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ثالث عمليات فدائية في القد�س و االحتالل يعلن حالة الت�أهب الق�صوى

�أوباما ي�ؤكد �ضرورة اال�ستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية النابعة من رو�سيا

واص����ل����ت ق�������وات االح����ت��ل�ال
«اإلسرائيلي» عدوانها الهمجي واسع
النطاق على الشعب الفلسطيني في
قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين
م��وق��ع��ة ال���م���زي���د م���ن ال��ش��ه��داء
والجرحى ،إضافة إلى تدمير منازل
الفلسطينيين جراء غ��ارات لطيران
االحتالل الحربي ،وقصف مدفعي
وآخ��ر من ال���زوارق البحرية بشكل
مكثف ،إلى جانب توغل بري على
أطراف القطاع.
و ق����د أس����ف����رت االع�����ت�����داءات
اليهودية عن ارتفاع عدد الشهداء
إل��ى فلسطينيا ً  ، 50ف��ي م��ا أش��ار
أشرف القدرة المتحدث باسم لجنة
اإلسعاف وال��ط��وارىء في غزة إلى
أنه تم انتشال جثامين  32شهيدا ً
من بين األنقاض والركام الناتج عن
القصف المتواصل لقوات االحتالل،
إضافة إلى استشهاد  18فلسطينيا
آخرين في مختلف مناطق القطاع.
ولفت القدرة إلى أن عدد ضحايا
العدوان المتواصل لقوات االحتالل
منذ  29يوما ً وصل الى  1865شهيدا ً
و 9470جريحاً.
و ق���د اس��ت��ش��ه��د أك��ث��ر م���ن 15
فلسطينيا ً من بينهم خمسة في قصف
استهدف منزال ً في مخيم جباليا،
كما استشهد قائد سرايا القدس في
لواء الشمال دانيال منصور بقصف
استهدف أحد المنازل في جباليا.
بينما استشهدت طفلة في قصف
استهدف منزال ً بمدينة رف��ح التي
ارتكبت فيها ق��وات االحتالل أمس
م��ج��رزة راح ضحيتها ع��ش��رات
الشهداء والجرحى بينهم أطفال بعد
استهدافها مدرسة تابعة لألونروا
تؤوي نازحين.
في حين دع��ت المتحدثة باسم
الخارجية األميركية جنيفر بساكي
إلى التحقيق في هجمات «إسرائيلية»
استهدفت مدارس لألمم المتحدة في
قطاع غزة ،و قالت في بيان لها« :إن
االشتباه بعمل ناشطين قرب المكان
ال يبرر غارات تعرض للخطر حياة
المدنيين األبرياء.
ب��دوره ،دع��ا األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون إلى مباشرة
التحقيق ف��ي ال��ح��ادث على نحو
عاجل ومحاسبة الفاعلين .وقال:
«إن الجيش «اإلسرائيلي» تبلغ مرارا ً
وتكرارا ً بمواقع المالجئ.
ميدانياً ،شهدت مدينة القدس
المحتلة ه��ج��وم�ا ً ف��دائ��ي�ا ً بجرافة
دهست ع��ددا ً من المستوطنين ،ما

