
أسفرت النتائج الرسمية لالنتخابات التشريعية التي 
شهدتها الجزائر -الخميس- عن ف��وز التحالف الحاكم 
بين حزبي جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبدالعزيز 
بوتفليقة والتجمع الوطني ال��دي��م��ق��راط��ي، م��ا سيمنح 
األغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني.. وبلغت 
نسبة المشاركة 38,25%، واعتبرت المعارضة أن هذه 

األرقام مضخمة.
وأع��ل��ن وزي��ر الداخلية ن��ور ال��دي��ن ب���دوي- ف��ي مؤتمر 
صحافي الجمعة- نتائج االنتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 
38,25% وه��ي أق��ل من تلك المسجلة في 2012م، 
حيث بلغت 43,14%، بينما لم تتعدَّ في 2007م، 
35,65%. واعتبرت المعارضة أن هذه األرقام مضخمة.

ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد 
الوافد اإلسالمي الجديد تجمع أمل الجزائر )19 مقعدًا( 
والحركة الشعبية الجزائرية )13 مقعدًا( والتحالف الوطني 

الجمهوري )8 مقاعد( الداعمين للرئيس بوتفليقة.
وحصل اإلسالميون المعارضون الممثلون في تحالف حركة 
مجتمع السلم وجبهة التغيير )33 مقعدًا( واتحاد العدالة 
والنهضة والبناء )15 مقعدًا(، على ما مجموعه 48 مقعدًا.
أما في ما يخص باقي أحزاب المعارضة األخرى فقد حصل 
ح��زب جبهة القوى االشتراكية على 14 مقعدًا وحزب 
العمال على 11 مقعدًا بينما لم يحصل حزب التجمع من 

أجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد.
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»حماس« هنية رئيسًا ل�
أعلن خالد مشعل -رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس- فوز إسماعيل هنية برئاستها في االنتخابات التي جرت -السبت- 
على رئاسة المكتب السياسي..وبحسب وكالة "األناضول فقد جرت االنتخابات في غزة والدوحة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط 

التلفزيوني "الفيديو كونفرنس"..
وكان من المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، وعلى رأسهم هنية، إلى قطر للمشاركة في االنتخابات، إال أن إغالق معبر رفح 

حال دون ذلك.
ويتولى خالد مشعل رئاسة الحركة منذ العام 1996م، وال تتيح النظم الداخلية للحركة ترشحه مجددًا.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

صفقة صواريخ  امريكية موجهة 
دقيقة  إلى الرياض

قال وزي��ر الخارجية السعودي ع��ادل الجبير إن إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب أفرجت عن صفقة صواريخ موجهة شديدة 

الدقة إلى الرياض، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وتبلغ قيمة هذه الصفقة نحو مليار دوالر أمريكي، وتشمل الصفقة 
صواريخ "بيف واي" ذات رؤوس حربية خارقة للدروع وموجهة 
بدقة.وكانت هذه الصفقة قد جمدت من قبل إدارة الرئيس األمريكي 
السابق باراك أوباما، على خلفية مشاركة السعودية في الصراع في 

اليمن، ما أدى لسقوط العديد من الضحايا ومن بينهم مدنيون.
وأوض���ح الجبير أن العمل اآلن ف��ي مرحلة إخ��ط��ار الكونغرس 

األمريكي بإلغاء تجميد الصفقة.
وقال الجبير عن زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب المقررة إلى 
الرياض هذا الشهر، إنها ستشمل قمة ثنائية واجتماعًا مع زعماء 

خليجيين عربًا، ولقاء آخر مع زعماء دول عربية وإسالمية.   

