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مع استمرار العدوان وتدمير المنازل وحصار قطاع غزة

مجلس حقوق اإلنسان :إسرائيل تواصل
جرائمها ضد الفلسطينيين

فرنسا تدين االستيطان بالضفة الغربية ...وعباس يرد على خطوة نتنياهو في مجلس األمن

• �إلغاء فعاليات م�سريات العودة وفك احل�صار للتخفيف عن الفل�سطينيني

ق����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س املجل�س
اال�ست�شاري ملجل�س حقوق الإن�سان
ج��ان زيغلر� ،إن �إ�رسائيل مدانة
ب�شكل دوري ،بانتهاك حقوق
الإن�سان وخمالفة القانون الدويل،
وهي م�ستمرة بعدوانها وجرائمها
التع�سفية وتدمري املنازل ،الى
ج��ان��ب حما�رضتها ق��ط��اع غ��زة،
وم��ع ذل��ك م��ا زال جمل�س حقوق
الإن�سان عاجز عن التعامل مع هذه
االنتهاكات.
و�أ�ضاف� :أن الدول الأع�ضاء يف جمل�س
حقوق الإن�سان لديها االمكانية
ملعاقبة �إ��سرائ��ي��ل ،وم��ث��ال ذلك
االتفاق الثنائي للتبادلِ
التجاري
ِ
احلر مع االحت� ِ
�اد الأوروب��ي ،بينا
�أن ه��ذا االتفاق يحتوي على بند
�أول ين�ص على �أن احرتام الأطراف
املوقعة حلقوق االن�سان هو �رشط
�أ�سا�سي لتطبيق بنود االتفاقية،
ويف حال انتهاك �أحد االطراف حقوق

االن�سان ف�إن هذا االتفاق ي�سقط.
العام
وي���رى زيغلر �أن ال����ر� ِأي
ِ
الأوروب�������ي ،يتبنى ب�أكرثيته
ا�سرتاتيجيةَ مقاطعة �إ�رسائيل،
وهي اال�سرتاتيجية ذاتُ ها التي مت
نظام الف�صلِ العن�رصي
تطبيقها مع
ِ
ال�سابق يف جنوب �إفريقيا ،م�ستنكرا
م�ساهمة �رشكات �أوروبية يف �أعمال
بناء امل�ستوطنات التي ت�ش ّيد يف
وا�ضح
الأر���ض املحتلة ،كتج�سيد
ٍ
ِ
حلقوق
إع�ل�ان العاملي
خل��رق ال
ِ
ِ
ِ
وملعاهدات جنيف الأربع.
الإن�سان
وتطرق �إل��ى ق��رار جمل�س حقوق
الإن�سان ال�سابق بتكليف املفو�ض
ال�سامي بو�ضع الئحة ب�أ�سماء
ال����شرك��ات اخل��ا���ص��ة الأوروب���ي���ة
واملتعددة اجلن�سيات التي تتعامل
مع حكومة االحتالل ،والتي ت�ساهم
يف ت�شييد البنية التحتية وبناء
امل�ستوطنات� ،إال �أن ال�ضغوطات
الأم�يرك��ي��ةَ والغربية منعت هذه

الالئحة م��نَ ال�صدور ،الفتا �إلى
مدى ت�أثري الالئحة على املجتمع
امل���دين الأوروب������ي واملنظمات
املدنية واحلقوقية واال�رسائيلية،
وق��درت��ه��ا على ت�شكيل ر�أي عام
�ضاغط على ه��ذه ال�رشكات ،ما
ي�ؤكد تواط�ؤ البع�ض مع حكومة
االحتالل لتعطيل هذا االعالن رغم
موافقة �أكرثية الدول الأع�ضاء.
و�أكد دور الر�أي العام والنقابات
واجلمعيات االوروبية ،يف الت�أثري
على حكوماتها من �أج��ل ال�ضغط
على ا��سرائ��ي��ل لتطبيق معايري
حقوق االن�سان وحما�سبتها على
االنتهاكات.
على جانب �أخ��ر� ،أدان���ت فرن�سا
القرارات التي اتخذتها ال�سلطات
الإ�رسائيلية يف  5و� 6أغ�سط�س والتي
تجُ يز بناء  2304وحدات �سكنية يف
ال�ضفة الغربية.
وقالت فرن�سا �أن ه��ذه ال�سيا�سة

ت�ساهم يف ت�أجيج اال�ضطرابات
تقو�ض ب�شدة ظروف
ميدانيا وهي
ّ
حتقيق ال�سالم العادل والدائم بني
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني القائم
على حلّ الدولتني.
ودعت باري�س ال�سلطات الإ�رسائيلية
�إلى االمتثال للقانون الدويل و�إلى
العدول عن �أي م�رشوع من �ش�أنه
�أن يقو�ض يف نهاية املطاف حلّ
الدولتني.
من جانبها� ،أعلنت وزارة اخلارجية
واملغرتبني الفل�سطينية �أن الرئي�س
حممود عبا�س �أ���ص��در تعليماته
بالرد على خطوة رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو.
وج��اء �إع�لان �أب��و م��ازن واخلا�ص
برفع ملف اال�ستيطان �إلى املحكمة
اجلنائية الدولية ،ان�سجاما مع
ما مت رفعه م�سبقا للمحكمة حول
مو�ضوع اال�ستيطان ،وذلك بح�سب
وكالة «�سما».

