
مقتل شخصني بانهيار مبنى يف الرياض
ــن مبنى قديم  ــادث انهيار جزء م ــب آخران إثر ح ــل شخصان وأصي قت

تحت الهدم، تابع لـ "مدينة امللك سعود الطبية" يف العاصمة الرياض.
ــن املشاريع  ــذا املرشوع يأتي ضم ــة يف بيان إن "ه ــت املدينة الطبي وقال
ــني يف منافسه رسمية  ــاؤه عىل أحد املقاول ــة للمدينة وتم إرس التطويري
ــل اإلجراءات االحرتازية  ــم منطقة مرشوع بالكامل، وتم عم والذي استل
ــل املبنى وإخالء  ــالل عمل حاجز لكام ــدء أعمال املرشوع من خ ــل ب قب

املناطق املحيطة القريبة من أعمال املرشوع ".
ــة وإدارة السالمة العامة  ــان أن فريق من الشؤون الهندسي وأضاف البي
يتابع اآلن مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات املعنية، دون تحديد 

هوية القتىل واملصابني وما إذا كانوا من عمال املرشوع.

اعتقال 200 من عناصر املافيا 
يف عملية أمنية بإيطاليا وأملانيا

ــال نحو 200  ــة أمس، عن اعتق ــزة األمن اإليطالي ــت أجه أعلن
ــرص من جماعات املافيا اإليطالية، يف عملية أمنية جرت يف  عن

أرايض إيطاليا وأملانيا.
ــريي) أن  ــة (كارابيني ــدرك اإليطالي ــوات ال ــان لق ــاء يف بي وج
ــة  ــة لجماع ــربى تابع ــة ك ــط خلي ــن ضب ــرت ع ــة أسف العملي
ــن منطقة  ــذ معقال لها م ــي تتخ ــة، الت ــا" اإلجرامي "ندرانغيت
ــر جماعات  ــن أكرب وأخط ــا، وتعترب م ــوب إيطالي ــا جن كاالبري

املافيا اإليطالية.
ــورو خالل  ــون ي ــو 50 ملي ــادرة نح ــت مص ــه تم ــري إىل أن وأش
ــوال، اللتني  ــاراو ومارينك ــت عائلتي ف ــة، التي استهدف العملي
ــا،  ــا وأملاني ــال يف إيطالي ــاع األعم ــا إىل قط ــل عنارصهم تسل
ــة وجمع  ــارة النبيذ واألغذي ــة بتج ــال املتعلق ــة األعم وخاص

القمامة وتنظيم الجنازات.
ــني الذين يشتبه  ــن املسؤول ــان أن هناك عددا م ــا ذكر البي كم
ــان  ــا إذا ك ــح م ــاد، دون أن يوض ــم الفس ــم يف جرائ بضلوعه
الحديث يدور عن مسؤولني إيطاليني أو مسؤولني يف البلدين.

مقربة جماعية لنساء قتلهن 
داعش غرب املوصل

أعلنت الرشطة العراقية العثور عىل مقربة جماعية تضم 20 جثة لنساء 
عىل أجسادهن آثار تعذيب غرب مدينة املوصل.

ــار، يف ترصيح صحفي  ــر الحج ــة العراقية، عم ــط يف الرشط ــال ضاب وق
ــىل  ــاء ع ــة لنس ــم 20 جث ــة تض ــربة جماعي ــىل مق ــرث ع ــه "ع ــني إن االثن
ــع األنقاض يف الساحل األيمن  ــن آثار تعذيب، خالل عملية رف أجساده

ملدينة املوصل".
ــارص داعـش  ــم إعدامهن من قبل عن ــا ت ــار أن "الضحاي ــاف الحج وأض
ــاه الساحل األيرس ملدينة املوصل، خالل  أثناء محاولتهن الهروب باتج

عمليات تحرير املدينة".
ــال الجثث بالكامل مع  ــط أن "القوات األمنية قامت بانتش ــع الضاب وتاب
ــب العديل الرشعي باملوصل،  ــن الشخصية، وتم تسليمهن للط بطاقاته

للتعرف عليهن وتسليمهن إىل ذويهن".

