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اخبار قصيرة

« الغارديان» :قرار أميركي وشيك سيصدم السعودية واإلمارات

لقمان :الطائرات املسيرة والصواريخ الباليستية ستصل دبي على نحو مؤثر
y

الجيش اليمني يحبط محاولة زحف

الحد ْيدة
لقوات العدوان جنوب ُ

صنعاء ـ وك��االت :أف��اد مصدر عسكري بأن اجليش اليمين
مت��ك��ن م��ن إح��ب��اط حم��اول��ة زح���ف ج��دي��دة ل��ق��وات التحالف
السعودي املشرتكة باجتاه منطقة اجلاح األسفل يف مديرية
حل َس ْي ْنية جنوبي حمافظة ا ُ
ا ُ
حلديْدة غرب اليمن.
وحبسب املصدر ،فقد سقط العديد من قوات التحالف بني
قتيل وجريح .بالتزامن مع قصف اجليش واللجان بقذائف
املدفعية لتجمعات وحتصينات قوات التحالف شرقي مديرية
الدُر ْيهْمي.
وع���اودت ط��ائ��رات التحالف ش ّ��ن سلسة من ال��غ��ارات اجلوية
استهدفت فيها مديريات ال ُد َر ْيهْمي وال ُت َح ْيتا.
إىل ذلك ،قصفت طائرات التحالف بأكثر من 18غارة جوية
مناطق متفرقة يف مديريات حرض وميدي وحريان احلدودية
مبحافظة َح ّجة غرب اليمن.
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وم َن ِّبه وشدا احلدودية يف حمافظة صعدة اجملاورة مشال اليمن.
ُ

ج��اء ذل��ك بالتزامن م��ع قصف مدفعي للجيش واللجان
استهدف مواقع ق��وات التحالف غربي منطقة جم��ازة ،وقبالة
منفذ علب احلدودي بعسري السعودية.
أما يف حمافظة تعز ،فقد قصف اجليش واللجان بقذائف
املدفعية مواقع قوات الرئيس املعزول عبد ربه منصور هادي يف
منطقة التشريفات شرقي املدينة.
وأف����اد م��ص��در عسكري مي�ني مبقتل وج���رح ع���دد م��ن ق��وات
ه��ادي خالل عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم
الص ْل ْو جنوبي احملافظة ،يف الساعات
وحتصيناتهم يف مديرية ِّ
املاضية.
كذلك قتل وج��رح العديد من ق��وات التحالف ،و ُدم��رت 3
آليات عسكرية بقصف ص��اروخ��ي للجيش واللجان استهدف
األجاشر احلدودية املمتدة بني اجلوف
حتصيناتهم يف صحراء
ِ
اليمنية وجنران السعودية ،حبسب ما أفاد مصدر عسكري ميين.
وجرت مواجهات عنيفة بني اجليش واللجان من جهة وقوات

