
أع��ل��ن حت��ال��ف دع���م ال��ش��رع��ي��ة في 
اليمن، أمس األح��د، عن استهداف نوعي 
أله��داف عسكرية للميليشيات احلوثية 
في صنعاء. كما أكد تدمير مقر تخزين 
طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية. 
إلى ذلك، ناشد املدنيني عدم االقتراب من 
املوقع املستهدف بصنعاء، أو املواقع 

العسكرية األخرى.
يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت 
أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في 
صنعاء. وأوض��ح أن االستهداف شمل 
منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير 
أهداف القدرات النوعية احلوثية يحقق 

األمن اإلقليمي والدولي.
كما أشار ، إلى أن قوات الدفاع اجلوي 
امللكي السعودي والقوات اجلوية امللكية 
السعودية متكنت من اعتراض وإسقاط 
خمس طائرات بدون طيار مسّيرة أطلقتها 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من 
إيران باجتاه مطار أبها الدولي ومحافظة 

خميس مشيط.
وأعلن املتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف »حت��ال��ف دع��م الشرعية في 
اليمن« العقيد الركن، تركي املالكي، أن 
ق��وات ال��دف��اع اجل��وي امللكي السعودي 
متكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط 
ط��ائ��رة ب��دون طيار »م��س��ّي��رة« أطلقتها 

امليليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من 
إيران باجتاه أبها.

وأوض����ح العقيد امل��ال��ك��ي أن األداة 
اإلج��رام��ي��ة اإلره��اب��ي��ة احلوثية حت��اول 
استهداف املنشآت املدنية واألعيان املدنية 
ف��ي م��ح��اوالت بائسة وم��ت��ك��ررة، دون 
حتقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية 
الالمسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط 

هذه الطائرات.
كما أكد التحالف حقه املشروع باتخاذ 
وتنفيذ إجراءات الردع املناسبة للتعامل 
مع ه��ذه األع��م��ال العدائية، مبا يتوافق 
مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده 

العرفية.
وك��ان��ت ق��وات ال��دف��اع اجل��وي امللكي 
ال��س��ع��ودي وال���ق���وات اجل��وي��ة امللكية 
السعودية متكنت صباح اجلمعة من 
اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون 
طيار مسّيرة أطلقتها امليليشيا احلوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران باجتاه مطار 

أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
كما شهد مطار أبها سقوط مقذوف 
حوثي أدى إلى إصابة عدد من املدنيني. 
وأع��ل��ن املتحدث الرسمي ب��اس��م ق��وات 
التحالف »حت��ال��ف دع��م الشرعية في 
اليمن«، العقيد الركن تركي املالكي، في 
حينه سقوط مقذوف »حوثي« في صالة 

القدوم مبطار أبها الدولي، الذي مير من 
خالله يومياً آالف املسافرين املدنيني من 

مواطنني ومقيمني من جنسيات مختلفة.

وأوض��ح أن سقوط املقذوف أدى إلى 
إصابة 26 شخصاً مدنياً من املسافرين 
وم��ن جنسيات مختلفة، م��ن بينهم 3 

نساء )مينية، هندية، سعودية( وطفالن 
س���ع���ودي���ان، ومت ن��ق��ل 8 ح����االت إل��ى 
املستشفى لتلقي العالج ج��راء إصابات 

م��ت��وس��ط��ة، وع���الج 18 ح��ال��ة باملوقع 
إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض األضرار 

املادية بصالة املطار.

alwasat.com.kw

45 معتقال فلسطينيا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
ش���رع املعتقلون الفلسطينيون ف��ي س��ج��ن عسقالن 
اإلسرائيلي )جنوب إسرائيل(، بإضراب مفتوح عن الطعام، 

أمس  األحد، للمطالبة بتحسني ظروفهم املعيشية.
وق��ال��ت م��س��ئ��ول��ة دائ����رة اإلع����الم ف��ي ن����ادي األس��ي��ر 
الفلسطيني)غير حكومي( أماني سراحنة لألناضول، إن 
جميع املعتقلني في سجن عسقالن والذين يبلغ عددهم 45 

