
كشفت مصادر مينية، أم��س  االثنني، 
عن مقتل خبراء إيرانيني أثناء محاولة 
إطالق صاروخ من قاعدة الديلمي اجلوية 
في العاصمة صنعاء، اخلاضعة لسيطرة 

ميليشيات احلوثي االنقالبية.
وأكدت املصادر أن اخلبراء اإليرانيني، 
وآخ��ري��ن من ميليشيات احل��وث��ي، قتلوا 
ج��راء انفجار ال��ص��اروخ، ل��دى محاولة 
إطالقه من القاعدة اجلوية الواقعة شمال 

صنعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
بعث أمني عام األمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، رسالة إلى مجلس األمن، عَبّر 
فيها عن قلقه من انعكاسات سلبية للتوتر 

في اخلليج على األزمة في اليمن.
غوتيريس قال في رسالته: »إن خطابات 
التهديدات املتصاعدة في منطقة اخلليج 
تهدد بتعميق وإطالة أمد احلرب املشتعلة 
في اليمن«. وأشار أيضاً إلى تصاعد التوتر 
بني طرفي األزمة اليمنية مع انعدام الثقة، 
وت��ب��ادل االت��ه��ام��ات بالتخلي ع��ن اتفاق 

احلديدة.
أمني عام األمم املتحدة أوضح أن مجلس 
األم��ن يعتزم التمديد للبعثة األممية إلى 
احل��دي��دة، ووص��ف ال��وض��ع ف��ي احلديدة 
بأنه ال يزال هشاً، وأن تنفيذ اتفاق احلديدة 
رغ��م ب��طء وت��ي��رت��ه ه��و مبثابة اختبار 

مل��دى اس��ت��ع��داد األط����راف حتقيق املزيد 
من التعاون، للتوصل إل��ى تسوية عبر 

التفاوض السياسي إلنهاء الصراع.
وأع��ل��ن اجل��ي��ش ال��ي��م��ن��ي، أن ق��وات��ه 
مسنودة باملقاومة الشعبية شنت هجوماً 
مباغتاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات 
احلوثي االنقالبية شمال غ��رب مديرية 

قعطبة مبحافظة الضالع جنوب البالد.
وأف��اد املركز اإلعالمي للقوات املسلحة 
اليمنية بأن اجليش واملقاومة متكنا من 
حترير عدد من املواقع والتباب املطلة على 
منطقة الزبيريات القريبة من منطقة شخب 
شمالي الضالع ، وأوضح أن الهجوم أسفر 
عن مقتل ما ال يقل عن 12 عنصراً حوثياً 
وج��رح أكثر من 20 آخرين، فيما ال تزال 
املعارك مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات 
اليمنية استعادت تسعة مواقع وتالل 
وق��رى ب��اجت��اه ب��اب غلق والقفلة شمال 
قعطبة التابعة حملافظة ال��ض��ال��ع، كما 
أحكمت سيطرتها على ستة مواقع وقرية 
البدو التي كانت حتت سيطرة احلوثيني 
والواقعة بعد منطقة الدوير. وفي اجتاه 
القفلة، استعادت القوات اليمنية ثالث تالل 

وأحكمت سيطرتها عليها.
ومت��ك��ن��ت ق���وات املنطقة العسكرية 

اخلامسة، بدعم من حتالف دعم الشرعية 
ف��ي ال��ي��م��ن، م��ن حت��ري��ر ع��دد م��ن امل��واق��ع 

ف��ي منطقة م��ي��دي، وال��ت��ي كانت تسيطر 
عليها امليليشيات احلوثية ، ونفذ طيران 

التحالف 4 غ���ارات ف��ي محافظة حجة، 
أس��ف��رت ع��ن اس��ت��ه��داف جتمعات أف��راد 

لعناصر امليليشيات في قرية برمان شمال 
مديرية عبس.

alwasat.com.kw

4 شاحنات 800 مهاجر غير شرعي على منت  املكسيك حتتجز 
  قالت احلكومة املكسيكية إن السلطات احتجزت نحو 
800 مهاجر غير شرعي على 4 شاحنات في شرق البالد 
في واحدة من أكبر احلمالت ضد الهجرة غير الشرعية في 

