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  دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 

 "االحتالل يحاول فرض أمر واقع جديد في األقصى": األوقاف 

 االحتفال بإطالق صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين 

 نقل السفارة األميركية للقدس تشجيع لالحتالل والتطرف اإلسرائيلي: أبو يوسف 

 بسيسو يطلع اللجنة الدائمة للثقافة العربية على الواقع الثقافي الصعب في القدس 

 االحتالل يعتقل فتاة على حاجز قلنديا العسكري 

 قوات االحتالل تغلق مدخل حزما 

 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى 

 شهرا 17ل يحكم بسجن النائب المقدسي المبعد أبو طير االحتال 

 فريق أمريكي زار القدس للبحث عن مكان لنقل السفارة: القناة العبرية 

  سنوات 3االحتالل يحكم بسجن شبل مقدسي 

 حضوٌر قوٌي للقدس ضمن فعاليات مؤتمر وزراء الثقافة العرب 
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 ي األقصىاالحتالل يحاول فرض أمر واقع جديد ف": األوقاف*"

أكد بيان لدائرة األوقاف االسالمية وشؤون المسجد األقصى، اليوم  -وفا 2016-12- 13القدس 
الثالثاء، أن االحتالل يؤكد يومًا بعد يوم بعمله على تغيير الوضع الراهن التاريخي للمسجد األقصى 

تالل على المسجد الحرم الشريف، مشددة على أن سياسة األمر الواقع التي يفرضها االح/ المبارك
االقصى ومدينة القدس ال تعطيه شرعية وال صالحية للتأثير على حق المسلمين الوحيد في المسجد 

 .األقصى، وال حق الوصاية الهاشمية عليه وعلى المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس

السرائيلي تمرير قانون منع في الوقت الذي تحاول فيه دولة االحتالل ا: "وجاء في بيان أوقاف القدس
الحرم الشريف، / األذان واالستمرار في الحفريات واالنتهاكات واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى

تقوم اليوم بزيادة وقت االقتحامات وفرض سياسة األمر الواقع، وهي بهذا االنتهاك الخطير تغير الوضع 
تغيرًا تاريخيًا ال يمكن السكوت عنه، ويشكل الراهن التاريخي للمسجد االقصى المبارك، وتحدث 

تطورًا خطيرًا في سياسة االحتالل اتجاه المسجد االقصى والمقدسات االسالمية في القدس، ضاربة 
بعرض الحائط كل المعاهدات واالتفاقات، والتي تمنع االحتالل من التدخل في شؤون المسجد 

  ".الحرم الشريف/ االقصى المبارك 

فعل االحتالل هذا يجب أن ال يمر مرور الكرام، ونحن نحذر االحتالل من االستمرار إن : "وأضافت
بمثل هذه االنتهاكات ونعتبره لعبا بالنار، وأن االحتالل هو المسؤول المباشر عن أية أحداث قادمة 

  ".الحرم الشريف/ نتيجة هذه االستفزازات والتجاوزات الخطيرة بحق المسجد االقصى المبارك 

بيان األوقاف أن زيادة االحتالل مدة دخول المتطرفين اليهود للمسجد االقصى هو اعتداء فوق  وأكد
الحرم الشريف وعلى وجود المصلين والمعتكفين / اعتداء صارخ على حرمة المسجد االقصى المبارك

  .فيه

تمع وطالب البيان سلطات االحتالل بأن تنصاع للقانون الدولي وأن تأخذ بالحسبان بأن المج
  .المقدسي والعالم اإلسالمي أجمع والمسيحي ال يقبل هذا االعتداء
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ودعت األوقاف في بيانها، العالم العربي واالسالمي وشعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه الى الوقوف بحزم 
أمام سياسة االحتالل الخطيرة التي وصلت الى حد ال يمكن السكوت عنه في االعتداء ضد المسجد 

  .الحرم الشريف/ ارك األقصى المب

كما طالبت سلطات االحتالل إلغاء كل االجراءات غير المسؤولة وغير المبررة التي اتخذتها بحق 
  .الحرم الشريف/ المسجد االقصى المبارك 

