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29 جريحا على األقل في انفجار وسط مانهاتن وترامب يستبق السلطات في تحديد سببه

روسيا وأمريكا تتبادالن االتهامات حول األزمة السورية والبنتاغون يأسف للغارة

 اأ�ص��يب 29 �صخ�ص��ا عل��ى الأقل يف انفج��ار، ام�س الأح��د،  يف حي 
ت�صيل�صي مبانهاتن و�صط نيويورك.

 وق��ال املتحدث با�ص��م ال�رشطة ج��ي بيرت دونال��د اإن النفجار وقع 
ح��وايل ال�ص��اعة )00:30 الأح��د بتوقي��ت غرينت���س( يف ال�ص��ارع 
23 بني الطريقني ال�ص��اد�س وال�ص��ابع  يف مانهاتن، م�صريا اإىل اأن 
عددا من اجلرحى نقل اإىل م�صت�ص��فيات املنطقة.   واأ�ص��ار م�ص��در يف 
جه��ات اإنفاذ القانون بالوليات املتح��دة، اإىل اأن التحقيق املبدئي 
يف انفج��ار نيوي��ورك يفيد باأنه وقع يف حاوي��ة نفايات ومل يعرف 
ال�صبب بعد، وتدر�س ال�صلطات احتمال اأن يكون النفجار وقع ب�صبب 
متفج��رات بن��اء.  ويف وق��ت اآخر من يوم ام�س، قال��ت �رشطة مدينة 
نيوي��ورك اإنه��ا عرثت عل��ى عبوة ثاني��ة يف حي ت�صيل�ص��ي، بالقرب 
من املكان الذي �ص��هد انفجاراً قبل ب�صع �صاعات. وبح�صب ما ن�رشه 
رئي�س ق�صم ال�رشطة يف املدينة، هاري وادن، على موقع تويرت، فاإن 
اجله��از الأمني يق��وم بتحذير النا���س ب�رشورة البق��اء يف منازلهم 

ريثما يتم التحقق من العبوة املزعومة.
 وتناقلت ح�ص��ابات و�ص��ائل الإع��ام الأمريكية �ص��ورة تظهر فيها 
�ص��حنة يبدو اأنه��ا اإناء طهي بال�ص��غط مو�ص��ول باأ�ص��اك وبهاتف 
حمم��ول.  واأظهرت تغريدات لبع�س ال�ص��كان القاطن��ني بالقرب من 
ه��ذه العب��وة الثانية ا�ص��تقدام ال�رشطة لرج��ل اآيل اإىل مكان احلادث 
ملعاين��ة الإن��اء والتاأك��د من��ه.  من جهت��ه قال املر�ص��ح اجلمهوري 
لانتخابات الرئا�ص��ية الأمريكية، دونالد ترامب، اإن النفجار الذي 
ه��ز ح��ي ت�صيل�ص��ي مبانهاتن يف مدين��ة نيويورك ناجم ع��ن قنبلة، 

وذلك قبل اأن ي�صدر اأي تاأكيد ر�صمي عن ال�صلطات.
 واأ�صاف ترامب لدى خروجه من طائرته يف مطار بولية كولورادو 
الأمريكي��ة "علّي اأن اأخربكم اأن انفج��ارا ناجما عن قنبلة هز مدينة 
نيويورك، ول اأحد يعرف بالتحديد ما يجري هناك"، وفق ما اأوردت  

و�صائل اإعام اأمريكية.
 وم��ن ناحيته��ا، اكتف��ت املر�ص��حة الدميقراطية هي��اري كلينتون 

بالإ�صارة اإىل اأنها تلقت اإيجازا حول النفجار.
 وبع��د �ص��اعتني م��ن حدي��ث ترام��ب، عقد عم��دة نيوي��ورك، بيل دو 
با�صيو، موؤمترا �صحفيا قال فيه اإن النفجار على ما يبدو "متعمدا".
 لكنه اأكد عدم وجود ما يدل على �ص��لة الهجوم بالإرهاب، واأنه من 

املبكر حتديد ما اإذا كانت قنبلة ت�صببت بالنفجار.

