
اعربت تركيا عن االس��ف ازاء 
ات��ف��اق ي��ب��دو ان��ه ات���اح ل��ع��دد من 
مسلحي تنظيم الدولة االسالمية 
مغادرة مدينة الرقة قبل سقوطها، 
معتبرة ان ه��ذه ال��واق��ع��ة تؤكد 
صحة حتذيراتها لواشنطن من 
مغبة ال��ت��ع��اون م��ع املجموعات 

املقاتلة الكردية السورية.
وقبيل سقوط ال��رق��ة غ��ادرت 
املدينة قافلة نقلت اكثر من 3000 
مدني في الرابع عشر من  اكتوبر 
ف��ي اط����ار ات��ف��اق مت ال��ت��ف��اوض 
بشأنه بني املجلس املدني للمدينة، 
وه��و ادارة محلية اقامتها قوات 
سورية الدميوقراطية املدعومة 

من التحالف الدولي.
واع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف ي��وم��ه��ا ان��ه 
تلقى ضمانات من ق��وات سورية 
الدميوقراطية بانها ل��ن تسمح 
للمسلحني االج��ان��ب م��ن تنظيم 
الدولة االسالمية مبغادرة املدينة 

في اطار هذا االتفاق.
اال ان هيئة االذاعة البريطانية 
»بي بي سي« نقلت في حتقيق لها 
االثنني كالما لعدد من السائقني 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي ع���داد القافلة، 
اف���ادوا بانهم نقلوا معهم مئات 
املقاتلني املسلحني وخ��اص��ة من 
االج���ان���ب. واك����دت ب��ي ب��ي سي 
ان العديد منهم ق��د متكنوا على 
االرج���ح م��ن االنتقال ال��ى تركيا 
والعودة الى بلدانهم حيث ميكن 

ان يعدوا الرتكاب اعتداءات.

وتعتبر انقرة وح��دات حماية 
ال��ش��ع��ب ال��ك��ردي��ة، ع��م��اد ق��وات 
سورية الدميوقراطية، »منظمة 

ارهابية«.
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
التركية في بيان نشر في ساعة 
متأخرة م��ن مساء الثالثاء “ان 
ال��ك��ش��ف ع���ن م��ع��ل��وم��ات تفيد 
ب��ان م��ا تسمى +ق���وات س��وري��ة 
الدميوقراطية+ عقدت اتفاقا مع 
منظمة داع��ش االرهابية الجالء 
ع��دد كبير م��ن ه��ؤالء االرهابيني 
م��ن ال��رق��ة، ه��و عمل خطير جدا 

وصادم”.
واعتبر البيان ان هذا االتفاق 
ي��ؤك��د ص��ح��ة حت���ذي���رات ان��ق��رة 
امل��ت��ك��ررة لواشنطن م��ن ج��دوى 
تعاونها مع هذه املجموعات ضد 

تنظيم الدولة االسالمية.
وجاء في البيان »ان هذا االتفاق 
هو مثال جديد على ان قتال منظمة 
ارهابية عبر التعاون مع منظمة 
اره��اب��ي��ة اخ����رى، س��ي��ؤدي ال��ى 

تعاون بني هاتني املنظمتني«.
وردا ع��ل��ى س���ؤال ب��ش��أن ه��ذا 
االت��ف��اق ال��ث��الث��اء، ق��ال املتحدث 
باسم ق��وات التحالف الكولونيل 
راي��ن ديلون ان »من اصل 3500 
مدني غادروا الرقة في ذلك اليوم 
تبني ان اق��ل من 300 رمب��ا كانوا 
مقاتلني محتملني في تنظيم الدولة 

االسالمية«.
وت���ع���رض���ت ت���رك���ي���ا م�����رارا 

الع��ت��داءات دامية تبناها تنظيم 
ال��دول��ة االسالمية وك��ان آخرها 
ال��ذي استهدف ليلة رأس السنة 
املاضية ملهى ليليا في اسطنبول 

ما ادى الى مقتل 39 شخصا.
وقال حزب االحتاد الدميقراطي 
الكردي السوري ام��س  األربعاء 

إن التحالف الذي تقوده الواليات 
امل��ت��ح��دة ض���د ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 
اإلسالمية ينبغي أن يظل موجودا 
في سورية حلني التوصل إلى حل 

