عربيات
وزير الدفاع الروسي :سالحنا أصبح
مثاليا نتيجة فاعليته القتالية في سوريا

الجيش السوري يواصل
تقدمه في عمق بادية
السويداء الشرقية

االحتالل يستهدف سفن كسر الحصار ..ويقصف مواطنني في القطاع

آالف الفلسطينيني يتظاهرون ضد قانون «القومية»
في تل أبيب

اخبار قصيرة
االتحاد األوروبي يطالب الرياض بتفاصيل احتجاز ناشطات

السلطات السعودية تعتقل الشيخ الوهابي ناصر العمر
الرياض ـ وكاالت :اعتقلت السلطات السعودية الشيخ الوهابي ناصر العمر ،حبسب ما نقل
حساب «معتقلي الرأي».
وغرد احلساب عرب «تويرت»« :تأكد لنا خرب اعتقال الشيخ ناصر العمر ،األستاذ اجلامعي
سابقا يف كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وتوقف حسابه على
تويرت عن التغريد» .ويأتي اعتقال العمر تزامنا مع استمرار السلطات السعودية يف اعتقال
جمموعة من أبرز املشايخ الوهابية والكتاب واملفكرين يف السعودية.
وكشف عبد اهلل العودة ،جنل الشيخ الوهابي سلمان العودة ،أن اعتقال ناصر العمر مت يف
مكة املكرمة ،يوم الثالثاء املاضي.
من جانبه طالب االحتاد األوروبي السعودية بإلقاء الضوء على مالبسات احتجاز ناشطات
يف جمال حقوق اإلنسان واالتهامات اليت يواجهنها .وقال إنه جيب منح احملتجزات اإلجراءات
القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
وحبسب وكالة «رويرتز» قالت املفوضية األوروبية إنها تواصلت مع اململكة.
وقالت املتحدثة باسم مسؤولة السياسة اخلارجية باالحتاد فيدريكا موغرييين ”االحتاد
األوروب���ي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن
املالبسات احمليطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق اإلنسان يف السعودية ،وخصوصا
فيما يتعلق باالتهامات احملددة املوجهة هلن“.

ويترشح لدورة ثالثة لرئاسة الجمهورية في السودان

البشير يؤكد االلتزام باستكمال السالم جنوب كردفان
والنيل األزرق
y
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دمشق ـ وكاالت :واصلت وحدات اجليش
السوري تقدمها مدعومة بالقوات الرديفة
ب��اجت��اه تلول الصفا واهلبريية وبئر الشيخ
حسني .كما خاضت اشتباكات عنيفة مع
عناصر داع��ش على حم��اور تقدمها يف ريف
السويداء الشرقي موسعة من نطاق سيطرتها
بعد حترير خربة األمباشي والشهرية ورسوم
مروش وزريبية ووادي الرمليان ووادي شجرة
وزملة ناصر والنهيان ومنطقة قرب الشيخ
حسني بعد م��ع��ارك عنيفة أدت إىل سقوط
العديد من القتلى بني صفوف داعش.
هذا ،وطوّق اجليش السوري منطقة الصفا
حيث ينتشر مسلحو داعش يف بادية السويداء
الشرقية بعد تقدم كبري يف املناطق احمليطة.
وكان اجليش نفذ عمليات جديدة لتطهري
عمق بادية السويداء من داعش ووصلت إىل
احلدود اإلدارية مع حمافظة ريف دمشق على
بعض حماور عملياتها.
وذكرت وكالة سانا السورية الرمسية أن
وحدات اهلندسة يف اجليش تابعت متشيطها
للطرق واملساحات احملررة وتفكيك العبوات
ال��ن��اس��ف��ة وامل��ف��خ��خ��ات ال�ت�ي خلفها داع��ش
إلعاقة تقدم وحدات اجليش.
ويتخذ تنظيم داعش من منطقة البادية
الوعرة مشال شرق السويداء حيث توجد آخر
جتمعات للتنظيم يف جنوب سوريا منطلقاً
هلجماته اإلره��اب��ي��ة واالع��ت��داء على القرى
والتجمعات السكنية ب��ري��ف ال��س��وي��داء من
اجلهتني الشرقية والشمالية الشرقية.
وكان اجليش السوري قد أطلق اخلميس
املاضي عملية من  5حماور الجتثاث تنظيم
داعش من بادية السويداء الشرقية على جبهة
بلغ عرضها  75كيلومرتاً ،وثبت مواقعه على
احل��دود مع األردن وعلى متاس مع اجلوالن
احملتل.
*ال��دف��اع الروسية :تدمري طائرة مسرية
أطلقها مسلحون يف إدل���ب ب��اجت��اه ق��اع��دة
محيميم
ويف سياق آخر ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية
مسية أطلقها مسلحون من
تدمري طائرة ّ
مناطق سيطرتهم يف إدل���ب ب��اجت��اه قاعدة
محيميم .رئ��ي��س امل��رك��ز ال��روس��ي لتنسيق
املصاحلة يف سوريا اللواء أليكسي تسيغانكوف
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الكيان الصهيوني يستعد الغتيال قادة في حماس قبل عملية واسعة في غزة