ه��ادي والتحالف من جهة أخ��رى يف منطقة الساقية مبديرية
ال َغ ْيل مشالي غرب حمافظة اجل��وف .وحبسب مصدر ميداني
فإن تلك املواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى يف صفوف
الطرفني أقصى شرق البالد.
ويف السياق ،طالب اجمللس االنتقالي اجلنوبي املدعوم إماراتياً
امل��واط��ن�ين اليمنيني ال��ن��زول إىل ال��ش��وارع ،وتنشيط فعاليات
االحتجاجات واملظاهرات عقب أزمة انهيار االقتصاد الوطين.
وقال اجمللس «حنن جاهزون حلماية االحتجاجات يف عدن
وسنتخذ ال�لازم إذا ُقمعت تلك االحتجاجات من قبل قوات
هادي» ،حبسب ما نقلت عنه وسائل إعالم حملية يف عدن.
ويف اجتماعه ال����دوري ب��رئ��اس��ة ح��ام��د مللس ات��ه��م اجمللس
االنتقالي حكومة ه���ادي» بالفساد والتسبب بانهيار العملة
الوطنية إىل مستويات قياسية».
من جهة ثانية ،هدد الناطق الرمسي للقوات املسلحة اليمنية
يف صنعاء العميد ش���رف لقمان ب��وص��ول ال��ط��ائ��رات املسرية
والصواريخ الباليستية إىل دبي على حنو مؤثر يف إطار تفاعلي
مادام العدوان على بالده مستمراً ،وفق ما قال.
وجدد لقمان حتذير املستثمرين يف اإلمارات من أنها مل تعد
آمنة قائ ً
ال إن «العمليتني على جيزان ودبي تؤكدان مدى تطور
ً
القدرات الدفاعية اليمنية» ،مشريا اىل أن عمليات استهداف
زوارق حرس احلدود السعودي يف جيزان تأتي رداً على استهداف
زوارق الصيادين يف احلديدة.
يف املقابل ،أق��ر حتالف ال��ع��دوان السعودي األمريكي مساء
األح��د بالعملية النوعية ال�تي نفذتها البحرية اليمنية على
ميناء جيزان السعودي صباح األحد وأدت إىل تدمري زوارق حربية
سعودية كانت راسية يف امليناء ووقوع خسائر مادية كبرية.
وكان التحالف السعودي قد أعلن أنه اعرتض ودمّر زورقني
مفخخني كانا يستهدفان ميناء جازان السعودي.
وسبق اهلجوم البحري على ميناء جيزان شن سلسلة غارات
على مطار دب��ي ال��دول��ي فجرا بطائرة صماد  3امل��س�يرة ،أعلن
عنها سالح اجلو املسري ،ورغم مواصلة اإلمارات إنكارها للعملية
اهلجومية على املطار وإخفاء نتائجها ،سجلت املواقع الدولية
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معارضة إدلب ترفض أي وجود روسي

اإلضراب العام يعم أرجاء فلسطني

في املنطقة العازلة

تحالف قوى املقاومة الفلسطينية يدعو لسحب االعتراف بالكيان الصهيوني
y

أردوغان يعلن موعد القمة
الرباعية وينتقد «اجملموعة
املصغرة» حول سوريا

إصابة فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالقدس ..واعتقاالت بالضفة

y

مسلحو «فيلق الشام» ينفون
انسحابهم من إدلب

دم��ش��ق ـ وك����االت :أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال�ترك��ي رج��ب
طيب أردوغ��ان عن وجود توافق على عقد قمة تركية
روسية فرنسية أملانية بشأن سوريا يف النصف الثاني من
أكتوبر ،بينما وجه انتقادات ألداء «اجملموعة املصغرة
حول سوريا» .ويف حديث للصحفيني لدى عودته من
أملانيا ،أشار أردوغان إىل أن «تركيا نالت الثناء على ما
فعلته حيال املنطقة ،وخاصة إدلب السورية» ،مضيفا
أنه خالل الشهر اجلاري سيعقد االجتماع الرباعي بني
تركيا وروسيا وفرنسا وأملانيا يف مدينة إسطنبول «إذا
مل حيصل ظرف طارئ» .وذكر أردوغان أنه حتدث يف
األم��ر مع نظريه الفرنسي إميانويل م��اك��رون ،الذي
«تعاطى بإجيابية مع االجتماع» ،فيما طلبت املستشارة
األملانية أنغيال مريكل عقد القمة بعد  14أكتوبر
اجلاري ،نظرا ألن هذا اليوم يشهد انتخابات يف والية
بافريا األملانية .واعترب أن «هذه القمة خطوة هامة على
املستوى العاملي» ،خبالف اجتماعات اجملموعة املصغرة
حول سوريا ،اليت اتهمها الرئيس الرتكي بأنها تأمتر
بأوامر من واشنطن وتتجاهل أطرافا أساسية معنية
بامللف السوري.
مس����ت نفسها
وق������ال« :ج�����رى ت��ش��ك��ي��ل جم��م��وع��ة ّ
اجملموعة امل��ص��غ��رة ،تضم  7دول ،ه��ي أمريكا ومصر
والسعودية واألردن وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،وال يدعون
تركيا إىل اجتماعاتها ،حتى أنهم ال يدعون السوريني،
جيتمعون حول سوريا والسوريون غري موجودين ،وهو
اجتماع جاء بطلب من ترامب».
التتمة يف الصفحة 11

