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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6050

وزارة الداخلية الفلسطينية في القطاع تعلن القبض على
ً
عميال
45
إصابة مستوطنة اثر عملية طعن في القدس

القدس احملتلة ـ وك��االت :ص��ادق اجمللس
التشريعي الفلسطيين ،ص��ب��اح األرب���ع���اء9 ،
يناير/كانون الثاني ،باعتبار ،رئيس السلطة
حممود عباس منتهي الوالية وفاقدا لألهلية
الدستورية والقانونية والوطنية.
وق���ال النائب األول للمجلس التشريعي
أمحد حبر ،خالل اجللسة» ما يقوم به حممود
عباس من خمالفات دستورية ووطنية كفية
صنعاء ـ وك��االت :طلب األم�ين العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتريش موافقة جملس األمن
ال��دول��ي ع��ل��ى ن��ش��ر حن��و  75م��راق��ب��اً يف مدينة
احل��دي��دة ومينائها مل���دة س��ت��ة أش��ه��ر ،م��ن أج��ل
مراقبة وقف إطالق النار وإع��ادة انتشار أطراف
القتال يف املدينة.
وقال غوترييش يف طلبه املقدم إىل اجمللس إن
«بعثة املراقبة األكرب عدداً ستسهم يف مساندة
العملية السياسية ّ
اهلشة» ،وفق تعبريه.
الرئيس اليمين املعزول عبدربه منصور هادي
أعلن استعداد حكومته إلع���ادة فتح الرحالت
الداخلية يف احمل��اف��ظ��ات وامل��ط��ارات كافة مبا
فيها مطار صنعاء ،وفق ما ذكرت وكالة «سبأ»
اليمنية.
املبعوث األمم���ي إىل اليمن م��ارت��ن غريفيت
حبث مع هادي ومسؤولني يف احلكومة اليمنية
م��س��ت��ج��دات عملية ال���س�ل�ام ،وم���ا يتصل منها
بتنفيذ اتفاق استوكهومل يف  13كانون األول/
ديسمرب .2018
وقالت مصادر مطلعة إن فريق هادي والتحالف
يف جلنة التنسيق املشرتكة يف احلديدة امتنع
يف لقائه مع رئيس الفريق األمم��ي عن تسليم
اآللية التنفيذية اخلاصة بإعادة انتشار قواتهم.
وأضافت املصادر أن «اآللية التنفيذية املطلوبة
من فريق هادي والتحالف جيب أن حتدد مناطق
إعادة انتشار قواتهم وموعد وكيفية انسحابها
وإعادة انتشارها».
كذلك أشارت إىل أن عدم التزام فريق هادي
وال��ت��ح��ال��ف بتقديم اآلل��ي��ة التنفيذية إلع���ادة

لنزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيين»،
وذلك وفقا لـ»إذاعة صوت األقصى».
وأضاف »:التنازالت السياسية اجملانية اليت
يقدمها عباس لالحتالل وحربه على املقاومة
وتفاخره بالتعاون األمين ووصف أبناء شعبنا
باإلرهاب واتهام الشهداء بالقتلى كل ذلك
جيعل عباس فاقد لألهلية األمنية والسياسية
والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيين».

