
قتل متظاهر بالرصاص وأصيب سبعة 
آخ��رون بينهم طفل في مواجهات في والية 
سنار جنوب شرقي السودان، والتي تبعد 
نحو خمسمئة كيلومتر جنوب العاصمة 
اخل��رط��وم، بحسب بيان ص��ادر ع��ن جلنة 

أطباء السودان املركزية.
وك��ان سكان املدينة تظاهروا أم��ام مقر 
جهاز األمن واملخابرات بالتزامن مع مسيرات 
ح��اش��دة ف��ي أرج���اء ال��ب��اد لتأبني عشرات 
املتظاهرين ال��ذي��ن قتلوا ف��ي أح���داث فض 

العتصام أمام مقر القيادة العامة.
ق��وات ال��دع��م السريع م��ن جانبها قالت 
إنها أطلقت النار لتفريق املتظاهرين الذي 
هاجموا عناصرها املنتشرين لتأمني مباني 
جهاز األمن في الوالية ما أدى لسقوط قتيل 
من املتظاهرين، فيما سقط قتيل آخر من قوات 
الدعم السريع بعد تعرض أفرادها إلطاق 

نار حي لم يعرف مصدره.
وف��ي س��ي��اق ذي صلة وف��ي مقابلة مع 
احل���دث أك���د األم���ني ال��ع��ام حل���زب امل��ؤمت��ر 
ال��س��ودان��ي خ��ال��د ع��م��ر، أن ق���وى احل��ري��ة 
والتغيير لم ترفض حضور االجتماع مع 
املجلس العسكري ولكن طلبت من الوساطة 
تأجيل االجتماع لثمانية وأرب��ع��ني ساعة 

للتشاور النهائي حول وثيقة االتفاق.
كما أعلن علي سعيد إبراهيم، عضو املكتب 
السياسي للحزب الشيوعي في السودان، 
رفض حزبه وثيقة االتفاق، وقال إنها ال تلبي 

أهداف الثورة السودانية.
وقد مت اإلعان عن تأجيل آخر لاجتماع 

املنتظر ب��ني ق��وى احل��ري��ة والتغيير في 
ال��س��ودان واملجلس العسكري االنتقالي 
بحضور الوسيط اإلفريقي املشترك وذلك 
وس���ط احل��دي��ث ع��ن خ���اف ب��ني اجلانبني 
وخافات أيضا بني مكونات قوى التغيير 
نفسها، السيما بعد إعان احلزب الشيوعي 

رسمياً رفضه لاتفاق االنتقالي.
وت��واص��ل ق��وى احل��ري��ة والتغيير في 
السودان اجتماعاتها األحادية مع مكوناتها 
املختلفة لدراسة مسودة اإلعان الدستوري، 
التي أعلنت عن وجود بعض املاحظات فيها 
كما تواصل لقاءاتها وندواتها بالعاصمة 

واألقاليم للتعريف باالتفاق بني الطرفني.
في املقابل أكد رئيس اللجنة السياسية 
باملجلس العسكري الفريق شمس الدين 
كباشي، ف��ي تصريحات لصحيفة التيار 
السودانية على موافقتهم على لقاء قوى 
التغيير، وذلك بعد إعان الوسيط اإلفريقي 
محمد احل��س��ن ول��د ل��ب��ات، إرج���اء جلسة 

التفاوض السبت بطلب من قوى التغيير.
ومت اإلع���ان ع��ن تأجيل آخ��ر لاجتماع 
املنتظر ب��ني ق��وى احل��ري��ة والتغيير في 
ال��س��ودان واملجلس العسكري االنتقالي، 
بحضور الوسيط اإلفريقي املشترك، وذلك 
وس���ط احل��دي��ث ع��ن خ���اف ب��ني اجلانبني 
وخافات أيضا بني مكونات قوى التغيير 
نفسها السيما بعد إعان احلزب الشيوعي 

رسمياً رفضه لاتفاق االنتقالي.
وت��واص��ل ق��وى احل��ري��ة والتغيير في 
السودان اجتماعاتها األحادية مع مكوناتها 

املختلفة لدراسة مسودة اإلعان الدستوري، 
التي أعلنت عن وجود بعض املاحظات فيها 
كما تواصل لقاءاتها وندواتها بالعاصمة 

