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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم


االحتالل يمدد اعتقال طفلة قاصر من القدس.



 74مستوطنا ً يقتحمون األقصى بحراسات مشددة.



مستوطن يدھس شابا ً في بلدة حزما شرق القدس.



االحتالل يخطر بإخالء بناية سكنية جنوب األقصى لصالح جمعيات استيطانية.



وزير األوقاف يستلم ملفات األمالك الوقفية في القدس من األرشيف العثماني.



قوات االحتالل تقتحم مقبرة المجاھدين بالقدس وتكسر شواھد بعض القبور.



تجمع المؤسسات الحقوقية يدين قانون سحب ھويات المقدسيين.



 3أطواق استيطانية تضرب القدس.



"كوفيتنا" تصاميم تراثية عصرية بأنامل مقدسية.



أعمال الشھيد المقدسي باسل األعرج في كتاب.
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. مواطنا ً بحملة مداھمات واسعة بالضفة الغربية والقدس25 االحتالل يعتقل



. شھور بسجون االحتالل6 اإلفراج عن شبل مقدسي بعد



.الدعم المالي لبلدية "القدس" يبلغ ذروته لھذا العام
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االحتالل يمدد اعتقال طفلة قاصر من القدس
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-11وفا
مددت محكمة االحتالل في القدس ،اليوم األحد ،اعتقال الطفلة مي بسام عسيلة ) 14عا ًما( من مخيم
شعفاط وسط القدس المحتلة ،لمدة  24ساعة.
وكان االحتالل اعتقل الطفلة عسيلة على الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط الجمعة
الماضية.
وادعت قوات االحتالل ،أنھا عثرت على سكين بحوزة الطفلة عسيلة.

 74مستوطنا ً يقتحمون األقصى بحراسات مشددة
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-11وفا
اقتحم  54مستوطنا ،المسجد األقصى المبارك ،في الفترة الصباحية ،و 20آخرين في فترة ما بعد ظھر
اليوم األحد ،بحراسات مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة.
وقال مراسلنا ،إن االقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة من جھة باب المغاربة ،ونفذت جوالت
استكشافية مشبوھة في المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس االقصى وسدنته.

مستوطن يدھس شابا ً في بلدة حزما شرق القدس
القدس  2018-3-11وفا
أصيب شاب من بلدة حزما شرق القدس المحتلة اليوم األحد ،بجروح متفاوتة بعد أن تعرض للدھس من
قبل مستوطن قرب البلدة.
وأفادت مصادر محلية ،بأن الشاب المصاب نقل إلى مجمع فلسطين لتلقي العالج ،بعد إصابته بجروح
مختلفة جراء عملية الدھس.
وزعمت مصادر إعالمية تابعة لالحتالل تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب البلدة ظھر
اليوم ،وكان قوات االحتالل أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشھر بالمكعبات اإلسمنتية وتخضع الداخلين
والخارجين من القرية البالغ عدد سكانھا حوالي  11ألف مواطنا ،لعمليات تفتيش دقيقة.
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االحتالل يخطر بإخالء بناية سكنية جنوب األقصى لصالح جمعيات استيطانية
مكونة من  4طوابق وتضم  8شقق

