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أوباما يدعو لزيادة اإلنفاق الدفاعي حللف »الناتو«عربية وعالمية
واشنطن - أ.ف.پ: اكد الرئيس األميركي باراك أوباما ونظيره الپولندي برونيسالف كوموروفسكي 
أهمية زيادة نفقات الدفاع لدى األعضاء األوروبيني في حلف شمال األطلسي، بحسب ما نقل البيت 
األبيض في بيان دعا الى »التضامن عبر ضفتي األطلسي«. وأورد البيان ان أوباما حتدث الى الرئيس 
كوموروفسكي وناقشا الوضع في أوكرانيا وقمة احللف األطلسي التي ستعقد قريبا في بالد الغال. 
وبحث البيان عن توافق الرئيسني على »أهمية أن تزيد الدول األوروبية األعضاء في احللف األطلسي 
نفقاتها العسكرية، وكذلك على أهمية أن تساهم في شكل ذي صدقية.

 حكومة نتنياهو ترفض طلباً أممياً بهدنة إنسانية خلمس ساعات بالقطاع

إسرائيل تعترف بفقدان أحد جنودها في غزة.. و املقاومة تفّجر منصة للقبة احلديدية
إلى  العملية العسكرية، الفتا 
أن 1600 صاروخ سقطت على 
إسرائيل و396 مت اعتراضها من 
قبل منظومة القبة احلديدية.

من جهته، قال املتحدث باسم 
الفلس����طينية  وزارة الصحة 
القدرة ان فلسطينيني  اشرف 
لقيا حتفهما في غارة إسرائيلية 
على خان يونس، وقبلها، قتل 
7 فلسطينيني في غارات على 
دير البلح جن����وب القطاع، 5 

منهم من عائلة واحدة.
وأش����ار القدرة الى ارتفاع 
الفلس����طينيني  عدد الضحايا 
جراء العدوان اإلسرائيلي إلى 
590 قتي����ال بينه����م 160طفال، 
و77 ام����رأة، وإصاب����ة نح����و 
3660 آخرين حتى ظهر أمس 
وأعلنت األمم املتحدة ان »عدد 
الذين يبحثون عن مأوى لدى 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )االونروا( جتاوز 

عتبة ال� 100 ألف«.
وفي غضون ذلك، تصاعد 
التوتر في الضفة الغربية ايضا 
حيث قتل شاب فلسطيني في 
وقت متأخر مساء امس األول 
برصاص مستوطن بالقرب من 
بلدة الرام احملاذية ملدينة القدس 

في الضفة الغربية.
وفي مدينة اخلليل أصيب ما 
يزيد على 25 مواطنا بالرصاص 
احلي والعش����رات باالختناق 
والرصاص املعدن����ي املغلف 
باملطاط، خالل مهاجمة قوات 
االحتالل املواطنني واملسيرات 
التضامنية واملنددة بالعدوان 

على غزة.
أف����ادت اإلذاع����ة  كذل����ك، 
اإلسرائيلية بإصابة إسرائيلي 
بجروح بالغة بعد إطالق النار 
عليه مساء امس االول من سيارة 
مسرعة في شمال الضفة قرب 

مستوطنة ارئيل.

في قطاع غزة.
ونقل����ت الصحيف����ة ع����ن 
املسؤول الذي لم حتدد هويته، 
قوله إن »منسق أنشطة اجليش 
اإلس����رائيلي ف����ي األراض����ي 
الفلسطينية، يؤاف مردخاي، 
أبلغ رس����ميا مبع����وث األمني 
العام لألمم املتحدة في الشرق 
األوسط، روبرت سيري، بأن 
إسرائيل ترفض طلب اإلعالن 

عن هدنة إنسانية في غزة«.
في ه����ذه األثن����اء، واصل 
اجلي����ش اإلس����رائيلي لليوم 
السادس عش����ر على التوالي 
العسكرية ضد قطاع  عمليته 
غزة التي قت����ل فيها أكثر من 

590 فلسطينيا.
واستمر القصف اإلسرائيلي 
عنيفا على القطاع، ونفذ اجليش 
اإلس����رائيلي عشرات الغارات 
اس����تهدف آخرها برجا سكنيا 
في وس����ط مدينة غزة وأدى 
الى قتل 11 فلس����طينيا بينهم 

