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السعودية تتعاون مع إندونيسيا لمحاربة "داعش"
قال �شفري ال�شعودية لدى اإندوني�شيا، الثالثاء 28 فرباير/�شباط اإنه من املنتظر 
اأن يوق��ع امللك �شلمان بن عبد العزي��ز 10 اتفاقات خالل زيارته لكرات�شي مع 

الرتكيز على حماربة تنظيم "داع�ش".
وق��ال ال�شفري اأ�شامة حممد عبد اهلل ال�شعيبي، اإن امللك �شلمان بداأ، الأحد، جولة 
اآ�شيوي��ة ت�شتغرق �شهرا لتعزي��ز العالقات والبحث عن فر�ش لال�شتثمار، تنطلق 

من اإندوني�شيا من الأول حتى 12 مار�ش /اآذار.
وتاب��ع اأن هن��اك الكث��ري من مذك��رات التفاهم الت��ي �شيتم التوقي��ع عليها يف 
اإندوني�شيا، م�شيف��ا اأن الأولوية ملحاربة الإرهاب، وال�شعودية ت�شعى للتعاون 

من اأجل هزمية التنظيم الإرهابي.
وال�شلط��ات يف اإندوني�شي��ا ت�شع��ر بالقل��ق بعد تعر�شه��ا ل�شل�شل��ة هجمات من 

موؤيدين للتنظيم خالل العام املن�رصم.
وق��ال ال�شعيب��ي اإن ال�شعودي��ة واإندوني�شي��ا �شتتعاون��ان اأي�ش��ا يف جم��الت 
اأخ��رى مث��ل النفط والغاز والتعليم. واأ�شار اإىل اأن ل��دى �رصكة اأرامكو ال�شعودية 
العمالقة ،  اتفاقا قائما حاليا مع �رصكة برتامينا الإندوني�شية للطاقة حجمه 
5 ملي��ارات دولر لتطوي��ر م�شفاة يف جاوة الو�شطى، ورمبا توقع هذا العام 

مزيدا من امل�شاريع املعرو�شة من برتامينا.

 

مصرع إسرائيليين اثنين وإصابة 6 بإطالق نار في نتانيا

البيت األبيض يجدد دفاعه عن عملية اإلنزال في اليمن

لق��ي اإ�رصائيليان اثنان م�رصعهم��ا، الثالثاء 28 فرباير/�شباط، واأ�شيب 6 
اآخرون باإطالق نار يف مدينة نتانيا.

واأ�ش��ارت املواق��ع الإ�رصائيلي��ة اإىل اأن جمه��ول ق��ام باإط��الق الن��ار عل��ى 
جمموع��ة من الإ�رصائيليني الذين كانوا يتواج��دون يف باحة منزل مبدينة 

نتانيا، بعد اأن احتمى مبوقع يطل على �شاحة املنزل.
وبا���رص باإط��الق النار ب�شكل ع�شوائ��ي، ما ت�شبب مب���رصع �شابني ب�شنوات 
الع�رصين من العمر، واإ�شابة 6 بينهم فتاتان، وقد و�شفت جراح امل�شابني 
باملتو�شط��ة والب�شيط��ة. وت�شري التحقيق��ات الأولي��ة اإىل اأن دوافع احلادث 
جنائي��ة، والعائل��ة الإ�رصائيلية الت��ي ت�شكن املنزل معروف��ه لدى ال�رصطة، 
وكان��ت جمموع��ة من ال�شب��اب تتواجد يف باحة املنزل م��ع اأطفال ون�شاء، 

"حيث كانوا مدعوين اإىل حفل �شواء" .

