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يواصل اجليش اإلسرائيلي شن غاراته 
على قطاع غــزة، حيث شّنت الطائرات 
احلربية اإلسرائيلية، األربعاء، سلسلة 
ــارات على مناطق متفرقة من  ــغ مــن ال

القطاع.
واستهدفت آخــر هــذه الــغــارات، وفق 
مراسلة »األنــاضــول«، منزال في مدينة 
رفح، جنوبي قطاع غزة، ودّمرته بشكل 

كامل.
كما استهدفت الطائرات احلربية أراض 

زراعية في مناطق متفرقة مبدينة رفح.
وسبق وأن أغار اجليش اإلسرائيلي 
ـــداف مختلفة فــي مدينة غــزة،  على أه

وشمالي القطاع.
وقال اجليش اإلسرائيلي، في تصريح 
اّطلعت »األناضول« على نسخة منه، إنه 
» يشن غارات على أهداف تابعة للجهاد 

االسالمي في قطاع غزة«.
بدورها، ترد سرايا القدس، على هذه 
العملية العسكرية التي بــدأت باغتيال 
ــو العطا«،  ــو »بــهــاء أب ــد قــادتــهــا وه أح
بإطالق عشرات الصواريخ باجتاه املدن 

اإلسرائيلية.
ـــارات اإلســرائــيــلــيــة  ـــغ وتــســبــبــت ال
باستشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة 45 
ــق وزارة  آخــريــن بــجــراح مختلفة، وف

الصحة.
فيما جتدد إطالق صافرات اإلنذار في 
التجمعات اإلسرائيلية احملاذية لقطاع 
غزة وفقا ملا ذكره )اجليش اإلسرائيلي( ، 
الذي اعلن عن اغارة طائرة على ناشط من 

»اجلهاد« كان يستعد إلطالق قذائف وعن 
: إطالق 220 قذيفة من غزة مت اعتراض 
%90 منها ، ومقاتالت إسرائيلية تشن 

غارتني على جنوبي مدينة غزة
فيما قال نتنياهو في اجتماع احلكومة: 
على اجلهاد االسالمي وقف الهجمات أو 
التعرض ملزيد من الضربات، من جانبها 
قالت سرايا القدس وكتائب املجاهدين: 
قصف مدينة عسقالن وسديروت بـ 20 

صاروخ جراد .
وأعلنت سرايا القدس، اجلناح املسلح، 
حلركة اجلهاد اإلسالمي، أن أحد قادتها، 
»استشهد« في غــارة إسرائيلية، وسط 

قطاع غزة.
ــة  ــال ــــل وك ـــي بـــيـــان وص ـــت ف ـــال وق
األنــاضــول، إن خالد معوض فــراج، 38 
عاما » أحــد قادتها، في منطقة »وسط 
القطاع«، استشهد في قصف إسرائيلي 
استهدفه في منطقة املغراقة وسط قطاع 
غزة »أثناء تصديه للعدوان الصهيوني 

الغاشم«.
وكــان اجليش اإلسرائيلي قد قال في 
وقــت ســابــق، فــي تغريدة نشرها على 
حسابه في »تويتر«، إن إحدى طائراته 
شنت غــارة على مجموعة كانت تطلق 

الصواريخ على إسرائيل.
ومــع استشهاد فـــراج، يرتفع عدد 
الشهداء الفلسطينيني، الــذيــن سقطوا 
جراء التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة، 
إلى 11 شخصا، بينما أصيب 45 آخرون 

بجراح.

دمار بسبب قصف غزة

االحتالل تصعيد  جراء  املدينة  في  واملصابني  الشهداء  حصيلة  ارتفاع 

الكيان الصهيوني يواصل قصف قطاع غزة 

محتجون يحرقون منزل مسؤول حكومي في الغراف جنوبي العراق
افاد مصدر امني في محافظة ذي قار 
جنوبي الــعــراق بوقوع صــدامــات بني 
محتجني وقوات االمن في قضاء الغراف 
شمالي احملافظة انتهت بحرق منزل 

