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نجوای مادر فلسطینی 
با کودک شهیدش

تسنیم:  خبرگزاری 
تهاجم  از  روز  سیزده 
به  صهیونیستی  رژیم 
طبق  و  می گذرد  غزه 
شده  منتشر  آمارهای 
شمار  بیگناه  کودکان 
را  قربانیان  از  زیادی 
در  و  می دهند  تشکیل 
این میان تصویری منتشر 
کودک  که  است  شده 
در  فلسطینی  کرده  کفن 
هر  دل  مادرش،  دستان 

بیننده ای را می آزارد.
به گزارش گروه بین الملل 
از  تسنیم،  خبرگزاری 
روزهای نخستین حمالت 
غزه  باریکه  به  اسرائیل 
و  کشته  اخبار  بر  عالوه 
زخمی شدن غیرنظامیان 

خاک  به  آمار  فلسطینی، 
شدن  کشیده  خون  و 
از  بیشتر  بیگناه  کودکان 
همه توجه مخاطبان را به 

خود جلب کرده است.
رژیم صهیونیستی از 13 
بهانه  به  گذشته  روز 
مقابله با نیروهای مقاومت 
فلسطین نوار غزه را آماج 
حمالت خود قرار داده و 
نفر   344 لحظه،  این  تا 
 2600 از  بیش  و  شهید 

نفر مجروح شده اند.
کودکان  میان  این  در 
هم جزو قربانیان هستند 
و هفته گذشته اسرائیلی 
ها چهار کودک در حال 
غزه  سواحل  در  را  بازی 
سه  و  دادند  قرار  هدف 

خانواده  یک  از  کودک 
خانه  به  حمله  در  را 
دادند  قرار  هدف  آنها 
این  و  رساند  قتل  به  و 
قربانی  از  مثال  تنها چند 
فلسطینی  کودکان  شدن 
در غزه به واسطه تهاجم 

صهیونیست هاست.
آمار  جدیدترین  طبق 
75 کودک فلسطینی در 
رژیم  نیروهای  حمالت 
صهیونیستی به غزه جان 
خود را از دست داده اند و 
امروز نیز که سیزدهمین 
است  غزه  به  تجاوز  روز 
شدن  شهید  شاهد  باید 
دیگری  بیگناه  کودکان 
باشیم که هیچ گناهی جز 
نیروهای  از  و  فلسطینی 

بودن،  مقاومت  آینده 
از  یکی  چنانچه  ندارند. 
کنست  زن  نمایندگان 
کرد  اعالم  هم  اسرائیل 
را  فلسطینی  مادران  باید 
کشت تا فرزندانی به دنیا 
وی  زعم  به  که  نیاورند 

تروریست شوند.
تصاویر  بین  در  اما 
دلخراشی که از کودکان 
این  غزه  در  شده  کشته 
خروجی  روی  بر  روزها 
قرار  خبری  رسانه های 
منتشر  عکسی  می گیرد 
اندوه  و  درد  که  شده 
و  شهید  کودک  مادر 
تمام مادران فلسطینی را 
بدون نیاز به هیچ شرحی 

به تصویر می کشد.

خبرگزاری تسنیم: از آغاز 
متعدد  حمالت  و  تجاوز 
صهیونیستی  رژیم  ارتش 
به نوار غزه تاکنون 425 
نفر شهید که 112 نفر از 
آنها کودک، 41 نفر زن، 
25 تن سالخورده هستند.

بین  گروه  گزارش  به 
تسنیم  خبرگزاری  الملل 
خبرگزاری  از  نقل  به 
محمد  »مفید  سما، 
در  که  گفت  الحساینه« 
به  اسرائیل  تجاوز  نتیجه 
واحد   1007 غزه  نوار 
کامل  طور  به  مسکونی 
تخریب شده است، 915 
به  نیز  مسکونی  واحد 
تخریب  جزئی  صورت 

شده و غیر قابل سکونت 
واحد   17460 و  است 
به  نیز  دیگر  مسکونی 
تخریب  جزئی  صورت 

شده اند.
داشت  اظهار  الحساینه 
که رژیم صهیونیستی در 
سنگ  به  غزه  به  تجاوز 
کند  نمی  رحم  انسان  و 
خانه  عمدی  طور  به  و 
بر  را  شهروندان  های 
از  اعم  آن  ساکنان  سر 
سالخوره  و  کودک  زن، 
خراب می کند و در سایه 
مرتکب  جهانی  سکوت 
فجیع ترین جنایت ها می 

