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ذك��ر �س��فري كوريا �جلنوبي��ة يف �لوالي��ات �ملتح��دة �آن هو 
ي��وجن، �أن حكومة �س��يئول مل تناق�ش م��ع �لواليات �ملتحدة 

م�ساألة �سن �رضبة وقائية �سد كوريا �ل�سمالية.
 و�أدىل �ل�س��فري بالت�رضيحات خالل جل�سة ��ستماع برملانية 
يف �سفارة كوريا �جلنوبية يف و��سنطن، عندما �سئل عما �إذ� 
كانت حكومة �سيئول ناق�ست �لق�سية مع �لواليات �ملتحدة.
 وقال �آن �إنه مل تعقد حمادثات من هذ� �لقبيل على �الأقل يف 
و��سنطن، م�س��يفًا �أن �س��يئول مل تتلق حتى عر�سًا ملناق�سة 

تلك �مل�ساألة من �لواليات �ملتحدة.
 ويوؤي��د �لبع���ش يف �لوالي��ات �ملتح��دة فكرة �لقي��ام بعمل 
ع�س��كري وقائي �سد كوريا �ل�س��مالية، بعد �أن حتدث رئي�ش 
هيئة �الأركان �مل�س��ركة �ل�س��ابق مايك مولن، يف منت�س��ف 
�س��بتمرب �ملا�س��ي، عن �حتمال �س��ن هج��وم وقائي حلماية 

�لواليات �ملتحدة من �لتهديد�ت �لكورية �ل�سمالية.
 ومل ين��ف �لبي��ت �الأبي���ش �أو يوؤكد �حتماالت �س��ن �رضبات 

جوية �أمريكية على كوريا �ل�سمالية.
 وق��ال �ل�س��كرتري �ل�س��حفي للبي��ت �الأبي�ش جو�ش �إرن�س��ت 
خالل موؤمتر �س��حايف يعقد ب�س��كل منتظم، �إنه "ب�سكل عام 
ولي�ش باالأخ�ش، �س��د كوريا �ل�س��مالية، مل تناق�ش و��سنطن 

�أي هجوم ع�سكري وقائي ب�سكل م�سبق كم�ساألة تنفيذية".
 و�أدىل �إرن�س��ت بتلك �لت�رضيحات عندما �سئل عما �إذ� كانت 
و��س��نطن لديه��ا خط��ة للقي��ام بعم��ل ع�س��كري �س��د كوريا 

�ل�سمالية، ب�سبب ��ستفز�زها �مل�ستمر.
 ومل تعط بع�ش �مل�سادر �لدبلوما�سية �أي �أهمية لت�رضيحات 
�ل�س��كرتري �ل�س��حايف للبي��ت �الأبي���ش، لك��ن �لبع�ش �أ�س��ار 
�إىل �أن �ل�س��لطات يف و��س��نطن ترف�ش �الإ�س��ارة الأي ق�سايا 

��ستخبار�تية وع�سكرية.

محكمة فرنسية تلغي استفتاء محليًا في قرية 
حول استقبال الالجئين

مصر: جماعة إخوانية تتبنى محاولة اغتيال 
النائب العام المساعد

سيئول لم تناقش شن ضربة 
وقائية ضد بيونغ يانغ

إيران: صواريخنا تضاهي الروسية وطائراتنا 
تضاهي األمريكية

باري�ش - متابعة :  �أمر �لق�س��اء �لفرن�سي بلدة �أالك�ش يف جنوب �لبالد، باإلغاء 
�ال�ستفتاء �ملحلي �لذي دعا �إليه عمدة �لبلدة، حول ��ستقبال الجئني يف بلدته، 
بعد �أن قررت �ل�سلطات �لفرن�سية �فتتاح مركز ال�ستقبال �لالجئني يف �ملنطقة.
 و�أعل��ن عم��دة �لبل��دة ج��ري�ر كروزي��ي، �لتي ال يتج��اوز عدد �س��كانها 2500 
�س��خ�ش، �أن��ه "م�س��طر وجم��رب عل��ى �إلغ��اء �ال�س��تفتاء، ب�س��بب ت�س��دد �لدولة، 
و�أجهزتها و�حر�مًا للق�ساء"، ولكنه م�رض على معرفة ر�أي �سكان بلدته بطرق 

�أخرى، و�لت�سدي لقر�ر�ت �حلكومة �ملركزية يف باري�ش.
 و�أم��رت �ملحكم��ة �الإد�رية يف غرونوبل ، باإلغاء �ال�س��تفتاء �ملق��رر يوم �م�ش 
"�لذي ال يندرج �سمن �خت�سا�سات عمدة �أي بلدة �أو مدينة، ولكنه حق مق�سور 

على �لدولة وحدها".

