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 دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

   من دخول األقصى ومستوطنون يقتحمون املسجد االحتالل مينع موظفا . 

  جنوب األقصى بينهم فتاة مواطنا   11االحتالل يعتقل . 

   على قرار سابق لليونسكو: االحتالل يعتزم أتسيس صندوق "جبل اهليكل ردا" . 

 استشهاد شاب برصاص االحتالل يف القدس . 

  مقدسيني 9االحتالل يعتقل . 

 بلدية االحتالل ابلقدس تعرض ميزانيتها األكرب للمصادقة عليها األربعاء . 
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 االحتالل مينع موظفا من دخول األقصى ومستوطنون يقتحمون املسجد
 

صباح اليوم االثنني، حارس املسجد األقصى  منعت قوات االحتالل اخلاصة، -وفا 2017-3-13القدس 
 املبارك عرفات جنيب، من دخول املسجد ملزاولة عمله.

يف الوقت نفسه، جددت جمموعات من املستوطنني اقتحامها للمسجد األقصى عرب جمموعات صغرية من ابب 
 املغاربة، حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

 مشبوهة يف املسجد تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.ونفذ املستوطنون جوالت 

وأتيت اقتحامات اليوم، تزامنا مع دعوات ما تسمى "منظمات ألجل اهليكل" ألنصارها ابملشاركة الواسعة يف 
 اقتحاماٍت مجاعية للمسجد مع بدء عيد املساخر اليهودي.

 

 ةمواطنا جنوب األقصى بينهم فتا 11االحتالل يعتقل 
 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة املاضية وفجر اليوم االثنني، محلة دهٍم  -وفا 2017-3-13القدس 
مواطنا   11واسعة ملنازل املواطنني يف أحياء خمتلفة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك، اعتقلت خالهلا 

 .نة املقدسةبينهم فتاة وأطفال، واقتادهتم إىل مراكز حتقيق يف املدي

 

عاما(، وكرمي أبو اتيه،  15)  عاما(، والطفل مصلح انصر شحادة 17ومشلت االعتقاالت: الفتاة سندس اجلوالين )
وحممود أبو انب، وعدي أبو اتيه، وأمين أبو اتيه، وحممد أبو احلمام، ووائل جمدي كراوة، ووائل أبو رموز، وحممود 

 .بدر صالح، وحامت الشويكي
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  "ردا على قرار سابق لليونسكو: االحتالل يعتزم أتسيس صندوق "جبل اهليكل
 

 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم االثنني، إن الوزيرين اإلسرائيليني زئيف  -وفا 2017-3-13تل أبيب 
قدما اقرتاحا للحكومة اإلسرائيلية لتأسيس صندوق "لرتاث جبل اهليكل"، أي املسجد  إلكني، ومريي ريغف،

 األقصى واحلرم القدسي الشريف، لبحثه وإقراره يف املستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة أن الوزيرين يف حكومة اليمني املتطرف، بررا اقرتاحهما أبنه أييت ردا على قرار منظمة 
مم املتحدة، يف تشرين األول/أكتوبر املاضي، الذي أكد أن املسجد األقصى واحلرم القدسي اليونسكو، التابعة لأل

 الشريف مكان مقدس للمسلمني وال عالقة له ابلداينة اليهودية.

وأشارت إىل أن مشروع القرار اإلسرائيلي يقضي بتأسيس صندوق جديد على الرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية 
  "لرتاث حائط املبكى"، أي حائط الرباق.تدعم ومتول صندوقا 

وادعى الوزيران يف تربير مشروع القرار أن هدفه هو "غرس املعرفة يف موضوع جبل اهليكل وارتباط الشعب 
اليهودي به لدى اجلمهور الواسع يف البالد ويف العامل بواسطة أدوات حديثة، وبضمنها املبادرة وإنتاج نشرات 

وإقامة وصيانة موقع انرتنت متعدد اللغات كي يستعرض املضامني املتعلقة برتاث جبل إعالمية بلغات خمتلفة، 
اهليكل، والقيام بنشاط يف شبكات التواصل االجتماعي، وتطوير ونشر دورات عرب االنرتنت لصاحل جمموعات 

 مركزة متنوعة".

 استشهاد شاب برصاص االحتالل يف القدس
  

عاما(، اليوم االثنني، برصاص قوات االحتالل  25شاب ابراهيم مطر )اسُتشهد ال -وفا 2017-3-13القدس 
 اإلسرائيلي، يف منطقة ابب األسباط ) من أبواب القدس القدمية( يف مدينة القدس احملتلة.

