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  م10/4/2016 األحد: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  بينهم صحفيةمواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة  10االحتالل يعتقل 
 .مقدسية

 التي دمرها االحتالل" أبو نّوار"يوم تضامني مع مدرسة : القدس. 

 منزالً  50عة في سلوان تصديا لهدم العشرات يؤدون صالة الجم. 

 االحتالل يعتقل شابا وُيخلي سبيل ُمسنة بعد اعتقالها فجراً : القدس. 

  في " أدوميم معاليه"االحتالل بصدد بناء فندق ومكاتب تجارية بمستوطنة
 .القدس

 ية ومؤسسات القدس تدين اعتقال خطيب سالممجلس األوقاف والهيئة اإل
 .قصىاأل

  االحتالل يعتقل شابين ويصادر خيمة ويمنع إقامة صالة الجمعة جنوب
 .قصىاأل

 يسالمالمالكي يلتقي الوفد الحقوقي التابع لمنظمة التعاون اإل. 

 بذريعة حيازة سكين" باب العامود"اعتقال شاب في : القدس. 

  مقدسي أسيروغرامة مالية على حكم  شهراً  22إضافة. 

 "بحق الصحفيين بينهم شهيد إسرائيلياً  انتهاكاً  15": وفا. 
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  مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة بينهم صحفية 10االحتالل يعتقل 
 10اضية واليوم األحد، ي منذ الليلة المسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-4-10رام اهللا 

  .مواطنين من محافظات الخليل، ورام اهللا، وسلفيت، والقدس في الضفة الغربية، بينهم صحفية
 تامر وليد: أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين من الخليل، وهم :في بيان له سيروبين نادي األ

  .شديد، وحسام مسك، وعز الدين محمد خالد، ومنير ناصر )عاماً  16(غازي  أبو
بالل صبحي حامد : ومن بلدتي سلواد ودير جرير شرق رام اهللا والبيرة، اعتقل أربعة مواطنين، وهم

  .، وبهاء عماد شجاعية)عاماً  19(، وسيف خليل حماد )عاماً  17(، ومؤمن باسم حامد )عاماً  17(
  ). عاماً  23(بيل شقورة ومن بلدة الزاوية في محافظة سلفيت، اعتقلت تلك القوات الشاب معتز ن

، عقب مداهمة منزل ذويها )عاماً  25(وفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل الصحفية سماح دويكات 
  .المبارك قصىمن بلدة سلوان جنوب المسجد األ" رأس العامود"في حي 

  .مواطنا على األقل خالل اليومين الماضيين 11أن قوات االحتالل اعتقلت  إلىوأشار النادي 
  

  التي دمرها االحتالل" أبو نّوار"يوم تضامني مع مدرسة : القدس
نّوار  أبو اليوم التضامني مع مدرسة"انطلقت اليوم األحد، فعاليات  -وفا 2016-4- 10القدس 
" أبو النوار"ي قبل نحو شهر ونصف، في تجمع سرائيل، التي دمرتها آليات االحتالل اإل"األساسية

  .محتلةالبدوي شرق مدينة القدس ال
في منطقة عرب الجهالين وبادية " فتح"وشارك في هذه الفعاليات التي جاءت بتنظيم من حركة 

وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ووزير التربية : القدس، عدد من المسؤولين، منهم
وأمين سر  أحمد الطيبي،" الكنيست"والتعليم العالي صبري صيدم، ومحافظ رام اهللا ليلى غنام، وعضو 

  .حركة فتح إقليم القدس عدنان غيث، وعدد من أبناء ووجهاء المنطقة
وكانت قوات االحتالل دمرت المدرسة في الحادي والعشرين من شباط الماضي، واستولت على 

كانت تستخدم للتدريس، بذريعة عدم الترخيص، علما أن االحتالل هدم مضارب سكنية، " كرفانات"
دوية التي تقطن في المنطقة، ومنع أي تمدد عمراني فيها، لصالح مشاريع وبركسات للعشائر الب
  .ومخططات استيطانية
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وتضمنت الفعاليات كلمات لعدد من المسؤولين الذين أشادوا بصمود عرب الجهالين في هذه المنطقة، 
صمودهم رغم مالحقات االحتالل، وأكدوا دعمهم بكل الوسائل لهذه المنطقة وساكنيها، لتثبيت ودعم 

