
إيران.. احباط هجوم إرهايب يف سراوان
طهران/

ــاري يف مدينة  ــوم إرهابي انتح ــن إحباط هج ــوري اإليراني أمس ع ــرس الث ــن الح أعل
رساوان التابعة ملحافظة سيستان وبلوجستان جنوب رشق إيران.

وبحسب بيان صادر عن العالقات العامة لحرس الثورة اإلسالمية ” فإن أفراداً من الزمر 
ــيارة تحمل ذخرية  ــطة س ــاء األحد تنفيذ عملية انتحارية بواس ــة حاولوا مس اإلرهابي
ــوري يف منطقة  ــة للحرس الث ــة للقوة الربي ــد املخافر الحدودي ــرة ضّد أح ــواد متفج وم
ــب  ــاط الهجوم يف الوقت املناس ــتان لكن تم إحب ــتان وبلوشس ــة سيس رساوان بمحافظ

وأفشلت محاولتهم العدوانیة ”.
ــدودي وقتل بعد  ــن املخفر الح ــل يف االقرتاب م ــد اإلرهابيني فش ــان أن أح ــح البي وأوض
ــا أصيب اثنان من  ــرياً إىل أن اثنني من اإلرهابيني قتال فيم ــف، مش ــر حزامه الناس أن فج

أعضاء التعبئة اإليرانية بجروح خالل الهجوم.
ــوات اإليرانية أحبطت  ــبوع املايض أن الق ــن اإليرانية قد أعلنت األس ــت وزارة األم وكان
ــنوات  ــة األخرى خالل الس ــن الجماعات اإلرهابي ــش والعديد م ــم داع ــات لتنظي عملي
األخرية، مؤكدة أن يقظة وتعاون أبناء الشعب اإليراني وسائر األجهزة األمنية للحرس 
الثوري والجيش وقوى األمن الداخيل ساهمت يف إحباط عمليات الجماعات اإلرهابية 

التي سعت إىل تعكري أجواء البالد خالل األعوام األخرية.

احتجاز سفينة تركية قبالة السواحل الليبية
طرابلس/

ــري خليفة حفرت،  ــلحة الليبية بقيادة املش ــم القوات املس أعلن الناطق باس
ــفينة قبالة  ــرات العمودية س ــاندة الطائ ــة أوقفت بمس ــوات البحري أن الق

شواطئ مدينة درنة الواقعة رشق البالد.
ــم "SANTORINI"، وأن  ــماري أن السفينة تركية وتحمل اس ــف املس وكش
ــية السورية وبقية الطاقم أتراك، مضيفا أن التحقيق  ربانها يحمل الجنس

يجري مع أفرادها.
ــن كافة  ــيتم اإلعالن ع ــي إىل أنه "س ــش الليب ــم الجي ــق باس ــار الناط وأش

املعلومات املتعلقة بالسفينة عقب اكتمال التحقيقات الجارية".
ــر املختار"  ــة عمليات "عم ــة التابعة لغرف ــة" املقاتل ــة "سوس ــت رسي وكان
ــفينة داخل املنطقة  ــوم األحد عن ضبط س ــابق من ي قد أعلنت يف وقت س
ــعة تجري  ــة وأن عملية تفتيش واس ــواحل مدينة درن ــورة قبالة س املحظ

للسفينة.
ــد املجدوب  ــوس" املقدم محم ــن آمر رسية "س ــط" ع ــت "بوابة الوس ونقل
ــوة بحرية تابعة  ــخصا، وأن ق ــا طاقم يتكون من 21 ش ــفينة يقوده أن الس
للجيش الليبي "أطلقت عدة نداءات للسفينة التي دخلت املياه اإلقليمية 
ــتجب للنداءات،  ــكرية ولم تس الليبية، واملنطقة املحظورة للعمليات العس
ــا وجرها إىل  ــة وجرى حجزه ــك زوارق البحري ــث خرجت عىل إثر ذل حي

رأس الهالل".