 وادعت شرطة االحتالل أن الشاب مت اطالق النار عليه، حبجه طعنه جنديني من "حرس احلدود".

ل أغلقت منطقة ابب األسباط ابلكامل أمام املواطنني ومركباهتم، يف حني ساد وقال مراسلنا إن قوات االحتال
 املنطقة توتر شديد امتد إىل البلدة القدمية.

حتالل، قبل قليل، حي جبل املكرب جنوب شرق القدس، يف ويف تطور الحق، اقتحمت قوات كبرية من جنود اال
حماولة لدهم منزل الشهيد مطر، الذي أكد بيان لشرطة االحتالل أبنه من سكان حي الشقريات، فيما شرع طلبة 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=jVxqcMa742481550360ajVxqcM


 

 دولــــة فلسطني
 منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
 اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2017/ 3 /13  اإلثنني رسالة القدس ليوم 

 
 

 - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام هللا  -فلسطني 
   PNCECS@Palnet.com، الربيد اإللكرتوين : 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

املدارس برشق قوات االحتالل ابحلجارة، واليت ترد ابلقنابل الصوتية احلارقة، والغازية السامة، دون تسجيل 
 مباشرة حىت اآلن.اصاابت 

 

 مقدسيني 9االحتالل يعتقل 
 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر االثنني ومساء األحد، محلة اعتقاالت يف بلدة  : صفا –القدس احملتلة 
 .سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك

اعتقلت كال  من كرمي  وقال رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" أن قوات االحتالل
أبو اتية، حممود أبو انب، أمين أبو اتية، حممد أبو احلمام، وعدي أبو اتية، ومت اقتيادهم إىل أحد مراكز التحقيق 

 .ابملدينة

عام ا( من حي  20عام ا( وحامت شويكي ) 17وأوضح أن القوات اعتقلت مساء األحد، الفتاة سندس جوالين )
 .وائل كراوة من حي السويح، ووائل أبو رموز الثوري ابلبلدة، والشابني

عام ا( من  15بدوره، ذكر احملامي حممد حممود أن قوات االحتالل اعتقلت أيض ا الفىت مصلح انصر شحادة )
 .سلوان

 

 بلدية االحتالل ابلقدس تعرض ميزانيتها األكرب للمصادقة عليها األربعاء
 

اإلسرائيلي يف القدس احملتلة املالمح التفصيلية مليزانيتها لعام  عرضت بلدية االحتالل : صفا –القدس احملتلة 
 ، واليت تشري أبهنا األعلى على اإلطالق منذ احتالل املدينة.2017

مليارد شيقل، بعدما أقرت احلكومة اإلسرائيلية إبيعاز من رئيسها بنيامني  7.37وستصل ميزانية البلدية إىل حنو 
سنة  50ل للبلدية يف العام اجلاري، وأييت ذلك تزامن ا مع احتفاالت االحتالل مبرور مليون شيق 700نتنياهو زايدة 

 على استكمال احتالل شطري املدينة.
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ويعتزم رئيس البلدية "نري بركات" طرح امليزانية للمصادقة عليها يف جلسة خاصة األربعاء القادم، واليت حتتوي على 
حي التخطيط والتنفيذ لتسريع هتويد املدينة، ومشاريع االستيطان وبناء زايدة يف امليزانيات املخصصة يف كل منا

 الوحدات االستيطانية، وتوسيع شبكة املواصالت، وكذلك املصاحل االقتصادية اجلاذبة للمدينة.

صف مدرسي جديد، دفع خمططات لبناء  1000وتشري تفاصيل بنود امليزانية إىل أنه سيتم التخطيط والتنفيذ لبناء 
خمطط/خارطة هيكلية جديدة يف األحياء، وخمططات إلضافة  24ألف وحدة جديدة، التسريع ابملصادقة على  11

 مليون مرت مربع، مساحة بنائية ملشاريع ومصاحل اقتصادية وجتارية يف احناء املدينة. 5

سنخرج إىل حيز وقال "بركات" يف تصرحيات صحفية "يف هذا العام الذي يوافق الذكرى اخلمسني لتوحيد القدس 
، وسننطلق بقوية للصراع من أجل مستقبل املدينة".  التنفيذ الكثري من املشاريع اليت ستغرير وجه املدينة جذراي 

وأضاف أن "احلكومة اإلسرائيلية تقف اليوم بقوة إىل جانبنا، وتعترب أن دعم القدس أولوية قومية إسرائيلية، وتقوم 
ا".  بدعم مايل ملشاريع كبرية جد 

 
 

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