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  م2016أيلول،  07األربعاء، : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  قصىاأل"مستوطنون يجرون مراسم عقد قران في". 

 مواطن يهدم منزله في القدس القديمة بضغط من االحتالل. 

 االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس. 

 "في القدس غدا" مشروع تنخيل تراب جبل الهيكل"االستيطانية تفتتح " إلعاد. 

 يسرائيلتونس تطالب مجلس األمن بوضع جدول زمني إلنهاء االحتالل اإل. 

 قصىودية في األمستوطنون يحاولون أداء طقوس تلم. 

 شخصا 25تشييع جثمان الشهيد محمد أبو خلف بمشاركة : القدس. 

  مواطنين من القدس بينهم طفل 3قوات االحتالل تعتقل. 

 عائلة الشهيد نمر تطالب بتسليم جثمان مصطفى وزيارة علي في المشفى: القدس. 

 لستة أشهر قصىاالحتالل يبعد مسنا عن المسجد األ.  
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  "قصىاأل"مراسم عقد قران في  مستوطنون يجرون
المبارك، اليوم األربعاء، أجواء شديدة التوتر في  قصىسادت المسجد األ -وفا 2016-9-7القدس 

ظل اقتحامات وجوالت استفزازية لمجموعاٍت من عصابات المستوطنين ومحاوالت متكررة لتدنيس 
 .المسجد بفعاليات تلمودية متكررة

تجري اآلن : "، الدكتور رضوان عمرو، انهقصىالمخطوطات بالمسجد األونقل مراسلنا عن مدير قسم 
المبارك بحراسة  قصىمراسم عقد قران رسمية لمستوطنين في الساحات الشرقية من المسجد األ

ام ألهل المسجد عدا ثلة من حراسه وكاميرات االعالم العبري وغياب ت الشرطة والقوات الخاصة
  ".الميامين

من باب المغاربة  قصىسوائب المستوطنين استأنفت اليوم اقتحامها للمسجد األ وكانت مجموعات من
بحراسات معززة ومشددة من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، في حين تصدى مصلون بهتافات 

  .التكبير القتحامات وجوالت المستوطنين االستفزازية
  

  مواطن يهدم منزله في القدس القديمة بضغط من االحتالل
، اليوم األربعاء، منزلها )عاماً  53(هدمت عائلة المواطن نبيه الباسطي،  -وفا 2016-9- 7دس الق

في شارع الواد بالقدس القديمة، بضغٍط من بلدية االحتالل في القدس، وتحت طائلة الغرامة المالية 
  .والحبس المنزلي

لبلدية االحتالل، وتفاديا لدفع وكان المواطن الباسطي شرع مساء أمس وأفراد من عائلته بتنفيذ قراٍر 
، في الوقت الذي أمهلته البلدية "غير المرّخص"غرامات مالية وفرض الحبس الفعلي عليه بحجة البناء 

  .العبرية حتى العشرين من الشهر الجاري لتنفيذ عملية الهدم
ها هدم ان جلسة عقدت له مطلع شهر تموز الماضي، والتي قررت حين إلىمن جانبه، لفت الباسطي 

دفع  إلى، إضافة "لعدم تنفيذ الهدم"المنزل، وإال سيتم فرض غرامة مالية عليه، والحبس المنزلي 
  .تكاليف الهدم لطواقم البلدية وعادة ما تكون فاتورتها عالية جداً 
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مترا  60، وهو عبارة عن طابق ثالث، مساحته 1997أن منزل عائلة الباسطي قائم منذ عام  إلىيشار 
أفراد، وقد فرضت عليه محكمة  5غرف ومنافعها، وتعيش فيه وأسرته المكونة من  3ؤلف من مربعا وم

  .ألف شيقل 56بلدية االحتالل خالل السنوات الماضية مخالفة بناء قيمتها 
أسواق  إلىويُفضي ) أحد أشهر أبواب القدس القديمة(يذكر أن شارع الواد يمتد من باب العمود 

  .المبارك، وحارات وأزقة القدس القديمة قصىلعديد من أبواب المسجد األا إلىالقدس التاريخية و 
  

  االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس
ي ثالثة شبان من أنحاء مختلفة من سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل-وفا 2016-9-7القدس 

