
قال ولي العهد السعودي، األمير محمد بن 
سلمان، األح��د إنه »لن يسمح ألحد أيا كان أن 

يعتدي على سيادة وطننا«.
جاء ذلك في كلمة مكتوبة لنب سلمان، نقلتها 
وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية، مبناسبة االحتفاء 
باليوم الوطني ال� 88 للمملكة، الذي يحل يوم 

23 سبتمبر من كل عام.
وأوض����ح أن ب����اده »حت��ت��ف��ل ه���ذا ال��ي��وم 
بيومها مستذكرة امللك املؤسس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود ال��ذي وح��د ه��ذا الوطن 

وأرسى دعائم الدولة«.
وأضاف »نفتخر مبا حققه وطننا الغالي من 
مكانة دولية وإسامية وعربية ، ودور مؤثر 
في حتقيق األم��ن والسلم اإلقليمي وال��دول��ي ، 

وإجنازات اقتصادية وتنموية وبتضافر جميع 
اجلهات احلكومية وإرس��اء مبادئ الشفافية 

والعدالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد«
وت��اب��ع »وطننا الغالي ال���ذي انطلق منه 
اإلس��ام واضيئت منه أن��وار النبوة ، سيظل 
متمسكا بثوابت الدين احلنيف دين الوسطية 
واالع���ت���دال ، وم��ح��ارب��ا ب��ا ه����واده التطرف 

واإلرهاب«.
وقال إنه »لن يسمح ألحد أيا كان أن يعتدي 

على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه«.
وت��اب��ع »ال يفوتنا بهذه املناسبة الغالية 
اإلش���ادة بجهود أبناء وطننا املعطاء في كل 
امليادين وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه 
الذين سطروا أروع املاحم البطولية للذود عن 

الدين وحياض الوطن«.
ودأب��ت جماعة »احل��وث��ي« منذ ب��دء احلرب 
اليمينية ف��ي 26 م��ارس 2015، على قصف 
األراضي السعودية التي تقود التحالف العربي 
ف��ي ال��ي��م��ن ب��ص��واري��خ باليستية متوسطة 
وطويلة املدى، لكن غالبا ما تنتهي تلك الهجمات 
الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع 

اجلوي السعودي.
وه��ن��اك اه��ت��م��ام واس���ع باالحتفاء باليوم 
الوطني للسعودية، برز في اإلع��داد لفعاليات 
عدة بكافة أرجاء الباد، وإضاءة مختلف املعالم 
في باد عربية باللون األخضر تهنئة للمملكة 
بيومها ال��وط��ن��ي، فضا ع��ن ب��رق��ي��ات تهنئة 

باملناسبة من مختلف دول العالم.
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إسرائيل تطلب من سكان قرية خان األحمر هدم بيوتهم قبل مطلع أكتوبر
أمهلت السلطات االسرائيلية سكان قرية خان األحمر البدوية 
األح��د حتى األول من اكتوبر لهدم »ك��ل املباني املقامة« فيها 
بأنفسهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا املوعد إذا لم يتم تنفيذ 
أمرها. وينص األمر املكتوب الذي سلمته الشرطة اإلسرائيلية إلى 
سكان خان األحمر صباح األحد وحصلت وكالة فرانس برس على 
نسخة منه »مبوجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم 
هدم كل املباني املقامة داخل نطاق خان األحمر بشكل ذاتي، وذلك 

لغاية يوم 01 اكتوبر 2018«.
وتضيف السلطات في األمر »بحال متتنعون من تنفيذ ذلك، 
ستعمل سلطات املنطقة لتنفيذ اوامر الهدم مبوجب قرار احملكمة«.
وكانت احملكمة العليا اإلسرائيلية، أعطت في اخلامس سبتمبر 
الضوء األخضر لهدم قرية اخلان األحمر التي يعيش فيها حوالى 
مئتي بدوي فلسطيني وتتألف من أك��واخ من اخلشب واألل��واح 

املعدنية مثلما هي احلال عموما في القرى البدوية.

