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  م10/3/2016 الخميس: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 موسم األعياد"لـ تمهيداً  قصىمستوطنون يدعون القتحامات واسعة لأل". 

 اقتحام بيرنباال وقلنديا ودهم منزلي عائلتي شهيدين: القدس. 

 شاملة على القدس ية تشن حرباً سرائيلالحكومة اإل: الحسيني. 

 صابات خالل مواجهات في شارع المدارس جنوب القدسإ. 

 ه ومقدساتهأرضية بحق شعبنا و سرائيلفتح تدين الجرائم اإل. 

 بسياسة االغتياالت بحق الشبان دائرة شؤون القدس تندد. 

  ة التعليمية في مدرستين في القدسصيدم يتفقد سير العمليوزير التربية. 

 المجلس الوطني يطالب بتدخل دولي عاجل لحماية شعبنا من إرهاب االحتالل.  
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  "موسم األعياد"لـ تمهيداً  قصىمستوطنون يدعون القتحامات واسعة لأل
جددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم الخميس، اقتحامها للمسجد  -وفا 2016-3- 10القدس 

المبارك، وسط دعوات من قادة منظمات هذه الجماعات ألوسع مشاركة في اقتحامات  قصىاأل
  .تمهيدية لمناسبة قرب موسم األعياد اليهودية التلمودية
موعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، وسط وقال مراسلنا إن اقتحامات المستوطنين تتم عبر مج

حراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، فيما تصدح 
حناجر المصلين وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين 

  .وجوالتهم االستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك
من جهتها، كثفت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها ألنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد 

أنها ستنظم فعاليات تلمودية  إلى خالل األيام القادمة تمهيدًا لموسم األعياد اليهودية، الفتةً  قصىاأل
  .خالل هذه األعياد قصىخاصة في األ

  
  ودهم منزلي عائلتي شهيديناقتحام بيرنباال وقلنديا : القدس

ي، فجر اليوم سرائيلاقتحمت قوات كبيرة ومعززة من جنود االحتالل اإل -وفا 2016-3-10القدس 
الخميس، بلدة بير نباال شمال غرب القدس المحتلة، والتي زعمت عثورها على سالح وأموال خالل 

  .حملة تفتيشها ألحد منازل المواطنين الذي تم اعتقاله
  .ية االقتحام والدهم مواجهات محدودة بين الشبان وقوات االحتاللوتخلل عمل

في السياق، اقتحمت قوات هائلة من جنود االحتالل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مخيم قلنديا 
شمال القدس المحتلة، وداهمت منزلي الشهيدين عبد الملك خروب ومحمد الكالوتي منفذا عملية 

  .النار بالقدس المحتلة يوم أمس األربعاء إطالق
  .وتخلل عملية االقتحام والدهم مواجهات متفرقة ومحدودة بين المواطنين وقوات االحتالل
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 شاملة على القدس ية تشن حرباً سرائيلالحكومة اإل: الحسيني

مدينة  قال وزير شؤون القدس، المحافظ عدنان الحسيني، إن ما يجري في -وفا 2016- 3-9القدس 
ية، تطال الحجر والبشر وتتدحرج نحو حرب دينية، في سرائيلشاملة تشنها الحكومة اإل اً القدس، حرب

  .أساسها سياسي
األربعاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين وائل  أمس يومحسيني لدى استقباله وحذر ال

ية سرائيلرئيس الحكومة اإلناصر الدين عطية، من االنجرار وراء سياسة الخداع التي يمارسها 
الواقع يمعن في  أرضالمبارك، فيما على  قصىوادعاءاته بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد األ

  .اته التعسفية بحق المقدسيين والمقدساتإجراء
ية، سرائيلجهزة الرسمية اإلحالة من الهستيريا أصيبت بها األ إلىإن هذه السياسات تشير : وقال

هداف التوسعية، وٕالغاء الصبغة الفلسطينية العربية عن مدينة يع في تهويد وتمرير األوالفشل الذر 
  .القدس المحتلة

سرة الدولية وممارسة دورها في ستبقى تتصرف كدولة فوق القانون ما لم يتم وقوف األ إسرائيلوأكد أن 
اتها إجراءالحتالل بوقف حقاق الحقوق المشروعة، وٕالزام سلطات اإ تجسيد مبادئها بالحرية والعدالة و 

