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املقاومة تطلق 
2840 صاروخًا على 

إسرائيل منذ بدء 
اجلرف الصامد

مؤسسة يهودية تستغل االنشغال بغزة للترويج لـ»الهيكل الثالث« 
عواصم ـ وكاالت: كشفت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان في بريطانيا النقاب عن أن مؤسسة 
»الهيكل« اليهودية املتطرفة أعلنت يوم األحد املاضي عن مشروع لبناء ما يسمى بـ»الهيكل الثالث«، 
مستغلة انشغال العالم مبتابعة تفاصيل العدوان على قطاع غزة. وأشارت املنظمة إلى أن عملية جمع 
التبرعات بدأت حتت عنوان »هل أنت جاهز للسالم الذي انتظرناه طويال في الشرق األوسط، وأن 
املؤسسة قامت بنشر ڤيديو على موقعها حتت عنوان »التاسع من آب األطفال جاهزون لبناء الهيكل 
الثالث«. وأوضحت املنظمة في بيان لها، أن مشروع بناء الهيكل الذي أعلنت عنه املؤسسة يحظى 
بدعم واسع في أوساط احلكومة الصهيونية وأعضاء الكنيست.

جيش االحتالل يستدعي 16 ألفاً من االحتياط ويستهدف أكثر من 4200 موقع في غزة

عدوان إسرائيل مستمر حتى »تدمير أنفاق«  غزة وواشنطن متدها بالذخيرة

ان صاروخا سقط في منطقة 
تل ابيب ومت اعتراض اخرين 
الى  فوق عس����قالن. واش����ار 
سقوط 81 صاروخا في اسرائيل 

االربعاء.
واعترف بإط����الق فصائل 
املقاومة ل� 2840 صاروخا من 
غزة عل����ى مناطق مختلفة من 
إسرائيل، جنحت القبة احلديدية 
في إس����قاط 530 منها منذ بدء 
العملية العسكرية على القطاع 

في 7 يوليو اجلاري.
للجي����ش  بي����ان  وق����ال 
اإلس����رائيلي: »أطلقت منذ بدء 
العملية العسكرية على قطاع 
غ����زة 2840 صاروخا جنحت 
القب����ة احلديدية في إس����قاط 

530 منها«.
وأضافت القناة أن الصواريخ 
طال����ت كال من مدينة تل أبيب 
الكبرى وسط إسرائيل، ومناطق 
مختلفة في الشمال منها مدينة 
حيفا، باإلضافة إلى مختلف مدن 
جنوب إسرائيل ومنها عسقالن، 

والنقب، ودميونا.
من ناحيتها، حملت وزارة 
الداخلي����ة في غ����زة االحتالل 
الكاملة  االسرائيلي املسئولية 
الدفاع  عن اس����تهداف طواقم 
املدني بش����كل متعمد، مؤكدة 
أن ذل����ك »جرمية حرب« بحق 
طواقم مدنية وإنسانية يكفل 
لها القانون الدولي احلماية في 

أوقات النزاعات واحلروب.
وقال الناطق باس����م وزارة 
الداخلية إياد البزم إن اثنني من 
جهاز الدفاع املدني استش����هدا 
واصيب خمس����ة اخرون أمس 
بقصف املدفعية اإلس����رائيلية 
لسوق الشجاعية أثناء قيامهم 
بإطف����اء حرائق جراء القصف 
اإلس����رائيلي عل����ى الس����وق، 
مشيرا الى ارتفاع عدد شهداء 
جهاز الدفاع املدني إلى سبعة 
شهداء و26 جريحا منذ بداية 

العدوان.

اإلس����رائيلي عل����ى موقع����ه 
اإللكتروني، فإن عدد األهداف 
التي أغار عليها في قطاع غزة، 
من����ذ اطالق حرب����ه بلغ 4215 

هدفا. 
واس����تمر س����قوط القتلى 
واجلرحى في صفوف املدنيني 
الفلسطينيني، حيث قتل نحو 
عشرة اشخاص لترتفع حصيلة 
القتلى الى نحو 1740 منذ بدء 
الهج����وم في 8 يولي����و بينهم 
اكث����ر من 245 طفال بحس����ب 
اليونيسيف. وقتل اكثر من مائة 
فلسطيني في قطاع غزة أمس 
االول بينه����م ضحايا املجزرة 
االسرائيلية في سوق في حي 
الش����جاعية شرق مدينة غزة، 
ومدرس����ة االون����روا التي جلأ 
اليها فلس����طينيون هربا من 

