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  2017شباط  ، 26- 25- 24الجمعة والسبت واألحد  : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 بدخول القدس" األلكسو"لم يسمح لوفد االحتالل : السوداني ومحارب. 

 131 مستوطناً يقتحمون المسجد األقصى. 

 دعيس يحذر من هدم األقصى بسبب حفريات االحتاللإ. 

 انهيارات أرضية جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل. 

 وقفة احتجاجية لطالب مدرسة أغلقتها سلطات االحتالل في القدس. 

  في رحاب األقصى" الجمعة"ألف فلسطيني يؤدون  50أكثر من. 

 التربية تستنكر إغالق المدارس بحجة التحريض. 

 مقدسيون يستنكرون قرار إغالق مدرسة في القدس. 

 صيدم يتفقد دار األيتام الصناعية والمعهد العربي في ضواحي القدس. 
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 الكشف عن مخطط تهويدي جديد في القدس. 

 ات ليلية عنيفةاالحتالل يحاصر بلدة العيسوية وسط مواجه: القدس. 

  أبو سرور"االحتالل يرفض تسليم جثمان الشهيد المقدسي". 

  مليون شيكل لمشاريع تهويدية في القدس 700االحتالل يخصص. 

 االحتالل يقتحم حزما والشبان يتصدون بمواجهات تسببت بعشرات اإلصابات. 

 مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في القدس المحتلة. 

 498  ًاقتحموا األقصى األسبوع الماضيصهيونيا. 

 تمديد اعتقال مدير المخطوطات في المسجد األقصى. 

  أطفال من حي سلوان جنوب األقصى 3مستعربون يعتقلون. 

 مصّلون في األقصى يتصدون القتحامات المستوطنين. 
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  بدخول القدس" األلكسو"االحتالل لم يسمح لوفد : السوداني ومحارب

 

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات زيارة وفد المنظمة العربية للتربية  -وفا 2017- 2-23رام اهللا 
برئاسة مديرها العام عبد اهللا محارب لفلسطين بعد زيارة عدد كبير من " األلكسو"والثقافة والعلوم 

 .المؤسسات الثقافية والتعليمية واألثرية في مدن الضفة الغربية

أيام، بتنظيم جولة سياحية في مدينة أريحا شملت زيارة مركز  5 وانتهت هذه الزيارة التي استمرت لمدة
  .تصنيع الفسيفساء وقصر هشام

وكان في وداع الوفد كٌل من أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد 
سالمي لدى فلسطين السوداني ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر وممثل منظمة التعاون اإل

أحمد الرويضي، والناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، ووزير العدل السابق علي خشان، ومدير 
عام المواقع األثرية في الضفة الغربية إيهاب داوود الذي أشرف على تنظيم جولة سياحية للوفد في 

  .أريحا
ني ومؤسساته بزيارة األشقاء العرب وأثنى السوداني على زيارة الوفد وعبر عن سعادة الشعب الفلسطي

لألراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إياهم لنقل صورة معاناة شعبنا لباقي األشقاء، متمنياً المزيد من 
  .الزيارات التي من شأنها كسر الحصار عن الفلسطينيين

من دخول القدس كما أكد أن سلطات االحتالل منعت وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
في المدينة؛ لعدم رغبة االحتالل في إطالع " األلكسو"الذي كان مقرراً ضمن البرنامج الفتتاح قصر 

الوفد على محاوالته المتكررة لسرقة االثار وإغالق المؤسسات التعليمية األمر الذي يؤكد على سياسة 
  .االحتالل بطمس الحقائق على ارض الواقع

حققت أهدافها بشكل كبير بعد بحث العديد من المشاريع الثقافية والتربوية وشدد على أن الزيارة 
  .لفائدة فلسطين ومدينة القدس تحديداً لتعزيز صمود شعبنا ومؤسساته المقدسية

