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المفوضة السامية لحقوق اإلنسان:
المدنيون مهددون في إدلب
�أع��رب��ت مفو�ضة الأم���م املتحدة
ال�سامية حلقوق الإن�سان ،مي�شيل
بات�شيليت عن قلقها من ت�صعيد
التوتر يف حمافظة �إدلب ال�سورية،
وال��ع��واق��ب املحتملة للعملية
الع�سكرية على �سكانها.
ودعت بات�شيليت �أم�س يف جنيف يف
افتتاح ال��دورة التا�سعة والثالثني
ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة « ،»HROاملجتمع الدويل
الت��خ��اذ ت��داب�ير ع��اج��ل��ة حلماية
املدنيني.
وقالت�« :أ�شعر بقلق عميق �إزاء الأزمة
الو�شيكة يف �إدلب .معاناة النا�س
يف �سورية ال ح�رص لها وفظيعة.
�أنا �أدعو جميع الدول التخاذ جميع
التدابري الالزمة والعاجلة ل�ضمان
حمايتهم».
والحظت املفو�ضة الأممية �أي�ضا،
احل���اج���ة ل��ـ«���ض��م��ان ال��ع��دال��ة»
لل�سوريني ،فيما يتعلق «باالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوقهم الإن�سانية».

• ميشيل باتشيليت

وطالبت بات�شيليت يف كلمتها ،التي
مت ن�رشها على موقع مفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان،
فرقاء ال�رصاع ال�سوري بـ «مراعاة
كل مبادئ القانون الإن�ساين الدويل
بدقة �أثناء العمليات».
و���ش��ددت على �أن��ه «يجب ب��ذل كل

جهد لتقليل �آث��ار النزاع امل�سلح
على املدنيني و�ضمان حمايتهم،
مبا يف ذلك حقهم يف الو�صول �إلى
امل�ساعدات وامل��م��رات الإن�سانية
التي ت�سمح لهم مبغادرة مناطق
النزاع ب�أمان».
وذكرت املفو�ضة الأممية �أي�ضا� ،أنه
من ال�رضوري «التعامل مع الأ�سباب
اجلذرية لل�رصاع ومراعاة حقوق
جميع ال�سوريني.
وتطرقت املفو�ضة الأممية يف كلمتها
الأول��ى �أم��ام جل�سة جمل�س حقوق
الإن�سان� ،إلى ملحة عامة عن حالة
احل��ق��وق واحل��ري��ات يف العامل،
فبالإ�ضافة �إلى الو�ضع يف �سورية،
دع��ت �إل��ى االهتمام �أي�ضا بحالة
حقوق الإن�سان،على وجه اخل�صو�ص
يف اليمن ،وميامنار ،ويف الأرا�ضي
املحتلة من قبل �إ�رسائيل ،ووجهت
عددا من االنتقادات ل�سيا�سة الهجرة
يف دول االحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة.

العبادي أدان االعتداءات على القنصليات والبعثات الدبلوماسية

رغم إغالق مكتبها في واشنطن

منظمة التحرير الفلسطينية
إلى «الجنائية الدولية»
دان �أم�ين �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية� ،صائب عريقات ،القرار االمريكي ب�إغالق
مكتب بعثة فل�سطني يف وا�شنطن ،وا�صفا هذه اخلطوة،
بالهجمة الت�صعيدية املدرو�سة.
وحذر عريقات من �أن قرار وا�شنطن� ،ستكون له عواقب
�سيا�سية وخيمة يف تخريب النظام الدويل برمته ،من
�أجل حماية منظومة اجلي�ش الإ�رسائيلي.
وق��ال عريقات يف بيان �صحايف« ،لقد مت �إعالمنا
ر�سميا ب�أن الإدارة االمريكية� ،ستقوم ب�إغالق �سفارتنا
يف وا�شنطن ،عقابا على موا�صلة العمل مع املحكمة
اجلنائية الدولية �ضد جرائم احل��رب الإ�رسائيلية،
و�ستقوم ب�إنزال علم فل�سطني يف العا�صمة وا�شنطن ،ما
يعني �أكرث بكثري من �صفعة جديدة من �إدارة ترامب �ضد
ال�سالم والعدالة ،لي�س ذلك فح�سب ،بل تقوم الإدارة
االمريكية ،بابتزاز املحكمة اجلنائية الدولية �أي�ضا،