القصف.
وقتل 17 شخصا على االقل 
في القصف على الس����وق في 
الشجاعية اثناء تهدئة انسانية 
من اربع ساعات اعلنتها اسرائيل 

في اقسام اخرى من القطاع.
وجاءت ضربة السوق بعد 
ساعات على القصف االسرائيلي 
على مدرسة تابعة لوكالة غوث 
الالجئني )اونروا(  وتش����غيل 
تأوي اكثر من 3300 فلسطيني 
هربوا من القصف، ما ادى الى 

مقتل 16 شخصا.
وفي اجلانب االس����رائيلي 
اعل����ن اجلي����ش ان ثالثة من 
جنوده قتلوا في غزة لترتفع 
بذلك حصيلة قتاله الى 56 منذ 
بدء الهجوم، ما يش����كل اعلى 
خس����ائر تلحق باجليش منذ 
حربه ضد حزب اهلل في لبنان 

عام 2006.
م����ن جهتها، اعلنت حماس 
انها اطلقت صواريخ على تل 
ابيب ومدينة عسقالن ردا على 
قصف السوق واملدرسة التابعة 

لالونروا.
واعلن اجليش االسرائيلي 

االميركية مس����اعدة اسرائيل 
على ان تط����ور وحتافظ على 
قدرة قوي����ة وفعالة في مجال 
الدفاع عن النفس«. واضاف ان 
صفقة »التسلح هذه تتناسب مع 
هذه االهداف«، وكانت منظمة 
الواليات  الدولية حثت  العفو 
املتحدة على وقف امداد اسرائيل 

باالسلحة.
وقالت في عريضة وجهتها 
الى وزير اخلارجية االميركي 
ج����ون كيري »لق����د آن االوان 
للحكومة االميركية لكي تعلق 
نقل اسلحة الى اسرائيل والسعي 
لفرض حظر دولي على االسلحة 

الى كل اطراف النزاع«.
ميدانيا، اس����تأنف اجليش 
اإلس����رائيلي عدوانه على غزة 
ف����ي اليوم ال����� 25 من انطالق 
عملية اجلرف الصامد، واعلن 
انه استهدف 110 أهداف داخل 

القطاع. 
وفي تغريدة أخرى له على 
موق����ع التواص����ل االجتماعي 
تويت����ر، قال أدرع����ي »أغارت 
طائرات س����الح اجل����و خالل 
الس����اعات ال� 24 األخيرة على 
110 أهداف للمخربني في القطاع، 
من بينها 5 منازل ملس����ؤولني 
اس����تعملت كمراكز لنشاطات 

إرهابية« على حد قوله.
وبحسب ما أعلنه اجليش 

مخزوناتها رغم االدانة االميركية 
الشديدة للقصف الذي استهدف 
مدرس����ة تابع����ة لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)االونروا( في جباليا، ش����مال 

قطاع غزة.
من جهتها، قال����ت اإلذاعة 
العامة نقال عن  اإلس����رائيلية 
مصدر عس����كري إسرائيلي لم 
حتدد هويته، إن »استدعاء املزيد 
من جنود االحتياط والتوجه إلى 
الواليات املتحدة لسد احتياجات 
اجليش من الذخيرة، يندرجان 
في إطار االستعدادات ملواصلة 

املعركة في قطاع غزة«.
وكانت واش����نطن اعترفت 
بإمداد إسرائيل بشحنة ذخائر 
رغم تصاعد العدوان اإلسرائيلية 

على قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن وزارة 
الدفاع األميركية »الپنتاغون« 
ان اجليش االسرائيلي طلب في 
20 يوليو اعادة إمداده بالذخائر 
بس����بب انخفاض مخزوناته، 
مشيرا الى انه وافق على بيعه 
هذه الذخائر بع����د ثالثة ايام 

من ذلك.
وص����رح املتحدث باس����م 
الپنتاغون جون كيربي في بيان 
بأن »الواليات املتحدة التزمت 
بضم����ان امن اس����رائيل، وانه 
المر حاسم للمصالح القومية 