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما أن الواليات المتحدة يجب أن
تستعد للرد بحزم على التحديات
اإلقليمية النابعة من روسيا.
وق��ال أوب��ام��ا ف��ي حديث لمجلة
«ايكونومست» « :إن واشنطن يجب
أن تكون واثقة من أن تصعيد التوتر
لن يصل إل��ى درج��ة ظهور أسلحة
نووية أثناء النقاش ح��ول مسائل
السياسة الخارجية».
وأض���اف« :أن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،بحسب رأيه ،يمثل
عامل توتر جديا ً قد يهدد روسيا على
المدى الطويل ،مشيرا ً إلى أنه في
المدى القصير يمكن أن يحظى بوتين
بشعبية سياسية داخل البالد ويثير
قلقا ً في الخارج.
م��ع ذل��ك ق�� ّوم الرئيس األميركي
إيجابيا عالقاته مع ديمتري مدفيديف
عندما شغل األخير منصب الرئيس
في روسيا ،مشيرا ً إلى أن البلدين
تمكنا في تلك الفترة من تحقيق تقدم
كبير في تطوير العالقات الثنائية.
الى ذلك ،قال مكتب روسيا الدائم
لدى حلف الناتو« :إن األمين العام
لحلف شمال األطلسي أن��درس فوغ
راسموسن يحاول ممارسة الضغط
على سير التحقيق ف��ي مالبسات
تحطم الطائرة الماليزية في شرق
أوكرانيا».
وف���ي تعليقه ع��ل��ى تصريحات
راسموسن ح��ول وج��ود أدل��ة على
تورط طرف بهذه الكارثة أعلن مقر
روسيا الدائم لدى حلف الناتو يوم
أم��س أن «راسموسن ق��رر ممارسة
الضغط على التحقيق قبل انتهاء
عمله».
و قال رئيس لجنة الشؤون الدولية
في مجلس الدوما أليكسي بوشكوف:
«إنه ال يوجد أي أساس لتصريحات
األمين العام لألطلسي حول تورط
مسلحي ق��وات الدفاع الشعبي في
ش��رق أوك��ران��ي��ا ف��ي إس��ق��اط طائرة
«بوينغ» الماليزية.
وك��ت��ب ب��وش��ك��وف ف��ي حسابه
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«تويتر»« ،إذا كان لدى راسموسن
ما يدل بشكل مقنع على مسؤولية
المسلحين ع��ن إس��ق��اط «بوينغ»
فكان قد ق��دم ه��ذه األدل���ة ،إال أن��ه ال
يملك شيئا ً باستثناء كالم من ّمق».

13

ً
ً 1865
جريحا في اليوم الـ 29للعدوان على غزة مو�سكو تتهم را�سمو�سن بممار�سة �ضغوط
�شهيدا و�أكثر من 9470
�سرايا القد�س تتوعد بالت�صعيد و الق�سام تك�شف عن بندقية قن�ص �صناعة محلية على تحقيقات «الماليزية»

أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ستة
آخرين بجروح.
وقالت وسائل إعالم العدو« :إن
القوات «اإلسرائيلية» أطلقت النار
على سائق الجرافة وقتلته» ،بينما
نقلت وكالة «رويتزر» عن متحدث
باسم الشرطة أن «رجل شرطة أطلق
النار على سائق عربة البناء وتمكن
من «تحييده» ،لكنه لم يعط مزيدا ً
من التفاصيل عن حالته ،وأضاف
«يبدو أنه هجوم إرهابي».
و ك��ان السائق ك��ان ي��رم��ي إلى
قتل المستوطنين ل��دى ترجلهم
من الحافلة بحسب وسائل إعالم
العدو ،في ما أشارت القناة الثانية
«اإلسرائليلة» في حادثة أخرى الى
إن الشرطة ط���اردت راك��ب دراج��ة
ن��اري��ة أط��ل��ق ال��ن��ار ع��ل��ى جندي
«إسرائيلي» في القدس المحتلة،
وأص��اب��ه إص��اب��ة خ��ط��رة .ف��ي حين
أسفرت عملية فدائية أخرى في وادي
الجوز عن دهس ثالثة مستوطنين
بسيارة يقودها مواطن فلسطيني.
واع���ت���ب���رت ح���رك���ة «ح���م���اس»
أن ال��ه��ج��وم ال����ذي ن��ف��ذه ال��ش��اب
الفلسطيني محمد نايف الجعابيص
في مدينة القدس« ،رد فعل طبيعيا ً
على ما ترتكبه «إسرائيل» من مجازر
في قطاع غزة».
وأك���د ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م حماس
ح��س��ام ب����دران م��ب��ارك��ة ح��م��اس»
للعملية البطولية ال��ت��ي نفذها

