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تحالف غير مكتوب بين السعودية وإسرائيل
الكويت تعلن القبض على  12شخصًا من "خلية العبدلي"
الكوي��ت  -وكاالت� :أعلن��ت وزارة الداخلي��ة الكويتية ،ال�س��بت ،القب�ض على  12من
املحكوم�ين املتوارين عن الأنظار فيما ُيع��رف بـ”خلية العبديل ”،املرتبطة بحزب
اهلل اللبناين
وقالت الداخلية الكويتية يف بيانها�“ :إن اجلهات الأمنية املخت�صة متكنت من �إلقاء
القب�ض يف �أماكن متفرقة من البالد على � 12شخ�ص��ا من املحكومني فيما ي�س��مى
بخلية العبديل �إنفاذاً حلكم حمكمة التمييز ال�ص��ادر يف الق�ضية رقم ،302/2016
و�أن البحث جار عن املحكومني الآخرين وهما �شخ�صان اثنان”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية ن�رشت ال�ص��ور والأ�س��ماء الكاملة لـ 15كويتيا من
املحكوم�ين بـ”خلية العبديل” التي ربطتها التحقيقات بح��زب اهلل اللبناين ،داعية
م��ن ميتل��ك معلوم��ات عنهم �إىل التق��دم بها بعد تواريه��م عن الأنظار �إث��ر الأحكام
ال�صادرة بحقهم.

أميركا :ال نستبعد الخيار العسكري في التعامل مع فنزويال
وا�ش��نطن  -وكاالت :ق��ال الرئي�س الأمريكي دونالد ترام��ب �إن الواليات املتحدة ال
ت�ستبعد اخليار الع�سكري يف التعامل مع الو�ضع يف فنزويال.
وق��ال ترامب �إن اخليار الع�س��كرى مط��روح من بني خيارات عديدة تدر�س��ها �إدارته
وكان جز ًءا من املناق�ش��ات التى جرت يوم اجلمع��ة فى منتجع اجلولف اخلا�ص به
فى بدمين�سرت بوالية نيو جري�سي.
و�أكد “لدينا العديد من اخليارات املتاحة لفنزويال ،مبا يف ذلك خيار ع�سكري”.
و�أ�ض��اف �أن النا�س هناك يعانون وميوتون وا�صفا فنزويال ب�أنها “فو�ضى ،فو�ضى
خطرية ج ًدا وو�ضع حمزن”.
وحتدث ترامب لل�صحفيني وبجواره كل من وزير اخلارجية ريك�س تيلر�سون و�سفرية
الواليات املتحدة لدى الأمم املتحدة نيكي هايل وم�ست�شار الأمن القومي الأمريكي
هربرت رميوند ماكما�سرت.

إنزال جوي للجيش السوري خلف خطوط "داعش"
بين حمص والرقة
دم�ش��ق  -وكاالت� :أف��ادت وكاالت ب���أن القوات احلكومية نفذت ليل��ة اجلمعة عملية
�إن��زال ج��وي خلف اخلط��وط الدفاعي��ة لتنظي��م "داع�ش" عن��د احل��دود الإدارية بني
حمافظتي الرقة وحم�ص .ونقل املرا�س��ل عن م�صدر ع�سكري قوله �إن العملية �أجريت
بعم��ق  20كل��م خلف خطوط "داع�ش" و�أ�س��فرت عن ا�س��تعادة اجلي�ش �س��يطرته على
خربة مكمان وبلدة الكدير يف �أق�صى ريف حم�ص ال�شمايل ال�رشقي.
م��ن جانبه��ا� ،أف��ادت وكالة "�س��انا" الر�س��مية ،نقال عن م�ص��در ع�س��كري ،ب�أن هذه
العملية �أ�س��همت �أي�ض��ا يف ت�أمني تقدم اجلي�ش مل�س��افة  12كم جنوب �رشقي الرقة
و�سيطرته على قرية بري الرحوم ،بعد الق�ضاء على �أعداد كبرية من م�سلحي "داع�ش"
وتدمري  3دبابات و 17عربة مزودة بر�ش��ا�ش و� 7س��يارات مفخخة و�إبطال اثنتني،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستيالء على دبابتني وعدد من املدافع املتنوعة .جتدر الإ�شارة �إىل
�أن هذه الأنباء وردت بعد �س��اعات معدودة من �إعالن اجلي�ش ال�س��وري عن �س��يطرته
الكاملة على �آخر معاقل تنظيم "داع�ش" يف حمافظة حم�ص مدينة ال�سخنة يف ريف
تدم��ر ال�رشق��ي ،وتتابع قوات اجلي���ش يف حمافظة حم�ص تقدمها م��ن �أجل االلتقاء
م��ع الق��وات القادمة من اجتاه الرقة ،مما �س��يتيح لها حما��صرة جمموعة كبرية من
م�سلحي "داع�ش" يف حمافظات حم�ص والرقة وحماة.

