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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتبية والثقافة والعلوم

* عليان حيذر من اهنيار القطاع الصحي يف القدس.
* املقاصد واملطلع يؤجالن االعتصام لوجود بوادر إجيابية.
* أردوغان :محاية األقصى ليس مهمة أطفال فلسطني بل املسلمني كافة.
* مستوطنون يعتدون على شاب من القدس.
* جرافات االحتالل هتدم منزالا وبركسا ابلقدس.
* اليوم حماكمة القاصرين زعتي وفراح ابلقدس.
* االحتالل يعتقل  4مقدسيني ويستدعي آخرين ابلعيسوية.
* احلكم ابلسجن  9أعوام على مقدسي بتهمة قتل مستوطن.
* اعتقال شاب عقب االعتداء عليه مبخيم شعفاط.
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عليان حيذر من اهنيار القطاع الصحي يف القدس
القدس -معا -طالب القيادي يف حركة فتح رأفت عليان احلكومة الفلسطينية بضرورة حتمل مسؤوليتها إجتاه األزمة
املالية والديون املتاكمة على مستشفى املقاصد ومستشفى املطلع وكافة املستشفيات يف املدينة املقدسة ،منوها إىل

ضرورة أن تضع احلكومة الفسطينية املستشفيات املقدسية على سلم أولوايهتا ألهنا أصبحت مهددة ابالغالق.

وأكد عليان يف بيان صحفي ان مجعية املقاصد اخلريية ومستشفى املطلع يعتربن من أهم املؤسسات الوطنية املتبقية يف
القدس بعد أن أغلق اإلحتالل الكثري من املؤسسات  ،لذا جيب أن يكون هنالك رؤاي وطنية يف ضرورة تعزيز ما تبقى

من مؤسسات يف القدس خاصة قطاعي الصحة والتعليم .ونوه عليان أن الديون املتاكمة على احلكومة الفلسطينية

وصلت إىل ما يقارب  120مليون دوالر يف مستشفى املقاصد وحده مؤكدا أن حجم التحويالت املرضية اليت
تستوعبها مستشفيات القدس من خالل وزارة الصحة الفلسطينية كبرية يف ظل عدم اللتزام احلكومة يف تسديد فواتري

هذه التحويالت.

وأكد عليان أن مستشفيات القدس الوطنية واليت تستوعب مئات املوظفني من أبناء شعبنا وخاصة أبناء القدس
وحتتضن آالف احلاالت املرضية سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة حتتاج إىل وقفة جدية للحكومة الفلسطينية أمام

مسؤولياهتا يف توفري وتغطية كافة املستحقات عليها قبل فوات األوان.

وقال عليان حنن نعلم جيدا األزمة املالية اليت متر هبا احلكومة الفلسطينية نتيجة عدم اللتزام الدول العربية ابلتزاماهتا
املالية ولكن جيب أن تكون أولوايت الصرف لدى احلكومة ابجتاه القدس يف ظل استهداف االحتالل اإلسرائيلي

للمدينة املقدسة وحماولة هتويدها.

وختم عليان أن على العرب واملسلمني أن يقفوا أمام مسؤولياهتم إجتاه القدس وتعزيز صمود املقدسيني وان يوفوا
ابللتزاماهتم فقط واليت أصبحت حربا على ورق وخاصة ما مسي بشبكة األمان العربية.

املقاصد واملطلع يؤجالن االعتصام لوجود بوادر إجيابية
القدس  -معا  -أعلنت إدارات مستشفيي املقاصد اخلريية اإلسالمية واملطلع يف القدس ونقابتا املوظفني والعاملني فيها؛
عن أتجيل الوقفة االحتجاجية اليت كان من املقرر تنظيمها اليوم أمام مبىن وزارة املالية يف رام هللا احتجاجا على استمرار

عدم تسديد احلكومة الفلسطينية للديون املستحقة للمستشفيني واليت بلغ جمموعها  240مليون شيكل.