السجن  11عاما لوزير صهيوني سابق بزعم التجسس لصالح إيران

اخبار قصيرة

اجمللس التشريعي في غزة
يصادق على نزع الشرعية
عن محمود عباس

ّ
األقل في إعتداء وحشي على بلدة أم الحمام
 6شهداء على
في القطيف

وأكد حبر ،أن ما أقدم عليه عباس بسحب
موظفي السلطة من معرب رف��ح يعد خطوة
خطرية لفصل غزة عن الضفة ومترير صفقة
القرن يف تواطئ خطري مع االحتالل ،مطالبا
منظمات حقوق اإلنسان واجلامعة العربية
وال������دول ال��ع��رب��ي��ة واإلس�ل�ام���ي���ة وب��رمل��ان��ات��ه��ا
ومنظمة التعاون اإلسالمية وأح���رار العامل
ب��أن ي��ك��ون هل��م م��وق��ف واض���ح م��ن ع��دم ج��واز
استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم
متثيله للشعب الفلسطيين وف��ق��ا للقانون
الفلسطيين.
ك��م��ا ن���اش���د ،ال���ن���ائ���ب األول للمجلس
ال����ت����ش����ري����ع����ي ،م����ص����ر راع������ي������ة امل���ص���احل���ة
الفلسطينية ،بأن توقف التدهور الفلسطيين
اخل��ط�ير بسبب س��ي��اس��ات ع��ب��اس التعسفية،
مطالبا الفصائل الفلسطينية واملؤسسات
األهلية ،ب��أن تدعو الجتماع موسع لتشكيل
جبهة إنقاذ وطين للخروج برؤية اسرتاتيجية
إلنقاذ املشروع الوطين الفلسطيين.
وك��ان��ت احملكمة الدستورية ،أعلى هيئة
قضائية فلسطينية ،أص���درت ق���رارا يقضي
حب��ل اجمل��ل��س التشريعي املنتخب منذ عام
 2006واليت تشكل حركة املقاومة اإلسالمية
«مح�����اس» غ��ال��ب��ي��ة أع���ض���ائ���ه ،وذل����ك وف��ق��ا
لوكالة «معا» الفلسطينية .وأعلن الرئيس
ال��ف��ل��س��ط��ي�ني حم��م��ود ع���ب���اس ،أن احمل��ك��م��ة
الدستورية الفلسطينية اخت��ذت ق��رارا حبل
اجمللس التشريعي الفلسطيين ،مشريا إىل
ال��ت��زام��ه بتطبيق ه��ذا ال��ق��رار ،فيما رفضت
حركة محاس ،اليت تسيطر على قطاع غزة
منذ  ،2007القرار وقالت إن أح��دا ال ميلك
صالحية ح��ل اجمللس التشريعي ودع��ت إىل
عقد جلسة للمجلس يف قطاع غزة.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى أَع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
الفلسطينية يف غزة القبض على  45عمي ً
ال

األمم املتحدة تطالب بنشر  75مراقب ًا في الحديدة ومينائها ملدة ستة أشهر

الجيش اليمني واللجان يكبدون مرتزقة العدوان
خسائر فادحة في الجيزان
هجوم للتحالف جنوب الحديدة ..ومصرع وإصابة العديد من
صد
ٍ
الغزاة في الجوف

انتشار قواتهم ه��ي م��ن املسببات األساسية يف
تعثر وإعاقة اتفاق احلديدة» .وخالل لقائه قادة
أحزاب مينيني يف الرياض أكد غريفيث صعوبة

ع��ق��د ج��ول��ة م��ف��اوض��ات ج��دي��دة ب�ين األط���راف
اليمنيني يف ظل تعثر اتفاق احلديدة.
هذا وكان من املقرر أن يعقد جملس األمن