ال��ق��دس احملتلة ـ وك����االت :ع�� ّم اإلض���راب
االثنني كافة أراضي الضفة الغربية والقدس
الشرقية وق��ط��اع غ���زة ،تضامنا م��ع احتجاج
ينظمه فلسطينيو اخلط األخضر ضد قانون
الدولة القومية اإلسرائيلي.
وع�����م اإلض��������راب ك���اف���ة م���ف���اص���ل ح��ي��اة
الفلسطينيني ومش��ل القطاعات التجارية،
والتعليمية ،وامل��ؤس��س��ات اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة،
وش���رك���ات ال��ن��ق��ل ال���ع���ام ،باستثناء القطاع
الصحي.
وي��أت��ي اإلض�����راب اس��ت��ج��اب��ة ل��ل��دع��وة ال�تي
وجهتها القوى الوطنية واإلسالمية للتصدي
ل��ق��ان��ون ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��ن��ص��ري ،مل��ا حيمله من
خطورة على حقوق الشعب الفلسطيين.
وأق���ر الكنيست اإلس��رائ��ي��ل��ي يف ال����ـ 19من
ي��ول��ي��و امل���اض���ي ب��أغ��ل��ب��ي��ة  62وم��ع��ارض��ة 55
وبامتناع نائبني قانون القومية ال��ذي ينص
على أن مم��ارس��ة ح��ق تقرير امل��ص�ير يف دول��ة
إسرائيل حصرية للشعب اليهودي ،ما استثنى

امل��واط��ن�ين ال��ع��رب ال��ذي��ن ميثلون  %21حسب
دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية لعام .2017
ه�����ذا وط����ال����ب» حت���ال���ف ق�����وى امل���ق���اوم���ة
الفلسطينية» ،قيادة السلطة ومنظمة التحرير
الفلسطينية إىل سحب االعرتاف بدولة الكيان
ووقف تنفيذ التزامات أوسلو ووقف التنسيق
األمين.
واع��ت�بر ال��ت��ح��ال��ف يف ب��ي��ان ان «اإلض����راب
الشامل تعبري حقيقي عن وحدة شعبنا ورفضه
لقانون القومية العنصري ،وصفقة القرن
واخلطط األمريكية التصفوية».
وج����اء يف ال��ب��ي��ان »،ن��دع��و ق��ي��ادة السلطة
ومنظمة التحرير الفلسطينية إىل سحب
االعرتاف بدولة الكيان ووقف تنفيذ التزامات
أوسلو ووقف التنسيق األمين.
كما ن��دع��و ل�لإس��راع لتحقيق املصاحلة
وإنهاء حالة االنقسام ،والعمل لتحقيق الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة ،واإلس�����راع لتشكيل وع��ق��د جملس
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وطين توحيدي وحتديد إسرتاتيجية جديدة
تستند خليارات شعبنا.
وأضاف البيان ،اليوم عربت مجاهري شعبنا
يف األراض��ي احملتلة عام  48والضفة الغربية
وال��ق��دس وغ��زة واملخيمات الفلسطينية ،عن
رفضها لقانون القومية اليهودية العنصري،
الذي أقره الكنيست الصهيوني.
كما حتققت وح��دة مجاهري شعبنا عرب
موقفها وأدائها املوحد يف مواجهة اخلطوات
ال�ت�ي حي����اول ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي وال���والي���ات
املتحدة وأدوات��ه��م يف املنطقة فرضهما على
شعبنا وأرضنا.
وأك��د البيان ،يأتي هذا اإلض��راب الشامل
كذلك تعبرياً عن رفض شعبنا وكل القوى
والفصائل واهليئات والفعاليات يف كل أرجاء
ال��وط��ن وامل��خ��ي��م��ات وامل��ه��اج��ر لصفقة القرن
واخل���ط���ط األم��ري��ك��ي��ة وك���ل امل��ش��اري��ع ال�تي
تستهدف القضية واحلقوق الفلسطينية.
م����ن ج���ان���ب آخ�����ر أص���ي���ب مخ���س���ة ش��ب��ان
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ،ل��ي��ل��ة األح�����د ،ج����راء اع��ت��داء
املستوطنني على املواطنني واحملال التجارية يف
البلدة القدمية بالقدس احملتلة.
وأف����ادت م��ص��ادر فلسطينية ،ب���أن ع��ش��رات
املستوطنني هامجوا احمل��ال التجارية يف حي
املصرارة قرب باب العامود ،ما أسفر عن إصابة
مخسة شبان ،على األقل ،جبروح خمتلفة.
وأض��اف��ت امل��ص��ادر أن املستوطنني اع��ت��دوا،
ك��ذل��ك ،على امل��واط��ن�ين يف ح��ي ب���اب ال���واد
وه��امج��وا امل��ن��ازل واحمل���ال التجارية وحطموا
عشرات السيارات ،فيما انتشرت عناصر من
الشرطة الصهيونية بشكل كثيف يف أحناء
البلدة القدمية وأطلقت قنابل الغاز والصوت
صوب املواطنني الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم
وممتلكاتهم.
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ترامب للملك سلمان :من دوننا ال أحد يعرف ماذا قد يحصل لكم

