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� 770شهيداً و �أكثر من  4700جريح في عدوان غزة في يومه الـ18

«ال�سرايا» تطلق عملية ك�سر الح�صار و«الق�سام» تخترق خطوط العدو الخلفية
مجزرة جديدة للعدو «الإ�سرائيلي» بق�صف مدر�سة لـ«الأونروا» ومقتل موظفين �أمميين
ارتكبت قوات االحتالل «االسرائيلي» مجزرة
جديدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة راح
ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بعد
استهدافها مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين «األونروا».
و قصفت قوات العدو بالمدفعية يوم أمس
مدرسة لألونروا في بلدة بيت حانون شمال
القطاع التجأت إليها عشرات العائالت هربا ً من
القصف ،ما أسفر عن استشهاد  17وإصابة 200
آخرين بجروح ،حيث هرعت سيارات اإلسعاف
إل��ى المدرسة ونقلت الجرحى إل��ى مستشفى
كمال عدوان ومستشفى بيت حانون الحكومي
ومستشفى العودة.
وقد دان األمين العام لألمم المتحدة بان كي
م��ون القصف اإلسرائيلي للمدرسة في غزة،
مؤكدا ً مقتل موظفين تابعين لألمم المتحدة
خالل القصف ،مضيفا ً أن من بين القتلى أطفال
ونساء وموظفون أمميون.
وطالب األمين العام جميع األطراف بااللتزام
بالقوانين اإلنسانية الدولية وعدم استهداف
الموظفين األمميين العاملين في القطاع ،مشيرا ً
الى أن قصف المدرسة يؤكد ضرورة اإلسراع في
التوصل إلى وقف فوري إلطالق النار.
ال����ى ذل����ك ،اس��ت��ن��ك��ر ال��ن��اط��ق اإلع�لام��ي
ل��ـ»االون��روا» سامي مشعشع تعرض مدرسة
لإلناث في دير البلح تابعة للوكالة للقصف

بنيران جيش االحتالل ،وقال في بيان صحافي:
«لقد تم استهداف مدرسة لإلناث في دير البلح
تستخدم كملجأ وت��ؤوي نحو  1500شخص
بنيران «إسرائيلية» .مشيرا ً إلى أن «هذه هي
المرة الثانية في ثالثة أيام التي تتعرض فيها
مدرسة تابعة لألونروا لضربة مباشرة جراء
القصف الوحشي لالحتالل.
واكتفت فاليري أم��وس مسؤولة العمليات
اإلنسانية لألمم المتحدة باإلعراب عن قلقها
الشديد إزاء سقوط ضحايا مدنيين في غزة،
محذرة من أنه من شبه المستحيل لسكان غزة
أن يحتموا من القصف «اإلسرائيلي».
وقالت« :إن الواقع في غزة هو أنها مكتظة
بالسكان و 44ف��ي المئة م��ن القطاع أعلنته
«إسرائيل» منطقة محظورة ،وعليه لم يعد هناك
مكان كبير متوفر للسكان لالحتماء».
وأضافت« :إنه ال أحد ينفي على «إسرائيل»
حقها في الدفاع عن النفس ،فهناك قلق كبير
حول انعكاسات ذلك على المدنيين على األرض»
داعية إلى وقف إطالق النار.
وف��ي ال��س��ي��اق ،قصفت ط��ائ��رات االح��ت�لال
«االسرائيلي» مسجد صالح الدين في مخيم
جباليا ،فيما ارتفعت حصيلة العدوان المتواصل
على القطاع المحاصر إلى أكثر  770شهيدا ً وأكثر
من  4700جريح.
ومع دخول العدوان يومه الثامن عشر يبدو

