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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 القدس: االحتالل يقتحم "املكرب" ويزيل خيمة عزاء الشهيد قنرب . 

 وعدم تسليم جثمانه الكابنيت" اإلسرائيلي يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس . 

 الرويضي: العامل لن يعرتف ابلقدس احملتلة عاصمة إلسرائيل . 

 مكرمة رائسية لزوجة أسري حمرر من بيت سوريك مشال غرب القدس 

  15جنود على األقل وإصابة  4القدس: استشهاد منفذ عملية الدهس ومقتل . 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى . 

 االحتالل يداهم منزل منفذ العملية ويعتقل والده . 

  وحدة ابلقدس 390االحتالل يبحث األربعاء املصادقة على بناء . 

  مقدسيني ابلعيسوية ويغلق مداخل حزما 6االحتالل يعتقل . 

 . إلعاد" االستيطانية تسيطر على عقار جديد بسلوان 

 وة بسلوانوفد أردين يتفقد مقربة ابب الرمحة وحي وادي حل . 

 االحتالل يعتقل شابني من بلدة العيسوية يف القدس . 

 القدس: االحتالل يقتحم "املكرب" ويزيل خيمة عزاء الشهيد قنرب . 
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 القدس: االحتالل يقتحم "املكرب" ويزيل خيمة عزاء الشهيد قنرب
 

يوم اقتحمت قوات كبرية من جنود االحتالل اإلسرائيلي، صباح ال -وفا 2017-1-9القدس 
 الثالاثء، حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة، ودامهت خيمة عزاء ابلشهيد فادي قنرب وأزالتها.

وكان قنرب اسُتشهد أمس برصاص االحتالل عقب دهسه بشاحنته عددا من جنود االحتالل أسفرت 
 عن قتل وإصابة أكثر من مخسة عشر جنداي من قوات االحتالل يف املدينة املقدسة.

 
"كابنيت" اإلسرائيلي يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس وعدم تسليم جثمانهال  

 
  

قرر "الكابنيت" اإلسرائيلي خالل اجتماعه الذي عقد الليلة، هدم منزل  -وفا 2017-1-8رام هللا 
منفذ عملية الدهس اليوم يف جبل املكرب ابلقدس احملتلة الشهيد فادي قنرب ابإلضافة لعدم تسليم جثمانه 

 لذويه.
 .وحتدث رئيس احلكومة االسرائيلية نتنياهو، عن أنه سيتخذ إجراءات اخرى دون اإلفصاح عنها

 
 الرويضي: العامل لن يعرتف ابلقدس احملتلة عاصمة إلسرائيل

 
 نقل السفارة األميركية سيقضي على حل الدولتين -

  

دولة فلسطني أمحد الرويضي،  اعترب ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى -وفا 2017-1-8رام هللا 
تنفيذ نقل سفارة الوالايت املتحدة األمريكية من تل أبيب إىل القدس، ضربة سياسية ملشروع حل 

 .الدولتني وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة
وقال الرويضي يف حديث إلذاعة موطين اليوم األحد: "إن نقل السفارة األمريكية للقدس، ضربة سياسية 

حل الدولتني، ومنع أية امكانية لقيام دولة فلسطينية، حيث إن نقلها سيكون اعرتافا أمريكيا ملشروع 
 ."ابلقدس عاصمة لدولة اسرائيل"
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وقال: "املسألة ليست ابلسهولة اليت جتعل أي دولة تفكر بنقل سفارهتا وتعرتف، فهذا يضع عليها 

قية جزء من منظومة االراضي اليت احتلت عام مسؤوليات قانونية وسياسية دولية، مؤكدا أن القدس الشر 
، واملوقف الفلسطيين واضح، وكذلك قرارات االمم املتحدة والقرار األخري ملنظمة "اليونسكو"، 1967

معتربا عقد املؤمتر الدويل للسالم يف فرنسا يف اخلامس عشر من الشهر اجلاري حتركا سياسيا فلسطينيا 
 .املتحدة األمريكية للرتاجع عن موضوع نقل سفارهتاومواجهة أساسية ستدفع الوالايت 

