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الحوثي :العدوان يتصاعد في مختلف الجبهات والخروقات مستمرة في الحديدة

اليمن :إستهداف قيادات للتحالف السعودي بقاعدة العند والعسير

المدفعية تدك تجمعات المرتزقة قبالة جيزان ..وتدمير آليات
عسكرية لهم بنجران

ص�ن�ع��اء ـ وك� ��االت :ن�ف��ذ س�ل�اح اجل ��و املسري
يف القوات اليمنية هجوما بطائرة مسرية من
للجيش
�راز» قاصف كي تو» على جتمعات
ِ
ط� ِ
السعودي يف عسري بينهم قيادات.
ي ��أت ��ي اهل� �ج ��وم غ � ��داة ه �ج ��وم ج� ��وي مم��اث��ل
ل �ل �ق��وات ال�ي�م�ن�ي��ة ب �ط��ائ��رة «ق��اص��ف ك��ي ت��و»

اس�ت�ه��دف��ت ع��رض��ا ع�س�ك��ري��ا مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان
السعودي يف قاعدة العند اجلوية بلحج أسفر
وجرح العشرات بينهم قادة عسكريون
عن مقتل
ِ
رفيعو املستوى.
وأف� ��ادت م�ص��ادر ان ال�ط��ائ��رة قصفت املنصة
حلظة دخ ��ول ال �ق �ي��ادات العسكرية ،فيما قال

شهود عيان ان الطائرة جاءت على علو منخفض
لتنفجر فوق املنصة يف أكرب قاعدة عسكرية يف
ال �ب�لاد .ون�ش��ر االع�ل�ام احل��رب��ي اليمين فيديو
حديث يظهر اللحظة اليت قام بها سالح اجلو
املسري لدى اجليش واللجان الشعبية اليمنية
بشن هجوم على جتمعات للغزاة واملرتزقة يف
قاعدة العند مبحافظة حلج جنوب البالد.
وك ��ان ق��د أوض ��ح م�ص��در عسكري يف سالح
اجل��و أن اهل �ج��وم اجل ��وي مت بعد عملية رصد
دق �ي ��ق ل�ت�ج�م�ع��ات وحت ��رك ��ات ق� ��وى ال� �ع ��دوان

استفزازات لقوات االحتالل عند أطراف بلدة العديسة

اعتداء ويقدم شكوى جمللس األمن
لبنان يعتبر الخروقات الصهيونية
ً
بري :دعوة ليبيا إلى القمة العربية تفاقم السجال في لبنان

بريوت ـ وكاالت :أدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني يف بيان «االعتداء اإلسرائيلي اجلديد على السيادة اللبنانية عرب القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل
األراضي اللبنانية يف نقاط التحفظ على اخلط األزرق بالقرب من املستعمرة املسماة مسكاف عام».
واعتربت اخلارجية أنه «من األجدر أن يلتئم جملس األمن ،وأن يتعامل اجملتمع الدولي مع هذا اخلرق الواضح والصريح للقرار  ،1701كما فعل مع
الشكوى املقدمة من قبل العدو اإلسرائيلي ،وقد أعطى وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل تعليماته ،بعيد اجتماع اجمللس األعلى للدفاع ،إىل مندوبة
لبنان الدائمة لدى األمم املتحدة لتقديم شكوى أمام جملس األمن باخلروقات اإلسرائيلية الربية ،واليت تشكل انتهاكا فاضحا للقرار  ،1701وتهدد
االستقرار يف اجلنوب واملنطقة .كما دعا كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية يف اخلارج لشرح املوقف اللبناني من هذا التعدي اإلسرائيلي اجلديد».
ويستمر العدو الصهيوني يف أعماله اإلستفزازية عند احلدود اللبنانية ،حيث عاود اجلمعة تركيب  ١٠بلوكات إمسنتية يف املنطقة املتنازع عليها عند
الرتقيم احلدودي رقم  ٤٠٥يف منطقة تلة احملافر عند أطراف بلدة العديسة ،وسط إستنفار لضباط وجنود اجليش اللبناني املوجودين يف املنطقة ،وحضور
لقوات «اليونيفل» .كم شهدت خمتلف املناطق اللبنانية منذ ساعات الصباح الباكر خروقات عديدة لطائرات التجسس املعادية ،اليت حلقت فوق مساء
لبنان من جنوبه حتى مشاله وبقاعه.
ففي البقاع الغربي ُسجل حتليق مكثف لطائرات العدو التجسسية واحلربية على علو منخفض ،كذلك األمر فوق منطقة البقاع األوسط وبعلبك-
اهلرمل .ويف مناطق الشمال نفذت طائرتني معاديتني طريا ًنا دائريًا ،كما حلقت الطائرات فوق أجواء مرجعيون واجلنوب اللبناني على علو متوسط ،خارقة
جدار الصوت .من جهة اخرى نفى املكتب اإلعالمي لرئيس جملس النواب اللبناني نبيه بري ما ورد يف بيان اللجنة اإلعالمية املنظمة للقمة االقتصادية
التنموية من معلومات وحتديداً فيما يتعلق بدعوة ليبيا إىل القمة وعدم دعوة سوريا إليها.
وأكد املكتب اإلعالمي لربي على أ ّن ما ورد من معلومات يف بيان اللجنة اإلعالمية هي «خمتلقة وعارية عن الصحة متاماً» .كما أبدى املكتب اإلعالمي
استغرابه الشديد أن يصل هذا األسلوب من االختالقات والتلفيقات هلذا املستوى من القضايا واملقام ،مضيفاً أ ّن وزير املال علي حسن خليل زار بري بناء لطلب
األخري حمتجاً على توجيه دعوات إىل الليبيني .من جهته ،دعا اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى املسؤولني اللبنانيني واحلكومة اللبنانية «لاللتزام مبا نصت
عليه البيانات الوزارية جتاه قضية اإلمام الصدر خصوصاً بعد جتاوز السلطات الليبية كل األصول يف التعاطي مع القضية».

تركيا ترسل تعزيزاتها إلى الحدود السورية بعد سيطرة «النصرة» على إدلب

دمشق تف ّعل رسمي ًا االتصال مع األكراد شمال شرقي البالد

وزير الخارجية اللبناني :نحن
طليعة المطالبين بعودة سوريا
إلى الجامعة العربية

دم �ش��ق ـ وك � ��االت :أع�ل�ن��ت ال ��دول ��ة ال�س��وري��ة
رمس �ي �اً ع��ن تفعيل ات�ص��االت�ه��ا م��ع األك � ��راد ،يف
مش ��ال ش ��رق ال� �ب�ل�اد ،يف ض ��وء ت �ه��دي��دات أن�ق��رة
بشن اعتداء جديد على األراض��ي السورية ،وقرار
االنسحاب االمريكي من تلك املنطقة االوساط
السياسية يف دمشق جتمع انه ال بديل عن تلك
القنوات النهاء ه��ذا امللف ومواجهة املخاطر يف
تلك املنطقة .
وج��اء التأكيد للحكومة على لسان فيصل
امل �ق��داد ن��ائ��ب وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �س��وري��ة جم��ددا
دع��وت �ه��ا ل�ل�ج�م��اع��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى أن تكون
خملصة يف احل��وار ال��ذي حي��دث اآلن بينها وبني
ال��دول��ة السورية ،حيث ت��رى االوس ��اط السياسية

السورية انه ال بديل عن تلك القنوات للوصول
اىل تفاهم يف تلك املنطقة.
املعارضة السورية ترى ان اخلطوات االجيابية
اليت مت حتقيقها يف هذه االتصاالت ،تأتي ملواجهة
التحديات يف مشال شرق سورية كشعب واحد،
وان� ��ه ال م�ف��ر ام� ��ام االك � ��راد م��ن االن �س �ج��ام مع
طروحات الدولة السورية ومواجهة املخاطر اليت
حتيط بتلك املنطقة كشعب واحد
وبالتزامن مع تعزيز «جبهة النصرة» اإلرهابية
سيطرتها على حمافظة إدل��ب السورية ،أوصلت
تركيا اخلميس تعزيزات عسكرية ج��دي��دة إىل
قواتها على احل��دود مع سوريا ،يف وقت يتوقع ان
تبدأ اجملموعات املسلحة خالل الساعات القادمة
باالنسحاب إىل ريف حلب الشمالي.
وأوض �ح��ت وك��ال��ة «األن ��اض ��ول» الرتكية أن
رت�ل�ا ع�س�ك��ري��ا اس�ت�ق��دم��ه اجل �ي��ش ال�ترك��ي من
خمتلف ثكناته العسكرية وصل إىل قضاء إلبيلي
بوالية كليس بهدف نشره على القطع العسكرية

امل�ت��واج��دة م��ع س��وري��ا ،م�ش�يرة إىل أن التعزيزات
اجلديدة تضم عربات عسكرية ودبابات.
وت �ت��واىل يف اآلون ��ة األخ�ي�رة ت�ع��زي��زات اجليش
الرتكي ،وسط ترقب إلطالق عملية عسكرية ضد
املسلحني مشالي سوريا.
وخ�لال أكثر م��ن شهر كثفت تركيا ،اليت
حتتل أراض واسعة يف حمافظة حلب جراء محليت
«درع الفرات» و»غصن الزيتون» ،حتضرياتها لشن
عملية واسعة جديدة يف سوريا تزعم انها تستهدف
من تعتربهم إرهابيني.
وو ّث ��ق «امل��رص��د ال �س��وري امل �ع��ارض» اخلميس
حت�ض�يرات متواصلة يف املنطقة لتطبيق اتفاق
وقف إطالق النار املربم بني «اجلبهة» و»اجلبهة
الوطنية للتحرير» ،ويرتقب أن يبدأ االنسحاب
خالل الساعات القليلة املقبلة أو الساعات الـ24
القادمة حنو املناطق اليت حتتلها القوات الرتكية
واألدواتها مشال ومشال غربي حمافظة حلب.
من جهة اخ��رى ق��ال وزي��ر اخلارجية اللبناني،
جربان باسيل ،إن بالده يف طليعة املطالبني بعودة
سوريا جلامعة الدول العربية.
وقال باسيل ،يف تغريدات على «تويرت» اجلمعة،
«حنن طليعة املطالبني بعودة سوريا إىل اجلامعة
العربية ولن نكون جمرد تابع لغرينا نلحق به إىل
سوريا عندما يقرر هو ذلك».
وأضاف« :لقد خنقتنا احلرب يف سوريا وأقفلت
األس ��واق العربية يف وجهنا فمن غري املقبول أن
خننق أنفسنا يف زمن السلم».
يف سياق آخر حتدثت القدس العربي نقال عن
صحيفة لبنانية ،عن زي��ارة سرية ،قام بها رئيس
مكتب األمن الوطين السوري ،اللواء علي مملوك،
إىل العاصمة السعودية الرياض.
وأع �ت�ب�رت صحيفة “اجل �م �ه��وري��ة” ،أن زي ��ارة
مم�ل��وك ت��أت��ي يف ظ��ل الرتتيبات العربية إلع��ادة
العالقات مع الدولة السورية ،وإعادة عضويتها يف
جامعة الدول العربية.

وامل��رت��زق��ة داخ ��ل ق��اع��دة ال�ع�ن��د .وأك ��د املصدر
أن اهل�ج��وم استهدف ق �ي��ادات للغزاة واملرتزقة
يف ق��اع��دة العند اجل��وي��ة ،وأن ال�ض��رب��ة كانت
دقيقة أدت إىل مصرع وج��رح ع�ش��رات املرتزقة
بينهم قيادات.
وذك��رت مصادر حملية أن طواقم اإلسعاف
نقلت املصابني إىل مستشفيات عدن وأن كثريا
من اجلرحى إصاباتهم بليغة.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال�ع�م�ي��د ع�ب��د اهلل اجل�ف��ري
الناطق باسم القوات اجلوية  »:إن سالح اجلو
اليمين أصبح أكثر تطورا وأكثر دق��ة ،وأننا
ال �ي ��وم أك �ث��ر ق ��وة وص�ل�اب ��ة مل��واج �ه��ة ال �ع ��دوان
ال�برب��ري اهلمجي» .وأض��اف أن عمليات سالح
اجلو املسري اليوم تأتي يف سياق العمل العسكري
التكتيكي ،وهلا رسائل سياسية وعسكرية.
وك��ان س�لاح اجل��و امل�س�يرة ووح ��دة املدفعية
للجيش وال�ل�ج��ان الشعبية ،األرب �ع ��اء ،عملية
مشرتكة استهدفت جتمعات ملرتزقة العدوان يف
جهة قانية بالبيضاء (وسط).
إىل ذل��ك أف��اد مصدر عسكري ميين مبقتل
وج��رح العشرات من ق��وات التحالف السعودي
وت��دم�ير  3آل �ي��ات عسكرية هل��م خ�ل�ال إح�ب��اط
حماولة تقدمهم باجتاه مواقع اجليش واللجان
الشعبية قبالة جبل السديس احلدودي بنجران
السعودية.
ه��ذا ومت�ك��ن اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية من
صد هجوم ثان لقوات التحالف السعودي قبالة
جبل الطلعة ،دون أن تتمكن القوات املهامجة من
حتقيق أي تقدم على الرغم من الغارات اجلوية
العنيفة اليت صاحبت عملييت الزحف.
ك�م��ا ُق �ت��ل  7ع�ن��اص��ر م��ن ق� ��وات التحالف
ال�س�ع��ودي ب�ن�يران قناصة اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان يف
الشعبية يف وادي جارة وشرق جبل الدود،
التتمة يف الصفحة 11

قطر مستعدة الستثمار مليار دوالر
في إعادة إعمار العراق

شهداء وجرحى بتفجير
سيارة مفخخة في سوق
القائم بمحافظة األنبار
وزير المالية الصهيوني
يشطب العراق من قائمة
«الدول األعداء»

بغداد ـ وكاالت :إستشهد عدد من األشخاص
وأصيب آخ��رون جب��روح ،اجلمعة ،ج��راء تفجري
ب�س�ي��ارة مفخخة يف ق�ض��اء ال�ق��ائ��م مبحافظة
األنبار غرب العراق.
وق��ال مصدر أم�ني ملوقع «السومرية نيوز»:
“انفجرت سيارة مفخخة يف منطقة السوق العام
بقضاء القائم غ��رب األنبار ما أدى إىل سقوط
عدد من األشخاص بني شهيد وجريح”.
إىل ذل� ��ك ق� ��ال م �ص ��در أم �ن�ي ل� � �ـ RTإن 3
اس�ت�ش�ه��دوا وج ��رح  23آخ� ��رون بتفجري س�ي��ارة
مفخخة يف ق �ض��اء ال �ق��ائ��م ال �ق��ري��ب ج ��دا من
احل� ��دود م��ع س��وري��ا ،وال �ت��اب��ع حمل��اف�ظ��ة األن �ب��ار
العراقية.وأضاف« :م��ن املتوقع أن يرتفع عدد
القتلى بسبب اإلصابات اخلطرية».
وكان  11شخصاً على األقل قد استشهدوا
بينهم مخسة عناصر من قوات األمن وأصيب 16
آخرون جبروح يف هجوم إرهابي انتحاري بسيارة
مفخخة يف قضاء القائم يف أغسطس املاضي.
إىل ذلك قتل شخص وأصيب سبعة آخرون
يف هجوم جلماعة “داع ��ش” التكفريية جنوب
حمافظة صالح الدين العراقية.
وأوض ��ح م�ص��در أم�ني أن ع ��دداً م��ن تكفرييي
“داع��ش” هامجوا عائلة يف ناحية يثرب جنوب
صالح الدين ما أدى إىل مقتل شخص وإصابة
سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال.
من جهة اخرى أكد أمري قطر ،الشيخ متيم
ب��ن مح��د آل ث��ان��ي ،خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه ال��رئ�ي��س
العراقي ،برهم صاحل ،استعداد الدوحة الستثمار
مليار دوالر يف البنية التحتية يف العراق يف إطار
إعادة اإلعمار.
ويأتي ذلك إثر زيارة للرئيس العراقي برهم
صاحل مع وفد حكومي رفيع املستوى ،اخلميس،
إىل الدوحة ،حبث خالهلا مع أمري قطر الشيخ
مت �ي��م ب ��ن مح ��د آل ث��ان��ي ال �ع�ل�اق ��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وس�ب��ل االرت �ق��اء بها يف اجمل��االت
السياسية واالقتصادية والنقل والطاقة.
يف س �ي��اق آخ ��ر وق ��ع وزي ��ر امل��ال�ي��ة يف حكومة
االح �ت�ل�ال ال�ص�ه�ي��ون��ي م��وش�ي��ه ك�ح�ل��ون على
م��رس��وم يشطب ال �ع��راق م��ن ق��ائ�م��ة م��ا يسمى
«الدول األعداء» لـ «إسرائيل» حتى نهاية شهر
آذار املقبل.
وأفاد موقع «أي  24نيوز» العربي بأن املرسوم
ال� ��ذي وق �ع��ه ك �ح �ل��ون ي �ن��ص ع �ل��ى أن� ��ه سيتم
التعامل مع العراق حتى  31مارس املقبل على
أن��ه «ل�ي��س ع ��دوا باملعنى املطلوب ضمن األم��ر
التجاري».
وجتدر اإلشارة إىل أن قائمة «الدول األعداء»
مبوجب القانون «اإلسرائيلي» تضم كال من
سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية.
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فعاليات إحتجاجية بحرينية تضامن ًا مع أهالي القطيف
املنامة ـ وك��االت :اشتبك حمتجون غاضبون مع قوات املرتزقة للنظام البحريين ببلدة
الديه ،غرب املنامة ،على خلفية اهلجوم الذي قامت به القوات السعودية على أهالي أم احلمام،
والذي راح ضحيته  5شهداء.
ورف��ع حمتجون بالنويدرات ،جنوب املنامة ،أعمدة الدخان غضباً لقتل أهالي أم احلمام.
وقطع حمتجون الشارع العام القريب من بلدة أبوصيبع وفاءاً ألهل القطيف وشهداء اإلعدام،
وكذلك فعل حمتجو إسكان سلماباد ،فقد قطعوا الشارع العام ب��اإلط��ارات املشتعلة .ويف
املالكية ّ
خطوا اجلدران بعبارات تدعو للوقوف بوجه الطغاة.
وفيما يرتبط باجلانب احلقوقي ،فقد اعتقلت السلطات البحرينية السيد عبداهلل مشسان
من قاعة احملكمة ،كما أصدرت احملاكم اخلليفية حكماً بالسجن  10سنوات وغرامة جتاوزت
 5000دينار على مواطنني مت توجيه تهمة حرق مركبة تابعة ألحد أفراد الشرطة.

الحكومة املوريتانية تعلق على أنباء زيارة رئيسها إلى سوريا
نواكشوط ـ وك��االت :يف أول تعليق رمسي على انباء وردت حول زي��ارة مرتقبة للرئيس
املوريتاني إىل سوريا ،ذكرت احلكومة املوريتانية اخلميس ،أن رئيس البالد حممد ولد عبد
العزيز «مل يقرر بعد» إجراء زيارة إىل سوريا.
وق ��ال املتحدث ب��اس��م احلكومة س�ي��دي حممد ول��د يف م��ؤمت��ر صحفي ع�ق��ده بالعاصمة
نواكشوط ،إن «الرئيس ولد عبد العزيز مل يتخذ بعد أي قرار بزيارة دمشق» ،مضيفا « :ال
علم لي بزيارة مقررة للرئيس إىل سوريا ،مل يتخذ بعد أي قرار بهذا اخلصوص حتى اليوم».
وسبق أن حتدثت وسائل إعالم حملية ودولية عن نية عبد العزيز زيارة دمشق يف النصف األول
من كانون الثاني/يناير اجلاري.
وج��رت ه��ذه التقارير يف ظل اخت��اذ بعض ال ��دول العربية خطوات لتطبيع العالقات مع
السلطات السورية بقيادة الرئيس بشار األسد ،تزامنا مع تعالي األصوات الداعية إلعادة سوريا
إىل جامعة الدول العربية ،املنظمة اليت مت سحب عضوية احلكومة السورية فيها خالل العام
 2011بعد نشوب األزمة العسكرية السياسية اليت ال تزال مستمرة حتى اآلن.

السودان ..خروج مظاهرات في الخرطوم وأم درمان عقب
صالة الجمعة
اخلرطوم ـ وكاالت :أفادت وكالة األنباء الفرنسية بأن الشرطة السودانية استخدمت الغاز
املسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا لالحتجاج عقب صالة اجلمعة يف اخلرطوم وأم
درمان.
ونشر نشطاء سودانيون فيديو ملصلني يف مسجد عبداحلي يوسف يف جربه ،يرددون هتافات
ويدعون اإلمام لقيادة املظاهرة .وكانت اجلهات املنظمة للمظاهرات قد دعت يف وقت سابق
من اجلمعة ،إىل جتمعات جديدة مناهضة للحكومة ،اليت تواجه بدورها منذ أسابيع محلة
تظاهرات واحتجاجات يف مجيع أحناء البالد ،بعد قرار رفع أسعار اخلبز ثالثة أضعاف.
وقال «جتمع املهنيني السودانيني» الذي يضم قطاعات عديدة ،بينها أطباء وأساتذة جامعيون
ومهندسون ،اجلمعة «سنبدأ أسبوع االنتفاضة الشاملة بتظاهرات يف كل مدن وقرى السودان».
ويف النص الذي نشر على شبكات التواصل االجتماعي ،دعا االحتاد خصوصا إىل «مسرية
األحد» يف مشال اخلرطوم و»مسريات من خمتلف أجزاء العاصمة» اخلميس املقبل.