5 أطفال.
وأكد اجليش اإلسرائيلي في 
بيان ام����س ان قواته واصلت 

عملياتها في حي الشجاعية.
وأض����اف البي����ان انه »مت 
استهداف اكثر من مائة هدف 
في هذا احلي في الساعات ال� 

24 املاضية«.
وأشار جيش االحتالل إلى 
إنه اكتش����ف 66 مدخال لنحو 
23 نفقا في غزة أعدت ملهاجمة 
أهداف في إسرائيل، مشيرا إلى 
أنه دمر 6 من هذه األنفاق، وذلك 
منذ بداي����ة عمليته البرية في 
غزة، مش����يرا الى انه منذ بدء 
»اجلرف الصامد« مت استهداف 
2925 موقعا من بينها 1388 منذ 

بدء العملية البرية.
ومن جهة ثانية، فقد أشار 
اجليش إلى أنه مت إطالق 2060 
صاروخا نحو إسرائيل منذ بدء 

القدس ب� 4 صواريخ من نفس 
الطراز ومدينة أسدود شمال 
القط����اع بخمس����ة صواريخ 
»جراد«. وأشارت الكتائب في 
بيان آخر إلى أنها فجرت عبوة 
في دبابة »ميركافا« شرق حي 
التفاح وأصابتها بشكل مباشر، 
كما اس����تهدفت دبابة ميركافا 
أخرى شمال بيت حانون )شمال 
القطاع( بقذيفة »آر بي جي«.

من جانب آخر، نقل املوقع 
اإللكتروني لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« اإلسرائيلية امس 
عن مسؤول إس����رائيلي كبير 
قوله ان جيش االحتالل أنهى 

مهمته لتدمير كل األنفاق.
املهمة  وادعى املسؤول ان 
العس����كرية احملددة واملتمثلة 
في تدمير األنفاق قد استكملت 
وأن هناك حت����ركات من أجل 
هدنة مع حماس، مش����يرا إلى 
الدولية جارية  ان االتصاالت 
من أجل التوصل لتهدئة وأن 
هن����اك عروض����ا مختلفة يتم 

دراستها.
وف����ي وقت الح����ق، اعلن 
أفيخاي أدرعي، املتحدث باسم 
اجليش اإلسرائيلي ان قواته 
س����يطرت على معظم األنفاق 
التي حفرتها عناصر التنظيمات 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال أدرعي، في تغريدات 
له عل����ى )تويتر( »لم يتفاجأ 
اجليش بحجم شبكة األنفاق، 
وحقيقة التمكن من السيطرة 
على معظم هذه األنفاق تدل على 
مستوى املعلومات االستخبارية 

التي جمعتها إسرائيل«.
وفي الس����ياق ذاته، نقلت 
صحيفة »هآرتس« عن مسؤول 
إسرائيلي كبير، امس قوله إن 
احلكومة اإلسرائيلية رفضت 
طلب األمم املتحدة اإلعالن عن 
هدنة إنس����انية ملدة 5 ساعات 

القسام مسؤوليتها عن قصف 
تل أبيب والقدس بالصواريخ 
العدوان اإلسرائيلي  ردا على 
وه����دم منازل الفلس����طينيني 
في قط����اع غزة، مؤك����دة انها 
قتلت 52 جنديا إسرائيليا في 
اشتباكات مع مقاتليها وجها 
11 ودمرت 36  لوجه وقنصت 
آلية عسكرية منذ بدء العدوان 

البري.
وقالت »القسام« � في بيان 
عس����كري امس � إنها قصفت 
تل أبيب بصاروخني من طراز 
»إم75« محلية الصنع، وقصفت 

أفرادها نفذوا  ان  حلركة فتح 
ام����س، عملي����ة جريئة  فجر 
القبة  بتفجير إحدى منصات 
احلديدية املوجودة في مطار 

