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دمشق: الدفاعات الجوية 
السورية  تصدت لغارة صاروخية 

إسرائيلية قرب دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارة إرسائيلية بصواريخ أرض-
الريف  يف  وحلفائها  السورية  للقوات  مواقع  باتجاه  أُطلقت  أرض، 

الجنوبي الغربي للعاصمة.
صواريخ  أطلقت  إرسائيل  أن  السورية  "اإلخبارية"  القناة  وذكرت 
من  تمكنت  السورية  الجوية  الدفاعات  أن  مؤكدة  املاضية،  الليلة 

تدمريها قبل وصولها إىل أهدافها.
امتنع  الهجوم،  وقوع  السوري  الجيش  فيه  أكد  الذي  الوقت،  ويف 

الجيش اإلرسائييل عن التعليق عىل هذه املعلومات.
دوي  إن  سابق  وقت  يف  قالت  قد  سورية،  محلية  مصادر  وكانت 
السورية  العاصمة  من  مختلفة  أرجاء  يف  سمعت  قوية  انفجارات 
دمشق بعد منتصف الليل، مشرية إىل استهداف مواقع عدة من قبل 

الطريان الحربي اإلرسائييل بحسب هذه املصادر.

السعودية تثري قلق إيران 
بجنرال باكستاين

ــا  ــالت أقرّه ــة، أن تعدي ــن" الباكستاني ــة "ذا ناش ــت صحيف كشف
ــاب، بزعامة  ــي ملواجهة اإلره ــف اإلسالم ــاع دول التحال وزراء دف
السعودية، وأبرزها تعيني جرنال باكستاني قائدا لقوات التحالف، 

أقلقت إيران.
وقالت الصحيفة، إن تعيني هذا الجرنال الباكستاني اعتربته إيران 
ــع الخارجية  ــي، ما دف ــودي الباكستان ــىل التقارب السع ــال ع دلي
ــع الباكستانيني واستيضاح موضوع التعيني  اإليرانية للتواصل م

العسكري األخري.
ــذا القرار لكي ال  ــران باكستان عىل الرتاجع عن قبول ه ــت إي وحث
ــوده السعودية  ــة يف التحالف اإلسالمي الذي تق ــون رأس حرب تك

بحسب الصحيفة الباكستانية.
ــال: "إيران  ــل اإليراني، قائ ــؤول باكستاني عىل التدخ ــق مس وعّل
ــاه التحالف  ــر يف عالقاتنا تج ــادة النظ ــوم بإع ــىل أن نق أرصت ع
ــان ردنا أن التحالف اإلسالمي هو تحالف  والدور الذي نلعبه، وك

ملحاربة اإلرهاب ليس إال".
ــي موجها ضد  ــري اإلسالم ــرب التحالف العسك ــاف: "ال نعت وأض
ــة وإنما هو تحالف موجه ضد اإلرهاب املوجود يف  إيران يف املنطق

الدول اإلسالمية".
ــف اإلسالمي من  ــادة التحال ــد وافقت عىل قي ــت باكستان ق وكان
ــش الباكستاني راحيل رشيف،  ــالل تعيني القائد السابق للجي خ

وانتظرت الرياض رد إسالم آباد لعدة أشهر قبل موافقتها.

ترامب يبحث مع السراج مكافحة 
اإلرهاب وتعزيز االستقرار يف ليبيا

استقبل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أن  األبيض  البيت  أعلن 
مسائل  معه  وبحث  الرساج  فايز  الليبي  الوزراء  رئيس  األول  أمس 

مكافحة اإلرهاب.
أن  إىل  األمريكية  لإلدارة  اإلعالمي  املكتب  عن  صادر  بيان  وأشار 
"الرئيس شكر رئيس الوزراء عىل التعاون يف مكافحة اإلرهاب وأكد 
"داعش"  بمسلحي  الهزيمة  إلحاق  إىل  الثابت  واشنطن  سعي 
العمل  عىل  الوزراء  ورئيس  الرئيس  واتفق  املتشددين.  من  وغريهم 