قوات العدو تعتقل  5صيادين فلسطينيين وآخرين من الضفة بينهم شقيقا شهيدين

ال���ق���دس احمل��ت��ل��ة ـ��ـ��ـ وك������االت :اآلالف من
الفلسطينيني حيتشدون يف ساحة رابني يف تل
أبيب للتظاهر ضد قانون القومية ،ويتوعدون
سلطات االح��ت�لال خبطوات تصعيدية ،وق��وات
االحتالل تستهدف بشكل كثيف سفن كسر
احلصار بالقرب من قطاع غزة ،وزوارق االحتالل
تعتقل مخسة من الصيادين.
أفادت مصادر حملية بأن آالف الفلسطينيني
احتشدوا للتظاهر ضد قانون القومية وسط تل
أبيب ،حتت شعار «هذا وطننا ،هنا بيتنا والعربية
لغتنا».
وأض���اف���ت امل���ص���ادر أن امل��ت��ظ��اه��ري��ن ط��ال��ب��وا
بإلغاء قانون القومية وتوعدوا بسلسلة خطوات
تصعيدية.
فيما ق��ال��ت ال��ق��ن��اة « »12اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إن
ال��ت��ظ��اه��رة ش��ه��دت رف���ع ال��ع��دي��د م���ن األع�ل�ام
الفلسطينية من قبل املتظاهرين ،كما ذكرت
وس��ائ��ل إع��ل�ام إس��رائ��ي��ل��ي��ة أخ����رى أن الشرطة
اإلسرائيلية أغلقت عدداً من الشوارع الرئيسية

إفشال زحف للغزاة وتدمير مدرعة وآلية في القبيطة بلحج

إطالق صاروخ باليستي على معسكر للجيش
السعودي في جيزان

يف تل أبيب استعداداً للتظاهرة ال�تي تنظمها
جلنة املتابعة العربية العليا .يف ه��ذه األثناء
ويف اعتداء إسرائيلي جديد استهدف االحتالل
بشكل كثيف سفن كسر احلصار بالقرب من
قطاع غزة اجلمعة ،وفق ما أفاد به مصدر مطلع.
كما اعتقلت حبرية العدو الصهيوني ،صباح
األح��د ،مخسة صيادين فلسطينيني من عائلة
واحدة يف عرض حبر غزة.
وأف���ادت وك��ال��ة «فلسطني ال��ي��وم» نق ً
ال عن
الصياد زك��ري��ا ب��ك��ر ،ب��أن ج��ن��ود حب��ري��ة العدو
فتحوا نريان أسلحتهم الرشاشة على مراكب
الصيادين قبالة حبرة منطقة السودانية ،وقاموا
باعتقال الصياد حسن بكر ،وشقيقه ناصر بكر،
وأب��ن��ائ��ه ال��ث�لاث��ة م��ن ع��ل��ى م�تن م��رك��ب صيد
«ل��ن��ش» ،إض��اف��ة إىل االستيالء على املركب،
ونقلهم مجيعاً إىل ميناء اس���دود الصهيوني
القريب من غزة.
ي��ش��ار إىل أن ال��ب��ح��ري��ة الصهيونية تالحق
وتهاجم يوميا الصيادين الفلسطينيني بإطالق

الرصاص عليهم ،وفتح خراطيم املياه صوبهم،
ومتنعهم من ممارسة مهنة الصيد يف حبر.
إىل ذلك شنت قوات العدو الصهيوني ،فجر
األح��د ،محلة ده��م واعتقال يف الضفة ،طالت
أسرى حمررين وشقيقي شهيدين فلسطينيني.
وذك��رت وكالة «فلسطني ال��ي��وم» أن قوات
ال��ع��دو اعتقلت 3ش��ب��ان م��ن رام اهلل واث��ن�ين من
اخلليل ،كما داهمت مناطق أخرى بالضفة.
وأفادت مصادر حملية ان جنود العدو اعتقلوا
أسريا حمررا ،خالل اقتحامها قرية رنتيس غرب
رام اهلل ،وأس�يرا حم��ررا آخر من منزله يف قرية
قبيا غرب رام اهلل ،واعتقلت أيضا شقيق الشهيد
براء عطا من قرية دير ابو مشعل غرب رام اهلل،
وداهم اجلنود الصهاينة القرية وأطلقوا طائرة
تصوير يف أجوائها.
كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابني
بعد مداهمة وتفتيش منزلي ذويهما يف حلحول
مشال اخلليل.
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مصر ..القضاء على  12إرهابيا خالل مواجهات بالعريش

العبادي يجري تفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل
الكتلة األكبر
y

y

صنعاء ـ وكاالت :أفاد مصدر عسكري مبقتل وجرح حنو  20عنصراً من قوات التحالف
السعودي بينهم سودانيون خالل هجوم معاكس للجيش اليمين واللجان الشعبية حيث
متكنوا على إثره من السيطرة على عدد من املواقع شرق جبل الدود جبيزان السعودية.
ووف��ق��اً للمصدر العسكري ف��إن اجليش واللجان اقتحموا ع���دداً م��ن امل��واق��ع وسيطروا
عليها ب��ع��د م��واج��ه��ات عنيفة م��ع ق���وات ال��ت��ح��ال��ف .إىل ذل���ك ق��ص��ف اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان
بقذائف املدفعية حتصينات اجليش ال��س��ع��ودي يف م��رك��زي ال��س��ودة ومحية العسكريني
وموقع اجلابري.
وأعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان استهداف معسكر مستحدث للجيش السعودي
يف جيزان بصاروخ باليسيت قصري املدى نوع «بدر ،»1-فيما قال التلفزيون الرمسي السعودي
إن الدفاعات اجلوية اعرتضت الصاروخ يف أجواء جيزان.
كما ُقتل وجرح 13عنصراً من قوات الرئيس اليمين املعزول عبدربه منصور هادي بكمني
للجيش واللجان استهدفهم خالل حماولة تقدمهم باجتاه وادي أضيق قبالة بالقرب من منفذ
البقع احلدودي بني صعدة اليمنية وجنران السعودية.
بالتزامن مع ذلك ،قصف اجليش واللجان باملدفعية مواقع اجلنود السعوديني يف رقابيت
مراش واملنارة بنجران ،يف حني صعدت قوات التحالف السعودي من قصفها الربي املكثف
على حمافظة صعدة اليمنية ،حيث استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية واملدفعية مناطق
سكنية وزراعية يف مديريات رازح وشدا والظاهر ومنبه احلدودية مع السعودية .كما شنت
مقاتالت التحالف  15غارة جوية على مناطق متفرقة يف مديرييت حرض وميدي احلدوديتني
مبحافظة حجة غ��رب اليمن .م��ن جهة أخ��رى قصف اجليش واللجان بقذائف املدفعية
مواقع اجليش السعودي مشالي جبل النار احلدودي بني منطقيت حرض اليمنية والطوال
جبيزان السعودية.
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املؤبد ملرشد اإلخوان و 4من قيادات الجماعة في قضية «أحداث البحر األعظم»

متظاهرو البصرة يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

عالوي يؤكد على مبدأ الشراكة والتوافق ..ويحذر من خيار
األغلبية السياسية

اللجنة الدولية للصليب األحمر تعرب عن قلقها من
االستهداف المستمر للمدنيين

السودان ـ وكاالت :أكد الرئيس السوداني ،عمر البشري ،التزام احلكومة باستكمال السالم
يف جنوب كردفان والنيل األزرق ،منوها بأن دارف��ور أضحت آمنة بفضل جهود محلة مجع
السالح وتعاون املواطنني معها ،داعيا حاملي السالح إىل حتكيم صوت العقل واالخن��راط يف
مسرية احلوار والبناء اليت انتظمت بالبالد.
ودع��ا البشري  -يف كلمته خ�لال اجللسة اخلتامية جمللس ش��ورى ح��زب املؤمتر الوطين
احل��اك��م ب��ال��س��ودان ،مساء السبت باخلرطوم  -إىل تكثيف اجلهد م��ن أج��ل زي���ادة اإلنتاج
واإلنتاجية وحتسني معاش الناس ،مؤكدا ضرورة ضبط األسواق.
وقال الرئيس السوداني إن الدولة ماضية يف تطبيق براجمها االقتصادية اليت اعتمدتها
واليت تستهدف زيادة اإلنتاج وحتسني معاش الناس ،مشريا إىل املوارد الضخمة اليت يتمتع بها
السودان يف خمتلف اجملاالت.
من جهة اخرى أعلن حزب املؤمتر الوطين احلاكم يف السودان رمسيا حسم ترشيح الرئيس
عمر حسن البشري لالنتخابات الرئاسية املقررة عام ألفني وعشرين .ويتطلب ترشيح البشري
لدورة جديدة تغيريا يف الدستور السوداني الذي مت تبنيه عام الفني ومخسة .وأعربت القوى
السياسية عن معارضتها للخطوة ،ورأت فيها انتهاكا للقانون.

