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  م24/5/2016 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىجوالت استفزازية جديدة للمستوطنين داخل األ. 

 يوما 13معتقل جماعي منذ  إلىاالحتالل يحول حزما : القدس. 

 تشييع جثماني الشهيدين مناصرة وأبو جمل في القدس فجرا. 

 قطّنة ُتشيع جثماني شهيديها الشقيقين طه: شمال غرب القدس. 

 ي باألمم سرائيلالجامعة العربية تطالب بإزالة لوحة للقدس علقها المندوب اإل

 .المتحدة

 " 2016يعتمد القدس عاصمة لإلعالم العربي لعام " وزراء اإلعالمتنفيذي. 

 بلدية االحتالل تهدم منشآت وتجرف أراضي في العيسوية وتدمر مخزنا : القدس

 .بسلوان

  العسكري شمال القدس" رأس بدو"قوات االحتالل تُعدم فتاة عند حاجز.  
  
  
  
  
  
  



 

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 
 

  قصىجوالت استفزازية جديدة للمستوطنين داخل األ
المبارك،  قصىاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثالثاء، المسجد األ -وفا 2016- 5- 24 القدس

  .ي الخاصةسرائيلعبر مجموعات صغيرة من باب المغاربة، وبحراسات مشددة من شرطة االحتالل اإل
وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير، فيما واصلت قوات 

  .المسجد إلىحتجاز بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم االحتالل ا
وأفاد مراسلنا، بأن المستوطنين عادة يركزون في اقتحاماتهم على المسار الذي يمتد من باب المغاربة، 
مرورا بالساحة األمامية للمسجد القبلي، ثم المصلى المرواني، والتمركز في منطقة باب الرحمة 

امة طقوس وشعائر تلمودية صامتة، أو علنية في هذه المنطقة، ثم الخروج من ، في محاولة إلق"المغلق"
  .باب السلسلة

  
  يوما 13معتقل جماعي منذ  إلىاالحتالل يحول حزما : القدس

فّرغت شاحنات عمالقة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، شحنة  -وفا 2016- 5- 24القدس 
ستخدامها في إحكام اإلغالق والحصار العسكري جديدة من المكعبات االسمنتية الضخمة، ال

المشدد المفروض والمتواصل الذي يفرضه االحتالل على قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة منذ 
 .معتقل جماعي للسكان إلىيوما، والتي تحولت  13

 يوما تشن قوات االحتالل حمالت دهم متتالية لمنازل المواطنين، وتُنّكل بهم خالل 13ومنذ 
  .حمالت التفتيش االستفزازية

ي يقوم بعسكرة سرائيلإن جيش االحتالل اإل"من جانبه، قال رئيس مجلس قروي حزما موفق الخطيب، 
  ".الحياة المدنية والحضرية في حزما بذريعة أنها منطقة ساخنة

ترابية،  وكانت قوات االحتالل أغلقت كافة مداخل القرية الرئيسة والفرعية بمكعبات إسمنتية وسواتر
أتبعتها قبل يومين بأسالك شائكة، عقب إصابة ثالثة من جنود االحتالل في العاشر من الشهر الجاري 

  .بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي
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وأضاف الخطيب، إن قوات االحتالل تضيق الخناق على القرية، وتمارس عقابا جماعيا بحق سكانها، 
ير من األحيان وال يسمح إال لسكانها بدخولها، األمر الذي أعاق حيث يُمنع دخول المواطنين في كث

دخول المعلمين من خارج البلدة وطواقم شركة الكهرباء ومصلحة المياه، كما أثر ذلك بصورة جلية 
  .على حجم المشاركة في المناسبات االجتماعية

  
  تشييع جثماني الشهيدين مناصرة وأبو جمل في القدس فجرا

شيع العشرات من المواطنين، فجر اليوم الثالثاء، جثماني الشهيدين  -وفا 2016- 5- 24القدس 
مثواهما األخير في مقبرتي باب  إلى) عاماً  32(، وعالء أبو جمل )عاماً  15(الطفل حسن مناصرة 

 .وجبل المكبر في القدس المحتلة، بعد احتجاز لسبعة أشهر األسباط،

وكانت قوات االحتالل فرضت طوقًا عسكريًا على منطقة باب األسباط قبل منتصف الليلة الماضية 
الذي شارك في تشييعه ودفنه بعد الصالة ) عاماً  15( تمهيدًا لتسليم جثمان الشهيد حسن مناصرة

  .ية للتسليمسرائيلفرداً فقط من عائلته وفق الشروط اإل 40عليه 
مناصرة، بأن مخابرات االحتالل قررت تسليم الجثمان لتشييعه بمشاركة  وأوضح ممثل العائلة صالح

