
أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس 
األح���د، اع��ت��راض وإس��ق��اط ط��ائ��رة مسيرة 

جلماعة احلوثي جنوبي السعودية.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء ال��س��ع��ودي��ة عن 
املتحدث باسم قوات التحالف، تركي املالكي، 
أن القوات متكنت من اعتراض وإسقاط طائرة 
ب��دون طيار أطلقها احلوثيون من صنعاء 

باجتاه أهداف مدنية بخميس مشيط. 
وأوض��ح املالكي أن التحالف يتخذ كافة 
اإلج���راءات العملياتية وأفضل ممارسات 
قواعد االشتباك للتعامل مع هذه الطائرات 

حلماية املدنيني. 
وأضاف أن »احملاوالت اإلرهابية املتكررة 
تعبر ع��ن ح��ال��ة ال��ي��أس«، و«ت��ؤك��د حجم 
اخلسائر بعناصرها اإلرهابية والتي تزج 
بهم كل يوم في معركة خاسرة، مما سبب لها 

حالة من السخط االجتماعي والشعبي«. 
وأك���د ع��ل��ى »اس��ت��م��رار ق��ي��ادة ال��ق��وات 
املشتركة للتحالف بتنفيذ االجراءات الرادعة 
لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، 
ومبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني 

وقواعده العرفية«.
وفي وقت سابق ، أعلنت جماعة احلوثي 
استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة امللك 

خالد جنوبي السعودية بطائرات مسيرة. 
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة »امل��س��ي��رة« ع��ن املتحدث 
باسم قوات احلوثيني، يحيى سريع، قوله 
إن »س��اح اجل��و املسير نفذ ع��دة هجمات 
بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي«.  
وأض��اف »سريع«، إن الهجمات »استهدفت 

ب��رج ال��رق��اب��ة ف��ى امل��ط��ار وك��ان��ت اإلص��اب��ة 
مباشرة«. 

أشار إلى أن الهجمات »تسببت في تعطيل 
املاحة اجلوية فى املطار«.  كما أعلن املتحدث 
احلوثي أن ساح اجلو املسير عاود هجماته 
بقصف ب��رج الرقابة فى قاعدة امللك خالد 

اجلوية بخميس مشيط. 
ودأب احلوثيون خال األسابيع املاضية 
على إعان استهدافهم ملناطق جنوبي اململكة 
بطائرات مسيرة، في حني يعلن التحالف 

التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.
وللعام اخل��ام��س على ال��ت��وال��ي، يشهد 
اليمن حربا بني القوات املوالية للحكومة 
ومسلحي احل��وث��ي املتهمني بتلقي دع��م 
إيراني، واملسيطرين على محافظات بينها 

صنعاء منذ سبتمبر 2014. 
ومنذ مارس 2015، يدعم حتالف عسكري 
عربي، القوات احلكومية مبواجهة احلوثيني، 
وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ 
بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف 

يونيو. 
وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة اليمنية، إنها »ستتصدى بقوة وحزم 

لتمرد املجلس االنتقالي اجلنوبي«.
وذك���رت ال����وزارة وهيئة األرك����ان، في 
بيان لها، نشرته على موقع اجليش اليمني 
»سبتمبر ن��ت« أن »أل��وي��ت��ه��ا العسكرية 
ومبساندة من ق��وات األم��ن تصدت لهجوم 
م��س��ل��ح ع��ل��ى م��ؤس��س��ات ال���دول���ة امل��دن��ي��ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة ف��ي م��دي��ن��ة عتق 

مبحافظة شبوة«، جنوب شرقي اليمن.
وأوضحت أن ذلك »الهجوم جاء استمرارا 
خلطة التمرد املسلح الذي ابتدأته املليشيات 

التابعة ملا يعرف باملجلس االنتقالي في 
العاصمة املؤقتة عدن وأبني )جنوب(«.

وأش���ارت إل��ى أن »السلطة احمللية في 

محافظة شبوة، بذلت كل اجلهود املمكنة 
لتجنب تلك املواجهات استجابة لدعوات 
ال��ت��ه��دئ��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا اململكة العربية 

السعودية الشقيقة، إال أن تلك املجاميع 
استمرت في مخططها وتصعيدها وحشدها 

العسكري«.
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احلوار لغة  تغليب  على  ونحرص  »الرمثا«  في  محتجني  ممارسات  نستهجن  األردن: 
أعربت احلكومة األردنية عن استهجانها ممارسات 
»فئة قليلة« من احملتجني في مدينة )الرمثا( القريبة من 
احل��دود السورية ضد األمن العام على خلفية اج��راءات 
جمركية وجتارية اتخذتها حملاربة تهريب املمنوعات 

عبر املنافذ.

