
أعادت اسرائيل األربعاء فتح املعبر الوحيد 
مل���رور البضائع إل��ى ق��ط��اع غ���زة، املغلق منذ 
التاسع من يوليو بسبب التوتر على احلدود بني 

اجلانبني.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس عند 
معبر كرم أبو سالم، أن اسرائيل أع��ادت فتح 
املعبر وم��رت عشرات الشاحنات التي تنقل 
بضائع مبا فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني 
احمل���اص���ر. وأك����د م��س��ؤول��ون فلسطينيون 

واسرائيليون أن املعبر أعيد فتحه.
ومنذ التاسع من يوليو، متنع اسرائيل منع 
اجلزء األكبر من البضائع من املعبر مبا في ذلك 

شحنات احملروقات األساسية للقطاع.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال 
البضائع للقطاع رائ��د فتوح لوكالة فرانس 
برس أن »اسرائيل أعادت صباح أمس األربعاء 
فتح املعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع 

واحملروقات إلى غزة«.
وأوضح »أنه سيتم إدخال نحو 700 شاحنة 
محملة بالبضائع للقطاعني التجاري والزراعي، 
ولقطاع امل��واص��ات، من بينهم 300 شاحنة 
محملة مبواد بناء«، مشيرا إلى أنه »سيتم ضخ 
كميات م��ن احمل��روق��ات م��ن بينها غ��از الطهي 
إلى غ��زة«. وكرم أبو سالم هو املعبر التجاري 
الوحيد بني قطاع غزة وأسرائيل ويتم من خاله 
إدخال مواد البناء والسلع واحملروقات واملواد 

الغذائية التي يحتاجها القطاع.
م��ن جهة أخ���رى، هدمت سلطات االحتال 
اإلسرائيلي أمس األربعاء منشآت سكنية في 
بلدتي العيسوية وجبل املكبر في مدينة القدس 

احملتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش 
االحتال اإلسرائيلي حاصرت عمارة سكنية 
مكونة من شقتني في بلدة العيسوية شمال 
مدينة القدس احملتلة وشرعت جرافات تابعة 
لبلدية االحتال في املدينة بهدمها بحجة البناء 
دون ترخيص. وف��ي بلدة جبل املكبر جنوب 
املدينة قامت جرافات تابعة لبلدية االحتال 
بتجريف أساسات بناية سكنية وأسوار محيطة 

بها بحجة البناء دون ترخيص.
كما أف��ادت صحيفة احلياة اللندنية، أمس 
األربعاء، بأن اتفاق التهدئة بني حركة حماس 
ومعها فصائل املقاومة الفلسطينية مع االحتال 

اإلسرائيلي »بات أقرب من أي وقت مضى«.
ونقلت الصحيفة ع��ن م��ص��ادر فلسطينية 
مطلعة أن اتفاق التهدئة مع االحتال »يشمل 
وقفا تاما للنار والبالونات احلارقة وغيرها من 
املظاهر العسكرية، في مقابل رفع احلصار كاما 

عن قطاع غزة وتنفيذ مشاريع إنسانية«.
وأضافت أنه »في حال تذليل عدد من العقبات 

القليلة املتبقية، ف��إن حماس ستوقع اتفاق 
التهدئة وفقا لاتفاق الذي وضع حدا للعدوان 

اإلسرائيلي على القطاع صيف 2014«.
وأوضحت أن »مصر وافقت على طلب حماس 
ب��أن يكون توقيع االت��ف��اق بحضور الفصائل 
األربعة الرئيسة األخ��رى، وهي حركة اجلهاد 
اإلسامي واجلبهتان الشعبية والدميوقراطية 

لتحرير فلسطني، وحركة فتح«.

وكشفت أن »فتح اشترطت أن يكون وفد 
الفصائل ال��ذي سيوقع االتفاق برئاسة عضو 
جلنتها املركزية، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير عزام األحمد، على غرار توقيع االتفاق 
عام 2014 من ِقبله، إال أن حماس رفضت ذلك، 
ومتسكت برئاستها الوفد بوجود وفد فتح مثله 

مثل بقية الفصائل«.
وأش��ارت املصادر إلى أن »إطاق البالونات 

احلارقة على املستوطنات احملاذية للقطاع، 
توقف في شكل شبه تام خال األيام املاضية«.

واعتقلت ق��وات االحتال االسرائيلي أمس 
األرب��ع��اء، ع��ددا م��ن الفلسطينيات م��ن داخ��ل 
املسجد األقصى املبارك، واقتادتهن إلى مركز 
تابع لها في القدس القدمية، وفقا لوكالة األنباء 

الفلسطينية )وفا(.
وُعرف من بني املعتقات: ناهدة أبو شقرة، 

وسلسبيل إم��ارة، وساجدة محاميد، وسماح 
محاميد، ونور محاجنة، وسجود محاميد.