القدس عاصمة فلسطين 2018-3-11 /وفا
أفاد مركز معلومات وادي حلوة -سلوان ،اليوم األحد ،بأن جمعية "عطيرت كوھنيم" االستيطانية سلّمت
إخطارا قضائيا ،ألبناء المواطن المتوفى سعيد عودة ،تطالبھم فيه باألرض المقامة عليھا بنايتھم السكنية
الكائنة في حي بطن الھوى )الحارة الوسطى ببلدة سلوان( ،جنوب المسجد األقصى ،وذلك في إطار تقاسم
األدوار بين جمعيات استيطانية ومؤسسات االحتالل لتھجير سكان الحي وتھويده بالكامل.
وأمھلت البالغات القضائية أفراد عائلة عودة  30يوما إلخالء األرض المقامة عليھا البناية ،في حين
ستتوجه لجنة الدفاع عن الحي إلى المحامي المختص إلصدار أمر إلغاء اإلخالء إلثبات ملكية األرض.
ولفت المركز ،على موقعه االلكتروني ،إلى أن جمعية "عطيرت كوھنيم" تدعي أن األرض المقامة عليھا
بناية عائلة عودة أسفل الحارة الوسطى /بطن الھوى تعود ملكيتھا ليھود منذ عام  ،1889في الوقت الذي
أوضح فيه عضو لجنة األھالي في الحي يعقوب الرجبي ،أن البالغات القضائية جاءت بأسماء زوجة
المرحوم عودة وأبنائه وزوجاتھم ،تطالبھم باألرض المقامة عليھا بنايتھم السكنية المؤلفة من أربعة طوابق
وتضم  8شقق ،موضحا أن حوالي  50فردا يعيشون في البناية معظمھم من األطفال دون الثامنة عشرة.
وأوضح الرجبي أن ھذه األرض مملوكة لعائلة عودة منذ سبعينيات القرن الماضي ،بعد شرائھا من أحد
سكان بلدة سلوان والذي كان يملكھا منذ الخمسينيات ،ومنذ سنوات طويلة تمكنت العائلة من استصدار
التراخيص الالزمة من كافة الدوائر "اإلسرائيلية" لبناء البناية التي تقطنھا منذ  20عاما ،وھذا يؤكد أن
األرض تعود للعائلة.
وحسب البالغات القضائية ،فإن أرض عائلة عودة تحد األرض التي مساحتھا " 5دونمات و 200متر
مربع" في حي الحارة الوسطى من الجھة الغربية ،والتي تسعى "جمعية عطيرت كوھنيم" لالستيالء
عليھا وعلى البنايات المقامة ،بحجة ملكيتھا لليھود ،وسلمت أكثر من  70عائلة من أھالي الحي بالغات
قضائية ،حيث بدأت الجمعية في شھر أيلول عام  2015تسليم البالغات ،وقام السكان بدورھم بالرد على
الدعوات التي قدمت ضدھم.
وحذر يعقوب الرجبي من خطورة البالغات القضائية لعائلة عودة ،والتي من الممكن أن تكون بداية
إلخطارات إخالء جديدة في حي بطن الھوى لبنايات وشقق تقع في محيط الخمسة دونمات.
وكانت جمعيات استيطانية تمكنت في فترات سابقة من وضع اليد على عدد كبير نسبيا من بنايات
وعقارات الحي ،وتحويلھا الى بؤر استيطانية متطرفة تؤرق راحة السكان في مسعى لدفعھم الى التھجير
وتھويد الحي بالكامل.
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وزير األوقاف يستلم ملفات األمالك الوقفية في القدس من األرشيف العثماني
القدس عاصمة فلسطين /بيت لحم  2018-3-11وفا
استلم وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ملفات تتعلق باألمالك الوقفية في القدس من
األرشيف العثماني ،من قبل مدير عام أوقاف بيت لحم جمال أبو طيور ،التي استلمھا بدوره خالل زيارته
األخيرة لمقر األرشيف العثماني في اسطنبول.
وشدد الطرفان على ضرورة توثيق تاريخنا الفلسطيني ،والعربي ،والمحافظة عليه لبقائنا على أرضنا،
وللدفاع عن عروبتنا ،في وجه كل محاوالت التزوير التي تمارسھا حكومة االحتالل اإلسرائيلي ضد
تاريخنا ،ومقدساتنا.
كما استمع ادعيس من مدير األوقاف الى طبيعية العمل في الدائرة ،وناقش العديد من القضايا المتعلقة
باستثمار ارض الوقف في المحافظة ،مؤكدا ان الوزارة تعمل جاھدة وبكل امكاناتھا من أجل استثمار ھذه
االمالك الوقفية ،وزيادتھا ،من خالل مشاريع مستدامة ،لتحقيق أكبر عائد مالي للوقف.
وأوضح ان الوزارة على استعداد تام للتعاون مع جميع القطاعات ،من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من
مكاسب ،سواء تم ھذا التعاون مع القطاع الحكومي ،أو القطاع الخاص.
كما التقى ادعيس موظفي الدائرة ،وأئمتھا ،وخطباءھا ،واشاد بدورھم في النھوض برسالة المسجد
المنبثقة من القرآن والسنة ،والدعوة الى التسامح والمحبة والتراحم والتكافل ،مبينا أن ھذه المحافظة
تضرب أروع االمثلة في التآخي والتسامح بين المسلمين والمسيحيين.

