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التحالف األمريكي يواصل قتل 
املدنيني يف دير الزور

ــورية، عن استشهاد 29 مدنياً عىل األقل جراء  أعلنت مصادر محلية س
ــوده أمريكا عىل  ــف الدويل الذي تق ــّنها طريان التحال ــارات جديدة ش غ

قرى يف ريف دير الزور الرشقي.
ــمية، إن الغارات  ــورية الرس ــانا الس ــب وكالة س وأضافت املصادر، بحس
ــفرت أيضاً عن  ــزور الرشقي، أس ــر ال ــرة علوني بريف دي ــة ظه ــىل قري ع
ــوع عدد من الجرحى حاالت بعضهم خطرة، ما يجعل عدد الضحايا  وق
ــببت بأرضار مادية ودمار كبري  ــحاً للزيادة نتيجة الغارات التي تس مرش

بمنازل املواطنني وممتلكاتهم.
ــبت املايض مجزرة يف  ــريان التحالف األمريكي قد ارتكب يوم الس وكان ط
ــفرت عن سقوط 25 شهيداً،  ــعفة يف ريف دير الزور الرشقي أس بلدة الش
كما ارتكب التحالف يف الـ 20 من هذا الشهر "مجزرة بحق السوريني راح 
ــكنية يف قرية البحرة بريف  ضحيتها 16 مدنياً جراء قصفه األحياء الس

دير الزور الرشقي".
ــطس  ــدء غاراته يف أغس ــكا منذ ب ــادة أمري ــدويل بقي ــف ال ــّن التحال وش
ــق 39  ــن الدويل ومن دون موافقة دمش ــار مجلس األم ــارج إط 2014م، خ
ــفرت عن 2105 بالغات بوقوع  ــورية أس ألفاً و70 رضبة عىل املناطق الس

ضحايا مدنيني محتملني، لكنه اعترب 218 منها فقط ذات مصداقية.
ــىل األقل "عن  ــل 841 مدنياً ع ــي مؤخراً بقت ــف األمريك ــرتف التحال واع
ــش يف العراق  ــىل تنظيم داع ــه املزعومة ع ــاء حملت ــأ" أثن ــق الخط طري

وسوريا خالل ثالث سنوات.

العمال الربيطاين يؤيد إقامة اتحاد 
جمركي مع االتحاد األورويب

لندن/
ــارض إقامة اتحاد جمركي  ــد حزب العمال الربيطاني املع يؤي
ــا للنظام  ــون موازي ــت، يك ــاد االوروبي بعد بريكس ــع االتح م
ــبها أعلن أمس األول املتحدث بشؤون  الجمركي الحايل، حس

بريكست يف الحزب كري ستارمر.
ــف الذي تم  ــي يس" إن هذا املوق ــي ب ــتارمر لقناة "ب ــال س وق
التوافق عليه "باالجماع" يف حزب العمال سيؤكده الحقاً زعيم 
ــزب العمال جرييمي كوربن يف خطاب يلقيه يف كوفنرتي يف  ح

وسط البالد حيث سيعرض رؤية حزبه لربيكست.
ــد يضع قوانني  ــة اتحاد جمركي جدي ــتارمر ان اقام واعترب س
ــرتكة مع دول أخرى، سيمّر ب"معاهدة جديدة"  جمركية مش
ــيكون مثل االتحاد الجمركي  ــل. وقال "هل هذا س مع بروكس

الحايل؟ نعم، هذه نيتنا".
ــف 2017م عن  ــي قد عّرب يف صي ــال الربيطان ــزب العم وكان ح
ــدة االوروبية  ــوق املوح ــة املتحدة يف الس ــده لبقاء اململك تأيي
ــاد االوروبي  ــد خروجها من االتح ــة انتقالية بع ــالل مرحل خ

املقرر يف مارس 2019م، تاركا موقفه من بريكست غري واضح.
ــخصية من حزب العمال من بينهم عدد  ودعت أكرث من 80 ش
ــد بابقاء بالدهم  ــد اىل التعه ــن الربملانيني، كوربن األح ــري م كب
ــلع  ــمح بتبادل حر للس ــدة االوروبية، ما يس ــوق املوح يف الس

