تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقني قبالة سواحلها منذ نحو أسبوعني
قالت جمعية الهالل األحمر التونسي إن سفينة تقل 75
مهاجرا أغلبهم من بنجالدش مازالت عالقة قبالة السواحل
التونسية بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو في موانئها
منذ  12يوما .وأنقذت سفينة مصرية املهاجرين نهاية الشهر
املاضي قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ
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ليبيا باجتاه أوروب���ا .وق��ال منجي سليم امل��س��ؤول بالهالل
األحمر التونسي لرويترز ”املهاجرون عالقون في البحر منذ
 12يوما قبالة سواحل جرجيس بعد أن رفضت السلطات
التونسية السماح للسفينة املصرية التي أنقذتهم بالرسو في
موانئها“.وأضاف أن وضعهم ”مقلق“ .و 64مهاجرا ممن هم

على منت السفينة من بنجالدش بينما البقية من املغرب ومصر
والسودان .وتقول السلطات احمللية مبحافظة مدنني إن مراكز
إي��واء املهاجرين باملنطقة مكتظة وال ميكنها استقبال املزيد.
وقال مصدر رسمي لرويترز إن هؤالء املهاجرين يرفضون تلقي
املساعدات ويطلبون فقط نقلهم ألوروبا.
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الطيران املدني السعودي  :احلركة في املطار تسير بشكل طبيعي

«حتالف دعم الشرعية باليمن» :إصابة  26مدنيا مبقذوف حوثي على مطار «أبها»
ميثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة
باستهداف األعيان املدنية واملدنيني والتي
تعنى بحماية خاصة مبوجب القانون
ال��دول��ي اإلنساني وه��و م��ا ق��د يرقى إلى
جرمية حرب باستهداف املدنيني واألعيان
املدنية بطريقة ممنهجة.
واض��اف ان «ذل��ك يثبت ايضا حصول
ه���ذه املليشيا اإلره��اب��ي��ة ع��ل��ى أسلحة
نوعية جديدة واستمرار النظام اإليراني
بدعم وممارسة االره��اب العابر للحدود
واستمرار انتهاك ق���رارات مجلس األمن
ذات الصلة ومنها القرار ( )2216والقرار
(.»)2231
واكد املالكي أن قيادة القوات املشتركة
للتحالف وام��ام ه��ذه األع��م��ال اإلرهابية
والتجاوزات غير األخالقية من املليشيا
احل��وث��ي��ة اإلره��اب��ي��ة ستتخذ إج���راءات
صارمة عاجلة وآنية ل��ردع هذه املليشيا
اإلرهابية ومبا يكفل حماية األعيان املدنية
وامل��دن��ي�ين وس��ت��ت��م محاسبة العناصر
اإلرهابية املسؤولة عن التخطيط والتنفيذ
ل��ه��ذا ال��ه��ج��وم اإلره���اب���ي ومب���ا يتوافق
مع القانون ال��دول��ي اإلنساني وقواعده
العرفية.
قالت هيئة الطيران املدني السعودية،
إن حركة الطيران في مطار أبها الدولي
(جنوب) تسير بشكل طبيعي.
جاء ذلك ،في بيان للهيئة عقب استهداف
احل��وث��ي�ين للمطار ب��ص��اروخ «ك���روز»،
نتج عنه إصابة  26شخصا ،حسب بيان

ق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ق��وات
حتالف دع��م الشرعية في اليمن العقيد
ال��رك��ن تركي املالكي ان مقذوفا معاديا
حوثيا سقط مبطار (أبها) الدولي أمس
االربعاء ادى الى اصابة  26مدنيا.واضاف
املالكي في تصريح صحفي اوردته وكالة
االنباء السعودية (واس) أنه عند الساعة
21ر 2صباح اليوم سقط مقذوف معاد
(حوثي) بصالة القدوم مبطار أبها الدولي
والذي مير من خالله يوميا آالف املسافرين
املدنيني من مواطنني ومقيمني من جنسيات
مختلفة.
وب�ين ان سقوط املقذوف «حتى اع��داد
هذا البيان» ادى الى اصابة  26مدنيا من
املسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم
ث�لاث ن��س��اء مينية وه��ن��دي��ة وسعودية
وطفالن سعوديان.واشار العقيد املالكي
ال��ى ان��ه مت نقل ثمانية من املصابني الى
املستشفى لتلقي العالج ج��راء اصابات
متوسطة وع�لاج  18حالة منها باملوقع
اص��اب��ات��ه��م طفيفة فيما وق��ع��ت بعض
األضرار املادية بصالة املطار.
وذك��ر ان اجلهات العسكرية واألمنية
تعمل على حتديد ن��وع املقذوف ال��ذي مت
استخدامه بالهجوم اإلرهابي في الوقت
ال��ذي أعلنت املليشيا احلوثية اإلرهابية
املدعومة من إي��ران عبر وسائل إعالمها
م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ه���ذا العمل
اإلره��اب��ي باستخدام ص���اروخ (ك��روز)
على حد زعمها.واكد العقيد املالكي ان هذا

