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  م18/2/2016 الخميس: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 يًا إسالمتستدعي موقفًا  قصىية ضد القدس واألسرائيلالحرب اإل: الخارجية

 .ودولياً 

  نتهاكات االحتاللاالحمد اهللا يطلع النسور على. 

  خطارًا لهدم مسجد عبادة بن الصامت في القدسإاالحتالل يسلم. 

 تمديد اعتقال الطفل المقدسي أحمد مناصرة. 

 ال لحماية القدسي عربي فعّ إسالمنتطلع لموقف : حنا. د. 

  مقدسييناالحتالل يقضي بسجن شابين. 

 قضية القيق تستدعي صحوة ضمير دولية تنهي استفراد االحتالل : الخارجية

  .بشعبنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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 
 

  يًا ودولياً إسالمتستدعي موقفًا  قصىية ضد القدس واألسرائيلالحرب اإل: الخارجية
 قصىأدانت وزارة الخارجية، اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد األ -وفا 2016- 2-17رام اهللا 

المبارك التي تنظمها سلطات االحتالل وأجهزتها المختلفة، والدعوات التي تطلقها الجمعيات اليهودية 
 .المبارك قصىالمتطرفة القتحامات جماعية حاشدة لباحات المسجد األ

أن الحاخام المتطرف إسحاق شيالت لتنفيذ اقتحام  إلىاألربعاء، أمس يوم نها وأشارت الوزارة في بيا
، بمشاركة أعداد كبيرة من طالب المدرسة 17/3/2016لباحات الحرم القدسي الشريف يوم برئاسته 

ية لعمليات سرائيلالدينية التي يتزعمها، وتضمنت الدعوة إشادة بالحماية التي توفرها الشرطة اإل
  . االقتحام االستفزازية

يمتد " تلفريك"إلقامة خط  "سلطة تطوير القدس"كما أدانت الوزارة مخطط بلدية االحتالل وما تسمى 
حائط البراق، مرورًا بمناطق حساسة جدًا مثل البلدة القديمة والحرم  إلىمن القدس الغربية ويتجه 

  .القدسي الشريف
المبارك من محاوالت تقسيم زمانية ومكانية،  قصىأن ما يتعرض له المسجد األ إلىوأشارت الوزارة 

إلجراءات التنكيلية التي تشنها سلطات االحتالل ضد القدس يشكل حلقة من سلسلة الحرب المفتوحة وا
يًا ودوليًا ٕاسالمومواطنيها ومقدساتها، وهو ما بات يتطلب وأكثر من أي وقت مضى، موقفًا عربيًا و 

يتعدى اإلدانة واالستنكار، ويؤسس لخطوات حقيقية وفعلية توفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
أماكن عبادته، بعيدًا عن  إلىوقه في حرية الحركة والتنقل والوصول ومقدساته، وتضمن له حق

  . إجراءات االحتالل العقابية واالستفزازية واإلذاللية
ية بنصوص القانون الدولي، والقانون سرائيلسرعة إلزام الحكومة اإل إلىودعت الوزارة المجتمع الدولي 

جراءات واآلليات الدولية الجماعية إلنهاء الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف، وسرعة اتخاذ اإل
  .االحتالل
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  الحمد اهللا يطلع النسور على انتهاكات االحتالل
األردنية في العاصمة  أمس يومرامي الحمد اهللا .ئيس الوزراء دالتقى ر  -معا  2016-2- 17عمان 

السياسية واالقتصادية، عبد اهللا النسور، حيث بحث معه آخر التطورات .عمان، نظيره األردني د
  .وسبل تعزيز العالقات الثنائية

وجدد الحمد اهللا خالل اللقاء تأكيده على متانة العالقات األخوية بين البلدين، ال سيما بين الملك عبد 
اهللا بن الحسين والرئيس محمود عباس، مثمنا موقف األردن الثابت في حماية المقدسات والدفاع عنها 

  .، ومساندة القيادة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وعلى كافة األصعدةصىقخاصة المسجد األ
في سياسة  إسرائيلية، خاصة استمرار سرائيلووضع الحمد اهللا النسور في صورة آخر االنتهاكات اإل

