
يف  احلملة،  عقدته  �صحايف  م�ؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
يف  و�صارك  بني�ي�رك.  املتحدة  الأمم  منظمة  مقر 
بجائزة  الفائزان  اآ�ص�ص�ن،  وراي  رايت  تيم  امل�ؤمتر، 
 ،2017 للعام  "اآيكان"  منظمة  عن  لل�صالم  ن�بل 
معاهدة  لت�قيع  الرامية  املنظمة  جه�د  بف�صل 

تاريخية حتظر الأ�صلحة الن�وية.
يف  والبا�صفيك  اآ�صيا  اإدارة  مدير  راي��ت،  تيم  وق��ال 
ملف  عن  احلديث  ال�رضوري  من  "بات  "اآيكان": 
الأ�صلحة  انت�صار  منع  ملعاهدة  اإ�رضائيل  ان�صمام 
ن�وية  دول  اأرب��ع  من  واح��دة  واإ�رضائيل  الن�وية". 
الثالث  وال��دول  املعاهدة،  اإىل  الن�صمام  ترف�ض 
وباك�صتان.  والهند  ال�صمالية  ك�ريا  هي  الأخ��رى 
"الغم��ض  با�صم  ُتعرف  ب�صيا�صة  اإ�رضائيل  وتتم�صك 
الن�وي"، حيث ل تعرتف ول تنفي ر�صميًا امتالكها 
بن�بل،  الفائزان  واآ�ص�ص�ن  راي��ت  ن���وي��ة.  اأ�صلحة 
الأمر  يتعلق  حني  وا�صح  دويل  �صمت  ب�ج�د  اأقرا 
الن�وي.  لل�صالح  اإ�رضائيل  امتالك  عن  باحلديث 
واأعربا عن اأملهما يف اأن "يتغري هذا ال��صع، خا�صة 
بعد ف�ز )اآيكان( بجائزة ن�بل لل�صالم"، ي�م اجلمعة 
املا�صي. وخالل امل�ؤمتر ال�صحفي، طرح �صحفي�ن 
وال�ليات  اإي��ران  بني  الراهن  الت�تر  ب�صاأن  اأ�صئلة 
اإىل  الأخ���رية  تلميح  ب�صبب  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
الن�صحاب من التفاق الن�وي امل�قع، العام 2015.
وقالت اآ�ص�ص�ن اإن "اإيران مل تخرق التفاق الن�وي، 
ونحن يف )اآيكان( نحث الرئي�ض )الأمريكي دونالد( 
ترامب علي جتديد الت�صديق علي التفاقية، منت�صف 
املقرر  ومن  اجلاري".  اأول(  ت�رضين  ال�صهر)اأكت�بر/ 

م�عد  يف  الأمريكي،  الك�نغر�ض  ترامب  يبلغ  اأن 
كان  اإذا  اجلاري،  الأول  اأكت�بر/ت�رضين   15 غايته 
يعترب اأن طهران تفي بالتزاماتها يف اإطار التفاق 
الن�وي اأم ل، ومن ثم جتديد الت�صديق على التفاق 
ذلك  ف�صيفتح  تلتزم،  ل  اأنها  اعترب  حال  ويف  ل.  اأم 

على  اأمريكية  عق�بات  فر�ض  اإع��ادة  اأم��ام  املجال 
والتفاق  التفاق.  بانهيار  الأمر  ينتهي  وقد  اإيران، 
دائمة  اخلم�صة  وال��دول  طهران  بني  م�ّقع  املعني 
)ال�ليات املتحدة،  الدويل  الأمن  الع�ص�ية مبجل�ض 
اإ�صافة  وال�صني،(،  ورو�صيا  وفرن�صا،  وبريطانيا، 

اأملانيا. ومن املقرر ت�صليم جائزة ن�بل لل�صالم  اإيل 
كرون  ماليني  ت�صعة  وقيمتها  امل��ذك���رة،  للحملة 
العا�صمة  يف  دولر(،  ملي�ن   1.10( ���ص���ي��دي 
الأول  دي�صمرب/كان�ن   10 الي�م  اأو�صل�،  الرنويجية 

املقبل.
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إطالق صاروخ بالستي من اليمن على قاعدة 
عسكرية سعودية في جيزان

