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أف��ادت مصادر أن مجلس ال��وزراء اليمني عقد اجتماعا
استثنائيا أمس االثنني ،مبقر السفارة اليمنية في الرياض
ملناقشة التطورات التي شهدتها العاصمة املؤقتة عدن،
واالعتداءات من قبل قوات تابعة للمجلس االنتقالي.
من املفترض أيضا أن يناقش االجتماع جهود حتالف
الثالثاء  19ذو احلجة  1440هـ 20 /أغسطس  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3502

دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الستعادة األمن
واالستقرار في عدن.
أيضا انسحاب عناصر املجلس االنتقالي املسلحة من
مؤسسات الدولة السيادية املدنية والعسكرية ،وإنهاء جميع
مظاهر االنقالب على الدولة التي أقدم املجلس االنتقالي على

استحداثها في املدينة منذ العاشر من أغسطس اجلاري.
يذكر أن حتالف دعم الشرعية في اليمن ،كان قد أعلن
صباح السبت ،انسحاب وحدات املجلس االنتقالي اجلنوبي
وق��وات احل��زام األمني ،إلى مواقعها السابقة في العاصمة
اليمنية املؤقتة عدن ،وذلك استجابة لدعوات التحالف.
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وسط معارك عنيفة تخوضها ّ
ضد فصائل املعارضة

قوات النظام تدخل مدينة خان شيخون في شمال غرب سورية
دخلت قوات النظام السوري مدينة خان
شيخون في محافظة إدل��ب وب��دأت بالتقدّم
فيها وس��ط م��ع��ارك عنيفة تخوضها ض ّد
فصائل جهادية ومجموعات أخرى مسلّحة،
وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وحت��اول ق��وات النظام منذ أي��ام التقدّم
باجتاه مدينة خان شيخون ،كبرى مدن ريف
إدلب اجلنوبي والتي ميّر فيها طريق سريع
استراتيجي ي��رب��ط حلب بدمشق ويقول
محلّلون إنّ النظام يريد استكمال سيطرته
عليه.
وق��ال مدير امل��رص��د رام��ي عبد الرحمن
لوكالة فرانس برس «إنها املرة األولى التي
تدخل فيها قوات النظام مدينة خان شيخون
منذ فقدان السيطرة عليها في العام ،»2014
مشيرا ً إلى أنها اقتحمتها من اجلهة الشمالية
الغربية وسيطرت على مبان عدة.
وتدور اشتباكات عنيفة داخل املدينة وفي
جبهات أخرى عند أطرافها بني قوات النظام
من جهة وفصائل جهادية وجماعات مسلّحة
من جهة ثانية .ويرافق املعارك قصف جوي
سوري وروسي عنيف.
وأشار عبد الرحمن إلى أن «قوات النظام
تواجه مقاومة شرسة من قبل الفصائل ،وقد
جل��أت هيئة حترير الشام (جبهة النصرة
سابقاً) إلى شنّ هجمات انتحارية عدة في
محيط املدينة».
وقتل جراء معارك خان شيخون منذ ليل
السبت األحد  59مقاتالً من الفصائل بينهم
 43جهادياً ،فضالً عن  28عنصرا ً من قوات

