
تراجع صورة اإلسالم بفرنسا 

كشف استطالع للرأي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن صورة 
اإلسالم تراجعت مقارنة مع السنوات الماضية، واعتبر أن من بين األسباب التي 

أدت إلى ذلك "رفض المسلمين االندماج" في المجتمع الفرنسي.
وسجلت صورة اإلسالم تراجعًا في فرنسا عما كانت عليه عام 2010م، وهي 
ظاهرة تعود بصورة خاصة إلى تراجع صورة اإلسالم لدى اليسار، بحسب ما 
ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الجمعة، استنادا إلى استطالع للرأي أقام مقارنة 
بين فرنسا وألمانيا بهذا الصدد.وذكرت الصحيفة بصورة عامة أنه "في 
2010م كان 55% من الفرنسيين يعتبرون أن 'نفوذ اإلسالم وحضوره 
أكبر مما ينبغي' في بالدنا. ووصلت نسبتهم اليوم إلى 63%، بزيادة ثماني 

نقاط"، موردة نتائج استطالع الرأي الذي أجراه معهد "إيفوب" الفرنسي.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن��ه "ف��ي 2010م ك��ان 39% من ناخبي الحزب 
االشتراكي يعتقدون أن مكانة اإلس��الم 'أكبر مما ينبغي'. أما اآلن، فبات 

52%" يفقدو ذلك.

ك خلية إرهابية.. 
ّ

المغرب يفك

أعلنت الداخلية المغربية الجمعة عن تفكيك خلية مشتبه في صلتها 
بتنظيم "داع��ش" عبر إنشاء والية له بشمال المغرب، فيما أعلنت وزارة 
الدفاع الوطني الجزائري القضاء الخميس على عنصرين وصفتهما باإلرهابيين.
وقال المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمخابرات المغربية: إن 
العناصر األمنية المغربية تمكنت من إلقاء القبض على ثالثة أفراد في مدينة 
الناظور، بأقصى الشمال المغربي، "أظهرت المعطيات أن المشتبه بهم تلقوا 
تعليمات من قياديين بتنظيم الدولة ألجل إنشاء والية لها بشمال المملكة"، 
حسب بيان الداخلية.وتابع البيان: أن هذه الخلية "كانت تفكر في التخطيط 
لتنفيذ سلسلة من العمليات االنتحارية بواسطة سيارات مفخخة تستهدف 
مؤسسات حيوية وحساسة بالمملكة، وذلك بدعم لوجيستيكي من هذا 

التنظيم اإلرهابي". 
كما أن أفرادها "قاموا بعمليات مراقبة وترصد إلحدى األهداف الحساسة 

بمدينة الناظور تمهيدا الستهدافها".
وفي الجزائر، قالت وزارة الدفاع الجزائري: إن الجيش الوطني قضى الخميس 
على " إرهابيين اثنين" قرب بلدية أوالد عيسى ببومرداس في شمال الجزائر، 

كما تم "استرجاع أسلحة وكمية من الذخيرة".

اإليرانيون يصوتون في جولة اإلعادة 
يسعى أنصار الرئيس اإليراني، حسن روحاني، إلى الحصول على األغلبية في 

جولة اإلعادة باالنتخابات البرلمانية، على حساب المحافظين.
وقد حقق اإلصالحيون تقدمًا في الجولة األولى من االنتخابات في فبراير 
العام الماضي ولكنهم بحاجة إلى الحصول على 40 مقعدًا إضافيًا للسيطرة 

على البرلمان.
وصوت الناخبون الجمعة الختيار للحسم في 68 مقعدا في البرلمان الذي 

يضم 290 مقعدا.
ويطالب اإلصالحيون بتفتح إيران على االستثمارات األجنبية، ويدعمون 
التقارب الدبلوماسي، مع دول العالم، ويسعون لتحقيق إصالحات إجنبية 

في الداخل.
وجرت الجولة األولى من االنتخابات بعد 6 أسابيع من توقيع طهران اتفاقا 

نوويا مع القوى العظمى، إدى إلى رفع الحظر االقتصادي عنها.

