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 96مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة
القدس احملتلة – صفا -اقتحم عشرات املستوطنني املتطرفني صباح األحد ،املسجد األقصى املبارك من جهة ابب
املغاربة حبراسة مشددة من شرطة االحتالل اخلاصة.
وكانت شرطة االحتالل فتحت عند الساعة السابعة والنصف صباحا ابب املغاربة ،ونشرت وحداهتا اخلاصة وقوات
التدخل السريع يف ساحات األقصى ،متهيدا لتوفري احلماية الكاملة القتحامات املستوطنني.
وقال اإلعالمي املختص يف شؤون القدس واألقصى حممود أبو عطا لوكالة "صفا" إن  96مستوطنا اقتحموا يف الفرتة
الصباحية املسجد األقصى على عدة جمموعات ،يتقدمهم عددا من املرشدين واحلاخامات اليهود.
وأضاف أن املستوطنني نظموا خالل االقتحام جوالت مطولة يف أحناء متفرقة من ابحات األقصى ،كما تلقوا شروحات
عن اتريخ ومعامل "اهليكل" املزعوم.
وأوضح أن قوات االحتالل واصلت متركزها عند البواابت ،والتدقيق يف البطاقات الشخصية للمصلني الوافدين
لألقصى ،مبينا أن هناك محلة حتريض متواصلة ملالحقة كل انشط يتكرر تواجده ابملسجد.
وأكد أنه ابلرغم من إجراءات وممارسات االحتالل ،إال أن هناك إصرار من أهل القدس والداخل الفلسطيين احملتل على
التواصل مع األقصى والتواجد فيه.
وأشار إىل أن قوات االحتالل كثفت تواجدها وانتشار عناصرها وفرق اخليالة يف البلدة القدمية ابلقدس احملتلة ،وعند
مداخلها وأبواهبا ،وخاصة ابيب العامود والساهرة ،ونصبت نقاط تفتيش للمارة والشبان.
هذا وأدى العديد من املستوطنني صلوات تلمودية قرب ابب السلسلة فور خروجهم من املسجد األقصى.
ويف سياق متصل ،دعت منظمة "نساء من أجل اهليكل" إىل اقتحام مجاعي للمسجد األقصى يوم اخلميس القادم تزامنا
مع بداية "الشهر العربي" ،وحماولة إقامة صلوات تلمودية فيه ،ختليدا لذكرى بعض املستوطنني الذين قتلوا يف األشهر
األخرية.
وأوضح أبو عطا أن مستوطين مستوطنة "عموان" دعوا أيضا القتحام األقصى يوم اخلميس ،وأهنم سيحاولون إقامة
صلوات داخل املسجد ،وسط دعوات لعدم إخالء املستوطنة ،وسيختمون ذلك بوقفة احتجاجية عند ساحة الرباق.
يذكر أن املسجد األقصى يتعرض بشكل شبه يومي لسلسلة اقتحامات وتدنيس من قبل املستوطنني وشرطة االحتالل

اليت توفر احلماية الكاملة هلم ،وسط قيود تفرضها على دخول املصلني.
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عبد القادر :إسرائيل متارس التهجري الصامت حبق املقدسيني
أمد /القدس  :قال حامت عبد القادر ،مسؤول ملف القدس يف حركة فتح ،إن "القدس تواجه حراب مفتوحة ،تستخدم
فيها إسرائيل كل إمكانياهتا لفرض واقع جديد وإحداث خلل يف امليزان الدميوغرايف لصاحل املستوطنني ،على حساب

الوجود الفلسطيين".

وأشار عبد القادر ،خالل لقاءه مع قناة "الغد" اإلخبارية ،إىل أن إسرائيل متارس التهجري الصامت حبق املقدسيني،

معتربا أن هدم املنازل يعد رأس الزاوية يف احلرب ضد املقدسيني على وجه اخلصوص ،مطالبا بضغط دويل على إسرائيل

لوقف هدم املنازل.

إسبانيا قلقة إزاء املخططات االستيطانية اجلديدة يف القدس الشرقية
مدريد -وفا -اعلنت إسبانيا عن قلقها بسبب اإلعالن الصادر عن "السلطة البلدية يف القدس" ،والذي تعلن به عن
خمططاهتا لبناء ما يقارب من  500وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة "راما شلومو" يف القدس الشرقية ،جزء منها سيتم
بناؤه فوق أراضي خاصة ملواطنني فلسطينيني .وأكدت احلكومة اإلسبانية يف بيان صدر عن وزارة اخلارجية والتعاون

اإلسبانية اليوم اجلمعة ،مرة أخرى ،أن توسع املستوطنات يف القدس الشرقية ،مثل "راما شلومو" ،ويف األراضي

الفلسطينية احملتلة ،يعترب إغتصااب للقانون الدويل وعقبة أمام السالم ،وهتديدا حلل الدولتني (إسرائيل وفلسطني)،
ليتعايشا بسالم وأمن ضمن حدود اثبتة ومعرتف هبا من الطرفني.

