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إطالق نار على رجل أمن في الدمام
ذكرت �رشطة منطقة ال�رشقية �أن رجل �أمن تعر�ض
م�ساء �أم�س لإطالق نار من جمهولني �أثناء توقفه
مبركبته اخلا�صة وهو يرتدي مالب�سه املدنية ومل
يتعر�ض ل�ل�أذى .و�أو�ضح املتحدث با�سم �رشطة

املنطقة ال�رشقية ،العقيد زياد الرقيطي� ،أنه وعند
ال�ساعة التا�سعة والن�صف تلقت غرفة عمليات �رشطة
منطقة ال�رشقية بالغ ًا عن تعر�ض رجل �أمن لإطالق
نار من جمهولني ما نتج عنه تلفيات يف مركبته
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وعدم تعر�ضه �أو �أي من املارة لأذى.
و�أ�ضاف الرقيطي �أنه مت ا�ستكمال �إجراءات ال�ضبط
اجلنائي لهذه اجلرمية وال�رشوع يف التحقيق فيها
لتحديد دوافعها واملتورطني فيها.

www.alshahedkw.com

وفد إيراني يصل السعودية الشهر المقبل

طهران تؤكد أنها ستجري مفاوضات
مع الرياض حول موسم الحج
• امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبالً الرئيس اللبناني ميشال عون

منح الملك سلمان بن عبدالعزيز جائزة الملك فيصل

السعودية تنهي تجميد
المساعدات العسكرية للبنان
�أفاد م�صدر لبناين يف الريا�ض �أن
ال�سعودية ولبنان اتفقا على �إجراء
حمادثات حول �إعادة العمل بحزمة
م�ساعدات ع�سكرية للجي�ش اللبناين
بقيمة ثالثة مليارات دوالر.
وق���ال امل�����ص��در يف وف��د الرئي�س
ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����ش��ال ع���ون ال���ذي
�أج��رى حمادثات مع امللك �سلمان
بن عبدالعزيز «انتهى التجميد».
و�أ���ض��اف امل�����ص��در «ه��ن��اك تغيري
فعلي ،ولكن متى وكيف ،علينا
�أن ننتظر ل�نرى» ،الفت ًا �إل��ى فتح
«�صفحة جديدة» يف العالقات بني
البلدين.
وتابع امل�س�ؤول اللبناين الذي مل
ي�ش�أ ك�شف هويته «�إن ويل ويل العهد
ال�سعودي وزير الدفاع الأمري حممد
بن �سلمان �سيبحث مع نظريه اللبناين
�سبل �إعادة العمل بهذه امل�ساعدة».

وكانت ال�سعودية جمدت يف فرباير
م�ساعدات ع�سكرية للجي�ش اللبناين
بقيمة ثالثة مليارات دوالر على
خلفية م��ا اع��ت�برت �أنها»مواقف
عدائية» من جانب بريوت ناجتة من
«خ�ضوع» لبنان حلزب الله ال�شيعي
القريب من �إيران.
وي�����ش��م��ل ب��رن��ام��ج امل�����س��اع��دات
ال�سعودية ت�سليم �أ�سلحة وجتهيزات
ع�����س��ك��ري��ة ف��رن�����س��ي��ة «دب���اب���ات
ومروحيات ومدافع» �إل��ى اجلي�ش
اللبناين بقيمة  2.2مليار يورو.
ومت ت�سليم دفعة �أول��ى يف �أبريل
 ،2015ك��ان��ت ع���ب���ارة ع���ن 48
�صاروخ ًا فرن�سي ًا م�ضاد ًا للدروع من
نوع ميالن.
من ناحية �أخرى ،مت اختيار خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز لنيل جائزة امللك

هيئة الترفيه السعودية:

