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الخارجية األميركية تأمر موظفيها غير األساسيني بمغادرة العراق

اخبار قصيرة

مسؤولون عراقيون :بومبيو نقل لبغداد تحذيرا صارما بشأن «الحشد الشعبي»

العفو الدولية :السعودية تواصل حملة اعتقاالت غير مبررة

بغداد ـ وكاالت :أفاد مسؤوالن أمنيان عراقيان
بأن وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو نقل
إىل بغداد مؤخرا حتذيرا بعد أن رصدت واشنطن
نشر الفصائل العراقية صواريخ ق��رب قواعدها
العسكرية.
وذكر املسؤوالن يف حديث لوكالة «رويرتز»،
حسب تقرير نشرته األرب��ع��اء ،أن بومبيو طالب
حكومة بغداد بكبح مجاح الفصائل الشيعية اليت
تعزز نفوذها يف البالد وتشكل جزءا من األجهزة
األمنية للدولة ،وهدد بأنه ،إذا مل تتمكن احلكومة
م��ن حتقيق ذل��ك ف��إن ال��والي��ات املتحدة سرتد
بالقوة.
وقال املصدر العسكري العراقي رفيع املستوى
واملطلع على تفاصيل زي��ارة بومبيو إىل بغداد:
«رس���ال���ة األم��ري��ك��ي�ين ك��ان��ت واض���ح���ة مت��ام��ا،
ومفادها أنهم يريدون ضمانات أن يوقف العراق
تلك الفصائل ال�تي تهدد املصاحل األمريكية.
وقالوا إن الواليات املتحدة إذا واجهت أي اعتداء
يف األراض����ي العراقية فإنها ستتخذ إج���راءات
للدفاع عن نفسها دون تنسيق مع بغداد».
وأوض����ح امل��ص��در األم�ن�ي ال��ع��راق��ي ال��ث��ان��ي أن
اتصاالت تنصتت عليها واشنطن كشفت إعادة
ان��ت��ش��ار بعض الفصائل امل���ذك���ورة يف «م��واق��ع
م��ش��ب��وه��ة» ،ورأت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ذل��ك
استفزازا.
وذك����ر امل���س���ؤول أن امل���ف���اوض���ات األم��ري��ك��ي��ة
العراقية تناولت انتشار قوات «احلشد الشعيب»
العراقي عند احلدود مع سوريا ،قرب منطقة نفوذ
قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ،مشريا إىل
أن الواليات املتحدة حذرت السلطات العراقية من
أن أي خطر على قواتها من قبل تلك الفصائل
ستتعامل معه القوات األمريكية مباشرة بالقوة.
كما تطرقت «رويرتز» يف تقريرها إىل محلة

الرياض ـ وكاالت :أكدت منظمة «العفو الدولية» ،األربعاء ،أن «السلطات السعودية تواصل
استهداف وقمع واعتقال املنتقدين والنشطاء احلقوقيني» ،مشرية إىل أن الرياض صعدت بشكل
غري مربر خالل الشهر املاضي محلتها ضدهم».
وقالت املنظمة يف بيان :إن «السلطات السعودية صعدت من محلتها ضد الناشطني احلقوقيني
خالل الشهر املاضي» ،الفتة إىل أن عدد املعتقلني خالل شهر أبريل املاضي بلغ  14شخصاً ،منهم
صحفيون وكتاب وأكادمييون» .وأشارت إىل أن «جمموعة من املعتقلني يف السعودية يعانون
منذ عام حمنة االعتقال التعسفي الرهيبة».
وكان حقوقيون ونشطاء سعوديون أطلقوا محلة على مواقع التواصل االجتماعي الثالثاء،
ملطالبة السلطات السعودية باإلفراج عن املعتقلني الذين أودعوا يف السجون «بتهم كيدية».
ودعا حساب «معتقلي ال��رأي» على موقع «تويرت» ،املعين بنشر أخبار املعتقلني يف السجون
السعودية ،النشطاء السعوديني للتغريد بوسم محل عنوان «#تهم_معتقلي_الرأي_باطلة».
وتشهد السعودية اعتقال املئات من النشطاء واحلقوقيني ،الذين حاولوا التعبري عن رأيهم
املعارض ملا تشهده البالد من تغيريات ،وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصريهم وتوفري
العدالة هلم.

