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  م21/7/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  من كفر قليل 11منهم  والقدس مواطناً من الضفة 20قوات االحتالل تعتقل. 

 التربية والتعليم تتعهد بمواجهة تهويد التعليم في مدارس القدس: صيدم. 

  وينفذون جوالت استفزازية قصىمستوطًنا وطالًبا يهوديًا يقتحمون األ 80أكثر من. 

  لتهويد مدينة القدس" سياحي"االحتالل يصادق على مشروع. 

  قصىبمقبرة باب الرحمة المالصقة لأللجنة رعاية مقابر القدس تدين هدم مقابر. 

 "المتطرف غليك يدعو الدول المانحة لوقف الدعم المالي لوكالة " الحاخام

  .الغوث
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  من كفر قليل 11منهم والقدس مواطناً من الضفة  20قوات االحتالل تعتقل 
شنت قوات االحتالل الليلة الماضية وصباح اليوم حملة اعتقاالت  -وفا 2016- 7-21 رام اهللا
عدة بلدات ومناطق في  إلىمواطناً، تركزت في قرية كفر قليل في محافظة نابلس، إضافة ) 20(طالت 

 .محافظات الضفة

ن بلدة كفر قليل مواطنًا جرى اعتقالهم م 11وبين نادي األسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن 
طلعت صايل، وجاسم منصور، وبالل منصور، وأحمد نبيل عامر، : غالبيتهم أسرى محررون، وهم

ورأفت أحمد عامر، والشقيقان تامر وفادي خالد عامر، ومحمد زياد عامر، وسليمان صادق سليمان، 
هم والتحقيق وسعد جميل قني، وربيع صالح مرجان، علمًا أن عدد آخر من المواطنين جرى توقيف

  .معهم لساعات ثم أُفرج عنهم الحقاً 
شادي البداونه، ومحمود الورديان، : كما اعتقل االحتالل من محافظة بيت لحم ثالثة مواطنين وهم

  ).عاماً  35(ومراد محمد جدال 
  .، وسليمان ابو سبيتان)عاماً  21(خالد ابو الهوى : وفي القدس ُاعتقل مواطنان اثنان وهما

جنين، ُاعتقل عادل وصفي ربايعة من أمام حاجز عسكري، عالوة على مواطن آخر جرى  ومن محافظة
  .وهو أسير محرر) عاماً  34(اعتقاله من محافظة طولكرم وهو صالح غسان صالح 

، باإلضافة )عاماً  22(كذلك جرى اعتقال لمواطن من محافظة الخليل، وهو أحمد عبد اهللا المسالمة 
  ).عاماً  27(م اهللا والبيرة، وهو محمد منذر العوري مواطن من محافظة را إلى
  

  التربية والتعليم تتعهد بمواجهة تهويد التعليم في مدارس القدس: صيدم
تعهد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، بمواجهة إجراءات  -وفا 2016- 7-21رام اهللا 

 .سلطات االحتالل لتهويد التعليم في القدس

إن المنهاج الفلسطيني لن يطبق في : "اليوم الخميس" موطني"وقال صيدم، في حديث إلذاعة 
المدارس بمدينة القدس هذا العام، بسبب قرار سلطات دولة االحتالل تعليم اللغة العبرية للطلبة في 
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هويد قطاع ، وشدد على تعهد وزارة التربية والتعليم بمواجهة عملية ت"جميع المدارس خالل هذا العام 
  .التعليم في القدس

منحة جزئية للطلبة من البلدة  150لدعم الطلبة المقدسين ستوفر " واجبنا"أن حملة  إلىولفت 
  .القديمة لتمكينهم من دخول الجامعات واكمال المرحلة الجامعية

 ربعاءاألوكان صيدم وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مراد سوداني قد وقعا أمس 
اتفاقية لدعم المؤسسات التربوية في مدينة القدس بتمويل من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

  .والثقافة، ودعم المدارس المقدسية باحتياجات تقنية
  

  وينفذون جوالت استفزازية قصىمستوطًنا وطالًبا يهوديًا يقتحمون األ 80أكثر من 
اقتحم أكثر من ثمانين مستوطنًا يهوديًا، بينهم عناصر  - موقع مدينة القدس 2016- 7-21القدس 