أردوغان يتحدث عن محاولة 
انقالب جديد ضد تركيا

ــان، محاكمة املرصيف  ــب أردوغ ــي رجب طي ــف الرئيس الرتك وص
ــا "عنوان  ــات املتحدة بأنه ــال يف الوالي ــد هاكان أتي ــي محم الرتك

ملحاولة انقالب بمضمون سيايس".
ــام الكتلة  ــة ألقاها أم ــذه يف كلم ــان ه ــات أردوغ ــاءت ترصيح ج
ــي  ــان الرتك ــم يف الربمل ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ــة لح النيابي
ــذ محاولة  ــل يف تنفي ــال، "الذي فش ــرة أمس، قائ ــة أنق بالعاصم
االنقالب يف بالدنا، يبحث عن طريقة أخرى لالنقالب، والدعوى 

القضائية يف أمريكا عنوان ملحاولة انقالب بمضمون سيايس".
ــاء تركيا  ــن ترصفات بعض حلف ــان عن استيائه م ــرب أردوغ وأع
ــول"، قائال: "إن كان  ــات املتحدة) بحسب وكالة "األناض (الوالي
ــون تنظيمات  ــون (لنا) يدعم ــاء اسرتاتيجي ــة أصدقاء ورشك ثم
إرهابية بمختلف أنواع السالح، فما الذي يبقى لنبحثه معهم؟".

ــون الفشل  ــن تنجح، وسيك ــان أن هذه املحاولة ل ــح أردوغ وأوض
ــن "FBI" و"CIA" للتضييق عىل تركيا  ــى م ــا، وهي مسع مصريه
ــالب يف تركيا  ــري االنق ــن املتهمة بتدب ــع منظمة غول ــاون م بالتع

منتصف 2016.
ــد أدين األربعاء املايض،"بخمس تهم من أصل ست   وكان أتيال ق
ــة، وهي "خرق  ــة مانهاتن االتحادي ــن قبل محكم ــت إليه م وجه
عقوبات واشنطن عىل إيران"، و"االحتيال املرصيف"، و"املشاركة 
ــل  ــة غسي ــة يف جريم ــدة"، و"املشارك ــات املتح ــداع الوالي يف خ
ــة"، يف حني تمت  ــداع البنوك األمريكي ــوال"، و"املشاركة يف خ أم

تربئته من تهمة "غسيل أموال".
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ــة "بلومبريغ" األمريكية    كشفت وكال
ــل، بشأن  ــن العيار الثقي ــن مفاجأة م ع
ــال 11 أمرياً من أفراد األرسة  حادثة اعتق
ــاء  أثن ــايض،  امل ــس  الخمي ــة،  الحاكم

تجمهرهم يف القرص امللكي.
ــاء  ــة أسم ــة اإلخباري ــت الوكال وأعلن
ــوض  املقب ــني  السعودي ــراء  األم ــض  بع
ــد اتهامهم بالتجمهر اعرتاضاً  عليهم بع
ــة تكاليف فواتري  ــدم تحمل الدول عىل ع
ــرية إىل أن السبب ليس ما  الكهرباء، مش

أعلنته السلطات السعودية.
ــر ُنـرش  ــريغ"، يف تقري ــت "بلومب وقال
ــس األول، إن  ــاء أم ــا، مس ــىل موقعه ع
ــي"، أكرب رشكة ألبان  نجيل مالك "املراع
ــراء الذين أعلنت  ــة، من بني األم سعودي
ــض عليهم األسبوع املايض،  اململكة القب
ــن سلطان"  ــراء "نايف ب ــدة أن األم مؤك
ــاء امللياردير  ــن سلطان"، أبن و"سعود ب
ــان بن محمد الكبري، مؤسس رشكة  سلط
ــي، كانا من بني 11 أمرياً تم القبض  املراع
ــة إىل األمري نايف عضو  عليهم، باإلضاف
ــة املراعي، ورئيس  ــس إدارة رشك يف مجل
ــات االتصاالت السعودية  ثالث أكرب رشك

ــة أشخاص  ــك بحسب ثالث "زين"، وذل
مطلعني.

