
قال وزير خارجية العراق إبراهيم 
اجل��ع��ف��ري، ال��ث��اث��اء، إن املنطقة 
مقبلة على »حتوالت نوعية وبالغة 
التأثير«، متمنيا أن تأتي باخلير على 

أبناء املنطقة.
وأض���اف ف��ي م��ؤمت��ر صحفي من 
مطار ب��ي��روت ال��دول��ي، حيث وصل 
ف��ي مستهل زي���ارة رسمية للبنان، 
أن »املنطقة مقبلة على إرهاصات، 
وأقصد بكلمة إرهاصات التحوالت 
النوعية واحل���ادة بالغة التأثير، 
وع��ادة كل اخلير في رحم اإلره��اص 
احل��اد«، دون أن يوضح ماهية تلك 
التحوالت. وأعرب اجلعفري عن أمله 
أن »تنطوي ه��ذه اإلره��اص��ات على 
اخلير ألبناء املنطقة، ألن فيها خزين 
من التراث والعطاءات املتجددة ومن 
الثروات والثقافة واألدب، وكل شيء 

في هذه املنطقة«.
ول���ف���ت إل����ى أن����ه »م��ث��ل��م��ا نحن 
وأص��دق��اؤن��ا نريد لهذه املنطقة كل 
اخلير، في املقابل يريد أع��داؤن��ا لها 

الشر«.
واعتبر أن »ذلك يتوقف على مدى 
وعي وإرادة شعوب املنطقة واإلصرار 
على اك��ت��س��اب احل��ق��وق املشروعة 
وتقدمي اخلير لبلدانها ولبلدان العالم 

األخرى«.
وت��اب��ع: »ع��ن��دم��ا ع��م��ت ال��ب��ل��دان 
العربية ونشرت لواءها على البلدان 
األخ��رى لم تنشر االستعمار كما هو 
في العالم الغربي، وال االغتيال، وال 
أش��اع��ت اجل��رمي��ة وامل��خ��درات، إمنا 

نشرت كل القيم والفضيلة«.
وأض����اف: »ن��ح��ن نتطلع إل��ى أن 
ترتقي العاقات العراقية اللبنانية 
إلى مصاف ال��دول املستقرة وتبادل 

املصالح، وتنعطف باملنطقة وتكون 
منوذجا لدول املنطقة، وأن تروج ملثل 

هذه العاقات أكثر فأكثر«.
ووص���ل اجل��ع��ف��ري إل���ى ب��ي��روت 
صباح أمس على منت طائرة خاصة 
مع وفد مرافق له في زي��ارة رسمية 
للبنان تستمر 3 أي��ام، يلتقي خالها 
ع���ددا م��ن امل��س��ؤول��ني اللبنانيني، 
وي��ب��ح��ث معهم ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

الثنائية والتطورات في املنطقة.
والتقى اجلعفري ف��ور وصوله 
ب��ي��روت، الرئيس اللبناني ميشال 

عون في قصر بعبدا.
وق��ال املتحدث باسم اخلارجية 
ال��ع��راق��ي��ة أح���م���د م��ح��ج��وب، في 
ب��ي��ان، إن��ه ج��رى خ��ال اللقاء بحث 
العاقات الثنائية بني البلدين وسبل 
ت��ع��زي��زه��ا«. وأض���اف محجوب أن 
»ال��زي��ارة تستمر ثاثة أي��ام يلتقي 
خالها اجل��ع��ف��ري )أي��ض��ا( رئيس 
مجلس النواب نبيه ب��ري، ورئيس 
ال���وزراء سعد احل��ري��ري، وع��ددا من 

القيادات السياسية والتنفيذية«.
ووص���ل اجل��ع��ف��ري إل���ى ب��ي��روت 
قادما من دمشق، إثر زي��ارة رسمية 
اس��ت��غ��رق��ت ي��وم��ني ال��ت��ق��ى خالها 
رئيس النظام السوري بشار األسد 

ومسؤولني في نظامه.
وب��ح��ث اجل��ع��ف��ري م��ع مسؤولي 
دمشق إع��ادة فتح املعابر احلدودية 

بني البلدين.
من جهة أخرى، كشف تقرير للجنة 
أم��ر رئيس مجلس ال���وزراء السابق 
حيدر ال��ع��ب��ادي بتشكيلها، نتائج 
حتقيقها في االحتجاجات وما تاها 
من اشتباكات في محافظة البصرة 

جنوبي الباد، في سبتمبر املاضي.

