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  م15/5/2016 حداأل: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وسط هتافات احتجاجية قصىمستوطنون يقتحمون األ. 

  االحتالل تعتقل والد أسير في القدسقوات. 

 االحتالل يواصل حصار حزما لليوم الخامس ويداهم منازلها: القدس. 

  رغم عراقيل االحتالل قصىباأل" القدس أوال"بدء فعاليات معسكر. 

 ندوة حول األبعاد الثقافية واالجتماعية والتاريخية والقانونية في يوميات القدس. 

  ية بحق التعليم في القدسسرائيلل على االنتهاكات اإلإطالع سفراء وقناصل الدو. 

 اعتقال ُمسن فلسطيني ودهم وتخريب عيادة طبيب. 

 االحتالل يغلق شارع المدارس بالمكبر ويمطر المنطقة بالقنابل السامة. 
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  وسط هتافات احتجاجية قصىمستوطنون يقتحمون األ
العلم لعصابات المستوطنين اليهودية،  تصدى المصلون وطلبة مجالس -وفا 2016- 5-15القدس 

 .المبارك اليوم األحد قصىبهتافات التكبير االحتجاجية خالل اقتحامها للمسجد األ

وتمت االقتحامات من باب المغاربة تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل، ونفذ المستوطنون 
المبارك، بدءا من منطقة باب المغاربة ومرورا بالساحة االمامية  قصىجوالت استفزازية برحاب األ

منطقة باب الرحمة، والعودة من المسار  إلىللمسجد القبلي وسطح المصلى المرواني قبل الوصول 
  .قصىباتجاه باب السلسلة للخروج من المسجد األ

ء والشبان على البوابات في الوقت ذاته، واصلت قوات االحتالل احتجاز بطاقات المصلين من النسا
  .الرئيسية خالل دخولهم المسجد

ذلك، واصلت دائرة األوقاف االسالمية في القدس استعداداتها لشهر رمضان الفضيل والذي  إلى
  .المبارك مئات اآلالف من المصلين من عموم الوطن قصىيحتضن فيه األ

والمظالت الواقية من " العرائش" وفي هذا االطار، واصلت طواقم تابعة لألوقاف تركيب المزيد من
  .حرارة الشمس في ساحات المسجد المبارك

  
  

  قوات االحتالل تعتقل والد أسير في القدس
 ي، اليوم األحد، والد أسير من بلدةسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-15القدس 

 .ديس جنوب شرق القدس المحتلةأبو 

ل اعتقلت المسن محمود داوود عّياد، بعد دهم منزله في البلدة، وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتال
  .وعيادة أسنان تعود لنجله الطبيب سامر، الذي تم اعتقاله قبل أيام، وقامت بتفتيشهما

إن شبانا من البلدة تصدوا لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة، في "وقال شهود عيان،   
بل الصوتية الحارقة، والغاز السامة المسيلة للدموع، قبل انسحابها من حين أطلقت تلك القوات القنا

  ."البلدة
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  االحتالل يواصل حصار حزما لليوم الخامس ويداهم منازلها: القدس
ي لليوم الخامس على التوالي، سرائيلتواصل قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-15القدس 

لمحتلة، بعد إغالق مداخلها الرئيسية والفرعية حصارها العسكري لبلدة حزما شمال شرق القدس ا
 .بمكعبات اسمنتية ضخمة، وسط حمالت دهم لم تتوقف لمنازل السكان

إن قوات االحتالل تشن منذ عدة أيام حمالت دهم لمنازل "ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم، 
 إلىسكانها، مشيرين المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق واستفزازي، فضال عن تسجيل أسماء عدد من 

أن الحياة العامة في القرية أصيبت بالشلل التام، فيما تسود حالة من الغضب واالحتقان سكان القرية، 
  ."جراء هذه اإلجراءات

  
  رغم عراقيل االحتالل قصىباأل" القدس أوال"بدء فعاليات معسكر 

السابع الذي " أوالالقدس "اليوم السبت، فعاليات معسكر  انطلقت -وفا 2016- 5-14القدس 
 قصى، برحاب المسجد األ48ومؤسسة القلم األكاديمية داخل أراضي الـ قصىاأل  تنظمه جمعية

المبارك والمقابر اإلسالمية المجاورة وعدة أحياء من البلدة القديمة في القدس، رغم عراقيل االحتالل 
 .وتضييقه على المشاركين والمشاركات

الحتالل اعترضت الحافالت التي تنقل المشاركين والمشاركات أكثر ، إن قوات ا"وفا"وقال مراسل 
القدس المحتلة، وصادرت القمصان الموحدة للمشاركين على بوابات  إلىمن مرة خالل توجهها 

  .المسجد، فضال عن تحرير هويات الكثير منهم
ل كذلك وتشم ،قصىالمسجد األ  تنظيف مصليات: وتشمل الفعاليات عدة محطات تطوعية، منها

مكتبات المصاحف واألعمدة والنوافذ، والعمل على ترتيب وتنظيف الساحات الشرقية في المسجد، 
تنظيف المراحيض وأحياء من البلدة القديمة، والمساعدة بتركيب المظالت الواقية من  إلىباإلضافة 

  .المبارك قصىحرارة الشمس بساحات األ
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  والتاريخية والقانونية في يوميات القدس ندوة حول األبعاد الثقافية واالجتماعية
 ضمن فعاليات معرض فلسطين الدولي العاشر للكتاب-

