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عربية وعالمية
القنصلية السعودية بنيويورك تتابع قضية طالبة تعرضت للطعن في نيو جيرسي
الرياض ـ أ.ش.أ: أكدت القنصلية السعودية في نيويورك وامللحقية الثقافية السعودية في »واشنطن« انهما 
تتابعان عن كثب قضية الطالبة السعودية التي تعرضت للطعن في والية نيو جيرسي.  وأوضحتا في تصريحات 
لوكالة األنباء السعودية، أن طالبة سعودية تدرس على حسابها اخلاص في مدينة »هاكنساك«، بوالية »نيو 
جيرسي« تعرضت للطعن دون نزع حلجابها كما هو متداول، من قبل شخصني في محطة للحافالت. 
وقالت إن الطالبة نقلت إلى طوارئ املستشفى احمللي باإلسعاف فور وقوع احلادثة، حيث تلقت العالج والرعاية 
الطبية الالزمة وغادرت املستشفى وحالتها مستقرة. وأشارت القنصلية إلى أن سفارة خادم احلرمني الشريفني 
في واشنطن كلفت فريق محاماة مبتابعة وضع الطالبة القانوني مع الشرطة احمللية، متهيدا لتقدمي املعتدين إلى 
العدالة.

املقاومة تطلق عملية حترير غرب تعز

اجليش اإلسرائيلي يغلق ثالث إذاعة فلسطينية خالل شهر ويهدد أخرى

مقتل شقيق احلوثي في غارة جوية شمال صعدة

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل وفرار آخر بعد عمليتي طعن في القدس

على املواقع املستهدفة، ولم 
تتضح بعد ما إن كانت هناك 

خسائر بشرية أم ال.
في السياق نفسه، ذكرت 
مصادر في املقاومة الشعبية 
الوطني  أن قوات اجلي����ش 
واملقاومة شنتا قصفا عنيفا 
باملدفعي����ة عل����ى جتمعات 
احلوثي����ني وق����وات صالح 
الراهدة  في ضواحي مدينة 
جنوب ش����رق تعز، مؤكدة 
س����قوط قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
من جهة أخ����رى، أعلنت 
السلطات السعودية مساء 
اول م����ن امس استش����هاد 
ش����خص ميني بعد سقوط 
قذائف عسكرية على مدينة 

جنران جنوبي اململكة.
وق����ال املتحدث اإلعالمي 
للدفاع املدني مبنطقة جنران 
املقدم علي الشهراني في بيان 
نقلته وكالة االنباء السعودية 
)واس( إن رجال الدفاع املدني 
»باش����روا بالغا عن سقوط 
قذائف عس����كرية من داخل 

األراضي اليمنية«.
ان����ه »نتج عن  وأضاف 
سقوط هذه القذائف استشهاد 

مقيم من اجلالية اليمنية«.

االمنية اإلسرائيلية«.
االذاعة  واوضح صاح���ب 
طلب اجلعبري لوكالة فرانس 
برس ان اجلنود »صادروا كل 
املعدات وتسببوا باضرار كبرى 
في احملطة«، مضيفا انه تلقى 
امرا خطيا باالغالق لفترة ستة 

اشهر.
واعلنت اذاعتان فلسطينيتان 
اخريان، واح���دة في اخلليل 
تسمى »ون اف ام« واالخرى 
ف���ي جنني في ش���مال الضفة 
الغربية أمس األول ان إسرائيل 
هددتهما باالغالق بتهمة بث ما 
وصفته ب�»عبارات حتريضية« 

ضد اجليش اإلسرائيلي.
وقال مدي���ر اذاعة »راديو 
ن���اس« التي تب���ث من جنني 
ط���ارق س���ويطات لوكال���ة 
فرانس برس »تلقينا حتذيرا 
إس���رائيليا مكتوب���ا يتضمن 

تهديدا باالغالق«.
واضاف ان التحذير تضمن 
»تهديدا باالغ���الق ومصادرة 
املعدات في حال االس���تمرار 
ف���ي بث العب���ارات احملرضة 
للعنف«، متابعا »نحن ال نبث 
س���وى اخبار واغان وطنية 
يتم بثها في مختلف االذاعات 

الفلسطينية«.

