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إيران تركيا  روسيا  أوروبا  الواليات المتحدة  دولي  المغرب العربي  مصر  الخليج العربي  العراق  سوريا  فلسطين  عربي  الكل 
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كلمات مفتاحية

عشرات القتلى من اليهود المتشددين في حادث
انهيار جسر خالل احتفال ديني- (فيديوهات)
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"  36 حجم الخط 

) يهودي  احتفال  خالل  مدرج  انهيار   ) الجمعة،  فجر  األقل،  ع`  شخصا   44 ُقتل  أبيب:  تل 
منطقة الشمال، بحسب وسائل إعالم ع0lة.

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، بينها قناة كان الرسمية والقناة “13” (خاصة) إن 44 شخصا ع`
بمنطقة الجرمق  بجبل  يهودي،  احتفال  خالل  الشديدين  والتزاحم  التدافع  نتيجة  قتلوا،  األقل، 

الجليل (شمال).
لكن نجمة داود الحمراء (مؤسسة اإلسعاف اإلسرائيلية)، لم تؤكد ( بيان لها سقوط قت`، رغم
إعالن املتحدث باسمها ( وقت سابق الليلة بوقوع قت` ( الحادث، دون تحديد عددهم، بحسب

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الع0lة.
وصفت حالة   )  38 بينهم  من   ،Nمصاب  103 لنحو  اإلسعافات  قدمت  إنها  بيان   ) وقالت 

بالخطرة، ما زالوا ( مكان الحادث، و6 تم نلقهم للمستشفى.
وأوضحت أن هناك 18 مصابا ( حالة صعبة، و2 أصيبا بجروح متوسطة، و39 وصفت إصاباتهم

بالطفيفة.
وتم استدعاء 6 مروحيات عسكر0ة إلجالء املصابN، بحسب قناة “كان” الرسمية.

وقالت خدمة اإلنقاذ  “نجمة داود الحمراء” ( بيان ع` توD0 إّن املأساة التي وقعت أثناء مشاركة
عشرات آالف اليهود ( رحلة الحّج السنو0ة إS قl الحاخام شمعون بار يوحاي ع` جبل مëون
عشرات أرواح  إلنقاذ  “تكافح  طواقمها  أّن   Sإ مشëة  القت`”،  “عشرات  وقوع  عن  أسفرت 

الجرحى، ولن تستسلم إS أن يتّم إخالء آخر ضحية”.

ووصف نتنياهو الحادث ع` توD0 بأنه “كارثة كبëة”.

وليل الخميس-الجمعة تقاطر آالف اليهود إS هذا املقام، ( أضخم حدث يشهده كيان االحتالل
اإلسرائيy منذ بداية جائحة كوفيد-19.

لكّن  ،lالق محيط   )  óاألك ع`  شخص  آالف  عشرة  بتجّمع  اإلسرائيلية  السلطات  وسمحت 
Sإ الزوار  لنقل  الكيان  أنحاء  ( جميع  استؤجرت  من 650 حافلة   óأك بأّن  أفادوا  الحفل  منّظمي 
املكان، أي ما ال يقّل عن 30 ألف شخص، ( حN أّكدت الصحافة املحلّية أّن عدد الذين تقاطروا

إS املقام بلغ مئة ألف حاج.

Sإ املؤدّية  الطرقات  ظلمة  اإلسعاف  سيارات  عشرات  من  املنبعثة  األنوار  أضاءت  الجمعة،  وفجر 
إخالء  ) شاركت  مروحيات  املنطقة  سماء   ) ( حN حّلقت  يوحاي،  بار  شمعون  الحاخام  مرقد 

الجرحى.

جثث عشر  من   óأك إحداها   ) ظهرت  للحادث  مرّوعة  صوراً  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  وتداولت 
وقد صّفت بجانب بعضها البعض ولّفت بأغطية بالستيكية.

