
شنت قوات اجليش اليمني، هجوماً عنيفاً 
ضد ميليشيات احلوثي االنقالبية في مديرية 
الصفراء شمالي محافظة ص��ع��دة، املعقل 

الرئيس للحوثيني، أقصى شمال البالد.
وأف��اد املركز اإلع��الم��ي للقوات املسلحة 
اليمنية، أن اجليش الوطني هاجم مواقع 
تسيطر عليها ميليشيات احل��وث��ي شمال 
مديرية الصفراء، متكنت خالله من حترير 
جبل ال��ع��دا وق��رى ع��ار والنقعة وع��دد من 

املواقع احمليطة.
ونقل املركز عن مصدر عسكري، أن املعارك 
ال ت��زال مستمرة حتى اللحظة، وأن أبطال 
اجليش الوطني يواصلون التقدم باجتاه 
جبل األش��ر، وسط فرار عناصر ميليشيات 
احلوثي االنقالبية بعد تكّبدها خسائر في 

العتاد واألرواح.
ويخوض اجليش اليمني، مدعوماً من 
قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في 
أكثر من 8 محاور قتالية في معقل احلوثيني 

مبديريات محافظة صعدة.
وأصيب 3 مدنيني بينهم طفل بجروح 
بالغة، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات 
احلوثي االنقالبية، على منازل املواطنني في 
مديرية حيس جنوب مدينة احلديدة، غربي 

اليمن.
وق��ال��ت م��ص��ادر محلية إن ميليشيات 
احلوثي جددت قصفها باملدفعية وصواريخ 
الكاتيوشا على مدينة حيس أصيب جراءها 
امل��واط��ن��ان نصر عبدالقادر مطري ونبيل 

عبدالله قاسم بجروح مختلفة.

وأضافت، أن الطفل »محمد بجاش محمد« 
البالغ من العمر 13 عاماً، أصيب بطلق ناري 

في الفخذ األمين أطلقه قناص حوثي.
وأش��ارت، إلى نقل املصابني الثالثة إلى 
املستشفى امليداني لتلقي اإلسعافات األولية 

والرعاية الطبية الالزمة.
وب��ح��س��ب امل���ص���ادر، ف���إن امليليشيات 
أطلقت ق��ذائ��ف املدفعية وال��ه��اون صوب 
منازل املدنيني، حيث سقطت قذائف الهاون 
وسط مديرية حيس، وخلفت أضراراً بالغة 

باملنازل وممتلكات املواطنني.
وأوضحت أن قذائف الهاون سقطت على 
منزل املواطن محمد علي الذهب وأدت إلى 
تدمير أجزاء منه وإتالف سيارته كما سقطت 
ق��ذائ��ف أخ��رى على منزل امل��واط��ن حمدان 

املجعشي وأحلقت أضرارا بالغة باملنزل.
وأك��دت امل��ص��ادر أن ميليشيات احلوثي 
ص��ع��دت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة م��ن عمليات 
القصف واالستهداف على منازل املواطنني في 
مختلف مناطق ومديريات محافظة احلديدة 
بشكل هستيري، في ظل جتاهل أممي جتاه 
تلك االنتهاكات واجل��رائ��م اإلنسانية التي 

تقدم عليها امليليشيات.
وم��ن��ذ دخ���ول ات��ف��اق استوكهولم حيز 
التنفيذ ف��ي 18 ديسمبر امل��اض��ي، تواصل 
امليليشيا احلوثية خرق وقف إط��الق النار 
ف��ي احل��دي��دة وتشن قصفا متواصال على 
املناطق األهلة بالسكان في مديريتي حيس 
والتحيتا، مع تصعيد لهجماتها باحلديدة في 

مسعى لنسف اتفاق السويد.

alwasat.com.kw

اإلمارات جتدد موقفها كشريك في حتالف دعم الشرعية باليمن
أعربت اإلمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة 
وتفصيالً جلميع امل��زاع��م واالدع����اءات التي ُوجهت إليها 
حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في 
التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة 

الوضع الراهن في جنوب اليمن.
جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، 
نائب املندوبة الدائمة والقائم باألعمال لدى البعثة الدائمة 
للدولة لدى األمم املتحدة بصفته الوطنية، أمام االجتماع 

ال��وزاري اخلاص الذي عقده مجلس األمن الدولي الثالثاء، 
ح��ول التحديات التي تعترض حتقيق السالم واألم��ن في 
الشرق األوسط في إطار البند املعنون »صون السلم واألمن 

