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  م16/6/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 بحراسة شرطة االحتالل قصىمستوطنون يستأنفون اقتحامهم لأل. 

 قصىبلدية االحتالل تجرف أرضية ملعب في سلوان جنوب األ. 

 "تندد بمصادقة االحتالل على إقامة مبنى استيطاني في سلوان" شؤون القدس. 

 الحكومة تحذر من استمرار اإلجراءات االستيطانية في القدس المحتلة. 

  لرئاسة لجنة أممية إسرائيلالبرلمان العربي يدين موقف الدول التي رشحت. 

 قصىبلدية االحتالل تصادق على إقامة مبنى استيطاني جنوب األ. 
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  بحراسة شرطة االحتالل قصىمستوطنون يستأنفون اقتحامهم لأل
 قصىاستأنف مستوطنون ،صباح اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016- 6-16القدس 

 .المبارك، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

إن اقتحامات المستوطنين تواصلت اليوم من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة "وقال مراسلنا 
ومتتالية، تضم عددا من المتطرفين، في حين تصدى المصلون لهذه االقتحامات، بهتافات التكبير 

  .االحتجاجية
  

  قصىبلدية االحتالل تجرف أرضية ملعب في سلوان جنوب األ
ي في مدينة القدس سرائيلجّرفت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإل -وفا 2016- 6-16القدس 

المحتلة، اليوم الخميس، أجزاء من أرضية ملعب حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد 
 .المبارك قصىاأل

بأن التجريف جاء بحجة إجراء تصليحات بالبنية التحتية الخاصة "حلوة،  وأفاد مركز معلومات وادي
بالبؤر االستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في سلوان، فيما تصدى سكان الحي لمجموعة من 

  ".أرض الملعب إلىالمستوطنين حاولوا الدخول 
اصة والعامة في سلوان، بهدف أن هذه الطواقم تستهدف ممتلكات المواطنين الخ" إلىولفت المركز 

  ".التضييق عليهم؛ لصالح التوسع االستيطاني
  

  تندد بمصادقة االحتالل على إقامة مبنى استيطاني في سلوان" شؤون القدس"
نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، بمصادقة ما  -وفا 2016- 6- 15القدس 
ي بالقدس المحتلة، على خطة سرائيلفي بلدية االحتالل اإل "لجنة التنظيم والبناء المحلية" تسمى 

لصالح إقامة مبنى استيطاني مكون من أربعة طوابق يحتوي على ثالث وحدات   تهويدية جديدة
 .عدد البؤر االستيطانية الخمسة في حي بطن الهوى في سلوان إلىاستيطانية سيضاف 

األربعاء، من مخاطر وتداعيات مواصلة حكومة  أمس يوملدائرة في بيان صحفي صدر عنها، وحذرت ا
االحتالل بانتهاكاتها العنصرية بحق مدينة القدس، وتكثيف عمليات االستيطان غير الشرعي والمخالف 
للقانون الدولي، محمال الحكومة العنصرية ما آلت إليها األوضاع الخطيرة في مدينة القدس ومحيطها، 

التهويدية من سرقة لألرض وللعقار، وسياسة التضيق على المقدسي  والتي يُمارس فيها أبشع الجرائم 



 

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 
 

القتالعه من أرضه واحالل المستوطنين مكانه، بهدف إنهاء الوجود العربي الفلسطيني في مدينة 
  .القدس وهو ما تسعى إليه هذه الحكومة

ل الخطوات المبارك يشكل خطورة كبيرة من خال قصىواعتبرت الدائرة أن ما يجري في المسجد األ
المبارك، ما يؤدي إلشعال حرب دينية تشنها  قصىواالجراءات اليومية التي تستهدف المسجد األ

المبارك من خالل السماح لقطعان المستوطنين  قصىي على المسجد األسرائيلحكومة االحتالل اإل
السيما في شهر المتطرفين بتدنيس باحاته الطاهرة، وإغالقه أمام المصلين ومنع النساء من دخوله 

  .رمضان المبارك
وحيت الدائرة صمود أهلنا المقدسيين والمرابطين من المصلين وطلبة مصاطب العلم في الدفاع عن 

بصدورهم العارية، وصدهم لالعتداءات ومحاوالت االقتحام المتكررة من قبل  قصىالمسجد األ
  .عصابات المستوطنين

  
  تيطانية في القدس المحتلةالحكومة تحذر من استمرار اإلجراءات االس

حّذر المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، من استمرار  -وفا 2016-6-15رام اهللا 
  .المبارك قصىاإلجراءات االحتاللية االستيطانية في القدس المحتلة، خاصة فيما يتصل بالمسجد األ

