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المر�صد الأورومتو�سطي� 6 :آالف من «المرتزقة» يقاتلون في �صفوف قوات االحتالل
المقاومة تق�صف مواقع العدو ...وح�صيلة �شهداء غزة تجاوز � 1060شهيد ًا

ينتشلون أحد الشهداء من تحت األنقاض

أطفال فلسطين أكثر المستهدفين

دمار هائل في أحاء غزّة
السائدة لدى المستوطنين »اإلسرائيليين» جراء
عمليات المقاومة النوعية مع استمرار العدوان
خرج أكثر من خمسة آالف مستوطن »إسرائيلي»
الليلة الماضية ف��ى تظاهرة لمطالبة حكومة
كيانهم بوقف إطالق النار والعمليات العسكرية
ضد غ��زة ،األم��ر ال��ذي دف��ع بعض المستوطنين
المتطرفين إلى محاولة االعتداء عليهم.
وعبّر المتظاهرون عن سخريتهم وتشكيكهم
ب��دع��اي��ات كيانهم غير الشرعي معتبرين أنه
يأكل ساكنيه ويقتل جيرانه .وف��ي وق��ت الحق
اليوم(أمس) أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية
عن موافقتها على تهدئة مع قوات االحتالل لمدة
 24ساعة تبدأ الساعة الثانية بعد الظهر استجابة
لطلب من األمم المتحدة.

لم تكد مهلة التهدئة أو ما ر ّوج على تسميته
بالهدنة اإلنسانية التي استمرت اثنتي عشرة ساعة
تنتهى حتى عاودت قوات االحتالل »اإلسرائيلي»
قصفها واعتداءاتها على شعبنا الفلسطيني في
قطاع غزة ،موقعة المزيد من الشهداء والجرحى.

ارتفاع عدد الشهداء

وق��د ارتفع ع��دد الشهداء الذين سقطوا أمس
جراء تجدد قصف االحتالل »اإلسرائيلي» المدفعي
والجوي الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع
إلى  13فلسطينيا ً وأصيب آخرون.
كما استشهد فلسطينيان مساء أمس ،وأصيب
عدد آخر في قصف لالحتالل »اإلسرائيلي» استهدف
مركبة تابعة لبلدية »بني سهيال» شرق خان يونس
جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
»وفا» عن مصادر طبية قولها» :إن عصام إبراهيم
أبو شاب  42سنة وهو موظف في بلدية بني سهيال
وأحمد أبو سعدة استشهدا بعد استهداف طيران
االحتالل اإلسرائيلي للمركبة التي كانا يستقالنها
وتعود لبلدية بني سهيال».
ونقلت وكالة »معاً» الفلسطينية عن أشرف
القدرة المتحدث باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ
الفلسطينية في غزة قوله»:إن فلسطينيين اثنين
استشهدا بينما أصيب ثالثة آخرون بينهم مس ّنة في
القصف الجوي لطائرات االحتالل ،الذي استهدف
أرضا ً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».
وأوض��ح ال��ق��درة» :أن شابا ً يدعى عصام عبد
الكريم أبو سعادة يبلغ من العمر  24سنة استهدف
في منطقة الزنة ش��رق عبسان في خ��ان يونس
جنوب القطاع ،ما أدى إلى استشهاده ،إضافة إلى
استشهاد الفلسطيني حازم فايز أبو شمالة بعد
استهدافه في بلدة عبسان الكبيرة».
وكانت طائرة لقوات االحتالل أطلقت صاروخا ً
على دراج���ة ن��اري��ة ف��ي النصيرات م��ا أدى إلى
استشهاد من عليها .وأشار القدرة إلى »استشهاد
فلسطيني آخ��ر في منطقة الزنة جنوب القطاع،
إضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر مجهول الهوية
في قصف االحتالل اإلسرائيلي على خان يونس».
كما استشهد فلسطينيان شرق المنطقة الوسطى
إثر إطالق مدفعية االحتالل »اإلسرائيلي» قذائفها
بكثافة على المناطق الشرقية الحدودية للقطاع.
وذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء الفلسطينية وف��ا أن
فلسطينيا ً استشهد فى قصف جديد لقوات االحتالل
باألسلحة الرشاشة استهدف الليلة الماضية تج ّمعا
لمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .فيما
أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل فادي بركة
متأثرا ً بجراحه في المستشفيات المصرية ،إضافة
إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما امرأة تبلغ
من العمر  23سنة متأثرين بجراحهما فجر اليوم(
أمس) في مستشفيات غزة .كما استشهدت سيدة
فلسطينية في قصف جوي لقوات االحتالل على
منزل غرب مدينة غزة.
وق��ال القدرة» :إن المواطنة جليلة فرج عياد
استشهدت وأص��ي��ب نجلها ب��ج��راح حرجة ج��دا ً
جراء استهداف منزلهما .وبسقوط هؤالء الضحايا
الجدد يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء
العدوان »اإلسرائيلي» المتواصل عليه إلى 1060