ترجمة ـ دانيا رافد

حتدثت �ص��حيفة “االندبندنت” عن م��ا وراء اتفاق كل من
ا�رسائيل وال�سعودية الغالق قناة اجلزيرة ،بالرغم من عدم
وفاق الطرفني .و�أكدت ال�صحيفة يف تقريرها الذي ترجمته
«اجلورنال نيوز» ،تظاهر كل من ا�رسائيل وال�سعودية بعدم
التحالف او االتفاق ،يف حني ذهاب اغنى رجال ال�سعودية
اىل م�ست�ش��فيات “تل ابيب” الباه�ض��ة للعالج ،واتفاق كل
من ا�رسائيل وال�سعودية على ق�صف املدنيني يف اليمن.
وا�ش��ارت ال�ص��حيفة اىل ان توجي��ه االم�ير ال�س��عودي
ا�ص��ابع االتهام اىل ايران �س��يليه بالت�أكي��د فعل ناتنياهو
باملثل وكم��ا اتهم نتنياهو منذ وق��ت طويل قناة اجلزيرة
بالتحري�ض على العنف يف القد�س ،وخا�صة يف تقاريرها
ع��ن عملي��ات القت��ل الأخ�يرة يف القد���س ،بعدم��ا قاطعت
ال�س��عودية قطر واجلزي��رة بالطبع ،حي��ث ان قناة اجلزيرة
مل تقم بتغيري م�ض��مون اخبارها واجتاهاتها منذ �سنوات،
مال��ذي تغ�ير االن؟ هذا يدل على حتال��ف غري مكتوب بني
ال�س��عودية وا�رسائيل .وقالت ال�ص��حيفة ” يجب اال نن�س��ى
ان الرئي���س الأمريكي املجنون ونظامه الغريب هو اي�ض��ا
ج��زء م��ن الكونفيدرالي��ة ال�س��عودية-اال�رسائيلية .وكيف
ان ترام��ب الفاح�ش ال�ثراء ،قام ببيع ا�س��لحة تقدر بـ350
مليار دوالر لل�س��عوديني ،وكيف ان كرهه الوا�ض��ح اليران
يف جميع و�س��ائل االعالم وال�ص��حافة يجعله جزءا حميما
م��ن نف���س التحال��ف .يف الواق��ع ،عندم��ا تنظ��ر اىل اح��د
ا�س�لاف ترامب (احلكام ال�س��ابقني) ترى التوجهات ذاتها.
م�ؤك��دة “االنبندن��ت” اعتقاده��ا بالتذك�ير ان “نتانياهو
يري��د اغالق مكتب اجلزي��رة يف القد���س ،ويل العهد الأمري
حممد يريد اغالق مكت��ب اجلزيرة يف قطر ،و بو�ش بالفعل
ق�صف مكاتب اجلزيرة يف كل من كابول وبغداد مع اخفاء
ترييزا ماي تقرير حكومي عن متويل ال�س��عودية لالرهاب
خ�ش��ية �أن يزعج ال�سعوديني” .و�سلطت ال�صحيفة يف ختام
تقريرها ،ال�ض��وء على كون انه ال ي��زال هناك ا�رسائيليون
يطالب��ون بت�أ�س��ي�س دول��ة للفل�س��طينيني .و �س��عوديني
متعلمني يعرت�ض��ون على الوهابية املظلمة التي ت�أ�س�س��ت
عليها مملكتهم ،باال�ض��افة اىل املاليني م��ن الأمريكيني،
الذي��ن ال يعتق��دون �أن دولة اي��ران عدوتهم وال ال�س��عودية
�صديقتهم.