كاتب سعودي يُعلن معارضته للنظام الحاكم في اململكة
ويدعو إلسقاطه
الرياض ـ وكاالت :أعلن الكاتب الصحفي السعودي يف جمليت «مكة» و»الشرق» مرزوق مشعان
ريا اىل عزمه
العتييب عن انشقاقه وحتوّله إىل مُعارض لنظام آل سعود ،داع ًيا إلسقاطه ،مش ً
تأسيس جبهة مُعارضة تعمل على حتقيق هذا اهلدف.
ويف بيان نشره عرب حسابه على «تويرت» بعنوان «إشهار موقف إزاء األوضاع يف دولة اجلزيرة
متوجهًا لشعب اململكة إن «نظام آل سعود قد أذلكم وأمعن يف إذاللكم
العربية» ،قال العتييب ّ
وإفقاركم واستعبادكم واالستخفاف بكم»،الف ًتا إىل عدم «استجابة النظام إىل دعوات اإلصالح
اليت دعى هلا عشرات اآلالف من الشعب السعودي الذين دعوا وطالبوا بإرساء املساواة والنزاهة
والعدالة وسيادة القانون ،مؤكدًا أن عهد «ابن سلمان» أمعن يف الفساد والقمع وتعريض البالد
للخطر».
من جانب آخر طالب الرئيس األمريكي دونالد ترامب الدول الغنية والسيما السعودية بدفع
األموال مقابل تأمني احلماية من أي هجمات تهددها.
وقال ترامب «أنا أحب اململكة السعودية ،واليوم حتدثت مطو ًال مع ملكها سلمان بن عبدالعزيز
وقلت له أيها امللك« :لديك تريليونات الدوالرات ومن دوننا ال أحد يعرف ماذا قد حيصل؟»
وأضاف «رمبا ال تستطيع االحتفاظ بطائراتك وقد تتعرض للهجوم ،ولكن الطائرات مبأمن
ألننا حنن من يؤمن هلا احلماية ،ولكن باملقابل ال حنصل على ش��يء بل حنن نقوم باالنفاق
العسكري على هذه الدولة الغنية ،ملاذا نقوم بذلك؟».
إىل ذلك كشف مسؤولون سعوديون أن احلكومة علقت خطة إنشاء مشروع عمالق تكلفته
 200مليار دوالر ،بالتعاون مع اليابان ،بعدما مت اإلعالن عنه مبشاركة ولي العهد السعودي األمري
حممد بن سلمان يف مارس  /أذار املاضي.
قالت صحيفة «وول سرتيت جورنال» ،يف تقرير هلا يوم األحد  30سبتمرب  /أيلول ،إن احلكومة
السعودية علقت العمل خبطة إنشاء أكرب مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يف العامل،
بالتعاون مع جمموعة «سوفت بنك» ،عمالق التكنولوجيا اليابانية.