سياسي لألزمة.
ج��اء ذل��ك ف��ي رس��ال��ة مكتوبة 
بعث بها شاهوز حسن الرئيس 

امل��ش��ت��رك ل��ل��ح��زب إل���ى روي��ت��رز 
تعقيبا على تصريحات وزي��ر 
الدفاع األمريكي جيمس ماتيس 
ال��ذي حتدث يوم االثنني عن دور 
أطول أمدا للقوات األمريكية بعد 
خسارة تنظيم الدولة اإلسالمية 
لكل األراض���ي التي ك��ان يسيطر 

عليها.
وق��ال حسن إنه دون التوصل 
إلى حل سياسي لألزمة السورية 
وم��ع اس��ت��م��رار ال��ت��دخ��ل التركي 
واإليراني ووج��ود جماعات على 
صلة بالقاعدة ف��ي س��وري��ة فإن 

استمرار التحالف هو األفضل.

داه���م احمل��ق��ق��ون الفرنسيون 
في باريس مقر مجموعة الف��ارج 
التي يشتبه بانها مّولت بطريقة 
غير مباشرة جماعات جهادية في 
سورية، من بينها تنظيم الدولة 
االس��الم��ي��ة، م��ا دف���ع باملجموعة 
الفرنسية-السويسرية لالسمنت 
ألن “تدين بشدة األخطاء” التي 

ارتكبتها في سورية.
وي��ه��دف التحقيق ال��ذي أطلقه 
ثالثة قضاة في  يونيو الى حتديد 
م��ا اذا ك��ان��ت مجموعة االسمنت 
العمالقة ق��ام��ت بتحويل أم��وال 
ال��ى بعض املجموعات املتطرفة، 
وخ���ص���وص���ا ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة 
االس��الم��ي��ة، م��ق��اب��ل ان ت��واص��ل 
ت��ش��غ��ي��ل م��ص��ن��ع��ه��ا ف���ي جالبية 

ب��ش��م��ال س���وري���ة ب���ني ال��ع��ام��ني 
2013 و2014. وق��ال��ت ناطقة 
باسم الفارج لوكالة فرانس برس 
ان »احملققني الفرنسيني يقومون 
بتفتيش مكاتبنا«، م��ؤك��دة بذلك 
معلومات بثتها اذاع���ة »ف��ران��س 
ان��ت��ر«. وتابعت املتحدثة »نحن 
نتعاون بشكل ت��ام م��ع احملققني 
لكن ليس بوسعنا االدالء مبزيد من 
التعليقات حول هذا التحقيق الذي 

ال يزال جاريا«.
من جهة أخ��رى، قامت الشرطة 
الفدرالية البلجيكية مبداهمة فرع 
ال��ش��رك��ة ف��ي ب��روك��س��ل. وأعلنت 
النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان 
الثالثاء ان »قاضي حتقيق مختصا 
في قضايا االرهاب في بروكسل أمر 

هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة 
في بروكسل بالتزامن مع عمليات 

مشابهة في فرنسا«.
ول���م ت��ذك��ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
البلجيكية اس��م مجموعة الف��ارج 
واك��ت��ف��ت ب���االش���ارة ال���ى “فريق 
حتقيق مشترك فرنسي-بلجيكي 
من اجل النظر في شبهات متويل 
م��ج��م��وع��ة ف��رن��س��ي��ة م��ت��ع��ددة 

اجلنسيات ملجموعة ارهابية”.
 لكن مصدرا قريبا من التحقيق 
قال لوكالة فرانس برس ان االمر 
يتعلق بالفارج وان عملية املداهمة 

كانت لفرعها في بروكسل.
كما يريد احملققون معرفة ما اذا 
ك��ان مسؤولون في املجموعة في 
فرنسا على علم مبثل هذه االتفاقات 

واخلطر الذي تعّرض له املوظفون 
السوريون في املصنع نتيجة لذلك.
وك�������ان حت���ق���ي���ق ل��ص��ح��ي��ف��ة 
»لوموند« في  يونيو 2016 سّلط 
االض���واء على وج���ود »ترتيبات 
مثيرة للشكوك« بني الفرع السوري 
لالفارج والتنظيم اجلهادي عندما 
ك���ان ه���ذا االخ���ي���ر ي��س��ي��ط��ر على 

مساحات متزايدة في املنطقة.
وكانت الف��ارج ب��دأت ف��ي  اكتوبر 
2010 بتشغيل مصنع لالسمنت 
ف���ي ج��الب��ي��ة ف���ي ش���م���ال س��وري��ة 
وأنفقت عليه 680 مليون دوالر. لكن 
االضطرابات االولى اندلعت في البالد 
بعد ذلك بستة أشهر. وسارع االحتاد 
االوروبي الى فرض حظر على سورية 

