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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6160

والرياض تعترف بسقوط جرحى

القوة الصاروخية اليمنية
تقصف مطار أبها السعودي
بصاروخ «كروز»

عبدالسالم :تواصل العدوان يحتم على شعبنا الدفاع عن نفسه
تدمير آليات مرتزقة العدوان السعودي في الضالع ..وقوات
بأمر من ترامب
أمريكية جديدة في اليمن
ٍ

صنعاء ـ وكاالت :أعلنت القوة الصاروخية
اليمنية ،فجر األرب��ع ��اء ،ع��ن إط�ل�اق ص��اروخ
جمنح من نوع «كروز» على مطار أبها الدولي
جنوبي السعودية.
وأك� ��د م �ص��در يف ال��ق ��وة ال �ص��اروخ �ي��ة أن
الصاروخ أصاب هدفه بدقة ،مشريا إىل توقف
املالحة اجلوية يف مطار أبها عقب استهدافه
دم�ش��ق ـ وك ��االت :ذك ��رت وك��ال��ة «س��ان��ا»
ل ألنباء األربعاء أن الدفاعات اجلوية السورية
ت صدت هلجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل
احلارة جنوب سوريا وأسقطت عددا منها.
و ق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة« :األن� �ب ��اء ت �ش�ير إىل أن
األض ��رار اقتصرت على امل��ادي��ات وال توجد أي
خسائر بشرية يف تل احلارة».
و أض��اف��ت »:العدو اإلسرائيلي بعد عدوانه
بعدد من الصواريخ ،بدأ حبرب إلكرتونية حيث
تتعرض الرادارات للتشويش» .وتقع تل احلارة
يف حمافظة درعا وهي تعترب تلة اسرتاتيجية
حيث تطل على هضبة اجلوالن احملتلة.
وتصدت وسائط الدفاع السورية يف األول من
الشهر اجل��اري أله��داف جوية معادية كانت
تستهدف بعض املواقع يف جنوب غربي دمشق
وتعاملت معها وأسقطتها.
وكان مراسل «سبوتنيك» بالقنيطرة أفاد
ب��أن ع��دوان��ا إسرائيليا استهدف مواقع بريف
القنيطرة جنوب سوريا .وقال املراسل إن طريان
االستطالع اإلسرائيلي ك��ان حيلق يف أج��واء
القسم احملتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل
العدوان .من جانب آخر أعلنت وزارة اخلارجية
الصينية االربعاء أن نائب رئيس جملس الوزراء
وزي��ر اخلارجية واملغرتبني وليد املعلم سيقوم
بزيارة للصني يف الـ  16من حزيران اجلاري.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة ش �ي �ن �خ��وا ال �ص �ي �ن �ي��ة عن
املتحدث الرمسي باسم الوزارة غنغ شوان قوله:
بدعوة من وزير اخلارجية الصيين وانغ يي يقوم
املعلم بزيارة للصني يف الفرتة من الـ  16حتى

ب ��ال� �ص ��اروخ ،ف�ي�م��ا اع�ت�رف ��ت وك ��ال ��ة االن �ب��اء
ال�س�ع��ودي��ة ب�س�ق��وط  26ج��رحي��ا ب��اس�ت�ه��داف
املطار املذكور.
وتعد هذه املرة الثانية اليت تطلق فيه القوة
ال�ص��اروخ�ي��ة ص ��اروخ �اً م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ،حيث
إستهدفت يف املرة األوىل مفاعل براكة النووي
يف أب ��وظ�ب�ي يف ال �ث��ال��ث م ��ن ك ��ان ��ون األول/