ندرس فتح صاالت السينما
ك�شف الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للرتفيه عمرو املدين� ،أنهم �أ�صدروا
ترخي�ص ًا لإقامة حفلة غنائية للفنان حممد عبده يف جدة نهاية يناير
احلايل ،مبين ًا �أن هناك حفلة �أخرى يف الريا�ض جتمع بني حممد عبده
ورابح �صقر وخالد عبدالرحمن مازالت حتت الدرا�سة.
و�أ�ضاف املدين �أن حممد عبده قامة فنية ي�سافر لها ال�سعوديون للخارج،
واجلمهور مت�شوق حلفلته ،م�شري ًا �إلى �أن الهيئة مازالت تدر�س �إمكانية
ال�سماح بعودة احلفالت املو�سيقية والغنائية التي انقطعت منذ فرتة.
وحول �صاالت ال�سينما� ،أكد �أن الأمر مازال حتت الدرا�سة وهناك جلان تعمل
عليه ،مو�ضح ًا �أن ال�سينما ينق�صها وجود تنظيم ملرافقها وحمتواها ،و�أنهم
تلقوا مطالب عري�ضة بال�سماح ب�إن�شاء �صاالت �سينما مبا يتنا�سب مع قيم
و�أخالق املجتمع.
و�أ�شار املدين �إلى �أن الهيئة تهدف لت�أ�سي�س قطاع اقت�صادي �سليم يلبي
احتياجات اجلمهور ،و�إذا كانت ال�سينما �أحد اخليارات املدرو�سة ف�إنها
�ستطرح على عدد من اللجان ،م�ؤكد ًا �أنه من املمكن وجود �صاالت �سينما يف
اململكة منت�صف العام احلايل.

• مساعدات عاجلة من مركز امللك سلمان لإلغاثة لنازحي حلب

عبرت الحدود التركية السورية

السعودية 25 :شاحنة محملة

بالمساعدات للنازحين من حلب
عربت � 25شاحنة حمملة بامل�ساعدات
ال�سعودية املخ�ص�صة �إلى النازحني
م��ن مدينة حلب احل���دود الرتكية
ال�سورية� ،أم�س بح�سب ما �أفادت
وكالة الأنباء ال�سعودية الر�سمية
«وا�س».
وقالت الوكالة «عربت � 25شاحنة
قادمة من مدينة الريحانية الرتكية
احلدود الرتكية ال�سورية وهي حتمل
على متنها م�ساعدات مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
العاجلة التي ت�ستهدف يف مرحلتها
الأولى النازحني من حلب».
و�أو���ض��ح��ت �أن امل�ساعدات ت�شمل
«�سال ًال غذائية للبالغني والأطفال
�إ�ضافة �إلى الك�سوة ال�شتوية وحقائب
ً
م�شرية �إلى
النظافة ال�شخ�صية»،
«برامج �أخرى تنفيذية» �ستتبع هذه
امل�ساعدات التي ت�ستهدف حمافظات
�إدلب وحلب وحماة والالذقية.
وبح�سب الوكالة ،ي�رشف على تنفيذ
برامج امل�ساعدات املقدمة من مركز

امللك �سلمان فريق خمت�ص «يتواجد
حالي ًا يف املنطقة احلدودية الرتكية
ال�سورية».
وكان املركز بد�أ منذ االثنني توزيع
م�ساعدات يف خميم كفر ح��وم يف
حمافظة �أدل��ب وخميم الكمونة يف
منطقة �رسمدا مبحافظة �أدلب ،وفق ًا
للوكالة.
ويف دي�سمرب امل��ا���ض��ي� ،أطلقت
ال�سعودية حملة جلمع �أموال من �أجل
م�ساعدة املهجرين ب�سبب احلرب يف
�سوريا وخ�صو�ص ًا النازحني من حلب
التي كانت �أحيا�ؤها ال�رشقية معق ًال
للف�صائل املعار�ضة التي تدعمها
الريا�ض.
وذك��رت وكالة الأن��ب��اء ال�سعودية
�أن القادة ال�سعوديني تربعوا بـ35
مليون يورو لإطالق احلملة .ونزح
�أكرث من  11مليون �سوري �أي �أكرث
من ن�صف ال�سكان ،منذ بداية النزاع
يف �سوريا يف  ،2011الذي �أدى �إلى
�سقوط �أكرث من � 310آالف قتيل.

في�صل العاملية خلدمة الإ�سالم لهذا
العام نظري عنايته بخدمة احلرمني
ال�رشيفني وقا�صديهما واهتمامه
بال�سرية النبوية ودعمه مل�رشوع
الأطل�س التاريخي لل�سرية النبوية،
و�سعيه الدائم جلمع كلمة العرب
وامل�سلمني مل��واج��ه��ة الظروف
ال�صعبة ال��ت��ي مت��ر بها الأمتان
العربية والإ�سالمية.
وذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن
ذلك جاء خالل �إعالن م�ست�شار خادم
احلرمني ال�رشيفني �أمري منطقة مكة
املكرمة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
امللك في�صل اخلريية رئي�س هيئة
جائزة امللك في�صل العاملية الأمري
خالد الفي�صل بن عبدالعزيز �أ�سماء
الفائزين ب��اجل��ائ��زة يف دورتها
الـ 39لهذا العام ،2017 ،بفروعها
اخلم�سة.

