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قالت الواليات المتحدة وروسيا -الجمعة -في جنيف إنهما أحرزا تقدمًا
في مساعي التوصل إلى وقف إلطالق النار في سوريا ،لكن ال يزال يتعين
تحديد آليات االتفاق حيال وضع حد للنزاع الذي يعصف بالبالد منذ خمس
سنوات.وذكر وزير الخارجية األمريكي جون كيري في مؤتمر صحافي
أعقب اجتماعًا ماراتونيًا استمر لنحو  12ساعة مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف" :تمكنا من توضيح المسار المؤدي" إلى وقف القتال ،من جانبه أكد
الفروف أنه "تم إحراز تقدم مهم جدًا" ،مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه "ما
زال هناك بعض النقاط ،بينها إيصال المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين

المعرضين للخطر في سوريا ،وخصوصًا في منطقة حلب".
وهناك  1,5مليون شخص محاصرون في هذه المدينة بشمال سوريا
نتيجة المعارك بين الفصائل وقوات النظام منذ منتصف يوليو.
وشدد كيري والفروف على أن الخبراء التقنيين للواليات المتحدة وروسيا
سيواصلون اجتماعاتهم في جنيف خالل األي��ام المقبلة لحل المسائل
المتبقية ..وقال وزير الخارجية األمريكي" :نحن نعمل على هذه المسائل"،
مضيفًا" :ال أحد منا (مستعد) لإلعالن عن أمر مهدد بالفشل ،ال نريد اتفاقًا
لمجرد التوصل إلى اتفاق".

ميدل إيست مونيتور «البريطانية»:

السعودية الممول الرسمي لإلرهاب في المنطقة
ذكرت صحيفة "ميدل إيست
م��ون��ي��ت��ور" البريطانية أن
السعودية تتحمل القسط األكبر من
المسؤولية عن اإلره��اب في الشرق
األوسط ،عازية إليها الفضل في بزوغ
نجم تنظيم الدولة اإلسالمية داعش»
في العراق والشام.
وقالت الصحيفة في تقرير لها على
موقعها اإللكتروني :إنه منذ بداية
الحرب األهلية في سوريا في مارس
من العام 2011م ،كانت الحكومة في
الرياض تمول الجماعات اإلسالمية في
قتالها لإلطاحة بنظام الرئيس بشار
األسد ،مشيرة إلى أن تلك الجماعات
شكلت البذرة األولى التي أنبتت تنظيم
داعش اإلرهابي.
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البرلمان التونسي ّ
يصوت على حكومة «الشاهد»

منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة يوسف الشاهد وقدم رئيس الوزراء
التونسي المكلف -فريقه الحكومي إل��ى رئيس البرلمان من دون إج��راء أي
تغييرات ،وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها خالل األيام الماضية من قبل
بعض األحزاب ،سواء منها المعارضة أو تلك المشاركة في االئتالف الحاكم .ونجح
الشاهد في إجبار بعض الكتل السياسية على التراجع عن تهديداتها باالنسحاب
من الحكومة وعدم التصويت لها كما هو الحال مع حزب "آفاق تونس" ،الذي
تحفظت قيادات داخله على بعض األسماء في الحكومة ،ولوحت باالنسحاب،
قبل العدول عن ذلك.
ويقول رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم :إن هنالك حالة انقسام
حول الحكومة بسبب تحفظ قياديين في الحزب على عدد من األسماء على غرار
أحزاب أخرى ،لكنهم وافقوا تحت ضغط الوضع الذي تعيشه تونس ،والذي لم
يعد يحتمل تأخير تشكيل الحكومة.

