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مقترح الرياض وأبوظبي وتل أبيب
لترامب«..أوكرانيا مقابل سوريا»

القبض على مسؤول
بوزارة الدفاع
السعودية بتهم فساد

ال�سنة الحادية والع�رشون  -العدد 5903

شويغو :موسكو مستعدة لبحث مسألة تزويد دمشق بمنظومة «إس »300

الجيش السوري يضبط مضادات فرنسية في
درعا ..ويغتنم عربات أمريكية مدرعة

اخبار قصيرة

وسائل إعالم :هناك عالقات منذ أكثر من عقدين بني
اإلمارات والكيان الصهيوني
وكاالت :نقلت وسائل إعالم صهيونية عن الباحث يف املعهد األمن القومي اإلسرائيلي يو ِئل
غوجنسكي قوله ملوقع غلوبس إن هناك عالقات منذ أكثر من عقدين بني اإلم��ارات العربية
و»إسرائيل» وجيب على تل أبيب مواصلة التعاون ،وإن احلاكم الفعلي يف اإلمارات حممد بن
زايد آل نهيان ،هو القوة الدافعة وراء بعض اجملريات اإلقليمية اليت و ّقعت عليها السعودية ،مبا
فيها احلرب يف اليمن وحصار قطر.
وقبل توليه منصب وزير الدفاع يف الواليات املتحدة ،ألصق اجلنرال جيمس ماتيس تسمية
«اسربطة الصغرى» باإلمارات العربية املتحدة ،حيث أن اإلمارات هي العبة تش ّكل وجه املنطقة
بقوتها العسكرية واالقتصادية .وأض��اف غوجنسكي «اإلم ��ارات هي األوىل يف العامل العربي
اليت أجنزت بناء مفاعل نووي ،كما أن لديها صناعة عسكرية مزدهرة ،وبرنامج فضاء طموح
وعالقات ال بأس بها مع إسرائيل ،واليت حبسب تقارير مستمرة منذ أكثر من عقدين ،وهي
رابع أكرب مستورد لألسلحة يف العامل ،نصبت نظام الدفاع اجلوي األكثر تطوراً الذي تصنعه
الواليات املتحدة ،نظام «ثاد» ،وهي تضغط اآلن على اإلدارة األمريكية لبيعها الطائرة املقاتلة
املتقدمة «أف  ،« 35 -وهي صفقة تنظر فيها اإلدارة جبدية».
غوجنسكي يرى «أنه جيب على» إسرائيل» مواصلة التعاون مع اإلم��ارات ،خاصة إذا كان
التعاون يسمح هلا مبراقبة ما حيدث بشكل أفضل ،ويف نفس الوقت العمل مع اإلدارة األمريكية،
حبيث ال تصل منظومات أسلحة «كاسرة للتوازن» إىل املنطقة».