عواصم � وكاالت: يبدو أن 
املساعي الدولية للتوصل الى 
هدنة في قطاع غزة تراجعت 
لصالح التصعيد العس����كري، 
حيث أكدت اس����رائيل انها لن 
تسحب قواتها من غزة قبل ان 
تنجز مهمتها واعلنت استدعاء 
املزيد من قوات االحتياط، رغم 
أن محللني اس����رائيليني يرون 
أن »اسرائيل عالقة على تخوم 
غ����زة بدون اي اس����تراتيجية 
خروج وبدون اي وقف اطالق 
نار يل����وح في االفق«، وفقا ملا 
كتب مراسل الشؤون الدفاعية 
في صحيفة يديعوت احرونوت 
اليكس فيشمان، واضاف »في 
غضون بضعة ايام سيكون على 
اس����رائيل ان تقرر ما اذا كانت 
ستمضي بالهجوم بكامل القوة 

او سحب القوات«.
لكن اجلواب جاء على لسان 
رئي����س الوزراء االس����رائيلي 
بنيامني نتنياهو الذي تعهد قبل 
بدء اجتم����اع احلكومة االمنية 
املصغرة أمس، مبواصلة »تدمير 
االنفاق في قطاع غزة سواء مت 
التوصل الى وقف اطالق نار او 

لم يتم االتفاق عليه«.
وق����ال نتنياه����و »نح����ن 
مصمم����ون على امت����ام هذه 
املهمة س����واء مع وقف اطالق 
الن����ار او بدون����ه، ولن نوافق 
عل����ى اي مقت����رح ال يس����مح 
للجيش االسرائيلي بانهاء هذا 

العمل«.
وشدد نتنياهو ايضا على 
ان اجليش ال يستطيع »ضمان 
النج����اح بنس����بة 100%« في 
حتدي����د مواقع االنفاق »مع ان 
جنودنا حققوا جناحات مثيرة 

لالعجاب«.
ال����وزراء  واعتب����ر رئيس 
االس����رائيلي ان تدمير االنفاق 
ليس سوى »اخلطوة االولى من 

نزع السالح في قطاع غزة«.
وفي اطار ه����ذا التصعيد، 
قالت مص����ادر عس����كرية إن 
اجليش اإلسرائيلي قرر جتنيد 
16 ألف جندي إسرائيلي اضافي 
للمشاركة في توسيع العمليات 
البرية  العسكرية اإلسرائيلية 
ضد قطاع غ����زة، ليصل عدد 
اجلنود الذين مت اس����تدعاؤهم 
منذ بداية احلرب في السابع من 

الشهر املاضي إلى 86 ألفا.
وقال أفيخاي أدرعي، املتحدث 
باسم اجليش اإلسرائيلي لإلعالم 
العربي، في تغريدة له على موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( 
»اس����تدعت س����لطات اجليش 
16.000 من جن����ود االحتياط 
لينضموا إلى عش����رات اآلالف 
الذين مت جتنيدهم من قبل، في 

إطار عملية اجلرف الصامد«.
وأوضح مكت����ب املتحدث 
العسكري اإلسرائيلي، لوكالة 
األناض����ول، أن����ه بذلك يصل 
عدد جنود االحتياط الذين مت 
استدعاؤهم منذ بداية احلرب 

على غزة إلى 86 ألفا.
ويأتي امر االستدعاء بعدما 
اعلنت واشنطن موافقتها على 
تزويد اسرائيل بكميات جديدة 
الذخائر لتعويض تراجع  من 

جثة احد الصحافيني الذين قتلوا في املجزرة االسرائيلية في حي الشجاعية بغزة  أمس االول                                                                                                                                 )أ.پ( 

حتليل إخباري

بيروت: لم تفلح جميع املبادرات الديبلوماسية 
والدولية لوضع حد حلرب إسرائيل على غزة رغم 

كل اجلهود والضغوط لوقفها، ناهيك عن طلب 
الرئيس األميركي باراك أوباما من رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وقفا فوريا وغير 
مشروط للهجوم برا وبحرا وجوا.

ويبدو من التطورات امليدانية أن احلرب على غزة 
ستطول، وهناك أربعة أسباب رئيسة تدفع إلطالتها:

٭ األول هو أن الطرفني لم يحققا أهدافهما 
السياسية أو العسكرية حتى اآلن، فإسرائيل غيرت 
أهداف حربها، وبالتالي فإنها تريد املزيد من الوقت 
لتحقيق األهداف اجلديدة التي أصبحت اآلن علنية، 

وهي جتريد غزة من السالح والقضاء على البنية 
العسكرية حلماس وللجهاد اإلسالمي، مبا في ذلك 

مراكز القيادة والتحكم واألنفاق والقضاء على 
مسالك تهريب السالح.