فلسطيني ح��ر م��ن أب��ن��اء ال��ق��دس
المحتلة ظهر اليوم (أمس) االثنين»،
مشيرا ً إلى أنها «تمثل ردا ً طبيعيا ً
على جرائم االحتالل ضد المدنيين
من أبناء شعبنا ،وندعو أهلنا في
الضفة والقدس إلى مزيد من هذه
العمليات المميزة».
من جانبها ،أعلنت سرايا القدس
أن ال��س��اع��ات ال��م��ق��ب��ل��ة ستشهد
تصعيدا ً في عمليات المقاومة حتى
أذعان العدو لمطالب الفلسطينيين،
في حين أعلن االحتالل حالة التأهب
القصوى في القدس المحتلة تحسبا ً
لتنفيذ عمليات فدائية جديدة.
وواصلت المقاومة الفلسطينية
الرد على االعتداءات «اإلسرائيلية»
ضد قطاع غزة ،وتساقطت صواريخ
المقاومة على مستوطنات أشكول
وأس��دود ،فيما أعلنت سرايا القدس
الجناح العسكري لحركة الجهاد
اإلسالمي أنها قصفت مدينة عسقالن
بخمسة صواريخ غراد.
من ناحيتها ،أكدت كتائب القسام
أن «إس��رائ��ي��ل» ل��ن تنعم بالهدوء
واألم��ن واالستقرار ما دام الشعب
الفلسطيني ل��م ينعم بحقوقه.
وأضافت في بيان لها« :إن المقاومة
ال تزال تمتلك من األدوات والقدرات ما
يم ّكنها من إرغام العدو على اإلذعان
لمطالب الشعب الفلسطيني.
و أشارت القسام إلى أن الجيش
«اإلسرائيلي» اختار الهروب بجنوده

من ساحة المعركة الحقيقية مع
القسام والمقاومة ،وآثر االستمرار
في استهداف المدنيين بالقصف
الجوي والمدفعي.
و ك��ش��ف��ت ال��ق��س��ام ف��ي شريط
فيديو عن تصنيعها محليا ً بندقية
ق��ن��ص .وق���ال���ت« :إن ال��ب��ن��دق��ي��ة
تحمل اسم «غ��ول» تي ّمنا بالشهيد
القسامي القائد عدنان الغول ،وإنها
استخدمتها خالل عمليات القنص
منذ بدء الحرب البرية على غزة.
وك���ان سبعة ج��ن��ود م��ن جيش
االح��ت�لال أصيبوا الليلة الماضية
إث��ر تصدي فصائل المقاومة لهم
في مختلف مناطق قطاع غزة ،وهو
األمر الذي بات يؤرق كيان االحتالل
وال سيما بعد ت��زاي��د أع���داد قتاله
ومصابيه.
ونقل موقع «والال» التابع للعدو
عن مصادر إعالمية «اسرائيلية»
قولها :إن «سبعة جنود إسرائيليين
نقلوا ليلة أمس من قطاع غزة إلى
مستشفى سوروكا في بئر السبع
جراء إصابتهم خالل اشتباكات مع
الفصائل الفلسطينية في غزة».
وأك��د الموقع في الوقت ذات��ه أن
نحو  122جنديا أصيبوا منذ بدء
العدوان على غزة وهم يعالجون إلى
اآلن في المسشفيات»اإلسرائيلية»
موضحا ً أن عشرة منهم إصاباتهم
خ��ط��رة أم���ا ال��ب��اق��ون فإصاباتهم
متوسطة.

عدم االنحياز تدين الجرائم «اال�سرائيلية» في غزة

طالب االجتماع ال���وزاري للجنة
فلسطين ف��ي حركة ع��دم االنحياز
ال����ذي ع��ق��د ف���ي ط���ه���ران ،محكمة
الجنايات الدولية بمحاسبة الكيان
«االسرائيلي» الرتكابه جرائم الحرب
ضد المدنيين في قطاع غزة.
وشجب البيان ،ج��رائ��م الحرب
وال��ج��رائ��م ض��د االن��س��ان��ي��ة التي
ترتكبها ق��وات االح��ت�لال ف��ي قطاع
غزة والتي تتمثل في قتل المدنيين
وتدمير المباني العامة والمؤسسات
والبنى التحتية ،وطالبوا بإرسال
ال��م��س��اع��دات العاجلة ال��ى أهالي
القطاع.
وناشد البيان المجتمع الدولي
ومجلس األم��ن ب��ال��ذات ال��ى تح ّمل
م��س��ؤول��ي��ات��ه��م��ا وال��ض��غ��ط على
الكيان الغاصب لوقف جرائمه ضد
المدنيين العزل ،كما دعا الى رفع
الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر
لتسهيل إرسال المساعدات ومعالجة
ال��ج��رح��ى وت��أم��ي��ن االح��ت��ي��اج��ات
الضرورية ألهالي القطاع.
واع��رب البيان عن القلق العميق
إزاء األوض��اع المتدهورة ألكثر من
س��ت��ة آالف معتقل فلسطيني في
سجون االحتالل ،وبينهم عدد كبير
من النساء واألطفال وهم يتعرضون
ألن��واع التعذيب ،وطالب باالفراج
الفوري عن هؤالء المعتقلين.
كما اعرب الضيوف المشاركون عن
ترحيبهم بفتح لجنة حقوق اإلنسان
التابعة لالمم المتحدة تحقيقا ً مستقال
ب��ش��أن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان
وبشكل واسع في فلسطين المحتلة
وخصوصا في قطاع غزة.

