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بريطانيا والسويد ملجموعة العمل األممية: آساجن هارب من العدالةعربية وعالمية
لندن ـ أ.ف.پ: فيما طلبت مجموعة العمل التابعة لالمم املتحدة أمس بتمكني مؤسس 
»ويكيليكس« جوليان اساجن بتمكينه من استعادة حرية احلركة معتبرة حرمانه من حريته 
مبنزلة »احتجاز تعسفي« لعدم قدرته على مغادرة سفارة االكوادور في لندن التي جلأ إليها 
منذ 2012، رفضت بريطانيا والسويد رأي املجموعة الذي اعتبرتاه غير ملزم. وذهبت لندن الى 
االعالن بانها ستعتقله فور خروجه من السفارة.
وقال وزير اخلارجية البريطاني فيليب هاموند ان آساجن »هارب من العدالة« واعتبر رأي 
مجموعة األمم املتحدة »مضحكا«.

عزلت »قباطية« عن العالم اخلارجي

االحتالل ينّفذ حملة اعتقاالت واقتحامات في »الضفة«
وقلق »أممي« من األوضاع الصحية للصحافي املعتقل القيق

إلى  السلطات اإلسرائيلية 
»إنهاء ممارساتها االعتقال 
اإلداري واإلف���راج فورا أو 
على وجه السرعة او توجيه 
تهمة محددة ومحاكمة جميع 
املعتقلني اإلداريني مع توفير 
جميع الضمانات القضائية 
الت���ي يتطلبه���ا القان���ون 
واملعايي���ر الدولية حلقوق 

اإلنسان«.
في سياق متصل، اندلعت 
أمس مواجهات بني ش���باب 
منطقة احلسبة في مدينة 
قباطي���ة جن���وب محافظة 
جن���ني بالضف���ة احملتل���ة 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
استخدمت خاللها الرصاص 
احلي واملطاطي وقنابل الغاز 

املسيل للدموع.
يأتى ذل���ك فيما عزلت 
قوات االحت���الل أمس بلدة 
قباطية عن العالم وأغلقت 
كل مداخلها وذلك في اطار 
العقاب اجلماعي املفروض 
على البلدة عقب عملية باب 
العام���ود التي نفذها ثالثة 
شباب من قباطية وأدت ملقتل 

مجندة وإصابة اثنني.

وأعلن مدي���ر االرتباط 
العسكري في محافظتي جنني 
وطوباس العقيد مجاهد أبو 
دية أن االرتباط العسكري 
سوف يتسلم جثامني شهداء 

قباطية الثالثة. 
وفي سياق متصل، طلب 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
بنيام���ني نتنياه���و، م���ن 
املستشار القانوني للحكومة 
القيام بإجراءات  النظر في 
ضد 3 من النواب العرب في 
الكنيست االسرائيلي، منها 
رفع احلصانة البرملانية، على 
خلفية لقائهم أس���ر شهداء 
فلسطينيني حتتجز إسرائيل 

جثامينهم.
من ناحي���ة اخرى، عقد 
»االئتالف العاملي للمنظمات 
الطالبية والشبابية لنصرة 
القدس وفلس���طني«، أمس 
مؤمت���را بعن���وان »مع���ا 
نحرر الق���دس«، في مدينة 
إس���طنبول التركية، بهدف 
توثيق العالقة مع املنظمات 
الطالبية والشبابية في العالم 
اإلسالمي مبا يخدم القضية 

الفلسطينية.

