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دوليات

غزة تعر�ضت لما يعادل �ست قنابل نووية وعدد الأطفال ال�شهداء بلغ 469

13

جهاز �أمن المقاومة الفل�سطينية يعدم عدد ًا من العمالء في قطاع المحا�صر

واصل االحتالل اليهودي عدوانه اإلرهابي على قطاع غزة
المحاصر لليوم السابع واألربعين ،حيث قصفت طائرات
االحتالل و مدفعيته أماكن متفرقة من مدن القطاع ،بينما
أطلقت زوارق االحتالل الحربية نيرانها باتجاه شواطئ
رفح.
جاء ذلك في وقت أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة
أن االحتالل «اإلسرائيلي» ألقى خالل عدوانه الحالي نحو 20
ألف طن من المتفجرات ،أي ما يعادل ست قنابل نووية .فيما
كشفت منظمة «اليونيسيف» أن العدوان «اإلسرائيلي» على
القطاع أدى حتى اآلن إلى مقتل  469طفالً.
وأشارت الوزارة إلى أن جيش االحتالل يستخدم أسلحة
محرمة دوليا ً وقذائف شديدة االنفجار بينها ثمانية آالف
قنبلة من نوع « »M Kأميركية الصنع وأكثر من ستين ألف
قذيفة مختلفة األحجام.
و أكدت شرطة هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية
في غزة استخدام االحتالل قنابل مسمارية وصواريخ الوقود
الجوي الحارقة وقذائف مسمارية مشبعة باليورانيوم

وقذائف « .»dimiهذه القذائف جميعها تصدر إشعاعات
تؤثر في البيئة والتربة والمياه.
وق��د عبرت رئيسة مكتب «اليونيسيف» ف��ي غ��زة عن
خشيتها من ازدي��اد ع��دد الشهداء من األطفال في القريب
العاجل .وأشارت بيرنيال ايرونسايد إلى أن ثالثمئة وثالثة
وسبعين ألف طفل من أطفال غزة بحاجة إلى مساعدة نفسية
عاجلة.
وأفادت المسؤولة األممية بأن  50خبيرا ً من «اليونيسيف»
يعملون حاليا ً في قطاع غزة ويقدمون إرش��ادات ضرورية
لألطفال ،وأضافت أن «العملية العسكرية اإلسرائيلية» على
قطاع غزة أسفرت عن تدمير  17ألف منزل ،مشيرة إلى أن
إعادة إعمارها قد تتطلب  18عاماً ،إضافة إلى إلحاق أضرار
بـ 219مدرسة فلسطينية ،بينما دمر  22منها بالكامل.
ويأتي ذلك في وقت أعدمت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية
في قطاع غزة  18جاسوسا ً وعميالً يعمل لمصلحة العدو
«اإلسرائيلي» قرب مقر الجوازات وسط مدينة غزة .وقد أعدم
الجواسيس أمس رميا ً بالرصاص ،وذلك بعد إعدام  3آخرين

قبل أي��ام ،في إط��ار مرحلة جديدة لمحاربة «المشبوهين
والعمالء» أطلق عليها اسم «خنق الرقاب».
ونقل موقع «المجد األمني» عن مصدر أمني فلسطيني كبير
أن «إعدام المتخابرين جرى ثورياً ،بعد استيفاء اإلجراءات
القضائية وثبوت الحكم عليهم» ،مطالبا ً «من وقع في العمالة
بتسليم نفسه قبل فوات األوان».
وق��ال المصدر« :ف��ي ظل الوضع الميداني والتطورات
الخطيرة التي تجرى على األرض ،صدرت ق��رارات صارمة
بالبدء بمرحلة «خنق رقاب العمالء ،والتعامل الثوري مع
المشبوهين في الميدان ،مع ض��رورة عدم التهاون مع أي
محاولة لخرق اإلج��راءات األمنية التي فرضتها المقاومة».
وأكد أن المقاومة لن ترحم أي متخابر يضبط في الميدان
وستحاكمه ثوريا ً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.
في سياق متصل ،واصلت األذرع العسكرية للفصائل
المقاومة الفلسطينية قصفها لألراضي المحتلة بعشرات
الصواريخ من مختلف األنواع ومن أبرزها «كتائب القسام»
التي قصفت بمفردها ما يقارب  30صاروخا ً وقذيفة هاون.