مرتزقة في جيش االحتالل

صواريخ المقاومة تدك مواقع المستوطنات
شهيدا ً وعدد المصابين إلى أكثر من  6000جريح
غالبيتهم من األطفال والنساء والشيوخ.
إلى ذلك ،جددت قوات االحتالل قصفها المدفعي
ألراض��ي ومنازل الفلسطينيين شرق رفح وغزة
ووسط القطاع وبيت حانون شماال ً حيث تسمع في
أنحاء مختلفة من القطاع أصوات القذائف المدفعية،
كما تسمع أصوات االنفجارات والسيما في أحياء
الشعف والزيتون والشجاعية والتفاح ،إضافة
إلى قصف المقبرة الشرقية .ويتزامن هذا القصف
مع تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات اف
 16وطائرات االستطالع »اإلسرائيلية» في مختلف
مناطق قطاع غزة.
وفي ما يخص األوضاع المأسوية التي يعيشها

 ...والعدو يبكي قتاله
الفلسطينيون ف��ي قطاع غ��زة ف��ي ظ��ل ال��ع��دوان
»اإلس��رائ��ي��ل��ي» المستمر عليه ،أك��دت شهادات
وتقاريرعدة أن التهدئة التي اتفق عليها أمس لمدة
 12ساعة أظهرت حجم المآسي والدمار الذي
أصاب مناطق عدة في القطاع.
وأش��ارت التقارير إلى أن »سيارات اإلسعاف
وال��ط��واق��م الطبية وال��دف��اع المدني أمضت مدة
التهدئة في البحث عن جثث الشهداء المتحللة،
التي منعتهم قوات االحتالل من انتشالها من تحت
الركام في حي الشجاعية المنكوب طيلة األيام
الماضية ،ليجدوا أجسادا ممزقة وأشالء متناثرة
وجثثا ً متفحمة.
ولفتت إلى أن الكثيرين ممن دخلوا إلى الحي

اضطروا لوضع الكمامات على أنوفهم نظرا ً لرائحة
الدماء والموت التي تنتشر بين األزقة والشوارع،
فيما حجم الدمار الذي حل في المنطقة يوحي بأن
زلزاال ً ضربها.

مشيرة إلى أن صافرات اإلن��ذار دوت في مناطق
واس��ع��ة ف��ي جنوب ووس��ط فلسطين المحتلة،
كما أعلنت المقاومة أنها قصفت موقع كيسوفيم
العسكري »اإلسرائيلي» بصاروخي .107
ب��دوره��ا ،ذك��رت صحيفة يديعوت احرونوت
»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» أن ص��اروخ �ا ً انفجر ف��ي منطقة
مفتوحة في مستوطنة بتاح تكفا من دون وقوع
إصابات .وكانت المقاومة أعلنت مساء أمس عن
قصفها مستوطنات تل أبيب وعسقالن بصواريخ
عدة.