وتهدد مثل هذا املنرب القانوين اجلنائي العاملي،
الذي يعمل من �أجل حتقيق العدالة الدولية».
وتابع ب�أن الواليات املتحدة ال ميكن �أن تبتز �إرادة
ال�شعب الفل�سطيني ،وموا�صلة م�ساره القانوين
وال�سيا�سي ،خا�صة يف املحكمة اجلنائية الدولية،
و�سيتابع الفل�سطينيون هذا امل�سار حتقيقا للعدالة
واالنت�صاف .وحث �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية،
على الإ��سراع يف فتح حتقيق جنائي فوري يف جرائم
احلكومة الإ�رسائيلية ،م�ؤكدا �أن القيادة� ،ستتخذ
التدابري الكفيلة بحماية الفل�سطينيني ،الذين يعي�شون
يف ال��والي��ات املتحدة يف الو�صول �إل��ى خدماتهم
القن�صلية ،و�شدد على �أن الفل�سطينيني لن ي�ست�سلموا
للتهديدات االمريكية ،ما يتطلب من املجتمع الدويل
التحرك فورا ،للرد على هذه الهجمات االمريكية.

• صائب عريقات

مصر :الشرطة تصفي  11إرهابي ًا في عملية أمنية بالعريش

السيستاني :ال نؤيد من كان في السلطة

في السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء
�شدد رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي على �أن االع��ت��داءات على
القن�صليات والبعثات الدبلوما�سية
�أمر مرفو�ض ،وذلك عقب و�صوله
�إل��ى حمافظة الب�رصة التي �شهدت
م�ؤخرا ا�ضطرابات �أمنية و�أعمال
�شغب.
و�أك����د ال��ع��ب��ادي� ،أث��ن��اء م�ؤمتر
�صحايف عقده �أم�س� ،أن زيارته �إلى
املحافظة اجلنوبية على ر�أ�س وفد
وزاري تهدف �إل��ى تنفيذ ق��رارات
احلكومة ،قائال �إنه ال ميكن تقدمي
اخلدمات االجتماعية يف املحافظة
دون ا�ستعادة ال��ظ��روف الأمنية
املطلوبة.
و�شهدت املحافظة الغنية بالنفط
على مدى الأ�سبوع املا�ضي موجة
احتجاجات غا�ضبة غري م�سبوقة
رافقتها �أع��م��ال �شغب وعمليات
حرق مقار حكومية وحزبية وكذلك
قن�صلية �إي��ران يف املدينة ،و�سقط
�أث��ن��اءه��ا  15قتيال على الأق���ل يف
�صفوف املتظاهرين جراء ا�شتباكات
مع عنا�رص الأمن.
ونظمت املظاهرات احتجاجا على
انهيار البنى التحتية ،م��ا ترك
ال�سكان من دون طاقة كهربائية
ومياه نظيفة �صاحلة لل�رشب ،يف
حرارة �صيف  50درجة فوق ال�صفر.
من ناحية �أخرى �أعلن مكتب املرجع
ال�شيعي الأعلى يف العراق ،علي
ال�سي�ستاين� ،أم�س� ،أن ال�سي�ستاين ال
ي�ؤيد من كان يف ال�سلطة يف ال�سنوات
ال�سابقة ملن�صب رئا�سة الوزراء.

• قوات مصرية تطارد اإلرهابيني
• حيدر العبادي

• السيد علي السيستاني

وقال بيان ن�رشه موقع ال�سي�ستاين،
تعليق ًا على ما ذك��ره النائب عن
«حتالف �سائرون» �صباح ال�ساعدي،
ح��ول ت�سمية املرجعية ع��دد ًا من
ال�سيا�سيني ورف�ضها اختيار �أي منهم
ملوقع رئا�سة ال���وزراء� ،إن «هذا
اخلرب غري دقيق».
و�أ�ضاف �أن «تر�شيح رئي�س جمل�س
ال����وزراء �إمن��ا ه��و م��ن �صالحيات
الكتلة الأك�ب�ر مبوجب الد�ستور
ولي�س للآخرين رف�ض مر�شحها،
ومن هنا ف�إن التعبري بالرف�ض مل
ي�صدر عن املرجعية الدينية ،كما
ت�سم �أ�شخا�صا معينني لأي
�إنها مل
ّ
طرف بخ�صو�صه».
و�أ�شار البيان �إل��ى �أن «املرجعية
ذك���رت ملختلف الأط�����راف التي
توا�صلت معها ب�صورة مبا�رشة �أو
غري مبا�رشة �أنها ال ت�ؤيد رئي�س

