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كوريا الشمالية في قفص االتهام اليوم في مجلس األمن الدوليعربية وعالمية
األمم املتحدة - أ.ف.ب: يفترض ان يوجه الغربيون اليوم االتهام الى كوريا الشمالية في مجلس األمن 
الدولي الذي سيعقد للمرة األولى اجتماعا خاصا مكرسا النتهاكات حقوق االنسان في هذا البلد. 
فحتى اآلن فرض مجلس األمن عقوبات على بيونغ يانغ بسبب جتاربها البالستية والنووية، لكن 
تقريرا لألمم املتحدة نشر في فبراير املاضي كشف عن جتاوزات خطيرة )عمل قسري، اعدامات بال 
محاكمة، عمليات اغتصاب( ما دفع اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلميس الى ان تطلب من مجلس 
األمن احالة امللف الى احملكمة اجلنائية الدولية صاحبة االختصاص في محاكمة اجلرائم ضد االنسانية.

رئيس الديوان امللكي السعودي: ال عوائق أمام املبادرة

قمة مصرية ـ قطرية قريباً في الرياض برعاية خادم احلرمني

لتوطيد العالقات بينها وبني 
ش���قيقتها جمهورية مصر 
العربية، وإذ تؤكد استجابتها 
ملا جاء فيه، مثمنة اجلهود 
املخلصة واملق���درة خلادم 
احلرمني الشريفني، وإذ تشيد 
بحكمته املعهودة وحرصه 
الشديد على تعميق التضامن 
العربي ملا فيه خير ومصلحة 
أمتينا العربية واإلسالمية، 
لتؤكد أيض���ا وقوفها التام 
إلى جانب جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، كما كانت 
دائما، فأم���ن مصر من أمن 
قطر التي تربطها بها أعمق 
األواص���ر وأم���ن الروابط 
األخوي���ة، وقوة مصر قوة 
للع���رب كافة، لذل���ك بادر 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حم���د أمير البالد بإيفاد 
الرئيس  للق���اء  ممثل عنه 
عبدالفتاح السيس���ي الذي 
نق���در له ما لقي���ه منه من 
حفاوة وحس���ن استقبال، 
ودولة قط���ر التي حترص 
على دور مصر القيادي في 
العاملني العربي واإلسالمي، 
تؤكد حرصه���ا أيضا على 
عالقات وثيقة معها، والعمل 
على تنميتها وتطويرها ملا 
فيه خير البلدين وشعبيهما 

الشقيقني«.
في س���ياق متصل، قال 
رئي���س الدي���وان امللك���ي 
التويجري  السعودي خالد 
إن  »العربي���ة«  بحس���ب 

التحركات التي قام بها بني 
البلدين جاءت كلها بناء على 
توجيهات خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، وإن 
املبادرة كانت برعاية مباشرة 
من خادم احلرمني الشريفني. 
وحرص خالد التويجري على 
القول إنه كان ناقال للرسائل 
بحذافيره���ا ع���ن العاه���ل 
السعودي، س���واء الكبيرة 

منها أم الصغيرة.
وش���دد التويجري على 
املبادرة ليس���ت وليدة  أن 
اللحظ���ة، وإمنا هي نتيجة 
لق���اءات متعددة م���ع قادة 
الدولتني الش���قيقتني مصر 
وقطر، كما أنه وجد جتاوبا 
تاما مع املبادرة، وقال إن هذا 
أمر يحس���ب لهما تاريخيا، 
وبالطب���ع فإن ذل���ك يعود 
للمكانة الكبيرة التي يحظى 
امللك  العاهل السعودي  بها 
عبداهلل ب���ن عبدالعزيز آل 

سعود.
وقال رئيس الديوان امللكي 
إنه ال توجد أي عوائق إلجناح 
اللقاءات  املبادرة، وإن تلك 
لم تكن مجاملة وإمنا كانت 
مدروسة، وإن هناك نتائج 

وخطوات مت القيام بها.
وأش���ار إل���ى أن املل���ك 
الهموم  الس���عودي يحمل 
العربية واإلس���المية، وأن 
اللقاء ال���ذي مت امس االول 
إمنا هو نتاج فترة طويلة من 
املباحثات من قبل الطرفني.

