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للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم األحد و األثنين 2017\1\30

رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

 االحتالل يعتقل  5شبان بينهم أسريان حمرران من القدس.



"الرتبية" تفتتح مدرسة املنطار "التحدي  "2يف ضواحي القدس .

 منحة كويتية لتمويل مشروع جممع الشيخ صباح األمحد الصباح يف جامعة القدس .
 ادعيس :تصرحيات غوتريس حماولة إلرجاعنا للمربع األول ابلنسبة لألقصى .
 رئيس جامعة القدس يوقع اتفاقية متويل جممع الشيخ صباح األمحد الصباح .



قوات االحتالل هتدم منشآت سكنية وحظائر أغنام يف جبل البااب يف القدس احملتلة –صور.

 أحكام جائرة حبق مقدسيني أدينا بتشكيل خلية عسكرية
 إعالن ابماكو :القدس عاصمة روحية لألمة اإلسالمية وخط أمحر .
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* االحتالل يعتقل  5شبان بينهم أسريان حمرران من القدس
القدس  2017-1-30وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني ،مخسة شبان بينهم اسريان حمرران،
من أحناء متفرقة من القدس احملتلة.

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت األسريين احملررين :حممد عابد ،ورأفت اهلذالني ،من بلدة الرام مشال القدس،

واقتادهتما إىل أحد مراكز التحقيق التابعة لالحتالل.

وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت شابني من بلدة ب ّدو ،وآخر من بلدة قطنّة ،مشال غرب القدس احملتلة (مل تعرف
هوايهتم بعد).

* الرتبية" تفتتح مدرسة املنطار "التحدي  "2يف ضواحي القدس

رام هللا  2017-1-29وفا -افتتحت وزارة الرتبية والتعليم العايل ،اليوم األحد ،مدرسة املنطار األساسية املختلطة
وروضتها ،يف مديرية ضواحي القدس ،شرق السواحرة.

ومحلت املدرسة اجلديدة اسم "التحدي ،"2وتعد الثانية من مدارس التحدي اليت تفتتحها الوزارة يف املناطق املستهدفة،
اليت تعاين نتيجة االستيطان وممارسات االحتالل اإلسرائيلي اهلمجية وسياساته الرامية إىل هتجري األهايل وحرمان

األطفال من تلقي تعليمهم يف ظل بيئة آمنة ومستقرة.

وشدد وزير الرتبية والتعليم العايل صربي صيدم ،على أن افتتاح املدرسة جيسد روح العزمية القوية يف مستهل الفصل

الدراسي الذي جيدد فيه أبناء األسرة الرتبوية الرغبة اجلادة يف خدمة الطلبة.
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وأكد أن الوزارة ومبعية شركائها احملليني والدوليني ستواصل تشييد الصروح العلمية يف املناطق املستهدفة والنائية واليت
تعاين من سياسات االحتالل االستيطانية اهلمجية ولن أتبه بتهديدات االحتالل وإجراءاته العنصرية الرامية إىل السيطرة

على ابدية القدس ومناطق ج.

ولفت إىل معاانة الطلبة يف وصوهلم إىل مدارسهم ،مشيداً بدور املؤسسات واملنظمات اليت شاركت يف هذه الفعالية على
جهودها وتنسيقها الدائم مع الوزارة حلماية األطفال وضمان حصوهلم على تعليم آمن.

بدوره ،أشاد رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان وليد عساف ،بوزارة الرتبية على وصوهلا هلذه املنطقة لتشييد صرح

علمي خيدم األجيال الناشئة ،مشدداً على صمود وبقاء األهايل يف أرضهم واحلفاظ على اهلوية خاصة يف هذه املنطقة

املسماة "اي ون" ،مؤكداً أن اجلهود املشرتكة ستفشل خمططات التهجري وجماهبة سياسات االحتالل التوسيعية
واالستيطانية.

من جهته ،أوضح انئب حمافظ القدس عبد هللا صيام ،أن هذا اليوم يؤكد على االهتمام هبذه املنطقة والتأكيد على

رفض سياسات االحتالل وانتهاكاته ،الفتاً إىل دور وزارة الرتبية وإصرارها على الوصول إىل كل جتمع وتوفري كافة
املقومات اليت تدعم التعليم وافتتاح هذه املدرسة يربهن على هذا التوجه.