القدس :االحتالل مينع حفال تكرمييا للفائزين مبسابقة األذان والتجويد
قدس احملتلة -احلياة اجلديدة -دايال جوحيان -منعت سلطات االحتالل ،اليوم السبت ،حفال تكرمييا للطلبة الفائزين

مبسابقة التجويد واآلذان دعت له مجعية الرازي للثقافة واجملتمع وهيئة املرابطني يف اندي القدس .وسلمت سلطات

االحتالل قرارا لنادي القدس موقعا من وزير األمن الداخل "جلعاد أردان" يقضي إبغالق مقر النادي يف املدينة
املقدسة .وقال رئيس هيئة املرابطني يف القدس يوسف خميمر لـ"احلياة اجلديدة" إن قوات االحتالل دامهت مقر النادي

مطالبة من مجيع املوجودين اخالء املكان ومنعت إقامة احلفل استنادا لقانون املؤذن الذي طرح مؤخرا للمناقشة يف

الكنيست اإلسرائيلي ،معتربا أن االجراء عنصري وان احلفل تربوي وديين حبت .وأضاف خميمر أن االحتفال هو نشاط
سنوي تقيمه املؤسستان مبشاركة طلبة من املراحل االبتدائية واالعدادية والثانوية من  50مدرسة يف القدس لتعليم

التجويد واالذان.
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الدفاع املدين ينقذ عائلة ويسيطر على حريق يف الرام
القدس احملتلة – احلياة اجلديدة -أنقذت وأخلت طواقم الدفاع املدين يف حمافظة القدس فجر اليوم األحد مثاين مواطنني
من داخل بناية سكنية بعد إشتعال النريان يف مصنع مطاط وكاوتشوك يقع يف احلواصل أسفل البناية ببلدة الرام مشال

القدس  .وذكر تقرير إدارة العالقات العامة واالعالم يف الدفاع املدين أنه وفور االبالغ عن احلريق حبواصل وخمازن

أسفل بناية سكنية تبني أهنا مصنع مطاط وكاتشوك لصنع مستلزمات األحذية ،توجهت الطواقم من مركز دفاع مدين
الرام مبساندة طواقم وحدة الدعم واالسناد اىل مكان احلريق وسارعت ابخالء شقة ماهولة ابلسكان يف البناية املكونة

من  3طوابق واتمينهم يف منطقة امنة واملباشرة ابمخاد النريان اليت كانت مشتعلة داخل املصنع  ،حلني متت السيطرة
على احلريق وحصره يف بداايته ومت انقاذ املصنع جبميع حمتوايته من ماكنات وبضاعة وحصر االضرار مبطاط بالستيكي

قد احرتق بزاوية املصنع اضافة اىل السيناج على جدران املصنع  .واشاد مسري الدفاع املدين يف احملافظة الرائد حممد
األقرع بدور املواطنني يف اإلبالغ السريع عن أي حادث او حريق ملا له من أثر يف احلد من اخلسائر والسيطرة على
احلدث يف بداايته ،وأهاب بضرورة تفقد التيار الكهرابئي والشبكة يف املنازل بصورة دورية ،ومتديدات الغاز املنزيل،

وعدم حتميل الوصالت الكهرابئية محال زائدا ما يؤدي إىل حوداث خطرية ،واحلفاظ على االطفال ومراقبتهم وااللتزام

دائما إبجراءات الوقاية والسالمة العامة حلماية املواطنني وممتلكاهتم.

االحتالل ينصب حاجزا بسلوان ويفتش الشبان
القدس احملتلة – صفا -نصبت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح األحد حاجزا عسكراي يف حي عني اللوزة ببلدة

سلوان جنويب املسجد األقصى املبارك.

وحبسب مركز معلومات وادي حلوة ،فإن قوات االحتالل أوقفت املركبات على احلاجز الذي أقامته يف عني اللوزة،

وأخضعت الشبان واملارة للتفيش.

وأ شار إىل أن تلك القوات نصبت مساء السبت حاجز تفتيش آخر على مفرق وادي الراببة ابلبلدة ،واعتدت على
املواطنني املارين عربه ،فيما اقتحمت حي البستان ،وأنزلت الراايت االسالمية املعلقة.