آل نهي���ان وزير اخلارجية 
اإلماراتي ف���ي تصريح له 
امس نش���رته وكالة األنباء 
اإلماراتية الرسمية إن »مبادرة 
الش���ريفني  خادم احلرمني 
س���يكون لها تأثير إيجابي 
كبير ف���ي تعزيز التضامن 
بني الدول العربية جميعها 
وتشكل بداية مباركة ملرحلة 
العربي  العمل  جديدة م���ن 
املشترك لترس���يخ أواصر 
األخوة والتعاون بينها مبا 
ميكنها من الوقوف في وجه 

التحديات التي تواجهها«.
وأضاف أن دولة اإلمارات 
التي  تثمن اجلهود اخليرة 
بذله���ا العاهل الس���عودي 
وجتاوب الش���يخ متيم بن 
حم���د آل ثان���ي أمير قطر 
الشقيقة والرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي مع جهود 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

آل سعود.
من جانبها، رحبت قطر 
مبب���ادرة خ���ادم احلرمني 
الشريفني لتوطيد عالقاتها 
مع مصر، مؤكدة وقوفها التام 

إلى جانب مصر وأمنها.
وجاء في نص البيان كما 
أورده موقع )العربية نت(. 
بالبيان  »ترحب دولة قطر 
امللكي  الديوان  الصادر عن 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وباملبادرة الكرمية 
خلادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

عواصم � وكاالت: رحبت 
العربية املتحدة،  االمارات 
أمس بنجاح مبادرة خادم 
امللك  الش����ريفني  احلرمني 
عبداهلل بن عبدالعزيز لرأب 
الصدع في العالقات بني قطر 
ومصر وفتح صفحة جديدة 
بني البلدين الشقيقني لتعزيز 
أواصر األخ����وة والتعاون 
املشترك بينهما، بعد استقبال 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، خالد بن عبدالعزيز 
التويجري، املبعوث اخلاص 
للعاهل الس����عودي رئيس 
الديوان امللكي الس����كرتير 
اخل����اص خل����ادم احلرمني 
الشريفني، والشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، املبعوث 
اخلاص للشيخ متيم بن حمد 

آل ثاني، أمير دولة قطر.
جاء هذا بينما كش���فت 
مص���ادر بحس���ب جريدة 
أن  األوس���ط«  »الش���رق 
لقاء مرتقبا س���يجمع بني 
السيس���ي وأمير قطر في 
الرياض، حتت رعاية خادم 
احلرم���ني الش���ريفني امللك 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز، 
القاهرة  إلنهاء اخلالف بني 
والدوحة. وأشارت املصادر 
إلى أن اللقاء سيناقش امللفات 
العالقة ب���ني البلدين، ومن 
أهمها موقف قطر من ثورة 
30 يونيو املصرية، ودعم 

جماعة اإلخوان املسلمني.
وقال عب���داهلل بن زايد 

أمير قطر الشيخ متيم بن حمد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسيخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز

اإلمارات ترحب 
بنجاح املبادرة.. 

وقطر: نحرص 
على دور مصر 

القيادي في 
العاملني العربي 

واإلسالمي

املرزوقي:
مستعد ألن أهنئ 

خصمي إن فاز 
وأنتظر أن يهنئني 

إن فزت

صاحب السمو هنأ الرئيس املصري وأمير قطر بنجاح املبادرة

األمير: مبادرة خادم احلرمني جّسدت مواقفه 
القومية األصيلة وحرصه على التضامن العربي

قطر الشقيقة، اعرب فيها 
سموه عن خالص تهانيه 
بنج���اح مب���ادرة خادم 
احلرمني، مش���يدا سموه 
مبا أب���داه اخواه صاحب 
السمو الش���يخ متيم بن 
حم���د آل ثاني أمير دولة 
قطر الش���قيقة والرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
العربية  جمهورية مصر 
الشقيقة من جتاوب لهذه 
املباركة الخيه  املب���ادرة 
خادم احلرمني الشريفني 
وما ابدياه من حرص على 
وح���دة التضامن العربي 
وتوجيه كل اجلهود خلدمة 
العربية  قضايا االمت���ني 
متمني���ا  واالس���المية، 
لس���موه دوام الصح���ة 
العافية ولدولة  وموفور 
قطر الش���قيقة املزيد مما 
تتطل���ع إليه م���ن الرقي 
واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه، كما بعث 
س���مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجلس 
جاب���ر املب���ارك ببرقيات 

تهنئة مماثلة.

