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  2016 أكتوبر، 18الثالثاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 "والقرار الخاص بفلسطين المحتلةتعتمد قرارات المجلس التنفيذي " اليونسكو. 

  قصىمستوطن يقتحمون باحات األ 200أكثر من. 

 تمديد اعتقال مواطنة وابن اختها للمرة الثانية وفرض الحبس المنزلي على : القدس

 .آخر

 المقاومة الشعبية في القدس مستمرة حتى دحر االحتالل: دلياني. 

  األيتام في القدسالتربية تدين االقتحامات المتكررة لمدرسة دار. 

 االحتالل ينصب مزيدا من كاميرات المراقبة في شارع صالح الدين وسط القدس. 

 إصابات باالختناق بمواجهات مع االحتالل في محيط جامعة القدس. 

 أطفال في القدس 10االحتالل يعتقل شابا و. 

  بشأن القدس" اليونيسكو"أبو الغيط يعرب عن تقديره للدول الداعمة لقرار. 
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  تعتمد قرارات المجلس التنفيذي والقرار الخاص بفلسطين المحتلة" اليونسكو"
اعتمدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   -وفا 2016-10-18رام اهللا 

، اليوم الثالثاء، القرار الذي تم اعتماده من لجنة العالقات الخارجية، تحت عنوان "اليونسكو"
  " .فلسطين المحتلة"

، "وفا"دارة األمم المتحدة في وزارة الخارجية عمر عوض اهللا في اتصال هاتفي مع إوأكد مدير 
أن االعتماد جاء خالل الجلسة الختامية التي يتم اعتماد مخرجات اللجان المختلفة للمجلس "

أنه تم اعتماد القرار الصادر من اللجنة، والجلسة المنعقدة اليوم  إلى، مشيرا "لليونسكو"التنفيذي 
تأتي لالعتماد النهائي للمخرجات عمل اللجان، مؤكدا أنه تم اعتماد القرارات دون تصويت الدول 

  .األعضاء
لمنظمة أقرت، الخميس الماضي، مشروع القرار الفلسطيني، الذي يؤكد ذكر أن الهيئة اإلدارية لي

ية الخالصة، وال عالقة سالم، هو من المقدسات اإل"الحرم القدسي"المبارك  قصىاأل أن المسجد
  .لليهود فيه
دولة امتنعت عن  26دول فقط عارضته، و 6دولة لصالح القرار الفلسطيني، مقابل  24وصوتت 

في العاصمة " اليونسكو"التصويت وتغيب ممثلو دولتين خالل االجتماع المنعقدة في مقر 
  .باريس الفرنسية

فريقيا، وبنغالدش، إالبرازيل، والصين، ومصر، وجنوب  :وصوت لصالح هذا القرار الهام كل من
وفيتنام، وروسيا، وإيران، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وماوريتسيوس، والمكسيك، وموزنبيق، 

  .السودانمان، وباكستان، وقطر، وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، و ونيكاراغوا، ونيجيريا، وعُ 
  .وعارض القرار كل من الواليات المتحدة، وبريطانيا، والتفيا، وهولندا، واستونيا، وألمانيا

والنص الذي قدمته الجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وُعمان، وقطر، والسودان، نظرت به الدول 
تم "في باريس، وفي ختام المناقشات " لليونسكو"في المجلس التنفيذي  58االعضاء الـ

  ".فرانس برس"كما قال متحدث باسم المنظمة لوكالة   -"اعتماده
  
  
  
  



 

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 
 

  قصىمستوطن يقتحمون باحات األ 200أكثر من 
اقــتحم العشــرات مــن المســتوطنين، صــباح اليــوم الثالثــاء، المســجد  -معــا   2016-10-18 القــدس

المبــارك، عبــر بـاب المغاربــة، بحراســة مــن قـوات االحــتالل الخاصــة، فــي ثـاني أيــام عيــد العــرش  قصـىاأل
  .اليهودي

