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معلومات عن »مخططات إرهابية نوعية « في تونس
تونس ـ كونا: حذر وزير الدفاع التونسي عبد الكرمي الزبيدي من أن »التهديدات اإلرهابية 
التزال قائمة« مع تواتر معلومات عن وجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية بتونس.
وقال الزبيدي في جلسة استماع بـ»جلنة األمن والدفاع« بالبرملان التونسي إن »ثمة 
معلومات عن وجود مخططات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية تستهدف املنشآت 
احليوية واملؤسسات العسكرية واألمنية بتونس« معتبرا أن »التهديدات اإلرهابية التزال 
قائمة وجدية«.

أصيب في مايو املاضي وتنحى عن قيادة داعش لـ 5 أشهر

البغدادي »في أيامه األخيرة« ويعاني إضطرابات نفسية وإصابات خطيرة
عواصم - وكاالت: أعلن مســؤول رفيع في وزارة 
الداخلية العراقيــة أن أبو بكر البغدادي مازال على 
قيد احلياة ويتلقى العالج في مستشفى للتنظيم في 

املنطقة الصحراوية الواقعة على احلدود.
وقال رئيس خلية الصقور االستخبارية مدير عام 
االستخبارات ومكافحة اإلرهاب في وزارة الداخلية 
أبو علي البصري في تصريح لصحيفة »الصباح« 
العراقية ان البغدادي يعاني من »كســور وجروح 
خطيرة في ساقه وجسمه منعته من املشي مبفرده، 
وأدخل مؤخرا إلى مشفى لداعش في منطقة اجلزيرة 

السورية«.
وأكد البصري »تدهور الوضع الصحي والنفسي« 
للبغدادي، بناء على »معلومات ووثائق من مصادرنا 
املتغلغلة في جســد الكيان اإلرهابي والتي ال يرقى 

إليها الشك«.
وأوضح املســؤول أن البغدادي »بات يعيش أيامه 

األخيرة، فضال عن إصابته بداء السكري«.
ومنطقة اجلزيرة السورية محاذية للحدود العراقية 

حيث التزال تتواجد فلول تنظيم داعش.
وكانت السلطات العراقية نشرت األسبوع املاضي 
قائمة لـ »قيادات اإلرهــاب املطلوبة دوليا«، وعلى 

رأسها إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي، 
املعروف بالبغدادي. من جهتها نقلت شــبكة »سي 
ان ان« عن مسؤولني أميركيني أن أبوبكر البغدادي، 
زعيم تنظيم »داعش«، قد »تعرض إلصابة جراء غارة 
جوية في مايو املاضي منعته من ممارسة مهامه ملدة 
خمسة أشهر، ما اضطره للتنازل عن مهامه على رأس 

التنظيم طوال تلك الفترة«.
وبحســب تصريحات املســؤولني الذين طلبوا من 
»سي ان ان« عدم الكشف عن هوياتهم، فإن التقييم 
الدقيق لوكاالت االستخبارات األميركية يشير إلى أن 
البغدادي، الذي يعتبر املطلوب األول على مستوى 
العالم، كان في منطقة مجاورة ملدينة الرقة السورية 

عندما استهدفه صاروخ.
وتستند عمليات التقييم األميركية إلى تقارير حصلت 
عليها االستخبارات األميركية من موقوفني ينتمون 
لداعش، وكذلك لالجئني من شمال سورية. وتشير 
املعلومات إلى أن إصابة البغدادي لم تكن تهدد حياته، 
ولكنها كانت كفيلة مبنعه من قيادة العمليات اليومية 

للتنظيم.
وكان تنظيم داعش خالل ذلك الوقت على وشــك 
خسارة سيطرته على مدينة املوصل العراقية، وكذلك 

على عاصمته املفترضة في الرقة، التي كانت تطوقها 
امليليشيات الكردية املدعومة من الواليات املتحدة. 
ولم يتضح مــا إذا كانت إصابة البغدادي قد جاءت 
بقصف عفوي أم أن الصاروخ كان موجها ضده بناء 
على معلومات مســبقة، كما لم تتضح هوية اجلهة 