وقالت احلكومة في بيان بثته وكالة االنباء االردنية 
)بترا( »نحترم جميع وسائل االحتجاج السلمي ونحرص 
على تغليب لغة احلوار ونتفهم النقد البناء واملوضوعي« 
مستنكرة في الوقت ذات��ه املمارسات املتمثلة بإطاق 
العيارات النارية في الهواء ورشق دوريات األمن العام 

وال���درك باأللعاب النارية واحل��ج��ارة وإغ��اق الطرق 
باإلطارات املشتعلة والتعدي على املرافق العامة.

وأكدت »تفهمها التام« للظروف الصعبة التي عاشتها 
مدينة )الرمثا( خال األعوام املاضية جراء إغاق احلدود 

بسبب األوضاع األمنية في سوريا.
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إسرائيل: أحبطنا عملية 
لـ »فيلق القدس« 

اإليراني  من سورية
أعلن اجليش اإلس��رائ��ي��ل��ي،   إحباطه عملية خطط 
لتنفيذها  «فيلق القدس« اإليراني وميليشيات شيعية 
ضد أهداف إسرائيلية من سوريا. وقال اجليش في بيان: 
»أغ��ارت مقاتات جيش الدفاع على ع��دد من األه��داف 
اإلرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق«. وأضاف: 
»ج���اءت ال��غ��ارة ض��د نشطاء فيلق ال��ق��دس اإلي��ران��ي 
وميليشيات شيعية حرصت في األيام األخيرة على تنفيذ 
عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطاقا من األراضي 
السورية«. كما جاء في البيان: » احلديث عن عملية كان 
مخططا فيها إلط��اق عدد من احلوامات )املروحيات( 
املسلحة ضد أه��داف إسرائيلية«. وحّمل بيان اجليش 
اإلسرائيلي »إيران والنظام السوري املسؤولية املباشرة 

عن محاولة تنفيذ العملية التي مت إحباطها«.
من جانبها، قالت الوكالة الرسمية للنظام السوري 
»سانا« إن »مضادات الدفاع اجلوي تتصدى لصواريخ 
معادية في سماء دمشق، وتسقط معظمها في املنطقة 

اجلنوبية قبل أن تصل إلى أهدافها«.
وأضافت الوكالة »سماع دوي انفجارات في سماء 

دمشق«، مشيرة إلى أن »العدوان مستمر إلى اآلن«.

التركي  التحليق  البنتاغون: 
األمـــــــيـــــــركـــــــي فـــــــي الــــشــــمــــال 

السوري »نقطة حتول«
ق��ال املتحدث باسم وزارة ال��دف��اع األمريكية شون 
روبرتسون، إن تنفيذ أول حتليق مروحي تركي أمريكي 
في أجواء الشمال السوري، يعد نقطة حتول ناجم عن 
جهود مركز العمليات املشتركة لتنسيق جهود إنشاء 

املنطقة اآلمنة شرق الفرات.
وأوضح روبرتسون في إجابة عن تساؤالت مراسل 
األناضول، أن جنراال من تركيا وآخر من الواليات املتحدة 
األمريكية، أجريا طلعة استكشافية في أج��واء شرق 
الفرات عبر مروحية. وأض��اف أن هذه اخلطوة تظهر 
مدى إياء واشنطن اهتماما مبخاوف تركيا األمنية على 
حدودها اجلنوبية وإحال األمن في شمال شرق سوريا 

ومنع ظهور تنظيم داعش اإلرهابي مجددا في املنطقة.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، شروع مركز 
العمليات املشتركة مع الواليات املتحدة في العمل بطاقة 
كاملة وبدء تنفيذ خطوات املرحلة األولى ميدانيا إلقامة 

منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.
وفي 7 أغسطس احلالي، توصلت أنقرة وواشنطن 
التفاق يقضي بإنشاء »مركز عمليات مشتركة« في تركيا، 

لتنسيق وإدارة إنشاء املنطقة اآلمنة شمالي سوريا.

حتييد 9 من إرهابيي »بي كا كا« 
في غارات تركية شمال العراق

متكنت املقاتات التركية، م��ن حتييد 9 إرهابيني 
ملنظمة »بي كا كا« اإلرهابية، باستهداف مواقعهم في 

منطقة حفتانني شمالي العراق.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، امس األحد، 
أن الغارات على حفتانني جاءت في إطار عملية »املخلب-
3« التي أطلقتها القوات التركية في املنطقة املذكورة 
اجلمعة املاضية. وأضاف البيان أن الغارات استهدفت 

مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة اإلرهابية.
وفي 27 مايو املاضي، أطلقت القوات التركية »عملية 
املخلب« مبنطقة »هاكورك« شمالي العراق بهدف القضاء 
بشكل كامل على خطر اإلرهاب الذي يهدد الباد، أتبعتها 

بعملية املخلب2-.في 13 يوليو املاضي.

