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  2017 أيلول ،   13األربعاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  لمنازل في بلدة العيسويةاالحتالل ُيسّلم إخطارات هدم جديدة. 

 بيان من مديرية التربية والتعليم في القدس بخصوص مدارس دار المعرفة. 

 قصىاأل"غالق مبنى الرحمة في إيدين قرار  األردن". 

  أشهر 6إقليم القدس عن األقصى لمدة " فتح"االحتالل يبعد أمين سر. 

 ما هي اآلليات التي يتبعها االحتالل لتهجير المقدسيين؟. 

 تأجيل قرار هدم بناء سكني جنوب األقصى لخمسة أيام. 

 مديرية تعليم القدس تستوعب طالب مدارس أغلقها االحتالل. 

 دينا مطر"افتتاح معرض فني في مدينة القدس لـ". 

 قرار إغالق مكاتب االوقاف داخل األقصى تعٍد صارخ:" أبو عرار. 

 قدس الشريفالعثمانيون أول من أطلق اسم ال: مدير مؤسسة ميراثنا. 

 االحتالل يغلق التحقيق في قضية قتله شابًّا من القدس بدم بارد. 

 عبث سلطات االحتالل بمقابر المدينة اعتداء صارخ: نائب محافظ القدس. 

 س العامود لهدم أحد مبانيهأحشودات عسكرية تقتحم حي ر : القدس. 
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 االحتالل ُيسّلم إخطارات هدم جديدة لمنازل في بلدة العيسوية
   

سّلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس،، اليوم الثالثاء،  -وفا2017- 9-12 القدس
  .إخطارات هدم لعدد من المباني السكنية في بلدة العيسوية وسط القدس، بحجة عدم الترخيص
طارات وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة لمراسلنا إن طواقم البلدية العبرية ألصقت اخ

منازل "هدم، وأوامر توقيف العمل والبناء واستدعاءات لمراجعة البلدية على عدة منشآت سكنية 
  .بحجة البناء دون ترخيص" وبنايات

وتركزت الحملة على المنازل الواقعة على مدخل ووسط البلدة، في الوقت الذي شرعت فيه نفس 
  .البلدة الطواقم بتصوير بنايات أخرى وشوارع ومحاور طرقات في

  
 بيان من مديرية التربية والتعليم في القدس بخصوص مدارس دار المعرفة

   

أكدت مديرية التربية والتعليم في القدس، أنها تعمل وبالتعاون مع  -وفا 2017- 9- 12القدس 
الجهات ذات العالقة على استيعاب طلبة مدارس دار المعرفة المغلقة بقرار من االحتالل بحجج 

  .وتتواصل مع المدارس الخاصة في منطقة كفر عقب للعمل على استيعاب هؤالء الطلبةواهية، 
وحملت المديرية في بيان لها، اليوم الثالثاء، مسؤولية إغالق هذه المدارس المستمر منذ أكثر من 

طالب وطالبة؛ لما يسمى بوزارة المعارف وبلدية  4000أسبوعين، والذي يتضرر بسببه حوالي 
مؤكدًة أنها بذلت قصارى جهدها لفتح هذه المدارس؛ إال أن االحتالل هدد أصحاب  االحتالل،

  ".المعارف"المباني بتحمل مسؤولية مخالفة قرار 
وأكدت أنها وبالتعاون مع المدارس المجاورة ستقوم بفتح الصفوف لطلبة الثانوية العامة في مدرستي  

  ).لإلناث(الجديد ومدرسة الفجر ) للذكور(كفر عقب األساسية للبنات 
وأوضحت المديرية أنها ستعلن غداً عن أسماء المدارس المسائية التي ستستضيف طلبة الصفوف 

األساسية مؤقتاً، مطمئنًة الطلبة وأهاليهم أنها ستقوم بتعويض الطلبة عن األيام التي خسروها خالل فترة 
   .اإلغالق
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 "قصىاأل"غالق مبنى الرحمة في إيدين قرار  األردن

   
أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور  -وفا 2017-9-12عمان 

االسرائيلية في القدس، " محكمة الصلح"محمد المومني بأشد العبارات القرار األخير لما ُيسمى بـ
  .الحرم القدسي الشريف/ والقاضي بإغالق مبنى باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك

، اليوم الثالثاء، على عدم إختصاص القضاء اإلسرائيلي "بترا"ّكد المومني في تصريحات نقلتها وكالة وأ
في القدس الشرقية واألماكن المقدسة فيها وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، كونها أراضي 

ة قائمة محتلة تخضع ألحكام القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقو 
  .باإلحتالل إحترام إلتزاماتها بهذا الشأن