�أكدت �إيران� ،أنها �ستجري ال�شهر
املقبل مفاو�ضات مع ال�سعودية
ح��ول امل�شاركة يف مو�سم احلج
للعام احلايل ،بعد تلقيها دعوة
ر�سمية من اململكة لهذا الغر�ض.
ومل ت�شارك �أي بعثة �إيرانية يف
احل��ج ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،للمرة
الأول����ى منذ ث�لاث��ة ع��ق��ود� ،إث��ر
قطيعة دبلوما�سية ب�ين طهران
والريا�ض بعدما هاجم متظاهرون
�إيرانيون �سفارة ال�سعودية يف
طهران وقن�صليتها احتجاج ًا على
�إعدام �سلطات اململكة رجل الدين

ال�شيعي منر النمر .و�أعلن ممثل
�ش�ؤون احلج الإي��راين علي ع�سكر
ع�بر م��وق��ع م��ي��زان الإل��ك�تروين
�أن «الوفد الإي��راين �سيغادر �إلى
ال�سعودية يف  23فرباير ،ون�أمل
احل�صول على نتائج ملمو�سة».
وقال ع�سكر «ال �شيء م�ضمون يف
الوقت احلايل� ،سن�شارك يف احلج،
لكن دون �شك هناك م�سائل ينبغي
حلها» .وف�شلت املفاو�ضات بني
طهران والريا�ض العام املا�ضي يف
التو�صل �إلى اتفاق حول ترتيبات
م�شرتكة خالل مو�سم احلج الذي

ي�شارك فيه نحو مليوين م�سلم كل
عام .وقال ع�سكر يف وقت �سابق �إن
�إيران �سرتد يف الأيام املقبلة على
الدعوة ال�سعودية التي «مل تختلف
كثري ًا ،عن الر�سائل ال�سابقة».
و�شدد ع�سكر على �رضورة «الدرا�سة
الفورية واقرتاح احللول املنا�سبة
لكل الأم��ور املتعلقة باحلج مبا
فيها ال�سكن والطعام وال�ش�ؤون
الطبية واملوا�صالت و�أمن احلجاج،
بالإ�ضافة �إلى امل�سائل امل�رصفية
والقن�صلية» .و�أعلن وزي��ر احلج
ال�سعودي حممد بننت م�ؤخر ًا عن

�سل�سلة لقاءات مرتقبة مع �أكرث من
 80بلد ًا ،بينها �إي��ران ،ملناق�شة
الرتتيبات املتعلقة بتنظيم احلج
املو�سم املقبل .وقال الوزير �إن
وزارة احلج والعمرة قدمت دعوة
«لوفد �ش�ؤون حجاج �إيران ،للقدوم
�إل��ى اململكة» من �أج��ل التح�ضري
ملو�سم احلج خريف  .2017ورغم
غياب بعثة ر�سمية من الدولة ذات
الغالبية ال�شيعية العام املا�ضي،
�إال �أن ال�سعودية �سمحت بدخول
احلجاج الإيرانيني القادمني من
دول �أخرى.

الشرطة األفغانية تتهم حقاني وداعش

اإلمارات تعلن استشهاد
 5من مواطنيها في تفجير قندهار
�أعلنت الإمارات ا�ست�شهاد  5من مواطنيها يف التفجري الذي وقع يف مقر حمافظة
قندهار يف �أفغان�ستان،وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» �أن ال�شهداء
هم حممد علي الب�ستكي وعبدالله حممد الكعبي و�أحمد را�شد املزروعي
و�أحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبداحلميد �سلطان احلمادي ،وكانوا مكلفني
بتنفيذ م�شاريع �إن�سانية وتعليمية وتنموية يف �أفغان�ستان.
ونعى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات ال�شهداء ،و�أمر
بتنكي�س الأعالم يف جميع الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف
جميع �أرجاء الدولة ملدة � 3أيام تكرميا لهم.
وك��ان ال�سفري الإم��ارات��ي يف �أفغان�ستان ،جمعة الكعبي ،وع��دد من
الدبلوما�سيني الإماراتيني املرافقني قد تعر�ضوا لتفجري ا�ستهدف دار
�ضيافة وايل قندهار ،ت�سبب يف �إ�صابة ال�سفري وعدد من املرافقني له.
واتهم رئي�س �رشطة حمافظة قندهار الأفغانية اجل�نرال عبدول رازق

