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  2017 ، نوفمبر    22األربعاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 االحتالل يهدم منزلين في القدس. 

 نتطلع لتعزيز الصمود الثقافي والمزيد من دعم القدس: بسيسو. 

 الحسيني يبحث مع مسؤول أممي دعم قطاعات مختلفة في القدس. 

 االحتالل يفرض الحبس المنزلي على فتاتين وشاب: القدس. 

  بنايات في كفر عقب شمال القدس 6الحسيني يحذر من قرار االحتالل هدم. 

 االستيطانيان استهتار باإلرادة الدولية" كيدم" ومشروع" تلفريك"مخطط : قريع. 

 معتقلين مقدسيين يخضعون للتحقيق حول نشاطات لفتح في  6: نادي األسير
 .القدس

 "حكومة نتنياهو تتبادل األدوار مع الجمعيات االستيطانية ": الخارجية والمغتربين
 .في القدس

  مواطناً غالبيتهم من القدس 19االحتالل يعتقل. 

  كيدم "االحتالل تؤجل البّت باالعتراضات المقدمة على مشروع محكمة
 ."االستيطاني

  شهًرا والحبس المنزلي على ثالثة بينهم فتاتين 18الحكم على مقدسي بالسجن. 
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 االحتالل يهدم منزلين في القدس
  

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم األربعاء،  -وفا 2017-11- 22القدس 
 .منزلين في بلدة العيسوية وحي شعفاط

وقال مراسلنا في القدس، إن قوات االحتالل هدمت منزلي المواطنين شريف محيسن في العيسوية، 
  .ومحمد جمال أبو خضير في حي شعفاط؛ بحجة عدم الترخيص

وخالل  ورافق طواقم بلدية االحتالل وجرافاتها قوة عسكرية معززة، وّفرت لها الحماية والحراسة قبل
  .عملية الهدم

  

 نتطلع لتعزيز الصمود الثقافي والمزيد من دعم القدس: بسيسو
   

قال وزير الثقافة إيهاب بسيسو، إن دولة فلسطين تتطلع لتعاون  -وفا 2017-11-21الخرطوم 
عربي وإسالمي يعزز من أبجديات الهوية في العمارة، والتراث، والفكر، والفن اإلسالمي الذي تحظى 

  .القدس العاصمةبه 

وأضاف، في كلمته بالجلسة االفتتاحية للمؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة، المنعقد في العاصمة 
السودانية الخرطوم، اليوم الثالثاء، أننا وإذ نفتخر باعتماد القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية في العام 

الثقافية واالجتماعية والسياسية  ، فالقدس ما زلت تواجه كافة المخاطر على األصعدة2019
واالقتصادية، ولذا فإن قراركم بتفعيل االنتصار للحقوق الفلسطينية والقدس يمثل انتصاراً للحقوق 

  ".والعدالة المنسجمة مع قوانين ومواثيق الشرعية الدولية

ق، الصمود الثقافي من أهم عوامل الصمود، إذ يعبر عن أصالة المقاومة كفكر، وح"وأكد أن 
وممارسة، وأن االحتالل يحاول عزل فلسطين عن عمقها العربي واإلنساني، ما يجعل الجغرافية 

  .الفلسطينية مطّوقة ومعزولة ومهددة طوال الوقت
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وشدد على أهمية التوأمة بين القدس كعاصمة دائمة للثقافة العربية والعواصم الثقافية العربية 
مشترك، بما يعزز من دعم الفعل الثقافي الفلسطيني بأبعاده واإلسالمية، من خالل الفعل الثقافي ال

  .الروحية واإلنسانية واإلبداعية، ويحقق االنتصار للعدالة والحرية، ويجعل المستقبل أكثر استقراراً 

وقال إن رؤيتنا في فلسطين للتعاون الثقافي، وتنسيق آليات العمل مع األشقاء واألصدقاء تشكل حيزاً 
  .ا للفعل الثقافيهاماً من رؤيتن