معا لصالح تعزيز وحدة ليبيا واستقرارها".
وأكد ترامب خالل مباحثاته مع الرساج بحضور وزيري الخارجية 
ريكس تيلرسون ومحمد سيالة وغريهما من املسؤولني، أن واشنطن 
برئاسة  الوطني  الوفاق  وحكومة  املتحدة  لألمم  دعمها  ستواصل 

الرساج يف "التوصل إىل املصالحة الوطنية يف ليبيا".
الخارجية  وزير  عن  الليبية  األنباء  وكالة  نقلت  أخرى  جهة  من 
محمد سيالة قوله إن الرئيس ترامب أعرب خالل اللقاء عن "دعم 
بالده الالمحدود لليبيا" وأكد أن حل األزمة يف ليبيا ال يمكن أن يكون 

إال سياسيا.
مستعدة  بالده  أن  كذلك  أكد  األمريكي  الرئيس  إن  سيالة  وأضاف 

للمساهمة يف إعادة إعمار ليبيا.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية قد التقى يف بداية زيارته 
لواشنطن الخميس، وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس. وأعرب 

عن أمله برفع الحظر األممي عن توريد السالح إىل ليبيا.

واشنطن تتجه لوقف تسليح 
األكراد يف سوريا

ــس، أن يتحول الرتكيز إىل  ــر الدفاع األمريكي جيم ماتي أعلن وزي
االحتفاظ باألرايض بدال من تسليح املقاتلني األكراد السوريني مع 

قرب انتهاء العمليات الهجومية ضد تنظيم "داعش" يف سوريا.
ــة يف طريقها إىل  ــني عىل منت طائرة عسكري ــه للصحفي ويف حديث
القاهرة، أمس األول، لم يذكر ماتيس ما إذا كانت الواليات املتحدة 

أوقفت عمليات نقل األسلحة بالفعل.
ــة مسلحة ومع  ــدات حماية الشعب الكردي ــال ماتيس إن "وح وق
ــم ليسوا  ــن الواضح أنه ــات الهجومية، م ــف للعملي ــف التحال وق
ــة وقوات  ــوات الرشط ــة إىل األمن وق ــل بحاج ــالح ب ــة للس بحاج

محلية ليتأكد الناس من أن داعش لن تعود".
ــاع األمريكي أن واشنطن ستوقف تسليح وحدات  وأكد وزير الدف
ــا أعلنه  ــا عىل غرار م ــة و" سنميض تمام ــب الكردي ــة الشع حماي

الرئيس (دونالد ترامب)".
ــغ الرئيس الرتكي،  ــي، دونالد ترامب، قد أبل ــان الرئيس األمريك وك
ــايض أن  ــوع امل ــة األسب ــة هاتفي ــان، يف مكامل ــب أردوغ ــب طي رج

واشنطن تعدل الدعم العسكري للرشكاء عىل األرض يف سوريا.
ــوات سوريا  ــة السورية ق ــة الشعب الكردي ــدات حماي ــود وح وتق
ــرب يقاتلون داعش  ــف ملقاتلني أكراد وع ــة وهو تحال الديمقراطي

بمساعدة التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة.
ــرت الرئاسة الرتكية يف وقت سابق أن الواليات املتحدة لن تمد  وذك

وحدات حماية الشعب الكردية يف سوريا باألسلحة.
وحتى اآلن قالت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاجون) إنها تراجع 
ــالت" يف األسلحة للقوات الكردية السورية التي ترى أنقرة  "تعدي

أنها تمثل تهديدا.
ــف سوريا  ــة ركيزة تحال ــب الكردي ــدات حماية الشع ــل وح وتمث
ــرب ويحارب  ــني أكراد وع ــل من مقاتل ــذي يتشك ــة ال الديمقراطي

تنظيم داعش بمساعدة من التحالف الذي تقوده واشنطن.