ضمنه���ا س���موه خالص 
املبادرة  تهانيه بنج���اح 
الكرمي���ة الخي���ه خادم 
احلرمني الشريفني، مشيدا 
أبداه أخواه  س���موه مبا 
فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي وصاحب السمو 
الش���يخ متيم بن حمد آل 
أمير دول���ة قطر  ثان���ي 
الشقيقة من جتاوب لهذه 
املباركة الخيه  املب���ادرة 
خادم احلرمني الشريفني 
وما ابدياه من حرص على 
وح���دة التضامن العربي 
وتوجي���ه كاف���ة اجلهود 
خلدم���ة قضاي���ا األمتني 
العربي���ة واالس���المية، 
متمنيا س���موه للرئيس 
السيسي موفور الصحة 
ودوام العافية وجلمهورية 
مصر العربية الشقيقة كل 
الرفعة والرقي واالزدهار 
في ظ���ل القيادة احلكيمة 

لفخامته.
وفي االطار ذاته، بعث 
الس���مو ببرقية  صاحب 
تهنئ���ة الى اخيه صاحب 
السمو الش���يخ متيم بن 
حم���د آل ثاني أمير دولة 

بعث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ألخيه خادم 
احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل ب���ن عبدالعزيز، 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه بنج���اح مبادرته 
ومساعيه االخوية اخليرة 
الت���ي توج���ت بإزالة ما 
يشوب العالقات بني دولة 
قطر الشقيقة وجمهورية 
الش���قيقة  العربية  مصر 
وفتح صفحة جديدة في 
البلدين  ب���ني  العالق���ات 
الش���قيقني، مبني���ة على 
التواد واحلرص املشترك 
على تعزيز أواصر االخوة 
والتعاون بينهما ملا فيه 
مصلحتهم���ا املش���تركة 
ومصلحة األمتني العربية 
واالسالمية، مباركا سموه 
الكرمية  املب������ادرة  هذه 
من اخي���ه خادم احلرمني 
التي جسدت  الش���ريفني 
القومية االصيلة  مواقفه 
وحرصه عل���ى التضامن 
العربي  ووحدة الص���ف 
وجت���اوز كل الصعوبات 
والعقبات التي قد تعتري 
ال���دول  ب���ني  العالق���ات 
العربي���ة وتوجي���ه كل 
الطاقات واجلهود خلدمة 
العربية  قضايا األمت���ني 
واالس���المية واحلف���اظ 
على مصاحلها والوقوف 
في وج���ه التحديات التي 
تواجهها، س���ائال سموه 
املولى تعال���ى ان يدي���م 
عل��ى اخ��يه خادم احلرمني 
الشريفني موفور الصحة 
والعافي���ة وان مي���د من 
عم���ره ليواصل مسيرة 
البلد  اخلير والعطاء في 
الشقيق وان يحقق للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة 
املزيد مما تتطلع اليه من 
رقي ومناء وازدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.
كما بعث صاحب السمو 
الش���يخ صباح  األمي���ر 
األحم���د ببرقي���ة تهنئة 
الخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية الش���قيقة، 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

مهدي جمعة: سننتقل من الوضع االنتقالي إلى االستقرار

تونس تنتخب رئيساً جديداً ومقتل مسلح قبل بدء االقتراع

في شريط ڤيديو نشروه على 
االنترنت مساء االربعاء املاضي 
اغتيال املعارضني ش����كري 
بلعي����د ومحمد البراهمي في 
2013 وهددوا بتنفيذ اغتياالت 
أخ����رى. وهذه امل����رة األولى 
التي يتم فيها تبني عمليتي 
االغتيال اللتني أدخلتا تونس 

في أزمة سياسية حادة.
تون����س  ونش����رت 
عش����رات اآلالف م����ن قوات 
اجلي����ش والش����رطة لتأمني 

االنتخابات.
ودعي الى انتخابات امس 
نحو 5.3 مالي����ني ناخب من 
املسجلة أسماؤهم على اللوائح 
الرسمية لالقتراع وفق »الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات«. 
وفتحت مراكز االقتراع الساعة 

الثامنة )7.00 تغ(.
وجرت عمليات التصويت 
في نحو 11 ألف مكتب اقتراع 
موزعة على 27 دائرة انتخابية 
داخل تونس. وبالنسبة الى 
التونسيني املقيمني في اخلارج 
بدأت عمليات التصويت منذ 

اجلمعة وتواصلت حتى امس. 
وكان قائد السبسي واملرزوقي 
تأهال الى الدورة الثانية بعدما 
حصال على التوالي على نسبة 
39.46% و33.43% من إجمالي 
اصوات الناخبني خالل الدورة 
التي أجريت يوم 23  األولى 

نوفمبر املاضي.
ومتيزت احلملة االنتخابية 
للدورة الثانية بحدة في خطاب 
املرشحني وبتبادلهما االتهامات 
ما أجج التوتر وأثار استياء 

كثير من التونسيني.
وقال قائد السبس����ي ان 
املرزوقي »متطرف« و»خطير« 
وانه ما كان له بلوغ الدورة 
الثاني����ة لو ل����م يصوت له 
»اإلسالميون« و»السلفيون 
اجلهادي����ون«. كم����ا قال انه 
البالد« خ����الل فترة  »خرب 