قوات االحتالل تقتحم مقبرة المجاھدين بالقدس وتكسر شواھد بعض القبور
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/3/12 -
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم االثنين ،مقبرة المجاھدين في شارع صالح الدين بالقدس.
وأفادت وكاالت محلية ،بأن قوات االحتالل أقدمت على تكسير شواھد بعض قبور الشھداء الفلسطينيين
فيھا.
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تجمع المؤسسات الحقوقية يدين قانون سحب ھويات المقدسيين
غزة -معا2018/3/11 -
دان تجمع المؤسسات الحقوقية إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة الرامية إلى
استھداف الوجود المقدسي وتغيير الطابع الديموغرافي فيھا والتي كان آخرھا قانون سحب ھويات
المقدسيين بذريعة "خرق األمانة لدولة إسرائيل".
وأكد التجمع خالل مؤتمر صحفي عقد في نقابة الصحفيين بمدينة غزة ،ظھر األحد ،أن قوانين وإجراءات
االحتالل تھدف إلى المساس بحقوق السكان المدنيين في القدس المحمية بموجب القانون اإلنساني الدولي،
وتأتي في إطار االستھداف الممنھج لسكان ومقدسات المدينة ضمن سياسة تھوديھا وتفريغھا من
مضمونھا الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات االحتالل االستيطانية الرامية إلى عزل المدينة وھدم أي
إمكانية إلقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد على أن جميع اإلجراءات والتشريعات والتدابير التي تتخذھا سلطات االحتالل لتغيير التركيب
الديموغرافي والسكان في مدينة القدس باطلة وليس لھا أي مستند قانوني باعتبارھا مدينة محتلة.
وذكر التجمع أن قانون سحب ھويات المقدسيين يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية التي تتبناھا
سلطات االحتالل من أجل تكريس االحتالل للمدينة المقدسة ،وسلب حقوق الفلسطينيين فيھا.
وطالب مجلس األمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقا لألحكام ذات العالقة الواردة في ميثاق
األمم المتحدة إللزام "إسرائيل" باالمتثال لقراراته ،وضمن تنفيذھا.
ودعا التجمع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية ،والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات
االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وطالب األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات
االحتالل بتطبيق اتفاقيات جنيف في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وفي مقدمتھا مدينة القدس.
يذكر أن الكنيست اإلسرائيلي صادق بالقراءة الثالثة على قانون عنصري يعطي صالحية لوزير الداخلية
في حكومة االحتالل بسحب اإلقامة الدائمة من أي شخص تنسب له سلطات االحتالل ارتكاب "عملية
إرھابية" أو قيامه بعمل من شأنه أن يوصف بأنه "خيانة لدولة إسرائيل" أو لكونه ناشطا فعليا في تنظيم
أعلنت عنه إسرائيل بأنه تنظيما إرھابيا.
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 3أطواق استيطانية تضرب القدس