، وتشارك فيه أربعون دولة، وتسع "نحو تنمية ثقافية مستدامة لدول المستقبل"ويحمل المؤتمر شعار 
  .2017عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام " سنار"منظمات دولية، بالتزامن مع اختتام فعاليات 

  

 الحسيني يبحث مع مسؤول أممي دعم قطاعات مختلفة في القدس
   

بحث محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، مع منسق  -وفا 2017-11- 21القدس 
الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة روبرت بايبر، اليوم الثالثاء، دعم القطاعات المختلفة في مدينة 

  .القدس، خاصة قطاعي االسكان والسياحة، وتحريرها من القيود االسرائيلية

اعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والجهود التي بذلها في مجال وأشاد الحسيني، بمواقف بايبر الد
  .تنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة في دولة فلسطين

تجمع الخان األحمر، الذي   واثنى على مواقف المسؤول االممي من قضية ترحيل السكان البدو من 
الجئين الفلسطينيين بينهم نسمة، نسبة ال 7000مجموع عدد سكانها حوالي (تجمعا  46يضم 
70.%  

منوها الى ان هذا التجمع هو أحد التجمعات األكثر ضعفا في الضفة الغربية، والتي تكافح من أجل 
الحصول على الحد األدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة تمارسها سلطات االحتالل 

  .االسرائيلي إلجبارها على الرحيل 

ود التي تبذلها الحكومة لتجسيد الوحدة الوطنية، وتوحيد المؤسسات بين واستعرض الحسيني الجه
شطري الوطن بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي عانى كثيرا 
  .خالل السنوات الماضية جراء تداعيات العدوان االسرائيلي المتكرر والحصار الجائر الذي يفرض له
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يكون المسؤول االممي سفيرا فلسطينيا انسانيا والضغط من اجل عمل اكثر جدية  ودعا الى ان
ومسؤولية لضمان تمتع األطفال في القدس واراضي دولة فلسطين بحقوقهم المعترف بها دولياً، بما 

في ذلك وضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية سواء تلك التي تمارسها الحكومة الرسمية اليمينية المتطرفة 
  .المستوطنين المدعومين من حكومتهم، وإيالء أهمية قصوي لمعاناة األطفال الفلسطينييناو 

في مجال تنسيق  من جانبه، شكر بايبر الوزير الحسيني على دعمه وجهوده وقيادته للجهد الحكومي
  .المساعدات اإلنسانية والعمل المشترك في إطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية

  

  االحتالل يفرض الحبس المنزلي على فتاتين وشاب: القدس
 

ظهر اليوم الثالثاء، عن   أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، -وفا 2017-11- 21القدس 
الفتاتين رؤى وميس فيرواي والشاب علي فيرواي من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، 

 .بشروط

بالحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وعدم التعاطي أو الحديث وقال مراسلنا، إن االفراج كان مشروطا 
  .مع أحد

اعتقلوا ضمن حملة االعتقاالت الواسعة التي شنتها قوات االحتالل فجر اليوم " فيرواي"وكان الثالثة 
  .في أنحاء مختلفة بمدينة القدس، منها قيادات بحركة فتح، وسبع فتيات
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 بنايات في كفر عقب شمال القدس 6هدم  الحسيني يحذر من قرار االحتالل
   

حذر محافظ ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، من مغبة  -وفا 2017-11-21رام اهللا 
بنايات سكنية في بلدة كفر  6ممارسات وإجراءات بلدية االحتالل بالقدس، فيما يخص قرار هدم 

  .عقب شمال القدس المحتلة

يبدو أن المحاوالت القانونية وصلت الى : "موطني، اليوم الثالثاءوقال الحسيني، في حديث إلذاعة 
  ".طريق مسدود وهناك ترتيبات لهدم البيوت

سنلجأ لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان للضغط على سلطات االحتالل للتراجع : وأضاف
لنديا العسكري عن عملية الهدم، وكذلك لوقف مخططها االستعماري المزمع تنفيذه على أرض مطار ق

