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16 نائباً من »نداء تونس« يجمّدون عضوياتهم و4 يستقيلون
تونــس ـ أ.ش.أ: أعلن النائب مبجلس نواب الشــعب عن كتلة حركة نداء تونــس الطاهر بطيخ أن 16 نائبا 
من كتلــة احلركة بالبرملان قد تقدموا إلى مكتب الضبط بالبرملان بطلــب جتميد عضوياتهم من الكتلة وأن 
أربعة نواب آخرين قد قدموا اســتقاالتهم. وقال بطيخ - في تصريح نقلته األنباء التونســية )وات(: إن هذه 
االستقاالت والتجميد في العضوية سببها عدم اعتماد الكفاءة في املناصب بخصوص توزيع املسؤوليات في 
مكتب املجلس وعضوية ورئاسة اللجان بالبرملان. وأضاف أن النواب الذين تقدموا بطلب جتميد عضويتهم 
من بينهم محمد سعيدان نائب رئيس الكتلة، بينما يعتبر النواب الذين تقدموا بتجميد عضويتهم من الكتلة 
هم املمثلون الرسميون حلركة نداء تونس واملسؤولون عن تنفيذ قراراته.

أكد ضرورة أن تعي أميركا خطورة القانون من أجل البلدان األخرى

رئيس مجلس الشورى السعودي: 
»جاستا« يتناقض مع قواعد العالقات الدولية

أنقرة - األناضول: انتقد 
الشــورى  رئيــس مجلــس 
السعودي »عبداهلل بن محمد 
بن ابراهيم الشــيخ«، قانون 
»العدالة ضد رعاة اإلرهاب« 
األميركي أو املعروف اختصارا 
بـ»جاستا«، وقال إنه يتناقض 
مع قواعد العالقات الدولية.

جــاء ذلــك فــي كلمــة له 
فــي االجتماع الـــ 3٦ للجنة 
التنفيذيــة الحتــاد برملانات 
الــدول األعضاء فــي منظمة 
الــذي  التعــاون اإلســالمي، 
اســتضافه البرملــان التركي 
ملــدة يومني واختتــم أعماله 
امس، أشار فيه الى أن اإلدارة 
الــدول  األميركيــة وبعــض 

عارضت ذلك القانون.
ودعا الشــيخ الكونغرس 
األميركــي إلى إعــادة النظر 
في املسألة، وأكد ضرورة أن 
تعي الواليات املتحدة خطورة 
البلدان  القانــون مــن أجــل 

األخرى.
ولفت الشيخ إلى أن اململكة 
العربية السعودية تقدم دائما 
املساعدات للبلدان األقل منوا، 
وقــال بهــذا الصــدد: »قدمنا 
مســاعدات بقيمــة ١١5 مليار 
دوالر ألكثر من ٩٠ بلدا خالل 

األعوام الـ 4٠ األخيرة«.
وفيمــا يتعلــق بالشــأن 

وقانون »العدالة ضد رعاة 
اإلرهاب« األميركي أو املعروف 
اختصارا بـ »جاستا«، يسمح 
لعائالت ضحايا ١١ سبتمبر، 
مبقاضــاة دول ينتمــي إليها 

مهاجمون.
مــن جانبه، ذكــر رئيس 

السوري، قال الشيخ »طلبنا 
من النظام الســوري التخلي 
عن اخليار العسكري، وإيجاد 
حــل للمشــكلة عبــر الطرق 
السلمية«، وأعرب عن أسفه 
للمآسي التي يعانيها الشعب 

السوري.

البرملان الســوداني »ابراهيم 
أحمد عمر« أن العالم اإلسالمي 
يواجــه العديد من املشــاكل، 
وأضاف في هذا اخلصوص، 
ال ميكننــا التغلــب على هذه 
املشــاكل إال بالتحرك بشكل 

موحد كمسلمني.

وأكد عمر ضرورة شــرح 
الديــن اإلســالمي احلقيقي، 
وتطوير الفكر ضد التطرف، 
مشــددا على أهمية أن يكون 
التضامن والوحدة كأولويات 
بالنســبة للعالم اإلســالمي 

بأسره.

