العراق :العثور على رفات  50شخص ًا أعدمهم داعش
6

املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة في
العراق اللواء يحيى رسول  ،العثور على مقبرة تضم
 50رفات تعود ألشخاص أعدمهم داعش في كركوك.
وق��ال رس��ول في بيان نقله موقع “السومرية”

اإللكتروني ،إن “الفرقة اآللية في الشرطة االحتادية
وخالل عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات في
قرى محافظة كركوك ،عثرت على مقبرة جماعية في
إحدى القرى”.

وأش��ار رس��ول إلى أن املقبرة “حتتوي على أكثر
من  50رف��ات تعود ألشخاص مت إعدامهم من قبل
عصابات داعش اإلرهابي أثناء فترة سيطرتهم على
القرية”.
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خالل كلمة مبجلس األمن ملندوبة الدوحة

قطر ترحب باملبادرة األممية خلفض التصعيد في منطقة اخلليج
رحّ ��ب��ت دول���ة ق��ط��ر ،ب��امل��ب��ادرة
األممية خلفض التصعيد وتسوية
اخل�ل�اف���ات ف��ي منطقة اخل��ل��ي��ج،
مشير ًة أنها “ستواصل دع��م مثل
هذه املبادرات”.
ج��اء ذل��ك في كلمة مندوبة قطر
الدائمة لدى األمم املتحدة السفيرة
علياء أحمد بن سيف آل ثاني ،خالل
جلسة عقدها مجلس األمن بعنوان:
“احلفاظ ع��ل��ى ال��س�لام واألم���ن
الدوليني :مراجعة شاملة للوضع
في منطقة اخلليج العربي”.
وقالت آل ثاني إن بالدها “ترحب
ب��امل��ب��ادرات ال��ب��ن��اءة لسبل خفض
التصعيد وتسوية اخل�لاف��ات عن
طريق احل��وار في منطقة اخلليج؛
ألن ذلك جوهر نهج وسياسة قطر
في التعامل مع األزمة اخلليجية”،
وفق وكالة األنباء القطرية “قنا”.
وأوضحت أن “سياسة قطر منذ
بداية األزمة اخلليجية هي احلوار
اجلاد والبناء على أساس املصالح
املشتركة وحسن اجلوار واالحترام
املتبادل لسيادة الدول واستقاللها
ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها
الداخلية”.
كما أك��دت أن بالدها “ستواصل

دعم مثل هذه املبادرات التي تعزز
من اللجوء للحلول الدبلوماسية
ل�ل�أزم���ات وال��ت��س��وي��ة السلمية
للمنازعات” ،حسب املصدر ذاته.
وخ��ل�ال ج��ل��س��ة م��ج��ل��س األم��ن
امل��ذك��ورة ،اق��ت��رح أم�ين ع��ام األمم
امل��ت��ح��دة ،أن��ط��ون��ي��و غوتيريش،
تأسيس منصة لبناء الثقة وحل
اخلالفات بني دول اخلليج العربي،
إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية
جديدة ،ملعاجلة الشواغل األمنية
املشروعة لألطراف املعنية.
كما دعا غوتيريش دول اخلليج
(ع��دده��ا  )6إل���ى “العمل بشكل
جماعي لتخفيض التوترات ومنع
الصراعات”.
وت��ت��واص��ل منذ يونيو 2017
أزمة غير مسبوقة بني بعض دول
اخل��ل��ي��ج؛ إذ ق��ط��ع��ت ال��س��ع��ودي��ة
واإلم�������ارات وال��ب��ح��ري��ن وم��ص��ر
عالقاتها مع قطر ،ثم فرضت عليها
“إجراءات عقابية”.
وتتهم ه��ذه ال���دول قطر بدعم
اإلره���اب ،وه��و ما تنفيه الدوحة،
وتتهم ال���دول األرب��ع��ة بالسعي
إل��ى ف��رض الوصاية على قرارها
الوطني.

السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني

اخلرطوم تغلق اجلسور وتنشر اجليش في ذكرى تظاهرات أكتوبر
استبقت السلطات السودانية
املظاهرات التي متت الدعوة اليها،
أم����س األرب���ع���اء ،ف��ي اخل��رط��وم
بإجراءات أمنية مشددة ،من خالل
إغ�لاق اجل��س��ور الرابطة ب�ين مدن
العاصمة ،وانتشار ق��وات اجليش
فيها ،وإغالق كل الطرق املؤدية إلى
مقر القيادة العامة للقوات املسلحة.
وك���ان���ت ج���ه���ات وت��ن��ظ��ي��م��ات
س��ي��اس��ي��ة دع����ت ل���ل���خ���روج ،في
مظاهرات احتجاجية تتزامن مع
ذكرى ثورة أكتوبر من العام 1964
ال��ت��ي اط��اح��ت ال��رئ��ي��س األس��ب��ق
ابراهيم عبود.
وت���ب���اي���ن���ت األه�����������داف م��ن
امل��ظ��اه��رات ،إذ تطالب تنظيمات
سياسية محسوبة على النظام
السابق بإسقاط احلكومة ،بينما
تطالب تنظيمات مهنية وأح��زاب
سياسية موالية للحكومة االنتقالية
باخلروج من أجل استكمال أهداف
الثورة ،ودعم احلكومة إلنفاذ مهام
الفترة االنتقالية.
غير أن ت��ي��ارات محسوبة على
جلان املقاومة وهي األجسام التي
ق���ادت احل���راك االحتجاجي ال��ذي
أطاح بالرئيس املعزول عمر البشير،
تطالب باستبعاد احلكومة بشقيها
امل��دن��ي وال��ع��س��ك��ري ،واحلاضنة
السياسية ممثلة في ق��وى احلرية
والتغيير ،وذلك ملا اسمته بالفشل
في حتقيق أهداف الثورة والتهاون
مع بقايا النظام السابق.

