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جهان

اعالم حمایت اتحادیه اروپا از جنایات رژیم صهیونیست�
مسئ�ل سیاست خارج� اتحادیه اروپا در تماس تلفن� با همتای صهیونیست خ�د بر حمایت از امنیت رژیم صهیونیست� تأکید کرد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از فارس، «ج�زپ بورل» مسئ�ل سیاست خارج� اتحادیه اروپا در تماس تلفن� با «گابی اشکنازی» وزیر ام�ر خارجه رژیم
صهیونیست� بر حمایت از این رژیم جنایتکار تأکید کرد.

بورل پنجشنبه شب در پیام� ت�ئیتری ن�شت: «گفت وگ�ی ط�الن� و صمیمانه ای با گابی اشکنازی داشتم و بر حمایت اتحادیه اروپا از امنیت اسرائیل تأکید
کردم و حمالت راکت� ک�ر حماس را محک�م کردم».

این مقام اتحادیه اروپا در افزود: «اینکه در هرگ�نه پاسخ�، از تلفات غیرنظام� اجتناب ش�د اهمیت دارد. با بازیگران منطقه ای در تماس هستم تا در
تنش زایی ایفای نقش کنم».

درگیری های در فلسطین اشغال� چند روزی است که بسیار متشنج شده است تا جایی که برخ� از آن به عن�ان انتفاضه جدید یاد م� کنند. ماجرا از آنجا
تشدید شد که نظامیان صهیونیست از صبح روز (۱۰ م�)، مصادف با ۲۸ ماه مبارک رمضان، با حمله به صحن های مختلف مسجداالقص�، آن را به یک میدان

جنگ تبدیل کردند و ضمن محاصره آن، با استفاده از بمب های ص�ت�، گاز اشک آور، گل�له های پالستیک� و حت� فلزی، نمازگزاران و تحصن کنندگان در این
مکان مقدس را هدف قرار دادند.

عالوه بر آن در مناط� مختلف کرانه باختری نیز، نظامیان و شهرک نشنیان صهیونیست با فلسطینیان� که در اعتراض به طرح های رژیم صهیونیست� برای
یه�دی سازی قدس و اقدامات تحریک آمیز صهیونیست ها از جمله اقدام برای تصاحب محله الشیخ جراح و اخراج فلسطین� ها از آن به خیابان آمده بودند نیز

درگیر شدند.

در پاسخ به این جنایات، نیروهای مقاومت فلسطین وارد عمل شدند.اراض� اشغال� از جمله قدس، عسقالن، تل آویو و شهرک های صهیونیست نشین اطراف
ن�ار غزه از عصر روز گذشته و پس از هشدار گروه های مقاومت فلسطین تا این لحظه شاهد حمالت راکت� گسترده مقاومت است. ارتش صهیونیست نیز

شماری از نیروهای ذخیره خ�د را فراخ�انده و در حال بمباران ک�ر مناط� مختلف در ن�ار غزه است.

وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرده است که شمار شهدای حمله رژیم اسرائیل به ن�ار غزه تاکن�ن (پنج شنبه) به ۸۳ نفر رسیده که در میان آنها ۱۷ک�دک و
هفت زن وج�د دارند. همچنین ۴۸۷ غیر نظام� دیگر در پی این حمالت مجروح شده اند که از این میان ۱۱۵ نفرشان ک�دک و ۵۰ تن نیز زن هستند.

اروپا /

ارتش رژیم غاصب: چند م�شک از لبنان به مناط� اشغال� شلیک شد ا بایدن م�ضع خ�د را اعالم کرد

ادامه جنایات رژیم صهیونیست� در فلسطین | ۸ شهید و ۵ زخم� در بمباران خانه ای در غرب غزه

م�ضع عجیب ترامپ درباره جنگ در مناط� اشغال�

واکنش آمریکا به هدف قرار گرفتن تل آویو با م�شک های فلسطین�
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