كما التقى الوفد الرئيس محمود عباس وعدداً من الوزراء المختصين في مجال التربية والثقافة : وقال
زيارة مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية ومناقشة العديد من المشاريع ذات العالقة والعلوم، إضافة إلى 
  .لتنفيذها في فلسطين
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بدوره شكر محارب كل األطراف التي ساهمت في تنظيم وتنسيق هذه الزيارة التاريخية على رأسها 
ائه الرئيس، ومجموعة مكتب الرئيس واللجنة الوطنية، معبراً عن سعادته بزيارة األراضي الفلسطينية ولق

  .من المسؤولين والمختصين في مجال التربية والثقافة والعلوم
رأينا معاناة الشعب الفلسطيني مع آفات االحتالل البغيض وعنجهيته في معاملته لهذا : "وأضاف

ا الشعب، وفوجئنا بمنع السلطات اإلسرائيلية من دخولنا مدينة القدس التي بذلنا جهوداً كبيرة لزيارته
  ".ولم نتمكن من ذلك

  
  مستوطناً يقتحمون المسجد األقصى 131

  

مستوطناً، في الفترة الصباحية من اليوم األحد، المسجد  131اقتحم  -وفا 2017- 2- 26القدس 
األقصى المبارك من باب المغاربة، معظمهم من ُغالة المتطرفين ودعاة بناء الهيكل المزعوم على 

  .أنقاض المسجد األقصى
 

عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة االحتالل حراسة وحماية المستوطنين  وتولت
خالل اقتحامهم المسجد وتنفيذ جوالت استفزازية فيه، في حين تصدى مصلون لهذه االقتحامات 

  .بهتافات التكبير االحتجاجية
  

ية في المسجد، فيما اكتفى وقال مراسلنا إن عدداً من المستوطنين حاول أداء طقوس وصلوات تلمود
  .عدد آخر ببعض اإليماءات والحركات التلمودية، وكل ذلك بحراسة قوات االحتالل المرافقة
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  دعيس يحذر من هدم األقصى بسبب حفريات االحتاللإ
 

حّذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، من  -وفا 2017- 2-26رام اهللا 
المحاوالت الحثيثة التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من هدم المسجد األقصى من خالل 

 .الحفريات اليومية التي تقوم بها في محيطه

وقال ادعيس في بيان اليوم األحد، إن ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم 
  .ارساته هذهاالحتالل بإضرامها بشكل يومي من خالل مم

وأكد ادعيس أن هذه الممارسات اليومية ما هي إال تجاوز ورفض واضح للقرارات الصادرة عن 
المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها قرار اليونسكو نهاية العام الماضي، الذي أكد أحقية المسلمين 

  .الحصري بالمسجد األقصى وحائط البراق
ة بمتابعة القرارات الصادرة عنها وليس االكتفاء بإصدارها، وطالب وزير األوقاف المؤسسات الدولي

وإال فإنها ستكون فقط قرارات شكلية ال جدوى عملية منها، كما طالب العالمين العربي واإلسالمي 
بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمنع االحتالل اإلسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد األقصى ولكافة 

  .مية والمسيحيةأماكن العبادة اإلسال
  

  انهيارات أرضية جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل
 

في بلدة سلوان جنوب " حوش بيضون"وقعت انهيارات أرضية في  -وفا 2017- 2- 26القدس 
المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، بسبب حفريات االحتالل اإلسرائيلي، المتواصلة في المنطقة، 

 .نطقةوذلك حسب ما نقله سكان الم

األقرب إلى الجدار الجنوبي  -يشار إلى أن العديد من شوارع سلوان، خاصة شارع حي وادي حلوة
يشهد كل عام انهيارات أرضية، وتشققات وتصدعات في مباني وعقارات  - للمسجد األقصى

المواطنين بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية، بإشراف ودعم سلطات االحتالل 
لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد األقصى، وباحة حائط البراق، والمنطقة المحيطة؛ لطمس المعالم 

  .العربية اإلسالمية، وتخدم أسطورة الهيكل المزعوم، والروايات التلمودية الزائفة
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  وقفة احتجاجية لطالب مدرسة أغلقتها سلطات االحتالل في القدس
 

