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أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة 
إيتا لفرنسا

و�سعت ال�سلطات الفرن�سية يدها اأم�س على اأطنان من الأ�سلحة واملواد املتفجرة، 
يف خماب��ئ اأبلغ��ت عنها حرك��ة اإيتا النف�سالي��ة يف اإقليم البا�س��ك، يف اأعقاب 
ق��رار احلركة و�س��ع ال�سالح، واإنهاء اآخر مترد يف اأوروب��ا. وكانت تلك املخابئ 
حتت��وي عل��ى 120 �سالح ن��اري، ونحو ثالث��ة اأطنان ون�سف الط��ن من املواد 
املتفجرة، والذخرية احلية، ح�سب ت�رصيحات اأحد اأع�ساء اللجنة التي تفاو�ست 
م��ع ال�سلطات الفرن�سي��ة، ب�ساأن اتفاق و�سع ال�سالح. وك��ان هدف النف�ساليني 
تاأ�سي�س دولة البا�سك امل�ستقلة يف مناطق جنوب غربي فرن�سا و�سمال اإ�سبانيا. 
وق��دم عنا���رص حركة اأيتا قوائ��م اإىل ال�سلط��ات الفرن�سية بثم��اين اأماكن كانت 
توج��د فيه��ا تلك الأ�سلح��ة واملتفجرات. وق��ال رئي�س ال��وزراء الفرن�سي برنارد 
كازن��وف: "اإن تل��ك الأ�سلحة �سيتم تدمريها." ويف رد فعل منها، قالت احلكومة 
الإ�سبانية، اإنها لن تغري من موقفها جتاه احلركة. وقال رئي�س الوزراء الإ�سباين 
ماري��و راخ��وي: "ل يتوقع الإرهابي��ون اأن يح�سلوا على معامل��ة تف�سيلية، اأو 
اأن يفلت��وا م��ن العقاب عن جرائمهم." وقال مرا�سل ب��ي بي �سي يف مدريد غاي 
هايدجيك��و، اإن موقف احلكومة هذا، يعرب حر�سه��ا اأن ل تعطي النطباع بفتح 
اأاملجال للحركة، واأن تعك�س بذلك حالة الت�سكك التي تنظر بها الطبقة ال�سيا�سية 
الإ�سبانية للحرك��ة. وقتل م�سلحون انتموا حلركة اإيتا نحو 800 �سخ�س، خالل 
فرتة جتاوزت 40 عام��ا من املطالبة بانف�سال وا�ستقالل اإقليم البا�سك الواقع 
بني فرن�سا واإ�سبانيا. واأعلنت احلركة وقفا لإطالق النار يف عام 2011، لكنها 
مل ت�سع ال�سالح يف ذلك الوقت ب�سكل مبا�رص. وعلى الرغم من املوقف ال�سعيف 

الذي توجد فيه حركة اإيتا البا�سكية،

 

الشرطة الهندية تبحث عن والدي طفلة 
"عاشت مع القرود"

اأفادت تقارير باأن حالة الطفلة ال�سغرية، التي تعاين �سعوبة يف التخاطب، تتح�سن
تبحث ال�رصطة الهندية يف قوائم الأطفال املفقودين للتعرف على هوية ووالدي طفلة 
يعتقد اأنها كانت تعي�س مع القرود. وُعرث على الطفلة، التي يرتاوح عمرها بني ثمان 
وع���رص �سن��وات، منذ اأ�سابيع يف اإح��دى الغابات بولية اأوت��ار برادي�س �سمايل الهند. 
وق��ال اأطب��اء اإنها عاجزة ع��ن التخاطب، وتت���رصف بطريقة "ت�سبه الق��رود". وقال 
�ساب��ط رفيع امل�ستوى بال�رصطة الهندية لبي ب��ي �سي اإنها كانت تلعب مع جمموعة 
م��ن القرود، وتت�رصف مثله��م عندم��ا اأنقذتهاال�رصطة. واكت�سف قروي��ون الفتاة يف 
حممي��ة "كاتارنيغات" للحياة الربي��ة بالقرب من احلدود الهندي��ة مع نيبال. وقال 
ال�ساب��ط، �سوري���س ي��اداف، اإن الق��رود هاجمت قواته عن��د و�سولها لإنق��اذ الفتاة. 
وق��ال اأطب��اء اإن الطفل��ة كانت تعاين من �س��وء التغذية، حينما اأُح���رصت من الغابة، 
وكان �سعرها واأظافرها طويلة، ويحمل ج�سدها جروحا. ومل تكن الطفلة قادرة على 
الكالم، لكنها كانت ت�سيح ومت�سي على يديها وقدميها. واأفادت تقارير باأن حالتها 
حت�سن��ت ب�سك��ل كبري الآن، لكن على امل��دى الطويل يتوقع اأن ت��ودع موؤ�س�سة لرعاية 