وتستند احلكومة اإلسرائيلية إلى رأي عام مؤيد 
الستمرار احلرب على غزة بغض النظر عن اخلسائر 

اجلسيمة التي تضرب املدنيني كما أنها تخضع 
لضغوط اجلناح اليميني األكثر تشددا من نتنياهو.

ويرى القادة العسكريون اإلسرائيليون الذين 
فوجئوا بقدرة حماس واجلهاد على تهديد نصف 

إسرائيل بالصواريخ مبا في ذلك املطار الرئيس 
»بن غوريون« وعزلها عن العالم، أن الفرصة اليوم 
متوافرة للضغط عبر احلرب على األسرة الدولية 

للتخلص من التهديد العسكري، ومن صواريخ 
حماس لسنوات طويلة.

وفي املقابل، فإن حماس بحاجة إلى »انتصار ما« 
يكون مبستوى التضحيات ويستجيب للهدف األول 
من املواجهة، وهو كسر عزلة القطاع وفتح املعابر مع 
مصر وإسرائيل والسماح بدخول وخروج البضائع، 

والوصول إلى تطبيع الوضع بعد التضييق الذي 
تعرض له القطاع.

ومادام الطرفان ال يريان أنهما حققا أهداف احلرب 
بشكل أو بآخر، فإن اجلهود الديبلوماسية لن تنجح 

في وقفها.
٭ الثاني يكمن في ضعف اإلدارة األميركية وعجزها 

عن لي الذراع اإلسرائيلية، إذ إنها خرجت خاسرة 
من املواجهة مع نتنياهو الذي رفض خطة الوزير 
جون كيري بحجة أنها ال تأخذ بعني االعتبار نزع 

سالح غزة، وأنها تراعي مصالح حماس على حساب 
إسرائيل.

وهناك من يعتبر أن إسرائيل ترد على انفتاح أوباما 
على إيران، وتستند في رفضها إلى الدعم الذي 

حتظى به في مجلس الشيوخ وإلى اقتراب موعد 
االنتخابات النصفية في نوفمبر املقبل. وفي الواقع، 
فإن واشنطن لم تنخرط بشكل كاف لوقف احلرب 

أو لتوفير شروط وقفها.
٭ الثالث هو مراعاة العواصم األوروبية الظروف 
اإلسرائيلية، وتفهمها حاجة تل أبيب للتخلص من 

تهديد الصواريخ من غير أن تعبأ باألسباب العميقة 
لهذه األزمة، ورمبا أفضل مؤشر هو ما صدر عن 

قصر اإلليزيه من أن إلسرائيل احلق في اتخاذ جميع 
اإلجراءات حلماية مدنييها من غير اإلشارة إطالقا 

للضحايا املدنيني الفلسطينيني، ما فهم على أنه 
»شيك على بياض« قدم لنتنياهو.

٭ الرابع هو االنقسامات الفلسطينية، وشلل اجلامعة 
العربية وضعف التأثير العربي على املسرح الدولي، 

وقصوره عن الضغط عليه لدفعه إلى التحرك، بسبب 
احلروب والنزاعات التي تضرب الكثير من بلدانها 

)من سورية إلى العراق وليبيا واليمن(.
جتدر اإلشارة الى أن حرب إسرائيل على غزة 

أشعلت اخلالف بني أميركا وإسرائيل.
وال تتعلق اخلالفات بصدامات مصالح بني الدولتني، 
بقدر ما تتعلق باخلالف حول ما تعتبره كل واحدة 

مصلحة عليا إلسرائيل.
فاإلدارة األميركية حتاول التأكيد أن خالفها مع 

نتنياهو ينبع من رغبة في جتنيب إسرائيل أوضاعا 
أسوأ دوليا وإقليميا.

بل إن نظرة واشنطن إلى حماس في الوقت الراهن 
تنطلق من واقع أن البديل للحركة هو تنظيم 

»داعش«، وأن هذا خطر على إسرائيل أوال وبعدها 
خطر على العالم وأميركا أيضا. كما أنها تخشى من 

انهيار السلطة الفلسطينية في رام هلل.
وكانت إسرائيل شنت حملة عنيفة على وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري الذي قدم خطة 
حلل األزمة تتضمن: وقف نار مؤقت ألسبوع يبدأ، 
تبقى خالله القوات اإلسرائيلية في أماكن تواجدها 

وتواصل عملها ضد األنفاق.
وخالل وقف النار تبدأ مفاوضات بني إسرائيل 

وحماس بوساطة مصرية ومبشاركة السلطة 
الفلسطينية لتحقيق تسوية أكثر ثباتا.