  .فيها
  

  منزالً  50العشرات يؤدون صالة الجمعة في سلوان تصديا لهدم 
عين "أدى عشرات المواطنين، صالة الجمعة، على اإلسفلت في حي  -وفا  2016- 4-8القدس 
المبارك، احتجاجا على قرار بلدية االحتالل هدم نحو  قصىمن بلدة سلوان جنوبي المسجد األ" اللوزة
 .منزال فيه بذريعة تشييد حدائق 50

شبان  6ي داهمت الحي قبل صالة الظهر بنحو ساعتين، واعتقلت سرائيلوكانت قوات االحتالل اإل
وصادرت خيمة االعتصام التي كان األهالي يعملون على نصبها تحضيرا للصالة، كما صادرت 

  .بالستيكيةمقاعد 
إن قوات اإلحتالل اعتقلت شقيقه فراس، وموسى وجالل وخالد  :وقال محمد العباسي لمراسلتنا

  .تايه، ومدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام، وسادسا لم تعرف هويته أبو العباسي، ومحمد
تهجير من جانبهم، أكد المصلون المتضررون تنظيم سلسلة فعاليات احتجاجية لمجابهة مخطط 

  .واقتالع السكان في سلوان لصالح المشاريع االستيطانية
  

  االحتالل يعتقل شابا وُيخلي سبيل ُمسنة بعد اعتقالها فجراً : القدس
السبت،  أمس يوم ي، فجرسرائيلاعتقلت قوة معززة من جنود االحتالل اإل - وفا 2016-4- 9القدس 

 .ال القدس المحتلةالشاب نافز األشهب، بعد دهم منزله بمخيم قلنديا شم

أحد مراكز التحقيق والتوقيف في  إلىنه تم تحويل الشاب األشهب أ :"وفا"وقال شهود عيان لمراسل 
  .المدينة المقدسة

، بعد اعتقالها )عاماً  63(في السياق، أخلت قوات االحتالل سبيل المسّنة المقدسية زينات عويضة 
راكز االحتالل وسط مدينة القدس، واستدعائها فجرا والتحقيق معها لمدة أربع ساعات في أحد م

  .للمحاكمة مساء اليوم السبت
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غربي القدس " الصلح"إن االحتالل سلمها استدعاء لمحكمة ": أم ايهاب"وقالت الُمسّنة عويضة 
المحتلة الساعة السابعة من مساء اليوم، باإلضافة الستدعاء آخر للتحقيق معها غدا الساعة الحادية 

  ".المسكوبية"في مركز تحقيق  عشرة صباحا
وكانت قوات االحتالل اعتقلت المسّنة زينات عويضة بعد اقتحام منزلها في قرية العيسوية وسط 

 إلىالقدس المحتلة وتفتيشه تفتيشا دقيقا ومصادرة بعض الصور ومبلغا ماليا، واقتادتها مكبلة اليدين 
بالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة مركٍز تابٍع لشرطة االحتالل في شارع صالح الدين قُ 

  .وسط القدس
بسبب مشاركتها في هتافات التكبير  قصىعدة مرات عن المسجد األ" م ايهابأ"وكان االحتالل أبعد 

  .االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك
  

  في القدس" معاليه أدوميم"االحتالل بصدد بناء فندق ومكاتب تجارية بمستوطنة 
" إسرائيلصندوق أراضي "ن ما يسمى أعالمية عبرية إقالت مصادر  - وفا 2016-4- 9القدس 

المقامة على أراضي المواطنين " معاليه أدوميم"بالتعاون مع الشركة االقتصادية لتطوير مستوطنة 
ق تجارية ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، نشرت مؤخرا أربع مناقصات لبناء فنادق ومناط

  .ومتنزه ومكاتب في المستوطنة
أن الفندق سيقام في وسط المستوطنة قرب مقر البلدية  إلىالعبرية " كول هعير"ولفتت صحيفة 

  .دونم  2.2، وسيقام على مساحة "كينيون أدوميم"و
دوار أسيقيم فندقا حتى ستة  -ووفقا للمخططات-وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفائز بالمناقصة 