مدرسة النخبة االبتدائية للبنين في قرية صور باهر جنوب  نفذ طالب -وفا 2017- 2- 26القدس 
شرق القدس المحتلة، صباح اليوم األحد، وقفة أمام مدرستهم، احتجاجا على قرار إغالقها من قبل 

 .سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  .ورفع طالب المدرسة الفتات احتجاجية ضد إغالق مدرستهم، وطالبوا بإعادة فتحها أمامهم
لجان أولياء أمور طالب مدارس صور باهر اجتمعت يوم أمس، في ساحة مدرسة النخبة وكانت 

، بهذا الخصوص، وقررت في نهايته اعتبار اليوم، يوما دراسيا عاديا للطالب، ويتم مزاولة "المغلقة"
  .الحصص الدراسية في الشارع أمام المدرسة، بسبب إغالقها

االحتجاجية على قرار إغالق المدرسة، الذي اتخذته وزارة  أنها سُتصّعد من خطواتها"وأكدت اللجان 
المعارف بحكومة االحتالل، بتهم وصفتها اللجان بأنها مختلقة وغير حقيقية، وهدفها ضرب القطاع 

  ".التعليمي في القدس المحتلة
  

 في رحاب األقصى" الجمعة"ألف فلسطيني يؤدون  50أكثر من 

  
ألف فلسطيني من القدس وضواحيها ومن أراضي  50ن أدى أكثر م -وفا 2017- 2- 24القدس 

صالة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد األقصى المبارك، رغم إجراءات االحتالل المشددة  48العام 
 .في مدينة القدس، خاصة في بلدتها القديمة ومحيطها، ومحيط المسجد المبارك

" حرس الحدود"لخاصة ومن ما يسمى وكانت قوات االحتالل قد نشرت المزيد من عناصر وحداتها ا
في شوارع وطرقات المدينة، ونشرت دوريات راجلة في القدس القديمة، بينما نشرت مثلها في 

الشوارع المحاذية لسور القدس التاريخي، باإلضافة إلى دوريات محمولة وخيالة، فضًال عن نصب 
المسجد األقصى واحتجاز بطاقات  الحواجز العسكرية والشرطية في الشوارع والطرقات، وعلى أبواب

  .العشرات من الشبان خالل دخولهم إلى األقصى المبارك للصالة فيه
األخطار الحقيقية والجدية التي  من جانبه، حذر خطيب الجمعة باألقصى الشيخ عكرمة صبري، من

طنين من قبل المستو   تحدق بالمسجد األقصى من كل ناحية، الفتاً إلى أن هناك محاوالت مستمرة
  .الُمقتحمين ألداء صلوات تلمودية في رحابه
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ووزراء من حكومات االحتالل السابقة اقتحموا المسجد " الكنيست"وأضاف أن عدداً من أعضاء 
إن المسجد األقصى "األقصى في اآلونة األخيرة، مشيراً إلى تصريح أحد المستوطنين والذي قال فيه 

  ".لليهود
  

  المدارس بحجة التحريضالتربية تستنكر إغالق 
 

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، مساء اليوم الخميس، إغالق  -وفا 2017- 2-23رام اهللا 
االحتالل للمدارس الفلسطينية بتهم التحريض، واعتبرت مدارس االحتالل مصانع للتحريض 

 .والكراهية

هذه التحريض وتبث الحقد في  إن مدارس االحتالل هي التي تمارس: وقالت الوزارة في بيان لها
  .نفوس طلبتها ضد العرب بشكل عام والفلسطينيين على وجه الخصوص

ونفت الوزارة الذريعة اإلسرائيلية إلغالق إحدى المدارس في القدس المحتلة، مؤكدًة أن مدارسها 
يوجهها  تدرس المنهاج الفلسطيني كباقي مدارس فلسطين، رافضًة بالشكل القطعي كل االتهامات التي

  .االحتالل لها
وأكدت الوزارة أنَّ مناهجها ال تحتوي أي نوع من أنواع التحريض، بل هي مناهج تدعو للتمسك 

  .والدفاع عن الثوابت الفلسطينية وقضيتها العادلة والتي تشرعنها القوانين الدولية
العاجل من أجل لجم هذه ودعا البيان كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية إلى التدخل 