االحتالل يهدد بعدوان جديد على غزة
قال رئي�س وزراء االحتالل الإ�رسائيلي ،بنيامني
نتنياهو� ،إن اجلي�ش م�ستعد لعملية ع�سكرية
وا�سعة �ضد قطاع غزة املحا�رص ،ح�سبما ن�رش
موقع «والال» الإ�رسائيلي.
و�أ�ضاف نتنياهو� ،أم�س� ،أن اجلي�ش الإ�رسائيلي

م�ستعد ل�شن عملية ع�سكرية وا�سعة �ضد حركة
حما�س الفل�سطينية ،يف غ��زة ،و�أن هناك
� ً
اً
قائل �إنه يف
أهدافا �سيتم تدمريها بالكامل،
املقابل م�ستعد للو�صول �إلى تفاهمات كاملة
مع احلركة الفل�سطينية .على اجلانب الآخر،

قالت م�صادر �أمنية لدى االحتالل الإ�رسائيلي �إن
العمليات التي تتم يف ال�ضفة الغربية حتى الآن
�ضد القوات الإ�رسائيلية ،هي عمليات فردية،
تتمثل يف الطعن والده�س و�إط�ل�اق النار،
ح�سبما ن�رشت �صحيفة «ه�آرت�س» الإ�رسائيلية.

يوسف الشاهد يقدم ملف ترشحه

لالنتخابات الرئاسية التونسية

• يو�سف ال�شاهد

�أودع رئي�س احلكومة التون�سية يو�سف ال�شاهد
�أم�س ملف تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية املبكرة
يف مقر الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات،
و�سط ح�ضور عدد من �أن�صاره ونواب حزب حتيا
تون�س.
وكان رئي�س حزب حركة حتيا تون�س يو�سف
ال�شاهد �أعلن م�ساء �أم�س الأول ،عن تر�شحه

لالنتخابات الرئا�سية ،م�ؤكدا �أن��ه مر�شح
ال��ق��وى الوطنية والتقدمية لالنتخابات
الرئا�سية.
وتزامن �أم�س مع �آخر �أجل لقبول الرت�شحات
لالنتخابات الرئا�سية ال�سابقة لأوانها والتي
مت �إقرارها على �إثر وفاة رئي�س اجلمهورية
الراحل الباجي قايد ال�سب�سي.

البعثة األممية تطلب موافقة مكتوبة لتنفيذ الهدنة

إيطاليا :جنودنا في مصراتة ليسوا
هدف ًا ألطراف النزاع الليبي
وق���ال���ت وزي�����رة ال��دف��اع
����ش���ددت وزي�����رة ال��دف��اع
«نوا�صل الإعراب عن قربنا
الإي��ط��ال��ي��ة �إل��ي��زاب��ي��ت��ا
من الليبيني ومنار�س ن�شاطا
ترينتا� ،أم�س الأول ،على
أي�ضا
�أن اجلنود الإيطاليني يف
دبلوما�سيا ،ي�ستخدم � ً
جمال ال�صحة ك�أداة ،يهدف
مدينة م����صرات��ة الليبية
�إلى وقف ا�ستخدام ال�سالح
لي�سوا هدفً ا للهجمات لأي
و�إجال�س اجلهات الفاعلة
من ط��ريف ال��ن��زاع امل�سلح
امل��خ��ت��ل��ف��ة ح���ول طاولة
الراهن يف ليبيا.
حوار».
وقالت امل�س�ؤولة الإيطالية
م��ن جهة �أخ����رى ،طالبت
يف ت����صري��ح ن����شرت��ه عرب
بعثة الأم��م املتحدة للدعم
�صفحتها الر�سمية مبوقع
يف ل��ي��ب��ي��ا ،م�����س��اء �أم�س
«في�سبوك» ونقلته وكالة
الأول ،الأطراف الليبية �إلى
«�آك���ى»� ،إن��ه «يف اليومني
اال�ستجابة لهدنة �إن�سانية
الأخريين� ،رضبت طائرات
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى ،تبد�أ
امل�شري خليفة حفرت قائد
�صباح �أول �أيام العيد «الأحد
اجلي�ش الليبي �أي�ضا مطار
املقبل».
م�رصاتة ،حيث توجد قاعدة
ودعت البعثة ،يف من�شور
�إيطالية� ..إنها هجمات
• �إليزابيتا ترينتا
ع�بر �صفحتها على موقع
دق��ي��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة مل تطل
ف��ي�����س��ب��وك« ،ن���دع���و كل
الإيطاليني وم�ست�شفانا،
ب�أي �شكل من الأ�شكال» ،متابعة �أن «هذه الدقة ت�شري الأط��راف �إلى قبول هدنة �إن�سانية مبنا�سبة عيد
�إلى �أننا بالت�أكيد ل�سنا هدفا للهجمات .نحن ل�سنا الأ�ضحى ،تبد�أ مع �صباح العيد».
وتابعت« :ت�أمل البعثة �أن تتلقى «موافقة مكتوبة»
هدفا لأي من الطرفني املتحاربني يف ليبيا».
ونوهت ترينتا ب�أن «وجود امل�ست�شفى «الع�سكري» من قبل هذه الأطراف يف موعد ال يتجاوز منت�صف
مهما نظرا للأن�شطة اليوم .وكان املبعوث الأمم��ي �إلى ليبيا غ�سان
الإيطايل «يف م�رصاتة» ال يزال
ً
�سالمة قد اقرتح خالل جل�سة ملجل�س الأمن �إجراءات
التي يقوم بها ل�صالح ال�شعب الليبي».
و�أ�شارت �إلى �أنه «يف و�ضع ال توجد فيه �أي �إمكانية فورية من ثالث مراحل ب�ش�أن ليبيا ،ت�شمل �إعالن
ع�سكريا ،ال ميكن �إال للحل ال�سيا�سي هدنة مبنا�سبة عيد الأ�ضحى كخطوة �أولى ،يعقبها
حلل النزاع
ً
حتقيق ال�سالم واال�ستقرار الدائمني وو�ضع حد اجتماع دويل مب�شاركة ال��دول ذات ال�صلة ،ثم
اجتماع للأطراف الليبية.
للأزمة الإن�سانية».