وخلص التقرير إل��ى أن األجهزة 
األمنية لم تستخدم القوة النارية 
من قبل األجهزة األمنية، وأن سقوط 
القتلى واجلرحى افي املظاهرات، من 
مدنيني وأمنيني كان »نتيجة إطاق 

النار من قبل عناصر مندسة«.
وق��ال التقرير وف��ق ما نقل موقع 
»ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز ال��ع��راق��ي، أمس 
الثاثاء، إن شرطة احملافظة لم تقم 
بواجبها في حفظ دوائر الدولة، ولم 

تنتشر بشكل صحيح.
 وش����دد ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى »ت��أث��ي��ر 
االنتماءات احلزبية لعدد من أف��راد 
الشرطة احمللية في البصرة في ترك 
واج��ب��ات��ه��م«، وع��ل��ى أن »العناصر 
امل��ن��دس��ة ك��ان��ت ت��ن��ت��م��ي ألح����زاب 
مختلفة«، متهما األم��ن ب��� »ضعف 
اجلانب االستخباري االستباقي الذي 
ساهم ف��ي ب��طء االج����راءات االمنية 

املتخذة«.
 واتهم التقرير محافظ البصرة 
ورئيس وأعضاء مجلس احملافظة، 
ب��ال��ت��ق��ص��ي��ر ف���ي امل���س���اع���دة على 
معاجلة األزم���ة، إل��ى ج��ان��ب غياب 
التنسيق وال��ت��ع��اون ب��ني احملافظ 
وقائد الشرطة« مضيفا أن احملافظ 
لم يقدم أي مساعدة للشرطة احمللية 
وقيادتها، رغم أن احملافظ هو رئيس 

اللجنة األمنية في احملافظة.
وُي��ذك��ر أن جلنة التحقيق ب��دأت 
عملها في 5 سبتمبر املاضي، مبشاركة 
عمليات وزارة الداخلية، وقيادة 
العمليات املشتركة، وق��ي��ادة القوة 
البرية، وجهاز األمن الوطني، وجهاز 
امل��خ��اب��رات الوطني، واستخبارات 
وأم����ن ال����دف����اع، واالس��ت��خ��ب��ارات 

العسكرية.
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حتطم طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها خالل طلعة تدريبية في شمال شرق اململكة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثاثاء حتطم طائرة عسكرية 
سعودية من ط��راز »ه��وك« في شمال شرق اململكة خال طلعة 
تدريبية ومقتل طاقمها. ونقلت وكالة األنباء السعودية عن 

مسؤول في ال��وزارة إن »إح��دى طائرات القوات اجلوية امللكية 
السعودية من نوع هوك سقطت اإلثنني أثناء طلعة تدريبية في 
املنطقة الشمالية الغربية ونتج عن احل��ادث استشهاد طاقمها 

اجل��وي«. وأك��د املصدر نفسه »ب��دء التحقيقات ملعرفة أسباب 
احل��ادث«. ولم يورد البيان أي تفاصيل إضافية عن عدد أفراد 

الطاقم أو مابسات سقوط الطائرة.

جلنة حتقيق رسمية تتهم مندسني بقتل ُمحتجني في البصرة

وزير خارجية العراق: املنطقة مقبلة على حتوالت »نوعية«

اتهام مندسني بقتل احملتجني في أحداث البصرة

مخابرات االحتالل تقتحم املسجد األقصى

فلسطني تطالب أستراليا باالمتناع عن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
طالبت وزارة اخلارجية واملغتربني في 
السلطة الفلسطينية، أمس الثاثاء، أستراليا، 
باالمتناع ع��ن االع��ت��راف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، 
إن ط��رح رئ��ي��س وزراء أس��ت��رال��ي��ا سكوت 
موريسون دراسة االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، ونقل سفارة باده من تل أبيب إلى 
القدس، يعد »خروجا على القانون الدولي 
وقرارات األمم املتحدة، وحتديدا قرار مجلس 

األمن رقم 478 لعام 1980«.
واستغربت ال���وزارة »املنطق املتناقض 
خل��ط��اب رئ��ي��س ال����وزراء األس��ت��رال��ي ال��ذي 
يؤكد التمسك بحل الدولتني، واالستمرار في 
تشجيع الطرفني على احل��وار واملفاوضات 
نحو اتفاق س��ام، بينما يفكر في االعتراف 

