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  2016 أكتوبر، 12األربعاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  بلباسهم التلمودي قصىاألفي مستوطنون يحاولون الصالة. 

 اعتقال شاب وخالته من بلدة الرام شمال القدس. 

 االحتالل يعتقل سيدة من الرام وينسحب منها عقب مواجهات عنيفة: القدس. 

  بعيدا عن مراقبة االحتالل؟" الشيوخي"كيف شّيع المقدسيون جثمان الشهيد 

  مع طلبة المدارسإصابة امرأة في الرأس خالل اقتحام الرام وسط مواجهات عنيفة. 

 استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل في سلوان. 

 تحقيق صهيوني يكشف قتل شقيقين فلسطينيين دون سبب شمال القدس. 

 انطالق أعمال مؤتمر االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين.  
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  بلباسهم التلمودي قصىاألفي مستوطنون يحاولون الصالة 

حاول عدد من المستوطنين اليهود، اليوم األربعاء، أداء طقوس  -وفا 2016-10- 12القدس 
المبارك خالل  قصىوشعائر وصلوات تلمودية، بلباسهم وزيّهم الديني اليهودي، برحاب المسجد األ

 .اقتحامه وتنفيذ الجوالت االستفزازية والمشبوهة فيه

باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة واقتحم أكثر من ثمانين مستوطنا اليوم المسجد المبارك من 
  .ومتالحقة وبحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

الذين استجابوا لنداء المؤسسات والشخصيات "عدد كبير من المصلين  قصىويتواجد في األ
للذود عنه واحباط مخططات مشبوهة كانت منظمات  قصىاأل إلىالمقدسية االعتبارية بشد الرحال 

" الغفران"أو " الكيبور"تزامنا مع عيد  قصىل المزعوم أعلنت نيتها تنفيذها في المسجد األالهيك
  ."العبري

  
  

  ه من بلدة الرام شمال القدساعتقال شاب وخالت
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، اليوم األربعاء،  -موقع مدينة القدس  2016-10-12القدس 

  .شمال القدس المحتلةالشاب محمد الهشلمون، من بلدة الرام 
أحد مراكز التوقيف  إلىكما اعتقلت خالته السيدة غدير جمجوم من نفس البلدة، واقتادتهما 

  .والتحقيق التابعة لمخابرات االحتالل في المنطقة
وكانت الرام شهدت الليلة الماضية وصباح اليوم مواجهات متواصلة وعنيفة، بين الشبان وطلبة 

االحتالل من الجهة الثانية، أسفرت عن إصابة سيدة برصاصة مطاطية  المدارس من جهة، وقوات
  .بالرأس واعتقال سيدة ثانية
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  االحتالل يعتقل سيدة من الرام وينسحب منها عقب مواجهات عنيفة: القدس

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، قبل قليل، سيدة  -موقع مدينة القدس  2016-10- 12القدس 
الشارع الرئيسي ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، خالل مواجهات ُوصفت بالعنيفة فلسطينية، من 

  .وغير المسبوقة في البلدة
سيارة عسكرية باتجاه أحد مراكز التوقيف والتحقيق، في  إلىواقتاد االحتالل السيدة الفلسطينية 

باحية عنيفة أسفرت عن الوقت الذي انسحبت فيه قوات االحتالل من البلدة، بعد مواجهات ليلية وص
إصابة سيدة برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، وإصابة عشرات المواطنين باختناقات نتيجة إطالق 

  .االحتالل عشرات القنابل الغازية السمة وبعشوائية في البلدة
  

  بعيدا عن مراقبة االحتالل؟" الشيوخي"كيف شّيع المقدسيون جثمان الشهيد 
تمكن عشرات المقدسيين من تشييع جثمان الشهيد  -دينة القدس موقع م 2016-10- 12القدس 

، بعيدًا عن رقابة قوات االحتالل ومخابراتها )عاماً  20(األسير المحرر علي عاطف الشيوخي 
ووحداتها المستعربة، عقب استشهاده برصاص االحتالل، في مواجهات عنيفة جدًا شهدتها بلدة 

  .الليلة الماضية المبارك، قصىسلوان جنوب المسجد األ
، "منطقة الحوض"وكان الشهيد الشيوخي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص االحتالل الحي أسفل البطن 

خالل مواجهات في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، في الوقت الذي أكد فيه شهود عيان، أن قوات 
عة للهالل األحمر االحتالل تركت الشيوخي ينزف، ومنعت قوات االحتالل طواقم اإلسعاف التاب

المستشفى بواسطة مركبة خاصة،  إلىالفلسطيني من الوصول إليه، كما أعاقت إجراءات االحتالل نقله 
  .حتى اسُتشهد

