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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• جمموعات من "طالب اهليكل" ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى.
اعتداء وانتهاكاً لالحتالل حبق دور العبادة خالل آذار.
• إدعيس :أكثر من 99
ً
• االحتالل يغلق حي الطور يف القدس.
• "اإلسالمية املسيحية" ترصد االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس الشهر املاضي.
• 67مستوطنا يقتحمون األقصى.
• منظمات يهودية تدعو القتحامات مجاعية لألقصى يوم اخلميس.
• عميد مقدسي ومثانية أسرى بينهم فتاة يدخلون أعواماً جديدة داخل السجون.
• احلكم ابلسجن  20شهراً على  3أسرى مقدسيني.
• "الكنيست" يصادق على قانون تسريع هدم البيوت الفلسطينية.
• االحتالل يعتقل فىت من العيسوية وسط القدس.
• ثالث جلسات مساءلة حول احتياجات املناطق املهمشة يف القدس.
• قوات االحتالل تعتقل  3مقدسيني.
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جمموعات من "طالب اهليكل" ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى
القدس  2017-4-3وفا -اقتحمت جمموعات من ما تسمى "منظمة طالب ألجل اهليكل"،
ومستوطنون ،اليوم االثنني ،املسجد األقصى من ابب املغاربة حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل
اخلاصة.
أتيت اقتحامات اليوم وسط دعوات من العديد من منظمات اهليكل املزعوم ألنصارها بضرورة املشاركة
حيل بعد أايم ،كما ودعت اىل املشاركة
الواسعة يف اقتحامات األقصى متهيدا لعيد الفصح العربي الذي ّ

يف ما أمسته "مترين الذبيحة بعيد الفصح" ،يوم اخلميس املقبل؛ يف منطقة القصور األموية املُالصقة جلدار
املسجد األقصى املبارك اجلنويب.

ونفذ املستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية يف املسجد املبارك تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري
االحتجاجية.
اعتداء وانتهاكا لالحتالل حبق دور العبادة خالل آذار
إدعيس :أكثر من 99
ً
رام هللا  2017-4-3وفا -حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس ،من خماطر ما
يقوم به االحتالل اإلسرائيلي يف املسجد األقصى ،من حصار واقتحامات والسماح للمستوطنني أبداء
طقوسهم الدينية ،واالستهداف املتواصل واملتصاعد حلراسه ،واملرابطني فيه ،وتصاعد احلمالت
والقرارات اهلادفة إلسكات صوت احلق.
وبني ادعيس ،يف بيان اليوم االثنني ،أن االحتالل وأذرعه املختلفة ارتكب أكثر من  99اعتداء وانتهاكا
على املسجد األقصى واملسجد اإلبراهيمي ودور العبادة خالل شهر آذار املنصرم ،مشريا إىل أن ما
تسمى منظمات اهليكل املزعوم ،كثفت من طلباهتا ودعواهتا القتحام ساحات األقصى خالل عيد
الفصح العربي ،وتقدمي قرابني الفصح يف ابحاته وإقامة الصلوات التلمودية وارتداء مالبس الصالة
اليهودية ،وكذلك املداوالت واحلديث عن السماح لوزراء إسرائيليني وأعضاء الكنيست ابقتحام املسجد
األقصى جمددا ،وإطالق مبادرة جديدة لتنظيم احتفاالت "البلوغ اليهودي" يف املسجد األقصى املبارك،
بدال من إقامتها يف ساحة حائط الرباق ،وكذلك اقتحام مقربة ابب الرمحة ملنع دفن أحد املوتى ،ومارس
االحتالل سياسة الطرد والضرب واحلبس واالعتقال حبق حراس املسجد األقصى يف خطوة منه لتفريغه
وجعله خاليا أمام املستوطنني.
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وقال إن اخلطوات اليت تقوم هبا حكومة االحتالل بدأت تنتقل ملرحلة هي األخطر على مستقبل املدينة
املقدسة ،من خالل إعطاء الضوء األخضر لغالة املستوطنني واليهود املتطرفني ابلدخول إىل األقصى،
واستباحة ساحاته الطاهرة ،والقيام أبفعال مشينة ختدش قدسية املكان وتنتهك حرمته.
وأوضح ادعيس أن االحتالل وعلى ضوء النجاحات الدبلوماسية الفلسطينية بشأن املسجد األقصى يف
اليونسكو ،بدأ االحتالل أيخذ منحى تصاعداي وخطريا ويسارع من وترية غطرسته جتاه املسجد األقصى
على األرض ،ويف القرارات واملقرتحات واليت منها اقرتاح للحكومة اإلسرائيلية مقدم من أعضاء كنيست
لتأسيس ما يسمى صندوق لـ"تراث جبل اهليكل" ،لبحثه وإقراره يف املستقبل القريب.
وأضاف ادعيس :يف ظل الصمت العريب واإلسالمي ،والتواطؤ الدويل ،تواصل سلطات االحتالل
خمططاهتا يف قضم مدينة القدس احملتلة ،وجتريدها من املعامل اإلسالمية كافة ،مستخدمة يف ذلك كافة
ابتداء ابالستيالء على
الوسائل التعسفية من أجل هتويد املدينة وطرد سكاهنا املقدسيني األصليني منها؛
ً
األراضي وإقامة املستوطنات عليها واستمرار احلفرايت حتت األقصى املبارك والتشققات يف جدران