وأضاف التقرير :أن السعودية ،من جانب ترتبط بعالقات طويلة ومعقدة
مع الجماعات اإلرهابية.واستشهد التقرير بتصريحات السير ريتشارد
ديرلوف ،الرئيس السابق لجهاز االستخبارات السرية البريطانية المعروف
بـ  MI6والتي قال فيها إن السعودية تمثل " مقصدًا جاذبًا ألي ميليشيات
مسلحة يمكنها أن تعارض األنظمة التي ال تتفق مع المذهب الوهابي.
على صعيد متصل ،أشار التقرير إلى أن السعودية تعد موطنًا ألكثر
موقعين مقدسين في اإلسالم ،المسجد الحرام ً بمكة والمسجد النبوي في
المدينة ،ومن ثم فهي تمثل دائمًا هدفًا محتمال للجماعات المتطرفة التي
ربما ترغب في االستيالء على المدينتين.
واستشهد تقرير "ميدل إيست مونيتور" بـ"البروباجاندا " التي ينتهجها
تنظيم الدولة «داعش» وتعهداته بـ"تحرير المدينتين الكائن بهما الحرمان
الشريفان".ولفت التقرير إلى أن السعودية ،بوصفها دولة تتمتع بقبضة
أمنية محكمة وتمتلك جهاز دولة ثريا ،مجهزة للتعامل مع التهديدات

اإلرهابية الداخلية على نحو أفضل من جيرانها من الدول األخرى.
ومع ذلك ،والكالم ال يزال للتقرير ،لن تختفي المشكلة الرئيسية ريثما
تتوقف الرياض عن تمويل وتشجيع وتغذية الجماعات المسلحة في الخارج
إال حينما يتفق ذلك مع المصالح السعودية.
وكانت تقارير إعالمية أوروبية قد سلطت الضوء على الدعم المستمر
من نظام آل سعود منذ سنوات طويلة للتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة
المختلفة التي تشيع القتل والخراب في سوريا ،ما أدى إلى خلق "وحش
مخيف" يعرف باسم تنظيم داعش اإلرهابي الذي يرتكب مجازر وجرائم
تتخطى كل حدود الفظاعة.
وأشارت التقارير إلى أن مساعي نظام آل سعود لنشر األفكار الظالمية
وااليديولوجيات المتطرفة ليس فقط في سوريا بل في العالم بأسره
من خالل دعم تنظيمات إرهابية عدة دون اكتراث للجرائم البشعة التي
ترتكبها ولدماء األبرياء التي تقوم بسفكها.

ورأت أن نظام آل سعود يشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل التنظيمات
اإلرهابية منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك من خالل المبالغ الطائلة التي
أنفقها في سبيل نشر "فكرها الوهابي المتزمت".
وبحسب تقارير أعدتها وزارة الخارجية األمريكية فإن نظام آل سعود
استثمر على مدى العقود األربعة الماضية أكثر من عشرة مليارات دوالر
في "مؤسسات خيرية" مزعومة في محاولة لنشر االيديولوجية الوهابية
التي تتسم بالتعصب والقسوة ،فيما يقدر خبراء استخبارات اوروبيون بأن
 %20تقريبًا من هذه األموال السعودية تم تحويلها إلى تنظيم القاعدة
وتنظيمات إرهابية أخرى.
ولفتت التقارير إلى أن تدافع الممولين السعوديين لتمويل التنظيمات
اإلرهابية المختلفة أدى إلى خلق "وحش نائم" في محاكاة واضحة لما فعله
نظام آل سعود في ثمانينيات القرن الماضي من خالل دعمه لحركة طالبان.

خروج آالف المسلحين من داريا بسوريا

تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة في
مدينة داريا في الغوطة الغربية بريف دمشق ،يقضي بخروج آالف المدنيين
والمقاتلين من هذه البلدة المحاصرة منذ 2012م..
وأفاد اإلعالم السوري الرسمي توصل الحكومة السورية والفصائل المقاتلة
في مدينة داريا ،إلى اتفاق يقضي بخروج آالف المسلحين والمدنيين من هذه
البلدة المحاصرة منذ العام 2012م..
"اتفاق التسوية" ينص على "خروج
وذكرت وكالة األنباء الرسمية سانا أن ً
 700مسلح من المدينة إلى مدينة إدلب" ،فضال عن "خروج  4000من الرجال
والنساء مع عائالتهم ونقلهم إلى مراكز اإليواء" ،من دون تحديد موقعها.
ويتضمن االتفاق أيضًا "تسليم السالح الخفيف والمتوسط والثقيل إلى
الجيش".وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء الفرنسية أن "الخطوة المقبلة
ستكون بدخول الجيش إلى المدينة".