بغداد/نافع الكعيب  -ذك��رت صحيفة خليجية ،ان رئيس ال���وزراء حيدر العبادي توصل اىل
تفاهمات جيدة مع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة االكرب ،فيما اشار قيادي يف سائرون اىل ان
حتالف النصر هو االقرب لديه ،فيما حذر عالوي من اللجوء اىل خيار األغلبية السياسية ،مؤكدا
على مبدأ الشراكة والتوافق يف وقت أغلق متظاهرون يف حمافظة البصرة ،األحد ،منفذ سفوان
احلدودي الذي يربط العراق بالكويت ،احتجاجاً على سوء اخلدمات وعدم تنفيذ احلكومة العراقية
مطالبهم .ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن مسؤول سياسي مطلع ،قوله إ ّن «الصراع احتدم اليوم
على منصب رئاسة احلكومة» ،مبيناً أ ّن «الدعم األمريكي الواضح لرئيس الوزراء حيدر العبادي،
منحه قبو ً
ال بني عدد من الكتل السياسية».
واضاف املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن امسه ،ان «العبادي توصل إىل تفاهمات جيدة مع
عدد من الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الكربى» ،الفتا اىل ان «احلاجز بني العبادي واحلزب
الدميقراطي الكردستاني ُ
كسر ،بعد الزيارة األخرية لرئيس حكومة كردستان نيجرفان البارزاني
ولقائه العبادي ،والتوصل اىل تفاهمات وتقارب بشأن حتالف بينهما».
كما نقلت الصحيفة عن قيادي يف حتالف سائرون ،قوله ان «حتالف العبادي ما زال األقرب
إلينا ،وهناك مباحثات مستمرة وتفاهمات بشأن شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر».
وتابع ان «خيار املعارضة ما زال مطروحاً ،لكن يف حال مل حنصل على تفاهمات مع الكتل للقبول
بشروط الصدر أو بعضها» ،موضحا أ ّن «األسبوعني املقبلني سيشهدان إعالناً نهائياً للكتلة الكربى».
واكد رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي ،السبت ،أنه يوجد «تفاهم جدي» مع الكثري من
القوى السياسية لتشكيل الكتلة األكرب ،فيما دعا املرشحني الفائزين عن ائتالفه يف االنتخابات
إىل التواصل مع اجلماهري وتقديم مقرتحات قوانني تدعم احلاجة للخدمات.
باملقابل  ،قال زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي ،األحد ،أن نتائج االنتخابات اليت أعلنها جملس
املفوضني املنتدب هي نتيجة طبيعية لـ”إفراغ” قانون التعديل الثالث وتوصيات جملس الوزراء ،من
حمتواهما ،معترباً أن ذلك تسبب بـ”خيبة جديدة” للعملية السياسية ،فيما حذر من اللجوء إىل
خيار األغلبية السياسية.
وقال عالوي يف بيان االحد  :مل ُنفاجأ مطلقاً بالنتائج اليت أعلنها جملس املفوضني املنتدب،
ذلك ألنها كانت نتيجة طبيعية جداً إلفراغ قانون التعديل الثالث الذي أقره الربملان والتوصيات
اليت خرج بها جملس الوزراء ،من حمتواها ،وهو ما تسبب خبيبة جديدة للعملية السياسية وتكريس
للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة الرادة الشعب العراقي الكريم”.
وأضاف ،أن “إعالن تلك النتائج أثار مجلة تساؤالت أبرزها مصري تقرير اللجنة الوزارية الذي
حتدث صراحة عن تزوير فاضح شهدته االنتخابات وكيفية تفسري عزل عدد من مدراء املكاتب
يف مفوضية االنتخابات واختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم بتهم ارتكاب خمالفات وتالعب وفساد
مالي لتكون النتائج فيما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق”.
ومضى إىل القول“ ،لقد تبني لنا األمر بشكل واضح وجلي منذ البداية ،لذا كنا أول من دعا
إللغاء نتائج هذه االنتخابات بسبب املقاطعة الواسعة من قبل الناخب الكريم وما شابها من خروق
واضحة مل تعد ختفى على ذي ُلب ،حتى أصبحت حمط تندر وسخري ٍة لدى غالبية أبناء شعبنا”.
وتابع ،أنه “بالرغم من ذلك كله ،فأننا نهنئ الفائزين وندعوهم ألن حيققوا االستقرار املنشود
والوحدة الوطنية ،واخل��روج من خندق الطائفية واحملاصصة البغيضة وحماربة الفساد وبناء
مؤسسات الدولة الناجزة وتقديم اخلدمات وحتقيق الرفاهية ومعاجلة املشاكل بني بغداد وأربيل
وإعادة النازحني وتعويضهم والبدء بإعمار مناطقهم”.
التتمة يف الصفحة 11