ــر إىل أن عائلة "الكبري"  ــت التقري ولف
ــم  ــة تض ــة يف السعودي يف األرسة الحاكم
عدداً من رجال األعمال البارزين، لكنهم 

بعيدون عن صنع القرارات السياسية.
ــراد  ــد أف ــاً أن أح ــر أيض ــر التقري وذك
ــرش  ن ــة  السعودي يف  ــة  املالك األرسة 
ــه املسؤولني  ــدى في ــاً صوتياً تح مقطع
ــني، وقال إن كل االتهامات ضد  السعودي
ــم، يوم الخميس  ــراء املقبوض عليه األم
ــن  يمك و"ال  ــاً"  تمام ــة  "مزيف ــايض،  امل
أنها  ــريغ"،  ــدت "بلومب ــا"، وأك تصديقه
ــدت من صحة التسجيل بعد عرضه  تأك
ــىل القضية،  ــني ع ــىل شخصني مطلع ع

رفضا ذكر اسميهما.
ــري  األم ــاءل  يتس ــل،  التسجي ويف 
ــن سعود بن محمد عن كيفية  عبدالله ب
ــم مشكلة مع دفع  ــون األمراء لديه أن يك
ــات، قائًال: "إن  ــري الكهرباء والخدم فوات
ــم قدرات  ــراء املحتجزين لديه ــل األم ك
ــم عىل طاعة  ــرية، ورباهم آباؤه مالية كب

امللك"، وذلك وفقاً للوكالة األمريكية.

ــاً يقول  ــل الصوتي أيض ويف التسجي
ــراء املحتجزين  ــه إن األم ــري عبدالل األم
ــم إىل  ــد أقاربه ــع أح ــم م ــم اصطحابه ت
ــا تلقوا  ــاض بعدم ــة الري ــى محافظ مبن
ــل سابق  ــق يف عم ــاءات للتحقي استدع
ــوا  وصل ــا  حينم ــه  إن ــاف  وأض ــه.  مع
ــول بطريقة  ــراس من الدخ ــم الح منعه
أي  ــىل  ع ــوا  يتعرف ــم  ول ــة"  "استفزازي
ــم، مشرياً  ــن يتعاملون معه ــص مم شخ
ــم "حماس  ــراء انتابه ــض األم إىل أن بع
ــض املناوشات، ثم  ــاب"، وبدأت بع الشب

ألقي القبض عليهم. 
ــراء، ضمن  ــىل األم ــض ع ــي القب ويأت
ــت قيادة ويل العهد السعودي  حملة تح
ــت السلطات  ــان، زعم ــن سلم ــد ب محم
ــا  ــاد بينم ــة الفس ــدف ملواجه ــا ته بإنه
ــة يف إطار  ــذه الحمل ــرون ه ــرس اآلخ يف
ــن سلمان  ــل ب ــن قب ــراء م ــش األم تهمي
ــه. وومن أبرز املحتجزين  لتعزيز سلطت
ــذ نوفمرب املايض، األمري رجل األعمال  من
ــالل، ومعه  ــن ط ــد ب ــري الولي ــارز األم الب

عرشات من أغنى أغنياء السعودية.

الكشف عن اسماء عدد من األمراء المعتقلين في سجن الحائرالكشف عن اسماء عدد من األمراء المعتقلين في سجن الحائر

ــن  ع رويس  ــور  سينات ــف  كش
ــد املعارضة  ــة بتهدي ــام السعودي قي
العسكري،  ــم  الدع ــع  السورية بقط
ــوة نحو حل األزمة  معترباً إياه "خط

املستمرة منذ سبع سنوات".
ــيس  أليك ــور  السينات ــرب  واعت
بوشكوف أن "السعودية أقدمت عىل 
ــدرت تحذيراً  ــوة مهمة حني أص خط
السورية بشأن  للمعارضة املسلحة 

وقف الدعم العسكري".
ــه  ــىل حساب ــوف ع ــب بوشك وكت
ــّذرت  "ح ــرت":  "توي يف  ــاص  الخ
ــاض املسلحني السوريني بشأن  الري
وقف الدعم العسكري. فقد خلصوا 
ــرب ضد  ــاج أن الح ــاك إىل استنت هن

ل مهم". دمشق أمر رديء. إنه تحوُّ
ــا"  "إزفستي ــة  صحيف ــرت  وذك
ــة "فورين  ــس، أن مجل الروسية، أم
ــيس" األمريكية أعلنت، يف وقت  بولي
سابق، أن وزارة الخارجية السعودية 
ــة،  ــة السوري ــيل املعارض ــت ممث دع
ــز عىل  ــرب 2017م، إىل الرتكي يف ديسم
يف  ــة  السياسي ــة  التسوي ــق  تحقي

سوريا خالل مؤتمر سوتيش.
ــت تقارير غربية  ــق أن تحدث وسب
ــة  الخارجي ــر  وزي ــة  مطالب ــن  ع
ــري، املعارضة  ــودي عادل الجب السع
ــار األسد، وهو ما  بالقبول ببقاء بش

