عربيات

عودة أكثر من  1/7ألف الجئ سوري
إلى الوطن

إتفاق تركي-أمريكي
على «آلية أمنية» يبدد
قلق أنقرة
في شمال سوريا
دم��ش��ق ـ وك����االت :ذك���رت وك��ال��ة أن��ب��اء
«رووداو» الكردية ،أنه مت التوصل إىل «اتفاق
مبدئي» بني واشنطن وأنقرة يبدد قلق األخرية
جتاه منطقة مشال سوريا ،وحيمي قوات سوريا
الدميقراطية من أي هجوم تركي حمتمل.
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع األمريكية
يف رد مكتوب تأكيدها الثالثاء ،أنها «توصلت
إىل اتفاق بشكل مبدئي مع تركيا على آلية
أمنية على طول احلدود الرتكية ،واليت تعتقد
واشنطن أن م��ن شأنها تبديد قلق تركيا،
كما ستدفع ق��وات سوريا الدميقراطية إىل
ال�ترك��ي��ز على مح��اي��ة املنطقة م��ن تنظيم
«داعش» بدال من أن تنشغل باحتمال حدوث
هجوم ت��رك��ي ،ويف ال��وق��ت ذات��ه ستساهم يف
محاية أمن مشال شرق سوريا».
ورف��ض البنتاغون التعليق ح��ول األخبار
ال�ت�ي تفيد بتوجه  90جنديا أمريكيا إىل
تركيا بهدف تطبيق االت��ف��اق األول���ي الذي
ت��وص��ل إل��ي��ه ال��ط��رف��ان ،لكنه ش���دد ع��ل��ى أن
«االتفاق املبدئي مع تركيا ،سيدفع حلفاء
واش��ن��ط��ن وش��رك��ائ��ه��ا إىل ال�ترك��ي��ز على
ه��دف��ه��م ،وال����ذي يتلخص يف ال��ق��ض��اء على
تنظيم «داعش» بشكل كامل».
وأكدت وزارة الدفاع األمريكية أن «االتفاق
املبدئي يتضمن إنشاء مركز أمريكي  -تركي
مشرتك يف تركيا» ،الفتة إىل أن «الواليات
املتحدة تنظر جبدية إىل امل��خ��اوف األمنية
الرتكية املشروعة ،كما أنها ملتزمة بالعمل
م��ع تركيا كحليف يف الناتو وش��ري��ك يف
التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»».
وكان اجلانبان األمريكي والرتكي توصال
إىل اتفاق بعد مفاوضات عسرية حول ما يسمى
ب��ـ»امل��ن��ط��ق��ة اآلم��ن��ة» مش���ال س��وري��ا ،ح��ي��ث أن
واشنطن تقدر عمق املنطقة ما بني  5إىل 14
كيلومرتا ،بينما تصر تركيا على أن ترتاوح ما
بني  30و 40كيلومرتا ،كما خيتلف اجلانبان
بشأن مصري القوات الكردية يف املنطقة.
يف سياق غري متصل أفاد مركز املصاحلة
الروسي بني األطراف املتحاربة يف سوريا ،بأن
أكثر من  1/7ألف الجئ قد عاد إىل سوريا
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وعبد املهدي يزور محل الحادث

العراق ..مقتل وإصابة  30شخص ًا بانفجار
كدس للعتاد
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اخبار قصيرة

السيسي يزور الكويت ...ونائبة تتحدث عن
«مفاجأة من العيار الثقيل»
الكويت ـ وكاالت :قالت صحيفة «الراي» الكويتية ،الثالثاء ،إن الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي سيزور الكويت نهاية الشهر اجلاري.
وحبسب ما أعلنت مصادر حملية ،فإن الزيارة تندرج يف إطار تعزيز العالقات الثنائية
الوثيقة بني الكويت ومصر ،وحبث سبل تطويرها يف شتى اجملاالت ،إضافة إىل مناقشة آخر
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية والقضايا ذات االهتمام املشرتك.
ويف سياق آخ��ر ،نقلت املصادر عن ن��واب يف جملس األم��ة الكوييت تعليقاتهم على دخول
 8آالف مصري إىل الكويت شهريا يف  ،2018وفقا لتقرير رمسي صادر عن جهاز اإلحصاء
املصري .وقالت النائبة صفاء اهلاشم إن التقرير الذي يؤكد إصدار حنو  98ألف تصريح عمل
جديد ملواطنني مصريني للعمل يف الكويت خالل العام  ،2018غالبيتهم بال مؤهل جامعي،
يعد «جرمية يف حق البلد وكارثة بكل املقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل ،تنسف مجيع ما
ورد إلينا من بيانات يف جلنة تنمية املوارد البشرية عن اإلحالل وتقليص أعداد العمالة الوافدة
غري املنتجة ،وإجياد حل للرتكيبة السكانية ،خصوصا أن التقرير صادر من دائرة االحصاء
املصرية وكأنه شهد شاهد من أهله .ووصفت اهلاشم األمر بـ»الكارثة» ،وقالت إن مثل هذا
التقرير يُثبت أن احلكومة غري جادة يف سياسة اإلحالل ،داعية إىل رد حكومي عاجل.

