
عربي دولي

عنصران من "داعش" يكشفان عن 
مدافن لضحايا "جون" السفاح

ــم  تنظي ــلحي  مس أن  ــادر،  مص إىل  ــتنادا  اس  "CNN" ــبكة  ش ــرت  ذك
ــفا  ــوريا الديمقراطية" قد كش ــوات "س ــن اعتقلتهما ق ــش" اللذي "داع
ــم  ــد إموازي املعروف باس ــفاح محم ــن محتملة لضحايا الس ــن مداف ع

الجهادي"جون".
ــف عنها بأن "عنرصين بداعش قدما  وأفادت هذه املصادر التي لم يكش
ــن محتملة لعدد  ــوريا الديمقراطية حول مواقع دف ــات لقوات س معلوم
ــؤول  ــوا عىل يد الجهادي جون، املس ــن املختطفني الغربيني ممن قتل م
ــن الرهائن والذين كان من بينهم  ــن تنفيذ عمليات قطع رؤوس عدد م ع

أمريكيون".
ــتخبارات األمريكية  ــة إىل أن االس ــة األمريكي ــبكة اإلخباري ــت الش ولفت
ــدى قوات  ــش"  املعتقلني ل ــم "داع ــن يف تنظي ــمي العضوي ــفت اس كش

سوريا الديمقراطية وهما، ألكساندا كوتي وشفيع الشيخ.
ــا يف تنظيم  ــة العام الجاري، كان ــذان اعتقال بداي ــخصان الل وهذان الش
ــني باللغة  ــخاص ناطق ــة تتكون من أربعة أش ــش" ضمن مجموع "داع

االنجليزية عرفت باسم "بيتلز"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ــتهدفت طائرة  ــد أن اس ــون قد قتل بع ــفاح ج ــر أن الس ــر بالذك والجدي
ــتقلها يف مدينة الرقة يف نوفمرب/ ــيارة كان يس أمريكية من دون طيار س

ترشين الثاني عام 2015.

بطلب مصري.. هنية يرأس 
وفد حماس إىل القاهرة

القدس املحتلة/ وكاالت
ــيايس،  غادر وفد من حركة حماس يتصدره رئيس مكتبها الس

إسماعيل هنية، أمس الجمعة، قطاع غزة باتجاه القاهرة.
ــارة جاءت بطلب مرصي،  ــادت مصادر يف الحركة، بأن الزي وأف
ــل الحية،  ــيايس خلي ــب الس ــو املكت ــا عض ــد أيض ــم الوف وض
ــة االدارية  ــس اللجن ــي حماد، ورئي ــتهى، وفتح ــي مش وروح
ــة القانونية  ــالم صيام، وعضو اللجنة اإلداري ــابقا عبدالس س

محمد الرقب.
ــة الدعوة التي تلقتها حماس،  ــذا ولم ترش املصادر إىل طبيع ه

أو الجهة التي ستلتقيها يف القاهرة.
ــتنفار  من جهتها، أعلنت مرص، من نفس اليوم رفع حالة االس
ــالد، بالتزامن مع  ــاء الب ــوى يف كل أنح ــي للدرجة القص األمن
ــاملة"، ضد  ــوان "املجابهة الش ــكرية بعن ــالق عملية عس انط

اإلرهاب، يف عدة مناطق بينها سيناء.
وقال مصدر أمني رفيع املستوى بوزارة الداخلية، إنه: "تم رفع 
ــة القصوى يف جميع  ــتنفار والتأهب األمني للدرج حالة االس

محافظات مرص".
ــزة، وكان آالف  ــع غ ــح الحدودي م ــرص معرب رف ــا أغلقت م كم
ــدوا، الخميس، عند املعرب  ــافرين الفلسطينيني قد احتش املس

عىل أمل أن ُتتاح لهم فرصة للعبور.

إغالق الحكومة األمريكية بعد فشل 
الكونغرس يف إقرار املوازنة

واشنطن/ وكاالت
ــة الفدرالية األمريكية للمرة  ــؤول يف البيت األبيض اغالق الحكوم أعلن مس
ــز الكونغرس عن إيجاد اتفاق حول  ــة منذ بداية العام الحايل بعد عج الثاني

املوازنة.
ــتمر الخدمات  ــرت صحيفة نيويورك تايمز أن اإلغالق جزئيا حيث تس وذك
ــل مراقبة  ــكات البرشية"، مث ــاة أو املمتل ــة بحماية "الحي ــة الخاص الحرج