  .ألف شيقل لعدم االخالل بالشروط 20شخصاً فقط ودفع كفالة مالية  40
أن جثمان الشهيد كان في وضع سيء بفعل االحتجاز في ثالجات االحتالل الذي غير  إلىولفت 

  .جراء تجمده رفض والده سابقاً تسلمه إلىشكل الشهيد، مشيراً 
بزعم محاولته الطعن في شهر تشرين األول " بزجات زئيف"يذكر أن الطفل مناصرة ُأعدم في مستوطنة 

  .العام الماضي
 إلى) عاماً  32(شخصًا فقط بتشييع جثمان الشهيد عالء أبو جمل  40وفي السياق ذاته، شارك نحو 

وسط تواجد  عقب تسليم الشهيد مناصرةمثواه األخير في مقبرة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة 
  .عسكري مكثف
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وقالت مراسلتنا، إن سلطات االحتالل ماطلت بتسليم جثمان الشهيد حتى الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل، ليتم تشييعه ودفنه عند الساعة الثالثة فجرًا، بشروط تحديد أعداد المشيعين ودفع كفالة مالية 

  .الف شيقل 40
قوات  من شبان القرية الذين اضطروا لعدم المشاركة في التشييع بعد أن فرقتهموتجمع المئات 

  .االحتالل
 7واعرب والد الشهيد أبو جمل عن رضاه لدفن جثمان نجله في تراب القدس بعد احتجاز ألكثر من 

  .أشهر
استشهاد نجله  إلى، الفتًا "وكان يبتسم كان وجه عالء كما لو كان مستشهدًا اآلن، ودعناه:"وقال 

  .برصاص االحتالل بعد تنفيذه عملية إطالق نار وطعن في غربي القدس في تشرين االول العام الماضي
شهداء مقدسيين في ثالجاته   6يذكر أنه بتسليم الشهيدين من القدس يبقي االحتالل على احتجاز 

  .كانت محكمة االحتالل العليا قد أوصت بتسليمها قبيل شهر رمضان الفضيل
  

  قطّنة ُتشيع جثماني شهيديها الشقيقين طه: شمال غرب القدس
 يومالي بلدة قطّنة شمال غرب القدس شّيعت جماهير غفيرة من أه -وفا 2016- 5-23رام اهللا 
 إلى، في موكب جنائزي مهيب، جثماني الشهيدين الشقيقين مرام وإبراهيم صالح طه، اإلثنين أمس

وكانت سلطات االحتالل قد أفرجت عن جثماني الشهيدين الشقيقين اليوم . مثواهما األخير في البلدة
 .يوما 25بعد احتجازهما لمدة 

منزل العائلة حيث ألقيت عليهما نظرة  إلىوأنطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي وصوال 
  .تهما الثرى الوداع قبل الصالة عليها في مسجد البلدة ومن ثم موارا

، في السابع والعشرين )عاماً  23(، ومرام )عاماً  16(الشهيدين إبراهيم   وكان جنود االحتالل أعدموا
من الشهر الماضي، أثناء عبورهما حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة وتركوهما ينزفان حتى 

  .فارقا الحياة
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  ي باألمم المتحدةسرائيلالمندوب اإل الجامعة العربية تطالب بإزالة لوحة للقدس علقها
عبرت الجامعة العربية عن رفضها المطلق ومعارضتها الشديدة للسماح  -وفا2016- 5- 23القاهرة 

ي في االمم المتحدة بتعليق لوحة كبيرة تصور فيها القدس الشرقية سرائيللمندوب حكومة االحتالل اإل
 . اليهودي، مطالبة بإزالتها بشكل عاجلالمحتلة بأنها العاصمة الروحية والفعلية للشعب 

، ان الجامعة فوجئت بما قام به المندوب اإلثنين أمس يومبيان صادر عن الجامعة العربية  واكد
–9  ي باألمم المتحدة في المعرض الخاص بالسكان األصليين في دورته الخامسة عشرةسرائيلاإل

ان هذا اإلجراء يتعارض مع القواعد والتشريعات  إلىبمقر األمم المتحدة، مشيرا ) 20/5/2016
الدولية، ويمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس األمن وكذلك الجمعية العامة الرافضة للضم غير 

تغيير هوية  إلىية الرامية سرائيلالشرعي للقدس الشرقية، والتي تدين كافة السياسات والممارسات اإل
  . لك السياسات والممارسات الغية وباطلةالمدينة وطمس معالمها واعتبار ت

وطالبت األمانة العامة في بيانها، الدول العربية واإلسالمية إلزالة هذه اللوحة بصورة عاجلة، حيث أن 
هذا التوصيف غير المقبول سياسيًا وقانونياً، والذي يتحدى بصورة مباشرة القواعد والتشريعات الدولية 