    .غير المستخدم، شمال القدس المحتلة

وأشار الحسيني إلى أن اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية المتمثلة بتنفيذ عملية الهدم، ستؤدي الى 
عائلة مقدسية، متطرقا إلى اآلثار السلبية التي قد تنتج عن عمليات التفجير  150تشريد أكثر من 

  .مجاورةللشقق والمباني السكنية ال

مباني سكنية في بلدة كفر عقب  6وكانت سلطات االحتالل االسرائيلية ق أعلنت عن نيتها هدم 
   .شمال القدس، بحجة قربها من مطار قلنديا

  

 االستيطانيان استهتار باإلرادة الدولية" كيدم"ومشروع " تلفريك"مخطط : قريع
   

نظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون ندد عضو اللجنة التنفيذية لم -وفا 2017-11- 21القدس 
القدس، احمد قريع، بمخاطر مخططات سلطات االحتالل االسرائيلي إلنشاء مخطط القطار الهوائي 

في محيط البلدة القديمة في القدس الى جبل الزيتون، ومخطط القطار الخفيف بالقدس ' تلفريك'
لسريع بين تل أبيب والقدس، وقال إن القديمة وربط ساحة حائط البراق في المسجد األقصى بالقطار ا

  .ذلك استهتار باإلرادة الدولية الرافضة لالستيطان
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ووصف قريع في بيان صحفي اليوم الثالثاء، هذه المخططات، بأنها تشكل انتهاكا صارخا وعدوانا 
 سافرا على المدينة المقدسة، الفتا الى التداعيات الخطيرة لهذا المخطط االستيطاني االستعماري

المتطرفة والمدعومة من قبل حكومة ' العاد'الذي تسعى إليه جمعيات استيطانية ارهابية، مثل جمعية 
االحتالل االسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة، وما تسمى بسلطة تطوير القدس ومكتب القدس 

مؤسساتها والتراث، ووزارة السياحة وبلدية القدس، حيث تبرر سلطات االحتالل واذرعها التنفيذية و 
العنصرية، مشروعها االستيطاني التهويدي على أنه يهدف إلى تنظيم حركة السير والمواصالت 

  .وتخفيف أزمة السير في القدس

وأشار رئيس دائرة شؤون القدس إلى ان هذا المشروع سيمر من منطقة سلوان ومن االماكن المقدسة 
رك، ومواقع اثرية تاريخية اخرى الى جبل ومقبرة باب الرحمة وسيالمس سور المسجد االقصى المبا

  .الزيتون، األمر الذي نرفضه بشكل قاطع كونه جزءا من مخطط تهويد المدينة المقدسة ومحيطها

ان إنشاء هذا المخطط االستيطاني يهدف الى تسهيل حركة المستوطنين المتطرفين داخل : وأضاف
سيؤدي الى المزيد من االجرام والتطرف الديني مدينة القدس وبالتالي تكثيف وجودهم، االمر الذي 

الذي تمارسه سلطات االحتالل، وبالتالي تتحمل حكومة االحتالل االسرائيلي والمنظمات اليهودية 
االرهابية المتطرفة التي تدعمها حكومات االحتالل، مسؤولية ما يجري من تهويد وعدوان على مدينة 

  .القدس

االستيطاني الذي تنوي جمعية " كيدم"خطورة إعادة طرح مشروع وفي سياق متصل، شدد قريع على 
االستيطانية تنفيذه مقابل المسجد األقصى المبارك، حيث عقدت المحكمة المركزية " العاد"

اإلسرائيلية بالقدس المحتلة أمس، جلسة لبحث االعتراضات المقدمة من لجنة وادي حلوة في بلدة 
الستيطاني، يعتبر من المشاريع االستيطانية التهودية الذي يراد من سلوان، علما أن مخطط مبنى كيدم ا

خالله تعزيز السياحة االسرائيلية الى حي وادي حلوة، والمضي قدما في إجراءات تهويد الحي الذي 
يعاني من الوجود االستيطاني المكثف، معتبرا ذلك انتهاكا إضافيا يضاف الى سلسلة االنتهاكات 