في ما أعلنت «سرايا القدس» ال��ذراع المسلحة لحركة
الجهاد اإلس�لام��ي ،قصف مستعمرات نتيفوت ومفتاحيم
وعسقالن وأسدود وبئر السبع وكرميه وكوسوفيم بصواريخ
غراد.
وأعلنت كتائب األن��ص��ار وأل��وي��ة الناصر ص�لاح الدين
وكتائب شهداء األقصى في بيانات منفصلة قصف عسقالن
والنقب الغربي وكفار عزة بصواريخ من نوع  107وناصر5
وغراد.
وفي السياق ،انطلقت عقب صالة الجمعة أمس في باحات
المسجد األقصى في القدس المحتلة تظاهرات احتجاجية
شارك فيها آالف الفلسطينيين طافت باحات المسجد نصرة
لغزة وتنديدا ً بجرائم ومجازر االحتالل ضد الفلسطينيين في
القطاع المحاصر.
حيث ش��ارك آالف الفلسطينيين في التظاهرة وهتفوا
بشعاراتٍ وطنية تحيي قطاع غ��زة وأخ��رى تندد بجرائم
االحتالل ومجازره الدموية المتتالية بحق النساء واألطفال
والشيوخ ،في حين نشرت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» مئات

العناصر وسيرت دوريات راجلة داخل البلدة القديمة وأخرى
راجلة ومحمولة وخيالة خارج أسوار المدينة المقدسة.
إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح إثر تعرضهم
ألعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وباالختناق خالل تصديهم
العتداءات االحتالل «اإلسرائيلي» عليهم في محيط مسجد
بالل بن رباح شمال بيت لحم في الضفة الغربية.
وأوض��ح��ت وك��ال��ة «وف���ا» أن م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت بين
الفلسطينيين وقوات االحتالل شمال بيت لحم فور وصول
تظاهرة حاشدة انطلقت من أم��ام مسجد عمر بن الخطاب
تنديدا ً بالعدوان اليهودي على قطاع غزة.
إل��ى ذل��ك قمعت ق��وات االحتالل أم��س مسيرة المعصرة
األسبوعية المناوئة لالستيطان والجدار العنصري .وأفاد
منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان في
محافظة بيت لحم حسن بريجية ،بأن قوات االحتالل أغلقت
الطريق الرئيسية أمام المسيرة وقمعت المشاركين من خالل
االعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى موقع إقامة الجدار
على أراضي القرية.