و ك���ان اف��ت��ت��ح ص��ب��اح أم���س في
العاصمة اإليرانية طهران ،أعمال
االجتماع الوزاري للجنة فلسطين في
حركة عدم اإلنحياز لبحث العدوان
على غزة ،بمشاركة  50دولة.
وفي كلمة افتتاح أعمال االجتماع،
ط��ال��ب ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح��ان��ي «م��ج��ل��س األم���ن ال��دول��ي
واألمم المتحدة بالمسارعة إلى وقف
المجازر «اإلسرائيلية» بحق الشعب
الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة».
وق���ال روح����ان����ي»:إن اس��ت��م��رار
األزم���ة ف��ي القطاع ناجم ع��ن عدم
اهتمام المجتمع ال��دول��ي وصمته
حيال جرائم االحتالل .وأضاف« :أن
ال��والي��ات المتحدة وبعض أعضاء
مجلس األم��ن يغضون الطرف عن
ج��رائ�� ِم االح��ت�لال وي��داف��ع��ون عن
الظالم» .ودع��ا ال��ى تحرك جماعي
لتمكين الشعب الفلسطيني من
حقوقه المشروعة ،مؤكدا أن «كيان
االحتالل انتهك كل األسس اإلنسانية
واألعراف الدولية بعدوانه على غزة.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني
ري����اض ال��م��ال��ك��ي« :أن ال��ع��دوان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة تم
التخطيط ل��ه مسبقا ً ع��ب��ر سعي
االحتالل «االسرائيلي» إلبادة الحرث
والنسل في القطاع» .ودع��ا «لجنة
فلسطين ف��ي حركة ع��دم االنحياز
ال��ى مساندة القيادة الفلسطينية
في تحركها الدولي ،مطالبا ً الجميع
مساعدة الشعب الفلسطيني إلصال
المساعدات اإلنسانية إل��ى شعب
غزة».
وأكد المالكي« :ض��رورة الضغط

على المؤسسات الدولية وخصوصا ً
االمم المتحدة إلرغام االحتالل على
وقف جرائمه .مشيرا ً الى أنه «من حق
الشعب الفلسطيني أن يقاوم المحتل
«االسرائيلي» .و طالب «بدعم حركة
ع��دم االنحياز لحظر األسلحة على
«اسرائيل».
وق���ال« :إن االح��ت�لال ال يخشى
ارت���ك���اب اي ج��رائ��م ض��د الشعب
الفلسطيني ،وأن «قضيتنا تحتاج
دع��م��ك��م ال��ك��ام��ل وع��ل��ي��ن��ا ال��ت��وح��د
لمواجهة العدوان».
من جهته ،دان وزي��ر الخارجية
جبران باسيل الصمت الدولي ازاء
ما وصفه بالتكفير الصادر عن كيان
االحتالل «اإلسرائيلي» و»داع��ش»
في المنطقة .واعتبر خالل كلمته في
االجتماع ال���وزاري ،أن قضية غزة
هي قضية العدالة في مواجهة الظلم
وقضية الطفل أم��ام الوحش ،وإنها

قضية الموصل في العراق وعرسال
في لبنان.
وأش���������اد ب���اس���ي���ل ب��ص��م��ود
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن أم�����ام ال���ع���دوان
«االسرائيلي» ،موضحا أن «لبنان
اختبر ه��ذا ال��وض��ع سابقا ً وحقق
النصر بفضل بطولة المقاومة ،مطالبا ً
بمساعدة فورية لتسليح الجيش
اللبناني في مواجهة االرهاب.
وك���ان مساعد وزي���ر الخارجية
اإليراني للشؤون القانونية والدولية
ع��ب��اس ع��راق��ج��ي أع��ل��ن ف��ي وق��ت
سابق ،أن لجنة فلسطين تضم 13
دولة عضوا ً وهي ،إيران وفلسطين
والجزائر ومصر والسنغال وجنوب
افريقيا وزيمبابوي وزامبيا وماليزيا
وأندونيسيا وبنغالديش والهند
وكوبا ،وأن نحو  20دول��ة افريقية
وآسيوية ستشارك في هذا االجتماع
الذي تستغرق أعماله يوما ً واحداً.