احلوثيون يستبقون الهدنة بالتصعيد العسكري

اجليش اليمني يستعيد معسكر اللواء 101 
وعشرات القتلى واألسرى بينهم أحد أقارب احلوثي

خادم احلرمني الشريفني يزور أخاه األمير عبدالرحمن
الريــاض - العربيــة نت: نشــر 
املصور الفوتوغرافي بندر اجللعود 
صورة لزيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ألخيه األمير 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز لالطمئنان 
على صحته، فيما رافقه خالل الزيارة 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وصاحب الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي ولي 
العهــد النائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.
وغــرد اجللعــود علــى »تويتر«: 
»سيدي خادم احلرمني الشريفني وولي 
العهد وولي ولي العهد يقومون بزيارة 
األميــر عبدالرحمــن بــن عبدالعزيز 
واالطمئنــان علــى صحتــه، حفظهم 

اهلل جميعا«.

عواصم - إياد أحمد ووكاالت

فيمــا تتجه األنظار إلى دخــول وقت الهدنة 
املقــررة منتصــف ليل اليــوم وملدة 7٢ ســاعة 
قابلة للتجديد باليمن، بدأت األحداث والعمليات 
العسكرية في جبهات احلدود تتسارع بني تصعيد 
للميليشــيات ورد لقوات الشــرعية والتحالف 
العربــي. فمن الواضــح ان املتمردين احلوثيني 
وحليفهــم الرئيس املخلوع علي عبداهلل صالح 
يظهرون شــيئا امام املجتمع الدولي، ويفعلون 
نقيضه في امليدان من خالل التصعيد الذي يترافق 
كل مرة مع اعالن املجتمع الدولي عن وقف إلطالق 
أو قرب الوصول إلى اتفاق سياسي، وتصعيدهم 
اجلديــد امس كان على احلــدود وفي جبهة نهم 
شرق العاصمة صنعاء وفي محافظة تعز وجبهات 
أخرى في اليمن مؤشر واضح على رفضهم ألي 

هدنة أو اتفاق لوقف اطالق النار.
وقالــت مصادر عســكرية وأخــرى ميدانية 
لـ»األنباء« ان قوات التحالف العربي ردت خالل 
الساعات القليلة املاضية ودمرت مخزن صواريخ 
واســتهدفت مركز عمليات للمتمردين واحلرس 
اجلمهــوري املوالي لصالح فــي جبهتي حرض 
وميدي وتعزيزات عسكرية كبيرة في عدة مناطق 
مبديرية حرض احلدودية، قبالة حدود محافظة 

الطول بجازان.
إلــى ذلك، وبعد ســاعات من إعــالن اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية حترير معسكر اللواء 
١٠١مشاه شرق محافظة صعدة بالكامل واصلت 
قوات الشرعية وبدعم ومساندة مكثفة من قوات 
التحالف تقدمها وسيطرت على مواقع عسكرية 

جديدة واستراتيجية مبديرية كتاف.
وأكدت مصادر عســكرية »استعادة اجليش 
واملقاومة الشعبية السيطرة على معسكر اللواء 

١٠١ ميكا وسوق البقع شمال شرق محافظة صعدة 
الذي يبعد عن احلدود الســعودية ومنفذ البقع 

واخلضراء، ما يقارب ٢7 كيلومترا«.
وأكد اجليش اليمني في بيان له تلقت »األنباء« 
نســخة منه ـ أنه متكن من حترير ســوق البقع 
والســيطرة على مواقع محيطة بالسوق وأسر 
العشرات في مديرية كتاف شرق صعدة، وسط 
فــرار جماعي للميلشــيات احلوثيــة بعد مقتل 
العشــرات بينهــم ثالثة قياديــني حوثيني وهم 
)أبوصالح الغمري وجعفر محمد عدالن، واملسؤول 
العسكري في اللواء ١٠١ مشاه ابوعبداهلل احلوثي 

