
أفاد مصدر في هيئة األركان العامة الروسية بأن فرق جيش الدبابات 
وجيش المشاة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية ستضم 6 أفواج 

لكل منها.
وقال المصدر إنه تم نشر فرقتين تابعتين لجيشي الدبابات األول، 
والعشرين المؤلل للمشاة في المنطقة العسكرية الغربية، وهما فرقتا 

»تامان« للمشاة الميكانيكية، و«كانتيميروفسكايا« للدبابات.
وأعاد المصدر إلى األذهان أن وزير الدفاع السابق أناتولى سيرديوكوف 
ألغى مؤسسة الفرق واألفواج في الجيش الروسي، فيما أعيدت مؤخرا 
المؤسسة السابقة القائمة على األفواج والفرق، والتي كانت سائدة في 

عهد االتحاد السوفييتي، لتضم الفرقة من جديد ستة أفواج.
وعليه، ستضم من اآلن فصاعدًا كل فرقة دبابات 3 أفواج، وفوجًا 
للمشاة الميكانيكية ، وفوجًا للصواريخ المضادة للجو، وفوجًا للمدفعية 

ذاتية الحركة.
أما فرقة المشاة الميكانيكية فستضم 3 أفواج مشاة  وفوجًا للدبابات 
وفوجًا للصواريخ المضادة للجو، إضافة إلى فوج مدفعية ذاتية الحركة.

وعالوة على ذلك ستحصل كل فرقة على وحدات االستطالع واالتصال 
واإلمداد والتموين والحرب االلكترونية والوقاية اإلشعاعية والكيميائية 

والبيولوجية وغيرها.
ومن المنتظر تشكيل فرقتين أخريين للمشاة الميكانيكية، لتمثال 
أساسا للجيش العشرين للمشاة حتى نهاية العام الجاري في مقاطعتي 

سمولينسك وفورونيج، لتضم كل منها 10 آالف فرد.
هذا وسبق لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أعلن في يناير 
الماضي أن الوجهة االستراتيجية الغربية ستضم مستقباًل 3 فرق 

جديدة.

كما ذك��ر مصدر في المنطقة العسكرية الغربية أن فرقة مشاة 
ميكانيكية جديدة تعّد 10 آالف فرد سيتم حشدها نهاية العام 

الجاري في محافظة روستوف على الدون الروسية.
أما جيش الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية، فقد تم اإلعالن 

عن تشكيله رسميا مطلع العام الجاري.. ويضم هذا الجيش دبابات 
»تي - 72 بي 3« و«تي 80«، فيما من المنتظر أن يتسلم في وقت 
الحق مدرعات من األجيال الجديدة، منها دبابات »أرماتا وعربات 

»كورغانيتس« الحديثة.

بروكسل: إضراب الشرطة احتجاجا على عدم كفاية 
األمن يعيق إعادة فتح المطار

ب��������دأت ش���رط���ة 
م���ط���ار ب��روك��س��ل 
إض��راب��ا ع��ن العمل 
اح����ت����ج����اج����ًا ع��ل��ى 
ات األمنية  اإلج�����راء
ال����ج����دي����دة ل��ع��دم 
ت��ه��ا ل��ت��أم��ي��ن  ك��ف��اء
ال���م���ط���ار، وه����و ما 

علن عنها مسبقًا.
ُ
يعيق خطط العمل الجزئي التي أ

وقال فينسينت غليس، رئيس اتحاد الشرطة البلجيكية: إن أفراد الشرطة 
بدأوا اإلضراب بسبب التفجير الذي وقع في 22 مارس الماضي.

ات الجديدة  وتابع: »ال يمكننا متابعة العمل وكأن شيئًا لم يكن. اإلج��راء
التي وضعتها الشركة التي تدير المطار غير كافية لتأمين العاملين أو 

المسافرين«.
ات األمنية في صاالت المغادرة، مثل  وطالب بتطبيق المزيد من اإلج��راء
استخدام أجهزة اكتشاف المعادن، وأجهزة مسح أجسام وحقائب المسافرين.. 
كما يجب التأكد من أن »الحقائب واألفراد المتواجدين في صالة المغادرة في 

طريقهم بالفعل إلى خارج البالد«.

