
بريطانيا تصنف حزب اهلل اللبناني إرهابيًا
وعشر سنوات سجنًا ملن ينتمي أو يروج له

لندن- الزمان 
أعلنت وزارة املال البريطانية الجمعة 
اللبناني  اهلل  حزب  اضافت  أنها 
بأجنحته كافة الى الئحتها للتنظيمات 
ملقتضيات  خاضعا  وبات  االرهابية 

تجميد اصوله في اململكة املتحدة.
وكانت الوزارة استهدفت في السابق 
للمنظمة  فقط  العسكري  الجناح 
االن  أدرجت  ،ولكنها  الشيعية  
الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته 
آذار/ في  إرهابية«  »منظمة  الحكومة 

مارس املاضي.
إلى  تصل  قد  بمدة  القانون  ويعاقب 
االنتماء  10 سنوات في حال  السجن 
إلى حزب اهلل أو في حال الترويج له.
أي  حظر  تم   2019 آذار/مارس  منذ 
نشاط لحزب اهلل في بريطانيا بشكل 
يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات 
ذلك  سبب  وأعيد  العسكري،  جناحه 
استقرار  لزعزعة  »محاوالته  إلى 

الوضع الهش في الشرق األوسط«.
في  البريطانية  املال  وزارة  واكدت 
»نفى  اللبناني  إّن هذا الحزب  قرارها 
جناحيه  بني  التفرقة  وبنفسه  علنا 

العسكري والسياسي«.
واضافت ان »املجموعة باكملها معنية 
باالرهاب وتم حظرها كمنظمة ارهابية 
اذار/مارس  في  املتحدة  اململكة  في 

.»2019
الجناح  يشمل  »هذا  ان  وتابعت 
العسكري، واملجلس الجهادي وجميع 

ذلك  في  بما  له،  التابعة  الوحدات 
جهته،  من  الخارجي«.  األمن  منظمة 
األميركي  املمثل  هوك  براين  قال 
املتحدة  الواليات  إن  إليران  الخاص 
»سعيدة للغاية« بالقرار، مضيفا أنها 
لدى  الخطوة  هذه  إلى  سعت  طاملا 

الحلفاء األوروبيني.
»نود  وتابع للصحافيني في واشنطن 
تهنئة اململكة املتحدة )...( ال فرق بني 
وذراعه  السياسية  اهلل  حزب  ذراع 

العسكرية«.
إن  البريطانية  املال  وزارة  واكدت 
السنوية  املراجعة  بعد  تقرر  التغيير 
مع  ليتماشى  األصول،  تجميد  لسجل 
وزير  عن  الصادر   2019 عام  قرار 
على  اهلل  حزب  بإدراج  الداخلية 

القائمة السوداء.
املتحدة  »اململكة  أن  املتحدث  وأضاف 
تظل ملتزمة استقرار لبنان واملنطقة، 
مع  كثب  من  العمل  نواصل  ونحن 

شركائنا اللبنانيني«.
املتحدة  والواليات  إسرائيل  وتصنف 
حزب اهلل تنظيما »إرهابيا«، في حني 
الجناح  يشمل  األوروبي  االتحاد  أّن 
هذا  بمثل  فقط  للحزب  العسكري 

التصنيف.
وفي األول من تشرين الثاني/نوفمبر 
في  تنظيما   75 حظر  جرى   ،2019
قانون  بمقتضى  املتحدة  اململكة 
إلى حظر  باإلضافة  اإلرهاب،  مكافحة 
14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.