دول العالم  قرتها الشرعية الدولية، داعياً أالتعسفية بحق شعبنا واالعتراف بحقوقهم المشروعة، التي 
  .السويد في اعترافها بدولة فلسطيناالقتداء بمملكة  إلى

العربي زلي الفلسطيني دراك حقيقة الوجود األإ إلىية نتنياهو سرائيلودعا الحسيني رئيس الحكومة اإل
المقدسة، وٕانهاء احتالله ألراضي دولة فلسطين المحتلة والعودة  رضي المسيحي في هذه األسالماإل
  .، وعدم قيادة شعبه نحو المجهول1967حدود الرابع من حزيران عام  إلى
ي سرائيلمن تداعيات استمرار التعنت اإل ، محذراً منية ال يجدي نفعاً إن التفكير بالعقلية األ: وقال
  .لتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرفوا
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  صابات خالل مواجهات في شارع المدارس جنوب القدسإ
يشهد شارع المدارس بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، منذ  -وفا 2016-3-10القدس 

أصيب خاللها ساعات صباح اليوم الخميس مواجهات عنيفة بين طلبة المدارس وقوات االحتالل، 
  .عدد من الطالب والمواطنين باختناقات

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل تطلق وابًال من القنابل الصوتية الحارقة والغازية 
  .السامة المسيلة للدموع، فيما يرد الشبان بالحجارة واأللعاب المفرقعة والزجاجات الفارغة

جبل "المقامة على أراضي المواطنين في " أرمون هنتسيف" وتتركز المواجهات في محيط مستوطنة
  ".المكبر

  
  ه ومقدساتهأرضية بحق شعبنا و سرائيلفتح تدين الجرائم اإل

، على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، الجرائم "فتح"أدانت حركة  -وفا 2016-3- 10رام اهللا 
  .ومقدساتهه أرضية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني و سرائيلاإل

ية المتمثلة باستمرار االحتالل واالستيطان سرائيلإن الجرائم اإل :وقال القواسمي في بيان اليوم الخميس
ية والمسيحية وعلى رأسها المسجد سالموبناء الجدار العنصري، والتعدي السافر على مقدساتنا اإل

عتقال اإلداري وهدم البيوت ، واإلعدامات الميدانية اليومية بحق األطفال والنساء، واالقصىاأل
  .وتجريف المزروعات وحرقها، ما هي إال أعلى درجات اإلجرام واإلرهاب المنظم

وشدد القواسمي على أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته وكرامته، ويناضل من أجل إنفاذ 
ي ألراضي الدولة يلسرائإنهاء االحتالل اإل إلىالقانون الدولي، الذي دعا وفقا لقراراته األممية 

  .الفلسطينية المعترف بها في األمم المتحدة وبأغلبية ساحقة
تضليل للرأي العام،  ،"رهاباإل"إن محاولة حكومة االحتالل الترويج بأنها ضحية تتعرض لـ :وقال

أن الشعب الفلسطيني  مكشوفة تماما للمجتمع الدولي، ولم تعد تنطلي على أحد، مؤكداً وهي محاولة 
ية االحتالل وسياسته العنصرية وٕاصراره على قتل السالم وٕاغالق كافة األبواب أمام الجهود هو ضح

  .صنع سالم حقيقي مبني على الشرعية الدولية إلىالدولية المختلفة الرامية 



 

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.org 
 

من أجل الحرية  ه، مناضالً أرضفوق  وشدد القواسمي على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً 
  .واالستقالل وٕاقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

  
  دائرة شؤون القدس تندد بسياسة االغتياالت بحق الشبان

نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير بجرائم سلطات االحتالل  - وفا 2016-3- 9القدس 
 إلىالقدس المحتلة وسلفيت، في إشارة األربعاء، في مدينتي  أمس يومي باغتيال ثالثة شبان سرائيلاإل

 .استمرارها في التصعيد وسياسة االغتياالت، خاصة بعد أحداث يوم أمس

أن ما تقوم به حكومة االحتالل في مدينة القدس وباقي محافظات " :واعتبرت الدائرة في بيان صحفي
لمحرمات في عمليات الضفة الغربية هو ارهاب منظم وعمليات قتل متعمدة تجاوزت كافة الحدود وا

