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  2017 ، نوفمبر   7الثالثاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 االحتالل يُمّدد اعتقال سيدة مقدسية. 

 إعالن حرب على المسلمين" األقصى"وحدة الشرطة الجديدة في : هيئات القدس. 

 بعاصمتها  1967الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود : الخارجية
 .القدس هي بوابة السالم وألمن في المنطقة

 معلمات ويبلغ ذوي الطلبة  3االحتالل يقتحم مدرسة في القدس ويعتقل مديرتها و
 .بنقلهم منها

 ُحّراس األمن"االحتالل يوّسع من صالحيات : القدس". 

 مستوطنون ُيجّددون اقتحاماتهم للمسجد األقصى بحراسات مشددة. 

 "الصمت الدولي يشجع االحتالل على مواصلة استفراده ": الخارجية والمغتربين
 .بالقدس

  وحدة استيطانية في القدس 292االحتالل بصدد منح تراخيص لبناء. 

 االحتالل يقتحم حي المطار والبنايات الُمهّددة بالهدم: القدس. 

  أطفال من أمام ملعب في القدس 3مستعربون يعتقلون. 

 مشفى المقاصد ينال شهادة االعتماد الدولية "JCI" للجودة وسالمة المريض. 

  وسيلة ضغط لترحيلهم عن المدينة... دفع المقدسيين لهدم منازلهم ذاتيا. 
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 يُمّدد اعتقال سيدة مقدسيةاالحتالل 
   

مّددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، اعتقال  -وفا 2017- 11-6القدس 
  .حتى يوم الخميس المقبل) عاما 40(السيدة هدى عودة 

وكان االحتالل اعتقل السيدة عودة من منزلها ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك فجر 
حكما بالسجن لمدة  2002لدة األسير المقدسي محمد عودة، الذي يقضي منذ العام اليوم، وهي وا

  .تسعة مؤبدات وأربعين عاما
 

 إعالن حرب على المسلمين" األقصى"وحدة الشرطة الجديدة في : هيئات القدس
   

حذرت هيئات القدس اإلسالمية، من إنشاء سلطات االحتالل  -وفا 2017- 11-6القدس 
  .وحدة شرطية جديدة مخصصة للمسجد األقصى المباركاإلسرائيلي 

  ".الكارثة"، ووصفته بـ"إعالن حرب على ملياري مسلم في العالم"وبينت أنه 

مجلس األوقاف اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، (وأوضحت هيئات القدس اإلسالمية والتي تضم 
يوم االثنين، أن االحتالل يهدف من هذا االعالن ، في بيان مشترك لها ال)ودار اإلفتاء، ودائرة األوقاف

زيادة القبضة الحديدية األمنية على الوافدين والزوار والمصلين في المسجد "تحقيق أهداٍف، منها 
  ".عاما 50األقصى المبارك، من أجل تجفيف هذا الوجود الذي أزعج االحتالل على مدار 

وال بالشرطة " حرس الحدود"الشرطة، وال بجنود يبدو أن االحتالل لم يكتف بعناصر : "وأضافت
النسائية والمخابرات والقوات الخاصة، التي عاثت فسادا في المسجد األقصى المبارك منذ عهود، 

لترفدهم بوحدة عنصرية كي تنفذ المخططات الهادفة إلى تقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا 
  ".مسجد وأهلهوإحكام القبضة اإلرهابية االحتاللية على ال

وفي الوقت الذي تحارب فيه الشرطة دائرة األوقاف اإلسالمية وتعطل مشاريعها وتمنع "وبينت أنه 
الحراس الجدد من الدخول إلى المسجد األقصى المبارك، تقوم بتعيين مائتي شرطي يكتمل عددهم 

  ".م2018مطلع العام 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

الذي يعتبر في غير مكانه، "ا اإلجراء ووأكدت هيئات القدس اإلسالمية استنكارها ورفضها مثل هذ
حيث إن مكان الشرطة هو خارج أبواب المسجد األقصى بحكم أنها سلطة احتالل، وال شأن لها "

دونما بما يشتمل عليه من أبنية فوق  144داخل المسجد، وأن المسجد األقصى البالغ مساحته 
خالص للمسلمين وحدهم، وأن هذا األرض وتحت االرض وما حوله من مداخل وبوابات وطرقات حق 

العمل انتزاع للسيادة على المسجد األقصى المبارك، على مرأى ومسمع من العالم الذي يطالب 
م، وما بعده وهو 1967باتخاذ اإلجراءات للمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل عام 