الأربعاء� ،شبكة حقاين وتنظيم داع�ش بامل�س�ؤولية عن التفجري الإرهابي
الذي ا�ستهدف دبلوما�سيني �إماراتيني ،الثالثاء يف مدينة قندهار ،وفق ما
نقلت وكالة خا�آما الأفغانية للأنباء.
و�أو�ضح امل�س�ؤول الأفغاين يف م�ؤمتر �صحايف �أن �شبكة حقاين الإرهابي،
وداع�ش ،يعمالن منذ فرتة غري ق�صرية على �رضب ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والقيادية يف املحافظةُ ،مكتفي ًا بالقول �إن التقارير التي و�صلته بعد
ا�ستهداف مقر حاكم قندهار ،ت�ؤكد اتهاماته.
ويف كاول كلف الرئي�س الأفغاين حممد �أ�رشف غاين كل الأجهزة ،بو�ضع
التحقيق يف ه��ذا التفجري الإره��اب��ي على ر�أ���س �أولوياتها ،وب��ادرت
املخابرات الأفغانية وفق خا�آما للأنباء نق ًال عن كبري م�ست�شاري وكالة
املخابرات الأفغانية حممد حنيف ،ب�إر�سال فريق متخ�ص�ص للتحقيق يف
التفجري وخلفياته.

انشقاق جديد داخل معسكر صالح

قيادي يمني :مقتل وأسر العشرات من الحوثيين
في المخا وإحباط هجوم انقالبي في الجوف
�أك���د ق��ائ��د املنطقة الع�سكرية
الرابعة يف عدن اللواء الركن ف�ضل
ح�سن ،مقتل و�أ�رس قيادات كبرية
يف احل��ر���س اجل��م��ه��وري امل��وايل
للمخلوع ع��ل��ي ���ص��ال��ح ،خالل
معارك الأيام املا�ضية يف ذوباب
واملخا.
وق��ال ف�ضل« :قتل ع�رشات القادة
من �أتباع املخلوع واحلوثي-الذين
نحتفظ ب�أ�سمائهم -منذ بدء العملية
الع�سكرية� ،إ�ضافةً �إلى �أ�رس �آخرين
بينهم ق��ائ��د مع�سكر العمري،
وف��رار �أع��داد كبرية �صوب منطقة
املخا والربح ،تاركني �أ�سلحتهم
ومعداتهم الثقيلة واملتو�سطة».
و�أ����ض���اف �أن «م��ن��ط��ق��ة ذوب���اب
�أ�صبحت بعد ا�ستعادتها مركز
ان��ط�لاق لتحرير مدينة املخا
الإ�سرتاتيجية ،وع��دد من املدن
ال�ساحلية املجاورة» ،معرب ًا عن
«�شكره للدعم اللوج�ستي الكبري
الذي يقدمه التحالف العربي بر ًا
وج���و ًا للجي�ش الوطني اليمني
واملقاومة ال�شعبية».
ومن جهته� ،أكد وزير اخلارجية
اليمني عبد امللك املخاليف �أن
«احلوثيني لن يقبلوا با�ستكمال
العملية ال�سيا�سية� ،إال �إذا حدث
تغيري ميداين �ضدهم على الأر�ض»،
الفت ًا �إلى �أن «االنقالبيني �أهدروا كل
فر�ص ال�سالم وا�ستمروا يف نهجهم
الت�صعيدي ،الذي مل ي�ؤد �إال �إلى
مزيد من العنف والتحدي لل�شعب
اليمني واملجتمع الدويل».
وعلى �صعيد �آخر� ،أفادت م�صادر
ع�سكرية ب ��أن «القيادي احلوثي
عبدالكرمي جن��م ال��دي��ن قتل يف
م���ع���ارك ��ش�رق م��ن��ط��ق��ة ذوب���اب
ال�ساحلية �أم�س الأول يف حمافظة
ت��ع��ز» ،م�ضيفةً �أن «القيادي
احل��وث��ي م��اج��د يحيى امل���داين
قتل �أي�ض ًا مع ع��دد من مرافقيه
يف غ��ارة جوية لقوات التحالف
على مديرية امل��ت��ون مبحافظة
اجلوف �شمال �رشق اليمن ،فيما
اعرتفت امليلي�شيات االنقالبية
مبقتل القياديني يف قوات املخلوع