ديسمرب عام 2017م .وكان املتحدث الرمسي
للقوات املسلحة اليمنية ،العميد حييى سريع،
أشار ،الثالثاء ،إىل أن «ما بعد عملية التاسع
من رمضان ليس كما قبلها وعلى العدوان
أن حيسب حساب ذلك» ،داعياً كل املدنيني
لالبتعاد عن كل األهداف العسكرية واحليوية
كونها «أصبحت أهدافا مشروعة لنا».
كما وجه متحدث القوات املسلحة النصح
للنظامني السعودي واإلماراتي بوقف العدوان،
م�ت��وع��داً ب�ق��ول��ه «م� ��امل ،ف ��إن ل��دي�ن��ا مفاجأت
كبرية وضاغطة وق ��ادم األي ��ام سيكشف هلم
ذل��ك ..قريباً إن ش��اء اهلل سنصل إىل قاعدة
املطار باملطار والسن بالسن والعني بالعني».
وأكد ناطق القوات املسلحة العميد حييى
سريع أن ص��اروخ كروز الذي أطلق ،االربعاء،
على مطار أبها استهدف برج املراقبة وأصاب
هدفه بدقة عالية بفضل اهلل ،ما أدى إىل توقف
املطار عن العمل.
وأض � ��اف« :مل تستطع أح ��دث امل�ن�ظ��وم��ات
األمريكية التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه
الضربة العدو بالذعر واخلوف وتسببت حبالة
إرباك كبرية يف صفوفهم».
وأوض��ح العميد سريع أن ه��ذا االستهداف
يأتي يف إطار الرد املشروع على جرائم العدوان
وحصاره اجلائر للشعب اليمين.
اجل ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ه� ��ذه األي� � ��ام صعد
اجليش واللجان الشعبية من عملياتهم ضد
أهداف سعودية مشروعة ،وكان آخرها ضرب
قاعدة امللك خالد اجلوية يف مخيس مشيط
بعدة طائرات قاصفة  2Kاستهدفت خمازن
أسلحة ورادارات متطورة وحديثة وغرف ُّ
حتكم
وسيطرة ،وض��رب مطار جيزان بعدة طائرات
من نفس النوع استهدفت مرابض وحمطات
ال�ط��ائ��رات ب��دون طيار امل�ش��ارك��ة يف ال�ع��دوان

وتسقط عدد ًا من الصواريخ

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على درعا
الخارجية الصينية :المعلم يزور بكين األحد المقبل
موسكو تنتقد استمرار واشنطن فرض المزيد من اإلجراءات
االقتصادية القسرية على سوريا

ال�ـ  21من ح��زي��ران اجل ��اري .إىل ذل��ك انتقد
نائب وزير اخلارجية الروسي سريغي ريابكوف

استمرار واشنطن فرض املزيد من اإلج��راءات
ال�ق�س��ري��ة االق�ت�ص��ادي��ة أح��ادي��ة اجل��ان��ب على