 سقوط طائرة أمريكية يف نيويورك 
ومقتل عدد من ركابها

نيويورك/
ــرة هليكوبرت تقّل  ــورك، إيريك فيليبس، أن طائ ــم رئيس بلدية نيوي ــن املتحدث باس أعل
ــل ما ال يقل عن  ــة نيويورك، ما أّدى إىل مقت ــقطت يف نهر بمدين ــخاص س عدداً من األش

شخصني.
ــؤول األمريكي إن الغطاسني من إدارات الطوارئ يعملون يف موقع الطائرة  وأضاف املس

التي غمرتها املياه جزئياً، مؤكداً أن هناك واحداً عىل األقل من الناجني.
ــت إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبرت  ــت إدارة الطريان االتحادية األمریکیة قال وكان

أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمايل لجزيرة روزفلت6مساء األحد.
ــقط يف النهر  وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، صوراً تظهر طائرة هليكوبرت تس

الرشقي ملدينة نيويورك وفرق إنقاذ تحاول املساعدة.

حول العالمحول العالم

0909عربي دولي
عواصم/ وكاالت

أكدت صحيفة ميدل ايست آي الربيطانية 
ــام  ــذ ع ــت من ــة وافق ــة الربيطاني أن الحكوم
ــون دوالر  ــع 42 ملي ــىل بي ــدا ع 2015م فصاع
ـــ  ــس " Spyware" ل ــات التجس ــن برمجي م
"األنظمة القمعية" يف غرب آسيا، بما يف ذلك 

السعودية ودولة اإلمارات والبحرين ومرص.
ــت، لقد  ــدل ايس ــع صحيفة مي ــر موق وذك
ــام 2015م، أجهزة  ــذ ع ــا من ــّدرت بريطاني ص
ــون دوالر  ــن 40 ملي ــرث م ــا أك ــة قيمته مراقب
ــن  ــاوف م ــار املخ ــا أث ــيا، م ــرب آس إىل دول غ
ــاة ومالحقة  ــتخدام أجهزة املراقبة ملقاض اس
ــري  ــيني. وتش ــطني السياس املعارضني والناش
ــني  ــة مالي ــادرات بقيم ــاءات إىل أن ص اإلحص
ــا من قبل  ــت املوافقة عليه ــد تم ــدوالرات ق ال
ــطو حقوق  ــدول الخليجية؛ وقد انتقد ناش ال
ــس  التجس ــة  بتهم ــج  الخلي دول  ــان،  اإلنس
ــيني وزعماء  ــد املعارضني السياس ــع ض والقم

املعارضة.
ــعودي، محمد  ــام مؤخراً ويل العهد الس وق
ــلمان، بزيارة مدتها ثالثة أيام إىل لندن،  بن س
دوالر،  ــف  أل  818 ــا  قيمته ــزة  أجه ــرتى  واش
ــون دوالر لرشاء هذه  ــت الكويت 2.8 ملي ودفع
ــارات  ــن واإلم ــرتت البحري ــا اش ــزة. كم األجه
ــا. يف حني  ــة من بريطاني ــر أجهزة مراقب وقط
ــزة وبرمجيات  ــارات وحدها أجه ــرتت اإلم اش
ــذه  ــون دوالر يف ه ــة 23.5 ملي ــس بقيم تجس
ــذ 2015م). وإن "إرسائيل" تقع يف  الفرتة (من

املرتبة الثانية برشاء 6.5 مليون دوالر.
ــن  ــة م ــد مجموع ــرر أن تحتش ــن املق وم
ــان الربيطانية خارج  ــوق اإلنس منظمات حق
ــرتيت "مكتب رئيس الوزراء  ــارع داوننغ س ش
ــاء لرفع  ــر اليوم الثالث ــد ظه ــي"، بع الربيطان
ــاكات حقوق  ــعارات تخّص انته ــات وش هتاف
اإلنسان يف السعودية. فُهم يتهمون ويل العهد 
ــتخدام "سياسات التحديث"  السعودي باس
ــح املرأة  ــة. وُيعترب من ــع املعارض ــاء لقم كغط
ــات  سياس ــن  م ــزءاً  ج ــادة،  القي يف  ــق  الح

