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صنعاء ـ وكاالت :تلقى رئيس اللجنة الثورية
العليا حممد علي احلوثي ،اتصا ً
ال هاتفياً من
السفري الصيين يف اليمن كانغ يونغ.
وت � �ن� ��اول اإلت � �ص� ��ال «األزم � � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
واإلنسانية اليت متر ّبها اليمن جراء العدوان
واحل� �ص ��ار األم�ي�رك ��ي ال �س �ع��ودي اإلم ��ارات ��ي
وحلفائه ،وسبل ّ
حث اخلطى يف جهود السالم».
وأكد احلوثي خالل اإلتصال ،أ ّن «جناح ّ
أي
مفاوضات قادمة يتطلب مشاركة دول العدوان
اليت متلك القرار احلقيقي ،وليس مرتزقتها».
وأش � ��ار احل ��وث ��ي إىل «مج �ل��ة م ��ن م �ب ��ادرات
السالم اليت ّ
مت تقدميها ،وكذلك إىل وجود
ضمانات لتنفيذها ،واليت قابلتها دول التحالف
دوماً بالرفض والعرقلة واخلروقات».
وأوضح رئيس اللجنة الثورية العليا «طبيعة
األوض ��اع االقتصادية امل��أس��اوي��ة ال�تي يعيشها
ال �ش �ع��ب ال �ي �م�ني ج� ��راء ال � �ع� ��دوان واحل��ص ��ار،
واخل �ط��وات الظاملة واخلاطئة وغ�ير امل��دروس��ة
كنقل عمليات البنك املركزي من صنعاء
إىل عدن ،واليت جنم عنها توقف صرف مرتبات
امل��وظ �ف�ين وت��وق��ف أش �ي��اء ك �ث�يرة ،الف �ت��ا إىل
الرسالة اليت بعث بها إىل األمم املتحدة مؤخرا
وتضمنت حال يف املوضوع االقتصادي ملواجهة
خ�ط��ر اجمل��اع��ة ومل �ع��اف��اة االق �ت �ص��اد ال�ي�م�ني»،
متمنياً م��ن «احلكومة الصينية ال��وق��وف مع
الشعب اليمين ودعم هذا احلل».
وم��ن ناحيته أك��د السفري الصيين كانغ
يونغ« ،توجه بالده لبذل جهود أكرب من أجل
دفع العملية السياسية حلل القضية اليمنية»،
معترباً أن «احلل اجلذري لألزمة االقتصادية
ه��و دف��ع عملية ال�س�لام حت��ت إش ��راف مبعوث
األمم املتحدة».
ورأى يونغ أ ّن «احلوار واملفاوضات هي أفضل
طريق لتحقيق السالم وجت ّنب احلرب» ،معرباً
عن أمله بأن «تنتهي احلرب وأن يعود ملمارسة
عمله يف صنعاء» ،ومؤكداً «حرص بالده على
تعزيز العالقات اليت تربطها جبميع األطراف
اليمنية».
ويف خ �ت��ام االت� �ص ��ال ش � �دّد ال �ط��رف��ان على
«ضرورة االستمرار يف التواصل من أجل تبادل
وجهات النظر حول القضية اليمنية».
م�ي��دان�ي�اً استشهد  15ن��ازح��ا وأص �ي��ب 20
آخ��رون ،السبت ،كحصيلة أولية ج��راء غارات
العدوان السعودي األمريكي استهدفت حافلتني
تقل نازحني يف احلديدة.
وأف � ��اد م ��راس ��ل «امل� �س�ي�رة ن ��ت» ب ��أن ط�ي�ران
ال �ع��دوان استهدف بغارتني جويتني حافلتني
ُتقل أس � ًرا نازحة يف الطريق العام باملصربية
مبديرية جبل راس يف احلديدة.
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الجيش اليمني يحبط زحفني متزامنني لقوات التحالف السعودي في ُ
الد َريْهمي

