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   25/10/2017 االربعاء:التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

  

 أطفال من القدس 3 االحتالل يفرض الحبس المنزلي والغرامة المالية على . 

 مجموعات من المستوطنين ُتجّدد اقتحاماتها للمسجد األقصى  . 

 شيرين العيساوي تروي تجربة سنوات االعتقال . 

 الثقافة الفلسطينية تتحدى االحتالل في ليالي القدس . 

 بلدية االحتالل بتعزيزات عسكرية تقتحم منازل في عقبة السرايا: القدس. 

  تسّلم دفعة جديدة من إخطارات هدم المنازل في سلوانبلدية االحتالل. 

 االحتالل يواصل حملته االنتقامية من مواطني العيسوية. 
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 أطفال من القدس 3االحتالل يفرض الحبس المنزلي والغرامة المالية على 

  

ثالثة أطفال من القدس المحتلة قّررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ليلة أمس، االفراج عن  -وفا 2017-10-25القدس 
 .بشروط تشمل الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، ودفع كفالة نقدية بقيمة ألف شيقل

  
 .محمد الشويكي، وأمير نصر اهللا، وصالح أبو عصب: وشملت القرارات كالً من

  
 

 مجموعات من المستوطنين ُتجّدد اقتحاماتها للمسجد األقصى
   

تُواصل مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها المتجّددة للمسجد األقصى المبارك، من جهة  -وفا 2017-10-25القدس 
 .باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

  
وقال مراسلنا إن مجموعات المستوطنين ضّمت عددًا من ُغالة المتطرفين اليهود بلباسهم التلمودي التقليدي، وحاولوا أداء 

  .ودية صامتة في منطقة باب الرحمةتلم" صلوات"
 

 شيرين العيساوي تروي تجربة سنوات االعتقال
 

تستذكر المحامية المقدسية شيرين العيساوي بعضا من المحطات القاسية لتجربتها األخيرة في سجون االحتالل، مؤكدة أنها 
 .أمضت معظم فترة االعتقال في العزل االنفرادي

 
الوحيد للمحامية الفلسطينية، وإنما التجربة الخامسة، لكنه كان األطول بين جميع االعتقاالت إذ ولم يكن هذا االعتقال 

 .شهرا 43استمر 

 
تقول شيرين إنها اعُتقلت بتهمة تقديم خدمات لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بعد اقتحام منزلها ببلدة 

 .، وتّم عزلها على الفور لمشاركتها في إضراب تضامني كان يخوضه األسرى اإلداريونالقدس  العيساوية شمال شرق
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بالترتيب مع وزارة شؤون -االعتقال لما فيه صالحها وصالح األسيرات، حيث بدأت تقول األسيرة المحررة إنها وظفت سنوات 
بمساعدة باقي األسيرات في التقدم المتحان الثانوية العامة، وساهمت في تعليم باقي األسيرات اللغة  -األسرى الفلسطينية

 .العبرية، وفي توعيتهن بقضايا قانونية تخصهن

  
أنها كانت تُعزل ألقل األسباب، حتى لو كان تعبيرا عن رأي سياسي، أو بذريعة االعتداء على تستذكر شيرين من مآسي السجن 

 .سّجانات، وهناك في العزل كانت تشتاق لرؤية األشجار والطبيعة وسماع صوت العصافير

  
ة إلى أن العائلة لم تجتمع تدين األسيرة المحررة بالفضل لوالديها اللذين وقفا معها وظال يزورانها طوال فترة اعتقالها، مشير 

منذ االنتفاضة األولى حتى اليوم، إذ ال بد من وجود أحد أفرادها داخل السجن، مما شكل عبئا على والديها اللذين فقدا أحد 
 .أشقائها شهيدا خالل االنتفاضة األولى

  
فتقول إنها    القدس، فهو هواء المدينة،أما أكثر ما تستذكره شيرين خالل تنقالتها من سجن الدامون إلى محاكم االحتالل في 

 .كانت تتأكد من وصولها القدس عندما تشتم رائحة هوائها رغم أنها ال ترى شيئا ألن سيارة نقل المساجين مغلقة تماما

  
أحسست بأن روحي عادت لي، أسير بحرية في شوارع وأزقة القدس، أنظر إلى السماء وأرى "ومع تنسم هواء الحرية تقول 

لكني تركت ورائي أسيرات تعلقت بهن، فرحن لإلفراج عني، وكلهن أمل باإلفراج .. بعد أربع سنوات من حبس حريتي نجومها
 ".القريب عنهن

