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الصدر مدينة  تفجير  عن  مسؤولتني  إرهابيتني  شبكتني  اعتقال  العراق: 
أع��ل��ن اجل��ي��ش ال��ع��راق��ي، اع��ت��ق��ال أف���راد شبكتني 
إرهابيتني مسؤولتني عن تفجير مدينة الصدر، الذي 

وقع ليلة عيد األضحى وأودى بحياة 30 قتيال.
ووفق بيان خلية اإلع��الم األمني )التابعة لوزارة 
الدفاع(، “مت اإلطاحة بشبكتني إرهابيتني في محافظتي 

كركوك )شمال( واألنبار )غرب(”.
وأف��اد البيان أن “الشبكتني مسؤولتني عن تفجير 

مدينة ال��ص��در )ش��رق��ي ب��غ��داد(، وكانتا تخططان 
الستمرار التفجيرات اإلرهابية في بغداد، إضافة إلى 

استهداف األبرياء اآلمنني في مناطق أخرى”.
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن عدد أفراد الشبكتني 

أو التنظيم الذي ينتمون إليه.
ي��أت��ي ذل��ك غ���داة إع���الن رئ��ي��س ال����وزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، عبر حسابه على تويتر، “اعتقال كل 

الشبكة اإلرهابية التي خططت ونّفذت الهجوم الغادر 
على سوق الوحيالت مبدينة الصدر”.

استهدف تفجير ان��ت��ح��اري س��وق “الوحيالت” 
الشعبي مبدينة ال��ص��در ش��رق��ي ب��غ��داد، بالتزامن 
االستعداد لالحتفال بعيد األضحى، ما أوقع 30 قتيالً 
و50 جريحاً، فيما أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن 

التفجير.
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خالل قمع مسيرة منددة باستيالء املستوطنني على أرض شرق طوباس

3 فلسطينيني برصاص اجليش اإلسرائيلي في األغوار إصابة 

احلدود على  إثيوبية  مليشيات  مع  اشتباكات  في  سوداني  جندي  مقتل 

جلسة  يعقد  األم���ن  مجلس 
لبحث انتهاكات االحتالل

ق��ال مندوب فلسطني ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة ري��اض منصور، 
إن مجلس األم��ن سيعقد جلسة بعد غٍد األربعاء ، لبحث االنتهاكات 

اإلسرائيلية في األراضي احملتلة.
وأض��اف منصور، في تصريح صحفي إلذاع��ة “صوت فلسطني” 
الرسمية، أن املجلس “سيبحث خالل جلسة األربعاء انتهاكات االحتالل 
واعتداءات املستوطنني في الضفة، مبا فيها القدس وحصار قطاع غزة 

وقضية األسرى”.
وتابع: “مت اجلمعة إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس األمن واألمني 
العام لألمم املتحدة ورئيس اجلمعية العامة، وهي عبارة عن تهيئة 
جللسة النقاش املفتوح في مجلس األم��ن يوم األربعاء املقبل بشأن 

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي”.
وأوض��ح أن امل��ذك��رة “تضمنت دع��وة املجتمع ال��دول��ي إل��ى حتمل 
مسؤولياته جتاه القضية الفلسطينية، والضغط على سلطات االحتالل 

الحترام القانون في األرض الفلسطينية”.
وفي 22 مايو املاضي، دعا مجلس األمن خالل جلسة له عقب عدوان 
االحتالل على غزة، الفلسطينيني وإسرائيل إلى “التقيد التام بوقف 
إطالق النار”، مشددا على احلاجة الفورية لتقدمي املساعدة اإلنسانية 

للقطاع.
وأش��ار في حينه، إلى أهمية حتقيق سالم شامل يستند إلى رؤية 
إقامة دولتني دميقراطيتني تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن 

وحدود معترف بها.
وفي 13 أبريل املاضي، تفجرت األوضاع في فلسطني؛ جراء اعتداءات 
“وحشية” إسرائيلية مبدينة القدس احملتلة. والحقا، امتد التصعيد إلى 
الضفة الغربية وحتول إلى مواجهة عسكرية في غزة انتهت بعد 11 

يوما.
وأسفر العدوان اإلسرائيلي على األراض��ي الفلسطينية إجماال عن 
أكثر من 290 شهيدا، بينهم 69 طفال و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 

8900 مصاب. 
وخالل فترة العدوان فشل املجلس على مدار 4 جلسات في إصدار 
بيان حول القصف اإلسرائيلي لغزة، بسبب اعتراض الواليات املتحدة. 
ويتطلب ص��دور بيانات مجلس األم��ن موافقة جميع أعضائه البالغ 

عددهم 15 دولة.