قصف مطار ابها

للمتحدث باسم حتالف دعم الشريعة في
اليمن ،العقيد الركن تركي املالكي.
وهذا ثاني استهداف الفت من احلوثيني
للداخل السعودي ،بعد شهر من تعرض
محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن «احلوثي»

مسؤوليته عنه ،وهو أحد أسباب اململكة،
دعت ألجلها عقد قمتني خليجية وعربية
طارئتني لبحث «تهديدات» متس املنطقة.
وبشأن الهجوم احلوثي اجلديد ،أوضح
املالكي ،أن��ه «عند الساعة ( )02:21من

صباح أمس (األربعاء) سقط «مقذوف»
معا ٍد على صالة القدوم مبطار أبها الدولي،
الذي مير من خالله يوميا آالف املسافرين
املدنيني من مواطنني ومقيمني من جنسيات
مختلفة» ومنذ مارس  ،2015يدعم حتالف

مجلس األمن يدين بشدة العنف ضد املدنيني

األطراف السودانية توافق على مواصلة املباحثات لتشكيل مجلس انتقالي
أ ب ��و ظ �ب��ي ت �ت��وا ص��ل م��ع ا مل �ع��ار ض��ة و ت��ؤ ك��د د ع ��م اال ن �ت �ق��ال ا ل �س �ي��ا س��ي ا مل �ن �ظ��م وا ل �س �ل��س
ذك��ر املبعوث اإلثيوبي إل��ى ال��س��ودان أن
األط���راف السودانية واف��ق��ت على مواصلة
امل��ب��اح��ث��ات ب��ش��أن تشكيل مجلس سيادي
انتقالي بناء على ما مت االتفاق عليه.
وأب��ل��غ امل��ب��ع��وث اخل���اص م��ح��م��ود دري��ر
الصحفيني في اخلرطوم بأن املجلس العسكري
وافق على إطالق سراح السجناء السياسيني
كبادرة لبناء الثقة.
وكانت احمل��ادث��ات بني املجلس العسكري
احل��اك��م وحت��ال��ف م��ن ج��م��اع��ات االحتجاج
وامل��ع��ارض��ة ق��د ان���ه���ارت ب��ع��د ف��ض عنيف
لالعتصام في الثالث من يونيو حزيران ،مما
أسفر عن مقتل عشرات األشخاص.
وق���ال وزي���ر ال��دول��ة اإلم��ارات��ي للشؤون
اخلارجية أنور قرقاش في تغريدة إن بالده
ال ت��زال تتواصل م��ع املعارضة السودانية
واملجلس العسكري.
وأضاف قرقاش أن هدف اإلم��ارات هو دعم
استقرار السودان ”واالنتقال السياسي املنظم
والسلس“.
ول��م يتضح بعد إن كانت اإلم���ارات تلعب
أي دور محدد ف��ي ال��وق��ت ال��ذي حت��اول فيه
املعارضة الضغط على املجلس العسكري
لتسليم السلطة للمدنيني ،لكنها سبق وتعهدت

