مقتل جنديني في هجوم لـ «حركة الشباب» جنوب غربي الصومال
قتل جنديان صوماليان على األقل وأصيب اثنان آخران،
في هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب الصومالية ،جنوب
غربي البالد ،بححسب مسؤولني.
ووقع الهجوم في بلدة داينوناي ،التي تبعد نحو  25كلم

8

جنوبي مدينة بايدوا ،العاصمة اإلداري��ة لوالية «ساوث
وست».
وق��ال ابراهيم خ��ي��ري ،امل��س��ؤول العسكري ف��ي مدينة
بايدوا ،لألناضول « :هاجم مقاتلون ينتمون حلركة الشباب

اإلرهابية قاعدتنا في داينوناي .وميكن أن أؤكد مقتل جنديني
وإصابة اثنني آخرين في الهجوم».
وأض��اف خيري أن عناصر اجليش ردّوا على الهجوم
وقتلوا  4على األقل من مقاتلي «الشباب».
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واشنطن :توقيع «وثيقة اإلعالن الدستوري» خطوة نحو املستقبل

السودان  :حل «العسكري االنتقالي» وتعيني مجلس السيادة
هنأت وزارة اخلارجية األمريكية ،األطراف
السودانية ،مبناسبة التوقيع النهائي على
«وثيقة اإلعالن الدستوري» أمس السبت.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية األمريكية
م��ورغ��ان أورت��اغ��وس في بيان ،إن الواليات
املتحدة األمريكية تعرب عن امتنانها لتوقيع
الوثيقة التي ستمهد لتأسيس حكومة مدنية
انتقالية في البالد.
كما أش��ادت بجهود الوساطة التي قام بها
االحتاد األفريقي وحكومة إثيوبيا لتوقيع هذه
االتفاقية.
واع��ت��ب��رت أورت��اغ��وس أن توقيع وثيقة
اإلع�لان الدستوري بني ق��وى إع�لان احلرية
والتغيير ،واملجلس العسكري االنتقالي ،يعد
خطوة مهمة نحو املستقبل.
وتابعت قائلة « :الواليات املتحدة تتطلع
إلى أداء اليمني الدستورية للمجلس السيادي
في  19أغسطس وتعيني رئيس وزراء في 20
أغسطس ،واشنطن ستواصل دع��م للشعب
السوداني في سعيه حلكومة حتمي حقوق
جميع امل��واط��ن�ين وجت���ري ان��ت��خ��اب��ات ح��رة
ونزيهة» .وأمس وقع كل من املجلس العسكري
االن��ت��ق��ال��ي احل��اك��م وق���وى «إع��ل�ان احل��ري��ة
والتغيير» على وثيقتي «اإلعالن الدستوري»
و»اإلع�لان السياسي» بشأن هياكل وتقاسم
السلطة في الفترة االنتقالية.
واتفقت قوى التغيير واملجلس العسكري
على جدول زمني ملرحلة انتقالية من  39شهرا
يتقاسمان خاللها السلطة ،وتنتهي بإجراء
انتخابات.

وت��ض��م هياكل السلطة  3م��ج��ال��س ،هي:
مجلس السيادة ،مجلس ال���وزراء واملجلس
التشريعي.
ويتكون مجلس السيادة من  11عضوا ،هم
 5مدنيني ترشحهم قوى التغيير ،و 5عسكريني
يرشحهم املجلس العسكري ،إضافة إلى عضو
مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
وم��ن امل��ق��رر تعيني مجلس السيادة وحل
املجلس العسكري االنتقالي ،أمس األحد ،على
أن يؤدي مجلس السيادة ،اليوم اإلثنني ،اليمني
أمام رئيس القضاء.
وأعرب املجلس العسكري مرارا عن اعتزامه
تسليم احلكم إلى املدنيني ،في ظل مخاوف من
احتفاظ اجليش بالسلطة ،كما حدث في دول
عربية أخرى.
وقال الفريق شمس الدين الكباشي ،رئيس
اللجنة السياسية باملجلس العسكري االنتقالي
في السودان ،إن الفريق أول ركن عبدالفتاح
البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في
الفترة األولى.
وأض��اف الكباشي في تصريحات خاصة
لقناة «احلدث» أن القوى السودانية جتاوزت
معظم امل��ش��اك��ل ،والثقة ع���ادت ب�ين املجلس
العسكري وقوى احلرية والتغيير.
وتأسف رئيس اللجنة السياسية باملجلس
العسكري االنتقالي في السودان لغياب اجلبهة
الثورية عن حفل االتفاق السياسي.
وقال الكباشي إن املجلس العسكري وافق
على تعيني «حمدوك» رئيساً للوزراء متمنيا
ع��دم ح��دوث أي مشاكل مع األعضاء املدنيني