»ساحة احلرية«، التي يحتشد 
فيها املناوئون للنظام السابق 
واحلوثيني، كساحة للتظاهر 

منذ العام 2011.
 وفي التطورات امليدانية 
األخرى، نفذ طيران التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية 
أمس غارات جوية على مواقع 
احلوثيني والقوات العسكرية 
املوالية لصال����ح مبحافظة 

تعز.
وقالت مص����ادر محلية 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
القصف استهدف مواقع  إن 
متركز احلوثيني وقوات صالح 
في تبة الدفاع اجلوي مبدينة 
املدينة، ودمر  النور غ����رب 
إح����دى الدوريات املتمركزة 

هناك.
كم����ا اس����تهدف القصف 
الطريق الواصل بني منطقتي 
االق����روض واملس����راخ ومت 
قطعه، إلى جانب قصف منزل 
القيادي املتحوث عبدالرحيم 
الهيجة  عبده احمد مبنطقة 

مبديرية مقبنة.
وأوضحت املص����ادر أن 
دوي انفجارات عنيفة هزت 
املدينة، وش����وهدت اعمدة 
الدخان تتصاعد بكثافة من 

القوات اخلاصة في شوارعها 
وطرقاته���ا وأس���واقها، كما 
أصيبت مستوطنة إسرائيلية 
ظهر أمس في عملية طعن ثانية 
في القدس. وقالت الش���رطة 
اإلسرائيلية في بيان ان احلادث 
وقع في »ش���ارع شمغار في 

القدس«.
وأضافت: »قام مشتبه به، 
على ما يب���دو عربي الهوية، 
بطع���ن س���يدة ف���ي ظهرها 
قرب محطة للحافالت هناك، 
وف���ر هاربا من املكان، ما أدى 
ال���ى إصابة الس���يدة بجراح 

طفيفة«.
م���ن جهة اخ���رى، واصل 
اجليش اإلسرائيلي حملته على 
وس���ائل اعالم فلسطينية في 
الضفة الغربية احملتلة بحجة 
العنف«.  أنها »حتريض على 
واغلق اجليش اإلسرائيلي ليل 
أمس األول اذاعة فلس���طينية 
ثالثة خالل ش���هر في اخلليل 
الواقع���ة في جن���وب الضفة 

الغربية احملتلة.
وقالت متحدثة عس���كرية 
ان اجليش »صادر معدات بث 
االذاعة املعروفة باسم درمي«، 
واتهمت ب� »بث برامج لتشجيع 
االرهاب ضد املدنيني والقوات 

وأض����اف املخالف����ي ان 
العملي����ة ستش����مل حترير 
الغربي����ة كاملة،  املناط����ق 
واالجتاه الستكمال حترير 
املدخل الشرقي لفك احلصار 
عن مدينة تعز، حس����ب ما 

نقلت عنه العربية.
وقتل����ت طفلتان اول من 
ام����س جراء قصف ش����نته 
امليليش����يات احلوثية على 
طابور لتوزيع مياه مجانية 
مبدينة تعز وسط اليمن، التي 
تصاعدت فيها املعارك بعد 
إعالن املقاوم����ة بدء حترير 

اجلبهة الغربية منها.
وقال���ت مص���ادر طبية 
وحقوقية، بحس���ب وكالة 
األناضول، ان قذيفة أطلقها 
احلوثي���ون عل���ى طابور 
لتوزيع مياه شرب في حي 
»الضبوعة السفلى«، وسط 
املدينة، أس���فرت عن مقتل 
طفلت���ني )10 و12 س���نة(، 
وإصاب���ة 17 مدنيا آخرين، 

غالبيتهم أطفال.
ويق����ع احل����ي ال����ذي مت 
استهدافه في نطاق سيطرة 
املوالية  الش����عبية  املقاومة 
الش����رعي عبدربه  للرئيس 
منصور هادي وبالقرب من 

املبارك  أمس املسجد األقصى 
مبدينة القدس احملتلة، حسبما 
أعلن مسؤول في إدارة األوقاف 

اإلسالمية.
وقال فراس الدبس، مسؤول 
إدارة األوقاف  ف���ي  اإلع���الم 
ل�»االناض���ول«:  باألقص���ى 
»املستوطنون اقتحموا املسجد 
من خالل مجموعات طافت في 
ساحاته، وسط تكبيرات من 
املصلني املسلمني«، في غضون 
ذلك، استش���هد فلس���طيني 
برص���اص ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي في البلدة القدمية 