نفته الرياض الحقاً.
وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية 
ــري طلب  ــاً أن الجب ــرت سابق ــد ذك ق
ــا للمفاوضات،  ــن وفد الهيئة العلي م

ــر  الشه ــري،  الحري ــرص  ن ــة  برئاس
ــىل روسيا"  ـــ "االنفتاح ع ــايض، ب امل

واملشاركة يف مؤتمر سوتيش.
ــايض، رفضت  ــر ديسمرب امل وأواخ
ــة  املعارض ــن  م ــة  جماع  40 ــو  نح
ــذي  ــيش ال ــر سوت ــة، مؤتم السوري
ــأن  بش ــه  تنظيم ــو  موسك ــزم  تعت
ــى  ــا تسع ــة إن روسي ــا، قائل سوري
ــة السالم التي  ــاف عىل عملي لاللتف
ــم  األم ــة  برعاي ــف  جني يف  ــري  تج

املتحدة.
واتهمت هذه الجماعات، يف بيان، 
يف  ــرب  ح ــم  جرائ ــاب  بارتك ــا  روسي
ــا. وقالت إن موسكو ال تمارس  سوري
ــوري  الس ــام  النظ ــىل  ع ــاً  ضغوط

للتوصل إىل تسوية سياسية.

سيناتور روسي: السعودية هددت 
املعارضة السورية بوقف الدعم

أمير سعودي يفّند االتهامات الموجهة لـ أمير سعودي يفّند االتهامات الموجهة لـ ١١١١ أميراً  تم اعتقالهم الخميس الماضي أميراً  تم اعتقالهم الخميس الماضي

رئيس الحكومة التونسية: الوضع االقتصادي 
صعب وما حدث يف تونس ليس احتجاجا

تونس/ وكاالت
ــس، إن ما حدث ليلة  ــس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أم قال رئي
االثنني املايض ال يمكن اعتباره احتجاجا، مشريا إىل تسجيل عمليات نهب 

وتخريب خالل األحداث.
من جهتها أفادت مراسلتنا يف تونس سناء محيمدي، بعودة الهدوء إىل 

بعض مناطق البالد التي شهدت احتجاجات ضد غالء األسعار.
ــم وزارة الداخلية خليفة  ــة باس ــرتز عن املتحدث ــذا، ونقلت وكالة روي ه
ــة مثل  ــم أسلح ــب حمله ــوا بسب ــا اعتقل ــس، أن 44 شخص ــي أم الشيبان
ــال التجارية أثناء  ــار يف مبان حكومية، ونهب املح ــني، وإشعال الن السكاك

االحتجاجات.
ــالل  ــص خ ــرصع شخ ــون م ــات أن يك ــت السلط ــر نف ــب آخ ــن جان م

االحتجاجات مساء االثنني، جاء نتيجة دهسه بالسيارة.
ــدت فيه أن  ــاء االثنني، أك ــة التونسية بيانا مس ــدرت الداخلي ــا أص فيم
ــم تداوله عرب مواقع التواصل  ــل تويف بسبب مرض مزمن، "خالفا ملا ت القتي
ــص بجهة طرببة من  ــة 8 يناير بخصوص وفاة شخ ــي خالل ليل االجتماع

والية منوبة نتيجة دهسه من طرف سيارة أمنية".
وقال البيان:

"ُتعلم وزارة الداخلية أن القسم االستعجايل باملستشفى املحيل بطرببة 
ــوىل قبول شخص من مواليد 1972 حيث أكد الطاقم الطبي باملستشفى  ت
ــرض مزمن "ضيق  ــة ويعاني من م ــي يف حالة غري طبيعي ــور أن املعن املذك
ــم نقله إىل مستشفى  ــل أية آثار عنف أو دهس، ومنه ت ــس"، وال يحم التنف

الرابطة بالعاصمة، ورغم تقديم اإلسعافات الالزمة له إال أنه تويف هناك.
 RT ــس، أكد لـ ــاذا ننتظر" بتون ــادي يف حملة "م ــوار، القي ــان وائل ن وك
ــل أحد املحتجني اسمه خميس بن صادق يفرني، مشريا إىل أن القتيل  مقت

دهسته سيارة رشطة أثناء محاولتها تفريق املحتجني.
ــاء يف شارع  ــة الثالث ــرية احتجاجي ــرر تنظيم مس ــه تق ــاف نوار أن وأض

الحبيب بورقيبة وسط العاصمة احتجاجا عىل مقتل الشاب.