النظام واملسلحني املوالني لها ،وفق حصيلة
للمرصد.
ومنذ نهاية أبريل ،تتعرض مناطق في
إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة ،تسيطر
عليها هيئة حت��ري��ر ال��ش��ام وتنتشر فيها
فصائل أخ��رى معارضة أق� ّل نفوذا ً ،لقصف
شبه يومي من قبل ق��وات النظام وحليفتها
روسيا.
وبعدما ت��رك��زت امل��ع��ارك خ�لال األشهر
الثالثة األولى في ريف حماة الشمالي ،بدأت
ق��وات النظام في الثامن من الشهر احلالي
التقدم ميدانيا ً في ريف إدلب اجلنوبي.
وتسبب التصعيد ،وفق حصيلة للمرصد،
مبقتل أكثر من  860مدنيا ً ،فضالً عن أكثر من
 1400مقاتل من الفصائل وأكثر من 1200
عنصر من قوات النظام واملسلحني املوالني
لها.
ودفع التصعيد أيضاً ،وفق األمم املتحدة،
بأكثر من  400ألف شخص إلى النزوح من
ريف إدلب اجلنوبي وحماة الشمالي ،وجلأ
معظمهم إلى مناطق أكثر أمناً قرب احلدود
التركية.
وقصف اجليش التركي م��واق��ع تنظيم
وحدات حماية الشعب الكردية (حزب العمال
الكردستاني) في منطقة تل رفعت بريف حلب
السورية ردا على هجمات املسلحني.
ك��م��ا وص���ل���ت ت���ع���زي���زات م���ن ق���وات
(الكوماندوز) التركية إلى والي��ة (هطاي)
جنوبي تركيا بهدف توزيعها على الوحدات
العسكرية املتمركزة على احلدود السورية.

معارك ضارية في سورية

اجل �ي��ش ال �ت��رك��ي ي��دف��ع ب �ت �ع��زي��زات إل ��ى احل � ��دود وي �ق �ص��ف االك � ��راد ف ��ي «ت ��ل رف �ع��ت»

العاهل البحريني يؤكد عمق ص � �ع � ��دة :اجل � �ي� ��ش ال �ي �م �ن��ي «ال �ع �س �ك ��ري ال� �س ��ودان ��ي»:
إرج � � � � ��اء إع � �ل � ��ان امل� �ج� �ل ��س
ينتزع مواقع جديدة
العالقات اإلستراتيجية
السيادي  48ساعة
من قبضة احلوثيني
مع الواليات املتحدة

أكد العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العالقات
اإلستراتيجية والشراكة الوثيقة التي جتمع بالده والواليات املتحدة
االمريكية منذ «عقود طويلة» واملبنية على الثقة واإلحترام والتنسيق
املشترك.
وقالت وكالة األنباء البحرينية (بنا) إن العاهل البحريني أشاد
خالل استقباله قائد القيادة املركزية األمريكية اجلنرال كينيث ماكينزي
مبناسبة زيارته للبالد بالتقدم املستمر الذي يشهده التعاون الثنائي
السيما في امليادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل األهداف والتطلعات
املشتركة.وأشار الى ال��دور الفاعل الذي تضطلع به اإلدارة األمريكية
بالتعاون مع ال��دول احلليفة لضمان أمن واستقرار املنطقة وتعزيز
األمن والسلم الدوليني مشيدا بجهود اجلنرال ماكينز لتطوير التعاون
البحريني األمريكي في املجال العسكري والدفاعي.
وأضاف أن مملكة البحرين تقدر هذا املوقف من الواليات املتحدة في
الوقوف مع دول اخلليج العربي للدفاع عن أمن وأستقرار املنطقة وردع
التهديدات التي تواجهها.
وذكر أن «البحرين ستقوم بدورها مع األشقاء واحللفاء في هذا العمل
املشترك لتأمني املمرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية املالحة في
املنطقة».
من جانبه أعرب اجلنرال ماكينزي وفقا ل(لبنا) عن شكره وتقديره
للعاهل البحريني وإع��ت��زازه بجهوده ف��ي توثيق رواب���ط الصداقة
التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بالده.وأشاد بالدور احليوي
للبحرين وإسهاماتها في خدمة السالم واإلستقرار اإلقليمي والعاملي.