وتشييعه في  -للحيلولة دون اختطافه من االحتالل- ونجح الشبان في حمل جثمان الشهيد بكل سرية 
بحي جبل المكبر المجاور لبلدة سلوان، " ةتربة السواحر "مثواه األخير، في مقبرة  إلىوقت الحق 

  .وسط هتافات التكبير التي صدحت بها حناجر المشيعين
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، وحكمت عليه محكمة االحتالل 2014يذكر أن الشيوخي كان اعتقل في شهر تشرين أول عام 
شهرا، وتعرض لالعتقال عدة مرات، واالعتقال األول كان له ولتوأمه محمد، وكانا  15وقتها بالسجن 

  .عاماً  12يبلغان 
  

  ارسإصابة امرأة في الرأس خالل اقتحام الرام وسط مواجهات عنيفة مع طلبة المد
أصيبت سيدة فلسطينية، برصاص معدني مغّلف  - موقع مدينة القدس  2016-10-12القدس 

بالمطاط، أطلقها أحد جنود االحتالل، صباح اليوم األربعاء، عقب اقتحام بلدة الرام شمال القدس 
  .المحتلة، ووسط مواجهات عنيفة وغير مسبوقة ما زالت دائرة في البلدة حتى اآلن

وقال مراسلنا في القدس، أن قوات كبيرة من جنود االحتالل، بآلياتها، اقتحمت البلدة في ساعات 
الليلة الماضية، وداهمت منزل الشهيد مصباح أبو صبيح، واعتلت سطحه وسطح العديد من منازل 

لسامة المواطنين في الشارع الرئيسي، وشرعت بإطالق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والغازية ا
 إلىوالرصاص الحي والمطاطي على طلبة المدارس؛ وأصابوا عشرات المواطنين باختناقات، باإلضافة 

إصابة عدد من الشبان بجروح متفاوتة، لم تتمكن سيارات اإلسعاف من الوصول اليهم، بسبب اغالق 
  .االحتالل للمدخل الرئيسي للبلدة بدوريات وآليات عسكرية

اء جنود االحتالل بالضرب المبرح على أحد المواطنين في الشارع الرئيسي اعتد إلىولفت مراسلنا 
خالل توجهه لشراء الخبز ألطفاله، في حين تعطّلت الدراسة في معظم مدارس البلدة، وما زال الطلبة 

  .والشبان يواجهون قوات االحتالل ويردون عليها بالحجارة والزجاجات الفارغة
أمس، مواجهات مستمرة وعنيفة اشتدت حدتها في ساعات المساء وكانت بلدة الرام شهدت، عصر 

والليل، أشعل خاللها الشبان اإلطارات المطاطية ووضعوا الحجارة في الشوارع الرئيسية، لعرقلة اقتحام 
االحتالل للبلدة، وسط إطالٍق كثيف وعشوائي للقنابل الغازية السامة المدمعة والصوتية الحارقة 

  .طاطيوالرصاص الحي والم
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يذكر أن الرام تشهد مواجهات عنيفة منذ يوم األحد، عقب اإلعالن عن استشهاد ابن البلدة مصباح 
مستوطنين، وما تبع ذلك من محاوالٍت من  8أبو صبيح، بعد تمكنه من قتل جندي ومستوطنة وإصابة 

  .االحتالل للتنكيل بعائلة الشهيد؛ األمر الذي قوبل بغضب واسع من أبناء البلدة
  
  
  

  استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل في سلوان
استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثالثاء، عقب إطالق  -  قدس برس 2016-10-12القدس 

  .قوات االحتالل النار عليه خالل مواجهات في بلدة سلوان شرقي القدس المحتلة
ير المحّرر علي عاطف أمجد أبو عصب، بأن األس" لجنة أهالي األسرى المقدسيين"وأفاد رئيس 

استشهد برصاص االحتالل خالل المواجهات العنيفة التي شهدتها بلدة ) عاماً  20(إبراهيم شيوخي 
  .سلوان عقب إحراق دورية عسكرية صهيونية بالزجاجات الحارقة

، وُحكم 2014أكتوبر عام / يذكر أن الشهيد علي كان قد اعتقل في الثامن من شهر تشرين أول
  .شهرًا، عقب إدانته بعدة تهم 15ة بالسجن لمد

، بأن شرطة "قدس برس"في سلوان قد أفاد في تصريحات لـ " مركز معلومات وادي حلوة"وكان 
في بلدة سلوان، وانتشرت بين أحيائها " حرس الحدود"جانب عناصر  إلىاالحتالل استنفرت قواتها 

  ".بشكل همجي واستفزازي للسكان"
قتحام أعقبت تمّكن شبان فلسطينيين من إحراق مركبة عسكرية صهيونية وأضاف المركز أن عملية اال