من القدس.
وقالت مصادر فلسطينية 
ان قوات اجليش اإلسرائيلي 
اطلق���ت الن���ار على الش���اب 
الفلسطيني بسيم صالح )38 
عاما( في شارع الواد مبدينة 
القدس بحج���ة طعنه جنديا 

إسرائيليا.
وذك���ر ش���هود عي���ان أن 
مجموع���ة من املس���توطنني 
اليهود شاركوا عناصر من قوات 
االحتالل في إطالق 12 رصاصة 
قاتلة على الشاب الفلسطيني، 
أعقبها إغالق كامل ملنطقة باب 
العامود املؤدي إلى شارع الواد، 
ونشر أعداد هائلة من عناصر 

عواص����م � وكاالت: قالت 
مصادر متطابقة ان إبراهيم 
بدر الدين احلوثي شقيق زعيم 
املتمردين احلوثيني عبدامللك 
احلوثي قتل في إحدى املناطق 
احلدودية أمس. وقالت قناة 
العربي����ة ان احلوث����ي قتل 
في غ����ارة جوية في منطقة 
»آل صيفي« شمال محافظة 
صعدة. وذكرت مصادر أن 8 
آخرين من جماعة احلوثي، 
بينهم قياديان، لقوا مصرعهم 

في الغارة.
في غضون ذلك، أعلنت 
»املقاومة الشعبية«، املوالية 
للرئيس عبدرب����ه منصور 
هادي، انطالق عملية حترير 
اجلبه����ة الغربي����ة ملدين����ة 
تعز، من احلوثيني، وقوات 
الرئيس املخلوع علي عبداهلل 

صالح.
املقاوم���ة  وأك���د قائ���د 
الش���عبية في تع���ز حمود 
س���عيد املخالف���ي، انطالق 
العملي���ة. وقال إن املقاومة 
ستطهر اجلبهة الغربية، وقد 
متكنت من الس���يطرة على 
العديد من التباب، وأبرزها 
تبة قاسم االستراتيجية في 

منطقة البعرارة.

عواصم - وكاالت: مر اليوم 
العاملي للتضامن مع الشعب 
االيام  الفلسطيني كغيره من 
على االراض���ي احملتلة، ولم 
تتوقف عمليات االقتحام وال 
قتل الفلسطينيني، حيث أكدت 
وزارة اخلارجية الفلسطينية 
أن املجتم���ع الدول���ي مطالب 
بتحمل مسؤولياته األخالقية 
والقانوني���ة بش���كل ف���ردي 
وجماع���ي، واتخاذ اإلجراءات 
والتدابير العملية التي تفضي 
إلى احت���رام وضمان احترام 
مبادئ وأحكام القانون الدولي 
إلنهاء االحتالل، وإحقاق احلقوق 
املشروعة غير القابلة للتصرف 

لشعبنا.
ودعت ال���وزارة أمس إلى 
االنتقال م���ن التنادي بعدالة 
القضية الفلسطينية والتعبير 
ع���ن التضامن، إل���ى االلتزام 
مبس���ؤولياته في وضع حد 
لالحتالل وممارساته، من خالل 
اتخاذ ق���رار دولي ملزم ينهي 
االحتالل ويوفر احلماية الدولية 
لشعبنا، كما دعته إلى االعتراف 
بدولة فلس���طني عضوا كامل 

العضوية في األمم املتحدة.
وشهد يوم أمس، اقتاحم 49 
مستوطنا إسرائيليا متطرفا 

)أ.ف.پ( دبابة تعود للقوات املوالية للشرعية في أحد الشوارع بضواحي تعز   

جثة الشهيد الفلسطيني الذي قتلته قوات االحتالل في القدس أمس  )أ.ف.پ(

بابا الڤاتيكان يختتم جولته 
األفريقية في بانغي رغم التحذيرات

بانغي - وكاالت: اختتم بابا الڤاتيكان فرانسيس 
جولته االفريقية من بانغي التي وضعت حتت حماية 
ق���وات دولية، في احملطة االكث���ر خطورة في جولته 
االفريقية حيث يزور بلدا اليزال يش���هد اعمال عنف 

دينية.
 وقد هبطت طائرة البابا في مطار عاصمة افريقيا 
الوسطى، الذي استقر في ضواحيه عشرات آالف املهجرين 
والنازحني هربا من اعمال العنف وبحثا عن احلماية 
حتت راية قوات االمم املتحدة واجلنود الفرنسيني في 

عملية سنغاريس الذين يتمركزون فيه.
 وفي الش���ارع املؤدي من املطار الى وسط بانغي، 
اتخذت تدابير امنية مشددة حلماية موكب البابا، كما 

افادت وكالة فرانس برس.
وفي تغريدة له عبر حس���ابه الرسمي على موقع 
التواصل »تويتر«، قال بابا الڤاتيكان: »لقد جئت الى 
جمهورية افريقيا الوسطى حاجا من أجل السالم، وأقدم 

نفسي رسوال لألمل«.
بدورها، قالت »األناضول«: ان حش���ودا كانت في 
استقبال البابا )الس���فير البابوي(، في مطار »بانغي 
مبوكو«، في مقدمتها مطران املدينة، اضافة الى الزعماء 
الدينيني البروتستانت واملسلمني، عالوة على الرئيسة 
االنتقالية للبالد »كاترين سامبا بانزا« وأعضاء حكومتها، 

ممن كانوا في الصف الثاني للحشود.
وبحس���ب الوكالة، فقد توجه البابا، اثر وصوله، 
الى »قصر النهضة« القصر الرئاسي في بانغي، حيث 
التقى الرئيس���ة االنتقالية، قب���ل أن يقوم بزيارة الى 
»كلية الالهوت البروتستانتي«، الحياء قداس عام في 

كاتدرائية مدينة بانغي.
وحذرت عدة دول واجهزة اس���تخبارات البابا من 
خطورة أمنية في حال اكمل برنامج الزيارة الذي تضمن 
التوجه الى عدة مناطق لكن احلبر االعظم اوضح انه 

ال يعتزم الغاء اي محطة.

واشنطن تنفي اعتزام الكونغرس التصويت على تقسيم العراق
قررت تأجي���ل املرافعة لتعذر 
السير في الدعوى القضائية دون 
حضور جمي���ع املتهمني، يذكر 
أن محكم���ة التحقيق املركزية 
الت���ي تنظر جرمية  العراقية 
»مجزرة سبايكر« أحالت يوم 
األربع���اء 11 نوفمبر 36 متهما 
الى محكمة اجلنايات املركزية، 
وكانت محكمة اجلنايات املركزية 
ق���د قضت في 8 يوليو املاضي 
باع���دام 24 متهم���ا في جرمية 
»مجزرة س���بايكر«، وأفرجت 
ع���ن أربعة آخرين ل���م تثبت 

ادانتهم.
من جه���ة أخ���رى، قتل 5 
أشخاص على األقل بينما أصيب 
15 آخ���رون، أغلبه���م عناصر 
ش���رطة، جراء انفجار سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري وسط 
طوزخورماتو شرقي محافظة 
صالح الدين شمال العراق، مساء 
أمس األول، وفق مسؤول محلي. 
وقال »شالل عبدول« قائمقام 
طوزخورمات���و لألناضول ان 
»انتحاريا يقود سيارة مفخخة 
فجر نفسه عند نقطة تفتيش في 
مدخل ثانوية الصناعة بسوق 
شعبي وس���ط طوزخورماتو 
الواقعة على بعد 175 كلم شرق 
تكريت مرك���ز محافظة صالح 

الدين«.

أحد املتهمني لم يحضر اجللسة 
لدخوله املستشفى عقب اصابته 
بخفقان في القلب وارتفاع في 
ضغط الدم. وأوضح أن احملكمة 

عبدالستار بيرقدار - في تصريح 
صحافي - ان احملكمة اجلنائية 
املركزي���ة في بغداد بدأت أمس 
مبحاكمة املتهمني، مشيرا الى أن 

36 متهما ف���ي قضية »مجزرة 
سبايكر« الى 27 ديسمبر املقبل. 
وقال املتحدث باس���م السلطة 
القضائي���ة االحتادية القاضي 