حول العالمحول العالم

لندن/
ــي بلري بمسؤولية  ــل عرشين عاماً، اعرتف تون قب
ــة االيرلندية التي  ــة عن املجاع ــة الربيطاني الحكوم
ــت  لفتة  ــص: كان ــرصع مليون شخ ــن م ــرت ع أسف
ــرن ونصف من  ــد  مرور ق ــا، ألنه حتى بع ــد منه الب
ــب نتيجة لذلك,  ــار األلم والغض ــن، لم تخمد ن الزم
ــك الذين حكموا لندن"  ــا ظلت مسؤولية "أولئ بينم
ــن اآلن عىل شفا مجاعة أخرى – و  واضحة.وها نح
ربما األسوأ منذ عقود، عىل حد قول أحد مساعدى 
ــا أن تتحمل  ــب عىل بريطاني ــم املتحدة - ويج األم
اللوم مرة أخرى. حيث وصفت األمم املتحدة اليمن 
ــى من قبل  ــة إنسانية يف العالم حت ــوأ أزم بأنها اس
ــة السعودية فرض حصارها  ــرر اململكة العربي أن تق
ــال  املساعدات  ــف, مانعة بذلك إدخ بأسبوع ونص

الغذائية والطبية. 
ــاالت إغاثية  ــالث وك ــاء ث ــذر حاليا رؤس ــد ح وق
ــوت جوعا.  ــك امل ــني عىل وش ــن أن املالي ــة م رئيسي
ــف  أل  150 أن  ــن  م ــف  اليونيس ــة   منظم ــىش  وتخ
ــة العام. ومن  ــوا قبل نهاي ــن املمكن أن يموت طفل م
ــريا الذي  ــرى وباء الكول ــىش مرة أخ ــع أن يتف املتوق
ــل 900  ألف شخص، بسبب نقص  قد أصاب بالفع
ــذي يعطل أنظمة املياه والرصف الصحي.  الوقود ال
فعرشون مليون شخص، أي أكرث من ثلثي الشعب، 

يف أمس الحاجة إىل املؤن اإلنسانية.
ــوا بسبب  ــب اليمني قتل ــاء الشع ــري من أبن الكث
ــادة  بقي ــف  التحال ــل  قب ــن  م ــف  املكث ــف   القص
ــة وغريه من  ــم عسكري باألسلح ــة، و دع السعودي
ــدة ودول  ــة املتح ــدة واململك ــات املتح ــل  الوالي قب
ــرصاع الرهيب وغري املجدي  أخرى. وقد اخذ هذا ال
ــداً جديداً نتيجة الحصار املفروض الذي  يهدف  ُبع
ــم - وهي جريمة ضد  ــع الناس وإخضاعه إىل تجوي
ــذ استخدامها  ــروع من ــة بشكل م ــة مألوف اإلنساني
ــك يف أماكن أخرى.  ــر يف سوريا وكذل ــل مستم بشك
ــأة هو دعمها القوي  ــا يجعل بريطانيا متواط وان م

للرياض.  
ــل  ــدود بشك ــالق الح ــون إن إغ ــال السعودي وق
ــات أسلحة،  ــع دخول شحن ــان رضورياً ملن ــل ك كام
ــش  بتفتي ــوم  تق ــدة  املتح ــم  األم أن  ــن  م ــم  بالرغ
ــادت  ــا أف ــن، وكم ــة لليم ــات املتجه ــع الشحن جمي
ــىل أي دليل  ــه لم يتم العثور ع ــة التحقيق  بأن لجن
ــأن عمليات نقل  ــة بش ــاءات السعودي ــم االدع يدع
ــن التخفيف  ــة لليمن. وبالرغم م ــة االيراني األسلح
ــدات اإلنسانية ممنوعة  ــت املساع الجزئي، فمازال
ــة جدا يف بعض  ــول - مع استثناءات قليل من الدخ

ــف - ويقول  ــا التحال ــر عليه ــي يسيط ــق الت املناط
ــة الحديدة الساحلية الغربية  السعوديون إن مدين
الهامة لن ُيستأنف فتحها حتى تكون تحت إرشاف 
ــك يزيد  ــني. وكل ذل ــس الحوثي ــدة ولي ــم املتح األم
ــة يف املناطق التي  ــم الحاجة املاس ــل من تفاق بالفع
يسيطر عليها الحوثيون والتحالف عىل حد سواء. 
ــن تكاليف  ــة يف األسواق. ولك ــد مواد غذائي إذ  يوج
ــاض قيمة  ــل الحرب، انخف ــا  يف ظ ــول عليه الحص
العملة، وعدم قدرة الحكومة  عىل دفع الرواتب ملدة 
ــة  أو حتى الحد األدنى من اإلعاشة، لم  ترتك  طويل

