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مش����يرًا إلى أن األطقم الطبية
العاملة المستش����فيات ،قدمت
العالج����ات واإلس����عافات الطبية
الالزمة للمصابين.
وأش����اره القدرة إلى أن األطقم
الطبي����ة التابعة ل����وزارة الصحة
والهالل األحمر ،تعاملت ميدانيا
مع أكثر من  70إصابة باالختناق،
نتجت عن استنش����اق غاز مسيل
للدموع ،أطلقت����ه قوات االحتالل
تجاه المتظاهرين.
وكان����ت مواجه����ات اندلع����ت
قرب بلدة عبسان الجديدة شرق
محافظة خ����ان يون����س ،وكذلك
قبال����ة منطقة "أبوصفية" ش����رق
مخي����م البري����ج ،أطلق����ت خاللها
ق����وات االحتالل الرص����اص الحي
وقناب����ل الغاز المس����يل للدموع
تج����اه المتظاهرين ،ما تس����بب
في إصابة ستة شبان بالرصاص
الحي ش����رق خان يونس ،ووقوع
إصابتين في منطقة البريج.
كما اندلعت مواجهات مماثلة
قرب حي الشجاعية شرق مدينة
غزة ،أش����عل خاللها المتظاهرون
اإلط����ارات المطاطي����ة ،ورش����قوا
آلي����ات االحتالل بالحج����ارة ،في
الوق����ت الذي أطلق����ت فيه قوات
االحتالل الرص����اص وقنابل الغاز
بكثافة ما أدى إلى إصابة  17شابا
بالرصاص الحي وعدد آخر بحاالت
اختن����اق ،جراء استنش����اق الغاز
المسيل للدموع.
وأش����ار ش����هود عي����ان إلى إن
مواجهات اندلع����ت بعد وصول
مئ����ات الش����بان إل����ى المناط����ق
الش����رقية لمخيم جبالي����ا وبلدة
بيت حانون شمال القطاع ،ولفتوا
إل����ى أن الش����بان رش����قوا مواقع
االحتالل العس����كرية المنتشرة
عل����ى خ����ط التحدي����د بالحجارة،
والزجاجات الفارغ����ة ،كما رفعوا

األع��ل�ام الفلس����طينية قرب خط
التحدي����د ،بينما أش����عل آخرون
إطارات مطاطية.
فيم����ا أطل����ق جن����ود االحتالل
الرصاص وقنابل الغاز المس����يل
للدموع ،ما تس����بب في إصابة 15
ش����ابا ش����رق جبالي����ا ،ومواطنين
شرق منطقة بيت حانون.
وش����هدت مناطق متفرقة من
محافظتي خ����ان يون����س ورفح،
مس����يرات واحتجاج����ات ،رفض����ًا
لقرار الرئي����س األميركي ترامب،
نقل س����فارة بالده إل����ى القدس
الشريف.
وخرج المئ����ات م����ن المصلين
في مس����يرات ،رافعي����ن األعالم
الفلسطينية ،وصورا لمجسم قبة
الصخرة ،ورددوا هتافات مناوئة
لقرار ترام����ب ،وداعية لتصعيد
الفعاليات الشعبية.

رام الله والبيرة
وفي محافظ����ة رام الله والبيرة،
دارت مواجه����ات بي����ن جن����ود
االحت��ل�ال وش����بان غاضبين عند
مدخل مدينة البيرة الش����مالي،
اطل����ق جن����ود االحت��ل�ال خاللها
الرص����اص المعدن����ي المغل����ف
بالمطاط ورصاص التوتو المحرم
دولي����ا وقناب����ل الص����وت والغاز
المس����يل للدموع باتجاه الشبان
ما أدى إلى إصابة ش����اب برصاص
التوت����و ف����ي قدمه إضاف����ة إلى
إصابة العشرات باالختناق.
وأطلق����ت ق����وات االحت��ل�ال،
الرص����اص المطاط����ي ،والغ����از
المسيل للدموع ،وقنابل الصوت
بكثاف����ة تج����اه الش����بان ،الذين
رش����قوا جنود االحتالل بالحجارة.
كما أطلق جن����ود االحتالل قنابل
الصوت والغ����از تجاه الصحفيين
المتواجدي����ن ف����ي الم����كان،