london@azzaman.com (international edition)
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موسكو- اسطنبول -الزمان
الروسي  الرئيس  أن  الكرملني  أعلن 
املؤتمر  في  بوتني سيشارك  فالديمير 
الرامي إلحالل السالم في ليبيا الذي 
وقت  في  األحد،  أملانيا  تستضيفه 
إلقناع  جهودها  العالم  قوى  تعزز 
وقف  إلى  بالتوصل  النزاع  طرفي 
حضور  تأكد  كما  النار.  إلطالق  دائم 
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
أنه سيبحث  انه  اعلن  الذي  الجمعة  
مؤتمر  في  األسبوع  هذا  بوتني  مع 
برلني املعارك األخيرة التي وقعت في 
محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. 
املشير  أن  الجمعة  الكرملني  وأعلن 
موسكو  تّتهم  الذي  حفتر،  خليفة 
بدعمه في النزاع الليبي، شكر الرئيس 
الحرب في  بوتني على جهوده إلنهاء 
وّجهها  رسالة  في  حفتر  وقال  بالده. 
»فالديمير  الكرملني  ونشرها  لبوتني 
عن  أعرب  العزيز!  صديقي  بوتني، 
لجهود  وتقديري  الشخصي  امتناني 
السالم  إلحالل  االتحادية  روسيا 
وصارت  ليبيا«.  إلى  واالستقرار 
ملؤتمر  النهائية  النصوص  مشاريع 
برلني الدولي الذي سينعقد األحد شبه 
جاهزة، وفق وزارة الخارجية الروسية 
النزاع  أطراف  لرفض  تأسفت  التي 
مقابلة بعضهم. وقال وزير الخارجية 
مؤتمر  في  الفروف  سيرغي  الروسي 
صحافي إن »الوثائق النهائية صارت، 
وهي   )...( معتمدة  شبه  رأيي،  في 

مجلس  قرارات  كامل  بشكل  تحترم 
يحدد  ولم  ليبيا«.  الدولي حول  األمن 
النصوص، كما حذر  الفروف محتوى 
االلتزام  رغم  التفاؤل،  في  اإلفراط  من 
كانون   12 منذ  النار  إطالق  بوقف 
الرئيسان  نّظمه  الذي  الثاني/يناير 
بوتني  فالديمير  والتركي،  الروسي 

ورجب طيب أردوغان.
ال  العالقات  أن  إلى  الوزير  وأشار 
املتحاربني  بني  جدا«  »متوترة  تزال 
طرابلس  حكومة  رئيس  الرئيسيني، 
فايز السراج ورجل شرق ليبيا القوي 

تتواجه  اللذان  حفتر  خليفة  املشير 
القوات املوالية لكل منهما منذ أشهر 
الفروف  وقال  العاصمة.  أطراف  على 
في  التواجد  حتى  يرفضون  »إنهم 
التركي  الرئيس  وقال  املكان«.  نفس 
»أنوي  اسطنبول  في  للصحافيني 
مع  بإسهاب  )املعارك(  هذه  مناقشة 
األخيرة  التطورات  برلني.  في  بوتني 
عشرات  وُقتل  القلق«.  تثير  إدلب  في 
املقاتلني واملدنيني األربعاء والخميس 
في معارك خالل هجوم لقوات النظام 
التوصل  تم  هدنة  من  الرغم  على 

وسيشارك  وتركيا.  روسيا  بني  إليها 
األحد  والروسي  التركي  الرئيسان 
إيجاد  سبل  لبحث  برلني  مؤتمر  في 
حيث  ليبيا  في  للنزاع  سلمي  حل 
النار  إلطالق  وقف  لتثبيت  يسعيان 
إردوغان حكومة  واّتهم  يزال هشا.  ال 
األسد  بشار  السوري  الرئيس 
املدنيني  بأن  واالدعاء  بـ«الكذب« 
إرهابيون.  هم  إدلب  في  قتلوا  الذين 
»النظام  إن  التركي  الرئيس  وقال 
بوقف  ملتزم  غير  أنه  أثبت  السوري 
إطالق النار في منطقة إدلب«، وفق ما 

أوردت وكالة انباء تركيا. ونقلت وكالة 
إردوغان  عن  التركية  األناضول  أنباء 
وهي  دائما،  جاهزة  »الحجة  إن  قوله 
وكذا+...  كذا  يفعلون  +اإلرهابيون 
هذا كله كذب. هل يعقل أن يكون هناك 
إرهابيون من األطفال بعمر 3 و4 و5 

سنوات واألمهات«.
أن  الكرملني  أفاد  املؤتمر،  وقبيل 
املشير خليفة حفتر الذي تّتهم موسكو 
بدعمه في النزاع الليبي، شكر بوتني 

على جهوده إلنهاء الحرب في بالده.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حفتر يشكر صديقه الرئيس الروسي والفروف:مشاريع الوثائق النهائية  شبه جاهزة
 بوتني وإردوغان يحضران مؤمتر برلني حول ليبيا
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الرباط- الزمان 
والغابون  غينيا  جمهوريتا  افتتحت 
الداخلة  بمدينتي  قنصليتني  الجمعة 
الغربية،  الصحراء  في  والعيون 
وتطالب  املغرب  عليها  يسيطر  التي 
وباتت  باستقاللها،  بوليساريو  جبهة 
ممثليات  أربع  بذلك  تستضيف 