األشهر القليلة املاضية.
وذكر معهد الهجرة الوطني املكسيكي في بيان نشره أن 

السلطات عثرت على 791 أجنبياً في الشاحنات في والية 
فيراكروز بشرق البالد، مؤكداً تقارير سابقة عن االحتجاز 
اجلماعي. ويأتي االحتجاز في ظل مساعي املكسيك للحد 
من ارتفاع عدد املهاجرين املتجهني إلى احلدود األمريكية، 
بعد ضغوط من الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي تعهد 

بزيادة الرسوم اجلمركية على السلع املكسيكية، إذا لم 
تتحرك حكومة مكسيكو سيتي لوقف الهجرة غير الشرعية.

ومعظم احملتجزين في الشاحنات فروا من الفقر والعنف 
في 3 بلدان مضطربة في أمريكا الوسطى، هي غواتيماال، 

وهندوراس، وسلفادور.
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موغريني: العالم لن 
يتحمل أزمة أخرى 

مبنطقة حيوية كاخلليج
ق��ال��ت م��س��ؤول��ة ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة ف��ي االحت��اد 
األوروبي، فيدريكا موغريني، أمس االثنني، إن العالم ال 
يستطيع حتمل أزمة أخرى في منطقة حيوية مثل منطقة 

اخلليج، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع ل���وزراء خارجية االحت��اد 
األوروب����ي ف��ي لوكسمبورغ، حيث أع��رب��ت ع��ن دعم 
االحتاد األوروبي ملوقف أمني عام األمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريس احلكيم جتاه التوتر مبنطقة اخلليج.
من جانبه، قال وزير خارجية هولندا، سيف بلوك، 
إن االعتداء على الناقالت عمل غير مقبول، مشيراً إلى أن 

مستقبل االتفاق النووي رهن تنفيذ إيران اللتزاماتها.
ومن جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ: »ندعم 
دعوة األمم املتحدة للتحقيق في االعتداء على الناقلتني 
وعلى املنطقة«، فيما قال وزير خارجية أملانيا: »نتعامل 
بدقة مع تقارير االستخبارات األميركية والبريطانية 

ونقارنها مبعلوماتنا اخلاصة«.
ويبحث وزراء خارجية االحت��اد األوروب��ي ع��دداً من 
القضايا العاجلة، وعلى رأسها أزمة اخلليج والتوتر 
املتصاعد في أعقاب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج 

عمان، ومسيرة السالم بالشرق االوسط.

10 قتلى إثر سقوط قذائف 
على قرية بريف حلب اجلنوبي

   ذك��رت وكالة األن��ب��اء السورية الرسمية، أن 10 
أشخاص قتلوا إثر اعتداء املجموعات اإلرهابية بالقذائف 

على قرية الوضيحي في ريف حلب اجلنوبي.
وأف��اد مصدر طبي، بوصول ح��االت إسعافية إلى 
مشافي حلب ملصابني بغازات سامة ناجمة عن قصف 
الفصائل املسلحة لبلدات في ريف حلب اجلنوبي، بحسب 
موقع روسيا اليوم. وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأن 
وح����دات م��ن اجل��ي��ش ال��س��وري ردت ع��ل��ى خ��روق��ات 
التنظيمات املسلحة املنتشرة بريفي إدلب وحماة التفاق 
منطقة خفض التصعيد ومواصلتها اعتداءاتها على 
نقاط اجليش واملناطق اآلمنة وإحراق احلقول الزراعية 

وتدمير املمتلكات العامة واخلاصة.

ليبيا: قوى وطنية 
جتتمع بالقاهرة حلشد 
الدعم للجيش الوطني

استضافت القاهرة، أمس  االثنني، اللقاء الذي تعقده 
قوى وطنية ليبية بهدف دعم جهود اجليش الوطني 

الليبي في محاربة اإلرهاب والتطرف وامليليشيات.
ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على دور القوي الوطنية 
الليبية في احلفاظ على مدنية الدولة، وإنهاء سيطرة 
ق��وى التطرف واإلره����اب على ط��راب��ل��س، واستعادة 
استقرار الدولة الليبية واحلفاظ على وحدتها وسيادتها.

