
لقي سبعة عشر عنصرا م��ن ميليشيات 
احلوثي االنقالبية مصرعهم، بينهم قياديان 
ميدانيان، وجرح عشرات آخرون في مواجهات 
مع اجليش الوطني، صباح أمس األربعاء، في 

تعز جنوب غرب اليمن.
وأوض���ح مصدر عسكري لوكالة األنباء 
اليمنية )س��ب��أ( أن اجليش الوطني هاجم، 
م��واق��َع امليليشيات ف��ي اجلبهتني الشرقية 
والغربية ملدينة تعز، عقب قصف مدفعٍيّ 
عنيف، نتج عنه تدمير آلياٍت عسكرية ومدافع 
رشاشة، ومتارس قناصني تابعة للميليشيات.
وأضاف أن ثمانية من عناصر امليليشيات 
قتلوا خالل مواجهات في جولة القصر شرق 
املدينة، في حني قتل سبعة آخرون في اجلبهة 
الغربية، بينهم قناصان، وإصابة العشرات 

جراء القصف املدفعي واملواجهات الدائرة.
وأش���ار امل��ص��در إل��ى أن اثنني م��ن قيادات 
ميليشيات احلوثي االنقالبية قتال في كمني 
نصبه أف���راد م��ن اجل��ي��ش الوطني ف��ي ريف 
حيفان جنوب املدينة، أثناء توجههما إلى 

جبهات القتال.
وك��ان اجليش اليمني قد أح��رز تقدماً إثر 
ه��ج��وم��ه ع��ل��ى م��واق��ع ميليشيات احل��وث��ي 
االنقالبية في اجلبهة الشمالية حملافظة تعز، 
بعد اندالع مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل 

13 عنصراً من امليليشيات.

وأع��ل��ن حتالف دع��م الشرعية ف��ي اليمن 
أنه اعترض، طائرة مسيرة حتمل متفجرات، 
ودمرها. وأض��اف أن الطائرة املسيرة كانت 
تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من 
محافظة احلديدة، باجتاه اململكة السعودية 
كما أكد التحالف أنه مستمر في حتييد القدرات 

احلوثية العدائية.
وف��ي التفاصيل، أعلن املتحدث الرسمي 
باسم قوات حتالف دعم الشرعية في اليمن، 
العقيد الركن تركي املالكي أن قوات التحالف 
اجل��وي��ة متكنت ص��ب��اح ال��ي��وم م��ن اع��ت��راض 
وإس��ق��اط طائرة ب��دون طيار »كانت مسّيرة 
باجتاه اململكة. وأوضح أن الطائرة بدون طيار 
مت رصد إطالقها من قبل امليليشيا احلوثية من 
محافظة احلديدة، ومت اعتراضها فوق األجواء 
مبحافظة حجة قبل دخولها املجال اجلوي 

للمملكة.
وأض��اف »أن امليليشيا احلوثية اإلرهابية 
مستمرة مبخالفة اتفاق )ستوكهولم( وخرق 
وقف إطالق النار باحلديدة، وتواصل اتخاذ 
محافظة احل��دي��دة مكانا الن��ط��الق األع��م��ال 
ال��ع��دائ��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات اإلره��اب��ي��ة ب��إط��الق 
ال��ص��واري��خ الباليستية وال��ط��ائ��رات ب��دون 
ط��ي��ار )امل��س��ّي��رة( وك��ذل��ك إط���الق هجمات 
القوارب املفخخة واملسّيرة عن بعد، ما ميثل 
ت��ه��دي��داً حقيقياً ل��أم��ن اإلقليمي وال��دول��ي 

وتقويضاً للجهود السياسية إلجن��اح اتفاق 
)ستوكهولم(، كما تواصل مخالفة القانون 
ال��دول��ي اإلنساني باتخاذ املناطق املأهولة 
بالسكان وات��خ��اذ املدنيني ك���دروع بشرية 
لنشاطاتها اإلرهابية املتعلقة بتخزين وإطالق 
الصواريخ الباليستية و الطائرات بدون طيار 

وتفخيخ وإطالق القوارب املفخخة واملسّيرة 
عن بعد.