وأشار مدير تربية ضواحي القدس بسام طهبوب إىل معاانة املدرسة وطلبتها ،مؤكداً رسالة التعليم ودوره األصيل يف
بناء األمم ورفعتها ،مشدداً على حرص القيادة الرتبوية يف االهتمام ابلقطاع التعليمي خاصة يف مثل هذه املناطق.
من جهته ،أعرب أبو عماد اجلهالني يف كلمته نيابة عن التجمع البدوي عن شكره جلميع املؤسسات الوطنية والدولية

اليت أسهمت يف تشييد هذه املدرسة ،مؤكداً على حق الطلبة يف التعليم وجتاوز كل العقبات والتحدايت اليت يواجهوهنا

نتيجة االحتالل.

وشارك يف االفتتاح ،مفيت القدس والداير الفلسطينية الشيخ حممد حسني ،والوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية
واألبنية واللوازم فواز جماهد ،ومدير عام العالقات الدولية والعامة ندمي سامي ،ومدير عام التعليم العام أيوب عليان،
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ومدير املتابعة امليدانية حممد سامي ،ومدير النشاط الرايضي والعمل االجتماعي مجال فرهود ،وممثلون عن األهايل

واألسرة الرتبوية واملؤسسات الدولية الشريكة واملدافعة عن احلق يف التعليم.

* منحة كويتية لتمويل مشروع جممع الشيخ صباح األمحد الصباح يف جامعة القدس

عمان  2017-1-29وفا -وقع رئيس جامعة القدس د .عماد ابو كشك ،مع مدير عام الصندوق الكوييت للتنمية
االقتص ادية العربية عبد الوهاب البدر ،اليوم األحد ،اتفاقية لتمويل مشروع وجتهيز جممع الشيخ صباح األمحد الصباح

يف اجلامعة.

وعرب أبو كشك ،خالل توقيع االتفاقية يف مقر السفارة الكويتية ابلعاصمة األردنية عمان ،عن شكره العميق لدولة

الكويت وأمريها وشعبها على منحتهم الكرمية ،وقدم اجيازا حول العالقة التارخيية بني البلدين.

وبناء على االتفاقية ،حتصل جامعة القدس على منحة  2مليون دوالر بقرار من جملس الوزراء الكوييت ،بناء على أمر

من أمري دولة الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح.

ويشمل املشروع بناء طابق مبساحة  1400مرت مربع وإعادة أتهيل املبىن القائم وتوريد التجهيزات التعليمية ،ومجيع
املستلزمات الضرورية ،إضافة لتكاليف خدمات التصميم واإلشراف.
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* ادعيس :تصرحيات غوتريس حماولة إلرجاعنا للمربع األول ابلنسبة لألقصى

رام هللا  2017-1-29وفا -استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،التصرحيات اليت أدىل هبا

يهوداي
"هيكال
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس ،إلذاعة "صوت إسرائيل" أبن املسجد األقصى املبارك
ً
ً
ومل ًكا لليهود".

واعترب ادعيس ما قاله غوتريس أبنه جت ٍن على احلقائق التارخيية ،وحماولة إلرجاع األمور إىل املربع األول فيما يتعلق بقرار

منظمة "اليونسكو" ،الذي حدد وبشكل واضح الوضع القانوين والتارخيي للمسجد األقصى بكونه حقاً خالصاً
للمسلمني ،ووقفاً عليهم فقط ،وال جيوز أبية حال تغيري هذا الوضع ،حتت أية مربرات كانت ،داعياً إىل إبعاد اجملامالت
السياسية عن املواقع الفلسطينية املقدسة ،سواء كانت إسالمية أم مسيحية.

وطالب ادعيس املؤسسات الدولية واجملتمعني الدويل والعريب اإلسالمي ،ابلوقوف حبزم أمام هذه التصرحيات اليت ال

تصب إال يف مصلحة الداعني للحرب الدينية يف املنطقة ،مؤكداً ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد يف
قرارات األمم املتحدة املتعلقة بدولة فلسطني بشكل عام ،والقدس واملسجد األقصى على وجه التحديد ،خاصة يف
ظل عمليات االستيطان احلثيثة والسريعة اليت تتعرض هلا مناطق دولة فلسطني ،وذلك ضمن سياسة استغالل األجواء

السياسية اليت أظلت املنطقة والعامل بعد االنتخاابت األمريكية األخرية.

* رئيس جامعة القدس يوقع اتفاقية متويل جممع الشيخ صباح األمحد الصباح
القدس -معا -وقع أ.د عماد أبو كشك ،رئيس جامعة القدس ،اتفاقية لتمويل مشروع وجتهيز جممع الشيخ صباح
األمحد الصباح يف جامعة القدس" مع معايل األستاذ عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية

العربية ،صباح اليوم يف مقر السفارة الكويتية ابلعاصمة االردنية عمان.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

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

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم األحد و األثنين 2017\1\30

وبناء على االتفاقية ،حصلت اجلامعة على منحة  2مليون دوالر بقرار من جملس الوزراء الكوييت ،بناء على أمر حضرة
صاحب السمو أمري دولة الكويت صباح األمحد اجلابر الصباح.