  .االنتهاكات والعمل على حماية المسيرة التعليمية وضمان استمرارها دون أي مضايقات
يذكر أن سلطات االحتالل أغلقت اليوم مدرسة النخبة االبتدائية في صور باهر بالقدس المحتلة، 

  .تحت ذرائع أمنية واهية
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  قدسمقدسيون يستنكرون قرار إغالق مدرسة في ال
 

استقبل المواطنون المقدسيون، خاصة أبناء بلدة صور باهر جنوب  -وفا 2017- 2- 23القدس 
شرق القدس المحتلة، قرار محكمة االحتالل العليا اليوم الخميس، بإغالق إحدى مدارس البلدة، 

بكثير من الغضب واالستياء، وبموجة من الغضب الشعبي ترجمها السكان على مواقع التواصل 
 .ماعي، وأكدوا أنها تأتي في إطار تصعيد االحتالل حربه على التعليم في المدينة المقدسةاالجت

" النخبة"وكانت محكمة االحتالل العليا صادقت، اليوم الخميس، على إغالق مدرسة إغالق مدرسة 
ة االبتدائية ابتدائية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بادعاء أن مناهجها التعليمي

  ".إسرائيل"ضد " تحرض"
وتم اقتياد مدير المدرسة إلى التحقيق لدى شرطة االحتالل اليوم وتم إخالء سبيله الحقا بشروط 

  .مقيدة
، عملتا على إغالق مدرسة "اإلسرائيلية"وذكرت مصادر عبرية إن وزارة التربية والتعليم والشرطة 

الصفوف من األول حتى السادس، بدعوى أن  تلميذا في 220االبتدائية، التي يدرس فيها " النخبة"
  ".إسرائيل"، كما أنها تدرس مناهج تحريضية ضد "عدائية"مؤسسيها ومن يمولها ويقف خلفها جهات 

، قبل عدة أسابيع أمر إغالق "اإلسرائيلية"وحسب المصادر نفسها، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم 
لؤي بكيرات، الذي رفض االنصياع لهذا األمر وجرى تقديم للمدرسة وتم تسليم القرار، إلى مديرها 

  ".اإلسرائيلية"شكوى ضده إلى الشرطة 
وكانت الوزارة نفسها امتنعت عن منح تصريح بافتتاح المدرسة مطلع العام الدراسي الحالي، وأصدرت 

لسطيني، المدرسة التي تسير وفقا للمنهاج الدراسي الف   الحقا أمر إغالق بحق المدرسة، إال أن
  .استمرت في العمل

وهدد وزير التعليم بحكومة االحتالل نفتالي بينيت بإغالق كل مدرسة يقوم نظامها التعليمي على 
  ".إسرائيل"التحريض ضد 

واتهم نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي سلطات االحتالل وأذرعها المختلفة بتصعيد سياساتها 
القدس المحتلة، وسعيها إلفراغ مناهج التعليم من مضمونها،  التي تستهدف قطاع التعليم في مدينة

بهدف فرض مناهجها وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وإفراغ العملية التعليمية من محتواها التربوي 
  .يوالوطني والنضال
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وتساءل مواطنون عن أساليب التصدي لسياسات االحتالل، والعمل سريعا على إنقاذ القطاع التعليمي 
  .ن حمالت تهويده الشرسة التي تسعى إليها حكومة االحتاللم

  
  صيدم يتفقد دار األيتام الصناعية والمعهد العربي في ضواحي القدس

 

تفقد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الخميس، ووزير  -وفا 2017- 2- 23القدس 
 .بلدة العيزرية القدس ومحافظها عدنان الحسيني دار األيتام الصناعية في

وشارك في هذه الجولة، الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والمالية واألبنية واللوازم فواز مجاهد ومدير 
تربية القدس سمير جبريل، وكان في استقبالهم، مدير عام دار األيتام الصناعية الشيخ ابراهيم زعاترة، 

