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نتيجة انقطاع الغاز املصدّر إىل اليهود ،من  1.8مليار
دوالر إىل  500مليون.
وقالت كل من الهيئة املرصية العامة للبرتول ،والشكة
املرصية القابضة للغازات الطبيعية يف بيان ،مساء األحد،
إن االتفاق يقيض بتقسيط الغرامة عىل  8سنوات ونصف.
وستدفع مرص  60مليون دوالر مقدما ،و 40مليون
دوالر بعد  6شهور من توقيع االتفاق ،ثم يقسط املبلغ
املتبقي بواقع  25مليونا كل  6شهور.
وكانت غرفة التجارة الدولية ،حكمت عىل مرص بسداد
مبلغ  1.8مليار دوالر ،يمثل تعويضا لشكة الكهرباء
هالك الطاغوت المصري األسبق "مرسي"
اليهودية ،بسبب انقطاع إمدادات الغاز.
في محبسه
وانقطعت إمدادات الغاز املرصي لليهود قبل سنوات،
تويف الطاغوت املرصي األسبق املرتد "محمد مريس" ،بسبب هجمات شنها املجاهدون يف سيناء استهدفوا
أثناء جلسة محاكمة له يف قاعة محكمة طاغوتية ،بالقرب خاللها أنبوب الغاز الناقل ،املغذي لدويلة اليهود أكثر
من  10مرات.
من سجن "طرة" ،جنوبي القاهرة.
وقالت النيابة العامة املرتدة يف بيانها" ،إن مريس سقط
مغشيا عليه يف قفص االتهام يف قاعة املحكمة بعد فرتة
"طالبان" من الصين إلى إيران بحثا عن
قصرية من إلقاء كلمته".
السالم مع أمريكا
وزعم التلفزيون الرسمي أن مريس تويف إثر نوبة قلبية
مفاجئة خالل جلسة محاكمته ،بينما قالت أرسته إن صحته وصل وفد من حركة "طالبان" املرتدة إىل إيران لبحث
اتفاق السالم مع أمريكا ،تمهيدا لجولة مفاوضات
تتدهور يف السجن وإنه نادرا ما كان يسمح له بالزيارة.
يذكر أن الطاغوت "مريس" وصل إىل سدة الحكم عرب جديدة بني الطرفني.
الديمقراطية الشكية وأمىض عاما ً واحدا ً يف الحكم وقالت مصادر إعالمية ،إن هذه الزيارة تأتي لطمأنة
بغري ما أنزل الله -قبل أن يُعلن وزير دفاعه الطاغوت الحكومة اإليرانية الرافضية بأن أفغانستان لن تشكل"السييس" عزله واالنقالب عليه بالقوة ،فيما التزم مريس تهديدا عىل إيران أو دول إقليمية أخرى بعد التوصل
التفاق بني "طالبان" وأمريكا.
وجماعته بالسلمية حتى قضت عليه.
ونعى عدد من طواغيت العرب والعجم الطاغوت املرصي وأضافت املصادر ،أن وفد طالبان سيزور أيضا باكستان
بما فيهم األمم املتحدة وإيران وأملانيا وتركيا وقطر إىل وروسيا ،قبل أن يُطلع منظمة "األمم املتحدة" الصليبية
جانب عدد من قادة ومنظري األحزاب والتنظيمات املرتدة .عىل نتائج زيارته إىل هاتني الدولتني ،فيما لم تُعلق
"طالبان" حتى اللحظة عىل الخرب.
استهداف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز،
ويف سياق متصل ،طار وفد "طالبان" ،يوم االثنني،
وأمريكا وإيران تتبادالن التراشقات
بقيادة الطاغوت "برادر" إىل بكني لبحث العالقات بني
تعرضت ناقلتا نفط لهجوم يف خليج عُ مان بالقرب من أفغانستان والصني يف ضوء اتفاق السالم املزمع بني
مضيق هرمز ،ما أدى إىل تﺮﻀرهما واشتعال النريان يف "طالبان" وأمريكا.
وتأتي هذه الزيارات قبل أيام من بدأ الجولة السابعة من
إحداهما دون إصابات تذكر.
وذكرت وسائل إعالم سماع دوي انفجارات قوية يف بحر املفاوضات مع أمريكا يف الدوحة.
عُ مان ،تبني الحقا أنها ناجمة عن استهداف ناقلتي نفط
قادمتني من قطر والسعودية نحو تايوان وسنغافورة.
انفجار يقتل قياديا من الـ PKKوعددا من
إيران
واتهمت كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية،
عناصره في الباغوز
بالوقوف وراء الهجمات ،وقال وزير الخارجية األمريكي
"إن إيران تقف وراء الهجوم عىل ناقلتي النفط يف خليج قتل عدد من عنارص الـ PKKاملرتدين بينهم قيادي
عمان" .بهدف "تعطيل تدفق النفط عرب مضيق هرمز" .بارز ،إثر انفجار وقع يف بلدة الباغوز الشهرية بريف
عىل حد قوله ،بينما نفت إيران االتهامات املوجهة إليها من دير الزور الشقي.
أمريكا والسعودية ،وأكدت أنه ال أساس لها من الصحة .ووقع االنفجار السبت ،وأدى إىل مقتل القيادي املرتد
ويأتي الهجوم بعد أسابيع من تعرض أربع سفن تجارية "نادر فوزي البديوي" قائد فوج البوكمال يف "مجلس
لهجمات مشابهة يف مياه الخليج واتهمت أمريكا إيران دير الزور العسكري" التابع مليليشيات الـ PKKاملرتدة
إىل جانب عدد من عنارصه.
بالوقف أيضا خلفها فيما نفت األخرية ذلك.
تعوض "اليهود" وذكرت وسائل إعالم محلية ،أن املجموعة كانت تنقل
الحكومة المصرية المرتدة
ّ
مخزنا للسالح يف أحد منازل قرية موزان يف بلدة الباغوز،
نصف مليار دوالر بسبب هجمات الغاز في
سيناء
وأثناء ذلك وقع انفجار كبري يف املكان يرجح أنه ناجم
عقدت الحكومة املرصية وهيئة الكهرباء اليهودية عن لغم أريض ،ما أدى إىل مقتل أفراد املجموعة وإصابة
اتفاقية ،تخفض بموجبها تعويضات ستدفعها مرص آخرين.
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مسؤول صليبي :كنا في الرقة العام

