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  م2016 / 8 / 9الثالثاء : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  120 وسط محاوالت فاشلة إلقامة طقوس تلمودية قصىمستوطناً يقتحمون األ. 

 االحتالل يطلق الغاز داخل حرم جامعة القدس ويصيب عشرات الطلبة باالختناق. 

 وحدة في القدس مخطط استيطاني لتهويدها استباقا ألي  2000بناء : عميرة

 .مفاوضات

 إصابة رضيعة باالختناق خالل تفتيش االحتالل لمنازل في القدس. 

 ية تستهتر باإلدانات الدولية لالستيطان وتواصل تغولها سرائيللحكومة اإلا: الخارجية

 .في األرض الفلسطينية

 مقدسي يواصل هدم منزله بضغط من بلدية االحتالل. 

  مقدسيين بينهم طفل بعد االعتداء عليهم 4اعتقال. 

 االحتالل يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد بهاء عليان. 

  أشهر 10سجون االحتالل لقضاء  إلىطفل مقدسي ... بعد الحبس المنزلي.  
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  وسط محاوالت فاشلة إلقامة طقوس تلمودية قصىمستوطناً يقتحمون األ  120
المبارك  قصىمستوطنًا يهودياً، اليوم الثالثاء، المسجد األ 120اقتحم  -وفا 2016-8-9القدس 

 .من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات متتالية، وبحراسات مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وقال مراسلنا إن اقتحامات اليوم، ركزت على عائالت استيطانية يهودية، وإن شرطة االحتالل اضطرت 
س تلمودية طرد مستوطن خارج المسجد بعد توقيفه من حراس المسجد، خالل محاولته أداء طقو  إلى

  .في المسجد المبارك
في الوقت نفسه، تصدى مصلون وطلبة مجالس العلم للمستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتافات 
التكبير االحتجاجية، في حين شددت شرطة االحتالل الخاصة إجراءاتها بحق الشبان والنساء 

  .قصىالمسجد األ إلىواحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم 
  

  تالل يطلق الغاز داخل حرم جامعة القدس ويصيب عشرات الطلبة باالختناقاالح
أصيب عدد من طلبة جامعة القدس، قبل قليل، باختناقات شديدة بسبب  -وفا 2016-8-9القدس 

إطالق قوات االحتالل الكثيف للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع والصوتية الحارقة على حرم 
 .ديس جنوب شرق القدس المحتلة الجامعة في بلدة أبو

وكانت مواجهات اندلعت بمحيط مباني جامعة القدس بين الشبان وقوات االحتالل، التي امتدت 
  .شارع المدارس في المنطقة إلىالحقا 

  .ويتم في هذه األثناء تقديم إسعافات أولية للطلبة المصابين داخل الجامعة
  

  استيطاني لتهويدها استباقا ألي مفاوضاتوحدة في القدس مخطط  2000بناء : عميرة
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، من  -وفا 2016-8-9رام اهللا 

 . حسم موضوع القدس وفرض أمر واقع فيها، بعيًدا عن المفاوضات
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وحدة  2000وقال عميرة في حديث إلذاعة موطني اليوم الثالثاء، إن مخطط االحتالل لبناء 
فرض أمر واقع جديد وحسم موضوع تهويد القدس بعيدًا عن  إلىاستيطانية جديدة في القدس، يهدف 

  .المفاوضات
وأضاف عميرة أن دولة االحتالل تدفع باألمور نحو األسوأ بتشجيعها لالستيطان والهدم وعمليات 

ط الجديد، يأتي بعد أسبوعين أن هذا المخط إلىاالعتقال والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل، مشيرا 
وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ورأى فيه تهديدا للقدس  770من اإلعالن عن مخطط بناء 