 قصـىمسـتوطنا اقتحمـوا األ 206لوكالـة معـا أن  قصـىوأوضح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد األ
ن قوات منذ صباح اليوم، على شكل مجموعات متتالية، وقاموا بجولة في ساحات المسجد، بحراسة م

  .يةسرائيلاالحتالل وأفراد من الشرطة اإل
، احتجـزت هويـات المصـلين قبـل قصـىوأضاف الشيخ الكسواني أن الشـرطة المتمركـزة علـى أبـواب األ

  . المسجد إلىالسماح لهم بالدخول 
، بالتشــديد علــى دخــول قصــىية المتخــذة فــي األســرائيلات اإلجــراءواســتنكر الشــيخ عمــر الكســواني اإل

وتفريــغ المســجد مــع الســماح الســتباحته مــن قبــل المســتوطنين، داعيــا المســلمين التواجــد  المســلمين
  .ية وكرد على االقتحامات اليوميةسرائيلالدائم في المسجد لحمايته من المخططات اإل

وأفــاد شــهود عيــان أن جــوالت المســتوطنين كانــت اســتفزازية، حيــث حــاول العديــد مــنهم آداء طقوســهم 
 قصـىاال ان الحراس تصدوا لهم، كما شكل المستوطنون فور انتهاء جولتهم داخـل األالدينية الخاصة، 

  .من باب السلسلة حلقات خاصة وأدوا طقوسهم الدينية
خـالل  قصـىخالل األيام الماضية لتكثيف االقتحامات للمسجد األ" الهيكل المزعوم"ودعت منظمات 
  . أيام عيد العرش

فقد قال ان الرد علـى قـرار اليونسـكو يجـب أن يكـون بفـرض " ري أريئيلاو "ي سرائيلأما وزير الزراعة اإل
  .قصىالسيادة والسيطرة والوجود اليهودي على المسجد األ

وأوضحت وكالة معا أن سلطات االحتالل ومنذ بداية شهر أكتوبر الجاري حيث يتزامن فيه ثالثـة أعيـاد 
، اعتقلت العديـد مـن شـبان وفتيـة ")العرش"لمظلة ، وا"الغفران -الكيبور"رأس السنة العبرية، و( يهودية 

لفتـرات تتـراوح  قصـىالمدينة، وافرجت عنهم بعد ساعات من االحتجاز بشرط االبعـاد عـن المسـجد األ
  .أشهر 3بين أسبوعين و
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  تمديد اعتقال مواطنة وابن اختها للمرة الثانية وفرض الحبس المنزلي على آخر: القدس
ي، اليــوم الثالثــاء، اعتقــال مواطنــة ســرائيلمــّددت محكمــة االحــتالل اإل -وفــا 2016-10-18القــدس 

وابن اختها من بلدة الرام شمال مدينة القـدس المحتلـة، للمـرة الثانيـة، وفرضـت الحـبس المنزلـي وكفالـة 
  .مالية بحق آخر

مـيس حتـى الخ) عامـاً  35(وأفاد مراسلنا، بأن محكمة االحتالل مّددت اعتقال المواطنة غدير جمجوم 
، حتـى األحـد المقبـل، علمـا أنهمـا اعـتقال فـي )عامـاً  19( المقبل، وابن اختها محمـد نـادي الهشـلمون 

  .الشهر الجاري، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد اعتقالهما 12
ذلك، أصدرت محكمة االحتالل اليوم، قرارا بـاإلفراج عـن الشـاب عـدنان سـامر مجاهـد مـن مدينـة  إلى

  .فالة مالية قدرها خمسة آالف شيقل، والحبس المنزلي لمدة أسبوعالقدس، بك
  

  المقاومة الشعبية في القدس مستمرة حتى دحر االحتالل: دلياني
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، األمين العام للتجمع الوطني  -وفا 2016-10-18رام اهللا 

مقاومة الميدانية الشعبية في مدينة القدس، المسيحي في األراضي المقدسة ديمتري دلياني، استمرار ال
  .تطورها نتيجة لممارسات االحتالل القمعية بحق المقدسين، حتى دحر االحتالل إلىمشيراً 