القاهرة ـ وكاالت :قالت مصادر أمنية مصرية ،إن  12إرهابيا لقوا مصرعهم ،األحد ،خالل
مواجهات مع الشرطة يف مدينة العريش ،مشالي سيناء.
وكانت معلومات وردت لقطاع األمن الوطين ،تفيد بقيام جمموعة من العناصر اإلرهابية
باختاذ قطعة أرض مسورة يف منطقة املالحلة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش «وكرا هلم»،
حبسب املصادر .وأثناء قيام األجهزة األمنية املعنية باستهداف تلك العناصر ،فوجئت قوات
األمن بإطالق األعرية النارية من قبلهم ،ما أدى إىل اندالع اشتباكات أسفرت عن مقتل 12
عنصرا إرهابيا.
من جانب آخر حكمت حمكمة جنايات القاهرة ،األحد ،بالسجن املؤبد على حممد بديع،
املرشد العام جلماعة اإلخ��وان املسلمني ،وعلى قياديي اجلماعة :حممد البلتاجي وصفوت
حجازي وعصام العريان واحلسيين عنرت .كما قضت احملكمة مبعاقبة باسم عودة ،وزير التموين
األسبق ،بالسجن املشدد ملدة  15سنة ،وعاقبت احملكمة  3آخرين بالسجن املشدد  10سنوات ،مع
إلزامهم باملصروفات اجلنائية يف القضية املعروفة إعالميا بـ»أحداث البحر األعظم».

إرهابيون يسلمون أنفسهم للسلطات الجزائرية جنوبي البالد
اجلزائر ـ وك��االت :سلم ثالثة إرهابيني أنفسهم ،األح��د ،للسلطات العسكرية اجلزائرية
بوالية (متنراست) أقصى جنوب البالد.
وذكرت وزارة الدفاع اجلزائرية ،يف بيان هلا ،أنه يف إطار مكافحة اإلرهاب ومواصلة جلهود
قوات اجليش اجلزائري سلم ثالثة إرهابيني أنفسهم األحد للسلطات العسكرية بتمنراست.
وأوضح البيان أن اإلرهابيني الثالثة هم برزقي أمحد الذي انضم للجماعات اإلرهابية سنة
 ،2009وسيود محزة املكنى أبو يوسف الذي التحق باجلماعات اإلرهابية سنة  2014وزواويد
مصطفى املكنى أبو عبدالرمحن الذي انضم للجماعات اإلرهابية سنة .2014
وأشار إىل أنه مت ضبط ثالث بنادق آلية من طراز كالشينكوف و 3خزن للذخرية  ،مؤكدا أن
هذه النتائج النوعية تعكس جناح اسرتاتيجية القيادة العليا للجيش اجلزائري الوطين الشعيب
من خالل خمتلف املساعي واملبادرات للقضاء على اإلرهاب.

الجيش اللبناني :القبض على فلسطينيني اثنني تبادال إطالق
النار داخل مخيم
بريوت ـ وكاالت :أعلنت قيادة اجليش اللبناني ،عن إلقاء القبض على فلسطينيني اثنني من
سكان خميم (املية ومية) لالجئني الفلسطينيني مبدينة (صيدا) اللبنانية بعد قيامهما بتبادل
إطالق النريان يف اشتباك مسلح داخل املخيم على حنو تسبب يف حدوث حالة من االضطراب
والذعر .وذكرت مديرية التوجيه بقيادة اجليش اللبناني  -يف بيان االحد -أن عملية ضبط
الفلسطينيني مرتكيب احلادث متت نتيجة املتابعة والتنسيق من قبل مديرية املخابرات مع
الفصائل الفلسطينية داخ��ل خميم (امل��ي��ة وم��ي��ة)  ،وأن التحقيقات معهما ب��دأت بإشراف
القضاء املختص.
وك��ان املتهمان الفلسطينيان قد تبادال إط�لاق األع�يرة النارية باستخدام أسلحة آلية
(رشاشات) بسبب خالفات سابقة فيما بينهما تصاعدت حدتها يف اآلونة األخرية ،كما مسع
دوي إطالق قذائف صاروخية مت استخدامها خالل االشتباك.