شود.
زیر  که  کرد  اشاره  وی 

اعم  غزه  های  ساخت 
فاضالب،  لوله  خطوط  از 
جاده ها و چاه های غزه 
امان  در  تخریب  این  از 
رژیم  ارتش  و  اند  نبوده 
خیابان  و  غزه  اشغالگر 
ویرانه  به  را  آن  های 

تبدیل کرده است.
وزارت بهداشت فلسطین 
نیز اعالم کرد که از آغاز 
متعدد  حمالت  و  تجاوز 
صهیونیستی  رژیم  ارتش 
به نوار غزه تاکنون 425 
نفر   112 که  شهید  نفر 
نفر   41 کودک،  آنها  از 
سالخورده  نفر   25 زن، 
حمله  این  در  هستند. 
بیش از 3008 نفر دیگر 

 904 که  شده اند  زخمی 
نفر از آنها کودک و 533 
نفر زن و 25 نفر از افراد 

مسلح هستند.
رژیم  جنایت  فجیع ترین 
 13 در  صهیونیستی 
به  حمله  گذشته  روز 
بوده  الشجاعیه  منطقه 
فلسطینی  تاکنون70  که 
که  رسیده   شهادت  به 
بیشتر قربانیان این حادثه 
تشکیل  زن  و  کودک  را 
حمالت  می دهند.در 
صهیونیستی  رژیم  امروز 
مختلف  مناطق  به 
شهید  نفر   87 فلسطین 
آنها  از  شدند که 65نفر 
از منطقه شجاعیه هستند.

425 شهید و 3008 زخمی
 حاصل جنایت جنگی 13 روزه رژیم صهیونیستی
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خبرگزاری تسنیم: وزیر خارجه 
گرفتن  نادیده  با  آمریکا 
علیه  جنایات رژیم صهیونیستی 
که  گفت  غزه  زنان  و  کودکان 
اسرائیل اقداماتی را که در غزه 
انجام داده با هدف دفاع از خود 
بوده است و آمریکا بطور کامل 
حمایت  اسرائیل  اقدامات  از 

خواهد کرد.
افزود:  آمریکا  خارجه  وزیر 
اسرائیل  که  می دانیم  خوب  ما 
انجام  غزه  در  که  را  اقداماتی 

داده با هدف دفاع از خود بوده 
از  کامل  بطور  آمریکا  و  است 
در  خود  از  دفاع  برای  اسرائیل 
وجود  و  موشکی  حمالت  قبال 

تونل ها حمایت می کند.
جان کری در ادامه گفت: جنبش 
مخالف  بس  آتش  با  حماس 
با  دارد  سعی  همواره  و  است 
مانع تراشی جلوی تصمیم آتش 
موارد  رو  این  از  بگیرد  را  بس 
نقض آتش بس را ما از حماس 

شاهد هستیم.

وی افزود: برای توقف جنگ در 
غزه ما نیازمند توافق آتش بس 
اساس  بر  عادالنه ای هستیم که 
طرح پیشنهادی مصر پایه ریزی 

شده باشد.
جان کری در ادامه تاکید کرد: 
هم اکنون اسرائیل در محاصره 
حماس  تروریستی  گروه  کامل 
خواهد  باعث  بس  آتش  است. 
شد تا جان انسان ها مصون باقی 
حماس  را  مساله  این  و  بماند 

باید به درستی درک کند.

سابق  رئیس  دیگر،  سوی  از 
رژیم  اطالعاتی  دستگاه 
صهیونیستی گفت که ارتش این 
کامل  کنترل  دارد  قصد  رژیم 
عاموس   ، گیرد.  بدست  را  غزه 
است  مطمئن  که  گفت  یادلین 
برای  برنامه ای  اسرائیل  ارتش 
کامل  کنترل  گرفتن  دست  به 

غزه را دارد.
غزه  به  اسرائیل  تجاوز  آغاز  از 
شهدای  تعداد  امروز  به  تا 
نفر   370 از  بیش  به  فلسطینی 

از  نیز  زخمی ها  شمار  و  رسیده 
عدد 2625 فراتر رفته است.