�لقاهرة - متابعة:  �أعلنت جماعة م�سلحة مرتبطة باالإخو�ن تطلق على نف�سها 
��س��م "ح�س��م"، م�س��وؤوليتها عن حماولة �غتيال �لنائب �لعام �مل�ساعد بتفجري 

�سيارة مفخخة �خلمي�ش �ملا�سي.
 و�أعلنت وز�رة �لد�خلية �مل�رضية يف بيان �أنه "عقب مرور �س��يارة �مل�ست�س��ار 
زكريا عبد �لعزيز، �لنائب �لعام �مل�س��اعد، وقوة �حلر��سة �ملر�فقة له، �نفجرت 

�إحدى �ل�سيار�ت �ملفخخة �ملتوقفة على جانب �لطريق".
 و��س��افت �أن��ه "مل يرت��ب عل��ى �حلادث �أي �إ�س��ابات بال�س��يد �لنائ��ب �لعام 

�مل�ساعد �أو قوة �حلر��سة �ملر�فقة، بينما �أ�سيب �أحد �ملو�طنني".
 و�أعلنت "حركة ح�سم"، �لتي تبنت هجمات يف �لقاهرة خالل �الأ�سهر �الأخرية، 

م�سوؤوليتها عن �لتفجري يف بيان �نت�رض على و�سائل �لتو��سل �الجتماعي.
 ون���رضت هذه �حلرك��ة �لتي برزت موؤخر�، �س��ور� قالت �إنه��ا للحظة �لتفجري، 

وهددت مبزيد من �لهجمات.
 وكانت �حلركة، �لتي ال يعرف عنها �لكثري، �أعلنت م�سوؤوليتها �سابقا عن مقتل 

�رضطي وعن حماولة �غتيال مفتي �لديار �مل�رضية �ل�سابق.

طهر�ن - متابعة:  قال م�س��وؤوالن ع�سكريان �إير�نيان كبري�ن �إن مدى منظومة 
�س��و�ريخ ب��اور 373 للدف��اع �جلوي حملية �ل�س��نع ت�س��اهي �لرو�س��ية "�إ�ش 

"�ساعقة" ت�ساهي �الأمريكية. 300"، و�لطائر�ت �الإير�نية 
 و�أعلن قائد مقر �لدفاع �جلوي �لتابع للجي�ش �الير�ين �لعميد فرز�د ��سماعيلي 
يف ت�رضيح بعد 41 يوما من �إز�حة �ل�ستار عن منظومة باور 373 �ل�ساروخية، 
�أن مدى منظومة �س��و�ريخ "باور 373" للدفاع �جلوي حملية �ل�س��نع يتعدى 
م��دى �س��و�ريخ "�إ�ش 300" �لرو�س��ية 1.5 م��رة.  من جهته �عترب قائد �س��الح 
�جلو و�لف�س��اء يف قو�ت حر�ش �لثورة �الإ�س��المية �لعميد �أمري علي حاجي ز�دة 
�أن �لطائرة "�س��اعقة" من �أحدث �لطائر�ت �حلربية �مل�سرية يف �إير�ن وقال �إن 

�الأمريكيني يف �سناعة �لطائر�ت �مل�سرية �ملتخفية "�أقر�ن مع �إير�ن".