ــيعرتض ناشطو حقوق  التحديث هذه. كما س
ــرب يف اليمن وعىل  ــىل الح ــاً ع ــان أيض اإلنس
ــاب ملالحقة  ــني مكافحة اإلره ــتخدام قوان اس

ناشطي حقوق اإلنسان يف السعودية.
ــإن  ــة، ف ــو الربيطاني ــة العف ــاً ملنظم وطبق
ــتخدم إلدخال  ــة اإلرهاب ُتس ــني مكافح قوان
ــطني  الناش ــد  ــة ض ــة وغامض ــات عام اتهام
ــة  ــة الجنائي ــني أن "املحكم ــلميني، يف ح الس
ــع االتهام  ــت لها أصاب ــي ُوجه ــة" الت الخاص
ــبب إجراءاتها، قد  ــعودية بس ــة الس يف اململك
ــجن  ــتخدمت قوانني مكافحة اإلرهاب لس اس

ناشطي حقوق اإلنسان حتى 15 عاماً.
ــا أقرّته الحكومة  ويف املجموع، فإن قيمة م
ــس  منذ عام 2015م من تصدير أجهزة تجس
 42.776.315 ــغ  تبل ــط  األوس ــرشق  ال ــدول  ل
ــان أن  ــطو حقوق اإلنس ــد ناش دوالراً. ويعتق

ــمح لألنظمة القمعية  أجهزة املراقبة هذه تس
ــط معظم  ــية. وترتب ــة السياس ــع املعارض بقم
ــق  تتعل ــات  "بربمجي ــادرات  الص ــص  تراخي
ــلكية والالسلكية" أو  بأجهزة االتصاالت الس

بأجهزة االتصاالت ذاتها.
ــف  ــر، فإن البيانات تكش ــب التقري وبحس
ــىل رشاء  ــدوالرات أنفقت ع ــني ال ــن أن مالي ع
األجهزة من دول مثل املغرب والجزائر وتونس 
ــرياً إىل أن أغلبية  ــراق وعمان ولبنان، مش والع
رخص التصدير التي أصدرتها بريطانيا هي 
عبارة "عن أجهزة للتنصت عىل االتصاالت". 
ــس إىل  ــج التجس ــر بيع برام ــم حظ لقد ت
ــع  ــة للقم ــا إمكاني ــد فيه ــي توج ــدان الت البل
ــىل  ع ــة  الرقاب ــون  "قان ــب  بموج ــيل  املح
الصادرات االنجليزية، الذي تم تبنيه يف عام 
ــري  ــات الجديدة تش ــن اإلحصائي 2008م"، لك

ــة الربيطانية أجازت بيع برامج  إىل أن الحكوم
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــس إىل اململك التجس

والبحرين وتركيا ومرص.
ــة املتاحة،  ــتناداً إىل األدل ــك، واس ــع ذل وم
ــتهداف  ــات املراقبة الس ــتخدام تقني ــم اس يت
ــطني واملعارضني السياسيني. وتشتمل  الناش
ــىل مجموعة من الربمجيات  أجهزة الرقابة ع
ــي  ــد اإللكرتون ــات الربي ــول إىل محادث للوص
ــة إىل مجموعة  ــة، باإلضاف ــات الهاتفي واملكامل
ــّول الهواتف الذكية إىل  ــن األدوات التي تح م

ميكروفونات مخفية.
ــزة  ــني األجه ــن ب ــع إىل أن م ــري املوق ويش
 IMSI" ــملتها رخص التصدير تقنية التي ش
ــا من تطبيقات  ــي تبدو وكأنه catcher "، الت
ــد  ــتخدم لتحدي ــا تس ــي، لكنه ــف الذك الهات
ــات  الربمجي ــه  وتوجي ــف،  الهات ــتخدم  مس

