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حذر رئيس أركان الجيش البريطاني نيك هوتون من أن تنظيم "داعش" سيستعيد عافيته بعدما دمرت الغارات الجوية األميركية في العراق قافلة يعتقد أنها 
تضم بعض قادة التنظيم المتشدد.

وكان ناطق أميركي أعلن السبت، إن غارة جوية بالقرب من مدينة الموصل العراقية أسفرت عن تدمير عشر سيارات تابعة لداعش يعتقد أنها تجمع لقادته، ولم 
تتمكن الواليات المتحدة من تأكيد ما إذا كان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في الموكب.

وأضاف في تصريح لهيئة االذاعة البريطانية "بي بي سي": "ال أريد التسرع في استنتاج أن الموت المحتمل ألحد رموزهم سيؤدي إلى تراجع استراتيجي داخل التنظيم".

بريطانيا: حتى لو قتل البغدادي سيستعيد "داع��ش" 

»منظمة مصرية« تفضح »اإلخوان« في أوروبا
> اعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر 
انها شكلت وفدًا من بعض الحركات السياسية للقيام 
بجوالت في بعض الدول خالل الشهر الجاري وذلك 

بهدف فضح جرائم اإلخوان المسلمين.
وق��ال محمد سعد خيرالله مؤسس الجبهة: إن 
ات مع  هولندا ستكون المحطة األولى حيث ستتم لقاء
مسؤولين في الحكومة الهولندية واألحزاب لعرض 

ملف يكشف جرائم الجماعة وتاريخها اإلرهابي.
)المصري ال��ي��وم(: »سننظم  وأوض��ح خير الله ل�
ندوات وفعاليات ثقافية لمواجهة التطرف الفكري 
واإلره��اب��ي«.. وت��اب��ع: »سننظم زي���ارات لعدد من 
ات مع  البرلمانات األوروب��ي��ة المؤثرة وعقد ل��ق��اء
مسؤولي االتحاد األوروب���ي ولجان حقوق اإلنسان، 
وستكون الجولة الثانية في النمسا حيث سيزور الوفد 
البرلمان النمساوي لعرض افالم عن جرائم الجماعة، 
خاصة بعد وصول معلومات عن صدور تعليمات 
من التنظيم الدولي لها بضرورة نقل مركز الجماعة 
 من قانون النمسا الذي يسمح 

ً
إلى النمسا استفادة

بإيواء جماعات إسالمية مضطهدة في بالدها، وذلك 
بهدف قطع الطريق على التنظيم قبل االستقرار 

في فيينا.
وتوقع خير الله إنصات الحكومات األوروبية للوفد 
خاصة بعد انضمام عدد من شباب أوروبا لصفوف 
داعش، حيث يوجد أكثر من 1700 مقاتل بريطاني 
في صفوف التنظيم اإلرهابي بسبب انتشار افكار 
اإلخوان فيها مع وجود قيادات التنظيم الدولي في 

لندن منذ سنوات طويلة.
وقال طارق محمود المستشار القانوني للجبهة: انها 
رأت ان نشاط وزارة الخارجية المصرية في مواجهة 

الجماعة اإلرهابية في الخارج ضعيف، لعدم قدرتها 
على المواجهة، فيما تستعدي الجماعة دول العالم 
على مصر وتظهر انها ضحية، لذا كان يجب وجود 

تنظيم شعبي لكشف جرائم تلك الجماعة أمام العالم 
باعتبارها التنظيم األم والحاضن لجميع الجماعات 

اإلرهابية.

> ط��ال��ب��ت ف��رن��س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وال��والي��ات 
المتحدة من لجنة في مجلس األم��ن الدولي 
اض��اف��ة الجهاديين م��ن »أن��ص��ار الشريعة« 
الناشطين في ليبيا الى الالئحة السوداء لإلرهاب 

بسبب عالقتهم بتنظيم القاعدة.
وكان تنظيم »أنصار الشريعة« قد وضع على 
الالئحة السوداء للواليات المتحدة بسبب دوره 
في الهجوم في سبتمبر 2012م على البعثة 
الدبلوماسية في بنغازي وأدى إلى مقتل أربعة 

أمريكيين بينهم السفير في ليبيا.