التي نفذت القصف.
وفي ظل غياب املعلومات حول التاريخ الدقيق إلصابة 
البغدادي فإن املسؤولني األميركيني عجزوا عن معرفة 
ما إذا كانــت اإلصابة قد جنمت عن ضربة أميركية 
أم روســية، خاصة أن طائرات تابعة ملوسكو نفذت 
ضربات في املنطقة. وأن روسيا كانت قد أعلنت في 
يونيو املاضي أنها قتلت البغدادي في غارة شنتها 

في 28 مايو املاضي بضواحي الرقة.
واشــنطن أعربت آنذاك عن شــكوكها في صحة 
التصريحات الروسية خاصة وأنها جاءت بعد الكثير 
مــن التقارير غير الدقيقة الصادرة عن موســكو. 
ومازالت قوات التحالف الدولي تسعى لطرد داعش 
من آخر األماكن اخلاضعة لسيطرته، واملتمثلة بشريط 
»اجلزيرة« الصحراوي بني سورية والعراق، وهي 
منطقة قليلة الســكان يعتقد أن البغدادي موجود 

أبو بكر البغداديفيها حاليا.

طهران: ال ميكن إعادة النظر
 في االتفاق النووي

طالبان باكستان تؤكد مقتل نائب 
زعيمها في ضربة بطائرة من دون طيار

روسيا تنفي انفجار الطائرة املنكوبة 
قبل ارتطامها باألرض

عواصمـ  وكاالت: حذر علي أكبر واليتي مستشار املرشد االعلى 
للثورة االيرانية للشؤون الدولية في إيران من أنه ال ميكن إعادة 

النظر في االتفاق النووي بأي شكل من االشكال.
ونقلــت وكالة االنبــاء االيرانية )إرنا( عــن واليتي القول ان 
إيران لن تخضع ألي شرط في برامجها الدفاعية والصاروخية.

وأضاف واليتي، في حديث للصحافيني أمس، أنه من املؤكد أن 
إيران وقعت خطة العمل املشترك الشاملة )االتفاق النووي( مبعية 
االطراف االخرى وأنها ملتزمة بها، بحسب وكالة االنباء االيرانية.
وكان الرئيس اإليراني حســن روحاني أكد االســبوع املاضي 
اعتزام بالده التمســك باالتفاق النووي مع الغرب، حتى في حال 

خروج الواليات املتحدة منه.
وأعرب روحاني عن ارتياحه ألن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
لــم يتمكن بعد مضي عام على دخوله البيت األبيض من حتقيق 
الهــدف الذي كان ينــادي به في متزيق االتفاق النووي، مؤكدا أن 
االتفــاق النووي بات اتفاقا متينا لدرجة جعلته على األقل يقاوم 

أميركا بصورة جيدة خالل هذا العام.

عواصــم - وكاالت: أكدت حركة طالبان الباكســتانية، أمس، 
مقتل نائب زعيم احلركة في ضربة بطائرة من دون طيار يشتبه 
أنها من تنفيذ الواليات املتحدة األســبوع املاضي، وقالت احلركة 

إنها عينت نائبا جديدا محله.
وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن ضربتني صاروخيتني 
يشــتبه أنهما من تنفيذ الواليات املتحدة قتلتا القيادي باحلركة 
خالد محسود يوم اخلميس املاضي في إقليم بكتيكا بأفغانستان 

قرب احلدود مع باكستان.
لكن التقارير تضاربت بشأن الهجوم من مسؤولني باملخابرات 

الباكستانية ومصادر من احلركة.
وقال محمد خراساني املتحدث باسم حركة طالبان باكستان لـ 
»رويترز« إن الضربة التي نفذت بطائرة من دون طيار وقعت في 
إقليم وزيرستان الشمالي على اجلانب الباكستاني من احلدود.

وأضاف خراساني »نؤكد أن نائب زعيم حتريك طالبان باكستان 
خالد محسود قتل في ضربة بطائرة من دون طيار«.

وتابع قائال إن زعيم طالبان باكستان املال فضل اهلل عني قياديا 
يدعى مفتي نور والي والي محل نائب احلركة القتيل.

في سياق آخر، تعيش باكستان، حالة من احلداد، بسبب رحيل 
الناشطة احلقوقية البارزة واحملامية الشهيرة، أسما جاهاجنير، 
الذي وصفهــا األمني العام لألمم املتحدة بأنها »عبقرية وصاحبة 

مبادئ راسخة وشجاعة وطيبة القلب«.
وفــي الوقت الذي بدأ فيــه احملامون بأنحاء البالد، فترة حداد 
تستمر ثالثة أيام، أقام إقليم السند فترة حداد مدتها يوم واحد.

