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  2016، أيلول 26اإلثنين : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىيقتحمون األ" طالب ألجل الهيكل"مستوطنون و. 

 شبان خالل اقتحام بلدة العيسوية 3اعتقال : القدس. 

 "أحمد  المقدسي للطفل عاماً  12ادعاء االحتالل يطالب بالسجن ": هيئة األسرى

 .مناصرة

 صيدم والحسيني يفتتحان مدرسة بنات بيت عنان الثانوية بالقدس. 

 إسرائيل"القدس ألنها عاصمة  إلىسأنقل السفارة األمريكية : ترامب لنتنياهو" 

 من الضفة والقدس" إسرائيل"ال نؤيد انسحاب : مستشار ترامب. 

  شهيداً  18االحتالل يواصل احتجاز جثامين 

  

  

  

  



 

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 
 

  قصىيقتحمون األ" طالب ألجل الهيكل"مستوطنون و
، اليوم "طالب ألجل الهيكل"اقتحم مستوطنون، وأعداد من منظمة  -وفا 2016- 9- 26القدس 

المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل  قصىاالثنين، المسجد األ
 .الخاصة

عنصرا من  13مستوطنا، و 53في الفترة الصباحية  قصىوبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا األ
  .هؤالء المنظمة، فضال عن أفواج كبيرة من السياح األجانب
دى لها مصلون، وعدد من طلبة مجالس ونفذت هذه المجموعات جوالت استفزازية برحابه، تص

  .العلم، بهتافات التكبير االحتجاجية
  

  شبان خالل اقتحام بلدة العيسوية 3اعتقال : القدس
ي، فجر اليوم االثنين، ثالثة شبان من سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 9-26القدس 

  .زل المواطنينبلدة العيسوية خالل اقتحامها الواسع ودهم العديد من منا
  .علي بدر، ومحمود عبيد، وفايز محيسن: وشملت االعتقاالت

  .يذكر أن البلدة شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية
  

  أحمد مناصرةالمقدسي للطفل  عاماً  12ادعاء االحتالل يطالب بالسجن ": هيئة األسرى"
 بالحكم حتى السابع من تشرين ثاني المقبلوالمحكمة تؤجل النطق 

يوم األحد، األسرى والمحررين طارق برغوث،  أفاد محامي هيئة شؤون-وفا  2016- 9- 25رام اهللا 
الطفل أحمد مناصرة، البالغ من العمر  سيرلأل عاماً  12بأن االّدعاء العام لالحتالل، طالب بالسجن 

  .تهما بمحاولة تنفيذ عملتي قتل ، من سكان القدس المحتلة، ووجه لهعاماً  14
وأضاف برغوث، في بيان صحفي، أن محكمة االحتالل المركزية بالقدس، أجلت النطق بالحكم على 

  .الطفل مناصرة حتى السابع من شهر تشرين الثاني المقبل
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مايو الماضي، الطفل مناصرة /وقال إن طلب االدعاء هذا جاء بعدما أدانت محكمة االحتالل في أيار
في شهر ' بسغات زئيف'بمحاولتي قتل وبحيازة سكين، بادعاء تنفيذه عملّية بالقرب من مستوطنة 

  .2015أكتوبر عام / تشرين أول
وأظهر مقطع مسرب من التحقيق مع مناصرة، نشر بكثافة على مواقع التواصل االجتماعي، القسوة 

ون في وجهه ويهددونه ويصفونه والعنف اللذين تعرض لهما من قبل المحققين، الذين كانوا يصرخ
بألفاظ نابية، وكذلك سوء المعاملة التي تلقاها أثناء مكوثه في المستشفى للعالج بعد أن قام مستوطن 

  .بدهسه
  

  :وفي خبر آخر مماثل ورد عن موقع مدينة القدس اإلخباري جاء فيه
  

  ألف شيكل 480ودفع  عاماً  12االحتالل يطالب بسجن الطفل المقدسي أحمد مناصرة 
  

أّجل قضاة محكمة االحتالل المركزية، بمدينة القدس، أمس األحد، جلسة النطق بالحكم بحق الطفل 
  .2016-11-7أحمد مناصرة حتى تاريخ 

عقدت ألحمد عصر أمس في المحكمة " مرافعة قبل الحكم"وأفادت عائلة الطفل مناصرة أن جلسة 
 480فرض غرامة مالية قيمتها  إلى، إضافة عاماً  12اللها بسجنه المركزية بالقدس، طالبت النيابة خ

  .ألف شيكل للمستوطنين
بسغات "وأدين الطفل مناصرة بمحاولتي قتل وبحيازة سّكين، على خلفية تنفيذه عملّية في مستوطنة 

، وحينها اعتقل الطفل مناصرة وهو مصاب وبحالة 2015أكتوبر /بالقدس في شهر تشرين أّول" زئيف
  .شمال فلسطين المحتلة" عكا"مؤسسة داخلية مغلقة أشبه بالسجن في  إلىعبة، ثم حّول ص