على مدينة  إسرائيلالمتحدة ومجلس األمن التي ال تعترف بسيادة  بل يشكل إهانة لقرارات األمم
  .القدس العربية الفلسطينية المحتلة

  
  2016يعتمد القدس عاصمة لإلعالم العربي لعام " تنفيذي وزراء اإلعالم"

أعلنت رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصرية، رئيس المكتب  -وفا 2016- 5- 23القاهرة 
، اإلثنين أمس يومأن المكتب قرر في ختام اجتماعه التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب، صفاء حجازي، 

 .2016اعتبار مدينة القدس الشريف، عاصمة لإلعالم العربي لعام 

ختام أعمال الدورة الخامسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء  ودعت حجازي في تصريح لها في
االهتمام بمشروعات التنمية لتحقيق رفاهية الشعوب العربية، محذرة من خطورة  إلىاإلعالم العرب، 

تحقيقها وهو األمر الذي  إلىاإلرهاب الذي يهدد خطط التنمية الشاملة التي تسعى دولنا وشعوبنا 
  .لجميعيشكل تحديا كبيرا على ا
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مصر، واإلمارات العربية المتحدة، : ويضم المكتب التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب في عضويته
عدد من االتحادات  إلىوتونس، والجزائر، وجيبوتي، والعراق، والكويت، وموريتانيا، إضافة 

  .والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعالمية في منظومة مجلس وزراء اإلعالم العرب
  

  بلدية االحتالل تهدم منشآت وتجرف أراضي في العيسوية وتدمر مخزنا بسلوان: قدسال
ي في القدس، اليوم سرائيلشنت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإل -وفا 2016- 5-24القدس 

الثالثاء، حملة واسعة في بلدة العيسوية وسط المدينة، شملت عمليات تجريف وهدم منشآت تعود 
، في حين "الكيدية"و" باالنتقامية"الوقت الذي وصف فيه السكان هذه الحملة لسكان البلدة، في 

 .هدمت مخزنا في بلدة سلوان

إن الحملة شملت حتى اآلن "، "وفا"لـ "العيساوي"رائد أبو ريالة  وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة
تجريف  إلىاإلضافة هدم أساسات بناء لمنزل في حي الظهرة، يعود للمواطن محمد حسين مصطفى، ب

  ".أرض تعود للمواطن أمين خالف، وهدم سور، وبعض المنشآت داخلها
أن قوات كبيرة من جيش االحتالل رافقت طواقم البلدية خالل اقتحامها للعيسوية،  إلىولفت أبو ريالة 

اندالع مواجهات بين الشبان وقوات  إلىوفرضت طوقا عسكريا محكما حول المنطقة، ما أدى 
  .الل، وما زالت دائرة حتى اآلناالحت

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل مخزنا لمواطن مقدسي في حي كرم الشيخ  وفي وقت الحق،
  .المبارك؛ بحجة البناء دون ترخيص قصىببلدة سلوان جنوب المسجد األ

محكما ورافقت جرافات البلدية العبرية قوة معززة من جنود االحتالل، التي فرضت طوقا عسكريا 
  .حول المنطقة

  
  العسكري شمال القدس" رأس بدو"قوات االحتالل تُعدم فتاة عند حاجز 

فتاة  ،اإلثنين أمس يومبعد ظهر  يسرائيلأعدمت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-23القدس 
 .العسكري شمال القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن" رأس بدو"فلسطينية عند حاجز 
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  ".مجهولة الهوية"ت مصادر وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الفتاة وأكد
فلسطينية بعد إطالق النار عليها بزعم أنها كانت " تحييد"وادعت شرطة االحتالل في بيان أصدرته 

  .تستل سكينا لمحاولة طعن أحد الجنود
الطبية التي حاولت الوصول إن جنود االحتالل اعتدوا على األطقم " وفا"وقال المسعف بسام عابد لـ

  .الفتاة وأجبرتها على االبتعاد بالتزامن مع بقاء الفتاة ملقاة على األرض ألكثر من ساعة إلى
في غضون ذلك، أغلقت قوات االحتالل قرية بيت إكسا ومنعت الدخول أو الخروج منها وفرضت 

  .طوقا أمنيا شامال عليها
القرية ومنعوا المواطنين  إلىغلقوا الحاجز الوحيد الذي يوصل وأفاد أهالي القرية بأن جنود االحتالل أ

  .من الدخول أو الخروج من القرية بحجة تعرض أحد جنودهم لمحاولة طعن على الحاجز
وأضاف الشهود أن جنود االحتالل اطلقوا القنابل الصوتية والغازية على المواطنين الذين حاولوا 

  .القرية ومنعوهم من االقتراب من الحاجز إلىالوصول 


