
أف���ادت م��ص��ادر »ال��ع��رب��ي��ة«، ، ب��أن املجلس 
االنتقالي أعلن وقف إطالق النار في شبوة اليمنية 
استجابة لدعوة السعودية. وأوضحت بأن وفد 
املجلس االنتقالي غادر جدة، حيث مت االتفاق على 

شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالت املصادر إن املجلس االنتقالي استجاب 
لدعوة السعودية لوقف إط��الق النار في شبوة، 
واالل��ت��زام ب��احل��وار كوسيلة حلل أي خ��الف مع 

الشرعية.
كما مت االتفاق - وفق املصادر - على استمرار 
احلوار خالل األيام القادمة بهدف استكمال االتفاق 

وإيجاد حل للخالف مع احلكومة الشرعية.
وك��ان رئيس ال��وزراء اليمني، معني عبدامللك، 
دع��ا ف��ي وق��ت س��اب��ق، اجلمعة، كافة ال��ق��وى في 
محافظة شبوة للوحدة وتفويت الفرصة على من 
يهدد األمن. كما بحث في اتصال هاتفي مع محافظ 

شبوة تطبيع األوضاع بعد سيطرة الشرعية على 
مدينة عتق.

كما اطلع رئيس الوزراء من احملافظ على جهود 
قيادة السلطة احمللية وقوات اجليش الوطني في 
التعامل مع الوضع ومواصلة العمل واجلهود 
حلفظ األمن واالستقرار وحماية املمتلكات العامة 

واخلاصة في املدينة.
إلى ذلك، جدد الدعوة لكافة أبناء محافظة شبوة 

مبختلف أطيافهم ومكوناتهم إلى توحيد صفوفهم 
ودع��م ومساندة قيادة السلطة احمللية وأجهزة 
الدولة من أجل تفويت الفرصة على املتربصني 

باألمن واالستقرار والسكينة العامة.
كما أعلن اجليش اليمني، أنه متكن بإسناد من 
ق��وات حتالف دعم الشرعية من حترير آخر قمة 
في سلسلة جبال البياض مبديرية نهم شرقي 
العاصمة صنعاء، بعد م��ع��ارك م��ع ميليشيات 

احلوثي االنقالبية.
وأكد املركز اإلعالمي للقوات املسلحة اليمنية، 
في بيان مقتضب، أنه مت أيضا حترير جبل الغنيمي 

في ذات اجلبهة.
وأوض���ح أن ق���وات اجل��ي��ش الوطني تواصل 
تقدمها باجتاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية 
ومادية كبيرة في صفوف امليليشيات احلوثية 
االن��ق��الب��ي��ة. وت��خ��وض ق���وات اجل��ي��ش اليمني، 
مبساندة من حتالف دع��م الشرعية، معارك مع 
ميليشيات احلوثي االنقالبية لتحرير ما تبقى من 
مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة 
صنعاء. وتسيطر ق��وات الشرعية اليمنية على 
غالبية أجزاء مديرية نهم التي تتجاوز مساحتها 
1841 كلم مربع )أربعة أضعاف مساحة العاصمة 
أي أنها أكبر بأربع م��رات من مساحة العاصمة 
ذاتها(، وتتميز جغرافيتها بسالسل جبلية وعرة 

تطل مباشرة على العاصمة.
وحتاذي »نهم« مديرية أرحب، البوابة الشمالية 
للعاصمة )تشكالن معا ثلث محافظة صنعاء 
بأكملها(، ومحافظتي مأرب واجلوف )شمال شرق 
صنعاء(، ومديرية بني حشيش، أول��ى مناطق 
العاصمة، ومبوقعها االستراتيجي الهام، يرى 
مراقبون عسكريون أن استكمال حتريرها سيكون 
معركة »صنعاء« األخيرة ضد ميليشيات احلوثي 

االنقالبية.

alwasat.com.kw

3 فلسطينيني غرب  »رام الله« إسرائيل تعتقل 
اعتقلت ق��وات االحتالل االسرائيلي أم��س  السبت ثالثة 
فلسطينيني من مناطق متفرقة غرب مدينة )رام الله( بالضفة 

الغربية احملتلة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقالت وكالة األن��ب��اء الفلسطينية )وف��ا( إن االحتالل 
اعتقل شابني فلسطينيني من قرية )عني عريك( بعد مداهمة 

منزليهما وتكسير محتوياتهما كما اعتقل االسير احملرر 
اصرار معروف من منزله في قرية )عني قينيا( شمال غرب 

)رام الله(.
وذك��رت الوكالة ان جنود االحتالل داهموا أيضا عددا 
من احمل��ال التجارية في القرية واستولوا على تسجيالت 

