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  2017 ، نوفمبر  14الثالثاء     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  األقصى بضغط من االحتاللعائلة مقدسية تهدم متجرا لها جنوب. 

 ال تسوية بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة: السفير زملط. 

  ًاالحتالل يعتقل عامال مقدسيا. 

 الحسيني يترأس اجتماع مجلس التشغيل والتدريب ويؤكد أهمية التعليم : القدس

 .المهني

  العيسويةبلدية االحتالل في القدس تخطر بهدم منازل جديدة في. 

  لتهجير مئات المواطنين من شمال القدس" سّري"مخطط إسرائيلي. 

 مخطط صهيوني سري لهدم حارة كاملة في كفر عقب بالقدس. 

 األوقاف االسالمية ُتضيئ الجهة الغربية من المسجد األقصى. 

  منشآت تجارية في القدس 5سلطات االحتالل تقوم بتصوير. 

 الكنيسة مش للبيع"ية بعنوان حملة لحماية األمالك األرثوذكس". 

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى. 
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 عائلة مقدسية تهدم متجرا لها جنوب األقصى بضغط من االحتالل
   

هدمت عائلة المواطن المقدسي أمين العباسي، ليلة أمس، محلها  -وفا 2017-11- 14القدس 
االقصى المبارك، وذلك بأمٍر وضغٍط من  التجاري في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد

  .بلدية االحتالل في القدس بحجة البناء دون ترخيص

يوماً لهدم منشأته التجارية، وفي  30وكانت البلدية العبرية أمهلت المواطن العباسي قبل أسبوعين مدة 
ة ما تكون حال امتنع عن ذلك طْوعاً فستهدمها البلدية مقابل بدل أجرة اآلليات والعمال، وعاد

  .فاتورتها عالية جدا

الصاج "سلوان، أن المتجر تم تشييده قبل عامين، من  –من جهته، أوضح مركز معلومات وادي حلوة 
  ."المقوى

يذكر أن بلدية االحتالل تالحق البناء الفلسطيني بمختلف أحياء مدينة القدس بالهدم والغرامات 
حياء والبلدات استهدافا من قبل البلدية العبرية نظراً لقربها المالية واالغالق، وتعتبر سلوان من أكثر األ

  .ومالصقتها للمسجد األقصى من خاصرته الجنوبية

  

 ال تسوية بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة: السفير زملط
  

قال رئيس المفوضية العاّمة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى  -وفا 2017-11-13واشنطن 
يات المتحدة، حسام زملط، إن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في تقرير المصير الوال

وإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وتحقيق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني 
  .منها حل قضية الالجئين حال عادال حسب قرارات الشرعية الدولية

ل كلمة ألقاها في مهرجان القدس الذي نظمته الجالية الفلسطينية في وحدد السفير زملط، خال
العاصمة األميركية واشنطن، القدس كخط أحمر أمام أّي مساع لتسوية سياسية للصراع العربي 

ال تسوية بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ونقّدر دعم أشقائنا : "اإلسرائيلي، قائال
م ونسعى للتنسيق مع الجميع ولكن كلمة الفصل هي للشعب الفلسطيني وقيادته وأصدقائنا في العال

  ".الشرعية
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وأشار زملط إلى أن المسيرة التي بدأها القائد أبو عّمار مستمرة وأن األجيال الفلسطينية الجديدة باقية 
  .على عهد الوحدة الوطنية والتحرير كما ظهر في مليونية غزة السبت

  

 عامال مقدسيااالحتالل يعتقل 
   

اعتقلت قوة احتاللية خاصة، اليوم االثنين، الشاب إياد أبو رموز من  -وفا 2017-11- 13القدس 
  .م48سكان مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، أثناء عمله في أراضي الـ

  .وجرى نقل الشاب أبو رموز إلى مركز اعتقال وتحقيق في المنطقة

  

 اجتماع مجلس التشغيل والتدريب ويؤكد أهمية التعليم المهنيالحسيني يترأس : القدس
   

أشاد محافظ القدس ووزير شؤونها المهندس عدنان الحسيني،  -وفا 2017-11- 13القدس 
بالمؤسسات المقدسية العاملة بالمجال المهني، معربا عن أمله في تطوير القطاع المهني في فلسطين 