تونس :رفض طلب أكثر من  66مرشح ًا النتخابات الرئاسة
من أصل 97

خبير أمني :الكيان الصهيوني يخطط لقصف مخازن أسلحة الحشد الشعبي
جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي يكشف تفاصيل عملية جوية في األنبار
نواب عراقيون يثيرون قضية «دفن جثث أشخاص دون إعالم ذويهم»
بغداد ـ وكاالت :زار رئيس احلكومة العراقية،
عادل عبد املهدي ،الثالثاء ،برفقة وزير الداخلية
وق��ي��ادي�ين يف احل��ش��د ال��ش��ع�بي ،م��وق��ع انفجار
كدس العتاد يف معسكر الصقر جنوبي بغداد.
وحبسب بيان ملكتب عبد املهدي فإن األخري»
اطلع على واق��ع احل���ادث واإلج�����راءات املتخذة
بعد االنفجارات اليت وقعت االثنني يف خمازن
األع���ت���دة ،واس��ت��م��ع إىل ال��ت��ق��اري��ر األول���ي���ة من
خمتلف األطراف ،كما اطلع على تقرير بعدد
اإلصابات اليت تعرض هلا املواطنون ،واالطمئنان
على سالمة أوضاعهم».
وأض��اف أن «عبد املهدي أم��ر مبتابعة حالة
املواطن الذي استشهد نتيجة سقوط املقذوفات،
وتقديم التعويضات الالزمة لعائلته ،حيث مت

حصر األض���رار ،مبا يف ذل��ك األض���رار املدنية،
متهيدا للتعامل معها».
وأشار البيان إىل أن «رئيس احلكومة العراقية
وج���ه ب��اس��ت��ك��م��ال ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات مل��ع��رف��ة أس��ب��اب
احل����ادث ،وأص����در التوجيهات ب��وض��ع ترتيبات
متكاملة ل��ك��اف��ة امل��ع��س��ك��رات وخم����ازن ال��ق��وات
املسلحة من حيث إج��راءات السالمة ومواقعها
ملنع تكرار مثل هذه األحداث املؤسفة».
وأش���اد ب���ـ»دور األب��ط��ال م��ن ال��ق��وات املسلحة
والشرطة االحت��ادي��ة واحلشد الشعيب والدفاع
املدني لتفانيهم وعملهم ال��ذي جنح مع فجر
الثالثاء بإمخاد احلرائق ومنع انتشار النريان
وان��ط�لاق امل��ق��ذوف��ات وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��وض��ع
بشكل تام».

وكانت وزارة الصحة العراقية ،قد أعلنت
االثنني ،عن مقتل شخص وإصابة  29آخرين
ب��س��ق��وط ق��ذائ��ف ه���اون ع��ل��ى م��ن��اط��ق سكنية،
ن��ت��ي��ج��ة اح���ت��راق خم����زن ل�لأس��ل��ح��ة وال��ع��ت��اد
العسكري جنوبي العاصمة بغداد .
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة ال��ص��ح��ة ،سيف
البدر ،يف بيان« :حصيلة ضحايا انفجار خمزن
العتاد يف معسكر تابع للحشد الشعيب مبنطقة
الدورة يف بغداد ،ارتفعت إىل قتيل و 29جرحيا»،
وفقا لصحيفة «السومرية» العراقية.
وأض���اف امل��ت��ح��دث ،إن « اإلص��اب��ات مجيعها
طفيفة وجيرى هلا الالزم وبعض املصابني غادر
املستشفى متحسنا».
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طائرتان مسيرتان للمقاومة تحلقان في أجواء مستوطنات «غالف غزة»

إفشال محاولة تسلل في جيزان ..وقصف تجمعات املرتزقة بصاروخ زلزال1

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني تدعو إلى انتفاضة
شاملة ملواجهة «صفقة القرن»