اخبار قصيرة

إستشهاد وإصابة عشرات املدنيني
بغارات للعدوان في الحديدة

اليونيفيل تنقذ  32مهاجرا كانوا متجهني إلى قبرص من لبنان
بريوت ـ وكاالت :أعلنت قوة «اليونيفيل» إنقاذ  32مهاجرا قبالة السواحل اللبنانية
كانوا على منت قارب متجها إىل قربص ،ونفذ منه الوقود.
وقالت «اليونيفيل» ،يف بيان مساء اجلمعة ،إن القوة البحرية التابعة لليونيفيل
شاركت يف عملية حبث وإنقاذ يف البحر بعد تلقي تقارير مساء االربعاء ،عن قارب صغري
مفقود متجه من لبنان إىل قربص.
وأضاف البيان أن سفينة القيادة التابعة لليونيفيل عثرت على قارب أبيض صغري مشال
غربي بريوت يف املنطقة اليت تقع يف إطار عمل مركز تنسيق اإلنقاذ يف بريوت ،وكان
على منت القارب  32راكبا منهم  19رجال و 6نساء و 7أطفال ،وكان الوقود قد نفد
من القارب والركاب بدون طعام وماء منذ  4أيام .وأشار البيان إىل أن قوة «اليونيفيل»
البحرية هي القوة البحرية األوىل والوحيدة اليت تشارك يف بعثة حفظ سالم تابعة لألمم
املتحدة .وقد مت نشرها بناء على طلب من احلكومة اللبنانية ملساعدة البحرية اللبنانية
يف تأمني املياه اإلقليمية واملساعدة يف منع دخول األسلحة غري املرخص بها أو املواد ذات
الصلة عن طريق البحر إىل لبنان .وباإلضافة إىل ذلك ،تعمل قوة اليونيفيل البحرية
باالشرتاك مع البحرية اللبنانية لتعزيز ق��درات البحرية اللبنانية يف تأمني حدودها
البحرية والسيطرة األمنية الفعالة على املياه اإلقليمية اللبنانية.

الخرطوم تشكل لجنة ملتابعة مصير سودانيني عالقني في اإلمارات

الحوثي والسفير الصيني يناقشان األزمة االقتصادية واإلنسانية في اليمن
ً
موقعا للعدوان قبالة منفذ الخضراء الحدودي
صاروخ محلي الصنع يدك
وأوض��ح املراسل أن غ��ارات ال�ع��دوان أدت إىل
سقوط  15شهيدا على األق��ل وأكثر من 20
جرحيا كحصيلة أولية ،مشريا إىل أنه مت نقل
الشهداء واجلرحى إىل ع��دد من املستشفيات
واملراكز الصحية يف احلديدة.
وأدان الناطق الرمسي باسم حكومة اإلنقاذ
الوطين عبدالسالم علي جابر اجلمعة بأشد
العبارات استمرار حتالف ال�ع��دوان يف ارتكاب
اجلرائم حبق املدنيني يف اليمن وآخرها شن
غارات هستريية على األحياء السكنية واملرافق
الصحية وامل� ��زارع وخ��زان��ات امل�ي��اه وال �ط��رق يف
مديرييت التحيتا والدريهمي وجزيرة كمران
مبحافظة احلديدة.
وق� ��ال ج ��اب ��ر« :إن ال� �غ ��ارات امل�ت�ع�م��دة على

املنشآت الصحية وسيارات اإلسعاف واستهداف
املواطنني من قبل العدوان األمريكي السعودي
مع سبق اإلص��رار والرتصد جرائم حرب حبق
املواطنني يف اليمن».
وأدت غ� � ��ارات ال � �ع� ��دوان امل �س �ت �م��رة بشكل
هستريي منذ اخلميس إىل تدمري مستشفى
الدريهمي العام ومستشفى األمومة والطفولة
املُكتظان باملرضى والنساء احلوامل واملواليد
وال�ك��وادر الصحية إضافة إىل تدمري ع��دد من
امل �ن��ازل وس�ق��وط ع�ش��رات ال�ش�ه��داء واجل��رح��ى
من املدنيني بينهم نساء وأطفال يف مديرييت
التحيتا والدريهمي.
وت�س�ت�م��ر ال �س �ع��ودي��ة يف ال �ق �ت��ل اجل�م��اع��ي
للشعب اليمين يف ظ��ل صمت دول ��ي وه��و ما