املسجد العمري الصغري الكائن يف حي السراين ابلبلدة القدمية ابلقدس ،نتيجة احلفرايت اإلسرائيلية،
واحملاوالت العديدة لسرقة تراثنا وحضارتنا ،حيث أقدم "عامل" آاثر يهودي على حماولة سرقة أحد حجارة
املسجد األقصى القدمي ،انهيك عن احلمالت اإلعالمية واملهرجاانت واملاراثوانت التهويدية.
ويف مدينة اخلليل وحتديدا يف املسجد اإلبراهيمي ،كشف إدعيس أن االحتالل منع رفع األذان خالل
الشهر املاضي 51 ،وقتا ومارس حصاره وتفتيشه على املصلني ،وأوقف أعمال إعادة أتهيل التكية
اإلبراهيمية اليت تقوم هبا مديرية أوقاف اخلليل ،وقام برتكيب بالستيك مقوى على ابب مقام سيدان
إبراهيم وابب سارة بشكل حمكم ،وخلع الباب اخلشيب األثري يف منطقة اليوسفية مقابل غرفة األذان،
واستحدث مثاين كشافات فيها ،وربط الباب الداخلي ملقام يوسف ابلباب احلديدي اخلارجي بروابط
بالستيكية وعبث ابلثراي املوجودة يف الصحن.
واقتحمت قوات االحتالل مقر جلنة زكاة وصدقات يطا ،وحمال لبيع ألبسة تراثية جنوب اخلليل ابلضفة
الغربية وحطمت أبواهبا اخلارجية ،وأجرت بداخلها تفتيشا دقيقا.
ويف سلفيت ،اقتحم عشرات املستوطنني مع قادة جيش االحتالل ،بلدة كفل حارس بذريعة الصالة يف
ما يسمى قرب "يوشع بن نون".
وحيا ادعيس أهلنا الصامدين واملرابطني يف املسجد األقصى ،ورابطة جأشهم ومشوخ هاماهتم اليت ال
تنحين إال هلل وحده ،داعيا العاملني العريب واإلسالمي واجملتمع الدويل ،إىل الوقوف حبزم وحتمل
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مسؤولياهتم أمام غطرسة االحتالل ،اليت متعن بتهويد أوىل القبلتني واملسجد اإلبراهيمي وكل ما له عالقة
حبضارة وتراث املسلمني.
االحتالل يغلق حي الطور يف القدس
القدس  2017-4-2وفا -أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ظهر اليوم األحد ،الشارع الرئيسي
حبي جبل الزيتون /الطور املُطل على القدس القدمية ،ونشرت دورايت ُشرطية ،وعسكرية يف املنطقة.

وقال مراسلنا "إن بياان عاجال لشرطة االحتالل أفاد بتعرض مركبة أحد املستوطنني للرشق ابحلجارة يف
املنطقة؛ ما أصاب زجاجها اخللفي ،وحطمه ،يف حني شرعت قوات االحتالل يف البحث عن راشقي