معتقال بدؤوا إضرابا عن الطعام صباح األحد.
وبحسب ن��ادي األس��ي��ر وامل��ؤس��س��ات املعنية بشئون 
املعتقلني الفلسطينيني، ف��إن اإلض���راب ي��أت��ي احتجاجا 
على ال��ظ��روف الصعبة التي يعيشوها، كعدم السماح 
لهم باخلروج لفترات كافية لساحة السجن أو ما يعرف 
ب�«الفورة«، واالقتحامات الليلية التي تنفذها ق��وات قمع 

املعتقلني. كما يطالب املعتقلون بوقف اإلج��راءات الصعبة 
التي تواجهها عائالتهم خ��الل زيارتهم في السجن، وفق 
امل��ص��در ذات���ه. وشهد سجن عسقالن خ��الل شهر رمضان 
املبارك وأي��ام عيد الفطر املاضيني، تشديدات واقتحامات 
لغرف املعتقلني، ومصادرة األجهزة الكهربائية وامل��راوح 

منهم، مما ضاعف في معاناتهم في ظل األجواء احلارة.

Monday 17th June 2019 - 13 th year - Issue No.3459   االثنني 14 من شوال 1440 ه�/ 17 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3459 8

جلنة أطباء السودان: 
ارتفاع قتلى األحداث منذ 
128 شخص 3 يونيو إلى 

أع��ل��ن��ت جل��ن��ة طبية ن��ق��اب��ي��ة ت��اب��ع��ة للمعارضة 
السودانية، أمس األح��د، ارتفاع ضحايا األح��داث منذ 
فض اعتصام العاصمة اخلرطوم، في الثالث من يونيو 

اجلاري، إلى 128 شخصا.
ج��اء ذل��ك في بيان نشرته »جلنة أطباء السودان 
املركزية«، عبر صفحتها على »فيسبوك«، فيما لم يصدر 
تعقيب بهذا اخلصوص حتى الساعة 08:30 ت.غ من 
املجلس العسكري االنتقالي، الذي تولى السلطة عقب 

اإلطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل املاضي.
وذك��ر البيان بأن الشاب م��روان عثمان )18 سنة( 
توفي ، في املستشفى، متأثرا بجراح أصيب بها جراء 
اعتداء أجهزة األمن عليه بالضرب املبرح يوم 7 يونيو 

اجلاري.
وأض��اف��ت اللجنة في بيانها أن��ه بهذا، يرتفع عدد 
القتلى الذين مت حصرهم منذ الثالث من يونيو إلى 128 
»شهيدا«. وأش��ارى إلى أن »أع��داد من مت حرقهم داخل 
اخليم من األطفال والشباب والكبار وفاقدي املأوى، ومن 

ثم إغراقهم، ليس مضبوطا حتى هذه اللحظة«.
وكان آخر إحصاء أعلنته اللجنة للقتلى منذ أسبوع، 
بلغ 118 قتيال، قبل اإلعالن عن هذه اإلحصائية اجلديدة. 
بينما كانت آخر إحصائية رسمية للقتلى من احملتجني 
منذ فض االعتصام، 61 قتيال حسب أرقام وزارة الصحة.

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى املفاوضات مع 
املجلس العسكري بشأن املرحلة االنتقالية أن يعترف 
بارتكابه جرمية فض االعتصام، وتشكيل »جلنة حتقيق 

دولية« لبحث مالبساتها. 
وتتصاعد مخاوف في ال��س��ودان، على لسان قوى 
التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، 
من حيث التفاف اجليش على مطالب احل��راك الشعبي 

وعدم تسليم احلكم إلى سلطة مدنية. 