ميثل وص�م��ة ع��ار يف جبني اإلن�س��ان�ي��ة وإدان ��ة
لكل املنظمات واهليئات األممية اليت تتعاطى
م��ع دم��اء األط�ف��ال والنساء يف اليمن ب�برودة
واستهتار.
ك �م��ا أف � ��اد م��ص ��در ط�ب�ي  ،ب��اس �ت �ش �ه��اد 5
مدنيني من أسرة واحدة بغارات جوية للتحالف
ال��س��ع ��ودي اس �ت �ه��دف��ت م �ن��زهل��م يف م��دي��ري��ة
ال ُد َريْهمي الساحلية ،وواص�ل��ت وزارة الصحة
اليمنية بصنعاء ،إط�لاق مناشداتها املتكررة
ل�لأم��م املتحدة واملنظمات ال��دول�ي��ة للضغط
على دول التحالف السعودي إليقاف تصعيدها
ال� ��ذي وص �ف �ت��ه ب��ـ»اخل��ط�ي�ر» ع �ل��ى م��دي��ري�تي
ال ُت َح ْيتا وال ُد َريْهمي يف احلديدة.
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ودعوة روسية لتحقيق أممي في استخدام التحالف أسلحة محرمة دوليا في سوريا

التحالف األمريكي يقصف ريف دير الزور بالفسفور األبيض
اتفاق بين دمشق واألمم المتحدة
على فتح معبر القنيطرة في الجوالن
دمشق ـ وكاالت :طالب نائب رئيس جلنة شؤون الدفاع
يف ال��دوم��ا ال��روس��ي ،ي��وري شفيتكني بفتح حتقيق أممي
يتعلق بقصف التحالف الدولي ملناطق يف ريف دير الزور يف
سوريا بأسلحة حمرمة دوليا اجلمعة.
وق� ��ال ش�ف�ي�ت�ك�ين« :أوال جي ��ب ال �ت��أك��د م ��ن دق ��ة ه��ذه
املعلومات ،بالطبع يف ح��ال تأكيدها ،عندما يتم تلقي
املعلومات ،جيب على الفور إرسال طلب مناسب إىل منظمة

حظر األسلحة الكيميائية إلجراء حتقيق رمسي ،وإحالة
األمر إىل جملس األمن الدولي».
وأضاف شفيتكني« :هذا انتهاك صارخ حلقوق مواطين
اجلمهورية العربية السورية  ..جيب حبث مثل هذه األفعال
يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،ومن ثم يف اجلمعية
ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،ألن ه ��ذه األف �ع ��ال ت �ه��دد ضمان
االستقرار واألمن بشكل عام يف العامل».
وذك� ��رت وك��ال��ة «س ��ان ��ا» ال �س��وري��ة ل�لأن �ب��اء ب��اإلش��ارة
إىل م �ص��ادر حم�ل�ي��ة أن ال�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ق�ص��ف خ�لال
ال� �س ��اع ��ات األخ� �ي��رة ري� ��ف دي� ��ر ال� � ��زور ب��أس �ل �ح��ة حم��رم��ة
دول�ي��ا ،م��ؤك��دا أن التحالف قصف ع��دة مناطق يف بلدة

هجني ش��رق��ي مدينة دي��ر ال ��زور بنحو  110ك��م ،بقنابل
ال �ف��وس �ف��ور األب �ي��ض احمل��رم��ة دول��ي ��ا ،دون وق� ��وع ضحايا
بني املدنيني.
م��ن جهة اخ��رى أعلنت املندوبة األمريكية ل��دى األم��م
املتحدة نيكي هايلي ،أن» إسرائيل» وسوريا واألمم املتحدة
توصلت إىل اتفاق إلع��ادة فتح معرب القنيطرة يف هضبة
اجلوالن اعتبارا من االثنني القادم.
وذكرت هايلي أن اتفاق فتح املعرب «سيتيح لقوات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة تكثيف جهودها ملنع األعمال
العدائية يف منطقة مرتفعات اجلوالن».
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إستشهاد فلسطينية أم لـ  8أطفال على أيدي مستوطنني بمحافظة سلفيت