لليمنيني أي وسيلة لدفع ثمنها.
ــل النهائي سيكون سياسياً.  وبالتأكيد, فإن الح
ــدو أبعد مما كانت  ــاق التوصل إىل اتفاق تب ولكن آف
ــرار يف موقع الحدث  ــاب الق ــه قبل عام. فأصح علي
مستفيدون من الحرب، يف حني أن اآلخرين يموتون 

ــا. إن التنافس السعودي مع إيران يزداد حدة  جوع
ــان، ويل العهد  ــن سلم ــد ب ــرب محم ــع. ويعت ويتوس
ــو املسيطر  ــة يف اليمن، ه ــاد الحمل ــايل الذي ق الح
ــارج.  ويبدو أن  ــرب يف الداخل وأكرث حظاً يف الخ األك
دونالد ترامب قد منحه الحرية للترصف كما يشاء. 
ــل األمد مع  ــىل تحالفها طوي ــإرصار بريطانيا ع وب
ــا عىل تعزيز  ــة السعودية وتصميمه اململكة العربي
ــة -  فقد تم منح ترخيص ملبيعات  صادرات األسلح
ــه إسرتليني للرياض  ــة بقيمة 4.6 مليار جني أسلح
ــة بالتزامن مع  ــرب عىل اليمن - خاص ــذ بدء الح من

انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ــي قد هدأ  ــأن التدخل الغرب ــدو االدعاءات ب وتب
ــر.   ــو مستم ــىل نح ــة ع ــودي مبتذل ــوك السع السل
ــا الحكومات   ــوط التي تمارسه ــت الضغ فمهما كان
ــن تقع بالقرب من  ــإن الرياض تعلم بأن اليم رساً، ف

ــة أولوياتها يف املنطقة. فقد كانت الترصيحات  قائم
ــت وزارة  ــني أدان ــه يف ح ــا. إذ ان ــى له ــة يرث العلني
ــة الهجوم الصاروخي  الخارجية الربيطانية محاول
ــن  ــت ع ــات وأعرب ــون ساع ــاض  يف غض ــىل الري ع
ــي تفيد بأن إيران قد دعمت  ــا إزاء التقارير الت قلقه
ــة أيام، إال أنها  ــني بصواريخ قبل ذلك بأربع الحوثي
ــة الحصار – وهذا  ــرت عرشة أيام كاملة ملناقش انتظ
بدوره يؤدي إىل تقليل  توجيه اللوم عىل السعودية. 
ــدات التي  ــة باملساع ــة الدولي ــر إدارة التنمي وتفتخ
ــا مفيدة يف مثل هذه  ــون مثرية للضحك  لكنه قد تك

الظروف.
يتعني عىل بريطانيا وقف بيع األسلحة للرياض 
ــالن بصوِت مرتفع عن  رضورة إنهاء الحصار.  واإلع
ــون خاطئاً  ــذا سيك ــن ه ــل م ــون أق ــراء يك وأي إج

ومخزياً فالتاريخ لن يرحم احداً.

الحرب على اليمن يدفع ثمنها الشعب المظلومالحرب على اليمن يدفع ثمنها الشعب المظلوم
الجارديان البريطانية:الجارديان البريطانية:

ــرأي عرض نتائجه معهد  كشف آخر استطالع لل
ــني (%63) تعارض  ــز" أن غالبية األمريكي "بروكينغ

نقل سفارة بالدهم من تل أبيب إىل القدس.
ــة آراؤهم عن عدم  ــرب %81  من املستطلع كما أع
ــم بدور جاريد كوشرن، كبري مستشاري الرئيس  ثقته
ــاص للسالم يف  ــره، كمبعوث خ ــد ترامب وصه دونال