وأضاف أفاناسييف: "من المصادر األساسية لتمويل 
اإلرهابيين واردات يحصلون عليها م��ن تهريب 
النفط وآث���ار ال��ت��راث الثقافي، فضال ع��ن جمع ما 
يسميه اإلرهابيون بالضرائب المفروضة على السكان 

المحليين ورجال األعمال".
وتعليقا على نشاط تنظيم "داع��ش" في سوريا، 
أكد أفاناسييف أن بعض الدول تسعى إلى استخدام 
مسلحيه من أجل اإلطاحة بالرئيس السوري بشار 

األسد.
وأضاف المسؤول العسكري في هذا السياق أن "قادة 
داع��ش ومجموعات متطرفة أخ��رى، يسعون في 
الوقت الراهن إلى عرقلة تطبيق اتفاق وقف إطالق 

النار، الذي أبرمته دمشق والمعارضة المسلحة".
وأوضح أفاناسييف، قائال: "ويقوم اإلرهابيون من 
أج��ل تحقيق ه��ذا الهدف باستفزازات رامية إلى 
تقويض عملية المصالحة بين أطراف األزمة السورية، 
بما في ذلك شن هجمات على كل من القوات الحكومية 
وممثلي المعارضة المعتدلة، الذين انضموا إلى عملية 

التسوية السلمية".
وش���دد أفاناسييف على أن ه��ذا ي��ح��دث بفضل 
"سياسة المعايير المزدوجة" التي تمارسها بعض 
الدول، التي تحاول استخدام "المجاهدين" من أجل 

اإلطاحة بنظام بشار األسد.

"داعش" يوسع نفوذه في ليبيا 
وبخصوص مواقع تنظيم "داعش" في ليبيا، أعلن 
سيرغي أفاناسييف أن عدد مسلحي فصائل "داعش" 

في البالد قد تجاوز 6 آالف.
وأش���ار االستخباراتي العسكري ال��روس��ي إل��ى أن 
اإلرهابيين "تمكنوا من احتالل موطئ قدم لتوسيع 
نفوذهم في المنطقة"، موضحا أن "داعش" ال يزال 
يسيطر على منطقة على س��اح��ل البحر األبيض 

المتوسط في محيط مدينة سرت تمتد لحوالي 250 
كيلومترا.

وقال أفاناسييف: إن إرهابيي "داعش" يسعون إلى 
منع إحياء مؤسسات الدولة الليبية، مؤكدا أنهم يقومن 
من أجل ذلك بعمليات إرهابية استفزازية وعمليات 
تخريب حقول النفط والغاز، مع إلحاق أضرار مادية 

بالمجموعات المسلحة، التي تواجه التنظيم".  
وشدد أفاناسييف على أن التنظيم اإلرهابي يحاول 
توحيد القبائل المحلية تحت رايته، فضال عن جر 

الدول األخرى بالمنطقة إلى األزمة الليبية.
ولفت أفاناسييف، في هذا السياق، إلى أن وجود 
مصادر تمويلي كبيرة للتنظيم اإلرهابي في ليبيا مكنه 
من جذب أكثر من 4 آالف من المتطرفين من ليبيا 

وتونس ومصر إلى جانبه.
وأع���اد أفاناسييف أيضا إل��ى األذه���ان أن عناصر 

"داع��ش" نفذوا، في مختلف دول المنطقة، سلسلة 
هجمات إرهابية أث��ارت أص��داء شديدة في العالم 

بأسره.
وأضاف أفاناسييف: أن أعمال المسلحين في تونس 
أدت إلى انخفاض واردات قطاع السياحة بمعدل 30 
بالمئة )ما يعادل حوالي 500 مليون دوالر(، "األمر الذي 
أسفر عن تصعيد األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 

تونس"، حسب المسؤول العسكري الروسي.
خطر نشوء "أممية إرهابية" في إفريقيا

كما لفت أفاناسييف إل��ى خطورة جماعة "بوكو 
حرام" المتطرفة الناشطة في نيجيريا والتي تضم 
في صفوفها أكثر من ثمانية آالف مقاتل، علما أن 
"داعش" يعطي هذه الجماعة دورا خاصا في زحفه 

إلى المناطق غير العربية من إفريقيا.
وأض��اف المسؤول العسكري: أن مما يزيد الوضع 

تعقيدا هو تواجد جماعات إرهابية تعرف نفسها على 
أنها فروع لتنظيم القاعدة، في مالي ومناطق متاخمة 