أن بلدة خزاعة انضمت إلى الشجاعية وغيرها
من الشوارع واألحياء التي تعرضت لمجازر
االح��ت�لال ،حيث ق��ال محاصرون ف��ي خزاعة
»:إن أوضاعهم مأسوية واالحتالل أطلق عليهم
النار أثناء محاولتهم الخروج حاملين األعالم
البيضاء ،وف��ي وق��ت أطلقت مئات العائالت
المحاصرة في البلدة المنكوبة نداء استغاثة
مطالبة بإنقاذها من الموت» .وكان لجأ بعض
أهالي البلدة الذين استطاعوا مغادرتها إلى
مستشفى ناصر جنوب القطاع ،وكلهم أمل في
انتهاء العدوان وانتشال جثامين شهدائهم.
وبلغت حصيلة الشهداء في هذه المجزرة
المتواصلة الى اآلن  18شهيدا ً وأكثر من 100
جريح ،وفق أحد األطباء الذي وصف الوضع
بـ»الخطير ج���داً» ق��ائ�لاً »:إن هناك قتلى في
الشوارع لم نستطع الوصول إليهم.
وفي حي الشجاعية ،شرق القطاع استشهد
فلسطينيان وأصيب ع��دد آخ��ر بجروح خالل
قصف مدفعية االح��ت�لال س��وق الخضار في
الحي ،حيث أوض��ح السكان أن القصف كان
مكثفا ً وعشوائيا ً وأراد االحتالل من خالله إيقاع
أكبر عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف
المدنيين العزل.
وق��د واص��ل��ت آل��ة القتل ال��ه��ودي��ة قصفها
العشوائي للمدنيين في غزة ،حيث استهدفت
أحد المنازل في المنطقة الغربية من خان يونس

ما أدى إلى استشهاد  6من عائلة األسطل ،بينهم
طفالن لم تتجاوز أعمارهم الـ 5سنوات ،كما
أُصيب ثالثة آخرون بجروح خطرة.
كما استشهد  4فلسطينيين من عائلة أبو
عيطة في قصف منزلهم في مخيم جباليا ،في
ما اصيب طفالن وسط القطاع عند استهداف
قوات االحتالل منزال ً لعائلة الغصين في شارع
اللبابيدي ،في وقت استهدفت فيه «اسرائيل»
منزل عائلة عريبان بالنصيرات ومنزل أبو شومر
بدير لبلح كما أصيب ع��دد من الفلسطينيين
بجروح مختلفة جراء سقوط قذائف عدة على
منازل الفلسطينيين وسط حي الزيتون جنوب
شرق مدينة غزة.
ميدانياً ،أطلقت سرايا القدس ،مساء أمس
عملية «كسر الحصار» بقصف أهداف صهيونية
من بينها مدينة تل ابيب بـ 115صاروخا ً من
أنواع مختلفة.
وقالت السرايا« :إن عملية كسر الحصار
تضمنت قصف تل ابيب واس��دود وبئر السبع
وعسقالن ومستوطنات غ�لاف غ��زة بـ115
صاروخا ً من أن��واع مختلفة ،ردا ً على العملية
البرية في بيت حانون وحي الشجاعية وخزاعة
وحصار بيوت المواطنين وتشريد المدنيين
العزل من منازلهم وردا ً على المجازر الصهيونية
المتواصلة في القطاع.
و أعلنت كتائب «القسام» قتلها ثمانية جنود

ً
ً
أوروبيا �سينت�شرون على الحدود الرو�سية -الأوكرانية
مراقبا �
الأمن و التعاون16 :

