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من دون وقوع إصابات بشرية

قوات إسرائيلية اعتقلت ثالثة شبان غرب رام اهلل

الزهار :ال مستقبل لالحتالل والمستوطنين في فلسطين
�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة
حما�س حممود الزهار� ،أن «عمليات
املقاومة يف ال�ضفة الغربية ،ت�ؤكد
حق العودة لل�شعب الفل�سطيني ،وال
وجود للم�ستوطنني على �أر�ضنا».
وقال الزهار �إنه «ال م�ستقبل لالحتالل
وامل�ستوطنني يف فل�سطني» ،م�شيدا
يف الوقت ذاته ،بالعملية الفدائية
التي وقعت قرب م�ستوطنة «دوليف»
غربي رام الله.
ودعا الزهار �إلى «ا�ستمرار العمليات
الفدائية يف ال�ضفة الغربية� ،إلى
جانب تطوير �أدوات املقاومة يف
قطاع غزة».وقال الزهار �إن «تطوير
العمليات يف ال�ضفة وغزة �سيو�صل
�شعبنا لتحقيق �أهدافه بالعودة �إلى
�أر�ضه».
وكان م�س�ؤولون �إ�رسائيليون قالوا
�إن �شابة �إ�رسائيلية 17 ،عاما،
قتلت و�أ�صيب �شقيقها 19 ،عاما،
ووال���ده���ا 49 ،ع��ام��ا ،بجروح
خ��ط�يرة �أم�����س اجل��م��ع��ة ،نتيجة
انفجار عبوة نا�سفة قرب قرية عني
بوبني بجوار م�ستوطنة دوليف �إلى
ال�شمال الغربي من رام الله بال�ضفة
الغربية.

• محمود الزهار

ومل تعلن �أي ج��ه��ة فل�سطينية
م�س�ؤوليتها ع��ن العملية ،فيما
�أ�صدرت ف�صائل فل�سطينية بيانات
منف�صلة تبارك الهجوم ،وتعتربه
ردا على ممار�سات �إ�رسائيل بحق
الفل�سطينيني.

م��ن جانبه ،ق��ال جي�ش االحتالل
الإ��سرائ��ي��ل��ي �إن عملية التفجري
ق���رب م�����س��ت��وط��ن��ة «دول���ي���ف» يف
منطقة بنيامني برام الله «خطرية
للغاية».
و�أ���ش��ارت التحقيقات يف العملية

التي قتلت فيها م�ستوطنة و�أ�صيب
والدها و�شقيقها �أن املنفذين كانوا
يخططون للعملية ط��وي�لا ،ومن
نفذتها خلية مطلعة ج��ي� ًدا على
عمليات جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي
يف امليدان�.إلى ذلك ،اعتقلت قوات
اال�رسائيلي فجر �أم�س � ،شابني من
قرية عني عريك ،وثالث من قرية
عني قينيا غرب رام الله.
و�أف���اد �شهود عيان ب ��أن االحتالل
اعتقل ال�شابني ربحي ابو ال�صفا،
وحممد نايف ابو ال�صفا،ـ من قرية
عني عريك بعد مداهمة منزليهما
وتك�سري حمتوياتهما.
و�أكد م�صدر حملي� ،أن قوات االحتالل
اعتقلت الأ�سري املحرر والطالب يف
جامعة بريزيت �إ�رصار معروف من
منزله يف قرية عني قينيا �شمال
غ��رب رام ال��ل��ه ،كما داه��م جنود
االحتالل عددا من املحال التجارية
يف القرية وا�ستولوا على ت�سجيالت
الكامريات.ي�شار �إلى �أن االحتالل
�أغلق منذ ظهر �أم�س الأول ،عددا من
الطرق غرب رام الله لعدة �ساعات،
بعد مقتل م�ستوطنة و�إ�صابة اثنني
�آخرين قرب دير بزيع.