وكانت قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي 
متكنت مساء السبت امل��اض��ي م��ن اعتراض 
وإسقاط طائرة بدون طيار »مسّيرة« أطلقتها 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران 

باجتاه أبها.
واع��ت��ب��ر م��س��ؤول ع��س��ك��ري مي��ن��ي، أم��س 
األرب��ع��اء، أن  التصعيد األخ��ي��ر مليليشيات 
احلوثي االنقالبية في احلديدة يتجاوز فكرة 
خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف 
التهدئة ف��ي س��ي��اق تصعيد إي��ران��ي شامل 

باملنطقة.
وج���دد ع��ض��و ف��ري��ق احل��ك��وم��ة اليمنية 
احلكومي في اللجنة األممية إلع��ادة تنسيق 
االنتشار ب��احل��دي��دة، العميد ال��رك��ن ص��ادق 
دوي��د، التزام قوات الشرعية اليمنية باتفاق 

ستوكهولم.

alwasat.com.kw

تونس سواحل  قبالة  أسابيع  ثالثة  قضاء  بعد  لبالدهم  يعودون  املهاجرين  عشرات 
قالت جمعية الهالل األحمر التونسي أم��س  األربعاء إن 
السلطات التونسية سمحت لسفينة تقل عشرات املهاجرين 
علقوا قبالة سواحلها منذ ثالثة أسابيع بالرسو في موانئها 

بعد أن وافقوا على العودة الى بلدانهم بشكل فوري.
وأنقذت سفينة مصرية املهاجرين نهاية الشهر املاضي 
قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا 

باجتاه أوروب��ا. لكن السلطات احمللية مبحافظة مدنني ظلت 
ترفض قبولهم وقالت إن مراكز إي��واء املهاجرين باملنطقة 

مكتظة وال ميكنها استقبال املزيد.
وقال منجي سليم املسؤول بالهالل األحمر لرويترز ”بعد 
أن علقوا لثالثة أسابيع في البحر في ظروف صعبة وافقت 
السلطات على رسو السفينة وهبط كل املهاجرين الذين قبلوا 

بالعودة إلى بالدهم في األيام املقبلة“.
و64 مهاجرا ممن هم على منت السفينة من بنجالدش 
م��ن بينهم 22 طفال إض��اف��ة إل��ى تسعة مصريني ومغربي 

وسوداني.
وسيعود كل املهاجرين ال��ى بلدانهم باستثناء مهاجر 

سوداني طلب اللجوء إلى تونس.

Thursday 20th June 2019 - 13 th year - Issue No.3462   اخلميس 17 من شوال 1440 ه�/ 20 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3462 8

صاروخ مجهول يصيب إكسون للنفط

استهداف قاعدة 
عسكرية تستضيف 
أميركيني في املوصل

أف��اد بيان للجيش العراقي أن صاروخاً سقط قرب 
قاعدة عسكرية تستضيف ق��وات أميركية في مدينة 
املوصل، شمال البالد، في وقت متأخر ، في ثاني واقعة 

من نوعها خالل يومني.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. 
وق��ال إن الصاروخ ال��ذي أطلق كان من ط��راز كاتيوشا 

قصير املدى.
وقال القائد العسكري في مدينة املوصل إن الصاروخ 
سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو 
أضرار. وأضاف دون اخلوض في تفاصيل أن الصاروخ 

احمللي الصنع أطلق من غرب املوصل عبر نهر دجلة.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية لوكالة »رويترز« بشكل 
منفصل إن صاروخني من ط��راز كاتيوشا سقطا على 
القاعدة. وخالل وقت قصير عثرت قوة مشتركة من قيادة 
عمليات نينوى وشرطة نينوى على املنصة التي أطلق 
منها الصاروخ، حيث تركها املنفذون في مكان اطالقهم 
للصاروخ بحسب الصور التي وزعتها قيادة عمليات 
نينوى . في أول تعليق على إطالق صاروخ قرب مقار 
شركات نفط عاملية جنوب البصرة، أكدت خلية اإلعالم 
األمني أن السلطات »لن تسمح بالعبث بأمن العراق 

والتزاماته«.
وقالت خلية اإلعالم األمني: »سنضرب بيد من حديد 
من يحاول تنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق، 

ومن يحاول إرباك األمن«.