 

 االحتفال بإطالق صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين*

  

دس، بإطالق صندوق احتفل صندوق ووقفية القدس وجامعة الق -وفا 2016-12-13القدس 
  .طالب مقدسي 300اقراض ومنح الطلبة المقدسيين، وتسليم منح دراسية لحوالي 

وحضر الفعالية شخصيات اعتبارية وعدد من اعضاء مجلس ادارة الصندوق، في مقدمتهم رئيس 
مجلس ادارة الصندوق والوقفية منيب المصري، وامين سر الوقفية عماد ابو كشك، والشيخ عكرمة 

رئيس الهيئة االسالمية العليا، والمحامي أحمد الرويضي سفير منظمة التعاون االسالمي في  صبري
فلسطين، وحمدي الرجبي ممثل محافظة القدس، والمحامي عزام الهشلمون مستشار وزير التنمية 

  .االجتماعية لشؤون القدس، ومصطفى ابو زهرة، والطلبة واخرون

ب محطة جديدة من محطات العطاء واإلنجاز لصندوق ووقفية نلتقي اليوم في رحا"وقال المصري، 
القدس وفي برنامج يستهدف أهم فئة في المجتمع أال وهم الطبة والشباب، لنرفع شعارا ونمارس فعال 
بأن التعليم العالي سيكون متاحا لكل طالب مقدسي من خالل إطالق صندوق إقراض ومنح الطلبة 

  .التي نعتز بها ونفتخر بها دوما، جامعة القدسالمقدسيين بالشراكة مع الجامعة 

وأشار الى ان صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين سيعتمد على نظام القروض بشكل أساسي 
وبدون فوائد، وبطريقة ميسرة انطالقا من فلسفتنا في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية عند الطلبة، 
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وليتكم أنتم أيها الطلبة أن تيسروا لغيركم فرصة التعليم، فمسؤوليتنا أن نيسر لكم فرص التعليم، ومسؤ 
  . وهذه هي ثقافة العطاء واالنتماء التي يمكننا من خاللها أن نبني الوطن

وتابع سنحرص على توفير منح تحفيزية للطلبة المبدعين والذين يعانون من ظروف صعبة جدا، فهؤالء 
ع المرير وتحقيق انجازات مشرفة للوطن، داعيا إلى عدم المبدعون هم الرهان الحقيقي لتغيير هذا الواق

االكتفاء بالحصول على شهادات علمية والولوج إلى سوق العمل، بل ندعوكم إلى التحليق عاليا 
وخلخلة المدى لنحقق اإلبداع والتميز في البحث العلمي وإنجاز االختراعات واالبتكارات التي باتت 

وب، وهذه وصيتنا لكم أن تكونوا باحثين طموحين مفكرين ال طالبا أساس المنافسة بين الدول والشع
  .متلقين

وختم المصري بالتأكيد على ان مسيرتنا والتزامنا تجاه تعزيز صمود القدس وحماية عاصمتنا األبدية في 
سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من "مواجهة برامج االحتالل، وكما قال قائدنا الرمز ياسر عرفات 

  ."نا علم فلسطين فوق كنائس القدس ومساجد القدس وأسوار القدسزهرات

من جانبه ثمن أبو كشك هذه المبادرة التي تستهدف باألساس تمكين المواطن المقدسي من اجل 
بقائه في المدينة المقدسة، مشيدا برئيس مجلس ادارة الصندوق والوقفية منيب المصري الذي يبذل 

لمصادر المختلفة للصندوق والوقفية في العالمين العربي واالسالمي ومن جهودا كبيرة في سبيل ايجاد ا
  .رجال االعمال المحليين

ألف دينار أردني  50واشار الى اهم النشاطات التي يقوم بها الصندوق والوقفية حيث تبرع بمبلغ 
البنك لتمكين الطالب المقدسي من استكمال تعليمه الجامعي، موضحا انه تم توقيع اتفاقية مع 