وتقع قرية خان االحمر شرق القدس الشرقية احملتلة على 
الطريق الرئيسي بني مدينة القدس واريحا، وهي محاطة بعدد 

من املستوطنات االسرائيلية. 
ويخيم عشرات املتضامني األجانب ونشطاء فلسطينيون في 

القرية حتسبا لهدمها فجأة.
ودع����ت م��ن��ظ��م��ات فلسطينية االح����د الفلسطينيني ال��ى 

الصاة  اجلمعة املقبل في خان األحمر تضامنا مع اهل القرية.

في كلمة مبناسبة اليوم الوطني للمملكة

بن سلمان: لن نسمح ألحد 
باالعتداء على سيادة وطننا

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

بعدما جرفتهم السيول

4 في فيضانات اجتاحت شرقي تونس مصرع 
ارتفعت حصيلة ضحايا األمطار الغزيرة 
التي شهدتها السبت والي��ة نابل في شمال 
ش��رق تونس إل��ى أرب��ع وف��ي��ات، بحسب ما 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية.
وأوض��ح املتحّدث باسم ال��وزارة سفيان 
الزعق لوكالة فرانس برس األحد أّن ستينيا 
قضى غرقا في تاكلسة على بعد نحو ستني 
كيلومترا من العاصمة تونس. كما أعلن 
املتحدث العثور على جثة مسّن آخر في بئر 

بورقبة في نابل.
وأع��ل��ن ال��زع��ق أن شقيقتني جرفتهما 
السيول ل��دى خروجهما من مركز عملهما 
في بورقبة، على بعد نحو 45 كيلومترا من 
العاصمة. وأدى سوء األح��وال اجلوية إلى 

انقطاع شبكات الهاتف.
وغمرت املياه السبت وسط نابل بارتفاع 

عشرات السنتيمترات.
وأظ��ه��رت ص���ور مت بثها ع��ل��ى شبكات 
التواصل االجتماعي سيوال قوية جترف 
سيارات وتغمر أجزاء كبيرة من الطرق في 

شمال نابل.
وص��ب��اح األح���د، أع��ل��ن ال��زع��ق أن املياه 
انحسرت وأن الطرق أصبحت سالكة على 

الرغم من تكدس الوحول.
وأشرقت الشمس فوق املنطقة بعد تساقط 
ما يصل إل��ى 197 ملم من املياه في بعض 
أنحاء نابل، أي ما يشكل، بحسب الزعق نحو 

نصف املنسوب السنوي لألمطار.
��خ��ذت  وجنوبا، ف��ي منطقة الساحل، اُتّ
اج��راءات احترازية حتسبا لسوء األح��وال 
اجل��وي��ة، لكن يبدو أن غ���زارة األم��ط��ار قد 

تراجعت.
وقال حسام بوعرقوب من محافظة نابل، 
لوكالة األنباء الرسمية )وات( إن فتاتني في 

مقتبل العمر )20 و25 سنة( لقيتا حتفيهما 
مساء السبت بعد أن جرفتهما مياه األمطار

وأعلن الناطق باسم )الدفاع املدني(، معز 
تريعة، السبت، في تصريحات للتلفزيون 

الرسمي، عن انتشال جثة مسن جرفته مياه 
األم��ط��ار ف��ي منطقة تاكلسة شمال غربي 

محافظة نابل.
وأضاف تريعة: »فيضان بعض األودية 

مب��ح��اف��ظ��ة ن��اب��ل أدى إل���ى ق��ط��ع ع���دد من 
الطرقات«.

