
أّك��دت الرياض للمرة األول��ى فجر السبت، 
أّن الصحافي السعودي جمال خاشقجي توفي 
ف��ي قنصليتها باسطنبول اث��ر وق��وع شجار 
و«اشتباك ب��األي��دي« مع ع��دد من األشخاص 

داخلها.
وعلى اإلث��ر، قال الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إن تفسيرات الرياض »جديرة بالثقة« 

معتبرا أنها »خطوة أولى مهمة«.
وبالتزامن مع االعالن، أمر العاهل السعودي 
امل��ل��ك سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ب��إع��ف��اء نائب 
رئيس االس��ت��خ��ب��ارات العامة أحمد عسيري 
واملستشار ف��ي ال��دي��وان امللكي برتبة وزي��ر 
سعود القحطاني،، إضافة إلى مسؤولني آخرين 
في جهاز االستخبارات، فيما ذك��رت الرياض 
أّنها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية، وفق 
ما ج��اء في بيان رسمي نقلته وكالة األنباء 

السعودية.
وق��ال ترامب معلقا على اإلع��الن السعودي 
»نحن لم ننته بعد من تقييمنا أو من التحقيق 
ولكنني أعتقد أّنها خطوة أولى مهّمة« مضيفا 
»نحن جنري حتقيقا في الوقت الراهن. لدينا 
الكثير م��ن ال��ن��اس ال��ذي��ن يعملون على هذه 
القضية )...( ولدينا دول أخرى تعمل عليها. 

هذه مشكلة جدية للغاية«.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن البيان أّن 
»التحقيقات األولية التي أجرتها النيابة العامة 
أظهرت قيام املشتبه به بالتوّجه إلى إسطنبول 
ملقابلة املواطن جمال خاشقجي وذل��ك لظهور 
مؤّشرات تدّل على إمكانية عودته للبالد«، من 

دون أن تفصح عن هوية املشتبه به.
 وأض��اف البيان »كشفت نتائج التحقيقات 
األولية أّن املناقشات التي مّتت مع املواطن جمال 
خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية اململكة في 
إسطنبول من قبل املشتبه بهم لم تسر بالشكل 
املطلوب وتطّورت بشكل سلبي أّدى إلى حدوث 
شجار واشتباك ب��األي��دي ب��ني بعضهم وبني 
املواطن جمال خاشقجي، وتفاقم األمر مّما أدى 

إلى وفاته«.
وتابع أّن هؤالء حاولوا »التكّتم على ما حدث 
والتغطية على ذلك«، مشيرا الى أّن »التحقيقات 
في ه��ذه القضية مستمرة مع املوقوفني على 
ذّمتها والبالغ عددهم 18 شخصا من اجلنسية 

السعودية«.
وف��ي وق��ت الح��ق، أص��در »م��رك��ز التواصل 
الدولي« التابع لوزارة اإلعالم السعودية الحقا 
بيانا باإلنكليزية نسب إلى »مصدر مسؤول«، 
ذك��ر فيه أن املناقشات في القنصلية اتخذت 
»منحى سلبيا« وانتهت مبشادة أدت إلى وفاة 
خاشقجي و«محاولة« من مستجوبيه ل�«إخفاء 

ما حصل«.
ك��م��ا أع��رب��ت ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات العربية 
واإلسالمية أمس السبت، عن موقفها املتضامن 

بقوة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات 
حول قضية الصحافي جمال خاشقجي، وترفض 

أي مساس بسيادتها واستقرارها.
وأشادت دولة اإلمارات بتوجيهات وقرارات 
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، بخصوص احل��ادث املؤسف 

واألليم ال��ذي أودى بحياة املواطن السعودي 
جمال خاشقجي.

وأثنى وزي��ر اخلارجية والتعاون الدولي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ما أواله 
امللك سلمان من اهتمام كبير وحرص بالغ على 
حتري احلقيقة في هذا املوضوع وهو ما جتسد 

في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل ومبا 
يكفل احملاسبة القانونية العادلة.