، عاماً  12كما طالبت نيابة االحتالل بعدم احتساب فترة اعتقاله السابقة من الحكم، وإنما تحسب الـ
سجن فعلي، وعدم إبقائه داخل  إلىبعد النطق بالحكم من قبل قضاة المحكمة، وطالبت بنقله 
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سسة الداخلية، رغم توصية االخصائية االجتماعية على ضرورة بقائه في المؤسسة حتى بلوغه المؤ 
  ).عاماً  18(السن القانوني 

وكان حراس المحكمة الصهيونية منعوا أفراد عائلة الطفل مناصرة من دخول مبنى المحكمة، ومن 
عمامه تمكن من مصافحته سمح لهم بالدخول منعوا من الحديث معه واالقتراب منه، اال ان أحد ا

واالطمئنان عليه قبل خروجه من المبنى بدقائق، خاصة وإنه يعاني من كسور في يده أصيب بها قبل 
  .يومين خالل لعبه بكرة القدم داخل المؤسسة

بدوره أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين طارق برغوث اليوم، أن محكمة االحتالل المركزية 
  .7/11/2016طق بالحكم على الطفل مناصرة حتى تاريخ بالقدس، أجلت الن

وأظهر مقطع مسرب من التحقيق مع مناصرة، نشر بكثافة على مواقع التواصل االجتماعي، القسوة 
والعنف الذي تعرض لهما من قبل المحققين، الذين كانوا يصرخون في وجهه ويهددونه ويصفونه 

قاها أثناء مكوثه في المستشفى للعالج بعد أن قام مستوطن بألفاظ نابية، وكذلك سوء المعاملة التي تل
  .بدهسه

  
  صيدم والحسيني يفتتحان مدرسة بنات بيت عنان الثانوية بالقدس

افتتح وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير شؤون القدس  -وفا 2016- 9-25رام اهللا 
يت عنان الثانوية، في مديرية تربية ضواحي ومحافظها عدنان الحسيني، اليوم األحد، مدرسة بنات ب
     .القدس، بتمويل وتبرع من بلدية بيت عنان وأهالي البلدة

وحضر فعاليات االفتتاح، الوكيل المساعد للشؤون المالية واإلدارية واألبنية واللوازم فواز مجاهد، 
وفعالياتها موسى  ومدير تربية ضواحي القدس أيوب عليان، وممثل بلدية بيت عنان ومؤسساتها

ومدير العالقات الدولية والعامة نديم مخالفة، وكوادر من حركة فتح والقوى الوطنية األخرى   جمهور،
في البلدة، وممثلون عن الفعاليات الرسمية واألجهزة األمنية والمؤسسات األهلية والطلبة وذويهم 

  .واألسرة التربوية
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غرف صفية  5 ،)12- 10(طالبة من الصف ) 117( وتضم هذه المدرسة، التي تحتضن حوالي 
  .نموذجية، وغرف تخصصية وغيرها من المرافق الحيوية

صيدم أن االحتفاء بافتتاح مدرسة في ضواحي القدس يترجم روح االنتماء للقضايا التربوية  أكدو 
ي الوقت ذاته والوطنية وتوفير تعليم نوعي للطلبة وتحفيزهم للتميز واإلبداع وخدمة مجتمعاتهم، الفتًا ف

دور المجتمع المحلي ومساهمته الفاعلة في تشييد المدارس وتأهيلها األمر الذي يبرهن على  إلى
  .معنى الحرص والعطاء وااللتزام بالرسالة التربوية

، مخاطبًا الحضور "بأسرع مدرسة ُتشيد"وبارك صيدم ألهالي بيت عنان بناء هذه المدرسة التي وصفها 
  ..".الحرية واالستقالل أقرب إلىة جديدة أصبحت فلسطين كلما بنينا مدرس:"

ضرورة خلق شراكات مجتمعية ومحلية ودولية قوية من أجل ضمان دعم التعليم  إلىودعا صيدم 
وجهود الوزارة التطويرية، ال سيما في مجال بناء المؤسسات التربوية، خاصة في القدس وقطاع غزة 

تأكيدًا على الحاجة الماسة " ج"الواقعة في المناطق المصنفة والمناطق المهددة باالستيطان وتلك 
لهذه المؤسسات في هذه المناطق، معربًا عن شكره وتقديره لكل الجهات التي أسهمت في بناء هذا 

  .الصرح العلمي
وبين الحسيني أهمية افتتاح هذا الصرح العلمي الذي جسد معنى التواصل بين األهالي في الوطن 

بًا عن اعتزازه بأبناء البلدة في الخارج على دعمهم للعديد من المشاريع والنشاطات والشتات، معر 
  .داخل بلدتهم

وقدم الحسيني شكره لوزارة التربية ممثلة بوزيرها صيدم ولمؤسسات وفعاليات وأهالي البلدة على كل 
من أجل الوصول  تكريس واستثمار الطاقات إلىجهد مبذول في سبيل تحقيق التطوير المنشود، داعيًا 

