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  2017 ، نوفمبر    28الثالثاء     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  ثالثة مقدسيين بشروطمحكمة االحتالل تقّرر اإلفراج عن. 

  موسى يبحث مع االتحاد الدولي لالتصاالت دعم مراكز التكنولوجيا في قرى غرب

 .القدس

 االحتالل يعتقل خمسة مواطنين من القدس بينهم مصاب. 

 مستوطنون يجددون اقتحامهم لألقصى. 

 االحتالل ينبش قبورا في حي كفر عقب :القدس. 

 "لشدِّ الرحال إلى المسجد األقصى تدعو المواطنين" الهيئة اإلسالمية. 

 مستوطنون يتظاهرون في القدس ويغلقون شوارع المدينة. 

  فلسطينيًّا خالل انتفاضة القدس بسبب منشورات  280االحتالل اعتقل

 ."الفيسبوك"

 االحتالل يقتحم سلوان ويدهم منازل ويعبث بمحتوياتها. 
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 بشروط محكمة االحتالل تقّرر اإلفراج عن ثالثة مقدسيين
   

قال محامي نادي األسير مفيد الحاج، إن محكمة االحتالل في  -وفا 2017-11-27رام اهللا 
مصعب عباس، وعصام الخطيب، : القدس قّررت، اليوم االثنين، إطالق سراح المعتقلين المقدسيين

  .وأسيل حسونة، بشروط

تمثّلت بدفع كفالة مالية بقيمة وأوضح المحامي الحاج أن الّشروط التي وضعتها محكمة االحتالل 
، والتعّهد بعدم االشتراك باإلحصاء في )شيقل 5000(، وكفالة طرف ثالث بقيمة )شيقل 1000(

، وذلك بحّق المعتقل عصام الخطيب، وبنفس الّشروط إضافة إلى االعتقال )يوماً  60(القدس لمدة 
  .حسونةالمنزلي لمدة سبعة أيّام، بحّق المعتقلين مصعب عباس وأسيل 

/ تشرين الثاني 21وأشار نادي األسير إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي كانت قد اعتقلتهم بتاريخ 
نوفمبر الجاري؛ بذريعة عملهم في اإلحصاء لرصد الحاالت االجتماعية، إضافة إلى اعتقال مجموعة 

  .أخرى أفرجت عن غالبيتهم في حينه بشروط

  

 تصاالت دعم مراكز التكنولوجيا في قرى غرب القدسموسى يبحث مع االتحاد الدولي لال

  

بحث وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عالم موسى، مع وفد  -وفا 2017-11-27رام اهللا 
  .من االتحاد الدولي لالتصاالت، اليوم اإلثنين، دعم مراكز التكنولوجيا في ضواحي القدس

ربط المدارس والمراكز المجتمعية بالتكنولوجيا وأكد موسى، خالل لقائه الوفد، أهمية مشروع 
واالنترنت، الذي نفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، سيما في قرى القدس، في بناء قدراتهم 

  .وربطهم بالعالم وخلق تواصل دائم بينهم، ما يساهم في تعزيز صمودهم

ة ضمن االمكانيات والموارد المتاحة، شاكرا ودعا الجميع ليكونوا جزءا من عملية التنمية المجتمعي
  .وزارة التربية والتعليم على تعاونها في تنفيذ المشروع

وكانت وزارة االتصاالت نظمت جولة لوفد االتحاد الدولي لالتصاالت، لزيارة مراكز التكنولوجيا في 
  .مدارس ومؤسسات بيت إكسا وِبّدو غرب مدينة القدس
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 نين من القدس بينهم مصاباالحتالل يعتقل خمسة مواط

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، خمسة مواطنين،  -وفا 2017-11- 27القدس 
  .قصى المباركسلوان جنوب المسجد األ أحدهم أصيب بعيار ناري في قدمه، من

ونجليه محمد وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت المواطن عرفات أبو الحمام، وشقيقه عامر، 
  .وشادي، بعد أن اقتحمت منازلهم في حوش أبو تايه ببلدة سلوان

وأوضح شهود عيان أن قوات االحتالل اعتدت بالضرب المبرح على المواطن عرفات خالل عملية 
  .االعتقال

وقال مراسلنا نقال عن شهود عيان إن الشاب شادي أبو الحمام أصيب بعيار ناري في قدمه أطلقه 
  .حتالل خالل اقتحام منزلهجنود اال

بعد اقتحام منزله ) عاما 19(كما اعتقلت قوات االحتالل من سلوان الفتى محمد عبد المنعم األعور 
  .فجر اليوم، واقتادته وسائر المعتقلين الى مركز توقيف وتحقيق في مدينة القدس

  

 مستوطنون يجددون اقتحامهم لألقصى
   

مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، اقتحام المسجد حاولت  -وفا 2017-11- 28القدس 
، في الوقت الذي جّددت فيه مجموعات من "المجلس"االقصى المبارك من جهة باب الناظر 

المستوطنين اقتحاماتها للمسجد صباح اليوم الثالثاء، من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من 
  .قوات االحتالل

، إن المستوطنين شرعوا باقتحاماتهم للمسجد في الساعة السابعة صباحا، وقال مراسلنا في القدس
والتي تستمر الى ما قبل موعد صالة الظهر، قبل أن يستأنف المستوطنون هذه االقتحامات في 

ساعات ما بعد الظهر، وكل ذلك وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة المسجد للمستوطنين خالل 
  .هة في المسجد المباركاقتحاماتهم وجوالتهم المشبو 
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ولفت الى أن المستوطنين ينفذون جوالت استفزازية في باحات ومرافق المسجد، ويستمعون في 
، الى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم، وسط محاوالت "الُمغلق"منطقة باب الرحمة 

