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وزير خارجية السودان :
 هذا ما سيحدث إذا أبعدت الشياطين  !

ليبيا.. تطورات حول درنة بعد مقتل طيار الـ"ميغ -23"

 

عدوى "داعش" تعود مجددًا إلى ليبيا
ي�سع��ى تنظيم "داع�ش" الإرهابي الذي يفق��د �سيطرته تدريجيا يف �سوريا والعراق، 

اإىل تعزيز وجوده يف ليبيا، م�ستغال يف ذلك الفو�سى ال�سائدة يف هذا البلد.
ويعتقد اخلرباء اأن عدة مئات من مقاتلي تنظيم "داع�ش" موجودون الآن يف ليبيا، 

م�سريين باخل�سو�ش اإىل ازدياد عددهم قرب احلدود الليبية التون�سية.
وح�س��ب ع�سكريني ليبيني فاإن تنظيم "داع�ش" ين�سط يف ليبيا منذ عام 2013، اأي 

قبل ب�سط �سيطرته على الأرا�سي العراقية.
وكانت خميمات م�سلحي "داع�ش" متمركزة �رصق البالد، على احلدود مع م�رص، اإل 

اأن الإرهابيني يتجمعون الآن قرب احلدود مع تون�ش.
وت�س��ري قناة فوك�ش نيوز الأمريكي��ة اإىل اأن م�سلحي هذا التظيم يف�سلون البقاء يف 
املناط��ق الريفي��ة ومدينة �سرباتة الواقعة غربي العا�سم��ة طرابل�ش، غري بعيد عن 

احلدود التون�سية.

ق��ال وزي��ر اخلارجية ال�س��وداين اإبراهيم غن��دور اإن الت�سالت م��ع وا�سنطن توحي 
ب��اأن العقوب��ات الأمريكية على ال�س��ودان �سرتفع بحلول اأكتوبر، م�س��ريا اإىل اأن هذه 

الفر�سية مرجحة اإذا "اأبعد اهلل ال�سياطني".
حزاب والقوى ال�سيا�سية" حول  وقال غندور الأحد اأمام موؤمتر باخلرطوم ل�" ن�ساء الأ
تاأجي��ل الولي��ات املتحدة بحث رف��ع العقوبات:"هناك جمموع��ات اأمريكية كبرية 

كانت توؤيد فر�ش العقوبات، مقابل جمموعات اأخرى �سغرية تطالب برفعها".
واأ�س��اف رئي�ش الدبلوما�سية ال�سودانية يف هذا ال�سياق "لكن املوازين تقلبت حاليا 
داخ��ل الوليات املتحدة"، م�سريا اإىل اأن جمموعات ال�سغط �سعفت واأ�سبح ال�سوت 

على ينادي برفع العقوبات. الأ
ونف��ي الوزي��ر وجود ملفات �رصية تتفاو���ش عليها احلكوم��ة ال�سودانية مع الإدارة 
الأمريكي��ة، وق��ال يف هذا ال�ساأن :"العقوبات مرفوعة، وراأ���ش �سعبنا مرفوع، ولي�ش 
مريكية وكل ملف��ات التفاو�ش  دارة الأ هن��اك اأجندة �رصي��ة تفاو�سنا فيه��ا م��ع الإ

متاحة للجميع".
وحت��دث غندور عن وجود "بع���ش القلة" بالوليات املتح��دة، ي�سعون لالإبقاء على 
العقوب��ات، واأعطى عن ذلك مثال لثالثة �سحفيني مل يك�سف عن اأ�سمائهم، قال اإنهم 
"قدم��وا دفوع��ات ي��وم 29 يونيو للوليات املتحدة من اأج��ل اإبقاء العقوبات لأن 
ال�سودان غري اآمن وهناك اختطاف وا�سطهاد لطالب دارفور بجامعة بخت الر�سا"، 

واعترب الوزير هوؤلء "قلة معزولني".