ج��دد البي��ت الأبي�ش دفاعه عن عملية الإنزال الت��ي نفذها اجلي�ش الأمريكي يف 
اليم��ن ال�شهر املا�شي، والتي اأ�شفرت عن مقتل جندي اأمريكي، وحتطم مروحية، 

ومقتل عدد من عنا�رص "القاعدة" ومدنيني.
وق��ال �شون �شباي�رص، املتحدث با�شم البيت الأبي�ش، الإثنني 27 فرباير/�شباط، 
اإن عملي��ة الإن��زال تل��ك اأدت اإىل "جم��ع كثري م��ن املعلومات الت��ي �شت�شاعد يف 

�شمان اأمننا".
واأ�ش��اف اأن وزارة الدف��اع الأمريكي��ة جت��ري حالي��ا 3 عمليات تقيي��م للعملية 
والظ��روف التي جرت فيها، منوها باأن قرار اإجراء عمليات تقييم لعملية الإنزال 
مت اتخاذه لثالثة اأ�شباب، هي: وقوع �شحايا اأمريكيني، ومقتل مدنيني، وتعر�ش 

املعدات لأ�رصار مثل حتطم املروحية.
وح�ش��ب البنتاغ��ون، اأدت عملي��ة الإن��زال يف البي�شاء اإىل مقت��ل اجلندي ويليام 
بي��ل اأوين��ز، وحتطم مروحية للجي�ش الأمريكي، بالإ�شاف��ة اإىل �شقوط 14 قتيال 

للقاعدة، ومقتل عدد من املدنيني بينهم ن�شاء واأطفال.

ك�شفت �شحيفة “معاري��ف” النقاب عن اأن تفكك العديد من 
ال��دول العربي��ة وحال��ة ال�شع��ف الوا�شح التي تع��اين منها 
الأخرى �شاعد اجلي���ش والأجهزة الإ�شتخباري��ة الإ�رصائيلية 

على تنفيذ عمليات يف عمق العامل العربي ب�شكل كبري.
ونوه��ت ال�شحيف��ة يف تقري��ر ن�رصت��ه الي��وم، ؛ اإىل اأنه على 
الرغ��م من ك�ش��ف بع�ش العمليات التي ت�شته��دف اإر�شاليات 
وخم��ازن �شالح تعود حل��زب اهلل يف �شوريا اأو �رصب اأهداف 
لتنظي��م “ولي��ة �شين��اء”، اإل اأن 99 باملائة م��ن العمليات 
التي تنفذها اإ�رصائيل يف عمق العامل العربي تبقى بعيدة عن 

اهتمام و�شائل الإعالم.

واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة اإىل اأن الكث��ري م��ن الذي��ن ي�شابون يف 
ه��ذه العملي��ات ل يعرف��ون اأنه تعر�شوا ل��الأذى يف عمليات 

اإ�رصائيلية.
واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة اإىل اأن اإ�رصائي��ل تعم��ل بحري��ة مطلقة 
يف �شوري��ا الت��ي كانت �شم��ن الدول املح�شوب��ة على قائمة 
الأع��داء؛ اإىل جان��ب متتعه��ا بحري��ة عمل كب��رية يف �شيناء 

باإذن وتن�شيق مع نظام ال�شي�شي.
يذك��ر اأنه منذ دي�شمرب املا�ش��ي مت الإبالغ عن �شت هجمات 
نفذتها اإ�رصائيل يف قلب �شوريا �شد اأهداف حلزب اهلل، عالوة 
عل��ى اأن “ولية �شيناء” اتهم اجلي�ش الإ�رصائيلي موؤخرا عدة 
مرات ب�شن غارات ا�شتهدف��ت جمموعات تابعة له يف �شمال 

�شيناء.

واأ�شاف��ت ال�شحيف��ة اأن الهجمات التي ت�شنه��ا اإ�رصائيل يف 
�شوري��ا مل تع��د تث��ري الهتم��ام ب�شبب حج��م الفظائ��ع التي 

ُترتكب يف هذا البلد.
واأردف��ت ال�شحيف��ة: “فعندما تلق��ي الطائ��رات الإ�رصائيلية 
ع���رصة اأطنان من املتفجرات على اأهداف يف بلد يتم اإ�شقاط 
مئات الأطنان من املتفجرات فيه فهذا ل يثري اهتمام اأحد”.
واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة اإىل اأن العملي��ات ال�رصي��ة الت��ي ت�شنها 
يف الع��امل العرب��ي تاأتي يف اإط��ار اإ�شرتاتيجي��ة “املواجهة 
ب��ني احل��روب”، م�ش��رية اإىل اأن ه��ذه الإ�شرتاتيجي��ة ته��دف 
اإىل تقلي���ش فر���ش اندلع ح��روب بني اإ�رصائي��ل وجريانها 
م��ن خالل القي��ام بعمليات خا�شة ترم��ي اإىل تقلي�ش رغبة 

“الأعداء” يف اندلع حرب �شدها.