في انتهاكاتها وسياساتها  إسرائيلأن استمرار  العقاب والتنكيل الجماعي والتهجير القسري، مؤكداً 
  .صة في التوسع االستيطاني يقوض حل الدولتين والعملية السياسة برمتهاخا
 طلع الحمد اهللا النسور على الجهود المبذولة على صعيد المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً أو 

موقف القيادة والحكومة الثابت في تكريس المصالحة، وحل كافة القضايا العالقة في غزة، بما يعمل 
  .صمود أبناء شعبنا في القطاع على دعم

براهيم الشاعر، ومستشار رئيس ا .سطيني وزير الشؤون االجتماعية دوحضر اللقاء عن الجانب الفل
عمر كاتنة، . جواد الناجي، ورئيس سلطة الطاقة د. ية دسالمالوزراء لشؤون الصناديق العربية واإل

ز الطراونة، ونائب رئيس الوزراء األردني فاي. وعن الجانب األردني دولة رئيس الديوان الملكي د
محمد الذنيبات، ومعالي وزير الخارجية ناصر جودة، ومعالي وزير . ووزير التربية والتعليم معالي د

ابراهيم سيف، ومعالي وزيرة التنمية ريم ابو . عماد فاخوري، ومعالي وزير الطاقة د. التخطيط م
. ، ومعالي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية معمر ملحيس. حسان، ومعالي وزير المالية د

  .خلون قطيشات
  
  
  

 خطارًا لهدم مسجد عبادة بن الصامت في القدسإاالحتالل يسلم 
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استنكر الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف تسليم قوات  - alquds online 2016-2- 18القدس 
لهدم مسجد عبادة بن الصامت في جبل البابا ببلدة العيزرية جنوب شرق  االحتالل أمس إخطاراً 

هذا  حديقة وطنية تلمودية ومشاريع استيطانية، معتبراً  إنشاءلمحتلة المهددة بالمصادرة لصالح القدس ا
على المقدسات والحرمات ودور العبادة األمر الذي يتعارض والقوانين الدولية التي دعت  العمل عدواناً 

  .ماية هذه األماكنلح
حتالل في اآلونة األخيرة من انتهاكات واقتحامات لدور عتداءات االان تصاعد أدعيس اواعتبر 

العبادة وخاصة في القدس تنذر بعواقب وخيمة لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر 
ماسة تدعي الحاجة الء شعبنا، والتي تسفيه مدى استهتار االحتالل الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبنا

  .لتوفير الحماية للفلسطينيين
وحمل ادعيس حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة داعيًا جميع المؤسسات الدولية 
وفي مقدمتها هيئة األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن تتابع جرائم االحتالل ضد المقدسات وتمنع 

  .لجرائم يشجع على االستمرار في تكرارهاحدوثها مبينًا أن الصمت على هذه ا
  

 تمديد اعتقال الطفل المقدسي أحمد مناصرة

لمطلع  عاماً  14مدد قاضي المحكمة الصهيونية المركزية في القدس اعتقال الطفل أحمد مناصرة 
شهر آذار القادم، وأوضح أحمد مناصرة عم الطفل أن المحكمة مددت توقيف الطفل أحمد الستكمال 

في مؤسسة الداخلية منذ  حمد محتجزاً أن أضاف مناصرة أمناقشة التهم الموجهة ضده، قبل إدانته، و 
  .شهر تشرين أول الماضي

  
  ال لحماية القدسي عربي فعّ إسالمنتطلع لموقف : حنا. د

ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى وزيرة سالممين العام للهيئة اإلاستقبل األ
  .بو دقة، في مقر الهيئة بمدينة رام اهللاأالدكتورة تهاني  ةسابقالالشباب والرياضة 
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وتباحث الطرفان باالنتهاكات الصهيونية المتواصلة في القدس المحتلة، وما تصادق عليه سلطات 
خرها إحياء مشروع الناقل الهوائي الذي سيعبر سماء آاالحتالل من مشاريع استيطانية، والتي كان 

  .القدس المحتلة
ومية من قبل المستوطنين بو دقة بصورة االنتهاكات واالقتحامات اليأمين العام الوزيرة ووضع األ

عين أمام أالمبارك ومصلياته، في خطوة استفزازية و  قصىوجنود االحتالل لساحات المسجد األ
مواصلة عمليات الحرق والتدنيس للكنائس والمساجد ودور العبادة وخط  إلىالمصلين داخله، مشيرًا 