عبداملهدي: منع عمل أي 
قوة عراقية أو أجنبية 

خارج إطار اجليش
أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد املهدي، منع 
أي قوة أجنبية أو عراقية من العمل أو احلركة داخل 
األراض���ي العراقية دون إذن احلكومة، وأيضا منع 
أي دول��ة من اإلقليم أو خارجه من ممارسة أنشطة 
داخل البالد. وقال رئيس احلكومة العراقية، في بيان 
أصدره بصفته قائدا عاما للقوات املسلحة العراقية: 
»مرت البالد خالل الفترة املاضية بظروف معقدة من 
حروب داخلية وخارجية، ومن حل اجليش، وفرض 
االحتالل على العراق، ووجود قوات أجنبية، وتدخالت 
خارجية، وقيام تشكيالت مسلحة أو استخدام أراضي 
ال��ع��راق ألع��م��ال مسلحة ض��د أه���داف ودول وق��وى 
خارج إرادة الدولة العراقية. وكذلك عانت البالد من 
النشاطات التخريبية واألعمال اإلرهابية، خصوصا 
من القاعدة وداع��ش واحتاللها مساحات واسعة من 
األراض��ي العراقية والتي تصدت لها القوات املسلحة 
بكافة صنوفها من اجليش والشرطة وق��وات احلشد 
الشعبي وال��ع��ش��ائ��ري والبيشمركة واملتطوعني 
وبإسناد دول التحالف وال��دول الصديقة واملجاورة، 

يضاف إلى ذلك كله الواقع اإلقليمي والدولي«.
وأضاف البيان: »هذا الواقع أفرز الكثير من املظاهر 
والتواجدات والسلوكيات غير املسيطر عليها، والتي 
تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى واالنتصار 
الكبير ال���ذي حتقق على داع���ش، وب��ع��د امل��ؤش��رات 
الكبيرة التي تشير إل��ى أن ال��دول��ة تستعيد هيبتها 
وقوتها وسيطرتها املطلقة على أراضيها وفي حتقيق 
استقالليتها وسيادتها، من إنهاء كافة املظاهر الشاذة 

وغير القانونية والسيادية«.
وأك��د رئيس ال���وزراء العراقي ف��ي ه��ذا السياق 
»متنع أية قوة أجنبية بالعمل أو احلركة على األرض 
العراقية دون إذن وات��ف��اق وسيطرة من احلكومة 

العراقية«.

انشقاق في قوات الوفاق.. كتيبة 
تلتحق باجليش الليبي

أعلنت »الكتيبة 185 مشاة«، انشقاقها عن قوات 
حكومة الوفاق والتحاقها باجليش الليبي، لتحرير 
العاصمة طرابلس م��ن امليليشيات والعصابات 

اإلجرامية وقوى اإلرهاب.
وأكّدت الكتيبة في بيان مصور، أّنها تعلن انشقاقها 
بالكامل عن اللواء الثاني التابع حلكومة الوفاق 
باملنطقة العسكرية بطرابلس، وانضمامها إلى 
القيادة العامة للجيش بكامل منتسبيها من ضباط 
وضباط صف وجنود وعتادها العسكري، وقالت 
إنها أصبحت تؤيد العملية العسكرية لقوات اجليش 
ض��د امليليشيات املسلحة واجل��م��اع��ات اإلرهابية 

بالعاصمة، ومستعدة للمشاركة فيها.
ومنذ إطالق العملية العسكرية لتحرير العاصمة 
طرابلس مطلع شهر أب��ري��ل امل��اض��ي، أعلنت عدة 
وح��دات أمنية وشرطية في مناطق بغرب ليبيا، 
انشقاقها عن وزارة داخلية حكومة الوفاق، وتأييدها 
للجيش الليبي في معركته النتزاع العاصمة طرابلس 

من امليليشيات املسلّحة.
وميدانيا، تتواصل االشتباكات العنيفة والقوّية، 
ب��ني ق��وات اجليش الليبي وق���وات تابعة حلكومة 
الوفاق، في محور طريق املطار، من أجل السيطرة 

على مطار طرابلس العاملي جنوب غربي العاصمة.