  ".ما يدعي االحتالل الحفاظ عليه أمام العالم كذبا وزورا

الملك عبد اهللا الثاني صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات "وناشدت هيئات القدس اإلسالمية 
اإلسالمية والمسيحية التدخل المباشر إلدخال الُحّراس الذين تم تعيينهم حديثا ومنعتهم سلطات 

  ".االحتالل من ممارسة عملهم في المسجد األقصى

ستقود المنطقة برمتها إلى صراعات وحروب سيكون المتسبب أن مثل هذه األفعال "وشدد البيان على 
  ".فيها االحتالل اإلسرائيلي وتصرفاته وعنجهيته تجاه المسجد المبارك

شرطة االحتالل ومن يقف وراءها من الجهات السياسية، من اإلقدام على مثل هذا العمل "وحذرت 
عربية واإلسالمية بأن تأخذ دورها في حماية ، في الوقت الذي أهابت فيه باألمة ال"الذي ال تحمد عقباه

  .أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال

  

بعاصمتها القدس هي بوابة  1967الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود : الخارجية
 السالم وألمن في المنطقة

  
بين، األقوال والتصريحات العنصرية التي أدانت وزارة الخارجية والمغتر  -وفا 2017- 11- 6رام اهللا 

البريطاني، والتي تطرق بها لدولة " شتام هاوس"أدلى بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام 
فلسطين وسيادتها، محاوًال الترويج ألفكار غريبة للتهرب من استحقاقات السالم، وفي مقدمتها 

  .ستقلة، تحت حجج وذرائع واهيةموافقته على إقامة دولة فلسطينية م
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وأكدت الوزارة، في بيان اليوم االثنين، أن موقف نتنياهو هذا، يعبر عن عدم جاهزيته وعدم قدرته على 
استيعاب قضية مصيرية تتعلق بالدولة الفلسطينية المستقلة، التي يشّكل قيامها على األرض المفتاح 

  .ل أن يكون شريكاً وحتى مفاوضاً الرئيس للسالم، كما تثبت أقواله أنه غير مؤه

كما أكدت الوزارة مجددًا، أن فلسطين ال تنتظر موافقة نتنياهو لقيام دولتها وممارسة سيادتها، وال 
دولة، فهي ال تنتظر  138تأخذ إذناً من أحد على حق أساسي ومشروع لها، خاصة وقد اعترفت بها 

لدول المستقلة، ففلسطين ماضية في تجسيد الدولة ِمَنة من أحد لتكون دولة ضمن المنظومة األممية ل
  .بمؤسساتها، وبتجسيد الشخصية القانونية الدولية لها

وشددت الوزارة على رفض شعبنا وقيادته للحلول الجزئية أو المؤقتة أو الناقصة، تلك الحلول التي 
أو تلك التي ُيحضر لها تنتقص من الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، سواء تلك المعلن عنها، 

   .بالخفاء

إن فلسطين بشعبها وقيادتها ومناضليها وشهدائها وأسراها، لن تقبل بأقل من دولة مستقلة : وقالت
  .، والقدس الشرقية عاصمة لها1967ذات سيادة ومتواصلة جغرافياً على حدود العام 

الم بين فلسطين وإسرائيل، وكل وطالبت الوزارة، جميع الجهات واألطراف التي تعمل لصالح اتفاق س
من يتحدث عن سالم إقليمي، أن يدرك أن البوابة التي ستؤدي الى ذلك، هي قيام دولة فلسطين 

والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل عادل  1967وممارسة سيادتها بشكل كامل على حدود عام 
د أي ضمانة ألي جهد أو ، ودون ذلك ال يوج194لالجئين حسب مبادرة السالم العربية ووفق قرار 

  .اتفاق سالم

وشددت الوزارة على أن السالم يبدأ من دولة فلسطين، وأن أمن المنطقة يتوفر بتوفر قيام دولة 
  .فلسطين وضمان أمنها وسيادتها على أرضها وحدودها وبحرها وسمائها وثرواتها الطبيعية
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 معلمات ويبلغ ذوي الطلبة بنقلهم منها 3االحتالل يقتحم مدرسة في القدس ويعتقل مديرتها و
  

أفاد اتحاد أولياء أمور طالب مدارس القدس، بأن قوات االحتالل  -وفا 2017- 11-6القدس 
في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، " زهوة القدس"اعتقلت، اليوم اإلثنين، مديرة مدرسة وروضة 

 .خوف وهلع بين الطالبات والمعلمات وثالث معلمات، عقب اقتحام المدرسة، والتسبب بحاالت

