
 

Öæ{{{{<í°ŞŠ×Ê< <
<†{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 
 

  2016 نوفمبر، 7اإلثنين : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  قصىاقتحام األلتسهيل " البراق"الكشف عن مخطط لتشييد مبنى قرب. 

  عاماً  12محكمة االحتالل تحكم على الطفل األسير أحمد مناصرة بالسجن. 

 االحتالل يعتقل فتيين من العيسوية وسط القدس. 

 ي للتعليم في القدسسرائيلالمهلوس يدعو التخاذ إجراءات لوقف االستهداف اإل. 

  مواطنين من القدس 4االحتالل يعتقل. 

  ًإسرائيل"قدس عاصمة أبدية لـسأعترف بال: ترامب مجددا". 

   
  

  قصىلتسهيل اقتحام األ" البراق"الكشف عن مخطط لتشييد مبنى قرب 
ي، الليلة الماضية، عن مخطط سرائيلكشفت إذاعة جيش االحتالل اإل -وفا 2016- 11-7القدس 

، لتسهيل اقتحامات )قصىالحائط الغربي للمسجد األ(لتشييد مبنى قرب باحة حائط البراق 
 .المبارك قصىالمستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد األ

وذكرت مواقع إلكترونية عبرية يمينية، أن هدف هذا المبنى هو أن ينتظر فيه المشاركون في اقتحامات 
، كي ال يقفوا تحت وطأة الشمس، أو المطر، وعلى ضوء ذلك قررت شرطة االحتالل بناء قصىاأل
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لتحسين " عريشة"ة، علما أن شرطة االحتالل تنصب حاليا مبنى جديد يسمح باقتحامات مريح
  .الظروف في المكان، لصالح المقتحمين

أفراد الشرطة الذين تواجدوا مؤخرا في المكان "اإللكتروني اليميني إن " 10حداريم "وقال موقع 
  . "استبدلوا بضباط في إطار األهمية التي توليها الشرطة للمكان

المبنى يستخدم لتفتيش الزائرين قبل "إن : من جانبها، عقّبت شرطة االحتالل على ذلك بالقول
، وبهدف تحسين الخدمة، وظروف المكوث في المكان، والتسهيل على "جبل الهيكل" إلىصعودهم 

  ".الزائرين، وأفراد الشرطة
  

  اً عام 12محكمة االحتالل تحكم على الطفل األسير أحمد مناصرة بالسجن 
ية، اليوم االثنين، على الطفل سرائيلحكمت المحكمة المركزية اإل -وفا 2016- 11-7القدس 

 .عاماً  12األسير أحمد مناصرة بالسجن الفعلي 

المحكمة حيث تم النطق بالحكم النهائي عليه بالسجن  إلىوقالت مراسلتنا، إن الطفل مناصرة ُأحضر 
العام الماضي برفقة ابن " بزجات زئيف"ة طعن في مستوطنة بتهمة محاولة تنفيذ عملي عاماً  12الفعلي 

  .عمه الشهيد حسن مناصرة
أن طاقم محاميي الطفل مناصرة يستعدون لقعد مؤتمر صحفي في المحكمة وسط حضور  إلىوأشارت 

  .إعالمي كبير
  

  االحتالل يعتقل فتيين من العيسوية وسط القدس
ي، فجر اليوم االثنين، الفتيين محمد سرائيلل اإلاعتقلت قوات االحتال -وفا 2016- 11-7القدس 

 .عبد الرؤوف محمود، ومحمد أيمن عبيد، من منزليهما في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

وجاءت عملية االعتقال عقب اقتحام قوات كبيرة من جنود االحتالل للبلدة ودهمها منازل مواطنين 
  .بهدف إجراء تفتيشات استفزازية فيها
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  ي للتعليم في القدسسرائيلالمهلوس يدعو التخاذ إجراءات لوقف االستهداف اإل
دعا مدير دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية فضل  -وفا 2016- 11-6القاهرة 

