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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 

  ة .على األقل من القدس بينهم سيد ا  مواطن 16االحتالل يعتقل 

  ل يف القدسبكدار" و"الرؤاي الفلسطينية" يطلقان مشروعا لرتميم مناز . 

 ورشة عمل حول البيئة القانونية والضرائبية للجمعيات العاملة يف القدس 

  مقدسيني ومتديد توقيف آخرين 3احلكم على . 

 االحتالل يصيب فىت مقدسي ا بكسور ونزيف ابجلمجمة . 

 حظر منظمة "قناديل" ابلقدس حبجة قرهبا من محاس . 

  سنوات 5حمكمة االحتالل تقضي بسجن فتاة مقدسية 

 52 مستوطنا وطالبا تلموداي يقتحمون األقصى . 

 إذاعة: مشروع قانون لدعم مشاريع االحتالل ابلقدس . 

 هآرتس: مقر "السفارة األمريكية يف القدس" جاهز . 
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مواطنا على األقل من القدس بينهم سيدة 16االحتالل يعتقل   *  
  

مواطنا على األقل من  16ئيلي، اليوم اخلميس، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرا -وفا 2016-12-15القدس 
 مدينة القدس احملتلة، بينهم سيدة.

 

وُعرف من بني املعتقلني يف بلدة سلوان: هنادي سرحان، زوجة الشهيد ماهر سرحان، وحممد أبو احلمام، وهباء ابو اتيه، 
 سند، وطارق العباسي.ومسلم موسى عودة، وجمدي العباسي، وسامر الشلودي، ولؤي الرجيب، وحممد أبو 

 

كما اعتقلت تلك القوات كال من: أمري خلدون مصطفى، ومصطفى ابراهيم عسيلة، وأمري خلدون مصطفى، وحيىي  
 كامل، وعبد الكرمي عبيد، بعد دهم منازل ذويهم يف العيسوية.

 

وحممد سليم من حارة يف السياق، اعتقلت قوات االحتالل من حي جبل الزيتون/الطور املواطن نعيم اندر الشريف، 
 ابب حطة.

 ومت اقتياد كافة املعتقلني إىل مراكز توقيف وحتقيق يف مدينة القدس.

 

بكدار" و"الرؤاي الفلسطينية" يطلقان مشروعا لرتميم منازل يف القدس  *  
  

م هللا اليوم وقع اجمللس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واإلعمار "بكدار"، يف مقره برا -وفا 2016-12-14رام هللا 
مراحل، لتنفيذ مشروع  3ألف دوالر، مقسمة إىل  300األربعاء، اتفاقية مع مؤسسة الرؤاي الفلسطينية بقيمة إمجايل 

  لرتميم وصيانة منازل املواطنني يف ضواحي القدس، بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة.
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اتفاقية منفصلة ملشاريع وبرامج تستهدف القدس احملتلة، بتمويل من البنك اإلسالمي  15وتعترب االتفاقية واحدة من 
وترميم املباين، ومتكني املرأة  ماليني دوالر، لدعم قطاعات خمتلفة، منها: التعليم، 6للتنمية بقيمة إمجالية بلغت 

 والشباب والرايضة، وكذلك القطاع الثقايف واالجتماعي.

 

وقال مدير املشاريع يف "بكدار" املهندس رائد عنبتاوي، إن أمهية املشروع تكمن يف مواجهة التحدايت والقيود اليت 
منازل جديدة أو ترميم القدمية، علما أن يفرضها االحتالل على املواطنني يف هذه الضواحي، فهم حمرومون من تشييد 

 العديد من منازل املنطقة يف حالة سيئة.

 

وأشار عنبتاوي إىل أن املشروع سيدخل حيز التنفيذ فورا بعد التوقيع، وسيتم تقسميه إىل ثالث مراحل ليشمل أكثر 
  أربعني منزال.

 

أشهر وهي  4انصر الدين، إن املرحلة األوىل ستستغرق  من جانبه، قال املدير التنفيذي ملؤسسة الرؤاي الفلسطينية رامي
  ألف دوالر. 100بقيمة 

 

وأوضح أن املؤسسة، وهي جهة املتابعة والتنفيذ للمشروع، قد درست العيوب الفنية املشرتكة اليت تعاين منها منازل 
رضيات، إضافة ألعمال طراشة األولية ألعمال صيانة لألسقف واجلدران واأل  املنطقة، وبناء على ذلك وضع املشروع

 ودهان وتركيب نوافذ وأبواب وأتهيل شبكات الكهرابء والصرف الصحي واملاء.

