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فلسطني: الكيان الصهيوني يتنصل من كل االتفاقيات الثنائية املوقعة
اكد وزير اخلارجية واملغتربني الفلسطيني رياض املالكي 
ان اسرائيل تخلق حقائق جديدة على االرض تهدف الى 
تغيير ماهية وطبيعة قضايا احلل النهائي والتنصل من كل 

االتفاقيات الثنائية املوقعة.
جاء ذلك في كلمة للمالكي خالل جلسة مجلس االمن حول 

احلالة في الشرق االوسط مبا في ذلك قضية فلسطني.
وقال املالكي ان »اسرائيل لم تلتزم بقرارات هذه املنظمة 
او ميثاقها ولم حتترم يوما حقوق الشعب الفلسطيني ولم 
تعترف اب��دا في حقه الطبيعي في تقرير مصيره وفي حقه 

بقيام دولته الفلسطينية احلرة املستقلة على ارضه«.

واشار الى ان اسرائيل امعنت بكل تكبر وتصلف بانتهاك 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشكل دائم ودون 
اكتراث ظنا منها بانها تتمتع بوضع استثنائي مينحها احلق 
في االع��ت��داء على ارض وحقوق الغير ويحفظها من النقد 

ويحصنها من املساءلة.
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أعلنت الواليات املتحدة األمريكية أنها 
سترسل ت��ع��زي��زات عسكرية إل��ى منطقة 
اخلليج بطلب من اململكة العربية السعودية، 

واإلمارات.
ج��اء ذل��ك ف��ي م��ؤمت��ر صحفي مشترك 
لوزير الدفاع األمريكي مارك إسبر، ورئيس 
األركان العامة األمريكي اجلنرال جوزيف 
دانفورد في البنتاغون، عقب اجتماع لألمن 
الوطني ف��ي البيت األب��ي��ض، على خلفية 
الهجوم الذي تعرضت لها منشآت أرامكو 
النفطية ف��ي اململكة العربية السعودية 

مؤخراً.
وق���ال إس��ب��ر، إن ب���الده ستنشر ق��وات 
عسكرية لتوفير دعم دفاع جوي للخليج، 
بناء على طلب اململكة العربية السعودية، 

واإلمارات العربية املتحدة.
وأش��ار إلى أن الهجوم على أرامكو زاد 
التوتر بشكل دراماتيكي في املنطقة. وأضاف 
وزير الدفاع األمريكي: »كل املؤشرات تدل 

على أن ايران مسؤولة عن الهجوم«.
وأردف: » ملنع حدوث مزيد من الهجمات 
، طلبت السعودية دعًما دولًيا للمساعدة في 
حماية بنيتها التحتية احليوية، كما طلبت 

اإلمارات املساعدة أيضاً«.
وتابع: »بناًء على طلب اململكة للحصول 
على الدعم ، وافق الرئيس )دونالد ترامب( 
على نقل ال��ق��وات األمريكية إل��ى املنطقة، 
خ��اص��ًة ألغ���راض ال��دف��اع التي تركز على 

الدفاع اجلوي والصاروخي، وسنقوم أيًضا 
بتسريع توريد معدات للسعودية واإلمارات 

لتحسني قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ».
ولفت إلى أن إرس��ال تعزيزات عسكرية 
أمريكية إل��ى اخلليج هو رسالة واضحة 

إليران، كما تهدف حلماية النظام الدولي.
وأوضح إسبر بالقول »كما قال الرئيس، 
فإن الواليات املتحدة ال تسعى إلى صراع 
م��ع إي���ران، ولكن لدينا جميع اخل��ي��ارات 

العسكرية إذا لزم األمر«.
ودع��ا وزي��ر الدفاع األمريكي احلكومة 
اإليرانية إلى ترك الصراعات والعودة إلى 

الدبلوماسية.
م��ن جهته، ق��ال رئ��ي��س هيئة األرك���ان 
األمريكي جوزيف دانفورد إن التعزيزات 
العسكرية س��ت��ك��ون ف��ي األغ��ل��ب للدفاع 
اجلوي، وأن التفاصيل في هذا اخلصوص 

لم تتحدد بعد.
ورداً على سؤال حول حجم التعزيزات 
ال��ت��ي س��ت��رس��ل، وأع����داد اجل��ن��ود، أج��اب 
دان��ف��ورد »ق��وة مبستوى متوسط«، وعدد 

اجلنود »ليس باآلالف«.
وأعلنت الرياض السيطرة على حريقني 
نشبا ف��ي منشأتي »بقيق« و«خ��ري��ص« 
ال��ت��اب��ع��ت��ني ل��ش��رك��ة »أرام����ك����و«، ج���راء 
استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة 

»احلوثي« اليمنية.
وتعد املنشأتان اللتان مت استهدافهما 

القلب النابض لصناعة النفط في اململكة، 
إذ يصل إليهما معظم اخل���ام املستخرج 
ل��ل��م��ع��اجل��ة، ق��ب��ل حت��وي��ل��ه للتصدير أو 

التكرير.
و«أرامكو« أو »الشركة العربية للزيوت 
السعودية«، هي أكبر شركة نفط في العالم، 

وتنتج في املتوسط 10 ماليني برميل من 
النفط اخلام يوميا.