اجليش اليمني يصدى للحوثيني

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثي جنوبي السعودية

الدفاع اليمنية: سنتصدى بقوة لتمرد »االنتقالي« 

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار 
أخرى في ضاحية بيروت اجلنوبية 

كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة اسرائيلية مسيرة 
سقطت فجر أم��س  األح���د، وأخ���رى انفجرت ف��ي ضاحية بيروت 

اجلنوبية، دون معرفة األسباب.
ونقلت ال�قناة اللبنانية LBCI، عن املسؤول الذي لم تكشف اسمه، 
قوله: انه قرابة منتصف الليل سقطت طائرة استطاع اسرائيلية في 
منطقة معوض بالضاحية اجلنوبية للعاصمة اللبنانية، فوق سطح 
أحد املباني وقد متكن عناصر من احلزب من سحب الطائرة الى مكان 

آمن.
وبحسب املسؤول في احلزب فإن »العدو االسرائيلي أرسل طائرة 
استطاع ثانية الى املكان نفسه انفجرت من دون معرفة االسباب 

وسقطت في بؤرة خالية ما ادى الى نشوب حريق في املكان«. 
ولم يحدد املسؤول كيف ومن اجلهة التي اسقطت الطائرة بعد 
ساعات على اعان اسرائيل قصف اهداف لفيلق القدس التابع اليران 

في سوريا.

جتمع حول موقع سقوط طائرة مسيرة

قصف حوثي عنيف 
على حيس جنوب احلديدة

شنت ميليشيات احلوثي االنقابية، قصفاً مدفعياً وصفته مصادر 
ميدانيه بأنه »األعنف«، منذ أسابيع على مدينة حيس الواقعة جنوب 

احلديدة غربي اليمن.
وحتصد قذائف التصعيد احلوثي ضحايا مدنيني بصورة يومية 
في مدينة ومديرية حيس جنوب احلديدة، وتساقطت القذائف على 
األحياء السكنية واملقابر على السواء، تزامناً مع استئناف وجتدد 

اخلروقات واالستهداف املدفعي داخل مدينة احلديدة.
وأف��اد املركز اإلعامي أللوية العمالقة، أن امليليشيات أطلقت 
عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 على 

األحياء السكنية شرق مدينة حيس.
وأكدت مصادر محلية، سقوط قذيفة هاون على أحد املباني األثرية 
الكائنة في وسط املدينة مما أدى إلى إصابة طفل يدعى زكريا الطيب 
علي بعكر ويبلغ من العمر 7 سنوات بجروح حينما كان ماراً بجوار 

املبنى الذي تعرض للقصف.
وأصيبت ام��رأة مسنة في العقد اخلامس من عمرها برصاص 
قناصة ميليشيات احلوثي، مساء اجلمعة، في مدينة حيس، حيث 
تعرضت املسنة نعمة صالح عبده حمنة إلصابة بالغة برصاصة 
أطلقها قناصة امليليشيات في ال��رأس ونقلت إلى مستشفى حيس 

امليداني لتلقي العاج، ووصفت مصادر طبية حالتها باحلرجة.

الـــرئـــيـــس اجلـــــزائـــــري املـــؤقـــت 
يقيل مدير األمن الوطني

أنهى الرئيس اجلزائري املؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام العميد 
عبد القادر بوهدبة بصفته مديرا عاما لألمن الوطني، وعنّي خليفة 

أونيسي خلفا له.
وتولى مراقب الشرطة أونيسي خليفة عّدة مناصب في سلك األمن، 
من بينها منصب مدير شرطة احلدود، باإلضافة إلى عمله القيادي في 

املديرية العامة لألمن الوطني ملا يزيد عن 11 سنة.
وقبل تعيني بوهدبة في املنصب كان يشغل منصب مدير الشرطة 
القضائية باملديرية العامة لألمن الوطني اجلزائري، كما انتخب 
سنة 2012 عضوا ممثا للدول اإلفريقية في منظمة الشرطة الدولية 

»اإلنتربول«.
وجاءت إقالة بوهدبة من مهامه بينما كان في مهمة عمل ميدانية، 
السبت، حيث قام بزيارة تفقدية إلى مركزي مراقبة برية لشرطة 
احلدود بوالية الطارف، وذلك للوقوف على مدى تطبيق اإلجراءات 
التسهيلية واألمنية في هذه الفترة من السنة التي تشهد مرور أعداد 

كبيرة من املسافرين.