احلجارة ،وسط توتر شديد ،بسبب أزمة املرور ،والسري ،اليت تسببت هبا قوات االحتالل يف املنطقة ،بعد
إغالقها للشارع الرئيسي".
"اإلسالمية املسيحية" ترصد االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس الشهر املاضي
القدس  2017-4-2وفا -أصدرت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات تقريرها
الشهري لالنتهاكات اإلسرائيلية حبق مدينة القدس ومقدساهتا عن شهر آذار املاضي.
وقالت إن قوات االحتالل أعدمت كال من املواطنة املقدسية سهام راتب منر ( 49عاما) من سكان خميم
شعفاط ،والشاب إبراهيم حممود مطر ( 25عاما) ،من سكان قرية جبل املكرب.
ووفق التقرير :فقد سجلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهر املنصرم مزيدا من االنتهاكات
اجلسيمة يف سجلها التهويدي ضد املسجد االقصى املبارك والقدس احملتلة غري آبه ابلقوانني الدولية
واالنسانية منتهكة الوصاية اهلامشية (األردنية) على املسجد األقصى من خالل مالحقة حراس املسجد
وموظفي األوقاف ابالعتقال واالعتداء واملنع من ممارسة عملهم ،بعد تصديهم حملاولة مدير سلطة االاثر
سرقة احجار من املسجد ،حيث اعتقلت سلطات االحتالل ما يزيد من عشرة حراس مؤخرا انهيك عن
اعاقة االعمار اهلامشي .كما تواصلت االقتحامات شبه اليومية للمسجد من قبل املستوطنني املتطرفني
وعلى رأسهم املتطرف موشيه فيجلني حبماية من شرطة االحتالل.
وذكرت اهليئة اجراءات هتويد مدينة القدس ،إذ قام االحتالل أبعمال انشائية يف منطقة القصور األموية
اجملاورة للمسجد االقصى ،ومنع احتفالني ليوم املرأة يف القدس ،وانطالق املاراثون التهويدي يف القدس
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احملتلة حتت عنوان "ماراثون القدس العاملي" مبشاركة العديد من الدول ،اقر الكنيست يف القراءة
التمهيدية االوىل على قانون منع االذان حيث صوت لصاحله  55عضو وعارضه  47اخرين ،وإغالق
مكتب "اخلرائط يف مجعية الدراسات العربية" ،واعتقال مديره.
وأضافت أن سلطات االحتالل فرضت ما يسمى بعطلة الربيع (الفصح) كجزء من اخلطة املنهجية
لتهويد املدينة.
واتبعت :كما تقدم عضوا الكنيست مريي ريغيف وزئيف إلكني ابقرتاح النشاء "صندوق تراث جبل
املعبد" على ان تتم تغذيته مبليوين شيكل سنواي ،وصادقت بلدية االحتالل على ميزانيتها السنوية واليت
بلغت  7.37مليار شيكل بزايدة قدرها  700مليون شيكل ،وهو اضخم ميزانية يف اتريخ املدينة ما
يفتح اجملال ملزيد من عمليات التهويد ،والكشف عن خمطط استيطاين جديد يف مستوطنة معايل ادوميم
حتت اشراف وزارة املواصالت ،وكشف النقاب عن اقامة حديقة وطنية جديدة على مساحة  37دومن يف
منطقة وادي الراببة ،ومنع عائلة مقدسية من دفن احد مواتها يف مقربة ابب الرمحة.
وأشار إىل مصادقة الكنيست االسرائيلي على متديد قانون منع مل مشل الفلسطينني للعام  15على التوايل
والذي يتضرر منه اكثر من  12الف مقدسي.
ورصدت جرائم التجريف واهلدم ،إذ هدمت قوات االحتالل بناية سكنية قيد االنشاء تعود لعائلة ابو
احلمص يف العيساوية ،وهدمت قوات االحتالل منزلني يعودين للشقيقني اسالم وامام العباسي يف بلدة
جبل املكرب حبجة البناء بدون ترخيص ،وهدم احملامي املقدسي يوسف خبتان منزله يف حي االشقرية ببلدة
بيت حنينا هدما ذاتيا أبمر من بلدية االحتالل ،واغالق منزل الشهيد فادي القنرب.
كما هدمت قوات االحتالل خالل آذار ،وفق اهليئة ،بناية سكنية قيد االنشاء تعود للمقدسي جمدي
مصطفى يف بلدة العيساوية ،وجتريف منزلني ،وإجبار مواطن على هدم أجزاء من منزله جتريف منزلني قيد
اإلنشاء يف العيسوية ،ومنزلني مأهولني يف جبل املكرب وتشريد ( )14فرداً ،بينهم ( )10أطفال ،وجتريف
بركسني إليواء املواشي واخليول يعودان للمواطنني أيوب وبسام شقريات يف جبل املكرب ،وبلدية

االحتالل جترب مواطناً على هدم سقف منزله يف بيت حنينا ،مشال املدينة.
67مستوطنا يقتحمون األقصى
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القدس  2017-4-2وفا -اقتحم حنو 67مستوطنا يف الفرتة الصباحية من اليوم األحد ،املسجد
ودعاة بناء اهليكل املزعوم على أنقاض األقصى،
األقصى املبارك ،بينهم عدد كبري من غُالة املستوطنني ُ
يف حني أدى مستوطنون شعائر تلمودية على مقربة من املسجد األقصى من جهة ابب السلسلة.