الكاميرات بها.
وكانت قوات االحتالل اغلقت عددا من الطرق الرئيسية 
والفرعية غرب )رام الله( أمس اجلمعة عقب مقتل مستوطنة 
اسرائيلية وإصابة اثنني آخرين جراء انفجار قنبلة قرب 

مستوطنة )دوليب(.
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يطلق  ال��ت��رك��ي  اجل���ي���ش 
 »3 »امل�����خ�����ل�����ب  ع���م���ل���ي���ة 

شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، إطالق عملية »املخلب 
3« ضد اإلرهاب في منطقة »سينات � حفتانني« شمالي 
العراق. وقالت ال���وزارة، في بيان لها ، إن العملية 

انطلقت في املنطقة، اجلمعة.
وأوض��ح��ت أنها تهدف إل��ى ضمان أم��ن احل��دود 
م��ن اخل��ط��وط األم��ام��ي��ة، والقضاء على اإلرهابيني 
ومغاراتهم وحتصيناتهم في »سينات � حفتانني«. 
ولفتت إلى أن العملية مستمرة بنجاح وفق اخلطة 
املوضوعة، بدعم من املقاتالت والطائرات املسيرة 

واملدافع.
وانطلقت عملية »املخلب« مبنطقة »ه��اك��ورك« 
شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر 

اإلرهاب الذي يهدد البالد.
وأطلق اجليش التركي عملية »املخلب - 2«، في 
12 يوليو املاضي، ضد إرهابيي منظمة »بي كا كا« في 

شمال العراق.
ودأبت قوات األمن واجليش التركي على استهداف 
مواقع املنظمة اإلرهابية ومالحقة عناصرها داخل 

البالد، وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها املنظمة 
االنفصالية داخل تركيا بني احلني واآلخر، مستهدفة 

املدنيني وعناصر األمن واجليش.

انطالق  اجلولة التاسعة من 
األميركيني  ب��ني  امل��ف��اوض��ات 

وطالبان في الدوحة
يستأنف األميركيون وح��رك��ة طالبان األفغانية 
محادثاتهم في وقت متأخر لبدء اجلولة التاسعة من 
املفاوضات في ال��دوح��ة للتوصل إل��ى اتفاق تاريخي 
يسمح بانسحاب القوات األميركية من أفغانستان بعد 

18 عاًما من النزاع.
وكتب املتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في 
سالة لإلعالميني عبر تطبيق واتسآب أن احملادثات »من 
املتوقع أن ُتستأنف بعد صالة العشاء وأن تستمر حتى 
وقت متأخر ليال«. من جهته، صرح مسؤول في وزارة 
اخلارجية لوكالة فرانس برس بأن املبعوث اخلاص إلى 
أفغانستان زامل��اي خليل زاد وفريقه »حققوا تقدما في 
دفع عملية السالم«. لكنه أضاف »ال تقدير لدينا للوقت 

الذي قد يستغرقه إغالق القضايا املتبقية«.
وقد أكد مصدر مقرب من فريق املفاوضني األميركيني 

أن »املباحثات ستستأنف بعد الظهر«.
وتأمل واشنطن في إب��رام اتفاق س��الم مع طالبان 
بحلول األول من سبتمبر، قبل االنتخابات األفغانية 
املقرر أن جترى في الشهر ذاته واالنتخابات الرئاسية 

األميركية عام 2020.
وسيكون االتفاق في حال التوصل اليه تاريخيا بعد 
18 عاما من اجتياح أميركي ألفغانستان طرد طالبان من 

السلطة في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وك��ان الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب ق��د أع��رب 
مجددا عن استيائه إزاء استمرار الوجود األميركي في 
أفغانستان قائال »نحن هناك منذ 18 عاما، هذا أمر مثير 

للسخرية«.

قتال في محافظة شبوة

اجليش اليمني يحرر آخر نقطة بجبال البياض شرق صنعاء

»االنتقالي« يعلن وقف النار في شبوة.. إلتزامًا بدعوة السعودية

سقوط عدة بلدات في ريف حماة الشمالي بيد نظام األسد

أكد مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان، رامي عبد الرحمن، أن 
قوات النظام السوري سيطرت على عدة بلدات في ريف حماة الشمالي 

بعد سقوطها بأيدي قواته.
وكانت قوات النظام السوري قد أكدت عبر بيان رسمي، سيطرتها 
على بلدة خان شيخون بريف إدلب وكذلك بلدات ريف حماة الشمالي، 
عبر بيان رسمي بثته وسائل إع��الم األس��د، وبالتالي يكون الريف 
الشمالي خضع بالكامل لسيطرة قوات النظام للمرة األولى منذ عام 

.2012
من جهة أخ��رى، ذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان أن قوات 
النظام السوري تقوم بعمليات حرق وسرقة أثاث ملنازل املدنيني في 

مدينة خان شيخون بريف إدلب اجلنوبي.
وعلم امل��رص��د أن ق��وات النظام واملليشيات املوالية لها تقوم 
بعملياتها التخريبية بحجة أنها ملقاتلني ونشطاء في املناطق التي 

متكنت من السيطرة عليها في خان شيخون.

