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 2017شباط  ، 8األربعاء التاريخ: 

 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  بيت حنينا ابلقدس احملتلةجرافات االحتالل هتدم مبىن قيد اإلنشاء يف. 

 مستوطنون جيددون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى. 

   يف القدس وتعتدي على أصحابه ضريبة وقوات االحتالل تقتحم خمبزا. 

 قوات االحتالل تقتحم مدرسة األيتام يف القدس القدمية. 

 "منازهلمعمار إبلدعم صمود املقدسيني والغزيني  إطالق محلة "# إيواء. 

  شهرا  من األسر 17اإلفراج عن فىت مقدسي بعد. 

 هدم بناية قيد االنشاء يف بيت حنينا . 

  مقدسيني ويبعد آخر عن البلدة القدمية5االحتالل يعتقل . 

 اقتحام مدرسة األيتام وحترير خمالفات للمركبات ابلقدس . 
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 ابلقدس احملتلةجرافات االحتالل هتدم مبىن قيد اإلنشاء يف بيت حنينا 

 

وم األربعاء، بناية سكنية هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح الي -وفا 2017-2-8القدس 
 نشاء يف بلدة بيت حنينا ابلقدس احملتلة.قيد اإل

وقال شهود عيان إن جرافات بلدية االحتالل ابلقدس هدمت البناية اململوكة للمواطن أمين أبو ارميلة، 
 .ترخيص حبجة البناء دون

وكانت جرافات االحتالل برفقة قوات من الشرطة اقتحمت منطقة "تل الفول" يف حي بيت حنينا، 
وشرعت مبحاصرة بناية سكنية قيد اإلنشاء وابشرت هبدمها، علما أن البناية قائمة منذ عدة سنوات 

 .وأبمر من بلدية االحتالل مت وقف بنائها

مبىن يف بلدة بيت حنينا قرب مسجد البلدة، بذريعة البناء  وكانت جرافات االحتالل قد هدمت ابألمس
 .غري املرخص

 

 مستوطنون جيددون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى

  

جّددت عصاابت املستوطنني، اليوم األربعاء، اقتحاماهتا االستفزازية  -وفا 2017-2-8القدس 
 جمموعات صغرية ومتالحقة.للمسجد األقصى املبارك، من ابب املغاربة عرب 

وتوفر جمموعة من عناصر الوحدات اخلاصة يف شرطة االحتالل، احلماية واحلراسة للمستوطنني خالل 
اقتحاماهتم وجوالهتم املشبوهة للمسجد املبارك، يف حني يتصدى مصلون هلذه االقتحامات هبتافات 

 التكبري االحتجاجية.
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 يف القدس وتعتدي على أصحابه ضريبة وقوات االحتالل تقتحم خمبزا
 

ّار ابب اخلليل  شنت محلة على ُتج

 

اعتدت قوات االحتالل وعناصر من مستخدمي ضريبة االحتالل، ظهر -وفا 2017-2-7القدس  
 .اليوم الثالاثء، على أصحاب خمبز وحمالت السالمية، يف حي شعفاط وسط القدس احملتلة

 

قوات االحتالل وطاقما من ضريبة االحتالل، اقتحموا ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم أن 
املخبز بشكل مهجي، وشرعوا ابستفزاز أصحابه قبل االعتداء عليهم ابلضرب، يف حني ما زال جنود 

 .ومستخدمو الضريبة متواجدين يف املكان

 

لى حمال كما شنت طواقم اتبعة لضريبة االحتالل حترسها قوة معززة بعناصر من جنود االحتالل محلة ع
 .املواطنني التجارية يف منطقة ابب اخلليل يف القدس القدمية

 

وقال شهود عيان ملراسلنا، إن مناوشات اندلعت بني التجار وقوات االحتالل خالل فحص هوية أحد 
 .التجار أثناء تواجده مبحله التجاري

بلدهتا القدمية، كأسلوب تتبعه وعادة ما حترر ضريبة االحتالل غرامات عالية لتجار القدس، خاصة يف 
 .أذرع االحتالل لدفع ُتار املدينة إىل إغالق حماهلم وهجر املدينة
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 قوات االحتالل تقتحم مدرسة األيتام يف القدس القدمية

  

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالاثء، مدرسة دار األيتام  -وفا 2017-2-7القدس 
الواد املفضي إىل املسجد األقصى يف القدس القدمية، لكن مل يبلغ عن اعتقاالت يف  اإلسالمية، يف طريق

 صفوف الطالب.

وبرر االحتالل اقتحامه للمدرسة املقدسية بسبب إلقاء حجارة من طالب املدرسة ابُتاههم، علما أن 
مديرها وعددا من املدرسة تعرضت يف اآلونة األخرية القتحامات مماثلة ولنفس األسباب، واعتقلت 

 طالهبا.