لها من الجزائر وموريتانيا والنيجر.
وتابع أفاناسييف قائاًل: إن معظم هذه الجماعات 
تتنافس مع "داع��ش" حاليا على مصادر التمويل 
ومناطق النفوذ، لكن "نشوء أممية إرهابية شيء ال 
يمكن استبعاده في حال توصلها إلى اتفاق مع داعش 
حول بعض المسائل"، األمر الذي "سيتيح للمتطرفين 
ال��وص��ول إل��ى م��وارد هامة وسيمكنهم من زعزعة 
االستقرار في المنطقة بل وفي القارة )اإلفريقية( 

بأسرها".
تهديد فعلي ألوروبا

وذكر أفاناسييف أن طموحات داعش إلنشاء "دولة" 
تتعدى حدود العالم اإلسالمي، األمر الذي سيجعل 
القارة األوروبية هي األخرى عرضة للتهديد اإلرهابي.

وأشار المسؤول االستخباراتي العسكري بهذا الصدد 
إلى ارتفاع مستوى التهديد األرهابي في أوروبا جراء 
عودة مسلحين قاتلوا في بؤر النزاعات إلى أوطانهم، 
وهم مستعدون لتطبيق ما كسبوا من "الخبرات" 

العسكرية في دول أوروبية.
وذكر أفاناسييف أن أكثر من 800 جهادي وفدوا 
إلى ألمانيا خالل األعوام األربعة الماضية، إلى جانب بقاء 
التوتر األمني "في مناطق تمركز األقليات اإلسالمية 
في النسما وبلجيكا وفرنسا وغيرها من ال��دول في 

غرب أوروبا".
وأضاف: بأن آسيا الوسطى.. بها حوالي 4500 مسلح 

في عصابات على صلة ب�"داعش"
كما أورد أفاناسييف أن قادة ميدانيين منفردين لكل 
من "حركة أوزبكستان اإلسالمية" و"حزب التحرير" 
و"عسكر طيبة" و"اتحاد الجهاد اإلسالمي" أعلنوا 
استعدادهم للقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم "الدولة 

اإلسالمية".
وأش���ار إل��ى أن ال��ع��دد اإلجمالي إلف���راد العصابات 
المرتبطة ب�"داعش" )مع حفاظها على استقالليتها 

اسميا( يناهز 4500 شخص.
وأض���اف: أن زع��م��اء "داع���ش" يخططون لبسط  
سيطرة "خالفتهم" على أراضي عدد من دول جنوب 
ش��رق آسيا، سلطنة ب��رون��اي وإندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة وتايالند والفلبين، وذلك بهدف "بسط 
نفوذهم فيما بعد على المنطقة بأسرها التي يقطن 

فيها أكثر من 250 مليون مسلم".
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 و 40 جريحًا في حلب
ً
سقوط 25 قتيال

صيب نحو 40 آخرين بسقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة على منطقة 
ُ
تل 25 شخصا على األقل وأ

ُ
ق

بستان كل آب، وعلى مسجد بمنطقة باب الفرج بمحافظة حلب السورية.
وأبلغ مصدر في محافظة حلب بأن "مجزرة مروعة وقعت في منطقة بستان كل آب بمحافظة حلب )شمال 
غرب سوريا( نتيجة سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها مجموعات مسلحة، وأشار المصدر إلى سقوط عدد 
من القذائف الصاروخية على جامع الملخانة في باب الفرج، ما أدى إلى نشوب حريق بداخله ووقوع إصابات كثيرة 

أثناء خروج المصلين من صالة الجمعة.

اخبار متفرقـة

33 ألفًا  يقاتلون في صفوف »داعش« في سوريا والعراق
ر من تنامي خطره

ّ
تقرير استخباراتي روسي يحذ

زعماء التنظيم يخططون 
لسيطرة »خالفتهم« 

على أراضي عدد من دول 
جنوب شرق آسيا

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
ب��ش��دة دع����وة م��ا ي��س��م��ى برئيس 
مجلس المستوطنات ف��ي الضفة 
الغربية المحتلة )شيله أدلر( لفرض 
السيادة اإلسرائيلية على األراض��ي 
الفلسطينية. وق��ال��ت ال����وزارة في 
بيان صحفي لها الخميس: إن أقوال 
)أدل��ر( تأتي بعد ج��والت وزي��ارات 
ق���ام ب��ه��ا وزراء ك��ب��ار ف��ي حكومة 
نتنياهو ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة إل��ى 
عدد من المستوطنات في الضفة، 
وأي��ام قليلة بعد التصريحات التي 

