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  2017 ،أكتوبر      16     إلثنينا   :لتاريخا

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 العيسويةقوات االحتالل تقتحم : القدس. 

  شبان من باب الساهرة وسط القدس 3االحتالل يعتقل. 

 الحسيني يكرم جمعية اتحاد المسعفين العرب. 

 االحتالل يواصل تشديد إجراءاته في القدس رغم انتهاء العيد العبري. 

 االحتالل يعتقل طفًال ويُمّدد اعتقال ناشط في القدس. 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األقصى. 

 مؤبدات 6من أصل  16عتقالي الـ أسير مقدسي يدخل عامه اإل. 

 إخطارات بهدم منازل فلسطينيين شرقي القدس المحتلة. 

 قوات االحتالل تقتحم بلدة قطّنة وتعتلي أسطع عدد من منازلها. 

 دار االفتاء تعلن صدور الجزء الرابع من كتاب فتاوى. 

  في القدس" المندوب السامي"االحتالل يخطط لوضع اليد على متنّزه قصر. 

 االحتالل يثبت قرار االعتقال اإلداري بحق أسيرة مقدسية.. للمرة الخامسة. 

 االحتالل ينصب حاجًزا على مدخل العيسوية الغربي. 
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 قوات االحتالل تقتحم العيسوية: القدس
   

األحد، بلدة اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم  - وفا 2017-10-15القدس 
  .في البلدة، ما أدى لمواجهات مع الشبان" السالم"العيسوية وسط القدس المحتلة، وداهمت قاعة 

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل شرعت بإطالق وابل من القنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة 
  .للدموع باتجاه الشبان الذي حاولوا التصدي لهم

بت، اليوم األحد، حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لبلدة العيسوية ّما نص  وكانت قوات االحتالل
  .بأزمة مرورية على الشارع الرئيسي إثر تفتيش المركبات المارة تسبب

  
 

 شبان من باب الساهرة وسط القدس 3االحتالل يعتقل 
   

ثالثة شبان اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد،  -وفا 2017-10-15القدس 
  .دون معرفة األسباب) أحد أبواب القدس القديمة(من محيط باب الساهرة 

االحتالل في شارع " حرس حدود"وقال مراسلنا، إنه تم نقل المقدسيين الثالثة الى مركٍز تابٍع لشرطة و
  .صالح الدين قرب باب الساهرة
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 الحسيني يكرم جمعية اتحاد المسعفين العرب
   

كّرم محافظ القدس، وزير شؤونها المهندس عدنان الحسيني، جمعية   -وفا 2017-10- 15القدس 
اتحاد المسعفين العرب، تقديرا ألدائها المتميز في التخفيف على المواطنين الوافدين الى مدينة 

  .القدس خاصة خالل المناسبات المختلفة وتحديدا في المسجد االقصى المبارك وشهر رمضان

ى تكريمه مجموعة من المسعفين من مؤسسات مختلفة ضمن جمعية اتحاد وقال الحسيني لد
المسعفين العرب، اليوم األحد في مقر المحافظة، إن العمل المشترك بين محتلف المؤسسات ذات 

  .العالقة يشكل رافعة وطنية قوية ولبنة أساسية في لبنات الدولة المستقلة القادمة بعاصمتها القدس

ساعد وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي، أن الوزارة تسعى إلى الحد من بدوره، أوضح وكيل م
العشوائية في تقديم الخدمات في حالة وجود حوادث كبيرة، خاصة من قبل المؤسسات الطبية وأهمها 
سالمة الوافدين إلى المدينة المقدسة ومقدساتها وتوحيد النشاطات تحت مظلة واحدة للحصول على 

  .وحاجة مدينة القدس مخرجات بشكل يتناسب

من جانبه، قال رئيس جمعية اتحاد المسعفين العرب محمد غرابلي إنه تم اعتماد برنامج موحد من 
االتحاد على أساس العمل الوحدوي بين المؤسسات المقدسية وجرى التواصل مع العديد من تلك 