وحزب العدالة والتنمية يعتبره عملية إختراق وتطبيع خطير مع العدو الصهيوني

إستيراد وترويج معدات طبية «إسرائيلية» في املغرب

قيادة العمليات المشتركة تكشف تفاصيل عملية إنزال جوي غرب البالد
ألمانيا تعلق تدريبات الجيش العراقي بسبب تصاعد التوتر في المنطقة

الضغط االقتصادي ال�تي شنتها واشنطن ضد
إيران ،مشرية إىل أن الواليات املتحدة حتاول إجبار
بغداد على التخلي عن عالقاتها االقتصادية مع
طهران.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي

الواليات املتحدة هي املسؤولة عن إستمرار معاناة سكان مخيم الركبان

الجيش السوري يسيطر على بلدة الحمرا واملطار
الشراعي الزراعي في حماة
موسكو ودمشق :أزمة الوقود في سوريا صنعها
األمريكيون وحلفاؤهم

قد أعلن الثالثاء للصحفيني أن اجلانب العراقي
مل ي��رص��د أن حت��رك��ات ق��د تشكل خ��ط��را على
أي طرف ،وطمأن األمريكيني بأن حكومة بغداد
تتحمل املسؤولية عن محاية مجيع األطراف.
وس��ب��ق أن أك���د بومبيو أن���ه ط��ال��ب حكومة

ب���غ���داد ب��وض��ع ق����وات «احل���ش���د ال��ش��ع�بي» حتت
ق���ي���ادة ال��س��ل��ط��ات امل���رك���زي���ة ،ل��ك��ن ال��ف��ص��ائ��ل
امل��ن��ض��وي��ة حت���ت راي�����ة «احل���ش���د» ش�����ددت على
التزامها بأوامر احلكومة وع��دم نيتها مهامجة
القوات األمريكية.
يف السياق طلبت وزارة اخلارجية األمريكية
من موظفيها غري األساسيني يف سفارتها ببغداد
وقنصليتها يف أربيل مبغادرة العراق.
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بري لـ ساترفيلد :املوقف اللبناني املوحد يحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا وثروتنا النفطية

