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  2016 أكتوبر، 27الخميس : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 

  بالقدس"جيلو "جديدة في وحدة استيطانية  180بلدية االحتالل تعتزم بناء. 

 تؤكد مجددا أن القدس ستبقى عاصمة التراث العالمي" اليونسكو: "المالكي. 

 قصىاالحتالل ماض في تصعيد انتهاكاته ضد القدس واأل: القدس إقليم. 

 االحتالل يخلي سبيل شقيقين من القدس بكفالة مالية. 

 االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس. 

 طفل خالل مواجهات في سلوان اعتقال: القدس. 

  الهيكل األول"االحتالل يزعم عثوره على تحفة أثرية من عهد". 

 تمديد اعتقال سيدة مقدسية للمرة الخامسة. 
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  بالقدس"جيلو "وحدة استيطانية جديدة في  180بلدية االحتالل تعتزم بناء 
أن بلدية االحتالل في مدينة القدس "الثانية، ية سرائيلذكرت القناة اإل -وفا 2016-10-27رام اهللا 

" جيلو"وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  180تعتزم األسبوع المقبل الموافقة على بناء أكثر من 
  ".جنوب المدينة

تم تأجيل الموافقة على المخطط مسبقا، بسبب ضغط من اإلدارة األميركية على "وقالت القناة الثانية 
ية، بعدم البناء هناك، إال أن الضغط األميركي أصبح أقل، ولذلك سيتم اتخاذ قرار لسرائيالحكومة اإل

  ".األسبوع المقبل لبناء الوحدات االستيطانية الجديدة
  

  تؤكد مجددا أن القدس ستبقى عاصمة التراث العالمي" اليونسكو: "المالكي
تماد لجنة التراث العالمي رحب وزير الخارجية رياض المالكي، باع - وفا 2016-10- 26رام اهللا 

في  40، التي استكملت دورتها الـ"اليونسكو"التابعة لمنظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 .العاصمة الفرنسية باريس، قراراً بشأن مدينة القدس القديمة واسوارها

سيا لتثبيت الحق يوم األربعاء، هذا التصويت نجاحا دبلوماتبر المالكي في بيان صحفي مساء واع
يا جديدا لحملة االكاذيب وتشويه الحقائق، إسرائيلالعربي الفلسطيني في القدس المحتلة، وفشال 

  .المدعمة بماليين الدوالرات من حكومة سلطة االحتالل
وشدد على أن االموال الطائلة التي تصرفها سلطة االحتالل لمحاولة انكار الحقيقة والحق الفلسطيني 

  .ومحاوالت تغيير وجه االحتالل، القبيح وغير الشرعي، لن تفيدهافي القدس، 
 إلىوشكر وزير الخارجية، باسم القيادة والشعب الفلسطيني، الدول التي صوتت لصالح القرار، وأشار 

ضرورة العمل المشترك لحماية المدينة المقدسة من التخريب والتدمير الممنهج، بما فيها محاوالت 
  .لوجود الفلسطيني من المدينةالتهويد والغاء ا

أهمية ايالء مدينة القدس اهتماما خاصا، لمكانتها التاريخية والتراثية، في ظل الهجمة الممنهجة  أكدو 
لهدمه، بما فيها منع  قصىية والمستوطنين، لتعميق الحفريات تحت المسجد األسرائيلمن الحكومة اإل

  .ممارسة شعائرهم في المدينة المقدسةالمصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين من 
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: ية، وقالسرائيلوعبر عن االستياء من الدول التي لم تصوت لصالح القرارات لقبولها االكاذيب اإل
نستهجن موقف تلك الدول التي صوتت ضد، أو امتنعت عن القرار، الذي يطالب بإبقاء القدس على "

  ".الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر
ودعا المالكي الدول ومؤسسات االمم المتحدة بما فيها اليونسكو بضرورة ارسال خبراء اليونسكو، 
وبعثة استكشافية، والعمل على حماية مدينة القدس باعتبارها تراثا عالميا مهددا بالخطر، والضغط على 