الماضي ..حالياً ال يمكننا الذهاب إلى هناك

قال تقرير ملوقع أمريكي أمني ،إن عملية محاربة الدولة
اإلسالمية أصبحت أكثر صعوبة بعد االنسحاب املستمر
للقوات األمريكية من شمال رشق سوريا ،حيث انعكس
ذلك سلبا ً عىل الوضع األمني الذي بدأ يتدهور ،وذلك
بحسب ما قال دبلومايس صليبي مسؤول عن املنطقة.
وقال الدبلومايس" ،األمور ال تجري بالطريقة الصحيحة،
خصوصا ً يف املناطق العربية ،كنا يف الرقة العام املايض..
حاليا ً ال يمكننا الذهاب إىل هناك .تدهورت األمور إىل حد
كبري".
أرشف الدبلومايس عىل فريق خاص بإزالة األلغام يف
الرقة ،ورغم الدمار الكبري الذي لحق بمعظم املدينة،
لم تتمكن قوات التحالف الصليبي من السيطرة الكلية
عليها بسبب نشاط خاليا الدولة اإلسالمية والكمائن التي
يقيمها جنودها.
العبوات واالغتياالت تقطع الطريق

ساعدت الدول األعضاء يف التحالف الصليبي يف إزالة
األلغام وإعادة بعض الخدمات ولكن التطورات األخرية
املتمثلة يف "العبوات بدائية الصنع وعمليات االغتيال"
عرضت هذه الجهود للخطر ،بحسب الدبلومايس.
وأشار إىل أن البعثة الربيطانية األخرية إىل شمال رشق
سوريا لم تتمكن من زيارة الرقة بسبب "املخاوف
األمنية" ،وفقا للتحدث باسم الخارجية الربيطانية.
التحالف الصليبي يتفكك

وتواصل أمريكا خفض وجودها الربي يف شمال سوريا
بعد قرار الطاغوت األمريكي ترامب بسحب القوات
األمريكية وما ترتب عليه من خالفات بني دول التحالف.
وقال املبعوث األمريكي إىل سوريا "جيمس جيفري" ،إن
ترامب وافق عىل إبقاء املئات من القوات األمريكية بعد
أن رفض حلفاء أمريكا إرسال قوات إضافية إىل الشمال
الشقي دون وجود أمريكي كبري ،معربا عن خيبة أمله
بقوله "توقعنا أن يقوم رشكاؤنا يف االئتالف بلعب دور
أكرب".
وشكك مسؤوالن صليبيان بأن يحقق "جيفري" أي
تقدم يف هذا امللف أو أن يتمكن من إقناع حلفاء أمريكا
بدون الحصول عىل موافقة ترامب باإلبقاء عىل قوة
أمريكية كبرية يف املنطقة.
تدهور أمني مستمر

وقال الدبلومايس إن تقديرات بالده العسكرية تشري إىل
أن القوة األمريكية املتواجدة حاليا ً ليست كافية ،وأشار إىل
وجود احتمال بأن يتم التعهد بشكل مشرتك بني أمريكا
وأوروبا عىل املشاركة باملزيد من القوات يف سوريا.
وشكك دبلومايس آخر بالخطة قائالً "سيحدث تدهور
بطيء ومستمر يف الواقع األمني شمال رشق سوريا" ويف
حال لم يتم زيادة القوة األمريكية "سيصل الوضع األمني
إىل درجة من السوء لن نتمكن بعدها من فعل الكثري حياله".
وقال املسؤول السابق "ال توجد موارد كافية ،وال خدمات،
والشعب مضطرب ،والفوىض الكبرية تستغلها الدولة
اإلسالمية".