في مجالي االسلحة والنفط.
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أفرار مقاتلني داعش من الرقة

حزب كردي سوري يدعم دورا أميركيا أطول أمدا في سورية

أنقرة تعتبر فرار مقاتلي »داعش« من الرقة »خطيرا للغاية«

احلريري يؤكد على تويتر أنه سيعود للبنان كما وعد
قال رئيس وزراء لبنان املستقيل سعد احلريري على تويتر امس  
األربعاء إنه سيعود إلى لبنان. وقال احلريري ”بدي كرر وأكد أنا بألف 

ألف خير وأنا راجع إن شاء الله على لبنان احلبيب مثل ما وعدتكم“.
وتبدو استقالة رئيس احلكومة اللبناني سعد احلريري، وكأنها 
تقترب من مضمونها السياسي والدولي أي االحتجاج على التدخل 
اإليراني في شؤون دولة عربية، ورفض سطوة حزب الله على احلياة 

السياسية اللبنانية.

بحسب معلومات غير رسمية توّفرت ل�”العربية.نت” من واشنطن، 
فإن سعد احلريري هو أحد أعمدة مواجهة إيران في الشرق األوسط، 
لكن األميركيني وحلفاءهم سمعوا من رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
$احلريري التزاماً كامالً بالتسوية السياسية في لبنان، وقد جلبت هذه 
التسوية السياسية ميشال عون رئيساً للجمهورية ووضعت مرة جديدة 

حزب الله في احلكومة اللبنانية.
لم يَر األميركيون وحلفاؤهم أن احلريري متّكن من إبعاد ميشال 

عون عن حليفه حزب الله، فيما يتابع حزب الله تكديس االنتصارات 
السياسية ويستعد النتخابات نيابية ستكّرس له ولألحزاب املؤيدة له 
أكثرية برملانية “ستشرعن” سيطرة امليليشيا على الدولة اللبنانية ومن 
خلف امليليشيا النظام السوري وإيران. وعلمت “العربية.نت” أنه خالل 
األسابيع املاضية حاول األميركيون وحلفاؤهم فهم توجهات رئيس 
احلكومة اللبنانية وكتلته للمرحلة املقبلة، فتبنّي لهم أنه ال ميلك الكثير 

من اخليارات أو املقترحات لوقف اندفاعة حزب الله وحلفائه.

محافظ حجة: إن لم نتحرك سريعًا سيموت الشعب اليمني جوعًا

عودة احلركة إلى مطار عدن بعد فتح التحالف جميع املنافذ

أعلنت اخلطوط اجلوية اليمنية 
أن رحلة طيران جتارية هبطت في 
مطار ع��دن الدولي بعد حصولها 
على تصريح أمني، في مؤشر على 
ع��ودة احلركة إل��ى املنافذ اجلوية 

اليمنية.
وس��ت��ع��م��ل اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

اليمنية على تسيير رحالت منتظمة 
من مطاري عدن وسيئون.

وك��ان التحالف العربي أعلن 
فتح كافة املنافذ اجلوية والبحرية 
في اليمن بعد إغالقها مؤقتاً للحد 
م��ن تدفق ال��س��الح على احلوثيني 

من إيران.

التحالف العربي كان جدد أيضاً 
مطالبته األمم املتحدة باإلشراف 
على ميناء احل��دي��دة ال��ذي يشتبه 
باستخدامه ممراً لدخول السالح، 
إض��اف��ة إل���ى اح��ت��ك��ار احل��وث��ي��ني 
للمساعدات األممية املرسلة إلى 

اليمنيني.

م��ن ج��ان��ب��ه، ط��ال��ب عبدالكرمي 
السنيني محافُظ حجة املجتمع 
ال��دول��ي وال��ع��رب��ي بحسم األزم��ة 
اليمنية سريعاً حرصاً على منع 
زه��ق املزيد من األرواح وجتنيب 

الشعب اليمني املوت جوعاً.

