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اجليش اليمني يطارد احلوثيني شرق صنعاء
وقع العشرات من عناصر ميليشيا احلوثي االنقالبية، 
بني قتيل وجريح في كمني محكم نفذه اجليش اليمني، في 
جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء. واستدرج اجليش 
الوطني، السبت، مجاميع من العناصر احلوثية التي 
حاولت التقدم إلى مواقعه، لتقع فريسة نيران أسلحته، 

التي حصدت العشرات منهم بني قتيل وجريح .
وبحسب املوقع الرسمي للجيش اليمني، فإن اشتباكات 

مستمرة تدور في جبهة نهم، وص��والً إلى محيط معسكر 
ماس، التي تكبدت فيه امليليشيا خسائر كبيرة في محيطه، 
حتى اخل��ط األسفلتي، ال��ذي تسيطر عليه ق��وات اجليش 

نارياً.
وأظهرت مقاطع مصورة وزعها املركز اإلعالمي للجيش 
اليمني مشاهد من املعارك العنيفة التي يخوضها اجليش 
واملقاومة وه��و في زحفه املستمر على مواقع امليليشيا 

احلوثية االنقالبية، التي تتساقط أمامه، كما حتترق آلياتها 
وأطقمها القتالية إثر استهدافها بشكل دقيق.

وأوضحت املشاهد مطاردات اجليش لعناصر امليليشيا 
ال��ت��ي تفر م��ن أرض امل��ع��رك��ة، ج���راء بسالة اجل��ي��ش في 
االشتباكات التي استخدم فيها مختلف األسلحة، مستهدفاً 
مجاميع وتعزيزات امليليشيا احلوثية، التي ُمنيت بخسائر 

كبيرة في عتادها واألرواح.
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13 فلسطينيًا من الضفة الغربية االحتالل يعتقل 

فلسطني: ننسق مع األردن حلماية األقصى من اعتداءات االحتالل

6 جيوش عربية جتري
 تدريبات كبرى في مصر

أع��ل��ن��ت ف��ل��س��ط��ني، أم����س اإلث���ن���ني، 
أن��ه��ا تنسق م��ع األردن حلماية املسجد 
األقصى من اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي 

ومستوطنيه.
وقالت وزارة اخلارجية الفلسطينية في 
بيان، إنها تتابع باهتمام كبير التصعيد 
اإلسرائيلي جتاه املسجد األقصى وساحاته 
على كافة املستويات، العربية، واإلسالمية، 

واإلقليمية والدولية.
وأضافت الوزارة، أنها جتري تنسيق مع 
اجلانب األردن��ي لتوفير احلماية للمسجد 

األقصى.
وأوضحت أن االجتماع املنعقد األسبوع 
امل��اض��ي بالعاصمة ع��م��ان، ب��ني وزي��ري 
خارجية فلسطني رياض املالكي، واألردن 

أمين الصفدي، يأتي في هذا اإلطار.
وأدان��ت استهداف االحتالل اإلسرائيلي 
واجلمعيات االستيطانية للمسجد األقصى 
م��ن خ��الل تصعيد االق��ت��ح��ام��ات اليومية 
املتواصلة والدعوات العلنية حلشد املزيد 

من املشاركني فيها.
كما أدان���ت اخل��ارج��ي��ة الفلسطينية، 
أداء الطقوس التلمودية )طقوس دينية 

يهودية( في ساحات املسجد.
وأردف����ت: “تنظر فلسطني بخطورة 
بالغة لهذا التصعيد خاصة في ظل املرحلة 
االنتقالية الراهنة إلدارة الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب”.
وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ عام 
2003، باقتحام املسجد في جميع أيام 
األسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت، عبر 

باب املغاربة، في اجلدار الغربي للمسجد.
وتطالب دائ��رة األوق��اف اإلسالمية في 
القدس، التابعة ل��أردن، واملسؤولة عن 
إدارة شؤون املسجد، بوقف االقتحامات، 

لكن الشرطة اإلسرائيلية لم تستجب.       
وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلى أمس  
االثنني، حملة اعتقاالت واسعة طالت 13 

فلسطينيا م��ن الضفة الغربية، وذك��رت 
وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( أن االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقل أربعة فلسطينيني من 
بلدة كفر نعمة في رام الله، بعد أن داهم 

منازلهم وعبث مبحتوياتها.
وف��ي اخلليل، اعتقلت ق��وات االحتالل 
اإلسرائيلي سبعة فلسطينيني م��ن بلدة 
بيت كاحل، ومن مخيم العروب، ومن بلدة 

سعير، ومن بلدة بيت عوا، ومن بيت أمر، 
كما اعتقلت فلسطينيني اثنني من نابلس، 
بعد أن داهمت منزلي ذويهما في منطقة 

اجلبل الشمالي.