  .متكررة ألداء طقوس وحركات تلمودية صامتة

اصة من أبناء البلدة القديمة واألحياء المتاخمة لها، ويتوزعون في ويتواجد في المسجد ُمصلون، خ
  .حلقات علم في أنحاء مختلفة من المسجد

  

 االحتالل ينبش قبورا في حي كفر عقب :القدس

  

نفذت طواقم تابعة لسلطات االحتالل اليوم االثنين، أعمال حفر في مقبرة حي كفر عقب شمال 
 .القدس المحتلة

رة من جنود االحتالل اقتحمت الحي اليوم وفرضت طوقا وحصارا عسكريا على وكانت قوات كبي
المقبرة، ومنعت اقتراب المواطنين منها، وشرعت بأعمال الحفر والنبش باستخدام آالت يدوية داخل 

  .المقبرة وفي داخل عدد من القبور دون معرفة األسباب
 

  إلى المسجد األقصىتدعو المواطنين لشدِّ الرحال " الهيئة اإلسالمية"
 

، المواطنين على شدِّ الرحال عكرمة صبري دعا رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة الشيخ
المبارك، يوم الخميس المقبل، بمناسبة حلول ذكرى مولد خاتم األنبياء محمد  المسجد األقصى إلى

 .صلى اهللا عليه وسلم

من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي  وأوضح الشيخ صبري في تصريح له اليوم أن
الشريف للمرابطة في المسجد األقصى وأداء الصالة فيه، والمشاركة في حلقات االبتهال والذكر 

واالستماع إلى قصائد المدائح النبوية، وحضور الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد إمام المرسلين 
 .العظة والعبرة منها وأخذ) ميالدي 570(محمد في عام الفيل 
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ولفت الشيخ صبري إلى أن رسول اهللا تعرض خالل العام المنصرم لإلساءة والتشهير والتطاول عدة 
مرات في أكثر من دولة تحت مظلة حرية التعبير والرأي مما أدى إلى المس بمشاعر المسلمين في 

  .ضدهم جميع أرجاء المعمورة، وإثارة غضبهم وامتهان عقيدتهم وبث الكراهية
 

  مستوطنون يتظاهرون في القدس ويغلقون شوارع المدينة
 

طرقات في مساء أمس العديد من الشوارع وال" الحريديم"ممن يُعّرفون بـ المستوطنين أغلق مئات
 .المناطق التي يقطنون بها وسط القدس المحتلة

. تظاهروا أمس في القدس، وسط أعمال عنف وتشويش عمل القطار الخفيف" الحريديم"وكان آالف 
الرئيسي، في " يافا"فضال عن إغالق العديد من الطرقات غربي القدس منها الطريق في مفرق شارع 

 .متظاهرا على ذمة التحقيق 36لـ حين أعلنت شرطة االحتالل اعتقالها 

  .هد دينية تلمودية تهربوا من الخدمة العسكريةمعا طالب اعتقال وتأتي المظاهرات احتجاجا على
 

  "الفيسبوك"فلسطينيًّا خالل انتفاضة القدس بسبب منشورات  280االحتالل اعتقل 
 

والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة إلدارة  األسرى قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون
، عبد الناصر فروانة، أن سلطات االحتالل صعّدت من استهدافها غزة شؤون الهيئة في قطاع

، والتي شهدت "القدس انتفاضة" خالل) فيسبوكال(واعتقاالتها لنشطاء مواقع التواصل االجتماعي 
 .قمعا ومالحقة غير مسبوقة لحرية الراي والتعبير

مواطًنا فلسطينًيا، بينهم  )280(لقد اعتقلت قوات االحتالل نحو : واضاف في بيان له اليوم االثنين
أكتوبر /في األول من تشرين أول" انتفاضة القدس"نساء وأطفال وصحفيين وكّتاب، منذ اندالع 

، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع 2015
 .، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل اعجاب لمنشورات آخرين)الفيسبوك(

ن غالبية أولئك المعتقلين كانوا من القدس المحتلة، وأن لوائح اتهام وجهت لبعضهم أ: وبّين فروانة
وصدر بحقهم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية، بتهمة التحريض، وأن آخرين تم تحويلهم الى 
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وقبل    وفي مرات أخرى اشترطت على بعض المعتقلين .محاكمة لبضعة شهور دون" االعتقال اإلداري"
 .لفترات هي تحددها) الفيسبوك(اطالق سراحهم االمتناع عن استخدام 

، يُعتبر اعتقاال )الفيسبوك(الفلسطينيين بسبب منشورات ومشاركات عبر  اعتقال واعتبر فروانة أن
تعسفيا ومخالفا لكل القوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت لإلنسان حقه في حرية الراي 

  .والتعبير
 

  االحتالل يقتحم سلوان ويدهم منازل ويعبث بمحتوياتها
 

جنوب المسجد االقصى المبارك، وداهمت  سلوان الل، اليوم االثنين، بلدةاقتحمت قوات االحت
 .العديد من منازل المواطنين وأجرت فيها تفتيشات استفزازية

بسلوان ُعرف " كروم قمر"يد من منازل المواطنين في وقال مراسلنا في القدس إن االحتالل داهم العد
 .منها منزل مهران ابراهيم العباسي ومنزل شقيقه محمد، دون أن يبلغ عن اعتقاالت

  

  
 

  -انتهى -