مسؤول حكومي.
ــال املــصــدر فــي تصريح صحفي  وق
ان متظاهرين اقدموا مساء على حرق 
منزل قائممقام قضاء الغراف وقطع 
اجلسر الرئيسي في املدينة باالطارات 

احملترقة.
واوضـــح ان قــوات الشرطة فرقت 
ــاز املسيل  ــغ احملــتــجــني بــاســتــخــدام ال
للدموع والقنابل الصوتية ما تسبب 
باصابة خمسة متظاهرين بحاالت 
اختناق.واكد ان قوات االمن في القضاء 
والتي تلقت تعزيزات من شرطة مدينة 
الناصرية املجاورة جنحت بالسيطرة 

على الوضع العام في القضاء.
وكانت مدينة الناصرية كبرى مدن 
ذي قار والتي تبعد نحو 20 كيلومترا 

جنوب الغراف قد شهدت يوم االثنني 
ــة متظاهرين  ــع ــي مــصــرع ارب ــاض امل
واصـــابـــة 150 اخــريــن بــجــراح في 
صدامات عنيفة بني احملتجني وقوات 

االمن.
واصــدرت وزارة الداخلية العراقية 
امرا بتعيني قائد شرطة جديد حملافظة 
ذي قـــار حــيــث اعــفــت الــعــمــيــد محمد 
عبدالوهاب وعينت بــدال عنه اللواء 
محمد القريشي وذلــك في ثاني عملية 
ــادة باحملافظة فــي اقــل من  استبدال ق
ثالثة اسابيع بسبب الوضع االمني 

املرتبك فيها منذ اندالع االحتجاجات.
ــع اكبر  وتعد محافظة ذي قــار راب
محافظة عراقية من حيث عدد السكان 
بعد بــغــداد واملــوصــل والــبــصــرة وقد 
شهدت سقوط العشرات من القتلى في 
موجتي االحتجاجات التي شهدتها 
الــبــالد منذ االول مــن اكتوبر املاضي 

اشتباكات بني احملتجني والشرطةوحتى االن. 

6 شهداء في غزة جراء 
التصعيد 

قالت وزارة الصحة بغزة، إن 6 فلسطينيني استشهدوا، أمس  األربعاء، 
في غارات متفرقة على القطاع. وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيني الذين 
سقطوا جراء التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الثالثاء، إلى 16 

شخصا، بينما أصيب 50 آخرون بجراح.
ــوازرة، في تصريح صحفي وصل األناضول نسخة منه:  وأضافت ال
»وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي وشهيد إلى مستشفى القدس 

جراء التصعيد اإلسرائيلي وسط غزة قبل قليل )لم تكشف عن هويتهم(«.
وفــي وقــت سابق، أعلنت الـــوزارة عن استشهاد خالد معوض فراج 
)38 عاما(، وهو أحد قادة سرايا القدس، اجلناح املسلح حلركة اجلهاد 

اإلسالمي، وسط القطاع، وقضى في غارة شنتها طائرة إسرائيلية.
كما قالت إن شهيدا )لم تكشف عن هويته( سقط شرقي مدينة غزة، 

ووصل إلى مستشفى الشفاء.
واستشهد 10 فلسطينيني، جــراء غــارات إسرائيلية، بينهم بهاء أبو 
العطا، القيادي بسرايا القدس، اجلناح املسلح حلركة اجلهاد اإلسالمي، 

وزوجته.
وذكــرت وزارة الصحة بغزة، أن 50 شخصا أصيبوا بجراح، جراء 

الغارات اإلسرائيلية، دون تقدمي تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

اشتية يدعو إلى تدخل 
دولي لوقف »العدوان«

 على غزة
دعا رئيس الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تدخل دولي فوري 

لوقف ”العدوان اإلسرائيلي“ املتواصل على قطاع غزة.
وقال اشتية في بيان أصدره مكتبه”يجب على إسرائيل وقف جرائمها 
ضد املدنيني فورا، وندعو األمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان لتوفير 

احلماية ألبناء شعبنا من انتهاكات االحتالل سواء في غزة أو الضفة“.
وأضــاف أن ”الرئيس )محمود عباس( واحلكومة يجريان اتصاالت 
إقليمية ودولية مكثفة ملنع العدوان من التدحرج“، وشدد على أنه ”ال يجب 
السماح للمتنافسني في االنتخابات اإلسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني 

