
تركيا تسحب قواتها من العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عقب لقائه بنظيره التركي 
بن علي يلدريم في بغداد، أنه تم االتفاق على طلب العراق بسحب القوات 

التركية من معسكر بعشيقة شمال العراق.
وأكــد العبادي- السبت- خالل مؤتمر صحفي عقده مع يلدريم، أن 
"العراق حريص على إقامة أفضل العالقات مع تركيا"، مضيفًا: أن "القوات 

العراقية حققت انتصارات كبيرة، والدواعش في طريقهم لالنهيار".
من جهته أكــد يلدريم أن أنقرة ال تسمح بــأي عمل يهدد السيادة 
العراقية ووحدة أراضيه..وتابع يلدريم: "وجودنا في بعشيقة هو لتدريب 
وتسليح القوى المحلية لمكافحة داعش اإلرهابي، وقواتنا شاركت في 
عمليات ضد التنظيم"، دون أن يعلن موعدًا النسحاب قوات بالده من 
العراق..وكان العبادي استقبل نظيره التركي والوفد المرافق له في مقر 

رئاسة الوزراء العراقية، في إطار زيارة رسمية إلى بغداد.

استجواب نتنياهو بشأن قضايا فساد

استجوبت الشرطة االسرائيلية 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- 
الــســبــت- لــلــمــرة الــثــانــيــة ضمن 

تحقيق بشأن مزاعم فساد.
وجاء االستجواب، الذي استمر 
خمس ساعات وأجري في منزله 
في القدس، بعد استجواب آخر 
جري االثنين الماضي واستغرق 

ُ
أ

ــجــري  ــيــل..وي ــل ــق ــــل ب فـــتـــرة أق
التحقيق مــع نتنياهو لمزاعم 

عن قبول "هدايا بصفة غير مشروعة" تبلغ قيمتها آالف الدوالرات من 
رجال أعمال، حسبما قالت وسائل إعالم.ودأب نتنياهو على نفي ارتكاب 

أي مخالفات.

جندي امريكي ينفذ هجوم فلوريدا 

كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات األمنية- السبت- عن هوية 
منفذ الهجوم في مطار" فورت لودرديل" الدولي بوالية فلوريدا الذي 
أودى بحياة ٥ أشخاص وإصــابــة ٨ آخرين.وبحسب المصادر ووفق 
معطيات أولــيــة، فــإن منفذ الهجوم استيبان سانتياغو( ٢٦ عامًا) 
ينحدر من أصول التينية، وهو جندي أمريكي سبق وعمل في الحرس 
الوطني في بويرتوريكو وأالسكا بحسب أحد المسؤولين في وزارة الدفاع، 
وترك سانتياغو الجيش في أغسطس الماضي وكان يحمل بطاقة هوية 
عسكرية، وقد تم إرساله إلى الخدمة في العراق بين أبريل ٢٠١٠ حتى 

فبراير ٢٠١١م..
ونقلت بعض وسائل اإلعالم عن أحد أفراد أسرة سانتياغو قولها: إنه 

أصبح أبًا في سبتمبر الماضي، إال أنه أكد أنه يعاني من مشاكل نفسية.

تركيا تفصل ٦ آالف شخص 

طردت السلطات التركية أكثر من ٦ آالف من رجال الشرطة وموظفي 
الخدمة المدنية واألكاديميين بمقتضى قانون الطوارئ- الجمعة- وذلك في 
مواصلة لعملية التطهير التي بدأتها في أعقاب محاولة االنقالب الفاشل 

في يوليو الماضي وذلك بحسب مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية.
وأمــرت المراسيم بطرد ٢٦٨٧ من ضباط الشرطة، و١٦٩٩ من 
مسؤولي وزارة العدل، و ٨٣٨ من وزارة الصحة، وأكثر من ٦٣٠ من 

األكاديميين و١٣٥ مسؤوًال في مديرية الشؤون الدينية.
كما قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي: إنه تم طرد ٣٥٠ 
دبلوماسيًا من وزارته منذ محاولة االنقالب لعالقتهم بما تطلق عليه 
السلطات التركية اسم "منظمة اإلرهاب الغولنية"، في إشارة إلى فتح الله 
غولن، الداعية اإلسالمي التركي الذي يعيش في منفاه االختياري بالواليات 
المتحدة..ومن بين المفصولين غوكان باليك سفير تركيا السابق لدى 
اليونيسكو، وتونكاي بابلي سفيرها السابق إلى كندا، وعلي فنديك سفيرها 

السابق بكوستاريكا.وقد تم القبض على بابلي وفنديك.