اأعلن نائ��ب وزير اخلارجي��ة الرو�شي �شريغي 
ريابك��وف اأن الإدارة الأمريكية اجلديدة تدرك 
اأن الرئي�ش ال�شوري ب�شار الأ�شد ل ي�شكل عقبة 

للت�شوية ال�شورية.
وق��ال ريابك��وف يف اجتم��اع ح��ول طاول��ة 
م�شتديرة ب�شاأن العالق��ات الرو�شية الأمريكية 
 28 الثالث��اء  الرو�ش��ي  الدوم��ا  جمل���ش  يف 
الرئي���ش الأمريك��ي  اإدارة  اإن  فرباير/�شب��اط، 
ال�شابق باراك اأوباما حاولت تغطية اإرهابيي 

ا�شتخدامه��م  اأج��ل  م��ن  الن���رصة"  "جبه��ة 
لإ�شق��اط الأ�شد.واأك��د نائ��ب وزي��ر اخلارجية  
الرو�ش��ي اأن العالقات بني رو�شي��ا والوليات 
املتح��دة تده��ورت اإىل اأدن��ى م�شتوياتها منذ 
انته��اء احل��رب الباردة، م�ش��ريا اإىل اأن الإدارة 
الأمريكي��ة ال�شابق��ة دم��رت بالكام��ل تقريبا 
اأر�شية التعاون بني البلدين التي مت تر�شيخها 

على مدى �شنوات عديدة.
واأ�ش��ار الدبلوما�ش��ي الرو�ش��ي اإىل اأن الرئي�ش 
ال�شابق باراك اأوباما بداأ يتحول اإىل املواجهة 
م��ع رو�شي��ا قب��ل ان��دلع الأزم��ة الأوكراني��ة 

بفرتة طويلة، م�شيفا: "وترية التدهور ال�شامل 
للعالقات وانهيارها ت�شارعت ب�شكل حاد بعد 

النقالب يف كييف قبل ثالث �شنوات".
وق��ال ريابك��وف اإن رو�شيا �شتحل��ل املواقف 
والإ�ش��ارات الت��ي �شتت�شمنها ر�شال��ة الرئي�ش 
الكونغر���ش  اإىل  ترام��ب  دونال��د  الأمريك��ي 
الأمريكي، م�شريا اإىل وجود تفاهم مع اجلانب 
الأمريك��ي بخ�شو���ش عق��د لق��اء قم��ة ب��ني 
رئي�ش��ي البلدين واإطالق التح�ش��ري لها عمليا 
عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم حتدي��د موع��د ومكان 

انعقادها.

ك�شف��ت �شحيف��ة " The Australian " ع��ن توجيه 
ا�شت�ش��ارات  ق��دم  اأ�ش��رتايل  كهرب��اء  عام��ل  اإىل  ته��م 
وم�شاعدة لتنظي��م "داع�ش" الإرهابي حول �شبل تطوير 
اأنظمة لي��زر و�شواريخ بعيدة املدى. وح�شب ال�شحيفة، 
َمُثل املتهم هيثم ذهب، البالغ من العمر 42 عاما، اأمام 
املحكمة املحلية يف مدينة يونغ بولية ويلز اجلنوبية، 
الثالثاء 28 فرباير/�شباط، بتهمتني متعلقتني بق�شايا 
اإره��اب، قد توؤديان ل�شجنه م��دى احلياة، وكذلك بتهمة 
رف���ش ال�شتجابة لطلب تقدمي امل�شاع��دة يف احل�شول 
عل��ى بيانات. وكان رئي�ش ال��وزراء الأ�شرتايل، مالكومل 
تورنب��ول، قد ق��ال، الثالثاء، اإن اعتق��ال ذهب جاء يف 
اإطار ق�شاي��ا اإرهاب، لكنه نفى وج��ود اأي خمطط ل�شن 
هجم��ات داخل الب��الد. واأو�ش��ح تورنب��ول اأن امل�شتبه 
به عم��ل على تزويد تنظيم "داع���ش" الإرهابي بقدرات 
تقنية متطورة كان من �شاأنها اأن ت�شاعد الإرهابيني يف 