أطلقها نائب وزير الحرب اإلسرائيلي إيلي بن دهان، من )البيت 
اليهودي(، خالل مشاركته في إطالق فعاليات االحتفال بما 
يسمى )50 عاما على تحرير قلب أرض اسرائيل، يهودا 
والسامرة(، والتي جرت قرب الحرم اإلبراهيمي في مدينة 
الخليل. وأضافت: كما دعا )بن دهان( إلى ضم الضفة الغربية 
إلسرائيل وفرض السيادة عليها، والبدء من مدينة الخليل..
وذكرت الوزارة بأن هذه األقوال والتصريحات تأتي بتزامن مع 
حمالت يقوم بها المستوطنون واليمين في إسرائيل، بهدف 
زيادة القبضة اإلسرائيلية التهويدية على األراضي الفلسطينية، 
عبر سلسلة من الخطوات أبرزها السعي إلى فرض تدريجي 
للقوانين االسرائيلية على الضفة كمقدمة لفرض السيادة 
االحتاللية عليها وضمها إلى إسرائيل. وتابع البيان: إن الوزارة 

إذ تدين بأشد العبارات هذه 
ال��ت��وج��ه��ات وأق������وال )أدل����ر( 
العنصرية، فإنها ت��ح��ذر من 
م��خ��اط��ر ه����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات 
ال��ت��ي تعكس حقيقة التوجه 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��رس��م��ي ممثال 
بحكومة نتنياهو المتطرفة، 
ف��ي ت��وس��ي��ع قبضة االح��ت��الل 
على أرض دولة فلسطين، من 
خالل سياسة ممنهجة، تقوم 
على مصادرة االراضي وتكثيف 
عمليات هدم منازل المواطنين 
ومنشآتهم، لمحاصرة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة 

)ج(، وترحيل الفلسطينيين من منطقة األغوار.
كما استنكر البيان مضاعفة ع��دد المستوطنين داخ��ل 
الكتل االستيطانية وخارجها، وتحويل البؤر االستيطانية 
إلى مستوطنات، وربطها بالتجمعات االستيطانية القريبة 
منها، عبر شبكات من الطرق يتم شقها على حساب أراضي 
المواطنين. وج��ددت ال��وزارة في بيانها مطالبتها للمجتمع 
الدولي بالتعامل بجدية مع مخاطر وتداعيات التوجهات 
اإلسرائيلية الرسمية واالستيطانية، ودعته للخروج عن صمته 
ات العدوانية التي تسهم بتدمير فرص  تجاه الخطوات واإلجراء

إحالل السالم.

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإدانة دعوات فرض 
السيادة اإلسرائيلية على أراضيها

أعلنت هيئة األركان العامة الروسية، األربعاء أن عدد المسلحين الذين يقاتلون في 
صفوف تنظيم "داعش" اإلرهابي بسوريا والعراق يبلغ 33 ألف شخص.وقال الفريق 
سيرغي أفاناسييف، نائب رئيس اإلدارة الرئاسية التابعة لهيئة األركان العامة والتي تشكل 
جهاز االستخبارات لوزارة الدفاع الروسية، للصحفيين خالل مؤتمر موسكو الخامس لألمن الدولي، إن 
عدد عناصر "داعش" في العراق يصل إلى 19 ألف شخص، بينما يقاتل في صفوف التنظيم اإلرهابي 

بسوريا حوالي 14 ألف مسلح.
وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن اإلرهابيين تتوفر لديهم دبابات وعربات 
مدرعة وبنادق غير مرتدة، باإلضافة إلى منظومات مضادة للدبابات وخاصة بالدفاع 

الجوي، بما في ذلك منظومات محمولة.