ا ل����ك����ب����ا ش����ي :جت�����اوز ن�����ا م���ع���ظ���م ا مل����ش����ا ك����ل وا ل����ث����ق����ة ع������ادت ب��ي�ن ا ل����ق����وى ا ل���س���ودا ن���ي���ة
في املجلس السيادي مشيرا ً إلى حل املجلس
العسكري أمس األحد ،بحسب االتفاق املوقع
بني األطراف.

فيما أكد رئيس املجلس االنتقالي ،عبدالفتاح
البرهان ،أن الثورة السودانية حققت أهدافها
بجهد الشعب.

وأش���اد ال��ب��ره��ان ب���دور ال��ق��وات املسلحة
في دع��م مطالب الشعب وحمايته .كما شكر
املبعوث نَْي اإلفريقي واإلثيوبي لدورهما في

انتشال جثامني  3شبان قتلهم اجليش
اإلسرائيلي شمالي قطاع غزة

مطالبات مبراجعة أداء احلكومة
العراقية بسبب الفساد
طالب رئيس حتالف «سائرون» في محافظة ديالى العراقية
برهان املعموري بضرورة حضور رئيس ال��وزراء عادل عبد
املهدي جلسة طارئة للبرملان ،وذلك ملراجعة أداء احلكومة.
في التفاصيل ،أشار املعموري إلى عدم مالحظة أي تطور
مبختلف امللفات ف��ي ال��ع��راق بعد مضي ع��ام على تشكيل
احلكومة.
أيضا انتقد املعموري حالة الفساد املستشري في البالد
والذي يحول دون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنهض باقتصاد
العراق ،بحسب تعبيره.
كما طالب ببحث أسباب ت��ردي الواقع اخلدمي في البالد
ومحاسبة املقصرين من املسؤولني أمام الرأي العام.
من جهة أخ��رى ،ك��ان النائب في البرملان العراقي ،كاظم
الصيادي ،قد اقترح منذ فترة وضع صورة للرئيس السابق
صدام حسني ،مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.
وكتب الصيادي على صفحته على فيسبوك حينها« :يجب
أن توضع هذه الصورة كجدار في قاعة البرملان واحلكومة كي
يعرف املسؤولون أن السلطة والظلم والسرقة ال تدوم ،وتلك
األيام نداولها بني الناس».
أيضا أضاف أن «مقترح وضع الصورة هو كي تكون عبرة
للمسؤولني بأن السلطة ال تدوم ألحد».
بدورها ،كانت هيئة النزاهة العراقية قد استعادت منذ أيام
أكثر من مليار دوالر خالل النصف األول من العام اجلاري ،في
خطوة تكشف مدى الفساد املستشري في البالد.
وب َيّنت الهيئة أن حتقيقاتها ق��ادت إل��ى إص��دار السلطات
القضائية  857أمر توقيف ،نُفذ  407منها خالل النصف األول
من هذا العام ،وفقا لبيان رسمي.

احتفاالت بالسالم في السودان

ق����ال����ت وزارة ال��ص��ح��ة
الفلسطينية ،إنها انتشلت جثامني
 3ش��ب��ان ،ص��ب��اح أم��س األح��د،
قتلهم اجليش اإلسرائيلي  ،قرب
السياج الفاصل ،شمالي قطاع
غزة.
وذكرت الوزارة في بيان ،وصل
وكالة األن��اض��ول ،إنها انتشلت
جثامني« ،محمود الواليدة (24
ع���امً���ا) ،وم��ح��م��د أب���و ن��ام��وس
(27عامًا) ،ومحمد الترامسي (26
عامًا)» ،دون مزيد من التفاصيل.
وك��ان اجليش اإلسرائيلي قد
أع��ل��ن ليلة ال��س��ب��ت ،أن��ه «رص��د
فلسطينيني مسلحني قرب السياج
األمني شمال قطاع غ��زة ،وأطلق
عليهم النار».
وقال اجليش في بيان اطلعت
األناضول عليه »:رص��دت قوات
جيش ال��دف��اع قبل قليل ع��دد من
امل��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م وه���م مسلحني
بالقرب من السياج األمني شمال
ق��ط��اع غ���زة ،وأط��ل��ق��ت مروحية

استشهاد فلسطنيني في هجوم جليش االحتالل

حربية ودبابة باجتاههم النار».