اقتحامها أيضا. 
الى ذلك، اعربت مفوضية 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
امس ع���ن قلقها من تدهور 
صحة الصحافي الفلسطيني 
األس���ير ل���دى الس���لطات 

اإلسرائيلية محمد القيق.
وقالت املفوضية في بيان 
ان »القيق هو من املضربني 
عن الطعام منذ اكثر من 70 
يوما في اسرائيل احتجاجا 
على اعتقال���ه اإلداري وما 
ذكره من املعاملة الس���يئة 
منذ اعتقاله في 21 نوفمبر 
2015 وق���ال األطباء انه في 

حالة خطيرة للغاية«.
املفوضية  وأوضح���ت 
انه���ا جت���دد قلقه���ا »إزاء 
حالة املعتقل���ني اإلداريني 
الذين يتم  الفلس���طينيني 
أو  احتجازه���م دون تهمة 
محاكمة من قبل السلطات 
اإلسرائيلية وفي كثير من 
األحيان على أس���اس أدلة 
س���رية ملدة تصل إلى ستة 
أشهر قابلة للتمديد إلى أجل 

غير مسمى«.
املفوضي���ة  ودع���ت 

عواصم � وكاالت: شنت 
قوات االحتالل اإلسرائيلي 
امس حمل���ة اعتقاالت ضد 
فلس���طينيني  مواطن���ني 
واقتحامات ملنازل في عدد من 
احملافظات بالضفة الغربية 

احملتلة والقدس احملتلة.
وقالت مص���ادر محلية 
فلسطينية إن قوات االحتالل 
اقتحم���ت محافظة نابلس 
واعتقلت الطالب في جامعة 
النجاح حسان اردنية، فيما 
اعتقلت انس البرغوثي من 
قرية كوبر قضاء رام اهلل.

واعتقلت قوات االحتالل 
الشابني من بلدة بدو قضاء 
الق���دس احملتل���ة، فيما مت 
اعتقال ثالثة مواطنني خالل 
العدوان املس���تمر من قبل 
قوات االحت���الل على بلدة 

قباطية جنوب جنني.
وسلمت قوات االحتالل 
عائالت شهداء وأسرى متهمني 
بتنفيذ عمليات ضد االحتالل 
اخطارات لهدم منازلهم في 
عدد من مدن الضفة احملتلة، 
في حني قامت بتفتيش عدد 
من من���ازل املواطنني بعد 

)أ.ف.پ( جانب من االشتباكات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل االسرائيلية في قباطية قرب جنني امس 

نتنياهو يطلب رفع 
احلصانة عن نواب 

عرب التقوا أسر 
شهداء

اليمن: املقاومة الشعبية
تواصل تقدمها على مشارف صنعاء

املجلس الرئاسي الليبي يصوت
على تشكيل حكومة أزمة من 12 وزيراً

السيستاني يقرر إلغاء 
»خطب اجلمعة السياسية« بكربالء

صنعاء - وكاالت: تقدم جديد حققته املقاومة 
الشعبية واجليش الوطني في املعارك الدائرة 
على جبهة نهم شمال ش���رق صنعاء، حيث 
أحكمت س���يطرتها أمس على معسكر اللواء 
312 في منطقة »فرضة نهم« بعد قتال عنيف 
استمر ألكثر من يومني قتل خاللها العشرات من 
عناصر ميليشيات احلوثي واملخلوع صالح، 
لتتقدم بعدها حملاصرة منطقة مسورة الواقعة 
على بعد نحو 12 كلم فقط غرب الفرضة على 
مش���ارف العاصمة صنعاء. في وقت تواكب 
فيه مقاتالت التحالف عملي���ة التقدم البري 
للجيش في جبهة نهم من خالل تنفيذ غارات 
مكثفة على مواقع امليليشيات وفلولها الهاربة 

من جبهات القتال.
وعلى مشارف العاصمة صنعاء، تواصل 
قوات من اجليش الوطني واملقاومة الشعبية 
تطهير مواقع في منطقة نهم التابعة حملافظة 

صنعاء من عناصر ميليشيات احلوثي واملخلوع 
صالح.