وأضاف أن األردن يرفض بشكٍل قاطع كل المحاوالت اإلسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض 
الحرم القدسي الشريف، في إنتهاٍك فاضح للقانون / القوانين اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك

اسات اإلسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في الدولي، ويعتبرها جزءا من السي
  .الحرم القدسي الشريف/ المسجد األقصى المبارك

اإلسرائيلية في " محكمة الصلح"وأوضح أن اإللتماس الذي تقدمت به الشرطة اإلسرائيلية لما ُيسمى بـ
الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل القدس باإلستناد لقانون مكافحة اإلرهاب هو أمر في غاية 

إعتداءً على المسجد األقصى المبارك وإدارة أوقاف القدس صاحبة اإلختصاص في هذا الشأن وعلى 
  .كافة المسلمين

وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل بالتراجع الفوري عن هذا القرار الُمسّيس واإلستفزازي 
وجب القانون الدولي، وكذلك إحترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية وإحترام إلتزاماتها بم

  .ذات الوالية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد األقصى المبارك
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 أشهر 6إقليم القدس عن األقصى لمدة " فتح"االحتالل يبعد أمين سر 
   

اليوم الثالثاء، قرارا بإبعاد أمين أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي،  -وفا 2017- 9- 12القدس 
  .أشهر 6إقليم القدس شادي مطور، عن المسجد األقصى لمدة " فتح"سر حركة 

وكانت مخابرات االحتالل استدعت المطور للتحقيق صباح اليوم بعد اعتقاله للمرة الثانية خالل يومين 
  .ي العاصمة المحتلةف" فتح"بتهمة مساعدة أهالي وتجار مدينة القدس، وتعزيز وجود حركة 

إقليم القدس أن القرار يأتي في سياق الهجمة االحتاللية الظالمية على القدس " فتح"واعتبرت حركة 
وبحق أهلنا فيها ورسالة بأن الوجود الفلسطيني الوطني ُمحارب من اليمين اإلسرائيلي، الذي يسعى 

  .لتهويد القدس بشكل تصاعدي
يمنع المستوطنين المتطرفين الذين يستبيحون المسجد األقصى على االحتالل أن : وقالت الحركة

  .وليس منع أهالي المدينة وسكانها األصليين من التواجد والصالة فيه
وأكدت أن هذا القرار لن يثنيها عن مواصلة المشوار الذي سلكته في الوقوف صفا واحدا مع أهالي 

  .صمودهمالعاصمة المحتلة وتقديم كل الدعم للمواطنين وتعزيز 
  

  ما هي اآلليات التي يتبعها االحتالل لتهجير المقدسيين؟
 

سلطات  كشفت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية النقاب عن اآلليات واألساليب التي تعتمدها
، حيث رصدت ثالث مراحل تشمل سن قوانين وتبني المقدسيين اإلسرائيلي لتهجير االحتالل
في شرقي  تمثل تطّور سياسة االحتالل اإلسرائيلي في سحب إقامة الفلسطينيين عنصرية سياسات

 .القدس المحتلة بهدف تقليص وجودهم

 
وذكرت أنه من خالل منح اإلقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس، أصبح دخول المدينة والسكن فيها 

 .48امتيازًا قابًال للسحب، بدًال من كونه حًقا أساسًيا متأصًال، بحسب ما جاء على موقع عرب 

 
العمل المجتمعي بجامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت  وإصدار المؤسسات الحقوقية، وهي مركز

ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، بديل، واالئتالف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في 
سلسلة من مخططات  "Visualizing Palestine" القدس والشبكة، بالتعاون مع مؤسسة
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 .معلومات رسومية حول الوضع في شرقي القدس

 
المخططات المعلوماتية إلى زيادة التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة،  وتهدف هذه

وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين فيها، إضافة إلى االنتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون 
 .الدولي اإلنساني الناتج عن تبني هذه السياسات

 
شرعية في إلغاء اإلقامات تستهدف الفلسطينيين في وكشفت المؤسسات عن وجود سياسات غير 

" إسرائيل"القدس، مؤكدة أن إلغاء اإلقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها 
لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية إسرائيلية 

 .في المدينة

 
نشأت إسرائيل المعايير إللغاء اإلقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، أ 1967منذ عام 

 .ألف فلسطيني من القدس حتى اآلن 14.5مما أدى إلى إلغاء حقوق اإلقامة ألكثر من 

 
 :وتطورت سياسة إلغاء اإلقامات المقدسية خالل ثالث مراحل رئيسة هي

 
سطيني اإلقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج قد يخسر الفل: 1995-1967: المرحلة األولى

