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حفتر يتمتع بدعم أميركي روسي سعودي إماراتي مصري

الحكومة الليبية :سنرد بحزم على العدوان المفاجئ
• ترامب وجه الشكر لحفتر ...وباريس ترد :اتهامات «الوفاق» ال أساس لها
• المبعوث األممي :االنقسامات الدولية شجعت حفتر على الزحف باتجاه طرابلس
• السيسي :ندعم مكافحة اإلرهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق االستقرار في ليبيا

يف وقت ندد نائب رئي�س حكومة الوفاق الوطني الليبية
�أحمد معيتيق بالهجوم الذي ت�شنه قوات املن�شق خليفة
حفرت على طرابل�س منذ نحو �أ�سبوعني ،يح�صل حفرت على
ت�أييد دويل ،انعك�س من خالل ات�صال الرئي�س الأمريكي
به ،ا�ضافة الى دعم بع�ض الدول العربية واخلليجية.
وكان معيتيق قال خالل م�ؤمتر �صحايف يف ختام زيارته
للجزائر ان «قوات حكومة الوفاق الوطني م�صممة على
الرد بحزم على هذا العدوان املفاجئ يف الوقت الذي
كانت ت�ستعد فيه ليبيا لعقد �أول م�ؤمتر للم�صاحلة
الوطنية يف «غدام�س» حتت رعاية الأمم املتحدة وذلك
حماية للأمن واال�ستقرار وحلياة املواطنني».
وفيما يتعلق بالدعم الذي يحظى به حفرت دعا نائب
رئي�س حكومة الوفاق الليبية بع�ض الدول �إلى «مراجعة
مواقفها» حمذرا �إياها من «االعتماد على حفرت ك�رشيك
فعال وقادر على امل�ساهمة يف بناء دولة دميقراطية
من خالل االنتخابات املزمع �إجرا�ؤها الختيار ممثلني
لل�شعب الليبي» ،م�ؤكد ًا ان «حفرت مل يعد �رشيكا يف
العملية ال�سيا�سية اجلارية يف ليبيا».
وم���ؤخ��ر ًا �أج���رى الرئي�س الأم�يرك��ي ت��رام��ب ات�صاال
هاتفيا بحفرت ،ق��دم خ�لال��ه ال�شكر وال��دع��م على
ما يقوم به ،ويتمتع حفرت بدعم من م�رص وال�سعودية
واالمارات ورو�سيا و�أمريكا.
الى ذلك رف�ضت فرن�سا ،االتهامات التي وجهتها حكومة
الوفاق الوطني الليبية حول دعمها خلليفة حفرت وقالت
�إن االتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية يف حكومة
الوفاق الى باري�س حول دعمها حلفرت «ال �أ�سا�س لها
على الإطالق».
من جهته �أكد املبعوث الأممي اخلا�ص الى ليبيا غ�سان
�سالمة ان االنق�سامات الدولية �شجعت خليفة حفرت
على الزحف نحو طرابل�س ،وعلى العامل �إظهار وحدة
�أكرث ملنع ا�شتعال الو�ضع ,فيما �أكد الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي خالل لقائه قائد اجلي�ش الوطني
الليبي خليفة حفرت دعم م�رص جهود مكافحة االرهاب
وامليلي�شيات املتطرفة ،لتحقق اال�ستقرار لليبيني يف
جميع �أرا�ضي ليبيا.

• عدد من امل�شاركني يف م�ؤمتر برملانات اجلوار العراقي

مباحثات نائب رئيس الوزراء الروسي تركزت على إعادة اإلعمار

موسكو تنقل لألسد رسائل إيجابية
من القيادة السعودية
بحث الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد،
ام�س ،مع نائب رئي�س الوزراء الرو�سي
يوري بوري�سوف ،م�ساهمة مو�سكو يف
�إع��ادة �إعمار �سورية ،والتعاون بني
البلدين يف جميع املجاالت.
وتركزت مباحثات امل�س�ؤول الرو�سي
الذي يقوم بزيارة �سورية حاليا ،مع
الرئي�س الأ�سد ووزير اخلارجية وليد
املعلم على دور وم�ساهمة رو�سيا يف
�إعادة �إعمار �سورية.
من جهة ثانية ،ك�شف م�صدر مطلع �أم�س،
�أن املبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�سي
�إلى �سورية �ألك�سندر الفرنتييف حمل
ر�سائل �إيجابية من القيادة ال�سعودية
للقيادة ال�سورية.
وقال امل�صدر ،الذي طلب عدم الك�شف
عن ا�سمه لوكالة �سبوتنيك� ،إن الر�سائل
ال�سعودية الإيجابية تتعلق ب�إعادة

• ب�شار الأ�سد ونائب رئي�س الوزراء الرو�سي يوري بوري�سوف

العالقات ومناق�شة كافة امللفات بني
البلدين.
وا�ستهل نائب رئي�س الوزراء الرو�سي

اللقاء بكلمة ترحيبية �أبلغ خاللها
رئي�س اجلمهورية ال�سورية ب�أنه ينقل
حتية كبرية له من العا�صمة الرو�سية.