  .المؤسسات المختصة بمجال االسعاف والعناية الطبية واللجان المختصة

عرب المسعفان محمود عرار وشوكت عويسات عن تقديرهما للجهود والمساعدة التي وفرتها وأ
  .محافظة القدس ووزارة شؤونها؛ ما أسهم في إنجاح عملهم

اتحاد المسعفين العرب، وجمعية نوران، وبرج اللقلق، وجمعية : يذكر أن المؤسسات الشريكة، هي
مفوضية  - رية صحة القدس، ومديرية التربية والتعليم عيادات المركز الصحي العربي، ومدي - األمل 

  .الكشافة، وشركة كهرباء محافظة القدس، إضافة إلى عدد من األطباء والنشطاء
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 االحتالل يواصل تشديد إجراءاته في القدس رغم انتهاء العيد العبري
   

فرض إجراءاتها واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،  -وفا 2017-10- 15القدس 
المشّددة في مدينة القدس، خاصة وسط المدينة، ومحيط بلدتها القديمة، والتي كانت فرضتها عشية 

  .اليهودي، الذي انتهى مساء الخميس الماضي" الُعرش"وطيلة أيام عيد 

ي وقال مراسلنا إن االحتالل واصل نشر دورياته العسكرية والشرطية، الراجلة والمحمولة والخيالة، ف
الشوارع المحاذية والمتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة في القدس القديمة، كما واصل 

  .نصب متاريس وحواجز مباغتة وطيارة في العديد من شوارع المدينة ومحاور الطرق فيها

ومنعت ) أحد أشهر بوابات القدس القديمة(وكانت قوات االحتالل أغلقت يوم أمس باب العامود 
أو خروج المواطنين من وإلى البلدة القديمة، بحجة وجود جسم مشبوه تبين في نهاية المطاف دخول 

  .أنها حقيبة مدرسية ألحد طلبة القدس

وتقوم قوات االحتالل بإيقاف الشبان وسط مدينة القدس، وتحديدا في الشارع الممتد من باب 
صوال الى شارع صالح الدين، العامود وحتى باب الساهرة، مرورا بشارع السلطان سليمان وو 

  .وتخضعهم لتفتيش استفزازي وأحياناً كثيرة بشكل مهين وبواسطة كالب بوليسية

  

 االحتالل يعتقل طفًال ويُمّدد اعتقال ناشط في القدس
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد، طفًال قرب -وفا 2017-10- 15القدس 
سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، واقتادته الى أحد مراكزها في مدرسة الرشيدية قُبالة 

  .المدينة

من جهة ثانية، ّمددت محكمة االحتالل اليوم، اعتقال الناشط المقدسي رامي الفاخوري، من سكان 
  .القدس القديمة، حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري
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 صىمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األق
   

استأنفت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم األحد، اقتحامها  -وفا 2017-10-15القدس 
  .للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات االحتالل

  .وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية مشبوهة في المسجد المبارك

لماضي، اقتحامات واسعة للمستوطنين استجابة لدعوات ما تسمى وكان األقصى شهد األسبوع ا
منظمات الهيكل المزعوم، ألنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحاماٍت جماعية 

اليهودي، وما صاحبه من عربدة المستوطنين واستباحتهم " الُعرش"للمسجد األقصى لمناسبة عيد 
  .مة ومسجدها األقصىلمدينة القدس وبلدتها القدي

  

 مؤبدات 6من أصل  16عتقالي الـ أسير مقدسي يدخل عامه اإل
   

اليوم ) عاما 39(دخل األسير المقدسي أشرف منير حامد الزغير  -وفا 2017-10-15القدس 
  .عامه السادس عشر على التوالي داخل سجون االحتالل

مطول وقاس، وحكمت عليه محكمة ، وتعّرض لتحقيٍق 2002وكان االحتالل اعتقل أشرف عام 
  .مرات 6االحتالل بالسجن المؤبد 

وقالت لجنة أهالي األسرى المقدسيين إن أشرف يعتبر من الشخصيات الممّيزة داخل سجون 
  .االحتالل، وتعرض مرارا للقمع والضرب والعزل

