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 2017 ، نيسان  19   األربعاء التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 43 مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة. 

  فردا يف حي املكرب 17القدس: االحتالل يهدم "كرفانني" ويشرد. 

  ذاعات الدول العربية خيصص يوما للقدسإاحتاد. 

 االحتالل يهدم مزرعة يف العيسوية بالقدس. 

 االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس. 

  وحدة استيطانية يف مستوطنات القدس 212سلطات االحتالل تناقش خمططا لبناء. 

 اعتقال شاب من باب الساهرة وسط القدس. 

 خيام اعتصام تضامنية مع األسرى يف خمتلف أحياء القدس. 

 االحتالل يصادق على خطة بناء استيطاين يف القدس. 

 مقدسيون يتساءلون حول أسباب حتليق طائرة صغرية يف مساء املسجد األقصى. 

  يوماا 20االحتالل يُبعد طفالا عن املسجد األقصى. 

 مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة 43
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طالبا من منظمة "طالب ألجل اهليكل"  12مستوطنا، بينهم  43اقتحم  -وفا 2017-4-18القدس 
املسجد األقصى املبارك يف الفرتة الصباحية من اليوم الثالثاء، من باب املغاربة، حبراسة معززة ومشددة 

 من قوات االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة.
املستوطنون جوالت استفزازية باملسجد املبارك، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة املسجد،  ونفذ

 وهتافات تكبري احتجاجية من مصلني.
 

 فردا يف حي املكرب 17القدس: االحتالل يهدم "كرفانني" ويشرد 
 

م هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس، اليو  -وفا 2017-4-18القدس 
 الثالثاء، "كرفانني" يف حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة، حبجة عدم الرتخيص.

وكانت قوات معززة من جنود وشرطة االحتالل رافقت اجلرافات، وضربت طوقا عسكريا حمكما مبحيط 
دون، املنطقة، قبل أن تشرع بتدمري الكرفانني، اللذين يعودان للمواطنني حممد أمني شقريات وعمار حدي

 يف منطقة "خلة عبد" باحلي.
ولفتت مصادر مقربة من العائلتني إىل أن عملية التدمري متت دون سابق انذار، ومساحة "كرفان" عائلة 

أطفال، ووضعه صاحبه  5أفراد، بينهم  7مرتا مربعا، وتعيش فيه أسرة مكونة من  40حديدون تبلغ 
 .2009، بعد هدم منزله عام 2011على أرضه عام 

 10أما عائلة شقريات اليت مت هدم "كرفاهنا" السكين املؤلف من غرفتني، ومطبخ، ومحام، فيقطن فيه 
 أفراد، علما أن شقريات وضع كرفانه على أرضه، بعد هدم االحتالل منزله يف املنطقة قبل حنو عام.

 
 ذاعات الدول العربية خيصص يوما للقدسإاحتاد 

  

أعلن املدير العام الحتاد إذاعات الدول العربية املهندس عبد الرحيم  -وفا 2017-4-19تونس 
سليمان, عن ختصيص يوم القدس يف املهرجان العريب لإلذاعة والتلفزيون يف يومه الثالث, مبناسبة اختيار 

تها التارخيية مكان , إلبراز صورة القدس وجتليات2017عالن مدينة القدس عاصمة لإلعالم العريب لعام إ
 . تاج الدرامي العريب السمعي والبصرينوالدينية يف اإل
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جاء ذلك خالل ندوة صحفية عقدها اليوم مبقر أحتاد إذاعات الدول العربية يف تونس, حبضور رئيس 
مدير عام التلفزيون التونسي الياس الغريب, ورئيس مدير عام االذاعة التونسية بلد املقر, حبضور 

 .  عرب وتونسيني وأجان  ثمثلون خمتلف وسائل االعالم املسموعة واملقروءةإعالميني
كما سيتضمن اليوم دور الدراما االذاعية والتلفزيونية واسهامها يف كس  معركة التهويد الديين والثقايف 

سات, اليت تتعرض له مدينة القدس, ومستقبل أداء الدراما العربية يف مواجهة االستيطان وانتهاك املقد
ويفتتح اليوم بكلمة للمدير العام لالحتاد يف يوم أعالمي بالكامل خمصص للقدس وفلسطني, مبداخلة 