رة المخالفة للقانون الدولي، ولن يفيد اسرائيل بل ينهي عمليا اي فرصة للحديث عن االسرائيلية الساف
  .عملية السالم المنشودة ويقتل خيار حل الدولتين
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ودعا قريع األمتين العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية للتحرك لوقف ما 
القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية خاصة المسجد يجري من عدوان يومي متواصل على مدينة 

  .االقصى المبارك

  

 معتقلين مقدسيين يخضعون للتحقيق حول نشاطات لفتح في القدس 6: نادي األسير
   

أفاد محامي نادي األسير مفيد الحاج، بأن ستة معتقلين اعتقلتهم  -وفا 2017-11-21رام اهللا 
وم الثالثاء من منازلهم في القدس؛ يخضعون للّتحقيق في ما تسّمى قّوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الي

  ."المسكوبية"في مركز تحقيق وتوقيف ) 4غرف (بـ

مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، : وبّين المحامي الحاج أن المعتقلين هم
صام الخطيب، والقيادي عبد المطلب أبو صبيح، ومدير التعداد السكاني في محافظة القدس ع

  .وعرفات مصطفى، ومصعب عباس، باإلضافة إلى الفتاة أسيل حسونة

وأشار المحامي إلى أن المعتقلين يخضعون للّتحقيق حول تهم تتعّلق بتنفيذ نشاطات وفعاليات لحركة 
  .فتح والسلطة الوطنية داخل القدس

  

 ت االستيطانية في القدسحكومة نتنياهو تتبادل األدوار مع الجمعيا": الخارجية والمغتربين"
                                               

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، إن  -وفا 2017-11-21رام اهللا 
حكومة بنيامين نتنياهو تتبادل األدوار مع الجمعيات االستيطانية في حربها التهويدية على المدينة 

  .المقدسة

االستيطانية بإدارة ما " إلعاد"وأدانت الوزارة في بيانها قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية السماح لجمعيه 
المتاخم للمسجد األقصى المبارك وساحة البراق، وبموجب هذا القرار ) الحوض االثري(يسمى بـ 

) الحدائق التوراتية(ا تسمى بـ التصعيدي الخطير تقوم الجمعية االستيطانية باإلشراف على إدارة م
القريب " ديفيدسون"القائمة فوق القصور األموية جنوب األقصى، وكذلك إدارة المجمع االستيطاني 
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على تسريع تنفيذ مخطط اقامة ) سلطة تطوير القدس(من ساحة البراق، كما أدانت إقدام ما تسمى بـ 
  .لشريف وساحة البراق، يمر بالقرب من الحرم القدسي ا)تلفريك(قطار هوائي 

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق المخططات التهويدية التي تنفذها سلطات االحتالل في 
القدس المحتلة وبشكل خاص في بلدتها القديمة ومحيطها، عبر تقاسم لألدوار بين المؤسسة الرسمية 

ى، وفي مقدمتها الجمعية في دولة االحتالل من جهة، والجمعيات االستيطانية من جهة أخر 
التي تقوم بدور استعماري في السيطرة على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في بلدة ) العاد(االستيطانية 

  .سلوان ومحيط المسجد األقصى

يشكل مصدر دخل كبير لهذه ) العاد(وأشارت إلى أن إدارة هذا المشروع من قبل الجمعية االستيطانية 
هو مشروع استيطاني يلبي رغبات " القطار الهوائي"ستيطانية، مؤكدة أن مخطط الجمعية ومشاريعها اال

  .المستوطنين، ويصب في صالح أهداف الحكومة اإلسرائيلية التهويدية

  

 مواطناً غالبيتهم من القدس 19االحتالل يعتقل 
   

جر اليوم شّنت قّوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة ف -وفا 2017-11-21رام اهللا 
  .مواطناً معظمهم من مدينة القدس بما فيهم فتيات وقيادات فتحاوية) 19(الثالثاء، طالت 