وول استريت: »داعش« أنتج قنابل كيميائية
 بجامعة الموصل العراقية

نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« تقريرًا يؤكد استيالء داعش على 
مختبر الكيمياء في جامعة الموصل واستخدامه في إنتاج عبوات ناسفة 
متطورة وقنابل كيميائية..ونقلت الصحيفة عن الفريق العراقي حاتم 
المكصوصي أن مركز جامعة الموصل هو أفضل مركز للبحوث، وأن مختبر 
الكيمياء فيه إمكانات ذات مستوى عال ستعزز قدرة التنظيم على شن 

هجمات في البالد.
وأوضحت الصحيفة أن »المتدربين يذهبون إلى الرقة )سوريا(، ثم إلى جامعة 
الموصل الستخدام الوسائل المتوافرة في المختبرات،  لكن من غير الواضح ما 
إذا كانت مختبرات التنظيم لصناعة  القنابل في الموصل ال تزال قائمة وعاملة«. 
وذكر المصدر أن قوات التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد داعش قد 
استهدفت الجامعة المترامية األطراف بالضربات الجوية أكثر من مرة، كان 
آخرها في 19 مارس الماضي..وأكد البنتاغون أنه يتابع منشأة لتخزين األسلحة 

ومقر داعش، ولكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم الجيش االمريكي في العراق 
لصحيفة وول ستريت جورنال: إن »التحالف سوف يستمر في ضرب هذه 
المواقع التي توفر الدعم العسكري لداعش  وتسخر له المختبرات في إنتاج 
القنابل«..من جهة أخرى، كشف مصدر علمي في جامعة الموصل أن ستة 
عناصر من تنظيم داعش اختفوا من أروقة الجامعة بعد اشهر أمضوها في 
البحث والتجريب داخل مختبرات قسم الكيمياء في كلية العلوم في الجامعة.
وبّين المصدر أن جامعة الموصل هي الصرح العلمي الوحيد الذي وقع تحت 
سيطرة داعش وأن التنظيم اإلرهابي كلف فريقا من المتخصصين في الكيمياء 
وعلم األحياء بإنتاج خلطة كيمياوية أو جرثومية قد تكون نواة لسالح جرثومي 

أو كيمياوي فتاك. 
الفريق الداعشي، بحسب المصدر، يتكون من ستة أشخاص في بادئ األمر 
من جنسيات مختلفة، بينهم سوريان وعراقي، على األقل، ويقال إن العدد 

ازداد قبل أن يتوقف كل شيء فجأة.
المصدر أفاد بأن عددًا من أساتذة الجامعة انضموا إلى داعش تحت تهديد 
السالح، بعضهم كان يعمل باحثًا في مؤسسات التصنيع العسكري وفي 
المنشآت الكيميائية والبيولوجية التي كان يشرف عليها حسين كامل صهر 
الرئيس العراقي األسبق صدام حسين ، موضحًا أن هذا الفريق الجامعي اختفى 
قبل عدة أسابيع، من غير أن يوضح سبب اختفائه. إال أن مصادر أمنية ترجح 
أن الفريق نقل بعض المعدات وما توصل إليه من نتائج بحثية إلى سوريا 
خشية من تعرض الجامعة إلى القصف، بينما قالت مصادر أخرى إن الجامعة 
تحولت إلى ساحة تصفيات بين عناصر داعش وربما كانت التصفيات قد طالت 
بعض اعضاء الفريق البحثي، أو أنهم فروا من نيران القصف إلى جهة مجهولة.

محتجون في بيروت يقتحمون مكاتب جريدة سعودية

اقتحمت مجموعة من الشبان 
اللبنانيين -ال��ج��م��ع��ة- مكاتب 
ص��ح��ي��ف��ة »ال���ش���رق األوس�����ط« 
ال����س����ع����ودي����ة ف�����ي ب����ي����روت، 
احتجاجًا على ما وصفوه برسم 
كاريكاتوري مسيئ يظهر فيه 
علم لبنان تحت عبارة »كذبة 

نيسان«. وجاء هذا التحرك االحتجاجي من قبل مجموعة من خمسة إلى ستة 
شبان، دخلوا مكاتب »الشرق األوسط« في بيروت بشكل مفاجئ، بحسب ما 
أظهر شريط مصّور نشر عبر صفحة بيار الحشاش على موقع »فيسبوك«، 
وهو أحد الناشطين البارزين في »الحراك المدني« اللبناني..وأظهرت اللقطات 
سجااًل بين المحتجين واثنين على األقل من صحفيي »الشرق األوسط«، عمد 
بعدها الناشطون إلى بعثرة بعض محتويات مكاتب الجريدة، وتمزيق بعض 
أعدادها. وعمت حالة من االستياء مواقع التواصل االجتماعي بعد نشر »الشرق 

األوسط« الرسم الكاريكاتوري.