بعد اأن ت�ساربت الأنباء حول م�سري قائد طائرة ال�"ميغ - 23" الليبية التي �سقطت 
اأم���ش الأول جنوب مدين��ة درنة ب�رصق ليبي��ا، اأكدت م�سادر متطابق��ة مقتل الطيار 

عادل اجلهاين.
واأعل��ن ع�س��و جمل�ش النواب الليب��ي ع�سام اجلهاين مقتل اأخيه الت��واأم الطيار عادل 

اجلهاين، كما اأكدت ال�سلطات املحلية ملدينة درنة النباأ.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن �سهود عيان اأن مقاتلة تابعة للجي�ش الوطني بقيادة 
امل�سري خليفة حفرت، �سقطت اأم�ش الأول يف منطقة "الظهر احلمر" جنوب مدينة درنة 
الواقع��ة ���رصق البالد، بع��د اأن ا�ستهدفها م�سلح��و تنظيم "جمل�ش �س��ورى ثوار درنة" 

التابع لتنظيم القاعدة، اأثناء تنفيذها مهمة قتالية باملنطقة.
وذك��رت م�س��ادر اأخ��رى اأن عادل اجلهاين قتل بع��د اأن متكن من القف��ز باملظلة من 

الطائرة التي اأ�سقطت بنريان امل�سلحني.

متك��ن رجال الأم��ن اللبناين من اعتق��ال اأفراد خلية 
خط��رية تعمل ل�سال��ح تنظي��م "داع���ش" الإرهابي، 
تن�سط بني مدينة طرابل�ش ومنطقة ال�سنية يف �سمال 
لبن��ان. وبح�س��ب بيان �س��ادر عن املديري��ة العامة 
لق��وى الأم��ن الداخلي ، نفذت ق��وة خا�سة من �سعبة 
املعلومات يف قوى الأمن الداخلي اللبناين، الأ�سبوع 
املا�س��ي، عمليات دهم، اأ�سفرت ع��ن توقيف اأع�ساء 

ال�سبكة بالكامل.
و�سبط��ت 13 �ساروخ��ا مذنبا عي��ار 60 ملم و13 

�ساعقا كهربائيا، تعم��ل بوا�سطتها هذه ال�سواريخ، 
وجميعه��ا �ساحل��ة لال�ستعم��ال، اإ�ساف��ة اإىل �سبط 
ع��دد من البن��ادق وامل�سد�سات احلربي��ة مع الذخائر 
اأجه��زة الت�س��ال  العائ��دة له��ا، وع��دد كب��ري م��ن 
وحافظ��ات  والإلكرتوني��ة،  والهاتفي��ة  الال�سلكي��ة 
معلومات، و�رصائح تت�سمن خرائط مف�سلة ملنطقتي 

ال�سمال والبقاع وغريها.
اأما اأع�ساء اخللية فهم 4 اأ�سخا�ش، 3 منهم يحملون 
اجلن�سية اللبنانية، وواحد يحمل اجلن�سيتني اللبنانية 
والفرن�سية، وقد اعرتف��وا بالتوا�سل مع كوادر هامة 
يف تنظيم "داع�ش" يف �سوريا والعراق بهدف تن�سيق 

عم��ل التنظيم يف داخل لبنان واخلارج، من النواحي 
الأمنية وامليدانية واللوج�ستية واملالية.

كم��ا قاموا بتخزي��ن كمية من ال�سواري��خ واملعدات 
احلربي��ة وو�سائل الت�سال داخل اأح��د امل�ستودعات 
اأب��ي �سم��راء بطرابل���ش، وذل��ك به��دف  يف منطق��ة 
ا�ستخدامه��ا يف عملي��ات اإرهابي��ة م�ستقبلي��ة بع��د 

حتديد الأهداف والأوقات املنا�سبة للتنفيذ.
وقام��وا بتحوي��ل مبال��غ مالي��ة لأح��د اأب��رز ك��وادر 
"داع���ش" وملقاتل��ني اأجان��ب يف الداخ��ل ال�سوري، 
واإىل ع��دد من اخلاليا الإرهابي��ة التي تعمل ل�سالح 

التنظيم يف عدد من الدول الأجنبية.