القدس -معا2018/3/11 -
قال الدكتور حنا عيسى األمين العام للھيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ،ان سلطات
االحتالل االسرائيلي تغرق مدينة القدس المحتلة بالمستوطنين والمستوطنات.
وشدد" ضربت اسرائيل المدينة بثالثة أطواق استيطانية حولھا ،األول يطوق منطقة الحرم القدسي
الشريف والبلدة القديمة والثاني يطوق األحياء في القدس ،والثالث يطوق القرى العربية المحيطة".
وأضاف" كما انشأ كيان االحتالل عددا كبيرا من األحياء االستيطانية والمستوطنات على رؤوس التالل
واألودية التي تسھل الدفاع عنھا وعلى أنقاض ما ھدم من احياء وقرى عربية ،وما اغتصب من أراضي،
ما حصر المقدسيين في ساحات ضيقة ومطوقة".
وأشار د .عيسى" في الجھة الشمالية من القدس ،أقيم حي أشكلول مالصقا لحي الشيخ جراح ،وأقيم على
جبل سكوبس والتلة الفرنسية حي شابيرا االستيطاني ،إضافة إلى تجمع استيطاني كبير على جبل
الزيتون ،وأخر باسم راموت على أراضي النبي صموئيل ،ومستوطنة باسم عتاروت على اراضي الرام
وبيت حنيينا ،كما أقيم حيان على أراضي جبل المكبر ،وثالث باسم جيال على أراضي بيت صفافا ،ثم عاد
الصھاينة إلقامة حيين استيطانيين على أراضي الشيخ جراح ،وعلى القسم األوسط من جبل المشارف
وھكذا".
وأوضح أن سلطات االحتالل تعمل على عزل مدينة القدس بشكل كامل من خالل الجدار العازل الذي
شرعت ببنائه في حزيران .2002
وقال" بدأت إسرائيل في تطبيق المرحلة األولى من بناء الجدار الفاصل داخل الضفة الغربية ،ويمتد من
شمال إلى جنوب الضفة وحول القدس ،يبلغ طوله اإلجمالي ما يزيد على  755كم ،أي أكثر من ضعفي
طول الخط األخضر لعام  1967البالغ 320كم  ،ويتراوح متوسط عرضه ما بين  80 – 60متراً ،آخذاً
في رحلته أشكاالً والتواءات معقدة ،ففي مناطق ،يتكون من األسمنت بارتفاع  8أمتار تنتشر على طوله
أبراج المراقبة ،وفي أماكن أخرى يتكون من سلسلة من األسيجة بعضھا مكھرب ،وتشتمل في أماكن
أخرى على خنادق ،وشوارع ،وأسالك شائكة ،وكاميرات ،وطرق إلقتفاء آثار األقدام ،وفي بيت لحم
يتكون من السياج المكھرب ومناطق عزل ومجسات وخنادق وأسالك شائكة وشارع التفافي ،وذلك لعزل
المدينة تماما عن الضفة الغربية".
وحذر من الحفريات التي تنفذھا سلطات االحتالل اسفل البلدة القديمة والمسجد االقصى المبارك ،وقال"
تتسارع الحفريات أسفل البلدة القديمة باتجاه المسجد األقصى المبارك من الجھات كافة ولعدد من األسباب
األولھا يتعلق بالكشف عن حائط البراق و إظھاره كامال ما يعني إزالة جميع األبنية المالصقة له ،والحفر
إلى جانبه لتبيان حجارته األساسية .وثانيا للبحث عن بقايا الھيكل الذي يزعم الصھاينة أن المسجد
األقصى يقوم فوقھا".
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وشھدت بلدة سلوان مؤخرا جنوب المسجد االقصى المبارك توترا شديدا بعد اعتراض المواطنين على
حفريات متواصلة للمستوطنين أسفل منازلھم في المنطقة.
ولفت السكان إلى حفريات متواصلة أسفل منازلھم في حي وادي حلوة ،تتقاسمه جمعيات استيطانية
وسلطات االحتالل الرسمية لتفريغ األتربة أسفل مساكن المواطنين لشق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد
األقصى الجنوبي ،ومنطقة البراق ،وقد تسببت ھذه الحفريات سابقا بانھيارات أرضية ،وتشققات،
وتصدعات في منازل المواطنين.
ونوه "،كان الحجم الظاھر من حائط البراق عندما احتل الصھاينة القدس ال يتعدى الثالثين ياردة ،أما
الھدف الذي أعلن عنه عام تسعة وستين ،فھو كشف مائتي ياردة و أكثر ،علما أن حجم ماكان قد كشف
آنذاك بلغ ثمانين ياردة ،وھو ما أنجزته الحفريات التي تمت عند الحائط الغربي ،أما عند الحائط الجنوبي،
فجرت حفريات أشرف عليھا البروفسور بنيامين مزار ،وتابعھا موشيه دايان وزير الحرب في كيان العدو
آنذاك ،وھو صرح عام واحد وسبعين بأنه يجب استمرار الحفر حتى الكشف الكامل عن الھيكل الثاني،
وإعادة ترميمه على حد قوله".