واألقاليم للتعريف باالتفاق بني الطرفني.
في املقابل أكد رئيس اللجنة السياسية 
باملجلس العسكري الفريق شمس الدين 

كباشي، ف��ي تصريحات لصحيفة التيار 
السودانية على موافقتهم على لقاء قوى 
التغيير، وذلك بعد إعان الوسيط اإلفريقي 
محمد احل��س��ن ول��د ل��ب��ات، إرج���اء جلسة 

التفاوض السبت بطلب من قوى التغيير.
وف��ي العاصمة اإلثيوبية أدي��س أبابا 

تستمر االجتماعات أيضا بني قوى التغيير 
وحلفائها من احلركات املسلحة، إلقناعها 
ب��دع��م االت��ف��اق ب��ش��أن ت��رت��ي��ب��ات املرحلة 
االنتقالية ورب���ط عملية ال��س��ام بعملية 

االنتقال والتحول الدميقراطي في الباد.
وطالبت اجلبهة الثورية خال اجتماع 

مكونات قوى التغيير في أديس أبابا، مبهلة 
لفترة ل��م حت��دده��ا ملناقشة بعض النقاط 
لتضمينها في وثيقة االت��ف��اق مع املجلس 
العسكري، والتي تتضمن قضايا احلرب 
والسلم وما يخص ضم قوات الدعم السريع 

وجهاز األمن ضمن قوات موحدة.

alwasat.com.kw

حماس تستدرج جنودًا اسرائيليني عبر تطبيق »واتس أب«
باستخدام أرق��ام هواتف إسرائيلية، وبالتحدث باللغة 
العبرية، يحاول نشطاء من حركة »حماس« الفلسطينية، 
التواصل مع جنود إسرائيليني، عبر تطبيق الهواتف الذكية 
»واتس أب«، بغرض احلصول على معلومات استخبارية 

عن حتركات اجليش االسرائيلي، في محيط قطاع غزة. 
ونشرت وسائل إعام إسرائيلية، مناذج من احملادثات 
التي متت بني جنود إسرائيليني ونشطاء »حماس« الذين 
عرضوا أنفسهم كجنود في وحدات أخرى في اجليش، بهدف 

احلصول على معلومات استخبارية. 
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس  االثنني:« 
كثفت حماس جهودها للحصول على معلومات استخبارية 

من القوات اإلسرائيلية املتمركزة حول قطاع غزة«. 
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ف��ي  ت�����ظ�����اه�����رات   : ل���ي���ب���ي���ا 
ب�����ن�����غ�����ازي ب�����ال�����ت�����زام�����ن م���ع 

اجتماعات القاهرة
نظم املئات من سكان بنغازي تظاهرات منددة مبا 
وصفوه بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي، فيما 
تتواصل اجتماعات النواب الليبيني التي تستضيفها 
ال��ق��اه��رة، بهدف التوصل إل��ى رؤي��ة توافقية لألزمة 
الليبية. املتظاهرون في بنغازي طالبوا تركيا بالتوقف 
عن تزويد حكومة الوفاق باألسلحة التي تدعم استمرار 

سيطرة امليليشيات املسلحة على طرابلس.
كما رفع املتظاهرون الافتات املؤيدة للجيش الوطني 
الليبي، مؤكدين وقوفهم خلف قائده خليفة حفتر في 

معركته ضد امليليشيات املسلحة في طرابلس.
يأتي ذل��ك فيما كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع 
النواب الليبيني بالقاهرة شمل التقدم بعدة مقترحات 
منها تشكيل حكومة وفاق وطنية ليبية، وتوحيُد عمل 
املؤسسة العسكرية بشكل كامل، عدا عن تأهيل وزارة 

الداخلية الليبية، وتفكيك امليليشيات املسلحة.
كما أوضحت املصادر أنه قد يتم النظر في إمكانية 
إنشاء هيئة مسؤولة عن البدء في وضع دستور ليبي 

جديد.

سجن وزير الصناعة اجلزائري 
مؤقتًا احلبس  السابق 

أودع وزي��ر الصناعة واملناجم اجل��زائ��ري السابق 
يوسف يوسفي املاحق باألخص بتهمة »تبديد أموال 
عمومية«، احلبس املؤقت ، وفق التلفزيون اجلزائري 
ال��رس��م��ي. وشغل يوسفي منصبه ب��ني عامي 2017 

و2019، ووضع قبل أسبوع حتت إشراف قضائي.
وياحق يوسفي بتهم »منح منافع غير مستحقة 
للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع« و«تبديد 
أموال عمومية« باإلضافة إلى »إساءة استغال السلطة 
والوظيفة وت��ض��ارب امل��ص��ال��ح«. ونقل ملف الوزير 
اجل��زائ��ري السابق وملفات 10 مسؤولني رفيعني، 
حاليني وسابقني، إل��ى احملكمة العليا ضمن التحقيق 
الذي يستهدف رجل األعمال النافذ محيي الدين طحكوت. 
وأودع طحكوت الذي ميلك مصنع جتميع سيارات وكان 
يعّد قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
احلبس املؤقت برفقة ابنه واثنني من أشقائه قبل أكثر من 
شهر على خلفية قضايا فساد. وفي السياق، مثل رئيس 
احلكومة السابق أحمد أويحيى أم��ام قاضي حتقيق 

احملكمة العليا في قضية طحكوت، وفق املصدر نفسه.

ب������ارزان������ي: دخ���ل���ن���ا م���رح���ل���ة ج���دي���دة 
ستتحسن فيها األوضاع السياسية

رج��ح رئيس إقليم ك��ردس��ت��ان ف��ي شمال ال��ع��راق، 
نيجيرفان بارزاني، انتعاش وحتسن األسواق احمللية 
في اإلقليم، وتوفر فرص العمل خال املستقبل القريب، 

بعد حتسن األوضاع االقتصادية والسياسية.
جاء ذل��ك، في كلمة لبارزاني خال افتتاح معرض 
»روانكة فرص« الدولي بنسخته الرابعة في العاصمة 
أربيل، اإلثنني، مبشاركة عشرات من الشركات احمللية 
والعربية واألجنبية.  وقال بارزاني إقليم كردستان، 
قطع أشواطاً في مجال اإلعمار والبناء، الذي وفر كثير 
من فرص العمل، »ول��وال احل��رب ضد داع��ش واألزم��ات 
املتتالية، لكان وضع اإلقليم حالياً أفضل من أي وقت 
مضى«. واستعادت العاقات بني احلكومة املركزية 
في بغداد واإلقليم عافيتها، بعد فتور خال السنوات 
املاضية، ووقعا خ��ال وق��ت سابق من العام اجل��اري 
اتفاقيات فتح احلدود وأخرى مرتبطة بانسيابية إنتاج 

النفط وتصديره.

مقتل قيادي وجرح آخرين باشتباكات »حوثية - حوثية«

اجليش اليمني يتقدم ميدانيًا في »صعدة« و»حجة«
أعلن اجليش اليمني، عن حتقيق تقدمات ميدانية، بإسناد من حتالف 
دعم الشرعية في املعقل الرئيس مليليشيا احلوثي االنقابية مبحافظة 

صعدة أقصى شمال الباد.
وق��ال أرك��ان حرب ل��واء »ح��رب واح��د« العقيد أحمد عمر الدباني، 
إن »ق��وات املهام اخلاصة في اللواء نفذت عملية مباغتة بإسناد من 
مروحيات التحالف، ضد مواقع احلوثيني في جبهة الصفراء )شمال 
شرقي صعدة(، سيطرت خالها على سلسلة تباب مكحات وتبة راكان 

وجبل نواف االستراتيجي باجتاه وادي األشر«.
وأض��اف أن »احلوثيني تكبدوا أثناء العملية خسائر في األرواح 
والعتاد«، مشيراً إلى »اغتنام القوات الكثير من األسلحة اخلفيفة 

واملتوسطة«، وفق ما نقلته عنه وكالة األنباء اليمنية الرسمية.
في ذات السياق، استعاد اجليش اليمني، األح��د، عدة مواقع بعد 
مواجهات مع ميليشيا احلوثي االنقابية في محافظة حجة شمال غربي 