 اندلع��ت ا�ص��تباكات م�ص��لحة ي��وم ام���س الح��د، ب��ني 
حر���س املن�ص��اآت النفطية والقوات التابع��ة خلليفة حفرت 
ل�ص��تعادة منطق��ة الهال النفط��ي التي �ص��يطرت عليها 

قوات حفرت الأ�صبوع املا�صي.
 وق��ال اأحد قياديي حر�س املن�ص��اآت، م�ص��طفى بوالعني، 
اإن  ال�ص��تباكات جتري يف اأكرث م��ن منطقة، حيث متكن 
حر�س املن�ص��اآت من ال�صيطرة على م�ص��اكن راأ�س لنوف، 
ف�ص��ا عن متركزه على م�ص��ارف ميناء ال�ص��درة،  حاملا 
و�ص��ل حمطة نفط ال�ص��درة، م��ا اأدى اإىل فرار وان�ص��حاب  
ق��وات حف��رت اإىل حوايل 30 كلم �رشق �رشت، م�ص��يفا اأن 
الهج��وم ال��ذي �ص��نه حر�س املن�ص��اآت، ل�ص��تعادة منطقة 
اله��ال يج��ري م��ن اأك��رث م��ن حمور م��ن اجلن��وب ومن 
الناحية الغربية.  واأكد امل�ص��در اأن حر�س املن�صاآت عازم 
على ا�ص��تعادة منطقة الهال النفطي بالكامل، يف عملية 
ع�ص��كرية اأطل��ق عليها ا�ص��م "الوهم املتب��دد".  واقتحمت 
قوات حفرت، الأ�صبوع املا�صي، منطقة الهال النفطية يف 
عملية مفاجئة، ما ا�ص��طر قوات حر�س املن�صاآت النفطية 
لان�ص��حاب منها.  وحثت الوليات املتحدة وخم�س دول 
اأوروبي��ة موؤخ��را الق��وات املوالي��ة خلليفة حف��رت القائد 
الع�ص��كري يف �رشق��ي ليبيا على الن�ص��حاب م��ن موانئ 
نفطية رئي�ص��ية انتزعت ال�ص��يطرة عليها من قوة مناف�صة 
لها مطلع ال�ص��هر احلايل. ودانت القوى الغربية الهجمات 
عل��ى املوان��ئ واأك��دت عزمها عل��ى تنفيذ ق��رار ملجل�س 
الأمن الدويل يهدف اإىل منع ما و�صفتها باأنها �صادرات 
نف��ط "غري م�رشوع��ة".  وكانت ف�ص��ائل يف �رشقي ليبيا 
متحالفة م��ع حفرت حاولت من قبل ت�ص��دير النفط بعيدا 

عن احلكومة واملوؤ�ص�صة الوطنية للنفط يف طرابل�س.

 و�ص��هدت اجلل�ص��ة تب��ادل التهام��ات والنتق��ادات 
ال�ص��ديدة ب��ني اجلانب��ني الرو�ص��ي والأمريك��ي، حيث 
و�ص��فت ممثلة الوليات املتحدة ل��دى الأمم املتحدة 
�ص��امانتا باور، دعوة رو�ص��يا جمل�س الأمن لانعقاد 

بالعمل املنافق.
 فيما اأكد ممثل رو�ص��يا ل��دى املنظمة الأممية فيتايل 
ت�ص��وركني، اأن ت�رشف��ات املمثل��ة الأمريكي��ة غريبة، 
اإذ قال لل�ص��حفيني "ح��ني اجتمعنا للت�ص��اور ورحت 
اأع��رب عن قلقي لأع�ص��اء املجل�س، تب��ني اأنها خرجت 
اإىل ال�ص��حافة ودون اأن ت�صمعني راحت تنتقد وت�صتم 

رو�صيا، وانتقدتنا حتى على دعوتنا لاجتماع".
 واأ�صاف ت�صوركني اأن "باور دخلت قاعة امل�صاورات 
بع��د اأن اأنه��ى مداخلت��ه واأعلن��ت اأنه��ا غ��ري معني��ة 
بال�ص��تماع اإليه، واأن هذه جمرد خدعة، مبينا انه يف 
هذه الظروف مل اأعد اأنا معنيا بال�صتماع لتهاماتها 

لنا بكل اخلطايا فخرجت، لكن وفدنا بقي".
واأعل��ن ممث��ل رو�ص��يا ل��دى الأمم املتح��دة فيت��ايل 
ت�ص��وركني، عق��ب انته��اء الجتماع الط��ارئ ملجل�س 
الأم��ن، اأن مو�ص��كو تنتظ��ر م��ن وا�ص��نطن اأن تربه��ن 
لرو�ص��يا و�رشكائه��ا الآخري��ن عل��ى التزامه��ا بح��ل 
�صيا�ص��ي يف �ص��وريا بعد اأحداث دير الزور، وردا على 
�ص��وؤال حول اإمكانية التحدث ع��ن نهاية التفاق بني 
رو�ص��يا والوليات املتحدة ب�ص��اأن الهدنة يف �صوريا، 

