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  م25/2/2016 الخميس: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىالمستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األ. 

  ات بالقدس وتنفيذ مسح ٕاخطار مواطن بالضفة و  33اعتقاالت طالت حملة

 .هندسي لهدم منزل منفذ عملية عتصيون

 تعلن الحرب على التعليم في القدس إسرائيل: صيدم. 

 ت دعم وحماية التعليم في القدسدعوة لتوفير مقوما: رام اهللا. 

 ما يحدث بالقدس الشرقية صدمني: كاميرون! 

  مجدداً  قصىبامكانه اقتحام األالمتطرف جيليك. 

  ًالقيق األسير محمد لإلفراج عن المطران عطا اهللا حنا يوجه نداء عالميا. 

 قصىتحضيرات لحفل موسيقي عند الجدار الجنوبي للمسجد األ. 

 إصابة طفلة دهستها مستوطنة شمال القدس.  
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  قصىالمستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األ
المبارك من  قصىجدد المستوطنون اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016-2-25القدس 

باب المغاربة، على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية، بحماية قوة معززة من عناصر الوحدات 
  .يسرائيلالخاصة والتدخل السريع في شرطة االحتالل اإل

، قصىوجوالتهم االستفزازية في األوتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات المستوطنين 
  .بهتافات التكبير االحتجاجية

وواصلت قوات االحتالل، فرض إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئتي النساء والشبان، وأبرزها 
المسجد للصالة في رحابه الطاهرة، فيما  إلىاحتجاز بطاقاتهم على البوابات الرئيسية خالل دخولهم 

ألكثر  قصىمن دخول األ" القائمة السوداء"ستين سيدة وفتاة وطالبة أدرجتهن بـ واصلت منع أكثر من
  .من خمسة شهور متواصلة بسبب المشاركة في التصدي القتحامات المستوطنين

  
ات بالقدس وتنفيذ مسح هندسي لهدم منزل منفذ ٕاخطار مواطن بالضفة و  33حملة اعتقاالت طالت 

  عملية عتصيون
ي حملة اعتداءاتها على سرائيلواصلت قوات االحتالل اإل/PNN/ حافظاتم 2016-2-25 بيت لحم

ات وهدم للمنازل الفلسطينية إخطار المواطنين بالضفة الغربية والمتمثلة بتنفيذ حمالت اعتقاالت وتوزيع 
 .في مختلف محافظات الوطن

ن قوات االحتالل أعن متحدث عسكري احتاللي قوله  عالم العبرية صباح اليوم نقالً وقالت وسائل اإل
 .يةسرائيلمن اإلجهزة األأنهم مطلوبون للتحقيق لدى أبحجة  فلسطينياً  مواطناً  33اعتقلت 

برز االعتقاالت في نابلس ورام اهللا وقلقلية أوشملت االعتقاالت محافظات الضفة المختلفة وكان 
ن المعتقلين في أتالل والخليل وكافة القرى والمخيمات المحيطة بهذه المدن حيث ادعت سلطات االح

 .غالبيتهم من نشطاء الهبة الجماهيرية الحالية

 تهديد بهدم منزل منفذ عملية عتصيون بالخليل

ي داهمت فجر اليوم منزل منفذ سرائيلن قوات االحتالل اإلأوقالت مصادر محلية في مدية الخليل 
المجد بجنوب محافظة الخليل قرية  ية ممدوح عمرو فيسرائيلدعاءات اإلعملية عتصيون وفق اال
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 جراء قياسات للمنزل تمهيداً إ ولى و حيث قام جنود االحتالل بترويع العائلة في ساعات الفجر األ
 .لهدمه

ن قام أنحاء مختلفة من جسده بعد أصيب بجروح خطيرة في أن الشاب عمرو أ إلىشارت المصادر أو 
دى لمقتل أنه نفذ عملية طعن مما أطالق الرصاص عليه بحجة إي بسرائيلجنود االحتالل اإل