در  صهیونیستی  اشغالگر  رژیم 
13 روز تجاوز خود به نوار غزه 
مرتکب  را  متعددی  جنایات 
تازه ترین  در  که  است  شده 
منطقه  به  حمله  با  جنایات  این 
بیش  غزه  نوار  در  الشجاعیه 
شهادت  به  را  فلسطینی   40 از 

رسانده است.
فرانسه  پلیس  یکشنبه،  امروز 
در  که  کنندگانی  راهپیمایی  با 

مردم  از  حمایت  در  و  پاریس 
زده  تظاهرات  به  دست  غزه 
علی رغم  شد.  درگیر  بودند 
راهپیمایی  فرانسه  دولت  اینکه 
و  غزه  مردم  از  حمایت  در 
کرده  اعالم  ممنوع  را  فلسطین 
بود اما روز گذشته هزاران نفر 
آمدند  پاریس  خیابان های  به 
اسرائیل  جنایات  به  نسبت  تا 
فرانسه  پلیس  کنند.  اعتراض 
برای پراکنده ساختن معترضین 

از گاز اشک آور استفاده کرد.

 آمریکا بطور کامل 
از اقدامات اسرائیل 

حمایت می کند
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as free 
as a bird

feature - BIG AIR BMX

اعالم  فلسطین  بشری  حقوق  گروه های 
کردند رژیم صهیونیستی در حمالت خود 
حاوی  جدید  بمب های  از  غزه  مردم  به 
نیزه های کوچک کشنده استفاده می کند.

خبرگزاری  الملل  بین  گروه  گزارش  به 
های  گروه  گاردین؛  از  نقل  به  تسنیم 
حقوق بشری فلسطین اعالم کردند رژیم 
مردم  به  خود  حمالت  در  صهیونیستی 
غزه از بمب های جدید حاوی نیزه های 

کوچک کشنده استفاده می کند.

کوچک  نیزه  صدها  حاوی  ها  بمب  این 
کشنده است که به هنگام انفجار پراکنده 
می شود. گروه های حقوق بشری اعالم 
این  از  اسرائیل  جوالی   17 در  کردند  
در شرق  روستایی  به  در حمله  ها  بمب 

خان یوسف استفاده کرده است.
ارتش اسرائیل استفاده از این گونه بمب 
ها را رد نکرده است با این حال مدعی 
شده تسلیحات مورد استفاده اش مطابق 

با قوانین درگیری های نظامی است.

رژیم صهیونیستی پیش از این نیز در حمله 
استفاده  ها  این سالح  از  و غزه  لبنان  به 
فلسطینی   9  2001 سال  در  بود.  کرده 
به  کشنده  های  نیزه  این  اصابت  اثر  بر 
شهادت رسیدند. بعالوه این بمب ها ده 
ها زن و کودک را در تجاوز اسرائیل به 
لبنان در سال 2006 به شهادت  جنوب 

رساند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرده که 
از  آن  هوایی  و  دریایی  زمینی،  نیروهای 

زمان آغاز عملیات زمینی علیه نوار غزه 
به 480 هدف حمله کرده اند.

ای  بیانیه  در  صهیونیستی  رژیم  ارتش   ،
اعالم کرد: از زمان آغاز عملیات زمینی 
علیه غزه به 480 هدف حمله کرده ایم 
 265 نیز  غزه  فلسطینیان  مقابل  در  و 
کرده  شلیک  اسرائیل  سمت  به  موشک 
به  موشک   190 تعداد  این  از  که  اند 
نیز  اسرائیل اصابت کرده و 63 موشک 
و ساقط  با سامانه گنبد آهنین رهگیری 

شده است.
سرنوشت  به  صهیونیستی  رژیم  ارتش 
12 موشک باقی مانده اشاره ای نکرد و 
افزود: 13 فلسطینی نیز تا کنون بازداشت 
و برای بازجویی به اسرائیل منتقل شدند. 
شب  شنبه  پنج  از  صهیونیستی  رژیم 
گذشته به دنبال شکست تالش های مصر 
آغاز  غزه،  در  بس  آتش  برقراری  برای 
هدف  با  غزه  نوار  علیه  زمینی  عملیات 

تخریب تونل های غزه را اعالم کرد.