 

واشنطن - متابعة

�أب��و  جماع��ة  �إن  �لفلبيني��ة  �حلكوم��ة  قال��ت   
�س��ياف �ملرتبط��ة بتنظيم د�ع���ش، �أطلقت �رض�ح 
3 رهائ��ن �إندوني�س��يني ي��وم �م���ش �الأحد، بعد 
�حتجازهم م��دة ثالثة �أ�س��هر، لريتفع بذلك عدد 
�لرهائن �لذين �أطلق �رض�حهم خالل �الأ�س��بوعني 

�ملا�سيني �إىل ت�سعة.
 و�س��لمت �جلماع��ة �لرهائ��ن يف �س��ولو �إىل نور 
مي�سو�ري موؤ�س�ش �جلبهة �لوطنية لتحرير مورو، 
وه��ي جماع��ة �إ�س��المية متم��ردة وقع��ت �تفاق 
�سالم مع �حلكومة، ومل يت�سح �إذ� كانت �أي جهة 

دفعت فدية الإطالق �رض�ح �لرهائن.
�أفرج��ت   وعل��ى م��دى �الأ�س��بوعني �ملا�س��يني 

جماع��ة �أب��و �س��ياف، وه��ي جماع��ة �إ�س��المية 
متطرف��ة جنت �أم��و�اًل طائلة م��ن �خلطف وطلب 
�لفدي��ة، ع��ن 3 �إندوني�س��يني وفلبيني��ني �ثن��ني 
ونرويج��ي، كان��ت خطفته��م من منتج��ع �لعام 
�ملا�س��ي، مع كنديني قطعت ر�أ�س��يهما يف وقت 
الح��ق. وجاءت عمليات �إطالق ���رض�ح �لرهائن، 
يف �لوق��ت �ل��ذي ت�س��عد في��ه �لقو�ت �مل�س��لحة 
�لفلبيني��ة م��ن هجماته��ا لط��رد �ملتمردين من 

معاقلهم يف جزيرتي �سولو وبا�سيالن.
 وجعل �لرئي���ش �لفلبيني رودريغو دوتريتي من 
تدمري �أبو �س��ياف �أولوية �أمنية ق�س��وى للجي�ش، 
�س��الم  عملي��ة  يف  �جلماع��ة  ����رض�ك  و��س��تبعد 
ت�س��مل كل �لبالد، ب�س��بب وح�س��يتها و�أن�س��طتها 
�الإجر�مي��ة.  وق��ال مفاو���ش دوتريتي لل�س��الم 

جي�سا�ش دوري�سا يف بيان "�النفر�جات �الأخرية 
هي نتيجة تر�كمية للجهود �لتي �أطلقها �لرئي�ش 
دوتريتي من خالل �إقناع جبهة مورو بالتعاون 
�ملعني��ة  و�الأط��ر�ف  �ملحلي��ة  �حلكوم��ات  م��ع 
و�لقو�ت �مل�سلحة، من خالل عملياتهم �لع�سكرية 
�جلاري��ة يف �ملنطق��ة".  وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن 
جماعة �أبو �س��ياف ت�س��كلت باالأ�س��ا�ش الأهد�ف 
يعتربونه��ا  �أمني��ني  خ��رب�ء  �أن  �إال  �نف�س��الية، 
جماع��ة من قطاع �لط��رق �أكرث منها جماعة من 

�ملطالبني باالنف�سال.
 و�جلماع��ة �لتي عززت �س��بكتها يف �ملجتمعات 
�لفق��رية �أق�س��ى �جلنوب، ال تز�ل حتتجز خم�س��ة 
ماليزيني و�ربعة فلبينيني و�إندوني�س��يني �ثنني 

وهولندي.

 طالب��ت وزي��رة �خلارجي��ة �الأ�س��ر�لية ج��ويل 
بي�س��وب، يوم �م�ش، بت�س��كيل حمكمة دولية على 
غر�ر حمكم��ة لوكربي لتعجيل �لتحقيق يف �أزمة 

�إ�سقاط طائرة �خلطوط �ملاليزية �أم �أت�ش 17.
 وبح�س��ب �مل�س��ادر ف��ان بي�س��وب ذك��رت �ن��ه 
"�س��يتم بحلول نهاية �لع��ام ورمبا مطلع �لعام 
�ملقب��ل تاأكي��د قائم��ة �أ�س��ماء �لذي��ن نعتق��د �أنه 
جتب حما�س��بتهم وحماكمتهم"، م�س��يفة �أنه �إذ� 
كان م��ن �ل�س��هل ت�س��كيل حمكم��ة "حملي��ة" يف 