قلنديا شمال القدس احملتلة.
وأكدت الكتائب ان مجموعة 
من مقاتليها متكنت من التسلل 
إلى داخل مطار قلنديا، ونصب 
عبوة ناسفة على القبة احلديدة، 
واالنس����حاب من املكان، ومن 
القبة  العب����وة في  ثم تفجير 
احلديدي����ة داخل حدود املطار 

غير املستعمل.
ومبوازاة ذلك، أعلنت كتائب 

خطيرة.
وحس����ب وس����ائل إعالم 
إسرائيلية فإن أحد القتلى على 
املقدم في اجليش  حدود غزة 
دوليف كيدار وهو قائد كتيبة 

عسكرية.
وقتل مدنيان إسرائيليان 
جراء إصابتهما بشظايا صواريخ 
أطلقت من غ����زة، وأصيب 9 
آخرون اثر س����قوط صواريخ 
على إسرائيل أطلقتها املقاومة 

الفلسطينية.
من جهتها، قال����ت كتائب 
شهداء األقصى، الذراع العسكرية 

عواص����م � وكاالت: أعل����ن 
اجليش اإلس����رائيلي رسميا 
عن فق����دان أحد جن����وده في 
قطاع غزة أثناء االش����تباكات 
مع املقاومة الفلسطينية شرق 

مدينة غزة.
وقال ناطق باسم اجليش 
أم����س إن اجلندي فقدت آثاره 
بعد تفجير مقاومني فلسطينيني 
عربة مدرعة بصاروخ مضاد 
للدبابات في حي الش����جاعية، 
حيث وج����دت 6 جثث جلنود 
إسرائيليني وفقدت آثار اجلثة 

السابعة.
إع����الم  ونقل����ت وس����ائل 
إسرائيلية عن جيش االحتالل 
اعتق����اده بأن اجلندي قتل في 
االش����تباك م����ع املقاوم����ة في 

غزة.
وشهدت املعارك امليدانية 
تطورات نوعية، حيث أعلنت 
»كتائب األقصى« تدميرها ألحد 
منصات القبة احلديدية، فيما 
القسام  قالت كتائب عزالدين 
انها قتلت 52 جنديا إسرائيليا، 
ودمرت نحو 36 آلية عسكرية 

جليش االحتالل.
وق����د اعت����رف اجلي����ش 
اإلس����رائيلي مبقت����ل جنديني 
وإصاب����ة 7 آخري����ن بينهم 3 
جن����ود إصاباتهم خطيرة في 
االش����تباكات التي دارت أمس 
األول في القطاع، ليرتفع بذلك 
ع����دد اجلنود القتلى حس����ب 
إلى 27،  االعتراف اإلسرائيلي 
فيما تؤكد املقاومة الفلسطينية 
مقت����ل أكث����ر م����ن 35 جنديا 

إسرائيليا.
وذكر اجلي����ش ان من بني 
القتلى ضباط كبار فيما أصيب 
أكث����ر م����ن 18 آخرين بجروح 
مختلفة من بينهم أيضا ضباط 
أبرزهم قائ����د وحدة »إيغوز« 
البرية ال����ذي أصيب بجروح 

مظاهرات منددة بالعدوان االسرائيلي على املدنيني بقطاع غزة امام السفارة االسرائيلية ببرلني امس االول                                                             )أ.پ( 

مواجهات مع قوات 
االحتالل بالضفة 
الغربية.. ومقتل 

مدنيني إسرائيليني 
وإصابة 9 آخرين

47 مليون دوالر مساعدات إنسانية أميركية للمدنيني

»حماس«: يجب أن يتزامن وقف العدوان
مع رفع احلصار عن غزة

اإلس����رائيلي على غزة ليس 
له أساس من الصحة.

وفي السياق ذاته، اعرب 
نبي����ل العربي األم����ني العام 
جلامعة ال����دول العربية عن 
أمله في ان يتم وقف إطالق 
النار بقطاع غزة في أقرب وقت 
ممكن والهجوم الغاشم الذي 
تقوم به إسرائيل على القطاع 
الذي يعتبر جزءا من فلسطني 

واألمة العربية.
العرب����ي � ف����ي  وق����ال 
تصريحات عقب اجتماعه في 
القاهرة مع بان كي مون أمني 
عام األمم املتحدة � انه بحث مع 
كي مون بعض األمور اخلاصة 
بوقف العدوان، مشيرا إلى انه 
مت التطرق الى املبادرة املصرية 
التي تدعو بكل وضوح لوقف 

إطالق النار قائال: »رجائي ان 
تقبل من جانب حماس«.