حقوق بشر به سبک صهیونیست ها...
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اعالم کرد،  رهبران حماس  از  یکی  تسنیم:  خبرگزاری 
کشتار شهروندان غیر نظامی در منطقه الشجاعیه غزه از 

سوی صهیونیست ها، جنایت جنگی است.
نقل  به  تسنیم  الملل خبرگزاری  بین  به گزارش گروه 
رهبران  از  یکی  زهری«  ابو  »سامی  االقصی،  شبکه  از 
در  صهیونیستی  رژیم  وحشیانه  کشتار  پی  در  حماس 
منطقه »الشجاعیه« اعالم کرد، جنایت الشجاعیه که علیه 
شهروندان غیر نظامی روی داد جنایت جنگی است و این 
رژیم هرگز نمی تواند اراده ملت فلسطین را درهم بشکند.
وارد  و  به راه خود  ادامه داد که مقاومت همچنان  وی 
آوردن تلفات به اشغالگران ادامه داده و اجازه نمی دهد 

آنان حتی یک قدم وارد خاک فلسطین شوند.
در پی حمالت توپخانه ای نظامیان صهیونیست به محله 
امروز یکشنبه  بامداد  نوار غزه که  الشجاعیه در مرکز 
)29 تیر(  به وقوع پیوست 20 فلسطینی دیگر به شهادت 
رسیدند. این در حالی است که 200 فلسطینی نیز در این 
حمالت زخمی شده اند که همگی به بیمارستان منتقل 
شده اند. از آغاز تجاوز اسرائیل به غزه تا به امروز که 13 
روز از آن می گذرد، تعداد شهدای فلسطینی به 370 نفر 

رسید و شمار زخمی ها نیز از 2625 فراتر رفت.
از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره با انتشار فیلمی از 
داخل منطقه الشجاعیه در شرق نوارغزه پیش بینی کرد 
شمار تلفات جنایات اسرائیل در الشجاعیه به بیش از 

100 شهید برسد.
این جنایت تازه رژیم صهیونیستی ضد اهالی بی دفاع 
فلسطین در منطقه الشجاعیه در حالی روی داده است 
که تنها همین یک روز قبل گردان گوالنی نظامیان زبده 
و خبره این رژیم در نوارغزه در درگیری با رزمندگان 
مقاومت حماس خسارات و تلفات بسیاری دیدند، که 
یکی از آنها شخص فرمانده این گردان بود که به صورت 
مستقیم از سوی رزمندگان مقاومت اسالمی حماس مورد 

اصابت شدید قرار گرفته است.

جنایت جنگی
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خبرگزاری تسنیم: در این فیلم ویدیویی به دست 
آمده از منطقه الشجاعیه شماری از زنان و کودکان بی 
گناه فلسطینی نشان داده می شوند که در خیابان های 
این منطقه بر زمین افتاده و به شهادت رسیده اند این 
درحالی است که هنوز گروه های امداد رسان موفق 

به ورود به منطقه و برداشت آوار نشده اند.شماری از 
نجات یافتگان از قتل عام صبح امروز منطقه الشجاعیه 
اعالم کردند: بسیاری از اهالی به صورت یکجا به 
شهادت رسیدند و در زیر آوار منازل مدفون شده اند، 
و بسیاری از اجساد به دلیل شدت موج انفجارها به 

صورت کامل اجساد متالشی شده است و شماری از 
شهدا فاقد سر هستند. رئیس بیمارستان الشفاء در غزه 
هم در این باره گفت: این جنایت اسرائیلی ها اقدامی 
بی سابقه بوده و تاکنون 60 جسد به بیمارستان الشفاء 
انتقال یافته اما پیش بینی می کنیم به زودی اجساد 

بیشتری از شهدا به این بیمارستان انتقال یابد. به گفته 
تامر المسحال خبرنگار این شبکه در غزه تاکنون 
آمبوالنس ها نتوانسته اند وارد منطقه حی الشجاعیه 
شوند چرا که آوار منازل مانع از حرکت خودروهای 

آمبوالنس به داخل این منطقه شده است.