الحركة الجوية، واملستشفيات واملرصف املركزي.
ــه غلق اإلدارات الفيدرالية  ــدت الصحيفة تبعات هذه األزمة أو ما يعني ورص
ــل  ــذ أكتوبر 2013 عندما فش ــرة األوىل من ــي امل ــة، وه ــة األمريكي يف الحكوم
ــة املقرتحة من إدارة  ــون ىف االتفاق حول امليزاني ــون والديمقراطي الجمهوري
ــتمرت نحو 16 يوما، تم حرمان نحو  ــابق باراك أوباما، التي اس الرئيس الس

850 ألف موظف فيدرايل وقتها من رواتبهم خالل فرتة اإلغالق.
ومنذ وقت طويل يربط الديموقراطيون بني ملفي املوازنة والهجرة متوعدين 
ــبان من  ــوية أوضاع مئات آالف الش ــة إذا لم تتم تس ــل الدولة الفيدرالي بش

املهاجرين غري الرشعيني.
ــوية  ــواب بارزون يف الكونغرس األمريكي قدموا، األربعاء، مرشوع تس وكان ن
ــقف الدين وخصص فيها 80 مليار دوالر كمساعدات  للميزانية رفع فيها س
ــاس وفلوريدا وبويرتوريكو، يف الوقت  للمناطق التي رضبتها أعاصري كتكس
ــة أو ما ُيعرف  ــوزارة الدفاع األمريكي ــار دوالر ل ــذي خصص فيها 160 ملي ال
بـ"البنتاغون،" باإلضافة إىل 128 مليار دوالر لتمويل الربامج غري الدفاعية.

حول العالمحول العالم

طرابلس/ وكاالت
ــوات عملية " البنيان  أعلنت ق
ــة  لحكوم ــة  املوالي ــوص"  املرص
ــة املعرتف بها دوليا  الوفاق الليبي
ــا  صفوفه يف  ــتنفار  االس ــة  حال
ــالد بعد  ــمال الب ــة رست ش بمدين
ــوات معادية يف  ــركات ق ــد تح رص

محيطها.
ــي  اإلعالم ــز  املرك ــر  وذك
ــىل  ع ــوص"  املرص ــان  لـ"البني
ــة  الليل ــبوك"  "فيس يف  ــابه  حس
رست  ــني  تأم ــوة  ق أن  ــة  املاضي
أقامت حواجز أمنية عند مداخل 
ــدة  ــّريت ع ــة وس ــارج املدين ومخ

دوريات رشقها.
ــرى  أخ ــرة  م ــان  البي ــد  وانتق
ــا  ــال إياه ــاق، محم الوف ــة  حكوم
ــؤولية مجددا عن قلة الدعم  املس
ــة  متابع ــال  "إهم ــتي  اللوجس
ــة وعوائل  ــى العملي ــالج جرح ع

الشهداء".
ــان هوية تلك  ــف البي ولم يكش
ــم يوضح ما  ــة ول ــوات املعادي الق
إذا كانت تابعة لتنظيم "داعش" 
ــي  الوطن ــش  للجي أم  ــي  اإلرهاب
ــة  ــري خليف ــة املش ــي برئاس الليب
ــواب  ــس الن ــوايل ملجل ــرت وامل حف

الذي يتخذ من طربق مقرا له.
ــم الجيش  وكان املتحدث باس
الوطني أحمد املسماري قد أشار 
مؤخرا إىل أن قوات حفرت ال ترغب 
ــوات "البنيان  ــع ق ــة م يف مواجه
ــح الرتجيح  ــوص"، مما يتي املرص
ــا يف  ــم رصده ــي ت ــوات الت أن الق

محيط رست تابعة لـ"داعش".
ــنت قوات عملية "البنيان  وش
املرصوص" يف مايو 2016 هجوما 
ــلحي  تمكنت خالله من طرد مس
ــد ثمانية  ــن رست بع ــش" م "داع

أشهر من انطالق العملية.
ــائل  من جانب آخر أفادت وس
ــىل  قت ــقوط  بس ــة  ليبي ــالم  إع
ــة، جراء  ــس الجمع ــى، أم وجرح
انفجار استهدف مسجدا بمدينة 

بنغازي رشق ليبيا.
ــط"  ــع "بوابة الوس ــر موق وذك
ــالء للجراحة  ــفى الج أن مستش
ــرشات  ع ــتقبل  اس ــوادث  والح

ــار، وبلغ  ــراء االنفج الجرحى ج
عددهم أكرث من 40 جريحا، فيما 
ــفى حالة  ــط املستش ــهد محي ش