واتهمت ال��والي��ات املتحدة األمريكية، 

على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، 
السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل 

نفي طهران لذلك.

احلوثيون يعلنون وقف 
الهجمات على السعودية 

ويطالبون برد مماثل
أعلنت جماعة »احلوثي«، وقف العمليات الهجومية 

على السعودية، وطالبوا الرياض بإعالن مماثل.
جاء ذلك في كلمة متلفزة ل�«مهدي املشاط« رئيس 
املجلس السياسي األعلى للحوثيني )أعلى سلطة 
سياسية(، بثتها قناة »اليمن« بنسختها احلوثية، 
مبناسبة الذكرى اخلامسة لسيطرة جماعته على 

صنعاء.
وق���ال امل��ش��اط: »نعلن وق��ف اس��ت��ه��داف أراض��ي 
السعودية بالطيران املسير والصواريخ الباليستية 

واملجنحة، وننتظر رد التحية مبثلها«.
وأكد املشاط على أن جماعته حتتفظ لنفسها بحق 
الرد، في حال عدم االستجابة ملبادرته بوقف الهجمات 

على الرياض.
وأكد على أن »استمرار احلرب لن يكون في مصلحة 
أح��د«، وأنها »ق��د تفضي إل��ى ت��ط��ورات خطيرة )لم 

يحددها( ال نريدها أن حتدث«.
وت��اب��ع: »ن��ح��ن على يقني أن ال��ض��رر األك��ب��ر من 
اس��ت��م��رار احل��رب ل��ن يكون علينا وإمن��ا على دول 

العدوان )في إشارة إلى التحالف العربي(«.
ودعا املسؤول احلوثي التحالف بقيادة السعودية 
إل��ى رف��ع احلظر عن مطار صنعاء ال��دول��ي، ووقف 

اعتراض السفن املتجهة إلى البحر األحمر.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار 
12 قتياًل كربالء إلى 

اعلنت خلية االعالم االمني العراقية ارتفاع حصيلة 
االنفجار الذي وقع في كربالء الى 12 قتيال.وذكر بيان 
للخلية ان حصيلة انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة 
قرب حاجز )54( للتفتيش االمني في مدخل مدينة 

كربالء ارتفعت الى 12 قتيال وخمسة جرحى.
واوضح البيان املقتضب ان جرحى احلادث نقلوا 

الى املستشفيات حيث يتلقون العالج هناك.

قاعدة أميركية

السعودية  في  نفطية  منشآت  له  تعرضت  الذي  الهجوم  خلفية  على 

اخلليج إلى  عسكرية  تعزيزات  إرسال  تعتزم  املتحدة  الواليات 

اجلزائريون يتحدون الشرطة ويواصلون حراكهم الشعبي
شارك عشرات اآلالف من املتظاهرين في 
مسيرة بوسط اجلزائر العاصمة في أول 
اختبار مهم حلركة االحتجاجات املستمرة 
منذ أشهر بعد أن ح��ددت احلكومة موعد 

إجراء االنتخابات في ديسمبر املقبل.
ونظم احملتجون املسيرة على الرغم 
من اعتقال السلطات ثالثة نشطاء بارزين 
على مدى األسبوع املنصرم، إضافة إلى 
اعتقال األمني العام حلزب جبهة التحرير 
ال��وط��ن��ي، ال��ذي ك��ان احل��زب احل��اك��م في 
ال��ب��الد، أم��س اخل��م��ي��س. كما ت��أت��ي هذه 
املسيرة رغم إص��دار قائد اجليش الفريق 
أحمد قايد صالح ، أمرا لقوات األمن بإيقاف 
واحتجاز أي حافالت أو عربات تستخدم 

في نقل محتجني إلى العاصمة.
وردد احملتجون هتافات ترفض إجراء 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار النخبة 
احل��اك��م��ة احل��ال��ي��ة وال��ذي��ن يصفونهم 
بالعصابة. وعبر احملتجون عن غضبهم 
من ق��رار الرئيس اجل��زائ��ري املؤقت عبد 
القادر بن صالح الذي أعلن أن انتخابات 
الرئاسة سُتجرى يوم 12 ديسمبر املقبل، 
فيما حلقت طائرات هليكوبتر فوق منطقة 

مظاهرات في اجلزائراالحتجاج.