قوات بريطانية تتجه إلى اخلليج حلماية سفنها

الزياني: حماية خطوط 
املالحة مسؤولية دولية

كشفت صحيفة »ص��ن��داي تاميز« البريطانية عن 
إرسال قوات مارينز ملكية خاصة إلى اخلليج العربي 
حلماية السفن احلربية البريطانية، عقب الهجوم على 

ناقلتني للنفط األسبوع املاضي.
وأكدت مصادر عسكرية للصحيفة وجود 100 جندي 
من املارينز متمركزين بالقرب من بليموث، سيشكلون 
قوة رد فعل سريع من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في 
البحرين. ودان األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي، 
الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني، الهجوم الذي 
استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، ووصفه بأنه 
تصعيد خطير وخرق لكل األع��راف والقوانني الدولية 
وتهديد مباشر حلرية امل��الح��ة وإم����دادات العالم من 
الطاقة، كما أنه يعّرض األمن والسلم اإلقليمي والدولي 

للخطر، وفق ما أوردت وكالة األنباء السعودية )واس(.
ونقلت »واس« عن الزياني قوله، إن هذا الهجوم عمل 
إرهابي يستدعي أن يسارع املجتمع الدولي برد صارم 
وحاسم ورادع حلماية خطوط املالحة الدولية في هذه 

املنطقة احليوية من العالم.
وقال إنها مسؤولية دولية ينبغي على األمم املتحدة 
بكافة منظماتها املعنية الوفاء بها وفق القوانني واملواثيق 
الدولية، وأن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى 
تعطيل واإلض��رار بحركة التجارة الدولية وإم��دادات 
الطاقة العاملية وتعريض االقتصاد العاملي لتحديات 

جسيمة وتداعيات خطيرة.
وتعّرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، اخلميس، 
في بحر عمان لهجومني، ما أدى الشتعال النيران فيهما 
وإج��الء طاقميهما، في تطّور جديد يزيد التوترات في 
املنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بني 

الواليات املتحدة وإيران.

حرائق الشمال السوري حتصد األرواح واحملاصيل

أنقرة: هجوم »متعمد« على موقع تركي بإدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، أم��س  األحد، 
إن موقع مراقبة تركياً مبنطقة إدلب السورية 
تعرض لهجوم بقذائف املورتر وقذائف أخرى 
من منطقة يسيطر عليها النظام، ما تسبب في 

وقوع أضرار لكن دون خسائر بشرية.
وذك��رت ال���وزارة أن القوات التركية ردت 
ف��وراً على القصف باألسلحة الثقيلة وقدمت 

احتجاجاً لروسيا.
كما ل��م حت��دد وق��ت وق��وع الهجوم، لكنها 
قالت إنه وقع من منطقة سمتها تل بازان، وإن 

تقييمها أن الهجوم متعمد.
واستهدفت الوحدات الكردية، إحدى نقاط 
املراقبة التابعة للجيش التركي مبحيط مدينة 
تل رفعت في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى 
مقتل جندي تركي وجرح 7، وفق ما أفاد املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
في املقابل، قصفت القوات التركية مناطق 

انتشار القوات الكردية في محاور تل رفعت 
والشيخ عيسى ومطار منغ العسكري ضمن 
القطاع الشمالي م��ن ال��ري��ف احللبي، وسط 
اشتباكات جرت بني فصائل موالية لتركيا من 
جهة، والقوات الكردية من جهة أخ��رى، على 

محور تويس قرب بلدة مارع شمال حلب.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان 
أن اجليش استهدف مواقع »الوحدات الكردية« 
في تل رفعت بالسالح الثقيل، وقصفها بشكل 
مكثف، مشيرة إلى أنه »نتيجة لهذه الطلقات مت 

حتييد اإلرهابيني الذين نفذوا الهجوم«.
وتستمر أزمة احتراق احملاصيل الزراعية 
في مناطق سورّية عدة، وتتفاقم أكثر مع فقدان 
ثالثة مدنيني حلياتهم إلى جانب 3 عسكريني 
آخرين كانوا يحاولون معاً إطفاء النيران التي 
اندلعت في حقوٍل للقمح شمال شرقي سوريا، 
وفق ما أفاد للعربية.نت، مسؤول من »اإلدارة 