  .العربية، وتهويدا للمدينة المقدسة استباقا ألية مفاوضات
  

  إصابة رضيعة باالختناق خالل تفتيش االحتالل لمنازل في القدس
يوم باالختناق، مساء ) شهور 8(رجبي ة آسيا جاد اهللا الأصيبت الرضيع -وفا 2016-8-8القدس 
ي في حي بطن سرائيل، جراء استنشاقها غاز الفلفل الذي رشته قوات االحتالل اإلاإلثنينأمس 
 .المبارك قصىالمسجد األ ? الحارة الوسطى، ببلدة سلوان جنوب/الهوى

ا منزل المواطن جاد اهللا الرجبي وكانت قوات االحتالل داهمت منازل عدد من سكان الحي، من بينه
  .الذي عاثت فيه خرابا، قبل أن صاحبه أمر استدعاء للتحقيق يوم غد بمركز تابع لها وسط القدس

وتخلل عملية االقتحام والتفتيش االعتداء على أفراد العائلة ورش غاز الفلف الحارق، الذي تسبب 
  .وجه السرعة للعالجبحالة اختناق للرضيعة آسيا، ما استدعى نقلها على 

المقدسي اسماعيل العباسي، في حي رأس العامود  كما اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن 
  .بسلوان، وفتشته بشكل استفزازي

أن قوات االحتالل اقتحمت عصر اليوم عدد من المحال التجارية  إلىولفت عدد من سكان سلوان 
  .س لبعض الوقتوصورت يافطات والفتات، وأغلقت الشارع الرئي

  
ية تستهتر باإلدانات الدولية لالستيطان وتواصل تغولها في األرض سرائيلالحكومة اإل: الخارجية

  الفلسطينية
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ية، تواصل سرائيلقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة اإل -وفا 2016- 8-9رام اهللا 
صيغ اإلدانات الدولية لالستيطان،  تحديها إلرادة السالم الدولية واإلقليمية، واستهتارها بجميع

 .والتحذيرات األممية من مخاطره على مستقبل حل الدولتين

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثالثاء، أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، تصعد من هجمتها 
اص، في االستيطانية التهويدية في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي مدينة القدس ومحيطها بشكل خ

مسعى منها لقطع أي تواصل بين المدينة المقدسة ومحيطها الفلسطيني، ولربط التجمعات االستيطانية 
  .بعضها ببعض على حساب أرض دولة فلسطين

بناء حي استيطاني جديد  إلىية، الرامية سرائيلوأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات المخططات اإل
وشارع األنفاق في القدس المحتلة، في " جيلو"ن مستوطنة وحدة سكنية بي 2500يضم أكثر من 

غوش "وتجمع مستوطنات " جيلو"إطار مساعي االحتالل لخلق تواصل استيطاني بين مستوطنة 
  .السيطرة على آالف الدونمات من األرض الفلسطينية إلى، بما يؤدي "عتصيون
نية التهويدية، وتغولها غير المسبوق في ية في مشاريعها االستيطاسرائيلإن تمادي الحكومة اإل :وقالت

سرقة األرض الفلسطينية، وتقويضها الممنهج لحل الدولتين، يؤكد أن دولة االحتالل ال تعير أي 
اهتمام، بل وتستهتر بجميع اإلدانات الدولية لالستيطان، والمطالبات المتكررة بوقفه، األمر الذي بات 

ي المتواصل سرائيلوليًا يتالءم مع حجم هذا االبتالع اإليستدعي وأكثر من أي وقت مضى، موقفًا د
  .ألرض دولة فلسطين، وينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

، كقوة احتالل، المسؤولية الكاملة عن مخاطر إسرائيلوطالب الوزارة المجتمع الدولي بتحميل 
  .وتداعيات إفشالها لمبدأ حل الدولتين

  
  هدم منزله بضغط من بلدية االحتاللمقدسي يواصل 

واصلت عائلة بركات المقدسية، اليوم الثالثاء، هدم منزلها في حي راس  -وفا 2016-8- 9القدس 
، بضغط من بلدية االحتالل؛ التي أخطرت بهدم المنزل قصىالعامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األ