 
ونوه إىل كون القدس الشرقية منطقة حمتلة عسكراي، والعامل يعرتف هبا كمنطقة حمتلة وفقا للقرار األممي 
ابالعرتاف بدولة فلسطني كدولة عضو مراقب، وابلتايل فإن القدس جزء من االراضي الفلسطينية وال 

حتديد مستقبلها، مشددا على أن العامل لن يعرتف بضم القدس الشرقية أو ما تستطيع دولة االحتالل 
 . يسمى القدس الكربى اليت تتحدث عنها دولة االحتالل كعاصمة موحدة إلسرائيل

واتبع: "حنن مقبلون على مرحلة سياسية صعبة"، مشيدا حبكمة القيادة الفلسطينية املدعومة عربيا 
 .عامل أمام هذه التحدايتواسالميا ومن غالبية دول ال

 

 مكرمة رائسية لزوجة أسري حمرر من بيت سوريك مشال غرب القدس
  

سلمت مسؤولة قسم املساعدات مبكتب الرائسة، اللواء رائدة الفارس،  -وفا 2017-1-8القدس 
 اليوم األحد، مكرمة رائسية للمواطنة ران قنديل من قرية بيت سوريك مشال غرب القدس، زوجة االسري

احملرر عبد شقري، حبضور انئب احملافظ عبد هللا صيام، ومدير مكتب احملافظة مبنطقة مشال غرب القدس 
 حممد الطري.

وقالت اللواء الفارس، إن هذه املكرمة أتيت بعد دراسة احلالة جيدا، وبناء على تعليمات الرئيس حممود 
وخاصة ذوي االسرى والشهداء، خاصة عباس بتجسيد مبدأ العيش الكرمي ودعم صمود االسر احملتاجة 

 يف القدس.
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وأشار صيام إىل أن املكرمة أتيت يف اطار كسب العيش بكرامة، واستمراريته وختفيف العبء عن كاهل 
األسر احملتاجة وتلبية احتياجاهتم، منوها إىل أن سرعة االستجابة والتنفيذ تدل على متابعة الرئيس لكل 

عبه رغم مشاغله الكبرية والكثرية اليت مل متنعه من ذلك وعلى كافة واقع وآمال وطموحات أبناء ش
 الصعد.

 
15جنود على األقل وإصابة  4القدس: استشهاد منفذ عملية الدهس ومقتل   

  
عملية  أكدت وزارة الصحة، ظهر اليوم األحد، استشهاد الفلسطيين منفذ -وفا 2017-1-8القدس 

"ارمون هنتسيف" جببل املكرب جنوب مدينة القدس احملتلة، الدهس اليت جرت يف احلي االستيطاين 
 جبروح، بينهم حاالت خطرة. 15جنود على األقل، وإصابة  4وأسفرت عن مقتل 

 
 عاما( وهو من سكان جبل املكرب. 28وافادت مراسلتنا أبن الشهيد هو فادي أمحد محدان القنرب )
ست جمموعة من اجلنود يف احلي املذكور، ما وقالت شرطة االحتالل وطواقم االسعاف، إن شاحنة ده

جمندات،  3وهم يف العشرينات من أعمارهم، تضمن  -حىت اللحظة-أسفر عن مقتل اجلنود األربعة 
 4جرحيا، ووصفت حالة منهم ابلبالغة، و 15وجمندا، كما أحيل للعالج ابملستشفيات يف القدس 

 ابلطفيفة. 10ابملتوسطة، و
 

 ات جارية وسط أمر حظر نشر كامل على تفاصيل التحقيقات ذات الصلة.وأشارت إىل أن التحقيق
 
 
 

 االحتالل يداهم منزل منفذ العملية ويعتقل والده
دامهت قوات كبرية من شرطة االحتالل االسرائيلية منزل منفذ عملية الدهس اليت  -معا -يت حلم

 .جبراح خمتلفة اخرين 15 بةاوقعت اليوم "االحد " اربعة قتلى من اجلنود االسرائيليني واصا
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وقالت املصادر االسرائيلية أن شرطة االحتالل حاصرت منزل الشهيد فادي قنرب الواقع يف جبل املكرب 
 .ابلقدس احملتلة واعتقلت والده وأجرت تفتيشا واسعا يف ارجاء املنزل