المقاومة ترد

في مقابل ذلك ،واصلت المقاومة الفلسطينية
عملياتها ردا ً على العدوان »اإلسرائيلي» الهمجي
على القطاع.
وفي هذا السياق ،أعلنت المقاومة الفلسطينية
أنها قصفت صباح اليوم(أمس) مستوطنة تل أبيب
وسط فلسطين المحتلة بصاروخين من طراز ام
 75ومستوطنة أسدود جنوبا ً بـ  5صواريخ غراد،

ذعر في المستوطنات

على صعيد آخر ،وفي مؤشر على حالة الذعر

حرب �إلكترونية �ضد «�إ�سرائيل» ث�أر ًا لغزة
مرة جديدة تطفو مالمح الحروب المستقبلية
على سطح األح��داث الجارية ،إذ تل ّقى الكيان
الصهيوني ال��ي��وم أم��س ض��رب��ة إلكترونية
صادمة ،تجلت بإيقاف مواقع وزارة الحرب
الصهيونية وشبكاتها الداخلية ،يليها سقوط
ع��ش��رات ال��م��واق��ع ال��خ��دم��ات��ي��ة ،وتع ّرضها
ل�لاخ��ت��راق وتغيير محتواها األس��اس��ي إلى
موجهة للمستوطنين الصهاينة..
رسالة
ّ
ص��وت األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله سماحة
السيد حسن نصرالله ك��ان مسموعا ً هذه
المرة أيضا ً في فلسطين المحتلة ،ولكن ليس
على شاشات التلفزة ،كما اعتاد المستوطنون
الصهاينة سماعه ،إنما على شاشات أجهزة
الكمبيوتر الخاصة بهم ،وه��و يقول «وب��دأ
ال��ح��اج ع��م��اد وأخ���وان���ه »..حيث تظهر على
المواقع اإللكترونية «االسرائيلية» صورة
للشهيد القائد الحاج عماد مغنية خلفها علم

فلسطين ،وعلى يمينها كتابة بالعبرية تعني،
«قادمون»..
عشرات المواقع الخدماتية «اإلسرائيلية»
ج��رى اختراقها أم��س ،من قبل مجموعة من
الـ»هاكرز» تطلق على نفسها إسم « قادمون».
وض��ع ص��ورة السيد نصر الله على أحد
المواقع الصهيونية المخترقة
ص��ورة السيد نصر الله على أحد المواقع
الصهيونية المخترقة
اختارت المجموعة هذه المرة تنفيذ هجماتها
اإللكترونية ضد مواقع خدماتية ال عسكرية
مغلقة .وأش��ار أحد أف��راد هذه المجموعة في
حديث لموقع «العهد اإلخباري» إلى أن «ذلك
ي��ع��ود ل��ك��ون تلك ال��م��واق��ع ي��زوره��ا أك��ث��ر من
خمسمئة أل��ف مستوطن «إسرائيلي» بشكل
يومي» ،ما يضمن وصول الرسالة التي أرادت
المجموعة إيصالها« :ببركات عماد مغنية،

نحن قادمون».
حملة اخ��ت��راق ال��م��واق��ع «االس��رائ��ي��ل��ي��ة»،
أُطلقت ث��أرا ً لغزة وفلسطين ،في حربها ضد
الكيان الصهيوني الغاصب ،وكان قد سبقها
ليل أول من أمس هجوم إلكتروني عنيف شل
حركة بعض المواقع والخدمات الرئيسية
في وزارة الحرب الصهيونية ،قالت مصادر

أمنية الكترونية إنها تستهدف أنظمة تابعة
لالتصاالت العسكرية «االسرائيلية» ،وذلك بعد
إقرار جيش االحتالل «االسرائيلي» بفشله في
تتبّع ورصد أنظمة االتصاالت التي تستخدمها
المقاومة الفلسطينية للتواصل بين القيادة
والعناصرالمقاتلة في العدوان الحاصل حاليا ً
على غزة.