وف��ي ح��ال تم تبني المشروع فسوف يتم 
تجميد ودائ���ع وممتلكات أع��ض��اء التنظيم 
ومنعهم من دخول الدول األعضاء في األمم 
المتحدة.. وكان وزير خارجية فرنسا لوران 
فابيوس قد قدم الطلب في سبتمبر الماضي 
ووصف ليبيا بأنها »بؤرة لإلرهاب«.. وطلبت 
فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة من مجلس 
األمن ادراج فرع »أنصار الشريعة« في بنغازي 
وفي درنة »شرق« على الالئحة السوداء بسبب 
عالقتها بالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

وبتنظيمات متطرفة اخرى.

> معاقبة الناخبين األمريكيين للرئيس 
باراك أوباما وحزبه الذي ُمني بهزيمة في 
االنتخابات النصفية للكونغرس، قد تعني 
عودة الحقبة »الذهبية« للجمهوريين.. 
مع دخ��ول »الجهاديين« كناخبين في 
االنتخابات الرئاسية القادمة أو مؤثرين 

فيها..
وي���رى ال��م��راق��ب��ون أن الجمهوريين 
سيعدون العدة الستعادة البيت األبيض 
في االنتخابات الرئاسية المقبلة، وان 
كانت الحقبة »الذهبية« لديهم ستنعش 
ط��م��وح��ات ال��ق��وة ل��ط��ي صفحة الكفاء 
أمريكيا في العالم واهتزاز صورتها الذي 
شجع الكرملين وبكين على »التمرد« 

واللعب على رياح »الحرب الباردة«.
وتذهب التحليالت إلى أن العرب أمامهم 
سنتان حتى يتبدل سكان البيت األبيض 
وان درجت العادة على تسمية الرئيس 
»البطة العرجاء«  األمريكي أو سياسته ب�
خالل النصف األخير من واليته الثانية، 
فالحال أن أوباما بدأ واليته األولى بكثير 
من الوعود الرومانسية ليصبح متهمًا بأنه 
هو الذي نال من هيبة الواليات المتحدة 

في العالم إذ استعجل اللعب بكل األوراق 
التي تملكها وكشفها للخصوم.

في عهد أوباما تبدو إي��ران في موقع 

المتفرج فيما التحالف وعلى رأس��ه ما 
كان يومًا »شيطانًا أكبر« لديها »ينظف« 
ساحتها الخلفية العراق من ارتكابات 

أبوبكر البغدادي.

وف��ي عهد أوب��ام��ا أيضًا ب��ات »الحرس 
الثوري« على ضفاف المتوسط ووسعت 
إيران دائرة نفوذها بين دجلة والفرات.. 
في عهد أوباما شنت اسرائيل اشرس 

حرب على الفلسطينيين في قطاع غزة، 
بررتها إدارته وغطتها فظائع اإلرهاب 

في المنطقة العربية.
وفي عهده أيضًا وتحت غطاء إيراني- 
بيد في سوريا مئتا ألف سوري 

ُ
روس��ي أ

خالل اقل من أربع سنوات..
ن��زع أوب��ام��ا فتيل ال��س��الح الكيماوي 
ح��م��اي��ة الس���رائ���ىل، وف��ت��ك »داع���ش« 
بسوريين وعراقيين، ذبحًا واع��دام��ًا 

وتشريدًا..
بعد »البطة العرجاء« هل يمكن العرب 
أن يأملوا برئيس أمريكي جمهوري، ال 
يوسع طوق عواصم الخراب؟.. الرئيس 
»الديمقراطي« الذي استمرأ التفرج على 
زلزال الدمار الشامل، ألم يمهد األراض 
للصقور الذين مازالوا يحلمون بالشرق 

األوسط الجديد.
األكيد أن خوف أوباما من تفشي »ايبوال« 
ل��م ينجح ف��ي تحويل اه��ت��م��ام الناخب 
األمريكي وقلقه م��ن تفشي »داع��ش« 
في الواليات المتحدة.. بهذا المعنى كان 

»الجهاديون« الناخب األكبر.

> قالت الحكومة الكويتية انها اتخذت 
ات المشددة للرقابة  جملة من اإلج��راء
على انشطة الجمعيات الخيرية في 
البالد وذلك في اطار مسعاها لمكافحة 

التطرف، ونشر الفكر المعتدل.
وقال وزير العدل واألوق��اف يعقوب 
الصانع: ان الحكومة تعكف على مراقبة 
انشطة العديد من الجمعيات الخيرية 

عبر ديوان وزارة المالية.
وداف���ع رئيس مجلس األم��ة السابق 

ج��اس��م ال��خ��راف��ي ع��ن العمل الخيري 
في الكويت، نافيًا أي اتهامات تشير 
إلى تورطه في دعم جمعيات خيرية 
مشبوهة بعالقاتها بجماعات إرهابية.