ع �ل��ى ال �ي �م��ن .وأك� ��د رئ �ي��س ال ��وف ��د ال��وط�ني
اليمين حممد عبدالسالم أن استمرار احلصار
وال��ع ��دوان وإغ �ل�اق م�ط��ار ص�ن�ع��اء حي�ت��م على
شعبنا الدفاع عن نفسه.
وق� ��ال ع �ب��دال �س�لام أن اس �ت �م ��رار ال��ع ��دوان
واحلصار على اليمن للعام اخلامس وإغ�لاق
مطار صنعاء ورف��ض احلل السياسي واخليار
السلمي حيتم على شبعنا اليمين الدفاع عن
نفسه عمال ب�ق��ول اهلل ت �ع��اىل( :ف�م��ن اعتدى
عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما إعتدى عليكم).
وكان عبدالسالم حذر األحد  9يونيو دول
ال�ع��دوان أنها يف مرمى ال�ن�يران وق��ال« :وجب
إف�ه��ام دول ال �ع��دوان ب��أن مطاراتها يف مرمى
النريان ،وأن إغالقها أو إصابتها بشلل تام هو
أقرب الطرق لفك احلصار عن مطار صنعاء».
وأطلقت ال�ق��وة الصاروخية فجر االرب�ع��اء
صاروخا نوع كروز جمنح على مطار أبها دمر
ب��رج املراقبة وعطل حركة امل�لاح��ة وأخرجه
عن اخلدمة .اىل ذلك دمر جماهدو اجليش
اليمين واللجان الشعبية ،االربعاء ،ثالث آليات
عسكرية ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي
اإلماراتي مبحافظة الضالع.
وأوض� ��ح م �ص��در ع�س�ك��ري أن وح ��دة ال ��دروع
دم��رت ث�لاث آل�ي��ات حمملة مبرتزقة ال�ع��دوان
بصواريخ موجهة يف جبهة قعطبة بالضالع،
ومقتل وج ��رح م��ن ك��ان على متنها .وأك��د
املصدر استمرار العمليات العسكرية يف خمتلف
حمافظات اجلمهورية حتى يتم تطهريها من
ق ��وى ال �غ��زو األم��ري �ك��ي ال �س �ع��ودي وامل�ن��اف�ق�ين
امل��رت��زق��ة .اىل ذل��ك أب�ل��غ ال��رئ�ي��س األمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب الكونغرس بنشر ع��دد حم��دود
من العسكريني األمريكيني يف اليمن حملاربة
تنظيمي «القاعدة» و»داعش» ،حسب زعمه.
التتمة يف الصفحة 11
سوريا يف حماولة منها إلعاقة جهود حكومتها
الشرعية يف إعادة االستقرار للبالد.
وق � ��ال ري ��اب� �ك ��وف يف ت �ص ��رحي ��ات ل��وك��ال��ة
س�ب��وت�ن�ي��ك ح ��ول اإلج� � ��راءات اجل ��دي ��دة ضد
س���وري���ا إن� �ه ��ا “ت �ع �ك ��س ال �ن �ه ��ج ال� �س ��اب ��ق ب ��أن
األم��ري�ك�ي�ين غ�ير راض�ي�ن ع��ن ال��وض��ع عندما
ت�ن�ج��ح احل �ك��وم��ة ال�ش��رع�ي��ة يف ال �ق �ي��ام بعمل
م�ت�ع��دد اجل ��وان ��ب م��ن أج ��ل اس �ت �ق��رار ال��وض��ع
وتطبيع احلياة واستعادة سيطرتها على أراضي
ال �ب�لاد مب��ا يتماشى م��ع احل �ف��اظ على وح��دة
األراضي السورية”.
على املستوى األم�ني وم��ن خ�لال استكمال
أع�م��ال متشيط املناطق ال�تي ح��رره��ا اجليش
العربي السوري من اإلره��اب ضبطت اجلهات
املختصة أطنانا من مادتي الـ”سي فور” والـ”تي
إن تي” وعددا كبريا من العبوات الناسفة من
خملفات اإلرهابيني يف منطقة بيت جن بريف
دمشق اجلنوبي الغربي.
وذك��ر مصدر يف اجل�ه��ات املختصة ملراسل
سانا أن عمليات تأمني املناطق ال�تي حررها
اجليش من اإلره ��اب مستمرة حيث مت خالل
الساعات املاضية ضبط أطنان من مادتي الـ
“س��ي ف��ور” وال �ـ “ت��ي إن ت��ي” وعشرات العبوات
الناسفة كانت معدة للتفجري ترتاوح أوزانها
ب�ين  25و 100ك�ي�ل��وغ��رام إض��اف��ة إىل ال�غ��ام
م��ض ��ادة ل� �ل ��دروع واالف � � ��راد يف م�ن�ط�ق��ة وادي
حنيلة التابعة لقرية بيت ج��ن بريف دمشق
اجلنوبي الغربي.
التتمة يف الصفحة 11