 .إسرائيل شرقي القدس لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى

 
خارج " مركز الحياة"تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير : حتى اآلن-1995: المرحلة الثانية

فلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم أو شرقي القدس، حتى لو أقام ال" إسرائيل"
 .يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى

 
أقام في "، تعتبر إسرائيل أنه غزة بما ال يشمل القدس وقطاع غربيةالضفة ال وإذا أقام الفلسطيني في

، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك، ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة عام "الخارج
 .ألف إقامة فلسطينية في القدس 11.5أكثر من " إسرائيل"، ألغت 1995

 
، أصبح بإمكان وزير الداخلية "مركز الحياة"إضافة إلى معيار : حتى اآلن-2006: وأما المرحلة الثالثة
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وبتنفيذ ". خرق الوالء"اإلسرائيلي إلغاء اإلقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناًء على معيار 
 .ين لم يتركوا القدس يوًما معرضين أيًضا لخطر إلغاء اإلقاماتهذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذ

 
-بما يشمل أيًضا إلغاء اإلقامات العقابي-واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن سياسة إلغاء اإلقامات 

تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بينما يؤدي 
تهجير الفلسطينيين قسريًا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية إلغاء اإلقامات إلى 

 .روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم التفاقية جنيف الرابعة

 
بما أن سياسة إلغاء اإلقامات جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف إلى "ووفق هذه المؤسسات 

  ."المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد اإلنسانيةتهجير السكان الفلسطينيين 
 

  تأجيل قرار هدم بناء سكني جنوب األقصى لخمسة أيام
 

العائلة بحي راس العامود في قرار بناية  تأجيل تمكنت عائلة أبو فرحة المقدسية، عبر محاميها،
 .، لمدة خمسة أيامالمسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

بنائية عائلة أبو فرحة  المركزية وسط مدينة القدس كانت أصدرت قرارا بهدم محكمة االحتالل يذكر أن
المقدسية بحجة البناء دون ترخيص، بحيث تنتهي المدة اليوم، في الوقت الذي شرعت فيه العائلة منذ 

  .ساعات يوم أمس بتفريغ البناية المكونة من طابقين تمهيدا لعملية الهدم
 

  مديرية تعليم القدس تستوعب طالب مدارس أغلقها االحتالل
 

والتعليم في القدس، أنها تعمل وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة على استيعاب  أكدت مديرية التربية
طلبة مدارس دار المعرفة المغلقة بقرار من االحتالل بحجج واهية، وتتواصل مع المدارس الخاصة في 

 .منطقة كفر عقب للعمل على استيعاب هؤالء الطلبة

سؤولية إغالق هذه المدارس المستمر منذ أكثر من وحّملت المديرية في بيان لها، اليوم الثالثاء، م
طالب وطالبة؛ لما يسمى بوزارة المعارف وبلدية  4000أسبوعين، والذي يتضرر بسببه حوالي 

االحتالل، مؤكدًة أنها بذلت قصارى جهدها لفتح هذه المدارس؛ إال أن االحتالل هدد أصحاب 
 ."المعارف"المباني بتحمل مسؤولية مخالفة قرار 
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أكدت أنها وبالتعاون مع المدارس المجاورة ستقوم بفتح الصفوف لطلبة الثانوية العامة في مدرستي  و 
 .(لإلناث(ومدرسة الفجر الجديد ) للذكور(كفر عقب األساسية للبنات 

وأوضحت المديرية أنها ستعلن غداً عن أسماء المدارس المسائية التي ستستضيف طلبة الصفوف 
ئنًة الطلبة وأهاليهم أنها ستقوم بتعويض الطلبة عن األيام التي خسروها خالل فترة األساسية مؤقتاً، مطم

  .اإلغالق
 

  "دينا مطر"افتتاح معرض فني في مدينة القدس لـ
 

افتتحت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية يوم أمس معرض لوحات للفنانة دينا مطر في متحف الشارع، الذي 
 .القدس وعلى منصات التواصل االجتماعي والصحف المحلية تنتشر لوحاته في مناطق مختلفة بمدينة

ويستمر المعرض لمدة شهر، . ويشمل المعرض لوحات تجّسد األدوار التي تقوم بها المرأة الفلسطينية
 .ليستضيف المتحف فنان اخر في الفترة الالحقة

الى األماكن المفتوحة االعمال الفنّية من األماكن المغلقة والجمهور المحدود ) متحف الشارع(يأخذ 
الذي يعمل على تعزيز الترابط بين ) رسائل(جزء من مشروع ) متحف الشارع(والجمهور العام، ويعتبر 