قيات اليونسكو في هذا للوفاء بالتزاماتها الدولية كقوة احتالل، وفقًا للقانون الدولي واتفا إسرائيل
الشأن، وان تتوقف عن اعمال التدمير الممنهج للتراث التاريخي في مدينة القدس، وذلك لتشويه 

  .يسالموجهها الحضاري المسيحي واإل
اليونسكو اليوم ترفض محاوالت االحتالل لتشويه التراث، التاريخ والديمغرافية، وتقرر : "وقال المالكي

  ".عاصمة للتراث العالمي، ومدينة مهددة بالخطرأن تبقى القدس كما هي 
  

  قصىاالحتالل ماض في تصعيد انتهاكاته ضد القدس واأل: القدس إقليم
القدس في بيان لها صدر  إقليم –فتح / ت حركة التحرير الوطني الفلسطينيأكد  -معا   -القدس

 قصىاليوم، ان حكومة االحتالل واذرعها التنفيذية ماضية في تصعيد انتهاكاتها ضد المسجد األ
  .المبارك ومدينة القدس المحتلة

جاء ذلك على لسان امين سر حركة فتح في مدينة القدس عدنان غيث تعقيبا على توصية قدمتها 
ومن بينهم المتطرف  قصىست اليهود باقتحام المسجد األشرطة االحتالل بالسماح ألعضاء الكني

  .غليك
ان هذه الخطوة رسالة تحمل في طياتها مزيدا من التصعيد بانتهاك حرمة المقدسات : "ضاف غيثأو 

عها ذر أي يمارس من قبل حكومة االحتالل و عتداء والبطش الذدينة القدس المحتلة ومزيدا من االفي م
  ".رهاباإلالتنفيذية وغالة التطرف و 

وعلى صعيد متصل حذر غيث من خطورة استمرار سلطة اآلثار في حكومة االحتالل باقتحام مقبرة 
قدام إ إلىضافة اعتداء على القبور ونبشها منتهكة بذلك حرمة المكان وحرمة األموات، الرحمة واال
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جرافات االحتالل بتنفيذ عمليتان هدم لمباني في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص في الوقت 
  .راضي فلسطينية مسلوبةأالذي تشرع ببناء آالالف الوحدات االستيطانية على 

وطالب بضرورة رفع شكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة االحتالل، وخاصة بعد اعتراف 
عدام بحق مواطنين فلسطينيين بالوقت الذي كان إنهم اقدموا على تنفيذ عمليات أجيش االحتالل 

عمال القتل العمد بحق الفلسطينيين أمر الذي يؤكد بالدليل القاطع بامكانهم االمتناع عن ذلك، األ
  .العزل

 قصىن المسجد األأالقدس بقرار اليونسكو باالعتراف ب إقليموعلى صعيد آخر رحبت حركة فتح 
الحرم /قصىن عبادة خاص بالـمسلمين وحدهم، وان الحائط الغربي هو الحائط الغربي للمسجد األمكا

عدم االعتراف  إلىضافة االشريف بخالف ما تدعيه سلطات االحتالل من مسميات تهويدية ، 
  ".جبل الهيكل"بمصطلح 

ية تجاه شعبنا نسانواإل مام مسؤولياته القانونيةأالقدس المجتمع الدولي بأن يقف  إقليموعليه طالب 
رضه ووطنه، مؤكدا أن قوة العالم بأجمعها لن تستطيع سلب أالفلسطيني الصابر الصامد المرابط في 

  .حقنا بنيل الحرية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
  

  االحتالل يخلي سبيل شقيقين من القدس بكفالة مالية
االحتالل، سبيل الشقيقين عمر وعلي حسن الفيراوي أخلت سلطات  -وفا 2016-10-27القدس 

