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البيرة.

"هبة العاصمة" :مئات اإلصابات في جمعة الغضب السادسة
محافظات " -األيام" :أصيب مئات
المواطنين بجروح وحاالت اختناق
متفاوتة خ�ل�ال المواجهات التي
ش���هدتها العديد من محافظات
الوطن تندي���دًا باعتراف الرئيس
األميرك���ي دونالد ترامب بالقدس
المحتلة عاصمة لدولة االحتالل
وخرجت المس���يرات لألس���بوع
الس���ادس عل���ى التوال���ي عق���ب
ص�ل�اة الجمعة ،م���ن مراكز المدن
والقرى وص���وال إلى نقاط التماس،
حيث اندلع���ت مواجهات عنيفة
في أعق���اب قمع ق���وات االحتالل
للمتظاهرين.
فقد أصيب  176مواطنًا ،أمس ،في
آخر حصيلة تصدرها وزارة الصحة.
وأفادت وزارة الصحة  ،في بيان،
وصل «األي���ام» :ب���أن  68مواطنًا
أصيب���وا في مواجه���ات بالضفة،
بينم���ا أصي���ب  108مواطنين في
مواجهات غزة.
وذكرت الوزارة أن المستشفيات
التابع���ة له���ا تعامل���ت م���ع 47
إصاب���ة ف���ي الضفة وغ���زة ،بينما

تم عالج بقي���ة اإلصابات ميدانيا،
دون اإلش���ارة لطبيع���ة اإلصابات
ودرجاتها.
وفي المواجهات التي شهدتها
الضف���ة الغربي���ة  ،أصي���ب طفل
برص���اص االحتالل في بلدة تقوع،
ش���رق مدينة بيت لح���م ،جنوبي
الضفة الغربية.
وأش���ارت وزارة الصحة ،في بيان
منفصل له���ا ،أن الطف���ل أصيب
بالرصاص الح���ي في اليد والفخذ،
وجرى نقله إلى مستش���فى «بيت
جاال» الحكومي ،لتلقي العالج.
وفي وقت سابق من مساء امس،
أعلن���ت جمعي���ة اله�ل�ال األحمر
إصابة  43ش���خصًا بجراح وحاالت
اختناق بمواقع متفرقة من الضفة
الغربية ،فيما أعلنت وزارة الصحة
في غزة ،إصابة  41آخرين برصاص
االحتالل خ�ل�ال المواجهات قرب
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

القدس
نظم مئات المواطنين وقفة في

ساحات المسجد األقصى بمدينة
القدس المحتلة ،مع انتهاء صالة
الجمعة.
ورفع المش���اركون ف���ي الوقفة
العل���م الفلس���طيني ،ورددوا
هتافات "القدس عربية" ،و"بالروح
بالدم نفديك يا أقصى".
وقال مدير ع���ام دائرة األوقاف
اإلسالمية في القدس ،الشيخ عزام
الخطيب ،للصحفيين ،إن أكثر من
 40ألف���ا أدوا ص�ل�اة الجمع���ة في
المسجد األقصى.
وأدان الشيخ يوسف أبو سنينه،
خطي���ب المس���جد األقص���ى ،في
خطب���ة الجمعة ،الق���رار األميركي
وقال" إنه قرار ظالم وباطل وال نقر
به".
وأضاف خطيب المسجد االقصى
«األوض���اع الت���ي نعيش���ها في
أرضن���ا المبارك���ة أوضاع س���يئة
للغاية والممارس���ات الظالمة لن
تزيدنا أمتن���ا إال ثباتا ،فأرضنا قد
سلبت وبني عليها المستوطنات
ومقدس���اتنا تنته���ك فيه���ا

الحرمات واعتقال الرجال والنساء
واألطفال والس���جون ق���د امتألت
وتضييق المعيش���ة على الناس
 ،كل ذل���ك يه���دف إلخراجنا من
أرضن���ا ونح���ن بالمقاب���ل نق���ول
ه���ذه األرض أرضنا والمقدس���ات
مقدساتنا وبيت المقدس مسرى
ومع���راج نبينا محم���د صلي الله
عليه وسلم ،وس���وف نبقى فيها
إل���ى أن يرث الله ع���ز وجل األرض
ومن عليها».
في الس���ياق ،انتشر عشرات من
أفراد شرطة االحتالل على المداخل
الخارجي���ة لألقص���ى .واحتج���زوا
بطاقات الهوية الش���خصية لعدد
من المصلين.
وف���ي بل���دة أبودي���س ،ش���رق
الق���دس المحتلة هاجمت وحدات
المس���تعربين الشبان واعتقلت 3
منهم ،ما أدى إلى اندالع مواجهات
بين جنود االحتالل والشبان.