ر�شد �شواريخ وكذلك يف ال�رصوع باإنتاجها.
بدوره، قال وزير العدل، مايكل كينان، اإن اعتقال ذهب 
ج��اء بعد حتقي��ق ا�شتمر 18 �شهرا. وك�ش��ف م�شوؤول يف 
ال�رصطة اأن امل�شتبه به كان يجري درا�شات ويعمل على 
ت�شميم جهاز لي��زري ل�شالح "داع�ش" لتمكني التنظيم 
من ر�شد ال�شواريخ املوجهة التي ي�شتخدمها التحالف 

الدويل ل�رصب مواقع الإرهابيني يف �شوريا والعراق.

اعتراف إسرائيلي صادم حول عمليات في دول عربية ال يعلن عنها

أستراليا تحاكم عامل موسكو: إدارة ترامب ال تعد األسد عقبة للتسوية في سوريا
كهرباء طور أسلحة 

لصالح "داعش"
موسكو - متابعة

سدني - متابعة

غزة -وكاالت

ترامب يتسلم خطة البنتاغون للقضاء على تنظيم داعش في الشرق األوسط
ق��ال متح��دث با�ش��م وزارة الدف��اع الأمريكي��ة )البنتاغ��ون( 
لل�شحافي��ني، “اإن البيت الأبي�ش ت�شلم خط��ة اأولية مت و�شعها 
بقي��ادة ال��وزارة لهزمية تنظيم داع���ش، واإن وزي��ر الدفاع جيم 
ماتي���ش �شيطلع م�شوؤولني كباراً ب��الإدارة عليها يف وقت لحق 
الي��وم الإثنني”. واأبلغ  املتحدث با�شم البنتاغون الكابنت جيف 
ديفي��ز ال�شحافيني، اأن اخلطة اإطار عمل خلط��ة اأو�شع وتتناول 
اأن�شطة داع�ش يف خمتلف اأنحاء العامل ولي�ش يف العراق و�شوريا 
وح�شب. واأ�شاف اأن “ماتي���ش �شيعر�شها على اأع�شاء بالإدارة 

الأمريكية يف وقت لحق اليوم الثنني”.
كما ذكرت قناة “CNN”، نقاًل عن م�شادر اأمريكية م�شوؤولة، 
اأن “البنتاغون اأحال، الي��وم، للرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، 

خطة خا�شة مكثفة للق�شاء على تنظيم داع�ش”.
واأو�شح��ت القناة اأن “مقرتحات وزارة الدفاع الأمريكية ت�شمل 

حزمة من الإجراءات الع�شكرية والدبلوما�شية واملالية”.
وكان الرئي�ش الأمريك��ي قد وقع، يف 28 يناير )كانون الثاين( 
املا�ش��ي، اأمراً يلزم احلكومة الأمريكية بو�شع خطة يف غ�شون 
30 يوم��ًا للق�شاء عل��ى تنظيم داع�ش امل�شن��ف اإرهابيا على 

امل�شتوى العاملي.
وقال��ت التقاري��ر الإعالمي��ة “اإن ترام��ب كل��ف وزي��ر الدف��اع 
الأمريك��ي، جيم���ش ماتي���ش، باإع��داد خط��ة للعم��ل ق��د ت�شم��ل 
ن���رص مدفعي��ة اأمريكية ف��ى الأر���ش ال�شورية، اأو �ش��ن هجمات 
با�شتخدام مروحي��ات قتالية اأمريكية لدعم الهجوم الربى على 