الأطفال، واأن يعمل اأطباء متخ�س�سون على تعليمها احلياة الب�رصية بالتدريج.
وقال دي كي �سينغ، مدير امل�ست�سفى التي تعالج فيها الطفلة، لبي بي �سي اإنها �سوف 
ُتنقل، مبجرد اأن تتعافى، اإىل امل�ست�سفى اجلامعي يف "لوكناو" عا�سمة الولية، لكي 

حت�سل على رعاية طبية اأف�سل.
وزار قا�سي ال�سلح املحلي الطفلة يف امل�ست�سفى، واأطلق عليها لقب "دورغا الغابة"، 

وذلك يف اإ�سارة اإىل دورغا الآلهة العليا عند الهندو�س.
ويق��ارن كثريون يف الهند هذه الطفل��ة ب�سخ�سية "ماوغلي"، الذي تربى مع الذئاب، 
وذلك يف املجموعة الق�س�سية "كتاب الأدغال" للكاتب الربيطاين روديارد كبلينغ.

ومل يعرف بعد طول الفرتة التي ق�ستها الطفلة مع القرود يف الغابة.

كثري م��ن ال�سويدي��ني اأ�سيبوا بال�سدم��ة جراء الهج��وم الذي راح 
�سحيت��ه 4 م��ن امل��ارة وج��رح فيه ع��دد اآخر م��ن امل��ارة اأفادت 
تقاري��ر م��ن ال�سوي��د ب��اأن العا�سم��ة �ستوكه��ومل �ست�سه��د م�سرية 
لآلف الأ�سخا���س للتنديد بهجوم ب�ساحنة، بينما توا�سل ال�رصطة 
حتقيقاته��ا ملعرفة دوافع الهجوم. واأعلن ع��دد من النا�سطني من 
�سكان العا�سم��ة ال�سويدية عرب مواقع التوا�س��ل الجتماعي اأنهم 
�سيتجمعون يف قلب املدينة، ظهر اليوم الأحد، للتعبري عن حزنهم 
وتنديدهم بالعنف، ودعوته��م للت�سامح. واعتقلت ال�رصطة مواطنا 
م��ن اأ�س��ل اأوزبك��ي يبلغ م��ن العمر 39 عام��ا، ت�ستب��ه يف تنفيذه 
الهج��وم، لكن مل تع��رف بعد دوافع العملية، كم��ا مل تتنب اأي جهة 