وح��س��ب أرق���ام املعهد ال��وط��ن��ي للرصد 
اجل��وي وصلت كميات األم��ط��ار ف��ي مدينة 

نابل، مركز احملافظة التي حتمل االسم نفسه، 
ظهر أمس، إلى 197 مم، و180 مم في مدينة 

منزل بوزلفة وسط احملافظة.
فيما ق���ال ب��ي��ان ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إن 
»التقلبات املناخية التي شهدتها الباد 
مت��ّي��زت بتهاطل كميات هامة م��ن األمطار 
السبت مما أّدى إلى فيضان األودي��ة بوالية 
نابل وارتفاع منسوب املياه وغمرها لألحياء 

السكنية والصناعية«
وأض��اف أنه »مّت توجيه تعزيزات كبرى 
)من قوات الدفاع املدني واألمن( من الواليات 
امل��ج��اورة وداخ��ل اجلمهورية إل��ى محافظة 

نابل« ملواجهة الوضع.
ودع���ت وال��ي��ة ن��اب��ل س��ل��وى اخل��ي��اري 
امل��واط��ن��ني وخ��اص��ة أص��ح��اب ال��س��ي��ارات 

اخلفيفة إلى توخي احلذر ومازمة منازلهم.
وشددت على أن الوضع يتطلب مزيدا من 
احلذر واليقظة خاصة بعد فيضان عدد من 

األودية بعد ارتفاع منسوب املياه
من جهته وص��ف رئيس االحت��اد احمللي 
للفاحة والصيد البحري ببني خ��اد في 
ت��ص��ري��ح إلذاع����ة »رادي����و م����اد«، ال��وض��ع 
باخلطير ف��ي ظ��ل هطول أم��ط��ار طوفانية 

وتسرب املياه للمنازل.
وأش��ار املسؤول اجلهوي إلى أن مصالح 
احلماية املدينة ودي��وان التطهير لم يتدخا 

بالشكل والسرعة املطلوبني.
وش��ه��دت احمل��اف��ظ��ة منذ ص��ب��اح السبت 
تساقط كميات كبيرة م��ن األم��ط��ار بلغت 
180 ملم في منطقة منزل بوزلفة و156 في 

سليمان.
هذا ونشر املواطنون مئات الفيديوهات 
على م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وثقت 

الكارثة الطبيعية التي حلت باملنطقة.

أمطار غزيرة جتتاح تونس

ارتفاع عدد قتلى 
املواجهات بالعاصمة 
115 الليبية إلى 

ارت��ف��ع��ت حصيلة قتلى االش��ت��ب��اك��ات املسلحة في 
العاصمة الليبية طرابلس إلى 115 شخصا، إثر مقتل 
9 أشخاص السبت بعد جتدد املواجهات بوادي الربيع 

وطريق املطار.
ج��اء ذل��ك بحسب ما أوردت���ه إدارة ش��ؤون اجلرحى 
التابعة ل���وزارة الصحة بحكومة »ال��وف��اق الوطني« 
الليبية، صباح أمس االحد في بيان على صفحتها مبوقع 

»فيسبوك«.
وأضافت بأن القتلى اجل��دد من بينهم مدنيان وستة 
مجهولي الهوية وشخص كان من ضمن املفقودين، مشيرة 

إلى ان عدد اجلرحى ارتفع إلى 383.
وبهذه اإلحصائية يرتفع عدد ضحايا املعارك املسلحة 
التي تشهدها طرابلس منذ 26 أغسطس املنصرم وحتى 
السبت إل��ى 115 قتيا و383 جريحا إض��اف��ة إل��ى 17 

مفقودا، وفق ذات املصدر.
ودعا املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية، 
املجتمع الدولي، ألخذ إجراءات عملية أكثر حزما اليقاف 

احلرب في الباد.
واستنكر املجلس في بيان نشره املكتب االعامي التابع 
له ليل اجلمعة/السبت، بشدة كل »أعمال العنف وإرهاب 

الليبيني والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم«.
وس��ادت حالة من ال��ه��دوء احل��ذر صباح أم��س االحد 
العاصمة طرابلس بعد املواجهات املسلحة التي شهدتها 

مساء أمس األول في منطقتي وادي الربيع وطريق املطار.
ومنذ 26 أغسطس املاضي تشهد العاصمة اشتباكات 
مسلحة توقفت في 4 سبتمبر اجلاري بعد وساطة األمم 