وقال مراسلنا ،إن االقتحامات متت عرب جمموعات صغرية ومتتالية ،وحبراسة مشددة من قوات االحتالل
اخلاصة ،ونفذ املستوطنون جوالت مشبوهة يف املسجد تلقوا خالهلا شروحات حول أسطورة اهليكل
املزعوم ،يف حني تصدى مصلون هلذه االقتحامات واجلوالت االستفزازية هبتافات التكبري االحتجاجية.
وأشار إىل أن مستوطنني أدوا طقوسا وشعائر تلمودية عبارة عن "انبطاح" على األرض خارج ابب
املسجد األقصى "السلسلة" حبماية من قوات االحتالل.
منظمات يهودية تدعو القتحامات مجاعية لألقصى يوم اخلميس
دعت ما تسمى مبنظمات اهليكل املزعوم ،املستوطنني اليهود إىل املشاركة الواسعة يف اقتحامات مجاعية
للمسجد األقصى املبارك يوم اخلميس القادم.
وتضمنت النشرات وامللصقات اليت مت تعميمها على مواقع التواصل االجتماعي ومواقع منظمات
اهليكل ،الدعوة اىل احلضور واملشاركة يف فعالية ما يسمى "مترين الذبيحة بعيد الفصح" ،يوم اخلميس
املقبل يف منطقة القصور األموية املُالصقة جلدار املسجد األقصى املبارك اجلنويب.

وأتيت الدعوات متهيداً لفعاليات كربى ملناسبة ما يسمى بـ"عيد الفصح" العربي الذي يبدأ منتصف
الشهر اجلاري.

وتشمل الربامج املُعلنة فعاليات يف ابحة حائط الرباق ،وأخرى يف البلدة القدمية مبدينة القدس ،فضالً
عن حماولة استهداف االقصى ابقتحامات واسعة.
عميد مقدسي ومثانية أسرى بينهم فتاة يدخلون أعواماً جديدة داخل السجون
أعواما جديدة
يدخل تسعة أسرى من قطاع غزة والقدس والضفة والداخل احملتل اليوم  3أبريل /نيسان ً

داخل سجون االحتالل بينهم اثنان حمكومان ابملؤبد ،وهم:

عاما) من قرية كفر قاسم احملتلة عام  1948املعتقلة منذ عام
األسرية شاتيال سليمان أبو عياد (ً 24

 ،2016وال تزال موقوفة حىت اللحظة.
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عاما) من القدس املعتقل منذ عام  ،1997وحمكوم ابلسجن
واألسري رائد صاحل فخري أبو محدية ( ً 39
عاما يف سجون االحتالل وبذلك ينضم لقائمة عمداء األسرى يف
املؤبد مدى احلياة ،وأمضى ً 20

سجون االحتالل.

عاما) من مدينة طولكرم املعتقل منذ عام  2003وحمكوم
واألسري سعيد عبد هللا سعيد البنا( ً 35
عاما يف السجون الصهيونية.
ابلسجن املؤبد مدى احلياة وأمضى ً 14

عاما) من برقني قضاء مدينة طولكرم املعتقل عام
واألسري إمساعيل إبراهيم عبد اللطيف الطويل( ً 33

عاما يف السجون الصهيونية.
عاما ،وأمضىً 14
 ،2003وحمكوم ابلسجن ً 21

عاما) من طولكرم احملكوم ابلسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام
واألسري ضياء نعيم جابر نصار (ً 23

 ،2013وأمضى أربعة أعوام يف السجون.

عاما) املعتقل منذ عام
من مدينة خانيونس جنوب القطاع /األسري نصر هللا حممود منصور معمر ( ً 30

عاما ،وأمضى تسعة أعوام يف سجون االحتالل.
 2008وحكم عليه ابلسجن ً 25

عاما،
عاما) املعتقل عام  ،2008وحمكوم ابلسجن ً 13
واألسري يوسف حممد حممد فياض ( ً 27

وأمضى تسعة أعوام يف سجون االحتالل.