  .في سلوان، بعد رشقها بالزجاجات الحارقة
أن جنود االحتالل بدأوا بإلقاء القنابل الصوتية والغازية وأعيرة الرصاص الحي والمطاطي  إلىوأشارت 

باسي أثناء دهم وتخريب صوب الشبان الفلسطينيين، كما اعتدت على عائلة المواطن خليل الع
  .منزلهما
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أن طواقمها تعاملت مع حالة إصابة بسيطة " جمعية الهالل األحمر الفلسطيني"من جهتها، ذكرت 
  .لشاب فلسطيني تعّرض لعيار مطاطي في العين، وتمت معالجته ميدانًيا

االحتالل وأضافت أن سيارة اإلسعاف التابعة لها، تعّرضت للتفتيش ثماني مّرات من قبل قوات 
  .المنتشرة في أحياء سلوان

وكان أربعة شبان فلسطينيين ُأصيبوا برصاص االحتالل خالل مواجهات في بلدة الرام شمالي القدس 
  .المحتلة، كما اعتقل جنود االحتالل شابين لم تعرف هويتهما بعد

  
  

  تحقيق صهيوني يكشف قتل شقيقين فلسطينيين دون سبب شمال القدس
كشف تحقيق صهيوني مقتل الشابة الفلسطينية مرام  -موقع مدينة القدس  2016-10- 11القدس 

على أيدي عناصر من األمن ) عاماً  16(، وشقيقها الطفل إبراهيم طه )عاماً  23(أبو إسماعيل 
  .الصهيوني في حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة، دون أن يكون هناك أي سبب يستدعي ذلك

غربي " الصلح"العبرية على موقعها االلكتروني، اليوم الثالثاء، أن محكمة " هآرتس"ة وذكرت صحيف
القدس أزالت أمر حظر النشر عن التحقيق في هذه القضية، يوم أمس، بناًء على طلب الصحيفة، 

إن شريطا مصورا يؤكد أن إبراهيم لم يشهر "ونقلت عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيق قولها 
  .أطلقوا النار عليه، بينما كان يحاول إبعاد شقيقته عن المكان" يونسرائيلاإل"وحراس الحاجز سكينا، 

وحسب الصحيفة، أكدت المصادر التي شاهدت الشريط المصور، أن الحراس أطلقوا النار باتجاه 
 إلىمترا، وإبراهيم لم يحمل سكينا في أي مرحلة، ولكن عندما كان يسعى  20الشقيقين من مسافة 

  .تحريك شقيقته، أطلقوا الحراس النار عليه، وقتلوهما
رفضت " يةسرائيلاإل"أنه جرى نشر إفادات متناقضة حول هذه الجريمة، كما أن الشرطة  إلىوأشارت 

" يةسرائيلاإل"وكانت الشرطة . نشر الشريط المصور الذي يوثق إطالق النار، بزعم أنه مادة تحقيق
  .أثارا شبهات لدى الحراس في الحاجز زعمت بعد الجريمة أن الشقيقين
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مترا، وأنهما  20وفي المقابل، أكد شاهد عيان فلسطيني أن الحراس أطلقوا النار عليهما من مسافة 
الخلف،  إلىلم يشكال أي خطر، وأنه بعد النيران األولى التي أطلقت حاول إبراهيم سحب شقيقته 

  .وعندها قُتل
ئلة الشهيدين، وهما سليمان شاهين ونائلة عطية، طلبا الحصول على وكان المحاميان اللذان يمثالن عا

  .الشريط المصور، وتقرير تشريح جثتي الشهيدين، ولكنهما لم يحصال عليهما حتى اآلن
. وفي إطار التحقيق في القضية، جرى التحقيق مع عناصر أمن االحتالل بينهم أفراد شرطة، وحراس

موديعين "ق النار، وهما حارسان مدنيان يعمالن في شركة وهناك مشتبهان بخرق تعليمات إطال
 90، التي تعمل في حاجز قلنديا، ورغم ذلك مددت المحكمة أمس أمر حظر النشر لمدة "إزراحي
  .يوما
  

  انطالق أعمال مؤتمر االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين
مؤتمر االئتالف العالمي للنقابات افُتتحت اليوم، أعمال  -وكاالت  2016-10-11اسطنبول 

لنصرة القدس وفلسطين، في إسطنبول التركية، بحضور رسمي وشعبي، وبمشاركة نخبة من 
  .والفلسطينية. الشخصيات العربية واإلسالمية

تفعيل النشاط النقابي من أجل خدمة القدس  إلىوأبدى المشاركون في الجلسة األولى، تطلعهم 
  .وفلسطين