خلف القضبان،  يشار إلى األسير أشرف فنان ماهر، مصمم أزياء من الطراز األول، يصمم األزياء من
يرسم التصاميم ويرسلها إلى خارج السجن بكل مهنية وحرفية، وقد أكمل تعليمه الجامعي وحصل على 

  .شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية المفتوحة
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  إخطارات بهدم منازل فلسطينيين شرقي القدس المحتلة
 

منازل تعود لفلسطينيين في تجمع سّلمت سلطات االحتالل، اليوم األحد، إخطارات بهدم خمسة 
 .بدوي، شرقي القدس المحتلة

، )االسرائيلية" (اإلدارة المدنية"البدوي، عطا اهللا مزارعة، أن طواقم " جبل البابا"وأفاد ممثل تجمع 
 .للسكان هدم اقتحمت التجمع برفقة قوات من الجيش، وشرعت بتسليم إخطارات

وأضافأن طواقم االحتالل سّلمت كًال من؛ عودة مزارعة، هاني عويضات، خليل جهالين، غسان 
 .جهالين، وفايز الهرش، إخطارات بهدم منازلهم

فردًا من الرجال والنساء واألطفال إذا ما تم هدم تلك  30وأّكد أن االحتالل بذلك يشّرد نحو 
 .لمنازلا

أمهلت العائالت الُمخطرة بالهدم أسبوعًا إلخالء ) االسرائيلية" (اإلدارة المدينة"ولفت إلى أن طواقم 
   .المنازل

، والذي يستهدف (E1 المسمى(وتُعد هذه اإلجراءات ضمن مشروع القدس الكبرى االستيطاني 
لصالح مشاريع ألف دونم من أراضي القدس والضفة الغربية،  12االستيالء على نحو 

 .، إلى جانب فصل المدينة المقدسة عن الضفةالمستوطنين تخدم

  قدس برس: المصدر
 

  منازلها قوات االحتالل تقتحم بلدة قطّنة وتعتلي أسطع عدد من
 

اقتحمت قوات االحتالل اليوم األحد، بلدة قطّنة شمال غرب القدس المحتلة، وداهمت العديد من 
 .أحيائها

، "إسرائيلية"آليات عسكرية  10وقال رئيس المجلس المحلي في البلدة يوسف الفقيه إن نحو 
الحتالل أسطح ، قبل أن يعتلي عدد من جنود ا)شمالي غرب القدس" (خلة ربيع"اقتحمت منطقة 

 ".نقاطًا عسكرية"المنازل ويتخذوها 
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  دار االفتاء تعلن صدور الجزء الرابع من كتاب فتاوى
 

، التي صدرت عن المفتي "فتاوى"صدر عن دار اإلفتاء الفلسطينية في القدس الجزء الرابع من كتاب 
 .، ومفتي المحافظات الفلسطينيةمحمد حسين العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ

فتوى، ) 370(صفحة من القطع المتوسط، واحتوى على ما يقارب من ) 352(وجاء الكتاب في 
العقيدة، والعبادات، والمعامالت، وأحوال شخصية، وقضايا وزعت على عشرة فصول، شملت 

 .معاصرة، وأيمان ونذور، وجنائز ومقابر، وديات وجنايات، ولباس وزينة، وأحكام عامة

إنه يجسد هدف دار اإلفتاء : وعقب المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين، على اإلصدار وقال
فحاته كثيرًا من الفتاوى التي تفقه الناس في أمور الخاص بنشر الوعي الديني القويم، ويضم في ص

 .دينهم وترشدهم في حياتهم اليومية، وتنير درب من يبتغي جنة اهللا

على أداء فريق العمل الذي ضم عددًا من الموظفين، راجيًا أن يكون هذا اإلصدار مرجعًا في     وأثنى
نه يجري نشر هذا اإلصدار وغيره من كل بيت فلسطيني، لما يحويه من أمور نافعة وقيمة، مبينًا أ