 . لتقدمي املدينة مهد احلضارات واالديان , وعروض فنية وغنائية وأمسية ثقافية
العربية  وتتواىل املداخالت عن الدراما الفلسطينية, ومقتطفات من االنتاج الدرامي الفلسطيين والدراما
حول القدس, والتجزئة الدرامية حول املدينة, وجتربة االداء والتمثيل, يليه عروض ملقتطفات من 

األعمال الدرامية العربية حول املدينة , واالنتاج االذاعي العريب املشرتك )أرض الفردوس(, مع عرض 
لفنون والثقافة, مث عرض مقتطف منها, تليه عروض لفيلم إجنازات فلسطينية , وعرض لفرقة اجلفرا ل

 . غنائي للفنانة لبىن نعمان, وتكرمي عدد من الضيوف واخلرباء العرب املشاركني يف الندوة عن القدس
وسيكون لدولة فلسطني على هامش املشاركة يف املهرجان جناح خاص للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

اجات االعالمية ومنتجات تراثية فلسطينية, الفلسطينية وسط معرض املهرجان, حيث سيتم عرض االنت
وسيكون هناك وفد فلسطيين اعالمي رمسي جيري سلسلة من اللقاءات واملباحثات مع نظرائه العرب 

 . املشاركني يف املهرجان
ويفتتح املهرجان يوم اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري يف مدينة يامسني احلمامات السياحية اجلنوبية, 

اع تنسيقي بني اللجنة املنظمة للمهرجان وأعضاء جلان التحكيم, يليها جلسات حتكيم يسبقه اجتم
ات السحابية, املسابقات فحفل االفتتاح مساء, ويتم خالله جلسات حوارية للتبادالت عرب اخلدم

ام سرتاتيجية, كما سيتم افتتاح معرض املهرجان ثاين أيلفزيون الرقميان ضمن التوجهات اإلذاعة والتواإل
 . املهرجان

جلان التحكيم, ولن كما أعلن املنظمون للمهرجان أنه ابتداء من هذا املهرجان سيتم جتديد أعضاء 
عضاء يف جلنة التحكيم ألكثر من سنة, ولن يكون مبقدور الدولة املشاركة يف املسابقة يسمح ببقاء األ

ني وممصلني عرب, كما سيتم الرمسية أن يكون عضوا يف جلنة التحكيم, وهناك ضيوف شرف من فنان
تكرمي عدد من الفنانني واملمثلني, كما سيتم تكرمي املدراء العامني السابقني ملا هلم من دور يف أرساء 

 . دعائم املهرجان
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وأعلن يف الندوة الصحفية عن انطالق أكادثمية أحتاد إذاعات الدول العربية للتدري  االذاعي والتلفزي, 
مقر االحتاد بتونس, حيث سيشمل دورات تدريبية من خمتلف الصنوف االعالمية, واهلاتف احملمول يف 

وسيكون القبول هبا جمانا للدول االعضاء, وبسعر التكلفة لغريهم, حيث سينطلق العمل باألكادثمية فور 
 . االنتهاء من املهرجان

ضية الفلسطينية وعروبة ونشارك دولة فلسطني باملسابقات الرمسية من قسم الوثائقي االذاعي حول الق
القدس وستتوىل هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية عرض لإلنتاجات االعالمية التلفزيونية يف اجلناح 
اخلاص بدولة فلسطني يف املعرض, وسيخصص املهرجان جوائز تقديرية للربامج واالخبار الفائزة باملركز 

خبار التلفزيونية يف املسابقة الرئيسية واملوازية, متنح االول والثاين يف كل صنف من مسابقات الربامج واال
خالهلا جوائز تقديرية لربامج املركز االول والثاين, كما ستسند جوائز مالية لبعض الربامج االخبارية 
االذاعية والتلفازية يف صنف الربامج الوثائقية عن القضية الفلسطينية, وصنف التنويه االذاعي يف 

 . ية, ويف صنف الربامج التلفازية للدراما اخلاصة بالقضية الفلسطينيةاملسابقة املواز 
القدس العربية,  –كما سيتم منح جائزة عربسات صنف الربامج الوثائقي اخلاص بالقضية الفلسطينية 