من الفوىض والهلع.
وتتضارب األنباء حول طبيعة 
ــض  ــري بع ــث تش ــار، حي االنفج
كان  ــار  االنفج أن  إىل  ــر  التقاري
ــجد،  ــيارة مفخخة قرب املس بس
فيما تفيد أنباء أخرى عن تفجري 

انتحاري داخل املسجد.
ــأن  ــت األنباء بش ــا تضارب كم
املسجد الذي استهدفه التفجري. 
ــة تتحدث  ــاء األولي ــت األنب وكان
ــجد أبوهريرة  عن استهداف مس
ــة املاجوري، ووردت أيضا  بمنطق
ــع  وق ــري  التفج أن  ــول  ح ــاء  أنب
ــي الربكة  ــل يف ح ــجد الخلي بمس

القريب من املاجوري.

القاهرة/ وكاالت
ــتنفار  ــة املرصية حالة االس رفعت الداخلي
األمني للدرجة القصوى يف سائر أرايض مرص 
ــوارع مدن  ــزات أمنية كبرية يف ش ــرشت تعزي ون
البالد بينها القاهرة بعد انطالق حملة واسعة 

ضد اإلرهاب يف سيناء.
ــان مصدر أمني  وأعلنت الداخلية، عىل لس
ــتوى يف الوزارة، أمس الجمعة، "رفع  رفيع املس
ــة  ــي للدرج ــب األمن ــتنفار والتأه ــة االس حال
ــرص، واتخاذ  ــع محافظات م ــوى بجمي القص
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــري االحرتازي ــة التداب كاف
ــة يف ظل  ــالد، خاص ــن يف ربوع الب ــظ األم حف
ــة التي تخوضها قوات الرشطة  الحرب الرشس
ــيق مع رجال القوات املسلحة، القتالع  بالتنس

جذور اإلرهاب البغيض".
ــز اإلجراءات  ــم تعزي ــدر أنه ت ــح املص وأوض
ــة والحيوية  ــآت الهام ــة بمحيط املنش األمني
ــتثمارية ومرافق  ــة واالس ــات القومي واملرشوع
ــاء واملياه  ــات الكهرب ــة ومحط ــة الحيوي الدول

ودور العبادة واألماكن السياحية.
ــات األمنية  ــم تكثيف الخدم ــاف إنه ت وأض
ــة  ــة الثابت ــكازات األمني ــن واالرت ــرش الكمائ ون
ــع امليادين واملحاور بداخل  واملتحركة يف جمي
ــرق الحدودية  ــىل الط ــا ع ــة وأيض كل محافظ

الواصلة بني املحافظات.
ــات  توجيه ــدور  ص إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــتوى  للقيادات األمنية يف املحافظات عىل مس
ــىل الخدمات،  ــة باملرور امليداني ع الجمهوري
ــة  ــة نظامي ــوات إضافي ــع بق ــن الدف ــال ع فض
ــارج كل محافظة،  ــل ومخ ــام مداخ ورسية أم
ــيط الجزر  مع مواصلة الحمالت األمنية لتمش
ــرى والنجوع  ــق الجبلية والق ــة واملناط النيلي
النائية للقضاء عىل كافة البؤر التي تهدد أمن 

وسلم املواطنني.
ــات وزارة  ــة قطاع ــدر إن كاف ــاف املص وأض
ــاعة ملالحظة  ــة تعمل عىل مدار 24 س الداخلي
ــكال  أش ــة  لكاف ــدي  والتص ــة  األمني ــة  الحال
ــأنه  الخروج عن القانون، وضبط كل ما من ش
ــن نرش خرباء  ــن العام، فضال ع ــالل باألم اإلخ

ــيط  ــات ورجال الحماية املدنية، لتمش املفرقع
كافة املناطق الحيوية باستمرار، وفحص كافة 

البالغات أيا كانت درجة أهميتها.
ــة الحديثة التابعة  ونوه بأن كامريات املراقب
ــىل  ــرور ع ــرور وإدارات امل ــة للم ــإلدارة العام ل
ــي تقوم  ــة، والت ــة املرصي ــتوى الجمهوري مس
ــة  بغرف ــا  وربطه ــة  املروري ــة  الحال ــة  بمتابع

العمليات املركزية، تراقب أيضا الحالة األمنية 
عىل مدار الساعة.

ــة  ــس الجمع ــوم أم ــن ي ــابق م ــت س ويف وق
أعلنت القوات املسلحة املرصية إطالق عملية 
عسكرية واسعة بدأت صباحاً من نفس اليوم 
ــيناء والصحراء  ــارص اإلرهابية يف س ضد العن

الغربية.