وأوضحت إدارات املستشفيني يف بيان مشتك أن قرار أتجيل التحرك حنو االحتجاج أمام مبىن وزارة املالية أييت بعد

إبالغهما بوجود بوادر إجيابية من قبل الوزارة ابجتاه حل األزمة املالية.
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وجاء يف بيان املستشفيني "أن اإلدارتني والنقابتني أيملون أن تكون هذه البوادر حقيقية لتتجم على أرض الواقع من
خالل البدء يف سداد الديون واملستحقات النامجة عن التحويالت الطبية ،وأن املستشفيني مستعدان جلدولة هذه
الديون والبدء بسداد أجزاء منها لتمكينهما من سداد فواتريمها املستحقة لشركات املوردين واخلدمات املختلفة ،إضافة

إىل رواتب املوظفني وااللتزامات امللحة".

كما أشار البيان إىل أنه قد مت أتجيل االعتصام إدراكا من إداريت املقاصد واملطلع ونقابيت املوظفني فيهما ملا متر به

البالد من ظروف قد تكون غري مواتية ،إىل جانب عدم الرغبة ابلتشويش على جمرايت انعقاد مؤمتر فتح السابع الذي

سيفتتح يف مدينة رام هللا غدا ،وأن التحرك والوقفات االحتجاجية املنظمة ال هتدف إىل خلق أي أتثري سليب ضد
احلكومة الفلسطينية ،وأكدت اإلداراتن يف بياهنما أن اهلدف واحد واملصري واحد ،وما نسعى إليه هو محاية مدينة

القدس احملتلة ،واملطالبة بدعم صمود أهلها ومؤسساهتا الوطنية ،ومشايف القدس الشرقية هي على رأس هذه املؤسسات
اخلدماتية اليت تقدم العالج للمواطن املقدسي واملواطنني الفلسطينيني من كافة أحناء الوطن.

ويف ذات السياق ،جدد بيان املقاصد واملطلع املطالبة بضرورة إيالء االهتمام من قبل احلكومة الفلسطينية لألزمة املالية

اليت تعاين منها امل ستشفيات ،والتحرك الفوري والعاجل حنو إجياد احللول ،وصرف األموال املستحقة ،حمذرا البيان من
أن استمرار التأخري واإلمهال سيؤدي إىل عدم القدرة على شراء القطع الطبية الالزمة للعمليات اجلراحية من املوردين،

وابلتايل لن يتم استقبال احلاالت املرضية اليت تستدعي إجراء عمليات ال تتوفر قطعها ومستلزماهتا اعتبارا من يوم غد.

أردوغان :محاية األقصى ليس مهمة أطفال فلسطني بل املسلمني كافة
إسطنبول – صفا -قال الرئيس التكي رجب طيب أردوغان ،إن الدفاع عن املسجد األقصى-أوىل القبلتني ،-ليس
سالحا ،إمنا تبين القضية الفلسطينية ومحاية القدس،
العزل الذين ال ميلكون سوى احلجارة
مهمة األطفال الفلسطينيني ّ
ا

ومهمة املسلمني كافة.
هي قضية ّ

وأضاف أردوغان خالل أعمال املؤمتر السنوي األول لرابطة "برملانيون ألجل القدس" ،يف إسطنبول اليوم ،أن" :الطريق

الوحيد للسالم الدائم يف الشرق األوسط ،هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967

عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار أن "اغتصاب حقوق الفلسطينيني ،أساس العديد من التوترات يف املنطقة ،وقرارات األمم املتحدة مل تكن كافية
لتاليف هذا الظلم ،ألنه ال يتم تطبيق أي من تلك القرارات يف النظام العاملي املوجود ،الذي يسود فيه قانون األقوايء

وليس القانون على األقوايء.
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فضال عن رفع
وأردف" :نتطلع إىل اختاذ اخلطوات الفورية الالزمة إلعادة األراضي التارخيية اليت ميلكها الفلسطينيون ،ا

الضغوط املمارسة ضدهم .ولن نقف صامتني حيال املمارسات واالنتهاكات اليت تقيد عبادة املسلمني وتضر بقداسة

املسجد األقصى".

وخبصوص مشروع قانون تقييد اآلذان املطروح يف إسرائيل قال أردوغان" :مثل هذه املناقشات اليت تعزز اإلقصاء

وتضع حرية الدين واملعتقد حتت األقدام ال تفيد أح ادا".