وقال إن »اململكة العربية السعودية ممثلة 
بقيادتها كانت وال تزال دولة املؤسسات التي 
تقوم على ال��ع��دل واإلن��ص��اف، وإن ال��ق��رارات 
واإلج��راءات امللكية التي اتخذت بعد التحقيق 

الذي مت في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه 
القيم وامل��ب��ادىء الراسخة مب��ا يكفل تطبيق 

القانون والعدالة«.
وكما أشادت مملكة البحرين باالهتمام الكبير 
خل��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان ملك، 
ألجل إرساء العدل واإلنصاف وكشف احلقائق 

بكل ن��زاه��ة وموضوعية، وه��و م��ا جتسد في 
التوجيهات احلكيمة والقرارات امللكية السديدة 
والفورية بشأن قضية املواطن السعودي جمال 
خاشقجي، وال��ت��ي تؤكد أن اململكة العربية 
السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة 
والقيم واملبادىء التي تكفل تطبيق القانون على 

اجلميع دون استثناء.
وش���ددت البحرين على أن اململكة مب��ا لها 
من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من 
مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل 
أساس األمن واالستقرار في املنطقة والعالم، 
وجددت موقفها املتضامن بقوة معها في كل ما 
تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل 

ما ميس أمنها وسيادتها واستقرارها.
وبدورها، أعربت مصر عن تثمينها لنتائج 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األول���ي���ة ف��ي ق��ض��ي��ة الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب 

العام باململكة العربية السعودية صباح أمس.
وأك��دت مصر أن ه��ذه اخلطوة تبرهن على 
حرص والتزام اململكة بالتوصل إلى حقيقة هذا 
احلادث واتخاذ اإلج��راءات القانونية الواجبة 
جتاه األشخاص املتورطني فيه، ما يؤكد التزام 
اململكة مبتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف 
وف��ي إط��ار م��ن القانون مب��ا يكفل الكشف عن 

احلقيقة كاملة.
وأش����ارت إل���ى أن ال���ق���رارات واإلج�����راءات 
احلاسمة والشجاعة التي اتخذها امللك سلمان 
تتسق م��ع التوجه املعهود ل��ه نحو اح��ت��رام 

مباديء القانون وتطبيق العدالة النافذة.
وقالت األمانة العامة لهيئة كبار العلماء في 
السعودية، إن »التوجيهات وال��ق��رارات التي 
أمر بها خادم احلرمني الشريفني، تأتي انطالقا 
مم��ا تأسست عليه اململكة م��ن حتقيق العدل 
واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية مبحاسبة 
أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت 

الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات«.
وأك��دت حرص القيادة على حتقيق العدالة 
ومحاسبة املتورطني، وهو ما يشهد به تاريخها 
الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة 
مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير 

أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية.
وأع����رب امل��ج��ل��س األع��ل��ى ل��راب��ط��ة العالم 
اإلس��الم��ي ب��اس��م ال��ش��ع��وب اإلس��الم��ي��ة، عن 
تضامنه الكامل مع اململكة العربية السعودية 
قيادة وشعبا، ُمِدينا احمل��اوالت اليائسة التي 
تستهدفها من ِقَبل لفيف املتربصني، مؤكدا أن 
استقرار اململكة وأمنها بالنسبة للعالم اإلسالمي 
خط أحمر. وش��دد أعضاء املجلس على أن أمن 
واستقرار اململكة العربية السعودية خط أحمر 
بالنسبة املسلمني، مؤكدين تأييدهم ملا صدر عن 
اململكة من بيان حكيم يتسم بالثقة واحلزم في 

مواجهة أساليب االرجتال واإلغراض.
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االحتالل يعتقل مدير املخابرات الفلسطينية بالقدس وصيادين من غزة
اعتقلت البحرية الصهيونية، صباح السبت، صيادين فلسطينيني 

اثنني قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة.
وأف��اد احتاد جلان العمل الزراعي الفلسطيني )غير حكومي(، 
في بيان، أن الصيادين الشقيقني؛ كرمي ومحمد أبو حسان، تعرضا 
لالعتقال أثناء عملهما، على بعد ثالثة أميال بحرية من شاطئ 
منطقة »بيت الهيا«. وأشار االحتاد أن القوات اإلسرائيلية صادرت 

قارب الصيادين ومعدات الصيد اخلصاة بهما بعد اعتقالهما.