ي، الذي يستهدف التعليم سرائيلضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفضح المشروع اإل إلىالمهلوس، 
 .القدسالفلسطيني في 

، 75على هامش أعمال مجلس الشؤون التربوية في دورته الـ" وفا"وقال المهلوس، في تصريح لـ
 يوم، الذي انطلقت أعماله "االونروا"مع مسؤولي التعليم في وكالة الغوث  26واالجتماع المشترك الـ

مية كونها ستناقش في مقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين، إن الدورة الحالية تكتسب أه أمس األحد
تقارير وكالة الغوث في مناطق عملياتها الخمس، وبحث التوصيات بخصوص التعاون بين مجلس 
الشؤون التربوية واألونروا، والعجز المستمر في ميزانيتها، والعملية التربوية في المؤسسات التعليمية 

اد التربوي، والمنح الدراسية، والتدريب األبنية المدرسية والتجهيزات واإلرش إلىالتابعة لألونروا، إضافة 
  .المهني، وأوضاع المعلمين والعاملين

ي المتواصل على الشعب الفلسطيني والعربي سرائيلوطالب بضرورة تكثيف الجهود لفضح العدوان اإل
ودعم حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كحق العودة وتقرير المصير، والتأكيد على هوية القدس 

  . واإلسالمية وذلك من خالل مؤسسات التربية والتعليم العالي واإلعالم بالدول العربية العربية
وأوضح أن هناك اجتماعا تنسيقيا عربيا سيعقد في األردن األحد المقبل، واجتماع آخر للجنة 

رئاسة االونروا، لبحث  إلىاالستشارية والتي تضم الدول المانحة والدول المضيفة لالجئين، إضافة 
  .سبل دعم الوكالة في هذه المرحلة الحساسة

ومن جانبه، أكد مدير دائرة المنظمات الدولية ووكالة الغوث بدائرة الشؤون الفلسطينية بالخارجية 
في البحث عن مصادر لتمويل منح جامعية ألبناء " االونروا"األردنية نضال حداد، ضرورة استمرار 

  .لموازنة لهذا الشأنالالجئين الفلسطينيين، وتخصيص بند في ا
وأوضح أنه ال بد من العمل على معالجة نظام الفترتين في مدارس الوكالة وذلك عن طريق وضع خطة 

  . إلنشاء المزيد من المدارس وتجهيزها وفق المعايير الحكومية
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وأضاف حداد في تصريح له اليوم، أن هناك تطلعات كبيرة ألبناء الالجئين ينتظرونها من وكالة الغوث 
الدولية لتحقيقها في المجال التعليمي وبرنامجها االصالحي الشامل والذي من المفترض ان ينعكس 

ية وانسجامها مع على أداء الوكالة ليشعر الالجئون الفلسطينيون في الدول المضيفة بآثار هذه العمل
% 33أنه ما زال هناك في منطقة عمليات األردن  إلىأهداف الوكالة التي أنشئت من أجلها، مشيرا 

  تعمل بنظامين% 87من المدارس مستأجرة و
وأكد أن هناك توجيهات مباشرة من الملك عبد اهللا الثاني بتقديم كامل الدعم المتاح للوكالة والتعاون 

ت، رغم محدودية الموارد المتاحة وأزمة اللجوء وتأمين فرص حياة كريمة لهم معها في كافة المجاال
  . لحمايتهم من آفة التطّرف واالنحراف

ية واعتبارها إجراءات الغية، سرائيلوشدد على أن األردن لن يدخر جهدا للوقوف بوجه االنتهاكات اإل
ني كمدينة واقعة تحت االحتالل والتأكيد على عروبة القدس الشرقية المحتلة وعلى وضعها القانو 

  . ي حسب قرارات مجلس األمنسرائيلالعسكري اإل
  

  مواطنين من القدس 4االحتالل يعتقل 
شبان من البلدة  3يوم األحد، ي، سرائيلقلت قوات االحتالل اإلاعت -وفا 2016- 11-6القدس 