وتضمن الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة للطرفني أن املفاوضات ستطول القضايا 

املهمة لهما، نزع الصواريخ واألنفاق كمطلب 
إسرائيلي وإزالة احلصار وإعادة إعمار القطاع 

كمطلب فلسطيني.
ورفضت إسرائيل اخلطة ألنها لم تشتمل على أمرين 
أساسيني: حرية عمل اجليش اإلسرائيلي في تفجير 

األنفاق ومنحها إجنازا سياسيا واضحا يرتبط 
بتجريد غزة من سالحها الصاروخي.

واعتبرت أن خطة كيري تعمل ضد املصالح املعلنة 
لواشنطن في املنطقة من ناحية، وضد حلفاء أميركا 
في املنطقة، وعلى رأسهم مصر والسعودية واألردن 

وإسرائيل طبعا.
وأظهرت كيري وكأنه يخدم حركة حماس ويقدم 

اجلوائز لها ويتبنى مطالب رعاتها القطريني واألتراك.

احلرب على غزة: أسباب
تعثر اجلهود الدولية

واخلالف بني أميركا وإسرائيل

جندي إسرائيلي يغرد على »تويتر« مفتخراً بقتل 13 طفالً فلسطينياً
تل أبيب - وفا: كتب جندي إسرائيلي متطرف 
يدعى داڤيد عوبديا، في تغريدة له على موقع 

التواصل االجتماعي تويتر انه قتل 13 طفال 
فلسطينيا، وان هذه البداية لقتل أطفال 

مسلمني، وقال اجلندي باللغة االجنليزية انه 
سيقتل العديد من األطفال في غزة.

يذكر أن مجموعة من اليهود كانوا يغنون في 
شوارع القدس الغربية وتل أبيب أنهم يفتخرون 
بقتل األطفال ويرددون شعارات مثل: »املدارس 
في غزة لن تفتح ألنه لن يبقى أطفاال في غزة«، 
وأيضا »اجلندي العزيز كم طفال قتلت اليوم في 

غزة، اللهم أكثر من قتلهم«.

العملية اإلسرائيلية في غزة تقسم مشاهير الپوپ والرياضة على مواقع التواصل
أ.ف.پ:   � واش����نطن 
أعرب عدد من جنوم الپوپ 
والرياضيني احملترفني عن 
آرائهم ومواقفهم بش����أن 
الن����زاع في غزة ووضعوا 
بذلك عالقتهم مع معجبيهم 
على احملك وأثاروا ضجة 
عل����ى مواق����ع التواص����ل 

االجتماعي.
ويب����دو ان تعاط����ف 
أكثر مع  املش����اهير مييل 
ف����ي حني  الفلس����طينيني 
العسكرية  العملية  دخلت 
اإلس����رائيلية ضد حركة 
الرابع  حماس أس����بوعها 
وتس����تمر حصيلة القتلى 

في االرتفاع.
وكان زين مالك من فرقة 
وان دايركشن البريطانية 
الذي أعرب  آخر املشاهير 
علنا عن موقفه من الوضع 
عندما كتب على حس����ابه 
على تويتر األحد »حرروا 

فلسطني«.
الثالثاء مت  وحتى يوم 
التغريدة 220  تكرار هذه 

ألف م����رة وحصلت على 
تأييد مماثل بني معجبيه 
الذي����ن يتبعون����ه ويقدر 
ب����� 13 مليونا في  عددهم 

العالم.
لكن ذلك أثار ايضا غضب 
معجبيه اإلسرائيليني حتى 
ان البع����ض ذهب الى حد 
إطالق تهديدات بالقتل ضد 
الشاب البالغ ال� 21 من العمر 
وهو بريطاني مس����لم من 

اصل باكستاني.
وقالت الشابة شاكد اريز 
»ال يحق لألشخاص الذين 
ال يعيشون في إسرائيل ان 
آرائهم علنا«.  يعربوا عن 
مضيفة في هاشتاغ )وسم( 

»حرروا إسرائيل«.
ب����ن  س����تاف  وق����ال 
شوش����ان ان »تغريدت����ك 
أش����عرتني بحزن عميق 
وان����ي واثق م����ن ان قادة 
إسرائيل يشاطرونني هذا 
الى  الشعور«، داعيا مالك 
محو التغري����دة، لكنه لم 

يفعل.