وقال رئيس االتحاد زياد الشمالي، إن قوات االحتالل دهمت عددا من الغرف الصفية، واعتقلت 
ثالث معلمات ومديرة المدرسة منى الكراوي، قبل أن يتم اقتيادهّن ألحد مراكز التوقيف والتحقيق في 

  .مدينة القدس

لدية االحتالل في القدس أغلقت المدرسة وشرعت باالتصال وفي وقت الحق، أفادت المدرسة بأن ب
  .بذوي الطلبة، لتبلغهم بضرورة نقل أبنائهم منها

بالتزامن مع ذلك، دعت المدرسة المواطنين وأولياء أمور الطلبة الى المشاركة في اعتصام احتجاجي 
وإغالقها واعتقال ، استنكارا على اقتحام المدرسة، "زهوة القدس"صباح يوم غد بمدرسة وروضة 

  .طاقمها

  

 "ُحّراس األمن"االحتالل يوّسع من صالحيات : القدس
   

العبرية الصادرة اليوم االثنين، أن " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة  -وفا 2017- 11-6القدس 
حراس "بالحكومة اإلسرائيلية، المتطرف جلعاد أردان، قّرر توسيع صالحيات " األمن الداخلي"وزير 
منعا لوقوع أي عمليات "في مراكز التسوق وأماكن الترفيه والسكك الحديد وغيرها، وذلك " األمن

  ".ضد اإلسرائيليين

وحسب الصحيفة نفسها، فإن القرار سيسمح لحراس األمن باعتقال أو منع أي شخص مشتبه فيه 
استخدام القوة بالدخول لتلك المناطق أو طلب هويته، الفتًة إلى أن الصالحيات تشمل أيضا إمكانية 

  .بحق المشتبه به العتقاله أو وقفه لحين وصول الشرطة
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اتخذ بعد سلسلة من الهجمات التي كان فيها حراس األمن بحالة عجز عن العمل "وأضافت أن القرار 
  ."وانتظروا الشرطة

  ."أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الشعور باألمن للجمهور"من جانبه، قال أردان بـ

  

  ون ُيجّددون اقتحاماتهم للمسجد األقصى بحراسات مشددةمستوطن
 

جّددت مجموعات من المستوطنين، اليوم االثنين، اقتحامها للمسجد -وفا 2017- 11-6القدس 
 .األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

إجراءاتها على أبواب المسجد الرئيسة، واحتجزت بطاقات في الوقت ذاته، شددت قوات االحتالل 
وينّفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد وسط تواجد  .الشبان خالل دخولهم للصالة

  .ملحوظ للمصلين، خاصة من أبناء حارات وأحياء القدس القديمة

  

 اده بالقدسالصمت الدولي يشجع االحتالل على مواصلة استفر ": الخارجية والمغتربين"
   

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الحكومة اإلسرائيلية تسابق الزمن  -وفا 2017- 11-6رام اهللا 
لفرض حقائق جديدة على األرض بقوة االحتالل، لحسم الوضع النهائي للقدس الشرقية المحتلة، 

من جهاتها الثالث، وتعمل بشكل مبرمج ومتواصل على عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني 
  .ومحو الخط الفاصل بينها وبين القدس الغربية

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم االثنين، أن الحكومة اإلسرائيلية تقوم بذلك عبر سلسلة إجراءات 
ومخططات استيطانية تهويدية يجري تنفيذها منذ سنوات وتكثفت منذ صعود اليمين الى الحكم في 

اقتراح قانون ضم المستوطنات الى القدس، والمخططات المطروحة للتخلص إسرائيل، في مقدمتها 
من غالبية سكان القدس الفلسطينيين، وتكثيف التواجد الحكومي الرسمي في القدس المحتلة، 

وعمليات توسع استيطاني في شمال القدس عبر توسيع المستوطنات المقامة وبناء مستوطنات جديدة، 
يحدث في الجهتين الجنوبية والشرقية، سواء من خالل اإلعالن عن البدء وهذا ينطبق أيضا على ما 

، وصوال الى مستوطنة "هار حوما"بإقامة مستوطنات جديدة لخلق سد استيطاني يربط بين مستوطنة 
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، لفصل جنوب القدس عن امتدادها "جفعات همتوس"، ومروراً بالمستوطنة الجديدة في "جيلو"
، والحديث "معاليه أدوميم"يضاً في الجهة الشرقية عبر توسيع مستوطنة الفلسطيني، وهو ما يجري أ

، باإلضافة الى مصادرة المئات )1إي(عن قرب البدء بعمليات بناء في المشروع االستيطاني المسمى 
  .لصالح المستوطنين" المرافق العامة"من الدونمات لصالح شق طرق استيطانية ضخمة وبناء ما يسمى 

