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ق النار عليه اثناء عودته بإط% في بلدة سلوان في القدس المحتلة فجر أمس مواطناً في الثانية والث%ثين من عمره قتل المستوطنون
ب سامر سرحان، ان أحد حراس المستوطنين اطلق النار على الشا» الحياة« وقال اھالي البلدة لـ. الى بيته بعد أداء ص%ة الفجر

احدھم  اصابة واوضح المواطنون ان رصاص المستوطن اصاب ث%ثة آخرين بجروح،. اطفال، وأرداه قتي% وھو أب لخمسة
.خطيرة

رض المجموعة للرشق المستوطنين، اطلق النار على فلسطينيين لدى تع وافادت السلطات اQسرائيلية ان حارساً على مجموعة من
الحجارة وعربة  من مركبة المستوطنين اصطدمت بحاجز«وقالت الناطقة باسم الشرطة اQسرائيلية إن . البلدة بالحجارة وسط

. »مقتل أحد الشبانالحارس بإط%ق النار، ما تسبب ب نفايات، ثم ما لبثت أن تعرضت للرشق بالحجارة قرب أحد البيوت، فرد
.الشرطة بمشاركته في اعمال رشق بالحجارة واضافت ان ھوية الشاب معروفة لدى

 يومية ألف مواطن، ما يؤدي الى وقوع احتكاكات 70في قلب بلدة سلوان البالغ عدد سكانھا  ويستوطن المئات من المتطرفين اليھود
رة للتوسع في قلب البلدة مختلفة وحولوھا الى بؤ وسيطر المستوطنون على عدد من المباني في البلدة بطرق. بينھم وبين المواطنين

.القديمة الوقعة جنوب أسوار البلدة

بلدة التي يعتبرھا وتتعرض ال. دخولھم وخروجھم من سلوان وتسيِّر السلطات دوريات حراسة دائمة للمستوطنين المذكورين أثناء
 ويرى. لية، الى إجراءات مصادرة وھدم بيوت مستمرة من السلطات اQسرائي»الحوض المقدس« المستوطنون جزءاً مما يسّمونه

ار السلطات آخر تلك اQجراءات قر وكانت. المواطنون في ھذه اQجراءات وسيلة لطردھم من بلدتھم واح%ل المستوطنين محلھم
وبررت السلطات قرار ازالة ھذا الحي . مواطن 1500بيتاً يعيش فيھا  88 ازالة حي كامل من البلدة يدعى حي البستان ويتألف من

يتمشى في ھذه  النبي داود كان وأدعت بلدية القدس في قرارھا ازالة الحي ان. »حديقة داود«بإعادة إحياء ما اسمته  من بلدة سلوان
ويقيم أھالي . »دحديقة داو«وقالت البلدية انھا تعتزم اعادة احياء . الص%ة المنطقة التي كانت حينذالك منطقة مشجرة، بعد اداءه

الى تفجر الصراع  القرار المذكور وأدى. خيمة اعتصام دائمة في ھذا الحي ل%حتجاج على القرار الذي يصفونه بالعنصري البلدة
.الحي والمواجھات مع المستوطنين الذي يستوطنون في قلب

انت اrراضي وك. اQحت%ل سقط فيھا عدد من الجرحى وشھدت البلدة عقب شيوع نبأ استشھاد سرحان مواجھات واسعة مع جنود
 حاب حقول الزيتون فيتصعيداً Qعتداءات المستوطنين على المواطنين تمثلت في مھاجمة أص الفلسطينية شھدت في اQيام اQخيرة

لمستوطنون على وسيلة ضغط يستخدمھا ا ويرى مراقبون في ھذا التصعيد. حقولھم ومنعھم من قطافھا او سرقة ثمارھم المقطوفة
.ھر الجاريانتھاء موعد تجميد البناء اQستيطاني في الث%ثين من الش الحكومة اQسرائيلية مع بدء المفاوضات وقرب

، واقتادھما الى مركز التاسع الخليل، اقتحم الجيش اQسرائيلي أمس المدرسة اQبراھيمية، واعتقل طالبين في الصف وفي بلدة
والتعليم في الخليل في  دائرة الع%قات العامة واQع%م في مديرية التربية وقالت. الشرطة اQسرائيلية القريب من الحرم اQبراھيمي

قامت بتفتيش يزيد عن الساعة، و إن أعداداً كبيرة من قوات اQحت%ل اقتحمت المدرسة اQبراھيمية بعد محاصرتھا لما بيان لھا
ة للمستوطنين كانت الصف التاسع، بتھمة القاء حجارة على سيار صفوف المدرسة واعتقلت الطالبين أنس جابر وضياء بشر من

ملقي  على البيان أن جنود اQحت%ل سمحوا rحد المستوطنين بالدخول للمدرسة من أجل التعرف واضاف. تمر قرب المدرسة
ور الفلسطينيين، بينما اQسرائيلي منذ سنوات أمام حركة عب وتقع المدرسة اQبراھيمية في شارع السھلة الذي يغلقه الجيش. الحجارة

.للمستوطنين يفتحه

تل فلسطيني بنيران اعقبت مق» وقوع عمليات رشق بالحجارة اثر«ومساء أمس اقتحمت الشرطة اuسرائيلية باحة المسجد اrقصى 
.الشرقية احد حراس المستوطنين في القدس
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ة انھا لم تستخدم المسجد اrقصى، موضح» الشرطة باحة على اثر عملية رشق بالحجارة، اقتحمت«وأفادت الشرطة في بيان انه 
 مستخدمة في مثل ھذهالى الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ال ، في اشارة»وسائل لتفريق الشغب«

.الظروف

ارج سور المدينة سلوان بالقدس الشرقية خ وجرت صدامات اثر مقتل فلسطيني صباح أمس برصاص اطلقه حارس امني في حي
.بالحجارة القديمة، اثر تعرض سيارته للرشق

.اشخاص بجروح في ھذه المواجھات 10وأصيب أكثر من 
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