معقل داع�ش فى مدينة الرقة”.
واأكد ترامب مراراً خ��الل حملته النتخابية وبعد توليه من�شب 
الرئي���ش فى 20 يناي��ر )كانون الث��اين( اأن لديه “خطة �رصية” 
ملواجه��ة داع�ش، لكن��ه تعهد لإعط��اء الق��ادة الع�شكريني مهلة 
�شه��ر لتقدمي خيارات جديدة ب�شاأن حماربة الإرهاب فى ال�رصق 

الأو�شط.
وم��ن اخلي��ارات املحتملة التى اأ�ش��ار اإليها الإع��الم الأمريكي، 
تو�شي��ع ا�شتخدام ق��وات العمليات الأمريكي��ة اخلا�شة، وزيادة 
ع��دد الع�شكري��ني الأمريكي��ني املنت�رصين فى الع��راق و�شوريا، 
وكذلك منح البنتاغون والق��ادة امليدانيني �شالحيات اإ�شافية 

لت�رصيع عملية اتخاذ القرارات

واشنطن - متابعة

خم��اوف �شلط��ات ترينيداد وتوباغ��و، الدولة املتكونة 
م��ن جزيرتني واقعتني جنوب البحر الكاريبي، ت�رصبت 

موؤخرا اإىل ال�شحافة الأمريكية.
 The New York" �شحيف��ة  خ�ش�ش��ت  وق��د 
Times" يف الأي��ام املا�شية ع��دة مقالت للحديث 
ع��ن الو�شع يف هذا البلد الكاريبي ال�شغري الواقع على 

بعد 11 كيلو مرتا من فنزويال.
وبح�شب ت�رصيح��ات لوزير الأمن الوطني يف ترينيداد 
وتوباغ��و، فق��د ان�ش��م اإىل القت��ال يف �شف��وف تنظيم 
القليل��ة  ال�شن��وات  يف  و�شوري��ا  بالع��راق  "داع���ش" 
املا�شي��ة اأكرث من 125 �شخ�شا من ال�شكان املحليني. 
م��ع العل��م اأن عدد �ش��كان اجلزيرتني ل يتع��دى مليون 
وثالثمئ��ة األف ن�شمة. ولإي�ش��اح خطورة هذه الظاهرة 
يف تريني��داد وتوباغ��و، جن��د باملقارن��ة اأن الولي��ات 
املتحدة بعدد �شكانها ال� 300 مليون �شخ�ش قد ان�شم 
منه��ا اإىل �شفوف "داع�ش" فق��ط 250 �شخ�شا، بح�شب 

جلنة الأمن القومي يف الكونغر�ش.
ال�شحيف��ة الأمريكي��ة، حتدث��ت ع��ن قل��ق امل�شوؤول��ني 
الأمريكيني من ظهور بيئة حا�شنة للمتطرفني بالقرب 
م��ن الوليات املتحدة، وتخوفهم م��ن احتمال اأن ي�شن 
مقاتل��و ترينيداد العائدون من ال�رصق الأو�شط هجمات 
على البعثة الدبلوما�شية الأمريكية يف هذا البلد، وعلى 
املن�ش��اآت النفطية، اأو حتى اأن ي�شل��وا اإىل ميامي التي 
ل تبع��د عن ترينيداد بالطائ��رة اأكرث من ثالث �شاعات 

ون�شف.
ويدر���ش م�شوؤول��ون اأمريكي��ون الو�ش��ع يف تريني��داد 
م�شبه��ني اإياه بخط اإم��داد نفط ينقل با�شتم��رار �شبابا 
م�شلمني اإىل �شوري��ا حيث يحملون ال�شالح يف �شفوف 
تنظي��م "داع���ش". وتتمثل ف��رادة الو�ش��ع يف ترينيداد 