أحد أقارب عبدامللك احلوثي(.
وأضاف البيان »أن الفرق املتخصصة التابعة 
للجيــش اليمني والتحالــف العربي متكنت من 
نزع أكثر من ١٠٠٠ لغم منذ بدء العمليات الثالثاء 
املاضي شرق صعدة«، مشيرا إلى أن اجليش يسعى 
لاللتحام بالقوات واملقاومة في محافظة اجلوف 
التي ترتبط بصعدة من جهة اجلنوب والشرق 
الستكمال حترير محافظة صعدة بالكامل من عدة 
محاور«. وفي سياق متصل، أكد قائد محور تعز 
اللواء ركن خالد فاضل انتهاء اجليش واملقاومة 
من اعداد خطة املرحلة الثانية من معركة حترير 
تعز وأن قوات الشرعية على استعداد تام لبدء 

املعركة خالل أيام.
وقــال فاضل خــالل لقائه قيادات عســكرية 
وسياســية مبدينــة تعز »إن قيــادة محور تعز 
ســلمت قيادة التحالف العربــي اخلطة الثانية 
من معركة حترير املدينة«، مشيرا إلى أن قيادة 
التحالف وعدت بإعطاء إشارة بدء املرحلة الثانية 
ملعركة تعز خالل أيام لتحرير ما تبقى من املدينة 
وفــك احلصار، بعد جناح املرحلة األولى في فك 
احلصار جزئيا غــرب املدينة وفتح طريق تعز 

عدن مبنطقة الضباب..

معركة املوصل »لن تكون سريعة«.. والعبادي يؤكد تأمني طرق لفرار املدنيني
تركيا تتوصل التفاق ملشاركة مقاتالتها.. و»الپنتاغون«: »داعش« مينع املدنيني من املغادرة ويستخدمهم »دروعاً بشرية«

عواصم - وكاالت: مع دخول 
»معركة املوصل« يومها الثاني 
امس اقتحم اجليــش العراقي 
قضاء احلمدانية الذي يبعد ١5 
كيلومترا جنوب شرق املوصل، 
فيما أكد رئيس الوزراء حيدر 
العبادي أن طرق خروج آمنة من 
املوصل جرى تأمينها للمدنيني 
الراغبــني في مغــادرة املدينة 

اخلاضعة لسيطرة »داعش«.
وأكــدت القــوات العراقيــة 
والكردية املشاركة في العمليات 
انها سيطرت على نحو ٢٠ قرية 
على أطــراف املدينة التي تعد 
آخر معاقل داعش في العراق.

ومع وجود نحو ١.5 مليون 
شخص في املوصل قالت املنظمة 
الدوليــة للهجــرة إنها حتضر 
أقنعة ضد الغاز الســتخدامها 
في حالة وقوع هجوم كيميائي 
من جانب املسلحني الذين كانوا 
استخدموا مثل تلك األسلحة ضد 

قوات كردية عراقية.
نفســه،  الســياق  وفــي 
اقتحم اجليــش العراقي امس 
قضــاء احلمدانية الــذي يبعد 
١5 كيلومتــرا جنــوب شــرق 
املوصــل، ونقل راديو )ســوا( 
األميركي عــن قيادة العمليات 
املشتركة في بيان لها قولها إن 
قطاعات الفرقة املدرعة التاسعة 
للجيش العراقي تسيطر على 
جهة اجلنــوب الغربي لقضاء 

احلمدانية. 
من جهة اخرى، أعلن متحدث 
باسم الپنتاغون امس ان سكان 

املوصل »محتجزون رغما عنهم« 
من جانب ارهابيي تنظيم داعش 
الذين يســتخدمونهم »دروعا 
بشرية« على وقع الهجوم الذي 

تشنه القوات العراقية.
من جانبــه، نبــه الرئيس 
االميركــي بــاراك اوبامــا الــى 
ان اســتعادة املوصل ستكون 
»صعبــة«، مؤكدا ان مســاعدة 

الدولي ملشاركة املقاتالت التركية 
فــي حترير محافظــة املوصل 

العراقية.
بدورها، بدأت األمم املتحدة، 
امس بإنشــاء مخيــم مبنطقة 
اخلارز شــرق مدينة املوصل، 
العــراق، الســتقبال  شــمالي 
النازحــني مع انطــالق عملية 
حترير املدينة من قبضة تنظيم 

السكان املدنيني تشكل »أولوية 
مطلقة«.

