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  م12/5/2016 خميسال: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 موتاهم بمقبرة االحتالل يواصل التضييق على المقدسيين في دفن : القدس

 ."الرحمة"

 انتقامية"عائلة العيساوي تتسلم قرارا بهدم منزلها وتؤكد أنها : القدس". 

  الحمد اهللا يبحث مع مدراء المؤسسة األمنية لضواحي القدس تعزيز أمن المواطنين

 .ومكافحة الجريمة وتسريب األراضي

  المشددةالقدس تشهد أزمات خانقة على الحواجز بسبب إجراءات االحتالل. 

 قوات االحتالل تعتقل طبيبا من القدس. 

 المطران ثيوفيلكتوس يؤكد رفضه الي تطاول على الرموز الدينية. 

  عام حتى نهاية الشهر 100إخطار عائلة مقدسية بإخالء منزلها الذي تقطنه منذ. 
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  "الرحمة"االحتالل يواصل التضييق على المقدسيين في دفن موتاهم بمقبرة : القدس
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي التضييق على سكان مدينة القدس  -وفا 2016- 5-12القدس 

المحتلة، وباألخص سكان بلدة سلوان، من خالل محاوالت منع دفن المتوفين من سكانها في مقبرة 
 .المبارك الشرقي قصى، المالصقة لجدار المسجد األ"باب الرحمة"

جاء ذلك عقب مهاجمة قوات االحتالل الليلة الماضية، جنازة الراحلة جميلة إبراهيم األعور من بلدة 
سلوان، أثناء محاولة دفنها في المقبرة، حيث وجهت الشتائم واأللفاظ النابية للمشيعين، ثم اعتدت 

  .لصوتيةإصابة بعضهم بشظايا القنابل ا إلىعليهم بالقنابل الصوتية والهراوات، ما أدى 
أن تلك القوات أخلت مقبرة باب "وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بيان صحفي اليوم الخميس، 

الرحمة بالقوة، بحجة أن األرض مصادرة، ويمنع الدفن فيها، وأغلقت بابها لنصف ساعة، ثم سمحت 
القبر غير مصادرة،  بدفنها، بعد تأكد الضابط اإلسرائيلي المسؤول بأن منطقة" األعور"لعائلة الراحلة 

  ".ويسمح الدفن فيها
ية والجهات ذات العالقة بالتدخل المباشر والسريع لوقف سالموطالب المقدسيون األوقاف اإل

  .االستيالء على هذه المقبرة، والتي تضم رفاة عدد من الصحابة واألولياء وأبناء المدينة المقدسة
بهة لمواطن من سلوان في المقبرة المذكورة، وكان االحتالل هاجم قبل نحو أسبوعين جنازة مشا

  .وأصيب العشرات منهم بحاالت اختناق، ورضوض مختلفة
وتزعم سلطات االحتالل االستيالء على جزء من المقبرة التاريخية، وتحاول منع دفن موتى المقدسيين 

مقبرة، وصوال فيها، في حين يخشى أبناء المدينة المقدسة من أن تتواصل اجراءات االحتالل بحق ال
  .التاريخية" مأمن اهللا"االستيالء عليها بالكامل، والعبث فيها كما حصل بمقبرة  إلى
  

  "انتقامية"عائلة العيساوي تتسلم قرارا بهدم منزلها وتؤكد أنها : القدس
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تسلمت عائلة طارق أحمد العيساوي الليلة الماضية، قرارا من بلدية  -وفا 2016- 5-12القدس 
سرائيلي، يقضي بهدم منزلها في قرية العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء االحتالل اإل
 .دون ترخيص

غير قانوني، وإجراء انتقاميا "واعتبرت عائلة األسرى شيرين، ومدحت، وسامر العيساوي هذا القرار 
  ."وكيديا تقف خلفه مخابرات االحتالل

إن مخابرات االحتالل سلمت العائلة إخطارا "، )عاماً  65" (أم طارق"من جانبها، قالت والدة األسرى 
، مشددة على أن االحتالل "بهدم المنزل، وأوضحت أن عائلتها تسكن في البيت منذ السبعينيات