ف عيسة، ومدير العالقات العامة خالد أبو ومدير المصانع بكر منصور، ومدير التعليم المهني شري
ارميلة، ومدير ديوان وزير األوقاف نجيب فرعون، ورئيس مجلس العيزرية موسى الشاعر، وأمين سر 

  .حركة فتح فيها موسى جبر
وأكد صيدم أن هذه الجولة تندرج في إطار االهتمام بقطاع التعليم المهني والتقني ودمجه بالتعليم 

الطلبة لإلقبال على التخصصات المهنية من أجل محاربة البطالة المتزايدة في المدرسي وتشجيع 
  .صفوف الشباب ال سيما الخريجين منهم

وأوضح أن هذه الزيارة جاءت لالطالع على اإلمكانات الموجودة في دار األيتام، ودراسة االحتياجات 
ذا القطاع، معرباً عن اعتزازه بهذا والعمل على تلبيتها ضمن السياسات والتوجهات التربوية في دعم ه

  .الصرح العلمي التعليمي العريق
من جهته، أشاد الحسيني بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة وكوادرها في دمج التعليم المهني والتقني 

بالتعليم المدرسي والذي يتيح المجال للطلبة الدخول لسوق العمل ويحد من نسبة البطالة المنتشرة 
  .وف الشباب وخاصة الخريجين منهمبين صف

وفي سياق متصل، تفقد صيدم والوفد المرافق له، المعهد العربي في بلدة أبو ديس، حيث كان في 
عماد . عماد أبو كشك، وأعضاء مجلس األمناء، ومدير المعهد د. د.استقباله رئيس المعهد العربي أ

ه المختلفة وسكن األيتام فيه، بمشاركة مدير أبو راس، ورؤساء المجالس المحلية، لالطالع على مرافق
  .تربية ضواحي القدس بسام طهبوب
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وأكد صيدم أنَّ كل من في مدينة القدس يبحثون عن الفعل الحقيقي وذلك من أجل أن يستنهضوا 
الهمم لرفعة مؤسساتنا الحقيقية وإرجاع شريان الحياة لها، موضحاً أنَّ الوزارة تبذل كل الجهود في 

  .ا الفعل المنشود ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي وتعزيزه في المجتمعسبيل هذ
وقدَّم أبو كشك شكره للوزير صيدم على هذه الزيارة المهمة للمعهد، مؤكداً أنَّ المعهد هو البذرة التي 

  .انطلقت منها جامعة القدس
الشهداء موفرًة لهم المأكل والملبس ومصاريف وأشار إلى أنَّ المعهد ما زال يأوي األيتام وأبناء 

  .التعليم
 1981بافتتاح قسم األيتام، وفي عام  1965وتحدث أبو راس عن مسيرة المعهد والتي بدأت عام 

  .افتتحت كلية العلوم والتكنولوجيا لينطلق بعد ذلك منها الصرح الكبير لجامعة القدس
األيتام، واالطالع على إبداعات الطلبة وآليات  وتجوَّل الحضور بمرافق المعهد المختلفة وسكن

  .التدريس المتبعة في المعهد التي تعتمد ربط التكنولوجيا بالتعليم
وفي ختام الجولة، عرض طلبة مختبر اإلبداع في المعهد تطبيقات إلكترونية محمولة مختصة في 

نالت هذه األعمال إعجاب  تشجيع السياحة الداخلية وبمعرفة أوضاع الطرق والمعابر والجسور، وقد
  .الوزير والوفد المرافق له

  
  الكشف عن مخطط تهويدي جديد في القدس

 

كشفت مصادر عبرية النقاب أمس الجمعة عن مشروع جديد في إطار المشروعات الهادفة 
" مشروع سياحي"تم إيداع مخطط لالعتراضات إلقامة ما سمي بـ   المحتلة، حيث القدس تهويد إلى

 .(الُمطل على القدس القديمة(على سفوح جبل الزيتون 

أن المخطط الذي أودع لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة العبرية " يروشاليم"وذكرت أسبوعية 
جديد في سفوح جبل الزيتون، مما " متنزه"لبلدية االحتالل في القدس يتعلق بإقامة 

