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السعودية: اإلعدام لـ 3 مدانني باإلرهاب في القطيفعربية وعالمية
العربية.نت: أصدرت احملكمة اجلزائية املتخصصة بالرياض، امس، حكما ابتدائيا يقضي 
بالقتل تعزيرا لـ3 مدانني باإلرهاب بالقطيف، كما أصدرت احملكمة حكما ابتدائيا على 
مدان رابع بالسجن 12 عاما. وشمل احلكم بإدانة املتهمني الثالثة واملنخرطني ضمن 
عصابة متطرفة بالقطيف شرقي اململكة بعدد من التهم، منها: اخلروج املسلح على ولي 
األمر، واملشاركة في عدد من عمليات إطالق النار من أسلحة رشاشة على دوريات أمنية، 
إضافة إلى إطالق النار على مبنى السجن. وأدانت احملكمة كذلك املتهمني الثالثة بتهريب 
أسلحة رشاشة، والتدريب على استخدام السالح. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

محققون دوليون: خط بحري لتهريب 
أسلحة إيرانية للحوثيني عبر الصومال

التحالف الدولي: حسم معركة املوصل 
قد يحتاج إلى أشهر

عواصم ـ إياد أحمد ووكاالت

أكــد محققــون دوليون وجود خــط بحري 
لتهريب األســلحة من إيران الــى احلوثيني في 

اليمن عبر الصومال.
جاء ذلك في تقرير اصدرته منظمة »ابحاث 
تسلح النزاعات« والذي استند الى عمليات تفتيش 
بحرية متت بني فبراير ومارس 20١6 وضبطت 
خاللهــا اســلحة مهربة على منت ســفن »الداو« 

الشراعية التقليدية.
وقالت املنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا 
لها، انها حللت صورا فوتوغرافية لألسلحة التي 
صودرت على منت هذه الســفن خــالل عمليات 
تفتيش تولتها الســفينة احلربية االســترالية 
»اتش ام ايه اس دارون« والفرقاطة الفرنســية 

»اف اس بروفانس«.
وقامت هاتان السفينتان احلربيتان بعمليات 
التفتيش هذه في اطــار مهمة ملراقبة املالحة ال 

عالقة لها باحلرب الدائرة في اليمن.
وأكد التقرير ان السفينة االسترالية ضبطت 
على منت سفينة داو متجهة الى الصومال اكثر من 
الفي قطعة سالح، بينها رشاشات كالشينكوف 

و١00 قاذفة صواريخ ايرانية الصنع.
امــا الفرقاطة الفرنســية فضبطت على منت 
ســفينة داو اخرى الفي رشاش حتمل مميزات 
»صناعة ايرانية« و64 بندقية قناص من طراز 
هوشدار-ام ايرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه.

كما متت مصادرة تســعة صواريخ موجهة 
مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

وبحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة 
الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنســية اسلحة 
على متنها كانت متجهة الى الصومال »من اجل 

احتمال شحنها مجددا الى اليمن«.
واضــاف التقرير انــه مت العثــور على منت 
السفينتني الشراعيتني على بنادق خفيفة مصنعة 
في كوريا الشمالية وتنتمي الى نفس السلسلة 
من االرقام املتسلسلة، »مما يحمل على االعتقاد 

ان مصدرها هو نفس الشحنة االساسية«.
كما استند التقرير الى عملية تفتيش قامت 
بها البحرية االميركية في مارس املاضي وضبطت 
خاللها رشاشات كالشينكوف وقاذفات صواريخ 
ومدافع رشاشــة »مصدرها ايران ومرسلة الى 

اليمن«.
واكد التقرير ان اثنتني من السفن التي عثرت 
على متنها هذه االســلحة صنعتا في ايران من 

قبل شركة املنصور للصناعات البحرية.
من جهة أخرى، غنمت قوات اجليش اليمني 
واملقاومة الشــعبية كميات كبيرة من األسلحة 
املتطورة أميركية وإيرانية الصنع وعتادا عسكريا 
متنوعا في عدة مواقع حررتها من ميليشــيات 
احلوثي وصالح في جبهة علب مبديرية باقم شمال 
محافظة صعدة على احلدود مع السعودية، وذلك 
بالتزامن مع عمليات برية متواصلة للشــرعية 
وقوات التحالف في منطقة البقع شرق احملافظة.