ارتفاع ح�صيلة قتلى انفجار
م�صنع في �شرق ال�صين
أفادت وكالة «شينخوا» الصينية أن حصيلة االنفجار الذي وقع في مصنع
شرقي الصين يوم السبت الماضي ارتفعت إلى  75قتيالً و 185جريحاً.
وكانت وسائل اإلعالم الصينية أعلنت في وقت سابق أن االنفجار أسفر عن
مقتل  68شخصا ً وإصابة  ،137حيث وقع االنفجار في مصنع إلنتاج قطع غيار
للسيارات في مدينة كوشان بمحافظة جيانغسو شرق البالد.
وقالت المعطيات األولية إن أسباب الحادث قد تعود إلى احتراق مخلفات
عملية اإلنتاج .وقد اعتقلت الشرطة الصينية على أثر الحادث اثنين من إدارة
المصنع.

وأضاف« :كان من األفضل أن يوضح
راسموسن ل��م��اذا وقعت ليبيا في
فوضى دموية بعد «انتصار» الناتو
هناك ،واآلن يهرب كل من يستطيع
من هذه «الديمقراطية».
وكان راسموسن اتهم في حديثه
لصحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية في
وقت سابق قوات الدفاع الشعبي في
كارثة «بوينغ» واصفا ً إياها بأنها
جريمة حرب .وأض��اف راسموسن:
«تتوفر لدينا معلومات عديدة تدل
على ت��ورط ق��وات الدفاع الشعبية
التي تؤيدها روسيا» من دون ذكر
جوهر هذه األدل��ة .وتابع« :لكنني
أدع��م إج��راء تحقيق دول��ي مستقل
وشامل بهدف تحديد الوقائع» .وقد
رف��ض حلف الناتو توضيح هذه
التصريحات ،وق��ال« :إنها تخص
المعلومات االستخباراتية».
وك��ان��ت وك��ال��ة «إي���ت���ار ت��اس»
الروسية نقلت عن مصدر في بروكسل
أن طائرتي «أواكس» تابعتين لحلف
الناتو كانتا تقومان بتحليقين فوق
بولندا ورومانيا لحظة تحطم الطائرة
الماليزية ف��ي أوك��ران��ي��ا .وأض��اف
المصدر« :أن الطائرتين كانتا على
بعد ألف كيلومتر من مكان الكارثة،
األم��ر ال��ذي ال يسمح على حد قوله

برؤية ما حدث.
وف���ي ش���أن آخ���ر ،أع��ل��ن��ت إدارة
الحدود التابعة لهيئة األمن الفدرالية
الروسية أن أكثر من  400عسكري
أوك��ران��ي ع��ب��روا ال��ح��دود الروسية
األوكرانية.
وق��ال فاسيلي مااليف المتحدث
باسم اإلدارة في مقاطعة روستوف
ي��وم أم���س« :إن « 438عسكريا ً
أوكرانيا ً توجهوا الليلة الماضية
إل��ى ح��راس ال��ح��دود ال��روس بطلب
اللجوء» .وأضاف« :أن هيئة الحدود
الروسية ق��ررت فتح ممر إنساني
لعبور هؤالء العسكريين إلى أراضي
روسيا .مشيرا ً إلى وجود  164من
ح���راس ال��ح��دود األوك��ران��ي��ي��ن بين
العسكريين الذين طلبوا اللجوء الى
روسيا.
وأك��د م��االي��ف ف��ي وق��ت الح��ق أن
أك��ث��ر م��ن  180عسكريا ً أوك��ران��ي�ا ً
توجهوا إل��ى وطنهم ،موضحا ً أن
إدارة الحدود التابعة لهيئة األمن
الفدرالية الروسية قامت بتنظيم نقل
العسكريين،الذين أكدوا رغبتهم في
العودة ،إلى أحد المعابر الحدودية
في مقاطعة روستوف.
من جهتها ،اعترفت كييف بعبور
قسم من جنود اللواء رقم  72للقوات

