
 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

  2016 أكتوبر، 11الثالثاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األ. 

  حائط ومستوطنون يعربدون في طريقهم ل ثكنة عسكرية إلىإغالق القدس وتحويلها

 ".البراق"

 هجوما على جيش االحتالل والمستوطنين 50: حصيلة اإلثنين. 

 االحتالل يحتجز مدير التربية ومدير مدرسة األيتام ويخضعهما للتحقيق: القدس. 

 وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين قصىاعتقال شاب من األ. 

 يومًا بحق مدير نادي األسير في القدس  45لـ قصىقرار باإلفراج واإلبعاد عن األ

 .ناصر قوس

 االحتالل يغلق محال تجارية لذوي شهيد القدس وسط مواجهات حتى الصباح. 

 االحتالل يأوامر باعتقال موزعي الحلوى ابتهاجاً بعملية القدس. 

  عزاء للشهيد أبو صبيح واإلفراج عن والدهمنع إقامة بيت.  
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  قصىعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األ
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثالثاء،  - موقع مدينة القدس  2016-10-11القدس 

، تطبيقا لدعوات من منظمات ومجموعات يهودية، دعت في األيام األخيرة قصىباحات المسجد األ
  .لتكثيف االقتحامات، بحجة األعياد اليهودية

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس المحتلة، أن أولى مجموعات المتطرفين اليهود التي اقتحمت 
، صباح اليوم الثالثاء، بلغت ثالثة وثالثين مستوطن، حيث اقتحموا ساحات المسجد قصىالمسجد األ

  .جهة باب المغاربة بحراسة قوات االحتالل، التي أدخلتهم من قصىاأل
وبحسب المصادر المحلية فقد مّهدت قوات االحتالل لعملية االقتحام، بعد قيام شرطة وجيش 
االحتالل ومخابراته بفتح باب المغاربة، وسط انتشار مكثف للقوات الخاصة في ساحات المسجد، 

  .تمهيدا القتحامات المتطرفين اليهود
، حيث تجّولوا قصىحام المستوطنين المتطرفين لباحات األونشر مركز إعالم القدس صورا تظهر اقت

  .فيها تحت حراسة قوات االحتالل االحتالل
في فترة األعياد  قصىتكثيف االقتحامات للمسجد األ إلىوكانت منظمات اليمين الصهيونية قد دعت 

  .ل إعالم عبريةاليهودية، للتأكيد على أحقية اليهود في إقامة الهيكل المزعوم، وفق ما نشرته وسائ
  

  "البراق"ثكنة عسكرية ومستوطنون يعربدون في طريقهم لحائط  إلىإغالق القدس وتحويلها 
، مدينة صباح اليوم حّولت قوات االحتالل الصهيونية -موقع مدينة القدس 2016-10-11القدس 

لحياة المدنية ثكنة عسكرية؛ تغيب عنها مظاهر ا إلىالقدس، خاصة وسطها وبلدتها القديمة ومحيطها، 
الطبيعية وتغلب عليها المظاهر العسكرية، بفعل االنتشار الواسع لقوات وآليات االحتالل في المنطقة، 

أو الغفران التلمودي، والذي يتم خالله إغالق " الكيبور"تزامنًا مع بدء االحتفاالت اليهودية بعيد 
  .ت ووسائط النقل الصهيونيةمعظم الطرقات والشوارع الرئيسية، وتتوقف فيه حركة المركبا

وتستمر إجراءات االحتالل المشددة في المدينة المقدسة حتى مساء يوم غد األربعاء، في الوقت 
الذي مارست فيه عصابات المستوطنين عربداتها واعتداءاتها على المقدسيين وممتلكاتهم في القدس 
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شمال غرب المسجد (ئط البراق باحة حا إلىالعتيقة، خالل توجهها في ساعات الليلة الماضية 
  ".الكيبور"لالحتفال بـ) قصىاأل