 
وحدة ابلقدس 390االحتالل يبحث األربعاء املصادقة على بناء   

 
من املتوقع أن تبحث "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل :  صفا – القدس احملتلة

وحدة استيطانية جديدة يف منطقة مشال  390يف القدس احملتلة األربعاء املقبل، املصادقة على بناء حنو 
 .شرق القدس، خارج "حدود اخلط األخضر"، وقريًبا من بلدة شعفاط

 

ائيلية، فإن البحث يف املصادقة على هذه الوحدات أتجل عدة مرات يف األسابيع وحبسب مصادر إسر 
األخرية، رفًعا للحرج لتزامنها مع خطاب سياسي كان أعلن عنه وزير اخلارجية األمريكية جون كريي، أو 

 .1967التصويت يف جملس األمن ضد االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة عام 

وحدة  170ورجحت املصادر أن تنظر "اللجنة اللوائية" يف جلستها بعد غد األربعاء املصادقة على بناء 
وحدة يف حي "راموت"، ابإلضافة إىل املصادقة على بناء كنيس  220يف حي "راموت شلومو"، و

 .يهودي وروضة أطفال يف احلي نفسه
 

قة على بناء آالف الوحدات االستيطانية يف شرقي يشار إىل أن بلدية االحتالل تدفع منذ فرتة ابملصاد
على  2016وحدة، علًما أن هناك ارتفاًعا ملحوظًا طرأ يف العام  5600القدس قد تصل اىل حنو 

 .مستوى املصادقة على املخططات االستيطانية يف املدينة
 

 
مقدسيني ابلعيسوية ويغلق مداخل حزما 6االحتالل يعتقل   

 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر االثنني، ستة مقدسيني خالل اقتحام :  صفا –القدس احملتلة 

 .قرية العيسوية مشال شرق القدس احملتلة
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وقال رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" إن قوات االحتالل اعتقلت كاًل 
 .لة، عماد سرندح، وداوود درابسمن انيف عبيد، نضال فروخ، حممد مرعي، علي مأمون أبو راي

وأوضح أن قوات االحتالل دامهت منازل املعتقلني وفتشتها، قبيل اعتقاهلم، ونقلهم إىل مركزي شرطة 
 .""شارع صالح الدين واملسكوبية

 

ويف سياق آخر، أغلقت قوات االحتالل مساء األحد، كافة مداخل بلدة حزما مشال شرق القدس 
 .ث شهدت تواجًدا عسكراًي مكثًفاابجليبات العسكرية، حي

 

وأفاد شهود عيان أبن قوات االحتالل اقتحمت البلدة من مدخل طبالس وشارع جبع حزما، حبجة 
 .البحث عن راشقي احلجارة وعلب الدهان

 

وأوضح الشهود أن الشبان تصدوا لقوات االحتالل ابحلجارة يف احلارة الشرقية، ما أدى إىل إصابة عدد 
الفتني إىل أن القوات أطلقت قنابل الصوت واألعرية املطاطية حنو الشبان، دون تسجيل من اجلنود، 

 .إصاابت

 
 إلعاد" االستيطانية تسيطر على عقار جديد بسلوان"

 
سيطرت مجعية "العاد" االستيطانية اليوم األحد، على عقار جديد يف بلدة :  صفا –القدس احملتلة 

 .كسلوان جنوب املسجد األقصى املبار 

وقال مركز معلومات وادي حلوة يف بيان صحفي إن العقار تعود ملكيته للمواطن علي حممد أمحد 
سرحان املعروف ابسم "هاين سرحان"، هو عبارة عن منزل مؤلف من طابقني مساحة كل منهما تبلغ 

 .مرتًا مربًعا 70حوايل 
 

حان الواقع يف شارع العني من حراس املستوطنني دخلوا إىل عقار هاين سر  10وأوضح أن حوايل 
 .ابلبلدة، وسيطروا عليه، دون وجود أحد من ساكنيه
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وأضاف أنه خالل ذلك حصلت مشادات كالمية بني أقارب سرحان، الذين يعيشون يف منزل جماور، 
وحراس املستوطنني، وأبرز أقارب هاين عدة أوراق ومستندات صادرة من حماكم االحتالل للشرطة 