النخوة "ؤتمر المهندس الدكتور ليث شبيالت، في كلمته، إن دافع حضور اليوم هو وقال رئيس الم
والذي  -القدس قدسنا جميعا وفلسطين هي بوصلتنا - والغيرة إلنقاذ الشعار الذي كان دائما يجمعنا 

إنقاذ بعد أن عصفت باألمة اإلسالمية كل أشكال الفتن الحالقة للدين من سياسية  إلىبات في حاجة 
عصبية إقليمية جلبت لنا كل الويالت، وجلبت السعادة للمشروع الصهيوني  إلىمذهبية  إلىطائفية  إلى

  ".الذي بات يمتد ويتوسع دونما رادع
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نجتمع في هذا الوقت العصيب الذي تمر به األمة وقد تراجع االهتمام والعمل : "وأضاف شبيالت
لة الرئيسية التي تنضبط بها النشاطات وجميع وبالطبع كانت القدس البوص... لقضية األمة المركزية

  ".المناضلين
تفعيل النشاط النقابي من أجل خدمة القدس وفلسطين من خالل انضمام  إلىوأبدى شبيالت تطلعه 

هذا التشكيل  إلىاالئتالف النقابي التركي، مؤكدا أن المؤتمر سيوزع نماذج للراغبين في االنضمام 
  .النقابي الجديد
ت بالمشاركين في المؤتمر وأبرزهم نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتلمش، ومحمد ورحب شبيال

  .أرسالن رئيس نقابة خدمات البلديات راعي المؤتمر، وعلي يالتسين رئيس نقابة موظفي القطاع العام
إن "وهو أحد رعاة الحفل، " حق ايش"من جانبه، قال محمود أرسالن، رئيس اتحاد نقابات العمال 

  .حد أهداف هذا التجمع هو رفع الحصار عن فلسطينأ
بتوضيح وجهة نظرها من أجل حماية القدس وفلسطين في جميع "وأكد أرسالن على أن النقابة ستقوم 

المحافل الدولية، إيمانا بقضية فلسطين العادلة، التي نقف نحن بجانبها وندعم الحقوق الفلسطينية  
  ".كاملة

بات قامت بالعديد من األنشطة من أجل القدس وفلسطين إال أنها ما زالت أن النقا إلىوأشار أرسالن 
  .غير كافية، ومن هذه األنشطة رعاية األيتام في غزة ومحاوالت فك وكسر الحصار

، علي يلتشن الراعي الرئيس "المأمور سن"من جانبه، تحدث رئيس اتحاد الموظفين العموميين 
ي لألراضي الفلسطينية يأخذ طابع التدرج، وزاد بعد عام سرائيلإلاالستيطان ا"للمؤتمر، مؤكدا على أن 

  .أي بعد اتفاقية كامب ديفيد 1980
المسلمين وكل أحرار العالم تحرير ذاكرتهم من االحتالل، الذي "وشدد يلتشن على أنه يجب على 

  ".يحاول أن يسوق روايته الكاذبة للعالم ويتباكى في األمم المتحدة
أن يتحرك الجميع باتجاه نصرة فلسطين بشكل منظم، وبشكل يعكس إنسانية أنه يجب "مؤكدا 

  ".وعدالة هذه القضية
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وختمت الجلسة األولى بكلمة نائب رئيس الوزراء على كورتلمش الذي أكد فيها على أن القدس هي 
ريخية محور السياسة الخارجية التركية ويجب على الجميع أن يطرح هذه القضية للعالم بأبعادها التا

  .انطالقا من مبادئنا وأخالقنا
أن ال سالم في العالم دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودون وقف "وأكد كورتلمش 

  .االستيطان الذي يسرق األراضي الفلسطينية مدينة مدينة وقرية قرية
هم من العمل ومنع" يسرائيلاإل"أهل القدس والتضييق عليهم من االحتالل  إلىوأشار كورتلمش 

ما يتعرض له الفلسطينيون يجب أن يالمس : "وقال قصىوالتحرك بحرية والصالة في المسجد األ
  .ضمير كل إنسان حي ويدفعه للمناداة بحرية وعدالة القضية الفلسطينية

يجب أن نروي القضية الفلسطينية، وأن نطرحها أمام العالم بشكلها الصحيح وبأبعادها : "وأكد قائالً 
هو أصل اإلرهاب في المنطقة وهو الذي أسس له قبل " يسرائيلاإل"ريخية التي تؤكد أن االحتالل التا

  ".مائة عام عبر عصابات الهاغانا واألرجون
وختم نائب رئيس الوزراء بدعوة جميع المسلمين والدول اإلسالمية بضرورة جعل قضية فلسطين 

  .ساتهم الخارجيةالعادلة والحصار الظالم فيها على سلم أوليات سيا
  
  

  - انتهى-
  