الخصوص، وتأهيل اجيال متطورة قادرة على التميز بالعمل على وجه العموم وفي القدس على وجه 
  .المهني، ما سيعكس صورة حقيقية عن كفاءات الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماع مجلس التدريب والتشغيل في محافظة القدس، اليوم االثنين، بمشاركة 
ير والخبيرة المحلية إيناس صاوي، ممثلة بمديرة البرنامج جوليا لوت) GIZ(مؤسسة التعاون االلماني 

وذلك لالطالع واالستفادة من برنامج التعاون األلماني الموجه لمجالس التشغيل والتدريب في 
محافظات الوطن من خالل برنامج تدريب المدربين، والذي سيستمر على مدى ثالث سنوات، 

سسات المقدسية الفاعلة بالعمل وبالشراكة مع وزارتي العمل والتربية والتعليم، وحضور مختلف المؤ 
  .المهني

الحكومة تولي اهتماما كبيرا في التعليم المهني، نظرا لحيويته وأهميته في دفع  وأوضح الحسيني أن
بالمئة  40وشدد ضرورة رفع نسبة التعليم المهني لتصل الى ما يقارب . عجلة االقتصاد الوطني

  .عنا اللحاق بالدول المتقدمةبالتوازي والتعليم األكاديمي، كي يتسنى لمجتم
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وأشار إلى أهمية التوعية في هذا المجال، والعمل على نشر التعليم المهني والحد من التعليم 
  .األكاديمي العلمي، عبر العمل الوحدوي بين المؤسسات الفاعلة

يب إن برنامج الّتدر  المهندسة درين طوري، بمحافظة القدس التدريب والتشغيل وقالت منسقة مجلس
يهدف الى التركيز على فئة المهندسين الذين تخّرجوا ويرغبون بالتعليم األكاديمي المهني، 

والمهندسين المدرسين في المدارس الصناعية، إلعطائهم الخبرة والمهارات التربوية وكيفّية نقل 
) 2019-2018(المعلومة للطلبة المهنيين، وسيتّم التدريب في فترة العطلة الصيفية ابتداًء من 

وذلك في معهد التدريب التابع لوزارة التربية والتعليم في رام اهللا، إضافة الى تركيزه على القطاع 
  .الخاص من المراكز المهنية الخاصة والجمعيات التعاونية، لتدريب المدربين

امج ونوهت الى عدة متطلبات يجب توافرها بالبرنامج، من أهمها التركيز على فئة اإلناث بتخصيص برن
كما سيتم اختيار المتدربين من خالل استمارة . تدريبي معّين لهن وزيارات ميدانية ألصحاب المهن

  .سيجري توزيعها لضمان رغبة المتدّرب والتزامه بالتدريب

وأشارت طوري الى أن المشروع ما زال بالمراحل التحضيرية لصياغة إطار قانوني بالتوافق مع مجلس 
ت الرسمية المختصة، وسيعتمد برنامج التأهيل على تقييم االحتياجات من التعليم العالي والجها

  .من المشروع لمحافظة القدس% 25المدارس والكليات المهنية، وسيجري تخصيص 

بدورها، قالت الخبيرة المحلية بالتعاون األلماني إيناس صاوي، إن موازنة البرنامج تقدر بستة ماليين 
وطني وطاقم معتمد لتأهيل مدربين في بيئة العمل، وذلك بالتعاون مع يورو، ويهدف الى تبني نظام 

وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشيرة الى عقد اجتماعات متعددة مع مجالس التشغيل بالمحافظات، 
  .إال أن محافظة القدس لها األولوية بالعمل

قادرين على االستمرارية ونقل  وأوضحت أن الفكرة التي يقوم عليها البرنامج تقتضي العمل وأشخاصا
  .الخبرات لآلخرين

وناقش المشاركون في االجتماع آليات التدريب وسبل نجاحها، والمعيقات التي قد تعترض العمل 
  .وسبل تذليلها
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 بلدية االحتالل في القدس تخطر بهدم منازل جديدة في العيسوية
   

االحتالل في القدس، ترافقها قوة من اقتحمت طواقم تابعة لبلدية  -وفا 2017-11- 13القدس 
جنود االحتالل، اليوم االثنين، بلدة العيسوية وسط القدس، وشرعت بإلصاق إخطارات هدٍم إدارية 

  .جديدة لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص

ن وقال مراسلنا في القدس إن طواقم البلدية وزعت كذلك إخطارات وبالغات لعدد من المواطني
  .تطالبهم فيها بمراجعة البلدية العبرية غربي المدينة بخصوص منازلهم