� وكاالت: نف���ت  عواص���م 
الس���فارة األميركية في بغداد 
أم���س املعلومات التي حتدثت 
عن ني���ة الكونغرس األميركي 
التصويت على قرار بخصوص 
الع���راق، وذك���رت  تقس���يم 
السفارة في بيان ان »التقارير 
االعالمية التي نش���رت مؤخرا 
وحتدثت ع���ن نية الكونغرس 
التصويت على تقسيم العراق 
هي ببساطة تقارير عارية عن 
الصحة«. وأكدت ان »الواليات 
املتحدة كانت دوما وسوف تظل 
ملتزمة بدعمها لوحدة العراق 
مثلما كانت ومازالت تعارض 
اي تدخل اجنبي في الش���ؤون 
العراقية«، وشددت  السيادية 
على ان واشنطن ستواصل العمل 
مع الشركاء العراقيني من اجل 
تقويض واحل���اق الهزمية مبا 

يسمى تنظيم داعش.
اع���الم  وكان���ت وس���ائل 
وسياسيون عراقيون حتدثوا 
قبل ايام ع���ن نية الكونغرس 
األميركي التصويت على مشروع 
قرار تقس���م فيه الع���راق الى 
ثالث مناطق كردية وش���يعية 

وسنية.
في غض���ون ذل���ك، قررت 
املركزية  احملكم���ة اجلنائي���ة 
العراقية أمس تأجيل محاكمة 

نواب يعتزمون طرح صيغة جديدة لتفويض اإلدارة األميركية بشن حرب ضد »داعش«
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

حتى اللحظة احلالية، لم يوافق الكونغرس على طلب تقدمت 
به اإلدارة األميركية إلعالن احلرب رسميا على داعش وذلك 

لتقنني نفقات وزارة الدفاع في مواجهة املنظمة اإلرهابية. 
وتبدو اإلدارة نفسها غير مهتمة كثيرا باحلصول على موافقة 

الكونغرس لشن احلرب ضد داعش، اذ انها تعتمد على مد 
تلقائي متكرر كل ستة شهور لتفويض شن احلرب العراقية 

في عام 2003 لتقنني موقفها، فإن الكتلة اجلمهورية في 
املجلس التشريعي تبحث اآلن احتماالت إعادة القضية إلى 

النقاش في الدورة اجلديدة التي ستبدأ بعد موسم العطالت 
املقبل في نهاية ديسمبر.

فقد اعلن عضو اللجنة الدائمة لالستخبارات في مجلس النواب 
آدام شيف انه يعتزم طرح صيغة مبكرة لقرار جديد بتفويض 

اإلدارة بشن احلرب ضد داعش في وقت ما من ديسمبر 
الستطالع آراء األعضاء قبل عرضها بصورة رسمية في 

الشهر التالي. وقال شيف وهو دميوقراطي »اعتقد أن الوقت 
قد حان اآلن ملنح اإلدارة تفويضا صريحا بشن احلرب ضد 

داعش. لقد تأخر األمر اكثر مما ينبغي«.

وقال رئيس اللجنة ذاتها ديفني نن وهو جمهوري انه عرف 
من بعض األعضاء الدميقراطيني انهم يعتزمون إعادة األمر 
للنقاش. وأضاف »إذا ما عرض الدميقراطيون صيغة مالئمة 

فإنني لن اتردد في دعمها وعرضها للنقاش على املجلس 
بأكمله اجتاها للتصويت«.

وكانت صيغة سابقة من تفويض شن احلرب ضد داعش قد 
طرحت، اال ان الكونغرس قرر جتميدها خوفا من حدوث 
تبعات غير محسوبة تشبه ما حدث في حالة تفويض شن 
احلرب في العراق، حيث ظلت املوافقة على ذلك التفويض 

تطارد أصحابها. بل إنها أدت إلى إنهاء احلياة السياسية لعدد 
منهم بعد أن انقلب الرأي العام األميركي وبات يعتقد أن تلك 
احلرب كانت كارثة املت ببالده من حيث النفقات في األرواح 
واألموال. وتأتي اهمية منح الكونغرس لتفويض جديد لشن 

احلرب ضد داعش في ظل اجتاهات تتشكل بسرعة بني 
االستراتيجيني االميركيني وترمي إلى توسعة مجال املواجهة 
العسكرية مع التنظيم االرهابي. وسوف يعني التفويض أن 

خطوات اإلدارة في محاربة داعش ستخضع بصورة مباشرة 
لرقابة متواصلة للتأكد من مدى جديتها وستحول دون حجج 
اإلدارة بأنها تواجه املنظمة بدون اسناد من املجلس التشريعي.