وشملت إجراءات االحتالل، التي دخلت حّيز التنفيذ، منذ منتصف الليلة الماضية، نشر المزيد من 
وآلياتهم، في القدس، وتسيير دوريات " حرس الحدود"عناصر الوحدات الخاصة وقوات ما يسمى 

متاريس في الشوارع والطرقات، فضًال عن إغالق شوارع وطرقات راجلة ومحمولة وخيالة، ونصب ال
  .رئيسية بسواتر حديدية تابعة لشرطة االحتالل

وكان االحتالل أغلق مساء أمس اإلثنين، محور طرق الدخول للبلدة القديمة عبر باب الخليل أمام 
زيزات شرطية وقوات المركبات الخاصة، ووضع حواجز على الطرقات الرئيسية مع إحاطة الحواجز بتع

  .احتاللّية
  

  هجوما على جيش االحتالل والمستوطنين 50: حصيلة اإلثنين
ذكرت وسائل اإلعالم العبرية، أن الفلسطينيين شنوا،  -موقع مدينة القدس  2016-10-11القدس 

بما هجوما على جيش االحتالل والمستوطنين، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية،  50أمس اإلثنين، 
  .فيها القدس المحتلة

والحجارة، ) قنابل المولوتوف(هجوما بالزجاجات الحارقة  50وأضافت، أن شبانا فلسطينيون نّفذوا 
  .هجوما باستخدام الزجاجات الحارقة 20على أهداف لجيش االحتالل ومركبات المستوطنين، منها 

بيح عملية إطالق نار فدائية، في حي وتأتي هذه العمليات المتتالية، إثر تنفيذ الشهيد مصباح أبو ص
الشيخ جراح وسط مدينة القدس، قتل فيها شرطي صهيوني ومستوطنة وأصيب ستة آخرين، قبل أن 

  .يرتقي شهيدا
 –حيث يقطن الشهيد وعائلته  –وإثر تنفيذ الشهيد أبو صبيح عمليته الفدائية، اشتعلت بلدة الرام 

م قوات االحتالل، لتنتقل المواجهات وتتركز على المدخل بمواجهات عنيفة ومتواصلة، تصديا القتحا
  .الشمالي للبلدة
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وشّن الشبان عدة هجمات بالزجاجات الحارقة واأللعاب النارية على قوات االحتالل، ما أدى إلصابة 
  .جندي من جيش االحتالل

عسكر جيش وحسب المصادر العبرية، فقد استهدف الشبان باأللعاب النارية والزجاجات الحارقة م
االحتالل المقام على أراضي الرام، فيما استهدف شبان في ساعات متأخرة من يوم أمس اإلثنين، 

، لتشن قصىقوات االحتالل، بزجاجات حارقة خالل تواجدهم في بلدة سلوان جنوب المسجد األ
  .قوات االحتالل على إثر ذلك عمليات اقتحام ومداهمة ألحياء البلدة

واجهات عنيفة مع قوات االحتالل، تخللها إلقاء وابل من القنابل الغازية كما شهدت البلدة م
  .والصوتية، وتعّمد استهداف المنازل بها

االستيطاني في  60فيما استهدفت مجموعة شبان، حافلة كانت تقل عددا من المستوطنين في شارع 
  .مدينة الخليل، ما ألحق أضرارا مادية في الحافلة

المقامة على " كريات أربع"بالحجارة مركبات للمستوطنين قرب مستوطنة واستهدف شبان أيضا 
  .أراضي مدينة الخليل

، المقامة على أراضي "بيتار عيليت"كما كشف االحتالل أنه تم استهداف محطة كهرباء مستوطنة 
  .بلدة نحالين غربي بيت لحم، بعدد من الزجاجات الحارقة، ما أدى لتوقف عملها

تابعة للمستوطنين إللقاء زجاجات حارقة، قرب بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم، وتعرضت مركبات 
االستيطاني، لتقوم على إثرها قوات االحتالل بأعمال تمشيط وتفتيش واسعة في  375على شارع 