 .اإلصدارات على الصفحة اإللكترونية الخاصة بدار اإلفتاء

   .يذكر أن دار اإلفتاء توزع هذا الكتاب مجاناً من خالل مراكزها المنتشرة في محافظات الوطن
 

  في القدس" المندوب السامي"االحتالل يخطط لوضع اليد على متنّزه قصر 
 

جنوب  جبل المكبر العبرية أن متنزه قصر المندوب السامي على سفح" روشاليمي"ذكرت أسبوعية 
 .شرقي القدس المحتلة يعّد موقعاً جاذبا للمستثمرين

ات األخيرة نشر مشروعان، ينص األكبر منهما على إعادة إحياء المتنزه وكشفت أنه خالل السنو 
المهمل وإقامة مقهيين وشالالت مياه، وتحسين الجزء المبني على السفح المتجه 

 .(المسجد األقصى جنوب) سلوان إلى

ولفتت إلى أنه يتم إحراز تقدم أيضا على مخطط الستخدام المتنزه كمنطقة سياحية تابعة لمخطط 
سلطة "يتضمن أكثر من ألف غرفة فندقية، وتشرف على هذا المخطط ما تسمى ، الذي "منطقة التلة"

 .، وما زال المخطط في بدايته يخضع لدراسة الجدوى االقتصادية"تطوير القدس
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االستيطانية وينص على تطوير منطقة " العاد"ويوجد مخطط آخر ال يقل أهمية، مقترح من جمعية 
 ."نتيس فال"جانبية في المتنزه أسفل منطقة 

 .ويتضمن هذا المخطط تحسين مبنى قائم على السفح، وتحويله إلى منطقة جذابة للزائرين

ومن " اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" وأكدت أن هذا المخطط حصل على مصادقة ما يسمى ب
  .المتوقع بدء تنفيذه، وذلك ألنه مقّلص وصغير الحجم

 

  تقال اإلداري بحق أسيرة مقدسيةاالحتالل يثبت قرار االع.. للمرة الخامسة
 

صدر للمرة الخامسة بحق  الذي قرار االعتقال اإلداري "عوفر"االحتالل العسكرية في  محكمة ثبتت
 3لمدة  رية جنوب شرق مدينة القدس وذلكاألسيرة المقدسية صباح محمد فرعون من بلدة العيز 

 .شهور

منزلها  اقتحام ، بعد)19/6/2016(بتاريخ   "صباح فرعون"وكانت قوات االحتالل اعتقلت السيدة 
االربعة، وبعد عدة أيام فرض عليها االحتالل االعتقال  األطفال بنائهابطريقة وحشية وانتزاعها من بين أ

 .مرات متتالية 5للنساء، وجدد لها اإلداري  أشهر، ونقلها الى سجن هشارون 4اإلداري لمدة 

ورفضت محكمة عوفر االستئناف الذى تقدم به محامى االسيرة ضد تجديد اإلداري لها للمرة 
شهراً  16أشهر، وبذلك تكون قد أمضت  3  الخامسة، وقامت بثبتت االمر اإلداري االخير لها لمدة

  .في اإلداري بتهمه التحريض على مواقع التواصل االجتماعي
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  مدخل العيسوية الغربياالحتالل ينصب حاجًزا على 
 

نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح األحد، حاجًزا عسكريًا على المدخل الغربي لبلدة العيسوية 
 .شمال شرق القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل نصبت الحاجز، وشرعت بالتدقيق في هويات المواطنين 
 .الحاجزوالركاب، ما أدى لحدوث أزمة مرورية على 

وكانت قوات االحتالل اقتحمت أمس السبت العيسوية، واعتلت أسطح المنازل، ما أثار استفزاز 
 .الشّبان الذين رشقوا القوات بالحجارة

وتتعرض البلدة بشكل متواصل العتداءات من قبل قوات االحتالل، تتمثل بالمداهمات الليلة للمنازل 
توزيع أوامر الهدم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي واالعتقاالت، ونصب الحواجز العسكرية، و 

 .المقدسيين التي تفرضها على

  
 

  -انتهى -