 

على أيدي جمموعة من الرايديني  1998ومؤسسة الرؤاي الفلسطينية هي مجعية شبابية غري رحبية أتسست يف العام 
ص القيادة، وتعزيز شراكة حقيقية مع الشبكات وتسعى لتمكني الشباب الفلسطيين، بتعميق الوعي الوطين وزايدة فر 

 الوطنية.
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ورشة عمل حول البيئة القانونية والضرائبية للجمعيات العاملة يف القدس  *  
 

الدولية يف فندق النوتردام ابلقدس ورشة عمل حول  HLB نظم إحتاد اجلمعيات اخلريية/القدس وشركة-معا  -القدس
مجعية فلسطينية ومؤسسة دولية وعدد من  200معيات الفاعلة يف القدس حبضور البيئة القانونية والضرائبية للج

 .اجلامعات واملعاهد وشركات تدقيق احلساابت واملؤسسات احلقوقية

 

وبدأت الورشة بكلمة للمدير العام الحتاد اجلمعيات اخلريية ابلقدس يوسف قري، حيث رحب فيها ابحلضور مقدما  
الفلسطيين مبناسبة املولد النبوي الشريف وحلول اعياد امليالد اجمليدة، معلنا  افتتاح اعمال  التهاين جلميع ابناء الشعب

الورشة املتخصصة، حيث جاءت هذه الورشة كاستجابة حلجم االشكاليات القانونية اليت تتعرض هلا املؤسسات العاملة 
طات االسرائيلية أو جتميد عملها أو املثول ابلقدس واليت تصل بعض االحيان اىل اغالق هذه املؤسسات من قبل السل

امام احملاكم االسرائيلية ودفع غرامات ابهظة بسبب تدين مستوى الوعي لدى مؤسسات القدس يف القوانني النافذة 
 .وكيفية التعامل معها ومع الدوائر الرمسية اليت تفرض متطلباهتا وإجراءاهتا وتقاريرها اإللزامية على املؤسسات

 

ي إن اهلدف من هذه الورشة أيضا  هو حتسني قدرات املؤسسات من الناحية االدارية واملالية مما يساعدها يف وقال قر 
االرتقاء مبستوى اعماهلا وانشطتها وتعاملها مع املؤسسات املاحنة وتعزيز وجود هذه املؤسسات األهلية داخل مدينة 

ة يف القدس صامدة، ومستمرة يف عطائها كوهنا الرئة اليت القدس، واحلرص على ان تبقى اجلمعيات واملؤسسات العربي
 .يتنفس منها ابناء القدس يف احلصول على خدماهتم االنسانية واحلياتية اليومية وتعزيز وجودهم يف املدينة املقدسة

 

ة وعن وقدم الياس طمس، مدير شركة إيثار للتأمني حماضرة عن حقوق املوظفني والعاملني يف املؤسسات الفلسطيني
 .صناديق التوفري والتعويضات، والقوانني اجلديدة على تلك الصناديق واليت أصبحت ابجململ منحازة لصاحل املوظف

وشرح طمس يف حماضرته الواجبات واملشؤوايت املرتتبة على أصاحب العمل وحقوق املوظفني يف املؤسسات كما قدم 
اية املؤسسة من أي خمالفات قد تؤدس إىل فرض غرامات على شرحا  إرشاداي  حول كيفية احتساب حقوق العمال ومح

 .املؤسسة
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من جهته استعرض احملامي ومدقق احلساابت طارق بشري البيئة القانونية اليت حتكم عمل اجلمعيات يف القدس مع شرح  
مسجل اجلمعيات كامل للقوانني اليت حتكم عمل اجلمعية والشركات غري الرحبية واملتطلبات اإللزمية اليت يفرضها 

 .وسلطات الضرائب اإلسرائيلية

 

وتطرق احملامي بشري إىل خمتلف أنواع الضرائب اليت تفرض على اجلمعيات والشركات غري الرحبية واملؤسسات األجنبية 
 .والقوانني اجلديدة اليت مت فرضها فيما يتعلق ابلتمويل اخلارجي الذي تتلقاه اجلمعيات

 

الدولية للتدقيق شرحا  عن معايري  HLB ة سحار لتدقيق احلساابت واملعتمد من شركةوقال مسري سحار، مدير شرك
احلكم الرشيد يف اجلمعيات وكيفية حتسني األداء اإلداري واملايل فيها وكيفية بناء هياكل تنظيمية داعمة لذلك وجلان 