وزير خارجية البحرين يعلق على لقائه بنظيره السوري

السلطات البحرينية ج ّردت  743مواطن ًا من الجنسية
خالل  6أعوام
املنامة ـ وك��االت :كشفت منظمة «سالم» للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،االثنني ،عن قيام
السلطات البحرينية بسحب اجلنسية من  743مواطناً منذ عام .2012
وذك��رت املنظمة يف بيان نشرته عرب موقعها اإللكرتوني باللغة اإلجنليزية ،أن احملاكم يف
البحرين أصدرت ،يوم اجلمعة املاضي ،أحكاماً بإسقاط جنسية مواطنني.
وقالت املنظمة 7« :نوفمرب  ،2012كان هو اليوم الذي ظهر فيه جتريد املواطن البحريين من
جنسيته ،وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق يف حماولة إسكات رأي املعارضة يف البحرين».
وكانت املنظمة قد أطلقت ،يف  23فرباير  ،2018املوقع اإللكرتوني «أن��ا حبريين» ،وذلك
مبساندة ع��دد م��ن املنظمات احلقوقية وامل��ن��ص��ات اإلع�لام��ي��ة وم��راك��ز األحب���اث؛ ب��ه��دف رصد
االنتهاكات احلقوقية حبق الناشطني واملواطنني يف البحرين.
ويف سياق آخر علق وزير اخلارجية البحريين الشيخ خالد بن أمحد آل خليفة ،على لقائه نظريه
السوري وليد املعلم على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وقال آل خليفة يف لقاء خاص مع «قناة العربية» ،إن هذا اللقاء مل يرتب له مسبقا ،مؤكدا أن
لقاءه مع املعلم كان ضمن احلراك العربي حلل األزمة السورية.
وأضاف وزير خارجية البحرين أن األراضي السورية جيب أن تعود إىل سيطرة احلكومة ،مشريا
إىل أن أي جهد إلعادة الالجئني السوريني إىل وطنهم مطلوب وجيب أال يعرتض عليه أحد .كما
أكد آل خليفة استمرار عمل جملس التعاون اخلليجي رغم اخل�لاف القائم بني دول اخلليج
الفارسي وقطر.

«الشباب» الصومالية تتبنى مسؤولية تفجير انتحاري وسط مقديشو
مقديشو ـ وكاالت :تبنت حركة «الشباب» الصومالية ،مسؤولية هجوم انتحاري استهدف رتال
عسكريا إيطاليا وسط العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت احلركة يف بيان إن مسلحيها «نفذوا عملية انتحارية بسيارة مفخخة ،استهدفت
موكبا عسكريا يقل ضباطا من االحت��اد األوروب���ي ،أثناء م��روره بالقرب من كلية جاىل سياد
العسكرية حبي هدن ،وسط العاصمة مقديشو».
وكانت األناضول قد ذكرت نقال عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الصومالية ،أن اهلجوم
وقع عندما كان الوفد األوروبي بطريقه إىل مركز حلين العسكري ،عائدا من مقر وزارة الدفاع
الصومالية بعد أن أجرى اجتماعات فيها.
ووفقا لشهود عيان ،فقد ك��ان التفجري قويا ،حيث شوهدت ألسنة هلب تندلع من إحدى
السيارات العسكرية يف املوكب.
وتشهد خمتلف مناطق الصومال ،بني احلني واآلخر ،حوادث عنف تتبناها حركة «الشباب»
ضد اجليش واملؤسسات احلكومية.

نبيه بري« :نحن أمام كالم حرب»

باسيل يؤكد ان الكيان الصهيوني يسعى لتبرير عدوان آخر
على لبنان

املالكي :تحقيق الفضاء الوطني واالغلبية السياسية هي من أولويات تحالف البناء

نتائج أولية :فوز حزب بارزاني ب 42مقعد ًا مقابل  24لغريمه اإلتحاد الوطني
y

عبد المهدي يشترط لقبوله رئاسة
الحكومة العراقية

بغداد/نافع الكعيب  -أظهرت نتائج أولية «غري رمسية» ،االثنني،
فوز احلزب الدميقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني
بـ  42مقعدا يف انتخابات برملان االقليم اليت جرت االحد مقابل 24
مقعدا لغرميه اإلحتاد الوطين الكردستاني.
وحبسب مصادر مطلعة ف��أن ه��ذه النتائج وال�تي تعد حتى االن
«اولية وغري رمسية»لالنتخابات اليت شهدها االقليم االحد ،تظهر
تقدم احل��زب الدميقراطي بفارق كبري ،يف احلصول على مقاعد
برملان االقليم البالغة  111مقعدا ،منها  11مقعدا لألقليات العرقية.