بغدادـ  وكاالت: أعلن املتحدث باسم التحالف 
الدولي الــذي تقوده الواليــات املتحدة حملاربة 
»داعش« جون دوريان أن العمليات العســكرية 
ضد التنظيم في العراق تسير وفقا ملا هو مطلوب، 
مشــيرا إلى أن القوات قد حتتاج الى أسابيع أو 

أشهر حلسم معركة املوصل.
وقــال دوريان فــي تصريــح صحافي امس 
»العمليات تســير كما هو مخطط لها، والقوات 
العراقية تواصل تقدمها وتتحرك باجتاه الشرق، 
وتستعيد السيطرة على األحياء، على الرغم من 
اســتخدام »داعش« تقنيات همجيــة، من بينها 
اســتهداف املدنيني، هذا تكتيــك جبان، لكنه لن 
يحول دون تقدم القوات العراقية، وهي تواصل 
تقدمها ضد التنظيم، وتدمر الكثير من السيارات 
املفخخــة والعبوات الناســفة، وقد قتلت املئات 

من املتطرفني«.
مــن جانبه، أكد آمر اللــواء 73 العميد الركن 
شكر النعيمي أن قوات اجليش العراقي اخترقت 
دفاعات عناصر تنظيم »داعش« في حي السكر 

وحي التأميم الواقعني شمال وشرق املوصل.
وقال النعيمي ان القوات العراقية تخوض حرب 
شوارع شرسة في احليني، وان اخلسائر من كال 
اجلانبني غير معروفة، الفتا إلى أن قوات جهاز 
مكافحة اإلرهاب متكنت حتى اآلن من السيطرة 
على نحو نصف مســاحة الضفة الشــرقية من 
املوصــل، في حني تواصل القــوات العراقية في 

احملور اجلنوبي تقدمها على حساب »داعش«.

في غضون ذلك، اســتعاد اجليــش العراقي 
واحلشد العشائري 5 قرى من »داعش« بناحية 
القراج بقضاء مخمور جنوب شرقي املوصل، في 
عملية عسكرية شارك فيها حشد عشائر املوصل 

وبإسناد لواء 60 من اجليش العراقي.
وتســعى تلك القوات، بحسب الشيخ نزهان 
اللهيبي وهو قائد ميداني عشائري ألحد محاور 
القتــال، الســتعادة كامل مناطــق ناحية القراج 
احملاذية حلويجة كركوك والتي يسيطر داعش 

عليها، حسبما أفادت »العربية.نت«.
الى ذلك، حذرت ليز غراند منسقة العمليات 
االنســانية ملنظمة االمم املتحــدة في العراق من 
أن قرابة نصف مليون من اهالي مدينة املوصل 
يعانون من نقص في مياه الشــرب مما يخشى 

معه ان يخلف »عواقب كارثية«.
وقالت غراند ان »ما يقرب من نصف مليون 
من املدنيني، الذين يعانون من مشكلة احلصول 
على الطعام يوميا هم اآلن محرومون من املياه 
الصاحلة للشــرب« وهذا النقص »ســتكون له 
عواقب كارثية على األطفال والنساء والعائالت« 

املوجودة في املدينة.
وادت االشتباكات التي تشهدها املوصل الى 
تعرض شــبكة نقل املياه الصالح للشــرب الى 

اضرار.
ويعاني اهالي االحياء الشرقية التي استعادت 
قوات مكافحة االرهاب عددا منها، من نقص املياه 

النظيفة منذ عدة ايام.