تعديالت في مجل�س الأمن ت�ؤخر تبني م�شروع رو�سي لوقف �إطالق النار ب�أوكرانيا

ا�ستخبارات غربية
تدعم خاليا
�إرهابية في القرم

قافلة الم�ساعدات الإن�سانية الرو�سية تدخل �أرا�ضي �أوكرانيا
أعلنت األمم المتحدة استعدادها
لتوسيع ال��ت��ع��اون م��ع أوكرانيا
ب��ش��أن ال��م��س��اع��دات اإلنسانية
وت��ق��دي��م  33مليون دوالر حتى
نهاية العام الحالي.
وأوض����ح المكتب الصحافي
لوزارة التنمية اإلقليمية األوكرانية
أن ه��ذا اإلع�ل�ان ج��اء على لسان
فاليري آموس نائب األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
خ�لال اجتماعها ف��ي كييف مع
فالديمير غرويسمان نائب رئيس
الحكومة األوكرانية.
وأش���ار ب��ي��ان ال����وزارة إل��ى أن
«الجانبين بحثا إمكان توسيع
المساعدات الفنية ،وخصوصا ً
توجيه ممثلين عن األمم المتحدة
للعمل في أقاليم أوكرانيا الشرقية،
وفي إطار المقر اإلقليمي لشؤون
التأمين االجتماعي للمواطنين
النازحين من المناطق التي تجرى
فيها العمليات العسكرية».
وبحث الجانبان ضرورة تعديل
خ��ط��ة األم���م ال��م��ت��ح��دة السابقة
الخاصة بالتعامل م��ع الوضع
اإلنساني في أوكرانيا ،كما بحث
الطرفان مسألة تقديم معونات
تقنية إلق��ام��ة منظومة إحصاء
للمواطنين النازحين.
جاء ذلك في وقت دخلت غالبية
الشاحنات المحملة بالمساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة ال��روس��ي��ة األراض���ي
األوك���ران���ي���ة أم����س ع��ب��ر معبر
«إيزفارينو» الحدودي وتوجهت
إلى مدينة لوغانسك ،حيث أكدت
هيئة الحدود األوكرانية أن 145
شاحنة عبرت ال��ح��دود ،مشيرة
إل���ى أن���ه ل��م يسمح للموظفين

األوك��ران��ي��ي��ن ب��ال��م��ش��ارك��ة في
اإلج��راءات الالزمة لتمرير القافلة
عبر الحدود.
وأفاد رايان فاروقشين المتحدث
باسم الدائرة الجنوبية للجمارك
بأن موظفي الجمرك الروس أكملوا
في الساعة الرابعة ظهرا ً بتوقيت
موسكو اإلجراءات كافة المطلوبة
لمرور القافلة اإلنسانية الروسية.
وف��ي ه��ذا السياق أك��د الناطق
الرسمي باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف ،أن الرئيس
فالديمير بوتين على علم ببدء
تحرك القافلة باتجاه لوغانسك
م���ن دون أن ي��وض��ح ع��ل��ى أي
مستوى اتخذ القرار ببدء التحرك.
وف��ي السياق ،ح��ذرت موسكو
م��ن أي��ة محاولة إلف��ش��ال إيصال
المساعدات إل��ى سكان المناطق
المتضررة ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا.
وأك��دت الخارجية الروسية في
ب��ي��ان أم����س ،أن إرس����ال قافلة
ّ
يحضر
المساعدات الروسية كان
ل��ه خ�لال فترة طويلة بشفافية
كاملة وبالتنسيق م��ع الصليب
األحمر والجانب األوكراني.
وحذر البيان من أن المسؤولية
ع���ن ال���ع���واق���ب ال��م��ح��ت��م��ل��ة ألي
اس��ت��ف��زازات ض��د القافلة ستقع
ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ع��ات��ق م��ن أسماهم
«المستعدين للتضحية ب��أرواح
مواطنين من أجل تحقيق أطماعهم
وخططهم الجيوسياسية ،وذلك
في خرق ص��ارخ لقواعد القانون
اإلنساني الدولي».
وأكد البيان أن موسكو ال يمكن
أن تقبل باستمرار الوضع الحالي
وباألكاذيب وبعدم قدرة األطراف