هولند� �لتي �أقلعت منها �لطائرة، فاإنه �س��يتعذر 
مث��ول �ملتورطني �أمام �لق�س��اء، و�قرحت على 
�ملجتم��ع �ل��دويل ت�س��كيل حمكم��ة عل��ى غ��ر�ر 

لوكربي.
 و�س��در تقري��ر دويل �الأربعاء 28 �س��بتمرب، قدم 
في��ه �لفريق �لهولندي نتائ��ج حتقيقه يف كارثة 
�لطائرة �ملاليزية �لتي ق�سى فيها 283 �سخ�سا 
مب��ن فيهم 28 �أ�س��ر�ليا، وجاء في��ه �أن �لطائرة 
�أ�س��قطت ب�س��اروخ منظوم��ة "ب��وك" �أطل��ق من 
منطقة كانت خا�سعة ل�سيطرة �لقو�ت �ملعار�سة 

للحكومة �الأوكر�نية.

 و�عت��رب �ملحقق��ون �أن منظوم��ة "ب��وك" �لت��ي 
��ستخدمت الإ�س��قاط �لطائرة، دخلت �ملنطقة من 
�أر��س��ي رو�س��يا ثم عادت �إليها، ومن �لالفت �أن 
فري��ق �لتحقي��ق �عتمد يف ��س��تنتاجه ه��ذ�، على 
معلومات من و�سائل �الإعالم و�سبكات �لتو��سل 

�الجتماعي.
 وز�رة �خلارجية �لرو�س��ية �عت��ربت �أن �لتحقيق 
"منحاز وم�س��ي�ش"، فيما �أكد دميري بي�سكوف 
�لناط��ق �لر�س��مي با�س��م �لكرمل��ني �أن��ه ال يجوز 
�عتبار تقرير �للجنة �لدولية �خلا�س��ة بالتحقيق 

يف كارثة �لطائرة �ملاليزية "حقيقة د�مغة".

إطالق سراح 3 رهائن إندونيسيين في جنوب الفلبين

أستراليا تطالب بمحكمة دولية بشأن الطائرة الماليزية
كانبرا - متابعة

مانيال - متابعة

موسكو تحذر من "تغيرات مخيفة" بالشرق األوسط  في حال أي عدوان أمريكي على دمشق
 حذرت مو�س��كو من �أن �أي ع��دو�ن مبا�رض من قبل �مريكا على 
�حلكوم��ة و�جلي���ش �ل�س��وريني �س��يوؤدي �إىل "تغ��ري�ت خميف��ة 

ومزلزلة" يف �ل�رضق �الأو�سط. 
 ونقلت وكالة �الإعالم �لرو�س��ية عن ماريا ز�خاروفا �ملتحدثة 
با�س��م وز�رة �خلارجية �لرو�س��ية، قولها �إن "�لعدو�ن �ملبا�رض" 
�الأمريك��ي عل��ى �حلكوم��ة و�جلي���ش �ل�س��وريني �س��يوؤدي �إىل 

"تغري�ت خميفة ومزلزلة" يف �ل�رضق �الأو�سط.
 وت�س��اند كل من رو�سيا و�لواليات �ملتحدة �أحد طريف �ل�رض�ع 
�ل�س��وري. و�نه��ار وق��ف الإطالق �لنار تو�س��طت في��ه �لواليات 
�ملتح��دة ورو�س��يا يف �س��وريا يف �الآون��ة �الأخ��رية وق�س��فت 
طائ��ر�ت حربية رو�س��ية �ول �م�ش مناطق و�قعة حتت �س��يطرة 

�ملعار�سة �ل�سورية يف مدينة حلب.
 وتخو���ش ق��و�ت �لنظ��ام �ل�س��وري ��س��تباكات عنيف��ة �س��د 
�لف�س��ائل �ملعار�س��ة على حموري��ن د�خل مدين��ة حلب بدعم 
جوي رو�س��ي، يف حماولة للتقدم د�خل �الأحياء �ل�رضقية، وفق 