سالح الجو املسير اليمني يستهدف مطار أبها
الدولي بعسير
انكسار زحفين واسعين للغزاة قبالة السديس بنجران..
وإعطاب مدرعة سعودية

قوات االحتالل تعتدي على المقدسيين خالل حملة مداهمات في العيسوية
في حادثين منفصلين ..العدو الصهيوني يعتقل مواطنين من رام هللا والقطاع

القدس احملتلة ـ وكاالت :دعا مسؤول دائرة العالقات السياسية يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
ماهر الطاهر ،االثنني الفصائل الفلسطينية إىل العمل على إشعال انتفاضة شاملة على كافة األراضي
الفلسطينية ملواجهة خمططات تصفية القضية الفلسطينية ،عرب ما يسمى بصفقة القرن.
وقال الطاهر يف حديث لوكالة “سبوتنيك” ،يف ختام زيارة وفد من اجلبهة إىل روسيا ” :ينبغي أن نعمل
كفصائل فلسطينية ،مجيعاً ،على إشعال انتفاضة فلسطينية شاملة يف األراضي الفلسطينية احملتلة،
ألنه هذا هو الطريق ملواجهة صفقة القرن”.
وأضاف “حياولون تنفيذ ما مسي بصفقة القرن وفرض حقائق على األرض وحنن من جانبنا ينبغي أن
نلجأ إىل سياسات تؤدي إىل املواجهة الفعلية على األرض ويف امليدان ملثل هذه املخططات”.
يف سياق آخر واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها يف القدس احملتلة حيث اقتحمت جمدداً ليلة االثنني
بلدة العيسوية واعتقلت عدداً من الشبان بعد االعتداء على عدد منهم وقد تركزت محلة املداهمات يف
حي آل عبيد وحي املدارس.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الفلسطيين جراح حممد علي ناصر رغم مرضه إذ يعاني من شلل
نصفي ،باإلضافة إىل اعتقال جنله وذلك بعد مداهمة منزهلما يف حي أبو ريالة يف العيسوية.
ويف غزة ،نظمت حركة محاس وقفة شارك فيها العشرات من أنصارها رفضاً واستنكاراً القتحام املسجد
األقصى .ورفع املشاركون يف الوقفة شعارات ترفض تهويد املسجد األقصى وتؤكد اخلطر احملدق الذي
تواجهه املدينة املقدسة ،واعترب املشاركون أن املسجد األقصى كان وما زال وسيبقى فلسطينياً عربياً وأن
املساس به يعد خطاً أمحر ال ميكن جتاوزه.
وكانت قوات العدو اإلسرائيلي اعتقلت مساء االثنني ثالثة مواطنني ،من رام اهلل بالضفة احملتلة وقطاع
غزة ،يف حادثني منفصلني .وحبسب موقع «والال» العربي ،فإن جيش العدو اإلسرائيلي اعتقل فلسطينيني
بالقرب من بلدة دير ابزيغ غرب رام اهلل ُعثر يف سيارتهما على سكني .ويف حادثة أخرى مت اعتقال شاب من
جنوب قطاع غزة ،بدعوى التسلل عرب السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة حنو كيان االحتالل ،ومت
حتويله للتحقيق ،وفقا ملوقع «حدشوت  »24العربي.
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صنعاء ـ وكاالت :نفذ سالح اجلو املسري لدى اجليش واللجان الشعبية ،الثالثاء،
عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف  k 2على مطار أبها الدولي بعسري.
وأكد مصدر يف سالح اجلو املسري أن طائرات قاصف  k 2أصابت أهدافها املرصودة
يف املطار بدقة.
وكان سالح اجلو املسري ،قد نفذ  11أغسطس عملية هجومية بعدد من طائرات
قاصف  2kاستهدف رادارات ومواقع عسكرية يف قاعدة امللك خالد اجلوية خبميس
مشيط عسري.
وصعد سالح اجلو املسري خالل األشهر األخرية من هجماته داخل العمق السعودي
ردا على استمرار اجلرائم ال�تي يرتكبها ال��ع��دوان السعودي األمريكي حبق الشعب
اليمين ،واليت كان أخرها جرمية العدوان حبق أسرة كاملة يف مستبأ حجة واليت
راح ضحيتها عشرات الشهداء واجلرحى.
من جهة اخرى أفشل اجليش واللجان الشعبية ،الثالثاء ،حماولة تسلل ملرتزقة
اجليش السعودي يف جيزان.
وأكد مصدر عسكري وقوع قتلى وجرحى يف صفوف املرتزقة إثر إفشال عملية
تسلل هلم قبالة جبل قيس جببهة جيزان.
إىل ذلك أطلقت القوة الصاروخية لدى اجليش واللجان الشعبية ،مساء االثنني،
صاروخا نوع زلزال 1على جتمعات مرتزقة اجليش السعودي يف جبهة جيزان ،كما مت
اعطاب آلية هلم يف ذات اجلبهة.
وأوض��ح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت ص��اروخ زل��زال 1على جتمع
ملرتزقة اجليش السعودي قبالة جبل جحفان ،حمققا إصابة مباشرة.
كما أفاد املصدر بإعطاب مدرعة للجيش السعودي بقذائف املدفعية قبالة الطوال.
وكانت وحدة املدفعية لدى اجليش واللجان الشعبية قد قصفت ،االثنني ،جتمعات
للجنود السعوديني قبالة منفذ الطوال ،ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من اجلنود
السعوديني وتدمري آلية عسكرية هلم.
ه��ذا ولقي ع��دد من مرتزقة اجليش السعودي مصرعهم وج��رح آخ��رون يف إغ��ارة
ليلية للجيش واللجان الشعبية مبحافظة حجة احلدودية .وأوضح مصدر عسكري
أن اجملاهدين شنوا إغارة ليلية على مواقع املرتزقة شرق حريان وأوقعوا قتلى وجرحى
يف صفوفهم.
وكانت وحدة القناصة قد متكنت ،االثنني ،من قنص  9عناصر من مرتزقة اجليش
السعودي يف جبهة حريان ،فيما فجرت وحدة اهلندسة آلية حمملة باملرتزقة بعبوة
ناسفة جنوب غرب حريان ،باإلضافة إىل إعطاب آلية للمرتزقة شرق حريان.
مب��وازاة ذلك متكن اجليش واللجان الشعبية االثنني من كسر زحفني واسعني
ملرتزقة اجليش السعودي على مواقعهم قبالة السديس بنجران استمر  9ساعات.
وأف��اد مصدر عسكري عن مقتل وج��رح العديد من املرتزقة بينهم قيادات خالل
ال��ت��ص��دي للزحفني قبالة ال��س��دي��س ،م��ش�يرا إىل أن وح���دة املدفعية ضاعفت من
خسائرهم.
وأضاف املصدر أن طريان العدوان شن  7غارات يف حماولة فاشلة إلسناد مرتزقته
خالل الزحفني قبالة السديس بنجران.