 .اجلمعيات واإلعفاءات اخلاصة فيهاالرقابة الداخلية والتقارير والربتوكوالت املطلوبة، واألنشطة التجارية يف 

 

ويف ختام الورشة، شكر سحار احتاد اجلمعيات اخلريية ابلقدس على دورهم احلثيث يف اجناح هذه الورشة واملبادرة اليت 
هذه الورشة أتيت كخطوة أولية ضمن مبادرة مشرتكة القامة مركز دائم تصب يف خدمة مجعيات القدس، مؤكدا  أن 

ابلتعاون بني إحتاد اجلمعيات اخلريية ومكتيب سحار لتقدمي املشروة واإلرشاد القانوين والضرائيب واملايل للمؤسسات 
 . املقدسية

 

 

 

 

مقدسيني ومتديد توقيف آخرين 3احلكم على  *  
 

كمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس احملتلة األربعاء، على األسري املقدسي داوود مسري حكمت احمل صفا –القدس احملتلة 
 عام ا( من سكان بلدة الطور ابلسجن الفعلي مدة أربع سنوات. 20داوود أبو سبيتان )
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ارقة، واملشاركة ، وأدانته احملكمة االحتاللية إبلقاء احليازة والزجاجات احل31/5/2015وكان أبو سبيتان اعتقل بتاريخ 
 يف عدة نشاطات.

 

وحبسب جلنة أهايل األسرى املقدسيني، فقد تنقل األسري يف عدة سجون، ويقبع حالي ا يف سجن "نفحة" الصحراوي، 
 وسبق له أن اعتقل عدة مرات.

 

شهر ا، وعلى  40ويف سياق متصل، حكم قاضي حمكمة االحتالل على الشاب عدي خويص ابلسجن الفعلي ملدة 
 شهر ا. 50اب معتصم أبو اهلوى الش

 

وأفاد حمامي هيئة شؤون األسرى حممد حممود أبن قاضي حمكمة االحتالل مدد الفىت جمد مصطفى وحممد املصري 
 وحممود درابس حىت هناية اإلجراءات القانونية ضدهم.

 

وأنور القاق لتاريخ  ،2017-1-8كما مدد القاضي عدي غيث وماهر سرحان ليوم اجلمعة، وحممد اجلوالين لتاريخ 
25-12-2016. 

 

 أشهر. 3وثبتت احملكمة االعتقال اإلداري على الشاب مالك عويسات ملدة 

 

 

االحتالل يصيب فىت مقدسي ا بكسور ونزيف ابجلمجمة *  
 

، عام ا( يف مستشفى "هداسا عني كارم" غريب القدس احملتلة 13يرقد الفىت فهمي إايد جويلس ):  صفا –القدس احملتلة 
بعد إصابته بشظااي رصاص االحتالل اإلسرائيلي الذي أطلقه ابجتاه الشهيد محاد خضر الشيخ حبجة تنفيذه عملية طعن 

 يف شارع الواد ابلقدس القدمية.
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وأوضح إايد جويلس والد الفىت أن جنله أهنى دوامه املدرسي يف مدرسة العمرية ابلقدس القدمية، وخالل سريه هو 
ات يف شارع الواد، أطلق جنود االحتالل الرصاص بشكل عشوائي ومكثف ابجتاه الشاب الشهيد سنو  10وشقيقه نور 

 محاد الشيخ، ما أدى إلصابة جنله.

وأضاف أن جنله فهمي أصيب بشظااي رصاصة يف رأسه أدت إىل إصابته بكسور ونزيف يف اجلمجمة، ومن املقرر أن 
 داسا عني كارم".خيضع اليوم اخلميس لعملية جراحية يف مستشفى "ه

وأشار إىل أنه علم إبصابة جنله من أخواله الذين علموا ابألمر من شقيقه نور، الفت ا إىل أنه مت نقل جنله بسيارة اإلسعاف 
 اىل مستشفى "هداسا" العيسوية، مث اىل مستشفى "عني كارم"، حيث حضرت إىل املستشفى بعد وصول جنله إليه.