، يأتي في إطار الحرب قصىوقال المحمود إن اإلعالن عن إقامة بناء استيطاني جنوب المسجد األ
تثبيت االحتالل وتغيير  إلىاالستيطانية الشرسة التي يشنها االحتالل على مدينة القدس، التي تهدف 

المالمح العربية االسالمية األصيلة لمدينة القدس، عبر اختالق مالمح هجينة مستوحاة من األوهام 
  .االستعمارية البغيضة

ي المتواصل والمتصاعد منذ عقود على مدينة القدس سرائيلن اإلواستهجن الصمت الدولي إزاء العدوا
  .المحتلة عاصمة دولة فلسطين، حسب اعتراف معظم دول العالم

وجدد مطالبة الحكومة، مؤسسات المجتمع الدولي، بسرعة التدخل وتطبيق القرارات الدولية، التي 
الشرقية احتلت في عدوان عام  تحتم زوال االحتالل وتلك التي تشدد على أن كامل مدينة القدس

ي، الذي يشكل خطرا واضحا وجليا على سرائيل، وهي ما زالت تقع في قبضة االحتالل اإل1967
المواطنين المقدسيين ووجودهم وعلى المدينة وتاريخها، إضافة لما يمثله من تهديد فعلي لألماكن 

  .متع بها مدينة القدس الدينية والتاريخية ويمس المكانة الثقافية العالمية التي تت
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ي في القدس، صادقت اليوم سرائيليذكر أن لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية االحتالل اإل
الحارة الوسطى في بلدة سلوان / األربعاء، على خطة إلقامة مبنى استيطاني جديد في حي بطن الهوى

  .قصىجنوب المسجد األ
  

  لرئاسة لجنة أممية إسرائيلل التي رشحت البرلمان العربي يدين موقف الدو 
أدان رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، موقف الدول التي رشحت  -وفا 2016- 6- 15القاهرة 
لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في األمم المتحدة، وهي تتناول أكثر  إسرائيل

 إلىالقضايا حساسية في مجال القانون الدولي منها البروتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف، إضافة 
وح ملف اإلرهاب العالمي، خاصة وأن تلك الدول لديها كم كبير من التقارير التي تتناول بوض

 .ية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةسرائيلاالنتهاكات اإل

لرئاسة هذه اللجنة، يعتبر صفعة  إسرائيلاألربعاء، أن تسلم أمس يوم واعتبر الجروان في بيان صحفي، 
على رأس لجنة تعنى بملف  إسرائيلللقانون الدولي، وأنه عار على األمم المتحدة أن يكون ممثل 

  .عاماً عالمي، وكيانه أقدم من يمارس اإلرهاب ضد شعب اعزل منذ أكثر من ستين اإلرهاب ال
ينتهك القوانين الدولية والقانون اإلنساني وآخر  إسرائيلال يمكن أن يُقبل بأن يكون لبلد مثل : وقال

  .قوة استعمارية موجودة في العالم، حق في البت في قضايا قانونية في األمم المتحدة
على  إسرائيلوان أن هذا االنتخاب في مثل هذه الظروف يعد بمثابة التنصل من مالحقة واعتبر الجر 

  .جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق اإلنسان
لهذا المنصب بأن تتحمل مسؤولياتها ومتابعه التوجهات  إسرائيلوطالب الدول التي رشحت 

  . بتطبيق القانون الدولي عليها اوال إسرائيلسطيني، ومطالبة ية العنصرية ضد الشعب الفلسرائيلاإل
  

  قصىبلدية االحتالل تصادق على إقامة مبنى استيطاني جنوب األ
االحتالل صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية  -وفا 2016- 6- 15القدس 

/ األربعاء، على خطة إلقامة مبنى استيطاني جديد في حي بطن الهوى أمس يوماإلسرائيلي في القدس، 
 .قصىالحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد األ
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وأوضحت مصادر عبرية، أن هذه المصادقة تأتي رغم وجود معارضة شديدة لها من قبل جهات 
وعين لضغوط سياسية، علما أن هذه الخطة شطبت من على جدول أعمال اللجنة قبل نحو أسب

  .سياسية
شقق سكنية، وسيقام  10أن المبنى االستيطاني يتكون من ثالثة طوابق تضم  إلىولفتت المصادر 

التي استولى عليها المستوطنون قبل " بيت جونثان"بالقرب من البؤرة االستيطانية المعروفة باسم 
  .سنوات

عطيرت  "لبناء عليها لجمعية قطعة األرض المنوي ا 2005يذكر أن سلطات االحتالل باعت عام 
  .االستيطانية المعروفة بنشاطها االستيطاني الواسع في مدينة القدس" كوهانيم

  
  
  