الدوحة تطالب الرياض بفتح خطوط جوية وبرية أمام الحجاج القادمين من قطر
الدوحة  -وكاالت

طالب��ت اللجن��ة الوطنية حلقوق الإن�س��ان يف قطر،
اململك��ة العربية ال�س��عودية بفتح خط��وط مبا�رشة
�أم��ام الط�يران القطري ،لتي�س�ير احلج ج��وا ،وفتح
املنفذ الربي �أمام احلجاج القادمني من قطر.
وق��ال رئي���س اللجن��ة علي ب��ن �ص��ميخ املري يف
م�ؤمتر �ص��حفي بالدوحة ال�سبت" :نطالب ال�سلطات
يف اململكة العربية ال�سعودية ب�إزالة العراقيل التي
و�ض��عتها �أمام احلجاج القطري�ين ،من خالل فتح
خطوط مبا�رشة �أمام الطريان القطري لتي�سري احلج

جوا ،كما نطالب بفتح املنفذ الربي ملن ال ي�ستطيع
احلج جوا".
و�أو�ض��ح امل��ري �أن ب�لاده مل تق��م بتدوي��ل احل��ج،
"و�إمنا خاطبنا امل�ؤ�س�س��ات الدولية لرفع االنتهاك
احلا�صل بحق احلجاج القطريني".
وكان��ت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�س��ان قد رفعت
�ش��كوى �إىل الأمم املتحدة نهاية ال�ش��هر املا�ض��ي،
ح��ول م��ا قال��ت �إنه��ا "عراقي��ل و�ص��عوبات �أمام
حج��اج دولة قط��ر من املواطن�ين واملقيمني لأداء
منا�سك احلج".
و�أعرب��ت اللجنة ع��ن "قلقها ال�ش��ديد �إزاء ت�س��يي�س

ال�ش��عائر الديني��ة وا�س��تخدامها لتحقي��ق مكا�س��ب
�سيا�س��ية ،يف انته��اك �ص��ارخ جلمي��ع املواثي��ق
والأع��راف الدولية التي تن�ص على حرية ممار�س��ة
ه��ذه ال�ش��عائر م��ا مل يخ�� ّل ذل��ك بالأم��ن القوم��ي
�أو التداب�ير ال�ص��حية �أو الأخالقي��ات العام��ة
للمواطنني".
وتته��م الدوح��ة ،الريا���ض بـ"ت�س��يي�س ال�ش��عائر
الدينية وا�س��تخدامها لتحقيق مكا�س��ب �سيا�سية"،
وه��و ما تنفيه ال�س��عودية ،الت��ي بدورها تتهم قطر
بت�س��يي�س احل��ج وال�س��عي �إىل تدويل��ه ،واملطالب��ة
بتدويل الأماكن املقد�س

واشنطن تسعى لتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ وترامب يصف الوضع بـ"الخطر"
واشنطن  -وكاالت