 .مستوطن بنيران الجنود المتواجدين في الموقع

عدة شبان عرف منهم  يضاً أن قوات االحتالل اعتقلت في مدينة الخليل أشارت المصادر المحلية أو 
 .بو عيشة و شفيق قواسمةأهاب إي

 اعتقاالت طالت عشرة شبان وتشديد لالجراءات بنابلس

ي حملة مداهمات واسعة في عدة قرى من سرائيلشنت قوات االحتالل اإلوفي محافظة نابلس 
ت حملة عسكرية عند الساعة الواحدة أن بدأالمحافظة واعتقلت عشرة مواطنين في هذه القرى بعد 

ونتج عنها اعتقال عشرة  حيث استمرت عمليات المداهمة والتفتيش حتى الساعة الخامسة فجراً  فجراً 
 .مواطنين

شبان وفي بلدة خمس قري في نابلس بلدة عوارتا حيث تم اعتقال اثنين من ال   لةوشملت الحم
شبان وفي المن  3حتالل قرية مادما واعتقلت خر كما اقتحمت قوات االآوس تم اعتقال شاب بعينا

 .خرينآكفرقليل وبيت فوريك اعتقلت ثالثة شبان 

ق حاجز حوارة و تحويل المواطنين قيام جنود االحتالل باغال إلىشارت المصادر المحلية أكما 
 .دى لحدوث اختناقات واسعة على الشارع المؤدي للحاجزأمما  لحاجز عورتا

 ات هدم في القدس واعتقاالت واقتحاماتإخطار 

في عدة مناطق وامر هدم جديدة أات و إخطار ي سرائيلوفي القدس المحتلة وزعت قوات االحتالل اإل
 . الشرق من المدينة المقدسة إلى بلدة العيساوية اصة فيبالقدس المحتلة خ

راضي و التي تم أات االستيالء على منازل و ٕاخطار وامر و أجانب  ٕالىنه و أ إلىوقالت المصادر 
مس في سلوان وتحديدا لعائلة الرجبي قامت قوات االحتالل وما تسمى طواقم بلدية االحتالل أتوزيعها 

زل ومنشات ببلدة العيساوية في القدس حيث سلمت سلطات لهدم منا ات إخطار في القدس بتوزيع 
 .ات هدم لسبع عائالت بالبلدةإخطار االحتالل 
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 ات التي سلمتها قوات االحتالل لعشرين منزالً خطار طار سلسلة اإلإات الهدم في ٕاخطار وامر و أتي أوت
 700لتي تشمل مصادرة طار تنفيذ مخطط الحديقة القومية التهويدي للبلدة واإخرى بالبلدة في أومنشاة 

 . دونم

عمليات دهم وتفتيش في شعفاط  يضاً أي نفذت سرائيلن قوات االحتالل اإلأ إلىشارت المصادر أو 
 .طار اعتداءاتها على المواطنين المقدسيينإوبيت حنينا بشكل همجي في 

ساعة  12قل من أي بلدة كفر عقب للمرة الثانية على التوالي في سرائيلكما اقتحمت قوات االحتالل اإل
ساعة عادت قوات  12قل من أحد الشبان وبعد أولى حيث اعتقلت قوة للمستعربين في المرة األ
 .االحتالل وقامت بتفتيش عدة منازل بالبلدة

ية وشرطته توفير الحماية لعمليات االقتحامات سرائيلوفي ذات السياق واصلت قوات االحتالل اإل
المبارك حيث قامت وحدات من شرطة االحتالل وما تسمى قوات حرس  قصىاليومية للمسجد األ

منذ ساعات  قصىالحدود بتوفير الحماية لمجموعات صهيونية مسيحية باقتحام باحات المسجد األ
 .الصباح الباكر

 صابات واعتقاالت برام اهللاإ

ين عدد من كما و أصيب شابان بالرصاص الحي، صباح اليوم الخميس، خالل مواجهات اندلعت ب
 .ي في قرية بيت ريما شمال غرب رام اهللاسرائيلالشبان وقوات االحتالل اإل

مجمع فلسطين الطبي لتلقي العالج، حيث أصيب أحدهما  إلىوقالت مصادر محلية، إن الشابين نقال 
برصاص االحتالل الحي في ظهره، ووصفت جروحه بالمتوسطة، بينما أصيب اآلخر بجروح طفيفة، 