«نيويورك تايمز» :البنتاغون يخطط لتزويد كييف بالمعلومات ل�ضرب معار�ضيها
مو�سكو :وا�شنطن تعترف بوجود منظومات جوية �أوكرانية قرب دونيت�سك
ق��ال م��ص��در رف��ي��ع ف��ي وزارة ال��دف��اع
الروسية« :إن البيت األبيض أكد ضمنيا ً
تموضع منظومات أوكرانية للدفاع الجوي
في ضواحي دونيتسك أثناء سقوط طائرة
البوينغ الماليزية في 17تموز.
وأوضح المصدر الروسي ا في تصريح
للصحافيين أم��س ،أن المتحدث باسم
البيت األبيض غوش إرنيست صرح بأن
الصاروح أطلق من منطقة تحت سيطرة
ق��وات الدفاع الشعبي ،وأن األوكرانيين
هناك لم يشغلوا منظوماتهم للدفاع الجوي
في تلك اللحظة».
وأش���ار المصدر ال��روس��ي الرفيع إلى
أن إرنيست اعترف بذلك ضمنيا ً بوجود
وسائط أوكرانية صاروخية من منظومة
الدفاع الجوي في منطقة دونيتسك ،إال
أنه(إرنيست) اكد أنها لم تعمل في ذلك
الوقت.
وقال المسؤول الروسي« :ان الواليات
المتحدة بهذا الشكل أك��دت صحة صور
ومعلومات القمر االصطناعي التي تم
تقديمها في المؤتمر الصحافي الذي عقدته
وزارة الدفاع الروسية في  21تموز ،إذ تم
التصريح بأن مجموعات الدفاع الجوي
التابعة للقوات المسلحة األوكرانية بالقرب
من مدينة دونيتسك(المنطقة التي تسيطر
عليها قوات الدفاع الشعبي) تتكون من 4
كتائب لمنظومات صواريخ الدفاع الجوي
من طراز «بوك – إم »1
ولفت المصدر الروسي إلى ان وزارة
الدفاع الروسية في هذا المؤتمر الصحافي
قدمت معلومات دقيقة حول كثافة عمل
رادارات محطة منظومة «بوك» األوكرانية
للدفاع الجوي .مضيفاً :أن األجهزة الروسية
في  17تموز سجلت  9م��رات ،في منطقة

13

الحدود الروسية األوكرانية
دونيتسك ،تشغيل محطة الرادار» 9C18
« األوكرانية لرصد وتعقب الطائرات.
ولفت المصدر الروسي الرفيع األنظار
ال���ى أن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة
ومسؤولين آخرين أعلنوا في وقت سابق،
أنه ال توجد في منطقة الكارثة منظومات
صاروخية أوكرانية للدفاع الجوي.

إدعاءات أميركية

م��ن ج��ه��ت��ه ،أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث باسم
وزارة ال��دف��اع الروسية الجنرال إيغور
كوناشينكوف أن االدعاءات األميركية حول
تمركز القوات الروسية على الحدود مع
أوكرانيا غير صحيحة.
وقال الجنرال كوناشينكوف يوم أمس:
«إن  18فريق مراقبة دوليا ً زار المناطق

عناصر من الجيش األوكراني
الروسية المجاورة ألوكرانيا خالل األشهر
الـ 4األخيرة في إطار تنفيذ اتفاقية فيينا
لعام  2011واتفاقية السماوات المفتوحة.
ولفت المسؤول العسكري الروسي
األن��ظ��ار ال��ى أن ه��ذه ال��ف��رق كانت تضم
ممثلين ال م��ن ال��والي��ات المتحدة ودول
حلف الناتو فحسب ،بل وم��ن أوكرانيا،
مشيرا ً إلى أن الفرق كات تقوم بالتحليقات
فوق المناطق المذكورة وزارت الوحدات
العسكرية الروسية.
وأكدكوناشينكوفأن«عملياتالتفتيش
ه��ذه لم تسجل أي��ة انتهاكات من جانب
روسيا أو قيامها بنشاط عسكري غير معلن
في المناطق المجاورة ألوكرانيا .في الوقت
نفسه ،فإن األعمال الحربية النشطة للقوات
المسلحة األوكرانية في المناطق المجاورة

لروسيا ال تسمح بالقيام بعمليات تفتيش
جوية مماثلة هناك وفق اتفاقية السماوات
المفتوحة».
واعتبر كوناشينكوف أن نتائج عمليات
التفتيش الرسمية ه��ذه قد تسجل على
العكس ،تمركزا ً عاليا ً للقوات والمعدات
العسكرية األوكرانية التي تقوم بشكل
دائم بإطالق النار على التجمعات السكنية
ال��روس��ي��ة ،األم���ر ال���ذي أس��ف��ر ع��ن وق��وع
إصابات.
وكان السفير األميركي في حلف الناتو
دوغ�لاس ليوت والمتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية م��اري ه��ارف أعلنا
في وقت سابق من هذا األسبوع أن روسيا
قامت بنشر «نحو  15ألف جندي» على
طول الحدود مع أوكرانيا.