عاما) من جنني املعتقل عام  ،2006وحمكوم ابلسجن 12
واألسري وليد توفيق حسني غوادرة ( ً 26

عاما كامالً يف السجون.
عاما ،وأمضى ً 11
ً

عاما ومعتقل منذ عام
عاما) من رام هللا احملكوم ابلسجن ً 25
واألسري حممد حممود سعيد أبو طه (ً 36
عاما يف السجون.
 ،2002وأمضى ً 15

شهرا على  3أسرى مقدسيني
احلكم ابلسجن ً 20
جائرا حبق ثالثة أسرى مقدسيني
أصدرت حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف القدس احملتلة أمس األحد ً
حكما ً
بعد أن أدانتهم ابلتخطيط لتنفيذ عملية.

وحبسب رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب ،فإن قاضي احملكمة حكم على األسرى
عاما)،
عاما) ،معاذ هناد شعبان عبيد (ً 199
شهرا ،وهم حممد مسري حممد عبيد (ً 19
الثالثة ابلسجن ً 20
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عاما) من صور ابهر،
ومها من العيسوية ويقبعان يف سجن "جلبوع" ،وأمحد حممد نعمان أبو عابد (ً 20

ويقبع يف سجن "رميون" الصحراوي.

وكان الشبان الثالثة اعتقلوا قبل ما يزيد عن عامني وعاشوا مع بعضهم يف قسم األشبال بسجن "جمدو"،
وادعت النيابة االحتاللية أبن الثالثة خططوا مع جمموعة من األشبال املقدسيني القابعني معهم يف نفس
السجن من أجل تنفيذ عملية بعد حتررهم من األسر.
عددا من الشبان من أحناء
وقبل مخسة أشهر شنت سلطات االحتالل محلة اعتقاالت واسعة طالت ً

متفرقة من املدينة املقدسة ،ومجيعهم من األشبال السابقني الذين أمضوا فرتات متفاوتة داخل قالع
كبريا كان يف طريقه
األسر ،وادعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حينها أبن "الشاابك" أحبطت ً
عمال ً

للتنفيذ.

بدوره ،أوضح احملامي حممد حممود أنه توصل لصفقة مع النيابة العامة تقضي ابحلكم على الشبان الثالثة
شهرا ،وعينت جلسة بتاريخ  2017-5-16لتثبت احلكم.
ابلسجن الفعلي ملدة ً 20
"الكنيست" يصادق على قانون تسريع هدم البيوت الفلسطينية
صادقت اللجنة الداخلية يف برملان االحتالل "الكنيست" ،ليلة أمس ،ابلقراءتني الثانية والثالثة على
قانون تسريع هدم البيوت العربية الفلسطينية املعروف بـ "كمينيتس".
ويقضي قانون "كمينيتس" ،بتسريع إجراءات هدم البيوت يف البلدات الفلسطينية داخل األراضي احملتلة
منذ العام 1948م ،عرب االنتقال من اإلجراءات القضائية لإلجراءات اإلدارية ،والذي من املقرر أن
يطرح على اهليئة العامة للـ(كنيست) يوم األربعاء املقبل للتصويت عليه.
ويتيح القانون ،ابإلضافة للهدم ،فرض غرامات مالية ابهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة
بناء تعترب خمالفة للقانون ،واستعمال أوامر إدارية وفورية ملنع العمل يف البيوت أو املنشآت املختلفة
وهدمها.
وكان رئيس حكومة االحتالل ،بنيامني نتنياهو ،قد ربط هذا القانون وخطة التطوير "اخلمسية" ،وقال يف
بيان إن "هذا القانون يهدف لتسريع هدم املنازل العربية ،وبناء وحدات سكنية عصرية ومتعددة الطوابق
يف البلدات الفلسطينية".
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وحسب إحصائيات حملية ،وفضالً عن أن القانون يستهدف آالف املنازل املهددة ابهلدم يف منطقة

النقب جنوب فلسطني ،فإنه يوجد حنو  50ألف منزل يف الداخل مهددة ابهلدم يف أي حلظة حبجة البناء