عون يوجه رسالة إلى أمريكا بشأن الحدود اللبنانية
بريوت ـ وكاالت :اكد رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال عون خالل استقباله مساعد
وزير اخلارجية االمريكية للشرق االوسط ديفيد ساتر فيلد دان لبنان لن يفرط حبقوقه.
ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ،األربعاء ،الواليات املتحدة األمريكية إىل مساعدة
بالده يف ترسيم حدودها اجلنوبية ،مشدداً على متسك لبنان بسيادته.
وذكر بيان صادر عن رئاسة اجلمهورية اللبنانية ،أن عون أبلغ مساعد وزير اخلارجية األمريكية
لشؤون الشرق األدنى السفري ديفيد ساترفيلد خالل استقباله له قبل ظهر االربعاء يف قصر بعبدا،
أن «لبنان املتمسك بسيادته براً وحبراً وجواً ،يرى أن ترسيم احلدود الربية والبحرية اجلنوبية
يعزز االستقرار على طول احلدود ،انطالقاً من قرار جملس األمن الدولي الرقم .»1701
ودع��ا عون الواليات املتحدة األمريكية إىل «املساهمة يف حتقيق هذا اهل��دف ال سيما جلهة
احرتام حدود لبنان الربية والبحرية ،وحقه يف التنقيب عن النفط والغاز يف املنطقة االقتصادية
اخلالصة» .ولفت البيان الرئاسي إىل أن عون حبث مع السفري ساترفيلد األفكار اليت س ّلمها
لبنان األسبوع املاضي للسفرية األمريكية يف بريوت اليزابيت ريتشارد ،واملتضمنة آلية عمل ميكن
اعتمادها لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبية» .من جانبه أكد رئيس جملس النواب نبيه بري يف
لقاء االربعاء النيابي أننا ننتظر إجناز املوازنة يف جملس الوزراء وإحالتها اىل اجمللس النيابي،
وفور ذلك سنشهد إجيابيات على غري صعيد».
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مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات للجيش اليمني
دمشق ـ وكاالت :محلت موسكو ودمشق الواليات املتحدة املسؤولية عن البطء يف عملية
إجالء النازحني من خميم الركبان جنوب شرقي سوريا ،مؤكدتني أن املخيم مل يغادره
سوى ربع سكانه فقط.
وذكر قائدا املركزين الروسي والسوري املعنيني بعودة الالجئني ميخائيل ميزينتسيف
وحسني خملوف يف بيان مشرتك األربعاء أن «التصرفات غري البناءة من اجلانب األمريكي،
املتمثلة يف اإلبطاء املتعمد إلعادة الالجئني إىل ديارهم ،ختلف مزيدا من الضحايا وتزيد
من معاناة السوريني احملتجزين قسرا (يف الركبان)».
وأض���اف البيان« :بالرغم م��ن إج���راءات غ�ير مسبوقة تتخذها روس��ي��ا وس��وري��ا لتأمني
الظروف املناسبة يف املناطق اليت يعود إليها الالجئون ،تسري إجراءات إجالء املواطنني من
الركبان ببطء ،وحتى اآلن غادره أكثر من  12ألف شخص ،لكن هذا ال يشكل سوى ما
يزيد قليال عن ربع سكانه».
ولفت البيان إىل أن الوضع يف خميم اهلول شرقي البالد ال يقل كارثية عن الركبان،
ويواجه قاطنوه نفس املشاكل املتمثلة يف تقييد حرية التنقل ومصادرة الوثائق الثبوتية،
وفصل األسر والنقص احلاد يف األدوية وانعدام النظافة.
ودع��ا البيان الواليات املتحدة للتخلي عن ازدواج��ي��ة املعايري وإب��داء االح�ترام حلقوق
اإلنسان والقانون الدولي وسحب قواتها من األراضي السورية على الفور.
وتتهم موسكو ودمشق الواليات املتحدة بالسعي إلبقاء خميمي الركبان واهل��ول يف
مناطق سيطرة اجليش األمريكي ،لتربير وجودها العسكري يف سوريا ،الذي تستخدمه
لدعم اجلماعات املسلحة وعرقلة التسوية السلمية يف البالد.
كما جاء يف بيان مشرتك صدر عن رئيسي املركزين الروسي والسوري للتنسيق ،أن
الواليات املتحدة ،اختلقت مع الدول احلليفة هلا ،أزمة الوقود يف سوريا ،للتأثري سلبا على
اقتصادها.
وق��ال البيان« :تهدف أزم��ة الوقود اليت اختلقتها الواليات املتحدة وحلفاؤها ،بشكل
مصطنع ،إىل خنق االقتصاد السوري».
وم��ن ج��دي��د ،دع��ت روس��ي��ا وس��وري��ا ،اجل��ان��ب األم��ري��ك��ي ،إىل إغ�لاق خميم «الركبان»
لالجئني بأسرع وقت ممكن ،ألن الوضع بات مأساويا وحرجا جدا هناك.
وأضاف البيان« :مواصلة الواليات املتحدة وحلفائها ،السيطرة على األراضي السورية،
مبا يف ذلك خميما «الركبان» و»اهلول» لالجئني ،تفتقد للفكر السليم ،ألن هذا ،يطيل
فقط النزاع يف سوريا ،ويزيد من انتشار اجلرمية ويعيق عودة السوريني إىل ديارهم وإعادة
احلياة السلمية يف البالد».
ميدانياً متكن اجليش السوري الثالثاء من السيطرة على بلدة احلمرا واملطار الشراعي
الزراعي يف منطقة سهل الغاب يف حمافظة محاة.
وقالت وكالة اسبوتنيك نقال عن مراسلها قوله إن اجليش السوي سيطر على بلدة
احلمرا وعلى املطار الشراعي الزراعي القريب من بلدة الشريعة اليت مت حتريرها قبل
يومني ،يف خطوة إلطباق احلصار على اجلمعات التكفريية.
كما دم��رت وح���دات م��ن اجليش العربي ال��س��وري االرب��ع��اء أوك���ارا إلرهابيي “جبهة
النصرة” يف عدد من قرى وبلدات ريفي محاة وإدل��ب وذل��ك يف إط��ار رده��ا على خروقات
اإلرهابيني التفاق منطقة خفض التصعيد.
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العميد سريع :قادرون على تنفيذ عمليات نوعية أوسع
وأكبر في العمق السعودي
كسر زحف للغزاة في نجران ..واحراق آليات عسكرية لهم