امل�سوؤولي��ة عنه��ا حت��ى الآن. ويع��د احلادث الثالث م��ن نوعه يف 
بل��د اأوروب��ي يف خ��الل اأ�سبوعني، بعد هج��وم با�ستخ��دام �سيارة 
و�سك��ني يف لندن، تبع��ه هجوم باملتفجرات عل��ى قطار اأنفاق يف 
مدين��ة �س��ان بطر�سب��ورغ الرو�سي��ة. ومل ت�س��م ال�رصط��ة ال�سويدية 
املته��م، ومل تك�سف اأي تفا�سيل اأخرى عن هويته، لكنها قالت اإنه 
حمتج��زالآن لديها، واأنه كان معروفا ل��دى اأجهزة الأمن بال�سويد. 
وقالت ال�رصطة يف وقت �سابق اإنها عرثت على "ج�سم م�سبوه" يف 
ال�ساحن��ة امل�ستخدمة يف الهج��وم على مركز جتاري يف العا�سمة 
�ستوكهومل ي��وم اجلمعة املا�سي. وقال مفو���س ال�رصطة الوطنية 
التقني��ة" ُع��رث عليه��ا يف  "الأداة  اإن  اإليا�س��ون  دان  ال�سوي��د  يف 
مقع��د ال�سائق، موؤك��دا اأن امل�ستبه به، الذي حتتج��زه ال�رصطة، من 

اأوزبك�ستان واأنه معروف لدى ال�سلطات الأمنية.

ح��رك اجلي�س الأمريكي قطعا بحرية قتالية باجتاه 
�سب��ه اجلزيرة الكورية، وذل��ك يف وقت تت�ساعد فيه 
املخاوف من برنامج الت�سلح الذي الكوري ال�سمايل، 
وانزع��اج حلف��اء الولي��ات املتح��دة من��ه، خا�سة 
الياب��ان وكوري��ا اجلنوبي��ة. ياأتي هذا اأيام��ا قليلة 
بعد اإط��الق بيونغيانغ �ساروخا جتريبيا، وانزعاج 
الياب��ان م��ن تط��ورات برنام��ج كوري��ا ال�سمالي��ة 
تعزي��زا  املتح��دة  الولي��ات  وت�سه��د  ال�ساروخ��ي. 

لمكاناته��ا الدفاعية، ب�سبب "التهديد" الذي ي�سكله 
الربنام��ج الن��ووي والبال�ستي يف كوري��ا ال�سمالية. 
وطلب��ت قيادة القوات الأمريكية يف املحيط الهادئ 
م��ن تل��ك القط��ع التابعة لالأ�سط��ول الثال��ث البقاء 
عل��ى جاهزيته��ا، وتواجده��ا يف املنطق��ة الغربية 
من املحي��ط الهادئ، ح�سب دي��ف بينهام املتحدث 
الر�سم��ي با�س��م تل��ك الق��وات. واأ�ساف بينه��ام اأن 
"كوري��ا ال�سمالي��ة توجد على راأ���س الأخطار التي 
متثل تهديدا يف تلك املنطقة، ب�سبب ت�رصفاتها غري 
امل�سوؤولة، وبرناجمها الع�سكري، الذي يقو�س الأمن 

يف املنطقة، وجتاربها ال�ساروخية والنووية."
ورح��ب رئي�س الوزراء الياباين �سانزو اآبي باللتزام 
ال��ذي اأبداه الرئي�س الأمريك��ي دونالد ترامب، باأمن 
حلف��اء وا�سنط��ن والأم��ن العاملي، وذل��ك بعد ثاين 
مكامل��ة هاتفي��ة بين��ه وب��ني ترامب، خ��الل الأيام 
الأربعة الأخ��رية. واتفقت اليابان وكوريا اجلنوبية 
والوليات املتحدة، اأن تبقى على ات�سال دائم، واأن 
تراق��ب الدول الث��الث ت�رصف ال�سني جت��اه كوريا 
ال�سمالية، خا�سة فيما يخ�س الربنامج ال�ساروخي 

والنووي لبيونغيانغ. 

تظاه��ر يف العا�سمة الفرن�سية باري���س اأم�س ال�سبت عدد 
م��ن بائعات الهوى، يف ذكرى م��رور �سنة بالتحديد على 
قان��ون فرن�س��ي، يحظر عل��ى زبائنهن دفع امل��ال مقابل 
ممار�سة اجلن�س، اأو اخلدمات اجلن�سية كما يطلقن عليها.

