
قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال 
احلوثيني في اليمن إن حركة احلوثي شنت 
هجوما على مطار أبها املدني بجنوب اململكة 

مما أدى ملقتل شخص وإصابة 21 آخرين.
كانت قناة املسيرة التي يديرها احلوثيون 
قد ذكرت في وقت سابق أن احلركة املتحالفة 
م��ع إي���ران استهدفت م��ط��اري أبها وج��ازان 

بجنوب السعودية بطائرات مسيرة.
وق���ال التحالف ف��ي ب��ي��ان ”وقع هجوم 
إره��اب��ي م��ن امليليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة م��ن إي���ران مبطار أبها ال��دول��ي... 
الهجوم اإلرهابي نتج عنه شهيد من اجلنسية 
السورية وإص��اب��ة 21 مدنيا“. ول��م يؤكد 

التحالف الهجوم على مطار جازان.
وقالت قناة العربية التي ميلكها سعوديون 
إن هجوما يشتبه بأنه بطائرة مسيرة أصاب 
موقف سيارات مبطار أبها الواقع على بعد 
200 كيلومتر شمالي احل���دود م��ع اليمن 

ويخدم اخلطوط احمللية واإلقليمية.
وق��ال التلفزيون السعودي الرسمي إن 
الرحالت استؤنفت باملطار وإن العمل يسير 
به كاملعتاد. وكان صاروخ أطلقه احلوثيون 
قد أصاب مطار أبها في وقت سابق من الشهر 

احلالي مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.
واستهدف التحالف العسكري الذي تقوده 
السعودية م��واق��ع عسكرية للحوثيني في 
محيط العاصمة صنعاء ومدينة احلديدة 

الساحلية.
وعبرت السعودية واإلم���ارات العربية 
املتحدة وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة في 

بيان مشترك نشرته السفارة السعودية في 
واشنطن يوم األح��د عن القلق جتاه تصاعد 
هجمات احلوثيني لكن البيان لم يشر إلى 

أحدث هجمات بطائرات مسيرة.
كما عبرت ال��دول األرب��ع عن القلق جتاه 
”املخاطر التي متثلها األنشطة اإليرانية 
املزعزعة لالستقرار“ على السالم واألمن في 
اليمن واملنطقة بوجه عام، في إشارة للهجمات 

على ناقالت نفط في مياه اخلليج.
ونفت إي��ران ضلوعها في الهجمات على 

الناقالت والتي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها.
وه��دد تصاعد العنف اتفاقا ترعاه األمم 
املتحدة لوقف إطالق النار وانسحاب القوات 
من احل��دي��دة والتي أصبحت محور احلرب 
العام املاضي عندما حاول التحالف السيطرة 
على امليناء الذي ميثل خط اإلمدادات الرئيسي 

للحوثيني وشريان احلياة ملاليني اليمنيني.
ودع���ا ب��ي��ان ال���دول األرب���ع ك��ل األط���راف 
اليمنية للتعامل مع مبعوث األمم املتحدة 
اخل���اص لليمن م��ارت��ن جريفيث ل��إس��راع 

بتنفيذ االتفاق.
وتقدمت قوات اللواء الثالث حرس حدود، 
التابعة للجيش الوطني اليمني بقيادة العميد 
هايل القشائي، صوب مركز مديرية باقم في 
اليمن من اجلهة الشمالية في عملية عسكرية 
متواصلة تخوضها منذ أيام ضد ميليشيات 

احلوثي.
وسيطرت قوات اللواء على سلسلة تباب 
القناصني وصوال إلى تبة االستهداف وشعب 
ه��وي��ج. ومت قطع خطوط إم���داد املتمردين 

ال��راب��ط ب��ني جبل ال��ن��ار ال���ذي تتمركز به 
امليليشيات وجناح الصقر، ويعتبر الشريان 

الرئيسي للميليشيات في تلك السلسلة.
وق��ال قائد ال��ل��واء الثالث ح��رس ح��دود، 
العميد هايل القشائي، إن أبطال اجليش من 
قوات اللواء الثالث حرس حدود حققوا تقدًما 

ميدانًيا ج��دي��ًدا ص��وب مركز مديرية باقم 
مبحافظة صعدة.

كما أكد أن قوات اللواء الثالث حرس حدود 
باجليش الوطني، أحكمت سيطرتها على 
تّبة غبيب أربعة االستراتيجية، بعد أن مت 
تطهير آخ��ر موقع للميليشيات في سلسلة 

التباب البيض والتباب السود الواقعة في 
قلب اجلبهة.