واألشخاص ورؤوس األموال والخدمات.
ــة "ذي  ــه صحيف ــان نرشت ــخصيات يف بي ــذه الش ــارت ه وأش
ــتمرار  ــبوعية إىل أنها "الطريقة الوحيدة الس اوبزورفر" األس
ــا االتفاقات  ــا إياه ــة التي تمنحن ــا االقتصادي ــع باملزاي التمت

الحالية".

كوريا الجنوبية تحث واشنطن على الحد من 
شروطها إلجراء محادثات مع بيونج يانج

سيول / وكاالت
ــس الواليات  ــاي ان أم ــي مون ج ــوري الجنوب ــث الرئيس الك ح
ــدة عىل "الحد من رشوطها (إلجراء) محادثات" مع بيونج  املتح
ــمايل  ــاء مع جرنال كوري ش ــاروه لق ــت يعقد مستش ــج، يف وق يان

تناولوا خالله سبل الحد من التوتر.
ــعه كي تكون األلعاب األوملبية التي انتهت  وبذل مون كل ما بوس
ــالم". وقد سمح االوملبياد  ــانغ "ألعاب س أمس األول يف بيونغ تش

ببدء مرحلة من االنفراج امللحوظ بني الكوريتني.
ــارب عرب  ــالق حملة تق ــمالية الحدث إلط ــا الش ــتغلت كوري واس
ــني  ــا فنان ــا أيض ــاب إنم ــني اىل األلع ــط رياضي ــس فق ــال لي إرس

ومشجعات.
ــقيقته إىل  ــمايل كيم جونغ أون أيضا ش وأوفد الزعيم الكوري الش
حفل افتتاح األلعاب األوملبية قبل إرسال الجرنال كيم يونغ شول 

إىل الحفل الختامي.
ــماليني  ــل بني الوفدين الكوريني الش ــه لم يحصل أي تواص اال أن
ــنطن الجمعة عقوبات  ــني األمريكيني، يف حني فرضت واش واملمثل
ــىل اإلطالق التي ُتفرض  ــىل بيونج يانج هي "األقىس ع جديدة ع

عىل دولة"، حسب ما أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ــي إىل الحفل الختامي  ــع املوفد الصين ــون خالل لقاء م وّرصح م
ــب أن تحد من  ــدة يج ــات املتح ــد أن الوالي ــغ، "أعتق ــو ياندون لي
ــمال يجب ان يظهر عزمه  ــا (الجراء) محادثات وأن الش رشوطه

عىل الذهاب نحو نزع السالح".
وقال "من املهم أن تجلس الواليات املتحدة والشمال مع بعضهما 

يف أقرب وقت ممكن"، داعيا بكني اىل العمل يف هذا االتجاه.
ــول أمس األول، الشمال عىل  وحّث مون خالل لقائه كيم يونغ ش
ــرنال عن  ــنطن. وعرب الج ــن مع واش ــرب وقت ممك ــاور يف أق التح
ــب  ــع الواليات املتحدة، بحس ــج للتحدث م ــج يان ــتعداد بيون اس

سيول.

أربعة قتلى يف انفجار بمدينة 
ليسرت الربيطانية

لندن/
ــخاص مرصعهم يف انفجار وقع يف مبنى بمدينة  لقي أربعة أش
ــبما  ــه بـ"اإلرهاب"، حس ــة ل ــرتا، ال عالق ــط انكل ــرت يف وس ليس

أعلنت الرشطة الربيطانية أمس.
وقالت الرشطة املحلية يف بيان "ُقتل أربعة أشخاص يف انفجار 