ألفا عسكريّ جزائري في عملية أمنية على الحدود التونسية

y

آالف الشاحنات بانتظار فتح الحدود السورية األردنية

y

ال ��ري ��اض ـ وك� � ��االت :أع �ل �ن��ت ال�س�ل�ط��ات
السعودية إلقاء القبض على مسؤول تنفيذي
رفيع يف وزارة الدفاع السعودية بعد اشتباه
يف تورطه بتعامالت مالية مشبوهة ،وتسهيل
إج � ��راءات غ�ير نظامية ل�ص��رف مستحقات
مالية إلحدى الشركات التجارية.
وقال النائب العام يف السعودية ،سعود بن
عبداهلل املعجب ،يف بيان صدر الثالثاء ،إن هذا
املوظف استغل نفوذه الوظيفي ،وقبضت عليه
ب��اجل��رم املشهود عند استالمه مبلغ مليون
ريال سعودي.
وأض ��اف البيان أن ه��ذا الشخص اع�ترف
باجلرمية املنسوبة إل�ي��ه ،إض��اف��ة إىل إق��راره
مبشاركة شخصني آخ��ري��ن معه يف ذل��ك،
ألقي القبض عليهما أيضا.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة اخ� � � � ��رى ك � �ش � �ف� ��ت جم �ل��ة
«ن�ي��وي��ورك��ر» األم��ري�ك�ي��ة أ ّن م�س��ؤول�ين من
السعودية واإلمارات وكيان العدو ،دفعوا إدارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لعقد «صفقة
كربى» مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني،
عنوانها «أوكرانيا مقابل سوريا» ،متسائلة
عما إذا كانت الفكرة ستطرح خالل القمة
املرتقبة بينهما يف هلسنكي.
وأشارت اجمللة يف تقرير هلا ،إىل أ ّن الفكرة
طرحها أو ً
ال ولي عهد أبوظيب حممد بن زايد،
الذي أخرب األمريكيني بأ ّن الرئيس بوتني قد
يكون مهتماً حبل األزمة يف سوريا ،مقابل رفع
العقوبات املفروضة رداً على تصرفات روسيا
يف أوك��ران�ي��ا ،وذل��ك خ�لال اجتماع خاص
عقد قبل مدة قصرية من انتخابات الرئاسة
األمريكية ،يف نوفمرب .2016
ون�ق�ل��ت اجمل �ل��ة ع��ن م �س��ؤول�ين أمريكيني
حاليني وسابقني قوهلم إ ّن بن زاي��د مل يكن
ال��زع �ي��م ال��وح �ي��د يف امل�ن�ط�ق��ة ال� ��ذي ف� ّ
�ض��ل
التقارب بني خصوم احلرب الباردة السابقني.
ويف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ك ��ان ي�ن�ظ��ر ف �ي��ه إىل
أقرب حلفاء أمريكا يف أوروب��ا ،بشعور مفزع،
من اهتمام ترامب بالشراكة مع بوتني ،فإ ّن
ث�ل�اث ج�ه��ات تتمتع ب�ن�ف��وذ ال ن�ظ�ير ل��ه مع
اإلدارة القادمة وهي :كيان العدو والسعودية
واإلم� � ��ارات ،سعت إىل ذل��ك اهل ��دف ،بشكل
س��ري ،وف��ق الصحيفة .وكشفت اجمللة أ ّن
مسؤولني من هذه الدول الثالث شجعوا مراراً
نظراءهم األمريكيني على التفكري يف إنهاء
العقوبات املتع ّلقة بأوكرانيا ،مقابل مساعدة
بوتني يف إبعاد القوات اإليرانية من سوريا،
حبسب زعم اجمللة.
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دخول القوات العسكرية بلدات جديدة في درعا..
والمفاوضات مع األكراد بين النفي والتأكيد

دم�ش��ق ـ وك� ��االت :ضبط اجل�ي��ش ال�س��وري
عدة أنظمة مضادة للدبابات من طراز أبيالس
الفرنسية يف حم��اف�ظ��ة درع ��ا ج�ن��وب��ي ال�ب�لاد.
وذك��ر موقع  Defense Blogالدفاعي نقال
ع��ن وس��ائ��ل إع�ل�ام س��وري��ة ،أن اجليش السوري
ضبط ع��دة أنظمة مضادة للدبابات من طراز
«أبيالس» الفرنسية يف حمافظة درع��ا جنوبي
البالد.
وأشار املوقع إىل أن املضادات اليت مت ضبطها
صنعت يف شركة  Nexterالفرنسية لألسلحة
وامل �ع��دات العسكرية .ويتميز نظام «أب�ي�لاس»
املضاد للدبابات والدروع ،بدقته يف الرمي ويبلغ
عياره  112مم وقدرة اخرتاقه  720مم يف الصلب
و 2000مم يف اخلرسانة.
فيما يبلغ ط��ول ال�ص��اروخ  1/26م ،ووزن��ه 9
كغ ،وم��زود مبنظار ليلي مع ق��درة على تكبري
األه ��داف حتى ث�لاث م��رات ويصل م��داه املؤثر
حتى  600مرت.
ه��ذا وأف ��ادت وكالة «س��ان��ا» السورية بعثور
اجليش السوري خالل متشيط قرى وبلدات يف