التي سيقوم عليها المشروع سواء للبناء أو   سكان المنطقة من استغالل األراضي المقدسيين يحرم
 .ألغراض تخدم مصالحهم

) جبل سكوبيس(على جبل المشارف  الجامعة العبرية ويربط المشروع الجديد بين جبل الزيتون وبين
موقعاً مطال على البلدة القديمة في القدس إضافة إلى  ١٧٧كم، وسيقام على طوله ٣، ٦ويبلغ طوله 
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ت عامة طرقات ومقهى ومركز معلومات ومحل لبيع التذكارات وآخر لبيع المأكوالت الخفيفة وحماما
 .وموقف سيارات ومخزن

كما يتضمن المشروع أيضا، إقامة مباني أخرى لتقديم خدمات، ويطلق على هذا المشروع الذي 
اسم  نتنياهو بالتعاون مع البلدية ووزارة القدس في حكومة" سلطة تطوير القدس"بادرت به ما تسمى 

المسجد  ، ويخطط إلقامته على السفوح الغربية لجبل الزيتون ويطل على"متنزه منتصف االرتفاع"
 .مليون شيكل  ٢٥  المبارك وأسوار البلدة القديمة وتقارب تكلفة إقامته األقصى

وحتى دير البولونيات، أما " بيت اورون"ويقسم المتنزه إلى عدة مقاطع، األول يمتد من مستوطنة 
تنزه عوزية المقطع الثاني فيمتد من الدير المذكور وحتى شارع المنصورية، والمقطع الثالث يمتد من م

 .وحتى عقبة الحلبيين

. ويتضمن المخطط أيضا إدخال تعديالت تنظيمية تاريخية على ما يوصف بحوض البلدة القديمة
وتحدد على طول مسار المتنزه األشجار القديمة التي يتوجب الحفاظ عليها وكذلك األشجار التي 

 .ستقتلع ويتم إعادة زراعتها في أماكن أخرى

معاليه (آريه كينغ، عضو مجلس بلدية القدس العبرية والمستوطن في رأس العامود وقال المتطرف 
رين ويضاعف من عدد الزائ اليهود هذا مشروع مبارك أعيق تنفيذه عدة سنوات وآمل أن يخدم): "زيتيم

  .على حد تعبيره" لجبل الزيتون
 

 االحتالل يحاصر بلدة العيسوية وسط مواجهات ليلية عنيفة: القدس

  
وُمحكًما على بلدة  مشدًدا عسكريًّا  حصارًا الماضية، الليلة االحتالل، جنود من كبيرة قوات فرضت

المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على كافة مداخلها الرئيسية والفرعية  القدس العيسوية وسط
 .بدوريات محمولة وراجلة نكلت خاللها بالمواطنين

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة بصورة مباغتة، عقب تشييع جثمان 
وشرعت قوات  -الذي قضى مساء أمس بحادث سير في أريحا-مد كايد محموداألسير المحرر مح

االحتالل بمهاجمة المشيعين بقنابل الصوت الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع، ما تسبب 
بمواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة، رّد فيها شبان وأشبال البلدة على قوات 

، ولم يبلغ عن إصابات مباشرة )قنابل مولوتوف(زجاجات الفارغة وأخرى حارقة االحتالل بالحجارة وال
 .أحد جنود االحتالل إصابة أو اعتقاالت بين المواطنين، فيما تحدثت وسائل إعالم عبرية عن



 

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 
 

  "أبو سرور"يرفض تسليم جثمان الشهيد المقدسي االحتالل 
 

ردت نيابة االحتالل بقرار جديد يتضمن رفضها القاطع تسليم جثمان الشهيد المقدسي عبد الحميد 
المحتلة، المحتجز في ثالجات االحتالل منذ  القدس جنوب شرق جبل المكبر أبو سرور، من حي

 .شهرا 111

حافلة تابعة  بعد تنفيذه عملية فدائية قام خاللها بتفجير) عاًما 19(واستشهد عبد الحميد أبو سرور 
 .نيسان الماضي ١٨مستوطناً، وذلك في  12في مدينة القدس والتي أصيب بها  )12(لالحتالل رقم 