وش���ملت غارات طي���ران التحالف أيضا 
العاصمة صنعاء مستهدفة لليوم الثاني على 
التوالي معس���كر قوات االحتياط في منطقة 
سواد حزيز جنوب املدينة ومحيط دار الرئاسة 
جنوب صنعاء، إضافة إل���ى مبنى إدارة أمن 
املسراخ في محافظة تعز الذي تسيطر عليه 

امليليشيات.
وفي اجلوف، تتواصل املعارك العنيفة في 
مديرية خب والشعف شمال احملافظة، حيث 
شهدت املنطقة تبادال للقصف باألسلحة الثقيلة 
في محاولة من املقاومة لتطهير مواقع في محيط 
سوق الثلوث، بعد جناحها في السيطرة على 
مواقع للمتمردين في املناطق الواقعة وسط 
وشمال شرق مدينة احلزم بعد فرار عناصر 

امليليشيات.

طرابل���س � أ.ش.أ: صوت أعضاء املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية مبدينة 
الصخيرات بالعاصمة املغربية، باإلجماع على 
تشكيل حكومة مصغرة تتكون من 12 حقيبة 
وزارية، وأن تتم مداولة األسماء املطروحة لنيل 

احلقائب، خالل مدة ال تتجاوز 3 أيام. 
وقال عضو املجلس الرئاسي الذي عني كناطق 
رسمي باس���مه فتحي املجبري، في تصريح 
صحافي مقتضب أمس إن قرار تشكيل حكومة 
مصغ���رة تتضمن 12 وزي���را اتخذ باإلجماع، 
مش���يرا إلى أنه سيس���اهم في تقدمي حكومة 
أزمة، تتماشى مع املرحلة احلرجة التي متر بها 
ليبيا، والتي حتتاج حكومة سريعة التحرك، 
خاصة في املجال اإلغاثي والتنشيط االقتصادي، 

باإلضافة إلى امللف األمني األهم واألبرز. 
ويتعني على املجلس الرئاس���ي حلكومة 
التوافق تقدمي تشكيلته اجلديدة األحد القادم، 
لعرضها على تصويت البرملان االثنني والثالثاء 

القادمني.  كان البرملان الليبي قد رفض خالل 
الفترة املاضية تشكيل حكومة وفاق مكونة 

من 32 وزيرا وطالب بتقليصها. 
ومن جانب آخر قال وزير الدفاع األميركي 
أش���تون كارتر، إن الوالي���ات املتحدة تراقب 

األحداث اجلارية في ليبيا عن كثب.
ولفت كارتر في تصريحات خالل زيارته 
للقاعدة اجلوية نيليس بوالية نيفادا األميركية 
أمس إلى أن تنظيم »داعش« يسعى إلى كسب 
موطئ قدم بليبيا في ضوء البيئة السياسية 
املضطربة هناك حيث متكن تنظيم داعش من 
االس���تيالء على قطعة أرض يقوم من خاللها 
بترويع املواطنني ويدبر مخططات إرهابية وهو 

ما حتاول الواليات املتحدة تفاديه.
وأشار إلى اجلهود السياسية التي تبذلها 
األمم املتح���دة، مؤكدا أهمية دع���م الليبيني 
لتوحيد صفوفهم وتش���كيل حكومة تتولى 

إدارة البالد.

بغداد � وكاالت: قرر املرجع األعلى لشيعة 
العراق علي السيستاني إلغاء »خطب اجلمعة 
السياس���ية« التي يلقيها ممثل املرجعية في 
كربالء أسبوعيا كما هو املعتاد في السنوات 
املاضية على أن تكون فقط وفق ما تقتضيه 

األمور واملناسبات. 
وأوضح ممثل املرجعي���ة الدينية العليا 
أحمد الصافي ف���ي خطبة اجلمعة بالصحن 
احلس���يني مبدينة كربالء امس أن اخلطبة 
الثانية من اجلمع���ة كانت تخصص لقراءة 
النص املكتوب الذي ميث���ل رؤية املرجعية 
السياسية في الشأن العراقي، وقال: إنه »تقرر 
أال يكون ذلك أس���بوعيا في الوقت احلاضر 
بل وفق ما يس���تجد من األمور وما تقتضيه 