ص��ن��ع��اء ـ وك�����االت :أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م
القوات املسلحة اليمنية حممد عبد السالم أن
العملية العسكرية اليت نفذتها سبع طائرات
مسرية على عدة منشآت حيوية سعودية ،قد
متت مبساعدة بعض الشرفاء من أبناء تلك
املناطق املستهدفة يف السعودية
وق��ال عبد ال��س�لام إن��ه ال ب��د م��ن ال��رد على
استمرار العدوان واجليش اليمين من خيتار
مستوى ال����ردع ،بالكيفية ال�تي حي��دده��ا من
خ�ل�ال ق��واع��د االش��ت��ب��اك وم���ا حي���دده ال��ق��ادة
ال��ع��س��ك��ري��ون ،م���ش�ي�راً إىل م���ا أع��ل��ن��ه س��اب��ق��اً
زعيم حركة أنصار اهلل عبد امللك احلوثي
يف مقابلة متلفزة ب��أن��ه إذا استمر ال��ع��دوان
باحلصار فإن الرد سيكون موجعاً وحساساً ويف
مناطق حساسة بالسعودية واإلمارات.
وأض�����اف أن اجل���ان���ب ال��س��ع��ودي مل ي��أخ��ذ
ه��ذه التحذيرات على حممل اجل��د ،واستمر
ب��ال��ت��ص��ع��ي��د واالع��������ت��������داءات ع���ل���ى ال��ي��م��ن
وحم��اص��رت��ه ،م��ع��ت�براً أن ه���ذا ال���رد ه��و ش��يء
طبيعي ،ط��امل��ا ال��ط��ائ��رات ال��س��ع��ودي��ة تقصف
اليمن ،وطاملا مطار صنعاء مغلق ،وطاملا أن
الشعب اليمين حماصر.
يف ال��س��ي��اق أك���د امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
املسلحة اليمنية العميد حييى السريع قدرة
القوات على شن عمليات أوسع وأكرب يف عمق
دول ال��ع��دوان ،مشدداً على اجلهوزية لتنفيذ
عمليات نوعية أخرى يف حال استمرار العدوان
بارتكاب اجلرائم وانتهاك السيادة الوطنية.
ويف بيان حول العملية اهلجومية الناجحة
لسالح اجل��و املسري يف عمق العدو السعودي
بالرياض ،أوضح سريع أن العملية هي األكرب
منشآت
منذ بدء العداون يف عم ِقه ،واستهدفت
ٍ
ْ
وعفيف،
حيوي ًة تابع ًة يف حمافظيت الدوادمي
حم���ذراً دول ال��ع��دوان م��ن مغبة ال��ت��م��ادي يف