وجوائز الدراما والتقرير االخباري, وجوائز املسابقة التلفزيونية االخبارية, وجوائز املسابقة االذاعية 
ئيسية املتعلقة بالربامج الوثائقية عن القضية الفلسطينية وعروبة القدس, وجائزة الربامج العلمية, الر 

 وجائزة التنويه االذاعي ضمن املسابقة املوازية.
وتشارك كل دولة عضو يف االحتاد يف جلنة من جلان التحكيم للمسابقة الرمسية واملوازية من مخسة 

الربامج املشرتكة, ومفوض ملشاهدة االعمال االخبارية, والرابع  مندوبني, ضمنهم اثنان ملشاهدة
لالستماع لألعمال املشاركة يف املسابقة االذاعية الرئيسية، ويلتزم كل مشارك بإعطاء أرقام ودرجات عن 
االعمال اليت يشاهدها, حيث تعني كل دولة عضو مندوب هلا يف اللجان حس  االختصاص, وجي  أن 

 . ربةيكون من ذوي اخل
 
 
 
 

 االحتالل يهدم مزرعة يف العيسوية بالقدس
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دّمرت جرافات تابعة لبلدية االحتالل يف القدس، اليوم األربعاء، مزرعة  -وفا 2017-4-19القدس 
 يف بلدة العيسوية مبدينة القدس احملتلة.

املزرعة اليت تعود وأفاد مراسلنا، بأن جرافات االحتالل معززة بآليات عسكرية دامهت املنطقة، وهدمت 
 للمواطن مراد زياد مصطفى، حبجة عدم الرتخيص.

 كما فرضت شرطة االحتالل طوقا حمكما حول املنطقة، قبل وخالل عملية اهلدم، والتدمري.
 

 االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس

  

الشبان خليل اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء،  -وفا 2017-4-19القدس 
 دندن، وماهر عفانة، وتوفيق خليل عفانة من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس احملتلة.

 ومت نقل الشبان الثالثة اىل مركز توقيف وحتقيٍق تابٍع لالحتالل يف املنطقة.
 

 وحدة استيطانية يف مستوطنات القدس 212سلطات االحتالل تناقش خمططا لبناء 

  

تناقش ما تسمى "جلنة التنظيم والبناء احمللية" يف القدس اليوم األربعاء،  -اوف 2017-4-19رام هللا 
وحدة إسكان يف أحياء مستوطنيت "بسغات زئيف" و"رمات شلومو"  212طلبات باملصادقة على بناء 

 يف القدس.
وحدة يف "رمات  90منزال سيقام يف "بسغات زيف"، و 122ن أسرائيلية إوأفادت مصادر صحفية 

 شلومو".
 
 
 
 
 
 

 اعتقال شاب من باب الساهرة وسط القدس
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من منطقة باب الساهرة )أحد أبواب القدس القدثمة( وحّولته  اعتقلت قوات االحتالل، قبل قليل، شابًّا
 .اىل مركز حتقيق واعتقال يف املدينة احملتلة

والتدقيق ببطاقته الشخصية، وقال مراسلنا يف القدس ان عملية االعتقال جاءت عق  تفتيش الشاب 
علماا أن دوريات راجلة تابعة لالحتالل تنتشر يف هذه املنطقة وصوال اىل باب العامود، متارس خالهلا 

 .عناصر االحتالل عمليات تنكيل بالشبان خالل تفتيشهم
 

 خيام اعتصام تضامنية مع األسرى يف خمتلف أحياء القدس
 

الذين  األسرى دس احملتلة، تنظيم العديد من الفعاليات التضامنية معتُواصل القوى الوطنية يف مدينة الق
األمعاء اخلاوية لليوم الثالث على التوايل، وذلك يف خيام مت نصبها يف معظم أحياء   خيوضون معركة

 .بلدات وخميمات املدينة املقدسةو 

وأفاد مراسلنا يف القدس احملتلة بأن اخليام التضامنية ُأقيمت يف أحياء وبلدات القدس خارج جدار الضم 
والتوسع العنصري وداخل حدود بلدية االحتالل يف املدينة، رُفعت فيها األعالم الفلسطينية وصور 

ية جنبا اىل جن  فعاليات متنوعة تؤكد على الوحدة الوطنية األسرى وقادة احلركة األسرية، وشعارات وطن
 .بني كافة الفصائل الفلسطينية

 