عناصر من اجليش الليبي

عمليات انقاذ بعد قصف احلوثي للمدنيني

17 عنصرًا من ميليشيات احلوثي في مواجهات بتعز مقتل 

حوثية  درون  يسقط  التحالف  اليمن: 
السعودية باجتاه  مفخخة 

السودان: تظاهرات جديدة وحميدتي يدعو لتشكيل حكومة سريعًا
أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس العسكري 
االنتقالي ب��ال��س��ودان، محمد حمدان دقلو، 
امللقب ب�«حميدتي« أن املجلس واف��ق على 
تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، تدير 
البالد خ��الل الفترة املقبلة إل��ى حني إج��راء 

انتخابات.
وقال في لقاء جماهيري مع قادة اإلدارات 
األهلية باخلرطوم، إن على اإلدارات األهلية 
في كل والي��ة أن تلعب دوره��ا في حل أزمة 
ال��ب��الد. كما أك��د أن ال��ق��وات األمنية أبلغت 
اجلميع قبولها تشكيل حكومة تكنوقراط، 
تدير البالد في املرحلة االنتقالية. وأضاف: 
»نريد حكومة سريعاً، ونريد حالً سودانياً 
- سودانياً، ألن البالد ال تتحمل تأخيراً للحل 
بعد اآلن« إل��ى ذل��ك، وج��ه حميدتي الدعوة 
مل��ن وصفها ب���«األح��زاب العريقة« لتحمل 
املسؤولية، وتفضيل املصلحة الوطنية، على 

املصالح الضيقة.
كما ت��ط��رق إل��ى مهمة اجل��ي��ش وال��ق��وات 
األمنية قائالً: »مهمة ق��وات األم��ن واجليش 
هي حماية البالد، في هذه املرحلة احلساسة، 

ونحن - كمجلس عسكري - بعيدون عن 
السياسة ومهمتنا الوصول إلى االنتخابات«.

في املقابل، دعا حتالف »احلرية والتغيير« 
املنظم لالحتجاجات في ال��س��ودان أنصاره 
للمشاركة ف��ي تظاهرات ليلية ج��دي��دة في 
أرجاء البالد، تنديداً بطريقة فض االعتصام 

الذي حصل مطلع الشهر احلالي.
وج����اء ت��ف��ري��ق االع��ت��ص��ام ب��ع��د ان��ه��ي��ار 
املفاوضات بني التحالف واملجلس العسكري 
حول اجلهة التي ينبغي أن تترأس احلكومة 

االنتقالية.
ودعا حتالف »احلرية والتغيير« أنصاره 
لتنظيم تظاهرات ليلية، حسب »جدول زمني« 
نشره لهذا األسبوع. وقال إن التظاهرات املقرر 
أن تبدأ في أحياء العاصمة واألقاليم األخرى 

تهدف إلى »املطالبة بالسلطة املدنية«.
على صعيد آخ��ر، كشف »جتمع املهنيني 
السودانيني« أب��رز مكونات قيادة احل��راك 
السوداني، عن تلقيه تأكيدات من سفير دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في اخلرطوم بدعم 

مظاهرات الشعب السودانيأي اتفاق يصل إليه السودانيون.