 .بته بشظايا رصاصة في يديه اليمنىجراء إصا

قتحامها للقرية األسير المحرر مجاهد خضر الريماوي، بعد اذلك، اعتقلت قوات االحتالل خالل  إلى
 .في سجون االحتالل شهراً  16مداهمة منزله وتفتيشه، والذي أفرج عنه قبل شهرين بعد قضائه 

“ المهلهل”يس، منشآت زراعية في منطقة وفي سياق آخر، هدمت جرافات االحتالل، فجر اليوم الخم
 .شرق قرية نعلين غرب محافظة رام اهللا والبيرة
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وعلى حدود “ المهلهل”وقالت مصادر محلية، إن أعدادا كبيرة من قوات االحتالل انتشرت في منطقة 
 من الحظائر والبركسات، القريبة من أحد الطرق قرية نعلين لتأمين أعمال الهدم التي طالت عدداً 

 .اإلستيطانية

  
  تعلن الحرب على التعليم في القدس إسرائيل: صيدم

تعلن الحرب  إسرائيلقال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إن  -وفا 2016-2-24رام اهللا 
على التعليم والمؤسسات التعليمية في المدينة المقدسة، بما تمارسه من انتهاكات بحق التعليم في 

 .القدس المحتلة

ي ونظام سرائيلقيامها بفرض المنهاج اإل إلىاألربعاء،  أمس يوموأشار صيدم في بيان صحفي مساء 
على المدارس األهلية والخاصة، وٕاغراء المدارس بتقديم الدعم المالي لها، ما يعتبر قرصنة " البجروت"

  .واضحة، هدفها تهويد المدينة والسيطرة على نظام التعليم فيها
بزيادة عدد المفتشين على المدارس األهلية في القدس، ووضع شروط وقيود جديدة، واستنكر قيامها 

وكذلك استمرار عمليات تشويه المنهاج الفلسطيني وٕاجبار المدارس على استخدام النسخة المحرفة 
  .فلسطين ورموزها ومعالمها إلىللمنهاج الوطني، التي تم حذف كل ما يشير 

استغالل إضراب المعلمين خاصة في مدارس األوقاف في القدس  إسرائيلصيدم محاولة  إلىولفت 
ية ومدارس البلدية، ما ينذر بكارثة سرائيلمدارس وزارة المعارف اإل إلىلحسم المعركة وتسريب الطالب 

  .تستوجب من الجميع التكاتف لوقفها
في وجه الهجمة وشكر جميع المخلصين من المعلمين وأولياء األمور والمؤسسات المقدسية التي تقف 

  .ية الشرسة وتسعى بإخالص لحماية النظام التعليمي وتعزيز االنتماء الوطني للمدينةسرائيلاإل
  
  

  دعوة لتوفير مقومات دعم وحماية التعليم في القدس: رام اهللا
أوصى مشاركون في لقاء عقدته وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون  -وفا 2016- 2-24رام اهللا 

األربعاء، بضرورة توفير كافة المقومات التي أمس يوم ، "UNDP"برنامج األمم المتحدة االنمائي مع 



 

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 
 

ية، التي تتعرض لها سرائيلمن شأنها دعم وحماية التعليم في القدس، خاصة في ظل االنتهاكات اإل
األطفال من أسرلة التعليم وحرمان  إلىالعملية التعليمية في المدينة المقدسة والمخططات الرامية 

  .التعليم اآلمن
وشدد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، لدى مشاركته في اللقاء، على أولوية التعليم في 

العمل الجاد من أجل انقاذ التعليم وٕاشراك المؤسسات والمنظمات الدولية والداعمة  إلىالقدس، داعيًا 
  .قطاع التعليمي في المدينة المقدسةخدمة ال إلىإلسناد خطط الوزارة وجهودها الرامية 

ضرورة وضع خطوات عملية من شأنها تعزيز صمود أهالي القدس ودعم التعليم على كافة  إلىولفت 
  .المستويات