ألف دوالر لمساعدة الطلبة المقدسيين من خالل تسهيل دفع االقساط  400الوطني لتخصيص مبلغ 
  . على االهالي الذين يعانون من اوضاع اقتصادية نوعا ما متوسطة

  .واشار الى ان هناك منحا للطلبة المحتاجين والقروض الميسرة للعائالت ذات الدخل المعتدل

التي يحققها صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس، مشددا على ضرورة واشاد صبري باإلنجازات 
  .تضافر الجهود في قطاع التعليم الذي ال يمكن االستغناء عنه، مطالبا بالمزيد من مشاريع دعم التعليم
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كما طالب بمساندة ودعم جامعة القدس التي هي بحاجة لإلنقاذ لوقوعها في التزامات وديون كثيرة، 
  .الجامعة معلم لمدينة القدس وبحاجة لمن يساندهمؤكدا ان 

وأكد سفير منظمة التعاون االسالمي في فلسطين أهمية جامعة القدس كمعلم اكاديمي علمي وطني 
  .الذي يخدم مدينة القدس سواء من ناحية اكاديمية او من خالل التواجد على االرض

نة القدس في ظل الممارسات االسرائيلية والقى الرجبي كلمة محافظ القدس، تناولت ما تواجهه مدي
التي تستهدف المواطن المقدسي وطرده من المدينة، منددا بما تقوم به اسرائيل من تغيير المنهاج 
الفلسطيني لخلق جيل غير مثقف، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المجتمعي في القدس من خالل الوقفية 

  .لي، والقطاع الخاص لتعزيز ثبات المقدسيينالتي ينصهر من خاللها المستويين الرسمي واأله

  .وفي نهاية االحتفال جرى تسليم المنح للطلبة المستفيدين

  

 نقل السفارة األميركية للقدس تشجيع لالحتالل والتطرف اإلسرائيلي: أبو يوسف*

اعتبر األمين العام للقوى الوطنية واإلسالمية واصل أبو يوسف،  -وفا 2016-12-13رام اهللا  
تمهيد لنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس، مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، ال

  .وتشجيع للتطرف واالحتالل اإلسرائيلي

أبو يوسف في حديث إلذاعة موطني اليوم الثالثاء، من خطورة تصريحات مستشارة الرئيس  ونبه
إن مدينة القدس محتلة : "إلى مدينة القدس، وقال األميركي دونالد ترامب، حول نقل السفارة األميركية

، وأي اتفاق إسرائيلي أميركي لنقل السفارة إلى مدينة القدس مخالف لقرارات 1967منذ العام 
، معتبرا هذا التوجه بمثابة تشجيع لالحتالل والتطرف اإلسرائيلي وجرائمه ضد "الشرعية الدولية

  .الشعب الفلسطيني

  .قفة عربية وإسالمية لحماية مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحيةودعا أبو يوسف إلى و  
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وحول محاولة عواصم أوروبية إقناع ترامب بعدم نقل السفارة األميركية الى القدس نظرا لخطورة هذا 
إن أطرافا في المجتمع الدولي تدرك إمكانية : "األمر على المصالح الغربية عموماً، قال أبو يوسف

  ".لمصالح األجنبية بما فيها األميركية لمخاطر حقيقية وجديةتعرض ا

  

 بسيسو يطلع اللجنة الدائمة للثقافة العربية على الواقع الثقافي الصعب في القدس*

ألقى وزير الثقافة إيهاب بسيسو، اليوم الثالثاء، كلمة جامعة أمام  - وفا 2016-12-13تونس  
، في تونس العاصمة، تناول فيها كل ما تتعرض له مدينة القدس، أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية

  .العاصمة الدائمة لدولة فلسطين، من انتهاكات على يد سلطات االحتالل

ودعا األشقاء العرب إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم في هذا الشأن، موجهًا لهم الشكر على جهودهم 
  .ئمة للثقافة العربيةالسابقة، وخاصة المتعلقة بإقرار القدس عاصمة دا