وعرب االستاذ الدكتور عماد أبو كشك عن شكره لدولة الكويت وأمريها وشعبها على منحتهم الكرمية ،وقدم اجيازاً
حول العالقة التارخيية بني دولة الكويت وجامعة القدس.

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا احلدث ميثل الذكرى الستني لتأسيس أول جلنة يف دولة الكويت عام  1957واليت ابدرت إىل
إنشاء املعهد العريب الكوييت والذي ال زال قائما كجزء ال يتجزأ من جامعة القدس وميثل املعهد العريب البذرة اليت

انطلقت منها جامعة القدس.

ويشمل املشروع بناء طابق مبساحة 1400مرت مربع وإعادة أتهيل املبىن القائم وتوريد التجهيزات التعليمية ،ومجيع
املستلزمات الضرورية ابالضافة لتكاليف خدمات التصميم واإلشراف.

ووقعت االتفاقية حبضور سفري دولة الكويت محد الدعيج ،ونصف سامي النصف ،إقتصادي أول عمليات السفارة،

والدكتور حسني جدوع انئب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية ،وحممد اخلالدي مدير مكتب ارتباط جامعة القدس
يف عمان.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

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

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم األحد و األثنين 2017\1\30

* قوات االحتالل هتدم منشآت سكنية وحظائر أغنام يف جبل البااب يف القدس احملتلة -صور
أمد/القدس احملتلة :هدمت سلطات االحتالل عصر اليوم منشآت سكنية وحظائر ماشية يف منطقة جبل البااب يف بلدة
العيزرية شرق القدس.

وافاد عطا هللا جهالني النشاط ابلدفاع عن حقوق البدو ،ان آليات االحتالل ترافقها قوة عسكرية قامت هبدم  3منازل

و حظرييت أغنام يف جبل البااب حبجة البناء بدون ترخيص.

ويعيش داخل املنشآت السكنية اليت مت هدمها  17فردا ،بينما يعيش يف جبل البااب املهدد ابملصادرة ضمن املخطط

االستيطاين ) (E1حنو  300شخص.

وجتري عمليات هدم  ،وتسليم اوامر وقف بناء بشكل دائم يف منطقة جبل البااب يف سبيل التضيق على السكان،

ودفعهم للرحيل هبدف تنفيذ عمليات ضم االراضي ملستوطنة معايل ادوميم ،املنوي ضمها ملا يعرف مبخطط "القدس

الكربىE1".

وكانت سلطات االحتالل فضت جتمعا لنشطاء ضد االستيطان ،قاموا ابلتواجد يف املناطق املهددة ابملصادرة ،ضمن

خمطط  e1بعد االعالن عن نية احلكومة االسرائيلية املصادقة على القرار ،قبل أتجيله  ،واعتقلت حنو  6نشطاء يف

حينها.
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* أحكام جائرة حبق مقدسيني أدينا بتشكيل خلية عسكرية
أحكاما جائرة حبق األسريين
القدس احملتلة – صفا  :أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس احملتلة االثنني،
ً
عاما ،بعد أن أدينا بتشكيل خلية
عاما) ومصعب شحادة حممد عليان (ً 25
املقدسيني مسري طه أمحد عبد ربه (ً 40

عسكرية.

وحبسب جلنة أهايل األسرى املقدسيني ،فقد حكم قاضي احملكمة على األسري عبد ربه ابلسجن الفعلي مدة تسع

سنوات ،وهو قيد األسر منذ  ،2016/3/7ويقبع حاليًا يف سجن "جلبوع".

وأشارت إىل أن عبد ربه أسري سابق أمضى سنوات طويلة داخل سجون االحتالل ،وهو متزوج وأب ألربعة من

األطفال.

ضا على األسري عليان ابلسجن مدة عشر سنوات ،وهو قيد األسر منذ
وأوضحت اللجنة أن القاضي حكم أي ً

مشريا إىل أن عليان وعبد ربه من سكان قرية صور ابهر ،وأدانتهما
 ،2016/2/10ويقبع يف سجن "عسقالن"،
ً
احملكمة ابلعضوية يف خلية عسكرية.