 74 اجليش اإلسرئيلي ُيصيب 
فلسطينيًا شرقي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 74 فلسطينيا، أصيبوا، 
جراء اعتداء اجليش اإلسرائيلي على »مسيرات العودة«، األسبوعية، 

شرقي قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، وصل وكالة األناضول، أن 

من بني اجلرحى، 48 شخصا أصيبوا بالرصاص احلي.
ولم تقدم الوزارة توضيحا حول طبيعة بقية اإلصابات.

وتوافد مئات الفلسطينيني، ، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج 
األمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في 

»مسيرات العودة وكسر احلصار« األسبوعية. 
وأطلقت »الهيئة الوطنية العليا ملسيرات العودة وكسر احلصار« 
)مشّكلة من الفصائل الفلسطينية(، على مسيرات اسم »مخيمات 

لبنان«. 
ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب 
السياج الفاصل بني شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة الالجئني 

إلى مدنهم وقراهم، ورفع احلصار عن القطاع. 
ويقمع اجليش اإلسرائيلي تلك املسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر 

عن استشهاد عشرات الفلسطينيني، وإصابة اآلالف بجروح مختلفة. 

تونس: القروي سيشارك مبناظرات 
اجلولة الثانية للرئاسية

أعلن التلفزيون التونسي، أن »الهيئة العليا املستقلة لالتصال 
السمعي والبصري«، وافقت على متكني املرشح الرئاسي املوقوف 
نبيل القروي، من املشاركة مبناظرات اجلولة الثانية لالقتراع. جاء 

ذلك في بيان نشره التلفزيون اطلعت عليه األناضول.
و«العليا املستقلة لالتصال السمعي البَصري«؛ املعروفة اختصارا 
باسم »هايكا«؛ هي هيئة دستورية معنية بتنظيم املشهد اإلعالمي 

السمعي والبصري في تونس. 
وذك��ر البيان أن »الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
والبصري )هايكا(، وافقت على طلب متكني مرشح لالنتخابات 
الرئاسية نبيل ال��ق��روي، م��ن تسجيل حصص التعبير املباشر 

واملشاركة في املناظرات املبرمجة في الدور الثاني«. 
وأوض��ح التلفزيون أن املشاركة ستكون »إم��ا باحلضور في 
استوديوهاته املركزية، أو التسجيل، أو عبر البث املباشر من 

املؤسسة السجنية التي يقيم فيها« القروي. 
وتابع أنه »وّجه إثر هذه املوافقة مراسالت في الغرض، إلى كل من 
وزارة العدل واإلدارة العامة للسجون واإلصالح، وقاضي التحقيق 

املتعهد بالقضية، والوكيل العام حملكمة االستئناف«. 
وقبل نحو أسبوعني، رفضت محكمة االستئناف بتونس العاصمة 
طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة إلج��راء مقابلة مع القروي 

بسجنه. 

ال�����������ع�����������راق: ع������ش������ائ������ر اجل������ن������وب 
استغالل أحزاب وحرمان مزمن

ال مير أسبوع في العراق إال ويشهد خالفاً أو نزاعاً عشائرياً، 
ال سيما في اجلنوب. إذ تشهد مناطق جنوب العراق، غياباً شبه 
تام للسلم األهلي، نتيجة الصراعات العشائرية وانفالت السالح 
من الدولة، وقد باتت احلساسيات القبلية »القاتل« الثالث بعد 

اإلرهاب واجلرمية املنظمة، بالنسبة للمواطنني داخل البالد.
وفشلت احلكومة العراقية، عبر أجهزتها األمنية ووساطاتها 
املجتمعية، من السيطرة على سطوة العشائر التي جتاوز خطرها 
احملافظات اجلنوبية ووص��ل إلى العاصمة بغداد، في الوقت 
الذي تخشى األحزاب والشخصيات السياسية -على حد سواء- 
الوقوف ضد تلك السطوة القبلية، خوًفا من أن يؤدي ذلك إلى 

خسارتها وزًنا انتخابًيا مهما كانت تتمتع به من خاللها.
وتعليقاً على تلك السطوة، أوض��ح رئيس مجلس عشائر 
البصرة، الشيخ رائ��د الفريجي للعربية.نت، أّن »اجلنوب 
العراقي، يعاني منذ سنني من ترٍد في األوضاع األمنية، نتيجة 
حتالف بعض العشائر مع القوى السياسية ذات النفوذ املسلح«، 
الفتاً ال��ى أن »احلياة املدنية باتت معدومة في معظم مناطق 
محافظة البصرة واحملافظات املجاورة كمحافظتي ميسان وذي 

قار«.