الباد.
وذكر ركن التوجيه في اللواء األول قوات خاصة مبحور حرض، 
العقيد محمد احلكمي، إن »هجوماً مباغتاً شنته القوات على مواقع 
متركز للحوثيني شرق مديرية حرض )شمال غربي حجة(، متكنت على 

إثره من حترير تلك املواقع«.
وأكد العقيد احلكمي »مقتل وإصابة العشرات في صفوف احلوثيني 
بينهم قيادات ميدانية خال املواجهات«. وأوضح أن »مقاتات التحالف 
استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيني في املنطقة ذاتها، مكبدًة اجلماعة 

خسائر في العدد والعدة«.
وُقِتل قيادي حوثي وُجِرح آخرون في اشتباكات بني مسلحني تابعني 

للميليشيات في محافظة إب وسط الباد.
وأف��ادت مصادر إعامية مينية أن القيادي احلوثي، جال محسن 
منصور، قتل وأصيب آخ��رون من مسلحي امليليشيات، األح��د، في 
اشتباكات بني عناصر حوثية تابعة للقيادي منصور وآخرين قدموا 
ضمن حملة حوثية إلى منطقة حبيل الكور بعزلة األزارق مبديرية 

السياني جنوب محافظة إب.
وذك��رت أن خافات محلية بني مواطنني في منطقتي حبيل الكور 
واملصنعة بسياني إب حول حفر أهالي املصنعة بئراً ارتوازية في 
منطقة حبيل الكور استعان أحد األهالي بنفوذ ومسلحي القيادي 

احلوثي جال محسن منصور.
وتطورت اخلافات بني األهالي والقيادي احلوثي ليلجأ املواطنون 
لقيادات أخ��رى أرسلت مسلحني إل��ى منطقة اخل��اف، وهناك دارت 

اشتباكات عنيفة قتل فيها القيادي احلوثي وجرح أربعة من عناصر 
امليليشيات احلوثية بعضهم بحالة حرجة.

الدمار الذي خلفه احلوثيني

اشتباكات مع متظاهرين في السودان

خالفات تعصف بقوى التغيير

السودان: قتيالن في مواجهات مع متظاهرين في والية سنار

الوطنية« والوحدة  »الدميقراطية  يوم  مبناسبة  أردوغان  يهنئ  قطر  أمير 
بعث أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ث��ان، ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبناسبة 
ذك��رى ي��وم »الدميقراطية وال��وح��دة الوطنية«، بحسب 

وكالة األنباء القطرية.
ويوافق ي��وم »الدميقراطية وال��وح��دة الوطنية« في 
تركيا، أمس  اإلثنني، 15 يوليو ، الذكرى الثالثة إلفشال 

احملاولة االنقابية التي جرت في 2016.
وكانت الدوحة أول عاصمة عربية تعلن تضامنها مع 
احلكومة التركية ليلة احملاولة النقابية في 15 يوليو 
2016؛ وأج��رى حينها الشيخ متيم اتصاال هاتفيا مع 

أردوغان.
واحيت  تركيا ، في عموم والياتها ومدنها، الذكرى 
السنوية الثالثة إلفشال احملاولة االنقابية، التي راح 

ضحيتها 251 شهيدا وأصيب فيها أكثر من ألفني آخرين.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف 
يوليو 2016، محاولة انقاب فاشلة نفذتها عناصر 
م��ح��دودة م��ن اجليش تتبع منظمة »فتح الله غولن« 
اإلرهابية، حاولت خالها السيطرة على مفاصل الدولة 
ومؤسساتها األمنية واإلع��ام��ي��ة، واغ��ت��ي��ال الرئيس 

أردوغان. 
وقوبلت محاولة االنقاب باحتجاجات شعبية عارمة 
في معظم املدن والواليات التركية، إذ توجه املواطنون 
بحشود غفيرة جت��اه مبنى البرملان، ورئ��اس��ة األرك��ان 
بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي مبدينة إسطنبول، 
ومديريات األمن في عدد من املدن، ما أجبر آليات عسكرية 
كانت تنتشر حولها على االنسحاب، وساهم بشكل كبير 

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ورجب طيب أردوغانفي إفشال املخطط االنقابي.