المقدسّي وهويّته الفلسطينية من خالل عدة أنشطة وفعاليات ثقافية وتدريبات ألجيال مختلفة تفْعل 
 .الجانب الثقافي في الحياة اليومية للمقدسيين

ويتشارك في تنفيذه عدة مؤسسات مقدسّية مع  2017رسائل انطلق في نيسان من العام  وكان مشروع
مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وهي جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، والمسرح الوطني الفلسطيني 

 .، ومسرح الرواة المقدسي، وجمعية سوار للثقافة والفنون، وقافلة المسرح المتنقل"الحكواتي"

مشروع رسائل بأربعة أيام مسرحّية تشمل عروض ناتجة عن التدريبات التي تضمنها المشروع، ويختتم 
يستهدف . فستشمل العروض مسرح العرائس، عروض دبكة وموسيقى، عروض مسرحّية، ولوحات فنية

والبلدة  حنينا ، بيت صفافا، النبي صموئيل، بيتالعيساوية :المشروع خمس مناطق داخل القدس وهي
 .القديمة

" رمضان في شوارع البلدة القديمة"سابقة مثل نشاط يذكر أّن بعض االنشطة تم تنفيذها خالل الفترة ال
وهو نشاط هدف الى احياء البلدة القديمة من خالل القيام بجوالت من الداخل الى البلدة القديمة، 

وأمسيات ثقافية وفنية وعروض الحكواتي، وأمسيات صوفية، وجوالت إلى القرى المهجرة وعمل 
  .فاء جو روحاني ممتع في القدسامسيات فيها، إضافة لجولة الفوانيس إلض
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  قرار إغالق مكاتب االوقاف داخل األقصى تعٍد صارخ:" أبو عرار

 

قرار إغالق مكاتب االوقاف : "قال عضو لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة طلب ابو عرار
 ."داخل المسجد االقصى تعد صارخ على حرمة المسجد وعلى السيادة االردنية

الى رسالة واضحة أنها عاقدة العزم على تغيير الوضع القائم الى " االسرائيلي"اإلجراء يرمي : وأضاف
بتقسيم االقصى زمانا ومكانا، وقضية اسكات األصوات المعارضة " اسرائيل"وضع رسم من قبل 

 .تنفذ أجندة لجمعيات متطرفة" اسرائيل"دليل على أن " االسرائيلية"للسياسة 

البوصلة في المنطقة وعليه فهي من يتحمل المسؤولية عن نتيجة ما  فقدت" اسرائيل"وأكد أن 
  .سيجري، ألنها لم تستنتج العبر من أحداث الماضي

 
  العثمانيون أول من أطلق اسم القدس الشريف: مدير مؤسسة ميراثنا

 

يمة لكثير من ال تزال اآلثار العثمانية األبرز واألكثر في مدينة القدس؛ وفيها مئات المعالم واآلثار القد
الحضارات السابقة، ومعظم اآلثار والمباني القديمة في القدس هي آثار وأوقاف عثمانية وتشكل 

 .من اآلثار الموجودة% 70

من جانبه، قال مدير مؤسسة ميراثنا لرعاية األوقاف العثمانية في القدس محمد ديمجري إن القدس 
.. أينما تنظر تجد رمزا عثمانيا فيها"ين إلى اليوم مدينة عثمانية وعندما زارها شعر بوجود العثماني

جميعهم بذل جهدا لترك آثار , األسوار، الشوارع األسواق، الحارات، لقد اهتم العثمانيون بالقدس
 ."فيها

 .سنة 400وحكمت الدولة العثمانية البالد العربية وبالد الشام بما فيها القدس أكثر من 

ي إسطنبول أوندر باير أن الحكم العثماني بدأ بعد انتصار السلطان وأوضح مدير األرشيف العثماني ف
التي أصبحت القدس بعدها أرضا  1516آب /أغسطس 24سليم األول في معركة مرج دابق في 

 .عثمانية وبدأ العثمانيون أعمال اإلعمار والتطوير

التي قدمت في القدس وأضاف أنه عند دراسة تاريخ المنطقة يتبين أن أكثر الخدمات واالستثمارات 
 .وفلسطين كانت في عهد الدولة العثمانية
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في العهد العثماني ألحقت القدس بوالية الشام، وتغيرت تبعيتها اإلدارية أكثر من مرة فأحيانا كانت 
ليرتبط " القدس الشريف"تتبع دمشق وأحيانا بيروت، إلى أن أصبحت متصرفية القدس، وأعطيت لقب 