وأضاف أن التحام اجلبهات في باقم أصبح 
مسألة وق��ت، »وتكون قواتنا حينها حددت 
مسيرها صوب معقل زعيم احلوثيني في مران 

وتطهيرها من دنس وجوده«.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح 
األح��د بني ق��وات اللواء الثالث حرس حدود 
واملتمردين احلوثيني مبحور الشامية التابع 
للجيش الوطني اليمني غرب محافظة صعدة، 
ف��رت خاللها امليليشيات احلوثية مخلفة 

وراءها 9 قتلى وعددا من اجلرحى.
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مراقبني بدخول  والسماح  القمع  وقف  السودانية  السلطات  تطالب  باشليه 
قالت ميشيل باشليه مفوضة األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان أمس  االثنني إنه يتعني على السلطات السودانية 
السماح بدخول مراقبي حقوق اإلنسان والكف عن ”قمع“ 

احملتجني وحجب خدمات اإلنترنت.
وفي كلمة ألقتها في مستهل جلسة ملجلس حقوق اإلنسان 
في جنيف تستمر ثالثة أسابيع قالت باشليه إن مكتبها تلقى 

تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين 
خالل هجوم لقوات األمن على اعتصام سلمي في اخلرطوم 

يوم الثالث من يونيو.
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يقبل  شيء  أي  اجلبير: 
ب�������ه ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ون 

سيقبله أي أحد آخر

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة السعودي للشؤون اخلارجية 
ع��ادل اجلبير إن حتسني وض��ع الفلسطينيني يجب أن 
يكون محل ترحيب لكن العملية السياسية املتعلقة بحل 

الصراع مع إسرائيل ”بالغة األهمية“.
ك��ان اجلبير ي��رد على أسئلة م��ن قناة فرنسا 24 
التلفزيونية حول املقترحات األمريكية اخلاصة بالشق 

االقتصادي من خطة السالم بالشرق األوسط.
وق��ال اجلبير في مقابلة ”أعتقد أن أي شيء يحسن 
وض��ع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع 
ترحيب. واآلن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية“.
وتابع ”الفلسطينيون هم أصحاب القرار األخير في 
ه��ذا األم��ر ألنها قضيتهم ولذلك ف��إن أي ش��يء يقبل به 

الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر“.
وق���ال اجلبير إن ال��ري��اض س��ت��واص��ل دع��م عملية 
سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بري: اخلطة األميركية لن تغري
 لبنان بتوطني الفلسطينيني

ق��ال رئيس مجلس ال��ن��واب اللبناني 
نبيه بري إن اخلطة األمريكية التي تقضي 
بضخ استثمارات باملليارات في بالده 
مقابل توطني الالجئني الفلسطينيني لن 

تغري لبنان.
وتتضمن خطة ال��رئ��ي��س األمريكي 
دونالد ترامب حلل الصراع بني إسرائيل 
والفلسطينيني استثمارات بقيمة 50 
مليار دوالر لدعم االقتصاد الفلسطيني 
واقتصادات الدول املجاورة. ومن املقرر 
أن يعرض جاريد كوشنر صهر ترامب 
اخلطة خالل مؤمتر في البحرين يومي 
25 و26 ي��ون��ي��و. لكن اخل��ط��ة قوبلت 
برفض واسع النطاق في العالم العربي 
وذلك رغم دعوة البعض في اخلليج إلى 

منحها فرصة.
وتتمسك األح��زاب اللبنانية منذ فترة 
طويلة برفض التوطني الدائم لالجئني 
الفلسطينيني في البالد ويسود اعتقاد 
على نطاق واسع في لبنان أن هذا هو أحد 

أهداف خطة كوشنر.
وق��ال بري في بيان ص��ادر عن مكتبه 
”يخطئ ال��ظ��ن م��ن يعتقد أن التلويح 
مبليارات ال���دوالرات ميكن له أن يغري 
لبنان الذي يئن حتت وطأة أزمة اقتصادية 
خانقة على اخلضوع أو املقايضة على 
ثوابت غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها 
رفض التوطني الذي سنقاومه مع األشقاء 
الفلسطينيني ب��ك��ل أس��ال��ي��ب امل��ق��اوم��ة 

املشروعة“.
وأض��اف البيان ”نؤكد أن االستثمار 
الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا 
خصبة هو أي استثمار على حساب قضية 

فلسطني وح��ق��وق الشعب الفلسطيني 
بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف“.
وف���ك���رة ال��ت��وط��ني ال���دائ���م لالجئني 
الفلسطينيني، وأغلبهم سنة، في لبنان 
قضية شديدة احلساسية إذ تثير مخاوف 