وردا على س����ؤال بشأن 
وجود تنافس على األرض بني 
املبادرة املصرية وجهود عربية 
أخرى، قال العربي ان املبادرة 
املصرية تعتمد أساسا على 
وقف إط����الق النار واجلميع 
يعمل من أج����ل حتقيق هذا 
الهدف وحماس ترغب في إنهاء 
احلص����ار واملبادرة املصرية 
تتحدث ع����ن فتح املعابر، ما 

يعني إنهاء احلصار.
ولفت العربي الى أن األمني 
العام ل����ألمم املتحدة بان كي 
مون يعم����ل اآلن م����ن أجل 
التوصل إلى هدنة إنس����انية 
طويلة من أجل إخالء اجلرحى 
واملصابني من قطاع غزة نظرا 
لتزايد األوضاع املأساوية في 

القطاع.
ف����ي  العرب����ي،  وق����ال 
تصريحات له عقب مباحثاته 
مع وزير اخلارجية األميركي 
جون كيري بالقاهرة: إن الهدنة 
اإلنس����انية لن تكون 4 أو 5 
س����اعات وإمنا ستكون أكثر 
من ذلك »ألن احلالة س����يئة 
جدا«. وبني ان وزير اخلارجية 
األميركي، جون كيري، وعد 
بب����ذل كل اجله����ود املمكنة 
لوقف القتال في قطاع غزة، 
مشيرا الى أنه أبلغ كيري بأن 
»املبادرة املصرية شاملة، وأنه 
من املمكن البناء عليها عندما 

تبدأ مباحثاتها«.

شكل فوري«.
لكن مس����ؤوال كبيرا في 
حماس صرح لفرانس برس 
رافضا كشف هويته ان »كل 
ش����يء ينبغ����ي ان يت����م في 
شكل متزامن: إنهاء العدوان 
)اإلسرائيلي( وإنهاء حصار« 

غزة.
م����ن جهته، ج����دد وزير 
اخلارجية املصري س����امح 
شكري، خالل مؤمتر صحافي 
عق����ب اجتماعه م����ع نظيره 
التأكي����د على ان  األميركي، 
القاه����رة ال تن����وي تعديل 
مبادرتها. وقال شكري »نؤكد 
على عدم وجود أى تعديالت 
على املبادرة«، مشيرا الى أن 
أي حديث عن تعديل املبادرة 
العدوان  املصري����ة لوق����ف 

� وكاالت: وعد  عواص����م 
وزير اخلارجي����ة األميركي 
جون كيري مبساعدة إنسانية 
للمدنيني في قطاع غزة بقيمة 

47 مليون دوالر.
والتق����ى كي����ري عق����ب 
ووصول����ه الى القاهرة امس 
األول األمني العام لألمم املتحدة 
ب����ان كي مون الذي يس����عى 

بدوره الى تهدئة في غزة.
ودافع الوزي����ر األميركي 
ع����ن »اجله����ود املش����روعة 
واملالئمة« التي تبذلها إسرائيل 
»حلماية نفسها« من إطالق 

الصواريخ.
لكن����ه أعرب ع����ن »قلقه 
البالغ« حيال مصير املدنيني 
في قطاع غزة، ضحايا الهجوم 
اإلس����رائيلي املتواصل منذ 
أس����بوعني والذي خلف أكثر 
من 570 قتيال بينهم عشرات 

األطفال.
مس����ؤولون  واعتب����ر 
أميركيون يرافقون كيري ان 
وضع ح����د لهذا النزاع، وهو 
اخلامس بني إسرائيل وحماس 
في أقل من 10 أعوام، سيكون 
صعبا بسبب تبدل الظروف 
اإلقليمية. وحض كل من بان 
وكيري حرك����ة حماس على 