الحشد الشعبي ينفذ عملية إستباقية في بابل ..تزامن ًا مع اقتراب زيارة األربعني

الفلسطينيون يشيعون شهداء جمعة «انتفاضة القدس»
في غزة

عبد املهدي يبحث أوراق  200من الكفاءات
للحكومة العراقية

هنية :القطاع يقاوم إلسقاط صفقة القرن

العامري :فتح وسائرون أعطيا الحرية التامة لعبد المهدي
بتشكيل الحكومة

القدس احملتلة ـ وك ��االت :ق��ال رئيس املكتب السياسي حلركة مح��اس امساعيل هنية إن
«مسرية العودة لن تقنع باحللول اجلزئية وال املنقوصة» ،مؤكداً أن الثورة مستمرة حتى إنهاء
احلصار وحترير القدس وحتقيق العودة.
وأض��اف يف كلمة له خالل تشييع جثامني شهداء مسرية العودة ،أن «غزة هي من ستسقط
القرن ،ومشروع التوطني بسيناء سقط على أيدي أبناء غزة» ،مؤكداً أن «مسريات العودة لن
تنتهي إال برفع احلصار كلياً عن قطاع غزة».
وأكد هنية أن «السالح الفتاك الذي ميلكه الشعب الفلسطيين ،هو اإلرادة والتصميم والقوة»،
مشدداً على أن «دماء شهداء مسريات العودة لن تضيع هدراً».
واعترب أن «الذي يتعاون مع االحتالل هو من خيدم إمتام صفقة القرن» ،مشرياً إىل أن «من
مينع املقاومة ويسمح بتهويد القدس وينسق مع االحتالل خيدم صفقة القرن».
وأشار إىل أن «الذي يضيع القضية ليس َمن يقول كل فلسطني لنا» ،وقال« :ال أحد يزايد على
غزة ،ومن حقها أن تعيش بكرامة على طريق احلرية ،والذين يهلوسون بأننا ُنضيع القضية ،نقول
هلم الذي يضيع القضية ال يرفع السالح ،ولن تكون بوصلتها إال حنو القدس» ،مؤكداً أن مسريات
العودة ليست مطلبية ،وقال إن «مسريات العودة ليست من أجل السوالر وال الدوالر».
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بغداد/نافع الكعيب  -قالت تقارير صحفية نقال عن من وصفتها باملصادر السياسية العراقية
إن هناك مفاجآت كشف عنها التقدم إلكرتونيا حلكومة عادل عبد املهدي املكلف برئاسة الوزراء.
إذ وفق تلك التقارير فإن حنو  200شخصية من احلاصلني على شهادات عليا ومن أصحاب
الكفاءات ضمن من تقدموا إىل شغل مناصب حبكومة عبد املهدي واليت تقدم هلا  15184مرشحا
بينهم  %15من اإلناث و %96من املستقلني ،وكان من ضمنهم الشريف علي بن احلسني اهلامشي
وريث عرش العراق امللكي السابق ،الذي قدم بياناته وشهاداته معلنا رغبته يف حقيبة اخلارجية.
وأعلن املوقع اإللكرتوني املخصص الستقبال طلبات الرتشح للحقائب ال��وزاري��ة واملناصب
اهلامة ،االنتهاء بشكل كامل مع الساعات األخرية من مساء أمس اجلمعة  12تشرين األول /
أكتوبر  ،2018من فرز طلبات الذين تقدموا “أون الين” ،على أن يتم االختيار بني أفضل 601
ممن ترشحوا لتحديد أفضلهم وإجراء املقابالت معهم.
* وزارة سيادية لتيار احلكمة يف احلكومة
ويف السياق ذاته ،كشف تيار احلكمة أن حكومة عادل عبد املهدي رئيس الوزراء العراقي املكلف
ستتضمن  22حقيبة وزارية بينها  3للحكمة.
وقال النائب عن تيار احلكمة نوفألبو رغيف إن الـ  3وزارات بينهم واحدة سيادية مت االتفاق
على منحها للحكمة ،حبسب ما أعلن يف تصرحيات إعالمية له مساء اجلمعة  12تشرين األول /
أكتوبر .2018
وكما حتدث حتالف “سائرون” عن منح مهلة لرئيس الوزراء املكلف ،فإن نائب تيار احلكمة
قال إنهم أيضا سيمهلون عبد املهدي عاما كامال لتقييمه مع تقديم الدعم له طوال هذه الفرتة.
ورغ��م ما أعلنه قبل أي��ام عبد املهدي من انشغاله بتشكيل احلكومة رافضا عقد أي لقاءات
مع سياسيني عراقيني ،إال أنه التقى زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم أمس وحتدثا حول تشكيل
احلكومة اجلديدة.
وبعدها قال احلكيم على صفحته اخلاصة على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك إنه حبث
خالل استقباله عبد املهدي ملف تشكيل احلكومة القادمة و”أهمية تقديم اخلدمات وحتقيق
تطلعات الشعب العراقي.
كما أوضح أنه بني لعبد املهدي أهمية الربنامج احلكومي املبين على أساس األولويات واحملكوم
بأسقف زمنية حمددة ،مع ضرورة التكامل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وتقديم القوانني
اليت متس هيكل الدولة العراقية والنظام السياسي.
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اخل��رط��وم ـ وك ��االت :أعلن رئيس ال ��وزراء السوداني معتز موسى عن تشكيل جلنة
لتقصي احلقائق ،إثر تعرض مواطنني سودانيني لالحتيال يف دولة اإلمارات وهم عالقون
هناك دون أوراق ثبوتية .وقالت صحيفة «ال��رأي العام» السودانية إن «اللجنة ستكون
برئاسة وزير الدولة طارق حاج علي» ،مشرية إىل أن جهاز تنظيم شؤون السودانيني يف
اخلارج أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشرتكة مع اجلهات ذات الصلة ،ملتابعة وتقصي
احلقائق عن املواطنني العالقني يف اإلم��ارات ،وأن مثة ترتيبات إدارية وفنية أجريت بني
اجلانبني السوداني واإلماراتي حلل األزمة.
وأوضحت الصحيفة أن مواطنني سودانيني تعرضوا لعملية احتيال من قبل وكالة
للسياحة والسفر أمنت هلم تأشريات لدخول اإلم��ارات بغية العمل هناك فور وصوهلم،
لكنهم فوجئوا هناك باختفاء مندوب الوكالة وتركهم دون إقامة وهم يف الوقت احلالي
يفرتشون شوارع مدينة العني اإلماراتية.