ــو أفيرن  ــودي شلوم ــام اليه ــرتف الحاخ   اع
بمقاله عىل موقع نيوز ون اإلخباري بأن الكيان 
ــة  ــع أسلح ــات بي ــورط يف صفق ــيل مت اإلرسائي
ــة  األفريقي ــارة  الق دول  يف  ــني  مقاتل ــب  وتدري
ــات القتل  ــة وعملي ــروب األهلي ــة يف الح الغارق
ــم أنحائها، ما  ــاب يف معظ ــري واالغتص والتهج
ــاء من الدماء  ــل من اإلرسائيليني غري أبري يجع

املسفوكة يف تلك القارة. 
ــة عن تورط  ــد التقارير العاملي وأضاف تتزاي
ــة ملختلف  ــع أسلح ــات بي ــل" يف صفق "إرسائي
ــراف املتقاتلة يف أفريقيا، وتستمر بتدريب  األط
املقاتلني األفارقة، وتنتقل يف هذه املهام من دولة 
ــة معروفة لكل  ــذه املسأل ــد باتت ه ــرى، وق ألخ
ــر عىل شبكات  ــم، ومنشورة بني حني وآخ العال
ــل  إرسائي ــل  داخ ــة،  العاملي ــزة  والتلف ــار  األخب

وخارجها.
ــا  ــي تبيعه ــم الت ــول العال ــدول ح ــة ال قائم
إرسائيل السالح طويلة، كان آخرها دولة جنوب 
ــوم ميانمار،  ــا التي تسمى الي السودان، وبورم
ــة مسلمة،  ــري ضد أقلي ــذ عملية تطه ــي تنف الت
ــرى تحصل عمليات قتل جماعي،  ويف دول أخ
اغتصاب نساء، قطع لرؤوس األطفال واملواليد، 
ــة، وعمليات لجوء  ــاء وبلدات كامل إحراق أحي

من بلدان ألخرى، تبدأ وال تنتهي.
ــة"  "الرسمي ــل  إرسائي ــل  تواص ــني  ح يف 
الصمت إزاء هذه التقارير، والحكومة تتجاهل، 

واملحكمة العليا ال تحرك ساكنا، مع أن ذلك لم 
يعد رسا مكشوفا، بل أمرا مكشوفا بكل وضوح. 
ــا يبدو واضحا أن إرسائيل تساعد  وأكد أن م
ــارة األفريقية  ــرار عمليات القتل يف الق يف استم
ــرف أو ذاك  ــذا الط ــة دعم ه ــالل مواصل ــن خ م
ــم ما قد  ــة، رغ ــات العسكري ــالح والتدريب بالس
ــذه الصفقات العسكرية  يقال يف سياق تربير ه
ــل مصدرا  ــالح توفر إلرسائي ــن أن تجارة الس م
ــون لها مصالح  ــا كبريا، وقد يك ــا ومالي اقتصادي
ــة، ولذلك تحولت  ــة يف تلك القارة األفريقي أمني
ــرش األوىل عىل  ــدول الع ــدى ال ــل إىل إح إرسائي

مستوى العالم يف بيع السالح. 

ــار إىل أن قائمة الدول حول العالم التي  وأش
ــان آخرها  ــالح طويلة، ك ــل الس ــا إرسائي تبيعه
ــي تسمى  ــا الت ــودان، وبورم ــوب الس ــة جن دول
ــة تطهري ضد  ــي تنفذ عملي ــوم ميانمار، الت الي
أقلية مسلمة، ويف دول أخرى تحصل عمليات 
ــاب نساء، وقطع لرؤوس  قتل جماعي، واغتص
ــدات  ــاء وبل ــراق أحي ــد، وإح ــال واملوالي األطف
ــوء من بلدان ألخرى، تبدأ  كاملة، وعمليات لج

وال تنته. 
ــي تربيرا  ــل ذلك ال يعط ــم بالقول إن ك وخت
ــورط يف هذه الحروب  ــة إلرسائيل بأن تت ورشعن
ــن  ــه م ــم تسويغ ــد يت ــا ق ــم م ــات، رغ والرصاع

"إسرائيل" متورطة بإشعال الحروب األهلية بأفريقيا
حاخام يهودي:


