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ترامب :ال نستبعد التدخل
العسكري في فنزويال

• عنا�رص من اجلي�ش ال�سوري ترفع عالمة الن�رص

قتل عدداً من اإلرهابيين ودمر آليات وذخائر كانت بحوزتهم

الجيش السوري يطرد داعش
من آخر معاقله في حمص
ب�سط اجلي�ش ال�سوري �سيطرته
الكاملة على مدينة ال�سخنة� ،آخر
معقل لتنظيم «داع�ش» الإرهابي يف
حمافظة حم�ص.
ونقلت و�سائل �إع�لام �سورية عن
م�����ص��ادر ع�سكرية� ،أن اجلي�ش
ال�سوري �أحل��ق بتنظيم «داع�ش»
خ�سائر كبرية يف الأرواح والعتاد.
وتقع مدينة ال�سخنة على بعد
حوايل  50كم �شمال �رشقي مدينة
تدمر القدمية ،كما تقع على بعد
حوايل  50كيلومرتا من مدينة دير
الزور.
ونقلت وكالة «�سانا» عن م�صدر
ع�سكري� ،أن وح���دات الهند�سة
يف اجلي�ش ال�سوري تقوم ب�إزالة
املفخخات والعبوات النا�سفة التي
خلفها م�سلحو التنظيم داخل الأبنية
ال�سكنية ويف ال�شوارع.

وتعد مدينة ال�سخنة �أكرب جتمع
لتنظيم «داع�����ش» يف ري��ف حم�ص
ال�رشقي و�أهم طرق �إمداده الرئي�سة،
بو�صفها نقطة و�صل بني �أرياف
حم�ص ودير الزور ومدينة الرقة
�أكرب معاقل التنظيم يف �سوريا.
وا�ستعادت وح��دات من اجلي�ش،
�أم�س الأول ال�سيطرة على قرية
الطرفاوي �شمال �رشق �أبو العاليا
مبنطقة جب اجلراح �رشقي مدينة
حم�ص بنحو 73كم ،بعد الق�ضاء
على ع��دد م��ن م�سلحي «داع�ش»
وت��دم�ير �آل��ي��ات وذخ��ائ��ر كانت
بحوزتهم.
وفقد م�سلحو «داع�����ش» م�ساحات
�شا�سعة من الأرا���ض��ي ال�سورية،
مل�صلحة اجلي�ش ال�سوري.
يف ال�سياق ذات��ه �سيطر اجلي�ش
العربي ال�سوري بالتعاون مع

ال��ق��وات الرديفة على  3ق��رى يف
عمق البادية بعد عملية �إنزال جوي
ناجحة خلف خطوط تنظيم «داع�ش»
الإرهابي على احلدود الإدارية بني
الرقة وحم�ص.
وذكرت وكالة «�سانا» �أن وحدات
من اجلي�ش بالتعاون مع القوات
الرديفة تابعت عملياتها بنجاح
يف عمق ال��ب��ادي��ة ون��ف��ذت عملية
�إنزال جوي ليلي بعمق  20كم خلف
خطوط تنظيم «داع�ش» الإرهابي
جنوب بلدة الكدير على احلدود
الإدارية بني الرقة وحم�ص.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن عملية الإن��زال
اجلوي الناجحة �أ�سهمت يف ت�أمني
ت��ق��دم وح���دات اجلي�ش والقوات
الرديفة مل�سافة  21كم وال�سيطرة
على خربة مكمان وبلدة الكدير
والتقدم مل�سافة  12ك��م جنوب

�رشق الرقة وال�سيطرة على قرية
بري الرحوم بعد الق�ضاء على �أعداد
كبرية من �إرهابيي «داع�ش» وتدمري
 3دبابات و 17عربة مزودة بر�شا�ش
و� 7سيارات مفخخة و�إبطال اثنتني
واال�ستيالء على دبابتني وعدد من
املدافع املتنوعة.
و�أع����ادت وح���دات اجلي�ش خالل
الأ�سابيع القليلة املا�ضية الأمن
واال�ستقرار �إلى عدد من قرى وبلدات
ريف الرقة اجلنوبي و�سيطرت على
الع�رشات من �آب��ار النفط والغاز
ومتكنت من حترير نحو  30كم
من ال�ضفة اجلنوبية لنهر الفرات
يف �إجناز جديد للجي�ش جلهة قطع
خطوط �إم���داد �إرهابيي «داع�ش»
بني الرقة ودير الزور و�صو ًال �إلى
ك�رس احل�صار عن �آالف املدنيني
املحا�رصين يف دير الزور.

اإلفراج عن
 80تونسي ًا
في السجون
الليبية

• �أثناء عملية الإفراج عن التون�سيني

الصين تحقق مع وسائل

التواصل االجتماعي
انتهكت األمن

تخ�ضع م��ن�����ص��ات التوا�صل
االجتماعي ال�صينية «وايبو،
وى ���ش��ات ،وب��اي��دو تاييبا»
لتحقيق من قبل ال�سلطات يف
بكني بعد اتهامات لها بانتهاك
قوانني الأمن الإلكرتوين.
وقالت �إدارة الأمن الإلكرتوين
ال�صينية ،يف بيان �أم�س� ،إن
املن�صات ال��ث�لاث �أخفقت يف
ف��ر���ض رق��اب��ة على املحتوى
املوجود على املواقع اخلا�صة
بها ،م�ؤكدة �أن امل�ستخدمني
لتلك املن�صات ا�ستغلوها لن�رش
���ش��ائ��ع��ات ،وحم��ت��وى فا�ضح
ومواد مروجة للإرهاب.
و�أ�شار تقرير الإدارة �إلى �أن تلك
اخلروقات للقانون «تهدد الأمن
القومي» .وتفر�ض ال�سلطات
يف ال�صني رقابة �صارمة على
الإنرتنت ،وحتجب حمتويات
�إلكرتونية ،ومتنع غريها من
الظهور يف حم��رك��ات البحث
داخل البالد ،عالوة على حذف
من�شورات تعدها ذات طبيعة
ح�سا�سة .كما حتجب ال�صني
داخل �أرا�ضيها مواقع وتطبيقات
التوا�صل االجتماعي الأجنبية،
مب���ا يف ذل����ك ف��ي�����س ب���وك،
و�إن�ستغرام وتويرت.

�أفرجت ال�سلطات الليبية ،عن 80
�شابا تون�سي ًا كانوا موقوفني يف
�أحد ال�سجون الليبية.
وقال النا�شط احلقوقي م�صطفى
عبد الكبري� ،إن عملية الإف��راج
مت��ت بالتن�سيق م��ع اجلهات
الر�سمية الليبية ،مب��ا فيها
الهالل الأحمر الليبي ،م�ضيفا �أن
�أغلب املفرج عنهم تتعلق تهمهم
بق�ضايا حماولة الهجرة ال�رسية
من ال�سواحل الليبية.
ودع���ا ع��ب��د ال��ك��ب�ير ال�سلطات
الر�سمية التون�سية �إلى التحرك
من �أج��ل الإف��راج عن العديد من
التون�سيني املعتقلني يف ال�سجون
الليبية.

وي�أتي رد فعل وا�شنطن
اعترب الرئي�س الأمريكي
هذا بعد انتخاب جمعية
دون��ال��د ترامب �أن �أم��ام
ت�أ�سي�سية يريدها الرئي�س
بالده العديد من اخليارات
اال���ش�تراك��ي وترف�ضها
يف التعامل مع الأزمة يف
املعار�ضة اليمينية ،يف
ف��ن��زوي�لا ،مب��ا يف ذلك
اق�تراع �شهد �أعمال عنف
خيار العمل الع�سكري
�أ�سفرت عن �سقوط ع�رشة
املبا�رش.
قتلى.
وق��ال ترامب ل�صحافيني
وث����ب����ت����ت اجل���م���ع���ي���ة
«لدينا خ��ي��ارات كثرية
الت�أ�سي�سية التي تنتقدها
لفنزويال ،مب��ا يف ذلك
الدول الغربية ،بالإجماع
خيار ع�سكري ممكن �إذا
م�������ادورو يف من�صبه
لزم الأمر».
«ك��رئ��ي�����س جلمهورية
ومل يرد الرئي�س الأمريكي
فنزويال البوليفارية».
ب�شكل وا�ضح على �س�ؤال
وك��ان م���ادورو ق��د �رصح
عن تفا�صيل هذا الإعالن
اخلمي�س املا�ضي ب�أنه
الذي ي�أتي يف �أوج توتر
يريد �إجراء «حمادثة» مع
مع كوريا ال�شمالية.
ت��رام��ب ع�بر الهاتف �أو
وق��ال ت��رام��ب ال��ذي كان
وجها لوجه يف نيويورك
حماطا بوزير اخلارجية
• دونالد ترامب
حيث تنعقد يف �سبتمرب
ريك�س تيلر�سون وال�سفرية
الأمريكية يف الأمم املتحدة نيكي هايل «لدينا قوات اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
يف كل �أنحاء العامل ويف �أماكن بعيدة جدا .فنزويال وقال الرئي�س الفنزويلي «�إذا كان ترامب مهتما �إلى
لي�ست بعيدة جدا والنا�س يعانون وميوتون ،واخليار هذا احلد بفنزويال ،ف�أنا هنا� .سيد دونالد ترامب،
الع�سكري هو بالت�أكيد طريق ميكن �أن ن�سلكه».
هذه يدي».
وردا على �س�ؤال عن هذا الإعالن ،اكتفت وزارة الدفاع وك�شف البيت الأبي�ض �أن م��ادورو طلب فعال �إجراء
الأمريكية بالقول بل�سان الناطق با�سمها �إيريك باهون حمادثة مع ترامب اجلمعة ،لكنه �أو�ضح �ضمنا �أن
طلبه رف�ض.
�إنها مل تتلق �أي تعليمات ب�ش�أن هذا امللف حاليا.
من جانبه و�صف وزير الدفاع الفنزويلي فالدميري يف �سياق �آخر و�ضمن حلقة جديدة من احلرب الكالمية
بادرينو ت�رصيحات ترامب بـ»العمل اجلنوين» .بني وا�شنطن وبيونغ يانغ ،حذر الرئي�س الأمريكي
وقال �إنه يف حال التعر�ض «لعدوان ف�سنكون جميع ًا ع�بر موقع تويرت كيم جونغ �أون م��ن �أن اخليار
يف ال�صف الأول للدفاع عن م�صالح و�سيادة فنزويال الع�سكري «جاهز للتنفيذ يف حال ت�رصفت كوريا
ال�شمالية بدون حكمة».
وطننا احلبيب».
وتربط عالقات جتارية واقت�صادية وثيقة وخ�صو�صا من جانبها ،حثت بكني الواليات املتحدة وكوريا
يف جمال النفط ،بني وا�شنطن وكراكا�س اللتني مل ال�شمالية على تخفيف الت�صعيد و«االبتعاد عن تبادل
تعودا تتبادالن ال�سفراء منذ  2010لكن الروابط ا�ستعرا�ض القوة».
بينهما حت�سنت �إلى حد ما يف نهاية والية الرئي�س وكتب ترامب عرب موقع «تويرت» �إن «احللول الع�سكرية
مو�ضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ يف
ال�سابق باراك �أوباما.
وفر�ضت ال��والي��ات املتحدة مطلع ال�شهر احلايل حال ت�رصفت كوريا ال�شمالية بدون حكمة .ن�أمل �أن
عقوبات على الرئي�س الفنزويلي ال��ذي و�صفته يجد الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون م�سارا
�آخر!».
بـ«الديكتاتور».

• اجلي�ش الكوري ال�شمايل

كوريا الشمالية 3.5 :ماليين مستعدون
للتطوع في الجيش للتصدي ألميركا
�أعلنت كوريا ال�شمالية �أن نحو
 3.5ماليني من مواطنيها �أعربوا
عن ا�ستعدادهم للتطوع لالن�ضمام
للقوات امل�سلحة بغية الت�صدي
للعقوبات الأممية اجلديدة �ضد
بيونغ ي��ان��غ وق��ت��ال الواليات
املتحدة.
و�أف�����ادت �صحيفة « رودون����غ
�سينمون» الر�سمية �أم�����س ب�أن
ه���ؤالء املتطوعني ،وه��م عمال
وم��وظ��ف��ون يف احل���زب احلاكم

وع�سكريون متقاعدون� ،أك��دوا
�أنهم م�ستعدون لالن�ضمام �أو �إعادة
االن�ضمام �إل��ى �صفوف اجلي�ش
ال�شعبي ال��ك��وري ،على خلفية
ن�رش وك��ال��ة الأن��ب��اء املركزية
الكورية ،االثنني املا�ضي ،بيانا
يدين ب�شدة العقوبات اجلديدة
التي �صادق عليه بالإجماع جمل�س
الأمن الدويل.
جتدر الإ�شارة �إل��ى �أن الأو�ضاع
امل��ع��ق��دة �أ���ص�لا ح���ول كوريا

فرنسا :إجالء  700شخص بسبب حريقين
في جزيرة كورسيكا
اندلع حريقان فجر �أم�س يف جزيرة كور�سيكا
جنوب فرن�سا التي تعد وجهة �سياحية
مف�ضلة ل�سكان البالد خالل ف�صل ال�صيف ،ما
دفع ال�سلطات �إلى �إجالء � 700شخ�ص معظمهم
من امل�صطافني من �أماكن �إقامتهم.
وقد امتد احلريقان على م�ساحة  1500هكتار،
وت�سهم الرياح التي و�صلت �رسعتها �إلى 120
كيلومرتا يف ال�ساعة يف انت�شارهما.
وانت�رشت النريان يف حدائق املنازل الواقعة
على تخوم الأحراج وحاول ال�سكان �إخمادها
بالو�سائل التي ميلكونها دون جدوى.
وبد�أ احلريق يف نونزا ب�شمال غرب با�ستيا
يف �أوج املو�سم ال�سياحي ،كما ذكرت فرق
الإنقاذ.
وذكرت ال�سلطات و�شهود عيان �أن احلريق
كان ميتد �إلى «مناطق مبنية» �أغلق فيها عدد
كبري من الطرق �أمام حركة ال�سري.
واندلع حريق ثان �أقل خطورة يف مان�سو
بجنوب كالفي وامتد على م�ساحة  150هكتار
من الغابات والأحراج.
وقال قائد ال�رشطة باملدينة �إن هذا احلريق
«ال يهدد امل�ساكن وال الأ�شخا�ص» ،مو�ضحا
�أن فرق الإنقاذ ال ت�ستطيع الو�صول �إلى
موقعه.
ومت ح�شد ح��وايل  240من رج��ال الإطفاء
و� 45آلية لإخماد النريان ،لكن الطائرات ال
ت�ستطيع التحليق ب�سبب الرياح التي بلغت
�رسعتها  120كلم يف ال�ساعة ،كما ذكرت
فرق الإنقاذ.

ال�شمالية �أ�صبحت على و�شك �أن
ت�ؤدي لن�شوب �رصاع م�سلح على
خلفية تبادل التهديدات النارية
ب�ين بيونغ ي��ان��غ ووا�شنطن،
وذلك يف وقت �أحرزت فيه كوريا
ال�شمالية تقدما ملحوظا يف
تطوير برناجمها ال�صاروخي
البالي�ستي ،ما �أتاح ل�سلطاتها
الإع�ل�ان عن امتالكها �صواريخ
ق��ادرة على ا�ستهداف الواليات
املتحدة.

ماكرون يدعو لتجنب التصعيد
بقضية كوريا الشمالية
دعا الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م����اك����رون �أم�������س ال����ى حتمل
«امل�س�ؤولية ومنع �أي ت�صعيد يف
التوتر» ،بعد �أيام عدة من ال�سجال
اجلاد بني وا�شنطن وبيونغ يانغ.
و�أع���رب يف بيان عن «قلقه ازاء
التهديد ال�����ص��اروخ��ي املتفاقم
من كوريا ال�شمالية ،يجب على
املجتمع ال��دويل اتخاذ اجراءات
من�سقة وحازمة وفعالة» من �أجل
دفع بيونغ يانغ الى «ا�ستئناف
غري م�رشوط للحوار».

مصرع  11شخص ًا
في فيضانات بإيران

• احلرائق تقرتب من املنازل

ت�سببت في�ضانات مفاجئة جنمت
عن �أم��ط��ار غزيرة يف مقتل �أحد
ع�رش �شخ�ص ًا يف �شمال �رشق �إيران،
حيث اعترب �شخ�صان �أي�ضا يف
عداد املفقودين ،كما �أعلن الهالل
الأحمر.
وق��ال قائد عمليات الإغ��اث��ة يف
ال��ه�لال الأح��م��ر مرت�ضى �سليمى
«حتى الآن ،قتل �أحد ع�رش �شخ�صا،
ثمانية يف حمافظة خرا�سان ر�ضوى
واثنان يف غول�ستان وواح��د يف
خرا�سان �شمايل».
وت�أثرت خم�س حمافظات بالإجمال
بهذه الفي�ضانات ،وال تزال قرى
مقطوعة عن العامل.