  
 الجزيرة: المصدر 

 
 الثقافة الفلسطينية تتحدى االحتالل في ليالي القدس

 

المحتلة على الفن والثقافة لفتح جبهة جديدة، وذلك في تحد لالحتالل اإلسرائيلي  القدس راهنت عدة مراكز ثقافية في مدينة
 .معوقات كثيرة لتنغيص مختلف مناحي حياة المقدسيين وباقي الفلسطينيين  الذي يفرض

 
ونظمت شبكة فنون القدس التي تضم خمسة مراكز ثقافية في المدينة مهرجان ليالي القدس تم خالله تقديم عشرات 
الفعاليات واألنشطة الثقافية والفنية بهدف إحياء الحياة الثقافية الفلسطينية في المدينة المحتلة رغم كل المعوقات التي يضعها 

   .االحتالل

 



 

  ة فلسطينــــدول
  لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
  لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

 للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

  

  

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 
 

ليقولوا لالحتالل اإلسرائيلي نحن هنا وباقون، " إحنا هون"شعار   الذي اختتم فعالياته رفع المقدسيونوفي المهرجان الثقافي 
 .ومضت الليالي على إيقاعات فنية متنوعة بدأت بزفة فلسطينية تراثية تستعيد أيام الماضي الجميل في القدس

 
مزج بين رموز تراث يحرص الفلسطينيون على حمايته، وبين ال  وفق رؤية تروم  وجرت معظم الفعاليات الفنية والثقافية للمهرجان

  .رمزية رسالة الوجود التي يصر الفلسطيني على أن يحملها هنا في كل مكان ومناسبة

 
 الجزيرة: المصدر 

 
 بلدية االحتالل بتعزيزات عسكرية تقتحم منازل في عقبة السرايا: القدس

 
 وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 

عقبة "اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، تحرسها قوة من جنود وشرطة االحتالل، اليوم الثالثاء،
 .في القدس القديمة، وسط أجواء مشحونة بالتوتر" السرايا

 
أو صيانة، أو بناء  وقالت مصادر محلية، إن الهدف من عملية االقتحام للمنطقة ودهم منازلها، هو التفتيش عن ترميمات،

 .منشآت إضافية للمنازل؛ لمخالفتها

  
علما أن االحتالل وجمعيات استيطانية تحاول وضع اليد على عدد من منازل المنطقة، ما تسبب بأزمات ومواجهات سابقة 

  .بين المواطنين من جهة وقوات االحتالل والجمعيات االستيطانية من جهة ثانية
 

 ة جديدة من إخطارات هدم المنازل في سلوانبلدية االحتالل تسّلم دفع
 

 وكالة قدس نت لألنباء –القدس المحتلة 

سلمت طواقم تابعة لبلدية القدس العبرية، اليوم الثالثاء، دفعة جديدة من إخطارات الهدم لعدد من منازل المواطنين في أحياٍء 
 .رخيصمختلفة من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بحجة عدم الت

 
وقالت مصادر محلية، إن قوة من جنود وشرطة االحتالل، رافقت طواقم البلدية العبرية، في حين داهمت طواقم تابعة لشركة 

بحراسات عسكرية، عدة منازل وأزالت عّداداتها وقطعت المياه عنها بذريعة عدم تسديد " جيحون"المياه التابعة لالحتالل 
  .للشركة المذكورةأصحاب هذه المنازل مستحقات 
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 االحتالل يواصل حملته االنتقامية من مواطني العيسوية
 

واصلت قوات االحتالل، اليوم األربعاء، تنكيلها بسكان بلدة العيسوية وسط القدس، والتي تضمنت قبل يومين اعتقال 
وفرض ضرائب متنوعة على تجارها، العشرات من أبناء البلدة، وتكرار اقتحام ودهم أحيائها ومنازلها، وتوزيع إخطارات هدم 

 .وغيرها

 
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل أجرت في ساعات صباح اليوم، تفتيشا استفزازيا داخل حافالت النقل العام في البلدة، 

 .خاصة التي تنقل طلبة المدارس، وأّخرتهم عن دوامهم

 
عّلقت الدراسة األسبوع الماضي لثالثة أيام في مختلف   قدوكانت قوى وشخصيات ووجهاء العيسوية ولجنة أولياء أمور الطلبة 

مدارس البلدة، احتجاجًا على اقتحامات االحتالل المتكررة للبلدة تزامنا مع خروج الطلبة من مدارسهم واالعتداء عليهم 
 .والتنكيل بهم

 
 

 

  - انتهى- 