اشتباكات في سورية

تعلن  ح��ف��ت��ر  ق�����وات   : ل��ي��ب��ي��ا 
السيطرة الكاملة 
على املجال اجلوي

أعلن سالح اجلو التابع للجيش الليبي أنه يسيطر على كامل 
األجواء اجلوية الليبية، ويضعها حتت املراقبة املستمرة حتسباً ألي 

اختراق قد يحدث من طرف مسلحي حكومة الوفاق.
وأضاف اجليش أنه في إطار مهامه القتالية، استهدف ليل اجلمعة 
السبت معسكر الكيمياء بتاجوراء ودمر 3 عربات مسلحة مبنطقة 

اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان.
إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات القوات اجلوية باجليش الليبي، 
مدينة مرزق منطقة عمليات عسكرية، معتبرة عناصر املجموعات 

املسلحة في املدينة أهدافا مشروعة لطيرانها.
وكان اجليش أعلن ، أنه دّمر ورشة لصيانة وإصالح الطائرات 
تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة مت جتهيزها لشن عمليات 

قتالية ضد قواته.
يذكر أن��ه في األي��ام املاضية، صّعد اجليش الليبي من وتيرة 
ضرباته اجل��وي��ة ض��د مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أق��وى 
امليليشيات املوالية حلكومة الوفاق، وقصف أهدافا وقواعد عسكرية، 
خاصة في محيط الكلية اجلوية مبصراتة، املنشأة االستراتيجية 
التي تقوم ب��دور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران 
احلربي واملسّير، وتستقبل األسلحة والذخائر القادمة من اخلارج 

خصوصا من تركيا.

إيقاف  التونسية«:  »النهضة 
القروي حدث خطير جدًا

اعتبر مرشح عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة لالنتخابات 
الرئاسية في تونس، أن ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا، معبرا 
عن مخاوفه من تداخل األجندة القضائية مع األجندة السياسية 

االنتخابية
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده مورو مساء اجلمعة في مدينة 

صفاقس )شرق( وحضره مراسل األناضول
وقال مورو إن »ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا« وأضاف 
»احترم الطرف القضائي الذي أصدره واعتبر ان القضاء مؤسسة 

محترمة«
وتابع مورو »اخشى ان تتداخل األجندة القضائية مع األجندة 
السياسية االنتخابية لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا الى 
أمر مجهول » وأردف »لذلك يدي على قلبي وأحب ان تكون العملية 

السياسية واضحة ونقية«
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اجلمعة، توقيف مرشح 
انتخابات الرئاسة نبيل القروي وإيداعه سجن املرناقية بالعاصمة 

تنفيذا ألمر قضائي صادر بحقه.
واعتبر مورو أن هذه »مرحلة توحيد اجلهود، وجمع الكفاءات 
ورص صفوف التونسيني وجتنب كل ما من شأنه أن يضر مبصلحة 

البالد
وفي خصوص ترشه لالنتخابات الرئاسية قال م��ورو » لست 
مرشحا للنهضة فقط بل وللوطن وأتشرف أن أضع نفسي في خدمة 

وطني«.
وأض���اف« ل��ي حظوظ دفعتني ألن أت��رش��ح والكثير يعرفون 

مسيرتي منذ 50 سنة«.
و تابع قائال :«من يدخل قصر قرطاج )الرئاسي(ال بد أن يترك 

عائلته وحزبه خارجه«.
وقبلت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تونس، ملفات 26 
مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، جُترى 

جولتها األولى في 15 سبتمبر املقبل
يتنافس هؤالء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر املقبل، 
لكن مت تبكيرها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي )92 

عاما(، في 25 يوليو املاضي
وجُترى احلملة االنتخابية بني 2 و13 سبتمبر ، وبعد يوم صمت 
انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن ُتعلن 
النتائج األولية في 17 من ذلك الشهر وفي حال إجراء جولة ثانية، 

فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر املقبل، بحسب هيئة االنتخابات

األنبار في  »داعش«   ملالحقة  جديدة  عسكرية  حملة  يطلق  العراق 
اعلنت )خلية االعالم االمني( العراقية أمس السبت انطالق املرحلة 
الرابعة من عملية )إرادة النصر( العسكرية ملالحقة بقايا ما يسمى 

بتنظيم الدولة االسالمية )داعش( في محافظة )االنبار( غربي البالد.
وذكرت اخللية في بيان ان »العملية اجلديدة تهدف الى تفتيش 
وتطهير كامل الصحراء واملناطق احملددة في محافظة االنبار والقضاء 

على بقايا تنظيم )داعش(«.