حبجة قرهبا من محاس حظر منظمة "قناديل" ابلقدس  *  
 

أصدر وزير اجليش اإلسرائيلي "أفيغدور ليربمان" أمر ا صباح اليوم األربعاء حيظر مبوجبه :  ترمجة صفا -القدس احملتلة 
 .منظمة شبابية تسمى "قناديل" وتنشط ابلقدس احملتلة واهتمها أبهنا حمسوبة على حركة محاس واإلخوان املسلمني

أن هذه املنظمة ختدم حركة محاس وتدعمها ابلقدس، وأن هذا األمر خيدم أهداف محاس وجاء يف مربرات احلظر، 
 .العدائية ويقوي من شعبية احلركة بني السكان

وهدد ليربمان أن أذرع األمن ستواصل عملها ضد املؤسسات واملنظمات احملسوبة على محاس، واليت تعمل هبدف املس 
 .ة ابلقدس". كما قالأبمن "الدولة" و "السيادة اإلسرائيلي

 

 

سنوات 5حمكمة االحتالل تقضي بسجن فتاة مقدسية  *  
 

قضت حمكمة االحتالل اإلسرائيلي املركزية بشارع صالح الدين وسط مدينة القدس،  -وفا 2016-12-15القدس 
قدس احملتلة عاما(، من سكان حي كفر عقب مشال ال 29اليوم اخلميس، ابلسجن الفعلي على الفتاة عطااي أبو عيشة )

 ابلسجن الفعلي ملدة مخس سنوات.
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جاء قرار احملكمة بعد إدانة الفتاة أبو عيشة بـ"حماولة تنفيذ عملية طعن بواسطة مفك براٍغ يف القدس احملتلة يف كانون 
"، يف الوقت الذي مت فيه اعتقاهلا منطقة ابب العامود بسور القدس التارخيي دون ارتكاب أي عملية 2015األول 
 طعن.

 

مستوطنا وطالبا تلموداي يقتحمون األقصى52  
 

طالبا من معاهد تلمودية، اليوم اخلميس، املسجد  35مستوطنا، و 17اقتحم  -وفا 2016-12-15القدس 
 األقصى من ابب املغاربة حبراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

 

برحاب املسجد املبارك، تصدى هلا مصلون هبتافات  ونفذ املستوطنون والطلبة اليهود جوالت استفزازية ومشبوهة
 التكبري االحتجاجية.

 

إذاعة: مشروع قانون لدعم مشاريع االحتالل ابلقدس  *  
 

انئب ا ابلكنيست االسرائيلي قدموا مشروع قانون يقضي  56قالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن :  صفا –القدس احملتلة 
 اريع اإلسرائيلية مبدينة القدس احملتلة.بتخصيص "هبة مالية" لدعم املش

عضو كنيست من عدة كتل تقدموا مشروع قانون يقضي "بتخصيص هبة مالية سنوية من  56وذكرت اإلذاعة أن 
 مليون شيكل". 975ميزانية "إسرائيل" لدعم القدس مببلغ ال يقل عن 

 ة، معترب ا "أهنا مهمة قومية من الدرجة األوىل".وأفادت أبن رئيس بلدية االحتالل ابلقدس نري بركات رحب هبذه اخلطو  

 

هآرتس: مقر "السفارة األمريكية يف القدس" جاهز  *  
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ذكرت صحيفة هآرتس العربية، صباح اليوم اخلميس، أن نقل السفارة األمريكية من  -"القدس" دوت كوم  -تل أبيب 
 دوانلد ترامب.تل أبيب إىل القدس حباجة جملرد قرار فقط من الرئيس املنتخب 

 

وأشارت الصحيفة إىل تصرحيات لرئيس بلدية القدس نري بركات اليت أشار فيها إىل أن مبىن السفارة يف القدس متوفر 
بعد توسعة مبىن القنصلية فيها، وأن األمر متعلق فقط ابنتقال السفري من تل أبيب إىل القدس وتغيري اسم اليافطة 

 التعريفية هبا فقط.

 

فة إىل أن فكرة نقل السفارة األمريكية إىل القدس ليست جديدة، وأهنا موجودة منذ حكم الرئيس روانلد ولفتت الصحي
 رغان يف الثمانينات من القرن املاضي.

 

وكانت "كيليان كونواي" مستشارة الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب، قد قالت يف تصرحيات سابقة، إن نقل 
 ائيل إىل القدس يشكل أولوية كبرية لدى ترامب.السفارة األمريكية يف إسر 

 

وأضافت يف مقابلة إذاعية: "أن املسألة أولوية كبرية للرئيس املنتخب، لقد أوضح ذلك جليا خالل محلته، وكرئيس 
 منتخب مسعته يكرر ذلك أكثر من مرة يف اجللسات اخلاصة ويف العلن".

 
 

  هناية النشرة  ********
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