الذاتية« لشمال سوريا وشرقها.
وق��ال سلمان ب���ارودو، الرئيس املشترك 
لهيئة الزراعة واالقتصاد في اإلدارة الذاتية 
السبت إن »الضحايا الذين فقدوا حياتهم إلى 
اآلن نتيجة هذه احلرائق، هم 6 أشخاص ثالثة 
منهم مدنيون والثالثة اآلخ��رون عسكريون، 
باإلضافة لوجود 7 جرحى بينهم عسكريان«. 
ف��ي ح��ني أف���اد امل��رص��د ال��س��وري  أم��س األح��د 
بسقوط 10 ضحايا. ووصف بارودو احلرائق 
التي اندلعت بكثافة بشكٍل خاص في حقول 
القمح، باملناطق اخلاضعة لسيطرة »ق��وات 
س��وري��ا الدميقراطية« منذ نحو شهرين، ب� 
»املرعبة«. وأضاف بارودو في مكاملٍة هاتفية 
مع »العربية.نت« »نرى مشاهد مرعبة ومخيفة 
يومياً، لكّن هناك جلاناً مختصة تسّجل حاالت 
احلرائق، وسوف تقوم بتقدميها لنا في هيئة 

االقتصاد والزراعة باإلدارة الذاتية«.

جانب من احلرائق في سورية

طائرة مسيرة تابعة للحوثيني

إسقاط »درون« حوثية بسماء أبها

التحالف: تدمير مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

قال إن فض االعتصام حصل دون قرار قيادي

اإلنتقالي السوداني: اإلعالم حّرف الكالم حول فض االعتصام
أعلن الناطق الرسمي باسم املجلس العسكري 
االن��ت��ق��ال��ي ف��ي ال���س���ودان، ال��ف��ري��ق شمس الدين 
الكباشي، أن وسائل اإلع��الم حّرفت ما قيل خالل 
امل��ؤمت��ر الصحافي للجنة السياسية باملجلس، 

اخلميس، حول االجتماع بشأن فض االعتصام.
وأوضح في تصريح لقناة العربية أمس  األحد أن 
وسائل اإلعالم أخرجت احلديث عن سياقه، السيما 

بشأن »تنظيف منطقة كولومبيا«.
كما أك��د أن ما ذك��ره النائب العام، الوليد سيد 
أحمد محمود، صحيح، قائالً: »لقد كان حضوره في 
االجتماع من أجل الرأي القانوني في نظافة منطقة 
كولومبيا«. إلى ذلك، نفى ممارسة أي ضغوط على 
النائب العام من قبل املجلس العسكري، قائالً »له 

كامل االستقاللية في قراراته«.
وأوض��ح أن هناك جلنتني للتحقيق في أح��داث 
فض االعتصام، األول��ى عسكرية برئاسة ضابط 
حقوقي، واألخ���رى ق��ام بتشكيلها النائب العام. 
وعن زيارة املبعوث األميركي، أشار إلى أن اإلدارة 
األميركية ال متارس أي ضغوط على املجلس. كما 
جدد تأكيده على أهمية احلوار، قائالً »نؤمن أن احلل 

في احلوار ».
وك��ان النائب العام السوداني نفى بحث فض 

االع��ت��ص��ام ف��ي االج��ت��م��اع ال���ذي ح��ض��ره ملناقشة 
قضية »املتفلتني«. وق���ال: »أوض��ح��ن��ا للمجلس 
العسكري أن��ه ليست هنالك مشكلة ف��ي تنظيف 
منطقة كولومبيا، ومت تكليف وكالء النيابة مبباشرة 

عملية التنظيف«.
وأضاف محمود: »لم تتّم مناقشة فض االعتصام 
معنا، بل مّت��ت مناقشة تنظيم منطقة  كولومبيا  
فقط«، مؤكداً أنه »لم يتّم إطالق رصاص في حضور  
النيابة العامة ، وعند سماعنا إلط��الق الرصاص 