 .مراكز تحقيق تابعة لها في المدينة المقدسة إلىمدينة القدس المحتلة، وحولتهم 

وشملت االعتقاالت الشاب محمد عفانة من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، والشاب 
يوسف مازن شحادة خالل دهم منزله بمخيم قلنديا شمال القدس، والشاب زهير القواسمي من بلدة 

  .سعة فيها استمرت حتى فجر اليومالرام شمال المدينة المقدسة، خالل حملة عسكرية وا
  

  في القدس غدا" مشروع تنخيل تراب جبل الهيكل"االستيطانية تفتتح " إلعاد"
االستيطانية المتطرفة أنها ستفتتح يوم غد الخميس " إلعاد"أعلنت جمعية  -وفا 2016-9-7القدس 

وقع مخّصص لذلك في م) قصىفي إشارة للمسجد األ" (جبل الهيكل"ما أسمته مشروع تنخيل تراب 
 .على تّلة الصّوانة قرب سور القدس التاريخي

، في موقع البؤرة قصىوفي الوقت نفسه، ينوي القائمون على المشروع عرض قطٍع أثرية من تراب األ
على مدخل بلدة سلوان الرئيسي من جهة حي وادي حلوة " مدينة داود-مركز الزوار"االستيطانية 

مقطوعة أثرية فريدة عبارة "، ومن ضمنها ما يزعمون أنها قصىلمسجد األالسور الجنوبي ل إلىاألقرب 
، على أنه "هيرودوس"، في عصر قصىعن تجميع واستعادة لبالط فخم كان تم تبليطه في المسجد األ

  ".جزء من البالط الفخم لساحات الهيكل الثاني



 

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 
 

أجزاء من بالط فخم تم قطعة أثرية، هي  600ويدعي القائمون على المشروع أنه تم الكشف عن 
، "الهيكل الثاني"قطعة من عهد  100منها " الهيكل" قصىاستعماله في البالط الفخم للمسجد األ

  .إبان تجديد البناء الهيرودياني، حسب زعمهم
أنه تم في نهاية تسعينيات القرن الماضي، تنفيذ أعمال ترميم واسعة في المسجد  إلىتجدر االشارة 

، وخاصة في المصلى المرواني، نبع منها استخراج أطنان من األتربة الممزوجة بالحجارة من قصىاأل
 إلى، ثم سيطر االحتالل الحقًا عليه ونقله قصىخارج المسجد األ إلىموقع العمل، ونقل قسم منه 

وجهاتهم منظمات يهودية تابعة له، والتي نفذت بدورها عمليات تنقيب أثرية بواسطة أثريين معروفين بت
مشروع تنخيل "األيديولوجية اليمينية والتلمودية، ونفذوا عدة مشروعات تهويدية منها ما أطلقوا عليه 

  ".تراب جبل الهيكل
  
  

  يسرائيلتونس تطالب مجلس األمن بوضع جدول زمني إلنهاء االحتالل اإل
السفير نجيب طالب المندوب الدائم لتونس لدى الجامعة العربية  -وفا 2016-9-6القاهرة 
، مجلس األمن الدولي بوضع "لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين 146رئيس الدورة الـ"المنيف، 

ي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه سرائيلجدول زمني محدد إلنهاء االحتالل اإل
 .المشروعة

العربية على مستوى المندوبين  لمجلس الجامعة 146وشدد المنيف في كلمته خالل افتتاح الدورة الـ
في  إسرائيلاليوم، بحضور نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، على أن استمرار 

انتهاكاتها وممارستها بحق الشعب الفلسطيني والقدس، ونسفها كل المبادرات الرامية لتحقيق السالم 
جل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ودفع يستوجب الضغط على المجتمع الدولي للتحرك من أ

مبادرات احياء عملية السالم، مؤكدا أن بالده ستتعاون مع الدول العربية واألمانة العامة للجامعة من 
أجل معالجة القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية خالل فترة رئاستها لمجلس الجامعة 

  .العربية
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لية الملقاة على عاتقها، نظرا ألن األوضاع السياسية واألمنية تستوجب وقال، إن تونس تدرك المسؤو 
تضافر الجهود والعمل المشترك لتعزيز التكامل العربي لدفع مسارات التسوية السياسية لألزمات 