استفزازات االحتالل واستهداف جامعة القدس : "اليوم الثالثاء" موطني"وقال دلياني في حديث إلذاعة 
اســـتمرار  إلـــىا المقدســـي فـــي العاصـــمة المحتلـــة، الفتـــاً وطلبتهـــا، جـــزء مـــن الحيـــاة اليوميـــة التـــي يعيشـــه

  .المقاومة الشعبية الميدانية دفاعاً عن المدينة المقدسة
  .وأضاف دلياني أن االحتالل لن يستطيع تغيير مجريات األحداث في القدس المحتلة

  
  التربية تدين االقتحامات المتكررة لمدرسة دار األيتام في القدس

نــددت وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، باالقتحامــات المتكــررة لمدرســة   -وفــا 2016-10-17رام اهللا 
دار األيتـــام الثانويـــة فـــي البلـــدة القديمـــة بالقـــدس، ومالحقـــة الطلبـــة بحجـــة إلقـــاء الحجـــارة علـــى جنـــود 

اسـتدعاء واحتجـاز مـدير التربيـة والتعلـيم فـي القـدس سـمير جبريـل والتحقيـق معـه  إلـىاالحتالل، إضـافة 
  .دة ساعاتلع
يوم االثنـين، أن هـذه الممارسـات االحتالليـة المتكـررة تنـذر بتصـعيد أكدت الوزارة في بيان صدر عنها و 

  .خطير ضد المسيرة التعليمية في القدس بوجه خاص، وفلسطين بشكل عام
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ل التدخل العاجل من أجـ إلىية واإلعالمية نسانوجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية واإل
وضــع حــد لمثــل هــذه االنتهاكــات والعمــل علــى حمايــة المســيرة التعليميــة، مؤكــدًة أن هــذه الممارســات 

  .تشكل انتهاكاً صارخاً بحق التعليم كونه من الحقوق األساسية التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية
ؤكــدًة ضــرورة لجمهــا وأثنــت علــى موقــف اليونســكو وقراراتهــا األخيــرة التــي أدانــت هــذه االنتهاكــات، م

  .وضمان حق أطفال فلسطين في التعليم اآلمن
  

  االحتالل ينصب مزيدا من كاميرات المراقبة في شارع صالح الدين وسط القدس
يــــوم االثنــــين، المزيــــد مــــن  ي، ســــرائيلنصــــبت ســــلطات االحــــتالل اإل -وفــــا 2016-10-17القــــدس 

ســـور القـــدس التـــاريخي مـــن جهـــة بـــاب  كـــاميرات المراقبـــة الحساســـة فـــي شـــارع صـــالح الـــدين، قُبالـــة
  .الساهرة

  
وقــال مراســلنا، إن الكــاميرات الجديــدة جــاءت لتنضــم لعشــرات الكــاميرات التــي نصــبها االحــتالل فــي 
أوقات سابقة لمراقبة المـواطنين فـي المنطقـة، خاصـة فـي شـارع صـالح الـدين الـذي يعتبـر أشـهر شـوارع 

ومحكمـــة " حـــرس الحـــدود"ل، ومركـــٍز للشـــرطة وقـــوات المدينـــة المقدســـة، وفيـــه مبـــاٍن لبريـــد االحـــتال
االحـــتالل المركزيـــة، فضـــًال عـــن عشـــرات المؤسســـات والمبـــاني التجاريـــة المقدســـية، وأهمهـــا المكاتـــب 

  .الرئيسية لشركة كهرباء محافظة القدس
  

  إصابات باالختناق بمواجهات مع االحتالل في محيط جامعة القدس
كبيـــر مـــن المـــواطنين وطلبـــة جامعـــة القـــدس باختناقـــات أصـــيب عـــدد   -وفـــا 2016-10-17القـــدس 