بغداد تبلغ برلني بموافقتها على «العودة الطوعية» للمهاجرين العراقيني

االحتالل يعتقل  6فلسطينيني ..ويقلص مساحة الصيد في بحر غزة

قريبا ..العراق يوقع مع سلطنة عمان مذكرات تفاهم
في اجملال السياسي

حملة هدم صهيونية منظمة ملنشآت فلسطينية قرب
مخيم قلنديا

القوات المسلحة تالحق فلول «داعش» في صالح الدين

بغداد ـ وك ��االت :أعلن وزي��ر اخلارجية العراقي ،حممد علي احلكيم ،أن ب�لاده ستوقع قريبا
مذكرات تفاهم يف اجملال السياسي مع سلطنة عمان ،مشريا إىل أنه ناقش مع نظريه العماني،
يوسف بن علوي ،الذي يزور بغداد حاليا ،تطورات القضية الفلسطينية واألوضاع يف سوريا.
وقال احلكيم ،يف مؤمتر صحفي مشرتك مع يوسف بن علوي« :سنوقع قريبا مذكرات تفاهم يف
اجملال السياسي» ،مضيفا أن املباحثات ركزت على عدة حماور منها العالقات الثنائية يف اجملاالت
السياسية واالقتصادية ،حسب ما نقل التلفزيون العراقي.وتابع احلكيم موضحا »:مت التطرق إىل
القضية الفلسطينية والوضع يف سوريا».
من جانبه ،قال الوزير العماني »:ناقشنا العديد من القضايا اليت تهم مصلحة البلدين ،ونسعى
لتوطيد العالقات على أعلى مستوى».
وأعلن الناطق باسم اخلارجية العراقية ،يف بيان األربعاء ،أنه مت االتفاق على فتح خط جوي
بني العراق وعمان ،خالل اللقاء بني اجلانبني .وأضاف« :اتفق اجلانبان على أهمية الدعم العربي
املشرتك ،وإج��راء اصالحات جوهرية يف عمل اجلامعة العربية» .كما أع��رب العراق عن ترحيبه
«بن ّية السلطنة فتح سفارة ببغداد» ،حبسب البيان .من جانب آخ��ر أعلنت احلكومة العراقية
األرب �ع��اء ،موافقتها على ال�ع��ودة الطوعية للمهاجرين العراقيني م��ن أملانيا إىل ال�ع��راق وتوفري
التتمة يف الصفحة 11
االحتياجات الالزمة هلم.
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اخبار قصيرة
قطر تخرج عن صمتها وتندد بـ«اجملزرة الوحشية»

العسكري السوداني يرفض التحقيق الدولي في أحداث
فض االعتصام
اخلرطوم ـ وك��االت :أعرب اجمللس العسكري االنتقالي يف السودان عن رفضه إلجراء حتقيق
دولي يف أحداث فض االعتصام املناهض له يف العاصمة اخلرطوم األسبوع املاضي.
وقال الناطق باسم اجمللس العسكري ،مشس الدين كباشي ،يف مقابلة مع صحيفة «االنتباهة»
السودانية« ،اجمللس العسكري لن يقبل بلجنة حتقيق دولية ألن هذا ميس سيادة البلد ،وألننا
منلك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وق��ادرة على تقصي احلقائق» ،مؤكدا «إذا ط��رح علينا
سنرفضه ولن نتحاور حوله».
وعن مطالب قوى احلرية والتغيري بإعادة تشغيل خدمة اإلنرتنت ،قال كباشي« ،اشرتطت قوى
احلرية والتغيري إرجاع اإلنرتنت ،وكان ردنا أننا أعدنا خدمه اإلنرتنت اخلاصة باخلدمات ،ولكن
اجلزء اخلاص بالتواصل االجتماعي مربوط باألمن ،وحنن ال نقبل احلديث عنه ولدينا تقديرات،
وحنن اجلهة الوحيدة اليت تتحدث عن األمن» .يف السياق وصف وزير اخلارجية القطري الشيخ
حممد بن عبد الرمحن آل ثاني« ،فض االعتصام الذي وقع األسبوع املاضي ،أمام القيادة العامة
للجيش السوداني يف اخلرطوم ،بأنها «جمزرة وحشية».
ونقلت صحيفة «الغارديان» الربيطانية عن الوزير قوله من لندن ،إن «مذحبة وحشية» وقعت يف
السودان األسبوع املاضي ،واصفا السودان بأنه حيوي للمنطقة بأسرها.
واقتحمت قوات األمن السودانية اعتصاما للمحتجني خارج مقر وزارة الدفاع يف وسط اخلرطوم
يف الثالث من يونيو /حزيران اجلاري ،ما أسفر عن مقتل العشرات.