الفارج تدين بشدة »أخطاء« ارتكبتها في سورية 
بعد مداهمة مقرها في باريس

الجئون سوريون في أثينا ينهون 
إضرابا عن الطعام استمر أسبوعني

أنهى 14 مهاجرا ومهاجرة من سورية اضرابا عن الطعام 
في اثينا استمر السبوعني احتجاجا على عدم السماح لهم 

باالنضمام الى عائالتهم في املانيا.
وق��ال منّظم االح��ت��ج��اج ي��ورغ��و مانياتيس ف��ي مؤمتر 
صحافي ان املضربني عن الطعام تلقوا تطمينات خالل زيارة 

للقنصل األملاني ومسؤول من وزارة الهجرة اليونانية. 
واعطى املسؤول األملاني لالجئني السورين ضمانة بانهم 
سيقبلون في املانيا بعد انتهاء فترة التأخير القصوى 
البالغة ستة أشهر بني تقدمي الطلب واملوافقة على السفر 

بحسب القوانني األوروبية. 
وتلقى ثالثة من املهاجرين ضوءا أخضر منذ ذلك احلني 

للسفر الى املانيا.
وخ��رج املعتصمون وه��م سبعة رج��ال وسبع نساء من 
اخليام التي نصبوها ام��ام البرملان اليوناني في منتصف 

النهار.
وباالضافة الى طلب التسريع بقضيتهم دعا املعتصمون 
ايضا الى احترام فترة االنتظار البالغة ستة اشهر لالجئني 

السوريني بعد ورود تقارير عن تأخير متعّمد.
وبحسب مانياتيس فانه باالجمال قد مت جت��اوز املهلة 

احملددة حلوالي 2500 الجئ عالقني في اليونان.  
وقالت جميلة احدى الالجئات لفرانس برس ان »طلبنا مت 

قبوله قبل ثمانية أشهر، لكن شيئا لم يحدث«. 
وكانت جميلة وصلت ال��ى اليونان قبل سنتني، وهي 
تنتظر منذ ذل��ك احل��ني مع زوجها وابنها البالغ 16 عاما 
لالنضمام الى بقية اوالدها األربعة اآلخرين الذين تتراوح 
اعمارهم تتراوح بني 15 و24 عاما ويعيشون في شمال 

املانيا منذ  أكتوبر 2015. 
وذك��رت الصحف اليونانية ف��ي  مايو املاضي ان أثينا 
وب��رل��ني اتفقتا بشكل غير رس��م��ي على تأخير السماح 
للمهاجرين باالنتقال الى املانيا بحوالي %80 حتى اجراء 

االنتخابات االملانية. 

قوات األمن السودانية تفرج 
عن موظفة سويسرية في منظمة 

إنسانية خطفت في دارفور
اعلن مسؤول سوداني  امس االربعاء ان ق��وات االمن 
السودانية متكنت خ��الل عملية ليلية من اط��الق سراح 
موظفة سويسرية تنشط ف��ي امل��ج��ال االن��س��ان��ي، كانت 

خطفت في اقليم دارفور )غرب(.
وكانت االمم املتحدة اوضحت في الثامن من  اكتوبر 
املاضي ان السويسرية التي عاشت لسنوات طويلة في 
السودان »تعرضت للخطف بايدي مسلحني مجهولني قرب 

منزلها في مركز للبحوث الزراعية في الفاشر«.
واوض��ح محمد بارميا حاكم اقليم دارف���ور الشمالي 

لوكالة فرانس برس »انها بخير وسالمة«.
وقال مصدر أمني في اخلرطوم ان السويسرية ستصل 
الى اخلرطوم خالل النهار. ولم تكشف السلطات هويتها 

علنا.
من جهتها، أعلنت وزارة اخلارجية السويسرية في 
رسالة الكترونية لوكالة فرانس ب��رس انها »على علم 
بوجود سويسرية مخطوفة في ال��س��ودان«، مضيفة ان 
ممثلني عن احلكومة السويسرية »على اتصال بالسلطات 

احمللية«.
وأوض��ح��ت م��ارت��ا روي���داس املنسقة االنسانية لالمم 
املتحدة في السودان ان السويسرية “لم تكن ضمن طاقم 
االمم املتحدة لكنها تعاونت مرات عدة مع نشاطات” أممية.
وأش��ارت معلومات مت تناقلها على شبكات التواصل 
االجتماعي الى ان السويسرية كانت تعمل لدى منظمة غير 

حكومية تساعد االطفال.
ويندرج هذا اخلطف في اطار حوادث خطف اخرى لعمالني في 
املجال االنساني سودانيني واجانب في هذا االقليم الذي يعاني من 

اضطرابات امنية منذ سنوات طويلة. 
واسفر النزاع في دارفور عن مقتل نحو 300 الف شخص 

وتشريد 2،5 مليون اخرين بحسب االمم املتحدة.