بالقدس كعاصمة إلسرائيل«.
وق��ال��ت إن »ه���ذا إج���راء سيشجع دول��ة 
االح��ت��ال على رف��ض اجللوس والتفاوض 
مع فلسطني، وبالتالي يبعدنا عن امكانية 
حتقيق ذلك السام، الهدف الذي يتحدث عنه 

موريسون«.
وطالبت اخلارجية الفلسطينية رئيس 
وزراء أستراليا بإعادة النظر في تصريحاته 
»امل���ض���رة مب��ص��ال��ح أس��ت��رال��ي��ا وم��واق��ف��ه��ا 
ال��دول��ي��ة«، داع��ي��ة امل��ع��ارض��ة االسترالية 
ومؤسسات املجتمع املدني، وقطاع التجارة 
واألع��م��ال األسترالي، واجلاليات العربية 
واإلسامية، إل��ى الضغط عليه لرفض هذا 

التوجه.
وفي تصعيد جديد، اقتحم عدد من عناصر 
مخابرات جيش االحتال اإلسرائيلي باحات 
املسجد األقصى أمس الثاثاء، وجتولوا في 

ساحاته، مع عشرات املستوطنني املتطرفني 
مستفزين املصلني املسلمني.

وأف�����ادت م��ص��ادر ف��ي دائ����رة األوق����اف 
اإلسامية في القدس، بأن نحو 60 مستوطنا 
متطرفا اقتحموا باحات املسجد األقصى، 

من جهة ب��اب املغاربة اخلاضع للسيطرة 
اإلسرائيلية الكاملة، وأن ع��ددا منهم حاول 

أداء طقوس دينية تلمودية.
وم��ي��دان��ي��ا، ت���واص���ل ق����وات االح��ت��ال 
اإلسرائيلي إجراءاتها األمنية املشددة في 

محيط البلدة القدمية واملسجد األقصى، بعد 
توتر شديد نتيجة سيطرة املستوطنني على 
منازل فلسطينية في عقبة اخلالدي، وبلدة 

سلوان.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ق���ال وزي����ر ال��ط��اق��ة 

اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، في كلمة ألقاها 
مبؤمتر ال��ق��ادة، ال��ذي عقد برعاية صحيفة 
»معاريف« اإلسرائيلية أمس الثاثاء، إنه 

متخوف من اندالع حرب جديدة في غزة.
وأش��ار شتاينتس، عضو املجلس األمني 
اإلسرائيلي املصغر، إل��ى أن خ��ط��ورة هذه 
احل��رب تكمن في غياب أي رؤي��ة أو أه��داف 

واضحة لها.  
وطالب في كلمته أمام املؤمتر، الذي حضره 
كبار رجال صنع القرار، والقيادات األمنية في 
إس��رائ��ي��ل، ب��ض��رورة ات��خ��اذ كافة التدابير 

للتوصل إلى تهدئة مع حماس في غزة«.
وح��ذر ال��وزي��ر اإلسرائيلي م��ن خطورة 
س��ي��اس��ات ح��ك��وم��ت��ه اآلن، م��وض��ح��ا أنها 

ستنعكس سلبا على إسرائيل في النهاية.
وف���ي  ال��س��ي��اق نفسه، كشفت صحيفة 
»إس��رائ��ي��ل ال��ي��وم« اليمينية أن خارجية 
االحتال اإلسرائيلي تنوي التعامل مع قضية 
اخل��ان األحمر وتهجير سكانها، باعتبارها 
قضية داخلية إسرائيلية ال يجوز ألي طرف 

دولي أو إقليمي التدخل فيها.
وذك���رت الصحيفة أن م��ن��دوب االحتال 
اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة، وعدد من كبار 
املسؤولني يجمعون اآلن الوثائق إلى تروج 
للخطر على وجود العائات البدوية نفسها 
في منطقة اخلان، ما يفرض نقلها إلى لتفادي 
الصدام مع سكان التجمعات االستيطانية 

التي تطوق اخلان األحمر.
ومن املنتظر طرح هذه الوثائق في اجللسة 
املقبلة باجلمعية ال��ع��ام��ة ل��أمم املتحدة 
التي ستناقش هذه القضية وفق الصحيفة 

اإلسرائيلية.