نظام األسد يعزز قواته
شيخون  خـــان  مــديــنــة  شــمــال   

االستراتيجية 
أرسل اجليش السوري تعزيزات الى شمال مدينة خان شيخون 
االستراتيجية في محافظة إدلب، في محاولة ملواصلة تقدمه في هذه 

املنطقة اخلارجة عن سيطرته منذ سنوات عدة.
ومتكنت ق���وات اجل��ي��ش ال��س��وري اجلمعة م��ن السيطرة على 
كافة البلدات والقرى التي كانت حتت سيطرة الفصائل اجلهادية 
واملعارضة في ريف حماة الشمالي، بعد تقدمها جنوب خان شيخون 

التي سيطرت عليها بالكامل.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان رامي عبد الرحمن 
لوكالة ف��ران��س ب��رس السبت »يحشد النظام ق��وات��ه شمال خان 

شيخون، متهيداً ملواصلة تقّدمها باجتاه منطقة معّرة النعمان«.
وأفاد املرصد عن غارات سورية وروسية كثيفة تستهدف السبت 

القرى احمليطة مبعرة النعمان.
وقال عبد الرحمن إنها تأتي في »إطار سياسة األرض احملروقة 

التي تتبعها قوات النظام بدعم روسي قبل بدء هجماتها البرية«.

حمدوك: اختيار الوزراء سيتم 
وفقا ملعايير قوى التغيير

ق��ال رئيس احلكومة السودانية اجلديد، عبد الله حمودك، إن 
اختيار الوزراء سيتم وفق املعايير التي وضعتها قوى »إعان احلرية 

والتغيير«، وتعتمد باألساس على الكفاءات.
وأدى حمدوك اليمني الدستورية رئيًسا للحكومة خال فترة 
انتقالية من 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خالها 
السلطة كل من املجلس العسكري )احلاكم سابقا( وقوى التغيير، 

قائدة احلراك الشعبي.
وأضاف حمدوك، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أنه سيعمل مع 

فريق، وليس بشكل شخصي.
وأضاف أنه اتفق مع قوى التغيير على برنامج لثاثة أعوام، ولن 
حتدث خافات حوله، السيما وأن قوى التغيير متوافقة على برنامج 

حد أدنى.
وتابع أن البرنامج الذي سيعمل عليه لكن يكون ثابتا، بل مرنا 

قابا للتغيير والتعديل والتطور.
وزاد بقوله: »أعلم أن املهمة التي أوكلت إلي صعبة وعظيمة، 

ولكني سأعمل مع الشعب السوداني للعبور بالباد إلى بر األمان«.
ومضى قائًا إن »الثورة السودانية، التي انطلقت في 19 ديسمبر 
املاضي أثبتت أنها ثورة مختلفة، وشاركت فيها مدن السودان في كل 
أنحاء الباد.. هذه املساهمة الشعبية ألجل اخلروج بالسودان إلى 

مجتمع تعددي دميقراطي«.
واندلعت احتجاجات شعبية في ذلك التاريخ، منددة في البداية 
بتردي األوضاع االقتصادية، قبل أن تطالب برحيل الرئيس آنذاك 
عمر البشير، حتى عزلت قيادة اجليش، في 11 أبريل املاضي، البشير 

من الرئاسة )1989: 2019(.

هي  الـــســـعـــوديـــة  اإلمـــــــــارات: 
مـــن تـــقـــرر اســـتـــمـــرارنـــا فــي« 

التحالف« من عدمه
قال وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتي، »أنور قرقاش«، 
إن السعودية هي من تقرر استمرار دور أبوظبي ضمن قوات 

التحالف العربي من عدمه.
ج��اء ذل��ك ف��ي تغريدات للوزير اإلم��ارات��ي على حسابه في 
»تويتر«، فجر أمس  األحد، تعليقا على مطالبات مينية شعبية 
وشبه رسمية بإلغاء دور أبوظبي في اليمن على خلفية دعمها 

لقوات االنتقالي اجلنوبي االنفصالية.
وأض���اف »ق��رق��اش« »م��ن واق��ع عاقتنا االستراتيجية مع 
السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورن��ا في مساندة 

االستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه«.
وتابع »ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شموال وخاصة في 
الظروف الصعبة احمليطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور 

الرياض احملوري والقيادي«. 
وأشار الوزير اإلماراتي إلى أن »التحالف السعودي اإلماراتي 
ض���رورة إستراتيجية ف��ي ظ��ل التحديات احمليطة«. وق��ال إن 
»مشاركة االم��ارات في عاصفة احلزم وضمن التحالف العربي 
ج��اءت استجابة ل��دع��وة خ��ادم احل��رم��ني الشريفني«. وأض��اف 
»استمرارنا في اليمن ضمن التحالف ال��ذي تقوده السعودية 

الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة«.
واألسبوع املاضي طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، باالستغناء عن مشاركة اإلمارات 

في احلرب الدائرة في اليمن.