  .القائمة
وأكد المنيف، في هذا اإلطار، أهمية تعزيز التكامل العربي واستمرار إصالح منظومة العمل العربي 

أنه من أولويات تونس خالل رئاستها لمجلس الجامعة العربية على المستوى  إلىترك، مشيرا المش
  .الوزاري

وشدد على ضرورة اإلسراع في عملية التطوير واإلصالح في منظومة العمل العربي المشترك، بما يؤهل 
  .الجامعة العربية لتفعيل دورها لمواجهة التحديات

جية مشتركة للتصدي لإلرهاب في ظل انتشار هذه اآلفة في العديد من كما أكد ضرورة اعتماد إستراتي
  .الدول العربية

من جانبه قال مندوب مملكة البحرين لدى الجامعة العربية الشيخ راشد آل خليفة، الذي ترأست 
بالده الدورة السابقة لمجلس الجامعة، إن البحرين ابدت اهتماما بالقضايا العربية ذات األولوية  

  .ية في القدس، واألوضاع في سوريا واليمن وليبياسرائيلكالقضية الفلسطينية واالنتهاكات اإل
  

  قصىمستوطنون يحاولون أداء طقوس تلمودية في األ
يوم الثالثاء، أداء طقوس تلمودية في منطقة باب حاول مستوطنون،  -وفا 2016-9-6 القدس

توتير األجواء في المسجد، اضطرت شرطة المبارك، ما تسبب ب قصىالرحمة داخل المسجد األ
 .إخراجهم، وسط هتافات التكبير من قبل المصلين إلىاالحتالل حينها 

من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة  قصىوكانت مجموعات من المستوطنين جددت اقتحامها لأل
صة، والتدخل ومتتالية، نفذت جوالت استفزازية، وسط حراسة مشددة، من عناصر من الوحدات الخا

  .السريع بشرطة االحتالل
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  شخصا 25تشييع جثمان الشهيد محمد أبو خلف بمشاركة : القدس
يوم الثالثاء، جثمان الشهيد محمد أبو شخصا فقط، فجر  25شيع  -وفا 2016-9-6القدس 
 .بشارع صالح الدين وسط القدس المحتلة" المجاهدين"مثواه األخير في مقبرة  إلى) عاماً  20(خلف 

وقالت مراسلتنا إن قوات االحتالل فرضت طوقًا أمنيًا حول المقبرة ومحيطها في باب الساهرة بعد 
منتصف الليلة الماضية حيث أبعدت العديد من المواطنين لمنعهم من المشاركة في التشييع، كما 

منازلهم خالل فترة االغالق  إلىأبعدت الطواقم الصحفية ومنعت سكان البلدة القديمة من الوصول 
  .التي استمرت حتى ساعات الفجر األولى

أشهر لتكريمه بالدفن، مضيفة  6وقالت والدة الشهيد أم محمد خلف، إنها انتظرت تسلم جثمانه منذ 
ودعته ودفنته بعد طول انتظار وفي شروط قاسية ومذلة، لكن جثمانه لم يكن مجمدًا ودمه كان :"

  ".يسيل ورائحته مسك
وشددت على تعمد االحتالل قهر عائلة الشهيد، إذ كان من المقرر تسليمه البارحة لكن االحتالل 
رفض دفنه بجوار قبور الشهداء في مقبرة المجاهدين وعطل التسليم لحين االنتهاء من تجهيز قبر 

  .حسب االحتالل" مزار" إلىآخر بعيد عن قبور الشهداء لعدم تحويله 
محمد كان رفيقي وسندي : "التي زارت باب العامود في موقع إعدام نجلها وتابعت والدة الشهيد

  ".ويلبي كل طلباتي ومكانه فارغ ولن يمتلئ بغيره وأنا أفتخر بوقوفي في المكان الذي استشهد فيه
يذكر أن أبو خلف استشهد في التاسع عشر من شهر شباط الماضي، في باب العامود بالقدس 

رصاصة أطلقت عليه من مسافة الصفر،  50ود االحتالل وأعدموه بأكثر من المحتلة، حين حاصره جن
  .رغم عدم تشكيله أي خطر عليهم

شهيدًا واحد منهم فقط بقي ممن قدم  12وبتسليم الشهيد أبو خلف يبقي االحتالل على احتجاز 
ون على استصدار بشأنهم االستئناف، ومن المتوقع تسليم جثمانه في األيام القادمة، فيما يعمل المحام