بعد عملية خان يونس اإلسرائيلية الفاشلة
يف تشرين الثاني /نوفمرب املاضي .املتحدث
باسم الداخلية إياد البزم أضاف يف تصرحيات
ل��ق��ن��اة «األق����ص����ى» ّ
إن ال��ع��م�لاء خي��ض��ع��ون
للتحقيق اآلن .وأش���ا َر إىل ّ
أن العميل أم��ام
إما تسليم نفسه والعودة إىل الوطن
خيارين ّ
أو مواجهة القانون والعدالة.
��س��ام ق��د أع��ل��ن��ت يف
وك��ان��ت ك��ت��ائ��ب ال��ق ّ
 11ت��ش��ري��ن ال���ث���ان���ي /ن��وف��م�بر ف��ش��ل ال��ع��دو
اإلسرائيلي يف االع��ت��داء ال��ذي نف ّذه يف خان
يونس.
واع��ت��رف االح���ت�ل�ال اإلس��رائ��ي��ل��ي مبقتل
ضابط وإصابة آخر خالل العدوان على خان
يونس يف غ��زة ،بينما ارتفع عدد الشهداء يف
خان يونس إىل .7
وخرق جيش اإلحتالل اإلسرائيلي اهلدنة
القسام اجلناح
يف غزة ،حبيث أعلنت كتائب ّ
العسكري حلركة محاسّ ،
أن قوة إسرائيلية
خاصة تسللت إىل شرق خان يونس واغتالت
القائد القسامي نور بركة.
إىل ذلك أصدرت حمكمة صهيونية حكما
يقضي بسجن وزير الطاقة السابق يف حكومة
ال���ع���دو غ��ون�ين س��ي��غ��ي��ف  11ع��ام��ا ب��ع��د ستة
أشهر من إلقاء القبض عليه وإدانته بتهمة
«التجسس لصاحل إيران»
وحسب «القناة العاشرة» الصهيونية ،فقد
وقع الوزير السابق وعضو الكنيست السابق
على صفقة م��ع ال��ق��ض��اء ،اع�ت�رف مبوجبها
ب��ارت��ك��اب��ه ج��رمي��ة ض���د أم���ن ك��ي��ان ال��ع��دو،
وبإجراء اتصاالت مع «خمربي دول معادية»،
وفق تعبريها.
وق��ال حمامي املتهم إن��ه مت تعديل الئحة
االتهام بشكل كبري ،حيث متت وفق الصفقة
إزالة جرمية اخليانة من الئحة االتهام.
التتمة يف الصفحة 11
األرب��ع��اء جلسة لالستماع إىل تقرير غريفيث
بشأن اتفاق ستوكهومل ،وجهوده إلنهاء النزاع
يف اليمن ،والسيما يف مدينة احلديدة.
رئ��ي��س اللجنة ال��ث��وري��ة العليا حممد علي
احل��وث��ي ك��ش��ف م��ن جهته ع��ن رف���ض ممثلي
التحالف السعودي يف جلنة التنسيق املشرتكة
يف احل���دي���دة م��ق�ترح��اً ق��دم��ت��ه جل��ن��ة ص��ن��ع��اء،
حبضور رئيس فريق اخلرباء األمميني ،ويقضي
ه��ذا امل��ق�ترح ب��إع��ادة انتشار ال��ق��وات العسكرية
للطرفني إىل مسافة مخسني كيلومرتاً على
مرحلتني ،م��ن دون أن تقدم اللجنة الرافضة
مقرتحاً بدي ًال.
الناطق باسم القوات املسلحة اليمنية العميد
حييى سريع أعلن الثالثاء أن التحالف السعودي
نفذ  1924خرقاً منذ توقيع اتفاق احلديدة.
ميدانياً ،كثفت مدفعية ال��ق��وات املتعددة
للتحالف من هجماتها على احلديدة الساحلية
غرب اليمن.
وأف��اد مصدر حملي باستشهاد ميين بقصف
ح���رس احل����دود ال��س��ع��ودي ع��ل��ى م��دي��ري��ة منبه
احلدودية يف صعدة مشال اليمن.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري مي�ني ب��ش��ن مدفعية
التحالف هجوماً على مواقع اجليش واللجان
واستحداث نقطتني عسكريتني يف احد الطرق
اإلسفلتية جنوب مديرية حيس جنوب احلديدة.
هذا وص ّد اجليش واللجان الشعبية هجوماً
واس��ع��اً ّ
مت خالله إزال���ة النقطتني العسكريتني
ودحرهما منها .كما أفاد املصدر بقصف
التتمة يف الصفحة 11