شديدة نتيجة استنشاقهم للغاز السام المسيل للـدموع، الـذي أطلقتـه قـوات االحـتالل خـالل مواجهـات 
عنيفــة انــدلعت بيــت شــبان المنطقــة وقــوات االحــتالل فــي محــيط الجامعــة ببلــدة أبــوديس جنــوب شــرق 

  .القدس المحتلة
إصـابة باالختنـاق  27هـالل األحمـر الفلسـطيني، بـأن طواقمهـا تعاملـت مـع من جهتها، أفادت جمعية ال

  .أن المواجهات تدور بشكل متقطع إلىمن ضمنهم مدير الخدمات في جامعة القدس، منوهة 
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  أطفال في القدس 10االحتالل يعتقل شابا و

ب المقدســي يـوم االثنــين، الشــاي، ســرائيلقلــت قـوات االحــتالل اإلاعت -وفــا 2016-10-17القـدس 
، لـدى خروجـه مـن قصـى، من سكان بلدة سلوان جنـوب المسـجد األ)عاماً 37(جميل عيسى العباسي، 

  .أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة إلى، واقتادته قصىالمسجد األ
ية فـي سـالمفـي الوقـت نفسـه، اعتقلـت قـوات االحـتالل عشـرة أطفـال مـن طـالب مدرسـة دار األيتـام اإل

، )عامـاً 15(، وعبـد الـرحمن مـازن أبـو نجيـب )عامـاً 15(منجد حسن أبو هـدوان : مة، وهمالقدس القدي
، منــــذر أميــــر التميمــــي )عامــــاً 16(، ويوســــف يعقــــوب الرشــــق )عامــــاً 17(وعبــــد المالــــك موســــى غزالــــي 

، ومصـطفى صـالح )عامـاً 16(، وأحمـد أشـرف الشـرباتي )عامـاً 17(، وخضر فضل العجلـوني )عاماً 15(
  ).عاماً 17(، وأمير باسم نوفل )عاماً 16(، وفارس أشرف الرازم )عاماً 17(الدين البلبيسي 

وكانت قوات االحتالل اقتحمت المدرسة صباح اليـوم بـزعم اطـالق طالبهـا الحجـارة علـى المسـتوطنين 
  .في البلدة القديمة

  
  بشأن القدس" اليونيسكو"أبو الغيط يعرب عن تقديره للدول الداعمة لقرار 

أعــرب األمـــين العــام للجامعــة العربيــة أحمـــد ابــو الغــيط، عــن تقـــديره  -وفــا 2016-10-17القــاهرة 
للدول التي ساندت ودعمـت القـرار العربـي، الـذي اعتمدتـه الـدورة األخيـرة للمجلـس التنفيـذي لمنظمـة 

  .والخاص بالقدس" اليونسكو"
ي عقـد فـي مقـر الجامعـة ذوتطرق أبو الغـيط خـالل كلمتـه االفتتاحيـة فـي احتفـال يـوم الوثيقـة العربيـة، الـ

ما تتعرض له الهوية العربية من طمس وتزويـر وتشـويه فـي القـدس الشـرقية علـى  إلىيوم اإلثنين، العربية، 
  .ي، مؤكداً التزام األمانة العامة للجامعة الدول العربية بتنفيذ هذا القرار الهامسرائيليد االحتالل اإل

يــة يــأتي لتأكيــد أهميــة توثيــق التــراث العربــي وصــيانته، خاصــة وشــدد علــى أن االحتفــال بيــوم الوثيقــة العرب
وقـال إن النزاعـات . وأن هذه الوثـائق تعـد شـاهدًا علـى حضـارة األمـة العربيـة علـى مـر العصـور المختلفـة

الحاليــة فــي بعــض الــدول العربيــة تمثــل تهديــداً لــإلرث الحضــاري والثقــافي الــذي يعــد أحــد أهــم عناصــر 
  .الهوية العربية

  .رئيس األرشيف الوطني الفلسطيني محمد عرامين: وفد فلسطين في االجتماع وترأس
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  - انتهى-