قمة مصرية يونانية قبرصية
حلل خالفات «املتوسط»
على وق��ع اخل�لاف ال��ذي ع��اد إل��ى التصاعد منذ
األس��ب��وع امل��اض��ي ب�ين ال��ي��ون��ان وق��ب��رص وتركيا،
بشأن التنقيب ف��ي ش��رق البحر املتوسط ،عقدت
أمس األربعاء في نيقوسيا قمة جتمع رؤساء مصر
وقبرص ورئيس حكومة اليونان.
وتوجه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي إلى
العاصمة القبرصية للمشاركة في القمة بجولتها
الثامنة.
وذكرت الرئاسة املصرية أن القمة تأتي في سياق
دعم وتعميق العالقات املتميزة بني ال��دول الثالث،
وتعزيز التشاور السياسي وت��ب��ادل ال��رؤي حول
سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق
املتوسط ،والشرق األوسط ،كما تهدف إلى البناء على
ما حتقق خالل القمم السبع السابقة ،وتقييم التطور
في مختلف مجاالت التعاون ،ومتابعة املشروعات
املشتركة اجلاري تنفيذها في إطار اآللية الثالثية.
وعلى هامش القمة عقد السيسي لقاء ثنائيا مع
نظيره القبرصي ورئيس ال��وزراء اليوناني ،لبحث
العالقات املتبادلة وسبل تعزيز العالقات االقتصادية
والتجارية ،وكذلك التشاور حول القضايا وامللفات
اإلقليمية .وأوضح املتحدث باسم الرئاسة املصرية
أن النقاش بني املسؤولني تطرق إلى التطورات على
الصعيد اإلقليمي وجهود تسوية األزمات التي تعاني
منها بعض دول املنطقة.
وكانت مصر واليونان وقعتا في أغسطس املاضي،
اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين االستفادة من ثروات
املتوسط ،ما أثار انتقادات تركية.

مظاهرات سابقة في اخلرطوم

اجلزائر :رفع احلصانة عن رئيس حزب معارض بتهم الفساد
رف����ع امل��ج��ل��س ال��ش��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي
اجلزائري احلصانة عن النائب محسن
بلعباس ،رئيس التجمّع من أجل الثقافة
والدميوقراطية ،بناء على طلب وزارة
العدل ،وفق ما أعلن هذا احلزب املعارض.
ك��ذل��ك رف��ع��ت احل��ص��ان��ة ع��ن ال��وزي��ر
السابق ف��ي عهد الرئيس األس��ب��ق عبد
العزيز بوتفليقة ،عبد ال��ق��ادر واعلي،
النائب عن جبهة التحرير الوطني ،وذلك
في قضية أخ��رى .وكانت وسائل إعالم
جزائرية قد أش��ارت الشهر املاضي إلى

تقدّم وزارة العدل بطلب رفع احلصانة
عن النائبني بلعباس وواعلي.
وبعد اتّهامه بالفساد ،ق��رر واعلي
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ح��ص��ان��ت��ه ق��ب��ل جلسة
التصويت .ف��ي امل��ق��اب��ل ،ل��م يتم تقدمي
أي توضيحات بشأن دواف��ع طلب رفع
احلصانة ع��ن رئيس التجمّع م��ن أجل
الثقافة والدميوقراطية.
وف��ي يونيو استدعي بلعباس إلى
التحقيق على خلفية حادث عمل أسفر عن
وفاة شخص في ورشة بناء تابعة له.