عناصر من مخابرات جيش االحتال يقتحمون باحات األقصى

قتيالن و15 جريحا باشتباكات 
مخيم »املية ومية« في لبنان

قتل شخصان وأصيب خمسة عشر شخصا بجروح 
باشتباكات ان��دل��ع��ت ف��ي مخيم امل��ي��ة وم��ي��ة لاجئني 
الفلسطينيني في جنوب لبنان بني انصار حركتي »فتح« 

و«انصار الله«.
جتددت االشتباكات صباح أمس الثاثاء، وافاد مصدر 
امني لبناني في بيروت، ان االشتباكات جتددت صباح 
أم��س الثاثاء، وق��د استخدم فيها القذائف واالسلحة 

الصاروخية.
واض���اف، ان حركة فتح شنت اكثر م��ن هجوم على 
معاقل أنصار الله التي حاول مقاتلوها التقدم على اكثر 

من محور.
واشار الى ان الرصاص طال االماكن احمليطة باملخيم، 
ما أدى الى شل احلركة في عدد من الشوارع الرئيسية في 
مدينة صيدا كما واغاق امل��دارس، مؤكدا ان هناك مساع 

تبذلها قيادات لبنانية وفلسطينية لوقف االشتباكات.

األردن: مقتل مطلوبني أمنيا 
5 آخرين في الزرقاء وتوقيف 

   
أعلنت ق��وات ال���درك األردن��ي��ة، أم��س ال��ث��اث��اء، مقتل 
اثنني من املطلوبني أمنيا بعد مداهمة لتوقيف مجموعة 
من »املطلوبني اخلطيرين جدا واملسلحني« في محافظة 

الزرقاء شمالي الباد.
وأف��ادت ق��وات ال��درك، في بيان على فيس ب��وك، بأن 
»قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك واألمن العام نفذت 
فجر هذا اليوم مداهمة للقبض على مجموعة من املطلوبني 
اخلطيرين جدا واملسلحني، والذين كانوا قد أطلقوا النار 
على دوري��ة لأمن العام قبل أي��ام في حي ال��زواه��رة في 

الزرقاء«.
وأض��اف البيان، »بعد تطويق املنزل بادر املطلوبون 
بإطاق عيارات نارية بكثافة باجتاه القوة، ومت الرد 
عليهم وفق قواعد االشتباك ما أدى إلى مقتل اثنني من 

املطلوبني، وإلقاء القبض على خمسة آخرين«.

7 مدنيني  اليمن: مقتل 
وإصابة آخرين بألغام زرعها 

احلوثيون في التحيتا
قتل سبعة مدنيني وأصيب عشرات آخ��رون بجروح 
مختلفة، نتيجة انفجار ألغام زرعتها امليليشيات احلوثية 
قبل طردها من منطقة الشجن التابعة ملديرية التحيتا في 

محافظة احلديدة، اإلثنني.
وق��ال املركز اإلع��ام��ي أللوية العمالقة، وف��ق موقع 
»نيوزمين« إن »سبعة مواطنني قتلوا إثر انفجار ألغام 

زرعتها امليليشيات احلوثية في منطقة الشجن بالتحيتا«.
وأض���اف »ك��م��ا أص��ي��ب ع��ش��رات امل��واط��ن��ني بشظايا 
األلغام التي زرعتها ميليشيات احلوثي، ونقلوا إلى أحد 

املستشفيات في مديرية التحيتا للعاج«.
وتسببت ألغام ميليشيات احلوثي في مجازر مروعة 
ضد املدنيني في مناطق الساحل الغربي بعد أن زرعتها 
بكثافة في مختلف األحياء السكنية، وامل��زارع، والطرق 

الرئيسية والفرعية.

املبعوث األميركي اخلاص
إلى سورية يعقد مباحثات

في تركيا والسعودية وقطر

العاصفة »لبان« تودي بحياة ثالثة 
أشخاص في اليمن وسلطنة عمان

كونا - أعلنت وزارة اخلارجية 
االميركية ان املبعوث االميركي 
اخلاص الى سورية جيمس جيفري 
يعتزم عقد مباحثات حول سورية 
في كل من تركيا واململكة العربية 

السعودية وقطر هذا االسبوع.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته 
م��س��اء االث��ن��ني ان جيفري سوف 
يلتقي في تركيا عددا من املسؤولني 
ف��ي احلكومة وزع��م��اء املعارضة 
ال��س��وري��ة ال���ى ج��ان��ب ج��م��اع��ات 

املجتمع املدني السورية.
واوض��ح��ت ان ج��ي��ف��ري س��وف 
يجدد التأكيد في مباحثاته بتركيا 
على التزام االدارة االميركية بالعمل 

ع��ل��ى ال��ت��وص��ل ال���ى ح��ل سياسي 
لأزمة السورية وفق قرار مجلس 
االمن رقم 2254 وال��ذي يرمي الى 
احال االمن واالستقرار والتعددية 

في سورية ويضمن امن جيرانها.
واض��اف��ت ان امل��ب��اح��ث��ات التي 
يعتزم جيفري عقدها في اململكة 
العربية السعودية وقطر سوف 
تؤكد ان اي اعتداء عسكري يرتكب 
ف��ي م��ح��اف��ظ��ة إدل���ب ش��م��ال غ��رب 
سورية سوف يؤدي الى »تصعيد 
متهور« للنزاع ف��ي س��وري��ة وفي 
املنطقة وس��وف يعرض املزيد من 
املدنيني السوريني للخطر ويدمر 

البنى التحتية. 

