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  2017ذار آ ، 22األربعاء   :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  انتهاكات االحتالل في القدسالحمد اهللا يطلع وفدا من سفراء اليونسكو على. 

 60  االحتالل" تربية وتعليم"مستوطنا يقتحمون األقصى نصفهم من. 

 االحتالل يغلق منزل الشهيد القنبر في القدس. 

 إصابات بالغاز في مواجهات بمحيط جامعة القدس. 

 "دوميمأمعاليه "فذ مشاريع لربط القدس بـاسرائيل تن": هآرتس". 

  اقتحامهم للمسجد األقصىمستوطنون يجددون. 

 االحتالل يشّن حملة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلة. 

 االحتالل يهدم بركسين للحيوانات جنوب القدس. 

 الحسيني يطالب بصندوق عربي لدعم القدس. 
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  الحمد اهللا يطلع وفدا من سفراء اليونسكو على انتهاكات االحتالل في القدس
  

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، في مكتبه برام اهللا اليوم الثالثاء،  -وفا 2017- 3-21رام اهللا 
، وأطلعهم على انتهاكات )اليونسكو(عددا من سفراء منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 .إسرائيل بحق القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

تحاول تغيير ديمغرافية وتراث وتاريخ القدس، بما يشمل البلدة وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل  
القديمة فيها، مشيرا إلى انتهاكات واقتحامات يومية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 

   .ومعيقات لحرية العبادة فيها
لالطالع عن ورحب الحمد اهللا بأية لجنة من أجل تقييم األوضاع في القدس الشرقية والبلدة القديمة، 

قرب ونقل حقيقة ما يجري من انتهاكات وخروقات للقوانين الدولية، مؤكدا ضرورة قيام المؤسسات 
الدولية بمسؤولياتها في إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

  .وانتهاكاتها المستمرة ألداء الشعائر الدينية وحرية العبادة خاصة في القدس
وأكد رئيس الوزراء أنه ال يوجد حل وال دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها، وأن إسرائيل 
تدمر حل الدولتين نتيجة تصعيدها وتيرة االستيطان اليومية في األراضي الفلسطينية، واستيالئها على 

  ".ج" أراضي المواطنين خاصة في المناطق المسماة
 
  

 االحتالل" تربية وتعليم"صى نصفهم من مستوطنا يقتحمون األق 60
   

مستوطنا يهوديا في الفترة الصباحية من اليوم الثالثاء،  60اقتحم، نحو  -وفا 2017- 3- 21القدس 
  .المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات عسكرية مشددة

والتعليم التابعة لحكومة مستوطنا، من وزارة التربية  28إن من بين المقتحمين "وقال مراسلنا 
  ".االحتالل

ونفذ المقتحمون جوالت استفزازية في المسجد المبارك، استمعوا خاللها لشروحات حول أسطورة 
الهيكل المزعوم مكان األقصى، في الوقت الذي تصدى فيه مصلون لهذه االقتحامات والجوالت 

  .المشبوهة بهتافات التكبير االحتجاجية
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  منزل الشهيد القنبر في القدساالحتالل يغلق 
 

شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، بإغالق منزل  -وفا 2017- 3- 22القدس 
فادي القنبر، في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، باإلسمنت المسلح  الشهيد

 ".الباطون"

اقتحمت المنطقة، ونصبت حواجز عسكرية وقال مراسلنا إن قوة كبيرة من جنود وآليات االحتالل 
فيها، وضربت طوقاً عسكرياً محكماً في محيط المنزل، قبل أن تبدأ آليات االحتالل بصب الباطون 

  .في المنزل إلغالقه بالكامل
استشهد برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، قرب قرية صور باهر جنوب ) عاماً  28(وكان القنبر 

  .بشاحنته عددا من الجنود شرق القدس، بعد أن دهس
  

  إصابات بالغاز في مواجهات بمحيط جامعة القدس
 

أصيب العشرات من طلبة المدارس وطلبة جامعة القدس في بلدة أبو  -وفا 2017- 3- 22القدس 
ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بحاالت اختناق شديدة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع 

