
قال التلفزيون الرسمي السعودي أمس 
السبت إن التحالف ال��ذي تقوده السعودية 
في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيني 
في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع 

اجلوي.
وج�����اءت ه���ذه ال��ه��ج��م��ات ع��ق��ب ه��ج��وم 
ص��اروخ��ي شنه احلوثيون املتحالفون مع 
إيران على مطار أبها السعودي والذي قالت 
السلطات السعودية إنه أدى إلى إصابة 26 

شخصا.
وقال متحدث باسم التحالف إن الدفاعات 
اجلوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس 
ط��ائ��رات مسيرة أطلقها احلوثيون باجتاه 

مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
وشنت ق��وات اللواء الثالث حرس حدود 
التابع للجيش الوطني اليمني، مسنوداً 
بقوات التحالف هجوماً مباغتاً على عدد من 
املواقع واجلبال التي تتحصن بها ميليشيات 
احل��وث��ي ف��ي محافظة ص��ع��دة وق��د تكبدت 
خاللها امليليشيات خسائر فادحة في العتاد 
واألرواح حيث مت إعطاب آليات عسكرية، 
فيما ف��رت ميليشيات احلوثي من مواقعها 
مخلفة وراءها 7 من القتلى وعدداً من اجلرحى 

في صفوفها.
ومتكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود 
من السيطرة على عدد من املواقع واجلبال، 
التي كانت تتمركز بها امليليشيا منها التبيب 
ال��س��ود وت��ب��ة الكوفية وال��ت��ب��اب البيض، 
محرزين تقدماً في سلسلة اجلبال املتوسطة 

جلبهة مرآن وجبهة علب.
كما قام طيران حتالف دعم الشرعية بشن 
غارات جوية مكثفة وإعطاب عدد من املدرعات 
واآلليات العسكرية احلوثية في املواقع ذاتها 

قبل السيطرة عليها.
وق��ال أرك���ان ح��رب ال��ل��واء الثالث حرس 
ح���دود العقيد ه��اي��ل القشائي إن العملية 
العسكرية مستمرة وجتري على قدم وساق 
بتخطيط محكم وتنسيق دقيق م��ع ق��وات 
التحالف حتى الوصول إلى معقل اجلماعة 
احل��وث��ي��ة ف��ي ك��ه��وف م���ران واجتثاثها من 
ج��ذوره��ا. وحت��دث العقيد القشائي أن��ه مت 
شل حركة امليليشيا في تلك السلسلة. وأكد 
أن ميليشيات احلوثي خسرت العشرات من 
عناصرها الذين سقطوا بني قتيل وجريح إثر 
القصف املدفعي املكثف على مواقعها ما جعلها 

عاجزة عن العودة والتمركز.
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اجلزائريون يحتفلون باعتقال مسؤولني ويواصلون التظاهر
جتمع ع��ش��رات اآلالف م��ن املتظاهرين ف��ي العاصمة 
اجلزائرية لألسبوع ال�17 على التوالي، مطالبني برحيل 
النخبة احلاكمة ومحاكمة املسؤولني السابقني املرتبطني 

بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد 20 عاما في احلكم، استقال بوتفليقة في مطلع 

أب��ري��ل امل��اض��ي حت��ت ضغط م��ن احملتجني واجل��ي��ش، لكن 
االحتجاجات استمرت.

ويضغط املتظاهرون من أجل تغيير ج��ذري ويسعون 
إلى رحيل كبار الشخصيات، مبن فيهم السياسيون ورجال 
األعمال الذين حكموا الدولة منذ االستقالل عن فرنسا عام 

.1962
ولم يكن هناك إحصاء رسمي للمتظاهرين، إال أن مراسال 
لرويترز قدر أعداد املشاركني في املظاهرات بأنه أكبر مقارنة 
باألسبوع املاضي. لكن الي��زال العدد أصغر باملقارنة مع 

األسابيع التي سبقت شهر رمضان.
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ق��ص��ف ج���وي وم��ع��ارك 
في شمال غرب سورية 

35 قتياًل يخلف 

ُقتل 35 مقاتالً، بينهم 26 من قوات النظام السوري 
أو موالني لها، في قصف جوي نفذته دمشق وموسكو، 
وأيضا من جراء اشتباكات تدور منذ فجر أمس  السبت 
مع فصائل معارضة بريف حماة الشمالي في شمال غرب 