القبول باملبادرة املصرية.
وقال كيري »على حماس 
وحدها ان تتخذ قرار حتييد 
املدنيني األبري����اء عن أعمال 
العن����ف«، مطالب����ا احلركة 
»بوقف إطالق الصواريخ في 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل استقباله وزير اخلارجية االميركي جون كيري بالقاهرة امس   )أ.ف.پ(

تركيا تنفي مزاعم تعاونها مع إسرائيل في الطاقة والدفاع
أنقرة- وكاالت: نفت وزارة 
التركية، صحة  اخلارجي����ة 
االدعاءات الت����ي تتهم انقرة 
بالتعاون مع اس����رائيل في 

مجالي الطاقة والدفاع.
واك����د املتح����دث باس����م 
وزارة اخلارجي����ة التركي����ة 
العالقات  تاجنو بيلغيج أن 
الديبلوماس����ية بني البلدين، 
ج����رى خفضه����ا إل����ى أدنى 

مس����توى، فضال عن تعليق 
العس����كري، بعد  التع����اون 
الهج����وم االس����رائيلي على 
سفينة »مرمرة الزرقاء« في 
املياه الدولي����ة، والتي كانت 
متوجهة لكسر احلصار على 

قطاع غزة، عام 2010.
ف����ي  بيلغي����ج  ولف����ت 
معرض رده على سؤال بهذا 
إل����ى أن بعض  اخلصوص، 

األوساط تروج الدعاءات دون 
أي سند حول العالقات التركية 
- االس����رئيلية، وتتداوله����ا 
وسائل إعالم، بينما تبذل تركيا 
جهودا مكثفة من أجل وقف 
الهجمات االسرائيلية على غزة 
بأسرع وقت، وحتقيق وقف 
إطالق نار دائم، مشيرا إلى أن 
طرح االدعاءات املذكورة التي 
ال أساس لها من الصحة في 

هذا التوقيت مجددا، »ال ميكن 
أن يوصف بأنه أمر ينم عن 

حسن نية«.
وأوضح املتحدث أن تركيا 
علقت كل عالقاتها العسكرية، 
مع اسرائيل عقب الهجوم على 
الذي أودى  س����فينة مرمرة 
بحياة 10 نشطاء أتراك مدنيني، 
مؤكدا عدم توقيع أي اتفاقية 
رسمية في املجال العسكري، 

مع اجلانب االسرائيلي، بعد 
حادثة »مرمرة الزرقاء«.

كما شدد بيلغيج، على 
عدم وج���ود أي تعاون في 
مجال الطاقة على املستوى 
الرسمي بني تركيا واسرائيل، 
مشيرا الى أن وزير الطاقة 
ال���الزم، حيال  الرد  اعطى 
االدعاءات، في تصريحاته 

أمس االول.

األمم املتحدة تدرس طلب عباس وضع 
األراضي الفلسطينية حتت احلماية الدولية

ولى عهد أبو ظبي يطالب بسرعة إجناز 
املشاريع التنموية اإلماراتية في مصر

عواصم � وكاالت: راجع االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون مع كبار مستشاريه طلب 
الرئيس الفلس���طيني محمود عباس بوضع 
االراضي الفلس���طينية حت���ت نظام احلماية 
الدولية الذي تديره االمم املتحدة لضمان حماية 
الشعب الفلسطيني. وقال بان في رسالة وجهها 
الى مجلس االمن ام���س االول انه يراجع مع 
كبار املستشارين الطلب الذي قدمه الرئيس 
عباس في ال� 13 من يوليو اجلاري بشأن تدهور 

األزمة في فلسطني.
وطلب بان كي مون من اعضاء املجلس النظر 
في الوضع في الشرق االوسط مع التركيز على 
العدوان االسرائيلي املستمر على قطاع غزة 
والذي اسفر عن مقتل نحو 600 شخص واصابة 

اكثر 3500 آخرين حتى الوقت احلاضر.
وقال عباس في رس���الته الى بان كي مون 
ان نظام احلماية الدولية س���يحقق الس���الم 
واالمن الدوليني وسيعزز احلقوق السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني 
وسيضمن احترام حقوق االنسان واحلريات 
االساسية والقانون الدولي والقانون االنساني 
الدولي وس���يحمي الش���عب الفلسطيني من 

االحتالل واالعتداءات االسرائيلية املستمرة.
وحث عباس األمني العام لألمم املتحدة على 
اتخاذ جميع التدابير الفاعلة الالزمة لتطبيق 

هذا النظام على االراضي الفلسطينية وحماية 
الشعب الفلسطيني.