شهدای الشجاعیه
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اسرائیل   دارایی  وزیر 
امروز یکشنبه گفت: ما به 
هیچ وجه خود را محدود 
به جدول زمانی نمی کنیم 
غزه  نوار  در  عملیات  و 
اهداف  به  دستیابی  تا 
تعیین شده ادامه خواهد 
به گزارش گروه  یافت. 
خبرگزاری  الملل  بین 
تسنیم به نقل از روزنامه 
آحارونوت،  یدیعوت 
“یائیر لپید” وزیر دارایی 
رژیم صهیونیستی تاکید 
کرد: ما ماموریتی داریم 
و باید آن را اجرا کنیم. 
وی در خصوص احتمال 
غزه  نوار  کامل  اشغال 
اسرائیل  ارتش  توسط 

گفت: ما هیچ گزینه ای 
نگذاشته ایم.  کنار  را 
هدف اصلی از بین بردن 
تهدید تروری است که 
را  اسرائیل  موجودیت 
هر  و  انداخته  خطر  به 
اشغال  شامل  ای  گزینه 
نوار غزه روی میز است.
گزارش  این  اساس  بر 
وزیر دارایی اسرائیل در 
شرایط  ما  گفت:  ادامه 
و احتماالت را بر اساس 
خود  برای  که  اهدافی 
تعیین کرده ایم ارزیابی 
ما  ماموریت  کنیم.  می 
و  شناسایی  است  این 
تونل  دادن  قرار  هدف 
های ترور و مراکز پرتاب 

موشک و راکت و هدف 
قرار دادن رهبران شاخه 
قصد  ما  نظامی حماس. 
داریم حماس را به حدی 
تضعیف کنیم که دیگر 
گذشته  روزهای  مانند 
عملیات  اجرای  به  قادر 
نباشد.لپید گفت: ما نمی 
توانیم به خودمان اجازه 
دهیم که اعضای حماس 
تونلهای  از  استفاده  با 
زیرزمینی اقدام به ربودن 
سربازان ما و منفجر کردن 
مهد کودک های اسرائیل 
و  عملیات  این  کنند. 
ماموریت تا هر زمان الزم 
باشد ادامه خواهد یافت.

ما این عملیات را به طور 

کامل اجرا خواهیم کرد. 
وی در ادامه ضمن اشاره 
به تلفات نیروهای رژیم 
صهیونیستی در نوار غزه 
تاکید کرد: جنگ تلفات 
ای که  لحظه  ما  و  دارد 
و حتی  وارد غزه شدیم 
قبل از آن این مساله را 
قصدی  ما  دانستیم.  می 
و  جنگ  به  ورود  برای 
ولی  نداشتیم  درگیری 
از آن نیز ترس و واهمه 
ای نداریم زیرا می دانیم 
درگیری  و  جنگ  که 
بخشی از این اتفاق است 
و ما باید درک کنیم که 
درگیری و جنگ هزینه 

سنگینی دارد.

تاکید وزیر دارایی اسرائیل بر ادامه تجاوزات این رژیم به غزه

ما قصد داریم حماس را به حدی تضعیف کنیم که دیگر ... }}

خبرگزاری تسنیم: نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی بدون اشاره به 

کشتار کودکان و زنان فلسطینی 

رژیم  این  نظامیان  توسط  در 

مسئولیت کشتار غیرنظامیان در 

اسالمی  مقاومت  متوجه  را  غزه 

حماس دانست.به گزارش گروه 

تسنیم،  خبرگزاری  الملل  بین 

بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه 

سی ان ان و ای بی سی نیوز آمریکا 

گفت که اعضای حماس و جهاد 

اسالمی از بدترین تروریست های 

گفت  همچنین  و  هستند  جهان 

اسالم  خاورمیانه  مشکل  که 

گرایان هستند.نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی در ادامه با اشاره به 

حمله ارتش این رژیم به غزه گفت: 

هدف بعدی ما نابودی تونل هاست.

حماس  گفت:  ادامه  در  نتانیاهو 

غزه  در  کشتار شهروندان  عامل 

است و می خواهد هر چقدر ممکن 

شوند. کشته  شهروندان  است 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

با ابراز پشیمانی از کشته شدن 

غیرنظامیان در تجاوز این رژیم 

علیه غزه مسئولیت کشته شدند 

حماس  متوجه  را  غیرنظامیان 
دانست.

ی!
ئیل
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ی ا

ه بن
هان

ب

از کشته  پشیمانی  ابراز  با  وزیر رژیم صهیونیستی  نخست 

شدن غیرنظامیان در تجاوز این رژیم علیه غزه مسئولیت 

{کشته شدند غیرنظامیان را متوجه حماس دانست. }
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