�أنتونوف يدعو الغرب للإجابة على �أ�سئلة مو�سكو حول «الماليزيّة»
قال نائب وزير الدفاع الروسي
أناتولي أنتونوف« :إن أراض��ي
ب��ل�اده ت��ع��رض��ت إلط��ل�اق ال��ن��ار
من جانب أوكرانيا  9م��رات منذ
مطلع ش��ه��ر ح��زي��ران ال��م��اض��ي،
وأن عشرات القذائف األوكرانية
انفجرت في األراضي الروسية.
وأض����اف ال��م��س��ؤول ال��روس��ي
في حديث صحافي« :أن الجانب
األوك��ران��ي ك��ان يطلق النار على
حراس الحدود الروس ،األمر الذي
أسفر عن مقتل المواطن أندريه
شوالتيف».
ووج����ه أن��ت��ون��وف س����ؤاال ً إل��ى
ّ
اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ق���ائ� ً
ل�ا« :إذا
ت��ع��رض��ت أراض������ي ال���والي���ات
المتحدة إلطالق النار من األراضي
المجاورة لها ،وأدى ذلك إلى مقتل
مواطن أميركي ،فما الذي ستفعله
الواليات المتحدة»؟.
كما دعا أنتونوف العسكريين
ال��غ��رب��ي��ي��ن ،ب��م��ن ف��ي��ه��م موظفو
االس��ت��خ��ب��ارات األميركية الذين
ي���ؤك���دون أن ع���دد العسكريين
ال��روس على الحدود الروسية -
األوكرانية ي��زداد ،إلى أن يأخذوا
ف��ي االعتبار القصف المتواصل
لمدينتي دونيتسك ولوغانسك
ومقتل المدنيين.
وذك��ر نائب الوزير الروسي أن
«ب�ل�اده دع��ت ف����وراً ،بعد تحطم
ال��ط��ائ��رة ال��م��ال��ي��زي��ة ف���ي ش��رق
أوكرانيا إلى إج��راء تحقيق دولي
ش���ام���ل ف���ي ال����ح����ادث ،وق��دم��ت
المعلومات المتوفرة لديها حول
الكارثة.
وت��اب��ع أن��ت��ون��وف ق��ائ�لاً« :إن
روس���ي���ا ط��رح��ت م��ج��م��وع��ة من
األسئلة أمام الجانب األوكراني»،
مضيفا ً أن «كييف والدول األخرى
التي تعلق بكثافة على األسباب
المحتملة للكارثة اعتمادا ً على
م��ع��ل��وم��ات ص���ادرة ع��ن شبكات
التواصل االجتماعية لم تجب على
هذه األسئلة.
في المقابل ،فإن بعض العمالء
السريين لالستخبارات األميركية،
قدموا استنتاجات ترى الخارجية
األميركية فيها أدلة تثبت مسؤولية
ق���وات ال��دف��اع الشعبي وت��ورط
روسيا في الكارثة».
وفي تعليقه على التصريحات
الغربية التي قالت إن معلومات
االستخبارات األميركية والصور
ال���ت���ي ت���م ال��ت��ق��اط��ه��ا ب��األق��م��ار
االص���ط���ن���اع���ي���ة ت���ؤك���د إط��ل�اق
ال��ص��اروخ على ط��ائ��رة «بوينغ»
المحطمة من أراضي قوات الدفاع
الشعبي تساءل أنتونوف« :لماذا
لم يقدموا أدلة ملموسة للعلن» ؟
و»لماذا لم تعلق الواليات المتحدة
على المعلومات التي قدمتها وزارة
الدفاع الروسية»؟.

ال تزال الطائرة الماليزية تثير المزيد من األسئلة
وذك���ر ال��م��س��ؤول ال��روس��ي أن
األميركيين نفوا تورط العسكريين
األوك��ران��ي��ي��ن ف��ي ال��ك��ارث��ة« ،إذ
أن ال��ط��ائ��رة ك��ان��ت خ���ارج مرمى
الصواريخ األوكرانية» .وتساءل:
«ه��ل ت��ع��رف ال��والي��ات المتحدة
م��واق��ع نشر جميع المنظومات
الصاروخية األوك��ران��ي��ة؟ وكيف
يمكنها التعليق على معلومات
الرقابة الروسية؟».
كما علق أنتونوف على الصور
المنتشرة في اإلنترنت التي يزعم
ناشروها بأنها تظهر نقل منظومات
صاروخية عبر الحدود األوكرانية
 الروسية قائال« :ما هي األدلة؟إن��ه��ا ص���ورة لمنظومة «ب���وك»
الصاروخية األوكرانية الموضوعة
على شاحنة بيضاء وتم التقاطها
في مدينة كراسنوارميسك التي
يسيطر عليها الجيش األوكراني
منذ وقت بعيد؟ أم أن الحديث هنا
يدور حول صورة منظومة «بوك»
ذات ال��رق��م 312؟ إذا ك��ان األم��ر
كذلك فهناك ص��ورة أخ��رى لهذه
المنظومة التي تتحرك في صفوف
الجيش األوك��ران��ي .ه��ل تريدون
القول إن إطالق الصاروخ تم منها
بالذات؟ إذا اطلبوا توضيحات من
كييف».
واقترح أنتونوف على الشركاء
ال��غ��رب��ي��ي��ن ع���دم ال��م��م��اط��ل��ة في
اإلجابة عن األسئلة التي طرحتها
وزارة ال��دف��اع الروسية في وقت
سابق ،مشيرا إل��ى ظهور أسئلة
جديدة حول هذا األمر.
وفي السياق ،أعلنت وزارة األمن
والعدالة الهولندية أن طائرات
ال��ن��ق��ل ال��ه��ول��ن��دي��ة واألس��ت��رال��ي��ة
واص���ل���ت ي���وم أم���س ن��ق��ل جثث