وكانت نيابة االحتالل أصدرت تقريراً مفصًال يتضمن رفضها القاطع بتسليم جثمان الشهيد عبد 
شهاده مباشرة، حيث شهراً أي بعد است 11الحميد، علماً أن معركة استعادة جثمان الشهيد بدأت قبل 

تم ضم قضيته اللتماس المطالبة بجثامين ستة شهداء مدينة القدس، الذين أفرج عنهم، فيما بقي 
 .جثمان الشهيد عبد الحميد محتجزاً حتى اآلن

محمد طرايرة، محمد الفقيه، عبد الحميد أبو : احتجاز جثامين الشهداء سلطات االحتالل وتواصل
  .، محمد نبيل سالم، فادي قنبرمصباح أبو صبيح سرور، رامي عورتاني،

 
  مليون شيكل لمشاريع تهويدية في القدس 700االحتالل يخصص 

 

مليون شيكل لتعزيز المشاريع التهويدية  700الخميس، تخصيص قررت حكومة االحتالل، ليلة أمس 
 .العبرية تنفيذها في المدينة القدس التي تنوي بلدية

صل إليه بين اللجنة التي شكلها العبرية، فإن اتفاقا تم التو " يديعوت أحرونوت"وحسب موقع صحيفة 
ولجنة أخرى من بعض الوزارات وبلدية القدس يقضي بتخصيص  نتنياهو رئيس وزراء االحتالل بنيامين

 .مليون شيكل لصالح البلدية 7000

ف التمويل إلى تعزيز التواجد اليهودي في المدينة ودعم المشاريع التي تنفذها البلدية مؤخرا ويهد
. والعمل على تطوير المدينة لتكون سياحية ومكان الستقبال آالف السياح من دول العالم المختلفة

 .وفق الموقع

هذه المشاريع : "بحكومة االحتالل، المتطرف زئيف الكين" وزير شؤون القدس"وقال ما يسمى بـ
معتبرا تلك الميزانية بأنها ستنقل القدس )". إسرائيل(هدفها العمل على أن تبقى القدس عاصمة لـ

 .اليهود خطوة جديدة إلى األمام بتعزيز وضعها االقتصادي والقومي وتعزيز الصمود فيها لدى
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 االحتالل يقتحم حزما والشبان يتصدون بمواجهات تسببت بعشرات اإلصابات

 
المحتلة إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها في  القدس شمال شرق حزما حّولت قوات االحتالل قرية

 .ساعات الليلة الماضية

لق خاللها جنود االحتالل وتصدى شبان القرية آلليات وقوات االحتالل، بمواجهات عنيفة، أط
عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة ما تسبب بإيقاع عشرات اإلصابات باالختناق 

 .بين صفوف المواطنين

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت حزما من كل االتجاهات، وأطلقت وابال 
 .دى لها شبان القرية بالحجارةمن لقنابل الغازية السامة حينما تص

يذكر أن حزما تخضع لحصار عسكري مشدد منذ عدة أسابيع عقب إغالق مداخلها الرئيسية 
  .بالمكعبات اإلسمنتية الضخمة بسبب المواجهات المستمرة فيها ضد االحتالل

  
 

  مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في القدس المحتلة
 

يهاجمون شبانا  المستوطنين ليلة أمس الخميس، فيديو يظهر مجموعة منبثت القناة العبرية الثانية، 
الذي يعتبر مشجعوه من األغلبية العنصرية  القدس من أصول فلسطينية بعد انتهاء مباراة بين فريق بيتار

  .الماضي  اليهودية وأبناء سخنين العربي الشهر
 

ينزلون من سيارتين وأن أحدهما كان بلباس جندي  اليهود ويظهر من الفيديو مجموعة من المستوطنين
بالضرب بالهراوات والركل على الشبان العرب في أعقاب خروجهم من مول المالحة   احتاللي واعتدوا