وأعلنت مفوضية االنتخابات يف إقليم كردستان ،مساء األحد،
أن نسبة التصويت بلغت حنو  %57يف مناطق اإلقليم ،يف وقت تراجع
مسؤول يف حزب االحتاد الوطين الكردستاني عن تصريح رفض فيه
نتائج االنتخابات بسبب «مزاعم تزوير».
وتعد هذه االنتخابات «االوىل» اليت جتري يف إقليم كردستان،
منذ االستفتاء على االستقالل الذي جرى يف ايلول من العام املاضي
 ،2017وما تبعه من أزمة سياسية مع احلكومة املركزية يف بغداد.
ويتنافس حزب االحتاد الوطين مع احلزب الدميقراطي الكردستاني
يف االنتخابات ،يف أج��واء يشوبها تنامي االستياء من مزاعم فساد
وصعوبات اقتصادية ،يف ح�ين يتوقع مراقبون أن يستمر احلزبان
الكرديان الرئيسيان يف اقتسام السلطة اإلقليم ال��ذي يقطنه ستة
ماليني نسمة .ومن املتوقع أن تصدر النتائج األولية خالل  72ساعة.

ويف السياق ،دعا رئيس كتلة االحتاد الوطين الكردستاني قباد
طالباني ،االث��ن�ين ،املواطنني يف اقليم كردستان ألن يعربوا عن
فرحهم او قلقهم بـ»طريقة حضارية» عند اعالن نتائج انتخابات
برملان االقليم اليت جرت ،مطالبا اياهم باالبتعاد عن العنف والطرق
غري احلضارية.
وقال طالباني يف رسالة اىل «ال��رأي العام يف اقليم كردستان»،
ونشرتها وسائل اعالم كردية ،إن «عملية التصويت النتخابات برملان
كردستان انتهت حلسن احل��ظ بال مشاكل وع��وائ��ق «كبرية»،
مشيدا بالقوات األمنية واجلهات ذات العالقة «الذين متكنوا بنجاح
من احلفاظ على االمن خالل عملية التصويت» ،ودعاهم لالستمرار
على «نفس املنوال حتى اعالن النتائج النهائية لالنتخابات».
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بريوت ـ وكاالت :قال جربان باسيل ،وزير اخلارجية اللبناني ،االثنني ،إن» إسرائيل» تسعى
لتربير عدوان آخر مبزاعم زائفة عن مواقع صاروخية جلماعة حزب اهلل اللبنانية.
وعقدت الوزارة اجتماعا مع سفراء أجانب للرد على اتهامات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،وستنظم هلم جولة يف موقع واحد على األقل من املواقع يف بريوت.
من جانبه علق رئيس جملس النواب نبيه بري ،على اتهام الكيان الصهيوني لـ»حزب اهلل»
بإنشاء بنية حتتية لتطوير الصواريخ قرب مطار بريوت الدولي ،مشددا على أنه «ال ينبغي املرور
على هذا األمر مرور الكرام».
وقال بري« :حنن أمام وضع خطري ،بل حنن أمام كالم حرب» حسبما نقلت وكاالت أنباء.
وذكرت الوكاالت أن بري ال يرى يف هذه اخلطوة ما يدعو إىل التعاطي معها وكأنها «مزحة»،
«وأن ما قاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وغريه من اإلسرائيليني هو أخطر كالم
ضد لبنان ،وأن هذه املوجة ،مستمرة عرب مسلسل متواصل بدءا من العقوبات وصوال إىل املطار».