يأتي ذلك فيما رحبت األمُم املتحدة مببادرة رئيس 
املجلس الرئاسي حلكومة »الوفاق« الليبية فايز السراج 

التي طرحها للخروج من األزمة احلالية.
فيما رفض السراج لقاء قائد اجليش الوطني خليفة 

حفتر قائالً إن نحو 6 لقاءات جمعت بينهما دون جدوى.
ك��ان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي قد أكد 
مؤخراً دع��م مصر للجيش الوطني الليبي في حملته 
للقضاء على العناصر والتنظيمات اإلرهابية، ودعا 

الحترام السيادة الليبية واحلفاظ على وحدة أراضيها.
وق��ال خالل استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب الليبي، اخلميس املاضي بالقاهرة، إن مصر تولي 
اهتماماً كبيراً لعودة االستقرار إلى ليبيا، ومتكينها من 
استعادة دورها إقليمياً ودولياً، مؤكداً رفض مصر كافة 

أشكال التدخالت اخلارجية في الشأن الداخلي الليبي.

احملافطون في اجلزائر يتصدون 
لضغوط املطالبني بالدميقراطية

بينما ظل عشرات اآلالف من اجلزائريني 
يخرجون للشوارع في العاصمة على مدى 
أربعة أشهر للمطالبة بإصالحات سياسية 
شاملة كان املقاتلون السابقون الذين قادوا 
آخ��ر مواجهة م��ع مؤسسة احلكم يحذرون 

الناس من مغبة تخريب السفينة.
ففي التسعينيات ق��اد ه���ؤالء املقاتلون 
انتفاضة على اجليش بعد أن ألغى انتخابات 
تاريخية شاركت فيها أح��زاب متعددة وكان 

التيار اإلسالمي على وشك الفوز فيها.
أما هذه املرة فهم يقولون إن االحتجاجات 
قد ت��ؤدي إل��ى تكرار الفوضى وال��دم��اء التي 

سالت من جراء أفعالهم السابقة.
قال الشيخ يحيى أحد هؤالء املقاتلني في 
بيته بقرية حيزر الواقعة في اجلبال على 
مسافة 120 كيلومترا شرقي العاصمة اجلزائر 
حيث يعمل اآلن قصابا )جزارا( ”أشعر بندم 

شديد على ما حدث في التسعينيات“.
وأضاف ”ولهذا لن أشارك أبدا في أي عمل 

قد ينقلب إلى العنف“.
سقط حوالي 200 أل��ف قتيل في احلرب 
األهلية التي امتدت عشر سنوات تقريبا في 
اجل��زائ��ر وجعلت كثيرين م��ن اجلزائريني 
يخشون التغيير اجل��ذري اآلن بعد أن أذعن 
ال��رئ��ي��س عبد ال��ع��زي��ز بوتفليقة لضغوط 

الشارع وتنحى عن احلكم.
في أعقاب رحيل بوتفليقة في أبريل نيسان 
طالب احملتجون برحيل النخبة احلاكمة 
املسيطرة على البالد منذ استقاللها عن فرنسا 
ع��ام 1962 وه��و نفسه السبب ال���ذي دعا 

اإلسالميني لرفع السالح في 1991.
ل��ك��ن يحيى وغ��ي��ره م��ن اإلس��الم��ي��ني من 
أصحاب األفكار املتشددة يؤيدون اآلن اجليش 
وقوى األمن التي متثل أقوى عنصر في تلك 

النخبة التي تضم أيضا كبار رجال األعمال 
واملناضلني السابقني ف��ي ح��رب االستقالل 
بحزب اجلبهة الوطنية احلاكم في اجلزائر 
باإلضافة إل��ى النقابات العمالية في نظام 
تهيمن فيه الدولة على االقتصاد القائم على 