٦٠ قتيًال بتفجير إرهابي في إعزاز 

تل ٦٠ شخصًا على األقل وأصيب ٥٠ آخرين- السبت- في تفجير 
ُ
ق

سيارة مفخخة بمدينة اعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.
وصرح إياد شيخ رزوق المسؤول بالدفاع المدني في المدينة لوكالة 
"األناضول"، أن "االنفجار وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية ما أسفر عن 
سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة 
وبالمحالت المجاورة، جراء التفجير"..وذكرت مصادر أن مشافي المدينة، 

الواقعة تحت سيطرة المسلحين، امتألت بجثث القتلى والمصابين.
وسبق وأن تعرضت اعزاز للعديد من التفجيرات خالل الفترة الماضية، 

معظمها تبناها تنظيم "داعش".

16شئون عربية ودولية
االثنين
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أكدت الشرطة اإلسرائيلية مقتل ٤ أشخاص من عناصر جيش االحتالل االسرائيلي وإصابة ١٥ آخرين -امس األحد- 
بجراح متفاوتة نتيجة دهسهم بسيارة شحن في منطقة جبل المكبر في القدس. وأطلق الجنود اإلسرائيليون النار 
على سائق الشاحنة الذي توفي بعد إصابته بشكل خطير.هذا وأشارت الشرطة اإلسرائيلية إلى أن الشاحنة خرجت 

عن مسارها وتوجهت بشكل سريع نحو موقف للحافالت حيث احتشد العشرات من الجنود.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس، مواطن فلسطيني من سكان القدس.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

هم من جيش االحتالل في عملية دهس بالقدس
ُّ
٤ قتلى و١٥ جريحًا جل

تقاريـــــــر : 

السعودية تتصدر الدول الداعمة لإلرهاب
كشفت دراسات وتقارير كثيرة ظهرت مؤخرًا عن تصدر السعودية للدول 
الداعمة لالرهاب في العالم.. من هذه الدراسات ما نشرته صحيفة االندبندنت 
البريطانية بقلم الكاتب  "بول فاليلي" الذي أكد أن الدعم المستمر من قبل 
نظام آل سعود ومنذ سنوات طويلة للتنظيمات االرهابية والمتطرفة التي 
تشيع القتل والخراب في العديد من دول منطقة الشرق االوسط السيما 
في سوريا والعراق قد أدى الى خلق ما يمكن وصفه بـ"وحش مخيف" ُيعرف 
باسم تنظيم "داعش" اإلرهابي الذي يرتكب شتى انواع المجازر والجرائم 

التي تتخطى كل حدود الفظاعة.
ويشير الكاتب الى حقيقة المساعي السعودية المحمومة لنشر االفكار 
الظالمية وااليديولوجيات المتطرفة ليس فقط في سوريا والعراق بل في 
العالم بأسره من خالل دعمها للتنظيمات االرهابية دون اكتراث للجرائم 
البشعة التي ترتكبها ولدماء االبرياء التي تقوم بسفكها والتي برزت بشكل 
واضح في المقال الذي أعده " فاليلي" واكد فيه أن النظام السعودي كان وما 

زال الراعي االول لالرهاب في العالم .
واوضح فاليلي ان نظام آل سعود يشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل التنظيمات 
اإلرهابية منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك من خالل المبالغ الطائلة التي 

أنفقها في سبيل نشر " فكره الوهابي المتزمت والصارم " .
ر جهاز االمن الروسي « FSB» قنبلة إعالمية من العيار  وقبل فترة فجَّ
الثقيل ، اتهم خاللها السعودية وتركيا ودوًال اخرى بتمويل تنظيم داعش 

االرهابي في العراق.
وقدمت إدارة مكافحة االرهاب في جهاز االمن الروسي " «FSB» تقريرًا 
مفصًال عن تنظيم " داعش" وكيفية حصوله على الدعم، كاشفة الطرق 
التي يتلقى من خاللها هذا الدعم، مستندة الى معلومات ووثائق وصور جوية 
وتسجيالت صوتية وأفالم مسجلة ومعطيات من أجهزة الـ «GPS » وكذلك 