  .الغايات المنشودة إلى
أهمية افتتاح هذه المدرسة التي ستسهم في خدمة طالبات البلدة، منوهاً  إلىمن جانبه، أشار جمهور 

أن دعم البلدية واألهالي لهذه المدرسة يعكس عمق االهتمام بالتعليم والتركيز على هذا القطاع  إلى
لطلبة وذويهم وأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية الحيوي الذي يشكل قاعدة متينة لخدمة ا

  .تضافر الجهود لتنفيذ نشاطات مجتمعية في البلدة
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منتهى ربيع، دور التعليم والمعرفة في تنشئة األجيال  ت مديرة المدرسة أكدوفي كلمتها الترحيبية، 
على مستوى التعليم وتركيزها على إحداث نقلة نوعية  إلىالشابة، مشيدًة بجهود وزارة التربية الرامية 

   .البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز روح اإلبداع والتميز لدى الطلبة
وفي ختام الحفل، الذي تضمن العديد من الفقرات الفنية والتراثية، تم تكريم المؤسسات الشريكة 

رسة ذكور بيت عنان والداعمة، وإجراء جولة داخل مرافق المدرسة، كما وتضمنت الجولة زيارة مد
األساسية، ومركز بيت عنان الصحي، حيث تم االطالع على النشاطات والفعاليات المنفذة ودور هذه 

  .المؤسسات في تنمية البلدة
  

  "إسرائيل"القدس ألنها عاصمة  إلىسأنقل السفارة األمريكية : ترامب لنتنياهو
المرشح األمريكي للرئاسة األمريكية دونالد  أكد - موقع مدينة القدس  2016-9-26وكاالت 

سيعلن "القدس حال فوزه بالرئاسة، وانه  إلىترامب أنه سينقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب 
  " .إسرائيلاعترافه أن القدس هي عاصمة 

سيستخدم اليد الخشنة ضد "وشدد ترامب خالل لقائه رئيس وزراء االحتالل بينامين نتنياهو أنه 
  " .الرئيس أبو مازن إلجباره على شجب العنف واالرهاب باللغتين العربية واالنجليزية

وأنه سيكون حازماً " إسرائيل"من جهة أخرى، قال ترامب أنه لن يكترث بقرارات األمم المتحدة ضد 
لة طاولة المفاوضات واالعتراف بالدو  إلىوصارمًا مع رئيس السلطة الفلسطينية إلجباره على الجلوس 

  .على حد قوله -" إسرائيل"اليهودية ووقف العمليات ضد 
  

  من الضفة والقدس" إسرائيل"ال نؤيد انسحاب : مستشار ترامب
قال ديفيد فريدمان مستشار المرشح دونالد ترامب  -موقع مدينة القدس  2016- 9-25وكاالت 

من مدن الضفة الغربية " يسرائيلاإل"إن الواليات المتحدة االمريكية ضد االنسحاب : للرئاسة األمريكية
  ".الفلسطينية ومن شرق القدس المحتلة
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: وأضاف فريدمان خالل لقائه رئيس المجلس االستيطاني شمال الضفة الغربية يوسي دغان بواشنطن
من كافة % 65يشكلون  48داخل األراضي المحتلة عام " إسرائيل"إن العدد االجمالي لسكان 

  ".السكان
ألف مستوطن يهودي يعيشون في أراضي  400إن أكثر من : للقناة العبرية العاشرة وتابع قوله وفقاً 

، زاعمًا بأن أعداد "شرق القدس المحتلة"ألف مستوطن في  400 إلىالضفة الغربية المحتلة إضافة 
  ".المواليد لدى الفلسطينيين في حالة انخفاض

هجرة من الضفة الغربية المحتلة لكن ال وادعى مستشار ترامب، بأن الفلسطينيين يواجهون ظاهرة ال
  ".يمكن ألحد أن يمحوا أسمائهم من سجل السكان

لو حكمت الضفة " إسرائيل"أن أرقام السكان وجميع االحصائيات تؤكد بأن  إلىولفت فريدمان، 
عن الضفة الغربية هدفها " إسرائيل"من يعتقد أن فكرة تنازل : "الغربية ستبقى دولة يهودية، قائالً 

  ".المحافظة على يهوديتها فهوا اعتقاد خاطئ
  

  شهيداً  18االحتالل يواصل احتجاز جثامين 
تواصل سلطات االحتالل الصهيوني احتجاز جثامين  - موقع مدينة القدس  2016- 9-25القدس 

من محافظة  12شهيدا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وترفض تسليمها  18
  .الخليل

هم لدى سلطات االحتالل شاركوا ن عدد من المواطنين وذوي األسرى والشهداء المحتجزة جثامينوكا
السبت في وقفة وسط مدينة الخليل نددوا خاللها باستمرار سلطات االحتالل احتجاز جثامين  يوم

  .الشهداء
رددوا وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد وسط المدينة صور الشهداء و 

  .هتافات تطالب بتسليم جثامينهم المحتجزة لدى االحتالل
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