املناسبات«. 
وكان���ت املرجعية الديني���ة انتقدت عدم 
السلم  املتكررة لرعاية  االستجابة لدعواتها 
األهلي وحصر السالح بيد الدولة، وتطهير 
املؤسس���ات احلكومية من الفساد ومالحقة 
الفاسدين، وطالبت رئيس الوزراء العراقي د. 
حيدر العبادي بأن يكون أكثر »جرأة وشجاعة« 
في اإلصالح وأن يضرب بيد من حديد على 
من »يعبث بأموال الشعب«، وعدم التردد في 
إزاحة املسؤول غير املناسب أيا كان، وكشف 

من يعرقلون تنفيذ حزم اإلصالح. 
كما انتقد مماطلة مجلس النواب العراقي 
في تنفيذ برنامج االصالحات وطالب البرملان 

بالتعاون مع احلكومة في تنفيذه ومكافحة 
الفساد، وقال: إنه »مت التأكيد منذ البداية على 
ضرورة ان تسير تلك اإلصالحات مبسارات 
ال تخرج بها عن االطر الدستورية والقانونية 
ولكن ال ينبغي ان تتخذ السلطة التشريعية 
ذلك وسيلة لاللتفاف على اخلطوات االصالحية 
أو املماطلة للقيام بها استغالال لتراجع الضغط 

الشعبي«. 
من جهه اخرى، اعلن مصدر عسكري عراقي 
ام���س مقتل 19 عنصرا من تنظيم داعش و5 

جنود عراقيني في مناطق غربي الرمادي.
وقال العقيد محمد جاسم في قيادة عمليات 
اجلزيرة والبادية الت���ي تتمركز في مناطق 
حديثة والبغدادي غ���رب البالد ان »مقرات 
للجيش العراقي تعرضت امس لهجوم شنه 
تنظيم داعش في منطقتي دويلية وجزيرة 
جبة غرب  الرمادي واش���تبكت مع اجليش 

ألكثر من ساعتني«.
وأضاف ان االشتباكات ادت الى مقتل 19 
عنصرا من تنظيم داعش و5 جنود عراقيني 
من ضمنهم احد متطوعي العشائر التي تقاتل 

مع اجليش.
وأوض���ح ان»تنظيم داع���ش يحاول ان 
يتوغل في بعض املناطق الغربية من البالد 
خاصة في البغدادي وحديثة التي تقع خارج 
س���يطرته لتعويض ما يخسره في الرمادي 

وضواحيها«.

مقتل 8 انتحاريني من »داعش« في البغدادي استعداداً النتخابات »نيوهامشير« الثالثاء املقبل

ساندرز يصّعد ضد كلينتون في خامس مناظرات الدميوقراطيني

وسورية من خالل تدريب 
وتسليح العشائر العراقية 

وشن غارات جوية. 
اما فيما يتعلق بوجود 
ف���ي  الق���وات األميركي���ة 
افغانس���تان فق���د اعترف 
س���اندرز بقلة خبرته فيما 
يتعلق بالسياسة اخلارجية 
قائال ان »اخلبرة ليست كل 

شيء«. 

كما تط���رق اخلصمان 
الدميوقراطي���ان لقضاي���ا 
الرعاية الصحية وشؤون 
قدام���ى احملارب���ني وتأثير 
بورصة )وول س���تريت( 
عل���ى االقتص���اد األميركي 
املالي والسياسي  والنفوذ 
الذي تشكله على االنتخابات 
وكانت وجهات النظر متفقة 

الى حد ما.