سفارة السعودية لدى جورجيا :إلغاء جوازي سفر
الفتاتين الهاربتين ...مزاعم غير صحيحة
�أك��دت �سفارة ال�سعودية ل��دى جمهورية جورجيا
�أن ج��وازي �سفر الفتاتني ال�سعوديتني مها ووفاء
الهاربتني �إل��ى جورجيا �ساريا املفعول ومل يتم
�إلغا�ؤهما.
وقالت ال�سفارة يف بيان لها ام�س�« :إن �أي مزاعم
جوازي �سفرهما قد �أُلغيا هي مزاعم غري
حالية ب�أن
ْ
�صحيحة».
وكانت الفتاتان اللتان جل�أتا �إلى جورجيا ورف�ضتا
العودة �إلى ال�سعودية قد زعمتا يف مقطع فيديو م�صور

السيطرة على حريق محدود

في مصفاة ميناء األحمدي

�أعلنت �رشكة البرتول الوطنية �أنها
متكنت من ال�سيطرة على حريق حمدود
اندلع ظهر �أم�س يف وح��دة معاجلة
النفط املتبقي رقم  41مب�صفاة ميناء
الأحمدي.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الإداري��ة والتجارية الناطق الر�سمي
لل�رشكة با�سم العي�سى �إن فريق الإطفاء
التابع لل�رشكة جنح يف ال�سيطرة على
احلريق الذي �صنف من الدرجة رقم «»1
حمدودة اخلطورة ب�رسعة ق�صوى ودون
وقوع �أي خ�سائر ,م�ؤكد ًا �أن عمليات
الإنتاج يف امل�صفاة مل تت�أثر نتيجة هذا
احلادث العر�ضي ،الفتا �إلى �أنه يجري
العمل على �إعادة الوحدة �إلى و�ضعها
الطبيعي والتحقق من الأ�سباب التي
�أدت �إل��ى ن�شوب هذا احلريق ل�ضمان
تالفيها يف امل�ستقبل.

محليات 2

البيان الختامي :دعم االستقرار ومكافحة التطرف في المنطقة

العراق يجمع «الفرقاء»

�أن ال�سلطات ال�سعودية �أبطلت جوازي �سفرهما ولي�ست
لديهما و�سيلة لل�سفر خارج جورجيا ،وقالتا« :نريد
حمايتكم ,نريد دولة ترحب بنا وحتمي حقوقنا».
وتدعي الفتاتان ال�شقيقتان انهما يف خطر كبري
وكتبتا« :ا�ضطررنا �إلى اظهار وجوهنا فاذا حدث �شيء
لنا ف�إن النا�س �سيتذكروننا».
واعربت ال�شقيقتان ال�سعوديتان الهاربتان �إلى
جورجيا مها ووفاء ال�سبيعي عن رغبتهما يف التوجه
�إلى بلد ثالث ب�أ�رسع ما ميكن خوفا على �سالمتهما.

عائلته غادرت السكن الرئاسي

التحقيق مع البشير
بتهم غسيل أموال

ق�����ال م�����ص��در
ق�������ض���ائ���ي يف
ال�سودان ام�س
النيابة
�إن
العامة فتحت
ب�ل�اغ�ي�ن �ضد
ال����رئ����ي���������س
• عمر الب�شري
املخلوع عمر
الب�شري بتهم غ�سيل الأموال وحيازة
�أموال �ضخمة دون م�سوغ قانوين.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن وكيل النيابة
الأع���ل���ى امل��ك��ل��ف م��ن املجل�س
الع�سكري مبكافحة الف�ساد �أمر
بالقب�ض على الرئي�س ال�سابق
وبا�ستجوابه عاجال متهيدا لتقدميه
للمحاكمة.
وذكر امل�صدر �أن النيابة �ستقوم
با�ستجواب الرئي�س ال�سابق
املوجود داخ��ل �سجن كوبر و�أن
هناك �إج���راءات قانونية �ستتخذ
�ضد بع�ض رم��وز النظام ال�سابق
املتهمني بالف�ساد.
و�أفادت و�سائل �إعالم �سودانية �أم�س
مبغادرة �أ�رسة الرئي�س املعزول
عمر الب�شري ،ال�سكن الرئا�سي
ال��ك��ائ��ن يف مقر ق��ي��ادة القوات
امل�سلحة ال���ذي ي�شهد حميطه
اعت�صاما منذ ال�ساد�س من ال�شهر
احلايل.
ون��ق��ل��ت �صحيفة «االن��ت��ب��اه��ة»
قولها� ،إن ال�سلطات �أفرغت م�سكن
الب�شري بالقيادة العامة للجي�ش
«بيت ال�ضيافة» و�أم���رت عائلته
باملغادرة بعد يومني من نقله �إلى
�سجن كوبر.