وأضاف" :لقد أوصلنا خماوفنا والنتائج اخلطرية اليت قد تنجم عن إقرار هذا املشروع إىل املسؤولني اإلسرائيليني".

ويهدف مؤمتر "برملانيون ألجل القدس" ،إىل تسليط الضوء على قضية القدس واالنتهاكات اليت جتري فيها من قبل

"إسرائيل" ،حتت شعار "القدس وحتدايت املرحلة".

مستوطنون يعتدون على شاب من القدس
القدس" -القدس "دوت كوم -مىن القوامسي -اعتدى مخسة مستوطنني على الشاب خالد عامر عليان ( 22عاما)
وهو من جبل املكرب يف القدس ،ما اسفر عن اصابته خبلع يف كتفه االيسر ورضوض يف احناء جسده ادخل اثرها اىل

مستشفى هداسا عني كارم حيث يرقد للعالج.

وتعرض الشاب خالد عليان وهو من سكان جبل املكرب للضرب إبستخدام العصي من قبل مخسة مستوطنني الليلة
املاضية ،بعد مغادرته لعمله يف سوبرماركت ،بينما كان يف طريقه للمنزل ابلقرب من بلدة صورابهر.

وأوضح حممد (شقيق خالد) أن صديق أخيه كان غادر مكان العمل بعده بقليل ،وشاهد املستوطنني وهم يعتدون عليه

ابلعصي ،فقام ابلدفاع عنه ومساعدته ،ما دفعهم للفرار من املكان بسيارة بيضاء ،وأتصل إبسعاف اهلالل األمحر

الفلسطيين حيث حضرت سيارة اسعاف للمكان ونقلته اىل مستشفى هداسا عني كارم.

واوضح أنه تبني لالطباء انه اصيب خبلع يف كتفه األيسر ورضوض يف أحناء جسده ،وأبلغوه أبنه سريقد يف املستشفى

ملدة أسبوع للعالج.

يذكر أن الشاب خالد عليان أسري سابق ،وكان اعتقل يف شهر أيلول من العام املاضي ،وأخلي سبيله يف شهر نيسان

املاضي ،بعد  7شهور من األسر يف سجين جمدو والنقب.

جرافات االحتالل هتدم منزالا وبركسا ابلقدس
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منزال لعائلة شيوخي
القدس احملتلة – صفا -هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس احملتلة فجر الثالاثء ،ا
يف احلارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،حبجة عدم التخيص.

فجرا املنزل يف احلارة الوسطى ،وأخرجتهم
وذكر مصعب شيوخي أن طواقم البلدية برفقة قوات االحتالل اقتحمت ا
ابلقوة من املنزل ،وشرعت هبدم املنزل ،وهو بناء قائم منذ حوايل عامني.

وأوضح أن طواقم البلدية هدمت البناء وهو عبارة عن غرفتني وشرفة ابستخدام أدوات اهلدم اليدوية ،الفتاا إىل أن
متا مر ابعا.
العائلة فوجئت ابقتحام املنزل بينما كانوا انئمني ،والشروع هبدمه ،حيث تبلغ مساحته  45ا

كسا للخيول يعود للمواطن ابراهيم سالمة يف بلدة جبل املكرب
ويف سياق متصل ،هدمت جرافات االحتالل اليوم ،بر ا
حصاان.
جنوب شرق القدس ،وصادرت
ا

اليوم حماكمة القاصرين زعتي وفراح ابلقدس
القدس احملتلة – صفا -تعقد احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس احملتلة اليوم الثالاثء ،جلسة للنطق ابحلكم حبق
عاما).
عاما ونصف) وشادي أنور فراح ( 13ا
الطفلني املقدسيني أمحد رائد زعتي ( 13ا

يذكر أن الطفلني معتقالن داخل مؤسسة لألحداث يف بلدة طمرة ابلداخل الفلسطيين احملتل منذ اتريخ

 ،2015/12/30بتهمة "حيازة سكني وحماولة قتل".

وتوصل حمامي الدفاع عن الطفلني ،مع النيابة اإلسرائيلية ابحلكم عليهما ملدة عامني يقضياهنا يف مؤسسات داخلية.