من باب المغاربة بحماية  قصى، اليوم الخميس، المسجد األ"طالب من أجل الهيكل"من منظمة 
  .شرطة االحتالل الخاصة

جرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جوالت استفزازية ومشبوهة في مرافقه 
  .ها مصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبيرالمختلفة تصدى ل

اليهود للمتطرفين في اقتحاماتهم للمسجد المبارك، في " حاخامات"مرافقة عدد من  إلىولفت مراسلنا 
  .قصىما تقدم كل مجموعة مرشد تولى تقديم رواية اسطورية حول الهيكل المزعوم مكان األ

من فئتي  قصىاجراءاتها المشددة بحق رواد األ من جانبها، واصلت قوات االحتالل الخاصة فرض
  .قصىالشبان والنساء واحتجزت بطاقاتهم خالل دخولهم األ

  
  لتهويد مدينة القدس" سياحي"االحتالل يصادق على مشروع 

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل  -موقع مدينة القدس  2016- 7-21القدس 
، على مشروع جديد يهدف لتهويد القدس المحتلة وطمس معالمها ربعاءفي مدينة القدس، أمس األ

  .العربية، من خالل بناء فنادق وأماكن تجارية على طول مسار القطار الخفيف
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صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية "إنه ) ريشيت بيت" (يةسرائيلاإل"وقالت اإلذاعة العامة 
معات تجارية وأبراج بارتفاع ثالثين طابًقا، على طول مسار القطار القدس على مشروع بناء فنادق ومج
  ".الخفيف في مدينة القدس الشرقية

هذا المشروع سيعزز إضافة آالف "، إن "نير بركات"وزعم رئيس بلدية االحتالل في القدس القدس 
ار القطار ويمتد مس". الشقق الّسكنية، ويوسع المناطق التجارية على طول مسار القطار الخفيف

  .1967عام " إسرائيل"الخفيف على طول القدس الشرقية التي احتلتها 
وتحاول سلطات االحتالل تجميل صورة المشروع بادعاءات كتعزيز السياحة أو حل أزمة السكن في 
البالد، في محاولة لتفادي االنتقادات الدولية التي تصحب كل بناء استيطاني في القدس المحتلة أو 

  .1967عام  إسرائيلطق التي احتلتها في المنا
" اللجنة المحلية للتخطيط والبناء'وفي مخطط جديد لتعزيز االستيطان في القدس المحتلة، صادقت 

وحدة استيطانية في  90التابعة لبلدية االحتالل في القدس، األسبوع الماضي، بصورة نهائية، على بناء 
  .ب القدس المحتلةالواقعة على أراضي جنوب غر " جيلو"مستوطنة 

وبعدها بأيام، وزعت بلدية االحتالل في القدس إخطارات بهدم منازل ومنشآت سكنية وتجارية في 
سلوان بالقدس المحتلة، ضمن مخططات تفريغ القدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين لصالح 

  .ية وتهويد البلدة القديمة ومحيطهاسرائيلالمشاريع االستيطانية اإل
ية وزعت الجمعة سرائيلكز معلومات وادي حلوة أن طواقم بلدية االحتالل برفقة القوات اإلوأفاد مر 

  .إخطارات هدم إدارية على أربع منشآت في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص
وذكر أن طواقم بلدية االحتالل اقتحمت حي عين اللوزة في سلوان، وقامت بتصوير عدة منشآت 

ثالث سكنية، ومنشأة واحدة (ة وتجارية، ثم علقت إخطارات هدم إدارية على أربع منشآت سكني
  .سنوات 5سنة و 12سنة و 24، تعود لعائالت األعور وصيام، ومنها قائمة منذ )تجارية

  
  قصىلجنة رعاية مقابر القدس تدين هدم مقابر بمقبرة باب الرحمة المالصقة لأل
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أدانت لجنة رعاية المقابر االسالمية في القدس  -القدس موقع مدينة  2016- 7-20القدس 
 قصىالمحتلة هدم سلطات االحتالل يوم أمس، أربعة مقابر في مقبرة باب الرحمة شرق المسجد األ

  .المبارك
، أن ما قامت به سلطة آثار االحتالل يعتبر انتهاًكا ربعاءاأل أمس يوموأكد ت اللجنة، في بيان لها 