ضحايا ال��ط��ائ��رة الماليزية من
شرق أوكرانيا إلى مدينة آيندهوفن
الهولندية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم فيما
بعد نقل جثث الضحايا من مطار
آيندهوفن إلى قاعدة عسكرية في
هيلفرسوم ،حيث ستتم عملية
تحديد هوية القتلى ،حيث كانت
 40جثة نقلت إل��ى آيندهوفن
األرب��ع��اء على متن طائرتي نقل
عسكريتين هولندية وأسترالية.
ومن المتوقع أن تواصل طائرات
ال��ب��ل��دي��ن رح�لات��ه��م إل���ى مدينة
خ��ارك��وف األوك��ران��ي��ة وبالعكس
قبل نقل كل الجثث.
وكان رئيس ال��وزراء الهولندي
مارك روتي قال في وقت سابق إن
وقت عملية تحديد هوية الجثث
قد يتراوح ما بين عدة أيام وعدة
أشهر.
الى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية
الروسية أن منظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا قررت نشر  16مراقبا ً
ف��ي نقطتي العبور «دونيتسك»
و»غوكوفو» على الحدود الروسية
ـ األوكرانية لمدة  3أشهر.
وأوضحت الخارجية في بيان
ص��در عنها ي��وم أم��س ال��ى أن هذا
القرار يأتي في سياق تطبيق أحد
بنود إعالن برلين لوزراء خارجية
ألمانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا
المؤرخ في الثاني من تموز.
ولفت البيان إلى أن روسيا هي
التي دعت المراقبين دون أن تنتظر
تطبيق وق��ف إط�لاق ال��ن��ار شرق
أوك��ران��ي��ا ،واص��ف �ا ً ه��ذه الخطوة
بإبداء حسن النية من قبل موسكو
وردا ً على الطلب األلماني وسعيا ً
لوقف حمام الدم وتسوية النزاع

المسلح األوكراني.
ك��م��ا أع���رب ال��ب��ي��ان ع��ن أسفه
ل��م��وق��ف أوك���ران���ي���ا وال���والي���ات
المتحدة وكندا أثناء اعتماد القرار،
وال��ذي ح��اول إعاقة التوصل إلى
إج��م��اع مطالبا بتضمين بنود ال
تمت للموضوع بصلة وتح ّرف
جوهر المبادرة الروسية.
وأكد البيان أن الجانب الروسي
ب��ان��ت��ظ��ار ق���دوم ال��م��راق��ب��ي��ن إل��ى
النقطتين ،معربا ً عن أمله في أن
يقوموا بعملهم بشكل موضوعي
إليصال المعلومات الصحيحة إلى
المجتمع الدولي من أج��ل تهيئة
الظروف المالئمة لوقف القتال في
شرق أوكرانيا.
جاء ذلك في وقت أقلت طائرة
نقل عسكرية أوكرانية يوم أمس
 18ج��ن��دي �ا ً أوك��ران��ي��ا ً خضعوا
للعالج في روسيا ،وجثة قتيل،
وذل��ك م��ن مدينة روس��ت��وف على
ال����دون ال��روس��ي��ة إل���ى أودي��س��ا
جنوبي أوكرانيا.
وذكر ممثل دائرة حراسة الحدود
التابعة لهيئة األم��ن الفدرالية
الروسية في مقاطعة روستوف
فاسيلي مااليف أن  24عسكريا ً
أوك��ران��ي�ا ً مصابا ً نقلوا األسبوع
الماضي إلى مستشفيات مقاطعة
روستوف ،مضيفا ً أن اثنين منهم
توفيا.
في ما ال يزال  4جنود أوكرانيين
م��ص��اب��ي��ن وح��االت��ه��م خ��ط��ي��رة،
يخضعون للعالج في مستشفيات
رس���ت���وف .وق���د ي��ت��م نقلهم إل��ى
أوكرانيا اليوم الجمعة.