تركيا تعتقل 70 ضابطًا بشبهة االرتباط بجماعة غولن

السعودية تتهم إسرائيل وتدعو إلى التحقق 
من البرنامج النووي اإليراني

اليمن � وكالت : اأعلن احل�ثي�ن يف اليمن عن اإطالق �صاروخ بال�صتي، فجر الثالثاء، على 
قاع��دة ع�صكرية �صع�دي��ة يف جيزان. وقال م�صدر ع�صكري مل�قع قناة "امل�صرية" التابعة 
للح�ثي��ني اإن "الق�ة ال�صاروخية وبعد عملية ر�صد وتتب��ع اأطلقت �صاروخ "قاهر ت� اإم" 
على مركز قيادة اجلي�ض ال�صع�دي مبنطقة �صامطة بجيزان". وذكرت قناة "بر�ض تي يف" 
التلفزي�ني��ة الإيراني��ة، على �صفحتها يف م�قع ت�يرت، اأن ال�ص��اروخ البالي�صتي اأطلق من 
الأرا�ص��ي اليمنية عل��ى ال�صع�دية. ووفقا للقناة التلفزي�ني��ة، كان الغر�ض من ال�صاروخ 
ا�صتهداف منطقة جيزان يف جن�ب غربي البالد. ومل يبلغ عن وق�ع �صحايا اأو دمار. ومل 
تعل��ق ال�صلطات ال�صع�دية بعد على ه��ذه املعل�مات. وهذه لي�صت املحاولة الأوىل لق�صف 
اأرا�ص��ي اململكة العربية ال�صع�دية من قبل ميلي�صي��ات احل�ثيني واأن�صار الرئي�ض ال�صابق 
عل��ي عبد اهلل �صالح. ففي اأواخ��ر ي�لي�/مت�ز املا�صي، اأطلق �ص��اروخ من اأرا�صي اليمن 

على مقربة من مكة املكرمة، اإل اأن الدفاعات اجل�ية ت�صدت له واأ�صقطته.
ويت�ا�ص��ل ال�رضاع امل�صل��ح يف اليمن منذ الع��ام 2014 بني احل�ثي��ني واأن�صار الرئي�ض 
ال�صاب��ق على عبد اهلل �صالح، من جهة، والق�ات احلك�مي��ة وامليلي�صيات امل�الية للرئي�ض 
عب��د ربه من�ص���ر هادي، من جه��ة ثانية. ويقدم التحال��ف العربي الذي تق���ده اململكة 

العربية ال�صع�دية الدعم من اجل� وعلى الأر�ض لق�ات ال�صلطات اليمنية.

وكالت � متابع��ة: اأف��ادت �صحيفة "�صباح " الرتكية، نقال ع��ن م�صدر يف اأجهزة اإنفاذ 
القان�ن، باأن الق�صاء الرتكي، اأذن باحتجاز 70 �صابطا، لال�صتباه يف عالقتهم بتنظيم 
فت��ح اهلل غ�ل��ن. ونف��ذت عملي��ة اعتقال ه���ؤلء ال�صب��اط، يف وقت واح��د يف ا�صطنب�ل 
واأنقرة وكاي�صريي واإزمري واإ�صكي�صهري ويال�فا. وبني املعتقلني، 62 �صابطا من الق�ات 

اجل�ية، واأربعة من الق�ات البحرية، واأربعة من ق�ات الدرك.
وكان��ت جمم�ع��ة من اجلي�ض قد حاولت تنفيذ انقالب ع�صكري يف تركيا ليلة 16 ي�لي� 
2016، ودارت امل�اجه��ات الرئي�صي��ة يف اأنقرة وا�صطنب�ل، حيث  قتل اأكرث من 240 
م�اطنا تركيا، واأ�صيب اأكرث من األفي �صخ�ض.                                                                               وبعد 
قمع التمرد، مت اعتقال اأكرث من 50.000 �صخ�ض، كما جرى ف�صل اأكرث من 140.000 

م�ظف مدين من وظائفهم، وخا�صة من �صلكي الق�صاء والتعليم.