سوريا، وفق املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وق��ال مدير املرصد رام��ي عبد الرحمن إن »القصف 
اجل���وي ال��س��وري وال��روس��ي واالش��ت��ب��اك��ات العنيفة 
مستمرة منذ فجر السبت في ريف حماة الشمالي وأوقعت 
حتى اآلن 26 عنصراً من قوات النظام واملسلحني املوالني 

لها، و9 مقاتلني من الفصائل املعارضة«.
وفي تطور سابق، قضى 28 شخصاً بينهم 7 مدنيني 
على األق��ل ج��راء قصف من النظام السوري وروسيا، 
استهدف مناطق عدة في شمال غربي سوريا، اخلميس، 
وف��ق م��ا أعلن امل��رص��د ال��س��وري حلقوق اإلن��س��ان، في 
حصيلة ج��اءت رغم إع��الن موسكو التوصل إلى وقف 
إلط��الق ال��ن��ار. وأحصى املرصد مقتل 7 مدنيني جراء 
غارات وقصف مدفعي سوري طال مناطق في ريف إدلب 
اجلنوبي وري��ف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات 
سورية وأخرى روسية مبقتل 21 من فصائل معارضة 

أخرى.
وج���اءت حصيلة القتلى ه��ذه رغ��م إع��الن اجليش 
الروسي ليل األربعاء أنه »مببادرة من الطرف الروسي، 
وب��وس��اط��ة تركيا وروس��ي��ا، مت ال��ت��وص��ل إل��ى وقف 
إلطالق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب« بدءاً 
من 12 يونيو. إال أن وزي��ر اخلارجية التركي، مولود 
تشاوش أوغلو، قال اخلميس، إنه »ليس ممكناً القول 
إنه مت التوصل إلى وقف كامل إلطالق النار« في املنطقة. 
وأض���اف أن موسكو وأن��ق��رة ت��ب��ذالن »ج��ه��وداً جدية 

وصادقة« للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار.

األمني العام للجامعة العربية 
يزور السودان اليوم األحد

أعلنت جامعة الدول العربية أمس  السبت أن امينها 
العام أحمد ابوالغيط سيزور ال��س��ودان اليوم االحد 
»اتساقا مع حرص اجلامعة العربية على حتقق كامل 
األمن واالستقرار في مختلف الدول األعضاء باجلامعة«.
وذكرت اجلامعة العربية في بيان أن ابوالغيط سيلتقي 
خالل الزيارة كال من رئيس املجلس العسكري االنتقالي 
الفريق اول عبدالفتاح البرهان وعددا من قيادات اعالن 
ق��وى احل��ري��ة والتغيير وممثلي ال��ق��وى واحل��رك��ات 
السياسية. وأش��ار البيان الى أن ابوالغيط سيحرص 
على أن يؤكد خالل الزيارة »محورية« التزام األطراف 
السودانية باملسار السلمي لتحقيق االنتقال السياسي 
الدميقراطي الذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في 
اطار سياق وطني خالص. وأوضح أن ابوالغيط سيؤكد 
كذلك ضرورة جتنب كل ما من شأنه أن يؤدي الى تأزمي 
أو تأجيج املوقف وتصعيده مع تأكيد التزام اجلامعة 
العربية ب��دوره��ا مبساندة ال��س��ودان »مب��ا يدعم أمنه 

واستقراره ووحدته الوطنية«.

أك��د مراسل العربية أم��س  السبت أن 
ق���وات اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي الليبي ال ت��زال 
تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها 

هجوماً لفصائل حكومة الوفاق الليبية.
وك��ان��ت م��ص��ادر عسكرية م��ن حكومة 
ال��وف��اق، أف��ادت أن قواتها دخلت اجلزء 
اجل��ن��وب��ي م��ن م��ط��ار ط��راب��ل��س ال��دول��ي، 
بعد نحو أس��ب��وع م��ن ب��دء هجوم واس��ع 
الستعادته. وأوض��ح��ت أن »املواجهات 
اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق 

عملية عسكرية للسيطرة على املطار«.
إال أنها أش��ارت إلى أن »ق��وات حفتر، ال 

تزال تسيطر على اجلزء األكبر للمطار«، 
م��ؤك��دة أن »ف��ص��ائ��ل ال��وف��اق ستواصل 
مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزاء 