التهدئة  لنسف  حوثية  خطط  دويد: 
باحلديدة بالتزامن مع تصعيد إيراني

البرملان التونسي يصادق على 
تعديالت تقصي مرشحني للرئاسة

صادق البرملان التونسي، على إدخال تعديالت 
ع��ل��ى ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي، ت��ق��ص��ي مرشحني 
لالنتخابات الرئاسية، وذلك بعد أسابيع من اجلدل 
بني القوى السياسية واملنظمات الوطنية، وقبيل 

أشهر على مواعيد االقتراع.
وتنص التعديالت التي نالت موافقة 128 نائبا 
مقابل احتفاظ 14 ومعارضة 30 آخ��ري��ن، على 
منع كل األشخاص أو القائمات االنتخابية، الذين 
استخدموا العمل اخليري وقدموا امتيازات مالية 
للمواطنني أو تلقوا متويالت أجنبية واستفادوا من 

تبرعات وهبات داخل البالد.
وستحول ه��ذه التنقيحات التي أدخلت على 
القانون االنتخابي، دون ترشح كل من نبيل القروي 
صاحب قناة نسمة التلفزيونية، الذي يتصدّر نوايا 
التصويت في تونس، لالنتخابات الرئاسية، بعد 
إشرافه على حمالت تبّرع في عدد من مناطق البالد، 
وكذلك سيدة األعمال ألفة ألتراس صاحبة جمعية 
»عيش تونسي«، بينما أسقط البرملان املقترح 

املتلعق برفض ترّشح »من ميّجد الدكتاتورية«.
وتأتي املصادقة على تعديل القانون االنتخابي، 
بعد أسابيع من السجال السياسي بني من يرى أن 
التعديل مخالف للدستور وخطر على الدميقراطية 
يهدد مسار ومصداقية االنتخابات وفيه انقالب 
على إرادة الناخبني وحريتهم في االختيار، ومن 
يعتبره ض��روري��ا حلماية املشهد السياسي من 

املتحيلني على القانون للوصول إلى احلكم.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة االئتالف 
ال��وط��ن��ي وال��ق��ي��ادي ف��ي ح���زب »حت��ي��ا ت��ون��س« 
وليد ج��الد في تصريح للعربية.نت، إن تعديل 
القانون االنتخابي هدفه التصدي لعملية التحايل 
السياسي، التي انتهجتها ع��دة أط��راف لتحقيق 
طموحاتها السياسية، من خالل استغالل العمل 
اخليري في توجيه الرأي العام، وحماية العملية 
الدميقراطية، مضيفا أن��ه ينبغي حتييد العمل 
اخليري عن السياسة متاما مثل حتييد الدين عن 

السياسة.

مصر تستنكر مطالبة األمم املتحدة 
إجراء حتقيق حول وفاة مرسي

ردت مصر رسمياً على تصريحات روب��رت 
كولفيل، املتحدث باسم مكتب املفوضية السامية 
حلقوق اإلنسان، حول وفاة الرئيس السابق محمد 
مرسي خالل محاكمته في قضية التخابر مع جهة 

أجنبية االثنني 17 يونيو اجلاري.
واستنكر املستشار، أحمد ح��اف��ظ، املتحدث 
الرسمي باسم وزارة اخلارجية، بأقوى العبارات، 
تصريحات كولفيل مؤكداً أن هذا التناول ينطوي 
على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل 
متعمد، مشيراً إل��ى أن تلك التصريحات ال تليق 
مبتحدث رسمي ملنظمة دولية كبيرة، واعتبر أن 
تصريحات كولفيل تتضمن إي��ح��اءات للتشكيك 

بغرض االفتراء على مؤسسات الدولة املصرية 
ونزاهة القضاء املصري، وأنها محاولة مغرضة 
للنيل من التزام مصر باملعايير الدولية، والقفز إلى 
استنتاجات واهية، ال تستند إلى أي أدلة أو براهني 
حول صحة املتوفى، دون أي إدراك بل جهل تام 

باحلقائق، وفقا لبيان صدر عنه.
كما وصف املستشار أحمد حافظ تصريحات 
املتحدث باسم مكتب املفوضية السامية ب�«األمر 
غير مقبول، السيما م��ع االق��ت��راح بقيام مصر 
ب��إج��راءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب 
السلطات املصرية من منطلق التزام وطني أصيل 

واحتراماً للتعهدات الدولية«.