نابلس
فف���ي مدين���ة نابلس ش���يعت

جماهي���ر المحافظ���ة ،جثم���ان
الش���هيد عل���ي قين���و ( 16عاما)،
إلى مثواه األخيرة في قرية عراق
بورين جن���وب المدين���ة ،والذي
استش���هد أول من أمس برصاص
جي���ش االحتالل  ،خالل مواجهات
م���ع االحتالل ف���ي بلدت���ه عراق
بورين.
كما ش���هدت قرى بورين وبيتا
واللبن الش���رقية جن���وب مدينة
نابل���س مواجه���ات عنيف���ة بين
شبان وقوات االحتالل التي قمعت
مسيرة س���لمية خرجت للتنديد
باإلعالن األميركي ،واس���تخدمت
قوات االحت�ل�ال خاللها الرصاص
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل
الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأف���ادت ش���هود عي���ان ب���أن
عصابات المس���توطنين هاجمت
من���ازل المواطنين في قرية اللبن
الش���رقية ،إال أن األهال���ي تصدوا
لهم.
وأصي���ب خمس���ة مواطني���ن
بالرص���اص المعدن���ي المغل���ف
بالمط���اط ،خ�ل�ال مواجه���ات مع
قوات االحت�ل�ال على مدخل قرية
بيتا جنوب مدينة نابلس.
وقالت مص���ادر طبي���ة إن فتى
أصيب برصاص���ة معدنية مغلفة
بالمطاط ف���ي منطقة الرأس ،نقل
عل���ى إثره���ا للمستش���فى ،كما
أصي���ب أربعة آخ���رون بالرصاص
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط
وعولجوا ميدانيا.
كم���ا اعتقل���ت ق���وات االحتالل
أربعة ش���بان خ�ل�ال المواجهات
ق���رب مدخ���ل قرية بيت���ا جنوب
مدينة نابلس.
وقالت مصادر إعالمية ،إن جنود
االحتالل اعتقلوا الشبان األربعة،
وأجروا معهم تحقيقا ميدانيا.
وأضاف���ت أن ق���وات االحت�ل�ال
أغلقت مدخل القرية الرئيس���ي،
وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة،
ومنع���ت المواطنين م���ن الدخول
والخروج وإل���ى القرية ،إلى جانب
رش من���ازل المواطني���ن بالمياه
العادمة.
وفي قرية اللبن الشرقية جنوب
نابلس ،أصيب ثمانية ش���بان في
مواجه���ات م���ع ق���وات االحتالل
اإلسرائيلي بقرية.
وقالت مصادر محلية إن  6شبان
أصيب���وا بالرص���اص المطاط���ي،
واثن���ان آخ���ران بح���روق نتيجة
إصابتهم بقنابل الغاز المس���يل
للدم���وع بش���كل مباش���ر ،خ�ل�ال
المواجه���ات الت���ي اندلعت بعد
ظهر أمس تندي���دا بإعالن ترمب
الق���دس المحتلة عاصم���ة لدولة
االحت�ل�ال اإلس���رائيلي .ووص���ف
المواجهات بالعنيفة.
وأوضح���ت أن مجموع���ة م���ن
المس���توطنين ،تحتم���ي بقوات
االحت�ل�ال ،تطلق الرص���اص بين
الحي���ن واآلخ���ر عل���ى الش���بان
المتظاهرين.
وبينت أن قوات االحتالل رش���ت
منازل المواطنين بالمياه العادمة.
فيما أش���ارت مصادر محلية إلى
أن ع���ددا من المواطني���ن أصيبوا
باالختن���اق خ�ل�ال مواجهات على
حاجز حوارة جنوب المدينة.

وكانت قوات االحتالل اقتحمت
فجر أمس ،عدة أحياء في المنطقة
الغربية من مدينة نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن أصوات
الرص���اص الحي وقناب���ل الصوت
س���معت في محيط مبنى جامعة
النجاح الجديد "األكاديمية".
واضافت المصادر ان عدة جيبات
لالحتالل اقتحمت منطقة رفيديا
م���ا ادى الى ان���دالع مواجهات مع
الشبان.
وذك���ر ش���هود عي���ان أن قوات
االحت�ل�ال ص���ادرت ع���ددا م���ن
كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال
التجارية في منطقة رفيديا.
في بلدة بيت فورك شرق نابلس،
أصيب مواطن���ان بالرصاص الحي
خالل مواجهات مع قوات االحتالل.
وق���ال مدي���ر مركز اإلس���عاف
والط���وارئ ف���ي جمعي���ة الهالل
األحم���ر بمحافظة نابل���س أحمد
جبريل إن مواطنين اثنين أصيبا
بالرصاص الحي خ�ل�ال مواجهات
ف���ي بل���دة بي���ت فوري���ك ،فيما
أصيب آخران بالرصاص المعدني
المغلف بالمطاط ،إضافة إلى عدد
آخر باالختناق نتيجة استنش���اق
الغاز المسيل للدموع.