وطلــب رئيس وزراء اقليم الســند من رئيس وزراء احلكومة 
املركزية في إسالم أباد النظر في إقامة جنازة رسمية جلاهاجنير، 

بحسب ما ذكره مكتبه.
وتوفيــت جاهاجنير أمس األحد إثر إصابتها بأزمة قلبية، في 

مدينة الهور شرقي البالد، عن عمر ناهز 66 عاما.
وكانت الراحلة ناقدة الذعة لتدخل اجليش في السياسة، وكانت 
ناقــدة صريحة حلكام ديكتاتوريني عســكريني مــن أمثال ضياء 

احلق في ثمانينيات القرن املاضي، ثم برويز مشرف فيما بعد.

موسكو - وكاالت: قال احملققون االحتاديون في روسيا اليوم، 
إن الطائرة التي حتطمت أمس األول انفجرت لدى ارتطامها باألرض، 
ولم تندلع النار على متنها قبل ذلك وهو ما اســفر عن مقتل 

ركابها الـ 7١.
وأكدت جلنة التحقيق في بيان ان الطائرة كانت سليمة عندما 
ارتطمت، ولم تندلع على متنها نيران، مضيفة أن هناك أكثر من 

مائة شخص يعملون في هذه القضية.
وتشــتبه السلطات في أن سبب احلادث خطأ بشري أو عطل 

فني أو بسبب الطقس السيئ. 
ويحلل خبراء تسجيل الصندوق األسود للطائرة الذي انتشل 
من املوقع وأجزاء من جسم الطائرة. وسجلت كاميرا مراقبة لقطات، 
نشرت على اإلنترنت، تضمنت حلظة حتطم الطائرة متبوعة مبا 

بدا أنه كتلة نار ترتد إلى السماء بعد سقوطها.
وقال احملققون إن احلطام وأشالء بشرية تناثرت في منطقة 

نصف قطرها كيلومتر واحد حول موقع التحطم.
ومن بني األسباب احملتملة لسقوط الطائرة التي يعمل عليها 
احملققون الظروف اجلوية واخلطأ البشري واحلالة الفنية للطائرة. 

ولم يرسل طاقم الطائرة أي أشارة استغاثة.

اتهم امليليشيات املتمردة بتجنيد أطفال غير مينيني للقتال في صفوفهم

حتالف دعم الشرعية: قتلنا 6 قيادات حوثية كبيرة
الرياضـ  وكاالت: قال الناطق باسم قوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ان 
ميليشــيات احلوثي استهدفت اململكة بـ 95 

صاروخا باليستيا منذ بداية احلرب.
وأكد املتحدث باسم التحالف العقيد الركن 
تركي املالكــي، في مؤمتر صحافي أمس، أن 
امليليشيات حترق شــاحنات وقود مملوكة 
ملواطنني مينيني. واتهم املالكي امليليشــيات 
احلوثية باستهداف املمتلكات العامة في اليمن.
واستعرض املالكي، عبر شاشة في قاعة 
املؤمتر، صورا ومقاطع ڤيديو لعمليات ضد 

احلوثيني في احلدود.
وقــال املتحدث ان عملياتنا أوقعت قتلى 
وسط امليليشــيات بينهم 6 قيادات حوثية 

كبيرة.
وأضــاف أن التحالف يعمل مع األســرة 
الدولية لوقف جتنيد امليليشــيات لألطفال، 
مشــيرا إلــى جتنيــد احلوثيــني ألطفال من 

جنسيات غير مينية للقتال معهم.
وتابــع: »سنســلم أطفاال من جنســيات 

مختلفة كانوا يقاتلون مع امليليشيات«.