  ".صمودها في بيتها"، مؤكدة "يحاول النيل من إرادتهم، ومن صمود أوالدهم داخل المعتقالت
أن محكمة االحتالل المركزية أصدرت في القدس حكمها بحق األسيرة المحامية شيرين  إلىيشار 

بالسجن ثماني ) عاماً  42(بالسجن مدة أربع سنوات، وعلى شقيقها مدحت ) عاماً  38(العيساوي 
، "شاليط"سنوات، في حين أعيد اختطاف سامر العيساوي قبل قرابة عامين، وهو أحد محرري صفقة 

  .لطات االحتالل الحكم السابق بحقهوقد أعادت س
  

الحمد اهللا يبحث مع مدراء المؤسسة األمنية لضواحي القدس تعزيز أمن المواطنين ومكافحة الجريمة 
  وتسريب األراضي

اجتمع رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد اهللا، في مكتبه برام اهللا  -وفا 2016- 5- 12رام اهللا 
مؤسسة األمنية لضواحي القدس، بحضور محافظ ووزير شؤون القدس عدنان اليوم الخميس، بمدراء ال

الحسيني، ورئيس بلدية الرام علي مسلماني، حيث اطّلع منهم على آخر األوضاع، ال سيما التطورات 
 .األمنية

وشدد الحمد اهللا على أن المؤسسة األمنية تبذل كافة الجهود لتوفير األمن والحماية للمواطنين في  
حي القدس، ومكافحة الجريمة وتسريب األراضي لالحتالل، رغم المعيقات اإلسرائيلية ومحاوالت ضوا

سلطات االحتالل المستمرة في تعطيل دور المؤسسة األمنية الفلسطينية في تحقيق األمن، وجلب 
  .الخارجين عن القانون للعدالة
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على تعزيز صمود سكانها وتسخير   وأكد رئيس الوزراء أن القيادة تولي القدس مكانة خاصة، وتعمل
كافة اإلمكانيات المتاحة لخدمة المواطنين فيها، رغم كافة محاوالت التهويد والتهجير اإلسرائيلية التي 

  .تستهدف بها المدينة
  

  القدس تشهد أزمات خانقة على الحواجز بسبب إجراءات االحتالل المشددة
الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق القدس تشهد الشوارع والطرقات  -وفا 2016- 5- 11القدس 

 .المحتلة اختناقات وأزمات مرورية خانقة بسبب إجراءات قوات االحتالل المشددة في المدينة

األربعاء بفرض إجراءاتها المشددة  أمس يومرعت منذ الساعات األولى من وكانت قوات االحتالل ش
على الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل القدس الرئيسية بعد إعالنها فرض حصار شامل على 

  ".إعالن االستقالل"األراضي الفلسطينية بما فيها اِلقدس بسبب ما يسمى 
قة واصطفاف مئات مدينة القدس أزمات مرورية خان إلىوتشهد الحواجز العسكرية الرئيسية المؤدية 

الشرق من المدينة المحتلة والتي وصلت حتى  إلىالسيارات بطوابير طويلة أبرزها على حاجز الزعّيم 
  .مدخل قرية العيزرية بسبب تشديد إجراءات التدقيق والتفتيش بالسيارات الداخلة والخارجة

اضية على حاجز حزما، وأنه إجراءات مشددة فرضتها قوات االحتالل منذ الليلة الم إلىولفت مراسلنا 
  .تبع ذلك إغالق كامل للقرية، ومن ثم وضع مكعبات اسمنتية ضخمة ومحاصرة سكانها

  
  قوات االحتالل تعتقل طبيبا من القدس

 األربعاء، طبيبا من بلدة أمس يومتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اع -وفا 2016- 5- 11القدس 
  .ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة أبو

  .وأفاد مراسلنا، بأن تلك القوات اعتقلت طبيب األسنان سامر عياد، بعد دهم منزله في البلدة
في البلدة، " عياد التخصصي لألسنان"أن قوات االحتالل داهمت منذ ساعات الصباح مركز  إلىيشار 