الى تحليل التحركات الميدانية .
وأوضح التقرير أن إحدى الطرق التي يتلقى من خاللها " داعش " الدعم 
هي المساعدات النقدية التي تقدمها السعودية، حيث توضع هذه االموال 
في حساب عدد من الشركات التجارية في أحد البنوك البريطانية حيث 
تقوم شخصيات مرتبطة بداعش بنقلها الى قادة هذا التنظيم االرهابي عبر 

موظفين يعملون في هذا البنك وضالعين في عمليات التحويل .
وذكر التقرير- الذي أورد مجموعة من الوثائق السرية التي تثبت أقواله- أن 
عددًا من مشائخ الوهابية في السعودية اقترحوا أن يتم تخصيص جزء من 
عائدات الحج لدعم "داعش" ، داعيًا جميع االطراف المعنية الى الكف عن 
مجاملة ومساندة الدول الداعمة لالرهاب السيما السعودية التي تخصص 
جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لدعم "داعش" اذا كانت هذه االطراف قد اختارت 
فعًال مواجهة هذا التنظيم وغيره من الجماعات االرهابية والتكفيرية 

المتطرفة .

وتجدر االشارة الى أن الدور السعودي في دعم اإلرهاب اتخذ زخمًا كبيرًا  
من خالل دعوة عدد مما يسمى " رجال الدين " الشباب الى التطوع في 
صفوف " داعش" لخلق حالة من الفوضى في المنطقة، وهذا الواقع يخالف 
ات الحكومة السعودية بأنها حريصة على أمن واستقرار  هذه المنطقة  ادعاء

المهمة والحساسة في العالم .
ويعتقد الكثير من المراقبين أن السعودية والحركة الوهابية هما السبب 
الرئيسي لتفشي اإلرهاب في العالم وباألخص في الشرق االوسط.. ورغم أن 
السحر انقلب على الساحر، حيث راحت السعودية نفسها تعاني من اإلرهاب 
بين الحين واآلخر، لكنها في نفس الوقت تشجعه في العراق وسوريا وبلدان 
أخرى، وتواصل دعمه بالمال والفتوى ونشر ثقافة الموت والكراهية ..ومن 
المؤكد أن اإلرهاب المتفشي اآلن بات يشكل خطرًا على جميع شعوب   العالم 
ما لم تتوحد الجهود وتتخذ موقفًا حازمًا لمواجهة هذا الخطر  ودحره، خاصة 
وأنه صار مدعومًا بمنابر ومؤسسات تعمل على نشره من خالل الدعم الهائل 
الذي يتلقاه من السعودية التي ُولد منها تنظيم القاعدة، والتي تعد الممول 

االكبر للجماعات االرهابية وفي مقدمتها "داعش" في الوقت الحاضر .

والمطلوب من جميع الدول أن تدرك هذه الحقيقة وتقف في وجه هذا 
الخطر الداهم، وأن ال تنخدع بالمواقف المزدوجة للسعودية، حيث تعلن 
حربها على اإلرهــاب من جهة، ولكنها في الوقت ذاته تدعم المنظمات 
اإلرهابية بالسر من جهة أخرى، وإّال فالمستقبل قاتم وخطير جدًا على 

البشرية جمعاء .
ات حاسمة  واذا لم يبادر العالم ومنظماته ونخبه السياسية الى اتخاذ اجراء
للتصدي لهذا الخطر فإن ذلك سيؤدي حتمًا الى إتاحة المجال للجماعات 
االرهابية الرتكاب المزيد من الجرائم بحق االبرياء ويعيد البشرية الي 

العصور المظلمة وفجائع القرون الوسطى.
تجدر االشـــارة أيضًا الــى أنــه وعلى الرغم من ان نظام آل سعود أخذ 
على عاتقه مهمة نشر ودعم االرهــاب وتمويله بمباركة الغرب، إّال انه 
عند الحديث عن االرهاب ال يمكن ان نهمل ان أمريكا تقف وراء تأسيس 
التنظيمات االرهابية وتقوم بتنشئتها ودعمها وإطالقها في العالم لنشر 
الفوضى والدمار بما يخدم مصالحها ومصالح الكيان االسرائيلي السيما في 

الشرق االوسط.

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يجتمع 
بسبع دول عربية.. وهذا هو السبب !!

أفادت مصادر اعالمية أن الرئيس األميركي القادم دونالد ترامب اجتمع بسفراء سبع دول عربية وهي "مصر، 
السعودية، اإلمارات، الكويت، األردن، السودان والمغرب"  بشأن النزاع بين "اسرائيل" والفلسطينيين.

