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 2017ذار آ ، 16اخلميس   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  للمسجد األقصىاملتطرف "فيغلن" يقود اقتحاما استفزازاي. 

 ( مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس31قوات االحتالل تعتقل ). 

 42 مستوطنا يقتحمون املسجد األقصى. 

 صيدم يفتتح مدرسة النهضة اإلسالمية يف القدس بعد ترميمها. 

 توقيع ثالث اتفاقيات لدعم اإلسكان والبنية التحتية يف القدس. 

 القدساالحتالل يعتقل صحفية من منزهلا يف . 

 سائق مقدسي يتعرض حملاولة قتل على يد مستوطنني. 

 االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل والغرامة املالية على عائلة الشهيد مطر وطفل آخر. 

 االحتالل يرتاجع عن إغالق دائرة اخلرائط ابلقدس ويعيد ما صادره. 

 منظمة التحرير حتذر من خطورة تكثيف اقتحامات املسجد األقصى. 

  إصابة فلسطينية جبراح خطرية برصاص االحتالل جنوب القدس حبجة دهسها
 .مستوطنون
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 املتطرف "فيغلن" يقود اقتحاما استفزازاي للمسجد األقصى
 

قاد انئب رئيس برملان االحتالل "الكنيست" السابق، املتطرف "موشيه  -وفا 2017-3-16القدس 
ديداً للمسجد األقصى املبارك على رأس جمموعة من ُغالة فيغلني" اليوم اخلميس، اقتحاماً استفزازايً ج

املتطرفني اليهود، حبماية وحراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة، وسط غضب فلسطيين ترمجه 
 .مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية

 

 
ساد وقّدم املتطرف "فيجلن" شروحات ملرافقيه حول أسطورة اهليكل املزعوم مكان املسجد، بينما 

 .املسجد توتر ملحوظ حىت انتهاء اقتحامه للمسجد املبارك
قصى مبجموعات صغرية من ابب املغاربة توطنني اليوم اقتحامها للمسجد األكما جددت عصاابت املس

 .وحبراسات مشددة، نفذت جوالت مشبوهة يف املسجد املبارك
 

 سائق مقدسي يتعرض حملاولة قتل على يد مستوطنني

  

تعّرض السائق الفلسطيين فادي عابد من قرية شرفات/بيت صفافا  -وفا 2017-3-16القدس 
 ىل حماولة قتل على يد اثنني من املستوطنني.ساعة متأخرة من الليلة املاضية، إجنوب القدس احملتلة، يف 

أقرب مشفى ىل ب مربح هبدف القتل، استدعت نقله إوأصيب السائق عابد جبروح بليغة بعد تعرضه لضر 
 يف القدس احملتلة لتلقي العالج، بينما فّر املستوطنان من املكان.

 
 
 
 

 االحتالل يعتقل صحفية من منزهلا يف القدس

  

سرائيلي، مساء اليوم األربعاء، الصحفية اعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2017-3-15القدس 
 .سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك املقدسية مساح الدويك من منزهلا يف حي رأس العامود ببلدة
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ومت اقتياد الصحفية املقدسية اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة املقدسة، علماً أبنه سبق 
 .لالحتالل واعتقلها بتهمة "التحريض" على مواقع التواصل االجتماعي

 

 توقيع ثالث اتفاقيات لدعم اإلسكان والبنية التحتية يف القدس

  

سكانية تعاونية يف إوقع اجمللس الفلسطيين لإلسكان، مع ثالث مجعيات  -وفا 2017-3-15رام هللا 
 القدس، اليوم األربعاء، اتفاقيات لالستفادة من مشروع دعم اإلسكان والبنية التحتية يف مدينة القدس.

دسي بيت املقدس ووقع االتفاقيات رئيس جملس إدارة اجمللس هشام العمري، ورئيس مجعية إسكان مهن
هشام البكري، وموسى أبو الليل عن مجعية إسكان أبناء بيت املقدس، وأمين الرايب عن مجعية إسكان 

 دوالر أمريكي. 1.140.000مهندسي القدس الشريف، بتكلفة إمجالية بلغت 
عية ( عضواً من مج55وحبسب االتفاقيات املوقعة مع مجعيات اإلسكان التعاونية يف القدس، سيستفيد )

( عضواً من 25( عضواً من مجعية إسكان أبناء بيت املقدس، و)34إسكان مهندسي بيت املقدس، و)
( عائلة مقدسية كمرحلة أوىل، وسيتم ختصيص 114مجعية إسكان مهندسي القدس الشريف، أي بواقع )