وكالت � متابعة: اتهمت ال�صع�دية اإ�رضائيل بال�ق�ف "حائال اأمام حتقيق رغبة �صع�ب 
املنطق��ة يف العي�ض يف منطق��ة خالية من التهديد الن�وي"، داعي��ة اإىل �رضورة تطبيق 
اآلي��ة فعالة للتحق��ق من الربنامج الن�وي الإي��راين. وقالت ال�صع�دي��ة، يف كلمة األقاها 
نائ��ب املندوب الدائم للمملكة لدى الأمم املتح��دة، خالد املنزلوي، اأمام اللجنة الأوىل 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها ال� )72(: "يف ال�قت الذي ي�صهد فيه عدد من 
املناط��ق جناحا يف اإقامة مناط��ق خالية من الأ�صلحة الن�وية..جن��د اأن منطقة ال�رضق 
الأو�ص��ط ت�صتع�صي اأم��ام اجله�د الدولية والإقليمية جلعله��ا منطقة خالية من الأ�صلحة 
الن�وي��ة، وذلك ب�صبب رف�ض اإ�رضائيل لأي م�صع��ى يف هذا ال�صبيل". كما دعت ال�صع�دية 
اإىل التحق��ق من تنفيذ طه��ران لالتفاق الن�وي، و�رضورة اإع��ادة فر�ض العق�بات على 

نح� �رضيع وفعال يف حال انتهاك اإيران للتزاماتها مب�جب هذا التفاق.
واأع��رب املن��زلوي عن قلق ب��الده "البالغ حي��ال ا�صتم��رار اإيران يف اإط��الق �ص�اريخ 
بال�صتي��ة قادرة على حم��ل روؤو�ض ن�وية"، م�ؤكدا يف ال�قت نف�ص��ه على "احلق الأ�صيل 
جلميع الدول يف ال�صتخدام ال�صلمي للطاقة الن�وية وفق معايري ال�كالة الدولية للطاقة 

الذرية واإجراءاتها وحتت اإ�رضافها".

.

اأعلن��ت وزارة الدف��اع الرو�صي��ة اأن عملي��ة ع�صكري��ة جتري يف 
ال�قت الراهن، لتحري��ر ب�ؤرة كربى لتنظيم "داع�ض" يف مدينة 

امليادين ال�ص�رية، مب�صاندة �صالح اجل� الرو�صي.
وق��ال الناط��ق الر�صم��ي با�ص��م وزارة الدف��اع، الل���اء اإيغ���ر 
ك�نا�صنك���ف، اإن الط��ريان احلرب��ي الرو�ص��ي ينف��ذ نح� 150 
غ��ارة ي�ميا على م�اقع لداع�ض يف مدين��ة امليادين ال�ص�رية، 

م�ؤكدا اأن �ص��الح اجل� الرو�صي دمر البنية التحتية القت�صادية 
لتنظي��م "داع���ض"، ويعم��ل عل��ى اإحب��اط حم��اولت التنظي��م 
ا�صتئن��اف ا�صتخ��راج املحروقات م��ن الأرا�ص��ي ال�ص�رية التي 

ي�صيطر عليها.
واتهم��ت الدف��اع الرو�صية التحال��ف الدويل بقي��ادة ال�ليات 
املتح��دة، بخف�ض غارات��ه ب�صكل حاد على م�اق��ع الإرهابيني 
يف الع��راق، وذل��ك مع بدء اجلي���ض ال�ص�ري عملي��ة حترير دير 

الزور من م�صلحي "داع�ض".
واأو�ص��ح املتحدث با�ص��م وزارة الدفاع اأن حم��اولت م�صلحي 

داع���ض الدخ���ل م��ن الأرا�ص��ي العراقي��ة اإىل �ص�ري��ة تط��رح 
ت�صاوؤلت جدية ع��ن اأهداف العمليات التي يق�م بها ما ي�صمى 

التحالف الدويل �صد الإرهابيني.
واأك��د ك�نا�صنك���ف اأن امل�صلحني يع��ززون م�اقعهم يف غرب 
العراق، وامل�صاح��ات التي ي�صيطرون عليها تت��صع، م�صيفا اأن 
التحال��ف الدويل بقي��ادة ال�ليات املتحدة، ه��� فقط يتظاهر 

مبحاربة داع�ض يف العراق، ول يحاربه.
وق��ال ك�نا�صنك���ف اإن اأغل��ب الأط��راف والدول، مب��ا يف ذلك 
ال�لي��ات املتحدة، مل يعد لديها �صك، يف قدرة اجلي�ض ال�ص�ري 

مب�صان��دة �صالح اجل� الرو�صي على الق�ص��اء على تنظيم داع�ض 
يف حمافظة دير الزور.