  .المكان
  

  االحتالل يحتجز مدير التربية ومدير مدرسة األيتام ويخضعهما للتحقيق: القدس
أخلت سلطات االحتالل الصهيوني، قبل قليل،  -وقع مدينة القدس م 2016-10- 11القدس 

سراح مدير التربية والتعليم في القدس، األستاذ سمير جبريل، بعد اعتقاله والتحقيق معه بأحد مراكز 
  .التوقيف والتحقيق التابعة لالحتالل بمدينة القدس المحتلة
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مية في القدس القديمة، محمد األطرش، علمًا كما استجوب االحتالل مدير مدرسة دار األيتام اإلسال
أن قوات االحتالل احتجزت األستاذين جبريل واألطرش بزعم إلقاء طالب مدرسة األيتام الحجارة على 

  .قوات االحتالل والمستوطنين
وكانت قوات االحتالل اقتحمت يوم أمس مدرسة دار األيتام واعتقلت ثالثة من طالبها األطفال على 

  .تهام برشق الحجارةخلفية اال
  

  وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين قصىاعتقال شاب من األ
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، اليوم الثالثاء،  -موقع مدينة القدس  2016-10-11القدس 

أحد مراكزها في  إلىالمبارك، واقتادته  قصىالشاب المقدسي مفيد غيث، من داخل المسجد األ
  .القدس القديمة للتحقيق

، بينما قصىفي الوقت نفسه، واصلت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم، اقتحامها للمسجد األ
  .وّفرت شرطة االحتالل الخاصة لها الحماية والحراسة خالل جوالتها االستفزازية والمشبوهة بالمسجد

من المستوطنين إقامة طقوس وشعائر تلمودية في وتصّدى مصلون وطلبة العلم، لمحاوالت عدد 
  .، بهتافات التكبير االحتجاجيةقصىاأل

في ساعات الليلة ) قصىالجدار الغربي للمسجد األ(وكان آالف المستوطنين أّموا باحة حائط البراق 
 التلمودي، في حين اعتدى مستوطنون،" الغفران"الماضية، وشاركوا في طقوس تلمودية لمناسبة عيد 

خالل اقتحامهم للبلدة القديمة باتجاه باحة حائط البراق، على مقدسيين وممتلكاتهم ورددوا هتافات 
  .عنصرية ضد العرب

  
  يوماً بحق مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس 45لـ قصىقرار باإلفراج واإلبعاد عن األ

الحاج، اليوم  قال محامي نادي األسير، مفيد -موقع مدينة القدس  2016-10-11القدس 
الثالثاء، أن محكمة صلح االحتالل في القدس، قررت اإلفراج عن مدير نادي األسير في القدس 
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 500كفالة مالية بقيمة   إلىيوماً، باإلضافة  45لمدة  قصىناصر قوس، وذلك بشرط اإلبعاد عن األ
  .شيقل

القدس، بعد االعتداء عليه؛ وكانت سلطات االحتالل، اعتقلت قوس قبل يومين من البلدة القديمة في 
  .علماً أن قوس تعرض لالعتقال عشرات المرات

  .يذكر أن عددًا آخر من المعتقلين في القدس سيمثلون أمام المحكمة اليوم للنظر في قضاياهم
  

  االحتالل يغلق محال تجارية لذوي شهيد القدس وسط مواجهات حتى الصباح
لقت قوات االحتالل الصهيوني، في ساعة مبكرة أغ -موقع مدينة القدس  2016-10- 11القدس 

من فجر اليوم الثالثاء، محال تجارية لبيع الحلوى، تعود لشهيد القدس مصباح أبو صبيح وذويه، في 
  .بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسط مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات صباح اليوم

وقال مراسلنا في القدس، أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من آلياتها وجنودها، 
وفرضت منعا لتجوال المواطنين في المنطقة، خاصة بمحيط منزل الشهيد، وشرعت بإغالق محال 