قال ل، هنا عامة ا�صتفهام كبرية.
 واأ�ص��ارت املتحدثة با�ص��م اخلارجية الرو�صية ماريا 
زاخاروف��ا اإىل اأن��ه ي�ص��تنتج من ه��ذه ال�رشب��ات اأن 

الوليات املتحدة تدافع عن تنظيم  داع�س،  قائلة "اذا 
كانت لدينا يف وقت �ص��ابق �ص��كوك باأنهم يت�ص��رتون 
على جبهة الن���رشة،  فالآن وبعد هجمات اليوم على 
اجلي�س ال�ص��وري ن�ص��ل اإىل ا�ص��تنتاج مرع��ب وهو ان 

البيت الأبي�س يدافع عن تنظيم داع�س". 
 واأ�صافت امل�صوؤولة الرو�صية اإذا كان الأمر كذلك، رمبا 
هذا هو ال�ص��بب لرف�س اجلانب الأمريكي ن�رش التفاق 
الرو�ص��ي الأمريك��ي حول �ص��وريا، ووا�ص��لت "نطالب 
بتف�ص��ري من وا�صنطن: هل هذه �صيا�ص��ة متعمدة لدعم 

داع�س اأو اأن هذا كان خطاأ؟".
 وردا عل��ى ت�رشيح��ات املتحدث��ة با�ص��م اخلارجي��ة 

الرو�ص��ية قالت باور لل�ص��حفيني  يجب اأن تخجل من 
ت�رشيحه��ا باأن الوليات املتح��دة تدافع عن مقاتلي 
داع���س، م�ص��يفة ان "ه��ذه املجموعة قطع��ت روؤو�س 
مواطن��ني اأمريكي��ني، ونح��ن نراأ���س حتالف��ا من 67 
بل��دا للق�ص��اء عل��ى ه��ذه املجموع��ة، وفق��د داع���س 
%40 من اأرا�ص��يه، هذا لي���س لعبة، ولذلك يجب اأن 
يخجل املتحدث الذي عرّب عن اعتقاد اأننا نتعاون مع 

داع�س".
 يف حني دعتها ماريا زاخاروفا لزيارة �صوريا لرتى 
بعينها كيف يعي�س النا�س يف ظروف احلرب ولتعرف 

معنى اخلجل.

الفي�ص��بوك  يف  �ص��فحتها  عل��ى  زاخاروف��ا  وكتب��ت 
"عزيزتي �صامانتا باور، ملعرفة معنى كلمة اخلجل، 
اأن�ص��حك بالذه��اب اإىل �ص��وريا واللتقاء م��ع النا�س 
هناك. لي�س مع الن�رشة، ول مع املعار�ص��ة املعتدلة 
التي يقلق وا�ص��نطن اإي�ص��ال امل�ص��اعدات الإن�ص��انية 
اإليها، ول مع منا�ص��لي امل�ص��تقبل النري املقيمني يف 
الغرب، بل مع النا�س الذين يعي�ص��ون هناك رغم �ص��ت 
�ص��نوات من الختبار الدموي ال��ذي يجرب يف بلدهم 

مب�صاركة ن�صطة من وا�صنطن".
 واأ�ص��افت زاخاروف��ا اأنها تلتقي بال�ص��وريني كثريا، 
مبمثل��ي املعار�ص��ة م��ن امل��دن ال�ص��ورية، وباأطفال 

الع��اج،  اأو  للراح��ة  رو�ص��يا  اإىل  ياأت��ون  يتام��ى 
وبال�صحفيني. 

 وتعهدت املتحدثة با�ص��م اخلارجية الرو�صية بتحمل 
نفقات �صفر باور اإىل �صوريا كاملة، وقالت "ل تخايف. 
معي لن يلم�صك اأحد، اإل اإذا �رشب طريانكم مرة اأخرى 
باخلطاأ. �صتجدين فيما بعد ما ميكن تذكره، وتعرفني 

معنى كلمة خجل".
 يف ح��ني ع��ربت وزارة الدفاع الأمريكية عن اأ�ص��فها 
ملقت��ل اجلن��ود ال�ص��وريني نتيج��ة غ��ارات التحال��ف 
ال��دويل، لكنها اأ���رشت على اأنه��ا اأبلغت الع�ص��كريني 