ضمن فعاليات معرض فلسطين الدولي العاشر للكتاب، قّدم إبراهيم  -وفا 2016- 5-12رام اهللا 
في  جوهر وحنا عيسى ورانية إلياس، ندوة حول األبعاد الثقافية واالجتماعية والتاريخية والقانونية

يوميات القدس، تحدثوا فيها عن عدة جوانب من تاريخ القدس والحياة اليومية فيها والوضع الثقافي 
 .العام وكيفية تأثره بالظرف السياسي الذي تمر به المدينة

ولخص إبراهيم جوهر الحالة االجتماعية السياسية في القدس واإلنتاج األدبي المتعلق بها واآلتي منها، 
حنا عيسى للمراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها القدس، ساردًا على مسمع بينما عرض 

  .الحضور العديد من االحداث التي أثرت على واقع القدس وجعلته كما هو اليوم
أما رانية إلياس فتحدثت عن الوضع الثقافي اليوم وعملية األسرلة التي يقوم بها االحتالل، في مقابل 

  .فية وقلة إمكانياتها للتصدي لعمليات التهويد وطمس الثقافة الفلسطينية فيهافقر المؤسسات الثقا
  

  ية بحق التعليم في القدسسرائيلإطالع سفراء وقناصل الدول على االنتهاكات اإل
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، لقاًء حول واقع االنتهاكات  -وفا 2016- 5-12رام اهللا 

دارس القدس، حيث تضمن اللقاء إطالع عدد من سفراء وقناصل الدول لدى دولة ية ضد مسرائيلاإل
   .فلسطين على االنتهاكات المجحفة المتواصلة بحق التعليم في القدس

وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ومحافظ القدس، وزير شؤون القدس عدنان 
مدير عام وحدة القدس ديما السمان، وعدد من المدراء الحسيني، ووكيل الوزارة بصري صالح، و 

  .العامين واألسرة التربوية
ية وممارسات االحتالل التي سرائيلفضح االنتهاكات اإل إلىوفي هذا السياق، دعا الوزير صيدم 

تستهدف محاربة الهوية الوطنية في القدس وأسرلة التعليم خاصة عبر تحريف المناهج وحرمان القدس 
  .دارس الجديدة وعدم السماح بترميم المدارس القائمةمن الم
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العمل لتوفير الحماية العاجلة للتعليم في القدس والضغط  إلىودعا صيدم جميع ممثلي الدول الداعمة 
من أجل توفير تعليم نوعي للطلبة، مؤكدًا أهمية مثل اللقاءات في ظل الهجمة المتواصلة التي تتعرض 

  .ي القدسلها العملية التعليمية ف
 إلىمن جهته، تحدث المحافظ الحسيني عن واقع التحديات التي تواجه المدينة المقدسة، مشيرًا 

  .ضرورة حشد وتضافر كافة الجهود للدفاع عن حقوق المقدسيين خاصة الحق في التعليم
وأوضح أن محاوالت االحتالل تستهدف محاربة الوعي الفلسطيني من خالل هذه السياسات 

  .يةاالحتالل
واقع التعليم في القدس، مؤكدًة أن هذه الممارسات تشكل  إلىوفي السياق ذاته، أشارت السمان 

تهديدًا يطال كافة المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود من أجل حماية التعليم 
  .والدفاع عن حقوق الطلبة في تعليم آمن
بأعمال مدير عام العالقات العامة والدولية نسرين عمرو، تم وخالل هذا اللقاء، الذي أدارته القائم 

إنشاء مجموعة العمل لمتابعة االنتهاكات بحق التعليم في القدس، ممثلة عن وزارات التربية والتعليم 
  .العالي والخارجية وشؤون القدس وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والدول

  
 طبيباعتقال ُمسن فلسطيني ودهم وتخريب عيادة 

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، فجر اليوم  -  Alquds Online 2016- 5-15القدس 
  .ديس جنوب شرق القدس المحتلةأبو  األحد، المسن الفلسطيني محمود داوود عّياد من منزله ببلدة

نجل وتزامنت عملية االعتقال مع دهم قوة معززة من جنود االحتالل لعيادة ومنزل الطبيب سامر عّياد 
المواطن محمود، والذي تم اعتقاله قبل أيام، وقد عاثت في المنزل والعيادة خرابا بعد تفتيشهما 

  .بوحشية وبصورة استفزازية
ن شبانا من البلدة تصدوا لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة، أوقال شهود عيان لمراسلنا 

ارقة والغازية السامة المسيلة للدموع قبل أن في حين اطلقت قوات االحتالل القنابل الصوتية الح
  .تنسحب من البلدة
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  االحتالل يغلق شارع المدارس بالمكبر ويمطر المنطقة بالقنابل السامة

 أمس يومأغلقت قوات االحتالل الصهيوني،  - Alquds Online 2016- 5- 14القدس 
السبت، شارع المدارس بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وتسببت بأزمة مرورية خانقة، 

  .وازدحامات شديدة
غالقها الشارع شرعت بإطالق وابل من إن قوات االحتالل عقب إونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم 

قع عشرات االصابات في صفوفهم القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة على الطلبة ما أو 
  .باالختناقات الشديدة

  .وتذرعت قوات االحتالل بأن طالباً ألقوا الحجارة باتجاه مركبات جنود االحتالل في المنطقة
  
  
  
  
  