املطار«.
وكانت شعبة اإلع��الم احلربي التابعة 
للجيش الليبي، نشرت مساء اجلمعة، 
عبر صفحتها على فيسبوك، فيديو ملطار 
ط��راب��ل��س، بعد ت��ص��دي اجل��ي��ش لهجوم 
ال��وف��اق. وف��ي منشور آخ��ر، أش���ارت إلى 
تصدي اجليش الليبي ألكثر من 20 هجوما 

على املطار القدمي.
ومنذ 4 أبريل املاضي تشهد طرابلس 

معارك مسلحة إث��ر إط��الق قائد اجليش 
الليبي خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد 
امليليشيات من طرابلس، بحسب قوله، 
وسط مخاوف دولية من تبدد آمال التوصل 

إلى أي حل سياسي لألزمة في ليبيا.
وتسيطر قوات اجليش الليبي على مطار 
طرابلس، منذ بضعة أسابيع، بينما يطالب 
قادة عسكريون بحكومة الوفاق بضرورة 
السيطرة على املطار ألنه ميثل خط اإلمداد 
القادم من مدينة ترهونة )90 كلم جنوب 
شرقي طرابلس( للجيش الليبي في محاور 

القتال جنوب العاصمة.

عناصر من اجليش الليبي

موقع تعرض لغارة جوية في أحد أحياء صنعاء 

اجليش اليمني يتقدم بقلب صعدة.. واحلوثي يتكبد خسائر

قوات التحالف بقيادة السعودية تستهدف مواقع عسكرية للحوثيني في صنعاء

قوى التغيير: متمسكون بسلمية التحرك

املجلس االنتقالي السوداني يعلن نتائج حتقيق فض اعتصام اخلرطوم
اعلن املجلس االنتقالي السوداني عن نتائج 
حتقيق مالبسات فض االعتصام مبقر القيادة 
ف��ي اخل��رط��وم وس��ط ات��ه��ام��ات متبادلة بني 
االنتقالي السوداني وق��وى احلرية والتغيير 

بعدم التوصل إلى حل لألزمة.
وج���دد املجلس العسكري ثقته ف��ي جلنة 
التحقيق التي تواصل حتقيقاتها بشأن أحداث 

فض االعتصام لتسلم النتائج بأقرب فرصة.
وأقر الناطق باسم املجلس العسكري الفريق 
ركن شمس الدين كباشي، اخلميس، أن املجلس 
االنتقالي هو ال��ذي أم��ر بفض االعتصام أمام 
القيادة العامة للقوات املسلحة في اخلرطوم 
في الثالث من يونيو، وأنه عقد اجتماعا حضره 
القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب 

العام لالتفاق على فض االعتصام.
وأض��اف: »ك��ان هناك انحرافات في اخلطة 
ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة لفض 
االعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث 

فض االعتصام يوم السبت املقبل«.
واعتبر املتحدث باسم املجلس االنتقالي أن 
»مكان االعتصام كان بؤرة الستفزاز قواتنا.. 

حتملنا الكثير من اإلساءات واالستفزازات«.
م��ن جانبه ق��ال مساعد وزي���ر اخلارجية 
األميركي للشؤون اإلفريقية، تيبور ناغي، إن 

تغييراً جذرياً حدث في السودان في الثالث من 
يونيو مع فض االعتصام.

وك��ان املتحدث باسم املجلس االنتقالي قد 
أش��ار إل��ى أن املبعوث اإلثيوبي نقل عن قوى 
احلرية والتغيير رغبتهم بنقل التفاوض إلى 

أدي��س بابا، إال أن املجلس رفض نقلها خارج 
البالد.

وطالبت قوى احلرية والتغيير في السودان، 
بتحقيق محايد وإح��ق��اق العدالة ف��ي حادثة 
فض االعتصام، الفتة إلى أنه لم يتم استيفاء 

متطلبات استئناف العملية السياسية.
وأك���دت ق��وى احل��ري��ة والتغيير، متسكها 
بسيادة السلطة املدنية في الفترة االنتقالية. 
وأعلنت ق��وى التغيير رفضها إل��ص��اق تهم 

االنقالبات بها وتؤكد على سلمية التحرك.
وكان الناطق باسم املجلس العسكري الفريق 
رك��ن شمس ال��دي��ن كباشي، أك��د خ��الل مؤمتر 
صحافي للجنة السياسية باملجلس، اخلميس، 
أن رئيس املجلس االنتقالي السوداني الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان ج��اء م��ن املؤسسة 