للعدو خالل اشتباكات في أنحاء مختلفة من
قطاع غ��زة ،إضافة إلى إطالقها  99صاروخا ً
باتجاه البلدات والمدن المحتلة ،بينما أصابت
صواريخها م��ج��ددا ً ال��ي��وم(أم��س) مطار «بن
غوريون».
وتحدث بيان «القسام» عن عمليات أخرى
قتل فيها جنود عبر عمليات تفجير اآلليات
العسكرية ،إضافة الشتباكات ضارية خاضها
مقاوموا «ال��ق��س��ام» م��ع ق��وات االح��ت�لال على
محورين شمال بيت ح��ان��ون ،وأوق��ع��وا فيها
إصابات محققة.
من جهة أخرى ،حققت المقاومة الفلسطينية
تقدما ً نوعيا ً في عملياتها الهادفة لرد العدوان
عن الشعب الفلسطيني في القطاع ،وتمكنت من
اختراق خطوط العدو الخلفية في حي التفاح
شرق قطاع غزة وقضت على ثمانية من جنود
االحتالل ودمرت آلية له.
وتمكنت المقاومة عند الساعة السادسة
من صباح أمس من الوصول إلى خلف قوات
االحتالل المتوغلة شرق حي التفاح وأجهزوا
على ثمانية جنود من مسافة الصفر ،كما دمروا
ناقلة جند من نوع «شيزاريت» بقذيفة أر بي
جي ،في حين نجح مقاومون من تفجير عبوة
ناسفة جانبية بدبابة «اسرائيلية» وذلك في
خطوط المواجهة في منطقة العمور شرق خان
يونس.
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«�سرايا القد�س» ت�ستهدف م�ستعمرات العدو
ً
�صاروخا منذ بدء العدوان على غزة
بـ1799

دخل العدوان «االسرائيلي» على قطاع غزة المحاصر يومه الثامن عشر،
وسط صمت دولي وعربي على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين المدنيين
وعمليات القتل الممنهج التي يقوم بها االحتالل بحق األطفال والنساء في غزة.
الصمت الدولي والعربي لم يخرقه اال صواريخ المقاومة التي فرضت معادلة
صراع جديدة مع الكيان اليهودي الغاصب ،ورفعت سقف المطالب المحقة،
ول ّوحت باستعدادها لمواجهات تمتد ألشهر اذ ما تطلب األمر.
«سرايا القدس» وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين،
نشرت على موقعها االلكتروني احصائية لعدد الصوايخ التي اطلقتها السرايا
باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء العدوان اليهودي على غزة في
السابع من الشهر الجاري.
وقد بلغ عدد الصواريخ بحسب الموقع لغاية يوم أمس قبل اطالق عملية
«كسر الحصار» 1644 ،موزعة على الشكل التالي:
براق  – 100عدد 2
براق  – 70عدد 35
فجر  – 5عدد 5
غراد – عدد 433
 107مم – عدد 554
 – C8kعدد 18
قذائف هاون مختلفة األعيرة – عدد 595
كورنيت «مضاد دروع» – عدد 2
وقد أطلقت «سرايا القدس» مساء أمس عملية «كسر الحصار» حيث قصفت
خاللها مستعمرات تل ابيب وأسدود وبئر السبع وعسقالن ومستوطنات غالف
غزة ،بـ  115صاروخا ً من أنواع مختلفة ،ليرتفع العدد االجمالي للصواريخ الى
 1799صاروخا ً منذ بدء العدوان اليهودي على القطاع.