من جهة اخ���رى، اعلن كبي���ر املفاوضني 
الفلس���طينيني صائب عريق���ات ان الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس ورئيس املكتب 
السياس���ي حلركة حماس خالد مشعل طلبا 
»وقف العدوان االس���رائيلي ورفع احلصار« 
عن قطاع غزة خالل لقاء جمعهما امس االول 

في الدوحة.
وق���ال عريقات في تصريح لفرانس برس 
ان الرجلني اللذين التقيا للمرة االولى منذ بدء 
الهجوم العسكري االسرائيلي على غزة قررا 
ايضا »مواصلة املشاورات مع مختلف الفصائل 
الفلسطينية وتكثيف االتصاالت« مع اخلارج 

توصال الى وقف الطالق النار.
ومن ناحيته، قال مسؤول ملف املصاحلة 
في حركة فتح عزام االحم���د لوكالة فرانس 
برس بان اللقاء »كان مهما ومت فيه استعراض 
كل اجلهود الدولية واالقليمية من اجل وقف 
العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة«.
وأك���د »اتفقنا على ان نب���دأ بوقف اطالق 
النار اوال ونستمر في النقاش مع مصر وكل 
االطراف االقليمية والدولية حتى يتم بلورة 

الصيغة النهائية التفاق التهدئة«.

أبوظب���ي � أ.ش.أ: طالب الش���يخ محمد 
بن زايد آل نهي���ان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة فريق العمل 
اإلماراتي إلى مواصلة بذل مزيد من اجلهود 
إلجناز املشاريع التنموية اإلماراتية مبصر 
ف���ي تنفيذها  الس���رعة والكفاءة  وضمان 
مبا يكفل أن حتقق املس���اعدات أفضل عائد 
اقتصادي واجتماعي للمواطن املصري، مؤكدا 
»سنواصل املضي في هذا الدرب ألن وقوفنا 
بجانب إخوتنا في مصر يعني الوقوف مع 

أنفسنا«. 
 جاء ذلك خالل استقبال الشيخ محمد بن زايد 
مساء أمس األول فريق عمل املكتب التنسيق 
للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر برئاسة 

د.سلطان اجلابر وزير الدولة. 
وأكد الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان أن 
»دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تنطلق 
في مواقفها الداعمة واملساندة لألشقاء العرب 
من نهج راس���خ وثابت منذ نش���أتها في عهد 
الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان - طيب 

اهلل ث���راه - وهو النه���ج الذي يحرص على 
تعميقه رئيس الدولة في العمل على الوقوف 
إلى جانب الش���عوب الش���قيقة والعمل على 
التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في كل ما 
يحقق مصلحتهم إلى جانب مساندة القضايا 

اإلنسانية في مختلف أنحاء العالم«. 
وأشاد الشيخ محمد بن زايد باجلهود احلثيثة 
التي قام بها أعض���اء الفريق في التعاون مع 
احلكومة املصرية والعمل على إطالق حزمة من 
املبادرات التنموية الشاملة وتنفيذ مجموعة 
من املشاريع التي تساعد املواطن املصري من 
خ���الل التركيز على قطاعات حيوية تش���مل 
الطاقة واإلسكان والتعليم والرعاية الصحية 
والبني���ة التحتية واملراف���ق فضال عن الدعم 

االقتصادي. 
وقال »إن دول���ة اإلمارات العربية املتحدة 
س���تبقى في طليعة الدول الداعمة واملؤازرة 
لألشقاء العرب ولن تتوانى في القيام بأي دور 
فاعل يدعم أشقاءها ويساهم في رفع معاناتهم 
ومتكينهم من مواجهة األعباء التي تثقلهم مبا 

يعزز استقرارهم ويحقق لهم كل اخلير«.


