
 

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 
 

  م20/7/2016 األربعاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  والقدس مواطنا من الضفة 23قوات االحتالل تعتقل. 

  مقدسيين من العيسوية 3االحتالل يعتقل. 

 واقتحامات جديدة للمستوطنين قصىاحتجاز شاب في األ. 

 قصىاالحتالل يُبعد شابين من الداخل عن القدس بحجة تسيير حافالت لأل 

  القدس تودع الشهيد أنور بعرس وطني وتستعد لوداع الطفل الشهيد محيي

 .الطباخي

  قصىإسالمية في مقبرة باب الرحمة المالصقة باألاالحتالل يهدم أربعة قبور 
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  والقدس مواطنا من الضفة 23قوات االحتالل تعتقل 
ي الليلة الماضية، واليوم األربعاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-20رام اهللا 

 .مواطنا من عدة أنحاء في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون 23

وبين نادي األسير في بيان له، أن قوات االحتالل اعتقلت من عدة بلدات في محافظة رام اهللا والبيرة 
 35(، وإبراهيم محمد عبد العزيز حامد )عاماً  35(عبد الرحمن مصطفى حامد : ستة مواطنين، وهم

ن بلدة ، وهو شقيق الشهيد أنس حماد، وجميعهم م)عاماً  19(، وعبد الرحيم بسام حماد )عاماً 
، ويوسف )عاماً  19(، ومحمد قاهر عبد المجيد )عاماً  23(زيد عدنان ذياب  إلىسلواد، باإلضافة 

 18(، من بلدة عابود، كما جرى اعتقال المواطن عمر محمد عطا )عاماً  20(عوض محمد عوض 
  .من بلدة دير أبو مشعل) عاماً 

، )عاماً  44(مؤيد سعادة الجالد : ، وهموفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين
 20(ليث واصف عزام األشقر  إلى، باإلضافة )عاماً  18(وهو أسير محرر قضى سابقا في األسر 

  ).عاماً  27(، وسليمان عبد الهادي أبو جبل )عاماً 
، )عاماً  20(شادي نايف العمور : هذا واعتقل ثالثة مواطنين من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وهم

  ).عاماً  24(، وجمعة خالد أبو مفرح )عاماً  23(بر ربحي العمور وصا
عبد اهللا مصطفى، : ومن مدينة القدس، اعتقل االحتالل ثالثة مواطنين جميعهم من بلدة العيسوية، وهم

  .محمد ناصر محمود، ومحمد عامر محمود
وخالد ناصر الفقيه، محمد أحمد القزاز، : كما جرى اعتقال ثالثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم

  .ويوسف ماهر ملوح مسالمة
أنس فتحي سكر، ومحمود مهند : كذلك جرى اعتقال لمواطنين اثنين من محافظة جنين، هما

  .إسماعيل، وهو أسير محرر أفرج عنه قبل أسبوعين
وهو أسير محرر، ) عاماً  23(أما في محافظة قلقيلية، فقد اعتقل المواطن حمدان أحمد شتيوي 

  .مواطن آخر اعتقل من محافظة نابلس، وهو أحمد رائد عميرة إلىفة باإلضا
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  مقدسيين من العيسوية 3االحتالل يعتقل 
ي، اليوم األربعاء، ثالثة شبان من بلدة سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-20القدس 

 .العيسوية في مدينة القدس المحتلة

محمد عامر محمود، ومحمد ناصر : كال من وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت فجرا، 
  .أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها، في المدينة إلىمحمود، وعبد اهللا مصطفى، واقتادتهم 

  
  واقتحامات جديدة للمستوطنين قصىاحتجاز شاب في األ

ي، صباح اليوم االربعاء، شابا من سرائيلحتالل اإلاحتجزت قوات اال -وفا 2016- 7-20القدس 
أحد مراكزها في القدس القديمة، وسط اقتحاماٍت  إلىالمبارك، واقتادته  قصىداخل المسجد األ

 .المسجد المبارك إلىمتجددة لعصابات المستوطنين 

بعد  قصىوقال مراسلنا إن قوات االحتالل أخلت في وقت الحق سراح الشاب الذي احتجزته من األ
  .فحص جهازه الخلوي والتحقيق معه

أن اقتحامات المستوطنين تتم من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسة معززة  إلىولفت 
ومشددة من وحدات االحتالل الخاصة، في حين تصدى مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية 

  .القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية برحابه الطاهرة
  

  قصىالقدس بحجة تسيير حافالت لألاالحتالل يُبعد شابين من الداخل عن 
قررت سلطات االحتالل، اليوم، إبعاد شابين من قرية كفر مندا  -موقع مدينة القدس  2016- 20-7

يوما، بحجة تسيير حافالت  15عن مدينة القدس المحتلة، 1948من داخل االراضي المحتلة عام 
  .من خالل تنظيم محظور قصىالمسجد األ إلى

  ).عاماً  19(والشاب محمد عزام ) عاماً  35(إيهاب زعبي : ينوشمل القرار الشاب
ُتسير بمبادرات  قصىالمسجد األ إلىمن جانبه، قال زعبي أن الحافالت التي تنطلق من قرية كفر مندا 

  .من أهالي وتمول من أموال تبرعاتهم وصدقاتهم وال عالقة لهما بأي تهمة
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  وداع الطفل الشهيد محيي الطباخيالقدس تودع الشهيد أنور بعرس وطني وتستعد ل