تونس ـ وك���االت :أك��د عضو اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات التونسية ،أنيس
اجلربوعي ،الثالثاء ،رفض  66مرشحا لالنتخابات الرئاسية من أصل  97تقدموا بطلباتهم
خلوض السباق الرئاسي املقرر إجراؤه منتصف الشهر املقبل.
ونقلت إذاعة «موزاييك» التونسية عن اجلربوعي ،قوله« :مت إىل حد اآلن رفض أكثر
من  66مطلب ترشح لالنتخابات الرئاسية من قبل هيئة االنتخابات من جمموع 97
مطلبا» .وأضاف اجلربوعي« :هيئة االنتخابات ستعقد األربعاء مؤمترا صحفيا لإلعالن
عن القائمة األولية املقبولة للمرشحني لالنتخابات الرئاسية» .ولفت عضو اهليئة العليا
املستقلة لالنتخابات إىل أن املرشحني الذين ُرفضت طلباتهم «ميكنهم اللجوء إىل القضاء،
للطعن يف ق��رار اهليئة على أن يتم اإلع�لان النهائي عن أمس��اء املرتشحني ي��وم  31آب/
أغسطس اجلاري ،لتنطلق بعد ذلك احلملة االنتخابية يف الثاني أيلول/سبتمرب .»2019
وأعلنت اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات التونسية تقديم  97مرشحا ألوراق ترشحهم
لالنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف  15أيلول/سبتمرب املقبل .وكان من املقرر إجراء
االنتخابات الرئاسية يف أكتوبر/تشرين األول املقبل ،إال أن وفاة الرئيس الباجي قايد
السبسي يف  25يوليو/متوز امل��اض��ي ،دفعت اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات لتعديل
مواعيد وتوقيتات االستحقاق االنتخابي الرئاسي الثاني ،بعد جناح ث��ورة اليامسني يف
اإلطاحة بالرئيس األسبق زين العابدين بن علي يف  14يناير/كانون الثاني .2011