إنتاج النفط والغاز.
وه���ؤالء امل��ق��ات��ل��ون ال��س��اب��ق��ون سلفيون 

متزمتون ينتمون للمذهب السني.
وي��ق��ول محللون إن ن��ف��وذ السلفيني في 
اجلزائر يفوق أعدادهم بكثير إذ يوجد سلفي 
واح���د ب��ني ك��ل 40 ج��زائ��ري��ا. وه���ذا يجعل 
ألفكارهم املعارضة لالحتجاجات وزنا كبيرا 

في مواجهة املطالبني بالتغيير اجلذري.
وق���ال احمل��ل��ل السياسي محمد م��ول��ودي 
”اجلزائر فيها حوالي 18 ألف مسجد معظمها 
حتت نفوذ السلفيني“. وألحد الدعاة السلفيني 

موقع على اإلنترنت يتابعه املاليني.

محتجون جزائريون في العاصمة اجلزائر

مقاتلو الشرعية اليمنية

غوتيريس يحذر من انعكاس توترات اخلليج على أزمة اليمن

12 حوثيًا اجليش اليمني يحرر مواقع جديدة ومقتل 

اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ اإلطاحة به

حميدتي: »االنتقالي« يسعى إلجراء انتخابات نزيهة بالسودان
وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات 
للرئيس الرئيس ال��س��ودان��ي السابق 
عمر البشير بينما ظهر للمرة األولى منذ 

اإلطاحة به في أبريل نيسان املاضي.
وذك��ر شاهد من رويترز أن البشير 
ال��ذي ك��ان يرتدي املالبس السودانية 
التقليدية، اجللباب األبيض والعمامة، 
اقتيد في سيارة تويوتا الند كروزر إلى 

مكتب النيابة في العاصمة اخلرطوم.
وب���دا البشير إل��ى ح��د بعيد مثلما 
ك��ان قبل اعتقاله وس���ار ب��رش��اق��ة من 
السيارة إل��ى املبنى وابتسم وحت��دث 
للحراس الذين يقتادونه. وبعد دقائق 
خرج متجهم الوجه بعد توجيه املدعني 

اتهامات له.
وقال عالء الدين عبد الله وكيل نيابة 
مكافحة الفساد والتحقيقات املالية 
”النيابة استدعت اليوم املتهم الرئيس 
السابق ووج��ه��ت ل��ه تهم ح��ي��ازة امل��ال 

األجنبي واس��ت��الم هدايا بصورة غير 
رسمية وأبلغته بحقه في االستئناف“.

وستمثل محاكمته اختبارا ملدى جدية 
املجلس العسكري ف��ي محاولة محو 
إرث��ه من احلكم املستبد على م��دى 30 
عاما وال��ذي اتسم بعنف واسع النطاق 
وان��ه��ي��ار اق��ت��ص��ادي وان��ف��ص��ال جنوب 

السودان.
ووج��ه��ت للبشير ال��ش��ه��ر امل��اض��ي 
اتهامات بالتحريض على قتل احملتجني 
والضلوع فيه، وي��ري��د امل��دع��ون كذلك 
استجوابه بشأن م��زاع��م غسل أم��وال 

ومتويل اإلرهاب.
وك��ان النائب العام السوداني قال 
إن 41 مسؤوال سابقا من إدارة البشير 
يخضعون لالستجواب في مزاعم متعلقة 

بالكسب غير املشروع.
وق���ال ال��ف��ري��ق أول محمد ح��م��دان 
دق��ل��و امل��ع��روف ب���«ح��م��ي��دت��ي«، نائب 

رئيس املجلس االنتقالي في السودان، 
إن املجلس العسكري يسعى إلج��راء 

انتخابات نزيهة في السودان.
وأضاف حميدتي: »الشعب السوداني 
عانى من الفساد والضائقة املعيشية«، 
مشددا على أن مهمة اجليش السوداني 
هي احلفاظ على أمن البالد، مشددا على 
أن ف��ض اعتصام القيادة العامة »فخ 

واملقصود به قوات الدعم السريع«.
وق��ال الفريق أول حميدتي: »هدفنا 
لم شمل الشعب ومحاربة الفتنة ودعاة 
الفوضى، مهمتنا احلفاظ على أمن البالد، 