ويذكر أن 4 شابات وسيدتني من أم الفحم، 
كما اس��ت��دع��ت س��ي��دة ثالثة للتحقيق، أثناء 

وجودهن في املسجد األقصى، ظهر األربعاء.
وقال شهود عيان إن »قوات االحتال اعتقلت 
ناهدة أبو شقرة، وهي إحدى شقيقات الشيخ 
رائد صاح، والشابة سلسبيل خالد إمارة، وهي 

ابنة إحدى شقيقاته، إضافة العتقال الشابتني 
ساجدة محاميد، وسماح محاميد، وهما من أم 
الفحم أيضا، والسيدة ن��ور محاجنة وابنتها 
)لم يتم التأكد من اسمها(«، بحسب وكالة معا 

الفلسطينية.
وأف��اد الشهود بأن قوات االحتال استدعت 
املُعلمة خديجة خويص من القدس للتحقيق 

فورا، أثناء خروجها من األقصى أيضا.
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قصف مواقع احلوثيني باملصلوب وصرواح
قصفت مدفعية اجليش الوطني اليمني، الثاثاء، مواقع 
متفرقة مليليشيا احلوثي االنقابية في جبهة املصلوب غربي 

محافظة اجلوف.
وأكد مصدر ميداني، أن القصف استهدف مواقع امليليشيا 
في منطقة القردة بجبهة املصلوب، مما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى في صفوفها، وفقا ملا ذكره موقع »سبتمبر نت«.
من جهة أخ��رى، قصفت مدفعية اجليش اليمني جتمعا 
مليليشيا احلوثي االنقابية في جبهة صرواح غربي محافظة 

مأرب.
وقال مصدر ميداني، إن القصف استهدف جتمعا لعدد من 

اآلليات القتالية التابعة للميليشيا، كانت في طريقها لتعزيز 
عناصرها في اجلبهة.

وأكد املصدر أن القصف أدى غلى تدمير اآلليات القتالية 
امل��ت��واج��دة ف��ي امل��وق��ع وم��ص��رع وإص��اب��ة ع��دد م��ن عناصر 

امليليشيا االنقابية.
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تهدئة وشيكة بني إسرائيل وحماس

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع مع قطاع غزة بعد أسابيع من التوتر

ناقات وقود تعبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع الفلسطيني

23 شخصا غالبيتهم 
تالميذ لقوا حتفهم بغرق 

مركب في السودان
أعلنت السلطات السودانية االرب��ع��اء أن 23 شخصا بينهم 22 
تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال 

اخلرطوم. 
وأفادت وكالة االنباء الرسمية أن التاميذ كانوا في طريقهم إلى 
املدرسة. وأضافت »توفي صباح أمس مبحلة البحيرة بوالية نهر النيل 
22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة 

بالوحدة اإلدارية بكبنة حيث كانوا في طريقهم الى املدارس«.
وتبعد املنطقة نحو 750 كم شمال اخلرطوم.

وترتفع معدالت مياه النيل اثناء موسم االمطار في اثيوبيا، حيث 
ينبع فرعه الرئيسي، خال الفترة بني يونيو وسبتمبر.

ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية 
للتنقل بني ضفتيه.

وتابعت الوكالة »وقع احلادث نتيجة توقف ماكينة املركب وسط 
النيل مع اشتداد التيار«.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان املركب كان 
ينطلق من الشمال إلى اجلنوب، اي عكس سريان تيار النهر.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه »كل منزل بالكنيسه يقيم عزاء«.
واعتاد التاميذ في االري��اف السودانية على قطع مسافات متتد 

كيلومترات لالتحاق باملدراس.
ووفقا الرقام صندوق االمم املتحدة للطفولة )يونسيف(، فإن ثاثة 

ماين طفل في سن الدراسة ما يزالون خارج املدارس.
وهطلت األمطار بغزارة في اخلرطوم صباح االربعاء طوال اربع 
ساعات وغمرت املياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم 

األحياء.