4 من  التحالف الدولي يعلن مقتل 
قادة داعش بالعراق وسورية

أعلن التحالف ال��دول��ي حملاربة “داعش” مقتل 4 ق��ي��ادات في 
التنظيم اإلرهابي بغارات جوية في العراق وسورية خالل نحو 3 
أسابيع، ليصل بذلك عدد من لقوا حتفهم من قيادات “داعش” في 

البلدين منذ مطلع العام اجلاري 117 فرداً.
وذك��ر املتحدث باسم التحالف الكولونيل ري��ان ديلون أن من 
بني القتلى “يوسف دميير”، وهو على صلة بالعمليات اإلعالمية 
وشبكات “داعش”، وشقيَقه “عمر دميير” وهو منسٌق لعمليات 

“داعش” اخلارجية، وكالهما قتال بغارة بالقرب من القائم.
التحالف أكد أن “أبو يزن”، وهو منسق لألسلحة في “داعش” 

وأحد كبار قادة التنظيم، قتل قرب امليادين في سورية.
كما استهدف التحالف أيضاً املدعو “عبدالله هاجوي” بالقرب من 

البوكمال شرق سورية.

أخ��ي��را  ينتخب  ال��ت��ون��س��ي  ال��ب��رمل��ان 
رئيسا لهيئة االنتخابات

جنح البرملان التونسي  بعد محاوالت عديدة فاشلة، في انتخاب 
رئيس جديد للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املكلفة خصوصا 
االشراف على االنتخابات البلدية املقرر اجراؤها مطلع العام املقبل 

والتي ستكون االولى منذ ثورة 2011.
وانتخب محمد التليلي املنصري رئيسا للهيئة بأغلبية 115 
صوتا من اصل 184 نائبا شاركوا في التصويت، علما بأن العدد 
املطلوب لتولي املنصب هو 109 اصوات من اجمالي نواب البرملان 
البالغ عدهم 217. وبحسب الصحافة التونسية فان احملامي محمد 

التليلي املنصري )43 عاما( كان مرشح حزب نداء تونس احلاكم.
وشكل انتخاب رئيس لهيئة االنتخابات انفراجا كونه اتى بعد 
ستة اشهر من االستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق 

صرصار، وبعد فشل البرملان مرارا في التوافق على اسم خلف له.
وكانت جلسات سابقة النتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا 
بسبب عدم اكتمال النصاب واوضح مصدر برملاني ان ذلك يحدث 
بسبب عدم توافق كتلتي احلزبني احلاكمني )نداء تونس والنهضة( 

على اسم الرئيس اجلديد للهيئة.
وك��ان الرئيس السابق للهيئة شفيق ص��رص��ار ال��ذي يحظى 
باالحترام لتنظيمه االنتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، 
استقال من منصبه في  مايو 2017 ملمحا الى انه لم يعد بامكانه 

العمل بطريقة »محايدة« و«شفافة«.
واوضح الحقا انه اراد باستقالته ان يدق »ناقوس اخلطر« ازاء 
صعوبة تنظيم عملية اقتراع حتظى مبصداقية. وكانت االنتخابات 
البلدية مقررة في االصل في 17  ديسمبر 2017 ثم تاجلت بطلب من 

االحزاب السياسية الى 25  مارس 2018.

بطريرك الكلدان الكاثوليك يدعو لتعديل 
الدستور العراقي لتحقيق »املساواة«

دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل األول ساكو خالل 
زيارة الى باريس الى تعديل الدستور العراقي لضمان “املساواة 
بني جميع املواطنني”، مشددا على ان الدين “خيار شخصي” وال 

يجوز اقحامه في شؤون الدولة.
وخالل مؤمتر صحافي في معهد العالم العربي في باريس قال 
رئيس كبرى الكنائس العراقية  ان “االولوية اليوم بالنسبة الى 

العراقيني هي األمن واالستقرار”.
واضاف »ما نحن بحاجة اليه هو مساعدة دولية لتحقيق األمن 
واالستقرار وايضا مساعدة العراق على النهوض بطريقة صحية 
وغير طائفية«، مشددا على ان تنظيم الدولة االسالمية اجلهادي 