ال ��رئ� �ي ��س ال� �ع� ��راق� ��ي ي��دع��و
واش�ن�ط��ن وط�ه��ران لتخفيف
حدة التوتر في املنطقة

انتزعت ق��وات اجليش اليمني ،بإسناد من حتالف دعم الشرعية،
مواقع جديدة من قبضة ميليشيات احلوثي ،في معقلها الرئيس مبحافظة
صعدة ،أقصى شمال البالد.
وحررت قوات اجليش اليمني عددا ً من املناطق واملواقع اجلديدة في
مديرية باقم شمال محافظة صعدة.
ونقل املوقع الرسمي للجيش اليمني عن أركان حرب اللواء اخلامس
حرس ح��دود ،العميد محمد الباهلي ،قوله «إن ق��وات اجليش حررت
قرى «قماحل» ،و»القحلة» ،و»زماحل»« ،آل معيض» ،واجلبل األسود،
في مديرية باقم» .ولفت إلى أن مدفعية اجليش الوطني دمّرت تعزيزات
تابعة مليليشيات احلوثي ،كانت في طريقها إلى مناطق املواجهات.
وأكد العميد الباهلي أن املعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في
صفوف امليليشيات احلوثية املتمردة ،وتدمير آليات تابعة لها.
وانتزعت الفرق الهندسية لقوات اجليش الوطني ،كميات كبيرة من
األلغام والعبوات الناسفة ،التي زرعتها ميليشيات احلوثي ،في محاولة
فاشلة منها إلعاقة تقدم أبطال اجليش الوطني.
وجاء ذلك بعد ساعات من تقدم مماثل حققته قوات اجليش اليمني
في ذات اجلبهة ،حيث حررت قرية «خشبان» ،باإلضافة إلى عدد من
التباب احمليطة بجبل النار االستراتيجي ،واملطلة على قرية آل حسن،
وقطعت خطوط إمداد ميليشيات احلوثي املتمردة ،إلى أغلب مواقعها
في جبل النار .ويخوض اجليش اليمني ،مدعوماً من قوات التحالف،
عمليات عسكرية واسعة في أكثر من  8محاور قتالية في معقل احلوثيني
مبديريات محافظة صعدة.

أعلن املجلس العسكري بالسودان ،أم��س اإلثنني ،إرج��اء إعالن
املجلس السيادي مل��دة  48ساعة بطلب من «ق��وى إع�لان احلرية
والتغيير» ،قائدة احل��راك االحتجاجي ،حتى تتوافق األخيرة بني
مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ 5للمجلس.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة السياسية في
املجلس العسكري ،شمس الدين كباشي ،تابعها مراسل األناضول.
وأكد كباشي حرص املجلس العسكري التام على تطبيق املصفوفة
الزمنية املرفقة مع اإلع�لان الدستوري اخلاصة بتحديد توقيتات
تشكيل هياكل السلطة االنتقالية .وأوض��ح أن املجلس العسكري
و»ق���وى إع�لان احل��ري��ة والتغيير» عقدا اجتماعا مطوال بالقصر
الرئاسي  ،اتسم بروح املسؤولية والشراكة ،وبحثا خالله إجراءات
تشكيل مجلس ال��س��ي��ادة .ولفت إل��ى أن اجلانبني أك��دا التزامهما
بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة االنتقالية املعلنة ،حسب ما ورد في
املصفوفة املرفقة مع الوثيقة الدستورية .وأضاف« :كل طرف سلم
أسماء مرشحيه اخلمسة ملجلس السيادة ،وأن قوى التغيير تراجعت
عن ترشيح بعض األسماء التي كانت قدمتها لعضوية املجلس،
وطلبت منحها مهلة  48ساعة لتسليم قائمة مرشيحها النهائية».
وأعلن املرشح للمجلس السيادي من قبل قوى التغيير ،طه عثمان،
اعتذاره عن الترشح لعضوية املجلس السيادي.
وبني أن اعتذاره يأتي التزاما بقرار «جتمع املهنيني السودانيني»،
أب��رز مكونات قوى التغيير ،بعدم املشاركة في املجلس السيادي
ومجلس الوزراء ،وكذلك بسبب االنقسام الذي أحدثه ترشيحه.