حكم »الترويكا«.
في املقابل يرى املرزوقي 
ان قائد السبس����ي الذي عمل 
رئيسا للبرملان بني 1990 و1991 
في عهد بن علي، وشغل حتى 
2003 عضوية اللجنة املركزية 
حلزب »التجمع« احلاكم في 
عهد الرئيس املخلوع، »ميثل 
النظام الق����دمي« ويعتبر انه 
الدميوقراطية  »خطر عل����ى 

وعلى الثورة«.
وقال تاج����ر يدعى محمد 
الطي����ب »رمب����ا مرش����حانا 
ليس����ا األفضل لكننا نتقدم 

والديكتاتورية انتهت«.
وقال املرزوقي للصحافيني 
امس بعد قيامه بالتصويت 
»اللعبة الدميوقراطية تقتضي 
ان نقبل بالنتيجة وأن يعتبر 
من ينتصر نفسه رئيس كل 
التونسيني، وأنا مستعد ان 
أهنئ خصمي إن فاز وانتظر 

أن يهنئني إن فزت«.

الصيد« في هجماتهم.
وفي أول رد رسمي على 
هذه احلادثة، قال مهدي جمعة 
رئيس احلكومة غير احلزبية 
التي تقود تونس منذ بداية 
2014 وحتى إجراء االنتخابات 
العامة »هي محاوالت يائسة 
ألنهم )املسلحون( واعون ان 
اليوم )امس( هو آخر شوط 
الستهداف املسار )االنتقالي(« 

في تونس.
وأض����اف ف����ي تصريح 
للصحافي����ني بع����د قيام����ه 
ف����ي أحد مراكز  بالتصويت 
االقت����راع بالعاصمة تونس 
»س����ننتقل م����ن )الوضع( 
الى االس����تقرار،  االنتقال����ي 
وستكتمل املنظومة السياسية 

الدميوقراطية اجلديدة«.
وجرت الدورة الثانية من 
الرئاس����ية بعد  االنتخابات 
أيام من توجيه جهاديني في 
تنظيم »داعش« تهديدات الى 
تونس ودعوتهم التونسيني 

الى مقاطعة االنتخابات.
وتبنى هؤالء اجلهاديون 

� أ.ف.پ: اقترع  تون����س 
التونس����يون أمس الختيار 
رئيس جديد للبالد في دورة 
انتخابية ثانية تنافس فيها 
الرئيس املنتهية واليته محمد 
املنصف املرزوقي )69 عاما( 
والباجي قائد السبسي )88 
عاما( مؤسس ورئيس حزب 
الفائز  العلماني  نداء تونس 
التش����ريعية  باالنتخاب����ات 

األخيرة.
ومن املفترض ان تنهي هذه 
انتقالية  االنتخابات مرحلة 
صعبة تعيش����ها تونس منذ 
االطاحة ف����ي 14 يناير 2011 
بنظام الرئيس املخلوع زين 

العابدين بن علي.
وقب����ل س����اعات من فتح 
مكاتب االقت����راع امس، قتل 
اجلي����ش في منطق����ة حفوز 
القيروان )وسط(  من والية 
مسلحا وأوقف ثالثة آخرين 
انهم  الدف����اع  قال����ت وزارة 
حاولوا مهاجمة عس����كريني 
يحرس����ون مدرس����ة داخلها 

»مواد انتخابية«.
املقدم بلحس����ن   وق����ال 
الوس����التي الناطق الرسمي 
الدفاع لفرانس  باسم وزارة 
العناص����ر  ب����رس »يقظ����ة 
العسكرية وسرعة رد فعلهم 
مكنتهم م����ن إحباط العملية 
التي أسفرت عن مقتل مسلح 
كانت بحوزته بندقية صيد، 
والقبض على ثالثة مشتبه بهم 

أحدهم مصاب في يده«.
وأض����اف ان عس����كريا 
»أصي����ب بجروح خفيفة في 
الهجوم.  كتفه« خالل ص����د 
وتاب����ع ان وزارة الداخلي����ة 
فتحت حتقيق����ا في احلادثة 
إل����ى أن »اإلرهابيني  الفت����ا 
ال يس����تعملون عادة بنادق 

تونسيون أمام أحد مراكز االقتراع في سوسة في انتظار اإلدالء بأصواتهم أمس                               )رويترز(