حزب األمة يثمن مواقف العرب تجاه الخرطوم

السودان :تأجيل محاكمة البشير لألسبوع المقبل

مجهولون يستهدفون حافلة سياحية في األردن

• قوات األمن األردنية في املنطقة التي شهدت إطالق النار

�أطلق م�سلحون جمهولون �أم�س النار على حافلة تابعة
ل�سلطة مفو�ضية مدينة «البرتا» الأثرية خم�ص�صة لنقل
الأدالء ال�سياحيني ما نتج عنه �أ�رضار مادية فقط.
ونقل موقع «هال �أخبار» التابع للقوات امل�سلحة الأردنية
عن م�صدر �أمني ر�سمي قوله �إن احلافلة كانت خالية
من الركاب وقت وقوع االعتداء �صباحا و�أ�سفر ذلك عن
حتطم واجهة الزجاج اخللفية لها.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن الأجهزة الأمنية فتحت حتقيقا
باحلادث ملعرفة مالب�ساته وحتديد نوعية االعتداء.
من جانبه ،نفى م�صدر �أمني �أردين تواجد �أي من ال�سياح
�أو الأدالء ال�سياحيني على منت املركبة «احلافلة»
التابعة ملفو�ضية �سلطة �إقليم البرتا التي تعر�ضت

لإطالق عيارات نارية.
وك��ان عدد من املواقع الإخبارية حتدثت عن وجود
�أدالء �سياحيني على منت احلافلة .ورجح امل�صدر ان
يكون اطالق العيارات النارية جاء نتيجة خلالفات
بني ا�شخا�ص يف املنطقة.وتقع مدينة «البرتا» الأثرية
التاريخية يف حمافظة معان التي تبعد نحو  240كيلو
مرتا جنوبي العا�صمة عمان ويق�صدها كل عام مئات
الآالف من ال�سياح من خمتلف دول العامل.
وتعد «البرتا» �أهم مواقع اجلذب ال�سياحي يف الأردن
لتميزها بالطبيعة العمرانية املنحوتة بال�صخور
ال��وردي��ة م��ن حقبة �أق���دم ح�ضارة عربية «ح�ضارة
الأنباط».

دعا إلى التنسيق مع تركيا واألردن لتأمين الظروف المواتية

باسيل :آن األوان لعودة السوريين
إلى وطنهم

• البشير يظهر أمام الكاميرات في اجللسة الثانية حملاكمته

رف��ع��ت جل�سة حم��اك��م��ة الرئي�س
ال�سوداين ال�سابق عمر الب�شري ،على
خلفية تهم ف�ساد� ،أم�س  ،على �أن
يتم ا�ستئنافها يوم ال�سبت املقبل 31
�أغ�سط�س.
وا�ستمعت املحكمة �إل��ى �شاهدين
�آخرين �أحدهما موظف ببنك �أم درمان
الوطني ل�ل��إدالء ب�شهادتهم حول
ح�ضورهم �أثناء �ضبط املبالغ التي
وجدت داخل مقر بيت ال�ضيافة عقب
عزل الب�شري من احلكم».
ومل ي�صدر القرار النهائي ،ورفعت
اجلل�سة على �أن يتم ا�ستئنافها يف
ال�سبت املقبل املوافق � 31أغ�سط�س.
ويف �سياق مت�صل ،قالت منظمة
حقوقية �سودانية تدعى «زيرو ف�ساد»
�إن «التحريات �أثبتت تورط الب�شري
يف  5ق�ضايا ف�ساد ب�شكل مبا�رش
بتوجيهات �أو توقيعات» ،م�شرية �إلى
�أنها تعر�ضت ل�ضغوطات من نافذين

بالنظام ال�سابق ،ل�سحب ملفات
ف�ساد تخ�صهم ،بح�سب ما �أوردته
�صحيفة «االنتباهة» ال�سودانية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة ال�سودانية �أن
«املنظمة �أك��دت امتالكها مللفات
عديدة من بينها ملفات بيع الفلل
الرئا�سية ،وا�سترياد ب�صات الوايل
وب��ي��ع م��ن��زل ال�����س��ودان يف لندن
والقاهرة» ،منوهة �إلى �أنها «�ستعمل
على �إن�شاء متحف ثابت و�آخر متحرك
ب�����ص��ور امل��ج��رم�ين والفا�سدين،
وبيانات جرائمهم لف�ضحها حتى
يكونوا عظة وعربة للآخرين» ،على
حد قول املنظمة.
ويخ�ضع الب�شري ملذكرتي توقيف
دول��ي��ت�ين �أ���ص��درت��ه��م��ا املحكمة
اجلنائية ال��دول��ي��ة ع��ام��ي 2009
و 2010بتهمة الإب��ادة وجرائم �ضد
الإن�سانية وجرائم حرب ارتكبت يف
دارفور بني عامي  2003و .2008