  .وأجرت فيه تفتيشات استفزازية، قبل أن تنسحب
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  تطاول على الرموز الدينيةالمطران ثيوفيلكتوس يؤكد رفضه الي 
صدر مكتب المطران ثيوفيلكتوس الوكيل البطريركي للروم أ - رايــة 2016-5- 12 بيت لحم

ي من الرموز أي شخص على أي تطاول من كد فيه رفضه ألأرثوذوكس في مدينة بيت لحم بيانا األ
 .الدينية المقدسة للجميع

الديني كراع لهذه المدينة بمواطنيها المسيحيين انطالقا من واجبنا الوطني و "  :وجاء في البيان
رادت قوة الظالم أية التي لطالما سالموالمسلمين وحرصا منا على وحدة شعبنا الوطنية المسيحية اإل

ساليب غريبة ليست من عادات شعبنا وال مواطنينا الصالحين المنتمين أافسادها وشقها بطرق عدة و 
ندين ونشجب بقوة كل االساءات المشينة على النبيين لهذا البلد العظيم، لذلك نستنكر و 

 ."والمرسلين

ي من هذه الرموز الدينية المقدسة أي شخص كان على أكد المطران رفضه الي تطاول من أكما 
ننا في فلسطين مهد الديانات السماوية، وفي بيت لحم بشكل خاص، نعيش أحيث " :للجميع، قائال

ية تحت ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة الرئيس محمود عباس سالمالمسيحية اإلونتغنى بوحدتنا الوطنية 
مر مرفوض ومستهجن من قبلنا، كما ونؤكد مرة أونعتبر ما حدث في االيام الماضية من تطاول هو 

مراد شعبنا باقامة دولته المستقلة  إلىاخرى على وحدتنا الوطنية والعيش المشترك حتى نصل 
  ."يفوعاصمتها القدس الشر 

  
  عام حتى نهاية الشهر 100إخطار عائلة مقدسية بإخالء منزلها الذي تقطنه منذ 

األربعاء، عائلة مازن  أمس يوم ت محكمة االحتالل في القدس، أمهل - رايــة 2016- 5-11 رام اهللا
 السعدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ودفع  كمال قرش، أقل من شهر إلخالء منزلها في حارة

 .ألف شيقل 250غرامة مالية بقيمة 



 

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 
 

تخوض  2010، وتتناقله عبر أربعة أجيال، ومنذ عام 1916وتقيم عائلة قرش في المنزل منذ عام 
العائلة معارك قضائية في محاكم االحتالل، لتحافظ على بقائها في المنزل، إال أن القرار النهائي 

تقديم استئناف للقرار، إال أنه تم رفضه  الصادر عن المحكمة تضمن إخالء العائلة التي حاولت
 .وأمهلت العائلة حتى األول من حزيران إلخالء البيت

، إال أن محكمة عاماً  58وأضح مازن قرش أنه يسكن في المنزل هو وزوجته وسبعة من أبنائه منذ 
 .االحتالل ادعت أن القانون ال يحمي الجيل الرابع من المستأجرين

ألف شيقل، حيث تطالبه بدفع  250ل فرضت عليه غرامة مالية بقيمة وأضاف أن محكمة االحتال
دينارا أردنيا ثم  40شيقل شهريا، وهو ما ال تسطيع العائلة دفعه، علما أن أجرة المبنى كانت  2600

 .شيقل 2600ارتفعت أللف شيقل، واآلن علينا دفع 

لتصديهما  عاماً  20، وثائر عاماً  18أن االحتالل يعتقل منذ خمسة أشهر نجليه تامر  إلىولفت قرش 
 .العتداءات المستوطنين المتواصلة على العائلة والمنزل

 إلىبعد خروج العائلة  2010تموز  27وكان الجمعيات االستيطانية استولت على جزء من المنزل في 
 .حفل زفاف أحد أفرادها

 

  