بغداد تنفي اتفاقًا على بقاء القوات األمريكية 

نفى المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي األنباء التي تحدثت عن 
عقد اتفاق مع الواليات المتحدة يقضي ببقاء قوات أمريكية بالعراق 

في فترة ما بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش.
وجاء في بيان نشره المكتب: "نحن نؤكد أنه ال وجود لقوات مقاتلة 
من أي دولة على األراضي العراقية حتى يتم البحث في بقائها من 
عدمه، بل يوجد مدربون ومستشارون وخبراء من عدد من الدول 
وأن الحكومة العراقية لم تتفق مع أي دولة بصدد دورها العسكري 

مع العراق لمرحلة ما بعد النصر الحاسم على ااٍلرهاب".
وشدد المكتب على تحقيق النصر "بأياٍد عراقية خالصة وببطوالت 
وتضحيات العراقيين".. وأكد أن لدى الحكومة العراقية خططًا 
واستراتيجيات لتطوير قدرات القوات األمنية من خالل التدريب 
والتسليح لرفع الجاهزية لمواجهة التحديات المقبلة، وأن بغداد 
منفتحة على كافة الخبرات الدولية وبما يلبي طموح العراق في بناء 
مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية تتمتع بالجاهزية الكاملة لمواجهة 
أي تحديات أمنية مستقبلية خارجية كانت أم داخلية وبما يتوافق 

مع مقتضيات السيادة الوطنية العراقية.
ات  وكانت مصادر رسمية في واشنطن وبغداد قد ذكرت أن لقاء
عدة عقدت بين ممثلين عن إدارة ترامب ورئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، لبحث إمكانية بقاء القوات األمريكية في العراق حتى 
بعد دحر "داعش". ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" األمريكية عن 
هذه المصادر، التي لم تسمها، قولها إن المباحثات بهذا الشأن ال 
تزال مستمرة، وإن هناك توافقًا بين الحكومتين بشأن الحاجة لوجود 
القوات األمريكية في العراق على المدى الطويل لضمان أمن البالد.

مطالبات بالتحقيق
في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

طالبت الجامعة العربية -الخميس- األمم المتحدة بإيفاد لجنة 
تحقيق دولية إلى السجون اإلسرائيلية لالطالع على "االنتهاكات التي 
ترتكب بحق األسرى" الفلسطينيين الذين بدأ مئات منهم إضرابًا 

عن الطعام منذ 18 يومًا.
واعتمد المجلس، عقب اجتماع ط��ارئ عقده على مستوى 
المندوبين الدائمين للدول العربية ل��دى الجامعة لبحث أوض��اع 
"األسرى الفلسطينيين"، قرارًا "يدعو األمم المتحدة، ومؤسساتها 
المتخصصة المعنية، إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون 

اإلسرائيلية لالطالع على االنتهاكات التي ترتكب بحق األسرى".
كما طالب مجلس الجامعة "المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات 
ال���دول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمل 
مسؤولياتها األخالقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل إللزام 
الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي اإلنساني، ومعاملة 
األسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف 

الثالثة لعام 1949م بشأن معاملة أسرى الحرب".

المؤامرة على فلسطين ودور األسر العربية الخائنة.. »نظام آل سعود نموذجًا«

األمم المتحدة ترّحب  بإنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا

رح���ب األم��ي��ن ال��ع��ام ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة انطونيو 
غوتيريش باالتفاق ال��ذي وقعته روسيا وإي��ران 
وتركيا ويقضي بإقامة 4 مناطق آمنة في سوريا 
إلنهاء القتال الدائر هناك..وقال ستيفان دوجاريك، 
المتحدث باسم األمين العام في بيان: "سيكون 
ضروريًا أن يؤدي هذا االتفاق بالفعل إلى تحسين 

حياة السوريين".
وحظيت الخطة، التي اقترحتها موسكو بإنشاء 
ه��ذه المناطق، بموافقة ال��وف��ود المشاركة في 
مفاوضات أستانة للسالم في اليوم الثاني لها في 
ك��ازاخ��س��ت��ان..ول��ك��ن ممثلي المعارضة السورية 
المسلحة غ����ادروا ال��م��ف��اوض��ات قائلين إن��ه��م ال 
يستطيعون قبول االتفاق..وقالت وزارة الخارجية 
التركية- الخميس: إن االتفاق سيشمل إدلب وأجزاء 
من حلب والالذقية وحمص- بحسب ما ذكرته وكالة 
رويترز لأنباء..وأضافت الوزارة: أن االتفاق سيحظر 
استخدام جميع األسلحة في تلك المناطق، وسيسمح 
بإدخال المساعدات اإلنسانية إليها.ويقضي االتفاق 

أيضًا بأن تتوقف الطائرات الروسية والسورية عن 
القصف، وأن يوقف المسلحون هجماتهم.