املتحدة، قبل عودتها مجددا خال االيام املاضية.
وتشتبك في تلك األح��داث عدة أطراف تابعة حلكومة 
الوفاق، وأخ��رى مناهضة لها، وطرف ثالث وهو اللواء 
السابع القادم من مدينة ترهونة، واملكون من ضباط 
أغلبهم من نظام معمر القذافي ل� »حترير طرابلس من 

مليشيات املال العام«، بحسب ما يزعم في بياناته.
وتتقاتل جميع ه��ذه األط��راف على اختاف أسبابها 
املعلنة لبسط نفوذها على العاصمة طرابلس التي تعد 

مركزا حلكم الباد.
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بارزاني يبحث في بغداد تشكيل احلكومة اجلديدة

9 من »داعش« خالل عمليات  العراق.. مقتل 
تطهير املناطق الصحراوية

فصائل معارضة ترحب باإلتفاق 
التركي الروسي حول إدلب

العمليات العسكرية التي انطلقت امس في 
ثاث محافظات دمرت معسكرا رئيسا للتنظيم

قال مصدران عسكريان عراقيان، األحد، إن 
9 من عناصر تنظيم »داع��ش« اإلرهابي قتلوا 
واعتقل مثلهم خال العمليات العسكرية التي 
انطلقت أمس األول لتطهير املناطق الصحراوية 

في محافظات االنبار وصاح الدين ونينوى. 
وقال النقيب سعد محمد من قيادة عمليات 
صاح الدين، إن »ق��وة مشتركة نفذت عملية 
عسكرية واس��ع��ة مبساندة ط��ي��ران اجليش، 
واستهدفت مواقع يتحصن فيها عناصر تنظيم 
داع��ش في منطقة حويجة الزعينية شمالي 

محافظة صاح الدين«. 
وأض���اف محمد أن »العملية العسكرية 
أسفرت عن مقتل 6 من عناصر التنظيم«، الفتا 
الى ان »العملية العسكرية مستمرة وصوال الى 

تطهير سلسلة جبال مكحول«. 
وشرقي قضاء تلعفر غربي مدينة املوصل، 
قتلت ق���وات مشتركة 3 م��ن عناصر تنظيم 
»داعش« اعتقلت 9 خال عملية امنية ملاحقة 

خايا التنظيم »االرهابي«. 
وقال املازم جاسم عيدان منن قيادة عمليات 
نينوى، إن »ق��وة من اللواء ال�92 في اجليش 
قتلت 3 م��ن تنظيم داع��ش واعتقلت 9 خال 
عملية امنية شاركت فيها طائرات مروحية 

هجومية شرقي قضاء تلعفر«. 

وأض��اف أن »العملية العسكرية استهدفت 
املنطقة اجلبلية الواقعة شرقي قضاء تلعفر 
والتي كان عددا من عناصر داعش يتحصنون 

فيها«. 
وف��ي محافظة االن��ب��ار دم��رت ق��وات أمنية 
خاصة معسكرا رئيسا لتنظيم »داعش« اقصى 

غرب احملافظة. 
وقالت خلية اخلبراء التكتيكية في بيان 
لها، إن »ق��وات امنية دمرت معسكر الشيخني 
في قضاء الرطبة غربي محافظة االنبار والذي 
كان يأوي فلول داعش االرهابي«، مشيرا الى 
»تدمير االنفاق واملعدات التي كانت في املوقع«. 
وب��دأ تنظيم »داع���ش« م��ؤخ��را ّش��ن املزيد 
من الهجمات التي تستهدف احلواجز االمنية 
واالرت����ال العسكرية خصوصا ف��ي املناطق 
احملصورة بني محافظات ديالى وصاح الدين 

وكركوك. 
ورغم االعان الرسمي نهاية العام املاضي 
ع��ن ه��زمي��ة تنظيم »داع����ش«، اال ان ال��ق��ادة 
العسكريني العراقيني ي��ؤك��دون ان التنظيم 
ميتلك اخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي 