قدس، مؤكدًا على سعي سلطات في ال" رقاد العذراء"العبارات العنصرية عليها كما جرى في كنيسة 
صراع ديني بحت، وهو ما نرفضه مؤكدين  إلىتحويل الصراع القائم  إلىاالحتالل وسوائب متطرفيها 

ن تبقى أ، ويجب سالمإلن مدينة القدس مهبط للديانات السماوية الثالث اليهودية والمسيحية واأعلى 
  .بنائها من المؤمنين والمصلينأمفتوحة لجميع 

يجابي وفعال في حماية القدس ونصرة إي عربي إسالمطرفان بضرورة وجود موقف وطالب ال
يجابية من القمة العربية إنتائج وقرارات  إلىمقدساتها، ولجم انتهاكات االحتالل فيها، متطلعين 

  .المنعقدة في المغرب الشهر القادم
انتهاكات االحتالل وما يقوم به ية المسيحية ودورها في فضح سالمبدورها أشادت أبو دقة بالهيئة اإل

  .من تهويد للقدس وعروبتها
  

  االحتالل يقضي بسجن شابين مقدسيين
قضت محكمة االحتالل المركزية في القدس السجن الفعلي على شابين مقدسيين من حي جبل 

  .الطور الُمطل على القدس القديمة/ الزيتون
سنوات ونصف، وغرامة  5الفعلي لمدة وأوضح المحامي محمد محمود أن المحكمة قضت بالسجن 

 3شهرا لمدة  12آالف شيكل على الشاب بكر المغربي، وحبس مع وقف التنفيذ  5مالية قيمتها 
  .سنوات

 11سنوات ونصف، و 4فيما حكمت المحكمة على الشاب عيسى أبو جمعة بالسجن الفعلي لمدة 
  .سنوات 3شهرا حبس مع وقف التنفيذ لمدة 
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وٕالقاء زجاجات حارقة ومفرقعات " كواع"بتصنيع سالح "مود أن الشابين اتهما وأضاف المحامي مح
  .وتخريب سيارة المياه العادمة والتسبب بسقوطها في الطور" وحجارة

  
  قضية القيق تستدعي صحوة ضمير دولية تنهي استفراد االحتالل بشعبنا: الخارجية

ية المسؤولية الكاملة عن حياة سرائيلومة اإلحّملت وزارة الخارجية، الحك -وفا 2016- 2-18رام اهللا 
يومًا، مطالبة بإنهاء اعتقاله  86األسير الصحفي محمد القيق، الذي مضى على إضرابه عن الطعام 

اإلداري، واإلفراج الفوري عنه وفقًا للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، والمبادئ السامية لحقوق 
 .اإلنسان

بيان اليوم الخميس، إنها تتابع وعلى مدار الساعة، تطورات الوضع الصحي لألسير وقالت الوزارة في 
القيق، وتواصل اتصاالتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المختصة، 
من أجل حشد الضغط الدولي الالزم إلجبار سلطات االحتالل على اإلفراج الفوري غير المشروط عن 

، كقوة احتالل، باالمتثال لمبادئ القانون إسرائيلير القيق وغيره من األسرى اإلداريين، وٕالزام األس
  . الدولي اإلنساني التي تجرم سياسة االعتقال اإلداري التعسفية

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية رياض المالكي وقطاعات الوزارة المختصة وسفارات دولة فلسطين، 
واالتصاالت، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد األطراف لفضح االنتهاكات  سلسلة من اللقاءات

التي تمارسها سلطات االحتالل ضد األسرى الفلسطينيين عامة، بمن فيهم األطفال والمرضى، وما 
  .يتعرض له األسير القيق بشكل خاص

رهاب والقمع والتنكيل الذي وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له األسير القيق يمثل شكًال من أشكال اإل
يتعرض له الشعب الفلسطيني، األمر الذي بات يستدعي صحوة ضمير دولية تنصف الشعب 
الفلسطيني، وتنهي معاناته والظلم التاريخي الواقع عليه منذ عشرات السنين، عبر تحرك فعلي وجاد 

كقوة  إسرائيلحالة استفراد من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وٕانهاء 
  .احتالل بشعبنا

  