وقال بيان األمم المتحدة: إن "األمين العام يرحب 
بااللتزام بوقف استخدام كل أنواع األسلحة وبخاصة 
القصف الجوي، وسرعة تقديم المساعدة الطبية 

واألساسية للسوريين".
وعبر بشار الجعفري، مبعوث الحكومة السورية، 
عن أمله في أن تناقش روسيا وإيران تفاصيل االتفاق 

مع دمشق في أقرب وقت.
وتشكل روسيا وتركيا وإي��ران، بحسب التقرير، 
باعتبارها جهات ضامنة للخطة مجموعة عمل 
مشتركة خالل 5 أيام من توقيع طرفي النزاع على 
االت��ف��اق. وتشرع مجموعة العمل المشتركة في 

تحديد المناطق، واإلشراف على نزع السالح فيها.
وتساعد الدول الضامنة الحكومة والمعارضة في 
مكافحة الجماعات المتطرفة، بما فيها تنظيم 

الدولة اإلسالمية.

التحالف الجزائري الحاكم  يفوز باالنتخابات التشريعية

كانت المؤامرة علي فلسطين كبيرة بكل المقاييس، وقد 
شاركت فيها قوى متعددة، منها الصهيونية العالمية، ومن 
ورائها قوي استعمارية كبرى متمثلة في بريطانيا وفرنسا 
اللتين كانتا القوتين االقوى في العالم، ومعهما ثالث أسر 
عربية ملكية، خان قادتها القضية، وخانوا أخوتهم في 

العروبة ألجل السلطة والملك والمال. 
هذه االسر هي أسرة محمد علي ممثلة في الملك فاروق، 
واس��رة آل سعود في الجزيرة العربية ممثلة في الملك 
عبدالعزيز آل سعود، وأس��رة الشريف حسين بن علي 

متمثلة بالملك عبدالله وساللته.
سنتحدث هنا عن دور اسرة آل سعود كنموذج لتأمر 
هذه األس��ر على القضية الفلسطينية فقد ذكر "حمزة 
الفاروقي" في كتابه "ضياع فلسطين" أن الملك عبدالعزيز 
لم يكن يحبذ دخول القوات العربية الى فلسطين، وكان 
معترضًا بصورة أشد على تسليح الشعب الفلسطيني، ألنه 
اعترف بأن ذلك سوف يخرج هذا الشعب من تحت إبط 
الحكومات العربية، وهناك وثيقة وردت في كتاب "تاريخ 
آل سعود" تم نقلها من رسالة أرسلها "جون فيلبي" بعد 
نفيه الى بيروت عام 1952 وتتحدث عن مسألة جعل 
فلسطين وطنًا قوميًا لليهود، يقول المؤلف بان الملك 
السعودي رفض التوقيع على هذه الوثيقة عندما طلبت 
ر رأيه بعد أن فهم ان  منه بريطانيا ذلك، لكنه عاد وغيَّ
بريطانيا معنية بذلك، تناول هذه الوثيقة ووقع عليها 

وهو يقول :
اذا كان العترافي مثل هذه االهمية فأنا اعترف الف مرة 
بإعطاء اليهود وطنًا في فلسطين او غير فلسطين، ألن هذا 
حق من حقوقهم، لم يكتِف عبدالعزيز بذلك بل وضع يده 
في جيبه وأخرج ورقة صغيرة وكتب عليها بخط يده »أنا 

السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل السعود أقر 
وأعترف الف مرة للسيد "برسي كوكس" مندوب بريطانيا 
العظمى ال مانع عندي من اعطاء فلسطين للمساكين 
اليهود او غيرهم كما ترى بريطانيا التي ال أخرج عن رأيها 

حتى تقوم الساعة«.
وم��ن ال��م��ع��روف ع��ن أس���رة آل س��ع��ود أن��ه��ا ال��ت��ي تقود 
المؤامرات على الدول العربية جمعاء وخاصة منها ذات 
األنظمة الوطنية وليس على فلسطين فقط.. وما تقوم به 

أسرة آل سعود اليوم وتقوده من مؤامرات على الشعوب 
العربية في سوريا ولبنان وليبيا والعدوان على اليمن إاّلخير 
دليل على العقلية التآمرية لهذه األس��رة منذ تأسيس 

الدولة السعودية على يد عبدالعزيز.