وآزرت سّت مروحيات سيارات اإلسعاف ( نقل الجرحى إS مستشفيات مدينتي نهاريا وصفد.

مروحيات ملساعدة أرسل  أّنه   yاإلسرائي االحتالل  جيش  أّكد  برس،  فرانس  وكالة  مع  اّتصال  و( 
طواقم اإلسعاف ع` إخالء الجرحى.

وكانت الشرطة أفادت عن اختناقات مرورية هائلة ع` الطرق املؤّدية إS الشمال، مشëة إS أّنها
نشرت خمسة آالف من عناصرها لضمان سالمة هذا الحدث السنوي الضخم.

أشخاص إلسعاف  تدّخلت  طواقمها  بأّن  الحمراء  داود  نجمة  أفادت  التدافع،  وقوع  قبل  وحتى 
أغمي عليهم بسبب شّدة الحّر وآخر0ن أصيبوا بحروق طفيفة من جّراء النëان التي يتم إضرامها

إحياًء لهذه املناسبة.

جائحة تفّ†  بسبب  هذه  الحّج”  “رحلة  تنظيم   2020  ) منعت  اإلسرائيلية  السلطات  وكانت 
بحواS ربع كوفيد-19. و( العام 2019 قّدر املنّظمون عدد الحّجاج الذين شاركوا ( هذه الرحلة 

مليون حاّج.

من  óأك بجرعتيه  لكوفيد-19  املضاّد  الّلقاح  تلّقوا  الذين  عدد  بلغ   ،lاألول/ديسم كانون  ومنذ 
20 عن  عمرهم  يز0د  الذين  من  و%80  السّكان  عدد  إجما°  من   %53)  yإسرائي  Nمالي خمسة 

عاماً) وفقاً للبيانات الرسمية.

6300 من   óأك بينها  من  بكوفيد-19  إصابة  ألف   838  Sحوا اليوم  لغاية  االحتالل  كيان  وسّجل 
حالة وفاة.
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مقتل 15 على ا:قل وعشرات الجرحى في انهيار جسر خ%ل حفل 
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التعليقات
لن يتم نشر عنوان بر0دك اإللكDوB. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

االسم*

*BوD0د االلكlال

إرسال التعليق
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أكتب تعليقك هنا

أبر0ل at 8:56 2021 ,30 م  ali
خطاب الكراهية موجود عند ابناء الديانات االرضية الثالثة .. السلم ( العالم لن يتم اال اذا تخلص العالم من هذه الخطابات ..

اتباع بوذا .. سيدهارتاغوتاما … ع` نفس املنوال
سيدهارتاغوتاما ومعناها صاحب الهدف املحقق .. وهي بالعربية السيد الحارثة جاء واتم … هل ترون الDابط???

مايو at 1:09 2021 ,1 ص ____ الحق يعلو وال ُيع` عليه ____ 
معلومات عن وصول عدد القتـ` إS 600 قتــيل والجــرحى باآلالف واالحتالل الصهيوB يتكتم ،

=

أخبار متعلقة

تعاٍز عربية لكيان االحتالل
اإلسرائيy ( ضحايا حادث

التدافع
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غرامة ضخمة بعد حفل زفاف
يهودي ( نيو0ورك شارك فيه آالف

املدعو0ن

2020 - l25 - نوفم

مختارات

اندالع حر0ق هائل ( مصنع
للكيماويات بمدينة قم اإليرانية-

(فيديوهات)

Nمنذ ساعت

لبنان.. اتهام إسرائيل بمحاولة
خطف أحد رعاة املاشية ( شبعا

منذ 5 ساعات

بيونغ يانغ: الواليات املّتحدة
ستتأّذى إذا ما استفّزتنا

منذ 8 ساعات

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة
امللك خالد الجو0ة ( خميس

مشيط… والتحالف يؤكد صده

منذ 8 ساعات

إشDك ( قائمتنا
ال0lدية

* BوD0د االلكlكأدخل الDاش
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