الرشق األوسط.
ــج استطالع الرأي يف ندوة نظمها  وقد ظهرت نتائ
ــوان  ــن بعن ــاث يف واشنط ــز" لالبح ــد "بروكينغ معه
ــه السبت:  ــا" ُنرشت نتائج ــرشق األوسط وروسي "ال
مواقف األمريكيني من السياسة الخارجية لرتامب"، 
ــارك فيها السفري األمريكي السابق لدى ارسائيل،  ش
ــؤون  ــة يف الش ــرية األمريكي ــريو، والخب ــال شاب داني
ــدوة  ــا أدارات الن ــي، بينم ــي مالون ــة سوزان اإليراني
ــط يف "بروكبنغز"،  ــرشق االوس ــات ال ــرة سياس مدي

ناتان ساكس.
ــب %59 من  ــالع، فقد طال ــب أرقام االستط وحس
ــف محايد من  ــب باتخاذ موق ــني إدارة ترام األمريكي
ــن %57 منهم قالوا  ــني واإلرسائيليني، لك الفلسطيني

ــر إىل جانب  ــي يف حقيقة األم ــب ه ــة ترام إن سياس
الطرف اإلرسائييل.

ــة االستيطان اإلرسائييل يف األرايض  وحول سياس
ــل  مجم ــن  م  43% ــب  طال ــة،  املحتل ــة  الفلسطيني
ــات  عقوب ــرض  بف ــم  آراؤه ــة  املستطلع ــني  األمريكي
اقتصادية وضغوط جدية عىل إرسائيل، لكن النسبة 
ــي.  ــزب الديمقراط ــاط الح ــت إىل 57 % يف أوس وصل
ــام األمريكي التقليدي  وأشار شلبي إىل دور االنقس
ــي، يف التأثري  ــني، الجمهوري والديمقراط بني الحزب
ــرصاع الفلسطيني  ــن ال ــني م ــف األمريكي ــىل موق ع
ــرى 77 % من أنصار الحزب  اإلرسائييل؛ ففي حني ي
ــذ  ــدة أن تتخ ــات املتح ــىل الوالي ــي أن ع الديمقراط
ــن الجمهوريني أن عىل  ــا محايًدا؛ يرى %58 م موقًف

اإلدارة األمريكية دعم املوقف اإلرسائييل.
ــاء االتفاق  ــب إلغ ــزم إدارة ترام ــق بع ــا يتعل ويف م
ــن املستطلعني أن  ــرب %55 م ــع إيران، اعت ــووي م الن
ــني رأى 77%  ــاق؛ يف ح ــود االتف ــة ببن ــران ملتزم طه

منهم أنه يخدم املصالح األمريكية.

ــة، القبض  ــات اإلماراتي القت السلط
ــرصي السابق  ــوزراء امل ــس ال ــىل رئي ع

أحمد شفيق يف منزله.
ــة "الصحافة  ــن جانبها، قالت وكال م
ــة  اإلماراتي ــات  السلط إن  ــة"  الفرنسي
ــق يف منزله يف      ــىل شفي ــت القبض ع ألق

أبو ظبي، ليتم ترحيله إىل مرص.
ــة عن مصدرين مقربني  ونقلت الوكال
ــم القبض عليه  ــق القول إنه ت من شفي

من منزله.
ــدى مساعدي شفيق إنها  وقالت إح
ــون إىل املنزل،  ــدت مسؤولني يصل شاه
وأخربوها أنه سيتم رحيله إىل مرص عىل 

منت طائرة خاصة.
ــن مصدر  ــة "رويرتز" ع ــت وكال ونقل
ــق أعلن رغبته  ــي قوله إن "شفي خليج
ــوف  ــه س ــرص، وأمنيت ــودة إىل م الع يف 

تتحقق".
ــل أيام، أنه  ــق قد أعلن، قب وكان شفي
ــات الرئاسية  ــح لالنتخاب ــزم الرتش يعت
لعام 2018، وأنه سيعود إىل مرص قريبا.
ــة  ــارات العربي ــق يف اإلم ــم شفي ويقي

املتحدة منذ عام 2012.
ــني، محامية  ــديل حس ــت دينا ع وقال
ــد شفيق أمس  ــايس املرصي، أحم السي
ــاص عىل  ــا الخ ــرب حسابه ــت، ع السب
موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك": 
ــىل الفريق شفيق  ــاء القبض ع ــم إلق "ت
ــات اإلماراتية من منزله  من قبل السلط
لرتحيله إىل مرص، وانقطعت االتصاالت 