وقع يف شقة يف ليسرت مساء أمس األول".
ــخاص آخرين ال يزالون يتلقون  وأضافت الرشطة أن أربعة أش
ــروح  ــاب بج ــخص مص ــم ش ــن بينه ــفى م ــالج يف املستش الع
ــؤول الرشطة شاين اونيل يف البيان إن املبنى  خطرية. وقال مس
الذي وقع فيه االنفجار "مؤلف من محل تجاري يف أسفله ومن 
ــار عمليات)  ــتمر الجهود (يف إط ــقة مؤلفة من طبقتني تس ش

اإلنقاذ للعثور عىل ضحايا آخرين".
ــُيجرى تحقيق مع  ــا يتم اعتبار املوقع آمنا، س وأضاف "عندم
ــرق اإلنقاذ واإلطفاء لدرس الظروف املحيطة بالحادث، التي  ف

ال تزال حتى هذه املرحلة غري مرتبطة باإلرهاب".
ــتة فرق من رجال االطفاء من بينها  وتعمل يف موقع الحادث س

فرقة بحث وانقاذ متخصصة.
وتأثرت التغذية بالتيار الكهربائي يف عدد من املنازل بالحادث 
ــم إخالء أي منزل  ــي يف املنطقة لكن لم يت ــد رضب طوق أمن وق

مجاور ملوقع حصول الحادث خالل الليل.

حول العالمحول العالم

ــؤون  ــنطن املختص بش نرش معهد واش
ــول" املقاتلون  ــرا ح ــط تقري الرشق األوس
ــا: التداعيات عىل إفريقيا  األجانب يف ليبي
وأوروبا"، جمع فيه رؤية خبريين أحدهما، 

ضابط رفيع متقاعد.
ــق املقاتلني  ــارون زيلني، أن تدف ورأى ه
ــة  ــنوات القليل ــا يف الس ــب إىل ليبي األجان
ــد يف التاريخ  ــع أكرب حش ــة كان "راب املاضي
ــوريا،  س يف  ــرب  الح ــد  بع ــادي،  الجه
وأفغانستان يف الثمانينيات، وحرب العراق 

عام 2003م فقط".
ــتنتج هذا الخبري أيضا أنه بانتقال  واس
ــح "أولئك  ــب إىل ليبيا أصب ــني أجان مقاتل
ــا  وغربه ــا  إفريقي رشق  يف  ــلحون  املس
ــني يف الخارج  ــع املتطرف ــني بعمق م ضالع
ــرد الداخيل أو  ــم عىل التم ــدال من تركيزه ب

اإلرهاب".
ولفت إىل أن الهدف من وصول املقاتلني 
ــارس 2011م كان  ــا يف م ــب إىل ليبي األجان
ــريا إىل أن  ــرص يف محاربة القذايف، مش ينح
جماعة "أنصار الرشيعة يف ليبيا" بدأت يف 
ديسمرب من نفس العام يف إنشاء "شبكات 
ــري،  والتيس ــتيات  واللوجس ــب  للتدري
ــة يف  ــار الرشيع ــع (أنص ــالت م ــة ص وإقام
ــس)، و تنظيم (القاعدة يف بالد املغرب  تون

اإلسالمي)، املسلحني يف سوريا".
ــت  ــرور الوق ــع م ــه م ــري أن ــد الخب ورص
يف  ــة  الرشيع ــار  (أنص ــة  جماع ــعت  "وس
ــار الرشيعة يف  ــع (أنص ــا م ــا) تعاونه ليبي
ــع يف ليبيا إىل درجة  ــس)، وتطور الوض تون
ـــ (أنصار  ــأ ل ــالد ملج ــا الب ــت فيه أصبح
ــم (القاعدة يف  ــة يف تونس) وتنظي الرشيع

ــت الذي  ــالمي) يف الوق ــرب اإلس ــالد املغ ب
ــة يف  ــات صعوب ــذه املنظم ــه ه ــت في واجه

ممارسة عملياتها يف أماكن أخرى".
ــدد املقاتلني الذين دخلوا  وقّدر زيلني ع
ــبع املاضية  ــنوات الس إىل ليبيا خالل الس
ــني 2600 - 3500 مقاتل أجنبي، قدموا  ما ب