لقي ثاثة أشخاص على األق��ل مصرعهم 
وأصيب 33 أخرون بجروح في سلطنة عمان 
واليمن بسبب العاصفة امل��داري��ة »ل��ب��ان«، 
بحسب م��ا ذك���رت ال��ث��اث��اء األمم املتحدة 

والسلطات احمللية.
وأعلن مكتب تنسيق ال��ش��ؤون اإلنسانية 
التابع لأمم املتحدة )أوتشا( مقتل شخصني 
وجرح 33 آخرين في محافظة املهرة اليمنية 
بسبب السيول. وكان الدفاع املدني العماني 
أعلن اإلثنني مصرع عماني جرفته املياه في واد 

في ظفار )نحو 950 كلم جنوب مسقط(.
وفي اليمن، نقلت وكالة األنباء »سبأ« عن 
محافظ املهرة راجح باكريت إعانه احملافظة 
»منكوبة جراء السيول املتدفقة إثر العاصفة 
املدارية )لبان( التي ضربتها وتسببت بخسائر 

كبيرة في املمتلكات العامة واخلاصة«.
وأك���د ب��اك��ري��ت  أن »ال��وض��ع ك��ارث��ي في 
احملافظة ويفوق إمكانيات السلطة احمللية 

املتواضعة«، داعيا قوات التحالف الذي تقوده 
السعودية في اليمن واحلكومة اليمنية املعترف 

بها إلى تقدمي الدعم واملساعدة.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
تطرق  مساء األثنني عند إقالته لرئيس حكومته 
أحمد عبيد بن دغر إلى »فشل« احلكومة » في 
ات��خ��اذ اإلج�����راءات ال��ازم��ة مل��واج��ه��ة كارثة 
اإلعصار لبان مبحافظة املهرة وما أصاب أبناء 
املهرة جراء هذه الكارثة دون حترك فعلي من 

احلكومة«.
وفي مايو املاضي، اسفر اإلعصار »ميكونو« 
الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب 
غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا على 

االقل.
وتسبب االعصار بعزل أج��زاء من جزيرة 
سقطرى ف��ي اليمن ال���ذي يشهد ح��رب��ا منذ 
سنوات، ما دفع السلطات املعترف بها دوليا 

الى اعتبار اجلزيرة منطقة منكوبة. 
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ليبيا: القبض على أبرز أمراء 
داعش في النوفلية

قبض األهالي في منطقة الفقهاء، وسط الباد، 
على أح��د أب��رز أم���راء تنظيم داع��ش ف��ي منطقة 
النوفلية، القريبة من سرت املعقل السابق للتنظيم 
في ليبيا، وهو اإلرهابي املدعو »جمعة مسعود 
باحلسن النوفلي«. وأعلنت الكتيبة 128، بحسب 
»أخ��ب��ار ليبيا« أم��س الثاثاء، أن مجموعة من 
سكان منطقة الفقهاء سلموا اجليش مساء اإلثنني، 

اإلرهابي النوفلي املكنى ب�«أبوخالد« إلى الكتيبة.
وكان النوفلي، أمير املجموعة اإلرهابية التي 
شنت هجوما في نهاية يناير 2016، على شركة 
تركية »أوستايل« كانت تعمل بني البريقة وراس 

النوف النفطيتني، وذبح ثاثة من حراسها. 
وتبنى تنظيم داع��ش ال��ذي كان ُيسيطر على 
سرت الليبية يومها، الهجوم ونشر صورا أظهرت 
ذب��ح ح��راس الشركة، ف��ي إط��ار م��ا أطلق عليه 
داعش »غزوة مرادة«. وقاد النوفلي عدة هجمات 
أخ��رى للتنظيم ف��ي املنطقة النفطية الليبية، 
أبرزها الهجمات على حقول املبروك، والباهي، 

والظهرة«.