 االحتالل يصادق على خطة بناء استيطاين يف القدس
 

تصادق جلنة التخطيط والبناء الصهيونية، اليوم األربعاء، على توسيع مستوطنيت "بسغات زئيف" 
 .وحدة سكنية إضافية فيها 212ا، من خالل بناء و"رمات شلومو" شرقي القدس احملتلة وجنوهب

وأوضحت إذاعة جيش االحتالل، أن هذا املشروع هو جزء من "خطة استيطانية ضخمة هي األوىل اليت 
 .سيتم الشروع يف تطبيقها يف عهد اإلدارة األمريكية اجلديدة"، وفق قوهلا

ين املصغر على إقامة مستوطنة جديدة ويف هناية آذار/مارس املنصرم، صادق اجمللس الوزاري الصهيو 
 (رام هللا للمستوطنني الذين مت إخالؤهم من "عمونة" )أقيمت على أراٍض فلسطينية خاصة مشايل شرق

 .أراضي الفلسطينيني يف رام هللا متهيدا إلقامة املستوطنةوصادر مئات الدومنات من 

انته، وإد االستيطان ، مشروع قرار بوقف2016كانون أول/ ديسمرب   23وتبىن جملس األمن الدويل، يف 
دولة هم أعضاء جملس األمن(، بينما امتنعت الواليات املتحدة )يف  155دولة )من أصل  14بتأييد 

 ."عهد باراك أوباما( عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو
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وعدت الدول اليت قدمت مشروع القرار أن املستوطنات غري شرعية، وهتدد حل الدولتني وعملية 
 ."ع القرار "جاء حلماية مصاحل الشع  الفلسطيينالسالم، وأن مشرو 

يذكر أنه ومع قدوم الرئيس األمريكي اجلديد دونالد ترم ، حصلت حكومة االحتالل الصهيوين على 
 .الضوء األخضر فيما خبص بناء املستوطنات يف الضفة والقدس

ل املوافقة على ففي الثالث والعشرين من شهر مارس املاضي، منحت إدارة ترم  حكومة االحتال
 .استمرار االستيطان، دون اإلعالن عن هذا املوقف

كما قالت القناة الثانية الصهيونية، يف السادس والعشرين من مارس، إن التسوية اليت بلورت بني 
"إسرائيل" والواليات املتحدة، تقضي مبوافقة أمريكية على إقامة مستوطنة جديدة بديلة لسكان البؤرة 

 .عمونا" املخالة، إضافة العرتاف واشنطن بآالف الوحدات االستيطانية يف الضفة والقدساالستيطانية "

لرئيس األمريكي دونالد على مطال  ا نتنياهو وأضافت القناة "مقابل ذلك يوافق رئيس الوزراء بنيامني
 ."البناء يف املستوطنات حبيث ستقتصر على الكتل االستيطانية الكربى  ترم  بلجم أعمال

 

 مقدسيون يتساءلون حول أسباب حتليق طائرة صغرية يف مساء املسجد األقصى
 

املسجد  حول أسباب حتليق حلقت طائرةا تصوير صغرية فوق املقدسيني تساءل كثري من املواطنني
ن قبل املقدسيني وحراس املسجد الثالثاء، وسط حالة من الدهشة واالستهجان م  املبارك اليوم األقصى
 . قصىاأل

وشوهدت الطائرة الصغرية وهي حتلق فوق املصلى القبلي ومسجد الصخرة باملسجد االقصى، ورّجح 
 .يكون سب  ذلك استفزاز املقدسيني وتصوير املسجد املباركمواطنون أن 

 
 
 

 يوماا 20االحتالل يُبعد طفالا عن املسجد األقصى 
 

عاماا(  13  )حممد مهدي أبو عص الطفل إبعاد اإلسرائيلي اليوم الثالثاء، حمكمة االحتالل قررت
 .يوماا 200املبارك ملدة  املسجد األقصى عن
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عن املسجد  املقدسيني أبعدت يف الفرتة األخرية العشرات من الشبان والفتية سلطات االحتالل وكانت
أشهر، وذلك هبدف إتاحة اجملال  6يوماا إىل  15األقصى والقدس القدثمة، لفرتات تراوحت ما بني 

 .الفصح" العربي الذي استمر ملدة أسبوع"  لألقصى خالل عيد املستوطنني القتحامات

 

 -انتهى-
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