احلوثيون يختطفون 44 من »أرحب« خالل أسبوع

احلكومة املوازية في ليبيا
تدعو األجانب للعودة إلى طرابلس

صنعاء � األناض���ول: قالت مصادر قبلية 
مينية امس، إن مس���لحي جماعة أنصار اهلل 
»احلوثيني« اختطفوا 44 ش���خصا من أبناء 
قبيلة أرحب خالل أس���بوع في املديرية التي 

حتمل اسم القبيلة شمالي البالد.
وأوضحت املصادر أن مس���لحي احلوثي 
اختطفوا 44 ش���خصا من أبناء قبيلة أرحب 
خالل نحو أس���بوع، قبل أن يتم الذهاب بهم 

إلى أماكن مجهولة.
وأش���ارت إلى أن عمليات االختطاف متت 
بتهمة انتماء املختطف���ني إلى تنظيم القاعدة 

وهو ما تنفيه القبيلة.
وأفادت املصادر بأنه خالل الفترة ذاتها مت 
اقتحام 63 منزال من قبل مس���لحي احلوثي، 
وفتشوها بحثا عن أس���لحة ومطلوبني لدى 

اجلماعة.
وتقول وسائل إعالم تابعة للحوثيني إنهم 

نفذوا حملة اعتقاالت طالت عددا من عناصر 
القاعدة ف���ي أرحب خالل األيام املاضية، غير 
أن القبيلة تقول إن من مت اعتقالهم ليس لهم 

أي عالقة بذلك.
وكانت مصادر قبلية قد أفادت أن مسلحي 
احلوثي فجروا 3 دور لتحفيظ القرآن ومقرين 
حلزب التجمع اليمني لإلصالح )التابع لتيار 
اإلخوان املسلمني( ودمروا عدة منازل في عدة 

مناطق مبديرية أرحب األسبوع املاضي.
وقبل أسبوع قال محمد البخيتي، القيادي 
وعضو املكتب السياسي في جماعة احلوثيني، 
إن »مس���لحي اجلماعة سيطروا بالكامل على 
مديري���ة أرحب بعد اقتح���ام 20 منطقة فيها 
وتطهيرها من اجلماعات التكفيرية«، مشيرا إلى 
أن اقتحام أرحب جاء بعد »اعتداءات جماعات 
تكفيرية مرات عديدة على منتسبي احلوثي 

خالل الفترة األخيرة«.

طرابل���س � أ.ف.پ: دع���ت حكومة اإلنقاذ 
السياس���ية ملليشيات »فجر  الذراع  الوطني 
ليبيا« اإلسالمية التي تسيطر على العاصمة 
الليبية طرابلس جميع البعثات الديبلوماسية 
والشركات األجنبية الى العودة إلى العاصمة 
وذلك غ���داة اعتداء على مقر إقامة الس���فير 

السويسري لدى البالد.
وقالت »حكومة اإلنقاذ الوطني« التي يرأسها 
عمر احلاسي في بيان: »ندعو جميع البعثات 
والهيئات الديبلوماسية املعتمدة وكل الشركات 
األجنبية الى العودة إلى طرابلس ومباش���رة 
أعمالها في ظل األوضاع األمنية املس���تقرة« 

على حد وصفها.
وأكدت هذه احلكومة املوازية وغير املعترف 
بها من األسرة الدولية ان »جميع الرعايا األجانب 
املقيمني في ليبيا حتت رعاية وحماية الدولة 

أسوة باملواطنني الليبيني«.
وجاء البيان غداة اقتحام مسلحني مجهولني 
اجلمعة مقر إقامة الس���فير السويسري لدى 

ليبيا ف���ي طرابلس. وذكر مص���در في األمن 
الديبلوماسي ان املسلحني عبثوا مبحتويات 
املنزل قبل أن تتمكن قوات أمنية من إجبارهم 

على الفرار منه.
وقال املصدر ل�»فرانس برس« إن مجموعة 
مس���لحة اقتحم���ت اجلمعة منزل الس���فير 
السويس���ري لدى ليبيا آرفني هوفر وس���ط 

العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف أنه بعد اقتحام هؤالء املس���لحني 
املنزل الواقع في منطقة بن عاشور وهي إحدى 
األحياء الراقية في العاصمة طرابلس، عبثوا 
مبحتويات���ه قبل أن تتمكن ق���وات أمنية من 
إجباره���م على الفرار م���ن املنزل اخلالي من 

ساكنيه.
وغادرت جمي���ع البعث���ات األجنبية من 
العاصمة طرابلس نتيجة تردي األوضاع األمنية 
التي سيطرت عليها في شهر أغسطس املاضي 
مليش���يات فجر ليبيا اإلسالمية التي ينحدر 

معظمها من مدينة مصراتة.