  .قرارات بشأن الشهداء اآلخرين
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  مواطنين من القدس بينهم طفل 3قوات االحتالل تعتقل 
 3يوم الثالثاء، اإلسرائيلي، الليلة الماضية، و  اعتقلت قوات االحتالل -وفا 2016-9- 6القدس 

 .مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بينهم طفل

قوة معززة من جنود االحتالل اقتحمت فجرا، مخيم قلنديا شمال ونقل مراسلنا عن شهود عيان، بأن 
  .القدس، وداهمت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت الشابين عدنان الفي، وثائر فرحان

كما تلك القوات الليلة الماضية الطفل محمد الرازم، عقب دهم منزل ذويه في البلدة القديمة في 
  .القدس

حمزة نمر، بعد اعتقاله  قصىالليلة الماضية عن حارس المسجد األوأفرجت سلطات االحتالل 
في باب الخليل بالقدس القديمة " القشلة"مركز التوقيف والتحقيق  إلىبساعات، شريطة الحضور اليوم 

  .للتحقيق معه مرة ثانية
  

  عائلة الشهيد نمر تطالب بتسليم جثمان مصطفى وزيارة علي في المشفى: القدس
طالبت عائلة نمر من سكان مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بتسليم  -وفا 2016-9- 6القدس 

جثمان ابنها الشهيد مصطفى الذي ارتقى فجر أمس برصاص االحتالل بعد اعدامه بدم بارد بالقرب 
من مخيم شعفاط، وبزيارة ابنها علي الذي كان برفقة ابن عمه الشهيد مصطفى وأصيب وتم تحويله 

 .في العيسوية دون االفصاح عن حالته الصحية" هداسا"مشفى  إلى

واستنكرت العائلة بإطالق قوات االحتالل النيران على ابنيها في مخيم شعفاط، بينما كانا في طريقهما 
لشراء احتياجات لمنزلهما، وأكدت أن ابنها توجه لشراء الخبز لطفلته، وليس كما يدعي االحتالل 

  .محاولته دهس جنود
باعتقال ومحاسبة الجنود الذين أطلقوا الرصاص بدم بارد  -بألم وحسرة-طالبت والدة المصاب عليو 

  .نحو الشهيد مصطفى نمر وابنها علي
وطالبت السيدة نمر بتسليم جثمان الشهيد مصطفى وعالج ابنها علي وزيارته لالطمئنان على وضعه 

  .الصحي
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س سنوات، ويقطن بين مخيم شعفاط وعناتا بالقرب الشاب الجريح علي متزوج ولديه طفلة عمرها خم
من مكان حادث إطالق الرصاص، بينما أكدت العائلة أن نجلها الشهيد مصطفى كان مسالما وال يثير 

  .مشاكل مع أحد، ويعمل من أجل إعالة عائلته
ارته وترفض سلطات االحتالل تزويد عائلة نمر بالمعلومات عن وضع ابنها الشاب الجريح علي أو زي

  .في المشفى لالطمئنان عليه
  

  لستة أشهر قصىاالحتالل يبعد مسنا عن المسجد األ
من قرية عيلوط قرب ) عاماً  70(قال المسن الفلسطيني يوسف عبود  -وفا 2016-9- 6القدس 

 .المبارك لمدة ستة أشهر قصىالناصرة، إنه تلقى أمرا يوم أمس يقضي بمنعه من دخول المسجد األ

منزله في قرية عيلوط،  إلىي حضرت سرائيلعبود، أّن سيارة تابعة لشرطة االحتالل اإلوأوضح المسن 
في مدينة الناصرة يوم أمس، وخالل مثوله " القشلة"مركز شرطة  إلىقبل يومين وسلمته دعوة للحضور 

، يقضي بإبعاده عن "يورام هليفي"للتحقيق تسلم أمرا موقعا من قائد شرطة االحتالل في القدس 
  .ستة أشهر قصىالمسجد األ

أنه  إلى، مشيرا قصىيوما عن المسجد األ 15أن االحتالل أبعده مطلع أيار الماضي  إلىولفت 
  .وااللتحاق بمجالس العلم قصىعلى التواجد اليومي في المسجد األ يحرص

  
  
  

  - انتهى-
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