دبلوماسية أجنبية.
ناصر  املغربي  الخارجية  وزير  وترأس 
كلود  آالن  الغابوني  ونظيره  بوريطة 
بيلي باي نزي افتتاح قنصلية الغابون 
بالعيون، بحسب ما أفادت وكالة األنباء 
املغربية، وذلك إثر افتتاحه برفقة نظيره 
الغيني مامادي توري قنصلية غينيا في 
الداخلة )جنوب العيون( في وقت سابق 

الجمعة.
»مغربية  أن  الداخلة  في  بوريطة  وقال 
من  يوم،  عن  يوما  تترسخ  الصحراء 

وتصرفات  دبلوماسية  مواقف  خالل 
بحسب  القنصليات«  فتح  مثل  قانونية 

وكالة األنباء املغربية.
بلد  أول  القمر  جزر  جمهورية  وكانت 
في  العيون  بمدينة  قنصلية  يفتتح 
قنصلية  تلتها  األول/ديسمبر،  كانون 
)جنوب  الداخلة  بمدينة  لغامبيا  أخرى 

العيون( األسبوع املنصرم.
جبهة  تدعم  التي  الجزائر،  واعتبرت 
فتح  غامبيا  قرار  أن  البوليساريو، 
انتهاًكا  »يشكل  الداخلة  في  قنصلية 
الدولي«،  القانون  ملعايير  صارًخا 
تقويض  إلى  يهدف  استفزازيا  و«عمال 
عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية 

التي تتم تحت رعاية األمم املتحدة«.
إسبانّية  مستعمرة  الغربّية  والّصحراء 
ألف   266 مساحة  على  تمتّد  سابقة 
مسّلًحا  نزاًعا  شهدت  مرّبع،  كيلومتر 

حّتى وقف اطالق الّنار العام 1991 بني 
املغرب الذي ضّمها في 1975 والجبهة 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
ووادي الذهب )بوليساريو( التي تطالب 

باستقاللها مدعومة من الجزائر.
من   %  80 على  املغرب  ويسيطر 
حكما  منحها  مقترحا  مساحتها 
تطالب  حني  في  سيادته،  تحت  ذاتيا 

بوليساريو باستقاللها.
وترعى األمم املتحدة منذ عقود جهودا 
إليجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي 

هذا النزاع.
مبعوث  آخر  استقال  أّيار/مايو  وفي 
أممي في هذه القضية، الرئيس األملاني 
االسبق هورست كولر »ألسباب صحية« 
حول  الطرفني  جمع  من  تمكن  بعدما 
بعد ست سنوات من  مفاوضات  طاولة 

القطيعة. ولم يعني بعد خلف له.

 املغرب:متثيل دبلوماسي أجنبي رابع في الصحراء الغربية

 : ب(  ف  واشنطن-)أ    - الزمان   طهران- 
قاسم  الجنرال  مقتل  تناول  تصدر 
الجزء  القدس   فيلق  قائد  سليماني 
االكبر من خطبة   خطبة الجمعة التي 
ألقاها املرشد االيراني  األعلى آية اهلل 
علي خامنئي في طهران، وفي االتي اهم 
ماورد فيها  كما ترجمتها وكالة فرانس 
برس عن الفارسية: حيث أشاد خامنئي 
املكّلفة  الوحدة  القدس،  فيلق  بقائد 
العمليات الخارجية في الحرس الثوري 
اإليراني، الجنرال قاسم سليماني الذي 
قتل بضربة لطائرة أميركية مسّيرة في 
بغداد. وقال »قتلوا شخًصا كان القائد 
األكثر قّوة في الحرب على اإلرهاب )...( 
بعملية غادرة وجبانة وقد اعترفوا بها، 

فأي خزي وعار أكبر من ذلك لهم«.  