ما �أفاد �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �الإن�سان.
 و�أ�س��ار �ملر�س��د �إىل "��س��تباكات عنيفة متو��س��لة بني قو�ت 
�لنظام و�مل�سلحني �ملو�لني لها من جهة، و�لف�سائل �الإ�سالمية 
و�ملقاتلة من جهة �أخرى على حمور �س��ليمان �حللبي وب�ستان 
�لبا�س��ا يف و�س��ط مدينة حلب، وعلى حمور �ل�س��قيف يف �سمال 
�ملدين��ة"، الفت��ا �إىل حتقيق ق��و�ت �لنظام تقدما �إ�س��افيا يف 

�ملحورين.
 وتر�فق �ال�ستباكات وفق �ملر�سد مع غار�ت تنفذها طائر�ت 

رو�سية وق�سف �ساروخي كثيف من قبل قو�ت �لنظام.
 وحت��اول ق��و�ت �لنظ��ام يف �ليوم��ني �الأخريي��ن �لتق��دم �ىل 
�الأحي��اء �ل�رضقية من و�س��ط �ملدينة، حي��ث متكنت �جلمعة من 
�ل�س��يطرة على �أبنية عدة يف حي �سليمان �حللبي �لذي تتقا�سم 
�لف�س��ائل �ملعار�سة �ل�س��يطرة عليه وتخو�ش ��ستباكات على 

�أطر�ف حي ب�ستان �لبا�سا.
 وترد �لف�س��ائل �ملقاتلة على هجوم قو�ت �لنظام با�س��تهد�ف 

�الأحياء �لغربية حتت �سيطرة قو�ت �لنظام بالقذ�ئف.
 وقتل �جلمعة �ملا�سية 15 �سخ�سا على �الأقل و�أ�سيب �أكرث من 
�أربع��ني بجروح، وفق ح�س��يلة لالإعالم �لر�س��مي، جر�ء قذ�ئف 

�أطلقتها �لف�سائل على �أحياء حتت �سيطرة قو�ت �لنظام.

بغداد - خاص

الحكومة اليمنية تواجه أزمة رواتب وتنامي اإلرهاب
 وعقب �نتقاد�ت و��س��عة لبق��اء هذه �حلكومة 
يف �لريا���ش من��ذ م��ا يق��ارب �لعام��ني �أجرب 
�ل��وزر�ء على �لع��ودة �إىل �لد�خل الإد�رة �لبالد 
لكنه��ا و�س��لت �لعا�س��مة �ملوؤقت��ة ع��دن وال 
متتل��ك مبن��ى تعمل منه وال مب��اين للوز�ر�ت، 
ولهذ� ��ستقر معظم �لطاقم �لوز�ري يف �لق�رض 
�لرئا�س��ي يف منطقة معا�س��يق وحتت حماية 
�لقو�ت �الإمار�تية، فيم��ا �نتقل بع�ش �لوزر�ء 

لالإقامة يف حمافظة ماآرب.
 والأن ع��ودة �حلكومة ر�فقها ق��ر�ر نقل �لبنك 
�ملركزي من �س��نعاء �إىل ع��دن فاإن �حلكومة 
حتمل��ت م�س��وؤولية ���رضف رو�ت��ب �أك��رث من 
ملي��ون موظ��ف حكوم��ي، فيما �لبن��ك يعاين 
�أ�س��ال م��ن �الإفال���ش وال يعلم كيف �س��تتمكن 
من توفري مبلغ 79 مليار ريال �سهريا رو�تب 
ه��وؤالء �ملوظفني ل�س��هر �س��بتمرب �ملا�س��يني 
وله��ذ� يعتقد �أن �حلكوم��ة تنتظر دعما عاجال 
من �ل�س��عودية و�الإمار�ت حتى تتجنب غ�سبا 
�سعبيا مت�ساعد�، لكن هذ� �لدعم مل ي�سل حتى 

�الآن.
 ويف غياب جهاز �أمني فاعل تو�جه �حلكومة 
�ليمنية �س��عود� متو��سال لقدر�ت �لتنظيمات 
�الإرهابي��ة يف ع��دن و�جلن��وب ب�س��كل ع��ام، 
حيث �س��هدت �ملدينة ثالث عملي��ات �إرهابية 
خالل �أ�س��بوع و�حد ��س��تهدفت �س��ابطني يف 
�ملخابر�ت و�أمن �ملطار و�أخرى ��ستهدفت حّيا 