تحذيرات من هجمات �إرهابية ت�ستهدف النرويج
ح����ذر ج���ه���از االس���ت���خ���ب���ارات
النرويجي ي��وم أم��س ،من مخطط
ل��ش��ن ه��ج��وم إره��اب��ي ف��ي ال��ب�لاد
من قبل جماعة إرهابية لها صلة
بالجماعات المتشددة في سورية.
وذك����������رت رئ����ي����س����ة ج���ه���از
االس���ت���خ���ب���ارات ف����ي ال��ش��رط��ة
النرويجية بنديكتي بيورنالند أن
جماعة إسالمية لها صلة بجماعات
متشددة في سورية ربما تخطط
لشن هجوم في البالد.
و أضافت« :لدينا أيضا ً معلومات
تشير إلى أن أي عمل إرهابي ضد
ال��ن��روي��ج رب��م��ا ي��ح��دث ق��ري��ب�ا ً في
غضون أي��ام قليلة» ،مشيرة الى
أن «األشخاص ال��واردة أسماؤهم
في التهديد شاركوا في القتال في
سورية».
وق����ال ج��ه��از األم����ن ال��داخ��ل��ي
النرويجي الشهر ال��م��اض��ي« :إن
ن��ح��و  50ش��خ��ص �ا ً س���اف���روا إل��ى
سورية ليلتحقوا بجماعات ارهابية
تقاتل هناك ،لكن نصفهم عادوا إلى
النرويج اآلن ،في حين كثفت قوات
األم��ن النرويجية وأف��راد الشرطة
في المطارات والمعابر الحدودية
بسبب التهديد الجديد.

انتشار أ مني بعد التهديدات

 48قتي ًال في تحطم طائرة ركاب في تايوان
ق��ت��ل  48ش��خ��ص �ا ً ف��ي ح��ادث
تحطم طائرة رك��اب تايوانية في
أرخبيل جزر بينغهو في تايوان
أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا ً
وسط طقس عاصف.
وك���ان على متن ال��ط��ائ��رة 58
راك���ب���اً ،ع��ن��دم��ا اص��ط��دم��ت بأحد
األب��ن��ي��ة ال��م��رت��ف��ع��ة اث���ر فشلها
بالهبوط في مطار ماغونغ ،حيث
أفاد مسؤولون بجرح األشخاص
العشرة الباقين الذين كانوا على
متنها ،وأشاروا أن من بين القتلى
مواطنين فرنسيين.
وأشارت التقارير اإلخبارية أن
الطائرة التابعة لشركة ترانس
آسيا ،وهي شركة طيران تايوانية
محلية تس ّير رحالت الى مطارات
في تايوان وإلى الدول المجاورة
ف��ي ش��رق��ي آس��ي��ا ،تحطمت قرب
م��ط��ار ب��ل��دة م��اغ��ون��غ ف��ي جزيرة
بينغهو التايوانية.
وقال المسؤولون التايوانيون
إن الطائرة ،وهي من طراز ATR-
 72اضطرت للتخلي عن محاولتها
األول���ى للهبوط ف��ي المطار بعد
فشلها وم��ن ث��م تحطمت ،ف��ي ما
أشارت مصادر في خدمة اإلطفاء
المحلية أن الطائرة لم تتمكن من
بلوغ م��درج المطار وتحطمت في
حقل مجاور ،فيما قال شهود عيان
إن ح��ري��ق�ا ً ك��ب��ي��را ً ش��ب ف��ي مكان

تحطم الطائرة.
وكانت الطائرة قد غادرت والية
كاوسيونغ الجنوبية في الساعة
 5:45مساء بالتوقيت المحلي،
وف��ق��د االت��ص��ال بها ف��ي الساعة

 7:06حسبما أفادت إدارة الطيران
المدني في تايوان.
وك��ان��ت ت��اي��وان ق��د تعرضت
في وقت سابق من يوم االربعاء
الى عاصفة (ماتمو) االستوائية

التي تسببت في إلغاء العديد من
الرحالت الجوية ،ولكن التحذير
من سوء األحوال الجوية رفع في
الساعة  5:30عصراً ،أي قبل وقت
قصير من إقالع الطائرة المنكوبة.