اأعلن وزير خارجية م���رص، �سامح �سكري، عقب اجتماع 
املنام��ة، اأن "كل الإجراءات الت��ي مت اتخاذها ت�ستهدف 
حماي��ة ال�سع��ب امل�رصي وال��دول الأربع م��ن التدخالت 

القطرية ودعمها للتنظيمات الإرهابية".
وقال الوزير امل�رصي يف ت�رصيحات متلفزة ، الأحد، يف 
اأعقاب موؤمتر �سحفي م�سرتك لوزراء خارجية ال�سعودية 
والإمارات والبحرين وم�رص )الدول املقاطعة لقطر(، اإثر 
اجتماعه��م الأح��د، يف املنام��ة، قال اإن��ه ل يوجد �سقف 
زمن��ي، ل�ستجابة قط��ر ملطالب ال��دول املقاطع��ة، واإن 

"احلوار مرهون بالتنفي��ذ الكامل للمطالب ال�13، التي 
ُقدمت للدوحة".

واأك��د على اأن "املب��ادئ ال�ستة التي اأعلن��ت يف القاهرة، 
اإج��راءات غ��ري م�سبوق��ة وله��ا  وال���رصوط ال���13 ه��ي 

فعالياتها ولها وقعها".
واعترب الوزير �سك��ري اأن اجتماع املنامة "مبثابة حلقة 
مت�سلة لكل ما �سدر من مواقف و�سيا�سات" جتاه قطر.

ويع��د اجتم��اع املنامة الث��اين من نوعه، بع��د اأن عقدت 
ال��دول الأربع اجتماعه��ا الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/ 
مت��وز، واأ�سف��ر عن توجيه حتذيرات �رصيح��ة لقطر، دون 
تبني خطوات ت�سعيدية وا�سحة �سدها، والإعالن عن 6 

مبادئ يتعني على الدوحة اللتزام بها.
و�س��دد �سكري على اأن "الباب ما زال مفتوحا اأمام الدول 
الأرب��ع لتخاذ مزيد من الإج��راءات، ملطالبة قطر مبزيد 

من التفاعل".
واأك��د:"ل يوج��د �سق��ف زمن��ي، ل�ستجابة قط��ر ملطالب 
ال��دول الأرب��ع". وقطع��ت كل م��ن ال�سعودي��ة والإمارات 
والبحري��ن وم���رص، من��ذ 5 يوني��و/ حزي��ران املا�سي، 
عالقاته��ا الدبلوما�سية مع قطر، وفر�ست عليها ح�ساًرا 
برًي��ا وجوًي��ا، بتهمة "دعمه��ا لالإرهاب"، وه��و ما نفته 
الدوحة، وقالت اإنها تواجه حملة "افرتاءات" و"اأكاذيب" 

تهدف اإىل فر�ش "الو�ساية" على قرارها الوطني.

الإي��راين  بالرئي���ش  اخلا�س��ة  ال�سفح��ة  تعر�س��ت 
ال�ساب��ق حممود اأحمدي جناد عل��ى موقع التوا�سل 

الجتماعي اإن�ستغرام لالخرتاق.
ووفق��ا ملوقع "الي��وم ال�سابع" مت ن���رص �سور لراية 
"داع���ش" وكتابة بع�ش العب��ارات باللغة العربية 
غري مفهوم��ة٬ ورجحت مواق��ع اإلكرتوني��ة اإيرانية 
اخرتاق تنظيم "داع���ش" لل�سفحة. ويواجه الرئي�ش 
الإيراين ال�ساب��ق اتهامات ف�ساد مايل٬ وقال مدعي 
دي��وان املحا�سب��ات الإيراين٬ فيا���ش �سجاعي٬ اإن 
اأحم��دي جناد يواج��ه اتهام��ات باإ�س��اءة ا�ستخدام 
اأم��وال حكومية تقدر مبلي��ارات الدولرات.واأ�ساف 
يف ح��وار م��ع �سحيف��ة "اعتم��اد"  الإيرانية٬ ن�رص 
الأح��د٬ اأنه يف اإحدى الق�سايا التي ترجع اإىل ولية 
اأحمدي جناد الثانية٬ بني 2009 و٬2013 و�سلت 
قيم��ة الأم��وال التي اأ�سيئ ا�ستخدامه��ا اإىل اأكرث من 
ملي��اري دولر. واأ�س��ار �سجاع��ي اإىل اأنه مت عر�ش 
الته��م على الربملان٬ علما ب��اأن ديوان املحا�سبات 
يعم��ل حت��ت اإ���رصاف الربمل��ان الإي��راين. واأو�س��ح 
�سجاعي اأنه ل يعتقد اأن بالإمكان ا�ستعادة الأموال 
التي يته��م اأحمدي جناد باإ�س��اءة ا�ستخدامها٬ كما 

اأنه مل يحدد ما �سيحدث اإذا مل يت�سن ا�ستعادتها.

