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 2017 ،حزيران 14األربعاء    التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  خرياي يف املسجد األقصىمنظمة التعاون اإلسالمي تنظم إفطارا. 

 جهاز املخابرات يقيم إفطاراً مجاعياً لأليتام يف حمافظيت القدس ورام هللا. 

  مقدسيني 5االحتالل يصدر أحكاًما متفاوتة حبق. 

 االحتالل يفرض أحكاماً متفاوتة حبق أطفال أسرى من القدس. 

 احلرمني  عضو "كنيست" يتهم "أبو عرار" ابلدعوة لتحويل املسجد األقصى كما
 .املكي والنبوي

 االحتالل يعتقل فلسطينياً وجنله من مكان عملهما يف القدس. 

 إنشاء حدائق وأتهيل جملس حملي يف القدس. 

 مستوطنون يواصلون اقتحامهم لباحات األقصى. 

 طفلة مقدسية ترقد يف املشفى بعد اعتداء مستوطنني عليها. 

  القدسرائد صالح حيذر من غالف استيطاين حول مدينة. 

 اإلفراج عن مقدسي بعد معاانة طويلة مع االحتالل. 

 حواجز لالحتالل يف القدس وحترير خمالفات مالية لسائقني. 
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 منظمة التعاون اإلسالمي تنظم إفطارا خرياي يف املسجد األقصى
 

أقامت منظمة التعاون اإلسالمي، من خالل مكتبها يف فلسطني، إفطارا  -وفا 2017-6-13القدس 
خ صاحل كامل رئيس خرياي ضمن برانمج "إفطار الصائم يف املسجد األقصى املبارك"، واملمول من الشي

 سالمية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي.احتاد الغرف اإل

وخصص اإلفطار للصائمني املعتكفني يف املسجد األقصى املبارك واألسر الفقرية، وهو ضمن برانمج 
 نظمة ضمن هذا النرانمج يف املسجد األقصى املبارك.إفطارات خريية تنظمها امل

وشكر ممثل التعاون اإلسالمي لدى دولة فلسطني السفري أمحد الرويضي، الشيخ صاحل كامل على دعمه 
هلذه املبادرة، وأكد اهتمام منظمة التعاون اإلسالمي وأمينها العام مبتابعة ما تتعرض له القدس من 

 األقصى املبارك. انتهاكات وبشكل خاص املسجد
وقال: نعمل مع اخلارجية الفلسطينية لتعزيز دور أجهزة املنظمة املختلفة فيما يتعلق بدعم أهل مدينة 

 القدس ومؤسساهتا وبرانمج التنمية فيها.
وأكد الرويضي ابسم منظمة التعاون اإلسالمي، على موقف املنظمة يف دعم القيادة الفلسطينية 

ىل متابعة مكتب متثيل املنظمة يف إواملسجد األقصى املبارك، مشريا  ة للقدسبتحركاهتا الدولية محاي
فلسطني مع مؤسسات القدس وفعالياهتا املختلفة لالنتهاكات اإلسرائيلية، وأن تقريرا شهراي جيري إعداده 

 وتوزيعه على الدول اإلسالمية واملؤسسات الدولية ابخلصوص.
يتعلق بفلسطني أبربعة حماور رئيسية، أمهها احملور السياسي الداعم وقال الرويضي إن املنظمة تعمل فيما 

ملوقف فلسطني ابحملافل الدولية، وآخر قانوين وتنموي من خالل دعم صمود أهل املدينة ومؤسساهتا، 
حيث تتوىل أجهزة املنظمة املختلفة القيام هبذا الدور، واحملور اإلعالمي من خالل إبراز قضية القدس 

 ات واالعتداءات اليومية.واالنتهاك
وشكر انصر قوس أحد شخصيات البلدة القدمية الفاعلة، والذي ساهم يف الرتتيب مع مكتب املنظمة 
لإلفطارات اخلريية، منظمة التعاون اإلسالمي على مبادرهتا بتنظيم هذا اإلفطار، وقال إن وجود مكتب 

ني املؤسسات املقدسية واملؤسسات يف الدول للمنظمة يف فلسطني من شأنه أن يعزز أواصر الشراكة ما ب
 اإلسالمية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

ىل التنسيق الذي مت مع شبان البلدة القدمية إفطار شّكل ابدرة اجيابية ابلنظر وأضاف أن تنظيم اإل
كن من تقدمي خبصوص حتديد املشاركني، وسنعمل على تعزيز العمل مع مكتب املنظمة يف فلسطني، مبا مي