خبير بالجماعات اإلرهابية:

جيش الخالفة االلكتروني البديل القادم لداعش

ً
 280قتيال و 15مفقودًا حصيلة زلزال إيطاليا

عراك باأليدي في البرلمان العراقي
أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت -الخميس -عن
اع�ت�ق��ال م��واط��ن كويتي يعمل ل��دى إح��دى المؤسسات
الحكومية ،ويستغل مكتبه وحاسوبه في اختراق المواقع
الرسمية في بعض ال��دول ،لنشر الفكر المتطرف الخاص
بتنظيم "داع� ��ش" اإلره��اب��ي .وع�ل��ق الخبير ف��ي ش��ؤون
الجماعات اإلرهابية عمر بدر الدين على الواقعة لوكالة
«سبوتنيك» الروسية بأن هذه الحالة ليست فردية وليست
نادرة من نوعها ،فالتنظيم اإلرهابي ينشر كثيرًا من عناصره
داخ��ل مؤسسات ال��دول العربية الحكومية ،وجميع هؤالء
يعملون لصالحه بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
 YOUTUBEداع��ش يعلم أطفال "أش�ب��ال الخالفة"
اإلجابة على سؤالين فقط ..وأضاف بدر الدين ،الخبير في
شؤون الجماعات الدينية المتطرفة :أن بعض القيادات في
الدول العربية ،ممن يقودون المؤسسات الدينية الكبرى
والوزارات المهتمة باألديان ،ينتمون لفكر التنظيم اإلرهابي،
بل إن بعضهم يرفضون أي مبادرات أو محاوالت لتكفير
الدواعش على الرغم من كل ما يرتكبونه من جرائم قتل
وجرائم ضد األديان وضد اإلنسانية..
وتابع الخبير" :التنظيم اإلرهابي استغل انشغال العالم

العربي والغربي _ بمحاربة عناصره على األرض ،وتمكنمن تشكيل جيش إلكتروني متكامل ،يسمى "جيش الخالفة
اإللكتروني" ،ومهمته ال تقل أهمية عن مقاتلي التنظيم
الذين يحملون السالح على األرض ،فهو معني بالحرب على
الدوائر اإللكترونية للدول ،وكذلك مهمته تجنيد عناصر
جدد ضمن صفوف التنظيم اإلرهابي.
ويقود الحرب المعنوية ضد شعوب العالم ..ولفت إلى
أن األجهزة األمنية الكويتية ،التي تمكنت من إلقاء القبض
على المتهم عثمان زين نايف ،الذي استغل مكتبه وجهاز
الكمبيوتر لنشر الفكر المتطرف لتنظيم "داعش" اإلرهابي،
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،تدرك جيدًا أنها وضعت
يدها على طرف خيط مهم جدًا ،قد يمكنها من مساعدة
كافة الدول العربية على اصطياد العناصر المماثلة لديها..
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن المتهم اعترف
بأنه عضو رئيس في ما يسمى بـ"جيش الخالفة اإللكتروني"،
التابع لتنظيم "داعش" اإلرهابي ،والمختص باختراق تلك
المواقع ،حيث يقوم بنشر المعلومات األمنية والحساسة منها،
باستخدام كنية ولقب خاص به ،ليتم استخدامها واستغاللها
من قبل عناصر التنظيم اإلرهابي.