من اإلخالل بالتوازن الطائفي الدقيق فيه.
وحت��اف��ظ ال��ب��الد على نظام القتسام 
السلطة وفقا حملاصصة طائفية منذ انتهاء 
ح��رب دارت ب��ني عامي 1975 و1990 

وشاركت فيها فصائل فلسطينية.
ت��ت��ب��اي��ن ت��ق��دي��رات أع����داد الالجئني 

الفلسطينيني ف��ي لبنان. وت��ق��ول األمم 
املتحدة إن هناك 470 ألف الجئ فلسطيني 
مسجلة أسماؤهم لكن تعدادا رسميا في 
لبنان ع��ام 2017 أظهر أن عددهم يقدر 

بنحو 175 ألفا.
وتشمل اخلطة األمريكية املقترحة 
إن��ف��اق أك��ث��ر م��ن نصف اخلمسني مليار 
دوالر ف��ي األراض����ي الفلسطينية على 
مدى عشر سنوات في حني سيتم تقسيم 
املبلغ املتبقي بواقع تسعة مليارات ملصر 
و7.5 مليار دوالر لألردن وستة مليارات 

للبنان.

نبيه بري

استهداف مطار أبها بطائرات مسيرة حوثية

اجليش اليمني يواصل معركته بباقم.. وتقدم ملشارف املديرية

21 آخرين التحالف بقيادة السعودية: احلوثيون هاجموا مطار أبها ومقتل شخص وإصابة 

اإلمارات والبحرين تدين الهجوم 
احلوثي على مطار أبها

أدانت كل من اإلمارات والبحرين الهجوم اإلرهابي احلوثي على مطار أبها الدولي 
في جنوب السعودية، الذي أدى ملقتل مقيم سوري وإصابة 21 آخرين.

واستنكرت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي في بيان بشدة هذا العمل اإلرهابي 
الذي يخالف كافة القوانني واألعراف الدولية، واعتبرته دليالً جديداً على التوجهات 
العدائية واإلرهابية مليليشيات احلوثي املدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض األمن 

واالستقرار في املنطقة، وفق ما ذكرته وكالة »وام«.
وجددت تضامن اإلمارات الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد 
ضد كل تهديد ألمن واستقرار اململكة، ودعمها كافة اإلج��راءات في مواجهة التطرف 
واإلره��اب احلوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إج��راءات حلفظ أمنها 

وسالمة مواطنيها واملقيمني على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة وأمن اململكة العربية السعودية 
كل ال يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه اململكة تعتبره الدولة تهديداً ملنظومة األمن 

واالستقرار في اإلمارات.
البحرين تطالب املجتمع الدولي بالتصدي ملمارسات إيران

بدورها أعربت وزارة اخلارجية البحرينية - وفًقا لوكالة أنباء البحرين - عن 
خالص تعازيها ألهالي الضحية ومتنياتها بالشفاء العاجل جلميع املصابني جراء هذا 
العمل اإلرهابي الذي يخالف كافة القوانني واألعراف الدولية، مجددة موقف مملكة 
البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول استهداف 
مصاحلها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات حلماية أمن 
واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف 

واإلرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأكدت على ضرورة اضطالع املجتمع الدولي مبسؤولياته في التصدي ملمارسات 
إي��ران ومختلف اجلماعات اإلرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات اإلرهابية 

املتكررة التي تهدد أمن واستقرار املنطقة برمتها.

احلوثيون يفخخون احلديدة بأنفاق وخنادق طويلة
كشف اإلع��الم العسكري التابع للمقاومة اليمنية، 
باألدلة كيف استغلت امليليشيات احلوثية املدعومة 
إيرانياً اتفاق السويد لتفخيخ مدينة احلديدة غربي اليمن 
بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة، في خطوة منها تؤكد 

عدم جديتها في تنفيذ االتفاق منذ اليوم األول لتوقيعه.
وأظ��ه��رت امل��ش��اه��د وال��ص��ور اجل��وي��ة ال��ت��ي وزعها 
اإلع��الم العسكري، مساء األح��د، العمل املتواصل الذي 
تبذله امليليشيات احلوثية حلفر خنادق وأنفاق متعددة 
وتلغيمها، وهي بطول مئات األمتار في الشوارع العامة 

وداخل األحياء السكنية.
ولم تكتف امليليشيات بتفخيخ الطرقات العامة، بل 
أقدمت على حفر أنفاق حتت املنازل واملباني السكنية 
وتقطيع األحياء السكنية التي ال تزال حتت سيطرتها 