قطر تستضيف مباحثات مباشرة بني واشنطن وطالبان
الدوحة ـ وكاالت :اجتمع مبعوث الواليات املتحدة جلهود السالم يف أفغانستان زملاي
خليل زاد ،مع ممثلني عن حركة طالبان يف قطر اجلمعة.
ونقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال» عن مصدر مطلع أن مضمون املناقشات اليت
تناوهلا اجلانبان مل يتضح ،مشرية إىل أن هذه هي املرة الثانية خالل أربعة أشهر اليت
يعقد فيها مسؤولون أمريكيون حمادثات مباشرة مع طالبان.
خليل زاد ،ال ��ذي ع�ين ملنصب امل�س�ت�ش��ار اخل ��اص ل �ش��ؤون أف�غ��ان�س�ت��ان يف اخل��ارج�ي��ة
األم��ري�ك�ي��ة الشهر امل��اض��ي ،حي ��اول أن جيلس ط��ال�ب��ان إىل ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات ،ويقوم
حاليا جبولته األوىل بصفته اجل��دي��دة ،وتشمل اجلولة ال�تي تستغرق  11يوما كال
م��ن أفغانستان وباكستان واإلم� ��ارات وق�ط��ر وال�س�ع��ودي��ة .وامتنعت وزارة اخلارجية
األمريكية ع��ن احل��دي��ث عما إذا ك��ان اجتماع ال��دوح��ة ق��د عقد ،وق��ال متحدث باسم
وزارة اخلارجية طلب عدم نشر امسه« :ال ميكننا تأكيد اجتماعات معينة أو مضمون
حمادثات دبلوماسية».
وأضاف أن «املمثل اخلاص خليل زاد عقد عددا من االجتماعات مع جمموعة واسعة
من اجلهات املعنية يف إطار رحلته الستكشاف أفضل السبل للوصول إىل تسوية بالتفاوض
للصراع يف أفغانستان» .وكانت أليس ويلز نائبة مساعد وزير اخلارجية األمريكي جلنوب
ووسط آسيا ،قد اجتمعت مع مسؤولني من طالبان يف الدوحة يف يوليو املاضي.