تونس :سجن مرشح رئاسي
بتهم فساد مالي

ق����ال م��ت��ح��دث ق�����ض��ائ��ي يف
ت��ون�����س� ،أم�����س االول� ،إن
حمكمة اال�ستئناف بالعا�صمة
�أ�صدرت بطاقتي �إيداع بال�سجن
بحق املر�شح الرئا�سي نبيل
القروي و�شقيقه غ��ازي لتهم
ترتبط بف�ساد مايل.
وقال املتحدث �صابر احلر�شاين
لوكالة الأنباء التون�سية �إن
املحكمة �أ�صدرت �أي�ضا قرارا
بحظر �سفر الأخوين وجتميد
�أموالهما مع �إمكانية الطعن يف
• نبيل القروي
القرارات يف �أجل � 10أيام.
و�صدرت القرارات بعد النظر يف �شكوى تقدمت بها جمعية «انا
يقظ» النا�شطة يف جمال مكافحة الف�ساد التهامها نبيل القروي
و�شقيقه غازي بتبيي�ض �أموال وبالتهرب ال�رضيبي.
و�أفاد م�صدر من �إدارة احلملة الرئا�سية ب�إيقاف القروي الذي يدير
مع �شقيقه �رشكات يف قطاع االعالم واالت�صال يف طريق مدينة
«جماز الباب» التي تبعد نحو  50كيلومرت عن العا�صمة.
وكان القروي يف طريق العودة �إلى العا�صمة بعد �أن كان يف
مدينة باجة وبعدها يف جماز الباب اللتقاء الأهايل قبل انطالق
احلملة الرئا�سية يف الثاين من �سبتمرب املقبل.
ونقل نبيل القروي �إلى �سجن املرناقية بالعا�صمة فور ايقافه،
بح�سب ما �أفادت به وزارة الداخلية بينما مل يعرف م�صري �شقيقه
بعد.

على جانب �آخ��ر ،ثمن حزب الأمة
ال�سوداين برئا�سة ال�صادق املهدي
م��واق��ف ال��ع��رب جت��اه ال�سودان،
ودعاهم �إلى دعم احلكومة االنتقالية
برئا�سة الدكتور عبد الله حمدوك.
وق���ال ح���زب «الأم������ة» ،يف بيان
�أم�س� ،إن املكتب ال�سيا�سي للحزب
«يثمن وقفة الأ�شقاء العرب ودعمهم
املتوا�صل لل�سودان ،مهيب ًا بهم
املوا�صلة يف دعم احلكومة االنتقالية
املدنية ،حتقيقا ملبادي الإخ��اء
والت�ضامن».
وهن�أ املكتب ال�سيا�سي حلزب الأمة،
وهو �ضمن حتالف «نداء ال�سودان»
�أح��د مكونات قوى «�إع�لان احلرية
والتغيري» ،الفريق �أول عبدالفتاح
ال�بره��ان رئي�س جمل�س ال�سيادة
و�أع�ضاء املجل�س ورئي�س الوزراء
ال�سوداين الدكتور عبد الله حمدوك
ب�أدائهم الق�سم الد�ستورية.

ون��وه بتمثيل امل���ر�أة ال�سودانية
يف جمل�س ال�سيادة ،الفتا �إل��ى �أن
اختيار الدكتورة رجاء نيكوال عبد
امل�سيح يف جمل�س ال�سيادة ،يرمز
�إلى الت�آخي بني الأدي��ان يف الوطن
الواحد ،و�أن اختيار ممثلني لأقاليم
البالد يحقق التوازن املن�شود لإقامة
حكم املواطنة املت�ساوية.
و�أكد حزب الأمة ثقته وكامل دعمه
حلمدوك و�أن��ه �سيقف ظهريا قويا
له ،داعيا كافة قوى «�إعالن احلرية
والتغيري» لدعم حكومته لبلوغ
غاياتها املرجوة بتحقيق ال�سالم
�أوال ،وتفكيك دولة التمكني احلزبي
ل�صالح دول���ة ال��وط��ن ،وحتقيق
العدالة االنتقالية ،وجلم الف�ساد
وحماكمة مرتكبيه وا�سرتداد الأموال
املنهوبة ،و�إج��راء انتخابات حرة
ونزيهة انتهاء بت�سليم ال�سلطة
للحكومة املنتخبة.