الرو�س بالغارات م�صبقا ومل ت�صمع اأي اعرتا�س.
وكان��ت اخلارجي��ة الرو�ص��ية اأعلن��ت اأن الع�ص��كريني 

الأمريكيني مل يعلموا رو�صيا بالعملية يف دير الزور.
م��ن جهة اأخرى اأعل��ن املتحدث با�ص��م البنتاغون اأن 
الع�ص��كريني الأمريكي��ني يجمع��ون املعلوم��ات حول 
الغ��ارات "نحاول حتدي��د كل املعطيات، وناأ�ص��ف اإذا 
كن��ا �رشبن��ا مواق��ع الع�ص��كريني ال�ص��وريني خطاأ ل 

�صيما ل�صقوط قتلى".
اأن الع�ص��كريني الأمريكي��ني كان��وا  واأك��د املتح��دث 

واثقني اأنهم ي�رشبون مقاتلي جماعة داع�س.
 م��ن جان��ب اآخ��ر دع��ت وزارة اخلارجي��ة ال�ص��ورية 
جمل���س الأم��ن لإدان��ة ال�رشب��ات اجلوي��ة للتحال��ف 
بقيادة الوليات املتحدة على القوات ال�صورية واإلزام 
وا�ص��نطن بعدم تكرارها واحرتام �ص��يادة �صوريا، كما 
اتهم��ت القيادة العام��ة للجي�س ال�ص��وري، يف بيانها 
ط��ريان التحالف الدويل بتعمد ق�ص��ف مواقع اجلي�س 
بجب��ل ث��ردة، وه��و م��ا مه��د ب�ص��كل وا�ص��ح لداع�س 

بالهجوم على املوقع وال�صيطرة عليه.

تحت عنوان تقديم داعش للعدالة..
إطالق حملة عالمية لمحاكمة داعش

مسلحون يهاجمون مقر فرقة هندية في كشمير ومقتل تسعة
اندالع اشتباكات في منطقة 
الهالل النفطي بشرقي ليبيا

إيران ترد على اتهامات السعودية لها بارسال السالح إلى اليمن

اب��و ظب��ي - متابع��ة:  ق��ال مرك��ز الإع��ام والتوا�ص��ل الإقليم��ي التاب��ع للحكوم��ة 
الربيطانية ومقره دبي يف بيان اإن بريطانيا �صتطلق حملة عاملية ملحاكمة مت�صددي 
تنظيم داع�س، اليوم، اأول اأيام اجتماعات اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف نيويورك.
واأ�صاف البيان اأن بريطانيا �صتقود احلملة التي تطلق عليها "تقدمي داع�س للعدالة".

 و�صتطلق بريطانيا احلملة مبنا�صبة لقاء ي�صت�صيفه وزير خارجيتها بوري�س جون�صون، 
وي�ص��ارك يف ا�صت�ص��افته وزيرا خارجية العراق، وبلجيكا، واملفو�س ال�صامي حلقوق 
الإن�ص��ان، واملحامية املدافعة عن حقوق الإن�ص��ان اأمل كلوين، والنا�ص��طة نادية مراد 

با�صي طه.
وقال جون�ص��ون: "�صت�ص��عى هذه احلمل��ة العاملي��ة اإىل حتقيق العدالة لكافة �ص��حايا 

داع�س، وح�صد املجتمع الدويل ت�صديًا جلهود داع�س لزرع الفرقة والكراهية".
وقال البيان اإن بريطانيا �صتدعو الأمم املتحدة لا�صطاع باإدارة الق�صية بالإ�صافة 
اإىل املطالب��ة بالتح��رك جلم��ع وحف��ظ الأدلة عل��ى "اجلرائم الت��ي يرتكبه��ا اإرهابيو 

داع�س".

ك�ص��مري - متابع��ة:  قال��ت م�ص��ادر اإن م�ص��لحني هاجموا مقر فرق��ة باجلي�س 
الهندي قرب احلدود الفعلية مع باك�صتان يوم ام�س الأحد، وقتلوا ما ل يقل عن 
ت�صعة جنود يف اأخطر هجوم من نوعه يف منطقة ك�صمري الواقعة ب�صمايل الباد 
منذ 2014.  وقالت م�ص��ادر باجلي���س الهندي اإن من املعتقد اأن ما بني اأربعة 

و�صتة فدائيني اخرتقوا مقر الفرقة يف اأوري قرب خط التما�س مع باك�صتان.
 وقال��ت امل�ص��ادر اإن املواجه��ة م�ص��تمرة مع قي��ام اجلي�س باإر�ص��ال طائرات 

هليكوبرت لنقل 20 جنديا اأ�صيبوا يف الهجوم الذي وقع عند الفجر.
 واأ�صافت اأن عدد القتلى رمبا يرتفع ومل ي�صدر اجلي�س تعليقًا ر�صميًا.