اإلرهاب دمر 20% من آثار تدمر
ق����ال م��ح��اف��ظ حمص 
ط�������الل ال�������ب�������رازي ف��ي 
تصريحات لوسائل اإلعالم 
إن إره���اب���ي���ي »داع����ش« 
دم����������روا خ�������الل ف���ت���رة 
سيطرتهم على مدينة 
تدمر األثرية نحو %20 

من آثارها.
وأوض������ح أن����ه الي��م��ك��ن 
للسلطات السورية حاليا 
ت��ق��دي��ر ق��ي��م��ة ال��م��ب��ال��غ 
المالية الضرورية إلعمار آثار تدمر حتى انتهاء العمل على إزالة األلغام التي 
زرعها اإلرهابيون.. وكشف أن قرابة 60 منظمة من مختلف أنحاء العالم 

عرضت مساعدتها على السلطات السورية في إعمار آثار تدمر.
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وزير داخلية ألمانيا لالجئين: إندمجوا أو  ارحلــــوا!
أعلن وزي��ر الداخلية األلماني توماس دي ميزير عن نية 
حكومته إدخال تعديالت جديدة على قانون اللجوء، تفرض 

على الالجئين االندماج في المجتمع األلماني.
وحذر دي ميزير: »من سيرفض تعلم اللغة األلمانية والسماح 
ألقاربه باالندماج، كالنساء والفتيات على سبيل المثال، ومن 
سيرفض عروض العمل.. فلن يحصل على تصريح إقامة مفتوح 

بعد السنوات الثالث!«.

وجاءت هذه الخطوة بعد الضغوط واالنتقادات الكبيرة، التي 
تعرضت لها الحكومة االئتالفية والمستشارة أنغيال ميركل بشأن 
ملف الالجئين، وصعود نجم حزب »البديل من أجل ألمانيا« 
»AfD« المعارض لسياسة الباب المفتوح لالجئين، التي 
استقبلت ألمانيا بموجبها قرابة مليون مهاجر غير شرعي العام 
الماضي، إضافة إلى نحو مائة ألف آخرين وصلوا منذ بداية العام 

الحالي، بحسب دي ميزير.

اخبار متفرقـة موسكو تعزز جيشها على الحدود مع أوروبا

العراق: تراجع حدة األزمة السياسية إثر إعالن 
العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط

تراجعت ح��دة األزم��ة السياسية في 
العراق -الخميس- بعدما ق��دم رئيس 
ال����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي إل��ى البرلمان 
تشكيلة حكومية من التكنوقراط، ما 
دف��ع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
إل���ى إن��ه��اء االع��ت��ص��ام داخ���ل المنطقة 
الخضراء المحصنة..ودعا الصدر أنصاره 
المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات 
المنطقة ال��خ��ض��راء ال��ت��ي ت��ض��م مقار 

الحكومة، إلى إنهاء االعتصام.
وكانت البالد شهدت حالة من االستنفار 
ات مشددة حول المنطقة  األمني وإجراء
الخضراء ووزارتي الداخلية والدفاع، وتم 
استدعاء قوات من المحافظات الجنوبية 

لحماية المؤسسات األمنية.
وقال الصدر في كلمة متلفزة من داخل 
خيمة اعتصامه داخل المنطقة الخضراء: 
»ق���ام األخ )ح��ي��در( ال��ع��ب��ادي )رئ��ي��س 
الوزراء( بخطوة شجاعة بإعالن تشكيلة 
وزاري����ة كاملة ع��دا وزارت����ي الداخلية 
وال���دف���اع ووض��ع��ه��ا ب��ي��ن ي���دي مجلس 

النواب«..وأضاف: »هذه واحدة من ثمار 
اعتصامكم وسيتم التصويت عليها خالل 

أسبوع أو عشرة أيام ال أكثر«.
وت��اب��ع: »م��ن هنا وم��ن ه��ذا المنطلق 
القيام بالتالي،، أواًل، استمرار التظاهرة 
الحاشدة بعد كل صالة جمعة وفي كل 
محافظة للضغط على البرلمان للتصويت 
على التشكيلة الوزارية التي نأمل أن تكون 

بعيدة عن حزب السلطة«.
وتضم حكومة التكنوقراط التي أعلن 
عنها رئيس الوزراء حيدر البعادي 16 
حقيبة، ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع.
وق��ال العبادي في كلمة أم��ام مجلس 
ال��ن��واب: »نعيش لحظة تاريخية وأن��ا 
س��أق��دم التشكيلة ال���وزاري���ة تنفيذًا 