محكمة أمن الدولة األردنية توجه تهم »اإلرهاب« خللية السلط 
وجهت محكمة عسكرية أردنية، تهما تتعلق باإلرهاب، ملتهمي ما يعرف 
ب�«خلية السلط اإلرهابية« التي القي القبض عليها بعد  اشتباك مسلح 

خال األيام املاضية. 
وأسند مدعي ع��ام محكمة أم��ن الدولة تهمة القيام بأعمال إرهابية 
وحيازة أسلحة نارية أفضت إلى موت إنسان، واملؤامرة بقصد القيام 

 بعملية إرهابية. 
ووفق مصادر قضائية فإن املتهمني الرئيسيني في القضية يواجهون 

حكم اإلعدام شنقا في حال إدانتهم بالتهم املوجهة إليهم. 
وكان وزير داخلية االردن سمير مبيضني اكد االثنني إن أعضاء اخللية 
»تكفيريون ويؤيدون تنظيم الدولة االسامية وخططوا لعمليات إرهابية 

أخرى في اململكة«. 
وق��د أعلنت السلطات االح��د مقتل أرب��ع��ة م��ن رج��ال األم��ن وثاثة 
»إره��اب��ي��ني« خ��ال مداهمة مبنى ف��ي السلط حتصنت بداخله »خلية 
إرهابية« يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة اجلمعة وضعت أسفل 

سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.
 كما اعتقل خمسة أشخاص خال املداهمة.

 وأدى الهجوم على الدورية املكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني 
اجلمعة إل��ى مقتل رج��ل أم��ن وج��رح ستة آخ��ري��ن. ول��م تعلن اي جهة 

مسؤوليتها عنه حتى االن.
واعلنت وزير الّدولة لشؤون اإلعام الناطق الرسمي باسم احلكومة 
جمانة غنيمات األحد أّن عملّية املداهمة التي نّفذتها قّوة أمنّية  مشتركة ضّد 

خلّية إرهابّية في مدينة السلط انتهت. 
وبّينت غنيمات أّن نتائج العملّية األمنّية أسفرت عن مقتل 4 من مرّتبات 
القّوة األمنّية املشتركة التي داهمت املوقع، بعد أن سّطروا  مثاال يحتذى في 
الشجاعة والبطولة، والدفاع عن ثرى الوطن، إلقاء القبض على خمسة 
إرهابيني، وقتل ثاثة آخرين، ينتمون إلى  خلّية إرهابّية يشتبه بتوّرطها 
في حادثة الفحيص، التي استهدفت دورّية مشتركة لقوات الّدرك واألمن 

العام، وأسفرت عن مقتل أحد  مرّتبات الدورّية، وإصابة سّتة آخرين.  متهمو خلية السلط يواجهون اإلعدام

الشرطة العراقية من مكان االنفجار

قتل اثنان من عناصر الشرطة 
ال��ع��راق��ي��ة أم��س األرب���ع���اء، ج��راء 
ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ناسفة استهدفت 
دوريتهما جنوبي مدينة كركوك 

)250 كم شمالي بغداد(.
وأوض��ح��ت امل��ص��ادر، أن عبوة 
ناسفة انفجرت لدى مرور دورية 
للشرطة في قرية الدوكشمان في 
ناحية الرشاد جنوبي كركوك ما 
تسبب مبقتل اث��ن��ني م��ن عناصر 

الشرطة.

وتشهد مناطق غربي وجنوبي 
محافظة كركوك عمليات اختطاف 
وقتل وتفجيرات، تستهدف القوات 
األمنية واملدنيني، ينفذها عناصر 
تنظيم داع���ش، وذل��ك رغ��م إع��ان 
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي حيدر 
العبادي العام املاضي القضاء على 

تنظيم داعش عسكريا في باده.
   أعلن مركز اإلع��ام األمني في 
ال��ع��راق، أم��س األرب��ع��اء، أن قوة 
أمنية فجرت انتحاريا وقتلت آخر 

وأص��اب��ت ثالثا، واس��ت��ول��ت على 
ح��زام ناسفة و15 رم��ان��ة يدوية 
شرق مدينة سامراء، 110 كم شمال 

بغداد.
وقال املركز، في بيان بثه موقع 
»ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز« اإلخ��ب��اري، 
إن��ه »م��ن خ��ال املتابعة املستمرة 
وبجهود استخبارية متكن الفوج 
الثالث ضمن ل��واء مغاوير قيادة 
عمليات سامراء من محاصرة ثاثة 
إرهابيني وفجرت إرهابيا انتحاريا 

بعد أن أطلقت النار عليه، فيما قتلت 
انتحاريا آخر وأصابت ثالثا«.

وأشار إلى أنه مت االستياء على 
بندقيتي كاشنكوف وحزام ناسف 
و15 رمانة في منطقة السيفونة 
التابعة لناحية املعتصم شرق 

مدينة سامراء.
وأض����اف امل��رك��ز أن »ال��ق��وات 
األمنية ب��اش��رت بعملية تفتيش 
واس��ع��ة ف��ي منطقة ال��ك��وش وأم 

خيوط«.

قوة أمنية ُتفّجر انتحاريا شرق سامراء

مقتل اثنني من الشرطة العراقية بانفجار  في كركوك