اعترب الرئي���س الأمريكي ،دونالد ترامب� ،أن الو�ض��ع "خطري للغاية"
مع كوريا ال�شمالية ،و�أعرب عن �أمله يف �أن "يتمكن من حلّه" �سلميا،
وك�شف عن �أن وا�شنطن ت�سعى لت�شديد العقوبات �ضد بيونغ يانغ.
وتوع��د ترامب جم ّد ًدا با�س��تخدام القوة �ض�� ّد كوريا ال�ش��مالية ،م�ؤكّ ًدا
� ّأن اخلي��ار الع�س��كري "جاه��ز للتنفيذ" ،رغ��م قيام ال�ص�ين بالدعوة
�إىل �ض��بط النف�س يف حماولة لتهدئة احلرب الكالمية غري امل�س��بوقة
ب�ين وا�ش��نطن وبيون��غ يان��غ .وكت��ب ترام��ب عل��ى توي�تر" :احللول
الع�س��كرية و�ض��عت بالكامل حال ًيا وهي جاهزة للتنفيذ �إذا ت� ّرصفت
كوريا ال�ش��مالية بال حكمة .ن�أمل �أن يجد (الزعيم الكوري ال�ش��مايل)

كي��م جون��غ �أون م�س��ا ًرا �آخ��ر!" .وردت علي��ه وكالة الأنب��اء الكورية
ال�ش��مالية الر�س��مية وا�ص��ف ًة �إي��اه ب�أن��ه �ش��خ�ص "بغي���ض مهوو�س
باحلرب النووية" .و�أ�ض��افت" :ترامب ،يقود الو�ضع يف �شبه اجلزيرة
الكورية �إىل �ش��فري حرب نووية" .وهذا ما دفع الربملاين الدميقراطي
الأمريكي ،ديفيد �سي�سيليان ،لتوجيه ر�سالة عاجلة �إىل رئي�س جمل�س
النواب ،بول ريان ،يطالبه فيها بالدعوة الفورية لعقد جل�س��ة طارئة
للمجل�س ،من �أجل مناق�ش��ة م�رشوع قانون يحظر على ترامب توجيه
�رضبة نووية وقائية �ض ّد كوريا ال�شمالية دون موافقة الكونغر�س.
وقال يف ر�سالته العاجلة " :يف ظل املواجهة امل�ستمرة بني الواليات
املتح��دة وكوري��ا ال�ش��مالية ،وكذلك الت�رصيحات غري امل�س���ؤولة من
جان��ب الرئي�س ترامب� ،أ�س���ألكم توجي��ه الدعوة مبا��شرة �إىل جمل�س

الن��واب ملناق�ش��ة م��شروع قان��ون يحظ��ر قي��ام الوالي��ات املتحدة
بتوجيه �رضبة نووية وقائية دون موافقة الكونغر�س".
ووفق��ا للنائب �سي�س��يليان ،ف���إن ت�رصيحات ترام��ب النارية "تفاقم
الو�ض��ع" يف �ش��به اجلزي��رة الكوري��ة ،حي��ث يعي�ش ح��وايل � 20ألف
�أمريك��ي ،ع��دا ع��ن "مالي�ين الأمريكيني الذي��ن يعي�ش��ون يف نطاق
و�صول �صواريخ كوريا ال�شمالية العابرة للقارات".
وا�س��تنفر ترامب �أركان حكومت��ه ،واجتمع مطوال مع وزير اخلارجية
ريك�س تيلر�سون ،وممثلة الواليات املتحدة لدى الأمم املتحدة ،نيكي
هايلي ،وم�ست�ش��ار الأمن القومي ،اجلرنال هربرت ماكما�س�تر .وعقد،
اجلمعة وفجر ال�س��بت ،عددا من اجتماعات العمل ،التي كان الو�ض��ع
املتفاقم مع كوريا الدميقراطية على ر�أ�س جدول �أعمالها.