واوضحت ان العملية تنفذ مبشاركة معظم صنوف القوات املسلحة 
العراقية وبدعم وإسناد من طيراني اجليش العراقي وقوات التحالف 

الدولي.
وكانت ال��ق��وات العراقية نفذت ث��الث مراحل من عملية )إرادة 
النصر( في محافظات شمالي العراق وغربه وكانت تهدف جميعها 

إلى مالحقة )داعش(.

بالدهم إلى  السوريني  الالجئني  لعودة  األوان  آن  لبنان: 
قال وزير اخلارجية اللبناني جبران باسيل »انه آن االوان للمواطن 
السوري ان يعود الى وطنه بشكل كرمي وآم��ن وعلينا ان نتعاون 
وننسق مع تركيا واألردن ودول اجل��وار احمليطة بسوريا لتأمني 

الظروف املواتية لهذه العودة«.
ودعا باسيل في مؤمتر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود 
ج��اوي��ش أوغ��ل��و ال��ذي ي��زور لبنان حاليا ال��ى التفريق ب��ني احلل 
السياسي وض��رورة السير به وبني املضي بتأمني ع��ودة الالجئني 

واعادة اعمار سوريا.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية شدد باسيل على »موقف لبنان 

الرافض شراء احلقوق التاريخية للشعب الفلسطيني«.
من جهته قال اوغلو »ان تركيا ستتعاون مع الدولة اللبنانية حلل 
ازمة الالجئني السوريني في اسرع وقت« داعيا املجتمع الدولي لدعم 
الالجئني الذين عادوا الى املناطق احملررة وتوفير مقومات احلياة 
الكرمية لهم.واضاف »نريد حال سياسيا لالزمة السورية في املنطقة 

وان ينضم لبنان الى محادثات »آستانا« لذلك وجهنا اليه الدعوة 
كدولة مراقبة.

واشار الى تعاون تركيا مع املجتمع الدولي إلعادة الالجئني بشكل 
آمن الى املناطق التي حررتها الفتا الى عودة نحو 3640 نازحا سوريا 

حتى اليوم.
من جهة اخ��رى اب��دى ال��وزي��ر التركي رغبة ب��الده في استثمار 
الشركات التركية في لبنان في مجال الطاقة وتصديرها الى الدول 

االوروبية.
وقال اوغلو »نوجه رسالة الى جميع دول املنطقة والعالم اننا 
سنحمي جميع احلقوق النفطية لتركيا وشمال قبرص ولن تكون 
هناك اتفاقيات الستخراج النفط في املنطقة دون تركيا وشمال 

قبرص«.
ويستأجر لبنان من تركيا بواخر لتوليد الكهرباء انتظارا لبناء 

معامل انتاج تؤمن الكهرباء لكل اللبنانيني على مدار الساعة.

التحالف: اعتراض طائرتي درون 
حوثيتني باجتاه خميس مشيط
أفاد مراسل »العربية« أمس  السبت، نقالً عن حتالف 
دعم الشرعية في اليمن، بأن الدفاعات السعودية اعترضت 
طائرتني مسيرتني أطلقتهما مليشيات احلوثي على مدينة 

خميس مشيط.
يذكر أن ميليشيات احلوثي حاولت عدة مرات سابقة 

دون أن تفلح استهداف مناطق سكنية في السعودية.
وأع��ل��ن حتالف دع��م الشرعية ف��ي اليمن، اعتراضه 
وإسقاطه طائرتني بدون طيار أطلقتهما ميليشيا احلوثي 
من محافظة عمران باجتاه السعودية. وبحسب ما جاء في 
وكالة األنباء السعودية »واس«، صرح املتحدث الرسمي 
باسم التحالف العقيد الركن تركي املالكي ب��أن قوات 
التحالف متكنت صباح اخلميس من اعتراض وإسقاط 
طائرتني ب��دون طيار )مسّيرتني( أطلقتهما امليليشيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران من محافظة عمران 

باجتاه خميس مشيط.
ولطاملا أكد التحالف أن امليليشيات احلوثية حتاول 
»استهداف املنشآت املدنية واألعيان املدنية في محاوالت 
بائسة ومتكررة، دون حتقيق أي من أهدافهم وأعمالهم 
العدائية غير املسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه 
الطائرات، مؤكداً حق اململكة املشروع باتخاذ وتنفيذ 
إجراءات الردع املناسبة للتعامل مع تلك األعمال العدائية، 
مب��ا يتوافق م��ع ال��ق��ان��ون ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي وق��واع��ده 

العرفية«.