بعثة الشرطة الهولندية

من جهة أخرى ،قال ممثل منظمة األمن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا ألكسندرهاغ إن
أعضاء البعثة الشرطية المدنية الدولية
من هولندا وأستراليا رفضوا التوجه األحد
إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية شرقي
أوكرانيا.
أض���اف« :ت��ج��ري ه��ن��اك م��ع��ارك .وال
يمكننا أن نخاطر .إن الوضع األمني في
الطريق إلى موقع الكارثة وفي الموقع
نفسه ال يسمح بنشر بعثة المتابعة
هناك».
وكانت وسائل اإلع�لام أف��ادت في وقت
سابق من هذا اليوم(أمس) أن مجموعة من
 30طبيبا ً شرعيا ً هولنديا ً تتوجه من مدينة

خاركوف األوكرانية أمس إلى موقع تحطم
طائرة «بوينغ» الماليزية شرق أوكرانيا.
ونقل عن بيان ص��در عن وزي��ر العدل
الهولندي أن دخول الخبراء الهولنديين
الى موقع الكارثة أصبح ممكنا ً بعد توقيع
اتفاق بهذا الشأن بين قوات الدفاع الشعبي
شرق أوكرانيا وممثلي بعثة مجلس األمن
والتعاون في أوروبا.
وكانت وسائل اإلع�لام أف��ادت في وقت
س��اب��ق أن بعثة تضم  40م��ن الخبراء
والعسكريين الهولنديين وصلت ليل
السبت الى خاركوف للتوجه الحقا ً إلى
مكان سقوط «الماليزية».
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ذك����رت وس��ائ��ل
إع�لام أميركية أن البنتاغون وأجهزة
االستخبارات تعد خططا ً تسمح لواشنطن
بتزويد كييف بمعلومات بشأن ما يزعم
بأنها وسائل للدفاع الجوي في حوزة قوات
الدفاع الشعبي شرق أوكرانيا.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أول من
أمس نقالً عن مصدر في اإلدارة األميركية،
أن هذه المعلومات تحتاجها السلطات في
كييف لضرب وسائل الدفاع الجوي لدى
قوات الدفاع الشعبي ،التي تخوض حربا ً
ضد الجيش األوكراني.
وبحسب الصحيفة االميركية ،فإن هذه
الخطط لم ُتبحث بعد في البيت األبيض،
مشيرة إلى أنه «من غير الواضح ما إذا
كان الرئيس أوباما ،وهو الذي وافق سابقا ً
على إجراء تبادل محدود في المعلومات
االستخباراتية مع أوكرانيا ،سيوافق أم ال
على تقديم معلومات استخباراتية أكثر
دقة إلى هذه الدولة ألهداف عسكرية ،ما
يعني انغماس الواليات المتحدة أكثر في
النزاع» بشرق أوكرانيا.