  .ووقف المسلمين وأراضيهم، وحرمة مقابر المسلمينلحق االنسان، 
 إلىأن مقبرة باب الرحمة من أقدم المقابر االسالمية في القدس، ويعود تاريخها  إلىولفت البيان 

  .سنة، ومدفون فيها الصحابيان عبادة بن صامت وشداد بن أوس وشهداء وأعالم ومسلمين1400
ي هدمت فيه المقابر أمس الثالثاء عبارة عن وقف ذري وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن المكان الذ

  .يعود لعائلة الحسيني، وفق األوراق الرسمية، وكانت قدمته لدائرة األوقاف اإلسالمية
أن هذا االنتهاك يعتبر مسلسًال طويًال النتهاكات االحتالل، ومحاولة طمس الهوية  إلىولفت البيان 
  .وتزييف التاريخ
المقبرة مستباحة وفيها قبور الصحابيان عبادة بن صامت األنصاري، وشداد بن  أن إلىوأشار البيان 

أوس، وهما من الصحابة وأول قضاة لمدينة القدس، عينهما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وفيها 
  .عام حتى يومنا هذا 1400من األعالم والشهداء والمسلمين منذ 

ة مأمن اهللا التاريخية اإلسالمية في القدس، واقتطاعها وطمس أنه تم انتهاك مقبر  إلىولفت بيان اللجنة 
القبور وبعثرتها، وبني عليها متحف التسامح ومؤسسة التأمين الوطني وفندق كبير، وتم اقتطاع أجزاء 
منها للشوارع، وشق خطوط للمياه العادمة والكهرباء والمياه، وبناء مدارس ومخطط له أن يكون مجمع 

  .للمحاكم، وغيرها
طمس الهوية والموروث وانتهاك حرمات  إلىوبينت اللجنة، في بيانها، أن هذه االنتهاكات تهدف 

بكل " إسرائيل"المسلمين، وهو جريمة بحق التاريخ والموروث االنساني الفلسطيني، الذي تنتهكه 
  .وقاحة

  
  المتطرف غليك يدعو الدول المانحة لوقف الدعم المالي لوكالة الغوث" الحاخام"



 

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 
 

، الحاخام "الكنيست"دعا عضو البرلمان الصهيوني  -موقع مدينة القدس  2016- 7-20القدس 
 إلى) األونروا(المتطرف إيهود غليك، الدول المانحة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وقف تقديم الدعم المالي لالجئين، إال بتحقيق شروط من أجل أن يكون ألموالهم جدوى في إنهاء 
  .مشكلتهم

ُتحرق دون جدوى منذ عقود " إن االموال التي تقدمها الدول المانحة لألونروا: "وقال المتطرف غليك
  .األبد إلىمن الزمن ألنها لم ولن تنهي مشكلة الالجئين 

إذا أرادت الدول المانحة أن تكون أموالها ذات جدوى، فعليها أن تشترط أمرين : "وأضاف غليك
  ".جئون الفلسطينيون في مدارسهميجب أن ينفذها الال

جاء ذلك خالل كلمة للمتطرف غليك، خالل مؤتمر عقده مركز البحوث لسياسة الشرق األوسط 
، إضافة "امريكا وكندا والمانيا وبريطانيا واستراليا وفلسطين"بمشاركة واسعة من صحافين أجانب من 

  ".اليابان وكندا والبرتغال وهولندا واثيوبيا والتشيك"وهي " لألونروا"مندوبين عن الدول المانحة  إلى
إجراء اصالحات في الخطة "أن الشرط األول الذي يجب أن ينفذه الفلسطينيون هو،  إلىوأكد غليك 

  ".الدراسية فيجب أن يتعلموا مادة التعايش والسالم وعدم كراهية اليهود وسفك دمائهم
تبني خطة انسانية دولية هدفها إنهاء حالة اللجوء "فهو،  7أما الشرط اآلخر وفقًا لموقع المستوطنين 

  .وفقاً لمزاعمه" الفلسطينية عبر منح الفلسطينيين الحقوق بمنحهم العيش في الدول التي يعيشون فيها
ه وتحريض ضد وعبر غليك متعجرفًا عن أسف لما يتم تدريسه لالجئين الفلسطينيين من كر 

  .وفقاً لمزاعمه) أراضيهم(من " يونسرائيلاإل"ومحاولة زرع فكر الجتثاث " يينسرائيلاإل"