ال�����وزراء ال��ق��ادم �إذا اخ��ت�ير من
ال�سيا�سيني ،الذين كانوا يف ال�سلطة
يف ال�سنوات املا�ضية بال فرق بني
احلزبيني منهما وامل�ستقلني ،لأنّ
معظم ال�شعب مل يعد لديه �أمل يف
�أي من ه ��ؤالء يف حتقيق ما ي�صبو
�إليه من حت�سني الأو�ضاع ومكافحة
الف�ساد».
وتابع البيان�« :إن مت اختيار وجه
جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة
وال�شجاعة واحلزم والتزم بالنقاط،
التي طرحت يف خطبة اجلمعة،
وكان بالإمكان التوا�صل معه وتقدمي
الن�صح له فيما يتعلق مب�صالح
البلد ،و�إال ا�ستمرت املرجعية
على نهجها يف مقاطعة امل�س�ؤولني
احلكوميني ،كما �أنها �ستبقى �صوتا
للمحرومني تدافع عن حقوقهم وفق
ما يتي�رس لها».

نقل مرا�سلنا عن وزارة الداخلية امل�رصية ،مقتل
� 11إرهابيا ،يف عملية �أمنية على طريق ج�رس
الوادي� ،أول العري�ش �شمال �سيناء ،ام�س.
و�أف����ادت معلومات ���ص��ادرة ع��ن قطاع الأم��ن
الوطني ،ب�أن جمموعة من العنا�رص الإرهابية،
اتخذت من حمطة وقود مهجورة ،مبنطقة ج�رس

الوادي ،دائرة ق�سم �رشطة �أول العري�ش ،وكرا
لها ا�ستعدادا لتنفيذ عمليات �إرهابية �ضد القوات
الأمنية.
و�أو���ض��ح��ت امل�����ص��ادر �أن���ه «با�ستهداف تلك
العنا�رص ،فوجئت قوات الأمن ب�إطالق الأعرية
النارية جتاهها ،حيث مت اال�شتباك معهم ،ما

الرزاز :ال أحد فوق القانون وال حصانة لفاسد
�أكد رئي�س الوزراء الأردين عمر الرزاز� ،أنه لن يتم �إغالق �أي ملف ف�ساد قبل
ا�ستكمال الإجراءات القانونية ،مبا يف ذلك ملف الفو�سفات ،واملتهم فيه وليد
الكردي زوج عمة امللك عبدالله الثاين .ولفت الرزاز ،،خالل لقاء ُعقد يف
مقر اجلامعة الأردنية احلكومية ،وبح�ضور طلبة و�سيا�سيني� ،إلى مرا�سالت
مع اجلهات املعنية يف بريطانيا ال�سرتجاع الكردي .و�أ�شار �إلى توجيهات
امللك عبدالله الوا�ضحة بخ�صو�ص حماربة الف�ساد ،و�أن ال �أحد فوق القانون
وال ح�صانة لفا�سد ،م�ؤكدا« :لن نكتفي مبحاربة ظاهرة الف�ساد فح�سب بل
�سنتعقب جذورها �أي�ضا» .و�أكد الرزاز ،الذي ُعني رئي�سا للحكومة على وقع
احتجاجات �شعبية �ضد قانون لفر�ض �رضائب جديدة على دخل الأردنيني،