ومنعوه����م من االقتراب لتغطية
األحداث ،وطردوهم تحت تهديد
السالح.
وكان����ت المواجه����ات اندلعت
عقب مسيرة جماهيرية انطلقت
من أمام مسجد جمال عبد الناصر
ف����ي البي����رة ،عق����ب أداء ص��ل�اة
الجمع����ة في س����ادس أس����ابيع
الغضب رفضا لقرار نقل السفارة
واالعت����راف بالق����دس عاصم����ة
لدولة االحتالل.
وسار المشاركون في المسيرة
ع����دة كيلومت����رات وص����وال إلى
المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وفي قرية بدرس ،قمعت قوات
االحت��ل�ال تظاه����رة خرجت في
قرية بدرس غرب مدينة رام الله
واطلق جن����ود االحتالل الرصاص
الحي والمطاطي والغاز المس����يل
للدموع بكثافة تجاه المشاركين
فيها ما أدى إل����ى إصابة العديد
منهم بحاالت اختناق.
وف����ي قري����ة بلعين ،غ����رب رام
الله ،أصيب عش����رات المواطنين
باالختن����اق بع����د قم����ع ق����وات
االحت��ل�ال مس����يرة القري����ة
األس����بوعية ،والمن����ددة بإعالن
الرئيس األميركي مدينة القدس
المحتلة عاصمة لدولة االحتالل.
وأطلقت ق����وات االحتالل قنابل
الغاز المس����يل للدم����وع وقنابل
الص����وت صوب المش����اركين في
المس����يرة م����ا أدى إلصاب����ة عدد
منهم باالختناق.
ورفع المش����اركون في المسيرة
العلم الفلسطيني ،وجابوا شوارع
القرية وهم ي����رددون الهتافات
واألغان����ي الداعية إل����ى الوحدة
الوطني����ة ،والمؤكدة على ضرورة
التمسك بالثوابت الفلسطينية،
ومقاومة االحتالل وإطالق س����راح
جميع األسرى.

من جهة أخرى ،أفرجت سلطات
االحتالل اإلسرائيلي عن الناشط
في المقاومة الشعبية أشرف أبو
رحمة ،بعد انته����اء محكوميته،
ثالثة شهور ،ودفعه غرامة مالية
قيمتها خمسة آالف شيقل.
وف����ي قري����ة المغي����ر ،ش����مال
ش����رقي رام الله ،أصيب  ٧شبان
بالرص����اص الح����ي والمعدن����ي
المغل����ف بالمطاط ،والعش����رات
باالختن����اق خ��ل�ال مواجه����ات
عنيفة ،شهدتها القرية.
وأصي����ب ش����ابين بالرص����اص
الحي ،في حي����ن أصيب  ٥آخرين
بالرص����اص المعدن����ي المغلف
بالمط����اط ،ونق����ل المصابون إلى
مستش����فى الخدم����ات الطبي����ة
العس����كرية في قرية ترمسعيا
القريبة.
واقتحم����ت ق����وات كبي����رة من
جي����ش االحتالل ،واش����تبكت مع
أهال����ي القري����ة ،الذي����ن تصدوا
لجيش االحت��ل�ال ،الذين توغلوا
ف����ي ش����وارع القري����ة وحواريها
ً
وسط إطالق وابال غزيرًا من قنابل
الغاز السام.
وألقى الشبان والفتية الحجارة
نحو قوات االحتالل ،وطارد الشبان
األليات العس����كرية في ش����وارع
القري����ة ،في حين أطل����ق الجنود
الرص����اص المعدن����ي المغل����ف
بالمط����اط بكثاف����ة ،كم����ا أطلقوا
قناب����ل الغ����از الس����ام ،وتعمدوا
إطالقها نحو منازل المواطنين.

الخليل
وفي مدين����ة الخلي����ل ،قمعت
قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم
الجمعة ،مس����يرة س����لمية دعت
اليها القوى الوطنية واإلسالمية
ف����ي المحافظ����ة رفض����ا إلع��ل�ان
ترمب االعتراف بالقدس عاصمة

الخليل.

إلسرائيل.
واندلعت مواجه����ات مع قوات
االحتالل في منطقة باب الزاوية
وس����ط مدين����ة الخلي����ل ،اطلقت
قوات االحت��ل�ال خالله����ا قنابل
الصوت والغاز المس����يل للدموع
صوب المشاركين لتفريقهم.