هذا وقد اتهم أوباما السلوك 
الروســي بأنه قوض املعايير 
الدولية، وقال »أي تلميح بأن 
الواليات املتحــدة تعدت على 

املصالح الروسية هو خطأ«.
إلى ذلك، أكــدت تركيا أنها 
توصلت التفاق مــع التحالف 

»داعش« اإلرهابي.
مبــوازاة ذلــك، اســتضاف 
زعيم التيار الصدري العراقي 
مقتدى الصدر في منزله بالنجف 
اجتماعا مع قادة احلشد الشعبي 
لبحث عمليات حترير املوصل 
بحضــور األمني العــام ملنظمة 
»بــدر« هادي العامــري وأمني 
»عصائــب أهل احلــق« قيس 
اخلزعلي وأمني حركة النجباء 
»أكــرم الكعبي« ونائب رئيس 
هيئة »احلشــد الشــعبي« أبو 

مهدي املهندس. 
وعقــب االجتماع الذي يعد 
األول مــن نوعه الــذي يجمع 
الصدر وقيادات انتقدها كثيرا 
في احلشد ووصفها بـ»الوقحة«، 
أكد املشــاركون فــي االجتماع 
مســاندتهم للجيش والشرطة 
العراقيــة فــي معركــة حترير 
املوصل واالنصياع ألوامر القائد 
العام للقوات املســلحة رئيس 
الــوزراء حيدر العبــادي الذي 
تتبعه هيئة »احلشد الشعبي«، 
وشــددوا على رفضهم التدخل 
التركي واألجنبي في شــؤون 

العراق. 
الــى ذلــك، أعلــن وزيــر 
اخلارجية الفرنسية، جان مارك 
إيرولت، أن بالده ســتعقد مع 
العراق، غــدا، اجتماعا وزاريا 
يضم نحو ٢٠ بلدا، لـ »التحضير 
للمستقبل السياسي للموصل«، 
عقب الهجوم الذي تقوده بغداد 
لتحريــر املدينــة مــن تنظيم 

»داعش«. 

القوات العراقية تتقدم في حقل القيارة خالل عمليات »معركة املوصل« أمس  )رويترز(

حتليل إخباري

عواصمـ  األناضول: على غرار التكيتيك الذي استخدمه، منذ 
نحو 5 أشهر في مدينة سرت، وسط الساحل الليبي، يلجأ تنظيم 
»داعش« اإلرهابي إلى تكتيك السيارات املفخخة واالنتحاريني 
وزرع األلغام والبراميل املتفجرة، إلعاقة تقدم اجليش العراقي 
والقوات املتحالفة معه نحو معقله الرئيسي في مدينة »املوصل« 

شمالي العراق.
 ويــرى معنيون باجلانب األمني واإلســتراتيجي إمكانية 
تكثيف التنظيم لهجماته االنتحارية في املناطق اآلمنة، بعيدا عن 
املوصل، لتشتيت جهد القوات احلكومية في حملتها العسكرية 

على املوصل.
فبالتوازي مع انطالق العملية العسكرية في املوصل، اإلثنني، 
فجر انتحاري سيارة مفخخة أمام قافلة للحشد الشعبي )قوات 
شيعية موالية للحكومة( بالعاصمة بغداد، أدت إلى مقتل 11 شخصا 
من احلشد واجليش والشرطة ومدنيني، باإلضافة إلى 23 جريحا.
وخلف تفجيــر انتحاري آخر بالقرب من املوصل، مقتل 5 
عناصر من قوات البيشــمركة )قوات اإلقليم الكردي شمالي 
العراق(، وإصابة عدد آخر بينهم جنل نائب رئيس اإلقليم الكردي. 
كما لقي جندي عراقي وأربعة انتحاريني حتفهم خالل تقدم 