 3 ال��������ت��������ح��������ال��������ف: ت�������دم�������ي�������ر 
أطلقها  مفخخة«   « مسيرات 

احلوثيون جتاه السعودية
أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير ص��اروخ باليستي و3 
مسيرات “مفخخة” أطلقها احلوثيون جتاه السعودية. جاء ذلك في 

بيانني منفصلني للتحالف نقلتهما وكالة األنباء السعودية الرسمية.
وأف��اد التحالف في البيان األول بأن “الدفاعات اجلوية اعترضت 
ودمرت 3 طائرات مسّيرة )مفخخة( أطلقتها املليشيا احلوثية اإلرهابية 

جتاه املنطقة اجلنوبية”، دون تفاصيل.
وف��ي بيان ث��ان، ق��ال إن “الدفاعات السعودية اعترضا ودم��رت 
صاروخا باليستيا أطلقته املليشيا احلوثية جتاه جازان )جنوب غربي 
اململكة(”. ولم يصدر تعليق فوري من احلوثيني على ما ذكره التحالف 

حتى الساعة 15: 21 ت.غ.
واعتاد احلوثيون إع��الن إط��الق صواريخ باليستية ومقذوفات 
ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف 

العربي، الذي تقوده اململكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات.
وفي 18 من يونيو املاضي، قالت املتحدثة باسم مفوضة األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة احلوثي شنت 
128 ضربة بطائرات مسيرة وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على 

السعودية، منذ بداية العام اجلاري.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بني القوات املوالية 
للحكومة املدعومة بالتحالف العربي من جانب، واحلوثيني من جانب 
آخر، املسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 
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ي���رف���ض���ان  ح����زب����ني  أك����ب����ر  امل�����غ�����رب: 
املقبلة االنتخابات  بنزاهة  املس 

أعلن حزبا “العدالة والتنمية”، قائد التحالف احلكومي باملغرب، 
و”األصالة واملعاصرة”، أكبر أحزاب املعارضة، رفضهما املس بنزاهة 

االنتخابات، املقررة مطلع سبتمبر املقبل.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر ، عن سعد الدين العثماني، أمني عام 
“العدالة والتنمية” )إسالمي(، ونظيره في “األصالة واملعاصرة” 

)ليبرالي(، عبد اللطيف وهبي، عقب لقائهما بالعاصمة الرباط.
وعبر احلزبان عن رفضهما “كل األساليب الساعية إلى املساس 
بنزاهة وحرية االقتراعات خصوصا عبر االستخدام املريب للمال 
االنتخابي وكذا بعض أدوات الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلني 

احلزبيني”.
وأكدا إرادتهما املشتركة لإلسهام في إجناح االستحقاقات االنتخابية 
ب�”نفس وطني، مبا يكرس املسار الدميقراطي لبالدنا ويثمن االختيار 

الدميقراطي الذي ارتضته ثابتا دستوريا”.
كما أفاد البيان، بأن “مساعي املساس بنزاهة االنتخابات تستدعي 
اليقظة والتدخل احلازم من قبل السلطات املختصة للقيام بواجبها في 

صون االنتخابات املقبلة من عبث العابثني”.
ولفت أن إرادة احلزبني املشتركة لتعزيز “الشراكة الفعالة من أجل 
البناء الدميقراطي والتنموي لبالدنا إلى جانب الفاعلني السياسيني 

اآلخرين وكل القوى احلية في املجتمع”.
وتتزايد التساؤالت في ظل قيادة وهبي ل�”األصالة واملعاصرة”، 
ح��ول جت��اوز “اخلطوط احلمراء” مع غرميه “العدالة والتنمية”، 
وحدوث حتالف بينهما باالنتخابات التشريعية والبلدية في 8 سبتمبر 

املقبل.