األردن يستدعي السفير اإلسرائيلي
لتأكيد إدانته ورفضه االنتهاكات بالقدس

دعا الرئيس العراقي برهم صالح الواليات املتحدة االمريكية وايران
الى تخفيف حدة التوتر في املنطقة والعمل على ترسيخ االمن والسالم
.جاء ذلك في لقاءين منفصلني للرئيس العراق مع السفير االمريكي لدى
العراق ماثيو تيولر والسفير االيراني لدى بغداد ايرج مسجدي.
وذكرت الرئاسة العراقية في بيان ان صالح اكد في اللقاءين ضرورة
تخفيف حدة التوتر واعتماد احل��وار البناء وتعزيز التعاون االمني
املشترك النهاء االزم��ات في املنطقة ومبا يسهم بترسيخ االمن والسلم
الدوليني.
واضافت انه بحث مع السفير االمريكي سبل تعزيز العالقات بني
البلدين وتطوير اف��اق التعاون في امل��ج��االت كافة خدمة للمصالح
املشتركة كما بحث مع السفير االيراني سبل تعزيز التعاون العراقي
االيراني املشترك.

يشارك وزير اخلارجية االمريكية مايك بومبيو اليوم
الثالثاء في جلسة مجلس االم��ن الدولي التابع لالمم
املتحدة اخلاصة ملناقشة السالم في الشرق االوسط.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلاريجية االمريكية
مورغان ارتاغوس في بيان ان جلسة مجلس االمن التي
ستعقد في نيويورك ستناقش التحديات والعراقيل
امام السالم واالمن في الشرق االوسط والدعم االداري
للحلول متعددة االطراف.
واضافت ان الوزير يلتقي على هامش اجللسة االمني
ال��ع��ام ل�لامم املتحدة انطونيو غوتيريس والرئيس
الصربي الكسندر فوتشيتش.
من جهته اع��رب وزي��ر اخلارجية مايك بومبيو في
سلسلة تغريدات له عن تطلعه لزيارة نيويورك من اجل
املشاركة في جلسة مجلس االمن ملناقشة السالم واالمن
في الشرق االوسط.
وب�ين ان امل��ب��اح��ث��ات م��ع االم�ي�ن ال��ع��ام غوتيريس
ستتمحور حول «السبل املشتركة بني واشنطن واالمم
امل��ت��ح��دة للعمل معا وال��ت��وص��ل ال��ى ح��ل��ول ملواجهة
التحديات العاملية».

اجلزائر :إحباط محاولة
 29شخصا للهجرة غير
الشرعية نحو أوروبا
اعلنت ق��وات خفر السواحل اجلزائرية توقيف 29
شابا إثر محاولتهم للهجرة غير الشرعية من سواحل
(وهران) غربي البالد نحو أوروبا.
وقالت ق��وات خفر السواحل في بيان ان��ه مت ضبط
ه��ؤالء االشخاص في عمليتني منفصلتني حيث شملت
العملية االولى القبض على  12شخصا على بعد  11ميال
شمال غرب شاطئ (رأس فالكون).
واضاف البيان ان العملية الثانية شملت القبض على
 17شخصا كانوا على منت قارب مطاطي حيث مت ضبطهم
على بعد أربعة اميال بحرية شمال ميناء (وهران).

تونس :انسحابات متوقعة
من السباق الرئاسي

إس ��رائ� �ي ��ل :ن �س �ت �ع��د ل�ع�م�ل�ي��ة
عسكرية واسعة في غزة
ق��ال وزي��ر الطاقة اإلسرائيلي ،يوفال شتاينتس ،إن إسرائيل
تستعد لعملية «عسكرية واسعة» ،في قطاع غزة ،رافضا االنتقادات
توجه إلى رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،بشأن التعامل مع
التي ّ
األوضاع في القطاع.
وقال شتاينتس في حديث لهيئة البث اإلسرائيلية ،أمس اإلثنني»:
أعتقد أن رئيس الوزراء يتصرف بحزم ،ولكن بحكمة وبعناية ،نحن
نستعد لعملية واسعة في غزة».
وأشار إلى أن «إسرائيل تتخذ االستعدادات الحتمال القيام بعملية
عسكرية موسعة في القطاع ،في حال لم يكن هناك أي خيار آخر».
ولكن شتاينتس استدرك »:لكن لدينا قرار آخر ،مبنع التموضع
اإليراني في سوريا ،نقوم هناك مبئات العملية املعلنة والسرية»،
في إشارة الى مهاجمة أهداف تقول إسرائيل إنها تابعة إليران في
سوريا.