السياق، يأتي اإلعالن عن استعداد بلدية االحتالل للمصادقة على بناء أكثر من  في هذا: وقالت
وحدة استيطانية جديدة في إطار مشروع استيطاني لتوسيع مستوطنات في شمال القدس  292

  .المحتلة

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، الحرب الشاملة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على القدس 
ومواطنيها، وأكدت أن تلك المخططات والعمليات االستعمارية التوسعية تعكس تغوًال ومحيطها 

إسرائيلياً رسمياً في إنكار حقيقة الوجود الوطني الفلسطيني، وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب 
القرار اإلسرائيلي الرسمي في " غرق"الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرض وطنه، كما تعكس أيضا 

ع ظالمي رافض للسالم، وماٍض في تكريس االحتالل واالستيطان التهويدي، ومتمرد بشكل مستنق
علني ووقح على نداءات السالم الدولية، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، متحدياً في 

  .ذلك كافة الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات ومستهتراً بها

  

 وحدة استيطانية في القدس 292لبناء االحتالل بصدد منح تراخيص 
   

" لجنة التخطيط والبناء"قالت وسائل إعالم إسرائيلية، اليوم اإلثنين، إن  -وفا 2017- 11-6القدس 
وحدة استيطانية، خالل جلستها  292التابعة لبلدية االحتالل في القدس، بصدد إصدار تراخيص لبناء 

  .المحتلةالتي ستعقد يوم األربعاء المقبل في القدس 

، "تيرمات شلومو"ووفقاً لنفس المصادر، فإن الوحدات االستيطانية الجديدة ستبنى في مستوطنات 
  .وغيرها" جيلو"و
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 االحتالل يقتحم حي المطار والبنايات الُمهّددة بالهدم: القدس
   

اقتحمت مجموعة كبيرة من جنود االحتالل، الليلة الماضية، حّي  -وفا 2017- 11-6القدس 
" قلنديا"مطار الُمقابل لمدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة والُمطل على مطار القدس ال

  .ويفصله عنه جدار الضم والتوسع العنصري

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن جنود االحتالل تجولت بالقرب من مسجد خديجة والبنايات 
لك لصالح شق شارع بمحاذاة جدار شقة سكنية، وذ 140الخمسة الُمهّددة بالهدم والتي تضم نحو 

  .الضم العنصري

ولفت شهود العيان إلى أن سكان المنطقة شعروا بالخوف والهلع خشية أن تكون عملية االقتحام 
  .مقدمة لتدمير البنايات والشقق السكنية

  

  أطفال من أمام ملعب في القدس 3مستعربون يعتقلون 
 

لقوات االحتالل، ليلة أمس، ثالثة أطفال من أمام ملعٍب اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة 
 .شمال القدس المحتلة، دون معرفة األسباب حنينا بحي بيت

الثالثة الى أحد مراكز التحقيق والتوقيف  األطفال وقال شهود عيان لمراسلنا في القدس انه تم اقتياد
  .في المدينة المقدسة

 

  للجودة وسالمة المريض "JCI" مشفى المقاصد ينال شهادة االعتماد الدولية
 

 "JCI" الخيرية اإلسالمية في القدس المحتلة، على شهادة االعتماد الدوليةحاز مشفى المقاصد 

 .للجودة وسالمة المريض

وهذه المرة الثانية التي يحصل فيها المقاصد على هذه الشهادة في غضون ثالث سنوات، بعد 
بل خضوعه إلجراءات تقييم الخدمات الطبية والصحية في المشفى، خالل عدة زيارات ميدانية من ق
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التي تعنى بمقاييس الجودة العالمية  JCI اللجنة الدولية المتحدة العتماد المنظمات الصحية
 .للمشافي

وعبر مدير عام المشفى رفيق الحسيني عن اعتزاز إدارة جمعية المقاصد ومجلس إدارة المشفى 
فضل كان عامًال بتحقيق هذا اإلنجاز، مشيرا إلى أن مثابرة الموظفين وحرصهم الدائم على تقديم األ

أساسياً في حصول المقاصد على الشهادة الدولية التي تعكس التزام المشفى بمعايير الجودة، من 
 .خالل تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني

يأتي تتويجا لمسيرة المقاصد  (JCI) وأكد أن حصول المشفى على الختم الذهبي للجنة
ته المحكمة والهادفة إلى تحسين كافة الخدمات بالمشفى واستقطاب الكفاءات الطبية، في واستراتيجي

 .سبيل الحفاظ على مستوى األداء المهني للطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة فيه