 .بذريعة عدم الترخيص
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هدم منازلهم بعد تسّلمهم إخطارات من البلدية، لتفادي دفع  إلىوعادة ما يضطر مواطنون من القدس 
  .غرامات مالية وتكاليف الهدم، والتي تكون باهظة جدا

ويعود المنزل للمواطن وائل بركات، حيث شرع أمس بعملية الهدم، بعد أن سّلمه طاقم من بلدية 
  .ساعة 72خالل ) قيد االنشاء(االحتالل أمرا يقضي بهدم منزله 

تهجن بركات تكرار عمليات اقتحام منزله خالل األيام القليلة الماضية، من طواقم البلدية التي واس
  .ضغطت عليه لهدم منزله قبل أن تقوم بهدمه وإلزامه بتكاليف عملية الهدم

  
  مقدسيين بينهم طفل بعد االعتداء عليهم 4اعتقال 

، أربعة اإلثنين أمس يومي، مساء سرائيلوات االحتالل اإلاعتقلت ق -وفا  2016-8-8القدس 
مركز للتحقيق  إلىمقدسيين بينهم طفل قرب باب المغاربة، من أبواب القدس القديمة، واقتادتهم 

 .واالعتقال

وأكد شهود عيان لمراسلنا أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب المبرح على المقدسيين األربعة، قبل 
  .اعتقالهم

  
  مان الشهيد بهاء علياناالحتالل يتراجع عن تسليم جث

، عن تسليم اإلثنين أمس يومي، مساء سرائيلرطة االحتالل اإلتراجعت ش -وفا  2016-8-8القدس 
 .جثمان الشهيد بهاء عليان، وفق الشروط التي تم اإلعالن عنها في وقت سابق

، أمس يوم ية تراجعت عن االتفاق الذي وقعسرائيلوأوضح محمد عليان، والد الشهيد، أن الشرطة اإل
شخصا، كما أنها اشترطت الدفن في  20 إلى 30وذلك بتخفيض عدد المشاركين في التشييع من 

  .باب الساهرة، وليس في باب األسباط حسب االتفاق الموقع
ية بالمماطلة والتسويف سرائيلوأكد والد الشهيد رفض العائلة لهذه الشروط واتهامها للشرطة اإل

  .ألهلوالتعذيب واللعب بمشاعر ا
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الشرطة ال تنوي التسليم أصال ونحن بانتظار قرار المحكمة، إذ من المفترض أن يكون "وأضاف أن 
  ".هناك تطورات حتى الخامس عشر من الشهر الجاري

  
 أشهر 10سجون االحتالل لقضاء  إلىطفل مقدسي ... بعد الحبس المنزلي 

أحمد محمد سويلم اليوم نفسه سّلم الطفل المقدسي  -موقع مدينة القدس  2016-8-9القدس 
إلقاء الحجارة باتجاه القطار "أشهر، بتهمة  10إلدارة سجن الرملة، ليقضي محكومتيه البالغة 

  .في حي شعفاط وسط مدينة القدس" الخفيف
وكان الطفل سويلم اعُتقل مطلع شهر تشرين ثاني الماضي، بعد استدعائه للتحقيق، ووجهت له تهمة 

" المسكوبية"، وتنقل بين مركز توقيف وتحقيق "جاه القطار الخفيف في شعفاطإلقاء الحجارة بات"
يوماً، قرر القاضي اإلفراج عنه بكفالة مالية وبشرط الحبس  40، وبعد حوالي "جيفعون"وسجن 

حي بيت حنينا، فيما حكم قاضي محكمة االحتالل المركزية  إلىالمنزلي واإلبعاد من منزله في شعفاط 
  .أشهر 10شهر الماضي، بالسجن الفعلي لمدة عليه مطلع ال

  
  

  - انتهى  -
  
  