 .هذااللقب بها إلى يومنا 

لم تدم فترة حكم السلطان سليم طويال فقد وافته المنية بعد معركة مرج دابق بأربع سنوات، فخلفه 
ولقب بالسلطان سليمان القانوني الذي أرسى قواعد  1520في الحكم ابنه السلطان سليمان عام 

  .الحكم في أرجاء الدولة وأطلق مشاريع اإلعمار والتنمية
 

  ي قضية قتله شابًّا من القدس بدم بارداالحتالل يغلق التحقيق ف
 

قررت " ماحش" شرطة االحتالل ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس، أن وحدة التحقيقات في
وسط القدس  شعفاط إغالق التحقيق في قضية قتل الشاب المقدسي مصطفى نمر عند مدخل مخيم

 .أيلول من العام الماضي/ المحتلة، في بداية شهر سبتمبر

قرر إغالق التحقيق مع الشرطي الذي قتل الشاب نمر بإطالق النار تجاه وبحسب القناة العبرية، فقد ت
حيث تبين الحقا أنه لم ُيخطط لدهس أي من الجنود " إرهابي"السيارة التي كان فيها بعد شكوكه بأنه 

 .الذين كانوا متواجدين في تلك المنطقة لحظة الحادث

وقعت تحت الخطر الكبير "ة بأن عملية القتل ووفقا للقناة، فإن وحدة التحقيقات بّررت إغالق القضي
وقررت نقل نتائج التحقيقات إلى " الذي اضطر رجال الشرطة إلى إطالق النار والدفاع عن أنفسهم

 .قسم االنضباط في الشرطة الستخالص العبر في التعامل مع حوادث مماثلة

ه بالتسبب بالحادثة أثناء وكانت قوات االحتالل اعتقلت علي نمر، ابن عم الشهيد مصطفى واتهمت
، ووجهت له تهمة القتل غير العمد )علما أنه أصيب هو اآلخر بجروح في الحادثة(قيادته السيارة 

 .عاما 17وحكمت عليه بالسجن 

حتالل في القدس كان في األيام األولى التي أعقبت حادثة استشهاد صلح اال محكمة يذكر ان قاضي
مصطفى نمر رفض مزاعم الشرطة ضد علي واتهامه بالتسبب بقتل ابن عمه مصطفى وتوجيه هذه 

هناك مسافة بعيدة بين "وأن " غير معقولة"التهمة له، وقال في حينها أن شبهات الشرطة ضد علي نمر 
  ."لمشتبه وبين موت قريبهالعالقة السببية لسلوك ا
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  عبث سلطات االحتالل بمقابر المدينة اعتداء صارخ: نائب محافظ القدس
 

 صارخاً اعتداءً  اعتبر عبد اهللا صيام نائب محافظ القدس، قيام االحتالل بالعبث بالمقابر بالقدس
 .وانتهاكاً لحرمة األموات وإجراء سيدفع القدس والمنطقة بأكملها إلى مربع المواجهة من جديد

 
، الذين المقدسيين دعم صمودوطالب صيام في حديث إلذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم، ب

حافظوا على الوجه العربي واإلسالمي للقدس، وإحاطته بموقف عربي وإسالمي لمواجهة آلة االحتالل 
  .األقصى بتنفيذ قراراتها بخصوص القدس والمسجد) واليونسك(الهمجية، كما طالب 

 
 س العامود لهدم أحد مبانيهأحشودات عسكرية تقتحم حي ر : القدس

  
ترافقها قوة معززة يزيد عدد " بلدوزرات"اقتحمت جرافات ضخمة  -وفا 2017- 9- 13القدس 

قصى سلوان جنوب المسجد األ جندي، قبل قليل، حي راس العامود ببلدة 200عناصرها عن الـ 
 .المبارك، لهدم مبنى، تابع لعائلة أبو فرحة المقدسية؛ بحجة البناء دون ترخيص

ة أيام، إال أن وكانت العائلة المقدسية، وعبر محاميها، التمست بطلٍب، لتأجيل عملية الهدم خمس
  .طلبها تم رفضه

لمراسلنا، إن  -من سكان الحي وأحد جيران عائلة أبو فرحة-وقال المواطن صالح أبو سنينة 
كبيرة، في المنطقة سبقتها قوة عسكرية مكونة من نحو " بلدوزرات"شاحنات ضخمة أنزلت جرافات 

ين، وتعيش فيه عائلة جندي، ضربت طوقا عسكريا محكما حول المبنى، المكون من طابق 200
  .معتصم، ومنتصر أبو فرحة، تمهيدا لتدميره: الشقيقين

 
 

  -انتهى -