�سكنيا يف حني تتنامى �لدعو�ت �النف�سالية، 
نع �ملنحدرون من �ل�سمال من �لدخول �ىل  ويمُ
�جلنوب، با�س��تثناء �لعاملني يف �ل�رضكات �أو 
�ملنظمات �لدولية وهو �أمر ي�سري بو�سوح �إىل 

طبيعة �لتحدي��ات �لتي تو�جهها �حلكومة يف 
خمتلف �جلو�نب.

 و�إىل جان��ب �ملل��ف �الأمن��ي و�نف��ر�د ق��و�ت 
�حلز�م �الأمني �ملمولة من �الإمار�ت بق�س��ايا 

�الأم��ن يف �لعا�س��مة �ملوؤقت��ة و�ملحافظ��ات 
�ملجاورة وع��دم وجود جهاز خمابر�ت فاعل 
ياأت��ي �النت�س��ار �لكب��ري لالأ�س��لحة و�لن�س��اط 
�ملتز�ي��د للجماعات �لدينية وتو�س��ع �أن�س��طة 

�الإرهابي��ني،  ود�ع���ش  �لقاع��دة  تنظيم��ي 
وو�سول �مل�س��لحني �حلوثيني وقو�ت �لرئي�ش 
�ل�س��ابق �إىل �أط��ر�ف حمافظة حل��ج �ملجاورة 
لعدن ليك�سف مدى �ل�سعوبات �لتي تقف �أمام 
حكوم��ة �أحمد عبيد بن دغر يف ظل عجز كبري 

يف �جلو�نب �ملالية.
 �إ�سافة �إىل ذلك يربز ملف �خلدمات �الأ�سا�سية 
لل�س��كان يف ع��دن و�ملحافظ��ات �ملج��اورة 
كاأهم �ملتطلبات �لعاجلة حيث تعاين �ملدينة 
و�ملحافظ��ات م��ن عج��ز كب��ري يف منظوم��ة  
�لطاقة �لكهربائية �لتي �سارفت على �النهيار 
يف ظ��ل حر�رة تزي��د على 40 درج��ة ما دفع 
�ل�سكان للنزول �إىل �ل�سو�رع �حتجاجا، و�الأمر 

ذ�ته يتد �ىل قطاع �ل�سحة و�لتعليم.     
 ويفيِ ظ��ل ع��دم  حتقي��ق �أي تق��دم كب��ري على 
�الأر���ش يف جبه��ات �لقت��ال �س��و�ء م��ن قبل 
�مل�س��لحني  قب��ل  م��ن  �أو  �حلكومي��ة  �لق��و�ت 
�حلوثي��ني يكن �أن يفر�ش حال �سيا�س��يا فاإن 
�ملو�جه��ات يف تع��ز وماأرب ونه��م مبحافظة 
�س��نعاء وميدي يف حمافظة حجة ت�س��ري �إىل 
�أن �ليمن تدلف نحو حرب �أهلية طويلة �ملدى 
ويزي��د من تعقيد�ت �مل�س��هد توج��ه �حلوثيني 
وحليفهم �لرئي�ش �ل�سابق نحو ت�سكيل حكومة 
م�رضف��ان  هن��اك  �س��يكون  ومعه��ا  مو�زي��ة 
�أحدهما يف عدن و�الآخر يف �س��نعاء، �للهم �إال 
�إذ� جنحت �جلهود �لت��ي تبذلها �الأمم �ملتحدة 
م��ن �أج��ل �لتو�س��ل �إىل �تفاق لل�س��الم يوقف 

�نحد�ر �ليمن نحو �لتمزق.

الجورنال - متابعة

 تواجه حكومة اليمن التي 
ا�ستقر جزء منها يف عدن 

والآخر يف ماأرب، اأزمة 
رواتب خانقة وت�ساعد 

يف عمليات الإرهاب اإىل 
جانب ا�ستحقاقات املواجهة 

الع�سكرية مع م�سلحي 
احلوثي وقوات الرئي�س 

ال�سابق.