بدوره، بين المدير الطبي للمستشفى بسام أبو لبدة أهمية نيل المقاصد شهادة االعتماد الدولية ال 
ما في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها المشفى، مضيفا أن نجاح المقاصد بفحوص اللجنة سي

الدولية المشتركة والمرتكزة على جودة الرعاية والعالج المقدم للمرضى، يدل على حسن إدارة 
إدارة المؤسسة واألنظمة الطبية المطبقة فيها، بما يشمل إجراءات سالمة المرضى ومكافحة العدوى و 

المعلومات والموارد البشرية، وتنفيذ برامج التعليم المستمر، إضافة إلى جودة العمل في المختبرات 
  .الطبية وأقسام العناية المستمرة والحثيثة

 

 وسيلة ضغط لترحيلهم عن المدينة... دفع المقدسيين لهدم منازلهم ذاتيا 

 

ارتفعت وتيرة الهدم الذاتي في المدينة مؤخرا، إذ  - زكي ابو الحالوة  -دوت كوم" القدس" -القدس 
أصبح الكثير من المقدسيين الذين توجه لهم البلدية أوامر هدم لعقاراتهم يضطرون لهدمها بأيديهم 

 .سرائيلية، وذلك يعود لعوامل كثيرة منها اقتصاديةتنفيذ الهدم من قبل الجرافات اإل عوضا على

من حي بئر ايوب في سلوان ، انه تسلم مؤخرا اخطارين من قبل  ويقول المواطن عبد المغني الدويك
بلدية القدس لهدم غرفتين قام ببنائهما بحجة عدم الترخيص ، مضيفا انه تم امهاله حتى تاريخ العشرين 

  .من الشهر الجاري ليقوم بعملية الهدم ذاتيا
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سنوات ، معتبرا ما  3البناء قبل مترا وانه قام بعملية  60واشار الى ان مساحة الغرفتين تبلغ حوالي 
وقال ان عملية الهدم ستجبره على التشرد هو وعائلته . حصل معه يندرج في اطار سياسة التهجير 

وانه ال خيار امامه سوى الهدم ذاتيا النه في حال عدم تنفيذه ذلك ستحضر قوات اسرائيلية كبيرة 
  .الف شيكل وهو مبلغ ال يمكن دفعه 80صل الى لتتولى عملية الهدم وتفرض عليه غرامة مالية كبيرة ت

من جانبه اعتبر فخري ابو دياب عضو لجنة الدفاع عن اراضي سلوان ، هدم المقدسين لمنازلهم ذاتيا 
احد وسائل الضغط على المواطنين للرحيل عن المدينة المقدسة وهو امر مؤلم جدا ان يبني االنسان 

مه وهي وسيلة لكسر معنويات العائلة وخاصة امام االطفال ، بيته ويرى نتائج عمله وجهده يهدم اما
  .مضيفا ان من ال يقوم بعملية الهدم سيتم تغريمه بمبالغ باهظة

ورأى ايضا انها عقاب للمواطنين نتيجة بنائهم منازلهم دون الحصول على ترخيص ، علما ان المؤسسة 
من % 97بالبناء ، موضحا ان اكثر من  االسرائيلية ال تصدر التراخيص اال ما ندر وال تسمح لنا

مساحة االراضي في القدس غير مسموح بها البناء في الوقت الذي يسمح لبناء االالف من الوحدات 
  .االستيطانية ويتم ايضا تسمين المستوطنات على حساب اراضي الفلسطينيين

يادة الضغط على واضاف ان هناك توزيع اوامر للهدم بشكل يومي في سلوان ، مما يؤدي الى ز 
السكان مشيرا الى ان هناك سياسة اسرائيلية لترحيل وتضييق الخناق على المقدسيين للرحيل عن بلدة 

  .سلوان والمنطقة المحيطة بها وهي البلدة القديمة والمسجد االقصى 

ن ولفت ابو دياب الى ان هناك مشروعا لتوطين اعداد كبيرة من المستوطنين في سلوان وترحيل السكا
العرب ، موضحا ان المشروع يندرج ضمن اطار المشروع العام لتهويد القدس فهناك بعض المناطق 

  .سيتم اخراجهم خارج نطاق ما يسمى بحدود البلدية

وبين ان هناك حربا على البلدة القديمة والمسجد االقصى ومحيطهما ثم غالف القدس وهو مشروع 
حاولة لتقليل عدد السكان بشكل كبير عن طريق تحجيم ضخم تقوم عليه المؤسسة االسرائيلية في م

  .المباني ودفع السكان للرحيل 
 

  -انتهى -