إسرائيل »املتهيبة« ترجئ التصويت على مشروعي 
شرعنة بؤر االستيطان ومنع اآلذان في القدس

عواصم- وكاالت: اجلت 
االســرائيلية  احلكومــة 
التصويت على مشروعي 
قانــون يتعلــق احدهمــا 
بتشــريع بؤر استيطانية 
في االراضي الفلســطينية 
احملتلــة واالخــر مبنــع 
استخدام مكبرات الصوت 

في املساجد لرفع اآلذان.
ان  املقــرر  مــن  وكان 
يصوت الكنيست )البرملان( 
االسرائيلي في قراءة اولية 
على مشــروع قانون أثار 
غضب املسلمني من شأنه 
حظــر اســتخدام مكبرات 
الصوت في املساجد لرفع 
االذان في الصبــاح الباكر 

وفي وقت متأخر مساء.
وكان من املفترض ايضا 
التصويت بالقراءة االولى 
علــى مشــروع تشــريع 
املستوطنات العشوائية التي 
بنيت على امالك فلسطينية 
خاصة في الضفة الغربية 

احملتلة.
وكان البرملان االسرائيلي 
اقر بالقراءة االولية في ١6 
نوفمبــر املاضي مشــروع 
البــؤر  تشــريع  قانــون 
ويفتــرض  العشــوائية، 
التصويت في ثالث قراءات 

ليصبح قانونا.

ويعد مشروع القانون 
اختبــارا حلكومــة اليمني 
بزعامة بنيامــني نتنياهو 
حيــث يضفــي املزيــد من 
التعقيد على عملية السالم 
املتعثرة مع الفلسطينيني. 
ويعد وجود نحو 600 الف 
مســتوطن فــي االراضــي 
الفلسطينية احملتلة عقبة 
كبيرة امام تسوية النزاع 
الفلســطيني االسرائيلي. 
ويعتبــر املجتمــع الدولي 
كافــة املســتوطنات غيــر 
قانونيــة، ســواء بنيــت 
مبوافقة احلكومة ام ال، كما 
انه يعتبر االستيطان عقبة 
شديدة امام عملية السالم.
وقــال املتحدث باســم 
الكنيســت لوكالة فرانس 
برس »مت ابالغ البرملان ان 
احلكومة االمنية املصغرة 
قررت بعاء تأجيل التصويت 
حتــى االثنــني املقبــل«. 
واضــاف: »لم يتــم تقدمي 
ســبب لتأجيل التصويت 
على املشــروعني«. وكانت 
جلنة القضاء والدســتور 
في الكنيســت قد صادقت 
على مشروع قانون لتقنني 
النقاط االستيطانية املقامة 
في الضفة الغربية، متهيدا 
لتصويت الكنيست عليه 

بالقراءة األولى.
املشــروع  ويتضمــن 
بنــدا خالفيــا مــن شــأنه 
بأثــر رجعــي،  أن يقــن، 
املســتوطنات املقامة على 
أراض فلسطينية، ومن بني 
أبرزها النقطة االستيطانية 
التــي يتعــني  »عمونــا« 
إخالؤهــا مبوجــب حكــم 
قضائي قبل 25 ديســمبر 
املاضي، وقدم حزب البيت 
اليهودي القومي املتطرف 
االئتــالف  فــي  العضــو 
مشــروعي  احلكومــي، 
القانــون، وقانــون حظر 
مكبــرات الصوت يشــمل 
نظريا كل اماكــن العبادة 
ويســتهدف بشكل خاص 
الرئيس  املساجد، واعرب 
االسرائيلي رؤوفني ريفلني 
معارضته ملشروع منع رفع 
اآلذان عبر مكبرات الصوت.
وفيما يتعلق مبشروع 
قانون تشريع املستوطنات 
الــذي يثيــر خالفــات في 
احلكومــة االكثــر ميينية 
في تاريخ اســرائيل، حذر 
نتنياهو وزراءه من خطر 
مالحقة اســرائيل قانونيا 
امــام احملكمــة اجلنائيــة 
الدولية في حال اقراره الن 
اسرائيل ستقوم بتشريع 