مسؤول ملف : مواطناً مقدسياً، وهم) 13(وأوضح نادي األسير الفلسطيني، أن االحتالل اعتقل 
كاني في القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، القيادي عبد المطلب أبو صبيح، ومدير التعداد الس

محافظة القدس عصام الخطيب، وعرفات مصطفى، وفوزي شعبان، ومصعب عباس، وزهير رجبي، 
أسيل حسونة، وروان مصطفى، وميس فيراوي، ورؤى : وعلي فيراوي، عالوة على اعتقال الفتيات

  .بالله، وديما عالء الدين

بهاء محمود مرشود : وهمواعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة مواطنين من محافظة نابلس، 
  .، واألسير المحّرر عبد اهللا عواد)عاماً  19(، وأحمد عادل مرشود )عاماً  29(

فيما اعتقلت الّشابين محمد عماد الهريمي، ومحمد عدنان المصري من بيت لحم، ومصطفى زكي 
  .المصري من مخيم الجلزون في رام اهللا
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مطور، إن حملة االعتقاالت المستمرة بحق قيادات إقليم القدس شادي / وقال أمين سر حركة فتح
وكوادر الحركة يأتي في اطار استهداف مناضلي الحركة في القدس واستمرار لسلسلة االنتهاكات التي 
يرتكبها االحتالل، لتمرير مخططاته التي تهدف الى تهويد المدينة المقدسة وأحكام قبضته الحديدية 

الصورة عن العالم مستغال انشغال العالم العربي واالسالمي في عليها وتفريغها من اهلها، وحجب 
  .الصراعات الداخلية، مؤكدا ان هذه الممارسات لن تحيدنا عن هدفنا في تحرير ارضنا واقامة الدولة

  

  "كيدم االستيطاني"محكمة االحتالل تؤجل البّت باالعتراضات المقدمة على مشروع 
 

-وادي حلوة"االحتالل المركزية في القدس البت بااللتماس المقدم باسم لجنة  محكمة أجلت

حوض البلدة  -عير دافيد –مجمع كيدم ""ضد المخطط االستيطاني المعروف باسم  "سلوان 
والذي تنوي جمعية العاد االستيطانية إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان،  ،"القديمة
 .من الجهة الجنوبية المسجد األقصى مقابل

ممثل سكان حي وادي حلوة باالعتراضات  -وقالت لجنة حي وادي حلوة أن المحامي سامي أرشيد
كان قد قدم التماسا قبل عام ونصف على مصادقة المجلس   -التي قدمت حول المشروع االستيطاني

، وعقدت المحكمة المركزية أمس االثنين جلسة في تم "كيدم"ي للتنظيم والبناء على مخطط الُقطر 
 .خاللها سماع االعتراضات على المشروع االستيطاني

وتحدث المحامي سامي ارشيد عن اإلضرار الناتجة عن إنشاء مجمع استيطاني على أراضي بلدة 
 ."السياحة واآلثار والمستوطنين"سلوان دون االهتمام باحتياجاتهم، ألن هدفه خدمة 

حيث يعزل  وأكد ارشيد أن جمعية العاد االستيطانية تسعى لتحقيق أهداف سياسية من وراء المخطط، 
المخطط سكان المنطقة األصليين أهالي سلوان عن محيطهم الطبيعي والقدس القديمة، كما سيعمل 

فإن المخطط يرسخ السلطة االحتاللية ويمارس  على تغيير معالم البلدة التاريخية واألثرية، وبالتالي
 .أيدولوجية يهودية فقط

" إسرائيل"ان مدينة القدس منطقة محتلة حسب القانون الدولي لذلك فإن : "وقال المحامي ارشيد
 ."يجب أن تمتنع عن القيام بأي أعمال أحادية الجانب التي من الممكن أن تؤثر على حياة السكان
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، كافة االستئنافات الُمقدمة على 2016المجلس القطري رفض في شهر آذار وأضاف ارشيد أن 
، وذلك بعد تدخالت سياسية من أعلى المستويات، وبالتالي صادق على المشروع، "كيدم"مشروع 