بعرٍس وطني ومشاركة جماهيرية واسعة، وّدعت القدس  -موقع مدينة القدس  2016- 19-7
مثواه األخير  إلى) عاماً  22(المحتلة في ساعات الليل الفائت جثمان شهيدها أنور فالح الساليمة 
د القدس لتوديع جثمان الشهيد بمقبرة بلدة عناتا شمال شرق القدس قرب مخيم شعفاط، في ما تستع

مثواه األخير بمقبرة بلدة الرام شمال القدس المحتلة  إلى) عاماً  12(الطفل محيي صدقي الطباخي 
  .ظهر اليوم األربعاء

وكانت جماهير غفيرة بانتظار جثمان الشهيد الساليمة على مدخل عناتا، والتي زفت شهيدها بعرس 
  .مثواه األخير إلىوطني كبير 

مراسلنا في القدس المحتلة ان االحتالل سّلم في ساعة متأخرة من مساء أمس جثمان الشهيد  وقال
أيام، حين ارتقى بعد اطالق االحتالل الرصاص عليه في بلدة  6الساليمة، لعائلته، بعد احتجازه لمدة 

  .الرام بزعم تنفيذه عملية دهس لجنود االحتالل
شعبية كبيرة رفعوا فيها األعالم الفلسطينية وصور الشهيد  وسار المشاركون في موكب الشهيد بمسيرة
  .المقبرة ليوارى الثرى بعد منتصف الليلة الماضية إلىورددوا هتافات وطنية قبل أن تصل المسيرة 

في الوقت نفسه، يستعد المقدسيون لتشييع جثمان الطفل الطباخي، الذي ارتقى مساء أمس برصاص 
  .مثواه األخير في البلدة إلىاالحتالل ببلدة الرام شمال القدس المحتله، 

مجمع رام اهللا الطبي برام اهللا عقب اصابته برصاص االحتالل بشكل مباشر،  إلىونقل الشهيد الطفل 
  .مثواه األخير إلىيوم تشييع جثمانه وسيتم ظهر ال

أن مواجهات عنيفة استمرت الليلة الماضية بين الشبان وقوات االحتالل استمرت  إلىولفت مراسلنا 
حتى ساعات فجر اليوم االولى، في ما أغلق جنود االحتالل الشارع الرئيسي قرب مدخل الرام 

  .الرام إلىوالخروج من و سلوك طرق وعرة للدخول  إلىالرئيسي واضطرت المركبات 
اضراب تجاري عام اليوم االربعاء  إلىيذكر أن حركة فتح في بلدة الرام دعت المواطنين في البلدة 

  .حداًدا على روح الشهيد الطفل الطباخي
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  قصىاالحتالل يهدم أربعة قبور إسالمية في مقبرة باب الرحمة المالصقة باأل

سلطة "راعها التهويدي لطات االحتالل عبر ذهدمت س -موقع مدينة القدس  2016- 19-7
يوم الثالثاء، أربعة قبور في مقبرة باب الرحمة الواقعة في الجانب الشرقي من المسجد ، "اآلثار
  .المبارك، بحجة البناء بدون ترخيص قصىاأل

بور وقالت لجنة رعاية المقابر االسالمية في القدس ان مستخدمي سلطة آثار االحتالل هدموا أربعة ق
بالقرب من المدخل الرئيسي للمقبرة، باستخدام المجارف وشاكوش كبير، ولدى منعهم من مواصلة 
  .عملية الهدم، أبلغوهم أنهم يهدمون بحجة البناء بدون ترخيص، بدعوى أن دائرة األوقاف تعلم بذلك

فن فيها أحد وبلغ عدد القبور التي هدمها االحتالل أربعة قبور مالصقة لبعضها البعض، أحدها دُ 
  .جثامين سكان مخيم شعفاط أمس، ولدى التصدي لهم توقفوا عن مواصلة هدمه

من جانبه، أكد عضو لجنة رعاية المقابر حمزة حجازي لطاقم سلطة آثار االحتالل أن المقابر هي 
 إسالمية، وحذر من المساس فيها كونها تابعة لألوقاف االسالمية، وأبلغهم انه سيتصل مع الشرطة إال

  .أنهم واصلوا عملية الهدم برفقة حارس
وأضاف أن الحارس الذي رافق مستخدمي سلطة اآلثار رفع المسدس بوجهه وهدده، ثم حضرت 
قوات من شرطة وحرس حدود االحتالل للمكان، وقامت بحراستهم لدى خروجهم من المقبرة، بعد 

  .تصدي شبان مقدسيين لهم
الشيخ عمر الكسواني وجود أي علم لألوقاف االسالمية بعملية  قصىمن جانبه نفى مدير المسجد األ
  .هدم القبور في مقبرة باب الرحمة

، وال نعترف بها على األوقاف "يةسرائيلاإل"لم يكن لدينا أي علم أو تنسيق مع سلطة اآلثار ”: وقال
وباب الرحمة، وهي جزء ال يتجزأ من المسجد، حسب  قصىاالسالمية، وخصوصا في المسجد األ

  .“"ستاتيكو"الوضع القائم 
سلطة اآلثار دائما هي المعتدية على القبور االسالمية دون مراعاة لحرمة المقابر والقوانين : "وأضاف

  .“االنسانية التي تحفظ كرامة الميت
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ة باب الرحمة، وحّمل كامل المسؤولية وعّبر الكسواني عن استنكار دائرة األوقاف لالعتداء على مقبر 
  .لشرطة االحتالل وسلطة اآلثار عن هذه الجريمة بحق قبور المسلمين في باب الرحمة

  
  
  