 مساعدات أوسع لألسر الفقرية يف القدس.
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 جهاز املخابرات يقيم إفطاراً مجاعياً لأليتام يف حمافظيت القدس ورام هللا

  

حتت رعاية الرئيس حممود عباس، مساء اليوم  أقام جهاز املخابرات العامة -وفا 2017-6-13رام هللا 
 حمافظيت القدس ورام هللا، يف كنيسة الروم املالكيني الكاثوليك برام هللا.الثالاثء، إفطاراً مجاعياً لأليتام يف 

وأكد رئيس جهاز املخابرات العامة اللواء ماجد فرج، على رسالة الرئيس إىل أبناء شعبه وخصوصاً 
األيتام والفقراء، وعلى ثقافة التسامح الديين يف أرض دولة فلسطني اليت ينشرها الرئيس وأهنا جيب أن 

كون منوذجاً حيتذى به يف العامل، وأن الرئيس يسعى دائمًا لتحقيق سالم دائم وشامل وإقامة دولة ت
وعاصمتها القدس الشرقية تعيش أبمن وسالم مع جرياهنا يف أرض السالم  1967فلسطني على حدود 

ينه وعرقه ومهد الدايانت السماوية ويف هذه األرض املقدسة اليت حييا هبا اإلنسان بغض النظر عن د
 .ولونه

وشدد على أمهية هذه الرسالة يف هذا الشهر الفضيل وخصوصاً يف ظل حماولة جهات عديدة نشر أفكار 
 .التطرف والفتنة والصراع الطائفي والديين واإلرهاب يف املنطقة والعامل

ام تنفيذاً فرج إىل أن ما يقوم به جهاز املخابرات العامة من إفطارات لأليتام والفقراء، تق وأشار 
لتعليمات الرئيس حممود عباس ابالهتمام والرعاية لكل أبناء شعبنا، خاصة هذه الفئات احملتاجة واليت 

 .يوليها الرئيس كل اهتمام ورعاية وعطف
ألف دوالر ابسم الرئيس كتنرع لكنيسة الروم املالكيني الكاثوليك مبدينة رام هللا،  25وقدم فرج مبلغ 

تنرع لقسم األيتام يف مجعية إنعاش األسرة، إضافة إىل عشرة آالف دوالر مقدمة ألف دوالر  25ومبلغ 
ألف دوالر ملدرسة دار األيتام يف حمافظة القدس ابسم  25من جهاز املخابرات العامة، كما تنرع مببلغ 

 .الرئيس، إضافة إىل مبلغ عشرة آالف دوالر من جهاز املخابرات العامة
فظ رام هللا والبرية ليلى غنام، وعبد هللا صيام انئب حمافظ القدس، وراعي وشارك يف حفل اإلفطار حما

الكنيسة الكاثوليكية يف رام هللا األب عبد هللا يوليو، وأمني سر وأعضاء إقليم حمافظة رام هللا والبرية، 
لشبيبة الطالبية وقيادة ومدراء األجهزة األمنية يف حمافظيت القدس ورام هللا والبرية، وقيادة وعناصر حركة ا

 أبوديس، والقدس املفتوحة، والكلية العصرية(. -يف جامعات ) بريزيت، والقدس
 
 

 مقدسيني 5االحتالل يصدر أحكاًما متفاوتة حبق 
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مقدسيني بعد  أسرى أصدرت احملكمة اإلسرائيلية يف القدس احملتلة أمس الثالاثء أحكاًما جائرة حبق مخسة
 ."أن أدانتهم بعدة هتم، منها "إلقاء احلجارة واستعمال األلعاب النارية

عاًما(  16أن احملكمة حكمت على الفىت حممد داود عمر اهلدرة ) املقدسيني األسرى وذكرت جلنة أهايل
شيكل، وهو يقبع يف  75000شهًرا، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة  13ابلسجن ملدة الطور  من بلدة

 .٢٠/١١/٢٠١٦سجن "جمدو"، ومعتقل منذ 

 7ابلسجن ملدة  عاًما( من الطور 18وأوضحت أن احملكمة حكمت على الفىت أمحد حممد أمحد اهلدرة )
 ."، ويقبع يف سجن "جمدو12/4/2017أشهر، وهو قيد األسر 

عاًما( من بلدة العيسوية ابلسجن ملدة سبعة  17كما حكمت على الفىت صاحل بدر أيوب أبو عصب )
 ."أشهر، ويقبع يف سجن "جمدو