احة حوالي ثالثة آالف متر مربع من البناء، وسيكون هذا هو الفندق األول الذي سيقام في بمس
  ".دوميمأمعاليه "مستوطنة 

أما قطع األراضي التي ستقام عليها مناطق تجارية ومكاتب فتقع في المنطقة الصناعية والتجارية في 
  ".ميشور ادوميم"مستوطنة 

أن العطاءين يستهدفان تأجير أراض إلقامة محال "القدس، من جانبها، أكدت بلدية االحتالل في 
  ".أخرى عاماً  49، مع إمكانية تمديد فترة اإليجار لمدة عاماً  49تجارية ومكاتب لمدة 



 

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 
 

 100في حين يتعلق العطاء الخاص بإقامة متنزه بأرض تقع شرق المنطقة الصناعية، وتبلغ مساحته 
  .دونم

  
  قصىومؤسسات القدس تدين اعتقال خطيب األ يةسالممجلس األوقاف والهيئة اإل

ية والمؤسسات سالمية العليا ومجلس األوقاف اإلسالماستنكرت الهيئة اإل -وفا 2016- 4-9القدس 
ي يوم أمس سرائيلالسبت، اعتقال قوات االحتالل اإلأمس يوم املة في القدس، عبر بيان مشترك الع

  .معه بتهمة التحريضالجمعة للشيخ محمد سليم محمد علي، والتحقيق 
الواضح بأن هذه التهمة باتت جاهرة ضد كل خطيب؛ ألنه ينتقد الممارسات "أنه من  إلىولفت البيان 

  ".وضد مدينة القدس وأهلها قصىاالحتاللية العدوانية ضد األ
من اعتقال لفضيلة الشيخ محمد " يسرائيلاإل"إن ما أقدمت عليه سلطات االحتالل : وجاء في البيان

مس لهو أول أ، والتحقيق معه بعد صالة الجمعة )المبارك قصىخطيب المسجد األ(يم محمد علي سل
  .أمر خطير غير مسبوق، وهو تكميم لألفواه، وتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين

 قصىوالمالحظ أن سلطات االحتالل تريد أن تطبق سيطرتها على المسجد األ: وأضاف البيان
المبارك من خالل التدخل في إعماره وترميمه، ومن خالل التدخل في عمل حراس المسجد، وكذلك 

، ومالحقة المصلين الذين ينطلقون من المدن والقرى قبل قصىالسيطرة على األبواب الخارجية لأل
، وضد قصى، وغير ذلك من الممارسات العدوانية والعنصرية المبيتة ضد األقصىاأل إلىوصولهم 

  .قصى، وضد خطباء وأئمة األقصىالمصلين في األ
لها حرمتها ولها احترامها، وأن إجراءات االحتالل ضد  قصىأن الخطابة في األ"وشدد البيان على 

لن تكسب اليهود أي حق فيه، كما أن الممارسات والمالحقات من االحتالل ضد المصلين  قصىاأل
ومدافعين  قصىألعلى ا، وسيبقون محافظين قصىالمسلمين لن تثني المسلمين عن الصالة في األ

  .من إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم عنه ألنه يمثل جزءاً 
ألنهم يؤدون واجبهم الديني  قصىجانب خطباء األ إلى"وقوفها  :في بيانها وأكدت المؤسسات المقدسية

  ".بكل أمانة وٕاخالص
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  قصىالجمعة جنوب األاالحتالل يعتقل شابين ويصادر خيمة ويمنع إقامة صالة 
فراس وجالل العباسي : اعتقلت قوات االحتالل، قبل ظهر اليوم، الشابين -وفا 2016-4-8القدس 

أحد مراكز التوقيف  إلىالمبارك واقتادتهما  قصىمن حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد األ
  .والتحقيق في المدينة

رر إقامة خطبة وصالة الجمعة بها ضد سياسة هدم كما صادرت قوات االحتالل خيمة كان من المق
  .المنازل في الحي المذكور