في املناطق التي جرى حتريرها.
من جهة أخرى، التقى رئيس حكومة إقليم 
شمال ال��ع��راق، نيجيرفان ب��ارزان��ي، رئيس 
ال��وزراء حيدر العبادي في العاصمة بغداد، 
كما التقى عددا من كبار املسؤولني في احلكومة 

واألح����زاب.  ووص��ل ب��ارزان��ي ال��ى العاصمة 
ب��غ��داد، مساء السبت، لبحث مسألة تشكيل 

احلكومة اجلديدة. 
وذك��ر بيان ص��ادر عن مكتب العبادي أنه 
جرى خال اللقاء بحث تشكيل احلكومة وأهمية 
املضي قدما في إكمال اخلطوات الدستورية 
من خال اختيار رئيس اجلمهورية وتكليف 

مرشح الكتلة األكبر«. 
وأش��ار البيان إل��ى أن »اللقاء شهد تطابق 
وجهات النظر فيما يخص تشكيل احلكومة 

ومواجهة التحديات املقبلة«. 
الى ذلك ذكر املكتب اإلعامي لنائب رئيس 
اجلمهورية نوري املالكي في بيان، ان األخير 
ال��ت��ق��ى ب���ارزان���ي وب��ح��ث��ا مستقبل العملية 
السياسية واحل����وارات اجل��اري��ة ب��ني القوى 
الوطنية لتشكيل احلكومة املقبلة، كما مت 
التطرق الى مسالة األسماء املطروحة لتولي 

منصب رئيس اجلمهورية. 
وأك��د املالكي على ض��رورة تضافر اجلهود 
بني القوى السياسية بهدف اإلسراع في تشكيل 
حكومة قوية ق��ادرة على حتقيق االستقرار 
ال��س��ي��اس��ي وال��ن��ه��وض مب��س��ت��وى اخل��دم��ات 

وحتقيق طموح الشعب العراقي. 
على الصعيد ذاته ذكر بيان أن القيادي في 
حتالف البناء فالح الفياض، التقى بارزاني، 

وبحثا التطورات السياسية في الباد. 

وأكد الفياض ضرورة حل املسائل العالقة 
كافة باعتماد الدستور، واستثمار األج��واء 

اإليجابّية، وروح الثقة بني القوى الوطنية. 
وف���ي ال��ش��أن ذات����ه، ذك���ر ب��ي��ان أن رئيس 
التحالف ال��وط��ن��ي ع��م��ار احلكيم بحث مع 
بارزاني مستجدات األوضاع السياسية وملف 

اكمال االستحقاقات الدستورية.
وأض��اف البيان ان احلكيم »أكد على أهمية 
متتني العاقة مع اإلقليم واستحضار املصلحة 
الوطنية« مبينا ان »كل التجارب السابقة اثبتت 

حاجة اجلميع للجميع«. 
ومن املقرر أن يعقد البرملان جلسته الثانية 
الثاثاء املقبل والتي قد تشهد انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية. 
وج��رت ال��ع��ادة أن يتولى الُسنة رئاسة 
البرملان، واألكراد رئاسة اجلمهورية، والشيعة 
رئاسة احلكومة، مبوجب عرف متبع في الباد 

منذ اإلطاحة بنظام صدام حسني، في 2003. 
وّصوت البرملان العراقي بغالبية أعضائه، 
السبت املاضي، على انتخاب النائب عن »احملور 

الوطني« الُسني محمد احللبوسي رئيسا له. 
ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدى النواب مهلة 
ث��اث��ني ي��وم��ا الن��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية 
يحصل على ُثلثي األص���وات. وعند انتخابه 
يكون أمام رئيس الباد 15 يوما لتكليف الكتلة 

البرملانية األكبر بتشكيل حكومة جديدة.