واأ�ص��ار الناط��ق الر�صمي با�ص��م وزارة الدف��اع الرو�صية، اإىل اأن 
ما يق�م ب��ه التحالف الدويل يتطلب ت��صيح��ا، فاإما اأن تك�ن 
اأول�ي��ة ال�ليات والتحالف، هي تعقيد عملية اجلي�ض ال�ص�ري، 
ال��ذي ي�صانده فيه��ا �صالح اجل� الرو�ص��ي، اأو اأنها خطة لتحرير 
الع��راق من الإرهابي��ني وفتح الطريق اأمامه��م لدخ�ل �ص�ريا، 
ليك�ن���ا حتت ال�رضبات الدقيقة ل�صالح اجل��� الرو�صي، بح�صب 

تعبريه.

مل تع��رث ال�رضط��ة عل��ى اأي دلي��ل يثب��ت اأن �صفاح 
ل���ض فيغا���ض، �صتيف��ن ب��ادوك، ال��ذي قت��ل 59 
�صخ�صا وجرح نح� 500 غريهم، ا�صتعان ب�رضيك 
اأخر لتنفيذ جمزرته الدم�ية، ح�صبما ذكرت �صبكة 

اأن اأن" التلفزي�نية. "�صي 
ج�زي��ف  ع��ن  التلفزي�ني��ة،  ال�صبك��ة  ونقل��ت 
لمب��اردو، مف����ض ال�رضط��ة يف ل���ض فيغا���ض، 
و�رضي��ف مقاطع��ة كالرك يف نيف��ادا، ق�له: ل مل 
يك��ن له اأي �رضيك، ال�رضطة مل تعرث على اأي اإثبات 

يف هذا اخل�ص��ض. 

واأ�ص��ارت �صبكة "�ص��ي اأن اأن"  التلفزي�نية، اإىل اأن 
ال�رضط��ة مل تع��رث عل��ى "اأي دليل يثب��ت اأن هناك 

مطلق نار ثان".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرايل FBI، قد اأعلن 
�صابق��ا، اأن ق���ات الأمن مل تعرث عل��ى اأي رابط اأو 
�صل��ة بني تنظيم "الدولة الإ�صالمية" اأو ما ُيعرف 
بداع���ض، وب��ني منفذ الهج���م يف ل���ض فيغا�ض، 

�صتيفن بادوك.
ق��ال ج�زي��ف لمب��اردو، مف����ض  م��ن جهت��ه 
ال�رضطة يف ل�ض فيغا�ض، اإن عملية البحث وجمع 
الأدلة م��ن غرفة مطلق الن��ار يف فندق ماندالي 
باي قد انته��ت، لفتا اإىل اأن املهاجم ميلك عقارا 

�صمال نيفادا، واأن ق�ات الأمن �صتت�جه اإىل هناك 
لتفتي�ض العن�ان.

ويذك��ر اأن ال�صلطات الأمريكية اأعلنت ارتفاع عدد 
القتلى يف هذا الهج�م اإىل 59 �صخ�صا، يف ال�قت 

الذي اأ�صيب فيه 500.
ووق��ع اإط��الق النار يف مهرج��ان امل��صيقى كان 
يج��ري يف ل���ض فيغا���ض ب��ني املط��ار وكازين� 
خلي��ج مان��دالي. ووفق��ا لل�رضطة، اأطل��ق بادوك 
الن��ار من غرف��ة يف الطاب��ق 32 م��ن الفندق، ثم 
انتح��ر، بع��د ارتكابه اأك��رب حادث ي���ؤدي اإىل هذا 
الع��دد الكب��ري م��ن ال�صحاي��ا باإط��الق الن��ار يف 

ال�ليات املتحدة.