ترامب أبلغ الدول السبع ان مشروع حل (الدولتين) لم يعد صالحا ً ، وإن إدارته القادمة ستنفذ قرار الكونجرس 
ضد القرار الدولي الذي أصدره مجلس األمن ، وطالب فيه "إسرائيل" بوقف بناء المستوطنات في القدس والضفة 

الغربية لنهر األردن ، مؤكداً  ان إدارته القادمة لن تلتزم بتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي ضد "إسرائيل" !!
ترامب أبلغ الدول العربية السبع ، أن الواليات المتحدة األميركية سوف تتخذ عقوبات مؤثرة على األمم 
المتحدة ، من بينها وقف صرف حصتها في ميزانية األمم المتحدة ، في حال عدم تراجع مجلس األمن الدولي 

عن قراره الذي اتخذه بتحريض من إدارة الرئيس أوباما ، قبل ثالثة أسابيع من انتهاء فترتها الدستورية.
األهم من كل ذلك ان ترامب دعا الدول العربية السبع الى عدم االعتراض على القرارات التي سيتخذها بهذا 

الشأن تنفيذًا لتعهداته االنتخابية، وفي مقدمتها نقل السفارة األميركية الى القدس المحتلة .
وحسب المصادر فإنه لم يصدر أي اعتراض على توجهات ترامب القادمة من الدول العربية السبع التي التقى 

بسفرائها ، باستثناء الحكومة األردنية التي وصفت هذه التوجهات بأنها ستكون كارثية لو تم تنفيذها.

أمريكا تلقي ٢٦ ألف قنبلة على ٧ دول بينها اليمن

أظهر إحصاء أن الواليات المتحدة األمريكية ألقت 
٢٦١٧١ قنبلة على ٧ دول في عام ٢٠١٦م.

وذكــر الخبير األمــريــكــي ميكا زينكو الــذي أجــرى 
اإلحصاء ونشره على موقع مجموعة األبحاث المعروفة 
باسم "مجلس العالقات الدولية" أن الواليات المتحدة 
ألقت ١٢١٩٢ قنبلة على سوريا و١٢٠٩٥ قنبلة 
على العراق و١٣٣٧ قنبلة على أفغانستان و٤٩٦ 

قنبلة على ليبيا و٣٤ قنبلة على اليمن و١٢ قنبلة على 
الصومال و٣ قنابل على باكستان.

الــجــديــر بــالــذكــر أن التحالف المناهض لتنظيم 
"داعش"، هو التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة 
األمريكية، اعترف في بيان له صدر في بداية ديسمبر 
٢٠١٦م بأن عمليات القصف التي نفذها طيرانه أودت 

بحياة ١٧٣ مدنيًا. 

هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب منذ ٤ سنوات
هبطت طائرة -الجمعة- ألول مرة منذ ٤ سنوات 
في مطار حلب الدولي وعلى متنها وفد برلماني 

فرنسي.
وقــال راكــب فرنسي يرافق الوفد إن "هــذه أول 
رحلة بهذه الخصائص منذ أعوام، رغم أن المطار 
مليئ بالطائرات العسكرية"..وهبطت الطائرة 
التي أقلعت من دمشق بعد رحلة استمرت ٤٥ 
دقيقة في حلب  دون أي مشاكل في مطار المدينة 
الشمالية..وأكد النظام السوري هذا األسبوع أن 
المطار سيكون جاهزًا خالل وقت قصير الستقبال 
كل األشخاص الذين يــودون السفر لدمشق وأنه 

التوجد أي خطورة في المناطق المحيطة به.

السلطات التونسية تعتقل ابن شقيقة منفذ هجوم برلين

قامت السلطات التونسية بإيداع ابن شقيقة أنيس العامري في السجن، بتهم عدم إشعار السلطات بموضوع 
يخّص اإلرهاب، وعزمه السفر إلى خارج البالد ألجل االنضمام إلى تنظيمات إرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة اإلرهاب، سفيان السليطي: إن القطب أصدر بطاقة إيداع 
بحق المشتبه به -الجمعة- نافًيا أن تكون التهم الموجهة إليه تخّص العملية اإلرهابية التي شهدتها مدينة برلين، 
ا 

ً
تل الحق

ُ
عندما دهست شاحنة عدًدا من األشخاص، وقد وجهت أصابح االتهام إلى التونسي أنيس العامري الذي ق

بنيران الشرطة اإليطالية.