الرجوب: مواعيد االنتخابات أعاقت 
جناح احلوار الفلسطيني بالقاهرة

قال أمني سر اللجنة املركزية حلركة 
“فتح” جبريل الرجوب، إن ح��وارات 
املصاحلة الفلسطينية األخ��ي��رة في 
القاهرة، “لم تنجح” بسبب خالفات 
مع حركة حماس حول مواعيد إجراء 

االنتخابات.
وف��ي لقاء مع تلفزيون “فلسطني” 
احلكومي، قال الرجوب: “في حوارات 
ال��ق��اه��رة، ارتطمنا بإشكالية أثارها 
إخ��وان��ن��ا ف��ي ح��رك��ة ح��م��اس، ولكنا 
مقتنعون أن ه��ن��اك أم��ال باستئناف 

احلوار بأي وقت”.
وأضاف: “احلوارات لم تنجح بسبب 
موضوع التزامن )ف��ي االنتخابات(، 
ه��م )ح��م��اس( يسألون مل��اذا ال جتري 
دفعة واحدة؟”، في إش��ارة إلى إجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
وامل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي )ب��رمل��ان منظمة 

التحرير( بشكل متزامن”.
وتابع: “كل األطر الفلسطينية اتفقت 
على أن تبدأ االنتخابات بالتشريعي 
ثم تنتهي باملجلس الوطني”. وأكمل 
ال���رج���وب: “ملف امل��ص��احل��ة شائك 
ومعقد. لم ننجح )ب��ح��وارات القاهرة 
األخيرة(، لكن أعتقد خلقنا أساسا ميكن 

أن يقودنا لالتفاق”.
وأكد أن احلوار الفلسطيني الداخلي 
“ال يخضع ألي حتوالت أو تغييرات أو 

مواقف )..( عودة العالقة مع إسرائيل، 
خطوة اضطرارية لن يكون لها تبعات 
أو بعد سياسي، ول��ن يكون له تأثير 

سلبي على املصاحلة”.
وال����ث����الث����اء، اخ��ت��ت��م��ت “فتح” 
و”حماس” ل���ق���اءات ف��ي العاصمة 
املصرية ب�”التفاهم على عدد من النقاط 
)دون الكشف عنها(، واالت��ف��اق على 
استكمال اجتماعات احلركتني خالل 

الفترة املقبلة”.
وف��ي سبتمبر املاضي، أج��رى وفدا 
“فتح” و”حماس” لقاءات ثنائية في 
تركيا اتفقا خاللها على “رؤية” سُتقدم 

حلوار وطني شامل.
وم��ن��ذ 2007، ي��س��ود ان��ق��س��ام بني 
ح��رك��ت��ي “حماس” ال��ت��ي تسيطر 
على قطاع غ��زة، و”فتح”، ول��م تفلح 

وساطات واتفاقات في إنهائه.
وبالتزامن مع لقاءات القاهرة، أعلنت 
السلطة الفلسطينية، استئناف التنسيق 
“األمني واملدني” مع إسرائيل بعد وقفه 
بقرار من الرئيس محمود عباس، في 
19 مايو املاضي، احتجاجا على مخطط 
إس��رائ��ي��ل��ي يستهدف ض��م نحو ثلث 

مساحة الضفة الغربية احملتلة.
واع��ت��ب��رت ح��رك��ة “حماس” ق��رار 
السلطة الفلسطينية “طعنة جلهود 

بناء الشراكة الوطنية”.

االحتالل يعتقل فلسطينيني

جانب من التدريب

انطلقت في مصر، فعاليات التدريب 
املشترك “سيف العرب”، بعد أن اكتمل 
خالل األيام املاضية وصول كافة القوات 
واملعدات للدول املشاركة عبر القواعد 

اجلوية واملنافذ البحرية.
ومب���ش���ارك���ة م��ص��ر وال��س��ع��ودي��ة 
واإلمارات واألردن والبحرين والسودان، 
إنطلق ت��دري��ب “سيف العرب” ال��ذي 
ت��س��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى ال��س��ادس 
والعشرين م��ن نوفمبر اجل����اري، في 
ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد 
جنيب العسكرية، شمال غربي مصر، 

ومناطق التدريبات اجلوية والبحرية 
بنطاق املنطقة الشمالية العسكرية.