العسكرية استجابة لصوت الثورة.
وأضاف كباشي، ضمن البث املباشر للمؤمتر 
الذي نقلته القناة السودانية، أن املجلس يعترف 
بقوى إعالن احلرية والتغيير دون إغفال القوى 

السياسية األخرى.
وأعلن كباشي أن املجلس االنتقالي هو الذي 
أم��ر بفض االعتصام في اخل��رط��وم، وأن��ه عقد 
اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس 
ال��ق��ض��اة وال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ل��الت��ف��اق على فض 

االعتصام.
وأض��اف: »كانت هناك انحرافات في اخلطة 
ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة لفض 
االعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث 

فض االعتصام يوم السبت املقبل«.

متظاهرون في السودان

اجليش الليبي يصد هجمات على مطار طرابلس

أعمدة الدخان تتصاعد في حماة

ب��������وت��������ني: ق�����ط�����ر ش�������ري�������ك ه�����ام 
ومحوري في الشرق األوسط

قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني، أمس السبت، إن عالقات بالده مع 
قطر »في تطور مستمر«، واصفا الدوحة ب� »الشريك الهام واحملوري في منطقة 

الشرق األوسط«.
جاء ذلك خالل لقائه أمير قطر، الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، على هامش 
أعمال الدورة اخلامسة لقمة منظمة »التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا« 

)سيكا(، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.
وأشار بوتني إلى »التعاون الهام واملثمر والنشط في املجال االستثماري، 

متطلعا إلى »مزيد من الدعم لهذا القطاع«، بحسب وكالة األنباء القطرية »قنا«.
من جانبه، أكد أمير قطر أن عالقات البلدين »قوية ومتينة واستراتيجية، 

وتشهد تطورا كبيرا خاصة في مجاالت الطاقة واالستثمار«.
وأعرب عن »استعداد الدوحة لزيادة االستثمارات في روسيا«.

وحول استعدادات الدوحة ملونديال 2022، أوضح آل ثاني أنها »جيدة«، 
مشيرا للتعاون الذي مت بني البلدين »خالل تنظيم روسيا بطولة كأس العالم 

2018، وأهمية تعزيز تبادل اخلبرات من أجل بطولة قطر 2022«.
وفي ما يتعلق بالوضع اخلليجي، مت تأكيد »ض��رورة حل كل اخلالفات 
التي تشهدها املنطقة باحلوار والطرق الدبلوماسية، وتغليب املصلحة العليا 

للشعوب حفاظا لألمن واالستقرار«.
من جهة أخرى، التقى الشيخ متيم، الرئيس الصيني شي جني بينغ، وبحث 
معه »عالقات الشراكة االستراتيجية بني الدوحة وبكني، وأوجه تطويرها في 

شتى املجاالت«.
كما ناقشا »أبرز القضايا على الساحتني اإلقليمية والدولية محل االهتمام 

املشترك«، بحسب »قنا«.

من  مدنيني   9 ل�  جماعي  إعدام 
قبل مسلحني وسط الصومال

قال محمد يوسف أحد أعيان املدينة لألناضول، إن »مسلحني يشتبه أنهم من 
رجال األمن اعتقلوا 9 أشخاص في املدينة واقتادوهم إلى خارجها، قبل ان يتم 

اعدامهم بشكل جماعي ما أثار غضب األهالي«.
وتشهد جالكعيو حالة من الغضب لدى سكان املدينة حول فاجعة القتل 

اجلماعي، خشية أن تكون اجلرمية مقدمة القتتال أهلي .
قتل 9 أشخاص في عملية إعدام جماعي من قبل مسلحني مجهولني في مدينة 

جالكعيو بإقليم مدغ وسط الصومال، بحسب سكان محليني.
وقال محمد يوسف أحد أعيان املدينة لألناضول، إن حادثة قتل املدنيني 
التي تبدوا متعمدة وقعت الليلة املاضية في ضاحية، جنوبي مدينة جالكعيو، 
وسط الصومال. وأض��اف محمد أن »مسلحني يشتبه أنهم من رج��ال األمن 
اعتقلوا 9 أشخاص في املدينة واقتادوهم إلى خارجها، قبل ان يتم اعدامهم 

بشكل جماعي ما أثار غضب األهالي«.