المسلحة األوك��ران��ي��ة ال��ح��دود مع
روسيا في مقاطعة روستوف .وقال
أليكسي دميتراشكوفسكي المتحدث
باسم العملية األمنية األوكرانية :إن
عددا من جنود اللواء عبروا الحدود
مع روسيا بعد معركة عنيفة مع
مسلحين في شرق أوكرانيا ،من دون
أن يحدد عدد هؤالء الجنود.
وأك����دت هيئة ال��ح��دود ووزارة
ال��دف��اع األوك��ران��ي��ت��ان التوجه إلى
الجانب الروسي بطلب ممر إنساني،
موضحة أن الجنود اض��ط��روا إلى
اتخاذ هذا القرار بسبب نفاد الذخيرة
لديهم.
وف��ي السياق ،قتل  4عسكريين
أوك��ران��ي��ي��ن وأص��ي��ب  14ب��ج��روح
مختلفة ج��ن��وب ش��رق��ي ال��ب�لاد في
الساعات الـ 24األخ��ي��رة ،بحسب
ما أف��اد السكرتير الصحافي لمركز
اإلعالم التابع لمجلس األمن والدفاع
القومي األوكراني أندريه ليسينكو
في مؤتمر صحافي يوم أمس.
وت��ق��ول معلومات مجلس األم��ن
وال���دف���اع ال��ق��وم��ي األوك���ران���ي أن
نحو  400عسكري أوكرانيا قتلوا
وأصيب أكثر من  1500منذ بداية
العملية العسكرية في جنوب شرق
أوكرانيا.

«داع�شي» بريطاني يفاخر بارتكابه
جرائم ب�شعة بحق مدنيين �أبرياء في �سورية

كشف تقرير جديد أن البريطاني
المدعو رياض خان يقوم بنشر صور
وأشرطة فيديو على شبكة االنترنت
يتفاخر فيها بقتله للمدنيين في
س��وري��ة ،وينشر تعليقات يحرض
فيها على االنضمام إلى المجموعات
اإلرهابية المسلحة.
وأوض��ح التقرير ال��ذي أع��ده توم
وايتهيد الكاتب في صحيفة «ديلي
تلغراف» البريطانية أن خان الذي
يقاتل إلى جانب ما يسمى «تنظيم
دول���ة ال��ع��راق وال��ش��ام» اإلره��اب��ي
والبالغ من العمر  20عاما ً هو واحد
من ثالثة بريطانيين ظهروا في شريط
فيديو نشر على شبكة االنترنت في
ح��زي��ران الماضي ي��دع��ون فيه إلى
تجنيد البريطانيين واالنضمام إلى
التنظيم اإلرهابي.
وأش��ار وايتهيد إلى أن خان ظهر
في شريط الفيديو وهو يتفاخر برؤية
مدنيين وسجناء وهم يقتلون على
يد إرهابيي تنظيم ما يسمى «دولة
العراق والشام» كما بيّن اإلرهابي
البريطاني في أحد التعليقات التي
نشرها على موقع تويتر االلكتروني
أن أخاه يشارك أيضا ً في القتال إلى
ج��ان��ب المجموعات اإلره��اب��ي��ة في
سورية.
وأكد خبراء في مجال القضاء أن
خان قد يواجه تهما ً بارتكاب جرائم
حرب في حال عودته إلى بريطانيا
وذلك بعد نشره أشرطة فيديو وصورا ً
تظهره وهو يقف بتفاخر أمام عدد من
جثث الضحايا الذين ق��ام إرهابيو
«دولة العراق والشام» بقتلهم بأبشع
الطرق.