قوانني على االراضي احملتلة 
ال تخضع لسيادتها، بحسب 
ما اوردت وســائل االعالم 

االسرائيلية.
من جهتها، أكدت وزارة 
الفلســطينية  اخلارجيــة 
أن احلكومة اإلســرائيلية 
الوســائل  حتاول بشــتى 
واألساليب اختالق مسارات 
جديــدة لنهــب املزيد من 
الفلســطينية،  األرض 
ووضع املزيد من العراقيل 
والعوائق لقطــع الطريق 
علــى أي حلول سياســية 

للصراع.
وأضافت الوزارة - في 
بيان نقلتــه وكالة األنباء 
الفلســطينية )وفــا(:»ال 
يخفــي أركان اليمــني في 
إســرائيل حقيقة نواياهم 
وسياســاتهم العنصريــة 
املتطرفة، وفي هذا السياق 
يأتي ما أعلنه وزير التعليم 
االســرائيلي وزعيم حزب 
اليهودي« نفتالي  »البيت 
وجــود  بشــأن  بينــت، 
اجمــاع داخــل االئتــالف 
اليميني احلاكم على مترير 
القانون املعروف بـ»قانون 
أو »قانــون  التســويات« 
تبييــض املســتوطنات« 

للحفاظ على عمونا.

)رويترز(  مستوطنان يهوديان يقيمان منازل خشبية متهيدا للتوسع االستيطاني قرب »عمونا« في الضفة الغربية  

تزايد حظوظ ميت رومني في تولي »الخارجية« على حساب بيترايوس

ترامب يعتزم التخلي عن أعماله ليركز على الرئاسة
واشنطن – احمد عبداهلل ووكاالت

 أعلــن الرئيــس األميركي 
املنتخــب دونالــد ترامــب أنه 
ســيتخلى عــن أعمالــه كلية 
ليركز على مهام الرئاسة، وكتب 
ترامب على حسابه على موقع 
»تويتر« أنه ســيعقد مؤمترا 
صحافيا كبيرا بهذا الشأن في ١5 
ديسمبر اجلاري في نيويورك، 

بحضور عائلته.
وقال:»سأتخلى عن أعمالي 
الكبيرة كلية حتى أركز بصورة 
كاملة على إدارة البالد«، مضيفا 
األوراق  صياغــة  »يجــري 
القانونية التي تتضمن إخراجي 
متاما من العمليات التجارية، 
الرئاسة مهمة أكثر أهمية إلى 

حد كبير«.
وفــي ســياق املشــاورات 
التقى  ادارته املقبلة،  لتشكيل 
ترامب مع ميت رومني املرشح 
القوي لتولي حقيبة اخلارجية، 
ونقلــت صحيفة »واشــنطن 
بوســت« عن رومني قوله ان 
محادثاته مــع ترامب »مفيدة 
ومثيــرة لالهتمــام وجذابة«، 
مضيفــا »إنه معجب بالعملية 
االنتقالية التي يقودها ترامب 
وباألشــخاص الذين اختارهم 
الوزاريــة  لشــغل املناصــب 
األخــرى«، ويعــزز اللقاء بني 
الرجلني على مائدة العشاء في 
أحــد الفنادق اململوكة لترامب 
تكهنــات بــأن األخيــر بصدد 
ترشيح رومني لتولي منصب 

وزير اخلارجية في إدارته.
وفي سياق متصل، سربت 
مصادر في األجهزة األميركية 
معلومــات الــى صحيفة »يو.