انسحبنا من منطقة كولومبيا«.
وأعلن املجلس العسكري االنتقالي السوداني عن 
تأجيل اإلع��الن عن نتائج التحقيق في عملية فض 

اعتصام مقر القيادة العامة باخلرطوم.
وكشف، الناطق الرسمي باسم جلنة التحقيق 
العسكرية، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين 
عبد الرحيم، في بيان متلفز مساء اول أمس السبت، 
ضلوع عدد من الضباط السودانيني في عملية فض 

االعتصام دون أوامر من القيادة.
وكان التلفزيون السوداني الرسمي أعلن في وقت 
سابق، ترقبه بث بيان هام من قبل جلنة التحقيق 
العسكرية بشأن نتائج التحقيق حول فض اعتصام 

مقر القيادة في اخلرطوم مطلع الشهر اجلاري. الفريق شمس الدين الكباشي

»مرحلة  بـــ  مطالب  اجلـــزائـــر:  
انتقالية«ورئاسة توافقية

دعت هيئات من املجتمع املدني في اجلزائر إلى مرحلة انتقالية تتراوح 
مدتها بني 6 أشهر وسنة، تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية 

توافقية النتخاب رئيس للبالد.
وأطلقت هذه الهيئات مبادرة دعت فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات 
وطنية لتسيير األع��م��ال وتنصيب هيئة مستقلة ل��إش��راف وتنظيم 

واإلعالن عن نتائج االنتخابات.
وميثل وزي��ر املالية اجلزائري األسبق، كرمي ج��ودي، ووزي��ر النقل 
األسبق، عمار تو، أمس األح��د، أمام احملكمة العليا للرد على تهم فساد 
تتعلق باستغالل النفوذ، ومنح امتيازات دون وجه حق، وإبرام صفقات 

وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع املعمول به.
والتهم التي يواجهها املشتبه فيهم هي نفس التهم التي توبع من أجلها 
كل من الوزير األول السابق، أحمد أويحيى، وسلفه عبد املالك سالل، 
اللذين مت إيداعهما احلبس املؤقت، إلى جانب عمارة بن يونس، الوزير 
األسبق للتجارة، فيما مت وضع الوزير السابق للنقل واألشغال العمومية، 
عبد الغني زع��الن، احلبس حتت الرقابة القضائية، بعد أن مت سحب 
ج��وازي سفره وإلزامه باحلضور الشخصي والتوقيع لدى املستشار 
احملقق مرة كل شهر. هذا وتباشر اللجنة القانونية لدى مجلس األمة، هذا 
األسبوع في إجراءات رفع احلصانة عن السيناتور والوزير السابق، عمار 
غول، فيما مت إحالة ملف وزير النقل واألشغال العمومية السابق والنائب 
البرملاني، بوجمعة طلعي، السبت على اللجنة القانونية بالبرملان لرفع 

احلصانة عليهما.

عــمــلــيــة  فـــــي  إرهـــــابـــــيـــــًا   20 مـــقـــتـــل 
مشتركة للجيشني املالي والفرنسي

أعلن اجليش املالي، أن حوالى 20 متشددا »مّت حتييدهم« شمال شرقي 
البالد في عملية عسكرية مشتركة بني وحداته وأخرى من قوة برخان 

الفرنسية ملكافحة اإلرهاب في الساحل.
وق��ال اجليش في تغريدة على تويتر إّن »ح��وال��ى 20 إرهابيا مّت 
حتييدهم في ميناكا. القوات املسلحة املالية وقوة برخان نفذت عملية 
مشتركة في منطقة أكابار مبقاطعة ميناكا. لقد أتاحت هذه العملية حتييد 
حوالى 20 إرهابياً«. ولم يعط اجليش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو 
املتشددين، الذين استهدفوا خاللها، لكّن جماعة متطرفة تطلق على نفسها 
اسم »الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى« تنشط في منطقة ميناكا 

وعلى اجلانب اآلخر من احلدود مع النيجر.