فرنسا :اشتباكات بين «السترات الصفراء» والشرطة
ارتفعت حدة اال�شتباكات بني حمتجي
«ال�سرتات ال�صفراء» وال�رشطة الفرن�سية
يف باري�س و�سط �إج��راءات �أمنية م�شددة
�شملت ن�رش �أكرث من � 60ألف عن�رص �أمن
ملواجهة ما و�صف بـ«ال�سبت الأ�سود» يف
فرن�سا.
وبد�أ حمتجو «ال�سرتات ال�صفراء» بالتجمع
يف ظل �إج��راءات �أمنية م�شددة ،رافعني
�شعارات مناه�ضة للرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون وحكومته ،وجتدد
جتمع املحتجني قبل �أي���ام م��ن �إع�لان
الرئي�س اخلمي�س الإ�صالحات املزمعة
على �ضوء «احل��وار الوطني الكبري»،
بعدما �أرج�أ الك�شف عنها االثنني احرتام ًا
مل�شاعر ال��ت��أث��ر ال��ت��ي غ��م��رت فرن�سا
والعامل جراء احلريق يف الكاتدرائية
التي تعترب من �أهم معامل فرن�سا.

جمع العراق «الفرقاء» من خالل م�ؤمتر قمة برملانات
دول اجلوار ،فيما اعلنت برملانات دول جوار العراق يف
بيان ختامي للم�ؤمتر �أم�س ،دعمها ال�ستقرار العراق وبناء
تفاهمات م�شرتكة بني دول املنطقة و��ضرورة مكافحة
التطرف باملنطقة ودعم اال�ستقرار يف العراق.
و�أكد امل�شاركون يف م�ؤمتر برملانات دول جوار العراق
على دعم ا�ستقرار العراق واحلفاظ على وحدة �أرا�ضيه
ووحدة ن�سيجه االجتماعي ،بعد �أن حتقق ن�رصه الكبري
على الإرهاب.
وو�صف رئي�س جمل�س النواب العراقي حممد احللبو�سي
عالقات بالده مع الكويت ب�أنها «مهمة وحيوية».
وقال يف كلمة �أمام م�ؤمتر برملانات اجلوار العراقي ان
العالقات العراقية الكويتية «مهمة وحيوية» وهناك
تفاهمات «وا�سعة» واتفاقات اقت�صادية «يف مرحلة االعداد
والتهيئة» ،م�ضيفا ان «كل ذلك ي�أتي بعد ان كانت الكويت
منطلقا مل�ؤمتر اع��ادة �إعمار العراق الذي تتطلع بغداد
لإجناز خمرجاته».
واكد ان العراق «مل يعد قلقا» جتاهفكرة املحاور واالنحياز
بل انه اليوم ب�صدد بناء �رشاكات ا�سرتاتيجية واعدة مع
جميع دول اجلوار «دون حرج من طرف او حماباة لآخر».
وبنيانه يف الوقت الذي يوقع العراق حزمة من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع ايران ف�إنه يوقع مذكرات اخرى يف
اململكة العربية ال�سعودية وعلى اعلى امل�ستويات كما ان
العالقات العراقية  -الرتكية اليوم يف اف�ضل حاالتها.
�ص5