التي ألغت المشروع شهر حزيران عام " لجنة االستئنافات في مجلس التخطيط األعلى"وألغى قرار 
 .2014نة اللوائية التي صادقت على المشروع عام ، وأرجع قرار اللج2015

الستخدام ) ألف متر مربع 12(طوابق  6وأوضح ارشيد أن المشروع يهدف إلقامة مبنى ضخم من 
، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح "اإلسرائيلية"علماء ودائرة اآلثار 

 .ت تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية إلعادوالمستوطنين، والستخدامات سياحية، ومحال

وحذر مركز معلومات وادي حلوة ولجنة وادي حلوة في بيان مشترك من إقامة هذا المشروع الضخم 
بارك، وأوضحا أن أهالي بلدة سلوان خاضوا معركة منذ الم األقصى مقابل السور الجنوبي للمسجد

 .عدة سنوات لمنع تنفيذ هذا المشروع االستيطاني

بالتدخل الفوري، ألن ) اليونسكو(وطالب المركز واللجنة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
ما طالبوا المجتمع الدولي هذا المشروع هو مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر، ك

 .بمساندة سكان الحي لمنع تنفيذ هذا المخطط

يهدد مساحة كبيرة من أرضي حي وادي حلوة، كانت ُتستخدم " كيدم"وأوضحت اللجنة أن مخطط 
، وبعد احتاللها قامت بلدية االحتالل بمصادرتها وهدم 1967للزراعة حتى احتالل مدينة القدس عام 

سيطرت عليها جمعية  2003لعائلة عبده، ثم ُحولت لموقف سيارات، وفي عام غرفتين فيها تعودان 
العاد االستيطانية بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، حيث 

وهدمت مقبرة ٍإسالمية عمرها " ساحة باب المغاربة"قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع 
إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس،  سنة، إضافة 1200

 ."آثار الهيكل الثاني"وأبقت على عدد قليل منها تدعي أنها 

وأوضحت اللجنة أن مخابرات االحتالل استدعت مساء أول من أمس عضو اللجنة أحمد قراعين، 
مركز شرطة بشارع صالح الدين وسط مدينة  ومدير مركز المعلومات جواد صيام للتحقيق معهما في

 .القدس، وحذرتهما من التظاهر أمام المحكمة
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كما عرقل حراس المحكمة المركزية دخول مجموعة من الصحفيين وأهالي بلدة سلوان، الى المحكمة 
لحضور الجلسة، ومنعوا األهالي من الدخول الى المحكمة وسمحوا لبعضهم فقط، فيما تواجد أفراد 

  .لشرطة داخل المحكمة وفي محيطهامن ا
 

  شهًرا والحبس المنزلي على ثالثة بينهم فتاتين 18الحكم على مقدسي بالسجن 
 

رؤى وميس فيرواي والشاب علي : أفرجت سلطات االحتالل، بعد ظهر اليوم الثالثاء، عن الفتاتين
 .فيرواي من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة بشروط

في القدس المحتلة إن االفراج كان مشروطا بالحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وعدم وقال مراسلنا 
 .التعاطي أو الحديث مع أحد

ُاعتقلوا ضمن حملة االعتقاالات الواسعة التي شنتها قوات االحتالل فجر اليوم " فيرواي"وكان الثالثة 
 .ياتفي أنحاء مختلفة بمدينة القدس، منها قيادات بحركة فتح، وسبع فت

صباح يوم األحد القادم نفسه ) عاماً  21(وفي سياق آخر، يسلم الشاب المقدسي أمجد عزام حسونة 
القدس، والبالغة صلح االحتالل غربي  محكمة لسلطات االحتالل لقضاء محكوميته، التي قضت بها

 .سنة ونصف السنة

، ثم أفرج عنه بشرط الحبس المسجد األقصى من أبواب 2017- 7-14وكان حسونة اعُتقل بتاريخ 
 .يالمنزل

 .أشهر بالحبس المنزلي حكم عليه بالسجن الفعلي 4وأضاف حسونة أنه بعد قضائه 

 

  -انتهى -