وتتضمن املراحل األولى من التدريب 
إجراءات التلقني وأسلوب تنظيم التعاون 
لتوحيد املفاهيم، وصقل املهارات إلدارة 
املهام املشتركة بالدقة املطلوبة وفي 
التوقيتات احملددة، وذلك أثناء تنفيذ كافة 
املهام التدريبية لتحقيق أقصي استفادة 
ممكنة من التدريب، وللوصول بالقوات 
املشتركة فى التدريب الى مستوى راق 
واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات، 
بالتنسيق بني مختلف األسلحة البحرية 

واجلوية والبرية.
وي��أت��ي ت��دري��ب “سيف ال��ع��رب “ 
اس��ت��م��راراً لتنمية وتعزيز العالقات 
العسكرية بني مصر وال��دول العربية، 
باعتباره واح���داً م��ن أرق��ى التدريبات 
التى تنفذ على مستوى الوطن العربي 
بهدف تنمية وترسيخ أس��س التعاون 
ال��ع��س��ك��ري، وت��ط��وي��ر العمل املشترك 
بني القوات املسلحة املصرية والقوات 
امل��س��ل��ح��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��اس��ت��خ��دام كافة 
األسلحة وامل��ع��دات ذات التكنولوجيا 

املتطورة.

انطالق جولة ثانية من ملتقى 
احلوار السياسي في ليبيا

أعلنت بعثة األمم املتحدة، أمس اإلثنني، انطالق جولة 
ثانية مللتقى احلوار السياسي في ليبيا. جاء ذلك وفق بيان 
مقتضب للبعثة األممية في ليبيا، عقب نحو أسبوع على 

اختتام اجلولة املباشرة من احلوار الليبي في تونس.
وأف��اد البيان ب�”انطالق اجلولة الثانية مللتقى احلوار 
السياسي في ليبيا، عبر تقنية االتصال املرئي، بحضور 

املبعوثة األممية ستيفاني وليامز”.
وفي تصريح لأناضول، قال عبد القادر حويلي، عضو 
املجلس األعلى للدولة الليبي وملتقى احلوار السياسي، إن 
البعثة األممية حددت آليات اختيار رئيس املجلس الرئاسي 
ونائبيه ورئيس ال��وزراء ونائبيه على أن يكون أحدهما 

إمرأة.
واختتمت أعمال اجلولة األولى مللتقي احلوار السياسي 
الليبي في تونس، بإعالن حتديد موعد إجراء االنتخابات في 

ديسمبر 2021 في البالد.
كما ت��واف��ق املجتمعون آن���ذاك على حتديد صالحيات 
املجلس الرئاسي واحلكومة، لكن عدة ملفات ال تزال عالقة، 

أبرزها حتديد شروط الترشح للمناصب السيادية.
ويشارك في امللتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف 
أمم��ي، وميثلون نوابا وأع��ض��اء باملجلس األعلى للدولة 
)نيابي استشاري(، وأعيانا وممثلني عن األقاليم الثالثة 

)طرابلس وبرقة وفزان(.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، 
إذ تنازع مليشيا االنقالبي خليفة حفتر بدعم من دول عربية 
وأجنبية، احلكومة على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى 

وجرحى بني املدنيني، بجانب دمار مادي هائل.
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية 
اجلديدة التي سيخرج بها ملتقى احل��وار السياسي، بعد 
العقبات التي تعرقل طريق ح��ل األزم���ة على املستويني 

االقتصادي والعسكري.

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية أم��س  االثنني، 
أنها أطلقت صاروخا مجنحا على محطة توزيع لشركة 

“أرامكو” السعودية في مدينة جدة.
وقال الناطق باسم القوات املسلحة التابعة جلماعة 
“أنصار الله”، العميد يحيى س��ري��ع، ف��ي بيان عبر 
“تويتر” صباح اليوم االثنني: “متكنت القوة الصاروخية 
من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ 
مجنح ن��وع ق��دس 2 وال���ذي دخ��ل اخل��دم��ة م��ؤخ��را بعد 
جت��ارب عمالنية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن 

عنها بعد”.
وأضاف املتحدث أن اإلصابة كانت “دقيقة جدا وهرعت 
سيارات اإلسعاف واإلطفاء إلى املكان املستهدف”، مشيرا 
إلى أن “هذه العملية النوعية تأتي ردا على استمرار 
احل��ص��ار وال��ع��دوان وف��ي سياق م��ا وع��دت ب��ه القوات 
املسلحة قبل أي��ام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق 

السعودي”.