يشار الى أن بلدية القدس العبرية هدمت العديد من منازل المواطنين في العيسوية بحجة عدم 
على معظم أراضيها وشّيد عليها آالف  1967الترخيص، علماً أن االحتالل استولى منذ العام 

  .ومشفى هداسا ومباني الجامعة العبرية، وغيرهاالوحدات االستيطانية 

  

 لتهجير مئات المواطنين من شمال القدس" سّري"مخطط إسرائيلي 

  

تعكف على " إسرائيل"العبرية، الليلة الماضية، أن " كان"ذكرت قناة  -وفا 2017-11- 13القدس 
  .ر عقب شمال القدستنفيذ مخطط سري لتنفيذ أكبر عملية هدم ستطال بنايات سكنية في منطقة كف

، "نير براخات"وأوضحت القناة، أن المخطط الذي يشرف عليه رئيس بلدية القدس العبرية، اليميني 
  .يهدف إلى هدم ستة أبراج سكنية في منطقة كفر عقب التي تقع خارج الجدار

الفتة إلى ولفتت القناة إلى أن هذه العملية ستتسبب في إخالء المئات من الفلسطينيين من منازلهم، 
  .كاملة لفلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء" حارة"أن تلك األبراج تمثل 

بشأن المخّطط الذي قد يوّلد أحداث " اإلسرائيلية"وقالت القناة إن هناك جدال في األوساط السياسية 
  .عنف، مشيرًة إلى أن بلدية القدس تدعي أن األبراج بنيت بدون ترخيص
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  حارة كاملة في كفر عقب بالقدس مخطط صهيوني سري لهدم
 

ستطال عشرات  هدم تعكف سلطات االحتالل الصهيوني على تنفيذ مخطط سري لتنفيذ أكبر عملية
 .البنايات السكنية في منطقة كفر عقب، شمالي القدس

عقب اكتظاظا عمرانيا وسكانيا شديدا نتيجة سياسات االحتالل ضد الديمغرافية وتعيش بلدة كفر 
 .المقدسية، مما تسبب في تهجير قسري إلى الحي لعشرات آالف العائالت

ونظرا لتقليص مساحة األراضي المسموح للفلسطينيين بالبناء فيها بالقدس، اضطرت عشرات آالف 
ة، فغض االحتالل الطرف عن البناء العشوائي فيها، رغم العائالت للبناء والسكن في هذه المنطق

 .غياب التنظيم والخدمات، وها هو يسعى اليوم إلخراجهم منها عبر الهدم والتهجير

العبرية، الليلة الماضية، أن المخطط السري الذي يشرف عليه رئيس بلدية " ريشت كان"وذكرت قناة 
لى هدم ستة أبراج سكنية في كفر عقب التي تقع خارج االحتالل بالقدس اليميني نير بركات، يهدف إ

 .الجدار

وسيكون الهدم بشكل كامل عن طريق التفجير، ومن الممكن أن يتم هدم مسجد بالقرب من األبراج 
 .طبقات 7السكنية متأثرا باإلنفجار، واألبنية المستهدفة يبلغ الواحد منها 

خالء المئات من الفلسطينيين من منازلهم، الفتة إلى وأشارت القناة إلى أن هذه العملية ستتسبب في إ
 .كاملة لفلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء" حارة"أن تلك األبراج تمثل 

وقالت بأن هناك جدال في األوساط السياسية اإلسرائيلية بشأن المخطط الذي قد يولد تبعات 
 .بدون ترخيص، مشيرًة إلى أن البلدية تدعي أن األبراج بنيت "أحداث عنف"و

وتقع كفر عقب ضمن الحدود اإلدارية لبلدية االحتالل، لكنه أخرجها بالجدار العازل، مع بقاء بعض 
 .امتيازات السكان بمدينة القدس مثل الهوية والتأمين الصحي

ألف نسمة يسكنون الحي، بينهم نحو  64ويقول رئيس اللجان المحلية في البلدة منير صغير إن نحو 
الضفة  ة ينتظرون لّم الشمل، أي أن أحد األبوين يحمل هوية القدس، وآخر هويةألف نسم 12

معقدة وطويلة؛ مما يدفع عائالتهم للسكن في هذه ، ومنُح األبناء هوية القدس يتطلب إجراءات الغربية
 .المنطقة
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  الرسالة نت: المصدر
 

  األوقاف االسالمية ُتضيئ الجهة الغربية من المسجد األقصى
 

المبارك  األقصى تمكنت طواقم تابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس من الجهة الغربية للمسجد
 .بعد تعطيل لمدة عام من قبل سلطات االحتالل