 .ل عقب اقتحامها للمنطقة صباح اليوم األربعاءالذي أطلقته قوات االحتال

وقال مراسلنا إن طلبة المدارس تصدوا بالحجارة لقوات االحتالل التي اقتحمت وبشكل استفزازي 
  .استعراضي بلدة أبو ديس وشارع المدارس بمحيط جامعة القدس

متكرر وسط مواجهات لى اقتحام المنطقة بشكل إالحتالل لجأت في اآلونة األخيرة ُيشار أن قوات ا
  .تمتد أحياناً لساعات بين الطلبة وقوات االحتالل

  
 "دوميمأمعاليه "فذ مشاريع لربط القدس بـسرائيل تنإ": رتسهآ"

   

سرائيل تنفذ مشاريع تهدف إالعبرية، إن " هآرتس"قالت صحيفة  -وفا 2017- 3-22رام اهللا 
  ".دوميمأمعاليه "علي بين القدس ومستوطنة لتحقيق التواصل الف

" معاليه ادوميم"واضافت الصحيفة، أنه رغم تأجيل التصويت في الكنيست على مشروع ضم مستوطنة 
لى تحقيق التواصل إسابيع األخيرة، دفع مشاريع تهدف الى القدس، عدة مرات، إال أنه تم خالل األ

، E1 لي في منطقةومن شأن هذه المشاريع المساعدة على البناء المستقب. الفعلي بينها وبين القدس



 

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 
 

ولكن في الوقت الذي تتخوف فيه . التي يتأخر البناء فيها منذ أكثر من عقد زمني ألسباب سياسية
ن تعزز هذه المشاريع بشكل كبير، التواصل أمع الدولي على الضم، فإنها تأمل الحكومة من رد المجت

  .بين المدينتين، وان يمر األمر بهدوء دبلوماسي
، 1أن الجرافات تشاهد وهي تعمل في األسابيع األخيرة، بالقرب من شارع رقم  لىإ" هآرتس"وتشير 

الذي سيسهل " هزيتيم"، حيث يجري العمل لبناء مفترق "دوميمأمعاليه "الذي يربط بين القدس و
  .الحركة بين المدينتين

ارع االلتفافي ان بناء المفترق الذي سيربط بين الجزء الشمالي من الش" مدينة الشعوب"وقالت جمعية 
، ويهدف الى حرف حركة المرور E1 ، يُعد للبناء المستقبلي في منطقة417الشرقي وشارع 

وقد صودق على المشروع في . الفلسطينية عن المسار القائم حاليا في المنطقة الفاصلة بين المدينتين
  .ويجري العمل عليه حاليا 2013يلول أ

تلة الفرنسية، والذي صادقت بلدية القدس على ميزانيته كما ُشرع ببناء نفق جديد عند مفترق ال
ويهدف شق هذا النفق لتخفيف االكتظاظ الكبير في المنطقة، وتسهيل التحرك بين أحياء . مؤخرا

ن هذين المشروعين هما جزء من خطوة شاملة لتطوير أوتؤكد بلدية القدس . ية والعاصمةالقدس الشمال
  .ل المدينةالبنى التحتية للمواصالت في شما

سرائيل نحو هدم قرية الخان األحمر، التي تعتبر رمزا لالستيطان البدوي في إلى ذلك تدفع إ باإلضافة
عشرات أوامر الهدم في القرية في " دارة المدنيةاإل"فقد وزعت " هآرتس"وكما سبق ونشرت . المنطقة

  .الشهر الماضي
على   تعريف المنطقة الواقعة بين المدينتينلى القدس، بواسطة إدوميم أكما يجري دفع ضم معاليه 

وفي كانون الثاني الماضي، أوصت اللجنة المحلية للتنظيم ". مواقع قومية ومحميات طبيعية"انها 
والبناء في القدس بالمصادقة على الخارطة الهيكلية التي تشكل مرحلة في مخطط تحويل المنطقة الى 