عقوبات امريكية
على جنرال إيراني كبير

الواليات  أعلنت  اخر   صعيد  على 
على  عقوبات  فرض  الجمعة  املتحدة 
اعتبرت  ولكّنها  رفيع،  إيراني  مسؤول 
تبدو  طهران  أّن  نفسه  الوقت  في 
خفض  لصالح  العمل  في  مستمرة 
وقال  البلدين.  بني  العسكري  التصعيد 
براين  إيران  إلى  األميركي  املبعوث 
هوك خالل مؤتمر صحافي إّن عقوبات 
ستفرض على الجنرال حسن شافاربور 
في  ماهشهر  تظاهرات  بقمع  املتهم 
دموي.  بشكل  الثاني/نوفمبر  تشرين 
شافاربور  حسن  إّن  هوك  براين  وقال 
»أشرف على قتل 148 إيرانيا عزل في 
مقاطعة ماهشهر«. وأضاف أّن الواليات 
بعدما  رسالة  ألف   88 تلقت  املتحدة 
يشارك  أن  اإليراني  الشعب  إلى  طلبت 
أو  وصورا  فيديوات  األميركية  اإلدارة 

شهادات حول القمع.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

خامنئي يتناول إهانة
صور سليماني في خطبة اجلمعة 

اوتاوا- الزمان   طالب رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو ايران الجمعة بإرسال الصندوقني 
االسودين للطائرة االوكرانية املنكوبة التي اسقطت »خطأ« في الثامن من كانون الثاني/يناير، 
الى مختبر في فرنسا لتحليلهما. وقال ترودو في مؤتمر صحافي إن »بضع دول فقط مثل 
فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك«، مضيفا »سيكون املكان السليم الذي يرسل 
اليه الصندوقان االسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات 
االيرانية على املوافقة على القيام به«. ومن اصل 176 شخصا قضوا في هذه الكارثة، هناك 
57 كنديا. واضاف ترودو ان »الصندوقني االسودين تعرضا الضرار كبيرة ومن االهمية 
بمكان )...( ان يتم تحليلهما في اسرع وقت«. وتابع ان »الفرنسيني عرضوا بالتأكيد اجراء 
التحليل، واملجتمع الدولي وبينه الخبراء الكنديون يمكن ان يكونوا حاضرين في هذه العملية«.
وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية االوكراني فاديم بريستايكو ان ايران مستعدة لنقل 

الصندوقني االسودين الى كييف.

كندا تطالب ايران بإرسال الصندوقني األسودين الى فرنسا

مصر:غاز اسرائيل مقابل  
تنازلها عن قضايا التحكيم

القاهرة -مصطفى عمارة 
على  اسرائيل  مع  مصر  اتفاق  اثار 
اليها  السرائيل  الغاز  تصدير  بدء 
الخطوة  تلك  اهية  على  واسعا  جدال 
وكشف  املصري  لالقتصاد  بالنسبة 
مصدر بوزارة البترول فى تصريحات 
الجانب  مع  االتفاق  ان  خاصة 
تصدير  باعاجة  يقضي  االسائيلي 
ولكن  الخارج  الى  االسرائيلي  الغاز 
منها  لجزء  املحلي  السوق  احتاج  اذا 
االتفاق  يمكنها  محلية  شركة  اي  فان 
على استيراد الغاز االسرائيلي تم بعد 

الجانب  ضد  التحكيم  قضايا  تسوية 
سعد  محمد  املهندس  وقال  املصري 
الغاز  مستثمري  جمعية  رئيس  الدين 
ان مصر سوف تحصل على مقابل مرور 
يعود  سوف  وبالتالي  وتسييله  الغاز 
كما  املصري  االقتصاد  على  بالفائدة 
ان جزء من هذا الغاز يمكن استخدامه 
واملنطقةالشرقية  سيناء  فى  داخليا 
زهران  ابراهيم  د/  قلل  املقابل  فى 
الخبير فى مجال الغاز من اهمية هذا 
املصري  لالقتصاد  بالنسبة  االتفاق 
وقال زهران فى تصريحات خاصة انه 

املصري  الغاز  استخدام  االفضل  من 
من  بدال  البتروكيماويات  صناعة  فى 
تصديره واستيراد الغاز من اسرائيل 
يكرر  السيسي  نظام  ان  واضاف 
الغاز  بتصدير  قام  الذي  مبارك  خطأ 
يتم  واالن  سنتا   75 ب  اسرائيل  الى 
اسرائيل  من  دوالر   8.5 ب  استيراده 
املستكشف  الغاز  بقاء  فان  وبالتالي 
كاحتياطي لالجيال القادمة افضل من 
بحاجة  مصر  ان  الى  مشيرا  تصديره 
الى 100 تريليون متر مكعب من الغاز 

لسد احتياجات الشعب املصري.