خسر غالبية املناطق التي كان يسيطر عليها في العراق منذ 2014.
وش��دد البطريرك ساكو على ان »ب��ن��اء احلجر ال يكفي اذا لم 
يترافق مع بناء اإلن��س��ان« وال��ذي يتحقق بحسب رأي��ه من خالل 
التعليم وحرية التعبير واملعتقد. واضاف انه »من اجل حتقيق هذا 
يجب تعديل الدستور« العراقي الذي اقر في العام 2005. وتابع 
البطريرك ساكو “انا مواطن عراقي، ال يهم اذا كنت مسيحيا او 
شيعيا او سنيا او كرديا... ال يجوز للدين ان يفصل بني املواطنني. 
الدين خيار شخصي: ان اؤمن او ال اؤمن، انا حر وال يجوز فرض” 
االمي��ان بالقوة، مشددا على “وجوب ان يعي الناس في الشرق 
االوسط ذلك”.  واوضح انه »اذا ارادت هذه الدول ان تنعم مبستقبل 
آمن ال بد من دولة مدنية وال اجرؤ على القول علمانية«، مشيرا الى 
انه ال يجوز ان تكون هناك »ديانة واح��دة« أي االس��الم »الديانة 

االولى والوحيدة الصحيحة وبقية الديانات تأتي خلفها«.
وأع��رب البطريرك الكلداني ع��ن اسفه مل��ا شهده سهل نينوى 
)شمال العراق( الذي يضم الكثير من القرى والبلدات املسيحية، من 
اضطرابات امنية بسبب االزمة الناجمة عن تنظيم اقليم كردستان 
استفتاء على االستقالل في نهاية  سبتمبر وتصّدي بغداد بقوة 
لهذه اخلطوة. وقال »يجب التفكير بالسكان، باملدنيني، هؤالء الناس 

ليسوا بيادق ميكن اللعب بهم«.

نتانياهو يريد تقدمي مساعدات 
لضحايا الزلزال في إيران والعراق

عرض رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتانياهو ان تقوم 
اسرائيل عبر الصليب االحمر بتقدمي مساعدات طبية الى ضحايا 
الزلزال الذي اوقع اكثر من 400 قتيل في كل من العراق وفي ايران 

بشكل خاص.
وقال نتانياهو مساء الثالثاء »بعد ان رأيت املشاهد املؤملة لرجال 
ونساء واطفال حتت االنقاض، امرت بان يقدم الى الصليب االحمر 

طلب لتقدمي مساعدة طبية الى الضحايا العراقيني وااليرانيني«.
وج��اء ك��الم نتانياهو ال��ذي بثته وسائل االع��الم االسرائيلية 
االربعاء، في خطاب مسجل على شريط فيديو موجه الى املشاركني 
في مؤمتر للفدراليات اليهودية في اميركا الشمالية منعقد في لوس 

اجنليس.
وتابع نتانياهو »سبق وان اك��دت م��رارا ان ال ن��زاع بيننا وبني 
الشعب االيراني. ان نزاعنا محصور فقط بالنظام الطاغية الذي 
اخذهم )االيرانيون( رهائن ويهدد بتدميرنا. اال ان حسنا االنساني 

اقوى من كراهيتهم«.
وحسب وسائل االعالم االسرائيلية فان اللجنة الدولية للصليب 
االحمر رفضت عرض نتانياهو بسبب رفض السلطات االيرانية 

اجراء اي اتصال مع اسرائيل.
وتندد السلطات االسرائيلية على ال���دوام مبا تعتبره امليول 
التوسعية اليران خصوصا في سورية ولبنان، كما تعرب دائما عن 

تخوفها من البرنامج النووي االيراني.

قوات الشرعية تعيد فتح مطار اليمن 
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أعلنت القوات املسلحة اإلماراتية 
امس  األربعاء شراء خمس طائرات 
نقل عسكرية من نوع )سي 295 ام 
دبليو( واخلدمات املرتبطة بها من 
شركة ايرباص ديفينس آند سبيس 

اإلسبانية.

وأعلن الصفقة على هامش معرض 
دبي الدولي للطيران 2017 اللواء 
الركن طيار إسحاق صالح البلوشي 
رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات 
وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة 

الدفاع دون أن يذكر قيمة التعاقد.

وقال ”هذه العملية تأتي التزاما 
بتطوير قواتنا املسلحة وتوفير 
املقومات كافة التي جتعلها قادرة 
على النهوض مبسؤولياتها وأداء 

واجباتها“.
واإلم������ارات ع��ض��و رئ��ي��س��ي في 

التحالف ال��ذي ت��ق��وده السعودية 
وال��ذي تدخل في ح��رب اليمن عام 
2015 بعد تقدم جماعة احلوثي 
ص��وب ميناء ع��دن بجنوب البالد 
وإجبار الرئيس عبد رب��ه منصور 

هادي على الفرار.

اجليش اإلماراتي يعلن شراء خمس طائرات عسكرية 