 وق��ال وزي��ر الداخلية الهندي راجناث �ص��ينغ، يف �صل�ص��لة م��ن التغريدات على 
توي��رت اإنه حت��دث مع القي��ادة ال�صيا�ص��ية والع�ص��كرية باملنطقة كم��ا اأن كبار 

امل�صوؤولني يتابعون املوقف.

طهران- متابعة:  رف�صت طهران اتهامات ال�صعودية لها باإر�صال ال�صاح اإىل احلوثيني 
يف اليمن وخرقها قرار جمل�س الأمن رقم 2216.

 وقال��ت املمثلي��ة الإيراني��ة الدائمة يف الأمم املتحدة يف بيان لها: ر�ص��الة ال�ص��عودية 
اإىل جمل�س الأمن، اأ�ص��ارت اإىل ادعاءات ل اأ�ص��ا�س لها ومل ت�ص��تطع اأي مرجعية حمايدة 
اأن توؤكدها، يف حني اأن ال�ص��عودية �ص��نت منذ اأكرث من عام ون�ص��ف العام حربا وا�صعة 
وغري متكافئة وغري منطقية �صد ال�صعب اليمني، وارتكبت جرائم ل ميكن اإنكارها �صد 
املدني��ني والأطفال والن�ص��اء العزل، كما دمرت البن��ى التحتية يف هذا البلد ومل تتورع 

عن مهاجمة امل�صت�صفيات واملدار�س.
 واأ�ص��اف البيان اأن ال�ص��عودية يف الوقت ال��ذي تتهم اجلمهورية الإ�ص��امية الإيرانية 
بخ��رق القرارات الدولية، فاإنها قد انتهك��ت يف حالت عديدة القوانني الدولية وحقوق 
املدني��ني ا�ص��تنادا اإىل تقاري��ر موثق��ة.   واأ�ص��ار اإىل اأن طهران ل توؤمن باأ�ص��لوب احلل 
الع�ص��كري يف اليم��ن، وطالب��ت على ال��دوام باإنه��اء النزاع وحل اخلاف��ات عن طريق 

احلوار والعودة اإىل الآليات القانونية وال�صلمية.

 

بغداد - خاص

طرابلس - متابعة

الجورنال/ خاص

 اختتم��ت ي��وم ام�س، يف جزيرة مارغريت��ا بفنزويا الأحد 
اأعمال القمة ال�ص��ابعة حلركة ع��دم النحياز والتي انطلقت 
اول ام�س ال�صبت، حتت عنوان "متحدون على طريق ال�صام" 

بح�صور حمدود لروؤ�صاء الدول الأع�صاء يف احلركة. 
 ويف كلمت��ه اأم��ام القمة ح��ث الرئي�س الفل�ص��طيني حممود 
عبا���س الدول الأع�ص��اء على دعم املبادرة الفرن�ص��ية لعقد 
موؤمت��ر دويل لل�ص��ام قبل نهاي��ة العام اجل��اري مبا ينهي 
ال���رشاع جذري��ا، وين��زع الذرائع م��ن املتطرف��ني ودعاة 

الإرهاب، "فنحن نريد ال�صام للجميع دون ا�صتثناء".
 من جهته، قال الرئي�س الإيراين ح�ص��ن روحاين اإن التفاق 
النووي املربم بني باده والدول الكربى عام 2015  ميكن 
اأن يكون فاحت��ة وبداية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف 

بني الدول لتحقق ال�صام والتنمية ولدفعها اإىل الأمام.
 واأ�ص��اف روحاين اأن "الدعم احلا�ص��م للدول الأع�ص��اء يف 
حرك��ة ع��دم النحياز للربنام��ج النووي ال�ص��لمي الإيراين، 

ودعمه��ا للمحادثات التي متت بهذا ال�ص��اأن كان لهما دور 
موؤثر يف �صمان احلقوق ال�رشعية لطهران باملجال النووي 

وللدول النامية ويف اإجناح املحادثات".
 وكان لفتا اأنه مل ي�صافر �صوى عدد قليل من زعماء العامل 
اإىل فنزوي��ا حل�ص��ور قمة ع��دم النحياز وب��دا اأن الإقبال 