الدوليني«، وفق وكالة األنباء اإلماراتية »وام«.
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250 سجينًا بإقليم  هروب 
»بابوا« اإلندونيسي وسط 

احتجاجات مطالبة باالنفصال
أعلنت ال��ش��رط��ة اإلندونيسية أم���س  االرب��ع��اء 
هروب أكثر من 250 سجينا من سجن بإقليم )بابوا( 
الواقع في أقصى شرق اندونيسيا حيث يشهد اإلقليم 
وإقليم )بابوا( الغربي احتجاجات واسعة مطالبة 

باالنفصال عن اندونيسيا.
وق��ال املتحدث باسم امل��دي��ر ال��ع��ام للمؤسسات 
اإلص��الح��ي��ة ف��ي وزارة ال��ق��ان��ون وح��ق��وق اإلنسان 
االندونيسية آدي كسمانتو في تصريح صحفي ان 
املتظاهرين قاموا بإشعال النار في مكاتب تابعة 
للحكومة مبدينة )سورونغ( ثم توجهوا نحو السجن 

العام الستفزاز السجناء.
واضاف أن حارس السجن أصيب في االضطرابات 
التي أحدثها السجناء داخ��ل السجن واملتظاهرون 
خارجه موضحا ان 258 سجينا متكنوا من الهرب من 

بني 547 سجينا وانه مت القبض على بعضهم.

مستشار الرئيس الفلسطيني 
يؤيد فتوى الريسوني 

بجواز زيارة القدس
أي��د مستشار الرئيس الفلسطيني في رام الله، 
محمود الهباش، فتوى رئيس االحتاد العاملي القطري 
لعلماء املسلمني، الشيخ أحمد الريسوني، التي أجاز 

فيها زيارة القدس في ظل االحتالل اإلسرائيلي.
وانتقد الهباش، في بيان صحافي، الفتوى السابقة 
ليوسف القرضاوي بتحرمي زيارة القدس، حيث رأى 
أنها أعاقت التضامن العربي واإلسالمي مع املدينة 
وأهلها، أيضا أيد الفتوى اجلديدة مفتي حماس مروان 
أب��و راس، كما طلب أن ت��درس ه��ذه الفتوى بشكل 

مستعجل.
وق��ال »هناك من هم ضد هذا ال��رأي، ومنها فتوى 
سابقة للشيخ د. يوسف القرضاوي، التي صرح فيها 
مبنع هذه الزيارة ألنها تفضي إلى التطبيع شئنا أم 
أبينا، وكذلك فتوى د. علي القرة داغي، األمني العام 
لالحتاد العاملي القطري لعلماء املسلمني، والتي أكد 
فيها حرمة مثل هذه الزيارات، ألنها تفضي للتطبيع، 
وإق��رار احملتل بسلطته على املسجد األقصى، وكذلك 
فتوى للشيخ عكرمة صبري خطيب املسجد األقصى 

مبنع الزيارة حيث إنها تفضي إلى التطبيع«.

قتلى في ميليشيات حزب الله 
العراقي بعد انفجار مخزن عتاد 
أك��د ال��دف��اع املدني العراقي وق��وع انفجار في 
مخزن عتاد مليليشيات حزب الله العراقي، فصيل 
من احلشد الشعبي، وذل��ك في قاعدة بلد اجلوية 

مبحافظة صالح الدين.
وأف����ادت م��ص��ادر ب��وق��وع قتلى وج��رح��ى في 
صفوف ميليشيات حزب الله، التي تدعمها إيران، 
من جراء االنفجار. وذكرت املصادر أن 3 صواريخ 
استهدفت مخازن أسلحة أرسلتها إي��ران لفصيل 

احلشد الشعبي.
وأعلنت وسائل إعالم إيرانية أن االستخبارات 
العراقية تشتبه أن االنفجار جنم عن قصف نفذته 
طائرة مسيرة. وقالت وكالة األنباء العراقية إن 
فرق الدفاع املدني حتاول السيطرة على احلريق، 

وجنحت الحقا في إخماده.
واالنفجار هو األح��دث في سلسلة غامضة من 
االنفجارات التي هزت قواعد عسكرية ومستودعات 

أسلحة في أنحاء املدينة مؤخرا.

مليشيا احلوثي تقتل املدنيني

»احلوثي« تقصف منازل املدنيني باحلديدة باملدفعية والصواريخ

صعدة شمال  جديدة  مواقع  يحرر  اليمني  اجليش 

البرهان يؤدي اليمني رئيسًا ملجلس السيادة في السودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمني أم��س  األربعاء رئيسا 
ملجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان، وذلك أمام رئيس القضاء. 
وأدى األعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمني في وقت الحق. 