بومبيو يشارك بجلسة
مجلس االمن حول السالم
في الشرق االوسط

انتهاكات إسرايئلية في املسجد األقصى

استدعت وزارة اخل��ارج��ي��ة األردن��ي��ة
السفير اإلسرائيلي في عمان لتأكيد ادانة
عمان ورفضها القاطع النتهاكات اسرائيل
ف��ي املسجد االق��ص��ى بالقدس واملطالبة
بالوقف ال��ف��وري للممارسات «العبثية
االستفزازية» التي تشكل خرقا للقانون
الدولي.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة
سفيان القضاة ف��ي تصريح صحفي ان
ام�ين ع��ام ال����وزارة السفير زي��د ال��ل��وزي

أبلغ السفير االسرائيلي «رسالة حازمة»
حلكومته تتضمن املطالبة بالوقف الفوري
النتهاكات اسرائيل التي تستهدف تغيير
الوضع التاريخي والقانوني القائم في
احلرم الشريف.
واضاف ان االردن أكد خالل اللقاء ادانته
الشديدة لتصريحات وزير األمن الداخلي
االسرائيلي بخصوص الوضع القائم في
املسجد األقصى والسماح بصالة اليهود
فيه كما شدد على ان املسجد بكامل مساحته

البالغة  144دومنا ( 144ألف متر مربع
تقريبا) هو «مكان عبادة وصالة للمسلمني
فقط».
وأعرب املتحدث عن رفض األردن اغالق
بوابات املسجد ومنع دخول املصلني اليه
أو وضع أية قيود على الدخول حتت أية
ذري��ع��ة أو حجة وف��ي مختلف ال��ظ��روف
واألح�����وال م��ط��ال��ب��ا إس��رائ��ي��ل ب��اح��ت��رام
التزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي
والقانون الدولي اإلنساني.

أع��ل��ن م��رش��ح لالنتخابات الرئاسية ف��ي تونس،
انسحابه من املنافسة في هذا االستحقاق االنتخابي،
وسط توقعات بتسجيل انسحابات أخرى خالل األيام
املقبلة لصالح املرشحني البارزين ،تفاديا للتصادم
االنتخابي ال��ذي قد يحصل ،وجتنبا لتشتت أص��وات
الناخبني .وكانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
أعلنت أن ع��دد املرشحني ال��ذي��ن مت قبولهم للتنافس
على منصب الرئاسة ،منتصف سبتمبر املقبل ،بلغ 26
مرشحا ،يتوزعون على  4تيارات سياسية ،هي التيار
الوسطي احلداثي ،والتيار اإلسالمي ،والتيار اليساري،
والتيار الليبرالي ،دفع كل تيار منهم بأكثر من مرشح.
وس��ج�� ّل أول ان��س��ح��اب م��ن امل��رش��ح�ين املقبولني
للمشاركة ،حيث أعلن رئيس حزب «تونس بيتنا» فتحي
الورفلي ،سحبه ترشحه ليدعم مرشحة حزب «األمل»
ومنافسته سلمى اللومي ،وبذلك يكون أول انسحاب من
سباق الرئاسة االنتخابي ،بينما يتوقع أن تشهد األيام
القادمة انسحابات جديدة.
في هذا السياق قال احمللل السياسي فريد العليبي ،إن
القائمة األولية للمرشحني أظهرت أن كل عائلة سياسية
لديها أكثر من مترشح ،وهو مشهد سيساهم في تشتيت
أصوات الناخبني وتعقيد املواجهة الرئاسية.