بيت لحم
وفي مدينة بي���ت لحم ،أصيب
أربعة مواطنين باالختناق ،واعتقل
عضو المجلس الثوري حسن فرج،
والنقاب���ي وس���ام حم���دان ،خالل
قمع االحتالل مس���يرة بالقرب من
الجدار الفاصل ،ش���مال المدينة،

التي انطلق���ت بعد صالة الجمعة،
احتجاج���ا عل���ى ق���رار الرئي���س
األمريك���ي االعت���راف بالق���دس
عاصم���ة لدولة االحتالل ،وتضامنا
مع األسيرة إسراء الجعابيص.
واندلعت المواجه���ات ،بالقرب
م���ن الج���دار الفاصل ،بع���د إلقاء
ق���وات االحت�ل�ال لقناب���ل الغ���از
المسيلة للدموع ،وإطالق الرصاص
المعدني المغل���ف بالمطاط على
المش���اركين في المسيرة وقالت
مصادر صحفية ،أن قوات االحتالل
أطلق���ت قناب���ل الغاز المس���يلة
للدموع ،وقنابل الصوت ،والرصاص
المعدني المغل���ف بالمطاط على
المشاركين في المسيرة السلمية،
وعل���ى عش���رات الش���بان الذين
رش���قوا جنود االحتالل بالحجارة،
وأغلقوا الطريق الرئيس المحاذي
لقصر جاسر بالمتاريس واإلطارات
المشتعلة.
ودع���ا خطي���ب الجمعة الش���يخ
عبد الكري���م عياد ،إل���ى مواصلة
الح���راك الش���عبي ض���د ق���رار
الرئي���س األميرك���ي ونص���رة
للقدس والمقدس���ات اإلس�ل�امية
والمسيحية.
وكان عش���رات المواطني���ن
انطلق���وا في مس���يرة اث���ر صالة
الجمع���ة ،وص���وال إل���ى الج���دار
الفاصل ،ف���ي الجهة الش���مالية
لمدينة بي���ت لحم ،ورفعوا خاللها
األعالم الفلس���طينية ،والشعارات
المنددة بجرائ���م االحتالل وقرار
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل.

وف���ي بلدة الخض���ر ،جنوب بيت
لحم ،اندلع���ت مواجهات مماثلة
في أعقاب اقتحام جنود االحتالل
للبلدة.
وأفادت مصادر محلية بأن شبان
البلدة تصدوا للقوة المقتحمة ما
أدى إلى ان���دالع مواجهات عنيفة
أطلق���ت خاللها ق���وات االحتالل
قناب���ل الغ���از المس���يل للدموع
والرصاص باتجاه المتظاهرين.
وف���ي بل���دة تق���وع ش���رق بيت
لح���م ،أصي���ب ش���اب بالرصاص
الحي ،خالل مواجه���ات مع قوات
االحت�ل�ال اندلعت عل���ى المدخل
الغربي للبلدة بين الشبان وقوات
 ،م���ا أدى إلصابة ش���اب برصاصة
في القدم ،نق���ل إثرها إلى إحدى
المستش���فيات ف���ي مدينة بيت
لحم لتلقي الع�ل�اج ،حيث وصفت
حالته بالمستقرة.
كما أصيب ع���دد من المواطنين
باالختناق نتيجة استنش���اقهم
الغ���از المس���يل للدم���وع ،الذي
أطلقته قوات االحتالل.

غزة
وفي قطاع غ���زة ،أصيب  45مواطنًا
بالرصاص الحي ،وأكثر من  70آخرين
خالل مواجهات عنيفة بين الش���بان
وقوات االحتالل ،في عدة محاور شرق
وشمال قطاع غزة.
ووفقا لم���ا أكده الدكتور أش���رف
الق���درة الناطق باس���م وزارة الصحة
في قط���اع غزة ،فقد وصل مش���افي
القطاع نحو  45إصابة بالرصاص،
يتبع >>>

