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تركيا تطرد السفير اإلسرائيلي

متظاهرون مصريون يقتحمون
السفارة اإلسرائيلية في القاهرة

أردوغان من القاهرة: استمعوا لمطالب الشعوب

السفير  بطرد  »قانونياً«  اعتبر حصار غزة  الذي  األممي  التقرير  على  تركيا  احتجت   [
العسكرية مع إسرائيل. من جهتها، كررت  االتفاقات  أنقرة، وتجميد جميع  اإلسرائيلي في 
إلى غزة في  الذي كان متوجهاً  المساعدات  االعتذار عن مهاجمة أسطول  إسرائيل رفضها 
)مايو/ أيار 2010( في عملية رمزية لكسر الحصار اإلسرائيلي، والذي راح ضحيته ثمانية 

أتراك وأميركي من أصل تركي.

] حطم متظاهرون أقساماً من الجدار الذي أقامته السلطات المصرية قبل فترة قصيرة 
لحماية السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وكان نحو ألف متظاهر تجمعوا أمام المبنى الذي 
يضم السفارة اإلسرائيلية وباشروا بهدم الجدار بالمطارق والقضبان الحديد من دون أن 

تتدخل الشرطة العسكرية التي كانت على مقربة من المكان.

] ألقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خطاباً تاريخياً في الجامعة العربية 
بالقاهرة أمام وزراء الخارجية العرب، مطالباً الحكومات باالستماع إلى شعوبهم، ومديناً 

من يقمعون »بالقوة المطالب المشروعة«.

تفجير يستهدف مقر األمم المتحدة 
بنيجيريا ويوقع 18 قتياًل

أبوجا  في  المتحدة  االمم  مقر  استهدف  انتحاري  تفجير  أوقع   [
بالمبنى  كبرى  أضراراً  وألحق  جرحى  وثمانية  األقل  على  قتياًل   18
الفيدرالية  الذي علق فيه موظفون، كما أعلنت الشرطة في العاصمة 
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مقتل برهان الدين رباني 
في هجوم انتحاري

الدين  برهان  أن  األفغانية  الشرطة  أعلنت   [
رباني )الرئيس األفغاني السابق الذي يقود جهود 
انتحاري  فّجر  عندما  ُقتل  أفغانستان(  في  السالم 
في  يخبئها  كان  ناسفة  عبوة  »طالبان«  حركة  من  سبتمـــبر20

25 ألف شخص ضحايا الحرب في ليبيا

عبدالجليل: 25 ألف شخص قتلوا في ليبيا
ص  ] قال رئيس المجلس الوطني االنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمام اجتماع ُخِصّ
للموضوع الليبي إن 25 ألف شخص على األقل قتلوا في االنتفاضة الشعبية ضد الزعيم 

الليبي الفاّر معمر القذافي كما ُجرح 50 ألفاً آخرون.

اجتماع  أمام  عبدالجليل  مصطفى  الليبي  االنتقالي  الوطني  المجلس  رئيس  كشف   [
لالمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  على  نيويورك  في  الليبي  للموضوع  ص  ُخِصّ
المتحدة إن 25 ألف شخص على األقل قتلوا في االنتفاضة الشعبية ضد الزعيم الليبي 
أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  أثنى  فيما  آخرون،  ألفاً  القذافي كما ُجرح 50  الفاّر معمر 

خالل لقائه عبدالجليل على تضحيات الشعب الليبي.