وكانت السلطات الكويتية قد اعلنت 
في وقت سابق انها تراقب عددًا ممن 
قالت انهم ينتمون إلى »تنظيم الدولة 

اإلسالمية« )داعش( على أراضيها.
وك��ش��ف ال��ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ة عن 
وج��ود عناصر تنتمي إلى التنظيم في 

الكويت، مضيفًا: أن وزير الداخلية ابلغه 
ان األجهزة األمنية تعكف على مراقبة 

تلك العناصر..
يشار إلى أن جمعية التراث اإلسالمي 
التي اش��ارت تقارير دولية إلى صلتها 
بتمويل اإلره��اب نفت قبل يومين أي 
عالقة لها بالتنظيمات المتشددة، 
السيما »القاعدة« أو »تنظيم الدولة 
اإلس���الم���ي���ة« )داع������ش( أو »ج��ب��ه��ة 

النصرة«.

مقتل 4 عسكريين في 
هجوم إرهابي بتونس

> تعرضت حافلة نقل عسكرية تابعة للجيش 
التونسي الطالق نار من قبل مسلحين في شمال غربي 
البالد، اسفر عن مقتل اربعة عسكريين وجرح آخرين..

فيما تواصلت حملة االنتخابات الرئاسية في اسبوعها 
األول وسط تنافس شديد بين المرشحين للرئاسة..

وقالت وزارة الدفاع ان العسكريين قضوا بعد تعرض 
حافلتهم الطالق نار من قبل »إرهابيين« في والية 
الكاف شمال غرب البالد، التي تشهد تحركات نشطة 

للجماعات اإلرهابية.

الجزائر: »جبهة التحرير« 
تحاور »اإلخوان«

> أعلن حزب »جبهة التحرير الوطني« الحاكم في 
الجزائر، عن تنظيم لقاء تشاوري غير مسبوق سيجمع 
قياداته بقادة »حركة مجتمع السلم« )اخوان الجزائر( 
والتي تبنت خطأ معارضًاَ للسلطة في السنوات الثالث 

األخيرة.
وف��اج��أ ه��ذا االع���الن مراقبين كثر ن��ظ��رًا لغموض 
المحيط ب��ه��ذا ال��ت��ق��ارب المفاجئ، ول��م يعد شكل 
المشاورات التي تجري حاليًا بين األحزاب الجزائرية ما 
بين اليمين واليسار يلفها الغموض بحسب مراقبين 

للشأن الجزائري.

النرويج تتحسب 
لتهديد إرهابي

> أفاد تقرير صادر عن األمن العام في النرويج تزايد 
التهديدات بوقوع هجوم إرهابي في البالد، في وقت 
تعتزم الحكومة ارس��ال فريق تدريب عسكري إلى 

العراق للمساعدة في مكافحة مسلحي »داعش«.
وق��ال التقرير ان عسكريين وشرطة وسياسيين 
رفيعي المستوى من المحتمل ان يكونوا األه��داف 

الرئيسية لهجوم إرهابي محتمل في المستقبل.

التحفظ على أموال أبناء 
مرشد اإلخوان

> قررت لجنة حصر وإدارة أموال اإلخوان في مصر 
التحفظ على أم��وال أبناء محمد مهدي عاكف مرشد 
الجماعة األسبق وتسعة عناصر اخوانية اخرى بناًء على 

ت��ح��ري��ات األج��ه��زة 
األمنية.

وش������م������ل ق�������رار 
ال���ت���ح���ف���ظ ج��م��ي��ع 
األم���������وال ال��س��ائ��ل��ة 
والمنقولة والعقارية، 
تنفيذًا لحكم محكمة 
األم���ور المستعجلة 
بحظر نشاط جماعة 

اإلخوان.

أخبار 

حراك غربي لضم »أنصار 
الشريعة« إلى الالئحة السوداء

اإلرهابيون يدخلون على خط االنتخابات األمريكية

الكويت تشدد الرقابة على الجمعيات الخيرية