اندلع عراك بااليدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي -السبت -على خلفية استجواب
وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته.
واستجوب المجلس وزير المالية وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة
رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني اثر اتهامه بملفات فساد.
وبحسب مصدر برلماني ،فان النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبًا الدراج
موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.
واثار هذا الطلب غضب النواب االكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب
خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خليجية.
واثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.
وبعد استئنافها عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف
نعمة عن ائتالف "دولة القانون" والنائب اشواق الجاف عن كتلة برزاني ،تحول الى عراك بااليدي.
وبعد فض المشاجرة ،صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري ما يعني ان الجلسة المقبلة
ستتضمن تصويتًا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني.
وابرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و 800دوالر)
بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
وصرف نحو  900مليون دينار ( 800الف دوالر) لترميم منزله ًفي المنطقة الخضراء
المحصنة وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية ،فضال عن قروض كبيرة
خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.

قالت السلطات اإليطاليةً إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق وسط
البالد ارتفع إلى  278قتيال ونحو أربعمائة جريح ،مشيرة إلى وقوع عشرات
الهزات االرتدادية في وقت مبكر من يوم الجمعة والليلة السابقة.
وقال رئيس البلدية سيرجيو بيروتزي إن نحو  15شخصًا بينهم بعض
األطفال ما زالوا في عداد المفقودين ..وأضاف للصحفيين" :معجزة فقط هي
ما سيعيد لنا أصدقاءنا أحياء من تحت األنقاض .لكننا ال نزال نحفر ألن هناك
الكثير من المفقودين".
ُ
وقالت الوكالة اإليطالية :إن  207أشخاص قتلوا بمنطقة أماريتشي ،و49
في أركواتا ديل تورنتو ،و 11في أكومولي .وكانت الوكالة قد قدرت سابقًا
عدد القتلى بـ 250شخصًا.وأضاف :أن نحو خمسين هزة ضربت المنطقة ليلة
الخميس وصباح الجمعة ،ووقعت أقوى هزة ارتدادية حوالي الرابعة والنصف
فجر الجمعة ،وبلغت قوتها  4.7درجات على مقياس ريختر على بعد خمسة
كيلومترات شمال غرب بلدة أماريتشي.

تركيا ..قتلى وجرحى من رجال الشرطة
في هجوم بسيارة مفخخة

"داعش" ينشر شريط لصبي بريطاني يعدم أحد األسرى

قتل  11من رجال الشرطة على األقل وجرح  80آخرون الجمعة في هجوم بسيارة مفخخة في جيزري بجنوب
شرق تركيا حسب ما ذكرت وكالة أنباء األناضول التركية.
وأدى الهجوم إلى تدمير المقر العام لقوات مكافحة الشغب .وأوضحت وكالة أنباء األناضول أن القنبلة انفجرت
على بعد خمسين مترا عن المبنى بالقرب من نقطة مراقبة.
هذا وتوعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بالرد على منفذي االعتداء وقال في مؤتمر صحافي" :سنرد
على هؤالء (المنفذين) األشرار بالشكل المالئم اليمكن ألي تنظيم إرهابي أن يأخذ تركيا رهينة".
ويأتي هذا الهجوم بعد يومين على بدء القوات التركية حملة غير مسبوقة في سوريا المجاورة تستهدف
قوات "حزب االتحاد الديموقراطي الكردي" في سوريا وتنظيم "الدولة اإلسالمية".

نشر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة االسالمية" (داعش) شريطًا
مصورًا يظهر فيه صبي يقول التنظيم إنه بريطاني وهو يعدم احد اسرى
التنظيم.ويظهر في الشريط المصور  5صبيان يقفون مقابل  5آخرين يرتدون
ثيابًا برتقالية اللون ،ويظهر فيه ايضًا ان الصبي المذكور ُذو بشرة بيضاء وان
اسمه ابو عبدالله البريطاني.ويظهر في الشريط ايضا صبي عرف بأنه ابو البراء
التونسي وهو يخاطب االسرى  -الذين يبدو انهم اكراد  -والذين يرتدون الثياب
البرتقالية اللون ،متوعدًا إياهم بالمزيد من القتال والعنف.
أما الصبيان الـ  3اآلخرون فجاء في الشريط ان اسماءهم ابو اسحق المصري
وابو فؤاد الكردي ويوسف االزبكي.