  
  يسالمالمالكي يلتقي الوفد الحقوقي التابع لمنظمة التعاون اإل

، وفد الهيئة الماضي يوم الخميسع وزير الخارجية رياض المالكي، أطل -وفا 2016-4-7رام اهللا 
ي برئاسة السفيرة إلهام إبراهيم، على سالمالتابعة لمنظمة التعاون اإل نسانالدائمة المستقلة لحقوق اإل

  .ية في األراضي الفلسطينية المحتلةسرائيلاالنتهاكات اإل
وعقد هذا اللقاء في مقر وزارة الخارجية برام اهللا، وجاء ضمن لقاءات الوفد إلعداد تقرير حول 

  .راضي الفلسطينية المحتلةفي األ نسانية وحالة حقوق اإلسرائيلاالنتهاكات اإل
عن اعتداءات االحتالل والمستوطنين، وعن عمليات التهويد في مدينة القدس،  وتحدث المالكي مطوالً 

للوجود اليهودي  استمرار التضييق على المواطنين بهدف تهجيرهم من المدينة المقدسة، تعزيزاً  مؤكداً 
  .في المدينة

لحقوق  نتهاكا صريحاً إة األخيرة على قطاع غزة، والتي شكلت يسرائيلكما قدم شرحا حول الجرائم اإل
 إسرائيلي من خالل ارتكابها جرائم حرب، كما ندد باستمرار نسانمخالفة القانون الدولي واإل نساناإل

  .فرض حصارها الجائر على قطاع غزة
مام دولة فلسطين أهمية هذه الزيارة والتقرير التي تعده اللجنة، موضحا أن انض إلىوأشار المالكي 

  .نسانلالتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل والمرأة دون أي تحفظ، يؤكد التزامها في احترام حقوق اإل
األرض الفلسطينية لالطالع على  إلىمن جانبها قالت السفيرة إلهام إبراهيم، إن هذه أول زيارة للجنة  

  .ي إياد مدنيسالملتعاون اإلمين العام لمنظمة ااأل إلىحقيقة األوضاع هنا، ولرفع تقرير 
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وأكدت دور المنظمة الداعم لدولة فلسطين في المحافل الدولية وفي مختلف المجاالت، مرحبة بافتتاح 
  .ي لدى دولة فلسطينسالممكتب بعثة منظمة التعاون اإل

يوسف مساعد وزير الخارجة  أبو وحضر اللقاء السفير تيسير جرادات وكيل الوزارة، والسفيرة روان
ي في دولة فلسطين أحمد سالمطراف، ورئيس بعثة منظمة المؤتمر اإلعالقات متعددة األلشؤون ال

  .محمد ممدوح العكر نسانالرويضي، ومفّوض الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإل
  

  بذريعة حيازة سكين" باب العامود"اعتقال شاب في : القدس
ظهر اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا في منطقة باب اعتقلت قوات االحتالل،  -وفا 2016- 4-8القدس 
 .بذريعة حيازته سكين) ابا القدس القديمةأبو  أحد أشهر(العامود 

  .أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة المقدسة إلىواقتاد جنود االحتالل الشاب في سيارة ُشرطية 
  

  مقدسي أسيروغرامة مالية على حكم  شهراً  22إضافة 
ية في مدينة بئر السبع، اليوم سرائيلأضافت محكمة المركزية اإل -وفا 2016-4-7السبع بئر 

محمد جودت  سيرألف شيقل، على األ 15شهرًا وغرامة مالية بقيمة  22الخميس، حكما مدته 
 .من سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة) عاماً  28(الشاويش 

لبالغ خمس سنوات، علمًا أنه اعتقل في شهر نيسان من حكمه السابق ا إلىوتضاف األحكام الجديدة 
  .م2012العام 

  
  

  بحق الصحفيين بينهم شهيد ياً إسرائيل انتهاكاً  15": وفا"
  طارق االسطل - وفا 2016-4- 10رام اهللا 

ية بحق سرائيل، اليوم األحد، إن عدد االنتهاكات اإل'وفا'قالت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  .انتهاكا، وقد استشهد صحفي 15الصحفيين في فلسطين خالل شهر آذار المنصرم بلغ 
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ية بحق الصحفيين، أن اعتداءات االحتالل سرائيل، في تقريرها الشهري حول االنتهاكات اإل'وفا'وأكدت 
على حياتهم، وتعيق أداء  ي المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خطراً سرائيلاإل
  .اجبهم المهنيو 