 قال وزير اخلارجي��ة ال�صع�دي، عادل اجلبري، 
اإن �صلط��ات بالده ف�صل��ت عدة اآلف من الأئمة 
م��ن العم��ل يف امل�صاج��د بع��د ثب���ت ن�رضه��م 

التطرف.
وذك��رت �صحيفة "ع��كاظ" اأن اجلبري قال، يف 
مقابل��ة م��ع قن��اة "رو�صي��ا 24" التلفزي�نية، 
اأم���ض الأول :"ل��ن ن�صم��ح بن���رض اأيدي�ل�جي��ة 

الكراهية. ول مت�يل ذلك الن�ع من الفكر".
و�ص��دد رئي���ض الدبل�ما�صي��ة ال�صع�دي��ة عل��ى 
الق�ل اإن "مقاربتنا لتلك امل�صكلة �صارمة جداً: 
اأن نق���م بتحدي��ث نظامن��ا التعليم��ي لن�صمن 

ا�صتبعاد اأي اإمكان لإ�صاءة تف�صري الن�ص��ض".
واأ�صارت ال�صحيف��ة ال�صع�دية، من جهة ثانية، 
اإىل اأن اجلب��ري اتهم "قطر بتم�يل الإرهاب، يف 

م�صعى للتدخل ب�ص�ؤون الدول الأخرى".
كما اأكد اأن الريا�ض "�صتتعاون مع م��صك� يف 
مكافحة الإرهاب، خ�ص��صًا اأن عدداً كبرياً من 
مت�ص��ددي البلدين يحارب�ن يف �صف�ف تنظيم 
داع�ض"، م�صيفا يف هذا ال�صدد  "اإنهم يهددون 
بلدين��ا والدول الأخ��رى. ولذلك لدين��ا اهتمام 

كبري بالتعاون مع رو�صيا يف هذا اجلانب".
ويف �ص��اأن اآخ��ر، ت�قع اجلبري، خ��الل املقابلة 
اأن ترف��ع العق�بات الأوروبي��ة والأمريكية عن 

رو�صيا يف امل�صتقبل القريب.

اعلن نائب عن احلزب احلاكم يف ك�ريا اجلن�بية اأن 
قرا�صن��ة ك�ري�ن �صمالي�ن �رضق���ا كمية كبرية من 
الأ���رضار الع�صكرية مبا فيها اأحدث خطة م�صرتكة مع 
ال�ليات املتحدة ل�رضب اأهداف يف ال�صطر ال�صمايل.
وذك��رت وكال��ة اأنب��اء "ي�نه��اب" اأن النائ��ب ع��ن 
اإىل  ا�صتن��ادا  اأف��اد،  احلاك��م  الدميقراط��ي  احل��زب 
معل�م��ات وزارة الدف��اع الك�ري��ة اجلن�بي��ة، ب��اأن 
قرا�صن��ة ك�ري��ني �صماليني ت�صلل���ا، يف �صبتمرب من 
الع��ام املا�صي، اإىل منظ�م��ة وزارة الدفاع الك�رية 
اجلن�بي��ة و�رضق���ا 232 غيغاباي��ت م��ن ال�ثائ��ق 

ال�رضية.
واأظه��ر حتليل %20 فقط من امل���اد امل�رضوقة اأنها 
تنتمي اإىل خطط م�صرتكة بني �صيئ�ل ووا�صنطن، مبا 
فيه��ا  "اخلط��ة 5015"، اإ�صاف��ة اإىل تقاري��ر با�صم 
القي��ادة العلي��ا للحلف��اء، ومعل�م��ات ع��ن امل�اق��ع 

الع�صكرية احلي�ية وحمطات ت�ليد الكهرباء.
ت�جي��ه �رضب��ات  5015" عل��ى  "اخلط��ة  وتن���ض 
�صاروخي��ة اإىل امل�اقع الن�وي��ة يف ك�ريا ال�صمالية 
يف حال��ة الط�ارئ، وه��ي ترتكز على فك��رة ت�صفية 

القيادة العليا يف ك�ريا ال�صمالية ج�صديا.
وكان التحقي��ق اأثبت، يف ماي�/اأي��ار املا�صي، باأن 
اخ��رتاق خ���ادم وزارة الدف��اع يف ك�ري��ا اجلن�بية 
نفذه قرا�صنة م��ن ك�ريا ال�صمالية، وعمل ه�ؤلء من 
مدين��ة "�صنيانغ" ال�صيني��ة ال�اقعة قرب احلدود مع 

ك�ريا ال�صمالية.