 1.400عائلة مقدسية أي بواقع  285( دوالر أمريكي لكل مستفيد، علماً أبن 10.000مبلغ )
 .شخص بشكل مباشر سيستفيدون من هذا املشروع

وأشاد وزير شؤون القدس وحمافظها عدانن احلسيين، بدور اجمللس الفلسطيين لإلسكان يف تنفيذ مشاريع 
اإلسكان يف خمتلف حمافظات الوطن، اليت سامهت بشكل فعال يف أتكيد هوية املدينة املقدسة من خالل 

يايت للمواطن املقدسي، ومواجهة التحدايت اليت يعمل االحتالل على هذه املشاريع اليت تعزز األمن احل
 .فرضها يف مدينة القدس

وأوضح العمري أن املشروع أييت استمراراً للتعاون املشرتك بني اجمللس الفلسطيين لإلسكان والبنك  
 .اإلسالمي للتنمية، الذي يعترب اهم الداعمني لإلسكان يف القدس

شأنه أن حيقق العديد من األهداف وعلى رأسها تشجيع املقدسيني على العمل  وأكد أن املشروع من 
اجلماعي من خالل التعاونيات اإلسكانية، ما يسهل إجراءات الرتخيص وختفيض الرسوم، إضافة اىل 
توفري الفرصة لعائالت ذوي الدخل احملدود يف حتسني ظروفهم االقتصادية واملسامهة يف حماربة الفقر 

 .لوضع االجتماعي واالقتصاديوحتسني ا
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وشكر، الرئيس حممود عباس ورئيس الوزراء رامي احلمد هللا ومجيع اجلهات الرمسية على جهودهم يف دعم 
قطاع اإلسكان وتطويره، مثمناً جهود الداعمني، خاصة البنك اإلسالمي لدوره الكبري يف دعم مشاريع 

 اإلسكان يف فلسطني، ويف مدينة القدس حتديدا.
ىل إليت تنطبق عليها الشروط، مفتوحا ني أن اجمللس سيبقي ابب تقدمي الطلبات للجمعيات املقدسية، اوب

حني االلتزام ابملبلغ املخصص من املنحة، مشريا إىل أنه يعكف حالياً على دراسة طلبات جلمعيات 
 .أخرى مل تستكمل بعد اإلجراءات املطلوبة، ويسعى إىل إجنازها أبسرع وقت ممكن

وقال ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى فلسطني السفري أمحد الرويضي، إن مشروع دعم اإلسكان 
والبنية التحتية مسامهة فاعلة من قبل اجمللس هتدف إىل تثبيت املقدسيني يف القدس يف ظل اإلجراءات 

هنا من خالل سياسة اإلسرائيلية حبق املواطن املقدسي اليت هتدف إىل هتجريه من القدس وتفريغها من سكا
هدم املنازل، مشرياً إىل أن توقيع االتفاقيات هو مبثابة إجناز يسجل للمجلس الفلسطيين لإلسكان 

 .وجملس اإلدارة وإدارته التنفيذية
بدوره، أشار مدير عام اجمللس الفلسطيين لإلسكان يف احملافظات الشمالية عمر اخلفش، إىل أن اجمللس  

إسكانية يف القدس وغزة والضفة الغربية، إضافة إىل برامج إعادة اإلعمار يف غزة، ينفذ حاليا عدة برامج 
 ضمن اتفاقية الصندوق الكوييت للتنمية العربية إبدارة البنك اإلسالمي للتنمية.

ولفت إىل أن اجمللس يسعى إىل دعم قطاع اإلسكان يف خمتلف املناطق مبا فيها مدينة القدس، وذلك عرب 
مليون دوالر  7ت سداد القروض للمستفيدين وتدويرها ملقرتضني جدد مبعدل ال يقل عن تدوير مسرتدا

 .سنوايً 
وأشاد الرايب ابملشاريع اليت ينفذها اجمللس يف مدينة القدس، وشكر ابسم مجعيات اإلسكان الثالث اليت 

عم مشاريع سكان، على اهتمامهما بدسالمي وجملس اإلمن هذه املرحلة، بنك التنمية اإل استفادت
 االسكان يف املدينة املقدسة.