قلقيلية
وفي مدين����ة قلقيلية ،اعتقلت
قوات االحتالل ش����ابا من مدينة
قلقيلية ،وأصابت العشرات خالل
مواجهات عل����ى الحاجز الجنوبي
والشمالي للمدينة.
وقالت مص����ادر أمنية إن قوات
االحتالل اعتقلت الش����اب حسن

ط����ارق صب����ري ( 18عام����ا) ،خالل
المواجهات الت����ي اندلعت على
المعبر الشمالي للمدينة.
وق����ال مدي����ر مركز اإلس����عاف
والطوارئ ف����ي محافظة قلقيلية
منذر نزال ،إن طواقم اإلس����عاف
تعامل����ت مع  13مصابا باالختناق
نتيجة استنشاق الغاز المسيل
للدموع ،تم عالجهم ميدانيا.
وف����ي قري����ة كفر قدوم ش����رق
قلقيلي����ة ،أصي����ب ش����اب بعيار
معدني خ��ل�ال مواجهات أعقبت
قم����ع ق����وات االحتالل مس����يرة
القرية األسبوعية التي انطلقت
رفضا للق����رار األميركي االعتراف
بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

وأفاد منسق المقاومة الشعبية
في كفر قدوم مراد ش����تيوي أن
جنود االحت��ل�ال اقتحموا منتزه
القرية واتخذوه ثكنة عس����كرية
وأطلقوا منه األعي����رة المعدنية
المغلفة بالمط����اط وقنابل الغاز
والصوت مما أدى إلى إصابة شاب
بعي����ار معدني ف����ي رجله وعولج
ميدانيا
وأكد ش����تيوي أن مئات الشبان
تص����دوا لجنود االحت��ل�ال الذين
دفع����وا بتعزي����زات إضافي����ة
القتحام البل����دة ونصبوا الكمائن
إال انهم فش����لوا وانس����حبوا دون
اعتقال احد
وبي����ن ش����تيوي أن المس����يرة

حمل����ت رس����الة للمس����توطنين
مفاده����ا أن ش����عبنا ل����ن يق����ف
مكت����وف األي����دي أم����ام تصاعد
هجماتهم وس����يدافع عن نفسه
ب����كل الوس����ائل الت����ي كفلتها
القواني����ن الدولي����ة للش����عوب
الواقعة تحت االحتالل.

أريحا
وعل����ى مدخ����ل مدين����ة أريحا،
اندلعت مواجه����ات عنيفة بين
الش����بان وقوات االحت��ل�ال التي
أطلق����ت قناب����ل الغاز المس����يل
للدم����وع والرص����اص باتج����اه
المتظاهرين والذين ردوا برشق
قوات االحتالل بالحجارة.

م���رك���ز ح���ق���وق���ي :االح����ت��ل�ال ي��ق��ن��ص
ّ
المواطنين ويتعمد قتل أكبر عدد منهم
غزة  -أكد المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان ،أم���س ،أن قوات االحتالل
اإلس���رائيلي تتعم���د إيق���اع أكبر ع���دد ممكن م���ن الضحايا ف���ي صفوف
المتظاهرين الفلسطينيين" ،خاصة أنها كثفت من استخدام الذخيرة الحية
في مواجهة المدنيين العزل وبش���كل مقصود ،وعبر عمليات قنص مباشرة
لهم".
وأشار المركز ،في بيان له ،إلى أن قوات االحتالل قتلت ،مساء أمس ،طفلين
فلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأصابت ثالثة مدنيين آخرين،
بينهم طفالن ،في القطاع ،وصفت إصابة اثنين منهم بالخطرة.
ّ
وأض���اف :إن اقتراف هاتي���ن الجريمتين الجديدتين يأت���ي في ظل حالة
التصعي���د الت���ي تنتهجها حكومة االحت�ل�ال منذ الق���رار األميركي بإعالن
الق���دس عاصمة لدولة االحت�ل�ال ،وهما تدلالن على تعم���د إيقاع أكبر عدد
ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.
ّ
وبي���ن أن متابع���ة طواق���م المركز تظهر أن ق���وات االحت�ل�ال كثفت من
استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل وبشكل مقصود ،وعبر
عمليات قنص مباش���رة لمدنيين في تظاهرات سلمية ،علمًا أن المتظاهرين
لم يشكلوا أي إيذاء أو تهديد لحياة جنود االحتالل.
وأك���د أنه يتابع بقل���ق عميق تده���ور األوضاع في األرض الفلس���طينية