 .اخلاصة اليت رافقت حراس املستوطنني تظهر ملكية املنزلوألفراد القوات 
 

بدورها، أوضحت عائلة سرحان أن مجعية "إلعاد" ادعت ملكية املنزل قبل عدة سنوات من خالل شرائه 
من قبل أحد السماسرة، حيث ابعه هاين لشخص من الداخل الفلسطيين، وعندما علم هاين أنه ينوي 

سنوات من خالل احملاكم  3جه للقضاء، ومتكن من اسرتجاع املبىن قبل تسريبه جلمعيات استيطانية تو 
 .اإلسرائيلية

 

وأضافت أن هاين سرحان سافر إىل األردن قبل عدة أايم برفقة زوجته، ومت إبالغه ابألمر، وسيتوجه إىل 
 .احملاكم اإلسرائيلية فور عودته إىل البالد

 

 .ديدة حول العقار الذي مت السيطرة عليهوأكد مركز املعلومات أنه سينقل أي معلومات ج
 

ولفت املركز أن مجعية "إلعاد" االستيطانية سيطرت هناية العام املاضي على عقار يف حي وادي حلوة، 
وكان ملكيته قد انتقلت خالل السنوات املاضية بني عائالت )أبو ارميلة ومسودة والرجيب واجلعربي(، 

 .واستئجار" خالل السبع سنوات املاضية وسكنته عدة عائالت أخرى "بعقد أجار
 
 

 وفد أردين يتفقد مقربة ابب الرمحة وحي وادي حلوة بسلوان
 

زار املدير التنفيذي للصندوق اهلامشي وصفي الكيالين، ومدير متابعة شؤون :  صفا –القدس احملتلة 
ؤمتر اإلسالمي يف فلسطني القدس األقصى يف وزارة األوقاف األردنية عبد هللا العبادي وممثل منظمة امل

احملامي أمحد رويضي السبت، مقربة ابب الرمحة املالصقة للمسجد األقصى وحي وادي حلوة ببلدة 
 سلوان.
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 ورافق الوفد طاقم مركز معلومات وادي حلوة يف سلوان ونشطاء من البلدة.
 

ة، حيث منع الدفن يف أجزاء وحتدت طاقم املركز عن االنتهاكات اإلسرائيلية األخرية يف مقربة ابب الرمح
منها من قبل سلطات االحتالل، حبجة أهنا حدائق ومسارات عامة، ابإلضافة إىل مهامجة قوات االحتالل 

 للجنازات وحماصرهتا.
 

وقدم طاقم املركز ونشطاء من البلدة شرًحا عن معاانة سكان حي وادي حلوة بسبب احلفرايت 
، واليت أدت إىل حدوث اهنيارات أرضية وتشققات 2007منذ عام اإلسرائيلية املتواصلة أسفل منازهلم 

 يف منشآت احلي وشوارعه.
 

وعرض املركز للوفد تقاريًرا مصورة أنتجها حول التشققات يف منازل حي وادي حلوة، ابإلضافة إىل 
ير تقرير مصور عن مركز مدى اإلبداعي الذي يستهدف شرحية األطفال والنساء يف سلوان، وتطرق التقر 

 إىل نشاطات املركز وإجنازاته املختلفة.
 
 
 
 
 

 االحتالل يعتقل شابني من بلدة العيسوية يف القدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، الشابين: محمد  -وفا 2017-1-9القدس 

 .مرعي، وعلي أبو ريالة، من بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة

 

 الل الشابين الى مركز تحقيق وتوقيف في مدينة القدس.ونقل جنود االحت
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 القدس: االحتالل يقتحم "املكرب" ويزيل خيمة عزاء الشهيد قنرب

  

اقتحمت قوات كبيرة من جنود االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء،  -وفا 2017-1-9القدس 

 .بالشهيد فادي قنبر وأزالتهاحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت خيمة عزاء 

 

وكان قنبر استُشهد أمس برصاص االحتالل عقب دهسه بشاحنته عددا من جنود االحتالل أسفرت 

 .عن قتل وإصابة أكثر من خمسة عشر جنديا من قوات االحتالل في المدينة المقدسة

 

 
************ 
 هناية النشرة 
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