يذكر أن بلدة سلوان تتعرض بشكل شبه يومي لسلسلة من املمارسات واالعتداءات اإلسرائيلية هبدف التضييق على

سكاهنا وفرض العقاب اجلماعي عليهم.

الوزير أردان لتلفزيون إسرائيل:سنهدم منازل املتهمني إبشعال احلرائق
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القدس – /PNNقال وزير االمن الداخلي االسرائيلي “جلعاد اردان ” يف لقاء له على التلفزيون االسرائيلي مساء
اليوم السبت ابنه طالب حكومة االحتالل هبدم املتهمني ابشعال احلرائق اليت نشبت يف اسرائيل خالل االايم املاضية.

احملرضني”
وكان قد اشار أردان ،يف حديث سابق له إىل ان جهاز الشرطة االسرائيلي بدء حبملة ملالحقة من وصفهم بـ “ ّ
على إضرام النريان يف األراضي احملتلة ،عن طريق منصات التواصل االجتماعي يف شبكة اإلنرتنت.

احملرضني على
وذكرت الشرطة اإلسرائيلية يف بيان هلا ،أن الوزير أردان طالب الشرطة برتكيز جهودها للوصول إىل “ ّ
إحراق البالد” ،إىل جانب احملتفني ابحلرائق املندلعة يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ ثالثة أايم.

إحصائية هنائية :نصف مليار شيقل خسائر إسرائيل نتيجة احلرائق
خاص دنيا الوطن -ترمجة مؤمن مقداد

قال مهندسو البلدية يف مدينة حيفا" :إن اخلسائر اليت حلقت ابملنازل جراء موجة احلرائق يف املدينة بلغت نصف مليار

شيكل ،حسب ما أوردت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية على موقعها اإللكرتوين .وأضاف التقرير أن قرابة  2800دومن

اندلعت فيها النريان يف قضاء حيفا.

ويف تفاصيل احلرائق اليت اندلعت ،ذكرت "يدعوت أحرنوت" أن حوايل  436حريقا اندلع خالل موجة احلرائق يف كافة

أرجاء البالد ،ابإلضافة إىل أن  527منزال يف حيفا غري صاحلة للسكن بعد احلريق ،فيما تضررت  1.784شقة سكنية

بفعل احلرائق يف مدينة حيفا.

وأكد موقع "واال العربي" أن آخر إحصائية ألضرار احلرائق ،هي تدمري احلرائق حلوايل  41,000دومن حىت اآلن ،حيث

فاقت كارثة الكرمل قبل  6سنوات واليت كانت أضرارها  35,000دومن.

من انحية أخرى ،ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن احلرائق اليت اندلعت خالل األايم املاضية ،أتت على 11,000
الغاابت

دومن

من

فيما

شاركت

ملا

التابعة

يسمى

الصندوق

القومي

اليهودي

"كرين

كييمت".

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إىل أن مليون ونصف مليون طن من املواد السائلة ومثبّطات احلريق سكبت على احلرائق،
طائرات

واليت

اإلطفاء

ن ّفذت

480

طلعة

جوية

خالل

موجة

احلرائق.

ونتج عن احلرائق وفق إحصائية لـ "يديعوت أحرونوت"  180مصااب طيلة أايم احلرائق ،فيما تعاملت بلدية حيفا

والشرطة مع  18,000مكاملة جندة خالل احلريق.

وأعلنت سلطة اإلطفاء واإلنقاذ يف "إسرائيل" أنه نظرا للظروف الراهنة واستمرار موجة احلرائق واألحوال اجلوية اجلافة،

فقد تقرر متديد قرار منع إشعال النريان يف مجيع اأحناء البالد حىت يوم الثالاثء القادم.
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وأكدت القناة "  2العربية" نقال عن جلعاد أردان ،أنه متت السيطرة على كافة احلرائق يف كامل البالد وسيتم التعامل مع
تعمد".
مفتعل احلرائق كإرهايب وسأعمل على هدم بيته ،فيما أشار التقييم األمين األويل إىل أن احلريق يف حلميش ُ
"م ّ

وأوضحت ،أن سلطة اإلطفاء قررت منع إشعال النريان يف األماكن املفتوحة واألحراش وكروم الزيتون ومكبات النفاايت
وغريها ،مؤكدة أن من خيالف هذا القرار سيعرض نفسه للغرامة املالية الباهظة ورمبا السجن الفعلي.