تشديد لبناني على تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
وحفظ حقوقه البحرية
بريوت ـ وكاالت :عقد اجتماع ثالثي يف رأس الناقورة برئاسة قائد قوات األمم املتحدة املؤقتة يف
لبنان اللواء ستيفانو ديل كول ،حبضور منسق احلكومة اللبنانية لدى قوات األمم املتحدة العميد
الركن الطيار أمني فرحات على رأس وفد من ضباط اجليش.
وشدد اجلانب اللبناني على استمرار جهود اجليش للمحافظة على االستقرار بالتنسيق مع
قوات الطوارئ الدولية ،وتفادي حصول أي تصعيد التزاما بالقرار .1701
وأش��ار إىل أن اخلروقات اإلسرائيلية أكرب بأضعاف مقارنة باجلانب اللبناني ،مطالبا األمم
املتحدة واجملتمع الدولي بإدانة هذه االرتكابات والعمل على وقفها.
وجدد اجلانب اللبناني التزامه بتحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والقسم احملتل من بلدة
الغجر ،وشدد على لبنانية هذه املناطق وعلى ضرورة إعادتها إىل كنف الوطن .كما ذكر مبوقف
لبنان وجهوده الدبلوماسية املتواصلة الرامية إىل حفظ حقوقه البحرية كاملة دون أي نقصان.
وكان قد أجرى مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق األدن��ى ،ديفيد ساترفيلد،يف
وقت سابق من الشهر املاضي ،حمادثات مع مسؤولني لبنانيني حول املفاوضات اليت تسعى الواليات
املتحدة للوساطة فيها بني لبنان وإسرائيل لرتسيم احلدود .يأتي ذلك بعد يوم من إعالن وسائل
إعالم إسرائيلية موافقة تل أبيب على مقرتحات بريوت حول التفاوض غري املباشر بني الطرفني.

بعد واقعة مدرسة «جيمس ويلنغتون» ...رسالة طمأنة من
شرطة دبي
دبي ـ وكاالت :نشرت شرطة دبي رسالة طمأنة عرب حسابها الرمسي مبوقع «تويرت» بعد واقعة
مدرسة «جيمس ويلنغتون» .وأعلنت الشركة قيام امرأة من جنسية إحدى دول أمريكا الالتينية
يف العقد الثالث من عمرها وه��ي أم ألح��د الطلبة استخدمت تصريح دخوهلا ملدرسة «جيمس
ويلنغتون» يف شارع اخليل وقامت بفعل مريب ومل تشكل أي خطورة على الطلبة أو موظفي املدرسة.
وأش��ارت الشرطة إىل قيام رجال األمن بكافة اإلج��راءات األمنية الالزمة .وقالت الشرطة إنها
تتعامل مع واقعة مدرسة «جيمس ويلنجتون» يف منطقة الربشاء ،مشرية إىل أن كافة الطلبة
خبري.وكتبت »:شرطة دبي تطمئن مجهورها بشأن واقعة مدرسة «جيمس ويلنغتون» يف منطقة
الربشاء الواقعة على شارع اخليل يف دبي ،وأن عناصر الشرطة تقوم بعمل ال�لازم وتتخذ كافة
اإلجراءات ،علما بأن كافة الطلبة خبري ،وسنوافيكم مبزيد من التفاصيل الحقا».

أحزاب املعارضة الجزائرية تحضر الجتماع شامل للبت
في دعوة الرئيس للحوار
اجل ��زائ��ر ـ وك ��االت :حتضر أح ��زاب امل�ع��ارض��ة اجل��زائ��ري��ة الجتماع ش��ام��ل يضمها إىل جانب
الشخصيات السياسية للبت يف دعوة أطلقها الرئيس املؤقت للبالد ،عبد القادر بن صاحل ،للحوار
حلل األزم��ة السياسية مع استمرار االحتجاجات املطالبة برحيله وكافة رموز حكومة الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة .وقال مصدر من داخل لقاء فعاليات قوى التغيري لنصرة خيار الشعب
(تكتل ألحزاب املعارضة وبعض الشخصيات الوطنية) ،والذي انعقد أمس باجلزائر العاصمة ،أن
املعارضة تتجه حنو عقد ندوة وطنية جامعة حيضرها ،باإلضافة إىل األحزاب املعارضة ،شخصيات
و ط نية وتارخيية .وعن قائمة احلضور وت��داول أمس��اء أيقونة الثورة التحريرية مجيلة بوحريد،
ووزير اخلارجية األسبق طالب اإلبراهيمي ،أكد املصدر أن االتصاالت «ستشمل معظم الفاعلني
يف الساحة السياسية ،ليبقى التحدي األساسي هو مل مشل األحزاب اليت شهدت حروبا إعالمية
كبرية ،عجلت يف تفتيت الكتالت السابقة» .وأجلت فاعليات قوى التغيري لنصرة خيار الشعب
اإلعالن عن موقفها اجلماعي من دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صاحل جلولة حوار ثانية.