واستعرض املدير الفين يف اجمللس الفلسطيين لإلسكان يف احملافظات الشمالية زهري علي، مراحل سري 
وآليات عمل املشروع، الذي يهدف حسب الشروط املنصوص عليها يف االتفاقيات إىل متكني الفئات 

يف غضون عام وهي الفرتة اليت حتددها الدوائر الرمسية يف احلاصلة على تراخيص بناء من الدخول مباشرة 
القدس كحد أقصى للبدء ابلتنفيذ الفعلي للبناء، أو متكني هذه الفئات من استكمال أعمال التشطيب 

 .الداخلي، على أن تكون هذه الفئات مدرجة ضمن مجعيات تعاونية رمسية لإلسكان يف القدس
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إطار مشروع "دعم اإلسكان والبنية التحية يف القدس"، وذلك ضمن يذكر أن هذه االتفاقيات أتيت يف 
اتفاقية املنحة املوقعة بني اجمللس الفلسطيين لإلسكان والبنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديرا لصندوق 

 .مليون دوالر أمريكي 3االقصى، بقيمة إمجالية بلغت 
 

 ترميمهاصيدم يفتتح مدرسة النهضة اإلسالمية يف القدس بعد 

  

افتتح وزير الرتبية والتعليم العايل صربي صيدم، اليوم األربعاء، مدرسة  -وفا 2017-3-15رام هللا 
النهضة اإلسالمية يف مدينة القدس احملتلة، بدعم من البنك اإلسالمي الفلسطيين بعد ترميمها؛ لتعزيز 

 صمود أهلها والتعليم يف املدينة.
جملس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيين ماهر املصري، ومدير عام  وشارك يف االفتتاح كل من رئيس

البنك بيان القاسم، ومساعده عماد السعدي، ومدير عام وحدة شؤون القدس يف الوزارة دميا السمان، 
 ومدير تربية القدس مسري جربيل، إضافة للهيئة التدريسية يف املدرسة واألسرة الرتبوية واألهايل.

ن افتتاح هذا املشروع ويف قلب القدس أييت متزامنا مع اهلجمة البشعة اليت يشنها وشدد صيدم على أ
 االحتالل حبق مدارسها وطلبتها ومؤسساهتا التعليمية، واحلملة التحريضية املستعرة يف الفرتة الراهنة.

ري كافة وأكد أن الوزارة وبدعم الشركاء الوطنيني والدوليني ستواصل دعم العملية التعليمية، وستوف
املقومات اليت من شأهنا محاية التعليم يف القدس ووصول الطلبة إىل مدارسهم بشكل آمن وحر، خاصة 

 يف ظل سياسات األسرلة وحماربة التعليم وحتريف املناهج الفلسطينية وتفتيت دعائم اهلوية الوطنية.
ة، مؤكدا أن هذا النموذج سالمي الفلسطيين ومسامهته يف ترميم املدرسوأشاد صيدم بتربع البنك اإل

األصيل واملشرف موضع افتخار واحرتام ويرتجم روح املسؤولية واالنتماء الوطين للتعليم، خاصة يف 
 مدينة القدس اليت حتتاج إىل كل دعم ومناصرة.

 مستوطنا يقتحمون املسجد األقصى 42

  

ربعاء، املسجد اليوم األمستوطنا يف الفرتة الصباحية من  42اقتحم  -وفا 2017-3-15القدس 
 األقصى املبارك، من ابب املغاربة حبراسات معززة من قوات االحتالل اخلاصة.

وقال مراسلنا إن مصلني وحراس األقصى منعوا مستوطنا حاول اقتحام مسجد الصخرة ابألقصى 
 املبارك، واضطرت شرطة االحتالل اىل سحبه من املكان.
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وعات صغرية نفذت جوالت مشبوهة واستفزازية يف املسجد املبارك اقتحامات املستوطنني متت عرب جمم
 تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.

 
 ( مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس31قوات االحتالل تعتقل )

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة املاضية، واليوم األربعاء،  -وفا 2017-3-15رام هللا 
 ( مواطنا من مناطق خمتلفة يف الضفة الغربية.31)

( مواطنا على األقل ُاعتقلوا من القدس، غالبيتهم من عائلة الشهيد 12وبني اندي األسري، يف بيان، أن )
 إبراهيم مطر.