لإلصالحات، وتحترم المكونات«.
وأضاف: أن الوزراء »اختيروا على أسس 
ة وال��ق��درة القيادية،  المهنية وال��ك��ف��اء

والصالبة في تنفيذ البرنامج الحكومي«.
وتابع العبادي: »ربما استثنيت وزارتين 

فقط، هما وزارتا الداخلية والدفاع لسبب 
واض���ح، نحن ف��ي حالة ح��رب وعمليات 
عسكرية ووضع أمني، لذلك أجلتهما في 

الوقت الحاضر«.
وق��ال: »ال أستطيع أن أشكل حكومة 
بدون االنسجام مع البرلمان، أنا طرحت 
تغييرًا جوهريًا، والكتل لم تقدم لي سوى 
اسمين فقط، ليس لدي اآلن تغيير كلي«.
وقدم العبادي ملف ال��وزراء مغلقا إلى 

هيئة رئاسة البرلمان.
ولم يخِف رئيس الوزراء الضغوط التي 
تعرض لها م��ن األح���زاب الكبيرة التي 
تتقاسم السلطة منذ 13 عاما، وقال في 
هذا الصدد: »أنا أعترف بوجود البعض 
الذين يعملون على تأزيم في المواقف«.

ويشمل اإلص��الح ال��ذي سبق أن صوت 
عليه البرلمان تغييرًا شاماًل لجميع رؤساء 
الهيئات المستقلة والوكالء والمديرين 
العامين والسفراء، وصواًل الى القيادات 
األمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية 
والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات.

وتهيمن األحزاب الكبيرة على السلطة 
من خالل المحاصصة السياسية وتقاسم 
االم���ت���ي���ازات، وق����د ت��ق��اس��م��ت جميع 
المناصب العليا في ال��دول��ة، األم��ر الذي 

ات. أبعد الكفاء
ورغ���م ال��ت��ف��اؤل ال���ذي ي��س��ود ال��ش��ارع 
العراقي اآلن، يعتبر البعض أن موافقة 
ت تحت ضغط  الكتل السياسية ج���اء
ال���ش���ارع، وق���د تتنصل األح�����زاب عن 
وعودها وتعيد النظر في موقفها خشية 

خسارتها ما تتمتع به من امتيازات.

السعودية تقف على رأس الدول الخليجية التي 
تدعم االرهابيين في جميع أنحاء العالم. وهي من 
مولت االرهابيين من كل الجنسيات وأرسلتهم الى 
سوريا ولبيبا واليمن والعراق خالل السنوات الماضية 
للقتال ضد األنظمة في تلك البلدان ومن اجل تخريب 

تلك الدول على رؤوس شعبها..
ويأتي الدعم السعودي لالرهابيين متناقضًا مع 
ات التي تتخذها لمكافحة ما يسمى باإلرهاب  اإلجراء
في داخل البالد. وهي تدرك جيدًا ان من يزرع الريح 
سوف يحصد العاصفة ومن يمول االرهابيين البد 
ان يتلقى آثار تمويله على وضعه الداخلي، حيث ان 
عددًا كبيرًا من الشباب السعودي توجهوا بتوجيه 
من علماء الوهابية الحكوميين الى سوريا للقتال 
وقد قتل عدد كبير من هؤالء الشباب المغرر بهم، 

ونقلت جنائزهم الى االراضي السعودية.
وكان الكاتب السعودي داوود الشريان قد شن في 
إحدى حلقات برنامجه »الثامنة« على قناة »ام بي 
سي« في وقت سابق هجومًا شرسًا على بعض الدعاة 

السعوديين متهمًا اياهم بالزج بالشباب السعوديين 
في الحرب في سوريا، وخص بالذكر محمد العريفي، 
وسلمان العودة وسعد البريك، وقال: »انتم من غرر 

بأبنائنا ويجب ان تحاسبوا ويحاسبكم المجتمع«.
وق��ال: »ارحمونا وات��ق��وا الله فينا، وال واح��د من 

أبنائكم ذهب للحرب، ألستم تقولون بأنها الجنة، 
كم«. وانتقد الشريان الشيخ  اذهبوا إليها ونحن وراء
ل: »كيف  عدنان العرعور »الذي يطبل لهم« وتساء
أت��ى ال��ع��رور ال��ى البلد« وم��ن ال��ذي أت��ى ب��ه؟ وكيف 
للقنوات الدينية ان تستضيفه؟«. واختتم هجومه 

الصاعق بالقول: »لن نسكت ما دام ابناؤنا يموتون 
في حرب كافرة«.