كورقة انتخابية“.
وبدأ أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة 
اجلهاد اإلسالمي املدعومة من إيران في غزة متهمة إياه بأنه العقل املدبر 

لهجمات وقعت ضد إسرائيل في اآلونة األخيرة.
وردا على ذلك أطلق مسلحون من حركة اجلهاد اإلسالمي نحو 200 
صاروخ على إسرائيل طوال. وأدت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضد 

أهداف حلركة اجلهاد في غزة إلى مقتل ثمانية فلسطينيني آخرين.

إسرائيليون يتظاهرون في تل 
أبيب ضد العدوان على غزة

تظاهر عشرات اإلسرائيليني وســط مدينة تل أبيب، ضد العدوان 
اإلسرائيلي، على قطاع غزة، بحسب صحيفة »جيروزليم بوست«.

وقالت الصحيفة، إن »عشرات اإلسرائيليني، تظاهروا وسط تل أبيب، 
للتعبير عن رفضهم للهجمات التي يشنها اجليش اإلسرائيلي، ضد قطاع 

غزة، منذ فجر الثالثاء«.
وهتف املتظاهرون ضد العدوان اإلسرائيلي، ورفعوا الفتات، من بينها: 

»نقاوم االحتالل«، »دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل«.
وفــي سياق منفصل، أعلنت بلديتا تــل أبيب )وســـط(، وســديــروت 
)جنوب(، تعليق الدوام املدرسي، بسبب األوضاع األمنية على احلدود مع 

قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة »معاريف« على موقعها اإللكتروني.
وفي وقت سابق ، أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، حالة 
الطوارئ خالل الـ 48 ساعة املقبلة، في املناطق التي تبعد عن غزة حتى 80 

كيلومتًرا، بحسب هيئة البث اإلسرائيلي )رسمية(.

الضربات م��ن  ملزيد  التعرض  أو  الهجمات  وق��ف  االس��الم��ي  اجل��ه��اد  على  نتنياهو: 
م���ن���ه���ا 90باملئة  اع��������ت��������راض  مت  غ���������زة  م�������ن  ق�����ذي�����ف�����ة   220 إط�����������الق   : االح��������ت��������الل 

ج�����راد ص���������اروخ   20 ب������  وس������دي������روت  ع���س���ق���الن  م���دي���ن���ة  ق���ص���ف  ال�����ق�����دس:  س�����راي�����ا 

منزاًل يهدم  االحتالل  جيش 
الغربية الضفة  شمالي   

هدم اجليش اإلسرائيلي، أمس األربعاء، منزال سكنيا في قرية عاطوف، مبحافظة 
طوباس، شمالي الضفة الغربية احملتلة، بداعي البناء غير املرخص.

وقــال معتز بــشــارات، مسؤول ملف االستيطان واألغـــوار في محافظة طوباس 
)حكومي(، إن قوة عسكرية إسرائيلية هدمت منزال مشيدا باألسمنت في قرية عاطوف، 

يعود ملكيته للمواطن ناجي بني عودة.
وأوضح بشارات في اتصال هاتفي مع وكالة األناضول، أن السلطات اإلسرائيلية 
أخطرت »بني عودة« بهدم منزله قبل 20 يوما. ومتنع إسرائيل الفلسطينيني من البناء 

في املناطق »ج« التي تخضع لسيطرتها.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية املوقعة بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، 
مت تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق »أ« و«ب« و«ج«، ومتثل األخيرة نسبة 61 باملئة 

من مساحة الضفة.

عشرات املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى
اقتحم عشرات املستوطنني اإلسرائيليني، أمس األربعاء، املسجد األقصى في القدس 

الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.
وقالت دائرة األوقــاف اإلسالمية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، أرسلت 
نسخة منه لوكالة األناضول إن »123 متطرفا اقتحموا املسجد األقصى اليوم بحراسة 

الشرطة اإلسرائيلية«.
وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنني باقتحام املسجد من خالل 

باب املغاربة، جميع أيام األسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت.