 16ملدة  عاًما( من الطور ابلسجن 19وحكمت أيًضا على األسري املقدسي عيد وحيد عيد شبانة )
شيكل، وهو يقبع يف سجن "جلبوع"، ومعتقل منذ  7500شهًرا، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 

أشهر   6شيكل، و 3600أشهر ، وغرامة قيمتها  5، وعلى نسيم كليب ابلسجن 20/11/2016
 .سنوات 3مع وقف التنفيذ ملدة 

 

 االحتالل يفرض أحكاماً متفاوتة حبق أطفال أسرى من القدس
 

، غريب القدس، اليوم الثالاثء أحكاما متفاوتة حبق جمموعة حمكمة االحتالل أصدرت
 .احلجارة واستعمال األلعاب النارية ضرب ، بعد أن أدانتهم بعدة هتم، منهااملقدسيني األسرى من

حي جبل عاما( من  16املقدسي حممد داود عمر اهلدرة ) الطفل ومشلت قرارات االحتالل
شيكل، والطفل املقدسي امحد  7500شهرا وغرامة مالية بقيمة  13، ابلسجن ملدة الطور /الزيتون

ي صاحل بدر أيوب أبو أشهر، والطفل املقدس 7عاما( من الطور، ابلسجن ملدة  17حممد امحد اهلدرة )
عاما( من بلدة العيسوية، ابلسجن ملدة سبعة أشهر ويقبع يف سجن جمدو، والفىت املقدسي  17عصب )

 .شيكل 7500شهرا وغرامة مالية بقيمة  16عام( من الطور، ابلسجن ملدة  18عيد وحيد عيد شبانة )
 

 كما احلرمني املكي والنبويعضو "كنيست" يتهم "أبو عرار" ابلدعوة لتحويل املسجد األقصى  
 

ايف دخيتري، النائب طلب أبو عرار، من  "الكنيست" من بنرملان االحتاللاهتم رئيس جلنة اخلارجية واأل
كما احلرمني املكي والنبوي من أجل منع غري  املسجد األقصى وة لتحويلالعربية املوحدة، ابلدع القائمة
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قصى وساحاته أذهان اجلميع أن املسجد األ يكرر مقولته لرتسخ يف  املسلمني من دخوله، وأن أبو عرار
 .كلها مسجد أقصى

قصى ملك جاء ذلك ردا على تصرحيات أبو عرار يف "الكنيست" واليت أكد فيها أن املسجد األ
يف  شرطة االحتالل للمسلمني فقط، وال حق لليهود فيه ولو بذرة تراب، وذلك ردا على دعوة قائد

 .قصىمبجموعات أكنر إىل املسجد األ  القدس يورام هليفي للمستوطنني ابحلضور

ب طلب ابو عرار، أمام اهليئة العامة يف "الكنيست" حول جتديد وجاءت اقوال دخيرت بعد خطاب النائ
ا ، ومانتفاضة ىلإدت أعرار خالله: "قوانينكم العنصرية أمر منع مل الشمل، والذي قال النائب طلب ابو 

قصى امام املصلني، يف مشل العائالت، تغلقون املسجد األ تقومون به سيغذي انتفاضة اخرى، متنعون مل
 .جتاوز واضح للوضع القائم

م لألقصى، أمر مردود عليه، ألنه ال يوجد اي حق يذكر للقدو  اليهود وأضاف: إن دعوة يورم هليڤي
  ."االقصى، وعلى "اسرائيل" احرتام القوانني الدولية  ألي يهودي يف املسجد

ورد النائب ابو عرار، على اقوال دخيرت: "االمر معلوم، فال هيكل لكم يف القدس، وال يوجد لكم أي 
سماوية، والقرارات الدولية، واخلالفات اليهودية حق يف املسجد االقصى، وهذا من خالل الشرائع ال

حول موقع اهليكل، فاملسجد االقصى لنا وليس لغريان، وان تدنيسه املتكرر سيؤدي النتفاضة، وأنتم 
 ."جتنون على انفسكم

 

 االحتالل يعتقل فلسطينياً وجنله من مكان عملهما يف القدس
 

 14مواطناً من سكان القدس احملتلة، وجنله القاصر،اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم الثالاثء، 
 .عامًا، من مكان عملهما يف شارع "ابر ايالن" غريب القدس احملتلة

