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  م21/4/2016 الخميس: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
    

  
 واالختناق خالل  االحتالل يعتقل مواطنا ويصيب آخرين بالرصاص: القدس

 .مواجهات

 محكمة االحتالل تقرر السجن الفعلي بحق خمسة مقدسيين. 

 االحتالل يعتقل طفال بعد اقتحام معرض للسيارات: القدس. 

 "اإلسالمية قصىتشيد بقرار اليونيسكو لتأكيده هوية األ" التعاون اإلسالمي. 

 األمن لوقف دولة فلسطين ماضية في تقديم مشروع قرار لمجلس : الخارجية

 .االستيطان

 من الحكم عليها بالسجن ‘ تخّوف‘تمديد اعتقال الصحفية سماح دويك، و

 .الفعلي
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  االحتالل يعتقل مواطنا ويصيب آخرين بالرصاص واالختناق خالل مواجهات: القدس

ي اليوم الخميس، مواطنا وأصابت سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 4- 21القدس 
بالرصاص واالختناق، جراء المواجهات التي اندلعت في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس آخرين 
 .المحتلة

) مخرطتين(أنها اعتقلت فلسطينيا، بعد ضبط منشأتين "وادعت شرطة االحتالل في بيان أصدرته، 
اد ضبط كمية ضخمة من الذخيرة، والمو "وأعلنت  ، "لتصنيع الوسائل القتالية، والعبوات الناسفة

  ."وفق معلومات استخباراتية -الخام، خالل العملية التي نفذها جيش االحتالل
  .ولوحت الشرطة في بيانها نية هدم المنشأتين في وقت الحق

 4إصابة بالغاز، و 12إن طواقمه تعاملت مع "وفي سياق متصل، قال الهالل األحمر الفلسطيني 
المواجهات التي اندلعت فجرا، إثر عملية اقتحام إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل 

  ".بلدتي العيزرية وأبو ديس
  
  

  محكمة االحتالل تقرر السجن الفعلي بحق خمسة مقدسيين
 أمس يومية في القدس المحتلة، سرائيلقررت محكمة االحتالل اإل -وفا 2016- 4- 20القدس 

 قصىببلدة سلوان جنوب المسجد األاألربعاء، السجن الفعلي بحق خمسة مقدسيين، من حي الثوري 
 .المبارك

شهرا ، والقاصر أحمد  16وشملت القرارات القاصر عطية محمد الغزاوي بالسجن الفعلي لمدة 
شهرا، وعبد الجواد عبد  18شهرا، وإبراهيم خليل الغزاوي بالسجن  40خليل الرويضي بالسجن مدة 

  .شهرا 20الغزاوي بالسجن شهرا، وأحمد عبد العفو  40الغفار الغزاوي بالسجن 
  .شيقل 2500وفرضت نفس المحكمة غرامة مالية على كل واحد منهم قيمتها 
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  االحتالل يعتقل طفال بعد اقتحام معرض للسيارات: القدس
الطفل مجد جمال إدريس،  أمس يوماعتقلت قوات االحتالل، مساء  -اوف 2016- 4-20القدس 

 .يملكه والده في حي شعفاط وسط القدس المحتلةبعد دهم معرٍض للسيارات ) عاماً  14(

وقال والد الطفل المذكور لمراسلنا إن ما جرى جاء استكماال لقيام االحتالل باعتقال نجله أكثر من 
أحد مراكز  إلىمرة، تحت ذريعة المشاركة في رشق القطار الخفيف بالحجارة، حيث تم اقتاده 

  .التوقيف والتحقيق في المدينة
  
  

  اإلسالمية قصىتشيد بقرار اليونيسكو لتأكيده هوية األ "التعاون اإلسالمي"
أشاد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون  -وفا 2016-4-20جدة 

، )اليونيسكو(اإلسالمي السفير سمير بكر ذياب، بقرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
القرار من تثبيت لهوية المقدسات اإلسالمية في األرض الفلسطينية، ورفض االنتهاكات بما تضمنه 

 .ية بحقهاسرائيلاإل

وأثنى السفير ذياب على جهود المجموعة اإلسالمية في المنظمة في سبيل إنجاح إصدار القرار الذي 
  .صويتدولة عن الت 17دول، وامتناع  6دولة عضوا باليونيسكو، ومعارضة  33لقي دعم 

، كما قصىوكان القرار قد أعاد التأكيد على أن طريق باب المغاربة هو جزء ال يتجزأ من المسجد األ
أكد الهوية العربية لعشرات المواقع داخل القدس القديمة، ووثق إدانة شديدة العتداءات وتطاول 

اعيا سلطات االحتالل سلطات االحتالل ضد الرموز والـمباني الدينية الـمسيحية في القدس الشريف، د
، ومستنكرا، في الوقت نفسه، قصىللتوقف عن منع أي مسلم من حقه الوصول والصالة في األ

