديقة عامة تحت مسمى  إلىمن األمتار من سور القدس التاريخي، وحّولت أجزاء كبيرة منها 

 20دونم، ولم يتبق منها اال نحو  200، بعدما جرفت وأزالت أغلب القبور، على مساحة "االستقالل
  .طرفها الغربي أقصىدونما، تتوزع في وسط طرفها الشرقي، وبعض القبور في 

  
  

  -انتهى-
  
  
  
  
  