اس.ايــه تــوداي« تشــير الى 
ان وثيقــة اعتــراف اجلنــرال 
احــد  بيترايــوس-  ديڤيــد 
املرشــحني حلقيبة اخلارجية 

ايضا- مبخالفــة القانون في 
قضية عالقته غير الشــرعية 
مــع محررة كتاب عــن حياته 
تضمنت اعترافه أيضا بجرائم 
كبرى ال تؤهله لشغل أي موقع 

حكومي في املستقبل.
وتشــير معطيــات الى ان 
اجلنرال جيمس ماتيس املرشح 

لشغل موقع وزير الدفاع وهو 
على عالقة قوية مبستشار االمن 
القومــي املقبــل اجلنرال مايك 
فلني، رشح اجلنرال جون كيللي 
لشــغل موقع وزير اخلارجية 
بــدال مــن بيتريــوس او ميت 

رومني.
ويبدو من طابور اجلنراالت 

الذين ظهرت أسماؤهم في اآلونة 
األخيرة لشغل مواقع في إدارة 
ترامب ان الرئيس املنتخب آثر 
ان يذهب الى اجلناح العسكري 
من القيــادات األميركية الدارة 
مواقع االمن القومي في ادارته 
بعد ان قال احد مســاعديه انه 
اقتنــع بــان عليــه ان يتجنب 

احملافظني اجلدد متاما.
مديــر  ذلــك، حــذر  الــى 
وكالة االســتخبارات املركزية 
األميركية )سي اي ايه( جون 
برينان الرئيــس املنتخب من 
ان الغــاء االتفــاق النووي مع 
ايران ســيكون قــرارا »خاطئا 
وكارثيــا«. واعتبــر برينــان 
في مقابلــة مع هيئــة االذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( ان 
»التراجع عن االتفاق مع طهران 
سيقوي التيار احملافظ واملتشدد 
في ايران ويشجع دول اخرى 
على االقتداء بها عند ســعيها 

المتالك أسلحة نووية«.
وتلقت مساجد في الواليات 
الثــالث، نســخا مصــورة من 
رسالة تهديد بنفس املضمون، 
كتبت بخط اليد، وقالت الشرطة 
إن جميع الرسائل حتمل نفس 

املضمون ونفس التوقيع.
وحملت الرســائل عبارات 
مســيئة للمســلمني، وختمت 
بـ»يحيــا ترامــب، وليحفــظ 
الرب أميركا«، وحملت توقيع 
»أميركيــون مــن أجــل طريق 
أفضل«، من جانب آخر، أحرقت 
مجموعة صغيرة من النشطاء 
اليســاريني أعالمــا للواليــات 
املتحــدة أمــام فنــدق ترامــب 
انترناشــونال فــي نيويورك 
ردا على تغريدة كتبها الرئيس 
املنتخب على تويتر دعا فيها 
إلــى عقوبات قضائية ضد من 

يحرق العلم األميركي.

)أ.ب(  ترامب وميت رومني ) إلى اليمني( وكبير موظفي إدارة الرئيس املنتخب خالل حفل عشاء امس االول  

رسائل الكراهية 
تطول مساجد في 

جورجيا وفلوريدا

نتنياهو يحذر 
وزراءه من 

املالحقة القضائية 
في اخلارج في 

حال توسيع 
املستوطنات

إعادة انتخاب 
بيلوسي زعيمة 
للدميقراطيني 

في مجلس النواب
واشنطن - كونا: 

أعيد امس انتخاب 
نانسي بيلوسي 

زعيمة للدميقراطيني 
الذين يشكلون اقلية 

في مجلس النواب 
األميركي.

وحصلت بيلوسي 
على 134 صوتا مقابل 

63 لصالح منافسها 
تيم ريان من والية 

مينيسوتا، وبذلك تكون 
حصلت على دعم 

الثلثني الالزم داخل 
التجمع الدميوقراطي.

وواجهت بيلوسي 
بعض االنتقادات من 

العديد من أعضاء 
احلزب الذين فضلوا 

ريان األقل خبرة.
ولكن العديد من 

الدميقراطيني فضلوها 
على اعتبار خبرتها 
الطويلة في مناصب 

قيادية باملجلس.