* 35مستوطنًا يدنسون ساحات األقصى
لقدس احملتلة – صفا  :اقتحم عشرات املستوطنني املتطرفني صباح األحد ،ساحات املسجد األقصى املبارك من جهة
ابب املغاربة حبراسة مشددة من شرطة االحتالل اخلاصة.

وأغلقت شرطة االحتالل الساعة العاشرة والنصف ابب املغاربة ،بعد انتهاء اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى

خالل الفرتة الصباحية.
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وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس احملتلة أن  35متطرفًا اقتحموا األقصى خالل فرتة االقتحامات الصباحية
على جمموعات ،ونظموا جوالت استفزازية يف أحناء متفرقة من ابحاته.
وتواصل شرطة االحتالل املتمركزة على البواابت فرض قيودها وإجراءاهتا املشددة على دخول املصلني لألقصى ،من
خالل التدقيق يف هوايهتم الشخصية واحتجازها.

ورغم إجراءات االحتالل ،إال أن العشرات من أهل القدس والداخل الفلسطيين احملتل توافدوا إىل األقصى ،وانتشروا

يف ساحاته ،لقراءة القرآن الكرمي ،وتلقي دروس العلم ،والتصدي القتحامات املستوطنني واستفزازاهتم.

* إعالن ابماكو :القدس عاصمة روحية لألمة اإلسالمية وخط أمحر
ابماكو – صفا  :أكد احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي أن قضية فلسطني والقدس هي القضية
احملورية الرئيسة اليت تستوجب على اجلميع التعاون فيما بينهما ،والتنسيق يف احملافل الدولية واإلقليمية من أجل دعمها
والدفاع عنها واالنتصار هلا حىت تتحقق احلقوق املشروعة وغري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين.

وشدد االحتاد يف ختام دورته الـ  12يف العاصمة املالية ابماكو ،على ضرورة حتقيق احلقوق الفلسطينية املتمثلة يف عودة
معتربا أن القدس ابعتبارها عاصمة
الالجئني ،والتحرر من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسً ،
روحية لألمة اإلسالمية ،خط أمحر ال ميكن جتاوزه.

ورفض ممثلو برملاانت الدول االسالمية ،يف إعالن ابماكو ،احملاوالت الرامية لنقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس

مباشرا على الشعب الفلسطيين وحقوقه الثابتة وغري القابلة للتصرف ،معتربين هذه احملاوالت
احملتلة ،ابعتبار أهنا عدوا ًن ً
غري شرعية والغية ،وتتعارض مع الوضع القانوين للمدينة كجزء ال يتجزأ من األراضي احملتلة.
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ورحب اإلعالن بقرار جملس األمن رقم ( ،)2334وأكد مساندة جهود فلسطني يف األمم املتحدة ،كما رحب ابملؤمتر
مؤخرا ،موك ًدا دعم اجلهود املبذولة من أجل إطالق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي
الدويل الذي عقد يف ابريس ً
ضا "يهودية الدولة".
إىل إهناء االحتالل لألراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967راف ً

ودعا إىل رفع احلصار املفروض على الشعب الفلسطيين ،وإطالق سراح املعتقلني اإلداريني واألسرى من سجون

االحتالل ،مطالبُا مبحاكمة املسؤولني اإلسرائيليني عن كل اجلرائم اليت ارتكبوها حبق الشعب الفلسطيين من قتل
واعتقال وهدم للبيوت وجتريف األراضي ،وإقامة املستوطنات غري الشرعية ،وبناء جدار الفصل العنصري.

وطالب اإلعالن بتفعيل عمل الصناديق اليت مت إقامتها من أجل القدس لدعم صمودهم وتثبيتهم يف مدينتهم املقدسة،

داعيًا الدول األعضاء إلقامة املشاريع اليت تعزز دور املدينة ومؤسساهتا املقدسية.

ودعا البيان الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل االمتناع عن أي شكل من أشكال التعاون التنسيقي مع سلطات
االحتالل فيما يتعلق ابلقدس ،مبا يف ذلك االتفاقيات اليت من شأهنا التأثري على الوضع السياسي والقانوين للمدينة،

مطالبًا الدول والربملاانت اليت مل تعرتف بدولة فلسطني ،ابالعرتاف هبا.

وكان رئيس اللجنة السياسية يف اجمللس الوطين خالد مسمار ،ترأس وفد فلسطني للمؤمتر ،والذي ضم رضوان

مستشارا للوفد ،وفازت فلسطني مبوقع
األخرس ،وسفري فلسطني لدى مايل عبد الكرمي عويضة ،وعبد احلميد قرمان
ً
انئب للرئيس عن اجملموعة العربية يف املؤمتر.

************
هناية النشرة
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