ــىل الهاتف،  ــيطرة ع ــل الس ــة من أج الخبيث
ــرة  م أول  ــة  التقني ــذه  ه ــتخدمت  اس ــث  حي
ــة، لكنها  ــة واألوروبي ــتخبارات األمريكي االس

متوافرة يف السوق العاملية.
ــم  ــن حج ــف ع ــه كش ــر أن ــني التقري ويب
ــه خرباء األمن  ــيجتمع في املبيعات يف وقت س
ــا الحكومة  ــمية تعقده ــبة أمنية رس يف مناس
ــث  ــربا، حي ــبوع يف فان ــذا األس ــة ه الربيطاني
ــر  ــعوديون املؤتم ــؤولون الس ــيحرض املس س
ــو ما وصفه  ــوان األمن والرشطة، وه ــت عن تح
ــة، لكن بدعم  ــبوع الرقاب ــطون بأنه أس الناش

حكومي. 
ــة  اإلذاع ــة  هيئ أن  إىل  ــر  التقري ــري  ويش
الربيطانية كشفت العام املايض عن قيام رشكة 
تصنيع أنظمة السالح "بي اي اي سيستمز" 
بتصدير النظام التجسيس لألنظمة القمعية 
التي تضطهد أبناءها، ويتم استخدام النظام 
ــس عىل عدد كبري من أجهزة الهاتف  للتجس
ــات  ــار جماع ــكل أث ــي، بش ــد اإللكرتون والربي
ــعودية  ــان من أن حكومات الس حقوق اإلنس
ــر واملغرب  ــر والجزائ ــان وقط ــارات وعم واإلم

تقوم بالتجسس عىل املعارضني وإسكاتهم. 
ــم وزارة  ــدث باس ــع عن متح ــل املوق وينق
ــل الحكومة  ــه: "تتعام ــة، قول ــارة الدولي التج
ــاه التحكم  ــؤولياتها تج ــع مس ــة م الربيطاني
ــر نظاماً  ــؤول، وتدي ــكل مس ــادرات بش بالص
ــددة يف العالم، وإننا  ــن أقوى األنظمة املتش م
ــة يف الطلبات طلباً تلو  ــوم بالتدقيق بجّدي نق
ــات االتحاد األوروبي،  ــر بناء عىل تعليم اآلخ
ــي،  ــالح الوطن ــر الس ــح تصدي ــار ترصي ومعي
ــان  ــاكات حقوق اإلنس ــدرس مخاطر انته ون
ــح الرتخيص، ولن  ــن التقييم قبل من كجزء م
ــح تراخيص ال تتوافق مع هذا املعيار، كما  نمن
ــق أو إلغاء تصاريح عندما وجدنا  قمنا بتعلي

أن مستوى الخطر يزيد".

دمشق/ وكاالت
ــوري املرحلة األصعب واألهم من عملية  أنجز الجيش الس
ــالل 9 أيام فقط حيث تمكن  ــر الغوطة الرشقية وذلك خ تحري
من استعادة أكرث من %60  من مساحة الغوطة الرشقية، وبدل 
ــمايل وجنوبي، تمّكن خالل الساعات  ــيمها إىل جيبني ش تقس
القليلة املاضية من إنجاز أكرث من ذلك وباتت املنطقة مقسمة 

إىل ثالثة جيوب صغرية تنتظر دورها يف التحرير.
ــوري واملتمثل  ــش الس ــرزه الجي ــري الذي أح ــدم األخ التق
ــتا بالكامل  ــر بلدة مديرا وتطويق مدينتي دوما وحرس بتحري
ــة  ــة الرشقي ــيم الغوط ــن تقس ــه م ــل) مّكن ــكل منفص (وبش
ــماًال  ــا ش ــا ومحيُطه ــي دوم ــزاء وه ــة أج ــقية إىل ثالث الدمش
ــيطرة جيش اإلسالم)، وحرستا غرباً (خاضعة  (خاضعة لس
ــدات التي  ــام)، وباقي املدن والبل ــرار الش ــيطرة حركة أح لس
ــن وعني ترما  ــوب (عربني وجرسي ــط إىل الجن ــد من الوس تمت

ــيطرة فيلق الرحمن وجبهة  وغريها من البلدات الخاضعة لس
النرصة)، ثالثة جيوب مقسمة إىل مناطق نفوذ بني الجماعات 
اإلرهابية املسلحة التي لم تتوقف عن تحميل بعضها أسباب 

الفشل وسلسلة الهزائم املتالحقة أمام الجيش السوري.
التقدم امليداني مستمر..