حترشت ابلطفل الفلسطيين مبكان عمله ووالده  املستوطنني وأفاد بيان لشرطة االحتالل أن جمموعة من
، شرطة االحتالل بسكنٍي إلبعادهم عنه وللدفاع عن نفسه، قبل أن تصل الطفل مبخبز يف املنطقة، فلّوح

 .قاصر طفل واليت اعتقلت الطفل ووالده، وحولتهما للتحقيق، كما حولت صاحب املخبز لتشغيله

 إنشاء حدائق وأتهيل جملس حملي يف القدس
 

املسجد  جنوب سلوان إبنشاء حديقتني يف -ضمن مشروع متكني -أقامت مؤسسة الرؤاي الفلسطينية
، وقرية النيب صموئيل مشال غرب القدس احملتلة، ابإلضافة إىل أتهيل مقر اجمللس احمللي يف حي األقصى

 .ذاهتا اخلاليلة يف املنطقة
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وقالت مؤسسة الرؤاي، يف بيان هلا اليوم، أن هذا العمل أييت ضمن أهداف املؤسسة األساسية يف حتقيق 
استدامة ُسبل العيش يف املناطق املهمشة من خالل التنمية والتمكني االقتصادي واالجتماعي، ابإلضافة 

وأضافت أن مشروع متكني يسعى  إىل احلفاظ على اهلوية الفلسطينية وطرق العيش يف تلك اجملتمعات.
إىل تعزيز صمود الفلسطينيني يف مدينة القدس وحتديداً يف قرية النيب صموئيل، وحي اخلاليلة، وسلوان، 

 هويتهم الوطنية وإرثهم التارخيي، وتقوية األسس ، من أجل التمسك يفشعفاط وبيت صفافا، وخميم
االجتماعية لتحقيق استدامة سبل العيش يف اجملتمعات املستهدفة، واالستفادة من املساحات العامة من 

خالل تنفيذ فعاليات اجتماعية واقتصادية، ابإلضافة إىل إطالع منظمات اجملتمع املدين واجلهات 
 .على األوضاع القائمة لتحمل مسؤولياهتم جتاه حقوق هذه اجملتمعات الفلسطينية والدولية املسؤولة

ولفتت املؤسسة اىل أنه مت إنشاء حديقة حي سلوان ابلتعاون مع مجعية البستان سلوان وذلك يف حي 
ابإلضافة  األطفال البستان، وقد استغرق العمل عليها مدة شهرين مت من خالهلا توفري مساحة أللعاب

يف قرية النيب صموئيل فقد استغرقت املدة نفسها من العمل   إىل مقاعد للجلوس، وكذلك األمر
لس احمللي يف حي وهدفت لتوفري مساحة آلهايل القرية وأطفاهلم بداخل القرية، أما فيما يتعلق مبقر اجمل

اخلاليلة فقد مت العمل على أتهيله حىت يالئم عقد االجتماعات واملناسبات واستقبال الزوار من خارج 
 .احلي

ومن جانب آخر، فقد مت بناء تطبيق رحلة للهواتف الذكية هبدف زايرة املسارات السياحية والتارخيية يف 
ابستخدام التطبيق لالستدالل على املسارات، فلسطني. وتنظيم جوالت يف القدس والقرى املهجرة 

 .وحتديداً يف قرية النيب صموئيل، وسلوان، وخميم شعفاط، وحي اخلاليلة
 
 
 

 

 مستوطنون يواصلون اقتحامهم لباحات األقصى
 

املبارك من ابب  املسجد األقصى واصل املستوطنون املتطرفون صباح الثالاثء، اقتحاماهتم لباحات
 .اخلاصة شرطة االحتالل املغاربة حبراسة مشددة من

وأغلقت شرطة االحتالل عند الساعة احلادية عشر صباًحا ابب املغاربة، عقب انتهاء فرتة االقتحامات 
 .الصباحية للمتطرفني، علًما أهنا فتحته الساعة السابعة والنصف صباًحا
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متطرًفا اقتحموا املسجد األقصى، ونظموا  47رت دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس احملتلة أن وذك
 .جوالت استفزازية يف ابحاته، وتلقوا شروحات عن "اهليكل" املزعوم

وتواصل شرطة االحتالل فرض إجراءاهتا على دخول املصلني لألقصى، وحتتجز بطاقاهتم الشخصية عند 
 .األبواب

عدا "يومي اجلمعة والسبت"، وعلى  املستوطنني يومية من قبل اقتحامات د األقصىويشهد املسج
ومسائية، وذلك حتت محاية كاملة من شرطة االحتالل، ووسط قيود على دخول   فرتتني صباحية