عل��ى القمة تراجع مقارن��ة باجتماعات اأخرى، منها القمة 
ال�ص��ابقة التي عقدت يف اإيران عام 2012 وح�رشها نحو 

35 رئي�س دولة.
فنزوي��ا  حلكوم��ة  حرج��ا  احل�ص��ور  حمدودي��ة  ومتث��ل   
ال�ص��رتاكية التي جتنبت ذكر عدد روؤ�ص��اء الدول الأع�ص��اء 

امل�صاركة، خا�صة اأن الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو 
�صبق اأن و�صف القمة ال�17 حلركة عدم النحياز التي ت�صم 
120 دولة باأنها القمة التي "�ص��تظل حا�رشة يف الذاكرة 
لقرون" يف الوقت الذي ي�صعى فيه الزعيم الي�صاري لتدعيم 

�رشعيته الدولية.
 وكان رئي�س زميبابوي روبرت موغابي والرئي�صان الإيراين 
ح�ص��ن روحاين والفل�ص��طيني حممود عبا�س بالإ�صافة اإىل 
حلفاء اإقليميني من كوبا والإكوادور وبوليفيا �صمن العدد 
القليل من روؤ�صاء الدول الذين و�صلوا اإىل جزيرة مارغريتا 

الواقعة يف البحر الكاريبي.
 وم��ن اأبرز الغائبني عن القم��ة رئي�س وزراء الهند ناريندرا 
مودي -وهي ع�ص��وة موؤ�ص�ص��ة للحركة- لتك��ون هذه هي 
امل��رة الثاني��ة التي يغيب فيها زعيم الدول��ة عن القمة منذ 

تاأ�صي�صها عام 1961. 
ويتمثل الهدف الرئي�س للحركة منذ تاأ�صي�ص��ها عام 1961 
يف اإقامة حتالف من الدول امل�ص��تقلة، واإن�ص��اء تيار حمايد 
وغري منحاز مع ال�صيا�صة الدولية للقوى العظمى يف العامل، 

لكن وعلى مر ال�صنني تراجعت اأهمية احلركة.

جي���س  بر�ص��ا�س  فل�ص��طيني،  �ص��اب  اأ�ص��يب   
الحت��ال الإ�رشائيل��ي، ي��وم ام�س الأح��د، داخل 
اأرا�ص��ي  عل��ى  املقام��ة  "اأف��رات"  م�ص��توطنة 
الفل�ص��طينيني جنوب��ي مدين��ة بيت حل��م جنوب 

ال�صفة الغربية املحتلة.

اأن  الإ�رشائيل��ي،  �ص��لطات الحت��ال   وتذرع��ت 
ال�صاب الفل�صطيني اأقدم على طعن �صابطة برتبة 
كب��رية يف جي���س الحت��ال، واأ�ص��ابها بجروح 
متو�صطة قبيل اإطاق النار على راأ�صه، واإ�صابته 

بجروح خطرية.
 يف املقابل اأعلن الرتباط الع�صكري الفل�صطيني، 
اأن��ه تلقى باغا من �ص��لطات الحتال باإ�ص��ابة 

ال�ص��اب، بعد تنفيذه عملية طعن يف امل�ص��توطنة 
املذكورة . وهو من قرى جنوبي بيت حلم.

 وقال��ت امل�ص��ادر اإن ق��وات الحت��ال اأغلق��ت 
"اأف��رات" ب�ص�����كل كام�����ل. م�ص��توطنة   مدخ��ل 

ودفعت بتعزيزات ع�صكرية كبرية اإليها، يف الوقت 
الذي قامت بطرد كافة العمال الفل�ص��طينيني من 

داخلها واإعانها منطقة ع�صكرية مغلقة.

قمة عدم االنحياز تختتم أعمالها في فنزويال بحضور عدد قليل من زعماء العالم

إصابة شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن ببيت لحم

مارغريتا - متابعة

بيت لحم/ متابعة

 بعد ان ق�صفت املقاتالت 
االمريكية مواقع للجي�ش 

ال�صوري يف دير الزور  
الذي ا�صفر عن ا�صت�صهاد 

الع�صرات يف �صفوفه، 
ومكن داع�ش من  ال�صيطرة 

على جبل ثردة مبحيط 
مطار املدينة، عقد جمل�ش 

االمن جل�صة عا�صفة للبحث 
حول هذه االزمة. 