ولسنا مختلفني مع قوى الثورة«.
وأك����د ح��م��ي��دت��ي ج��اه��زي��ة املجلس 
االنتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، 
وتسليم السلطة من اآلن حلكومة تشمل 
جميع أط��ي��اف الشعب، ق��ائ��ال: »نحن 
شركاء حقيقيون في الثورة، وال نريد 

غير االنتخابات احلرة« . عمر البشير يغادر نيابة مكافحة الفساد في اخلرطوم

م��ق��ت��ل خ����ب����راء إي���ران���ي���ني ف����ي ص��ن��ع��اء 
أث�����ن�����اء م����ح����اول����ة »إط���������اق ص��������اروخ«

ال����ش����رع����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة حت�������رر م����واق����ع 
ف�������ي م������ي������دي ب������دع������م م�������ن ال����ت����ح����ال����ف

خ�����ط�����ة ب�����رمل�����ان�����ي�����ة ف�������ي ال������ع������راق 
لإلطاحة بحكومة عبداملهدي

   قالت مصادر عراقية مطلعة، إن هناك اتصاالت بني الكتل السياسية 
داخل البرملان، لوضع خطة لإلطاحة بحكومة عادل عبداملهدي بسبب 
عجزها عن تنفيذ برنامجها االقتصادي والسياسي واالجتماعي، وفشلها 

في استكمال احلقائب الوزارية.
ولفتت املصادر في تصريحات لصحيفة عكاظ، أن »ائتالف النصر« 
ال��ذي يقوده رئيس ال��وزراء السابق حيدر العبادي و«ائتالف الفتح« 
بقيادة هادي العامري منحا رئيس الوزراء، مهلة أخيرة إلجناز برنامجه 

الوزاري وإكمال التشكيلة احلكومية قبل البدء في إجراءات اإلقالة.
وقالت إن بعض الكتل الفرعية في البرملان انضمت إلى التحالفات 
الكبيرة في املطالبة بإقالة احلكومة، ووصف النائب عن ائتالف »النصر« 
إحسان الشبلي، احلكومة العراقية بأنها »حكومة محاصصة« بني الكتل 
السياسية التي ساهمت في تشكيلها ووعدت بتقدمي األفضل إلى الشعب، 

لكن أبناء الشعب لم يلمسوا شيئاً على أرض الواقع من وعودها.

عاقاتنا  التركية:  اخلارجية 
م����ع ال����ص����وم����ال ت��س��ت��ن��د ع��ل��ى 

املساواة واإلنسانية
قال نائب وزير اخلارجية التركي، فاروق قاميقجي، أمس  اإلثنني، إن 

عالقات بالده مع الصومال مبنية على أسس املساواة واإلنسانية.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لألناضول، على هامش مشاركته 
في املؤمتر العاملي للصوماليني املنعقد بإسطنبول، الذي ينظمه مجلس 
اجلالية الصومالية العاملي ومعهد يونس إمره في الفترة من 14 إلى 17 

يونيو اجلاري.
وأكد قاميقجي، أن املساعدات التركية إلى الصومال ُتشكل منوذجا 
في العالم، وأنه ميكن رؤية مشاعر التقدير لتركيا في عيون اجلالية 

الصومالية.
وأض��اف أن »سياسة االنفتاح التركية على إفريقيا، تعززت في 
السنوات العشر املاضية«، وأن الصومال من ال��دول ذات األولوية في 

السياسة التركية جتاه القارة السمراء.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى الصومال إثر اجلفاف الذي 

ضربها في 2011، شكل نقطة حتول فيها.
وأردف: »جميع البعثات الدبلوماسية التركية في العالم تستند في 
عملها على نفس املهام واملعايير، املبنية على العمل اإلنساني، واملبادرات 

العملية«.
من جهة أخرى، أفاد قاميقجي، أن هذا املؤمتر يظهر جناح تركيا في 

إدماج اجلاليات األجنبية، البالغ عددها 6 ماليني شخص.
وأعلن أن حجم املساعدات التركية للصومال في حدود مليار دوالر 

حاليا، وأن بالده تدعم األخيرة في جهودها لتحقيق التطور والتقدم.