أن مثل هذه االعتداءات اليومية بحق الصحفيين تستدعي التدخل العاجل والفوري  :"وفا"وأضافت 
ية لوقف هذا االستهداف الممنهج والمتعمد للمصورين والصحفيين سرائيلللضغط على الحكومة اإل

ن التي باتت في خطر تحميلها المسؤولية كاملة عن حياة الصحفيين والمصوري إلىالميدانيين، إضافة 
  .محدق

بعد اقتحامها ) عاماً  22(وأوضحت أن قوات االحتالل قتلت بدم بارد طالب اإلعالم إياد عمر سجدية 
، بعد أن اطلق جنود االحتالل الرصاص صوبه 2016-3-1مخيم قلنديا شمال القدس، بتاريخ 

  .فأصابوه برأسه
ق األعيرة الحية والمطاطية وقنابل الغاز أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطال إلىوأشارت 

اعتداءات أخرى، بلغت حالة  إلىالمسيلة للدموع وقنابل الصوت واالعتداء بالضرب المبرح، إضافة 
  .حالة 11واحدة، فيما بلغ عدد حاالت االعتقال واالحتجاز وسحب البطاقات 

فراس " فلسطين اليوم"يون ي، مصور تلفز سرائيلاستهدفت قوات االحتالل اإل 2016-3-6وبتاريخ 
إصابته بشظايا في  كوعه وكفه، خالل تصويره اعتداء الجنود  إلىهنداوي، بقنبلة صوت أدت 

  .يين على المرابطات عند باب العمود في مدينة القدسسرائيلاإل
" الفجر الجديد"محّرر األخبار في  تلفزيون  2016-3- 9ذلك اعتقلت قوات االحتالل بتاريخ  إلى

جهة  إلىسامي الساعي،  بعد اقتحام منزله في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، ونقلته  المحلي
  .مجهولة

في الضفة الغربية، " فلسطين اليوم"مقر فضائية  2016- 3-11هذا وأغلقت قوات االحتالل بتاريخ 
مدينة  في" ترانس ميديا"واعتقلت مدير مكتبها فاروق عليات من منزله، كما اقتحمت مكتب شركة 

  .البيرة، وصادرت األجهزة واعتقلت المصور الصحافي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب
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ُمعّد البرامج في فضائية  2016-3-13وعلى صعيد االعتقاالت، اعتقلت قوات االحتالل بتاريخ 
ه إبراهيم جرادات، على حاجز عسكري قرب بلدة بير نباال شمال شرق القدس، واقتادت" فلسطين اليوم"

  .جهة مجهولة إلى
في راديو " رغم قيدك أنت حر"وعلى الصعيد ذاته، اعتقلت قوات االحتالل بنفس التاريخ مقدم برنامج 

محمد حميدة زغلول، بعد اقتحام منزله في بلدة بيت جاال قرب بيت لحم جنوب " 2000بيت لحم "
  .الضفة الغربية

تهديدات  2016- 3-14الفضائية بتاريخ " اليومفلسطين "من جهة أخرى، تلقى ثالثة مراسلين في قناة 
. ي، في حال العمل مع القناةسرائيلباالعتقال من جهات عّرفت عن نفسها بأنها من األمن اإل

  .جهاد بركات، وأمونة الشيخ وفداء نصر: والصحفيون هم
شقرة،  أبو التركية هشام" األناضول"مصور وكالة  2016- 3-18كما اعتقلت قوات االحتالل بتاريخ 

، بين مدينتي "غوش عتصيون"يين في سرائيلخالل تصويره شابًا فلسطينيًا أصيب برصاص الجنود اإل
وأخضعته لتحقيق ميداني استمر أربع ساعات، قبل أن ُتطلق سراحه وتصادر . بيت لحم والخليل
  .كاميرته وهاتفه

" فلسطين بوست"طالب الصحافة ومراسل موقع  2016-3-29واعتقلت قوات االحتالل بتاريخ 
 .مصعب قفيشة بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل

  


