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  دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
  

  

v حتالل يبعد شابا عن القدس القديمةاال. 

v  مدينة القدسالكشف عن مخطط احتاللي لتغيير أسماء معالم. 

v  في القدس المحتلة" باب حطة"مستوطنون يستولون على منزل في.  

v وحدة استيطانية بالقدس ٥٠٠ربعاء على بناء االحتالل يصادق األ.  

v مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون األقصى.  

v  سنة لمنفذ عملية طعن في القدس  ١٨السجن الفعلي.  

v مسرح عملية في القدس هروبه من  جراء سرائيليتنحية ضابط إ.  

v "إسرائيل تدرس استبدال قانون منع األذان بحصره بساعات الليل": هآرتس. 
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 حتالل يبعد شابا عن القدس القديمةاإل

  
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، قرارًا بإبعاد الشاب  -وفا ٢٠١٦-١١-٢٠القدس 

ان حارة باب حطة المالصقة بالمسجد األقصى، عن البلدة القديمة من سك) عاما ٢١(المقدسي مأمون غيث 
  .أيام ١٠بالقدس المحتلة لمدة 

  .شيقل، وغيرها من الشروط مقابل إخالء سبيله ١٥٠٠كما اشترطت عليه دفع كفالة مالية بقيمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذ.د/ ع.ر

  

 مدينة القدس الكشف عن مخطط احتاللي لتغيير أسماء معالم

  

كشف موقع القناة العبرية السابعة، اليوم األحد، عن مخطط إلطالق أسماء   -وفا ٢٠١٦- ١١-٢٠القدس 
  .جديدة على معالم معروفة في مدينة القدس المحتلة" اسرائيلية"

أشهر  أحد(على ساحة باب العامود " ساحة األبطال"وحسب الموقع المقرب من المستوطنين فإنه سيتم إطالق اسم 
  ."االسرائيليين"، في إشارة منها لتمجيد المستوطنين والجنود )أبواب القدس القديمة

قررت بالتوافق مع بلدية االحتالل في " إحياء ذكرى ضحايا الهجمات اإلرهابية"ووفقا للموقع، فإن ما تسمى لجنة 
مود الرئيسية في البلدة القديمة والتي القدس العمل على تغيير أسماء بعض الشوارع في القدس، بينها ساحة باب العا

  .شهدت سلسلة عمليات

وسيطلق اسما اثنين من المستوطنين قضيا طعنا في شارع الواد والمنطقة المحيطة به على شارعين، باإلضافة إلى أنه 
  .سيتم تغيير أسماء شوارع أخرى في الحي اإلسالمي بالبلدة القديمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذ.د/ ع.ر
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  في القدس المحتلة" باب حطة"مستوطنون يستولون على منزل في 

 

استولت مجموعة من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األحد، على منزل يعود لعائلة البكري : القدس المحتلة/أمد
 .في حارة باب حطة المالصقة للمسجد األقصى المبارك

ن قوات االحتالل اإلسرائيلي تولت حماية المستوطنين، الذين استولوا على أ  وحسب وكالة االنباء الرسمية وفا 
 .المنزل بدعوى أن ملكيته آلت اليهم بصورة قانونية

  

  وحدة استيطانية بالقدس ٥٠٠االحتالل يصادق االربعاء على بناء 

 

اء في مدينة القدس المحتلة ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن ما تسمى لجنة التظيم والبن - الحياة الجديدة -رام اهللا
وقالت أن الخطة تم . وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة رمات شلومو ٥٠٠تصادق األربعاء القادم على بناء 

تجميدها في وقت سابق بضغوطات أمريكية، وانه بعد االنتخابات األمريكية وفوز دونالد ترامب بدأ العمل على 
ة هآرتس العبرية أن المصادقة على خطة االستيطان الجديدة في مستوطنة ومما ذكرته صحيف. تنشيط خطة البناء

يشار الى أن الموقع المنوي إقامة الوحدات اإلستيطانية . رمات شلومو تشمل مصادرة أراضي فلسطينية ملكية خاصة
  . دونما تقع ما بين مستوطنة رمات شلومو ومنطقة شعفاط ٧٦عليه تبلغ مساحته حوالي 

  