دعا قيادي حوثي ال�سعودية، التي تتزعم التحالف 
العرب��ي مل�ساندة احلكوم��ة ال�رصعية يف اليمن، اإىل 
التوقي��ع عل��ى “هدنة فعلية” يلت��زم فيها اجلميع، 

تن�ش على عدم القتال خالل الأ�سهر احُلرم.
وتاأت��ي هذه الدعوة غ��ري امل�سبوقة، و�س��ط ت�سعيد 
ع�سك��ري كبري يف ع��دد من جبهات القت��ال، داخل 
الأرا�س��ي اليمني��ة، وعل��ى ال�رصي��ط احل��دودي مع 

ال�سعودية.
وطالب رئي�ش ما ي�سمى ب�”اللجنة الثورية العليا”، 
حممد عل��ي احلوثي، يف بيان ن�رصه على “تويرت”، 
اململك��ة العربية ال�سعودي��ة ب�”التوقيع على هدنة 
فعلي��ة يف البيت احلرام، ُتلزم اجلميع بوقف القتال 
يف كل املح��اور، وفك احل�س��ار وال�سماح للحجاج 

اليمنيني باحلج حتى انتهاء الأ�سهر احلرم”.
واأ�س��اف عل��ي احلوث��ي، اأن دعوته تاأت��ي “اإكراًما 
لالأ�سه��ر احُل��رم، وتعظيما لها”، لفت��ا اإىل اأن ذلك، 
ل يعني عدم اإدراكهم اأنهم لي�سوا من فر�ش احلرب.
واأ�س��ار اإىل اأن “النظام ال�سعودي يجب اأن يثبت اأنه 

لي�ش عدوانيا، واأنه يعمل على حماربة الإرهاب”
والأ�سه��ر احُلرم بالتقومي الهجري لل�سنة، هي؛ “ذو 
القع��دة، ذو احلج��ة، حم��رم ورج��ب”، ويف الرتاث 
العربي الإ�سالمي وحتى يف اجلاهلية، كان يو�سع 
القت��ال فيه��ا كتقلي��د يه��دف اإىل متك��ني احلجاج 
والتج��ار م��ن الو�سول اآمن��ني اإىل اأماك��ن العبادة 

والأ�سواق.

القبض على خلية تعمل لمصلحة "داعش" في لبنان

داعش يخترق حساب شكري عقب اجتماع المنامة: هدفنا حماية شعوبنا من تدخل قطر ودعمها لإلرهاب
الرئيس اإليراني 

السابق"أحمدي نجاد"

دعوة السعودية 
إلى"هدنة فعلية" خالل 

األشهر الحرم

طهران - وكاالت

طهران - وكاالت

صنعاء - وكاالت

بيروت - وكاالت

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق جرود عرسال بين "حزب الله" و "النصرة"
اأف��اد و�سائ��ل اإعالم حملي��ة  ببدء و�س��ول احلافالت التي 
م��ن املقرر اأن تنق��ل م�سلحي "جبهة الن���رصة" من جرود 
عر�سال يف لبنان اإىل �سوريا، يف اإطار املرحلة الثانية من 

اتفاق بني "حزب اهلل" و"الن�رصة".
واأ�س��اف ،" نقال عن م�سادر اأمني��ة اأنه �سوف يتم جتميع 
م�سلح��ي "جبه��ة الن���رصة" وعائالته��م يف مراكز اجلي�ش 
اللبناين يف عر�سال، متهي��دا لنقلهم اإىل الأرا�سي ال�سورية 

الواقعة حتت �سيطرة املعار�سة.
ووفق��ا لو�سائ��ل الإعالم تتمث��ل املرحل��ة الثانية يف نقل 
م�سلحي "الن���رصة"، اإىل الأرا�سي ال�سورية على 5 دفعات 
يتزامن كل منها مع اإطالق عن�رص من عنا�رص "حزب اهلل" 
الأ�رصى ل��دى "الن�رصة"، و�ست�سمل كذل��ك انتقال عائالت 