• عناصر من املقاومة الشعبية في اليمن

النقيب جهاد ال�صباري ،واملالزم
علي الزيدي� ،إ�ضافةً �إلى م�رشف
احلوثيني يف جبهة البقع �إبراهيم
احلوثي ،يف مواجهات مع اجلي�ش
الوطني واملقاومة».
هذا وقد متكنت متكنت قوات اجلي�ش
اليمني واملقاومة ال�شعبية ،خالل
ال�ساعات املا�ضية من الت�صدي
ل��ه��ج��وم عنيف �شنته ملي�شيا
احلوثي و�صالح على مواقع عديدة
يف مديريتي امل�صلوب والغيل
مبحافظة اجلوف.
وقالت م�صادر ع�سكرية� ،إن «قوات
اجلي�ش واملقاومة متكنوا من ك�رس

هجوم امليلي�شيات على منطقة
�سداح ووقز مبديرية امل�صلوب،
وم��ن��ط��ق��ة ق��وي��ح�����ش ،مبديرية
الغيل ،ومنطقة ال�ساقية وال�سالن
بني مديريتي الغيل وامل�صلوب»
وفق ًا ملوقع «مين بر�س».
وتكبدت امليلي�شيات االنقالبية
خ�سائر ب����شري��ة ف��ادح��ة خالل
امل���ع���ارك ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت عدة
�ساعات ،بينما الذ بقية املهاجمني
بالفرار.
وعلى �صعيد �آخر �أعلن قيادي بارز
يف حزب املخلوع �صالح ان�شقاقه
وان�ضمامه �إل��ى �صف ال�رشعية

اليمنية التي يقودها الرئي�س
عبدربه هادي ،يف �أحدث ان�شقاق
يح�صل داخ���ل مع�سكر �صالح
املتحالف مع �إيران.
وقالت م�صادر مينية يف عدن «�إن
القيادي يف حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
ال��ع��ام بالبي�ضاء و���س��ط اليمن
ال�شيخ علي �صالح الطريي� ،أعلن
ان�شقاقه عن حزب املخلوع �صالح
وان�ضمامه �إلى ال�رشعية» ،م�شرية
�إل��ى �أن «ال��ط�يري يعد م��ن �أب��رز
زعماء القبائل يف البي�ضاء و�أن
ان�شقاقه عن املخلوع �صالح ي�شكل
�رضبة موجعة».

و�أك��دت امل�صادر �أن زعيم قبائل
العر�ش بالبي�ضاء �أعلن ا�ستعداده
فتح مع�سكرات ملواجهة العدوان
احلوثي العفا�شي ،على حمافظة
البي�ضاء.
ويف البي�ضاء ،قال م�صدر قبلي
�إن «ال�شيخ ال��ط�يري ان�شق عن
االنقالبيني عقب اغتيال احلوثيني
لأح��د ال�ضباط املوالني للزعيم
القبلي».
و�أك��د امل�صدر �أن ال�شيخ الطريي
دعا قبائل العر�ش �إلى اال�ستعداد
ملواجهة االنقالبيني احلوثيني
الذين اعتدوا على بالده».

االعتداء على  3دبلوماسيين سعوديين في نيبال
ذكرت �سفارة ال�سعودية يف العا�صمة النيبالية كامتندو
�أن  3دبلوما�سيني �سعوديني تعر�ضوا لالعتداء داخل �إحدى
املجمعات ال�سكنية ،دون وق��وع خ�سائر يف الأرواح �أو
املمتلكات.
وقال ال�سفري ال�سعودي يف نيبال عبدالنا�رص احلارثي� ،إن

الدبلوما�سيني تعر�ضوا لالعتداء ،ومت اتخاذ الإج��راءات
الالزمة كافة يف حينه.
و�أو�ضح ال�سفري �أن املعتدين كانوا من العمالة النيبالية
ويعملون حرا�س �أم��ن يف املجمع رغم عدم تخ�ص�صهم يف
احلرا�سات الأمنية ،و�ألقي القب�ض على جمموعة منهم،

و�أن ال�سفارة يف انتظار نتائج التحقيق ملعرفة الأ�سباب
واملالب�سات.
و�أ�ضاف احلارثي �أنه التقى يف نف�س الليلة وزير اخلارجية
النيبايل ،وكذلك وزير الداخلية ،ومت اتخاذ موقف جتاه
احلادث الذي يعد خرقا للقوانني الدولية.