بتقدمي املساعدات املالية وال��دع��م للمجلس
العسكري.
وأدان مجلس األمن الدولي ،وبشدة «أعمال
العنف األخ��ي��رة ف��ي جمهورية ال��س��ودان»
وأعربوا عن أسفهم لفقدان األرواح واإلصابات
بني املدنيني».
وطالب املجلس في بيان ص��در ،بإجماع
أعضائه الـ 15ب��ـ»ال��وق��ف ال��ف��وري للعنف
ض��د امل��دن��ي�ين واح���ت���رام ح��ق��وق اإلن��س��ان،
وضمان احلماية الكاملة للمدنيني واملساءلة
والعدالة.».
وأع��رب أعضاء املجلس في بيانهم الذي
وص���ل االن���اض���ول نسخة م��ن��ه ع��ن «عميق
تعاطفهم وتعازيهم ألس��ر الضحايا ومتنوا
الشفاء العاجل والكامل للمصابني».
وذكر البيان أن أعضاء املجلس أحيطوا علما
بإعالن املجلس العسكري االنتقالي بالتحقيق
في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد
من املدنيني .وحث املجلس األمني العام لألمم
املتحدة انطونيو غوتيريش على «مواصلة
دعم اجلهود اإلقليمية والدولية ،وخاصة تلك
التي يقودها االحتاد اإلفريقي؛ لتيسير عملية
انتقالية وطنية واالتفاق عليها لصالح شعب
السودان «.

اجلزائر  :احلزب احلاكم يطالب رئيس
البرملان باالستقالة الفورية

دعا رئيس جبهة التحرير الوطني (احلزب احلاكم في
اجلزائر) محمد جميعي رئيس املجلس الشعبي الوطني
معاذ بوشارب الى االستقالة الفورية من منصبه كونه
أصبح «شخصية غير مرغوب فيها» .وقال جميعي خالل
ندوة صحفية عقب لقاء جمعه بنواب احلزب في غرفتي
البرملان ان «معاذ بوشارب أصبح يفتقد للشرعية»
مطالبا اياه بسرعة االستجابة للمطالب الشعبية وأوامر
قيادة احلزب وتعليمات الكتلة البرملانية .من جهتهم جدد
نواب احلزب دعوتهم عبر البيان اخلتامي الجتماع كتلتي
احلزب في البرملان بغرفتيه إلى ضرورة التزام بوشارب
باالنضباط ال��ذي يفرضه القانون األساسي والنظام
الداخلي للحزب واالمتثال لقراراته وذل��ك استجابة
ملطالب الشعب التي عبر عنها ب��وض��وح ف��ي حراكه
السلمي .كما دعا النواب بوشارب إلى تغليب مصلحة
البالد على طموحه الشخصي معتبرين أن املرحلة التي
جتتازها اجلزائر حاليا ليست مرحلة مناصب بل هي
مرحلة الستقرار اجلزائر.يذكر أن رئيس البرملان احلالي
معاذ بوشارب يتعرض لضغوطات كبيرة من طرف
قيادته السياسية ممثلة في األمني العام للحزب محمد
جميعي ونوابه الذين أعلنوا مقاطعة نشاطات املكتب
واللجان واجللسات إلى غاية تقدميه لالستقالة.

مسؤولة أوروبية تقوم بجولة
خليجية على خلفية التوترات
السائدة باملنطقة
محتجون سودانيون يغلقون شارعا في اخلرطوم

أميركا تفرض عقوبات على رجل أعمال سوري له صالت باألسد

الدفاعات اجلوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي علي درعا
ذكرت وكالة األنباء السورية (سانا)
أم��س األرب��ع��اء أن الدفاعات اجلوية
السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
بالصواريخ على تل احل��ارة بجنوب
سوريا وأسقطت عددا منها.
وتقع تل احل��ارة في محافظة درعا
وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل
على هضبة اجل��والن احملتلة .وقالت
الوكالة ”األنباء تشير إلى أن األضرار
اق��ت��ص��رت ع��ل��ى امل���ادي���ات وال يوجد
أي خسائر بشرية ف��ي ت��ل احلارة“.
وأض��اف��ت ”العدو اإلس��رائ��ي��ل��ي بعد
عدوانه بعدد من الصواريخ ،بدأ بحرب
إلكترونية حيث تتعرض ال���رادارات
للتشويش“.
وفرضت الواليات املتحدة عقوبات
على رج��ل األع��م��ال ال��س��وري ال��ب��ارز
سامر ف��وز وأس��رت��ه ،ال��ذي��ن تربطهم
صالت وثيقة بالرئيس السوري بشار
األسد والذين تقول واشنطن إنهم جنوا
املاليني من خالل تطوير عقارات على
أراض مت االستيالء عليها ممن فروا من
احلرب.
وقالت وزارة اخلزانة األمريكية إنها
فرضت عقوبات على سامر وشقيقيه
عامر وحسني وشركة أم��ان القابضة
التي متلكها أسرته وتديرها في مدينة
الالذقية الساحلية.
وت��ش��م��ل ال��ع��ق��وب��ات أي��ض��ا شركة