  .قصىمشروعا من مشاريع الحفاظ على الـمسجد األ 18وبشدة عرقلة سلطات االحتالل تنفيذ 
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 قصىهوية األ الوثائق الدولية التي تدعم وتؤكد إلىيعد وثيقة هامة تضاف "وقال ذياب إن القرار 
، مشددا على أن صدوره يؤكد النجاحات "اإلسالمية والعربية، فضال عن ترسيخه للحقوق الفلسطينية

، وفضح إسرائيلالدولية التي حققتها القضية الفلسطينية في السنوات األخيرة، والتي تساهم في عزل 
  .مممارستها على المستوى الدولي، وثبتت المشروعية الفلسطينية في العال

  
  

  دولة فلسطين ماضية في تقديم مشروع قرار لمجلس األمن لوقف االستيطان: الخارجية
أكدت وزارة الخارجية، أن دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم  -وفا 2016- 4-20رام اهللا 

مشروع قرار لمجلس األمن الدولي لوقف االستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية والدول 
 .قيقة والصديقة والمجموعات اإلقليمية بهذا الخصوصالش

وفي السياق، نفت الوزارة األنباء التي ترد في اإلعالم العبري بين الفينة واألخرى، عن أن الفلسطينيين 
بشأن أهمية التوجه لمجلس األمن لتقديم مشروع قرار " تجميد خطتهم أو التردد إلىيميلون "

آراء ومقترحات الدول الشقيقة  إلىبخصوص االستيطان، ورغم أن الجانب الفلسطيني يستمع 
والصديقة التي تعنى بدعم الموقف الفلسطيني بالكامل، ويأخذها بعين االعتبار، إال أنه على قناعة تامة 

لتوجه لمجلس األمن، ويقوم بتنسيق جهوده مع جميع األطراف المعنية بمن فيها فرنسا، حرصاً بأهمية ا
 إلىمن الجانب الفلسطيني على عدم تعارض الجهدين وأهمية التكامل بينهما، بحيث يخدم التوجه 
ل مجلس األمن الجهود الفرنسية الداعية لتوفير آلية دولية متعددة لمواكبة عملية السالم في حا

  .توفرت، عبر مؤتمر دولي ومجموعة مواكبة ودعم دولي لها
ية متواصلة لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس األمن إسرائيلواكدت الوزارة أن هناك محاوالت 

إجهاض المسعى  إلىوالتشويش عليه، وأن ما يثار في اإلعالم العبري بهذا الخصوص، يهدف 
زارة أن وقف االستيطان من خالل قرار أممي ملزم يصدر عن الفلسطيني، وفي ذات الوقت تعتبر الو 

مجلس األمن، بات المالذ األخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات 
ية لمرجعيات عملية السالم واالتفاقات سرائيلالتهويد واالستيطان، خاصة في ظل تنكر الحكومة اإل
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في  إسرائيلمواقف الدولية التي تطالب بوقف االستيطان، واستمرار الموقعة، وتجاهلها لإلدانات وال
تمردها على إرادة السالم الدولية القائمة على التمسك بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل حمايته 

  .وتحقيقه
  

 من الحكم عليها بالسجن الفعلي‘ تخّوف‘تمديد اعتقال الصحفية سماح دويك، و

 أمس يوممركزية في القدس المحتلة، مساء مددت المحكمة ال - كيوبرس 2016- 4-20القدس 
  .األربعاء، اعتقال الصحفية المقدسية سماح دويك لحين استكمال اجراءات القضية

لكيوبرس أن المحكمة المركزية مددت ‘ قدسنا االنسان’وذكر المحامي رمزي كتيالت من مؤسسة 
، وبذلك أعطت النيابة العامة فرصة -مدة أقصاها عام كامل- حين استكمال القضية  إلىاعتقال دويك 

لتوجيه الئحة االتهام واستكمال كافة التفاصيل المتعلقة بقضيتها، مضيفا أن هناك تخوف من الحكم 
  .عليها بالسجن الفعلي

ة االحتالل لتقديم وبين أنه بعد قرار المحكمة المركزية اليوم شرعوا بدراسة فكرة التوجه لمحكم
  .استئناف على القضية ويلتمسوا به إطالق سراح دويك

أبريل الجاري بذريعة /في العاشر من نيسان) 25(يذكر أن االحتالل اعتقل الصحفية سماح دويك 
التحريض على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك، وتقبع منذ اعتقالها في سجن الرملة، كما يمنع 

  .ذويها من زيارتها
صحفيا فلسطينيا، ما يزال  42تشرين أول الماضي /واعتقل االحتالل من بداية هبة القدس في اكتوبر

  .بعضهم يقبع في سجون االحتالل حتى االن
ي حملتها ضد الصحافة الفلسطينية، وأغلقت مكاتب قناة سرائيلكما شنت سلطات االحتالل اإل

عبر القمر الفرنسي، كما داهمت عددا من  قصىألفلسطين اليوم في الضفة الغربية وأوقفت بث قناة ا
  .االذاعات الفلسطينية وصادرت أجهزة بثها
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