حماية الطلبة والدفاع عنهم  إلىمن جانبها، ودعت مدير عام وحدة القدس في الوزارة ديما السمان، 
  .م للقطاع التعليمي في القدسالمحدقة، وتوفير كل ما يلز  خطارمن اإل

وأكد مدير تربية القدس سمير جبريل، أهمية تكريس الجهود والمضي قدمًا في تلبية احتياجات العملية 
التحديات التي تواجهها المسيرة التربوية  إلىالتعليمية وتعزيز الحماية والمناصرة ألطفال القدس، الفتًا 

  .المتواصلة يةسرائيلفي القدس نتيجة االنتهاكات اإل
وقدمت رئيس قسم التخطيط في مديرية القدس وجدان هلسة عرضًا شامًال بينت فيه واقع التحديات 
التي يواجهها التعليم في القدس، سيما نقص الغرف الصفية وأسرلة المناهج التعليمية والصعوبات 

األطفال وٕاشراك  تقديم الدعم المالي للمدارس ورياض إلىالناتجة عن ممارسات االحتالل، ودعت 
  .المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية في القدس

  
  
  
  

  !ما يحدث بالقدس الشرقية صدمني: كاميرون
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قال رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون في جلسة للبرلمان إن  -معا 2015-2-25 بيت لحم
بأنه شعر بالصدمة  حكومته تعارض االستيطان في األراضي المحتلة وتعتبره غير قانوني، مضيفاً 

  .مما يدور في القدس الشرقية لدى زيارته لها
ضو البرلمان اميرون حسين على سؤال وجه له في البرلمان أمس من قبل ع وجاء هذا الموقف رداً 

العبري اليوم الخميس، حيث " وااله"ي، وفقا لما نشره موقع سرائيلمن حزب العمال حول االستيطاني اإل
، ولكن عندما زرت القدس الشرقية ألول إسرائيلكما هو معلوم أنا صديق لدولة "وقف كاميرون وقال 

، ولكنها تعتبر إسرائيلتدعم دولة مرة صدمت مما يدور فيها، وحكومتي سياستها واضحة وهي 
االستيطان غير قانوني، وسيبقى هذا الموقف واضحا بأننا ضد االستيطان وضد ما يدور في القدس 

  ".الشرقية والتي هي أرض محتلة
" يسرائيلاالبرتهايد اإل"أن أقوال كاميرون في البرلمان البريطاني جاءت بعد اسبوع  إلىوأشار الموقع 

جامعة في بريطانيا، وقد تم  25وسيشمل " BDS"ثنين الماضي، والتي نظمته حركة إلايوم الذي بدأ 
وضع الملصقات في شوارع لندن وفي محطات القطار الرئيسية في المدينة، والتي تطالب المجتمع 

  .إسرائيلالبريطاني دعم مقاطعة 
  

  مجدداً  قصىالمتطرف جيليك بامكانه اقتحام األ
بّرأت محكمة الصلح في مدينة القدس، اليوم الخميس، المتطرف  -معا 2016-2-25 بيت لحم
ية من دخول سرائيلمن التهم الموجهة له، والتي على أثرها منعته الشرطة اإل" يهودا جيليك"اليميني 

  .اقتحام المسجد إلى ، وعليه فإن المتطرف اليميني سيعود مجدداً قصىالمسجد األ
 قصىعن المسجد األ" يهودا جيليك"ية سرائيل، فقد ابعدت الشرطة اإلوبحسب ما نشرت المواقع العبرية

يل، شكوى ن قدمت فلسطينية من بلدة عرابة في الجلأجراءات المحكمة، بعد إلحين االنتهاء من 
ب عام آمن شهر  31يليك، على دفعها وسقوطها وكسر يدها، وذلك يوم جية ضد سرائيلللشرطة اإل

لحين  قصىوابعاده عن المسجد األ" كييلج"حة اتهام بحق المتطرف ، وأعقب ذلك تقديم الئ2014
  .انتهاء المحكمة
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رها ية الئحة اإلتهام، وعلى إثسرائيلوبعد مداوالت في محكمة صلح مدينة القدس، سحبت الشرطة اإل
م من كافة التهم المنسوبه له، وعليه فانه يستطيع العودة القتحا" كييلجيهودا "بّرأت المحكمة اليوم 