المحتلة ،وينظر بخطورة بالغة إلى اس���تخدام الق���وة المميتة ضد مدنيين
عزل مشاركين في تظاهرات سلمية.
وأدان المرك���ز اس���تخدام قوات االحت�ل�ال للقوة المفرط���ة والمميتة غير
المتناس���بة ضد المتظاهرين ،ورأى أنها نتيجة الضوء األخضر لالحتالل بعد
الق���رار األميركي بإع�ل�ان القدس عاصمة لدولة االحتالل ،ما يمثل اش���تراكًا
مباشرًا في جريمة عدوان ويهدد السلم واألمن الدوليين بشكل مباشر.
ودعا المجتمع الدولي والهيئات األممية إلى التدخل لوقف جرائم االحتالل
وانتهاكات���ه المتصاعدة ،والعمل على توفير حماية دولية للفلس���طينيين
في األرض المحتلة.
ّ
وجدد المركز مطالبته لألطراف الس���امية المتعاقدة على اتفاقية جنيف
الرابعة الوف���اء بالتزاماتها الواردة في المادة األولى م���ن االتفاقية ،والتي
تتعهد بموجبها أن تحترم االتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع األحوال،
كذلك التزاماتها الواردة في الم���ادة  146من االتفاقية بمالحقة المتهمين
باقتراف مخالفات جس���يمة لالتفاقية ،علمًا أن هذه االنتهاكات تعد جرائم
حرب وفقًا للمادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب
البروتوك���ول اإلضاف���ي األول لالتفاقية في ضمان ح���ق الحماية للمدنيين
الفلسطينيين في األراضي المحتلة.

شاب يرشق موقعًا محصنًا لقناصة االحتالل شرق غزة.

غزة :االحتالل يقيم بؤر قنص جديدة قبالة مواقع المواجهات
كتب محمد الجمل:
أقامت جرافات االحتالل العس���كرية مدعومة بدباب���ات ورافعات ،بؤرًا
حصينة جديدة قبالة مواقع المواجهات األسبوعية ،في مناطق متفرقة
ش���رق القطاع ،ليتمركز خلفها قناصة من جن���ود االحتالل ،إلطالق النار
تجاه المتظاهرين.
وقال ش���هود عيان :إن معظم المواقع التي اعتاد المتظاهرون التوجه
إليها لالش���تباك مع قوات االحتالل مس���اء كل يوم جمعة ،شهدت ،منذ

س���اعات صباح أمس ،وصول جرافات ورافعات ،عمدت إلقامة تالل رملية،
وإحاطتها بمكعبات أس���منتية ،وأكياس ممتلئة بالرم���ال ،بها فتحات
إلخراج فوهات البنادق.
وأوض���ح الش���هود أن المواقع الجدي���دة معظمها كان أكث���ر ارتفاعًا
وقربًا من المواقع العس���كرية ،وفي مواجه���ة مواقع التظاهرات ،وتمتاز
بحصانتها ،لحماية الجنود المتمركزين خلفها.
وتس���ببت مواقع القنص التي يتمترس خلفه���ا قناصة محترفون من
جنود االحتالل ،في سقوط مئات الجرحى وعدد من الشهداء ،منذ اندالع

انتفاضة العاصمة قبل عدة أسابيع.
وكان���ت قوات االحتالل عززت من انتش���ارها على ط���ول خط التحديد،
الواق���ع ش���رق محافظت���ي رفح وخ���ان يونس جن���وب قطاع غ���زة خالل
الساعات األربع والعشرين الماضية ،خاصة في محيط مواقع التظاهرات
واالشتباكات اليومية ،بعد أن دفعت بالمزيد من الدبابات وناقالت الجند
المصفحة للمنطقة المذكورة.
ووفقًا لما أكده مواطنون من س���كان البلدات الحدودية ،فإن االنتش���ار
وتموض���ع الدبابات تركز قبالة المناطق التي كانت ش���هدت مصادمات

ومواجهات بين شبان وقوات االحتالل ،أول من أمس.
وأفادت مصادر محلية بأن االنتش���ار الكثيف للدبابات تركز قرب حي
النهض���ة ومنطقة الفخ���اري ،وكذلك قبالة منطقة الفراحين ،وعبس���ان
الجديدة.
وترافق انتش���ار الدبابات مع قيام جنود االحت�ل�ال المتمركزين داخل
أبراج المراقبة ،بفتح نيران أس���لحتهم الرشاش���ة بصورة متقطعة تجاه
بس���اتين ومنازل قريبة من القرى المذكورة ،خاصة خالل س���اعات صباح
أمس ،دون أن يبلغ عن إصابات.