وشدد على أن التحالف يسعى لزيادة عدد 
املستفيدين من اإلغاثة اإلنسانية في اليمن.
وأكد أن منافذ اإلغاثــة البرية والبحرية 
مفتوحة جميعها إلى اليمن، معلنا أن ٣ اتفاقات 
ستوقع اليوم بني مركز امللك سلمان ومركز 

إسناد واملنظمات الدولية بشأن اليمن.
ولفــت إلى تدفق املســاعدات اإلنســانية 
من جميع املوانئ إلى املناطق الواقعة حتت 
سيطرة الشرعية، مشيرا إلى إصدار أكثر من 
١٨ ألف تصريح للمســاعدات اإلنســانية في 
اليمن. وأضاف املالكي أن التحالف ســيعمل 
مع احلكومــة اليمنية على التأكد من نزاهة 

عمل أوكسفام في الداخل اليمني.
ولفــت إلى أن التحالف تصدى حملاوالت 
متكررة من عناصر امليليشيات للتسلل عبر 

حدود السعودية. 
ميدانيا، أفادت مصادر محلية مينية مبقتل 
٢٣ من ميليشيات احلوثي في غارات للتحالف 
العربي استهدفت تعزيزات العناصر احلوثية 
في الســاحل الغربي من اليمن، بحسب قناة 

»سكاي نيوز« اإلخبارية.

وقد أحرز اجليش اليمنــي، تقدما كبيرا 
حيث حرر مواقع جديدة جنوب وشرق تعز 

من ميليشيات احلوثي.
ونقلــت وكالة األنباء اليمنية عن مصدر 
عســكري قوله: »إن املواجهات التي اندلعت 
أمس بني اجليش من جهة وبني امليليشيات 
احلوثية من جهة أخرى أسفرت عن تطهير 
تبــة الكريفة وقرية الفراوش حيث تتمركز 
قوات اجليش الوطني في مدرسة ومستوصف 

الفراوش«.
وأضاف املصدر أن املواجهات أسفرت عن 
مقتل 5 مســلحني من ميليشــيات احلوثي، 
مشيرا إلى أن اجليش اليمني شن هجوما على 
مواقع امليليشيات وحرر تبة في جبهة الشقب 
الشجرة واخللل في االقروض جنوب تعز.

إلــى ذلك، بحث وزيــر اخلارجية اليمني 
عبدامللك عبداجلليل املخالفي، مع األمني العام 
ملجلس التعاون اخلليجي عبداللطيف الزياني 
تطورات األوضاع السياســية واالقتصادية 

واإلنسانية والعسكرية في اليمن.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية )ســبأ( أن 

اجلانبني بحثا أيضاـ  خالل اللقاءـ  موضوع 
عضويــة اليمن فــي املؤسســات اخلليجية 
واملجالــس، بحيــث يكــون لليمــن حقوق 
وواجبــات دول املجلس في تلــك املنظمات 
واملجالس واللجان اخلليجية التي مت قبول 
عضوية اليمن فيها واحلفاظ على هذا الوضع 
وتوسيعه وعدم تضرره بإعادة هيكلة املجلس 

وجلانه.
وأكــد الزيانــي أن القــادة فــي املجلــس 
يدعمون عملية السالم في اليمن واالستعداد 
لعقد مؤمتر دولي إلعــادة إعمار اليمن بعد 
إنهاء االنقالب احلوثي واســتعادة الشرعية 
والوصول إلى حل سياسي، ومساعدة اليمن 
في تأهيل اقتصادها لالندماج بشكل كامل مع 
دول املجلس، مجددا موقفهم في دعم الشرعية 
في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور 
هادي واحلكومة اليمنية في استعادة الدولة 
ودعم أمن واستقرار اليمن ووحدته وسالمة 
أراضيه ودعم اســتعادة الســالم في اليمن 
على أســاس املرجعيات املتفق عليها وطنيا 

وإقليميا ودوليا.

منظمة التحرير تسعى لعقد مؤمتر عربي ملقاطعة البضائع األميركية

عباس ينشد دعماً روسياً »غير مضمون« ملواجهة ترامب

جنــني، كمــال أبو الــرب، في 
اتصال هاتفي مع األناضول، 
إن أجهزة األمن الفلسطينية، 
عملــت علــى تأمــني خروج 
اجلنديني مبركبتهما إلى حاجز 

اجللمة.
وأضــاف: »دخلت املركبة 
باخلطأ، من حاجز اجللمة قرب 
جنني، باجتاه الســوق وسط 
املدينــة، وهي حتمــل لوحة 
تسجيل للجيش اإلسرائيلي، 

وعبارات باللغة العبرية«.
وقــال: »عندمــا شــاهدها 
املواطنون هاجموها بشــكل 
تلقائي، فهذه أرضنا وممنوع 

على أحد أن يدخلها«.

املركبــة مواجهــات تضمنت 
إلقاء احلجارة.