والنظام السعودي يخشى اآلن عودة السعوديين 
ال��ذي��ن ق��ات��ل��وا ف��ي س��وري��ا ال���ى ب��الده��م خ��وف��ًا من 
التحاقهم بالجماعات االرهابية المسلحة في الداخل 
لمهاجمة مقرات النظام.وقد فشلت السعودية في 
اسقاط النظام السوري رغم تقديمها المال والسالح 
والمساعدات اللوجيستية للجماعات اإلرهابية 
هناك رغم الدعم المالي والتسليحي واللوجيستي 
السعودي الخليجي للمسلحين في سوريا فان نتائج 
ال��م��ع��ارك تشير ال��ى فشل ال��م��ؤام��رة السعودية 
وهزيمة المسلحين في المعارك، وهذا ما أغضب 
ال��ق��ادة السعوديين الذين كانوا يعتقدون أنهم 
سيستطيعون اسقاط النظام السوري والرئيس 
بشار األسد خالل شهر رغم أنهم وألكثر من أربعة 
أعوام مثلما فشلوا بعد عام من تحقيق أي نصٍر في 
اليمن الذي دمروا بنيته التحتية وقتلوا اآلالف من 

أبناء شعبه.

السعودية تدعم االرهاب في الخارج وتحاربه في الداخل!

ليبيا: اتساع نطاق الدعم لحكومة
 الوفاق الوطني 

تلقت حكومة الوفاق الوطني الليبي 
المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج 
دعمًا كبيرًا بعد أن اعلنت 10 بلديات 
كانت تتبع للسلطة التي كانت تسيطر 

على طرابلس دعمها لها.
ون��ش��ر ال��م��رك��ز اإلع���الم���ي لمدينة 
صبراتة بيانًا ل��رؤس��اء بلديات زلطن 
ورقدالين والجميل وزوارة والعجيالت 
وص��ب��رات��ة وص��رم��ان وال��زاوي��ة الغرب 
وال���زاوي���ة وال���زاوي���ة ال��ج��ن��وب تأييدًا 

للمجلس الرئاسي وحكومة التوافق.
في غضون ذلك، أفادت تقارير ليبية 
ب��أن خليفة الغويل رئ��ي��س الحكومة 
المستقلة المعلنة في طرابلس فر إلى 

مصراتة.
ووضع ثالثة زعماء سياسيين ليبيين 
يعارضون حكومة الوفاق تحت طائلة 
عقوبات االتحاد األوروبي االقتصادية، 
وف��ق��ًا للصحيفة ال��رس��م��ي��ة ل��الت��ح��اد 

األوروبي.
وشملت العقوبات الغويل باإلضافة 
إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر 
الوطني العام في طرابلس وهو واحد 
من برلمانون متنافسين على السلطة 
وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف 

به دوليًا في طبرق.

وأش����ارت ال��ت��ق��اري��ر إل���ى أن البنوك 
والمحال فتحت أبوابها أمام المواطنين 
ك��م��ا سيطر مسلحون يعتقد انهم 
تابعون للحكومة الجديدة المعترف 
بها دوليًا على مقر التلفزيون الرسمي 
في خطوة تشير إلى إحكام السيطرة 

على العاصمة.
وعقد ال��س��راج اجتماعًا م��ع أعضاء 
حكومته ف��ي مقر رئ��اس��ة ال���وزراء في 
العاصمة الليبية في الوقت الذي خرج 
مواطنون ليبيون للتظاهر في شوارع 

طرابلس تأييدًا للحكومة الجديدة.
وكانت األمم المتحدة تعهدت بالنظر 
في رفع العقوبات عن صندوق الثروة 
السيادية الليبي، إذا تمكنت الحكومة 
ال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا األم����م ال��م��ت��ح��دة من 

استعادة السيطرة على البالد.
وغ��رق��ت ليبيا ف��ي ف��وض��ى م��ن��ذ أن 
أطاحت القوات الغربية بقيادة حلف 
ال��ن��ات��و ب��ال��رئ��ي��س ال��ق��ذاف��ي ف���ي ع��ام 

2011م.
وم���ن���ذ ع�����ام 2014م ت��ن��اف��س��ت 
حكومتان على إدارة البالد، واحدة في 
طرابلس تدعمها ميليشيات مسلحة 
قوية واألخرى في ميناء طبرق على بعد 

نحو 1000 كيلومتر عن العاصمة.