سفير السعودية في رومانيا
 اغتصب سكرتيرته و قتلها

كشف موقع "أي دبليو دي" أن السفير السعودي في رومانيا أق��دم على قتل 
سكرتيرته المحلية، بعد أن اغتصبها..واستدعت وزارة الشؤون الخارجية الرومانية 
السفير السعودي لديها إبراهيم عبدالرحمن الراسي، ووّجهت إليه تهمة االغتصاب 

وقتل الفتاة إيوانا فيلسيكو )25 عامًا( التي تعمل سكرتيرة في السفارة.
ووفقًا لتقارير الطب الشرعي األولية، فإن الضحية تعرضت لالعتداء الجنسي والقتل 
ا، وهي تطفو على 

ً
ا بحزام..وُعثر على جثة أيوانا وهي طالبة في كلية الطب أيض

ً
خنق

سطح بركة بالقرب من محطة "كروزافيستي" للطاقة، التي تبعد 24 مياًل الى الجنوب 
من بوخارست..وأمهلت وزارة الخارجية الرومانية البعثة السعودية مهلة 48 ساعة 
لمغادرة البالد. وأوضح مسؤول روماني أن السلطات طلبت إلى السعودية رفع الحصانة 

عن السفير ليتسّنى محاكمته، لكنه أوضح أن السلطات السعودية رفضت الطلب.
وكانت خادمة رومانية تعمل في مقر السفير السعودي في بوخارست تعرضت في 

وقت سابق من هذا العام، للضرب واالغتصاب.

إخالء البرلمان العراقي بعد اقتحامه والعبادي يأمر باعتقال المحتجين
أخلى المتظاهرون -مساء السبت- مقر البرلمان العراقي في المنطقة 
الخضراء ببغداد بعد اقتحامه إثر رفض النواب تشكيلة حكومية جديدة.

وطلب عناصر من ميليشيا الزعيم الديني مقتدى الصدر من المتظاهرين 
المغادرة بعد ست ساعات على اقتحامهم المبنى داخل المنطقة الخضراء، 
وُسمع دوي إطالق نار واستخدم الغاز المسيل للدموع داخل المنطقة 

الخضراء في بغداد.
ودع��ت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين إل��ى الحفاظ على سلمية 
التظاهرات والمال العام والخاص.. وقال العميد سعد معن الناطق باسم 
القيادة: إنه "تم غلق كافة مداخل العاصمة بغداد والسماح بالخروج منها 

فقط لمنع تسلل مندسين إلى العاصمة".
وكان دخول المنطقة الخضراء سلميًا بوجه عام في بدايته، إال أن قوات 
األمن أطلقت الغاز المسيل للدموع واألعيرة النارية مع غروب الشمس في 
محاولة لمنع دخول المزيد من المتظاهرين، وقالت مصادر الشرطة إن 

نحو 12 شخصًا أصيبوا.
وقال متحدث باسم األمم المتحدة وأربعة دبلوماسيين غربيين يقيمون 
بالمنطقة الخضراء: إن المجمعات التي يتواجدون فيها أوصدت.. ونفى 
متحدث باسم السفارة األمريكية تقارير عن إجالء الموظفين.. وقال 
مصدر في مكتب الصدر لرويترز: إن أفراد األمن العراقي شكلوا قوات 
مشتركة مع مسلحي الصدر للتحكم في تحرك المتظاهرين.. وأضاف: أن 
أغلب المتظاهرين أخلوا البرلمان وبعضهم يحضرون لالعتصام في ساحته.

وقال الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم: "إننا نهيب بكافة أبناء شعبنا- 

ال سيما المتظاهرين منهم - تغليب الهدوء وااللتزام بالقانون وضبط النفس 
وعدم المساس بأي من أعضاء مجلس النواب والموظفين والممتلكات العامة 
والخاصة، وإخالء المبنى، كما ندعو رئيسي مجلسي الوزراء والنواب وقادة 
الكتل البرلمانية إلى إجراء التعديل الوزاري المنشود وتنفيذ اإلصالحات 
السياسية واإلدارية ومكافحة الفساد، ونعتبر أن دفن نظام المحاصصة 

الحزبية والفئوية مهمة لم تعد تقبل التأجيل مطلقًا.
من جانبه أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، باعتقال المحتجين 
من أنصار مقتدى الصدر الذين اقتحموا -السبت- مقر مجلس النواب 

العراقي في المنطقة الخضراء.
الى ذلك قال مسؤولون امنيون وطبيون عراقيون: إن اكثر من 120 
شخصًا قتلوا واصيبوا بجروح في تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين 
وقعا امس االح��د في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية 

الجنوبية.

مقتل وإصابة أكثر من 120 شخصًا 
بتفجيرين انتحاريين جنوب العراق