أص��ي��ب 3 فلسطينيني، ، ب��رص��اص اجليش 
اإلسرائيلي، خالل قمع مسيرة منددة باالستيطان 

في األغوار الفلسطينية احملتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان 
تلقت األناضول نسخة منه، إن إصابة متوسطة 
بالرصاص احلي في الظهر، وإصابتني طفيفتني 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، وإصابتني 
طفيفتني ج��راء استنشاق الغاز املسيل للدموع، 

وصلت إلى مستشفى طوباس احلكومي من قرية 
تياسير.

فيما أفاد شهود عيان لألناضول، بأن مواجهات 
اندلعت بني عشرات الفلسطينيني مع املستوطنني 
وبحماية من اجليش اإلسرائيلي، ق��رب حاجز 
تياسير ش��رق محافظة ط��وب��اس )ش��م��ال( في 

األغوار الفلسطينية.
وأضاف الشهود، أن اجليش اإلسرائيلي أطلق 

قنابل الغاز املسيل للدموع وال��رص��اص احلي 
واملعدني املغلف باملطاط. واقتحمت 5 عائالت من 
املستوطنني، مساء اجلمعة، عدد من غرف معسكر 
مهجور للجيش اإلسرائيلي قرب حاجز تياسير، 

وباتوا ليلتهم فيها.
وإث���ر ذل���ك، دع���ت ف��ص��ائ��ل ال��ع��م��ل الوطني 
وفعاليات ط��وب��اس، امل��واط��ن��ني للمشاركة في 
مسيرة جماهيرية، ردا على قيام مجموعة من 

املستوطنني بإقامة بؤرة استيطانية قرب حاجز 
تياسير االحتاللي.

وتفيد تقديرات شبه رسمية بوجود نحو 650 
ألف مستوطن في الضفة مبا فيها القدس الشرقية. 
ويعتبر ال��ق��ان��ون ال��دول��ي الضفة الغربية 
والقدس الشرقية أراض��ي محتلة، ويعد جميع 
أنشطة بناء املستوطنات اليهودية هناك غير 

قانونية.

مظاهرات مؤيدة حلقوق الفلسطينيني

قتل ج��ن��دي س��ودان��ي، ف��ي اش��ت��ب��اك��ات مع 
مليشيات إثيوبية مبنطقة ح��دودي��ة شرقي 
البالد، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية لصحيفة 

“سودان تربيون” )خاصة(.
وقالت الصحيفة نقال عن املصادر التي لم 
تسمها، إن “القوات املسلحة وق��وات االحتياط 
بالفرقة الثانية مشاة تصدت ملليشيات إثيوبية 
وق���وات أخ��رى )ل��م توضحها( أث��ن��اء عمليات 

متشيط نفذتها داخل األراضي السودانية”.
وأض��اف��ت امل��ص��ادر أن “عمليات اجليش 
السوداني كانت في مناطق أم دبلو وحسكنيت 
وخور سنط قرب جبل أبو رنقل مبحلية باسندة 

احلدودية بوالية القضارف.
وأوضحت أن “املليشيات اإلثيوبية والقوات 
امل��دج��ج��ة باألسلحة الثقيلة ح��اول��ت فالحة 
األراضي السودانية لكن القوات املسلحة وقوات 
االحتياط تصدت لها وقطعت الطريق أمامها ما 
أدى إلى استشهاد العريف آدم إبراهيم التابع 

الكتيبة 121بالفرقة الثانية مشاة”.
ووفق ذات املصادر فقد “انتشرت تعزيزات 
عسكرية إثيوبية من إقليم األمهرا احملاذي لوالية 
القضارف جتاه األراضي السودانية احلدودية 
الزراعية بالقرب من املشاريع الزراعية إلسناد 
ودع��م امل��زارع��ني اإلثيوبيني لفالحة األراض��ي 

الزراعية السودانية”.
وأردف�����ت أن���ه “في امل��ق��اب��ل دف���ع اجليش 
السوداني وق��وات االحتياط بتعزيزات مماثلة 

في مناطق كنينة وباسندة والقالبات”.
ول��م يصدر اجليش ال��س��ودان��ي على الفور 
أي توضيحات بشأن احل��ادث��ة، كما لم يتسن 
لألناضول الوصول إل��ى مدير مكتب املتحدث 

باسم اجليش امل��ق��دم هشام عثمان، للتعليق 
على األوض��اع في احل��دود مع إثيوبيا. كما لم 
تعلق إثيوبيا حتى الساعة )20:30 ت.غ( على 

احلادث.
ومنذ نحو 26 عاما، كانت تستولي عصابات 
إثيوبية على أراض��ي م��زارع��ني سودانيني في 

منطقة “الفشقة” )ش���رق(، بعد طردهم منها 
بقوة السالح.