يذكر أن االحتالل يعرقل، منذ فترة طويلة، عدة مشاريع لألوقاف االسالمية في المسجد االقصى 
  .تعلق منها بترميم وصيانة ُمصليات المسجد ومرافقه المتعددةالمبارك، خاصة ما ي

 

  منشآت تجارية في القدس 5سلطات االحتالل تقوم بتصوير 
 

أقدمت طواقم تابعة لبلدية القدس االحتاللية، االثنين، على تصوير منشآت تجارية في 
 .شمالي شرق القدس المحتلة العيساوية قرية

وأفاد عضو لجنة المتابعة في قرية العيساوية، محمد أبو الحمص، بأن طواقم البلدية ترافقها قوات 
 .نها صيدليةعسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية صباح اليوم، وقامت بتصوير خمسة محال تجارية؛ من بي

، أن الطواقم اإلسرائيلية عّلقت أمًرا بإخالء وإزالة "قدس برس"وأضاف أبو الحمص في حديث لـ 
 .تجاري في العيساوية" كونتينر"

باقتحام قرية العيساوية بشكل مستمر، " األرنونا"وتقوم طواقم االحتالل من الشرطة والبلدية وجهاز 
أو إنذارات بالهدم فيها، بحجة البناء غير  هدم توزيع أوامرمستهدفة المنشآت السكنية والتجارية و 

  .القانوني

  

  

  
 



 

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 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

  "الكنيسة مش للبيع"حملة لحماية األمالك األرثوذكسية بعنوان 
 

لعمليات تسريب أمالك الكنيسة األرثوذكسية أطلق نشطاء فلسطينيون حملة للتعليق والتغريد رفضا 
" ثيوفلوس"التي تكشف عنها بين الحين واآلخر جهات صهيونية، يقودها بطريرك الكنيسة في القدس 

 .المتهم بالحصول على أموال طائلة لحسابه الخاص مقابل تلك األمالك

شطاء األرثوذكس خالل وأكد النشطاء من خالل تغريداتهم وتعليقاتهم على ما طالب به عشرات الن
فعاليات مختلفة نظمت في مدينة القدس المحتلة خالل األسابيع الماضية، بسحب صالحيات 

ورفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة لمسؤوليته عن تسريب عشرات األمالك “ ثيوفلوس”البطريرك 
 .األرثوذكسية لالحتالل الصهيوني

الجهات ) للبيع_مش_الكنيسة#(عليق على الوسم كما وطالب المشاركون في حملة التغريد والت
الرسمية الفلسطينية باتخاذ موقف مغاير للموقف التي تتبناه، والذي كان آخر فصوله باستقبال 

في مقر رئاسة الوزراء ولقائه برئيس الحكومة رامي الحمد اهللا الذي أعلن بدوره “ ثيوفلوس”البطريرك 
 ."المساس باألمالك الكنسية األرثوذكسية في فلسطينمحاوالت ”دعمه للبطريرك ضد ما أسماه 

وكانت مصادر صحفية عبرية كشفت عن العديد من عمليات التسريب والبيع المشبوع لألمالك 
الكنسية األرثوذكسية في القدس المحتلة والعديد من المدن الفلسطينية المحتلة، بلغت قيمتها 

 .بعشرات الماليين من الدوالرات

يجري من " إسرائيليون"الصفقات تتم عبر شركات استثمار أجنبية يملكها مستثمرون وكانت تلك 
خاللها الحصول على ملكية تلك الممتلكات من خالل صفقات مشبوهة عقد بعضها البطريرك 

 .وكان تتم بموافقته، وبعضها اآلخر كانت تجري بطلب منه“ ثيوفلوس”

من أراضي القدس، وأمالكها داخل   %35ما نسبته الكنيسة األرثوذكسية وحدها  ويبلغ حجم أراضي
من مساحة اللد % 3أسوار القدس القديمة تتعدى الربع، باإلضافة إلى ذلك فإنها تملك ما نسبته 

  .والرملة وحيفا ويافا
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  عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
 

الفترة الصباحية من اليوم االثنين المبارك، في  المسجد األقصى المتطرفين المستوطنين اقتحم عشرات
 .بحراسة مشددة من قوات االحتالل

وقال مراسلنا في القدس ان االقتحامات جرت من باب المغاربة، وتخللها محاوالت متكررة القامة 
 .طقوس وشعائر تلمودية في المسجد المبارك

  
 

  -انتهى -