مبدينة احلديدة بأنفاق ملغمة تهدد حياة أبناء املدينة.
كما أظهرت املشاهد أنفاقا كثيرة استكملت امليليشيات 
احلوثية تلغيمها وردمها وأخرى ال تزال قيد اإلنشاء، 
في خرق واضح للقوانني الدولية التي جترم مثل هذه 

األعمال.
وتستخدم امليليشيات احلوثية ف��ي حفر األنفاق 
أدوات مختلفة، ونادراً ما تستخدم اجلرافات كي ال تلفت 

االنتباه.
يذكر أن استخدام األن��ف��اق وتلغيمها في احل��روب 
داخل املدن يعد جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وفق 

القانون الدولي.
يشار إلى أن الفريق احلكومي في جلنة تنسيق إعادة 
االنتشار طالب م��راراً ممثلي امليليشيات احلوثية في 
اللجنة تسليم خرائط األنفاق وحقول األلغام داخل 

مدينة احلديدة وفي كامل مناطق الساحل الغربي، إال أن 
هذا الطلب قوبل برفض من امليليشيات.

وك��ان��ت ف��رق الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية 
املشتركة اكتشفت وفككت أنفاقاً ملغمة في األحياء 

السكنية واملناطق احمل��ررة على طول امتداد الساحل 
الغربي كان آخرها نفق بطول 20 متراً مليء بالبراميل 
املتفجرة حتت اخلط العام قرب ال��دوار الكبير البوابة 

اجلنوبية ملدينة احلديدة.

مدينة احلديدة

عادل اجلبير

حميدتي  برئاسة  جلنة   : السودان 
للتفاهم مع احلركات املسلحة

شكل املجلس االنتقالي السوداني، جلنة برئاسة نائب رئيس املجلس االنتقالي 
السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، امللقب ب� »حميدتي« للتوصل لتفاهمات مع 
احلركات املسلحة. وتتألف اللجنة من عضوية رئيس اللجنة السياسية في املجلس 

شمس الدين كباشي، ونائبه، باإلضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.
وفي مؤمتر صحافي، أشار الكباشي إلى ظهور تكتالت شبابية وسياسية يجب 
استصحابها لضمان أمن وسالمة البالد، مؤكدا حرص املجلس على وح��دة الصف 
وسالمة وأمن السودان. وقال: »نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك 

معاناة وال بد من اإلسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة االنتقالية«.
كما أكد التمسك بالتوافق واحلوار حلل املشكلة القائمة في البالد. وقال: »رددنا على 

شروط قوى احلرية والتغيير التي نقلها الوسيط اإلثيوبي«.
إلى ذل��ك، أض��اف كباشي أن »مبادرة إثيوبيا واالحت��اد اإلفريقي تسعى لتقريب 

وجهات النظر مع قوى احلرية والتغيير«.
يذكر أن تشكيل اللجنة أتى بعد أيام على إعالن حميدتي خالل كلمة له في مؤمتر 
جماهيري )اخلميس(، أنه مت حتديد هوية املسؤولني عن فض االعتصام في اخلرطوم 

مطلع الشهر احلالي.

االنتخابات يهدد  التأجيل  شبح   : تونس 
سجل أكثر من 7 ماليني ونصف املليون ناخب تونسي للمشاركة في االنتخابات 
البرملانية والرئاسية املنتظرة شهري أكتوبر ونوفمبر القادمني، لكن يبدو أن 
االلتزام بهذه املواعيد أصبح على احملك، بعد أن بات احتمال أو فرضية تأجيلها 

متداوال بقوة في املشهد السياسي، خاصة بعد تعديل القانون االنتخابي.
ول��م تعلن األح��زاب السياسية الكبرى بصفة علنية عن رغبتها في تأجيل 
االنتخابات إلى موعد آخر، إال أن التحذيرات التي أطلقها بعض الزعماء السياسيني 
وممثلني عن نقابات وطنية، من إمكانية إعاقة موعد االنتخابات، عكست ما يدور 

في الكواليس السياسية.
وتزايد احلديث عن تأجيل االنتخابات، بعد تدوينة صاحب مؤسسة »سيغما 
كونساي« لعمليات سبر اآلراء حسن الزرقواني، املقرب من الفاعلني السياسيني، 
نشرها مساء السبت، على صفحته مبوقع »فيسبوك«، ورّجح فيها إمكانية تأجيل 

االنتخابات إلى العام القادم.
وقال الزرقوني إن »الناخبني التونسيني لن يتوجهوا على األرجح يوم 6 أكتوبر 
للتصويت في االنتخابات التشريعية، بل على األغلب سيتم تنظيمها يوم 10 أو 17 

مايو 2020 وذلك رغم املوانع الدستورية«.