ليبيا ..تجدد االشتباكات قرب مطار طرابلس
طرابلس ـ وكاالت :أفادت مصادر حملية ،الثالثاء ،بأن قوات حفرت ،دخلت يف اشتباكات
جديدة مع قوات حكومة الوفاق املعرتف بها دولياً .من جانب آخر ،نقلت قناة «ليبيا مباشر»
عن مصادر عسكرية قوهلا إن سالح اجلو التابع جليش حفرت شن غارات جوية مكثفة على
مراكز ومواقع اسرتاتيجية يف الساعات األوىل من صباح الثالثاء ،شرق مصراتة.
وأوضحت املصادر أن سالح اجلو استهدف ً
أيضا عدد من اآلليات واألفراد من قوات حكومة
الوفاق بالقرب من كوبري السواني وحميط مطار طرابلس واخللة.
وكانت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واإلمارات قد أبدت ترحيبها باهلدنة
يف ليبيا ،واستعدادها لدعم بعثة األمم املتحدة يف مراقبة التق ّيد بها ،فيما شدّدت املنظمة
األممية على أنها ال تنوي سحب بعثتها من ليبيا رغم مقتل ثالثة من موظفيها يف انفجار
ورحبت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ودولة اإلمارات باإلعالن عن
بنغازيّ .
اهلدنة يف ليبيا خالل فرتة عيد األضحى ،يف استجابة إىل دعوة مبعوث األمني العام لألمم
املتحدة وبدعم من جملس األمن الدولي.

«البوليساريو» يهاجم املغرب في رسالة جمللس األمن ويلوح بالحرب
الرباط ـ وك��االت :وجهت جبهة البوليساريو رسالة شديدة اللهجة إىل جملس األمن
الدولي عقب إنشاء املغرب مركز مراقبة متقدم ق��رب املنطقة العازلة منزوعة السالح
بالكركرات ،تدعو من خالهلا املنتظم الدولي إىل حتمل مسؤوليته يف هذا الصدد ،كما
حتث املينورسو على مراقبة الوضع عن كثب.
واتهم زعيم البوليساريو؛ إبراهيم غالي املغرب يف رسالته خبرق بنود االتفاق رقم  ،1من
اتفاقية وقف إطالق النار املوقع بني اجلانبني سنة  ،1991معتربا حسب منطوق رسالته
أنه « إذا مل يتم كبح مجاح املغرب املتمثل يف حماولته اجلديدة لتغيري الوضع يف املنطقة
العازلة ،سيهدد األمن والسالم يف اإلقليم ،ويقوض عملية األمم املتحدة اهلشة للسالم يف
الصحراء » ،داعيا يف هذا الصدد إىل نشر مراقبني دوليني لفرض احرتام اتفاق وقف النار.
رسالة اجلبهة إىل جملس األم��ن الدولي تأتي يف سياق التوتر املتصاعد بني طريف نزاع
الصحراء الرئيسيني ،ومباشرة بعد إرسال املغرب ظهر األحد وحدة عسكرية مصحوبة بعناصر
من جهاز املخابرات اخلارجية « الدجيد » واألمن الوطين ،إىل املعرب احل��دودي الكركرات،
قصد االطالع على منشأة شيدتها القوات املسلحة امللكية لتكون أول مركز مراقبة يف املنطقة.

السودان ..إنتهاء محادثات القاهرة بني قوى الحرية
والجبهة الثورية بدون اتفاق

اخلرطوم ـ وك��االت :انهارت حمادثات القاهرة بني قوى احلرية والتغيري ،واجلبهة
الثورية بالسودان ،حبسب ما قاله مين أركو مناوي ،رئيس حركة حترير السودان،
إحدى فصائل اجلبهة الثورية ،على حسابه على تويرت.
وتطالب اجلبهة الثورية بتضمني اتفاقية السالم ،اليت أبرمت مع احلرية والتغيري
بأديس ابابا الشهر املاضي ،يف وثيقة اإلعالن الدستوري.
ولكن اجلانبني اتفقا على مواصلة احلوار إما يف اخلرطوم وإما يف بلد أجنيب آخر،
بهدف التوصل إىل اتفاق على وثيقة السالم امللحقة باإلعالن الدستوري.
وقال املتحدث باسم اجلبهة الثورية ،جربيل إبراهيم رئيس حركة العدل واملساواة:
«إن الصراع يف السودان هو يف األساس صراع حول سلطة سياسية».
وأضاف إبراهيم خالل املؤمتر الصحفي الذي عقد بالقاهرة يف ختام املباحثات أنه ال
يوجد ما مينع أن تكون اجلبهة مشاركا يف السلطة االنتقالية.