وتطول الئحة املشاهير 
التي علقت على ما يحصل 
في غزة بع����د ان كتب كل 
من جنم كرة السلة دوايت 
هاوورد وجنمة الپوپ ريانا 
تغريدة كتبا فيها »حرروا 

فلسطني«.
وتفسح مواقع التواصل 
أمام املشاهير  االجتماعي 
إمكانية لم تكن قائمة من 
قبل للتفاعل مباش����رة مع 
ماليني املعجبني في العالم 
كما قال األستاذ في اإلعالم 
وليام يومن����ز من جامعة 

جورج تاون.
الذي كان  وقال يومنز 
يتابع تغريدات املشاهير 
حول غزة، الثالثاء لوكالة 
فران����س ب����رس »عندم����ا 
يتخذون مواقف في قضايا 
سياسية يجازفون بخسارة 

معجبني«.
وريانا التي أحيت حفلة 
موسيقية في تل أبيب العام 
املاضي محت التغريدة خالل 
دقائق متاما كما فعل هاوورد 

الذي أعلن انه ارتكب خطأ 
وأن����ه لن يعلق بعد اليوم 

على قضايا دولية.
امل��غ�ن�ي�����ة  وأث����ارت 
سيلينا غوميز ضجة مع 
نش����ر صورة على موقع 
انس����تاغرام وكتبت »انها 
مسألة إنسانية. صلوا من 

أجل غزة«.
أل����ف   654 ونال����ت 
)إعجاب( لكن موقع تي ام 
زي ألخبار املشاهير تساءل 
م����ا إذا كانت جنمة ديزني 
السابقة البالغة ال� 21 من 
العمر »مع اإلنسانية أو مع 

حماس...«.
وأضاف املوقع »رمبا ال 
تدرك ان حماس أطلقت عددا 
كبيرا من الصواريخ لتدمير 
إسرائيل أو رمبا تؤيد ذلك. 

ال نعرف«.
وأجاب����ت غوميز على 
انستغرام »ال أقف مع اي 
من الطرف����ني. أصلي فقط 
من أجل السالم واإلنسانية 

للجميع«.

وكان هن����اك أيضا من 
دافع عن إس����رائيل وبني 
هؤالء املمثلة جوان ريفرز 
التي أعربت صراحة ملوقع 
ت����ي ام زي ع����ن رأيها في 

أحداث غزة.
وقالت ريفرز )81 عاما( 
»دعون����ي أقول لك����م انه 
إذا أطلق����ت نيوجيرس����ي 
صواريخ على نيويورك لكنا 
قضينا عليهم«. وتساءلت 
ما إذا كانت غوميز تعرف 
حت����ى كيف تكت����ب كلمة 

»فلسطيني«.
كما عبر أومري كاسبي 
الالعب في الدوري األميركي 
الس����لة للمحترفني  لكرة 
املولود في إس����رائيل، عن 
موقفه في تغريدة نشرها في 
13 يوليو وال تزال موجودة 
بقوله »أطلقت حماس من 
غ����زة 600 ص����اروخ على 
إسرائيل في األيام األربع 
املاضية. األرقام ال تكذب. 

كفى نفاقا«.
كما أعرب عدي عبوشي 

األميركي الفلسطيني األصل 
املشارك في دورة كرة القدم 
األميركية، عن موقفه على 
تويتر حيث يتبعه 6100 

شخص.
وكت����ب االثن����ني »عيد 
الفطر ليس ككل عام هذه 
الس����نة خصوصا عندما 
نرى ما تفعله إس����رائيل 

بالفلسطينيني كل يوم«.
وفي األثناء في حني يشتد 
القصف على غزة، كش����فت 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
األس����بوع املاضي ان مقدم 
البرامج ساميون كاوول قدم 
مبلغ 150 ألف دوالر للجنود 
اإلسرائيليني في حفل جلمع 
التبرعات نظ����م في لوس 

اجنيليس العام املاضي.
ولم يعلق كاوول على 
املوضوع لكن من السخرية 
الهواة  ان يك����ون برنامج 
اك����س  البريطان����ي »ذي 
فاكتور« اكتشف في 2010 
اليوم  موهبة فرقة حتمل 

اسم وان دايركشن.