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اللبناين
جربان با�سيل �أم�س« ،انه �آن االوان
للمواطن ال�سوري ان يعود الى
وطنه ب�شكل كرمي و�آمن وعلينا ان
نتعاون ونن�سق مع تركيا والأردن
ودول اجل��وار املحيطة ب�سورية
لت�أمني ال��ظ��روف املواتية لهذه
العودة».ودعا با�سيل يف م�ؤمتر
�صحايف م�شرتك مع نظريه الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغلو الذي يزور
لبنان حاليا الى التفريق بني احلل
ال�سيا�سي و�رضورة ال�سري به وبني
امل�ضي بت�أمني ع��ودة الالجئني
واعادة اعمار �سورية.
وبالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية �شدد
با�سيل على «موقف لبنان الراف�ض
�رشاء احلقوق التاريخية لل�شعب
الفل�سطيني».
م��ن جهته ق��ال اوغ��ل��و «ان تركيا
�ستتعاون مع الدولة اللبنانية حلل
ازمة الالجئني ال�سوريني يف ا�رسع
وقت» داعيا املجتمع الدويل لدعم
الالجئني الذين عادوا الى املناطق
املحررة وتوفري مقومات احلياة
الكرمية لهم.
وا�ضاف «نريد حال �سيا�سيا لالزمة
ال�سورية يف املنطقة وان ين�ضم
لبنان الى حمادثات «�آ�ستانا» لذلك
وجهنا اليه الدعوة كدولة مراقبة.
وا�شار الى تعاون تركيا مع املجتمع
الدويل لإعادة الالجئني ب�شكل �آمن
الى املناطق التي حررتها الفتا الى
عودة نحو  3640نازحا �سوريا حتى
اليوم.
من جهة اخرى ابدى الوزير الرتكي
رغبة بالده يف ا�ستثمار ال�رشكات

• جبران باسيل

الرتكية يف لبنان يف جمال الطاقة
وت�صديرها الى الدول االوروبية.
وق��ال اوغ��ل��و «ن��وج��ه ر�سالة الى
جميع دول املنطقة والعامل اننا
�سنحمي جميع احل��ق��وق النفطية
لرتكيا و�شمال قرب�ص ولن تكون
هناك اتفاقيات ال�ستخراج النفط
يف املنطقة دون تركيا و�شمال
قرب�ص».
وي�ست�أجر لبنان من تركيا بواخر
لتوليد الكهرباء انتظارا لبناء
معامل انتاج ت�ؤمن الكهرباء لكل
اللبنانيني على مدار ال�ساعة.
على جانب �آخ���ر ،ح��ذر الرئي�س
اللبناين مي�شال عون ،من خطورة
ال�شائعات التي ت��رددت يف الآونة
الأخرية يف �ش�أن الو�ضع االقت�صادي
للبالد كونها تُ لحق الأذى بجميع
اللبنانيني على نحو يقت�ضي جتنبها
وعدم االلتفات �إليها ،م�شريا �إلى �أن

الو�ضع الراهن للبنان �سببه «�إرث
ثقيل» ميتد لـ 30عاما ،و�أنه يعمل
على �إ�صالحه ومعاجلته.
وقال الرئي�س اللبناين �أم�س لعدد
من الوفود مبقر �إقامته ال�صيفي
بق�رص بيت الدين يف حمافظة جبل
لبنان « -لقد ورثنا ما يعادل 85
مليار دوالر ديونا ،فيما مت �إهمال
املوارد التي ميكن االعتماد عليها
يف لبنان ومنها الزراعة وال�صناعة،
�إذ كان االعتقاد ال�سائد �أن اخلدمات
وحدها مع ال�سياحة تكفي لتوفري
املوارد ،مع االتكال على االقت�صاد
الريعي� ،إ�ضافة �إلى الق�ضاء كليا
على املهن احلرفية».
و�أ���ض��اف« :ه��ذا الو�ضع ال�صعب ال
ميكن تخطيه بفرتة زمنية ق�صرية،
وال حتى خ�لال ال�سنوات ال�ست
لواليتي الرئا�سية ،غري �أننا نعمل
بجهد يف �سبيل ذلك».

العراق :انطالق عملية عسكرية لمالحقة اإلرهابيين في األنبار
�أعلن قائد ع�سكري عراقي كبري� ،أم�س،
عن انطالق عملية ع�سكرية جديدة
ملالحقة فلول التنظيم الإرهابي،
وت��ط��ه�ير امل��ن��اط��ق ال�صحراوية
واملناطق املجاورة لها يف حمافظة
الأنبار الواقعة على بعد 118كم غربي
بغداد.
وق���ال ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ع��ب��د االم�ير
ر�شيد يار الله نائب قائد العمليات
امل�شرتكة ،يف بيان �صحايف« :انطلقت
فجر ام�س عملية ج��دي��دة لتفتي�ش
وتطهري كامل ال�صحراء واملناطق
املحددة يف حمافظة الأنبار من فلول
الع�صابات االرهابية».
و�أ���ض��اف�« :شاركت يف هذه العملية
الع�سكرية ق��وات من قيادة عمليات
اجل��زي��رة املتمثلة بفرقة امل�شاة
ال�سابعة ،وف��رق��ة امل�شاة الآلية
الثامنة واحل�شد الع�شائري وقيادة
عمليات الأن��ب��ار املتمثلة بفرقة
امل�شاة الأولى ،ولواء مغاوير قيادة
العمليات واحل�شد الع�شائري وقيادة
حمور احل�شد ال�شعبي الأنبار ،وحمور
غرب الأنبار ومديرية �رشطة الأنبار
وق��ي��ادة حر�س احل���دود اخلام�سة،
وب��دع��م و�إ���س��ن��اد م��ن ال��ق��وة اجلوية