وأوضح طاقم الدفاع عن الطفلني احملامي حممد وحممود واحملامية ليئا تسيمل أهنما توصال التفاق مع النيابة العامة

"صفقة حكم" تقضي ابحلكم على الطفلني فراح وزعتي ،ملدة عامني يقضياهنا يف مؤسسة "يركا الداخلية".

وأضاف أن تثبيت احلكم سيكون يف  ،2016-11-29وهو اليوم الذي سيحتسب كأول يوم يف السجن الفعلي ،أي
أن املدة السابقة لن حتتسب من فتة احلكم.

االحتالل يعتقل  4مقدسيني ويستدعي آخرين ابلعيسوية
القدس احملتلة – صفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالاثء ،أربعة شبان خالل اقتحام منازهلم يف بلدة
العيسوية مشال شرق القدس احملتلة.

كال من األسري
وذكر رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" أن قوات االحتالل اعتقلت ا
احملرر حممد مسري عبيد ،وجمد مصطفى ،معاذ عبيد وحممد املصري عقب مدامهة منازهلم يف العيسوية وتفتيشها.
وأشار إىل أنه سيتم اليوم عرض هؤالء املعتقلني على قاضي حمكمة الصلح غريب القدس للنظر يف متديد اعتقاهلم
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ويف سياق متصل ،سلمت قوات االحتالل اليوم الطفلني قُصي درابس وأنس سامر حممود أمر استدعاء للتحقيق يف
غرف رقم  "٤يف مركز "املسكوبية".
ويف بلدة سلوان ،أوقفت قوات االحتالل مساء االثنني ،الشبان ودققت يف هوايهتم الشخصية أثناء مرورهم من واد

الراببة ابلبلدة ،كما أقامت نقطة تفتيش للمركبات حبي عني اللوزة.

احلكم ابلسجن  9أعوام على مقدسي بتهمة قتل مستوطن
القدس احملتلة – صفا -حكمت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس احملتلة اإلثنني ،على املقدسي حممد جهاد عبد

عاما) ابلسجن مدة تسعة أعوام ،بعد إدانته ابملشاركة يف إلقاء احلجارة على سيارة مستوطن يف
الرمحن الطويل ( 18ا
مستوطنة "أرمون هنتسيف" ،مما أدى ملقتله.

ضا على الطويل غرامة مالية بقيمة
وحبسب رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب ،فإن احملكمة فرضت أي ا

عشرة آالف شيكل ،واص افا احلكم ابجلائر.

وكان الطويل اعتقل ضمن جمموعة من أبناء قرية صور ابهر بتاريخ  ،2015/9/24ومكث عدة أشهر داخل سجون

االحتالل ،وأفرج عنه بتاريخ  2016/8/21بشرط حتويله للحبس املنزيل خارج مدينة القدس ،حيث اضطرت العائلة
الستئجار منزل يف بلدة أبو غوش.

وسيسلم نفسه إلدارة سجون االحتالل لقضاء مدة العقوبة بتاريخ .2016/12/18

اعتقال شاب عقب االعتداء عليه مبخيم شعفاط
القدس احملتلة – صفا -اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عصر االثنني ،خميم شعفاط مشال شرق القدس احملتلة،
واعتقلت أحد الشبان عقب االعتداء عليه.

وقال الناطق اإلعالمي ابسم حركة فتح ابملخيم اثئر فسفوس لوكالة "صفا" إن قوات كبرية من الوحدات اخلاصة

اقتحمت املخيم من جهة احلاجز العسكري ،ومتركزت يف املدخل والشارع الرئيس ابملخيم ،ما أدى الندالع مواجهات

عنيفة بني الشبان والقوات.

وابال كثي افا من األعرية املطاطية والقنابل الصوتية والغاز املسيل للدموع خالل
وأوضح أن قوات االحتالل أطلقت ا
املواجهات ،دون وقوع إصاابت.
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وأضاف فسفوس أن تلك القوات اعتدت ابلضرب على أحد الشبان بشكل وحشي ،ومن مث اعتقلته دون معرفة

األسباب ،وبعد ذلك انسحبت من املخيم.

******************
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