عسكري عربي ،تقوده اجلارة السعودية،
القوات احلكومية في مواجهة احلوثيني،
في حرب خلفت أزم��ة إنسانية ح��ادّة هي
األس���وأ ف��ي العالم ،وفقا لوصف سابق
لألمم املتحدة.

تعتزم األمني العام خلدمة العمل اخلارجي التابعة
لالحتاد االوروب��ي هيلغا شميد القيام بجولة خليجية
تشمل دولة االم��ارات وعمان وقطر واي��ران على خلفية
التوترات السائدة في املنطقة .وقالت اخلدمة وهي
ال��ذراع الدبلوماسي لالحتاد األوروب��ي في بيان أمس
االربعاء ان «الزيارة ستتيح الفرصة للتأكيد على دعوة
االحتاد االوروبي لنزع فتيل التوترات االقليمية وايجاد
سبل لتهدئة التصعيد وتشجيع احل���وار» .واضافت
ان «ال��زي��ارة ستهدف ايضا الى مناقشة سبل احلفاظ
على الصفقة النووية مع اي��ران والتي ال ت��زال تشكل
عنصرا رئيسيا في هيكل عدم االنتشار النووي ودعامة
اساسية لالمن في العالم واملنطقة».واوضح البيان ان
شميد ستبحث في اجلولة اخلليجية العالقات الثنائية
والقضايا االقليمية االخرى محل االهتمام املشترك.

القاهرة وعمان والرباط
تشارك في مؤمتر البحرين

هجوم إسرائيلي على سورية

(إي��ه.إس.إم) للتجارة العامة الدولية
وامل��م��ل��وك��ة ل��ف��وز وك��ذل��ك ال��ش��رك��ات
التابعة لها في أنحاء الشرق األوسط.
وتشمل أنشطة شركة (إي��ه.إس.إم)

احل��ب��وب وجت���ارة السكر وعمليات
خاصة بحقول النفط .وقالت سيجال
مانديلكر وكيلة وزارة اخلزانة لشؤون
اإلره��اب واملخابرات املالية في بيان

”سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته
التجارية استغلوا فظائع الصراع
ال��س��وري ف��ي م��ش��روع م��در للربح“.
وقالت وزارة اخلزانة األمريكية إنها

ستفرض عقوبات أيضا على شركة
سينرجي (إس.إي���ه.إل) وشركة (بي.
إس) اللتينجلبتا كميات كبيرة من
النفط اإليراني إلى سوريا.

ذكر مسؤولون أمريكيون أن مصر واألردن واملغرب
أبلغت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتزامها
حضور مؤمتر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر
بشأن مقترحات لدعم االقتصاد الفلسطيني في إطار
خطة سالم تستعد الواليات املتحدة لطرحها.
وتعتبر مشاركة مصر واألردن مهمة على نحو
خاص ألنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود السالم
اإلسرائيلية الفلسطينية وكذلك الدولتان العربيتان
الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدة سالم مع إسرائيل.
بيد أن قرار الزعماء الفلسطينيني مقاطعة املؤمتر الذي
ينعقد يومي  25و 26يونيو حزيران أثار الشكوك بشأن
فرص جناحه .وهم ينأون بأنفسهم عن جهد دبلوماسي
أمريكي أوسع للسالم يطلق عليه ترامب ”صفقة القرن“
ويرجح الفلسطينيون أن يكون منحازا بشدة لصالح
إسرائيل وأن يحرمهم من إقامة دولة.
وكتب صائب عريقات أم�ين سر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية في خطاب يحمل تاريخ
العاشر من يونيو وموجه لدبلوماسيني أجانب باألراضي
الفلسطينية يقول إن حضور الفلسطينيني مؤمتر املنامة
سيستغل في إضفاء الشرعية على املبادرة التي قال إنها
تهدف إلى حرمانهم من حقوقهم.