ولم يصدر أي تعليق من اجليش اإلسرائيلي بشأن احلادثة، حتى 
الساعة )6.55 ت.غ(. ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن 
قوات اجليش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها جتاه مراكب 
الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة جتاوزهم منطقة 

الصيد التي حددتها تل أبيب ب� 3 أميال بحرية.
كما اعتقل اجليش اإلسرائيلي، صباح أمس السبت، مدير جهاز 
املخابرات الفلسطينية مبدينة القدس، العقيد جهاد الفقيه، بعد 

أن أوقفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله. وذك��رت وكالة األنباء 
الرسمية الفلسطينية »وفا«، أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت »الفقيه« 
على حاجز عسكري نصبته له قرب بلدة »اجلديرة« شمال غربي 
القدس احملتلة. وأشارت الوكالة إلى أن اجليش اإلسرائيلي اقتاد 
»الفقيه« وهو من سكان بلدة »قطنة«، إلى مركز حتقيق »املسكوبية« 
بالقدس. ولم يصدر على الفور، تعقيب من السلطات اإلسرائيلية 

حول ما أوردته وكالة »وفا«.

إشادات عربية ودولية بقرارات العاهل السعودي  

الرياض تؤكد وفاة الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول

العاهل السعودي امللك سلمان وولي عهده األمير محمد بن سلمان

88 ألف مسلح في سورية منذ تدخلها روسيا تؤكد مقتل 

6 رهائن من أصل »داعش« يفرج عن 
27 خطفهم في السويداء  

أف���رج تنظيم ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة عن 
ستة رهائن من بني 27 درزيا خطفهم في 
يوليو خالل هجوم في محافظة السويداء 
بجنوب سورية، لقاء فدية وإفراج النظام 
السوري عن معتقالت لديه يطالب بهن 

التنظيم.
وق��ال مدير املرصد ال��س��وري حلقوق 
اإلن��س��ان رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن لوكالة 
فرانس ب��رس إن��ه »ج��رى اإلف���راج خالل 
الليل ع��ن 6 مختطفني م��ن سكان ريف 
السويداء الشمالي الشرقي« هم سيدتان 
وأربعة أطفال مشيرا إلى أنها »أول دفعة 
م��ن املختطفني ال�27 احملتجزين لدى 

)التنظيم( وهم 18 طفال و9 مواطنات«.
وأضاف أن ذلك جرى في سياق »أولى 
خطوات تنفيذ صفقة« مت التوصل إليها 

مع النظام السوري وحليفه الروسي.
وشن التنظيم املتطرف في 25 يوليو 
سلسلة هجمات متزامنة على مدينة 
السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن 
مقتل أكثر من 260 شخصا، في اعتداء 
هو األكثر دموية الذي يستهدف األقلية 
ال��درزي��ة منذ بداية ال��ن��زاع في سورية. 

وخطف التنظيم ثالثني شخصا.
ومنذ خطف ال��ره��ائ��ن، ق��ام التنظيم 
اجل���ه���ادي ف��ي اخل��ام��س م��ن أغسطس 
بإعدام ش��اب جامعي )19 عاما( بقطع 
رأسه، وأعلن بعد أيام وفاة سيدة مسّنة 
)65 عاما( من بني الرهائن جراء مشاكل 
صحية، ثم أعلن في مطلع أكتوبر إعدام 

شابة في اخلامسة والعشرين من العمر.
وب��ث التلفزيون ال��س��وري الرسمي 
ص��ورا للمفرج عنهم لدى وصولهم الى 
مدينة السويداء أظهرت سيدة لفت حول 
رأسها وشاحا أبيضا إلى جانب والدتها 
وأطفالها األربعة يرتدون ثيابا متسخة 

وبعضهم حليق الراس.
وقالت رسمية اب��و عمار التي كانت 
تلف وجهها املتعب بوشاحها األبيض إنها 

»فرحة ال توصف، لكن فرحتي ناقصة الن 
ابني لم يأت معي«.