وتشهد احل��دود السودانية اإلثيوبية منذ 
فترة توترات ميدانية، حيث أعلنت اخلرطوم في 
31 ديسمبر املاضي سيطرة اجليش على كامل 
أراض��ي ب��الده في منطقة “الفشقة” احلدودية 

مع إثيوبيا.
ويطالب السودان بوضع العالمات احلدودية 
مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902 التي 
وقعت في أدي��س أبابا بني إثيوبيا وبريطانيا 
)نيابة عن السودان(، وتوضح مادتها األولى 

احلدود الدولية بني البلدين.

عناصر من اجليش السوداني

أش����خ����اص   4 م�����ص�����رع  ال���������س���������ودان: 
37 آخرين في حادث سي وإصابة 

لقي 4 سودانيني مصرعهم، وأصيب 37 آخرون، جراء حادث سير بوالية شمال 
كردفان وسط البالد. وأف��ادت وكالة األنباء السودانية الرسمية، أن “احلادث 

املروري وقع جنوب مدينة األبيض مركز والية شمال كردفان”.
وأوضحت أن احلادث “جاء نتيجة الصطدام حافلة بشجرة وهي في طريقها من 
والية شمال كردفان نحو العاصمة اخلرطوم مبنطقة جبل الهشابة على بعد 14 

كلم جنوب مدينة األبيض”.
وأوضح مدير شرطة الوالية باإلنابة، قاسم أمني أحمد، وفقا لذات املصدر، أن 
أسباب احل��ادث “تعود إلى عدم انتباه سائق احلافلة للعوامل الطبيعية وذلك 

لكثافة األشجار على جانبي الطريق”.
وأشار إلى أنه “مت نقل املتوفني إلى مشرحة األبيض، وحتويل املصابني إلى 

مستشفى الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية الكاملة”.
ووفق آخر إحصائية رسمية حلوادث الطرق لقي 2366 شخصا مصرعهم في 
السودان، خالل الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2017، جراء حوادث السير، 

خصوصا على الطرق السريعة بني العاصمة اخلرطوم والواليات األخرى. 

182 مهاجرًا حاولوا  ليبيا: إنقاذ 
الوصول إلى أوروبا

أعلنت البحرية الليبية، إنقاذ 182 مهاجرا غير نظامي 
م��ن جنسيات مختلفة، أث��ن��اء محاولتهم ال��وص��ول إلى 

الشواطئ األوروبية عبر سواحل البالد.
وقالت في بيان اطلعت عليه األناضول: “متكن زورق 
الدورية التابع حلرس السواحل الليبية من إنقاذ 182 
مهاجرا من عدة جنسيات )لم تذكرها(، كانوا في طريقهم 

نحو الشواطئ األوروبية على منت قارب مطاطي”.
وأض��اف: “فور تلقي البحرية الليبية ن��داء استغاثة 
حّركت ال��زورق بعد جتهيزه باإلمكانات الالزمة لعملية 
اإلنقاذ واالنتشال إلى عني املكان )لم يحدده( حيث قام 

عناصر اجلهاز بدورهم على أكمل وجه”.
وأردف: “بعد إمتام عملية اإلنقاذ مت نقل املهاجرين إلى 

قاعدة طرابلس البحرية، ومت تسليمهم جلهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية”، دون مزيد تفاصيل. وأوضح أن 
“جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره اإلنساني 
عملية رعاية هؤالء املهاجرين وإمتام إج��راءات ترحيلهم 
إلى بلدانهم ساملني”. ولفت البيان، إلى أن عملية اإلنقاذ 
“تأتي في إطار اجلهود اإلنسانية واملهام السيادية حلماية 
السواحل الليبية وتقدمي خدمات البحث واإلنقاذ في منطقة 
املسؤولية الليبية وإنقاذ حياة املهاجرين غير الشرعيني 
عبر البحر”. وبسبب االضطرابات الداخلية التي تشهدها، 
أصبحت ليبيا خالل األعوام األخيرة، نقطة العبور األكثر 
أهمية إلى أوروب��ا، لطالبي جلوء أفارقة يفّرون هربا من 

الفقر والصراعات في بالدهم.
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