وكان��ت غالبي��ة املتظاهرات من بائع��ات الهوى يف �سن 
ال�سباب، لكن كان اأي�س��ا من بينهم رجال، رفعوا لفتات 
كتب عليها "اأوقفوا املخالفات املالية، عليكم باملعتدين 
والأي��دز والقمع والنف��اق ولي�س على زبائنن��ا." وو�سف 
القان��ون الفرن�س��ي ال��ذي �س��در الع��ام املا�س��ي، والذي 
فر�س غرامة مالية ت�سل اإىل 3750 يورو، باأنه حماولة 
لتج��رمي زبائ��ن ومرت��ادي بائع��ات اله��وى، ب��دل عمن 
ميار�س��ن اجلن���س مقابل امل��ال. ولب�ست كثري م��ن الن�ساء 
املتظاهرات اأقنعة �سوداء واأخرى بي�ساء، وجتملن بطرق 
خمتلف��ة، وبع�سهن رفع��ت لفتة كتب عليه��ا "ال�ستغال 
باجلن�س عم��ل بحد ذاته." وجاب��ت املظاهرة حي بيغال 
و�س��ط باري�س، وهو احلي املع��روف منذ �سنوات عدة بكل 
ما يتعل��ق ب�سناعة اجلن�س من حم��الت واأفالم ومقاهي 
ودور عر���س ومراق���س تع��رف ب��رتدد بائع��ات اله��وى 
عليه��ا. ول يح��رم القان��ون الفرن�س��ي اجلن���س كممار�سة 
�سخ�سي��ة، لكنه يعاقب التحر�س وعر�س الهوى ملن يريد 

مقابل املال، اأو فتح واإدارة بيوت الدعارة.

مسيرة في ستوكهولم من أجل الوحدة والشرطة السويدية تواصل تحقيقاتها

بائعات الهوى في باريس: واشنطن تحرك قطعًا حربية من المحيط الهادئ باتجاه شبه الجزيرة الكورية
نرفض معاقبة زبائننا 