ولم يتطرق اجليش إلى تفاصيل

أخرى عن احلدث.

عني األسد على «نقاط املراقبة» التركية ..وأنقرة :لن ننسحب
ال يزال التصعيد العسكري للنظام
السوري ولروسيا مستمرا ً في منطقة
«خفض التصعيد» بإدلب ومحافظات
سورية أخرى في محطيها منذ نحو أكثر
من ثالثة أشهر .ومع التقدّم الواضح
لقوات األس��د في ريفي إدل��ب وحماة،
يبدو مصير نقاط املراقبة التركية في
املنطقة «مجهوالً» إلى اآلن.
ورغ���م ال��ت��ق��دّم امل��ي��دان��ي البطيء
واحمل���دود لقوات األس��د وامليليشيات
التي تُساندها ،متكنت هذه القوات من
ال��وص��ول حمليط ب��ل��دة خ��ان شيخون
االستراتيجية التي تقع في ريف إدلب
اجل��ن��وب��ي على ال��ط��ري��ق ال��دول��ي بني
حلب ودم��ش��ق ،بحسب م��ا أف���ادت به
مصادر عسكرية في املعارضة السوريّة
امل ُسلّحة لـ»العربية.نت» ،مشير ًة إلى
أن «ق��وات النظام سيطرت أيضاً على
عدّة قرى بالقرب من خان شيخون بعد
وصولها إلى ضواحي البلدة».
وحت��ظ��ى خ���ان ش��ي��خ��ون بأهمية
ك��ب��ي��رة ل���دى ق����وات األس����د .وتشكل
عقدة مواصالت رئيسية تربط ثالث
محافظات سورية ببعضها البعض،
فهي تبعُ د  37كيلومترا ً عن مركز مدينة
حماة و 70كيلومترا ً عن مدينة إدلب.
كما أنها تبعد ع��ن مدينة حلب 110
كيلومترا ً .وعلى مسافة قريبة منها
تتمركز نقاط املراقبة التُركية في بلدة
مورك الواقعة في ريف حماة.
وتشدد مصادر من املعارضة املسلّحة
لـ»العربية.نت» على أن «سيطرة قوات
األسد على بلدة خان شيخون والقرى
احمليطة بها ،سيؤدي حملاصرة نقاط
املراقبة التركية في املنطقة ومنها التي
تتمركز في بلدة مورك».

االتفاق ،ومنحهما وسام اجلمهورية من الدرجة
األول��ى .وناشد الشباب باملساهمة في عملية
بناء السودان اجلديد.

 11قتي ًال مدني ًا في غارات
روسيا والنظام على إدلب
قُتل  11مدنياً على األق��ل السبت ،بينهم أم مع
أطفالها الستّة ،جراء غارات للنظام السوري وروسيا
على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا ،وفق ما أفاد
املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،في إطار التصعيد
املستمر منذ أكثر من ثالثة أشهر.
وأفاد املرصد عن قصف جوي لقوات النظام على
قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في
ريف إدلب اجلنوبي السبت ،ما تسبّب مبقتل سبعة
مدنيني هم ام��رأة وستة من أطفالها ،عمر أصغرهم
أربع سنوات وأكبرهم لم يتجاوز  18عاما ً .واستهدف
القصف منزلهم املؤلف من طابق واحد ،وفق املرصد.
كما قُتل أربعة مدنيني آخرين بغارات روسية على
مناطق عدة في ريف إدلب اجلنوبي ،بحسب املصدر.
في قرية دي��ر شرقي ،شاهد مصور متعاون مع
وكالة «فرانس برس» شاباً يحمل جثة طفلة لونت
الدماء شعرها الطويل بعدما أصيبت في رأسها.
وق��ال إن مسعفني من «اخل��وذ البيضاء» (الدفاع
املدني) عملوا على انتشال جثة فتى تفحمت حتت
األنقاض .ويظهر في صور التقطها مسعفون ورجال
ينقلون على األرج��ح أش�لاء وضعت في غطاء من
الصوف رمادي اللون.
ومنذ نهاية أب��ري��ل ،تتعرض مناطق ف��ي إدل��ب
وأجزاء من محافظات مجاورة ،تسيطر عليها «هيئة
حترير الشام» («جبهة النصرة» سابقا ً) وتنتشر فيها
فصائل أخرى معارضة أق ّل نفوذا ً ،لقصف شبه يومي
من قبل النظام وحليفه الروسي ،تسبب مبقتل أكثر من
 850مدنيا ً ،وفق املرصد.
وج��اءت حصيلة قتلى غ��داة مقتل  17مدنياً15 ،
منهم جراء غارات روسية استهدفت جتمعا ً للنازحني
في املنطقة ذاتها ،طبقا للمصدر.
وأبدت األمم املتحدة «قلقها البالغ» إزاء استمرار
العنف .وأفاد املتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية اإلقليمي ديفيد سوانسون لوكالة «فرانس
ب��رس «ع��ن أن «اس��ت��م��رار االش��ت��ب��اك��ات والقصف
وال��غ��ارات اجلوية ،مبا في ذل��ك استخدام البراميل
املتفجرة ،بال ه���وادة» في إدل��ب ومحيطها «يعيق
عمليات اإلغاثة اإلنسانية».