ليبيا ..غسان سالمة في طرابلس إلحياء العملية السياسية

تسرب لمواد إشعاعية
يقر بحصول
مفاعل ديمونا
ّ
ٍ

القدس احملتلة ـ وكاالت :شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف محلة هدم إسرائيلية منظمة
ملنشآت فلسطينية قرب خميم قلنديا املالصق للقدس احملتلة.
مبان ومنشآت جتارية وإزالة الفتات احملال التجارية يف الشارع
احلملة اإلسرائيلية مشلت هدم ٍ
الرئيسي املمتد من احلاجز العسكري حتى مدخل خميم قلنديا وسط انتشار عسكري واسع وتوتر
شديد يسود املنطقة.
وتسببت إجراءات االحتالل واحلملة الواسعة اليت يش ّنها إىل ازدحام مروري خانق.
وقال معتز بشارات مسؤول ملف االستيطان واجل��دار يف حمافظة طوباس لوكالة فلسطينية
إن سبع دوريات عسكرية إسرائيليه ترافقها جرافتان اقتحمت منطقة الرأس األمحر وشرعت بهدم
املساكن واحلظائر حبجة البناء يف منطقة عسكرية ممنوع البناء فيها .وأضاف بشارات أن املنازل
اليت هدمت من قبل جرافات االحتالل تشمل مساكن وبركسات وحظائر تعود ملكيتها ملواطنني
فلسطينيني .وبذلك يصبح عدد العائالت اليت تعرضت مساكنها للهدم يف خربة الرأس األمحر 4
عائالت وال زالت العملية مستمره لغاية اللحظه يف خربة الرأس األمحر باألغوار الشمالية.
ومداهمات واسعة يف
مبوازاة ذلك ش ّنت قوات العدو الصهيوني ،فجر األربعاء ،محلة اعتقاالت
ٍ
منازل الفلسطينيني بالضفة الغربية احملتلة ،فيما قلص العدو مساحة الصيد يف حبر غزة حبجة
التتمة يف الصفحة 11
اندالع حرائق بفعل البالونات احلارقة.

طرابلس ـ وك��االت :اجتمع املبعوث األمم��ي إىل ليبيا ،غسان سالمة ،يف طرابلس برئيس
حكومة الوفاق الوطين املعرتف بها دوليا ،فايز ال�س��راج ،وأيضا مع نائبه أمح��د معيتيق ،يف
لقاءين منفصلني مت خالهلا حبث سبل إحياء العملية السياسية املتعثرة.
وحسب البعثة األممية للدعم يف ليبيا ،حاول سالمة ،مساء الثالثاء ،من خالل عقد لقاءات
يف طرابلس مع مسؤولني يف حكومة الوفاق الوطين ،إحياء عملية السالم املتعثرة منذ بداية
محلة قوات املشري خليفة حفرت على العاصمة الليبية.
وأجرى سالمة ،مباحثات يف لقاءين منفصلني مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ،ثم مع
نائبه أمحد معيتيق ،مضيفة أن هذه املباحثات تناولت سبل استئناف احلوار السياسي ،بدون
مزيد من التفاصيل .وب��دأت مواجهات عنيفة ،يف العاصمة طرابلس بني قوات حفرت ،وقوات
تابعة حلكومة الوفاق منذ أكثر من شهر ،خملفة  376قتيال على األقل و 1822مصابا ،حسب
منظمة الصحة العاملية ،فيما تقدر املنظمة الدولية للهجرة أع��داد النازحني بنحو  38ألفا
و ،900مشرية إىل أن أكثر املدنيني يفرون من منازهلم.