وأضاف أن احلادث أدى إلى 
»إصابة جنديني إسرائيليني، 
)جندي وجندية( ومت نقلهما 
لتلقــي العــالج الطبــي فــي 
املستشــفى«. وتابــع أدرعي 
أن الفلســطينيني متكنوا من 
االســتيالء علــى ســالح أحد 

اجلنديني.
وذكر أن إخراج الســيارة 
من املدينة، مت بتنسيق اإلدارة 
املدنية )تابعة لوزارة الدفاع 
الســلطة  اإلســرائيلية(، مع 

الفلسطينية.
بدوره، قال نائب محافظة 

ملموســة كبيــرة«، مضيفــا 
»يجــب اال نتوقــع حتقيــق 

اختراق« نتيجة اللقاء.
ميدانيا، متكن فلسطينيون 
مــن إصابة اثنني مــن جنود 
االحتالل ومتكنوا من االستيالء 
على سالح أحدهما، في مدينة 
جنــني فــي شــمالي الضفــة 

الغربية أمس.
ادرعــي،  أفيخــاي  وقــال 
املتحــدث بلســان اجليــش 
اإلســرائيلي، فــي تصريــح 
أوردتــه األناضول:»دخلــت 
مركبــة عســكرية عن طريق 
اخلطــأ إلــى مدينــة جنني«، 
حيــث اندلعــت فــي محيــط 

السالم وتعهد بالسعي نحو 
االعتراف الكامل بدولة فلسطني 

أمام االمم املتحدة.
وعلق الكسندر شوميلني 
من مركز حتليل النزاعات في 
الشــرق االوســط ان »عباس 
يسعى من خالل الزيارة الى 
التأكد مجددا من دعم روسيا 
حليفة الفلسطينيني القدمية 
واحلؤول دون متكن بنيامني 
نتنياهــو من اقناع موســكو 

باحلياد عن خطها«.
وتابع شوميلني ان اللقاء 
مــع بوتــني يشــكل »مبادرة 
سياســية ضروريــة لعباس 
ولو انها لن تؤدي الى نتائج 

عواصم ـ وكاالت: تسعى 
منظمة التحرير الفلسطينية، 
إلى عقد مؤمتر عربي ملقاطعة 
البضائع والشركات األميركية، 
ومحاربة التطبيع مع إسرائيل، 
بعد قرار الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب االعتــراف 
بالقدس عاصمة إلســرائيل، 
بحسب عضو اللجنة التنفيذية 

للمنظمة، تيسير خالد.
وأضــاف »خالد« في بيان 
صحافي نقلته وكالة األناضول، 
إن »مشــاورات واتصــاالت 
فعلية قد بدأت في العديد من 
الدول العربية السيما املغرب 
ولبنان واألردن، لعقد مؤمتر 
يستهدف مؤسسات املجتمع 
املدني في الدول العربية، من 
أجــل تعميــم فكــرة مقاطعة 
البضائــع األميركيــة علــى 
غرار حركة مقاطعة البضائع 

اإلسرائيلية«. 
إلــى أن املؤمتــر  ولفــت 
سيناقش التصدي للشخصيات 
أو الدول العربية، التي تطبع 

العالقات مع إسرائيل. 
من جهته، يسعى الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس 
جاهــدا للبحــث عــن داعمني 
ورعاة جدد لعملية السالم التي 
تلقت عدة ضربات موجعة من 
ادارة ترامب. وهو لذلك توجه 
إلى موســكو أمس، بحثا عن 
دعم الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني له في مواجهة واشنطن.
ونقل اللقاء الى موســكو 
بعد ان كان مقررا في منتجع 
سوتشــي بعد حتطم طائرة 
ركاب أوقــع 7١ قتيال بالقرب 
من العاصمة، بحسب ما أعلن 

الكرملني.
الــذي  ويرفــض عبــاس 
اتهمته السفيرة االميركية لدى 
االمم املتحدة نيكي هايلي بأنه 
ال يتحلى بالشــجاعة الالزمة 
إلبرام اتفاق سالم مع اسرائيل، 
أي وساطة اميركية في عملية 

)ا.ف.پ(  عائلة غزاوية اضطرت للتخلي عن شقتها والعيش في خيمة لعجزها عن دفع االيجار نتيجة االوضاع االقتصادية الصعبة 

 فلسطينيون 
يصيبون جنديني 

إسرائيليني 
ويستولون على 

سالح أحدهما