"كوفيتنا" تصاميم تراثية عصرية بأنامل مقدسية
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/3/11 -
لم تتعامل المقدسية ھيلين سعيد مصلح يوما مع الكوفية الفلسطينية على أنھا مجرد قطعة قماش تلفھا بشكل
عشوائي حول عنقھا ،بل ارتبطت بھا حتى باتت جزءا من كيانھا وعنوانا لمشروع ريادي يقوم على
تصميم األزياء المختلفة من الكوفية.
في فبراير/شباط  2015خطر ببال ھيلين وشقيقتھا رشا تساؤل "لماذا يقتصر ارتداء الكوفية )الحطة أو
غطاء الرأس للرجال( الفلسطينية على الذكور؟" ومن ھنا ولدت فكرة تصميم شاالت من الكوفية بإضفاء
لمسات عصرية عليھا ،وبعد إطالق التصميم األول بشھور شاركتا بمعرض في القدس وحققتا نسبة أرباح
عالية وبدأتا مسيرة مشروع ريادي.
"كوفيتنا" ھو االسم الذي حمله المشروع ،وعن سبب ذلك قالت ھيلين "عدة دول سرقت الكوفية
الفلسطينيةوصممت منھا أزياء ال تليق بھا ،فأسمينا المشروع كوفيتنا لنقول إنھا فلسطينية وننتجھا بأيد
مقدسية".
ط ّورت الشقيقتان خطوط اإلنتاج وأدخلتا الكوفية على "الجينز" وباإلضافة للشاالت أنتجتا فساتين
وقمصانا وحقائب صغيرة وتصاميم خاصة باألطفال والرجال بمختلف األوان ،وتسعيان بدءا من
أبريل/نيسان المقبل لعرض منتوجات "كوفيتنا" على مواقع التسويق اإللكترونية باإلضافة لمشاركتھن
الدورية في معارض وبازارات المدينة المحتلة.
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عقبات وتحديات
وعن أماكن توفر الكوفيات المناسبة لتصميماتھما ،قالت ھيلين إنھما تتوجھان لشرائھا من
مدينة الخليل في الضفة الغربية ،أو تستوردانھا من سوريا والھند والصين ،ومؤخرا لجأتا الستيراد
الشماغ اليمني المصنوع من الحرير ،أما ال ُكلف )أدوات التزيين( التي تُزين بھا الكوفيات فتجدان صعوبة
بالغة في الحصول عليھا باألسواق المحلية وتتجھان للمملكة األردنية لشرائھا.
الضرائب والجمارك التي تفرض على المواد الخام المستوردة أكثر ما يعكر صفو العمل في المشروع،
وحول ھذا المعيق قالت ھيلين "بعض الزبونات يمتعضن من األسعار المرتفعة للقطعة لكنھن ال يعلمن
المبالغ الباھظة التي ندفعھا لتخليص البضائع من المطار والموانئ اإلسرائيلية ،وتتراوح أسعار تصميماتنا
بين  30و 200دوالر أميركي".
أبرز محطات نجاح مشروع "كوفيتنا" فكانت عندما طلب سھيل خوري مؤسس فرقة "بنات القدس"-التي
تضم عشرين فتاة مقدسية بين عازفة ومغنية -من ھيلين تصميم زي موحد من الكوفية الفلسطينية ألعضاء
الفرقة ،إذ "شعرنا بسعادة غامرة ألن ھذه الفرقة تمثل القدس في المھرجانات المختلفة
داخل فلسطين وخارجھا ،وكان لنا الفخر باختيارنا لتصميم الزي الجديد للفتيات الالتي اعتمدنه منذ شھور
وارتدينه في عدة مشاركات حتى اآلن".
وتجزم ھيلين أن مشروعھا كان سيقفز خطوات أكبر لألمام لو أنه أسس في أي مدينة أخرى بالعالم وليس
القدس ،بسبب الظروف السياسية واألمنية التي تحول دون تطور أي جھد مقدسي إن لم تجھضه من