األردن يف ّند مزاعم منع دخول عراقيني أراضيه

دمشق :ف ّعلنا إتصاالتنا مع األكراد على خلفية التدخل التركي

العراق ..وزير الخارجية األميركي يصل بغداد
في زيارة مفاجئة

الجيش السوري يوقع إصابات مباشرة في صفوف اإلرهابيني
بريف حماة

بغداد ـ وكاالت :استقبل رئيس جملس النواب العراقي ،حممد احللبوسي ،األربعاء،
وزير اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،الذي وصل بغداد يف زيارة مفاجئة.
وقال مصدر عراقي طلب عدم الكشف عن امسه ان «وزي��ر اخلارجية االمريكي
مايك بومبيو وصل اىل العاصمة بغداد».
واضاف املصدر ،ان «رئيس جملس النواب حممد احللبوسي استقبل بومبيو لبحث
التطورات السياسية واالقتصادية والعالقات بني البلدين».
واعلنت املتحدثة باسم البيت األبيض ،سارا ساندرس ،يف  27كانون االول ،2018
بأن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء العراقي ،عادل
عبد املهدي ،يف بغداد بداية شهر كانون الثاني احلالي.
من جانب آخ��ر نفت اململكة األردن��ي��ة األرب��ع��اء ،ما تناقلته بعض وسائل اإلع�لام
العراقية عن منع السلطات األردنية املواطنني العراقيني ممن حيملون تأشريات سفر
إيرانية ،دخول األردن.
وق���ال الناطق ال��رمس��ي باسم وزارة اخل��ارج��ي��ة وش���ؤون املغرتبني األردن���ي ماجد
القطارنة ،إن «ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول منع السلطات األردنية املواطنني
العراقيني ممن حيملون مسات دخول إيرانية على ج��وازات السفر اخلاصة بهم من
الدخول للمملكة ،عار عن الصحة».
وأضاف أن «هذا اخلرب ال أساس له ،واألردن ال يضع أي قيود على األشقاء العراقيني
عند زيارتهم بلدهم الثاني».
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دمشق ـ وكاالت :أكد نائب وزير اخلارجية السورية فيصل املقداد أن حكومة بالده «فعلت» اتصاالتها مع األكراد
«يف ضوء التدخل الرتكي» ،منوها بأنه ال مناص من احلوار مع الفصائل الكردية.
وعب املقداد يف تصريح صحفي أدىل به األربعاء عن تفاؤله بشأن املفاوضات مع األكراد الذين يسعون للتوصل إىل
ّ
اتفاق مع احلكومة السورية يف إطار اجلهود الرامية إىل التصدي للحملة العسكرية الرتكية اجلديدة على مناطقهم
يف الشمال السوري.
مع ذل��ك ،أش��ار امل��ق��داد إىل أن «التجارب السابقة» مع األك���راد مل تكن «مشجعة» ،لكنه أع��رب عن ترحيبه
بالتصرحيات األخرية الصادرة عن القوات الكردية واليت أكدت فيها أنها جزء من سوريا وأن الظروف باتت مواتية
للعودة إىل أحضان الدولة السورية.
وأضاف املقداد« :لذلك أنا متفائل دائما ..نشجع تلك اجلماعات السياسية على أن تكون خملصة يف احلوار الذي
حيدث اآلن بني الدولة السورية وهذه اجلماعات مع األخذ يف االعتبار أنه ال يوجد بديل لذلك» .كما أعرب نائب وزير
اخلارجية السورية عن قناعته بأن القوات األجنبية املوجودة يف بالده ستغادر قريبا.
ميدانياً نفذت وحدات من اجليش السوري ضربات دقيقة على حماور تسلل جمموعات إرهابية انطلقت من مدينة
اللطامنة وحميطها باجتاه نقاط عسكرية وقرى آمنة لالعتداء عليها بريف محاة الشمالي.
وذكر مراسل سانا يف محاة أن وحدات من اجليش رصدت بدقة عرب عناصر االستطالع فيها عدداً من اجملموعات
اإلرهابية حتركت متسللة من بلدة اللطامنة واألراضي الزراعية يف حميطها باجتاه نقاط عسكرية حتمي القرى
والبلدات اآلمنة بريف احملافظة الشمالي .وبني املراسل أن وحدات اجليش نفذت ضربات مدفعية على حماور تسلل
االرهابيني أدت إىل إيقاع قتلى ومصابني يف صفوفهم يف حني تعاملت النقاط العسكرية يف املنطقة برمايات نارية من
األسلحة الرشاشة مع االرهابيني الفارين باجتاه نقاط تسللهم.