ويدعي السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية ".. كبرمنحدرات جبل الم"حديقة وطنية تحمل اسم 
  .حياء الفلسطينية المجاورةها تهدف عمليا الى منع امتداد األوتنظيمات اليسار المعارضة للخطة ان

اليمين يحاول "، إن "هآرتس"وقال الباحث افيف تتارسكي، من جمعية مدينة الشعوب، لصحيفة 
لكن البناء هناك . معاليه أدوميم تحظى باإلجماع االسرائيلين أ، بادعاء E1 تبييض مشروع المنطقة

قة عليه في إطار تبادل األراضي، سرائيلي يمكن للفلسطينيين الموافإليه ادوميم من مطلب سيحول معا
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ن استثمار مليارات الشواكل لصالح بناء شوارع بين القدس إ"وقال ". ربة مميته لحل الدولتينلى ضإ
  ".ائيل على تنفيذ خطة البناء وعرقلة حل الدولتينسر إصرار إ، يعكس E1و
  

 مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى
   

قصى وم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األجدد مستوطنون متطرفون الي -وفا 2017- 3- 22القدس 
  .المبارك بحماية مشددة من قوات االحتالل الخاصة

المغاربة، عبر مجموعات صغيرة متتالية، وتنفذ جوالت وقال مراسلنا إن االقتحامات تتم من باب 
  .استفزازية في أرجاء المسجد، يتصدى لها مواطنون بهتافات التكبير االحتجاجية

  
  االحتالل يشّن حملة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلة

 

المواطنين في شنت قوات االحتالل، الليلة الماضية، حملة اعتقاالت ودهم لعدد من منازل 
 .المحتلة الضفة الغربية مدن

اهللا  مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت سبعة مواطنين من مدن بيت لحم ورام وأفادت
 .والقدس المحتلة

 .فمن بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل وائل أمجد الخطيب، من بيت جاال، ومحمد جمال العزة

، علي أحمد خطاب، من بيت سيرا، وحسن ربحي رام اهللا كما اعتقلت قوات االحتالل من مدينة
 نافع، من نعلين، ومراد سليمان عطا من دير أبو مشعل، ومحمد حسونة من مخيم الجلزون

جبل  عاما، من" 15"أما من مدينة القدس المحتلة، فاعتقلت قوات االحتالل بسام شكري قنبر 
، إضافة العتقالها الشيخ فراس العمري، من صندلة، بالداخل المحتل، وهو عضو في لجنة المكبر

  .الحريات واألسرى
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  االحتالل يهدم بركسين للحيوانات جنوب القدس
 

للحيوانات تعود ملكيتها للمقدسيين أيوب شقيرات وبسام هدمت جرافات االحتالل، أمس، بركسين 
 .جنوب شرق القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص جبل المكبر شقيرات في حي

تابعة لالحتالل برفقة جرافة تابعة لبلدية االحتالل في القدس اقتحمت الحي،  وكانت قوة عسكرية
وحاصرت بركس حيوانات خاص للمواطنين شقيرات قبل تدميره، بذريعة البناء دون ترخيص، علما أنه 

  .البركس قبل أيام فقط هدم تم تسليمهما قرار
  

 الحسيني يطالب بصندوق عربي لدعم القدس
   

طالب وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، بإنشاء صندوق  -وفا 2017- 3-22رام اهللا 
عربي للقدس، لدعم المقدسيين في مواجهة حملة التهويد والتمدد االستيطاني اإلسرائيلي، مشيرا إلى 

  .توجيهها إلى القمة العربية بشأن مخاطر تهويد المدينة المقدسةرسالة سيتم 
نحتاج لصندوق عربي فاعل لدعم المقدسيين : "وقال الحسيني في حديث إلذاعة موطني اليوم األربعاء

  ".وتعزيز صمودهم
 
 

 

  -انتهى-