عملية عسكرية بمشاركة سالح الجو الروسي لتحرير الميادين من "داعش"

الجبير: فصلنا آالفًا من سي أن أن : سفاح الس فيغاس ارتكب مجزرته بمفرده ودون أي شريك
أئمة الجوامع المتطرفين!

أحدث خطة سرية لضرب 
بيونغ يانغ سرقها قراصنة 

كوريون شماليون!
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الجيش التركي يتأهب لدخول محافظة إدلب السورية

وكالت � متابعة
بداأت ق���ات تركية، الي�م الثالث��اء، ا�صتعداداتها 
لدخ�ل حمافظة اإدلب ال�ص�رية التي ت�صيطر عليها 
ف�صائ��ل متطرفة، تنفي��ذا لتفاق اأ�صتان��ا ب�صاأن 
مناط��ق تخفي��ف الت�تر.واأك��د اجلي���ض الرتك��ي، 
اأم�ض، بداأ اأن�صط��ة ال�صتطالع يف املحافظة، قبل 
عملي��ة ع�صكرية مت�قع��ة يف املنطق��ة املتنازع 

عليها، يف �صمال غرب �ص�ريا.
واأ�ص��اف اأن اخلط�ة �صمل��ت اإقامة نقاط مراقبة، 
واأن��ه يق���م مبهام��ه مب��ا يتما�ص��ى م��ع ق�اع��د 
ال�صتب��اك املتفق عليه��ا يف عملي��ة اأ�صتانا، يف 
اإ�ص��ارة اإىل اتف��اق ج��رى الت��ص��ل اإلي��ه ال�صه��ر 

املا�صي يف عا�صمة كازاخ�صتان.
وتق���ل تركي��ا اإنه��ا �صتق��دم م�صاع��دة ملقاتل��ي 
املعار�ص��ة ال�ص�ري��ة، به��دف تنفيذ اتف��اق عدم 
الت�صعي��د، ال��ذي يه��دف اإىل تقلي���ض العملي��ات 

القتالية مع الق�ات امل�الية للحك�مة.
وذك��رت وكال��ة "الأنا�ص�ل" الرتكي��ة، اأن اأعداد 
كبرية من ناقالت جن�د وعربات م�صفحة تابعة 
للجي���ض الرتكي، مت��صع��ت يف ق�صاء ريحانلي، 
ب�لي��ة هط��اي املتاخم��ة لالأرا�ص��ي ال�ص�ري��ة، 

ا�صتعدادا لالنتقال اإىل حمافظة اإدلب.
وتابع��ت ال�كال��ة اأن التح��ركات ا�صتمرت ط�ال 
ليلة الأح��د، ويف �صاعات ال�صباح من ي�م اأم�ض، 
حي��ث اجتهت املع��دات والعرب��ات الع�صكرية اإىل 
النق��اط احلدودية مع �ص�ريا، ف���ر و�ص�لها اإىل 

ق�صاء ريحانلي.
كما اأعل��ن الرئي�ض الرتكي رج��ب طيب اأردوغان 
يف وق��ت �صابق، اأن اأنق��رة وحلفاءها �رضع�ا يف 
اتخاذ اإجراءات يف حمافظة اإدلب من اأجل تاأمني 
منطق��ة تخفيف الت�تر املتف��ق عليها مع رو�صيا 

واإيران يف مفاو�صات اأ�صتانا.

أميركا ـ وكاالت

وجّهت "احلملة الدولية 
للق�ساء على الأ�سلحة 

النووية" )اآيكان(، انتقادات 
ل�سيا�سة اإ�سرائيل النووية، 

ودعتها اإىل الن�سمام 
ملعاهدة منع انت�سار الأ�سلحة 

النووية، واعتماد ال�سفافية 
يف هذا املجال.

وكاالت ـ متابعة