الرياض ـ وكاالت :استشهد  6أشخاص على ّ
وجرح آخرون إثر مهامجة قوات األمن
األقل ُ
السعودية بلدة أم احلمام يف حمافظة القطيف يف املنطقة الشرقية االثنني بذريعة البحث
عن مطلوبني .حسابات سعودية على موقع «تويرت» ومنها حساب «قناة أحرار» املُعارضة ذكر
أن أمن الدولة ارتكب جمزرة ارهابية يف بلدة أم احلمام بعد ضرب منازل البلدة برصاص من
ريا اىل أن الئحة األمساء األولية للشهداء واجلرحى مل
عيار  12/7ملم وقذائف متفجرة ،مش ً
تتضمن امساً مدرجاً يف قوائم املطلوبني.
ونشر احلساب أمساء متداولة لبعض شهداء وجرحى االعتداء على بلدة أم احلمام وهم:
 -١حممد حسني الشبيب  -٢عبداحملسن طاهر األسود  -٣عمار ناصر ابو عبداهلل  -٤علي
حسن ابو عبداهلل.
 -٥عبداحملسن ابو عبداهلل  -٦حيي زكريا آل عمار.
وحتدّثت املعلومات ال��واردة من القطيف عن أن رصد عمليات سلب ونهب قام بها اجلنود
السعوديون يف املنازل املقتحمة يف البلدة ،كما تفاخر هؤالء بقتل أهالي بلدة أم احلمام.
وكانت فرق الطوارئ واملباحث العامة التابعة للقوات السعودية قد داهمت منازل عدة لألهالي
العزل يف البلدة ،وعملت على إحراق بعضها بهدف نشر الرعب بني املواطنني وترهيبهم ،كما
أطلقت الذخائر الثقيلة وقذائف املدفعية عشوائ ًيا ،ما أدى إىل تض ّرر عدد من املنازل والسيارات.
توسع إىل مجيع أحنائها بعد أن كان مقتصرا
وذكر شهود عيان أن احلصار على أم احلمام ّ
على حيي الديرة وخنل الشيخ ،حيث ُسعت أصوات إطالق القوات للنار فيها ،ومسع أيضا دوي
انفجار يُعتقد أنه يف البلدة ذاتها ،وقد وصل صدى الرصاص والقذائف إىل بلدة اجلش اجملاورة.
يذكر أن حصار بلدة أم احلمام ّ
مت عرب إغالق طرق البلدات اجملاورة املؤدية إليها كاجلش
وحلة حميش .وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية ،قد زعمت األربعاء ،عن متكن األجهزة
األمنية من إحباط خمطط إرهابي ،وذل��ك إثر شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6
إرهابيني واعتقال آخر يف القطيف شرقي اململكة ،حسب تعبريها .وأضافت كما مت القبض
على املطلوب عادل جعفر حتيفه بعد إصابته ،اليت نقل على إثرها املستشفى وحالته مستقرة،
كما أصيب  5من رجال األمن إصابات طفيفة ،وتلقوا العالج الالزم وحالتهم مستقرة.

البحرين ..أحكام سجن جديدة بتهم سياسية بحق مواطنني
املنامة ـ وك���االت :أص��درت احملاكم البحرينية حكما بسجن مواطنني مل��دة  10سنوات
وتغرميهم مبلغ  4800دينار ( 15500دوالر) بتهم ذات دوافع سياسية.
كما قضت احملكمة اجلنائية الصغرى الثالثة بسجن أحد املواطنني البحرينيني  3أشهر
بتهمة نشر تغريدات مسيئة ل��وزارة الداخلية عرب حسابه على مواقع التواصل االجتماعي».
وتصف منظمة «هيومن رايتس ووتش» احلقوقية القضاء البحريين على أنه «نظام للظلم ويفتقر
لالستقالل ،فيما أكدت بأن احملاكم تلعب دوراً أساسياً يف مساندة النظام السياسي القمعي
للغاية يف البحرين عرب األحكام املتكررة على املتظاهرين السلميني بفرتات مطولة يف السجن».

إستقالة مبعوث الخارجية األميركية لحل األزمة الخليجية
وكاالت :قدّم املبعوث األمريكي حلل األزمة اخلليجية أنتوني زيين استقالته من منصبه ،بعد
أن ص ّرح أنه «أدرك عجزه» عن املساعدة يف حل األزم��ة ،وفقا لشبكة «سي بي إس نيوز» .وأوضح
زيين ،وهو جنرال متقاعد من قوات مشاة البحرية األمريكية والرئيس األسبق للقيادة املركزية،
سبب استقالته يف حديث لـ»سي بي إس نيوز» بالقول إنه أدرك أنه ال يستطيع املساعدة يف حل
النزاع «بسبب عدم رغبة الزعماء اإلقليميني يف املوافقة على جهود الوساطة القابلة للتطبيق اليت
اقرتحنا تنفيذها أو املساعدة يف التنفيذ» .وكان زيين قد وافق أص ًال على العمل يف إدارة الرئيس
دونالد ترامب مستشاراً خاصاً لوزير اخلارجية حول قضايا الشرق األوسط تلبية لطليب وزير الدفاع
السابق جيمس ماتيس ووزير اخلارجية السابق ريكس تيلرسون ،وترك كالهما اإلدارة الحقاً بسبب
خالفاتهما مع ترامب .ومسلسل االستقاالت من إدارة ترامب مل يتوقف ،ففي ّ
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أقال ترامب رئيس موظفي البيت األبيض راينس بريبوس ومت تعيني اجلنرال جون جيلي بدي ًال عنه.