 السعودية تسعى لفرض وصاية على اإلعالم اللبناني

رفعت السفارة السعودية في بيروت دعوى 
قضائية ضد صحيفة "االخبار" ورئيس تحريرها 
إبراهيم األمين، واالكاديمي الفلسطيني المقيم في 
أمريكا سيف دعنا لنشر مقالة لأخير اتهم فيها 
السعودية "بالتواطؤ مع إسرائيل اثناء عدوانها 
على لبنان، في )يوليو( عام 2006م، والتماهي مع 
المشروع الصهيوني في فلسطين وقبولها بالهزيمة 
في وجه إسرائيل"، ووصفت هذه االتهامات بأنها 

غير صحيحة وتعتبر قدحًا وذمًا بالمملكة.
وقال مدير تحرير الصحيفة بيار ابي صعب في 
مقالة افتتاحية تصدرت الصفحة األولى للصحيفة: 

"ان الشكوى السعودية ض��د صحيفة "االخ��ب��ار" 
تشكل تحقيرًا لالعالم، وتهديدًا حقيقيًا للسيادة 
والديمقراطية"، وأض��اف: "ان السعودية بعد ان 
اشترت بعض النخب اللبنانية، ودجنت معظم 
االعالم، وخدرت الكثير من الضمائر، وعلفت الثوار، 
بدأت تلجأ للقمع بالوسائل القانونية والديمقراطية، 
ومصادرة قمر عربي هنا وهناك وف��رض وصاية 

قانونية على الصحافة".
ُيذكر ان الحكومة السعودية حجبت موقع صحيفة 
"االخبار" اللبنانية، مثلما حجبت مواقع "الميادين" 

و"المنار"، ومنعت بثهما عبر القمر "آراب سات".

هاجم نظام الرئيس السيسي ..
صباحي يدعو القوى السياسية لالتفاق على مرشح رئاسي النتخابات 2018م

دعا حمدين صباحي- المرشح الرئاسي السابق في مصر- القوى السياسية إلى تأسيس "جبهة وطنية موحدة"، 
بهدف اختيار مرشح للدفع به في االنتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2018م.

جاء ذلك في مؤتمر حضره سياسيون وحزبيون مصريون أعلن خالله حزب الكرامة االندماج مع التيار الشعبي، 
وتغيير اسم الحزب إلى "تيار الكرامة"..وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي: إن هذه الجبهة يجب أن تضم 
قادة العمل الوطني والحزبي في مصر، وأن تكون بمثابة "تنظيم للثورة" ومهمتها "التفكير واإلعداد لالنتخابات 

الرئاسية المقبلة".
وهاجم صباحي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائاًل: "آن أوان التغيير ومواجهة سلطة فاشلة عاجزة.. نظام 
السيسي بات خطرًا على الدولة المصرية"..وحصل صباحي على أقل من 3% من األصوات في االنتخابات الرئاسية 

األخيرة، التي جرت في مايو عام 2014، مقابل أكثر من 96% للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

إقالة أكثر من 100 قاٍض تركي في  حملة تطهير جديدة
أقالت السلطات القضائية التركية -الجمعة- أكثر من 100 قاٍض تشتبه بانتمائهم إلى حركة الداعية 
فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة االنقالب في صيف 2016م، بحسب وكالة األناضول 

الحكومية.
وأقال المجلس األعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين بحسب األناضول ما يرفع إلى 4238 العدد 

اإلجمالي للقضاة المفصولين في إطار حمالت التطهير التي ينفذها نظام أردوغان.
يذكر أنه منذ يوليو 2016م اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة 
والقضاة والمدرسين، كما تم فصل أو تعليق مهام أكثر من مائة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ 

المفروضة مذاك.