ظريف �إلى مو�سكو في � 29آب
قال سفير إيران في موسكو مهدي سنائي إن وزير الخارجية اإليراني جواد
ظريف سيزور موسكو الجمعة المقبلة  29آب إلجراء محادثات مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف.
وكتب الدبلوماسي على صفحته اإللكترونية أم��س« :الجمعة المقبلة
سيصل الدكتور محمد جواد ظريف إلى موسكو» .وأضاف« :سيلتقي خالل
زيارته وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف وعددا ً من المسؤولين الروس
لبحث مختلف قضايا العالقات الثنائية والشؤون اإلقليمية والدولية».
وكان ظريف قد قال في وقت سابق إن «مخطط الكيان الصهيوني وحماته
وبعض الجهات في أميركا كان دائما ً يعمل على إظهار إيران كتهديد أمني ،إال
أننا وعبر المفاوضات النووية أفشلنا هذا المخطط».
وأضاف الوزير اإليراني في لقاء صحافي« :كانوا يزعمون أن إيران تحاول
أن تكسب الوقت عبر المفاوضات وأنها تريد المفاوضات من أجل المفاوضات،
إال أننا وعبر التزامنا تعهداتنا ،أفشلنا هذه المحاولة أيضاً» .وشدد على أن
هذا التعامل من جانب بالده هو الذي دفع األميركيين لإلقرار أكثر من مرة بأن
اإليرانيين نفذوا ما تعهدوه ،حتى أن الرئيس األميركي باراك أوباما اعترف
بذلك أيضاً.
وأوض��ح ظريف« :هذا التعامل اإليراني في المفاوضات ع ّقد األمر على
األميركيين ،فلم يعد بإمكانهم اتهام إيران بأنها تهدف من وراء المفاوضات
سوى الى إضاعة الوقت».

المعنية على التوصل إلى اتفاق،
وأشارت إلى أن الجانب الروسي
مستعد لمشاركة موظفي الصليب
األحمر في مرافقة القافلة وتوزيع
المساعدات.
وأعربت موسكو عن استيائها
من المواقف واإلشارات المتناقضة

لخبراء غربيين تدل على وجود
«لعبة وراء الكواليس» ال تمت
بصلة إل��ى تحقيق مهمة البعثة
اإلنسانية ،مذ ّكرة ب��أن الواليات
ال��م��ت��ح��دة وغ��ي��ره��ا م���ن ال���دول
ال��غ��رب��ي��ة األع���ض���اء ف��ي مجلس
األم��ن الدولي رفضت في  20آب

تبني بيان تأييدا ً للهدنة من أجل
إي��ص��ال مساعدات إنسانية إلى
لوغانسك.
وأف��ادت بريطانيا بأن مجلس
األمن الدولي لم يوافق حتى اآلن
على مشروع بيان روس��ي يدعو
إلى وقف إطالق النار في أوكرانيا

بهدف إيصال مساعدات إنسانية
روسية ،مضيفة أن المفاوضات ال
تزال مستمرة ،بحسب المتحدثة
باسم البعثة البريطانية يونا
توماس.
وي��دع��و م��ش��روع البيان ال��ذي
تقدمت به روسيا جميع األطراف

األوكرانية إلى «تنفيذ االتفاقات
حول ضمان أمن قافلة المساعدات
اإلنسانية الروسية أثناء عبورها
وإع�ل�ان وق��ف إلط�لاق ال��ن��ار بهذا
الصدد» .وتدعو الوثيقة إلى بدء
ت��وزي��ع ال��م��س��اع��دات اإلنسانية
بسرعة بمشاركة الصليب األحمر.

رو�سيا وال�صين تجريان
مناورات م�شتركة �ضد الإرهاب
نفذت مجموعة هجومية من رجال اإلنزال الروس ووحدة مشابهة
من جيش التحرير الشعبي الصيني عملية إنزال من حوامات عسكرية
وذلك في إطار المناورات المضادة لإلرهاب للقوات المسلحة في الدول
األعضاء في منظمة «شنغهاي» للتعاون.
وقال العقيد ألكسندر غوردييف رئيس المكتب الصحافي للدائرة
العسكرية الشرقية للقوات المسلحة الروسية إن المشاركين في
المناورات نفذوا أول تدريب إلن��زال مجموعات الهجوم في منطقة
تطويق المجموعات المسلحة غير الشرعية والقضاء عليها ،مضيفاً:
«شاركت في العملية أربع مروحيات روسية من طراز مي  8التابعة
للدائرة العسكرية الشرقية وأربع طائرات نقل ومروحيتان تابعة
للقوى الجوية الصينية».
يذكر أن المرحلة النشيطة للمناورات المشتركة للدول األعضاء
في منظمة «شنغهاي» للتعاون تجرى في الفترة من  24إلى  29آب
الجاري في األراض��ي الصينية ،وتشارك فيها وحدات عسكرية من
روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