رابع مقاتلة إماراتية تتحطم في اليمن ..والعاشرة للتحالف العربي
ابو ظبي  -وكاالت

�أعلنت الإمارات ،ثاين
�أكرب دولة يف التحالف
الع�سكري العربي باليمن
مقتل  4من جنودها جراء
حتطم طائرتهم ،وهذه
هي رابع طائرة �إماراتية
تتحطم منذ انطالق عملية
"عا�صفة احلزم" قبل �أكرث
من عامني.

ومنذ انطالق ه��ذه العملية مل�ساندة حكومة
عبدربه من�صور ه��ادي يف اليمن ،ي��وم 26
مار�س� /آذار � ،2015أعلن التحالف العربي
حتطم  10مقاتالت حربية 4 :منها �إماراتية،
و� 3سعودية ،وطائرة واح��دة لكل من الأردن
والبحرين واملغرب.
احل���ادث الأخ��ي�ر ،يعترب ث��اين �أك�ب�ر خ�سارة
ب�رشية للتحالف يف حتطم طائرة ،بعد مقتل
 12ع�سكري ًا �سعودياً ،يف � 18أبريل /ني�سان
املا�ضي ،يف حتطم طائرة عمودية مب ��أرب،
�رشقي اليمن.
وذك��رت الوكالة الإماراتية الر�سمية للأنباء
ال عن بيان للقوات امل�سلحة الإمارتية،
"وام" ،نق ً
�أن ال�ضحايا هم :النقيب �أحمد خليفة البلو�شي،
وامل�لازم �أول طيار ،جا�سم �صالح الزعابي،
والوكيل حممد �سعيد احل�ساين ،والوكيل �سمري
حممد مراد �أبوبكر.
وجاء الإع�لان الإماراتي متناق�ض ًا مع �إعالن
�صدر عن التحالف العربي ،يف وقت �سابق من
م�ساء اجلمعة ،حيث �أعلن املتحدث با�سمه،
العقيد الركن تركي املالكي� ،أن "�أفراد طاقم
الطائرة تعر�ضوا لإ�صابات فقط �أثناء عودتها
من �أحد املهام داخل اليمن".
ومل يتطرق التحالف وال البيان ال�صادر عن
القوات امل�سلحة الإماراتية� ،إىل موقع احلادث
بالتحديد ،لكن و�سائل �إعالم مينية ذكرت �أن
الطائرة حتطمت يف حمافظة �شبوة ،والتي ت�شهد
عمليات ع�سكرية ،مب�شاركة �إماراتية.
ون�رش ن�شطاء مينيون لقطات قالوا �إنها "لهيكل
الطائرة بعد �سقوطها يف منطقة نائية ،قيل

�إنها يف منطقة (عماقني) مبحافظة �شبوة".
ووفق ًا للتحالف ،ف��إن "املنطقة التي �سقطت
فيها املروحية ،تابعة حلكومة هادي" ،يف
�إ�شارة �إىل عدم ا�ستهدافها من طرف م�سلحي

جماعة �أن�صار اهلل احلوثيني ،وق��وات الرئي�س
اليمني ال�سابق ،علي عبد اهلل �صالح .وهذه هي
ثالث طائرة تابعة للتحالف العربي تتحطم
خ�لال ال��ع��ام اجل����اري ،بعد حتطم طائرتني

�سعودية و�أردن��ي��ة .وتتزعم ال�سعودية ،جارة
اليمن ،التحالف الع�سكري العربي �ضد م�سلحي
احلوثيني و�صالح ،وت�شارك ب��ـ 100مقاتلة
حربية ،تليها الإمارات بـ 30طائرة.