لدفعهم المال مقابل الجنس
واشنطن - متابعة

عواصم - متابعة

ستوكهولم -وكاالت

يوم الكنائس في مصر: تفجيران و الضحايا والجرحى بالعشرات 

 ه��ّز انفجار كبري حميط كني�سة م��ار جرج�س يف طنطا عا�سمة 
حمافظ��ة الغربي��ة، اإح��دى حمافظ��ات �سم��ال م���رص، اأّدى اإىل 
�سقوط 22 �سحي��ة، واإ�سابة 59، وفق ح�سيل��ة وزارة ال�سحة.
وق��ال حمافظ الغربي��ة اللواء اأحمد �سي��ف للتلفزيون امل�رصي: 
"النفج��ار ح��دث داخل الكني�سة اأثناء ال�س��الة". ولحقًا، وقع 
انفج��ار ث��اٍن بالقرب م��ن الكاتدرائي��ة املرق�سي��ة يف حمافظة 
الإ�سكندري��ة يف �سم��ال البالد بع��د نحو 3 �ساع��ات من انفجار 
الأول، وفق ما اأعلن الإعالم الر�سمي، اإذ ذكر التلفزيون امل�رصي 
اإن �سخ�س��ني قتال واأ�سيب 21 اآخ��رون يف هذا التفجري. وكتبت 
قناة النيل لالأخبار الر�سمية يف �رصيط الأخبار "انفجار بكني�سة 
م��ار مرق�س مبحاط��ة الرم��ل بالإ�سكندرية ووق��وع م�سابني". 
وذك��رت الكني�س��ة القبطي��ة عل��ى �سفحته��ا ان باب��ا الأقب��اط 
توا�رصو�س الثاين ك��ان يحيي قدا�س اأحد ال�سعانني �سباحا يف 
ه��ذه الكني�سة ولك��ن مل يعرف بعد اإن كان غ��ادر قبل الإنفجار. 
وت�س��م حمافظ��ة الغربية يف م�رص 27 كني�س��ة منها 4 كنائ�س 
اأثري��ة، ومن اأق��دم ه��ذه الكنائ�س كني�س��ة ال�سهيد م��ار جرج�س 
بقري��ة برما التابعة ملرك��ز طنطا ومت بناوؤه��ا يف العام 316، 
وه��ي تعترب الأقدم يف م���رص، وكانت مدر�س��ة لالأقباط ملحقة 
به��ا. وبلغت الكني�سة �سهرة وا�سع��ة فى ع�رصها، ود�ّسنها البابا 
اإلك�سندرو�س التا�سع ع���رص يف تعداد بطاركة الكر�سي املرق�سي. 
تاريخي��ًا، هدمت 4 مرات، ومت ترميمها كل مرة من جديد.  ومّت 
تد�س��ني كني�سة م��ار جرج�س يف طنط��ا من ِقب��ل البابا كريل�س 
ال�ساد���س، فى زي��ارة رعوية تاريخية وهي ت�س��م رفات العديد 
م��ن القدي�سني، وتتميز بربكة وجود رف��ات ال�سهيد مار جرج�س 
الروماين ومار يعقوب املقطع والقدي�سني اأبريوه واأتوم، وتتميز 
بجم��ال اأيقونته��ا وتفّردها، ه��ي التي تعود للع���رص البيزنطي.   
وبالع��ودة اإىل التفج��ري الأول، قالت اإح��دى امل�سليات، وتدعي 
فيفي��ان والتي كان��ت داخل الكني�سة وقت ح��دوث النفجار، اإن 
النريان الناجمة عن النفجار مالأت الكني�سة كما انبعث الدخان 
و�سقطت اأجزاء من القاعة وتناثرت اأ�سالء ال�سحايا الذين كانوا 
يجل�س��ون يف ال�سف��ني الأول والث��اين م��ن املقاع��د. واأ�ساف��ت: 
"اأثن��اء ال�س��الة حدث انفج��ار �سديد جدا. النار م��الأت املكان 
والدخ��ان كذل��ك. ح��الت الإ�ساب��ة �سعبة ج��دا. راأي��ت اأح�ساء 
م�ساب��ني وراأيت م�ساب��ني �سيقانهم مقطوع��ة بالكامل. اأ�سالء 

اجلال�سني مالأت املكان".

طنطا - متابعة

  بينم��ا ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي،اإن ذل��ك 
واإن  املتطرف��ني،  م�سلح��ة  يف  ي�س��ب  الق�س��ف 
الولي��ات املتحدة تلعب لعب��ة الإرهاب." وجاء يف 
ر�سال��ة ترامب اإىل اأع�س��اء الكونغر�س تفا�سيل عن 
عملي��ة الق�سف، وذل��ك باإط��الق 59 �ساروخا من 
نوع توماهوك، ردا على ا�ستخدام احلكومة ال�سورية 
م��ا يبدو �سالحا كيمياويا يف خان �سيخون ومقتل 
الع�رصات فيها. وقال ترامب: "لقد اأمرت بتنفيذ هذا 
الق�س��ف، من اأجل احل��د من قدرة اجلي���س ال�سوري 
على تنفي��ذ هجمات كيمياوية اأخ��رى، وكذا جلعله 
يرتاج��ع ع��ن ا�ستخدام ه��ذا الن��وع م��ن الأ�سلحة." 
وكت��ب ترام��ب اأن الولي��ات املتحدة �س��وف تتخذ 
خط��وات اإ�سافية يف حالة ال���رصورة. واأ�ساف اأن 
قراره ي�ستند اإىل ما يتطلبه الأمن القومي للوليات 
املتح��دة، ومبقت�س��ى ال�سالحي��ات الت��ي يخوله��ا 
ل��ه الد�ست��ور. وتنف��ي احلكوم��ة ال�سوري��ة اأن تكون 
ا�ستخدم��ت اأي اأ�سلح��ة كيمياوي��ة يف غ��ارات على 