وتوباغ��و يف اأن نحو 40% من �ش��كان هذا البلد يتكون 
من اأحف��اد العمالة الوافدة التي جلبه��ا ال�شتعمار يف 
ذل��ك الوقت م��ن "الهن��د الربيطانية"، الت��ي ت�شمل يف 
الوقت احلا�رص الهند وباك�شتان وبنغالدي�ش، ون�شيب 
امل�شلم��ني من اإجمايل �ش��كان اجلزيرت��ني يقارب %6. 
وعل��ى الرغ��م من قل��ة عدده��م اإل اأن ن�شاطه��م مرتفع 
للغاي��ة. وميك��ن الإ�ش��ارة اإىل اأن ه��ذا البل��د الكاريب��ي 
ال�شغ��ري كان �شه��د حماول��ة انق��الب الع��ام 1990، 

نظمتها "جماعة امل�شلمني" بقيادة يا�شني اأبو بكر.
وقد متكن 114 مقاتال م�شلحا ببنادق كال�شنكوف من 
ال�شيط��رة على مبنى الربمل��ان، واعتقال رئي�ش الوزراء 
والنواب وكوادر القناة التلفزيونية احلكومية وحمطتي 

راديو.
وعق��ب ذلك، اأعل��ن يا�شني اأبوبكر عل��ى الهواء الإطاحة 

لالنقالبي��ني  ت�ش��دى  اجلي���ش  اأن  اإل  باحلكوم��ة، 
الإ�شالمي��ني، وبع��د �شتة اأي��ام من ح�ش��ار املوؤ�ش�شات 
"جماع��ة  م�شلح��و  ا�شت�شل��م  باأيديه��م،  كان��ت  الت��ي 
امل�شلم��ني"، وُقت��ل يف ال�شتباكات الع���رصات، واأحلقت 
بالعا�شم��ة "ب��ورت اأوف �شبني" اأ���رصار مادية قّدرت 

بنحو 32 مليون دولر.
وم��ع ذلك مل تختف هذه احلركة الراديكالية، اإذ ل يزال 
قائده��ا يا�شني اأبوبكر طليقا، وهو على �شالت ببع�ش 

الدول التي ت�شيطر عليها اأنظمة اأ�شولية.
كم��ا اأن اأجه��زة الأمن الأمريكية قب�ش��ت العام 2007 
عل��ى ع�ش��و يف "جماع��ة امل�شلم��ني" داخ��ل الأرا�شي 
الأمريكي��ة كان يح�رص ل�شن هجوم على مطار كينيدي 
ال��دويل، وقد ُحك��م علي��ه الع��ام 2012 بال�شجن مدى 

احلياة.

واشنطن - متابعة

ال يهدد تنظيم "داع�ش" 
منطقة ال�سرق االأو�سط 
فح�سب. فبعد اأن تغلغل 

يف ال�سنوات االأخرية يف 
الفلبني، ها هي اإحدى 

جزر الكاريبي تتحول اإىل 
معقل له.

وزارة الت�شالت تنظيم "داعش" يقيم معقال بالقرب من الواليات المتحدة!
ال�رصكة العامة لالت�شالت والربيد

م/ تنوية
اعالن مناق�شة نقل الربيد اجلوي العراقي

اىل كاف��ة ال���رصكات املتقدم��ة عل��ى املناق�شة امل�ش��ار لها يف 
العل��ى وال���رصكات الراغب��ة بال�ش��رتاك ي���رص ال�رصك��ة العامة 
لالت�ش��الت والربيد احدى ت�شكيالت وزارة الت�شالت ان تنوه 
لك��م باأنه اع��الن نقل الربيد اجل��وي العراقي هو للم��رة الثانية 
يف ه��ذه ال�شنة وتاري��خ غلقه وفتح العط��اءات ال�شاعة احلادية 
ع���رص �شباح��ا م��ن الي��وم املواف��ق 12 / 3 / 2017 وله��ذا 
قت�ش��ى التنوي��ه وملزيد م��ن املعلوم��ات الت�شال عل��ى ارقام 
الهوات��ف )07600017122( )07600017078( او الربيد 
اللك��رتوين او مراجعة املوقع اللك��رتوين املدرجني ادناه.. مع 

التقدير
E-mail: legal_itpc@yahoo.com
www.itpc.gov.iq
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