من ) 11/12(تجارية لذوي الشهيد بالشمع األحمر، وإلصاق قرار اإلغالق على بواباته حتى تاريخ 
العام الجاري، في حين أشعل الشبان إطارات مطاطية، واشتبكوا بالحجارة مع جنود االحتالل، الذين 
واصلوا إطالق القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي، 

ل األحمر في حتى ساعات الصباح، دون التأكد من حجم اإلصابات، رغم انشغال سيارات تابعة للهال
  .المشافي إلىنقل المصابين من المنطقة 

أن المواجهات العنيفة والمتواصلة والتواُجد المكثف لقوات االحتالل في البلدة  إلىولفت مراسلنا 
مراكز  إلىمدارسهم، والعمال والموظفين  إلىالتي اقتحمتها، حالت دون وصول مئات الطلبة 

أعمالهم، في الوقت الذي ما زال عشرات الشبان يتواجدون بمحيط منزل الشهيد، للتصدي ألي 
محاولة لهدمه من قبل قوات االحتالل، في حين تتواجد دوريات عسكرية على المداخل الرئيسية 

  .والفرعية للبلدة، وسط أجواء ما زالت متوترة
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  ابتهاجاً بعملية القدساالحتالل يأوامر باعتقال موزعي الحلوى 
أعطى وزير األمن الصهيوني الداخلي تعليماته لقوات  -موقع مدينة القدس  2016-10- 11القدس 

االحتالل العتقال كل من أعرب عن ابتهاجه وسعادته بالعملية التي نفذها الشهيد مصباح أبو صبيح 
  .يوم أمس في القدس، والتي قتل فيها جندي ومستوطنة

بأنه وحسب تعليمات الوزير الصهيوني، اعتقلت قوات االحتالل عددا من  7ستوطنينوذكر موقع الم
المقدسيين وزعوا الحلوى، كما تم اعتقال مقدسيين طالبوا أصحاب المحال التجارية بإغالق محالهم 

  .تضامنا مع أسرة الشهيد أبو صبيح منفذ العملية
تصوير وتوثيق عملية "ن مقدسيين، بحجة يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت، فجر اليوم، خمسة شبا

إبراهيم سليمان صندوقة وشقيقه معتز، ورمزي : إطالق النار واستشهاد منفذها، بمدينة القدس، وهم
  .محمد الجعبة، ومحمد هاني المهلوس، ومصطفى عويضة

كافة الشرطة بالعمل وفقا ل إلىوقالت شرطة االحتالل في بيان لها، أن وزير األمن الداخلي أوعز 
  ".يحمل بطياته تأييدا لعملية اطالق النار التي اجرت بالمدينة"اإلجراءات القانونية، ضد كل نشاط 

وأضافت شرطة االحتالل انها اعتقلت موزعي الحلويات بعد العملية، ومنعت اقامة خيمة عزاء للشهيد 
قلت شبانا فلسطينيين في سلوان، واعتقلت نشطاء طالبوا بإغالق المحالت التجارية في القدس، واعت

  ".اهللا اكبر"قاموا بتصوير وتوثيق العملية وهم يكبرون ويهتفون 
شابا، فيما استدعت  21وبلغ عدد االعتقاالت منذ تنفيذ عملية اطالق النار في حي الشيخ جراح، 

  .آخرين
  

  منع إقامة بيت عزاء للشهيد أبو صبيح واإلفراج عن والده
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قررت سلطات االحتالل منع اقامة بيت عزاء  -القدس موقع مدينة  2016-10-10القدس 
، فيما أفرجت عن والد الشهيد بعد قصىللشهيد مصباح أبو صبيح في بلدة سلوان جنوب المسجد األ

  .التحقيق معه لعدة ساعات
وأفادت عائلة الشهيد أبو صبيح أن قوات االحتالل أفرجت عن الحاج صبيح أبو صبيح، بعد التحقيق 

ات، وأخبرته خالل التحقيق بقرار يحظر على العائلة إقامة بيت عزاء للشهيد في القدس، معه عدة ساع
  .دون إبالغه بأي شيء عن موعد تسليم الجثمان

  
  

  - انتهى-