  .التجاري عقب انتهاء المباراة
 

من المعتدين وتم تقديمهم للمحكمة لتمديد ولفتت القناة إلى أنه تم التعرف على ثالثة أشخاص 
  .اعتقالهم االحتياطي لحين استكمال التحقيقات معهم
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  صهيونياً اقتحموا األقصى األسبوع الماضي 498

 

خالل  األقصى للمسجد) إسرائيلياً ) 498 اقتحام إنترناشيونال لألنباء، "قدس برس"رصدت وكالة 
 .األسبوع الماضي

 
 238فبراير الجاري، اقتحام / من شهر شباط 23وحتى الـ 17ت الفترة الواقعة ما بين الـوشهد

جوال في ، ُسمح لبعضهم بالتاليهود من فئة الطالب والمرشدين 196 مستوطناً يهودياً، إلى جانب
 .دون تحديد باستثناء المصليات المسقوفة المسجد األقصى جميع باحات

 
ضمن الجوالت  يهم العسكري في الفترة ذاتها،بز  ساحات األقصى) إسرائيلياً (جندياً  63اقتحم  كما

االستكشافية التعريفية في المسجد األقصى المبارك، الصباحية والمسائية، إلى جانب اقتحام أحد 
 .(اإلسرائيلية" (اآلثار"العاملين في سلطة 

 
شرطة  واحدة خالل األسبوع الماضي، حيث قام عناصر من اعتقال وتم تسجيل حالة

أحد أبواب المسجد األقصى، واقتادتها ألحد مراكزها في   باعتقال الشابة مروة وزوز من االحتالل
  .البلدة القديمة، ثم أفرجت عنها في اليوم نفسه دون قيد أو شرط

 
إلى أن األسبوع الماضي هو األسبوع األعلى من حيث أعداد الُمقتحمين  "قدس برس"ولفتت 

 .فبراير الجاري/ للمسجد األقصى خالل شهر شباط

 
تحامات تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وذلك بحماية عناصر من الشرطة ُيشار إلى أن االق
، وحتى 19677عام  القدس الخاضع لسيطرتها الكاملة منذ احتالل "باب المغاربة"اإلسرائيلية من 

بالرقص والغناء وأداء الطقوس التلمودية المستفزة لمشاعر   حيث يقوم المستوطنون "سلسلةباب ال"
  .المصلين المتوافدين على مدار اليوم للمسجد األقصى
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  تمديد اعتقال مدير المخطوطات في المسجد األقصى
 

المبارك رضوان عمرو  رئيس مركز المخطوطات في المسجد األقصى الاعتق محكمة االحتالل مددت
 .حتى يوم األحد القادم

  .المبارك المسجد األقصى وكان االحتالل اعتقل يوم أمس عمرو من منطقة القصور األموية، جنوب
 

  أطفال من حي سلوان جنوب األقصى 3مستعربون يعتقلون 
 

قاصرين من حي  أطفال بقوات االحتالل، مساء أمس، ثالثة" المستعربين"اعتقلت عناصر من وحدة 
 .، بحجة إلقاء الحجارةالمسجد األقصى جنوبسلوان الثُّوري ببلدة

غربي " المسكوبية"الثالثة إلى مركز التوقيف والتحقيق  األطفال انه تم نقل القدس وقال مراسلنا في
  .تقديمهم في وقت الحق من اليوم إلى المحكمة لتمديد اعتقالهم  القدس، وسيتم

 
  القتحامات المستوطنين مصّلون في األقصى يتصدون

 

اليهودية، خالل اقتحامها  المستوطنين تصدى مصلون لمجموعات من عصابات
 .بهتافات التكبير االحتجاجية  المبارك، اليوم الخميس، األقصى لمسجدل

وكانت هذه العصابات جّددت اقتحامها اليوم لألقصى المبارك من باب المغارة بحراسة مشددة من 
بلباسهم  اليهود من المتزمتين قوات االحتالل الخاصة، وذلك عبر مجموعات صغيرة؛ ضمت عددا

ونفذوا جوالت  "طالب ألجل الهيكل" التلمودي األسود التقليدي، كما ضمت عددا من منظمة
 .مشبوهة في أرجاء المسجد المبارك

  

  -انتهى-