الحكومة العراقية بصدد تطويق تصاعد اإلحتجاجات الغاضبة في البصرة

العد والفرز اليدوي لصناديق اإلقتراع ينتهي
في السليمانية ويبدأ في أربيل

ريف درعا الشرقي على عتاد وسالح حربي ثقيل
تركه املسلحون بعد فرارهم.
وأوضحت الوكالة أن وحدات اجليش عثرت
على منظومات إلطالق صواريخ «تاو» وعربات
مصفحة أمريكية وأخرى مركب عليها مدفع،
إض��اف��ة إىل دب��اب��ات وق� ��واذف وم �ض��ادات ط�يران
يف م�س�ت��ودع��ات وأوك � ��ار حت��ت األرض خاصة
لإلرهابيني يف عدد من قرى وبلدات ريف درعا
اجلنوبي الشرقي والشمالي الشرقي.
وأش � ��ارت ال��وك��ال��ة إىل أن ب�ين املضبوطات
عددا كبريا من قواذف اهلاون وذخائر متنوعة
وقواذف «آر بي جي» وقناصات ،إضافة إىل حفارة
ك��ان اإلرهابيون يستخدمونها حلفر األنفاق
وت�س�ه�ي��ل ت�ن�ق�لات�ه��م واالح �ت �م ��اء م ��ن ض��رب��ات
اجليش ال�س��وري .من جهته ّ
أك��د وزي��ر الدفاع
ال��روس��ي س�يرغ��ي شويغو أن موسكو مستعدة
لبحث مسألة تزويد سوريا بصواريخ إس،300-
لكنها مل تتلق حتى اآلن أي طلب من دمشق
بهذا اخلصوص.
وق ��ال ش��وي�غ��و يف مقابلة م��ع صحيفة «إل

العدو يستمر في احتجاز قبطان سفينة «الحرية »2

قوات االحتالل تعتقل  16فلسطينيا خالل حملة
مداهمات في الضفة
y

y

الجيش التركي يدمر  28هدفا للعمال الكردستاني شمال العراق

بغداد/نافع الكعيب  -أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات العراقية ،االربعاء ،عن انتهاء
عملية ع��د اص ��وات الناخبني يف حمافظة السليمانية الشمالية مقر االحت ��اد الوطين
الكردستاني الفائز فيها بعد  24ساعة من بدئها ،فيماأعلنت احلكومة العراقية عن أجراءات
عاجلة ملعاجلة تصاعد الغضب واالحتجاجات الشعبية يف حمافظة البصرة.
واشارت املفوضية ،اىل اجناز هذه العملية الصوات اربع حمافظات جنوبية من بني ست.
وأشار جملس مفوضية االنتخابات العراقية الذي يضم قضاة منتدبني يف بيان صحايف
الثالثاء اىل انه يف الوقت الذي باشرت فيه املفوضية امس االثنني باجراء عملية الفرز والعد
اليدوي حملافظة السليمانية ال�تي تضمنت  188صندوقا انتخابيا فقد مت االنتقال اىل
احملافظة الجراء العملية “فوجدنا من أهالي السليمانية السيما املوظفني الذين شاركوا
يف عملية الفرز والعد من خمتلف الطوائف شعورا وطنيا عاليا ج��دا ومثاال حيتذى به
للوحدة الوطنية بني مجيع أبناء احملافظة” وهي مركز االحتاد الوطين الكردستاني .واوضح
ان عمليات العد والفرز مجيعها قد حتت أنظار االمم املتحدة واملنظمات الدولية واحمللية
ووكالء األحزاب وممثلي السفارات”.
وم��ن جهته ق��ال مصدر يف املفوضية ان ع��دد الصناديق املطعون بها بلغ 188ومت عزل
ومعاجلة  57حمطة اقرتاع بسبب ان االقفال فيها كانت حمطمة اما بقية احملطات 131
حمطة فكانت مطابقة %100وبالتالي سوف لن يؤثر ذلك على حجوم الكتل وعدد املقاعد أو
املرشحني .وعلى الرغم من انسحاب ممثلي ستة احزاب كردية من عملية العد اعرتاضا على
طريقة اجرائه فقد قال اجمللس انه وجد “اطمئنانا كامال من قبل ممثلي االحزاب السياسية
ومنظمات اجملتمع املدني وكانوا داعمني لنا بشكل كبري جدا يف اجناز العملية حيث
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ج��ورن��ال��ه» اإليطالية إن «ال �ق��رار بشأن تقديم
هذا النوع من األسلحة ألي جيش أجنيب يتخذ
بناء على طلب موافق ،وهو مل يرد بعد .بالتالي،
ف��إن��ه م��ن ال �س��اب��ق ألوان� ��ه احل��دي��ث ع��ن ذل��ك
بالتحديد» .مع ذلك ،أضاف شويغو أن موسكو
وإن كانت تراجعت عن توريد ه��ذه الصواريخ
لدمشق بطلب من» إسرائيل» وعدد من الدول
الغربية قبل سنوات ،إال أنها مستعدة للعودة إىل
هذه الفكرة اليوم.
كما لفت شويغو إىل أنه» يف الوقت الراهن،
وبعد عدوان الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
على سوريا ،برزت ض��رورة امتالك دمشق وسائل
دفاع جوي حديثة ،وحنن مستعدون للعودة إىل
حبث هذه املسألة» .كذلك ،شدد وزي��ر الدفاع
الروسي أن الواليات املتحدة تنفذ اسرتاتيجية
الكولونيالية اجلديدة اجملربة بالفعل يف العراق
وليبيا ،مضيفاً «دعونا رئيس البنتاغون م��راراً
ملناقشة األمن الدولي أو اإلقليمي لكن واشنطن
غري مستعدة بعد حلوار كهذا» .وأوضح شويغو
أن ال��والي��ات املتحدة مل ختصص سنتاً واح ��داً
للسوريني املتضررين حتى يف الرقة ،مؤكداً أن
إي ��ران وتركيا تلعبان إح��دى األدوار األساسية
الستقرار الوضع يف سوريا .إىل ذلك تنتظر آالف
الشاحنات على معرب نصيب احلدودي بني األردن
وسوريا فتح املعرب لنقل البضائع بني البلدين.
التتمة يف الصفحة 11

 122مستوطنا صهيونيا يدنسون األقصى المبارك

اإلسرائيلي عن طاقم سفينة فلسطينية باستثناء
القدس احملتلة ـ وكاالت :أفرج جيش االحتالل
ّ
قبطان السفينة اليت كانت حتاول كسر احلصار البحري على غزة واليت مت ج ّرها إىل قاعدة سالح
البحرية يف أسدود .جلنة القانون والتواصل الدولي للهيئة الوطنية ملسريات العودة وكسر احلصار
دانت قيام االحتالل بأعمال القرصنة واحملاصرة لسفينة احلريةّ ،
مؤكدة أنها جرمية تضاف إىل
سجل االحتالل احلافل جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
وك��ان جيش االحتالل اإلسرائيلي احتجز سفينة «احلرية »2الفلسطينية وق��ام جبرها إىل
قاعدة سالح البحرية يف «أسدود» ،بعدما انطلقت متوجهة إىل ميناء ليماسول بقربص يف حماولة
لكسر احلصار البحري على غزة .وقال اجليش إن «القارب خرق الطوق البحري حول قطاع غزة ،ومت
اقتياد القارب دون أحداث استثنائية».
وجاء يف بيان صادر عن اجليش اإلسرائيلي «احلديث عن املرة الثانية يف الشهرين األخريين
اليت تقوم بها محاس مبحاولة استفزازية حبرية ،وتستغل املصابني واملعاقني ،وتدفع أموا ً
ال لسكان
غزة ليتعاونوا معها يف هذا املوضع» .اهليئة الوطنية ملسرية العودة وكسر احلصار أكدت أن قوات
االحتالل اإلسرائيلي اعرتضت سفينة «احلرية  »2وسيطرت عليها واعتقلت ركابها ،مطالبة
وحمملة االحتالل املسؤولية الكاملة عن حياة
اجملتمع الدولي بتوفري احلماية لركاب السفينة
ّ
الركاب .ويف هذا اإلطار ،حذرت اهليئة من التعرض حلياة املسافرين على منت السفينة قائلة إ ّن
«شعبنا اليوم اختذ قراره بضرورة العمل اجلاد لكسر احلصار».
كما حذرت االحتالل من استمرار العقوبات على قطاع غزة ،مشددة أن االنفجار لن يكون إال يف
وجهه ،ومطالبة السلطة الفلسطينية بالعمل على رفع العقوبات اليت ختالف كل املواثيق وكل
حالة اإلمجاع الوطين والشعيب والرمسي يف غزة .وأكدت اهليئة استمرار احلراك حتى حتقيق
أهدافه وكسر احلصار املفروض على القطاع.
من جانب آخر اعتقلت ق��وات العدو الصهيوني ،فجر األرب�ع��اء 16 ،فلسطينيا على األق��ل من
مناطق خمتلفة يف الضفة الغربية			.
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اجلزائر ـ وكاالت :أطلق اجليش اجلزائري عملية عسكرية واسعة النطاق يف ثالث واليات
حدودية مع تونس ،لـ«منع تسلل العناصر اإلرهابية خالل مطاردة قوى األمن التونسي هلا».
وذكرت وكالة األناضول نقال عن مصدر أمين جزائري أ ّن «قرابة ألفي عسكري يشاركون
منذ ليلة االثنني يف متشيط واليات تبسة ،وسوق أهراس ،والوادي احلدودية مع تونس تزامنا
مع عملية للجيش التونسي على اجلهة املقابلة من احلدود بهدف ّأل يكون الرتاب اجلزائري
مالذا للعناصر اإلرهابية».
كما أوض��ح املصدر ال��ذي ّ
فضل عدم ذكر امس��ه ،أن «العملية ستتواصل إىل غاية إنهاء
قوى األمن التونسية مطاردة اجملموعة اإلرهابية اليت تقف وراء هجوم األحد يف والية جندوبة
التونسية قرب احلدود مع اجلزائر» ،مشريا إىل أ ّن «اجملموعة اليت تقف وراء اهلجوم مل تتسلل
من اجلزائر وهناك نظام إنذار مشرتك بني اجلهات األمنية من البلدين يشتغل مباشرة بعد أي
عمل إرهابي من أجل التأكد من عدم وقوع التسلل».
وأسفر اهلجوم الذي وقع يوم األحد يف جندوبة قرب احلدود مع اجلزائر عن مقتل  6عناصر
من احلرس الوطين التابع لوزارة الداخلية التونسية.
جتدر اإلش��ارة إىل أن اجلزائر وتونس وقعتا عدة اتفاقات للتنسيق األمين والعسكري عرب
احلدود من أجل مواجهة التنظيمات اإلرهابية الناشطة باملنطقة.

مصر ..مقتل  11مسلحا بنيران الشرطة في شمال سيناء

القاهرة ـ وكاالت :أعلنت وزارة الداخلية املصرية ،األربعاء ،مقتل  11مسلحا تكفرييا خالل
تبادل إلطالق النار معهم يف العريش يف حمافظة مشال سيناء ،مساء الثالثاء.
وقالت الداخلية املصرية يف بيان هلا االربعاء ،إن معلومات أفادت باختباء املسلحني داخل
منزل مهجور حبي السمران مبدينة العريش مشال سيناء ،قبل أن تتم حماصرتهم.
وبادر املسلحون بإطالق الرصاص حنو قوات الشرطة عند حماولتهم اقتحام املوقع ،فردت
باملثل ،ما أسفر عن مصرع  11مسلحا .ووفقا لذات البيان ،فقد فككت قوات األمن عبوتني
ناسفتني ،وصادرت أسلحة خالل اهلجوم .وشهد شهر يوليو اجلاري مصرع عشرات اإلرهابيني،
جراء عمليات لقوات اجليش والشرطة املصرية يف مدن رفح والشيخ زويد والعريش ،مبحافظة
مشال سيناء .ونفذت قوات اجليش مدعومة بضربات جوية عملياتها على مواقع ،كانت
تستخدمها العناصر اإلرهابية كمقار لالختباء بعدة قرى جنوبي مدينة رفح.
وتكافح القوات املصرية من أجل القضاء على مجاعات متطرفة تنشط يف شبه جزيرة
سيناء ،شرقي مصر ،أخطرها تنظيم «أنصار بيت املقدس» التابع لـ»داعش».

إعادة فتح مرافئ تصدير النفط في ليبيا
طرابلس ـ وكاالت :أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط الليبية ،ومقرها العاصمة طرابلس ،أن
 4مرافئ لتصدير النفط أُعيد فتحها ،بعد أن أمر القائد العام للجيش باستئناف عمليات
التصدير.
وقالت املؤسسة ،يف بيان األربعاء ،إنه مت رفع حالة القوة القاهرة ،وهي إعفاء قانوني من
االلتزامات التعاقدية ،عن موانئ رأس النوف والسدرة والزويتينة واحلريقة.
وأضافت« :عمليات اإلنتاج والتصدير ستعود إىل املستويات الطبيعية تدرجييا خالل الساعات
القليلة القادمة» من منطقة اهلالل النفطي ،وذلك بعد أكثر من أسبوعني على حتريرها من
قبل اجليش الوطين .وأمر القائد العام للجيش الوطين ،املشري خليفة حفرت ،األربعاء ،جهاز
حرس املنشآت واملوانئ النفطية التابع للربملان ،بالسماح باستئناف تصدير النفط من املوانئ
النفطية باملنطقة الوسطى والشرقية.
ويف غضون ذلك ،قال مصرف ليبيا املركزي إن البالد جنت إيرادات نفطية بلغت 15/6مليار
دينار ( 11/4مليار دوالر) يف الشهور الستة األوىل من العام ،متثل أكثر من  93باملئة من إمجالي
الدخل وأكثر من مثلي اإليرادات النفطية يف النصف األول من  2017واليت بلغت  6/8مليار
دينار.

السودان يستعيض عن الذهب األسود باألصفر
اخلرطوم ـ وكاالت :أفادت وزارة املعادن السودانية الثالثاء ،بأن إنتاج البالد من الذهب خالل
النصف األول من العام بلغ  63/3طن ،حمققة إيرادات بقيمة  84/6مليون دوالر.
وقال وزير املعادن حممد أمحد إنه مت حتديد حجم احتياطيات كافة املعادن ومواقعها يف
البالد.
وأشار إىل أن إيرادات الذهب خالل النصف األول من العام ،جتاوزت املستهدف بنسبة ،%101
مؤكدا أن قطاع التعدين لديه فرص مشرقة للخروج بالبالد من األزمة االقتصادية الراهنة،
ليصبح أحد أهم القاطرات اليت تقود االقتصاد السوداني ،إذ ساهم هذا العام بنسبة  %6يف الناتج
احمللي اإلمجالي.
وطالب املريغين ،وزارة املعادن واجلهات ذات الصلة بالتنسيق للسيطرة على تهريب الذهب،
كما حث بنك السودان على تقديم أسعار مغرية للمعدنني التقليديني ملنع التهريب.
ومنذ أن استأثرت دولة جنوب السودان عام  2011حبوالي  %75من إنتاج النفط ،بدأ السودان
يركز على إنتاج الذهب لتعويض اخلسائر النامجة عن احنسار إيرادات النفط.