تونس ..مساع قانونية لتدويل قضيتي إغتيال بلعيد والبراهمي
َ
املعارضني التونسيني شكري بلعيد
تونس ـ وكاالت :أعلنت هيئة الدفاع يف قضية اغتيال
وحممد الرباهمي اعتزامها تكوين هيئة أجنبية الخت��اذ اج��راءات خ��ارج تونس بشأن عالقة
اجلهاز السري حلركة النهضة بأطراف أجنبية.
وأكدت اهليئة كذلك متسكها بتتبع وزير الداخلية احلالي هشام الفوراتي ،على خلفية
تكذيبه يف عدة مناسبات للمعطيات اليت قدمها حمامو اهليئة ،خبصوص اجلهاز السري.
وكانت هيئة الدفاع كشفت منذ أكتوبر املاضي وثائق قالت إنها تدين حركة النهضة
بامتالك «جهاز س��ري» متورط يف اخ�تراق أجهزة الدولة ،ويف أنشطة جتسس والتسرت على
معطيات ختص اغتيال بلعيد والرباهمي عام .2013
وأك��د متحدث باسم حمكمة تونس أن النيابة العامة تنظر يف املعطيات املرتبطة مبلف
اجلهاز السري حلركة النهضة.
جاءت هذه التطورات بعد أن وجه القضاء التونسي اتهاما بالقتل العمد ضد أحد املقربني من
حزب حركة النهضة ،الشريك يف االئتالف احلكومي احلالي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والرباهمي أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطالعه
مقرب من النهضة ،وبصدد
على وثائق بوزارة الداخلية ،تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر ٍ
قضاء عقوبة سجن ،يف حادثة اغتيال الرباهمي.

تكسر زجاج قمرة قيادة طائرة ركاب عمانية أثناء تحليقها
مسقط ـ وكاالت :هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط اجلوية العمانية اضطراريا يف مطار
أتاتورك الدولي يف اسطنبول ،إثر تكسر زجاج قمرة القيادة.
وقال مسؤولون يف املطار إن قائد الطائرة العمانية وجه نداء طلب فيه اهلبوط االضطراري
مساء اخلميس عقب دخول اجملال اجلوي الرتكي .وأوضحوا أن الطائرة كانت يف رحلة من
مسقط إىل مدينة مانشسرت الربيطانية ،وعلى متنها  124راكبا .وصباح اجلمعة ،غادر 70
راكبا منهم بطائرة شركة أخرى إىل بريطانيا ،فيما بقي اآلخرون يف قاعة االنتظار.

مصر ترحل أملاني ًا سعى لالنضمام إلى اإلرهابيني بسيناء

بومبيو وزوجته يتجوالن بأكبر مسجد وكاتدرائية بمصر

القاهرة ـ وكاالت :أشاد وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو بـ»احلرية الدينية» يف
مصر ،إثر زيارته ،اخلميس ،أكرب مسجد وكاتدرائية يف الدولة.
وقال بومبيو إثر زيارته وزوجته املسجد والكنيسة يف العاصمة اإلدارية اجلديدة اليت تقع
على بعد حنو  45كلم من القاهرة« :من الواضح أ ّن مقام الرب حمفوظ هنا».
وزار بومبيو كنيسة «ميالد املسيح» اليت تعد األضخم يف الشرق األوسط ،حبسب احلكومة
املصرية .ثم زار بومبيو برفقة زوجته مسجد الفتاح العليم الذي افتتحه الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي يف نفس يوم تدشني الكاتدرائية ،ليل األحد املاضي ،مبناسبة احتفال األقباط
بعيد امليالد .ومساء اخلميس ،قال بومبيو إ ّن مصر «بلد مميز وه��ذا كما أعتقد رمز كبري
رحلت السلطات املصرية ،مؤخرا،
لألمل للقاهرة ومصر وكامل الشرق األوسط» .من جهة اخرى ّ
شابا أملانيا من أصل مصري إىل أملانيا ،بعد ضبطه ،خالل األسبوع اجلاري .وأفادت مصادر أمنية
مصرية ،أن الشاب الذي يدعى عيسى حممد عبد الغين الصباغ ويبلغ من العمر  18عاما ،كان
قد وصل مصر بغرض االنضمام للعناصر اإلرهابية املرتبطة بتنظيم داعش يف سيناء .