إليها من 41 بلدا.
ــم "داعش"  ــري إىل أن تنظي ــت الخب ولف
ــة  ــوى جماع ــن أق ــت الراه ــكل يف الوق يش
إرهابية "جهادية"، حسب وصف التقرير، 

ــق املقاتلني إىل هناك  ــا أنه بعد "تدف مضيف
ــي 2012  ــني عام ــرتة ب ــوريا يف الف ــن س م
ــام  ــع ع ــاه يف ربي ــس االتج و2013م، انعك
ــني  ــم املقاتل ــي معظ ــدأ يأت ــد ب 2014م. فق
ــون إىل تنظيم داعش  األجانب الذين ينتم
ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــس، ع ــن تون ــا م يف ليبي
ــن  ــعة م ــة واس ــذب مجموع ــم اجت التنظي
ــيات األخرى، بما فيها تشاد وغانا  الجنس

وكينيا والنيجر والصومال وبوروندي".
كما لفت االنتباه إىل أن "أحد االتجاهات 

ــاركة  ــا" يتمثل يف بدء مش ــدة يف ليبي الفري
ــام 2014م  ــاء املقاتالت منذ ع ــرية للنس كب
ــال، جاءت أكرب  ــو الحال مع الرج "وكما ه
ــني انحدر  ــن تونس، يف ح ــدة (300) م وح
ــاد ومرص  ــرتاليا وتش ــم اآلخر من أس القس
ــر وبلدان أخرى.  وإريرتيا واملغرب والنيج
ــتخدام معظم  ــم اس ــوريا، ت ــىل غرار س وع
ــة األطفال  ــزواج أو تربي ــاء لل ــؤالء النس ه
للجيل املقبل من املسلمني، ولكن، تم أيضا 

تدريب بعضهن عىل القتال".

ــن املخاطر الكبرية  ــارون زيلني حذر م ه
ــون األجانب  ــؤالء املقاتل ــكلها ه ــي يش الت
ــا، ومنها  ــا وإليه ــون من ليبي ــن ينتقل الذي
"إمكانية تنفيذ العائدين عمليات خارجية 
عن طريق تآمر القادة املتطرفني من خالل 

التخطيط عن بعد".  
ــرأى أن الواليات  ــن، ف ــكل فرانك أما ماي
ــرتاتيجيات  املتحدة تحتاج إىل تعزيز االس
ــدويل،  ال ــع  املجتم إرشاك  ــع  م ــة  اإلقليمي
ــيادة  س ــدأ  "تب أن  رضورة  ــىل  ع ــددا  مش
ــى  أدن ــن  م ــة  اإلداري ــات  والهيئ ــون  القان
ــوى خارجية  ــتوى ممكن، وليس من ق مس

حرصيا".
ــذا الصدد ليبيا  ــتخدم فرانكن يف ه واس
ــنطن تأمل يف أن  ــريا إىل أن واش ــاال، مش مث
ــن "التوصل  ــذا البلد م ــو ه ــن مواطن يتمك
ــدة بمفردهم"، إال  ــة واح ــل لقيام أم إىل ح
ــت الراهن ال  ــني يف الوق ــه رصد أن الليبي أن
ــة لتحقيق هذا  ــعرون "بالرضورة امللح يش
ــب وتأمني لقمة  ــع الروات ــر ألنه يتم دف األم

العيش".
ــذا الضابط  ــك، دعا ه ــن ذل ــا م وانطالق
ــؤولني  املس ــع،  الرفي ــد  املتقاع ــي  األمريك
األمريكيني إىل أن "يكونوا حريصني عىل أال 
ــتقرار  ــوا إىل اإلصالح وتحقيق االس يطمح

أكرث من الليبيني أنفسهم".