من جهته ،دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق
اإلنسان الدول التي يقاتل عدد من حملة جنسيتها
ف��ي صفوف ق��وات االح��ت�لال »اإلس��رائ��ي��ل��ي» إلى
المسارعة بسحبهم بعد تسجيل انتهاكات مروعة
لحقوق اإلن��س��ان ارتكبت بحق الفلسطينيين
الع ّزل في قطاع غزة خالل العدوان »اإلسرائيلي»
المتواصل على قطاع غزة.
وق��ال المرصد األوروم��ت��وس��ط��ي ف��ي بيان له
أوردت��ه وكالة صفا الفلسطينية» :إنه كشف عن
وجود مئات األوروبيين واألميركيين والكنديين
وحملة جنسيات دول أخرى من الذين يتطوعون
للخدمة العسكرية في صفوف ق��وات االحتالل
شاركوا في قتل المدنيين الفلسطينيين وال سيما
في غزة».
وأض��اف» :أن تقديرات مصادر مختلفة بينها
»الجيش اإلسرائيلي»تشير إلى أن هناك أكثر من
ستة آالف جندي يحملون جنسيات مختلفة منهم
على األقل  2000أميركي يقاتلون اآلن في صفوف
قوات االحتالل »اإلسرائيلي» معظمهم من غزة.
وكانت وزارة الخارجية األميركية أعلنت أن
»جنديين أميركيين قتال في اشتباكات في قطاع
غزة قبل أسبوع ،وهما ماكس شتاينبرغ  24سنة
وهو من والي��ة كاليفورنيا وك��ان يعمل في لواء
غوالني في الجيش »اإلسرائيلي ،ونسيم شون
كرملي  21سنة وه��و من والي��ة تكساس وكان
يقاتل أيضا ً في لواء غوالني».
وذك��ر األوروم��ت��وس��ط��ي أن هناك ع��ش��رات من
األجانب الملتحقين في الجيش »اإلسرائيلي» كانوا
قد شاركوا أيضا في العدوانين السابقين اللذين
شنتهما قوات االحتالل »اإلسرائيلي» على غزة في
كانون األول  2008وتشرين الثاني .2012
وق��ال المرصد األورومتوسطي وال��ذي يتخذ
من جنيف مقرا ً ل��ه» :ف��ي ض��وء اقتراف الجيش
»اإلسرائيلي» لهذه الجرائم المروعة ،فإن على تلك
الدول التي ينتمي إليها هؤالء المجندون ،اإلسراع
في منعهم من االستمرار في هذا العمل».
وعبّر األورو متوسطي عن خشيته من أن يكون
تجنيد هؤالء األف��راد قد تم بدافع تحقيق مغانم
شخصية من خالل تعويض مادي كبير يقدم لهم،
وهو ما يتوافق مع التعريف الذي وضعته المادة
 47من البروتوكول األول اإلضافي التفاقيات
جنيف  1977للشخص الذي يعد مرتزقا.

بيونغ يانغ
تطلق �صاروخ ًا
ق�صير المدى
و�سيول ت�ستنفر
أعلنت وكالة األنباء الكورية الشمالية أمس
أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون
أش��رف على آخ��ر تدريب على إط�لاق ص��اروخ
قصير المدى في البحر ،في تح ّد لحظر فرضته
األم��م المتحدة على إط�لاق ه��ذه الصواريخ.
وذك��رت وكالة األن��ب��اء الكورية الشمالية أن
عملية إطالق الصاروخ جرت في إطار »تدريب
على إطالق الصواريخ» ،لمحاكاة ضربة على
ق��واع��د عسكرية ف��ي ك��وري��ا الجنوبية حيث
يتمركز  28ألفا ً و 500جندي أميركي.
وأوضحت الوكالة أن كيم جونغ أون »درس
خريطة خطة إط�لاق الصاروخ التي ُوضعت
استنادا ً ال��ى قواعد تمركز القوات األميركية
االمبريالية المعتدية وفق شروط تحاكي معركة
لضربها وتدميرها» .وتابعت الوكالة الكورية
الشمالية أن إطالق الصاروخ جرى بمناسبة
ال��ذك��رى السابعة والعشرين لتوقيع اتفاق
لوقف إطالق النار في الحرب بين الكوريتين،
ولم تذكر الوكالة أين أجريت التجربة.
م��ن جهتها ،أك��دت ق��ي��ادة الجيش الكوري
الجنوبي في بيان أن كوريا الشمالية »أطلقت
ص��اروخ�ا ً قصير المدى يفترض أن��ه من نوع
سكود في بحر اليابان» .وأضاف بيان الجيش
الجنوبي ال��ك��وري» :نحلل ال��داف��ع إل��ى هذا
اإلط�لاق ،وأبقينا حالة االستنفار في مستوى
ع���الٍ إزاء عمليات إط�ل�اق محتملة أخ���رى».
والصاروخ ال��ذي ُق��در م��داه ب  500كلم أطلق
من كاب جانغسن في المنطقة الساحلية غرب
كوريا الشمالية ،قرب خط الفصل بين البلدين
باتجاه الشمال الشرقي .يُذكر أن عملية إطالق
الصاروخ هي األولى منذ أن دان مجلس األمن
الدولي في  17تموز رسميا ً بيونغ يانغ ،لسلسلة
تجارب أجرتها على صواريخ بالستية.