وأكدت انها لم تغير مطلقا 
رأيها او صوتها بش���أن اي 
قضية نتيجة حلصولها على 

اي تبرع. 
وحول السياسة اخلارجية 
للواليات املتحدة وتعاملها 
مع ما يسمى تنظيم )داعش( 
اتفق املرشحان على الطريقة 
التي تتبعها اإلدارة احلالية 
للتصدي لداعش في العراق 

واشنطن � كونا: واجهت 
الدميوقراطي���ة  املرش���حة 
هيالري كلينتون خصمها 
ف���ي  س���اندرز  بيرن���ي 
خام���س مناظ���رة للحزب 
الدميوقراطي قبل االنتخابات 
التمهيدية املقررة في والية 
)نيوهامشير( يوم الثالثاء 

املقبل. 
التي  وتركزت املناظرة 
ب� »الصعبة« على  وصفت 
قضاي���ا األم���ن واإلرهاب 
واالقتصاد األميركي والرعاية 
الصحية الش���املة وقدامى 
احملارب���ني وكيفية التعامل 
التي مت جمعها  مع األموال 

في احلمالت االنتخابية. 
كلينت���ون  واتفق���ت 
املناظرة  وس���اندرز خالل 
التي اس���تضافتها قناة )ام 
اس ان بي سي( على عدد من 
القضايا لكنه وجه انتقادات 
حادة لها بشأن تلقيها امواال 
من جلنة العمل السياسي. 
م���ن جهته���ا، طالب���ت 
كلينتون ساندرز بالتوقف 
ع���ن حملة التش���هير التي 
يشنها ضدها قائلة ان »هذه 
الهجمات عن طريق التلميح 

ال تليق بك«. 
الهجوم  وقالت ان »هذا 
يلم���ح الى ان اي ش���خص 
يتلق���ى تبرعا او مبلغا من 
جماعة مصالح نظير التحدث 
خالل احدى الفعاليات فقد 
مت شراؤه وهو ما ترفضه 

بشكل قاطع«. 

) أ.ف.پ( أميركية تلتقط سيلفي مع املرشحة الدميوقراطية احملتملة لالنتخابات الرئاسية االميركية هيالري كلينتون امس 

األمم املتحدة تستعيد سيطرتها 
على قاعدتها في مالي

باماكو - رويترز: قال املتحدث باسم بعثة 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة في مالي 
)مينوس����ما( أوليفييه ساجلادو إن القوات 
املالية مدعومة بطائ����رات هيليكوبتر تتبع 
األمم املتحدة استعادت أمس السيطرة على 
قاعدة لشرطة األمم املتحدة في متبكتو بعد 
أن سيطر عليها مهاجمون مجهولون صباح 

أمس.
وقال ساجلادو »انتهى األمر اآلن«، ولم يحدد 
إن كانت هناك خسائر في األرواح، وأضاف 
»يقومون اآلن بتفتيش املوقع ويبحثون عن 
عبوات ناسفة«، وذكر ساجلادو أن القاعدة 
كانت خالي����ة وقت الهج����وم إال من بضعة 
حراس، في الوقت نفس����ه هاجم مسلحون 
نقطة تفتيش عسكرية في منطقة كابارا قرب 
املطار، وقال مصدر عسكري في متبكتو إن 
القاعدة كان����ت تضم فرقة نيجيرية، وكثف 
املتطرفون هجماتهم في مالي خالل الشهور 

األخيرة، وكانوا قد سيطروا على مدينة متبكتو 
لفترة قصيرة في ع����ام 2012 حتى طردتهم 

قوات فرنسية منها.
وفي مدينة تعز، قتل 17 من ميليش����يات 
احلوثيني وصالح وأصيب العشرات في املعارك 
التي ش����هدتها جبهات القتال في مدينة تعز 
جنوب غربي اليمن بني قوات اجليش واملقاومة 
الشعبية من جهة وعناصر امليليشيات وصالح 
من جهة اخرى وقصف طائ����رات التحالف 

العربي ملواقعهم في املدينة احملاصرة 
مبوازاة ذلك، وعلى الصعيد االنس����اني، 
أوضحت مصادر محلية أن امليليشيات استمرت 
ف����ي حصارها اخلانق عل����ى منافذ تعز من 
جميع االجتاهات ومنعت املشاة املدنيني من 
الدخول واخلروج عبر منفذ حبيل س����لمان 
غربي املدينة بش����كل تام، كما استمرت في 
منع دخول املواد الغذائية والطبية واملشتقات 

النفطية الى سكان املدينة.