مدينة خان �سيخون.
لف��روف: الدول��ة التي تقود معارك �س��د الإرهاب، 
ه��ي ذاته��ا تق��وم باللعب��ة نف�سه��ا وتخل��ق بذل��ك 

التوترات الإقليمية والدولية
وقب��ل اإبالغ ترام��ب الكونغر�س بوق��ت ق�سري، قال 
وزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي �سريغ��ي لف��روف: "اإن 
الولي��ات املتحدة تلعب لعب��ة الإرهاب" وذلك يف 
اأول مكامل��ة يجريها م��ع نظ��ريه الأمريكي ريك�س 
تيلر�سن، منذ الغارة اجلوي��ة الأمريكية على قاعدة 

ع�سكرية يف �سوريا.
وح��ذر لفروف م��ن اأن "الدولة التي تق��ود معارك 
�س��د الإره��اب، ه��ي ذاته��ا تق��وم باللعب��ة نف�سها 

وتخل��ق بذلك التوت��رات الإقليمي��ة والدولي��ة، واأن 
الق�س��ف الذي قامت به وا�سنطن ي�سب يف م�سلحة 
املتطرف��ني، ح�س��ب و�سف��ه، كم��ا ج��اء يف بي��ان 
�سادر عن اخلارجية الرو�سي��ة ب�ساأن املكاملة بني 
الوزيرين. واأخرب الوزي��ر الرو�سي نظريه الأمريكي، 
ب��اأن الق��ول مب�سوؤولي��ة احلكوم��ة ال�سوري��ة عل��ى 
الهج��وم ال��ذي وقع يف الراب��ع من اإبري��ل/ ني�سان 
يف خ��ان �سيخ��ون، با�ستخدام ال�س��الح الكيمياوي 
"ك��الم بعيد عن الواقع." وكان تيلر�سون قال يوم 
اجلمع��ة، اإنه ي�سعر بالإحباط م��ن املوقف الرو�سي 
وردة فع��ل مو�سك��و، معتربا اأن ذل��ك يعني موا�سلة 

دعم النظ��ام ال�سوري والرئي�س ب�س��ار الأ�سد، ح�سب 
قول��ه. ح�سب هيئة ال�سح��ة يف حمافظة اإدلب، فاإن 
89 �سخ�س��ا، بينهم 33 طفال، و18 امراأة، قتلوا يف 
هجوم خان �سيخون ال��ذي يعتقد اأنه مت با�ستخدام 
غ��از الأع�ساب.م�سدر ال�س��ورةAFP ح�سب هيئة 
�سخ�س��ا،  ف��اإن 89  اإدل��ب،  ال�سح��ة يف حمافظ��ة 
بينه��م 33 طف��ال، و18 ام��راأة، قتل��وا يف هج��وم 
خ��ان �سيخ��ون الذي يعتق��د اأنه مت با�ستخ��دام غاز 
الأع�ساب. و�سيناق�س الوزيران الرو�سي والأمريكي، 
الو�س��ع يف �سوري��ا، الأ�سب��وع املقب��ل يف مو�سكو، 
الت��ي �سي�س��ل اإليها الوزير الأمريك��ي يوم الثالثاء. 

ون��ددت رو�سيا، الت��ي تدعم حكوم��ة الرئي�س ب�سار 
الأ�سد، بال�رصبة اجلوية الأمريكية. واأعلنت مو�سكو 
تعليق اتفاق مع القوات الأمريكية يهدف اإىل جتنب 
احل��وادث يف الأج��واء ال�سوري��ة ب��ني طائ��رات كال 
البلدي��ن، كم��ا تعهدت بتعزي��ز الدفاع��ات ال�سورية 

امل�سادة للطائرات، بعد الق�سف الأمريكي.
وقال��ت ماري��ا زاخاروفا املتحدث��ة الر�سمية با�سم 
احلكوم��ة الرو�سية: "اإن مو�سك��و تنتظر تو�سيحات 
لك��ن  الغ��ارات."  ب�س��اأن  الأمريك��ي  اجلان��ب  م��ن 
الولي��ات املتح��دة قال��ت على ل�س��ان �سفريتها يف 
الأمم املتحدة، نيكي هيلي، يف جل�سة جمل�س الأمن، 