مصر تطلق حملة عسكرية واسعة ضد اإلرهاب في سيناءمصر تطلق حملة عسكرية واسعة ضد اإلرهاب في سيناءقتلى وجرحى في انفجار مسجد في بنغاريقتلى وجرحى في انفجار مسجد في بنغاري

ــذ أول  ــعودية بتنفي ــة الس ــدأت الحكوم ب
ــة" املزمع  ــة نيوم "الذكي ــاريعها يف مدين مش
 5 ــاء  ببن ــة  والتنمي ــاث  لألبح ــا  تخصيصه

قصور ضخمة للملك وويل عهده.
ــرتز  ــة روي ــة لوكال ــادر مطلع ــت مص وقال
ــك  ــورا للمل ــتضم قص ــوم" س ــة "ني أن مدين
ــده وبعض كبار  ــه وويل عه ــعودي ونجل الس
ــر  ــاحل البح ــىل س ــة ع ــؤولني يف اململك املس
ــرتا غرب مدينة  ــىل بعد 150 كيلوم األحمر ع

تبوك.
ــت  كلف ــة  الحكوم أن  ــادر  املص ــرت  وذك
ــة  ــرب رشك ــعودية أك ــن الدن الس ــة ب مجموع
ــك  تل ــد  أح ــاء  ببن ــة  اململك يف  ــاءات  لإلنش
القصور، وهو ما يعني احتفاظ الرشكة بدعم 
ــاز رئيس  ــن احتج ــم م ــىل الرغ ــة ع الحكوم
ــن عائلة بن الدن  ــس إدارتها وآخرين م مجل

ضمن حملة ملكافحة الفساد.
ــعودية رئيس  ــلطات الس ــزت الس واحتج
الدن  ــن  ب ــر  بك ــة  املجموع إدارة  ــس  مجل
ــن الدن  ــة ب ــن عائل ــرى م ــخصيات أخ وش
ــال وكبار  ــراء ورجال األعم ــدد من األم مع ع

املسؤولني يف الحملة التي أطلقها ويل العهد 
األمري محمد بن سلمان يف نوفمرب 2017م.

ــهر املايض  ــت مجموعة بن الدن الش وقال
ــد ينقلون جزءا  ــض مالك املجموعة ق إن بع
ــوية  ــن حصصهم إىل الحكومة يف إطار تس م
ــد أطلقت  ــاد، وق ــة تتعلق بمزاعم الفس مالي
ــراد عائلة بن  ــم أو جميع أف ــلطات معظ الس

الدن املحتجزين، وفقا لرويرتز.
ــن  ــد ب ــعودي محم ــد الس وكان ويل العه
ــن بناء  ــر املايض، ع ــن يف أكتوب ــلمان أعل س
مدينة "نيوم" الذكية عىل مساحة 26.5 كيلو 
ــتثمارات  مرت مربع (10.230 ميل مربع) باس
ــو 500 مليار دوالر،  ــة وخاصة تقدر بنح عام
ــك الوقت أن املدينة  ــدث ويل العهد يف ذل وتح
ــرتكز عىل صناعات تتعلق بالطاقة واملياه  س
ــا الحيوية والغذاء والصناعات  والتكنولوجي
ــم  ــه ل ــياحة، لكن ــة والس ــة املتقدم التحويلي
ــاريع املنفذة يف  ــذه املش ــان أوىل ه يتحدث ب

هذا املدينة "الذكية" هي قصور الفخمة!.
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دمشق/ وكاالت
ــش  الجي ــأن  ب  RT ــلة  مراس ــادت  أف
ــوري تمكن  أمس الجمعة من بسط  الس
ــي لتنظيم  ــب املتبق ــيطرته عىل الجي س
ــني أرياف  ــد ب ــي واملمت ــش" اإلرهاب "داع

حلب وحماة وأدلب.
وأكدت خلية اإلعالم الحربي املركزي 
ــارص منذ 20  ــل الجيب املح ــر كام تحري
ــن جنوب رشق  ــايض واملمتد م ــهر امل الش
ــنجار  ــارص يف ريف حلب إىل غرب س خن
ــعن يف ريف  يف ريف أدلب وصوال إىل الس
حماة، والذي تتجاوز مساحته 1100 كم 