ليبيا :اتفاق على التهدئة وإعادة
هيكلة حرس املنشآت النفطية
أعلنت مبعوثة األمم املتحدة إلى
ليبيا باإلنابة ،استفاني وليامز عن
توصل أطراف الصراع في ليبيا على
مواصلة التهدئة عل جبهات القتال،
وجتنب أي تصعيد عسكري.
وق��ال��ت ستفاني ول��ي��ام��ز ،أمس
األرب��ع��اء ،إنها “متفائلة جدا” بأن
احملادثات بني طرفي الصراع ستؤدي
إل��ى وق��ف دائ��م إلط�لاق النار بعدما
اتفقا على إع��ادة فتح مسارات برية
وجوية بينهما.
وأضافت مبعوثة األمم املتحدة،
ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي ،أن ال��ط��رف�ين،

ال��ل��ذي��ن يجتمعان ف��ي جنيف هذا
األسبوع ،اتفقا أيضا على استمرار
“حالة التهدئة احلالية على جبهات
القتال وجتنب أي تصعيد عسكري”.
وإل��ى جانب التهدئة ،اتفق طرفا
ال��ن��زاع في ليبيا على إع��ادة هيكلة
ح��رس املنشآت النفطية في البالد،
لضمان تفقده ،كما مت االتفاق على
ف��ت��ح امل��ع��اب��ر وال���ط���رق وخ��ط��وط
الرحالت اجلوية الداخلية.
وأش���ارت املبعوثة األمم��ي��ة إلى
أن إج��راءات بناء الثقة بني الطرفني
دخلت حيز التنفيذ.

وجاء في بيان للنيابة العامة حينها
“أسفرت التحريات أن العامل املتوفي
لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل
باجلزائر” ،وأن “البناية في حد ذاتها
شيدت دون احترام القوانني العمرانية”.
وصرّح املتحدث باسم التجمّع من أجل
الثقافة والدميوقراطية عثمان معزوز
لوكالة فرانس برس أن “بلعباس على
اس��ت��ع��داد للتجاوب م��ع االس��ت��دع��اءات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة .ه��و ب��ان��ت��ظ��ار استدعائه
وسيمثل” أمام القضاء.

مت ��دي ��د س� ��اع� ��ات ح�ظ��ر
التجول في األردن
ق��ررت احلكومة األردن��ي��ة متديد ساعات حظر
التجول وات��خ��اذ تدابير ج��دي��دة الح��ت��واء فيروس
كورونا الذي بدأ يسجل أرقاما ً قياسية.
وقال رئيس ال��وزراء بشر اخلصاونة في مؤمتر
صحافي إن “حظر التجول الليلي سيمد اعتبارا ً من
يوم السبت املقبل حيث سيبدأ من الساعة العاشرة
مساء بالنسبة للمؤسسات واحلادية عشرة مساء
بالنسبة لألفراد ولغاية الساعة السادسة صباحا ً”.
وفي الوقت الراهن يبدأ حظر التجول عند منتصف
الليل بالنسبة للمنشآت واألول��ى صباحاً بالنسبة
لألفراد حتى الساعة السادسة صباحا ً.
وأض��اف “كل ي��وم جمعة سيفرض حظر جتول
شامل” ،مشيرا ً إلى إن “هذه اإلجراءات ستستمر حتى
نهاية العام احلالي”.

االحتالل يقصف معاقل حماس بعد
العثور على نفق ميتد ألراضيها
قصف اجليش اإلسرائيلي أهدافا حلركة حماس
في غزة ردا على إطالق صاروخ باتجّ اه أراضيها ،بعد
العثور على نفق محفور في القطاع يؤدي إلى داخل
األراضي اإلسرائيلية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان للجيش اإلس��رائ��ي��ل��ي “أغارت
مقاتالت ومروحية حربية قبل قليل على منشأة حتت
أرضية تابعة ملنظمة حماس في جنوب قطاع غزة
ردًا على إطالق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو
إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم”.
وأع��ل��ن��ت م��ص��ادر أمنية فلسطينية أن اجليش
اإلسرائيلي شن ضربتني على موقعني حلماس في
خان يونس ودير البلح.
ودوت صفارات اإلنذار في منطقة بجنوب إسرائيل
متاخمة للقطاع قبل سقوط الصاروخ الذي لم تتنب أي
جهة حتى اآلن إطالقه.
وق���ال اجل��ي��ش ف��ي ب��ي��ان “اعترض ن��ظ��ام القبة
احلديدية للمضادات اجلوية الصاروخ”.
وج��اء ذل��ك بعيد إع�لان املتحدث باسم اجليش
اإلس��رائ��ي��ل��ي ج��ون��اث��ان كونريكوس العثور على
حفر انطالقا من خان
“نفق ميت ّد عشرات األمتار” ُ
يونس” في جنوب قطاع غزة وي��ؤدي إلى األراضي
اإلسرائيلية.
وجاء في تغريدة بالعربية للمتحدث باسم اجليش
اإلسرائيلي أفيخاي أدرع���ي أن النفق “مت رص��ده
في منطقة ضمن األراض���ي اإلسرائيلية عبر نظام
استشعار حتت األرض مثبت قرب السياج األمني
الذي أقامته الدولة العبرية ويفصلها عن غزة”.
وأك��د كونريكوس أن النفق لم يتجاوز السياج
مشيرا ً إلى أنه ال ميثل مخاطر على املناطق اإلسرائيلية
وسيت ّم تدميره قريبا ً.
ل��ك��ن��ه اع��ت��ب��ر أن���ه ي��ش��ك��ل “انتهاكاً للسيادة
اإلسرائيلية” مضيفاً أن��ه مت العثور على حوالى
عشرين نفقا ً من غزة منذ صيف العام .2014