كشفت دراسة روسية عن قيام
ال��دول الغربية وحلفائها بحملة
دؤوب��ة ضد روسيا في جمهورية
ال��ق��رم م��ن خ�ل�ال االع��ت��م��اد على
التنظيمات اإلرهابية التي ترتكب
الجرائم في سورية وليبيا ومصر
والعراق بدعم وتمويل وإشراف من
أميركا والسعودية التي لها عالقة
وثيقة بها.
وأوضحت الدراسة التي أعدها
اليكساندر إي��ون��وف م��ن الحركة
ال��روس��ي��ة ل��م��ن��اه��ض��ة العولمة
أن ه��ذه الحملة تسير بمعايير
االستخبارات الغربية التي كانت
تستخدم هذه التنظيمات اإلرهابية
طوال سنوات عديدة ،خصوصا ً أن
هذه التنظيمات معروفة بقسوتها
ال��ش��دي��دة والسيما ف��ي ارتكابها
الجرائم بحق األقليات وأيضا ً في
تدبير عمليات إرهابية في كثير من
بلدان المنطقة وأفريقيا ومحاولة
االمتداد إلى جمهورية القرم بعد
عودتها إلى روسيا عبر شخصيات
تريد أن تزرع الفكر الوهابي فيه.
وأش�����ارت ال���دراس���ة إل���ى أن��ه
بعد ان��ض��م��ام ال��ق��رم إل��ى روسيا
ب��دأت ال���دول الغربية وحلفاؤها
ب��ال��ع��م��ل ال������دؤوب ع��ل��ى ج��ذب
الشخصيات العامة والسياسيين
إلى حملة ضد روسيا ،حيث يقود
ه���ذه الحملة رف��ع��ت ج��وب��اروف
ومصطفى جميليف اللذان يريدان
استرجاع القرم وتقوية التأثير
الوهابي في شبه الجزيرة عبر تلك
الشخصيات.
وبينت الدراسة أن النظامين في
تركيا والسعودية يقومان بدور
كبير في تجهيز ه��ذه التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي تعمل ف��ي دول
االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي ال��س��اب��ق،
مشيرة إلى أن السلطات الجديدة
في أوكرانيا بدأت في التعامل مع
هذه التنظيمات لزرع اإلره��اب في
أوكرانيا حيث ساهم جوباروف
ش��خ��ص��ي �ا ً ب��ت��ط��وي��ر ف����روع ه��ذه
المؤسسة في القرم عبر استخدام
الدين والتمويل السعودي لنشر
الوهابية المتطرفة.
وتحدثت ال��دراس��ة عن توقيع
ج���وب���اروف وش��ري��ك��ه جميليف
اتفاقا ً مع رجل األعمال المعروف
والمطلوب للسلطات الروسية
أي��غ��ور كولومويسكي ،إذ شكلوا
مجموعة إرهابية في جنوب شرق
أكرانيا مهمتها المشاركة في عمليات
عسكرية لزرع الفوضى واإلرهاب
في شرق أوكرانيا وجزيرة القرم في
تجاوز لحدود الصراع السياسي
واالنتقال لشن حرب إرهابية ضد
روسيا بدعم من السعودية وتركيا
والغربن محذرة من بداية مرحلة
جديدة من الصراع ستترك آثارها
في سكان هذه المنطقة وال سيما
التتار في جمهورية القرم خصوصا ً
أن األسماء المذكورة ال تتورع في
إطار استغاللها للدين عن فعل أي
شيء سيئ لزرع عقيدتها الوهابية
وبيان والئها لإلدارة األميركية.