مانيال- الكويت -الزمان 
منع  إعادة  الجمعة  الفيليبني  أعلنت   
بعد  الكويت،  في  العمل  من  مواطنيها 
في  مشّغلها،  طرف  من  فيلبينية  قتل 
البلدين  تكرار لألزمة الدبلوماسية بني 
رودريغو  الرئيس  2018. وصادق  عام 
حكومته  واتهمت  املنع،  على  دوتيرتي 
عاملة  مقتل  على  بالتغطية  الكويت 
حوالي  بني  من  واحدة  وهي  منزلية، 
240 ألف فيلبيني يعملون في الكويت.

ويعمل 3 ماليني فيليبيني في الخارج، 
بحثا عن مرتبات ال يمكنهم تحصيلها 
في بلدهم. وتمثل األموال التي يرسلها 
العمال املغتربون 10 باملئة من اقتصاد 

البالد.
ومنعت حكومة دوتيرتي لفترة قصيرة 
الذهاب  من  الفيلبينيني  عامني  قبل 
أزمة  ذروة  في  الكويت،  في  للعمل 

بقايا  اكتشاف  مع  بدأت  دبلوماسية 
ثالجة  في  فيليبينية  منزل  عاملة  جثة 
باسم  املتحدث  وأعلنت  منزل مشغلها. 
بيان  في  بانيلو  سالفادور  دوتيرتي 
)الذي  الثاني  التشريح  »نتائج  أن 
أن  إلى  تشير  الفيليبني(...  في  أجري 
العاملة الفيليبينية جينالني فيالفيندي 
إشارة  في  جنسي«،  العتداء  تعرضت 
إلى الحادث الذي استدعى إصدار قرار 
املنع. وأكد وزير العمل سيلفيستر بيلو 
الخميس أن التشريح األول الذي جرى 
توفيت  أنها  إلى  خلص  الكويت  في 
بسبب سكتة قلبية ناتجة عن إصابات 
في  العمل  وزارة  وأوضحت  جسدية. 
بيان منفصل أن قرار املنع يشمل جميع 
املهرة  العمال  باستثناء  الفيليبينيني 

ومن لم تنته عقودهم بعد.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الفيليبني تعيد منع مواطنيها من العمل في الكويت

املوصل -الزمان
االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
داعش،  مفتي  إنه  قالت  ملن  صورا 
النبي  جامع  تفجير  فتوى  وصاحب 
يونس في مدينة املوصل شمالي العراق.
االجتماعي،  التواصل  رواد  وأشار 
العراقية  الداخلي  األمن  “قوات  أن  إلى 
ألقت القبض على مسؤول في ما يعرف 
بالشرعية، مفتي داعش املعروف بشفاء 
في  الباري  عبد  بأبي  واملكنى  النعمة، 
من  األيمن  الجانب  في  املنصور  حي 

مدينة املوصل”.
وذكرت خلية اإلعالم األمني، أن “النعمة 
األول  الصف  في  القياديني  من  يعتبر 
إصدار  عن  املسؤول  وهو  لداعش 
الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء 
ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة 

داعش”.
كما أعلنت خلية االعالم االمني، القبض 
في  “داعش”  تنظيم  مفتي  شقيق  على 
ألقي  الذي  النعمة”،  “شفاء  املوصل 

القبض عليه مؤخرًا.
وقالت الخلية في بيان ان “مديرية شرطة 
نينوى  شرطة  لقيادة  التابعة  الحدباء 
وبناًء على معلومات دقيقة القت القبض 
كان  الذي   … ) ب  ع  ن   ( الداعشي  على 
يعمل مسؤوال فيما يسمى باالمنية وهو 
شقيق ما يسمى مفتي داعش اإلرهابي 
عليه  القبض  تم  الذي  النعمة”  “شفاء 

مؤخرًا وبحوزته جهاز موبايل يعود ملا 
يسمى مفتي داعش حسب اعترافه”.

القبض على صاحب 
فتوى تفجير جامع 

النبي يونس 