  .قصىالمسجد األ
  

  القيقاألسير محمد لإلفراج عن  المطران عطا اهللا حنا يوجه نداء عالمياً 
رثوذكس، ساقفة سبسطية للروم األأوجه المطران عطا اهللا حنا رئيس  -معا 2015-2- 25 القدس

كافة المؤسسات الحقوقية العالمية والهيئات الدينية والبرلمانات  إلى اليوم الخميس، نداء عاجالً 
  .نسانوناشطي حقوق اإل

سير ألطالق صراح اإ إلىجراءات سريعة ومبادرات هادفة إوتضمن النداء على ضرورة اتخاذ 
سرى والمعتقلين الفلسطينيين، الذين يعالجون الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام وغيره من األ

عبر عدد من البعثات والممثليات  وضاع صحية متردية، موجها نداء مشابهاً ألمستشفيات وهم في في ا
  .الدبلوماسية في القدس
سرى نسانية كما وغيره من األإسباب سير القيق، ألفراج الفوري والسريع عن األوطالب المطران باإل

ة تهم الجميع ويجب العمل على أن هذه القضي والمعتقلين الذين يعالجون في المستشفيات، مؤكداً 
  .مور بطريقة ال تحمد عقباهانهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن، لكي ال تتفاقم األإ
  

  قصىتحضيرات لحفل موسيقي عند الجدار الجنوبي للمسجد األ
لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال نصب معدات وأجهزة خاصة  -معا 2016-2-24 القدس

  .المبارك قصىإلقامة حفل موسيقي عند السور الجنوبي للمسجد األ
سماعات وأعمدة ومنصة وأضواء "وعلمت وكالة معا أن شركات خاصة تقوم ومنذ يوم أمس بنصب 

إلقامة حفل موسيقي لمجموعة  ، تمهيداً قصىفي منطقة السور الجنوبي للمسجد األ" ومسرح وكراسي
  ".مسيحية متصهينة"

بدوره استنكر الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس األعمال التي تجرى عند الجدار الجنوبي 
  .مشاعر المسلمينللحرمة المكان، واستفزازا  وتعدياً  نتهاكاً اللمسجد، والذي يمثل 
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وغير مقبول أن يتم تحويل هذه المنطقة  قصىى المسجد األن هذا يعتبر اعتداء علأ:" وقال الشيخ 
ي وذلك يمثل اعتداء على األوقاف إسالمساحة للحفالت الموسيقية، وهذا المكان هو وقف  إلى
  ".يةسالماإل

ية لسماحها بنصب هذه سرائيلن دائرة األوقاف أبلغت احتجاجها للشرطة اإلأ:" وأضاف الشيخ الخطيب
، وادعت الشرطة أن ذلك لتصوير فيلم، بينما قصىمنطقة السور الجنوبي لألالمعدات والمنصات في 

ن ذلك عمل استفزازي لمشاعر أن يتم التحضير القامة حفل موسيقي، وأكدت األوقاف أاليوم قالت 
  .المسلمين

  .وحذر الشيخ الخطيب من خطورة السماح باقامة مثل هذه الحفالت في هذه األماكن المقدسة
  

  دهستها مستوطنة شمال القدسإصابة طفلة 
األربعاء، طفلة فلسطينية  أمس يومية مساء إسرائيلدهست مستوطنة  – PNN 2016-2- 24 القدس

  .بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة
وذكرت مصادر محلية أن مستوطنة مسرعة بسيارتها دهست الطالبة رغد عزات من عناتا على مفترق 

  .أثناء قطعها ممر المشاة، والذت بالفرارمخيم شعفاط بجانب شركة الكهرباء 
مستشفى هداسا عين كارم  إلىأن جراح الطفلة وصفت بالخطيرة وتم نقلها  إلىوأشارت المصادر 

  .بالقدس