كذلك جرى اعتقال لستة مواطنني من حمافظة اخلليل، وهم: مصعب نضال زغري، وخباب منذر ابو 
 بو عياش، وإبراهيم حممد عوض، وعلي حممد الزعاقيق.أعبد هللا أمحد زغري، ووائل يوسف ، و ةسنين

وأضاف اندي األسري، أن ستة مواطنني اُعتقلوا كذلك من حمافظة رام هللا والبرية، وهم: يوسف حممد 
عودة، وعدي التميمي، وعمر حممود برغوثي، وحممود العشوة، وليث صربي برغوثي، وحممد سالمة 

 صيب.خ
مراد الزغاري، وهباء مسلطة، إضافة إىل   ومن بيت حلم، ُاعتقل مواطنان من خميم الدهيشة جنواب، ومها:

 املواطنني ايسر بالل ايمني، ومصعب اهلندي، من بلدة تل يف حمافظة انبلس.
بد فيما ُاعتقل مواطنان شقيقان من حمافظة جنني، ومها: أمحد وحسام فياض بشناق، واملواطن حيىي ع

 عاما(، نن بلدة قراوة بين حسان يف حمافظة سلفيت. 22العزيز عاصي )
 

 

 

 االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل والغرامة املالية على عائلة الشهيد مطر وطفل آخر
 

احلبس املنزيل، والغرامات املالية، على عدد من أفراد عائلة الشهيد املقدسي  سلطات االحتالل فرضت
 .اإلفراج عنهم ليلة أمس شقريات قبل  براهيم مطرإ

أايم، وعلى رضا شقيق  ٥ومشل هذه القرارات فرض احلبس املنزيل على حممود مطر والد الشهيد ملدة 
فراج عن السيدة ختام الشهيد ملدة مخسة أايم، وعلى مطر مطر عم الشهيد خلمسة أايم، بينما مت اإل

 .والدة الشهيد بدون شروط
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يوما وكفالة مالية  14حلبس املنزيل للطفل املقدسي آدم محدان، ملدة يف سياق مشابه، قرر االحتالل ا
 .بقيمة ألف شيقل

براهيم مطر ارتقى شهيدا قبل أايم برصاص االحتالل خالل توجهه ألداء صالة الفجر إيذكر أن الشاب 
، وأكد شهود عيان أن االحتالل أعدمه بدٍم ابرد خالفا ملزاعمه أبن الشهيد املسجد األقصى برحاب

 .طعن اثنني من جنوده
 

 االحتالل يرتاجع عن إغالق دائرة اخلرائط ابلقدس ويعيد ما صادره
 

سلطات  جبمعية الدراسات العربية يف القدس احملتلة خليل التفكجي، تراُجعأكد مدير دائرة اخلرائط، 
 .لقدس احملتلة بعد يوم واحد على إغالقها واعتقالهإغالق الدائرة مشال ا  عن قرارها االحتالل

وقال التفكجي، يف تصرحيات له اليوم: إن التحقيق معه تركز حول عالقة املكتب ابلسلطة الفلسطينية، 
يف ترخيص البناء واخلرائط،  املقدسيني وبعد االطالع على امللفات وعمل املكتب وإثبات أنه أبنه يساعد

 .الذي داهم مقرها ابألمس، وأغلقها وصادر معداهتا  تراجع االحتالل عن قراره إغالق الدائرة،

أساس من الصحة له،  وأضاف التفكجي "إن ما جاء على لسان الناطقة بلسان الشرطة حمض افرتاء وال
، والشرطة نفسها الضفة الغربية علماً أن املكتب حسب االتفاقيات وبعد إغالق "بيت الشرق" يف

 ."ا ال تعلم أبن منطقة ضاحية الربيد )ضفة غربية( رغم أهنا داخل جدار الفصلاعرتفت أهن

ولفت التكفجي إىل أهنم مسحوا ابسرتجاع أجهزة الكمبيوتر ومعدات طباعة اخلرائط املصادرة؛ حيث 
 .سيعود املكتب للعمل جمدداً 

اليت كانت معلقة  وقال التفكجي: "إن قوات االحتالل اليت اقتحمت املكتب صادرت حىت اخلرائط
على اجلدران، وخالل التحقيق مل أنكر طبيعة عملي، وهم يعلمون إنين كنت عضوا مفاوضا يف الوفد 

ومن املنطقي محل اخلرائط واملعدات وامللفات اخلاصة  2001و 1991الفلسطيين مع "إسرائيل" ما بني 
 ."هبدم املنازل، وكيفية ترخيصها ووضع اخلرائط هلا

حتالل قد استندت يف أمر اإلغالق، على أن الدائرة اليت ختتص برصد النشاط وكانت قوات اال
االستيطاين يف مدينة القدس والضفة الغربية، وفيها أرشيف كبري لألراضي الفلسطينية موجودة يف شرقي 