البداية ،لكنھا تحاول تذليل كل المعيقات بالتحلي بالصبر لرفضھا القاطع مغادرة المدينة المقدسة وإكمال
مسيرتھا في مكان آخر بعيدا عن القدس التي ولدت وترعرعت بھا وانتمت إليھا.
إدخال الخط
وحول األفكار التي يتم تنفيذھا حاليا على أن تطلق في تصميمات جديدة خالل الشھور المقبلة ،تحدثت
ھيلين عن إدخال الخط الكاليجرافي إلى الكوفية والذي سيزينھا بأشعار لمحمود درويش وعبارات
تراثية فلسطينية ،األمر الذي دفعھا وشقيقتھا لاللتحاق بدورات متخصصة الكتساب مھارات يتطلبھا خط
اإلنتاج الجديد.
"إلى أبعد الحدود" ھذا ما تطمح ھيلين أن يصل إليه مشروع "كوفيتنا" وتتمنى أن ترتدي النساء والرجال
من العرب واألجانب ھذا المنتج المقدسي وأن يصبح "ماركة عالمية مسجلة" يطمح الجميع القتنائھا
ألناقتھا وتميز تصاميمھا.
ھذا المشروع زاد من قوة شخصية ھيلين -حسب قولھا -وجعلھا تؤمن بنفسھا أكثر ،فھي رغم الصعوبات
الجمة تمكنت من إثبات وجودھا كامرأة ريادية بالمدينة المحتلة ومحيطھا.
وقد تشبعت االنتماء للوطن منذ صغرھا وغرست في وجدانھا حب الكوفية التي ترى فيھا رمزا للھوية
الوطنية ،وتثبت في كل قطعة تنتجھا أن الكوفية شامخة تأبى التھويد ،وأن كل محاوالت سرقتھا عابرة
وزائلة.
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أعمال الشھيد المقدسي باسل األعرج في كتاب
الجزيرة2018/3/11 -
أصدرت دار رئبال في القدس المحتلة األعمال الكاملة للشھيد المقدسي باسل األعرج في كتاب يحمل
عنوان "وجدت أجوبتي".
وعنوان الكتاب ُمستَلﱡ من وصية الشھيد ومرسوم بخط يده ،ويقع في  400صفحة من النوع المتوسط.
ويجمع الكتاب كل ما كتبه الشھيد من أبحاث ومقاالت وتدوينات ،المنشورة منھا وغير المنشورة ،إضافة
إلى سيرة شخصية للشھيد من ميالده إلى استشھاده ،ومختارات مما ُكتب عن الشھيد وإليه ،تتصدرھا كلمة
عائلة الشھيد في ذكراه السنوية األولى.
وباسل األعرج أو المثقف المشتبك مدون وناشط فلسطيني ،ناضل ضد االحتالل بالقلم والسالح ،تعرض
للمطاردة من طرف االحتالل اإلسرائيلي ،استشھد في السادس من مارس/آذار .2017
وتشكل كتابات الشھيد باسل في مجملھا بيانا سياسيا ثوريا ،يجمع ما بين وضوح الرؤية المبنية على
البحث والتحليل وما بين الموقف السياسي واألخالقي المتسق مع ھذه الرؤية.
واعتبر إصدار الكتاب بعض الواجب نحو األجيال القادمة في حفظ إرث الثقافة الوطنية الفلسطينية
الحقيقية المكتوبة بدم الشھادة وعرق التجربة ،وذلك في مواجھة تحالف ثقافات الزيف الثالث ،ثقافة
السلطة وثقافة االستعمار وثقافة االرتزاق.
وقد ُوزعت نسخ من الكتاب في أمسية التأبين التي نظمتھا عائلة الشھيد في قريته الولجة جنوب القدس،
مساء أمس السبت ،في ذكرى مرور عام على استشھاده.
ووفق دار النشر سيتوفر الكتاب في المكتبات بسعر التكلفة اعتبارا من يوم غد االثنين القادم .وقد صدر
الكتاب يوم السبت عن دار بيسان للنشر والتوزيع في بيروت بإذن خاص من دار رئبال.