وأشاد بسيسو بجهود اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، مؤكدًا أن اللجنة تقوم 
بدورها على الوجه األكمل، وتسعى إلى تطوير أعمالها بما يخدم الثقافة العربية، ويحقق ديمومة حضور 

اللجنة الدائمة للثقافة العربية بتقديم تصور  القدس عربيًا وعالمياً، موصيًا بتكليف ممثل فلسطين لدى
  .شامل حول الدور العربي المأموال في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المدينة

هناك جهود استثنائية تبذل لدعم صمود المؤسسات الثقافية في القدس، ولكن هذه : وقال بسيسو
ز دورها لمواجهة إجراءات االحتالل الجهود تحتاج الى رافعة عربية لتمكين مؤسسات القدس وتعزي

وأضاف أن تجربة المؤسسات الثقافية في القدس جديرة بالتأمل، ذلك ألنها تعمل وسط . التعسفية
هذه المؤسسات تحتاج اآلن وأكثر من أي . ظروف بالغة التعقيد، بسبب سيئات وممارسات االحتالل

مكينها من القيام بواجباتها في مواجهة وقت مضى، إلى دعم عربي مدروس من أجل تعزيز صمودها، وت
  .المحاوالت اإلسرائيلية المحمومة ألسرلة المدينة وطمس هويتها العربية
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واستعرض الوزير أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية، التي تستهدف المدينة المقدسة وهويتها، ومنها استمرار 
أعمال الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك، وإغالق واستهداف المؤسسات الثقافية في 

لى أهل المدينة، ومالحقة المبدعين، ومواصلة عزل القدس ومحاصرتها وعزلها عن محيطها والتضييق ع
المدينة وأصحابها عبر سلسلة ال تنتهي من اإلجراءات التعسفية، كما استعرض إنجازات اللجنة 
الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ومن ضمنها إصدار أعداد مجلة مشارف مقدسية، وتوزيع 

المعلنة والتي كانت هذا  جائزة القدس للثقافة واإلبداع، مشيدًا بالتوأمة بين القدس والعاصمة الثقافية
  .العام صفاقس

  

 االحتالل يعتقل فتاة على حاجز قلنديا العسكري*

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، فتاة ال تزال  -وفا 2016-12-13رام اهللا  
  .مجهولة الهوية، على حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس

الل المتواجدين على الحاجز اعتقلوا الفتاة المذكورة بعد ان وزعمت شرطة االحتالل أن جنود االحت
  .حاول طعن أحدهم

المتحدثة باسم الشرطة االسرائيلية لوبا السمري، إنه تبين من خالل اعمال  وفي وقت الحق، قالت
من سكان حي بيت حنينا، وان ) عاما 31(التحريات والتشخيصات االولية على ان المشتبهة مقدسية 

  .ت مع التحريات جارية وسط عدم تسجيل اي اصابات بشرية تذكرالتحقيقا

  

  قوات االحتالل تغلق مدخل حزما*

قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، مدخل قرية حزما شمال  أغلقت  -معا  -رام اهللا 
 .شرقي القدس المحتلة، واخضعت مركبات المارين للتفتيش الدقيق، والتدقيق في الهويات
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وأدت اإلجراءات اإلسرائيلية هذه في أعقاب إلقاء حجارة وعلب طالء على حافالت المستوطنين، 
 .وإصابة إحدى هذه الحافالت بعلب الطالء، فقام الجنود بعملية بحث وتفتيش في المنطقة

وأدت عملية إغالق الشارع، ونصب الحاجز العسكري إلى أزمة مرورية خانقة جدًا في المكان، كما 
  .د جنود االحتالل إنزال المواطنين من مركباتهم في البرد الشديدتعم
  

 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى*

المبارك، بحمايٍة  المسجد األقصى ح اليوم األربعاء، باحات، صبا المستوطنين اقتحمت مجموعات من
 .في استفزاٍز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجد شرطة االحتالل أمنية من