  لبة معاهد تلمودية يقتحمون األقصىمستوطنون وط

طالبا من معاهد تلمودية، اليوم  ٣٦مستوطنا يهوديا، بينهم  ٥٦نحو  اقتحم -وفا ٢٠١٦-١١-٢١القدس 
االثنين، المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصباحية، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل 

 .الخاصة

  .مات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتافات التكبير االحتجاجيةوتصدى المصلون القتحا

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ك.س/ع.ر
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  سنة لمنفذ عملية طعن في القدس  ١٨السجن الفعلي 

  

عاما على الشاب  ١٨حكمت المحكمة المركزية االسرائيلية في مدينة القدس بالسجن الفعلي  -معا  - بيت لحم 
عاما من مخيم شعفاط، بسبب طعنه اسرائيلي متدين قبل عام في القدس وفقا لما  ١٩الفلسطيني صبحي ابو خليفة 

 . نشرته المواقع العبرية اليوم االثنين

الشاب الفلسطيني ابو خليفة اقدم على طعن طالب معهد ديني يهودي في شهر تشرين  وأشارت هذه المواقع بأن
بالقرب من التلة الفرنسية في القدس الشرقية، وقد اصيب االسرائيلي المتدين بجروح خطيرة في  ٢٠١٥أول عام 

من قبل المحكمة  حين اصيب اسرائيلي أخر بجروح بسيطة، وتم ادانه صبحي أبو خليفة بمحاولة القتل وتهم أخرى
 . االسرائيلية

   

  هروبه من مسرح عملية في القدس جراء  تنحية ضابط اسرائيلي

جرى تنحية ضابط اسرائيلي يخدم في سالح المدرعات من منصبه جراء هروبه من مسرح عملية  - معا  –بيت لحم 
يقارب الشهر بالقرب من الشيخ اطالق نار في مدينة القدس، التي قام بتنفيذها الشهيد مصباح أبو صبيح قبل ما 

 . جراح في القدس الشرقية والتي قتل فيها اسرائيليان وعدد من الجرحى

وبحسب ما نشر موقع القناة السابعة للتلفزيون االسرائيلي ليلة أمس فان التحقيقات اظهرت وجود هذا الضابط في 
ب منه خاصة بأنه كان يحمل سالحه الشخصي، مسرح العملية، ولكنه هرب من المنطقة ولم يقوم بتنفيذ ما هو مطلو 

بتنحية الضابط من منصبه والذي " امير ابولعفيا" في سالح المدرعات العميد ١٦٢ما استدعى بأن يقوم قائد كتيبة 
يخدم تحت مسؤوليته، واصفا سلوك الضابط بالهروب بالخطير موضحا ذلك أمام ضابط كتيبته وطالبهم بشرح كيفية 

 . اء العملياتتصرف الجنود أثن
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 إسرائيل تدرس استبدال قانون منع األذان بحصره بساعات الليل": هآرتس"

  

مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس    العبري اإللكتروني، ان" هآرتس"ذكر موقع : تل أبيب/ أمد
مؤذن، وحصر سريان مفعوله على ساعات تغيير صيغة مشروع قانون منع األذان المعروف إسرائيليًا باسم قانون ال

الليل، على أن يسري نظام منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد من الساعة الحادية عشرة ليًال حتى السابعة 
 .صباحاً، ما ال يختلف عن قانون الضجيج الساري المفعول حالياً في إسرائيل

ن من استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، وإعفاء ولفت الموقع العبري الى أن الفكرة تقوم على منع المؤذ
صافرات إعالن حلول السبت اليهودي من هذا القانون، ما يسحب الذريعة من يد األحزاب الدينية اليهودية التي 

  .اعترضت على القانون بصيغته الشمولية خشية منع إطالق صافرات السبت

على عالقة بمشروع قانون المؤذن، قولهم إن مكتب نتنياهو يعكف  ونقل الموقع عن وزراء في الحكومة االسرائيلية
مشيرة الى ان الكرة اآلن في ملعب نتنياهو، في حين يرى العرب المعترضون   هذه األيام على بلورة الصيغة الجديدة،

ها على القانون من أساسه، انه يتجاهل صالة الفجر والعصر اللتين تحالن ضمن ساعات المنع المنصوص علي
  .بالقانون الحالي، فيما يمنع القانون الجديد المؤذن من صالة الفجر في حال اقراره

  

  

**********************  