 .حزماالقديمة في مدينة القدس المحتلة، بعد دهم منازل ذويهم، وطفال من قرية 

جهاد ناصر قوس، ومحمود عبد اللطيف، : وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من
  .أحد مراكز االعتقال والتحقيق في المدينة إلىومعتصم حجاج، وحولتهم 

من قرية حزما، ) عاماً  16(واعتقلت تلك القوات، مساء أمس، الطفل القاصر وسام كنعان الخطيب 
  .محتلةشمال شرق القدس ال
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 "إسرائيل"سأعترف بالقدس عاصمة أبدية لـ: ترامب مجدداً 

قال مستشاران للمرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة  -موقع مدينة القدس  2016- 11-7القدس 
األميركية دونالد ترامب إن األخير يعتزم في حال فوزه بانتخابات الثالثاء المقبل، االعتراف بمدينة 

  .، وزيادة المساعدات العسكرية المخصصة لها"إسرائيل"لـ القدس عاصمة أبدية
ية ديفيد فريدمان وجايسون جرينبالت، سرائيلجاء ذلك في بيان مشترك لمستشاري ترامب للشؤون اإل

، وتناقلته صحف وقنوات "تويتر"نشره األخير على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة 
  .تلفزيونية عبرية
، "إسرائيل"كسب أصوات إضافية بين الناخبين اليهود وغيرهم من المؤيدين لـ  إلىيان ويهدف هذا الب

وذلك على حساب منافسة ترامب، المرشحة الديمقراطية، هيالري كلينتون، التي تتبنى هي األخرى 
  ".إسرائيل"الكثير من المواقف المؤيدة لـ

ألبدية وغير القابلة للتجزئة للشعب العاصمة ا"واعتبر مستشارا ترامب في بيانهما أن القدس هي 
، وهو ما تؤجل اإلدارات األميركية المتعاقبة "القدس إلىنقل السفارة األميركية "، ووعدا بـ"اليهودي

  .تنفيذه خشية تداعياته، ال سيما على مستوى عالقات واشنطن مع عدد من عواصم الشرق األوسط
ستدعم إجراء "فريدمان وجرينبالت إن إدارة ترامب وبشأن عملية التسوية المتوقفة منذ سنوات، قال 

من دون شروط مسبقة، وستعارض أي محاولة " إسرائيل"مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية و
  ".لاللتفاف على المفاوضات المباشرة، سواء من الطرف الفلسطيني أو األوروبي

حل "، لكنهما اعتبرا أن "يسرائيلاإل"ولم يحدد مستشارا ترامب تصورًا لحل الصراع الفلسطيني 
شريكة في نشر "، متهمين السلطة الفلسطينية بأنها "الدولتين أصبح على ما يبدو مستحيًال اآلن

لن تدعم إقامة دولة إرهابية في "، ومشددين على أن الواليات المتحدة، تحت حكم ترامب، "الكراهية
  ".األراضي المحتلة

على المساعدة العسكرية القصوى، ولن يقف أي عائق " إسرائيل"سيضمن حصول "وأضافا بأن ترامب 
  ".أمام موافقة الكونجرس على تقديم مساعدات إضافية
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ديكتاتوريات تتحكم "وشنا هجوما حادا على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، قائلين إن 
يعتزم وقف "ن ترامب ، ومشددين على أ"في المجلس بهدف توجيه اللوم وعزل الدولة اليهودية

  ".التمويل الخاص بالمجلس
، مضيفين أن ترامب، وفي حال فوزه "إسرائيل"حركة المقاطعة وسحب االستثمارات من "ونددا بـ 
، وذلك دون الكشف عن طبيعة هذه "ومعاد السامية" إسرائيل"سيتخذ إجراءات ضد معاداة "بالرئاسة 

  .اإلجراءات
  
  

  - انتهى-
  
  
  
  
  