وتستمر حالة الطوارئ واالستنفار ،حيث تقرر اختاذ خطوات فعلية بعد مشاورات مكثفة بني اجلهات األمنية املختلفة،

ومن بني هذه اخلطوات تكثيف اجلوالت امليدانية لطواقم اإلطفاء واإلنقاذ واجلهات األمنية املختلفة إىل جانب طلعات

استطالعية للطائرات اليت وصلت إىل البالد من دول خمتلفة ،فيما نوهت القناة " 2العربية" إىل أنه سيعقد غدا جملس

الوزراء اجتماعا خاصا يف حيفا بسبب موجة احلرائق.

املقاصد واملطلع مهددان ابإلغالق بسبب الديون
القدس  -معا  -أكد د .رفيق احلسيين املدير العام ملستشفى املقاصد اخلريية اإلسالمية وأمني سر شبكة مستشفيات
القدس الشرقية ،ود .وليد منور املدير العام ملستشفى املطلع أن مستشفى املقاصد واملطلع أصبحتا اليوم قاب قوسني

أو أدىن من اإلغالق ،بسبب عدم تسديد املستحقات املرتاكمة على السلطة الفلسطينية ،واليت جتاوز جمموعها 240

مليون شيكل " 63مليون دوالر" حىت اترخيه

وأكدوا أن هذه املستشفيات أصبحت غري قادرة على شراء األدوية واملستلزمات الطبية األساسية من الشركات املوردة

أو تسديد الديون املرتاكمة للمؤسسات اإلسرائيلية ،ابإلضافة إىل عدم القدرة على تسديد التزاماهتا امللحة.

وصرح د .احلسيين أن مستشفيات القدس الشرقية مل تتوقف ولو للحظة عن تقدمي خدمات طبية جلية للمواطن

الفلسطيين من كل أحناء الوطن ،وعالج أصعب احلاالت وأعقدها واليت كانت ُحت ّول يف السابق إىل خارج الوطن وتكلّف

خزينة الدولة أضعاف ما تدفعه للمستشفيات املقدسية.

وأضاف أنه ابلرغم من كون هذه املستشفيات تعد كربى املؤسسات الوطنية الصامدة يف القدس ،ويؤمها أكثر من

 150ألف مريض سنواي ،ويعمل فيها أكثر من ألفي موظف ،ويتدرب فيها املئات من طلبة كليات الطب والتمريض
واملهن الطبية املساندة ،ويتخصص هبا أكثر من مئيت طبيب مقيم ،إال أن إداريت مستشفى املقاصد ومستشفى املطلع

وبعد طرق كافة األبواب الرمسية لتحصيل جزء من املستحقات ،عادت "خبفي حنني" وبدون أية نتائج ،ومل تستطع

خالل الشهر املاضي احلصول إال على الفتات.

وأضاف احلسيين ومنور يف البيان املشرتك :خياراتنا اآلن حمدودة جدا وإذا ما استمر الوضع املايل على ما هو عليه
اليوم ،فإننا يف مستشفى املقاصد واملطلع سنعلن للمرضى آسفني أننا مضطرون للتوقف عن استقبال احلاالت غري
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الطارئة احملولة من الضفة وغزة بداية من يوم  29تشرين اثين القادم ،وإىل أجل غري مسمى بسبب عدم توفر األدوية

واملستلزمات الطبية األخرى اخلاصة بغرف العمليات.

وانشد احلسيين ابسم مجيع العاملني يف املستشفيات املقدسية الرئيس أن يوعز للمعنيني وعلى رأسهم وزير املالية

بتسديد املستحقات املرتاكمة على السلطة لصاحل مستشفيات القدس ،لتمكينها من الصمود واالستمرار يف عملها
الطيب االنساين الوطين خلدمة للمريض الفلسطيين من رفح وحىت جنني.

ويف الوقت ذاته ،قررت نقابة العاملني يف مستشفى املقاصد ،وابلتنسيق مع نقاابت العاملني يف مستشفى املطلع

واملستشفيات املقدسية األخرى ترتيب اعتصام داخل حرم مستشفى املقاصد يوم األحد القادم  27تشرين اثين،
احتجاجا على االستهتار والالمباالة من قبل وزارة املالية جتاه القدس ومؤسساهتا واليت متثل املستشفيات فيها أحد أهم

ركائز الصمود الوطين احملافظ على ما تبقى من القدس.

ودعت كل القوى النقابية والوطنية يف املدينة وخارجها اىل املشاركة يف هذا االعتصام.

كما سيتوجه عدد كبري من موظفي كافة املستشفيات املقدسية يف اليوم التايل إىل رائسة الوزراء ووزاريت املالية والصحة

إليصال صوت القدس إىل أهل الشأن وحتميلهم مسؤولياهتم التارخيية قبل أن اهنيار هذه املؤسسات الوطنية.

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