ليبيا :هجوم داعشي في قلب العاصمة يسفر عن قتلى وجرحى

موظفي
�ضمنهم
اقتحام
بطريق

متكنت قوات الأمن الليبية من �إجالء
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،وم��ن
رئي�سها م�صطفى �صنع الله� ،إث��ر
م�سلحني جمهولني مبنى امل�ؤ�س�سة
ال�سكة يف العا�صمة طرابل�س.
وقد �أ�صيب � 6أ�شخا�ص على الأقل بجروح ،فيما
حتدثت م�صادر عن مقتل � 6آخرين� ،إثر اقتحام
م�سلحني جمهولني مبنى امل�ؤ�س�سة وت�ضاربت
الأنباء ب�ش�أن ما حدث ،ففيما حتدثت مواقع
حملية عن انفجارات يف حميط املبنى� ،أفادت
�أخرى بوقوع هجوم م�سلح واقتحام مبنى هذه
امل�ؤ�س�سة احليوية الرئي�سي.
و�أكد موقع حملي �أن م�سلحني ي�شتبه يف �أنهم
من تنظيم «داع�ش» اقتحموا مبنى امل�ؤ�س�سة

الوطنية للنفط ،وحت�صنوا داخله.
وذكر ن�شطاء يف مواقع التوا�صل االجتماعي
�أن م�سلحني تابعني لتنظيم «داع�ش» الإرهابي
احتجزوا عددا من املوظفني ،رهائن داخل
مبنى امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،و�أن ه�ؤالء
يطلقون النار على كل من يحاول الهرب.
و�ساق موقع «عاجل ليبيا» رواية تقول �إن
�أحد الدواع�ش فجر نف�سه �أمام مبنى امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط ،ويف �أثناء ذلك متكن خم�سة
م�سلحني �آخ��ري��ن من ال��دخ��ول �إل��ى املبنى
واحتجاز رهائن داخله.
ه��ذا ،وهرعت وح��دات تابعة لقوة الردع
اخلا�صة �إلى عني املكان وقامت مبحا�رصة
املبنى.

على �أن ملف «الدخان» ي�سري يف م�سار قانوين ق�ضائي و�آخر �إداري ،متعهدا
بعدم �إغالقه قبيل ا�ستكمال الإجراءات الق�ضائية بحق املتورطني بالق�ضية.
ولفت �إلى �أن احلكومة تو�صلت �إلى �صيغة م�شرتكة مع �صندوق النقد الدويل
حول م�رشوع قانون �رضيبة الدخل ،م�ؤكدا �أنه ال توجد �ضغوطات على الأردن
لإقراره ،معتربا القانون م�صلحة وطنية عليا.
و�أ�ضاف« :عندما در�سنا العبء ال�رضيبي وجدنا �أنه مت�شابه على كل الفئات
الفقرية واملتو�سطة والغنية ،وهذا لي�س عدال ،وال بد من �إعادة النظر به
للأخذ من جيوب الأغنياء لتقدمي خدمات �أف�ضل ،م�ؤكدا �أن  %90من م�شرتكي
ال�ضمان االجتماعي لن يت�أثروا مب�رشوع قانون �رضيبة الدخل».

المعارضة الموريتانية تشكك

إجالء موظفي مؤسسة النفط الوطنية

• ناجون من اقتحام مؤسسة النفط

�أ�سفر عن مقتل  11عن�رصا ،بينهم اثنان من �أخطر
العنا�رص القيادية الإرهابية ،هما حممد �إبراهيم
جرب �شاهني ،وجمعة عياد مر�شود.
ومت العثور بحوزتهم على  5بنادق �آلية،
وكميات كبرية من الطلقات ،وبندقية خرطو�ش
وعبوتني نا�سفتني.

• عنصران من األمن الليبي في موقع الهجوم

والحقا �أعلن هذا املوقع الإخباري املحلي،
�أن الهجوم امل�سلح على امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط �أ�سفر حتى الآن عن مقتل � 6أ�شخا�ص،
ونقل عن املتحدث با�سم قوة ال��ردع �أحمد
بن �سامل� ،أن مقر امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط
حو�رص من جميع اجلهات ،و�أن التعامل جرى
مع امل�سلحني بداخله.
ويف وق��ت الح��ق �أعلنت روي�ت�رز نقال عن
م�صادرها �إج�لاء رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية
الليبية للنفط من مقرها يف طرابل�س الذي
تعر�ض لهجوم م�سلح.
ونقلت مواقع �إخبارية حملية عن املتحدث
با�سم قوة الردع اخلا�صة قوله�« :سيطرنا رفقة
القوات الأمنية الأخ��رى على مقر امل�ؤ�س�سة