حصار وجتويع الشعب اليمين.
وأض����اف س��ري��ع أن العملية ُ
بسبع
��ذت
ف
��
ن
ِ
لسالح اجلو واستهدفت
طائرات مسري ٍة تابعة
ٍ
ِ
حمطيت الضخ البرتوليتني يف خط األنبوب
الرئيسي للنفط  7-8ال��ذي يربط ب�ين رأس
ال��ت��ن��وره وي��ن��ب��ع وال����ذي ي��ض��خ ث�لاث��ة ماليني
برميل نفط يومياً ،وأث��رت بشكل مباشر على
اقتصاد العدو ،الفتاً إىل أنها ُنفذت بعد رصد
دقيق وتعاون من أبناء تلك املناطق.
ميدانياً تصدى اجليش واللجان الشعبية،
األرب����ع����اء ،حمل���اول���ة زح����ف م���رت���زق���ة اجل��ي��ش
السعودي على موقع الشبكة يف جبهة جنران.
وأكد مصدر عسكري أن وحدة اهلندسة يف
اجليش واللجان الشعبية استهدفت جماميع
امل��رت��زق��ة خ�ل�ال حم��اول��ت��ه��م ال��زح��ف ب��اجت��اه
الشبكة يف جنران.كما أك��د املصدر انكسار
زح���ف م��رت��زق��ة اجل��ي��ش ال��س��ع��ودي وس��ق��وط
العديد من القتلى يف صفوفهم.إىل ذلك قتل
وأص��ي��ب ع��دد م��ن مرتزقة ال��ع��دوان السعودي
خالل تصدي اجليش اليمين واللجان الشعبية
حملاوالت هجوم هلم يف مناطق جنران واجلوف.
وأف�����اد م���ص���در ع��س��ك��ري مي�ن�ي ب����أن وح���دة
اهل���ن���دس���ة يف اجل���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة
اس����ت����ه����دف����ت جم����ام����ي����ع امل�����رت�����زق�����ة خ��ل�ال
حم����اول����ت����ه����م ال������زح������ف ب������اجت������اه م��ن��ط��ق��ة
الشبكة يف جن���ران م��ؤك��دا س��ق��وط العديد
من القتلى يف صفوفهم.
ك��م��ا أح��ب��ط اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية
الليلة امل��اض��ي��ة ه��ج��وم��ا للمرتزقة يف جبهة
الظهرة مبديرية خ��ب والشعف يف حمافظة
اجل���وف ك��ب��دوه��م خ�لال��ه خسائر يف األرواح
وال��ع��ت��اد بينما دم��ر اجل��ي��ش ع��رب��ة للمرتزقة
يف ج���ب���ه���ة ال���س���اق���ي���ة مب���دي���ري���ة ال���غ���ي���ل يف
احملافظة نفسها.

الرباط ـ وكاالت :أفادت صحيفة «أخبار اليوم» أن فريق حزب العدالة والتنمية أثار اخرتاق
شركة إسرائيلية مقرها القدس ،وتعاملها مع صانع أسنان مغربي ميلك شركة مقرها يف الدار
البيضاء .وأضافت الصحيفة أن صانع األسنان يلعب دور الوسيط يف استرياد وترويج معدات طبية
من صنع الشركة اإلسرائيليةً ،
فضل عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطباء األسنان وصانعي
األسنان.
واعترب فريق حزب العدالة والتنمية أن ما حيدث هو «عملية اخرتاق وتطبيع خطري مع العدو
الصهيوني عرب جمال الصحة ،من خالل وجود منتجات وممثلني عن الشركة اإلسرائيلية».

إعتقاالت وجرحى في أحداث عنف جنوب الجزائر
اجلزائر ـ وكاالت :شهدت منطقة تينركوك بوالية أدرار ،الواقعة على بعد أكثر من 1200
كلم جنوب اجلزائر العاصمة ،أحداث عنف ،مساء الثالثاء ،بعد ّ
فض قوات األمن الحتجاج خاضه
احملتجني والشرطة ،وفق ما أفادت
العاطلون عن العمل ،ما أسفر عن اعتقاالت وجرحى يف صفوف
ّ
به وسائل إعالم جزائرية .وذكر موقع الشروق أ ّن «مواجهات عنيفة اندلعت يف دائرة تينركوك
تدخل قوات األمن ّ
بعد ّ
لفض اعتصام لعاطلني عن العمل وتوقيف بعضهم ما أسفرت املواجهات
احملتجني» .وأوضح
عن  14جرحياً يف صفوف الشرطة وأربعة جرحى يف حالة خطرة يف صفوف
ّ
احملتجني قاموا بغلق باب مق ّر الدائرة (هيئة إدارية جتمع عدة بلديات) جبدار امسنيت
املصدر أ ّن
ّ
احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بالتوظيف يف الشركات البرتولية املوجودة يف املنطقة.
ونشر ناشطون عرب مواقع التواصل االجتماعي صوراً للصدامات أظهرت استخدام قوات األمن
للغاز املسيل للدموع وقيام احملتجني الغاضبني حبرق مبنى دائرة تينركوك.