امل�سلحني وغريهم من النازحني.
وكان��ت املرحل��ة الأوىل م��ن تنفي��ذ اتف��اق "ح��زب اهلل" 
و"جبهة الن�رصة" )فتح ال�سام( بداأت، الأحد، بتبادل جثث 
املقاتلني بني الطرفني باإ�رصاف مدير الأمن العام اللبناين 

اللواء عبا�ش اإبراهيم.
ومت تب��ادل اجلثث يف بل��دة اللبوة البقاعي��ة الواقعة على 
الطري��ق اإىل عر�سال، حتت اإ�رصاف اجلي���ش اللبناين، حيث 
مق��ر الل��واء التا�سع ال��ذي انتق��ل اإليه املدير الع��ام لالأمن 

العام عبا�ش اإبراهيم، مع فريق العمليات اللوج�ستية.
وق��د تو�س��ل "ح��زب اهلل" اللبن��اين اإىل اتفاق م��ع "جبهة 
الن�رصة"، لوقف اإطالق النار، واخلروج من جرود عر�سال، 

اإىل الأرا�سي ال�سورية التي ت�سيطر عليها املعار�سة.
ودخ��ل اتفاق وقف اإطالق الن��ار بني "حزب اهلل" و"جبهة 

الن�رصة" حيز التنفيذ، �سباح اخلمي�ش 27 يوليو/متوز.
م��ن جانب اخر ق��ال قائد اجلي�ش اللبن��اين العماد جوزاف 
عون اإن اجلي���ش اللبناين هو من ي�سع اخلطوط احلمر التي 
ل ميك��ن لأحد جتاوزها، اأمام كل من يحاول زعزعة الأمن 

والنظام.
وقال قائد اجلي�ش عون يف كلمة األقاها الثنني 31 يوليو/
متوز، مبنا�سبة الذكري 92 لتاأ�سي�ش اجلي�ش اللبناين: "اأنتم 
م��ن ي�س��ع اخلط��وط احلمر اأم��ام كل م��ن يح��اول زعزعة 
الأم��ن والنظ��ام، و���رصب املوؤ�س�س��ات، والعب��ث باحلي��اة 

الدميوقراطية، روحا وممار�سة".

وكاالت ـ متابعة 

�عتربت خبرية �أكادميية، 
�أن �لعقوبات �لأمريكية 

�جلديدة �سرتتد �سلبا على 
و��سنطن بدل من �لإ�سر�ر 

برو�سيا، وهناك ما يهدد 
بعو�قب غري متوقعة 

بالن�سبة لأمريكا نف�سها.

وكتبت الربوفي�سورة اأجنيال �ستينت من جامعة جورج 
تاون، يف جملة "National Interest" الأمريكية 
�سكله احلايل، هذا امل�رصوع ل ي�رص فقط  تقول:"  يف 
برو�سيا، ولكن اأي�سا بال�رصكات الأمريكية والأوروبية 
توؤثر على  والتي  القيود املن�سو�ش عليها فيه،  ب�سبب 

ال�رصكات املرتبطة مع رو�سيا مب�ساريع الطاقة".
يتعلق  هذا  اخل�سو�ش،  وجه  على  املجلة:  واأو�سحت 
  ."  2 �سرتمي  "نورد  الرو�سي  الغاز  اأنابيب  خط  ببناء 
اأملانيا تدعم بناء هذا اخلط لأنه ال�سبيل الأكرث ربحية 
واأ�سافت  امل�ستقبل.  يف  الغاز  من  احتياجاتها  لتلبية 
الربوفي�سورة �ستينت: معظم �رصكاء برلني الأوروبيني 

يوؤيدونها يف هذا الجتاه.
اخلارجية  وزير  اأعرب  املا�سي،  يونيو/حزيران  ويف 
الأملاين جربائيل زيغمار يف بيان م�سرتك مع م�ست�سار 
للعقوبات  معار�ستهما  عن  كرين،  كري�ستيان  النم�سا 
اجلديدة،  واأ�سارا اإىل اأن وا�سنطن يف هذا الو�سع، جترب 
اأوروبا على �رصاء الغاز الطبيعي امل�سال من الوليات 