االحتالل يعتقل  25مواطنا ً بحملة مداھمات واسعة بالضفة الغربية والقدس
موقع مدينة القدس2018/3/12 -
شنت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم االثنين ،حملة مداھمات واسعة في مختلف مناطق الضفة
الغربية والقدس المحتلة تخللھا تفتيش منازل واعتقاالت في صفوف المواطنين.
وأفادت مصادر محلية ،أن االحتالل اعتقل فجر اليوم  25مواطنا ً من مناطق متفرقة بالضفة والقدس
المحتلتين.
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وفي مدينة القدس ،داھمت قوات االحتالل بلدة العيساوية ،واعتقلت كل من  :ايوب ابو عصب و حافظ
درباس و ايوب الھندي ومحمد نمر درباس و صالح نعيم محيسن ومحمود غريب ،كما
جرى اعتقال الشابيين عدنان عرامين ومحمد زيدان من منطقة ضاحية السالم شمال شرق القدس المحتلة
 ،والشاب أمين فتحي حمدان من بلدة عناتا.

اإلفراج عن شبل مقدسي بعد  6شھور بسجون االحتالل
موقع مدينة القدس2018/3/11 -
أفرجت سلطات االحتالل اليوم األحد عن الطفل المققدسي القاصر إبراھيم أبو سنينة من سجن مج ّدو.
وكان الشبل المقدسي أمضى بسجون االحتالل  ٦أشھر انقطع خاللھا عن االلتحاق بمدرسته.

الدعم المالي لبلدية "القدس" يبلغ ذروته لھذا العام
القدس -معا2018/3/12 -
طالب نير بركات رئيس بلدية االحتالل في القدس مجلس ادارته للتحضير للموافقة على الميزانية الحالية
للعام  2018والتي تعتبر أكبر ميزانية على اإلطالق وتصل قرابة  6مليار شيكل وحوالي  3مليار شيكل
لميزانية التنمية.
وفي تمت الموافقة عليھا ،فھذا يعتبر ذروة الدعم الحكومي للبلدية حيث ستصل الميزانية الحالية إلى 6
مليار شيقل.
واضاف بركات وفق موقع "والال" العبري ان البلدية تواصل الحديث مع وزارة المالية والداخلية من أجل
االنتھاء من التفاھمات بشأن مستوى الدعم الحكومي في القدس.
وقال ان ملخصات الفريق المشترك تشير إلى أن الموارد الحكومية من وزارات المالية والداخلية
والوزارات الحكومية األخرى من المتوقع أن تصل إلى رقم قياسي يبلغ  832مليون شيكل ھذا العام.
سيأتي  87مليون شيكل من إضافة وزارة المالية إلى الميزانية االستثنائية التي سيتم تحويلھا إلى الموازنة
الحالية  ،و  45مليون شيكل ستأتي من االلتزامات السابقة لوزارات المالية والتعليم والداخلية .كما ستقوم
وزارة المالية بنقل  50مليون شيكل فيما يتعلق بتعھد عام .2017
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 واألرقام التي قدمتھا البلدية ال،ونفت وزارة المالية االسرائيلية التقرير وقالت" ال تزال ھناك فجوات
".تعكس موقفنا
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