وكانت صحيفة «ديلي تلغراف»
ذكرت في مقال نشرته الشهر الماضي
أن خلية إرهابية تقف وراء سفر خان
إل��ى الشرق األوس��ط لالنضمام إلى
«الحركات الجهادية» ،مشيرة إلى أن
هذه الخلية تتخذ مقرا ً قريبا ً من منزل
عائلة البريطاني في مقاطعة ويلز.
يذكر أن وزارة الخزانة البريطانية
أعلنت في شهر تموز الماضي تجميد
أرص��دة إرهابيين متطرفين ذهبوا
ل��ل��ق��ت��ال إل���ى ج��ان��ب ال��م��ج��م��وع��ات
اإلرهابية في سورية ،ومنهم خان في
إجراء جديد يأتي في إطار الخطوات
التي تتخذها بريطانيا في محاولة
متأخرة للتصدي لهذه الظاهرة وذلك
بعد تدفق مئات البريطانيين إلى
سورية ،ودعم بريطانيا وغيرها من
الدول الغربية واإلقليمية للمسلحين
في سورية.
وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،اعتقلت
الشرطة اإلسبانية مراهقتين كانتا
تستعدان للسفر إلى المغرب للقاء
شبكة تابعة لتنظيم القاعدة تقوم
بتجنيد أش��خ��اص لالنضمام إلى
صفوف المجموعات اإلرهابية في
سورية والعراق.
وق��ال��ت صحيفة «أل ب��اي��ي��س»
اإلسبانية إن إح��دى الفتاتين تبلغ
من العمر  14سنة بينما تبلغ الثانية
 18سنة .ووفقا لمصادر الشرطة فإن
الفتاتين كانتا تعتزمان االنضمام
إلى تنظيم ما يسمى «دول��ة العراق
وال��ش��ام» المرتبط بتنظيم القاعدة
الموجود حاليا ً في سورية والعراق».
ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى أن��ه «تمت
إحالة الفتاتين إل��ى شبه الجزيرة

االيبيرية حيث سيتم عرضهما على
المحكمة العليا في مدريد في ما بعد».
وق��ال��ت الصحيفة اإلسبانية إن
«والدي الفتاة القاصر أبلغا الشرطة
عن اختفائها قائلين أيضا ً أنها كانت
تتصرف بشكل غريب في األسابيع
األخيرة».
وقال قائد في الشرطة اإلسبانية
إن هذه «أول مرة تعتقل فيها الشرطة
ن��س��اء ف��ي إس��ب��ان��ي��ا ك��ن يخططن
لالنضمام إلى «الجهاد» ،مضيفا ً أن
أهم جانب من جوانب هذه االعتقاالت
هو أنها جنبت توجه المعتقلين إلى
موت محتم».
ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة
اإلسبانية والحرس المدني فككا في
األشهر األخيرة ثالث خاليا مختلفة
كانت متخصصة في تجنيد أشخاص
ل��ل��ق��ت��ال إل���ى ج��ان��ب ال��م��ج��م��وع��ات
اإلره��اب��ي��ة المتطرفة ،مشيرة إلى
مقتل سبعة شبان إسبانيين على

األقل من الذين انضموا إلى صفوف
المجموعات اإلرهابية في سورية.
وك���ان���ت دول����وري����س دي��ل��غ��ادو
المنسقة المدعية لإلرهاب الدولي
في المحكمة العليا اإلسبانية أكدت
أن ع���دد اإلس��ب��ان��ي��ي��ن ف��ي صفوف
المجموعات اإلرهابية في سورية بلغ
 29مع احتمال تزايد هذا العدد بسبب
ع��دم إمكانية تحديد مكان البعض
اآلخر ،وفقا لتقارير خبراء وباحثين
اسبانيين ف��ي اإلره����اب وشبكات
تجنيد اإلرهابيين.
وك���ان ال��م��رك��ز ال��دول��ي ل��دراس��ة
التطرف في بريطانيا كشف في تقرير
له أخيرا ً عن أن نحو  18في المئة من
اإلرهابيين األجانب في سورية قدموا
من أوروب���ا الغربية وغالبيتهم من
فرنسا وبريطانيا محذرا من خطورة
ه��ؤالء على األم��ن األوروب��ي في حال
عودتهم إلى بالدهم األصلية.

نجاة � 50شخ�ص ًا على الأقل نتيجة
انقالب ع ّبارة مزدحمة في بنغالد�ش
نجا  50شخصا ً على األقل بعد حادث انقالب عبّارة ركاب وقع يوم أمس في
بنغالدش ،حيث أفادت وكالة «فرانس برس» أن الحادث وقع في نهر بادما على
بعد  40كيلومترا ً تقريبا ً جنوب شرقي العاصمة دكا.
و كان على متن العبّارة ما بين  200و 450شخصاً ،وقد أفاد شهود عيان أن
 110نجوا من الحادث ،بينما ال يزال مصير اآلخرين مجهوالً.
وكانت وكالة «شينخوا» الصينية قالت في وقت سابق من صباح يوم أمس
أن عبّارة ركاب تحمل نحو  200شخص غرقت االثنين في بنغالدش.