كوريا الشمالية تحشد ماليين
المتطوعين للتصدي ألميركا
سول  -وكاالت

�أعلن��ت كوري��ا ال�ش��مالية �أن نح��و  3.5ملي��ون
م��ن مواطنيه��ا �أعرب��وا ع��ن ا�س��تعدادهم للتطوع
لالن�ض��مام للق��وات امل�س��لحة بغي��ة الت�ص��دي
للعقوبات الأممية اجلديدة �ضد بيونغ يانغ وقتال
الواليات املتحدة.
و�أفادت �ص��حيفة " رودونغ �س��ينمون" الر�س��مية
ال�س��بت ب���أن ه���ؤالء املتطوع�ين ،وه��م عم��ال
وموظف��ون يف احل��زب احلاك��م وع�س��كريون
متقاع��دون� ،أكدوا �أنهم م�س��تعدون لالن�ض��مام �أو
�إع��ادة االن�ض��مام �إىل �ص��فوف اجلي���ش ال�ش��عبي
الكوري ،عل��ى خلفية ن�رش وكالة الأنباء املركزية
الكوري��ة ،االثن�ين املا�ض��ي ،بيان��ا يدي��ن ب�ش��دة
العقوب��ات اجلديدة التي �ص��ادق علي��ه بالإجماع
جمل�س الأمن الدويل.
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن الأو�ض��اع املعق��دة �أ�ص�لا
ح��ول كوري��ا ال�ش��مالية �أ�ص��بحت عل��ى و�ش��ك �أن
ت���ؤدي لن�ش��وب �رصاع م�س��لح على خلفي��ة تبادل
التهدي��دات الناري��ة ب�ين بيونغ يانغ ووا�ش��نطن،
وذل��ك يف وق��ت �أح��رزت في��ه كوري��ا ال�ش��مالية
تقدما ملحوظا يف تطوير برناجمها ال�ص��اروخي
البالي�س��تي ،مم��ا �أت��اح ل�س��لطاتها الإع�لان ع��ن
امتالكها �صواريخ قادرة على ا�ستهداف الواليات
املتحدة.

المبعوث األممي الخاص إلى
اليمن يحط رحاله في طهران
طهران  -وكاالت

�أفادت وكاالت  ،ال�سبت ،بو�صول �إ�سماعيل
ولد ال�ش��يخ �أحمد ،املبعوث الأممي اخلا�ص
�إىل اليم��ن� ،إىل طه��ران ،للق��اء حممد جواد
ظريف ،وزير اخلارجية الإيراين.
ومن املنتظر �أن يلتقي ولد ال�ش��يخ م�س��اعد
وزير اخلارجي��ة الإيراين لل�ش���ؤون العربية
والإفريقي��ة ،ح�س�ين جاب��ري �أن�ص��اري،
للتباح��ث ح��ول التط��ورات اجلاري��ة يف
اليمن.
وكان املبع��وث الأممي اخلا�ص �إىل اليمن،
قد زار ،الأ�س��بوع املا�ضي� ،س��لطنة عمان،
واجتم��ع بوزي��ر خارجيته��ا يو�س��ف ب��ن
علوي ،وبحث الأو�ضاع يف اليمن.
وو�صف زيارته لعمان بالإيجابية للغاية،
مو�ض��حا �أن ب��ن عل��وي �أكد عل��ى �رضورة
�إنه��اء احل��رب ب�أ��سرع وقت ممك��ن ،ودعم
اجله��ود الرامية لإر�س��اء ال�س�لام ،كما ورد
يف ح�سابه ال�شخ�صي على موقع "تويرت".
وي�سعى ولد ال�ش��يخ ،خالل جولته اجلديدة،
�إىل فر���ض خارط��ة احلل اخلا�ص��ة مبيناء
"احلديدة" اال�س�تراتيجي ،التي تن�ص على
ان�س��حاب احلوثي�ين منه ،وت�س��ليمه لطرف
ثال��ث حماي��د ،مقاب��ل وق��ف التحال��ف
العرب��ي لأي عملية ع�س��كرية يف ال�س��احل
الغربي ،وكذلك االتفاق على م�س�ألة و�صول
الإي��رادات ،وح��ل �أزم��ة روات��ب املوظفني
املتوقفة منذ � 10أ�شهر