املتحدة.
الأوروبية جان كلود يونكر،  واأعرب رئي�ش املفو�سية 
لتخاذ  ال�ستعداد  عن  ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  يف 

اإجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية.
بدورها، قالت وزيرة القت�ساد والطاقة يف جمهورية 
العقوبات  اإن  ت�سيربي�ش،  بريجيت  الحتادية،  اأملانيا 

الأمريكية اجلديدة تنتهك القانون الدويل .
بع�ش  "حذر  لقد  ت��ق��ول،  الأمريكية  اخل��ب��رية  وكتب 
ال��ولي��ات  وا�سلت  اإذا  اأن��ه  الأوروب��ي��ني  امل�سوؤولني 
الحتاد  ف��اإن  ه��ذا،  القانون  مب�رصوع  الدفع  املتحدة 
الأوروبي قد يعيد النظر بنظام العقوبات اخلا�سة به، 
وامل�سممة بعناية مع اإدارة الرئي�ش الأمريكي ال�سابق 
من  هذا  �سيكون  للكرملني،  وبالن�سبة   - اأوباما  باراك 

الأخبار اجليدة وال�سارة ".
م�رصوع  على  بالفعل  وال�سيوخ  النواب  جمل�سا  ووافق 
القانون الرامي اإىل فر�ش عقوبات جديدة على مو�سكو، 
ومع اأن دونالد ترامب مل يوقع عليه بعد، اإّل اأن العديد 
غري  خيار  اأي  لديه  لي�ش  باأنه  مقتنعون  اخل��رباء  من 

التوقيع عليه.
وردا على العقوبات اجلديدة، اأعلنت مو�سكو عن اإبعاد 
واأخطرتهم  رو�سيا،  يف  اأمريكيا  دبلوما�سيا   755

بوجوب مغادرة البالد.
رّد  فاإن  �ستينت،  اأجنيال  الربوفي�سورة  ومن وجهة نظر 
من  جديدة  �سل�سلة  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  القوي  رو�سيا 

ت�سفر  اأن  ميكن  التي  امل�سادة،  والعقوبات  العقوبات 
تدهور العالقات بني البلدين.

 وختمت اخلبرية الأمريكية قائلة "رمبا تتمكن رو�سيا 
والوليات املتحدة من العمل معا يف �سوريا، ولكن من 
املرجح اأن تكون هذه البالد واحدة من املناطق القليلة 

املتبقية للتعاون بينهما".
يذكر ان اأجنيال �ستينت تدير مركز الدرا�سات الأوروبية 
جامعة  يف  ال�رصقية  واأوروب���ا  والرو�سية  الآ�سيوية 
جورج تاون، وموؤلفة كتاب: "حدود ال�رصاكة: العالقات 

الأمريكية الرو�سية يف القرن احلادي والع�رصين.
حتتفظ  رو�سيا  اأن  الكرملني  اأكد  مت�سل  �سعيد  وعلى 

بحقها يف اتخاذ اإجراءات اإ�سافية للرد على العقوبات 
الأمريكية �سدها، لكن الرئي�ش  فالدميري بوتني يعترب 

ذلك اأمرا غري جمد يف الوقت الراهن.
با�سم  ال�سحفي  الناطق  بي�سكوف،  دميرتي  واأو�سح 
تزال معنية  مبوا�سلة  اأن مو�سكو ل  الرو�سي،  الرئي�ش 
التعاون مع الوليات املتحدة يف املجالت التي تهتم 

بها، وحيث يجلب التعاون الثنائي منفعة متبادلة.
قناة  م��ع  مقابلة  يف  ال��رو���س��ي  الرئي�ش  ب��اأن  وذك��ر 
"رو�سيا-1" بثت الأحد، حدد هذه املجالت للتعاون، 
موا�سلة  املجدي  من  اأنه  يرى  "الرئي�ش  قائال:  وتابع 

التعاون يف هذه املجالت".

واشنطن - وكاالت

مصادر أميركية: العقوبات ضد روسيا سترتد سلبًا على الواليات المتحدة 