، عبر باب المغاربة، وقد األقصى من المستوطنين على األقل اقتحموا 10وأفادت مصادر محلية، أن 
  .واجههم المرابطون بالهتافات والتكبير

 
 شهرا 17االحتالل يحكم بسجن النائب المقدسي المبعد أبو طير *

حكم على النائب قرارا بال رام اهللا قرب" عوفر"العسكرية الصهيونية في  محكمة االحتالل أصدرت 
شهرا، إضافة إلى غرامة  17، الشيخ محمد أبو طير بالسجن الفعلي لمدة القدسالمبعد عن مدينة

   .شهرا مع وقف التنفيذ 30آالف شيقل، و 8مالية قدرها 

- 1-27شهرا في االعتقال حيث اعتقل بتاريخ  11قرار بعد أن قضى النائب أبو طير ويأتي هذا ال
2016. 

عاما، ويبلغ مجموع ما قضاه في سجون  65تجدر االشارة أن النائب أبو طير يبلغ من العمر 
   .2006عاما، وكان انتخب لعضوية المجلس التشريعي عام  34االحتالل 

لقدس أحمد عطون هذا الحكم، وقال إنه يأتي في إطار الحملة من جانبه أدان النائب المبعد عن ا
الشرسة التي يشنها االحتالل على مدينة القدس وأهلها، وعلى القيادات الفاعلة فيها على وجه 

 .الخصوص

وإبعادهم عن المدينة، بل  المقدسيين وأضاف عطون أن االحتالل لم يكتف بسحب هويات النواب
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زج بهم أيضا في السجون، حتى يسكت كل األصوات التي ترتفع مدافعة عن القدس، ومناهضة 
 .لسياسة التهويد المتسارعة

  

 السفارة فريق أمريكي زار القدس للبحث عن مكان لنقل: القناة العبرية*

ذكرت القناة العبرية الثانية، اليوم، أن فريًقا من مساعدي الرئيس األمريكي المنتخب حديثًا، دونالد 
" تل أبيب"السفارة األميركية من  ، للبحث عن الموقع الذي ستنقل إليهالقدس ترامب، وصل إلى مدينة

   .بالتعاون مع مسؤولين في حكومة االحتالل

مع ممثلي وزارة  لقاء لكن اتضح بعد" دبلومات"وأفادت القناة العبرية، بأن الخيار وقع على فندق 
، ما دفع 2020مسن، لغاية العام  500أنه مؤجر لمؤسسة ترعى " االسرائيلية"اب والهجرة االستيع

   .الفريق للبحث عن بدائل أخرى

إلى القدس ردود فعل غاضبة في العالم " تل أبيب"ورجحت القناة أن يُثير نقل السفارة األمريكية من 
 .العربي

المنتخب كلي آن كونوي، قولها إن ترامب  وكانت مصادر عبرية نسبت لمستشارة الرئيس األمريكي
إلى القدس بعد تسلمه مهام " تل أبيب"من " إسرائيل"مصمم على نقل سفارة الواليات المتحدة في 

   .2017يناير / منصبه في العشرين من كانون الثاني

أس سلم وقالت كونوي في مقابلة مع إذاعة أميركية، إن نقل السفارة األميركية إلى القدس تقع على ر 
هذه خطوة ممتازة، وسيكون من السهل القيام بها استنادا : "أولويات الرئيس المنتخب ترامب، مضيفة

وكان ترامب صرح مرارا خالل الحملة االنتخابية، أنه  "إلى عدد المرات التي تحدث فيها ترامب عنها
، ويطبق قرار "إسرائيل"في حال فوزه فسوف تعترف اإلدارة األميركية برئاسته بالقدس كعاصمة لــ 

   .إلى القدس" تل أبيب"مجلس النواب األميركي بنقل السفارة من 

إلى " تل أبيب"بنقل السفارة األمريكية من  1995يذكر أن الكونغرس األمريكي اتخذ قرارا عام 
 .شهور 6القدس، ومنذ ذلك التاريخ يقوم الرئيس األمريكي بتأجيل تنفيذ هذا القرار كل 