، بكفالة "المجلس"المبارك من جهة باب الناظر  قصىمن سكان الحي االفريقي المالصق للمسجد األ
 .آالف شاقل لكل منهما 3مالية بقيمة 

غربي " الصلح"ي مثول الشقيقين الفيراوي أمام محكمة سرائيلكما اشترطت سلطات االحتالل اإل
  .س بعد أسبوعينالقد

  
  
  



 

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 
 

  االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس
اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الخميس، الطفل أدهم الزعتري من  -وفا 2016-10- 27القدس 

مركٍز تابع لالحتالل للتحقيق، علمًا أنه  إلىمنزله بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وتم تحويله 
  .ُاعتقل قبل هذه المرة

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الشاب ضياء أيمن عبيد من منزله في قرية العيساوية وسط كما 
القدس المحتلة، وشهدت العيسوية مواجهات ليلية عنيفة استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة 

  .الفائتة
دة القديمة وكانت قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية، الشاب عبادة نجيب من شارع الواد في البل

  .أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة إلىمن القدس المحتلة، واقتادته 
  

  اعتقال طفل خالل مواجهات في سلوان: القدس
ي، صباح اليوم الخميس، الطفل سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-10-26القدس 

الحتالل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان عبد نضال العباسي، خالل مواجهات عنيفة ضد قوات ا
 .قصىجنوب المسجد األ

أحد مراكز التوقيف  إلىونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن قوات االحتالل نقلت الطفل 
والتحقيق في القدس، في الوقت الذي أطلقت عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة 

  .والمواطنين، وأصابت عددا كبيرا منهم باالختناقالمسيلة للدموع على طلبة المدارس 
  

  "الهيكل األول"االحتالل يزعم عثوره على تحفة أثرية من عهد 
عّممت سلطة آثار االحتالل الصهيوني، اليوم  -موقع مدينة القدس  2016-10-27القدس 

أية عالقة لليهود يؤكد عدم وجود " يونسكو"الخميس، خبرًا يتزامن مع صدور قرار جديد من منظمة الـ
  .وحائط البراق قصىفي القدس والمسجد األ
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ورد فيها " الهيكل المقدس األول"العثور على تحفة أثرية نادرة للغاية من عهد "ويتضمن الخبر مزاعم بـ
  ).يروشااليم(إسم 

وكانت سلطة آثار االحتالل عرضت أمس اكتشافها على وسائل االعالم العبرية، متضمنا، حسب 
من القرن السابع ) أي قطعة من ورق البردي(تحفة أثرية نادرة للغاية هي عبارة عن بردية "ها ادعاءات

  ".بالخط العبري القديم" يروشااليم"ورد فيها اسم ) أي من عهد الهيكل المقدس االول(قبل الميالد 
برية خارج بالع" يروشااليم"أن هذا هو أقدم مصدر َيذكر اسم "وأضافت مزاعم سلطة آثار االحتالل 

  ".نص سفر التوراة
أن هذه التحفة ُضبطت بحوزة سارقي آثار عثروا عليها في أحد الكهوف  إلىولفتت سلطة اآلثار 
  .بصحراء الضفة الغربية

  
  تمديد اعتقال سيدة مقدسية للمرة الخامسة

غربي مدينة " الصلح"مددت محكمة االحتالل  -موقع مدينة القدس  2016-10-27القدس 
أمس األربعاء، اعتقال السيدة المقدسية غدير جمجوم حتى يوم الجمعة القادم، كما قررت القدس، 

  .استمرار سريان منع لقاء األسيرة بمحاميها ومنع نشر تفاصيل القضية
ويعتبر هذا التمديد الخامس العتقال السيدة جمجوم، علما أن االحتالل اعتقلها من منزلها ببلدة الرام 

  .ة في الثاني عشر من الشهر الجاري، وهي أم ألربعة أطفالشمال القدس المحتل
  
  

  - انتهى-
  
  