الوطنية للنفط»
ومن ناحيته �أعلن رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية
الليبية للنفط م�صطفى �صنع الله ،مقتل عدد
من العاملني ،و�إ�صابة �آخرين بجروح خطرية
خ�لال الهجوم امل�سلح ال��ذي تعر�ضت له
م�ؤ�س�سته.
وروى �صنع الله يف مداخلة هاتفية مع قناة
تلفزيون «ليبيا � »218أن الهجوم جرى
ال�ساعة التا�سعة �صباحا ،رافقه �إطالق
نار كثيف داخل مبنى امل�ؤ�س�سة ،الفتا �إلى
�أن العملية كانت مفاجئة ،و�أن عددا من
العاملني يف امل�ؤ�س�سة متكنوا من النجاة
ب�أنف�سهم ،و�أن قوة ال��ردع اخلا�صة التي
تدخلت �أجلت الباقني.

في االنتخابات

و�صفت املعار�ضة املوريتانية
االق�تراع الت�رشيعي والبلدي
واجلهوي الذي جرى يف البالد
«باملهزلة».
ودعت املعار�ضة �إلى ت�شكيل
حت��ال��ف وا���س��ع ���ض��د احل��زب
احلاكم يف الدورة الثانية من
االنتخابات التي �ستجرى يف
� 15سبتمرب ،و�إلى الإفراج عن
النا�شط املعار�ض بريام ولد
الداه ولد �أعبيدي.
و�أع��ل��ن��ت اللجنة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات عن فوز
احلزب احلاكم «االحتاد من �أجل
اجلمهورية» بزعامة الرئي�س،
حممد ولد عبدالعزيز ،بفارق
�شا�سع عن بقية مناف�سيه.
وقال املتحدث با�سم اللجنة،

م�صطفى �سيد املختار� ،إنه من
�أ�صل  157مقعدا نيابيا جرى
التناف�س عليها ،فاز احلزب
احلاكم بـ 67مقعدا ،مقابل
 14حلزب «التوا�صل» الإ�سالمي
املعار�ض.
واع��ت�برت ه��ذه االنتخابات
اختبارا للرئي�س املوريتاين
وللمعار�ضة على ال�سواء،
وذل���ك قبل �أق���ل م��ن ع��ام من
االنتخابات الرئا�سية املقررة
يف منت�صف .2019
�أم���ا فيما يخ�ص انتخابات
املجال�س اجلهوية والبلدية
فقد ح�صل احلزب احلاكم على
 4جمال�س جهوية من �أ�صل 13
جمل�سا ،و 104بلديات من �أ�صل
 219بلدية.

الصومال :هجوم جديد لحركة
الشباب وسط مقديشيو

تبنت حركة ال�شباب ال�صومالية ،م�س�ؤولية الهجوم االنتحاري
الذي ا�ستهدف مقر ناحية هدن و�سط مقدي�شيو ،ام�س االثنني،
بح�سب بيان ن�رش على موقع تابع لها .و�أفاد البيان ،ب�أن �أحد
مقاتليها نفذ عملية انتحارية ا�ستهدفت مقر هدن .ويف وقت
�سابق ،انفجرت �سيارة مفخخة ،عند مدخل مركز ناحية هدن،
و�سط العا�صمة ال�صومالية ،تالها هجوم مل�سلحني حاولوا
اقتحام املبنى� ،أ�سفر عن مقتل � 6أ�شخا�ص ،ح�سب م�صدر
�أمني .ويعد هذا التفجري الثاين من نوعه خالل �أ�سبوعني،
حيث ا�ستهدف تفجري مماثل يف � 2سبتمرب احلايل ،مقر ناحية
هولوداغ ،و�سط مقدي�شيو� ،أوق��ع  7قتلى .وت�شهد خمتلف
مناطق ال�صومال ،بني احلني والآخر ،حوادث عنف تتبناها
حركة «ال�شباب» �ضد اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات احلكومية.