تحذيرات أممية من إعادة املُهاجرين إلى ليبيا
طرابلس ـ وك��االت :دعا املتحدث باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
تشارلي ياكسلي إىل عدم إعادة أي مهاجر إىل ليبيا مع استمرار القتال حول طرابلس.
ياكسلي قال إن إعادة املهاجرين إىل ليبيا ال ميكن اعتبارها إنقاذا بل هو إعادة تدويرهم مرة
أخرى داخل مناطق اخلطر.
وتأتي هذه التصرحيات عقب غرق  65مهاجرا خالل األسبوع املاضي يف املتوسط ،فيما أعيد
 871مهاجرا إىل مراكز اإليواء بعد أن مت إنقاذهم من خفر السواحل اللييب.
من جهتها دعت جمموعة من وكاالت اإلغاثة يف ليبيا إىل قرار أممي لدعم من تقطعت بهم
السبل وسط القتال حول طرابلس ،حيث تقول املنظمات الدولية إن  66ألف شخص أجربوا على
ترك منازهلم كما سقط  454قتيال على األقل منذ اخلامس من أبريل املاضي.
وجاء يف تقرير عن وضع املهاجرين أصدرته جمموعة من وكاالت اإلغاثة أن  3آالف مهاجر
ما زالوا حماصرين يف مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال وإن استخدام األسلحة املتوسطة
والثقيلة يف املناطق املأهولة مستمر دون هوادة.
وأض��اف التقرير أن على االحت��اد األوروب��ي الكف عن عرقلة جهود البحث واإلنقاذ يف البحر
املتوسط ،وضمان نقل كل من يتم إنقاذهم إىل ميناء آمن مبوجب القانون الدولي ،ووقف دعم
استخدام ليبيا ملراكز اإليواء حلني حتسن األوضاع يف هذه املنشآت.

وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من  3سنوات ومجلس تشريعي من  300عضو

اجمللس العسكري السوداني وقوى التغيير يتفقان على
تشكيل هياكل الحكم الثالثة

اخلرطوم ـ وكاالت :أعلن اجمللس العسكري االنتقالي يف السودان أنه توصل إىل اتفاق على
 %90من القضايا مع قوى إعالن احلرية والتغيري ،وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من  3سنوات،
وجملس تشريعي من  300عضو.
وأكد اجمللس أنه سيتم اإلعالن عن تفاصيل االتفاق النهائي الكامل خالل  24ساعة.
وكشف ياسر العطار عضو اجمللس العسكري متحدثا باسم اجمللس يف مؤمتر صحفي
مشرتك مع ممثلني عن إعالن قوى احلرية والتغيري عن التوصل إىل تسوية حول  %90من
القضايا منها تشكيل هياكل احلكم الثالثة :اجمللس السيادي وجملس ال��وزراء واجمللس
التشريعي .وقال املتحدث العسكري إنه سيتم تشكيل اجمللس التشريعي بعدد  300عضو،
بنسبة  % 67لقوى احلرية والتغيري ،و %33للقوى األخرى وذلك بالتشاور بني جملس السيادة
وقوى إعالن احلرية والتغيري.
وأضاف املتحدث« :نعاهد شعبنا العظيم على أن يكتمل االتفاق وحيقق طموحات شعبنا
األبي ،وستحتفل مجاهرينا خالل  24ساعة بتحقيق غايات الثورة اجمليدة».
من جانبه ،أكد عباس مدني املتحدث باسم إع�لان قوى احلرية والتغيري التوصل إىل
اتفاق حول هياكل احلكم الثالثة ،مشريا إىل أن املرحلة االنتقالية ستكون ملدة  3سنوات،
وستخصص الستة أشهر األوىل منها لتوقيع اتفاقيات سالم يف البالد.
وكشف متحدث قوى التغيري عن تشكيل جلنة مشرتكة مع اجمللس العسكري ملواجهة
أي حماوالت تستهدف املعتصمني ،وكذلك جلنة حتقيق يف واقعة إطالق الرصاص على
املعتصمني ،يوم االثنني ،ما أسفر عن مصرع  4مدنيني على األقل ،وضابط برتبة رائد من
اجليش السوداني ،فضال عن سقوط جرحى من املدنيني والعسكريني ،وذلك خالل حماولة
قوة عسكرية فتح طرق مغلقة تعوق احلركة يف اخلرطوم.