ــن الغوطة  ــط م ــدات الجيش العاملة يف القطاع األوس وح
ــدة مرسبا من  ــر بل ــاعات من تحري ــد س ــت بع ــة تمّكن الرشقي
ــكل كامل عىل بلدة مديرا بعد معارك عنيفة مع  ــيطرة بش الس
ــت مع وحدات  ــت تقدمها والتق ــات اإلرهابية وواصل التنظيم
ــي كان لها دور  ــط إدارة املركبات الت ــة يف محي ــش العامل الجي
ــة تعرّضت خالل  ــذه املنطق ــة أن ه ــذا النرص خاص ــري يف ه كب
األشهر املاضية لعدة هجمات كان أعنفها يف شهر يناير مطلع 
ــلحة من دخول  ــت الجماعات املس ــايل حيث تمكن ــام الح الع
ــوري ويدحرهم  مبنى إدارة املركبات قبل أن يعود الجيش الس

من تلك املنطقة.
وعىل نفس املحور تواصل قوات الجيش السوري وحلفائه 
ــقبا وافرتيس، فيما  ــا يف عمق الغوطة باتجاه بلدَتي س تقدمه
ــكنية بعد تحرير  ــاء إىل األحياء الس ــذ اإلرهابيون باالنكف أَخ
الجيش وحلفائه املزارع املحيطة واتخذ اإلرهابيون من األهايل 

دروعاً برشية يف تلك املنطقة.
ــز يف عملياتها الحربية  ــوري بدأ أيضاً بالرتكي الجيش الس
عىل القطاع الجنوبي الرشقي املتمثل بمزارع جرسين القريبة 
ــديد الخناق عىل املجموعات اإلرهابية  من افرتيس بهدف تش
ــتعادة السيطرة  ــفرت العملية عن اس املنترشة يف املنطقة وأس
ــن التي  ــط بلدة جرسي ــدة يف محي ــزارع املمت ــة امل ــىل أغلبي ع
تكتسب مكانة اسرتاتيجية مهمة للجيش السوري كونها تعّد 
ــار املجموعات اإلرهابية املرتبطة  أحد املراكز الرئيسية النتش
ــن العائالت  ــز العديد م ــي تحتج ــة النرصة الت ــم جبه بتنظي

وتمنعهم من املغادرة عرب املمر اإلنساني الذي تم افتتاحه يوم 
الخميس املايض باتجاه بلدة املليحة لخروج املدنيني.

ــكرية الرامية لتحرير الغوطة  وبالتزامن مع عملياته العس
ــوده لتأمني ممر مخيم  ــوري جه الرشقية، واصل الجيش الس
ــن إىل  ــدة جرسي ــن بل ــؤدي م ــاني امل ــر اإلنس ــن واملم الوافدي
ــن قبل  ــني املحارصين م ــراج املدني ــدف إخ ــة به ــدة املليح بل
ــى اآلن تمنعهم من  ــزال حت ــي ال ت ــة الت ــات اإلرهابي التنظيم
الخروج التخاذهم دروعاً برشية وتستهدف أي مدني يحاول 
الخروج من املنطقة بالقذائف والرصاص املتفجر، كما تمكنت 
ــني بينهم  ــروج عرشات املدني ــش بتأمني خ ــدات من الجي وح
ــة تحتجزهم كدروع  ــاء وأطفال كانت التنظيمات اإلرهابي نس
ــق الغوطة  ــدة مرسابا يف عم ــد األقبية يف بل ــة داخل أح برشي

الرشقية بعد تحريرها.
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