عواصم /وكاالت
الدائم  ــوريا  أكد مندوب س
ــم املتحدة يف  لدى مكتب األم
ــن عالء،  الدي ــام  جنيف حس
ــة  ــىل مواصل ــق ع ــزم دمش ع
ــة اإلرهاب يف  عمليات مكافح
ــالد وخاصة  ــوم أرايض الب عم

يف غوطة دمشق الرشقية.
ــايس  الدبلوم ــر  وذك
ــة  ــث لوكال ــوري، يف حدي الس
أمس،  الروسية  ــبوتنيك"  "س
ــت  ليس ــات  العملي ــذه  ه أن 
ــمولة بقرار مجلس األمن  مش
ــم 2401 بخصوص  ــدويل رق ال
ــانية يف  ــة اإلنس ــالن الهدن إع

سوريا.
أن  ــؤول  املس ــح  وأوض
ــع  ــال جمي ــة تط الهدن ــذه  ه
ــك  ــا يف ذل ــالد، بم ــق الب مناط
ــر الجيش  ــن حيث يدي عفري
املوالون  ــلحون  ــي واملس الرتك
ــد  ض ــكرية  عس ــة  عملي ــه  ل
ــق  ــة ومناط ــدات الكردي الوح
ــط فيها التحالف الدويل  ينش
بقيادة الواليات املتحدة، لكن 
ــتثني  ــف القتال يس نظام وق
ــش" و"جبهة  ــي "داع تنظيم
ــرصة" اإلرهابيني، ما يعني  الن
ــت  أن العمليات ضدهما ليس

ممنوعة.
ــن  األم ــس  مجل ــوت  وص

ــبت  الس ــاع  باإلجم ــدويل  ال
ــرشوع قرار  ــح م ــايض لصال امل
ــت  والكوي ــويد  الس ــه  طرحت
ــانية ملدة  ــة إنس ــالن هدن إلع
ــىل  ع ــوريا،  س يف  ــا  يوم  30
ــكري  ــة التصعيد العس خلفي
ــة،  الرشقي ــق  دمش ــة  غوط يف 
لكن االشتباكات يف املنطقة ال 

تزال مستمرة حتى اآلن.
ــام لألمم  ــني الع ــا األم ودع
ــو غوترييش  ــدة أنطوني املتح
أمس املجتمع الدويل إىل وضع 
ــد لـ"الجحيم عىل األرض"  ح
الذي تشهده املنطقة، مشددا 
ــتطيع  ــىل أن الغوطة ال تس ع

االنتظار أكرث.
ــرتي  ــال ديم ــه ق ــن جهت م
ــم  باس ــدث  املتح ــكوف  بيس
إن  ــني  االثن ــس  أم ــني  الكرمل
ــة  ــة الرشقي ــع يف الغوط الوض
ــق  ــىل القل ــث ع ــوريا يبع بس
الشديد وإن املتشددين هناك 

يحتجزون املدنيني رهائن.
يف  ــكوف  بيس ــاف  وأض
ــرب الهاتف  ــر صحفي ع مؤتم
ــون  يلق ال  ــون  “اإلرهابي
السكان  ويتخذون  أسلحتهم 
ــو  ه ــذا  ه ــن.  رهائ ــني  املحلي
ــف  ــيس يف موق ــبب الرئي الس

بالغ التوتر”.
ــكوف  ــهد بيس ــا استش كم

ــية  ببيان لوزارة الدفاع الروس
إن  ــال  ق األول  ــس  أم ــدر  ص
ــا معلومات عن  ــكو لديه موس
احتمال استخدام املتشددين 
ــة  الغوط يف  ــة  كيماوي ــواد  مل

الرشقية.
ــني العام  ــك دعا األم إىل ذل
ــو  أنطوني ــدة  املتح ــم  لألم
ــراف  األط ــس  أم ــش  جوتريي
املتحاربة يف سوريا إىل تنفيذ 
ــدة 30  ــالق النار مل ــف إلط وق

يوما يف عموم البالد.
وقال جوترييش إن وكاالت 
اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة 
مستعدة لتوصيل املساعدات 
ــالء املصابني  ــة وإج الرضوري
ــن منطقة  ــرية م ــروح خط بج
الغوطة الرشقية التي تخضع 
ــة  املعارض ــيل  مقات ــيطرة  لس
ــق ويعيش  ــع خارج دمش وتق
ــخص تحت  فيها 400 ألف ش