هولندا تدرج دو ًال من الخليج الفارسي في قائمة سوداء
وك��االت :وضعت هولندا ع��ددا من ال��دول اخلليجية يف قائمة س��وداء واح��دة خاصة بها حول
املالذات الضرييبة ،حسب موقع  .International Advisorونشرت احلكومة اهلولندية قائمة
سوداء خاصة بالدول ذات الضرائب املنخفضة مشلت  21دولة ،منها الكويت والسعودية واإلمارات
والبحرين وقطر .واعتربت احلكومة اهلولندية القائمة اجلديدة إج��راء ضمن مكافحة التهرب
الضرييب .وسيتم استخدام القائمة لتنفيذ ضريبة اقتطاع مشروطة على الفوائد والعائدات اعتبارا
من  1يناير  ،2021ما يعين أن الشركات املسجلة يف الدول املدرجة يف القائمة اهلولندية ستدفع
 % 20/5ضريبة على الفوائد والعائدات املستلمة من هولندا ،وسيحول هذا دون حتويل األموال إىل
مالذات ضريبية عرب هولندا .ورغم أن القائمة األوروبية للمالذات الضريبية يتم حتديثها يف الربع
األول من  2019إال أن قائمة هولندا ستحدث كل عام .وإذا أضاف االحتاد األوروبي على قائمته التى
تضم  16مكانا ،فستطبق هولندا عليها نفس التدابري القضائية ،امتثاال لقائمة االحتاد السوداء.

الشرطة السودانية تطلق الغاز املسيل للدموع على احملتجني
في أم درمان
اخلرطوم ـ وكاالت :أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية ،األربعاء ،الغاز املسيل للدموع
على متظاهرين مناهضني للحكومة يف مدينة أم درمان ،وذلك بالتزامن مع جتمع املئات يف
العاصمة تأييدا للرئيس عمر البشري .وذكرت وكالة «فرانس برس» أن حوالي  300متظاهر
رددوا هتافات «احلرية والسالم والعدل» ،وأغلقوا الطريق الرئيسي يف أم درمان ،لكنهم سرعان ما
واجهوا الغاز املسيل للدموع مع حترك شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم.
وتقول السلطات إن  19شخصا على األقل ،بينهم اثنان من أفراد األمن ،قتلوا خالل املظاهرات
لكن منظمة العفو الدولية قالت إن عدد القتلى .37

لبنان ..توقيف خلية تابعة لــ «داعش» في عرسال

بريوت ـ وكاالت« :يف إطار متابعة حتركات اخلاليا االرهابية النائمة ومالحقة عناصرها،
وبناء إلشارة النيابة العامة املختصة ،أوقفت املديرية العامة لألمن العام كال من السوريني
(م.د .تولد عام ( ،)2000ع.د .تولد عام  )1968و(ص.د .تولد عام  )1997وذلك على خلفية
انتمائهم اىل تنظيم داع��ش االره��اب��ي .وك��ان أح��د اإلرهابيني قد أج��رى أكثر من جتربة
لتصنيع املتفجرات بهدف اغتيال احد االشخاص من بلدة عرسال ولتنفيذ عمليات ضد
مراكز ودوريات اجليش اللبناني يف البلدة املذكورة .كما مت ضبط املواد املشار اليها داخل
منزله الكائن يف بلدة عرسال .وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوقني أحيلوا مع املضبوطات اىل
القضاء املختص والعمل جار لتوقيف باقي األشخاص املتورطني».