القوات العراقية نحو املوصل.
واألســلوب الذي يعتمده »داعش«، في الدفاع عن املوصل، 
يشبه إلى حد كبير تكتيكه في مدينتي »تدمر« السورية )وسط(، 
و»ســرت« الليبية )شمال وســط(، حيث جلأ إلى زرع األلغام 

واستعمال السيارات املفخخة لوقف زحف القوات املهاجمة.
وإذا كانت قوات البنيان املرصوص التابعة للمجلس الرئاسي 
في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تشــكلت في مايو 2016، 
حققت انتصارات ســريعة في املناطــق الصحراوية املفتوحة 
بفضل التفوق اجلوي، إال أنها واجهت مقاومة مســتميتة من 

عناصر التنظيم في معاقله األخيرة داخل املدينة.

معركة املوصل... على خطى سرت؟

مليون دوالر مقابل أي تسجيالت »فاضحة« لترامب
وميالنيا تدافع عن زوجها وتتهم اإلعالم بالتحيز

»اليونسكو« تتبنى بشكل نهائي قرارًا
يعتبر األقصى »تراثاً إسالمياً خالصاً«

عواصم - وكاالت: عرض 
املليونيــر الري فلينت الذي 
امبراطوريــة إعالمية  ميتلك 
للمــواد اإلباحية امس مليون 
دوالر ألي شــخص يقــدم له 
تســجيالت ڤيديو »فاضحة« 
عن املرشح اجلمهوري للرئاسة 

األميركية دونالد ترامب. 
وجاء في بيــان ملجموعة 
انه سيتم  »هسلر« اإلعالمية 
دفــع مليــون دوالر مقابــل 
أو  أي »تســجيالت ڤيديــو 
تسجيالت صوتية موثوقة« 
ميكن اســتخدامها قبل موعد 
االنتخابــات فــي الثامــن من 
نوفمبــر »تظهــر بوضــوح 
دونالد ترامب وهو يشارك في 
نشاط غير قانوني او يتصرف 

بطريقة مخزية جنسيا وحتط 
من قدره«. 

اتهمــت  جانبهــا،  مــن 
ميالنيا ترامب وسائل اإلعالم 
األميركية بالتحيز في تغطيتها 
للســباق الرئاسي، مقللة من 
شأن تصريحات ترامب الذي 
تبجح بسلوك مسيء للنساء 
في شــريط ڤيديــو يعود إلى 

العام ٢٠٠5. 
وردا علــى ســؤال حــول 
شــريط الڤيديو الــذي يتكلم 
فيــه ترامب بــكالم بذيء عن 
سلوك ينم عن حترش وصوال 
الى تعد جنســي على نساء، 
ساندت ميالنيا زوجها خالل 
مقابلة مع »سي.ان.ان« مؤكدة 
»ليس هذا الرجل الذي أعرفه«.

وأوضحت »قلت له إن لغته 
غير مناســبة، وإنــه من غير 
املقبول أن يتكلم بهذا الشكل 
لكن هذا لم يكن سوى حديث 
رجال« مؤكدة أنها لم تسمعه 
يومــا يتكلــم بهــذه الطريقة 

الفاضحة.
وأضافت ميالنيا ترامب »لم 
أفاجأ بنشر مثل هذا التسجيل« 
معتبــرة أن »العديديــن فــي 
املعسكر املقابل يريدون خفض 

مستوى احلملة«.
وتســاءلت »ملــاذا كشــف 
هذا التســجيل اآلن؟ ملاذا بعد 
كل هذه الســنوات؟ ملاذا قبل 
ثالثة أسابيع من االنتخابات؟« 
مضيفة »انها وسائل اإلعالم«.
وتابعــت »إنهــا وســائل 

اليســارية، بوسعكم  اإلعالم 
أن تدركوا مــن طريقة ورود 
ذلك أن كل شيء كان مدبرا«.