العراق: »داعش« 
أمنيني  3 يقتل  

ُقتل 3 من الشرطة العراقية، في كمني لتنظيم “داعش” 
اإلره��اب��ي غربي ال��ب��الد، بحسب النقيب أحمد الدليمي، 

الضابط األمني في شرطة األنبار.
وق��ال الدليمي لأناضول: “داعش نصب كمينا لعربة 
مدنية تقل 3 أفراد من الشرطة كانوا يتوجهون ملنازلهم، في 
منطقة الصكار شرق الرطبة 310 كم غرب الرمادي، مركز 

محافظة األنبار”.
وأض��اف الدليمي: “التنظيم قتل أف��راد الشرطة وأحرق 
سيارتهم املدنية، فيما أقدم على إحراق صهريج واختطاف 
سائقه على السريع الدولي في منطقة الصكار أيضا”. ولفت 

ضابط األمن إلى أن “مصير السائق مجهول”.
وينفذ داعش، بني احلني واآلخر، عمليات قتل واستهداف 
للقوات األمنية واملدنيني غربي محافظة األن��ب��ار، وقرب 
احلدود العراقية مع األردن والسعودية وسوريا. وتوقع 

الهجمات خسائر مادية وبشرية بصفوف القوات.

استهدفت الفصائل املقاتلة في ريف إدلب، بصاروخ 
موّجه جتمعاً لعناصر قوات النظام واملسلحني املوالني 
لها، على محور بلدة كفروما، ما أدى إلى وقوع خسائر 
بشرية في صفوف العناصر، بحسب املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
من جهتها، جددت قوات النظام قصفها على مناطق 
جبل الزاوية، حيث استهدفت بلدتي البارة وكنصفرة 

وقرى بليون وإحسم وبينني جنوب إدلب.
وأشار املرصد إلى حتلق طائرة حربية يرجح أنها 
روسية في أجواء ريف إدلب، تزامناً مع حتليق طائرة 

استطالع روسية في سماء املنطقة.
وك��ان امل��رص��د ق��د أك��د ف��ي وق��ت سابق م��ن اليوم 
شن ق��وات النظام قصفاً برياً على مناطق في بينني 
والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف 

إدلب اجلنوبي.
كما دارت اشتباكات بني قوات النظام واملسلحني 
امل��وال��ني لها من ط��رف، والفصائل و”هيئة حترير 
الشام” من ط��رف آخ��ر، على محور فليفل وبينني، 

ترافقت مع استهدافات متبادلة.
من جهتها، استهدفت القوات التركية املتمركزة في 
معسكر املسطومة بالقرب من مدينة إدلب بثالث قذائف 
مدفعية مدينة سراقب اخلاضعة لسيطرة قوات النظام 

واملسلحني املوالني لها.
كما جرت استهدافات متبادلة بني قوات النظام من 
جهة، والفصائل من جهة أخرى، حيث قصفت األولى 
مواقع الفصائل غرب مدينة سراقب، فيما ردت الفصائل 
بالقصف على مواقع قوات النظام في املدينة ومحيطها، 

دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اآلن.

أعلنت وزارة الداخلية املغربية، 
أم��س اإلث��ن��ني، تفكيك، خلية وصفتها 
ب�”اإلرهابية” ع��ل��ى ص��ل��ة بتنظيم 
“داعش”، تتكون من 3 أفراد، مبدينتي 

إنزكان وأيت ملول )وسط(.
جاء ذلك في بيان ص��ادر عن املكتب 
امل��رك��زي لأبحاث القضائية التابع 
للمديرية العامة ملراقبة التراب الوطني 

)املخابرات/تابعة للوزارة(.
وأف���اد البيان، ب��أن “املكتب متكن، 
م��ن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 

ثالثة عناصر موالني لداعش، تتراوح 
أعمارهم بني 26 و28 سنة، وينشطون 

مبدينتي إنزكان وأيت ملول”.
وأض��اف أن “األبحاث والتحريات 
األول��ي��ة املنجزة أك��دت أن زعيم هذه 
اخللية ق��ام مبعية مشاركيه بإعالن 
بيعتهم للخليفة امل��زع��وم لتنظيم 
داعش، قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات 
إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار 

اململكة”.
وأردف: “إجراءات البحث والتتبع 

أفادت بأن أفراد هذه اخللية اإلرهابية 
كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية 
ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة 
العبوات الناسفة، وذل��ك باملوازاة مع 
إشادتهم بالعمليات اإلرهابية لداعش 

بعدد من الدول األجنبية”.
ووفق ذات البيان، فقد أسفرت عملية 
القبض على املتهمني عن “حجز أسلحة 
بيضاء كبيرة ومتوسطة احلجم، إضافًة 
إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات 

طابع متطرف”.

3 أفراد املغرب: تفكيك خلية  إرهابية مكونة من 

استهداف  يزعمون  احلوثيون 
جدة في  »أرامكو«  لـ  منشأة  

خــســائــر بــصــفــوف الــنــظــام 
ومــيــلــيــشــيــاتــه إثـــــر قــصــف 

صاروخي في ريف إدلب