دون التمييز أبهنا  2001القدس وتتبع مجعية الدراسات العربية، اليت أغلقتها حكومة االحتالل عام 
 .(c) طقةمن
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كما صادر االحتالل هاتف التفكجي النقال، وبعض حمتوايت املكتب، واقتادوه للتحقيق معه، أمس 
( 6الثالاثء، وسلموا املوظفني أمر إغالق موقعا من وزير أمن االحتالل الداخلي جلعاد أردان ملدة )

 .تب مرة أخرىأشهر، وبعد ساعات على التحقيق أفرج عنه، فيما مسح له إبعادة العمل ابملك
 

 
 منظمة التحرير حتذر من خطورة تكثيف اقتحامات املسجد األقصى

 

حذرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، من خماطر وتداعيات تكثيف اقتحامات 
سرائيلي، إاال شرطة االحتالل املتطرفني حبماية من املستوطنني قصى املبارك من قبل قطعاناملسجد األ

منظمات ألجل اهليكل" ألنصارها ابملشاركة الواسعة يف اقتحاماٍت مجاعية "  تزامنا مع دعوات ما تسمى
 .للمسجد مع بدء االحتفاالت اليهودية مبا يسمى ب عيد املساخر اليهودي

يف بيان صحفي اليوم ما جيري يف املدينة املقدسة ال سيما املسجد  وادانت دائرة شؤون القدس بشدة
د املقتحمني فظة خطرية وغري مسبوقة وبشكل ممنهج من خالل زايدة اعدا انتهاكات قصى املبارك مناأل

املبارك الذي فاق املئات من قطعان املستوطنني املتطرفني وضباط من   قصىلباحات املسجد األ
جانب الذي قدر عددهم ما واأل داليهو  املخابرات وطالب الكليات العسكرية، عالوة على السياح

 .15000يقارب الـ

اخلرائط يف مجعية الدراسات مكتب قسم  سلطات االحتالل من جانب اخر، استنكرت الدائرة إغالق
مشال القدس احملتلة، واالستيالء  حنينا العربية يف بيت الشرق، واعتقال مديره خليل التفكجي حبي بيت

ا يسمى وزير "األمن الداخلي جلعاد أردان، معتربة ذلك م  على ممتلكات املكتب كافة، بتعليمات من
راضي وهنبها سرائيلية وسرقة األالستيطانية اإلانتهاكا وعدواان سافرا حبق كل فلسطيين لتنفيذ املخططات ا

 .من املواطنني

واستهجنت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير، بفرض سلطات االحتالل ما يسمى بعطلة الربيع 
سرائيلي لتهويد على مدارس القدس احملتلة، يف خطوة خطرية تكرس خمططات االحتالل اإل"الفصح" 

 . التعليم يف مدينة القدس والقضاء على هذا القطاع

ودعت الدائرة اجملتمع الدويل واملؤسسات احلقوقية الدولية اىل االلتفات اىل ما جيري يف مدينة القدس من 
 .انتهاكات على كافة األصعدة
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 إصابة فلسطينية جبراح خطرية برصاص االحتالل جنوب القدس حبجة دهسها مستوطنون
 

عاما( جبراح وصفت بـ"اخلطرية" بعد  16أصيبت مساء اليوم األربعاء، الفتاة الفلسطينية فاطمة طقاقطة )
على مفرتق "عتصيون" جنويب  دهس إطالق جنود االحتالل الرصاص عليها، بزعم حماولتها تنفيذ عملية

 .القدس وبيت حلم

" العربي واملقرب من جيش االحتالل، قد أفاد أبن اجلنود "االسرائيليني" أطلقوا 0404وكان موقع "
 .، ما أدى إىل إصاابهتاالرصاص على فلسطينية، بدعوى تنفيذها عملية دهس على مفرتق "عتصيون"

اح وصفها بـ "الطفيفة" جراء عملية الدهس، يف الوقت الذي جبر  مستوطن إصابة وأشار املوقع إىل
كبرية من جيش وشرطة االحتالل للمكان، وأغلقت الشارع، يف حني أغلق جيش   وصلت فيه قوات

 .االحتالل كافة مداخل بيت حلم ابحلواجز العسكرية، وأعاق حركة املواطنني ومركباهتم

 .لدة وخال الفتاة اجلرحية طقاقطة، للتحقيقويف تطور الحق، استدعت خمابرات االحتالل وا

 

 -انتهى-
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