اإن بالده��ا تدخلت ملنع الرئي�س، ب�س��ار الأ�سد، من 
ا�ستعمال الأ�سلحة الكيمياوية مرة اأخرى. واأ�سافت 
اأن وا�سطن على ا�ستعداد لفعل املزيد، ولكنها عربت 
ع��ن اأملها يف األ يكون ذلك �رصوري��ا. وقالت: "اإن 
من��ع انت�س��ار وا�ستعم��ال الأ�سلح��ة الكيمياوية يف 
م�سلح��ة اأمنن��ا القوم��ي". وح�س��ب هيئ��ة ال�سحة 
يف حمافظ��ة اإدل��ب، ف��اإن 89 �سخ�س��ا، بينهم 33 
طف��ال، و18 ام��راأة، قتل��وا يف الهجوم ال��ذي يعتقد 
اأن��ه ا�ستهدف، بغاز الأع�س��اب، بلدة خان �سيخون، 
الت��ي ت�سيط��ر عليه��ا املعار�س��ة. من جهت��ه، دعا 
الرئي���س الإيراين ح�سن روح��اين، اإىل اجراء حتقيق 
دويل م�ستق��ل ب�س��اأن الق�س��ف على خ��ان �سيخون، 
اأن  ال�سوري��ة، حم��ذرا م��ن  اخلا�سع��ة للمعار�س��ة 
الق�س��ف ال�ساروخي الذي �سنته الوليات املتحدة، 
ميك��ن اأن يوؤدي اإىل انت�سار التط��رف، ويزعزع اأمن 
املنطق��ة، ح�سب قوله. وقالت اإي��ران ورو�سيا اإنهما 
�ستوا�س��الن "مكافح��ة الإرهابي��ني يف �سوريا" اإذ 
حتادث اجل��رال الرو�سي فالريي غريا�سيموف، مع 
قائ��د هيئة الأرك��ان الإيرانية حمم��د باغري اأم�س 
ال�سب��ت هاتفي��ا، للتاأكيد على تنديدهم��ا وبلديهما 

بالغارة الأمريكية على القاعدة اجلوية ال�سورية.
اع��ادة فت��ح قاع��دة ال�سع��ريات واأعيد فت��ح قاعدة 
بال�سواري��خ  ق�سف��ت  الت��ي  اجلوي��ة،  ال�سع��ريات 
الأمريكي��ة، وت�سغيله��ا م��ن جدي��د. وق��ال حمافظ 
حم���س ط��الل ب��رازي: "اإن طائ��رات اقلع��ت م��ن 
هن��اك جم��ددا." دون اأن يديل ب��اي تفا�سيل حول 
تل��ك الطائ��رات. وج��اء تاأكيد لتل��ك املعلومات من 
املر�س��د ال�س��وري حلق��وق الإن�سان املعار���س، اإذ 
ق��ال اإن طائرات اأقلع��ت من قاع��دة ال�سعريات يوم 
اجلمع��ة، واإنه��ا نف��ذت غ��ارات جوي��ة عل��ى اأحياء 

�رصقي حم�س.

واشنطن - متابعة

الق�صف الأمريكي على 
القاعدة اجلوية ال�صورية 

اأحدث انق�صاما داخل  
الوليات املتحدة وخارجها 

بني موؤيد ومعار�ض اأطلع 
الرئي�ض الأمريكي دونالد 

ترامب، اأع�صاء الكونغر�ض 
بالق�صف ال�صاروخي الذي 

اأمر بتنفيذه على قاعدة 
ال�صعريات ال�صورية، وحذر 

من اأن خطوات مماثلة قد 
تكون �صرورية،

ترامب يبلغ الكونغرس بعملية القصف في سوريا وينذر بـ"اتخاذ خطوات أخرى"