اجليش اليمني يحرر جبلني
قريبني من معقل احلوثي بصعدة

مليشيا االسد تواصل قصف املدنيني

وفيما أش��ارت وسائل إع�لام محلية
ت��رك��ي��ة م��ق �رّب��ة م��ن ح���زب «ال��ع��دال��ة
والتنمية» احلاكم إل��ى أن «أن��ق��رة لن
تنسحب من نقاط مراقبتها في ريف
إدل���ب» بالرغم م��ن تقدم ق��وات األس��د
ف��ي تلك امل��ن��اط��ق ،أعلنت األخ��ي��رة أن

خطتها العسكرية املقبلة تقضي بفرض
«السيطرة الكاملة» على بلدة خان
شيخون وضواحيها.
وحتى الساعة تواصل قوات األسد
غاراتها اجلوية على بلدة خان شيخون
وحتاول الدخول إلى مركزها ،بالتزامن

مع سقوط عدد من القتلى واجلرحى.
وفي هذا الصدد ،أشار النقيب ناجي
مصطفى امل��ت��ح��دث ب��اس��م «اجل��ب��ه��ة
الوطنية للتحرير» إلى أن «هناك موجة
ن��زوحٍ كبيرة للغاية من أري��اف إدلب
وحماة» ،مؤكدا ً «نزوح عشرات اآلالف

اليوم من هذه املناطق باجتاه احلدود
التركية».
وقال مصطفى في مكاملة هاتفية مع
«العربية.نت» إن «هناك معارك عنيفة
على كافة احملاور ضد القوات الروسية
وقوات األسد في هذه املناطق».

ش��ن اجل��ي��ش اليمني ،ب��إس��ن��اد م��ن حت��ال��ف دعم
الشرعية في اليمن ،هجوماً عسكرياً واس��ع�اً على
احلوثيني في منطقتي احلصامه والظاهر مبحافظة
صعدة ،حسب ما أف��اده به مراسل قناتي «العربية»
و»احلدث».
وأدى الهجوم الستعادة ق��وات الشرعية قريتي
قمبورة واملبرك اليمنيتني بالكامل .كما أفادت املصادر
بأنه مت حترير جبلي طيبان وأم نعيرة ،القريبني من
معقل زعيم املليشيا احلوثية في صعدة.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الهجوم العسكري
نُفذ ليالً عبر  6محاور ،مبشاركة قوات راجلة وغطاء
جوي من طيران التحالف.
ويخوض اجليش اليمني ،مدعوماً من التحالف،
عمليات عسكرية واسعة في أكثر من  8محاور قتالية
في معقل امليليشيات مبديريات صعدة.
وكانت ق��وات اجليش اليمني ،مسنودة بتحالف
دعم الشرعية ،قد حررت  ،مناطق جديدة مبديرية باقم
شمال محافظة صعدة.
وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود ،العميد هايل
القشائي ،أن ق��وات اجليش ح��ررت قرية خشبان،
باإلضافة إل��ى ع��دد من التباب احمليطة بجبل النار
االستراتيجي ،واملطلة على قرية آل حسن.
ولفت القشائي إلى أن قوات اجليش قطعت خطوط
إمداد االنقالبيني إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