وما يزال التنظيم يحتجز نحو عشرين 
ش��خ��ص��ا آخ���ري���ن، وف���ق ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ال��ذي قال إنه »من املتوقع إط��الق سراح 
احملتجزين اآلخرين خ��الل الساعات أو 

األيام القادمة«.
وي��ن��ص االت��ف��اق ال���ذي مت التفاوض 
عليه مع النظام السوري على دفع فدية 
من مليون دوالر عن كل رهينة باإلضافة 
ال��ى إط���الق س���راح نحو ستني معتقلة 
من التنظيم لدى النظام ووق��ف الهجوم 
ضد اجلهاديني في املنطقة الصحراوية 

للسويداء، بحسب املرصد.
وذك��ر عبد الرحمن انه »ج��رى تسليم 

املعتقالت احملتجزات ل��دى النظام الى 
التنظيم« دون ان يتمكن م��ن حتديد 
ع���دده���ن. ك��م��ا يتضمن االت���ف���اق قيام 
ق��وات س��وري��ة الدميقراطية، املدعومة 
من واشنطن واملؤلفة من مقاتلني عرب 
وأك����راد، ب��اط��الق س���راح معتقالت من 
التنظيم محتجزات لديها، بحسب املصدر.

وأكدت وكالة األنباء الرسمية )سانا(، 
من جهتها اخلبر، مشيرة إلى أن ذلك مت 
»بجهود اجلهات املعنية«. ونقلت عن 
محافظ السويداء أنه »سيتم حترير باقي 

املخطوفني في القريب العاجل«.
وتولت روسيا بالتنسيق مع احلكومة 
ال��س��وري��ة، منذ أش��ه��ر،  ال��ت��ف��اوض مع 
التنظيم. كما شكلت عائالت املخطوفني 

مع ممثلني للمرجعيات الدينية وفدا محليا 
للتفاوض. 

ُمني التنظيم املتطرف خالل العامني 
املاضيني بهزائم متالحقة في سورية، ولم 
يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة 
في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية 

شرق حمص.
وف���ي ش���رق ال��ب��الد، واص��ل��ت ق��وات 
س��وري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة هجومها على 
محافظة دير الزور احلدودية مع العراق، 
الستعادة أخ��ر معقل للتنظيم املتطرف 

في املنطقة.
وق��ام التحالف ال��دول��ي، ال��ذي تقوده 
واشنطن، بشن ضربات جوية ملساعدة 
القوات في السيطرة على ه��ذه اجليوب 

امل��ك��ون��ة م��ن ب��ل��دات ه��ج��ني والشعفة 
والسوسة. وأسفرت غارات التحالف التي 
استهدفت اخلميس واجلمعة أخر معقل 
للتنظيم في محافظة دير الزور عن مقتل 
32 مدنيا بينهم سبعة أطفال، بحسب 

املرصد.
وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا 
مدمرا تسبب مبقتل أكثر من 360 ألف 
شخص وبدمار هائل في البنى التحتية 
ون��زوح وتشريد اكثر من نصف السكان 

داخل البالد وخارجها.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، أك���د وزي���ر ال��دف��اع 
الروسي سيرغي شويغو السبت مقتل 
ق��راب��ة 88 ال���ف م��س��ل��ح م��ن الفصائل 
امل��ع��ارض��ة واملقاتلة ف��ي س��وري��ة خالل 
ال��س��ن��وات ال��ث��الث،  منذ تدخل موسكو 
ل��دع��م ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة، وف���ق بيان 

لوزارة  الدفاع الروسية.
ونقل البيان عن شويغو قوله خالل 
منتدى في سنغافورة إن��ه »على امتداد 
العملية، مت القضاء على اكثر من 87500 
مسلح وحترير 1411 بلدة وأكثر من 95 

في املئة من األراضي السورية«.
وقال شويغو »لقد متت تصفية معظم 

املسلحني«.
ويفيد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
ومقره في بريطانيا أن ما يقرب من 365 
ألف شخص قتلوا خالل النزاع الذي اندلع 

قبل سبع سنوات.
تدخلت روسيا في النزاع في سبتمبر 
2015 ووف��رت االس��ن��اد اجل��وي لنظام 

الرئيس بشار األسد.
وق���ال ش��وي��غ��و إن ال��ق��وات اجل��وي��ة 
الروسية نفذت أكثر من 40 أل��ف مهمة 
قصف وأص��اب��ت نحو 120 أل��ف هدف 

للبنية التحتية »اإلرهابية«.
وقال وزير الدفاع إن »القوات املسلحة 
السورية تسيطر حاليا على األراضي التي 

يعيش فيها أكثر من %90 من السكان«.