أطماعها لتحقيق  كأدوات  ملؤيديها  تنظر  طهران  سلمان:  بن  خالد 
قال نائب وزير الدفاع السعودي األمير خالد بن سلمان، إن نظام 
طهران يدعي أنه يحمي املستضعفني ونراه يتغطى بشكل رخيص 

وجبان باملستضعفني حلماية بقائه وأمنه.
وتابع في تغريدة على »تويتر«: »تأبى مروءة العرب، إال أن يتحمل 
املرء )والدول( املسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، وال يلقي 
املسؤولية على غيره، بأي حال من األح��وال، خاصة من هم أقل من 

حيث احلجم والقوة«.
وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي »على أبناء اليمن والشعوب 
العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران ال 
ينظر ملؤيديه سوى ك��أدوات لتحقيق أطماعه وحمايته ال حلماية 

دولهم وشعوبهم«.

إل��ى ذل��ك، أك��د العاهل السعودي، امللك سلمان بن عبد العزيز، 
اجلمعة، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي ميثل تصعيدا خطيرا 

وتهديدا ألمن املنطقة.
وقال إن السعودية ستتخذ اإلجراءات املناسبة للحفاظ على أمنها 

بعد استكمال التحقيقات.
ه��ذا وأعلن الرئيس األميركي، دون��ال��د ترمب، اجلمعة، فرض 

عقوبات على البنك املركزي اإليراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
ورد ترمب في تصريحات للصحافيني في البيت األبيض، على 
سؤال حول اخليارات العسكرية مع إيران حيث قال: »إن الواليات 
املتحدة دائما مستعدة«.  وأضاف: »إيران أفلست تقريبا، ووضعها 

االقتصادي صعب جدا«.

احلديدة في  احلوثيون  نفذه  لهجوم  يتصدى  اليمني  اجليش 
أعلن اجليش اليمني، التصدي لهجوم واسع شنه احلوثيون على 

مواقع القوات املشتركة في محافظة احلديدة غربي البالد.
ج��اء ذل��ك وف��ق ما ص��رح به لألناضول، املتحدث باسم القوات 
املشتركة )تابعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي( العقيد 
وضاح الدبيش. وأضاف الدبيش، أن »الهجوم بدأ فجر اليوم على 
مواقع اجليش شرقي مدينة احلديدة، واستخدمت فيه مختلف أنواع 

األسلحة اخلفيفة واملتوسطة مبا فيها قذائف الهاون«.
وأشار أن »الهجوم يأتي ضمن مسلسل اخلروقات املستمرة التي 
ترتكبها جماعة احلوثي، رغم سريان وقف إطالق النار )مع القوات 
احلكومية( في مختلف جبهات القتال باحلديدة من قبل األمم املتحدة«، 

وفق اتفاق السويد منتصف ديسمبر املاضي.
وأوضح أن قوات اجليش تصدت للهجوم، دون مزيد من التوضيح 

عما إذا كان هناك خسائر بني اجلانبني.
وذكر أن عدد خروقات احلوثيني منذ إعالن 9 سبتمبر اجلاري، 
»وصلت 442«، مؤكدا أن ما يجري في احلديدة حاليا هي »حرب 
مكتملة األرك��ان، ونسف واضح التفاق الهدنة املعلنة من قبل األمم 
املتحدة«. وأكد أن تلك »احلرب وحتضيراتها وتفاصيلها تتم حتت 

أنظار البعثة األممية، ومبعرفة وتغاضي املبعوث األممي«.
وقضى االتفاق بوقف إط��الق النار، وسحب ق��وات الطرفني إلى 
خارج مدينة احلديدة، دون أن يتسنى تطبيقه إلى اليوم، بسبب تباين 

في تفسير عدد من بنوده.
ول��م يتسن لألناضول احلصول على تعقيب ف��وري من جماعة 
»احلوثي« حول ما أفاد به الدبيش، أو ممثلي البعثة األممية املراقبة 

لوقف إطالق النار.

الزور دير  في  للنظام  تابعة  حواجز  على  يسيطرون  غاضبون  متظاهرون  سورية: 
شهدت التظاهرة التي خرجت في ريف دير ال��زور، مقتل اثنني 
وإصابة 11 آخرين إثر إطالق قوات النظام السوري الرصاص احلي 
على املتظاهرين عند املنطقة الفاصلة بني مناطق نفوذ قوات سوريا 
الدميقراطية ومناطق نفوذ النظام على تخوم قرية الصاحلية 
شمال دير الزور، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان أمس 

السبت.

وخرجت تظاهرة حاشدة في شمال املدينة، شارك فيها املئات من 
أبناء املنطقة وتوجهوا نحو أحد حواجز النظام مطالبني بخروج 
كافة امليليشيات اإليرانية، وقوات النظام، ومتكنوا بعد مشادات من 

السيطرة عليه، بحسب ما أكد املرصد.
وفي التفاصيل، اقتحم املتظاهرون حاجز “كازية صقر” التابع 

لقوات النظام، مطالبني العناصر باالنسحاب منه، وسيطروا عليه.