مع الجميع".
ــد  مؤك ــرب  "الخ ــة:  املحامي ــت  وأضاف

وليس لدي أخبار أكرث مما ذكر".
ــات توضيحية أدلت بها  ويف ترصيح
ــرصي اليوم"،  ــة "امل ــث لصحيف يف حدي

قالت عديل حسني إنها تلقت معلومات 
ــات  "السلط ــأن  ب ــد  تفي ــل  قلي ــذ  من
ــرص  م إىل  ــه  برتحيل ــت  قام ــة  اإلماراتي

بطائرة خاصة".
من جانبه، أكد مصدر مقرب من عائلة 
ــة "رويرتز"، أن  ــق، يف حديث لوكال شفي
ــة اعتقلت شفيق يف  السلطات اإلماراتي

منزله لرتحيله إىل مرص.
ــق  تعلي أي  اآلن  ــى  حت ــدر  يص ــم  ول
رسمي من قبل الحكومة اإلماراتية عىل 

هذه األنباء.
ــوىل يف وقت  ــق، الذي ت ــر أن شفي يذك
ــوات الجوية  ــد الق ــب قائ ــق منص ساب
ــذا  ــن، ه ــرص، أعل ــوزراء يف م ــس ال ورئي
ــة اتخذها  ــوة مفاجئ ــوع، يف خط األسب
من اإلمارات، التي يقيم فيها، أنه يعتزم 
ــوض انتخابات الرئاسة املرصية عام  خ

.2018

ــوات العراقية  أعلنت الق
ــالق  انط ــس  أم ــة  املشرتك
ــة  ــة واسع ــة عسكري عملي
ــم  تنظي ــول  فل ــب  لتعق
رشق  ــي  االرهاب ــش"  "داع
دياىل، وتجري هذه العملية 
من محورين لتطهري كامل 
العراقية من بقايا  األرايض 

التنظيم.
ــن انطالق هذه  وأعلن ع
ــات  عملي ــد  قائ ــة  العملي
دجلة الفريق الركن "مزهر 
العزاوي" يف ترصيح لقناة 
ــوات  ق أن  ــة)،  (السومري
أمنية مشرتكة من الجيش 
والرشطة والحشد الشعبي 
ــن محوريني يف  ــت م انطلق
ــة  ــة واسع ــة عسكري عملي

ــش  داع ــا  خالي ــب  لتعق
ــم  (55ك ــدا  الن ــوض  ح يف 
ــوال إىل  ــة) وص رشق بعقوب
مناطق قزالق (85كم رشق 

بعقوبة).
ــط  الضاب ــاف  وأض
ــة  العملي أن  ــي،  العراق
والتي تجري من محورين 
ــة  مدعوم ــني  رئيسي
ــا  الفت ــش،  الجي ــريان  بط
ــي  تأت ــة  العملي أن  إىل 
ــة  اسرتاتيجي ــن  ضم
ــات يف إنهاء  ــادة العملي قي
ــات  للجماع ــاط  نش أي 

املتطرفة.
ــات دجلة  ــت عملي وكان
ــرا سلسلة  ــد نفذت مؤخ ق
ــات عسكرية واسعة  عملي

ــن دياىل  ــق عدة م يف مناط
"داعش".  ــا  خالي ــب  لتعق
ــة  دجل ــات  عملي ــت  وكان
ــرا سلسلة  ــد نفذت مؤخ ق
ــات عسكرية واسعة  عملي
ــن دياىل  ــق عدة م يف مناط

لتعقب خاليا "داعش".
ــاىل محافظة عراقية  ودي
ــة،  سني ــة  أغلبي ــا  تسكنه
ــا  حكمه ــىل  ع ــت  تعاقب
قبل  شهرية  ــات  إمرباطوري
ــي سنة 16  ــح اإلسالم الفت
ــع عىل  ــث تق ــرة، حي للهج
الحدود اإليرانية. وتتوضع 
ــد  ــداد وتمت ــاىل رشق بغ دي
ــال رشق العاصمة  من شم
ــة،  ــدود اإليراني ــى الح حت
وعاصمتها مدينة بعقوبة.
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