امرأة وأربعة اطفال من بني الستة الذين أفرج عنهم في السويداء

العثور على أسلحة مخبأة للميليشيا شرق املدينة

اليمن: التحالف يدمر
غرفة عمليات سرية 

للحوثيني في احلديدة
  

دمرت مقاتالت التحالف في عملية دقيقة غرفة عمليات سرية مليليشيا 
احلوثي في قلب مدينة احلديدة، وقتلت من كان فيها، وبينهم رئيس 
عمليات املنطقة العسكرية اخلامسة في هيكل امليليشيا، إضافة إلى مسؤول 

التدريب والتأهيل في املنطقة.
وطهرت ألوية العمالقة، وفق موقع اليوم الثامن اليمني، اجلمعة، عددا 
من امل��زارع في املدخل الشرقي ملدينة احلديدة بعد تصديها بإسناد من 
التحالف العربي حملاولة تسلل حوثية في الساحل الغربي تهدف إلى فتح 

طريق صنعاء � تعز، وكبدت امليليشيا خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
وفي تعز، استعادت قوات الشرعية السيطرة على منطقة ُتبيِشَعة، 
وتلة صورة، ومواقع أخرى. كما مت إسقاط طائرة مسيرة تابعة مليليشيا 

احلوثي، كانت حتلق في سماء مديرية احُلَجرية في ريف محافظة تعز.
وعلى صعيد آخر، سيرت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، قافلة إغاثة 
تتكون من 1500 سلة غذائية و5 أطنان من املكمالت الغذائية لألطفال 

ملساعدة أهالي مديرية األزارق في محافظة الضالع.
من جهة أخرى، أعلن اجليش الوطني اليمني، اجلمعة، متشيط عدد من 
املواقع التي مت دحر ميليشيا احلوثي االنقالبية منها في مديرية احلالي 

شرق مدينة احلديدة.
وقال بيان أللوية العمالقة في اجليش اليمني، إن »قوات تابعة لأللوية 
نفذت عملية متشيط واسعة لعدد من امل��زارع احملاذية ملنطقة كيلو 10 

مبديرية احلالي، حيث كانت تتمركز ميليشيا احلوثي هناك«.
وأضاف البيان أن »قوات اجليش عثرت خالل العملية على عدد كبير 
من قذائف الهاون من عيار 120 وقذائف أخرى أخفتها امليليشيا في أنابيب 

الصرف الصحي بعدة مواقع عسكرية كانت تتخذها متارس منها«.
وذكر البيان الذي بثته وكالة األنباء اليمنية الرسمية، أن ألوية العمالقة 
وبإسناد من حتالف دعم الشرعية في اليمن، شن عمليات عسكرية واسعة 
لتطهير وتأمني املناطق التي مت دحر ميليشيا احلوثي منها في محافظة 
احلديدة وتكبد االنقالبيون احلوثيون خاللها خسائر فادحة ب��األرواح 

واملعدات واآلليات العسكرية.
من جهة ثانية، بحث مدير مكتب املبعوث األممي إلى اليمن محمد خاطر، 
وقيادة السلطة احمللية مبحافظة تعز جنوب غرب البالد، الترتيبات 

األولية لزيارة املبعوث األممي مارتن غريفيث إلى احملافظة.
وذكرت وكالة األنباء السعودية »واس«، أن خاطر والفريق املرافق له 
الذي يزور احملافظة منذ اخلميس، التقيا وكيل محافظة تعز رشاد األكحلي 
ومسؤولني آخرين، في مدينة التربة جنوب تعز، وفقا لوكالة األنباء 

اليمنية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن اجلانبني ناقشا تقييم زي��ارة الوفد األمم��ي إلى 
احملافظة وبحثا الترتيبات األولية لزيارة املبعوث األممي إلى احملافظة، 
وشملت النقاشات سبل التعاون في تقدمي اخلدمات املدنية واإلنسانية 

حملافظة تعز وإمكانية فتح مكتب لألمم املتحدة في احملافظة.
ومن جهته، أعرب مدير مكتب املبعوث األممي عن ارتياحه بزيارة تعز، 

قائال إن الزيارة تعد مقدمة لزيارات أخرى قادمة إلى احملافظة.
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