يبثــون  »إنهــم  وقالــت 
)الشريط( ويعيدون بثه ساعة 
بعد ساعة للقضاء عليه، ألنهم 
يريدون التأثير على تصويت 

الشعب األميركي«.
وفي السياق نفسه، أطاح 
ڤيديــو ٢٠٠5 باملذيــع بيلــي 
بوش مقدم برنامج »توداي« 
بحسب شــبكة »إن.بي.سي« 

التلفزيونية األميركية.
وأوقف بــوش »45 عاما« 
عن تقدمي البرنامج الصباحي 
الشــهير علــى شــبكة »إن.

بي.سي« بعد أن ظهر التسجيل 
قبل عشرة أيام.

باريــس - وكاالت: تبنــت 
»منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة« )اليونسكو( 
امس قرارا تقدمت به فلسطني 
ودول عربية أخرى ينفي وجود 
عالقة بني اليهودية واملســجد 

األقصى.
واستبقت اســرائيل القرار 
بتعليــق تعاونهــا مع املنظمة 
الدوليــة احتجاجــا علــى مــا 

اعتبرته »انكارا للتاريخ«.
ولــم تطلب اي دولة عضو 
في املجلس التنفيذي امس اعادة 
فتح النقاش، ومت اعتماده من 
دون تصويت، وفــق متحدثة 
باسم اليونسكو، استنادا الى انه 
اقر االسبوع املاضي خالل جلسة 
الحدى جلان اليونسكو بأغلبية 

٢4 صوتا مقابل ســتة اصوات 
معارضة وامتناع ٢٦ عضوا عن 
التصويت وغياب اثنني. ورحب 
الفلسطينيون بالقرار الذي قال 
نائب الســفير الفلسطيني في 
اليونسكو منير انسطاس انه 
»يذكر اسرائيل بأنها قوة محتلة 
للقدس الشرقية ويطلب منها 
وقــف جميــع انتهاكاتها« مبا 
في ذلك عمليات التنقيب حول 

املواقع املقدسة.
الســفير  قــال  بــدوره، 
اليونيســكو  االســرائيلي في 
كرمل شاما كوهن ان اليونسكو 
»ليســت املكان املناســب حلل 
املشاكل بني الدول والشعوب«، 
وامنا ينبغــي ان توظف لبناء 
»جســور« بني االســرائيليني 

والفلســطينيني. وجاء اعتماد 
إثــر  القــرار بشــكل نهائــي 
مصادقــة املجلس التنفيذي لـ 
»اليونســكو«، الذي يضم 58 
عضوا، ولم يعرف عدد الدول 
التي صوتت على القرار، وتلك 
التي صوتت ضده أو امتنعت 

أو غابت عن التصويت.
القرار، الذي يتضمن ١٦ بندا، 
أكــد أن املســجد األقصى »من 
املقدسات اإلسالمية اخلالصة«، 

وأنه ال عالقة لليهود به.
وأشــار مرارا إلى املســجد 
األقصى باسمه اإلسالمي فقط 
»احلرم القدسي الشريف«، فيما 
لم يستخدم على اإلطالق املسمى 

اليهودي له »جبل الهيكل«.
كما أكد أن »حائط البراق« 

)الذي يسميه اليهود بـ »حائط 
املبكى«( هــو »جزء ال يتجزأ« 
من املســجد األقصــى، رافضا 
اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية 

اجلانب بحقه.
ويدين القــرار »االنتهاكات 
اإلســرائيلية« فــي املســجد 
األقصــى، ويطالــب إســرائيل 
كقوة محتلــة بإعادة األوضاع 
في األقصى ملا كانت عليه قبل 
عام ٢٠٠٠، إذ كانت حينها دائرة 
األوقــاف اإلســالمية األردنية 
صاحبة الســيادة الكاملة على 

املسجد.
يشــار إلى أن القرار قدمته 
فلســطني واجلزائــر ومصــر 
ولبنان واملغرب وعمان وقطر 

والسودان.

باقي التحليل اإلخباري على موقع »األنباء« االلكتروني ٭
www.alanba.com.kw

اجتماع دولي 
حول املوصل غداً 

في باريس