بوشهري :إنجاز %27
من مشروع شرق تيماء
السكني

محليات 3

إصابة فلسطيني برصاص االحتالل

فلسطين :تصريحات مبعوث ترامب
تكشف حجم مؤامرة «صفقة القرن»
�أكدت اخلارجية الفل�سطينية �أن �أي
خطة �أو مقرتح �أو �صفقة ال تبنى
على �أ�سا�س حل الدولتني ،م�صريها
الف�شل وم��زاب��ل التاريخ ،و�سيتم
رف�ضها جملة وتف�صيال فل�سطينيا
وعربيا و�إ�سالميا و�أوروبيا ودوليا.
و�أ�شارت الوزارة يف بيان لها� ،إلى �أن
فريق الرئي�س ترامب يوا�صل حملته
الدعائية امل�ضللة ل��ل��ر�أي العام
العاملي وامل�س�ؤولني الدوليني
والعاملني العربي والإ�سالمي ،عرب
الإدالء بت�رصيحات ومواقف �إعالمية
ب�ش�أن ما ت�سمى «�صفقة القرن» ،وال
تخلو تلك الت�رصيحات من بع�ض
الت�رسيبات واالع�تراف��ات اخلا�صة
مب�ضمونها ومرتكزاتها ومنطلقاتها.
واعتربت اخلارجية الفل�سطينية،
ت����صري��ح��ات امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص
للرئي�س الأم�يرك��ي �إل���ى ال�رشق
الأو�سط ،جي�سون غرينبالت اعرتافا

بو�ضوح ب�أن قرارات الإدارة الأمريكية
ال يتم اتخاذها بناء على جهود
ال�سالم ،و�إمن��ا بناء على م�صلحة
وا�شنطن ك�أحد منطلقات �صياغة
�صفقة القرن.و�أ�ضافت ال��وزارة يف
بيانها« :م��ن الوا�ضح �أن م�صلحة
�أمريكا ،كما تراها �إدارة ترامب،
تتطابق متاما مع م�صلحة �إ�رسائيل
كدولة احتالل ،خا�صة و�أن امل�س�ؤول
يف البيت الأبي�ض يعرتف �أي�ضا �أن
حل الدولتني لي�س �أ�سا�س �صفقة
القرن».
الى ذلك� ،أطلق اجلي�ش الإ�رسائيلي
النار ،على فل�سطيني عند حاجز
زع�ت�رة ج��ن��وب ن��اب��ل�����س بذريعة
حم��اول��ت��ه ال��ق��ي��ام بعملية طعن.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية:
«�أ�صيب فل�سطيني بجراح حرجة،
عقب �إط�لاق ق��وات االح��ت�لال النار
عليه ،جنوب نابل�س».

إدارة الرئيس األميركي تنفي تسليم

جزء من سيناء المصرية لغزة

نفت �إدارة الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،التقارير الإعالمية التي
حتدثت عن نيتها ت�سليم جزء من �شبه جزيرة �سيناء امل�رصية لقطاع
غزة يف �إطار «�صفقة القرن» لت�سوية ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط.
وكتب املبعوث اخلا�ص للرئي�س الأمريكي �إل��ى ال�رشق الأو�سط،
جي�سون غرينبالت ،يف تغريدة« :اطلعت على تقارير قالت �إن خطتنا
ت�شمل مفهوما ين�ص على ت�سليمنا جزء ًا من �سيناء ،التي تتبع م�رص،
�إلى غزة .هذا كذب!».

البرجس« :الهالل األحمر»
ساهمت في دعم القطاع
الصحي باليمن

محليات 5

«الشال» 561 :مليار
دوالر إجمالي احتياطات
الكويت المالية

اقتصاد 6

النهام يفتح تحقيق ًا

في حادثة وفاة شرطي
بالقوات الخاصة
كتب حم�سن الهيلم:

• جانب من املواجهات

الروضان :تذليل جميع
الصعوبات إلنجاز مبنى
الركاب الجديد
في موعده

فتح �أم�س وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام
النهام حتقيق ًا يف حادثة وفاة �رشطي بالقوات
اخلا�صة ب�سبب �سقوط جزء من البوابة اخلارجية
عليه.
ولفظ �رشطي يعمل يف القوات اخلا�صة انفا�سه
الأخرية مت�أثر ًا ب�إ�صابات حلقت به جراء �سقوط
ج��زء م��ن ب��واب��ة مبنى االدارة العامة للقوات
اخلا�صة عليه �أثناء ت�أديته واجبه الوظيفي يف
حرا�سة املبنى.
وكان زمالء الع�سكري فوجئوا ب�سقوط البوابة
احلديدية على زميلهم �أثناء مناوبته يف احلرا�سة
حيث �أ�صيب يف الر�أ�س وعند نقله الى امل�ست�شفى
لفظ �أنفا�سه االخرية لين�ضم لقائمة �شهداء ال�رشف
والواجب الذين افنوا اعمارهم يف خدمة وطنهم.

ليفربول واليونايتد
واألرسنال أمام كارديف
وإيفرتون وكريستال
باالس في البريمييرليغ
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