رحبت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة 
بحذر مساء السبت  باالتفاق الروسي التركي 
ال���ذي ج��ن��ب محافظة إدل���ب عملية عسكرية 
لقوات النظام، مؤكدة في الوقت ذاته عدم ثقتها 
مبوسكو. ولم يصدر حتى اآلن أي موقف رسمي 
من هيئة حترير الشام )جبهة النصرة سابقا(، 
التي تسيطر على اجلزء األكبر من محافظة إدلب 

)شمال غرب( وصاحبة النفوذ األكبر فيها.
وف��ي ب��ي��ان م��س��اء ال��ث��اث��اء، أعلنت اجلبهة 
الوطنية للتحرير، حتالف فصائل معارضة 
مدعومة من تركيا بينها حركة أح��رار الشام، 
»نثمن ه��ذا اجلهد الكبير واالنتصار الواضح 
للدبلوماسية التركية«، مشيرة إلى أن »تلقى 
أهلنا ف��ي ال��ش��م��ال ال��س��وري ب��ارت��ي��اح واس��ع 
حصول اتفاق تركي روسي أوقف عدوانا روسيا 

وشيكا«.
وأضافت اجلبهة »نعلن في الوقت ذاته عدم 
ثقتنا بالعدو الروسي )...( أصابعنا ستبقى على 
الزناد وأننا لن نتخلى عن ساحنا وال عن أرضنا 

وال عن ثورتنا«.
وأكدت اجلبهة على »تعاوننا التام مع احلليف 
التركي في إجن��اح مسعاهم لتجنيب املدنيني 
ويات احلرب، إال اننا سنبقى حذرين ومتيقظني 
ألي غدر من طرف الروس والنظام وااليرانيني«، 

معربة عن قلقها من أن يكون »االتفاق مؤقتا«.
وُتعد محافظة إدل��ب آخ��ر أب��رز معاقل هيئة 
حترير الشام والفصائل املعارضة في سورية. 
وتسيطر الهيئة على اجل��زء األكبر منها، كما 
تتواجد فصائل اجلبهة الوطنية في مناطق عدة، 
وتنشط فيها أيضا مجموعات جهادية أخرى 

أب��رزه��ا تنظيم ح��راس الدين املرتبط بتنظيم 
القاعدة واحلزب اإلسامي التركستاني.

وبعد أسابيع من التعزيزات العسكرية إلى 
محيط إدل��ب، وإث��ر مفاوضات مكثفة، توصلت 
روسيا وتركيا قبل أسبوع إل��ى اتفاق يقضي 
بإنشاء منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 كيلومترا 
على خطوط التماس بني الفصائل وقوات النظام 

في إدلب.
وعلى الفصائل املعارضة تسليم ساحها 
الثقيل في املنطقة العازلة على أن تنسحب منها 
املجموعات اجلهادية وعلى رأسها هيئة حترير 

الشام.
وُيصعب تواجد املجموعات اجلهادية في 
املنطقة العازلة مهمة اجلانب التركي في تنفيذ 

االتفاق.
وأع��ل��ن تنظيم ح��راس ال��دي��ن مساء السبت 
ف��ي بيان ج��رى تناقله على م��واق��ع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي وأك���ده امل��رص��د ال��س��وري حلقوق 

اإلنسان رفضه لاتفاق.
وجاء في البيان »إننا في تنظيم حراس الدين 
نعلن رفضنا من جديد لهذه امل��ؤام��رات وهذه 

اخلطوات كلها«. 
وب��رغ��م ع��دم ص���دور أي م��وق��ف رس��م��ي من 
هيئة حترير الشام حتى اآلن، إال أن وكالة إباء 
اإلخبارية التابعة له وف��ي معرض تغطيتها 
لاتفاق شككت في نوايا تركيا، واعتبرت أنها 

»تسعى لتحقيق مصاحلها«.
كما كان القائد العام للهيئة أبو محمد اجلوالني 
ق��ال في تصريحات سابقة أن س��اح الفصائل 

»خط أحمر ال يقبل املساومة أبدا«.