 

 إطالق محلة "# إيواء" لدعم صمود املقدسيني والغزيني إبعمار منازهلم
 

انطلقت اليوم محلة إلكرتونية حتمل وسم #إيواء لصيانة وترميم وإعادة بناء بيوت الفلسطينيني من 
 .غزة احملتلة، وقطاعالقدس أبناء

 

والغزيني، ودعم صمودهم وإعادة  املقدسيني إىل إظهار حجم معاانة -حسب منظميها -وهتدف احلملة
تفعيل إعمار قطاع غزة بعد سنتني ونصف من انتهاء احلرب، وحتث على التربع لصاحل املشروع إلكرتونيا 

 .عرب جهات ومجعيات موثوقة

 

ف دوالر أمريكي، حيث إن كلفة ترميم أل 800وتسعى احلملة يف مرحلتها األوىل إىل مجع ما ال يقل عن 
 .البيت الواحد يف القدس تبدأ بعشرة آالف دوالر

 

 600ويتجاوز عدد املنازل املهدمة يف غزة إثر احلرب األخرية عليها املائة ألف منزل، يسكنها أكثر من 
 .ألف نسمة، وذلك حسب إحصاءات منظمة األونروا

 

للمنازل وهتجري وإخالء للسكان ابستمرار، ففي عام  هدم يف حني تتعرض مدينة القدس لعمليات
، تسببت يف تضرر مئات األسر  1922وحده بلغ عدد املنازل املهدمة أكثر من  20166 منزال 
 .املقدسية

http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
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 األسر شهرا  من 17اإلفراج عن فىت مقدسي بعد 

 

 17اإلسرائيلي اليوم الثالاثء، عن األسري املقدسي جمد اندر عمران سعيدة ) سلطات االحتالل أفرجت
 .شهرا  داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي 177ن حي واد اجلوز بعد أن أمضى عاما ( من سكا

إبلقاء احلجارة والزجاجات  حمكمة االحتالل وأدانته 30/9/20155وكان االحتالل اعتقل جمد بتاريخ 
  .احلكم اجلائر إضافة لغرامة مالية بقيمة عشرة آالف شيكل  احلارقة وفرضت عليه

 

 

 هدم بناية قيد االنشاء يف بيت حنينا

 

هدمت جرافات بلدية االحتالل صباح، اليوم األربعاء، بناية سكنية قيد اإلنشاء يف حي  -معا -القدس
 .حنينا مشال القدس دون سابق انذار، حبجة زايدة املساحة املرخصةبيت 

 

وعلمت وكالة معا أن البناية السكنية تعود للمواطن أمين أبو ارميلة وعائلته وتقع يف منطقة "تل الفول"، 
عاما، بعد حصوهلا على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة،  14ببنائها قبل  بدأت وأن العائلة
اليقاف العمل والبناء بعد خمالفتها من البلدية حبجة زايدة املساحة املرخيصة وخمالفة رخصة واضطرت 

 .البناء

 

وأوضح أمين أبو ارميلة لوكالة معا أنه بعد حصول العائلة على الرتاخيص بدأوا ابلبناء لكنهم زادوا 
 .املساحة املخصصة، مضيفا أنه حاول خالل السنوات املاضية تعديل املساحة

 

الف شيكل ولعدم مقدرته على  850وأضاف أن سلطات االحتالل فرضت عليه غرامة مالية قيمتها 
 .دفعها فرض عليه احلبس الفعلي ملدة عام

 

http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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 .وأكد أبو ارميلة أن البلدية مل تصدر أي قرارات هدم للبناية امنا خمالفة لزايدة املساحة

شقق  3)مواقف ومالجئ(، وطابق أول عبارة عن وأوضح أن البناية السكنية مؤلفة من طابق أرضي 
 .سكنية، إضافة اىل أساسات الطابق الثاين

 

 مقدسيني ويبعد آخر عن البلدة القدمية5االحتالل يعتقل 

 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح األربعاء، مخسة شبان خالل اقتحام  : صفا –القدس احملتلة 
 املكرب ابلقدس احملتلة.منازهلم يف قرييت أم طواب وجبل 

وأفاد رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" أبن قوات االحتالل اعتقلت  
كال  من مالك أبو طري، حممد أبو طري، ومصطفى أبو طري، من قرية أم طواب، وحممد القنرب، وعبدهللا 

 تحقيق.شقريات من جبل املكرب، ومت نقلهم إىل مراكز الشرطة لل

 

وأشار إىل أنه سيتم اليوم عرض مجيع املعتقلني على قاضي حمكمة "الصلح" اإلسرائيلية غريب القدس 
 للنظر يف متديد اعتقاهلم.

 

-21ومن جهة اثنية، مددت حمكمة االحتالل أمس الثالاثء الشبان أمحد أبو عابد وحممد جودة لتاريخ 
أبعدت شرطة االحتالل املقدسي طالل  ، فيما2017-3-15، وصهيب عفانة لتاريخ 2-2017

 يوم ا. 15عبد اجمليد الرجيب عن البلدة القدمية ملدة 

 

 اقتحام مدرسة األيتام وحترير خمالفات للمركبات ابلقدس

 

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالاثء، مدرسة دار األيتام  : صفا –القدس احملتلة 
 دة القدمية يف القدس احملتلةاإلسالمية يف طريق الواد ابلبل
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وذكرت مصادر حملية أن قوات االحتالل اقتحمت املدرسة حبجة إلقاء الطلبة حجارة ابُتاههم، علم ا أن 
املدرسة تعرضت يف اآلونة األخرية القتحامات مماثلة ولنفس األسباب، واعتقلت مديرها وعدد ا من 

 طالهبا.

 

ليوم خمالفات للمركبات يف بلدة بيت حنينا وحي رأس وأوضحت أن طواقم بلدية االحتالل حررت ا
 العامود ويف شارع وادي حلوة ببلدة سلوان.

 

وكانت قوت االحتالل برفقة طواقم البلدية اقتحمت صباح ا بيت حنينا، وحاصرت بناية قيد اإلنشاء، 
ا هلدمها حبجة البناء دون ترخيص، ولكنها توقفت عن هدمها، اعتقاد ا  ابستصدار أمر وقف اهلدم متهيد 

 من احملكمة.

 

وحبسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات االحتالل منعت الصحفيني من الوصول إىل حميط 
 البناية املهددة ابهلدم يف بيت حنينا.

 

 

 

 

 -انتهى-