• قوات عراقية خالل انطالق العملية العسكرية في األنبار

وط�ي�ران اجلي�ش العراقي وط�يران
التحالف الدويل».
من جهة �أخرى� ،أفاد م�صدر يف ال�رشطة
العراقية� ،أم�����س ،ب��أن��ه مت تفكيك
�صاروخني قرب ج�رس «حي تون�س» يف
بغداد ،دون وقوع �إ�صابات.
وق���ال امل�����ص��در يف ت�رصيح لقناة
ال�سومرية نيوز الإخبارية �إن «قوة من
�رشطة النجدة عرثت على �صاروخني
ن��وع ق��اذف��ة م��ع رم��ان��ات هجومية

معدة للتفجري بالقرب من ج�رس حي
تون�س».و�أ�ضاف �أن��ه مت ا�ستدعاء
خبري املتفجرات الذي قام بالتفكيك
دون وقوع �أي �إ�صابات.
من ناحية �أخ���رى� ،أك��د م�س�ؤولون
�أم��ن��ي��ون ع��راق��ي��ون ارت��ف��اع ح�صيلة
�ضحايا تفجري ال��دراج��ة النارية
املفخخة ،ال��ذي هز ق�ضاء امل�سيب
يف حمافظة بابل جنوب بغداد� ،إلى 3
قتلى.وذكر امل�س�ؤولون ،الذين طلبوا

عدم الك�شف عن �أ�سمائهم لكونهم غري
خمولني باحلديث �إلى و�سائل الإعالم،
�أم�س� ،أن التفجري الذي دوى ،م�ساء
�أم�س الأول ،يف �شارع جتاري �أ�سفر
�شخ�صا على الأق��ل،
عن �إ�صابة 34
ً
م�صدرا حمل ًيا �سبق �أن �أكد
غري �أن
ً
�شخ�صا.و�أفادت الوكالة ب�أن
جرح 39
ً
التنظيم الإرهابي �أعلن م�س�ؤوليته عن
«جتمعا
التفجري ،مدع ًيا �أنه ا�ستهدف
ً
من ال�شيعة» قرب م�سجدهم.

ويف �ش�أن �آخ��ر� ،أو�ضح م�س�ؤولون
�أمريكيون� ،أم�س� ،أن «االنفجارات يف
العراق قد تكون ب�سبب حرارة ال�صيف
القا�سية ،ولي�ست ب�سبب هجمات
���س�لاح اجل��و الإ��سرائ��ي��ل��ي ،والتي
ت�سببت يف بع�ض االنفجارات».
وت�أتي �أقوال امل�س�ؤولني الأمريكيني
عقب �سل�سلة من التفجريات الغام�ضة
يف قاعدة «امليلي�شيات العراقية»
خالل الأ�سابيع الأخرية.
و�أ�ضاف امل�س�ؤولون يف �إدارة الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترامب ،لوكالة
«بلومربغ»� ،أن وا�شنطن لي�س لديها
معلومات م���ؤك��دة ب����أن �إ�رسائيل
م�س�ؤولة عن جميع الهجمات �ضد
خمازن �أ�سلحة امليلي�شيات العراقية
التي تدعمها �إيران.
وي��رى امل�س�ؤولون �أن «�إي���ران هي
ال�سبب احلقيقي يف هذا الو�ضع لأنها
تزود امليلي�شيات العراقية بالأ�سلحة
التي ال ميكنها ال�سيطرة عليها ،مما
يعر�ض �أمن العامل للخطر».
وذك��رت �صحيفة «نيويورك تاميز»
الأمريكية� ،أن ا�رسائيل �شنت �رضبة
واح����دة ع��ل��ى الأق����ل ع��ل��ى م�ستودع
للأ�سلحة يف العراق.