الهالل األحمر يعثر على مقبرة جماعية غرب مدينة سرت

الحكومة الليبية تفرج عن أحد رفاق القذافي في ثورة الفاتح

طرابلس ـ وك ��االت :أص��در وزي��ر ع��دل حكومة ال��وف��اق ال��وط�ني الليبية حممد عبد
ال��واح��د ،ق��رارا ب��اإلف��راج ل��دواع صحية عن ال�ل��واء املهدي العربي العضو يف «الضباط
الوحدويني األحرار» ،رفاق الزعيم السابق معمر القذايف .وقالت وزارة العدل إن القرار جاء
بناء على النتيجة اليت انتهت إليها اللجنة الطبية املختصة وأقرت ضرورة خضوع املعين
ملتابعة صحية خارج مؤسسات اإلصالح والتأهيل .وبينت الوزارة أن القرار جاء استجابة
العتبارات الرأفة والرمحة اإلنسانية واحرتام قوانني حقوق اإلنسان ،لكنه ال يعين بأي
شكل من األشكال إنهاء املتابعة القضائية للواء العربي أو إسقاط التهم املالحق بها.
جدير بالذكر أن اللواء املهدي العربي ،كان يشغل منصب رئيس هيئة التدريب يف
وزارة الدفاع الليبية اليت كانت تعرف إبان حكم معمر القذايف بـ»اللجنة املؤقتة العامة
للدفاع» .وشغل العربي منصب آمر الكلية العسكرية يف العاصمة الليبية طرابلس ،قبل
أن يتم القبض عليه على أي��دي عناصر إح��دى جمموعات مدينة الزاوية يف سبتمرب
 ،2011وسجنه يف املدينة ذاتها.
ويف سياق آخر عثرت فرق اهلالل األمحر اللييب ،على مقربة مجاعية ضمت  40جثة
يف منطقة الظهري غرب مدينة سرت .وقال اهلالل األمحر ،يف تغريدة عرب حسابه «تويرت»
«عقب ورود بالغ من السلطة احمللية عن وجود مقربة يف منطقة الظهري غربي مدينة
سرت ،متكن فريق الطوارئ التابع للهالل األمحر اللييب فرع سرت وملدة  3أيام متتالية
من انتشال  40جثة وتسليمها للسلطات» ،مؤكدا أن عملية االنتشال ال تزال مستمرة.

ملك املغرب يؤكد أهمية الخدمة اإللزامية في جيش بالده
الرباط ـ وك��االت :جدد ملك املغرب حممد السادس دفاعه عن مشروع قانون العودة إىل
اخلدمة العسكرية اإللزامية يف البالد ،مؤكدا أنها تقوي روح االنتماء للوطن .وشدد يف كلمة
ألقاها أمام أعضاء الربملان مبناسبة انطالق الدورة التشريعية اخلريفية اليت ستناقش مشروع
قانون اخلدمة العسكرية ،على أن «مجيع املغاربة املعنيني دون استثناء ،سواسية يف أداء اخلدمة
العسكرية ،وذلك مبختلف فئاتهم وانتماءاتهم االجتماعية ومستوياتهم التعليمية».
وختلى املغرب سنة  2006عن اخلدمة اإللزامية اليت أقرها منذ  ،1966لكنه أعلن نيته
العودة إليها من جديد يف ختام اجتماع للمجلس الوزاري ترأسه امللك تزامنا مع ذكرى ثورة
امللك والشعب مؤخرا .ويثري مشروع القانون اجلديد جدال كبريا يف اجملتمع ،فيما تغلب على
رواد شبكات التواصل االجتماعي آراء تشكك يف مدى إمكانية تطبيق التجنيد اإللزامي على
كافة املغاربة.