 ".القتل وسفك الدماء بحق أبناء شعبنا

ي ال يمكن التهاون معه، أو السكوت عنه، وبالتالي فإن إسرائيلرهاب إ ما يجري من جرائم و ": وتابعت
تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته أصبح أمرا ملحا، في ظل ما تشهده المدينة المقدسة من أخطار 

 ".حقيقية

ات العقابية التي أقرتها حكومة االحتالل جراءت الدائرة من مخاطر وتداعيات اإلوفي سياق آخر، حذر 
 4يوم أمس، في أعقاب الهجمات الثالث في القدس، ويافا، وبتاح حتكفا، والتي راح ضحيتها 

  .مواطنين بينهم أم لخمسة أبناء
  

  صيدم يتفقد سير العملية التعليمية في مدرستين في القدسوزير التربية 
األربعاء، سير  أمس يومبية والتعليم العالي صبري صيدم تفقد وزير التر  -وفا 2016-3-9القدس 

ضرورة تعزيز صمود الطالب، وتحسين  العملية التعليمية في مدرستين في القدس المحتلة، مؤكداً 
  .البيئة التعليمية لهم

جديد في مدينة القدس، بمشاركة في باب ال" الهدى"و" تيراسنطا"بزيارة ميدانية لمدرستي  وقام صيدم
  .وحضور وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني
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االبتدائية المبنية من الطوب وبعضها من الصفيح ضرورة ترميمها، " الهدى"وأكد خالل تفقده مدرسة 
  .لتصبح مالئمة لحق الطلبة بالتعلم، وفق بيئة مناسبة

  .به لبعض المواهب التي استعرضوها ترحيباً ، واستمع "تيراسنطا"كما التقى بطلبة مدرسة 
وأوضح أن الوزارة مهتمة بالوقوف على احتياجات الطلبة في مدينة القدس، وفق اآللية المتبعة لرفعة 
التعليم في فلسطين والقدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة والهجمة الشرسة التي تشنها قوات 

  .االحتالل بحق األهالي والطلبة واألطفال هناك
نحن شهود اليوم على جريمة ترتكب بشكل يومي بحق أطفالنا في ظل هذه الظروف، "  :وأضاف

  ."نحن بينهم اليوم ليشعروا أننا نعمل على تحسين ظروفهم التعليمية
  

  لالمجلس الوطني يطالب بتدخل دولي عاجل لحماية شعبنا من إرهاب االحتال 
    
الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة طالب المجلس الوطني   -وفا 2016- 3-9عمان 

االحتالل  بالخروج عن الصمت والتدخل الفوري والعاجل لحماية الشعب الفلسطيني من إرهاب
ي، خاصة بعد سلسلة الجرائم والعقوبات الجماعية التي قررتها حكومة المتطرف نتنياهو ضد سرائيلاإل

 .شعبنا الصامد

تصريح صحفي صدر عنه اليوم األربعاء،   رئيسه سليم الزعنون في وأدان المجلس بشدة على لسان
قوات االحتالل والمستوطنون بحق أبناء   والتنكيل التي تمارسها عمليات اإلعدام الميداني البشع

 .خاصة األطفال  الشعب الفلسطيني

والحضارة وحقوق  عن كل مبادئ اإلنسانية واعتبر أن تلك االنتهاكات العنصرية والفاشية عارية تماماً 
 .ي عليها ليل نهارسرائيلاإلنسان التي يتشدق بها دعاتها الذين يصمتون على عدوان االحتالل اإل

المقاومة   وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا اإلرهاب األرعن لن يردعه ويوقفه إال مواصلة
وهو  ولن تنال من عزيمته،ي لن تفت في عضد شعبنا سرائيلن كل جبروت آلة القتل اإلأوالنضال، و 

أبناء  ماض في دربه حتى العودة والحرية واالستقالل وٕاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً 
  .الوحدة والتضامن واالبتعاد عن كل ما يشتت الطاقات واإلمكانيات إلىشعبنا وكافة فئاته وقطاعاته 