وأدى  أيضا عبد الله حمدوك املرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمني.
وكان املتحدث باسم املجلس االنتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، 

قد أعلن، تشكيلة املجلس السيادي.
وقبل ذلك ذكرت مصادر في قوى احلرية والتغيير السودانية، أن عبد 
العزيز احللو، رئيس احلركة الشعبية شمال، هدد باستئناف القتال إذا مت 

اختيار صديق تاور مرشح قوى التغيير ملجلس السيادة.
وتسلم املجلس االنتقالي في السودان، أسماء مرشحي قوى احلرية 
والتغيير للمجلس السيادي. وجاء ذلك خالل اجتماع عاجل بني االنتقالي 

والتغيير إلجازة القائمة النهائية للسيادي.
وفي وقت سابق، حسمت قوى احلرية والتغيير أمر مرشحيها اخلمسة 
للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب 
األمن القومي. وقالت مصادر إنه سيتم إعالن األسماء في مؤمتر صحافي 

عقب صدور املرسوم الدستوري بتعيينهم.

البرهان يرفع وثيقة السودان

اجليش السوري يقترب
 من السيطرة على خان شيخون 

بعد انسحاب املعارضة
اقتربت ال��ق��وات احلكومية السورية فيما يبدو م��ن استعادة 
السيطرة على بلدة خان شيخون االستراتيجية اخلاضعة لسيطرة 
مقاتلي املعارضة منذ عام 2014، وذلك في إطار هجوم كبير تدعمه 

روسيا النتزاع آخر معقل كبير ملعارضي الرئيس بشار األسد.
وق��ال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ومصدر عسكري موال 
لدمشق إن مقاتلي املعارضة انسحبوا من خان شيخون ليل االثنني 
لكن جماعة املعارضة الرئيسية في املنطقة قالت إن مقاتليها ال يزالون 

يسيطرون على جزء من البلدة وما زال القتال مستمرا.
وستمثل استعادة خان شيخون مكسبا مهما لألسد في منطقة 
شمال غرب البالد حيث يصطدم مسعاه الستعادة ”كل شبر“ من 

أراضي سوريا بعقبات منها وجود قوات تركية على األرض.
ولقي قرابة 100 شخص حتفهم في خ��ان شيخون ع��ام 2017 
عندما تعرضت البلدة لهجوم بغاز السارين وصف بأنه األكثر فتكا 
باألسلحة الكيماوية في احلرب السورية. ودفع الهجوم الواليات 

املتحدة لتوجيه ضربة صاروخية ضد قاعدة جوية سورية.
وقالت قناة اإلخبارية السورية في بث من أطراف خان شيخون 
إن القوات احلكومية تقاتل املسلحني الذين ما زالوا داخل البلدة بعد 
أن وسعت القوات نطاق سيطرتها واستعادت طريق سريع مير عبر 

املدينة.

ب�����������رن�����������ام�����������ج ال�����������ص�����������واري�����������خ 
الباليستية اجلديد

 في السعودية يقلق إيران
حت��دث��ت مجلة »إن��ت��رن��اش��ون��ال بوليسي داي��ج��س��ت« ع��ن قيام 
السعودية بتطوير برنامج ص��واري��خ باليستية داخ��ل أراضيها 
بتعاون مباشر مع الصني، متسائلًة عن الكيفية التي اكتسبت بها 

السعودية الدراية الفنية املتمثلة في بناء مثل هذه املنشأة.
وأش���ارت املجلة في تقريرها إل��ى أن السعودية تريد من هذا 
البرنامج أن يكون مبثابة إج��راٍء وقائي ضد إي��ران نظير الهجمات 
الصاروخية املتكررة التي شنها املتمردون احلوثيون املدعومون من 
إيران في اليمن، األمر الذي جعل اململكة تبدي عدم اكتراثها مبا يفكر 

به بقية العالم فيما يخص طموحاتها.
وأوض��ح التقرير أن السبب اآلخ��ر يكمن في تراجع العالقات 
السعودية مع احللفاء الغربيني، األمر الذي دفعها إلى توسيع دائرة 

احللفاء االستراتيجيني.

ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي ي���دع���و إل��ى 
ت���ق���وي���ة ال���ط���ب���ق���ة ال���وس���ط���ى 

ورفع نسبة النمو
دعا العاهل املغربي محمد السادس إلى تقوية الطبقة الوسطى 

وتوسيع قاعدتها من خالل رفع مستوى النمو وحتقيق العدالة.
وقال العاهل املغربي في خطاب وجهه إلى الشعب عبر اإلذاعة 
والتلفزيون مبناسبة ذك��رى ”ثورة امللك والشعب“ التي استعاد 
فيها املغرب استقالله عن فرنسا إن ”املغرب ولله احلمد، بدأ خالل 
السنوات األخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل 

متاسك واستقرار.“
وأضاف أنه ”يتعني العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف 

املالئمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها.“
وقال إن هذا لن يتأتى إال ”بتحقيق مستويات عليا من النمو وخلق 

املزيد من الثروات وحتقيق العدالة في توزيع ثمارها.“
وتابع أنه ”بغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، 
فإن األهم هو العمل على جتاوز املعيقات، التي حتول دون حتقيق منو 

اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء االجتماعي.“

اجليش الليبي يقصف مواقع »الوفاق« وتصعيد مرتقب بطرابلس
قال اجليش الليبي، إن سالح اجل��وّ شن غ��ارات عنيفة ، على 
مواقع امليليشيات املسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق في 
العاصمة طرابلس، حيث بدأ اجلانبان في ترتيبات لتصعيد حربي 

جديد.
وعادت االشتباكات بني الطرفني مجّددا إلى ذروتها، ضواحي 
العاصمة طرابلس، خاصة في منطقتي عني زارة وكريزما، بعد 
هدوء نسبي ساد هذه اجلبهات، وسط توقعات بتصاعد املواجهات 
خ��الل الساعات ال��ق��ادم��ة، بعد وص��ول تعزيزات عسكرية من 

اجلانبني إلى محاور القتال. وفي هذا السياق، أعلنت قوات الوفاق 
وصول تعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى محاور القتال، وتّوعدت 
بتغيير مجريات املعركة لصاحلها، وذلك بعد ساعات من التحاق 
ع��دة تشكيالت عسكرية بقوات اجليش الليبي، للمشاركة في 
العمليات القتالية ضد املليشيات املسلحة املوالية للوفاق، وهو 
ما يوحي بتصعيد حربي مرتقب داخل العاصمة، رغم التحذيرات 
األممية والدولية، من مخاطر ذلك على العملية السياسية في البالد 

وعلى سالمة املدنيني.

أستراليا تنضم للقوة البحرية لتأمني املالحة في اخلليج
أعلن رئيس ال��وزراء األسترالي سكوت موريسون أّن بالده ستنضّم 
إلى قوة بحرية تقودها الواليات املّتحدة لتأمني املالحة في اخلليج وسط 

التوترات املتزايدة بني واشنطن وطهران.
وقال موريسون إّن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة 

استطالع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم.
وكان وزيرا اخلارجية والدفاع األميركيان مايك بومبيو ومارك إسبر 

طلبا خالل زي��ارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر أن تساهم 
أستراليا في تسيير دوري��ات في اخلليج حلماية سفن الشحن أثناء 
عبورها مضيق هرمز االستراتيجي. وأطلقت الواليات املتحدة فكرة 
تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو إثر هجمات استهدفت سفن 
شحن عدة في منطقة اخلليج وحّملت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران 

التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

رئيس وزراء تونس يتنازل عن جنسيته الفرنسية
أعلن رئيس ال��وزراء التونسي يوسف الشاهد، تنازله عن اجلنسية 
الفرنسية، من أجل الترشح لرئاسة البالد، وذلك تطبيقاً للدستور الذي 

مينع على مرشحي الرئاسة اجلمع بني جنسيتني.
وكتب الشاهد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك »تنص املادة 
رقم 74 من الدستور أن على كل مرشح لالنتخابات الرئاسية حامل 
جلنسية أخ��رى، أن يقدم تعهدا بالتخلي عن اجلنسية الثانية في حال 
فوزه باالنتخابات«، مضيفا »مثل مئات اآلالف من التونسيني الذين أقاموا 

واشتغلوا في اخلارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل 
تقدمي ترشحي لالنتخابات. =ودعا الشاهد الذي يعد من أبرز املرشحني 
على كرسي الرئاسة، منافسيه في االنتخابات الرئاسية املنتظرة منتصف 
سبتمبر املقبل، إلى القيام بنفس اخلطوة، قائال »على الذين يسعون 
لتحمل مسؤولية رئاسة اجلمهورية أن ال ينتظروا الفوز في االنتخابات 
حتى يقوموا بذلك، أدع��و كل املترشحني في هذه الوضعية أن يقوموا 

بنفس اإلجراء«.