دون ترخيص.
االحتالل يعتقل فىت من العيسوية وسط القدس
اعتقلت قوات االحتالل ،فجر اليوم االثنني ،الفىت حممد منذر عطية ،بعد دهم منزله ببلدة العيسوية
وسط القدس احملتلة.
ومت اقتياد الفىت عطية اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة املقدسة.
ثالث جلسات مساءلة حول احتياجات املناطق املهمشة يف القدس
نظمت مؤسسة الرؤاي الفلسطينية ومجعية مركز برج اللقلق اجملتمعي ،ثالث جلسات مساءلة حول
احتياجات املناطق املهمشة يف حي اخلاليلة والنيب صموئيل مشال غرب القدس احملتلة،
وخميم شعفاط وسط املدينة.
وشارك يف هذه اجللسات ثالثة ممثلني من عدة وزارة ذات عالقة يف املواضيع املطروحة ضمن جلسات
املساءلة ،وهم عزام اهلشلمون مستشار وزير الشؤون االجتماعية لشؤون القدس ،وماهر جابر مدير عام
احلكم احمللي يف القدس ،وعطاقريع مدير عام وزارة الصحة يف القدس ،رافقه الدكتور رائد اجلنيدي رئيس
نقابة أطباء األسنان يف املدينة ،والدكتور سفيان بسيط.
من جانبه ،عرض خليل أبو خدجية مسؤول الضغط واملناصرة يف مؤسسة الرؤاي الفلسطينية موجزا قانونيا
واترخييا عن املناطق املستهدفة ،ابإلضافة إىل مسامهته يف اختيار مواضيع اجللسات مع أهايل املناطق
بناء على احتياجاهتم ،ليتم متابعة كافة االلتزامات مع الوزارات أو اهليئات اليت شاركت من
املستهدفة ً
أجل تنفيذ االلتزامات يف املناطق املستهدفة.

متت هذه اجللسات ضمن مشروع "يال شباب" املُنفذ من قبل مؤسسة الرؤاي الفلسطينية ومجعية مركز
برج اللقلق اجملتمعي ،وإبشراف اجمللس األعلى للشباب والرايضة ،وابلشراكة معUNFPA.

وبناء على ترتيب االحتياجات مت اختيار املوضوع الصحي موضوعاً أساسياً يف حي اخلاليلة ،وذلك من
ً
أجل املساءلة حول توفري عيادة طبية ألهايل احلي الذين يزيد عددهم عن  700نسمة ،وكان الدور

األبرز يف هذه اجللسة لألستاذ عطا قريع مدير عام وزارة الصحة يف القدس ،ملتابعة الوضع الصحي يف
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احلي وإعطاء التزامات خبصوص متابعة القضااي العالقة مع رئيس جملس حي اخلاليلة ،ومن انحية أخرى
قام األستاذ ماهر جابر من وزارة احلكم احمللي اباللتزام مع أهايل احلي بتوفري حاوايت نفاايت للحي
والعمل على إصالح يف البنية التحتية.
وكانت جلسة املساءلة الثانية يف قرية النيب صموئيل ،ومت اختيار عدة مواضيع يف القرية واعتبارها من
األولوايت العالقة واليت جيب على السلطات املسؤولة متابعتها والعمل على تنفيذها ،وهي البنية التحتية
يف القرية ،حيث وضح األستاذ ماهر جابر دور الوزارة يف ضرورة توفري حاوايت نفاايت وإصالح شبكة
املياه ،ومن انحية أخرى سوف تعمل وزارة التنمية والشؤون االجتماعية على التمكني االقتصادي للمرأة
يف القرية.
ّأما جلسة املساءلة الثالثة فكانت مبخيم شعفاط وتناولت مواضيع املخدرات ،والزواج املكرب ،والعنف

بناء على فحص احتياجات أهايل
األسري ،ومت التباحث حول آلية متابعة هذه املسائل اهلامة ،وذلك ً

املنطقة والقضااي الشائكة يف املخيم ،ومن جانب أخر طرحت قضية تعبيد الشوارع يف املخيم وقد التزم

األستاذ ماهر جابر يف متابعة هذه القضية وتنفيذها.
قوات االحتالل تعتقل  3مقدسيني
اعتقلت قوات االحتالل ،مساء اليوم األحد ،ثالثة شبان من بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى
املبارك ،واقتادهتم إىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف القدس احملتلة.
ومشلت االعتقاالت املواطنني :أمحد وحممد زيداين ،وسلطان سرحان.

-انتهى-
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