د من المرشحين للرئاسة األمريكية بنقل السفارة في حال فوزهم، ولكن أحًدا من الرؤساء وقد وعد عد



 

  دولــــة فلسطين
  منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
  اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 2016/ 12/ 14ليوم االربعاء   الة القدسرس

  
 

  - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام اهللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps  
 

" إسرائيلية"لم يقدم على نقل السفارة األمريكية إلى القدس، ومع فوز ترامب بالرئاسة فإن أوساطًا 
عاصمة " يةاإلسرائيل"انتابها التفاؤل خاصة في نقل السفارة األمريكية، التي تعتبرها أغلب األحزاب 

  .موحدة للدولة العبرية غير القابلة للتقسيم
  

 سنوات 3االحتالل يحكم بسجن شبل مقدسي *

، اليوم الثالثاء، بالسجن القدس مركزية بشارع صالح الدين وسط مدينةال محكمة االحتالل قضت
من سكان ) عاما 17(الفعلي لمدة ثالث سنوات على الشبل المقدسي ليث خالد جمال حسيني 

وسط القدس، بعد إدانته بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمشاركة في عدة  شعفاط مخيم
 .فعاليات

من منزله، وتعرض حينها للضرب والتنكيل ) 2/11/2015(وكان االحتالل اعتقل حسيني بتاريخ 
   .على يد قوات االحتالل الخاصة، علما أنه سبق وأن اعتقل عدة مراتالشديدين 

  
  حضوٌر قوٌي للقدس ضمن فعاليات مؤتمر وزراء الثقافة العرب*

 
علن مستشار وزير الثقافة للشؤون العربية واإلسالمية جاد عزت الغزاوي، إن فريق ا :رايــة -رام اهللا

لى مدينة صفاقس في تونس ضمن فعاليات التوأمة بين الفلسطيني توجه اليوم إ" عيون عربية"مصوري 
 .2016القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وصفاقس عاصمة للثقافة العربية 

بجوالت في مدينة صفاقس اللتقاط الصور بعيون فلسطينية، واصطحاب " عيون عربية"وسيقوم فريق 
وغرافية يستعرض الحياة الثقافية صور لمدينة القدس إلى تونس إلقامة معرض مشترك للصور الفوت

واالجتماعية لمدينتي القدس وصفاقس، على هامش مؤتمر وزراء الثقافة العرب المقرر عقده في 
 .منتصف الشهر الجاري
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إيهاب بسيسو على عمل فريق المصورين خالل فترة تواجده في . وسيشرف وزير الثقافة الفلسطيني د
مع اعمال المؤتمر، كما ستستضيف وزارة الثقافة الفلسطينية فريقاً تونس، اذ يتزامن تواجد الفريق هناك 

مماثًال من المصورين التونسيين لتصوير مشاهد الحياة والثقافة والتاريخ الماضي والحاضر في مدينة 
 .القدس

وتجري المشاورات مع األشقاء في تونس حول تقديم مشروع قرار مشترك يهدف إلى تطوير مبادرة 
 .وتوسيعها لتشمل بلدانا عربية أخرىعيون عربية 

وأكد جاد عّزت أن اإلجراءات جميعها قد استكملت في هذا الصدد، وأن األشقاء في تونس 
 .سيستقبلون الوفد ويقدموا له كل ما يلزم في سبيل إنجاح هذه الفعالية الهامة والملهمة

ة للقدس عاصمة دائمة للثقافة وكان جاد عزت قد أعلن أن هذا العمل يأتي ضمن جهود اللجنة الوطني
العربية، ويهدف الستدامة حضور القدس عربيا وثقافيا، مؤكدًا أن لجنة مهنية متخصصة قامت باختيار 

عطا : أعضاء الفريق الذي سيقوده المصور الفلسطيني المعروف جمال العاروري، ويرافقه المصورون
 .ووسام نصارجبر، ونضال الوحيدي، ومحمود عليان، وفادي العاروري، 

  
**********************  

 