 .الفلسطينيني
 

 طفلة مقدسية ترقد يف املشفى بعد اعتداء مستوطنني عليها
 

جمموعة من  اعتداء بعدترقد الطفلة الفلسطينية دايان حممد ابو اتيه يف املشفى 
 .املسجد األقصى جنوب سلوان عليها ليلة أمس ببلدة طننياملستو  عصاابت

ونقل مراسلنا يف القدس عن شهود عيان أن الطفلة دايان تعاين من ارجتاج يف الدماغ وآالم يف ابقي 
 .اجلسم

وأضافوا أبن جمموعة من املستوطنني ترجلت من سيارة خاصة بعد صالة الرتاويح ليلة أمس حبي وادي 
ىل إملكان، وأن حالتها استدعى نقلها لفرار من احلوة ببلدة سلوان واعتدت على الطفلة والذت اب

 .املشفى لتلقي العالج

وطالب ذوو الطفلة ابعتقال اجملرمني من املستوطنني، وأكدوا أبن املنطقة تزدحم بكامريات األمن نظرا 
لوجود بؤر استيطانية، وإبمكان أجهزة أمن االحتالل الوصول اىل الفاعلني بدون عناء إن عملت على 

 .ذلك
 

 رائد صالح حيذر من غالف استيطاين حول مدينة القدس
 

يف الداخل احملتل، من حماولة االحتالل إلنشاء غالف  احلركة اإلسالمية رئيس رائد صالح حذر الشيخ
 ."صهيوين حول كل مساحة القدس واليت بدأ يسميها مبصطلح "القدس الكنرى  استيطاين احتاليل

مع قناة اجلزيرة القطرية مساء اإلثنني، أن االحتالل يطمع إىل أن ميتد مشال القدس حىت  لقاء وأضاف يف
، مث جنوب القدس حىت مدخل بيت حلم، مث شرق القدس حىت الصحاري القريبة من رام هللا مشارف

 .أرحيا، مث من غريب القدس ابجتاه البحر املتوسط
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وأوضح أن املقدسيون يعانون من سرقة بيوهتم ومنع ترميمها من قبل االحتالل الصهيوين، ابإلضافة 
ستيالء على أرض القدس والسيطرة وأرض الوقف ومجلة من القوانني اليت هتدف لال املقدسات لسرقة
 . عليها

د الشوارع واألحياء، مشرياً أن وأكد أن االحتالل حياول اهليمنة على املدارس ومناهج التعليم وهتوي
 .االحتالل ينوي تركيب ونشر مئات كامريات املراقبة ملراقبة أهل القدس عن قرب

القدس القدمية ومن مث االمتداد  دهتوي وأشار أن االحتالل جيري عمليات قرصنة حملاولة الرتكيز على
 .املقدسية احمليطة ابلبلدة القدمية  لتهويد احلارات

 .وقال الشيخ رائد صالح إن العامل العريب واإلسالمي تعامل مع القدس كأهنا قضية إغاثة وليست مقدسة
 

 اإلفراج عن مقدسي بعد معاانة طويلة مع االحتالل
 

أشهر يف  6اليوم عن األسري املقدسي عبد الرمحن عويس بعد أن أمضى  سلطات االحتالل أفرجت
 .األسر

( حيث أمضى ثالثة أشهر داخل سجون االحتالل، مث 2011-11-25وكان عويس اُعتقل بتاريخ )
عن مدينة القدس، فأمضى عامني رهن االقامة اجلنرية، مث  إبعاد أُفرج عنه بشرط احلبس املنزيل مع

 .تسعة شهور  احلكم عليه ابلسجن الفعلي ملدة حمكمة االحتالل أعادت
 

 

 حواجز لالحتالل يف القدس وحترير خمالفات مالية لسائقني
 

منذ ساعات صباح اليوم الثالاثء محلة واسعة حبق سائقي املركبات مبدينة القدس  شرطة االحتالل تشن
 .احملتلة

شرطة االحتالل نصبت حواجز ُمباغتة وطيارة يف العديد من شوارع وأحياء  وقال مراسلنا يف القدس ان
املدينة؛ أوقفت خالهلا عشرات السيارات، وحررت عدداً كبريا من املخالفات املالية حبق أصحاهبا؛ األمر 

الذي دفع عددا كبريا من السائقني جتنب املرور من هذه املناطق حتسبا من خمالفات يصفها املواطنون 
 .لقهريةاب
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