الحصار.
يف  ــش  جوتريي ــاف  وأض
ــنوية  الس ــة  الجلس ــاح  افتت
ــوق  حق ــس  ملجل ــية  الرئيس
ــي  والت ــف  جني يف  ــان  اإلنس
ــابيع “ليس  تستمر أربعة أس
ــة  الرشقي ــة  الغوط ــع  بوس
الوقت لوقف  ــان  االنتظار. ح

هذا الجحيم عىل األرض”.

القدس املحتلة/ وكاالت
ــراً رسياً  ــة تقري ــة الثاني ــاة العربي ــرشت القن ن
ــرتاتيجية الصهيونية يصف  لوزارة الشؤون االس
ــاد من النبي  ــطينية تدعى جنى جه طفلة فلس
ــىل ”إرسائيل“،  ــح، بالخطر األمني القادم ع صال
ــتكون ”عهد التميمي  الفتة إىل أن هذه الطفلة س

القادمة“.
ــر ”إن الفتاة جنى جهاد (١١  وجاء يف التقري
ــاً) تتحدث اإلنجليزية، وذات مظهر أوروبي  عام
ــا  ــوام مقاومته ــة أع ــذ أربع ــق من ــي، توّث ـ أمريك
ــدة ألم  ــی، البنت الوحي ــف جن ــالل، وتص لالحت
ــم،  العال ــة يف  ــر صحفي ــها بأصغ ــدة، نفس وحي
ــبان بأنها توّثق  ــح إذا أخذنا بالحس ــذا صحي وه
ــا قرب  ــور وجوده ــوام بأفالم وص ــة أع ــذ أربع من

ــطينيني والقوات  ــني الفلس ــات ب ــع املواجه مواق
”اإلرسائيلية“.

ــكنها يف الخط  ــر إىل أن موقع س ــار التقري وأش
ــة  الغربي ــة  الضف يف  ــات  املواجه ــاحة  لس األول 
ــد، إذ تأتي  ــت بحاجة لبذل أي جه ــا ليس جعله

املواجهات إليها.
ــالل  ــش االحت ــن جي ــل، أعل ــياق متص ويف س
ــطينياً  اإلرسائييل، أمس االثنني، اعتقال 25 فلس
ــات بالضفة الغربية، بينهم عدد  يف حملة مداهم

من األطفال.
ــان، إنه اعتقل  ــم الجيش اإلرسائييل يف بي وزع
ــاطات  بنش ــوع  الضل ــبهة“  بش ــطينيني  الفلس
ــار إىل أن ”9 من املعتقلني  ــعبية“، وأش إرهابية ش
هم من قرية النبي صالح، قضاء رام الله يف وسط 

ــت إحالتهم  ــاً إىل أنه ”تم ــة“، الفت ــة الغربي الضف
للتحقيق من قبل قوات األمن“.

ــطينية إن االحتالل  وقالت مصادر محلية فلس
اعتقل 7 أطفال من عائلة التميمي يف قرية النبي 
ــطينيني من  ــال 4 فلس ــة إىل اعتق ــح باإلضاف صال
ــمال القدس  ــس (ش ــي مدينة نابل ــل غرب ــدة ت بل
املحتلة)، واثنني من مخيم عسكر جنوبي نابلس.
ــري  ــالل اعتقال األس ــوات االحت ــا أعادت ق كم
ــة منزل  ــب مداهم ــة، عق ــرر معتصم النتش املح
ــدس  الق ــوب  (جن ــل  الخلي ــة  مدين يف  ــه  عائلت
ــاء  ــن أحي ــر م ــاب آخ ــة لش ــة)، باإلضاف املحتل
ــتهم  ــون“، ملمارس ــم ”مطلوب ــم أنه ــة، بزع املدين
ــد أهداف  ــعبية ض ــطة تتعلق باملقاومة الش أنش

االحتالل.
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