مربع.
ــس، أكدت  ــابق من يوم أم ويف وقت س
أن  ــمية  الرس ــورية  الس ــانا"  "س ــة  وكال
ــتعادوا  ــوات الحكومية وحلفاءها اس الق
ــر  إث ــدة  وبل ــة  قري  16 ــىل  ع ــيطرة  الس
متابعتهم تقدمهم يف املنطقة املمتدة بني 
ــمايل  ــب الجنوبي وحماة الش ــي حل ريف
الرشقي، وهي: أرتوازية مخالف ومخالف 
ــالن  ــب الجم ــالن وج ــب الحم ــم ج ورس
ــم الداب ورسم الضبع  وعني النعجة ورس
ــمايل ومعر جنوبي وكوريج وتل  ومعر ش
ــبل وأبو عجوة رشقي  ــم الس شويح ورس
ــوة  ــو عج ــح وأب ــرة واملويل ــارة الجري وتب

غربي.
ــذا النجاح أحرز  ــرت الوكالة أن ه وذك
ــات عنيفة خاضها الجيش  جراء مواجه
املدعوم من القوات الرديفة ضد مسلحي 
"داعش"، مشرية إىل أن اإلرهابيني تكبدوا 
ــاد، وذلك  ــرية يف األفراد والعت ــائر كب خس
ــوات الحكومية  ــط الق ــن بس ــوم م بعد ي
ــرى الواقعة يف  ــل الق ــيطرتها عىل كام س
ــب الجنوبي  ــب املحارص بريف أدل الجي

الرشقي.
من جانبها، أفادت قناة دايريكتوريت 
ــورات  التط ــة  متابع يف  ــة  املختص ــور  ف
ــأن  ب ــاخنة  الس ــاط  النق يف  ــة  امليداني
ــنوا الجمعة هجوما  بهدف  املسلحني ش
ــم باتجاه  ــروض عليه ــوق املف ــرق الط خ
ــام"  ــيطرة "هيئة تحرير الش ــق س مناط

ــرصة" اإلرهابية  ــكل "جبهة الن ــي تش الت
عمودها الفقري يف محافظة إدلب.

وذكرت القناة أن "الدواعش" هاجموا 
طريق إمداد حساس للجيش يف املنطقة 
ــرش قرى،  ــيطرة عىل ع ــوا من الس وتمكن
يف  ــات  مواجه ــن  ع ــاء  أنب وردت  ــث  حي
ــب  ــف إدل ــو دايل يف ري ــدة أب ــط بل محي

الجنوبي.
ــفري  الس ــف  وص ــرى   أخ ــة  جه ــن  م
ــييل  ــدة فاس ــم املتح ــدى األم ــرويس ل ال
ــي عىل مواقع  ــدوان األمريك ــا، الع نيبنزي

ــزور بأنها  ــرب دير ال ــوري ق الجيش الس
جريمة غري مقبولة.

ــدم احتجاجا  ــا انه ق ــاف نيبنزي وأض
ــة مغلقة  حول هذا املوضوع خالل جلس
ــق بالوضع  ــدويل يتعل ــن ال ــس األم ملجل

اإلنساني يف سوريا.
أن  اىل  ــرويس  ال ــايس  الدبلوم ــار  وأش
العدوان األمريكي هذا غري مقبول، مهما 
تكن األسباب، مضيفا انه قال لالمريكيني 
ان وجودهم يف سوريا ”غري قانوني“ وان 
"أحدا لم يدعهم اىل هناك"، وتابع "يرص 

ــم يحاربون االرهاب  االمريكيون عىل انه
ــرى انهم يخرجون  ــدويل هناك، لكننا ن ال

عن هذا النطاق".
ــرويس عىل ان  ــايس ال ــدد الدبلوم وش
ــاب  اإلره ــون  يحارب ــن  للذي ــدي  "التص
ــل  يمث ــوريا  س يف  األرض  ــىل  ع ــدويل  ال

جريمة".
ــية قالت أن  وكانت وزارة الدفاع الروس
ــوات موالية  ــي قصف ق ــريان األمريك الط
ــا بعملية  ــوري أثناء قيامه للجيش الس
ــا النائمة  ــدى الخالي ــد إح ــكرية ض عس

لتنظيم "داعش" يف محافظة دير الزور.
ــة  ــدت وزارة الخارجي ــا أك ــن جانبه م
ــي الجديد  ــدوان الهمج ــورية أن الع الس
الذي ارتكبته قوات ما يسمى "التحالف 
ــادة أمريكا فجر الخميس يف  الدويل" بقي
ــمايل الرشقي يكشف  ريف دير الزور الش
ــك  ــدع مجاال للش ــرى وبما ال ي ــرة أخ م
الوظيفة الحقيقية لهذا التحالف والدور 
ــم تنظيم  ــنطن يف دع ــه واش ــذي تلعب ال

داعش اإلرهابي.
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