رئيس الحكومة المغربية
يرفض استقالة رئيس
الكتلة البرلمانية

لـ «العدالة والتنمية»
رف�ض �سعد الدين العثماين
رئي�س احلكومة املغربية
الأمني العام حلزب العدالة
والتنمية ا�ستقالة رئي�س
الكتلة الربملانية للحزب
�إدري�س الأزمي ،بعد دعوة
ع��ب��دالإل��ه بنكريان وزراء
وب���رمل���اين احل����زب �إل���ى
االن�سحاب� ،إثر الت�صويت
ل�صالح ق��ان��ون التعليم
املثري للجدل يف اللجنة
الربملانية املتخ�ص�صة.
ويعترب رف�����ض العثماين
ال�ستقالة �إدري�����س الأزم��ي
خطوة �أخ��رى له يف �رصاع
تياره �ضد تيار عبدالإله
بنكريان ،ال �سيما �أن الأزمي
ال��ذي ي�شغل � ً
أي�ضا من�صب
عمدة مدينة فا�س يعترب من
الأطر املهمة يف احلزب.
وك��ان��ت ق���ي���ادات احل��زب
ح���اول���ت اق���ن���اع الأزم����ي
ب��ال�تراج��ع م��ب��ا��شرة بعد
تقدمي ا�ستقالته من رئا�سة
ال��ك��ت��ل��ة ال�برمل��ان��ي��ة يف
الغرفة الأولى ،لكنه مت�سك
بها واعتربها نهائية وال
رجعة فيها.
وت��ول��ى حينها عبدالله
بوانو ب�شكل م�ؤقت رئا�سة
الفريق ،ودع��ا نوابه �إلى
اج��ت��م��اع ع��اج��ل بح�ضور
العثماين وقتها الحتواء
الأزمة.

اليمن :مقتل شقيق زعيم «أنصار اهلل»
 ...ووزير الداخلية ينفى اعتقاله

�أكدت جماعة �أن�صار الله يف اليمن،
�أم�س ،مقتل �إبراهيم احلوثي �شقيق
قائد اجلماعة عبدامللك احلوثي.
ويعترب �إبراهيم بدر الدين احلوثي
�أحد �أذرع �شقيقه زعيم اجلماعة عبد
امللك احلوثي ،حيث كان يعتمد
عليه يف العديد م��ن العمليات
الع�سكرية يف امليدان ،ال �سيما
العمليات التي تقع حول �صعدة
باجتاه احلدود ال�سعودية ،ح�سب
ما ذكرت «�سكاي نيوز».
من جهة �أخرى� ،أكد نائب رئي�س
ال��وزراء وزير الداخلية اليمني،
�أحمد املي�رسي� ،أنه ال يزال على
• �إبراهيم احلوثي
ر�أ�س عمله وملتزما ب�أداء واجبه
جتاه وطنه.
ونفت الأنباء التى تناقلتها و�سائل االعالم حول اقتحام منزله من قبل
قوات املجل�س االنتقايل اجلنوبي ،وت�سلیم نف�سه.
و�أكد املي�رسي يف مقطع فيديو ن�رشه عرب ح�سابه يف «تويرت»� ،أنه ال يزال
على ر�أ�س عمله وملتزم ًا ب�أداء واجبه على �أمت وجه.
وظهر امل�سريى فى الفيديو ب�صحبة قائد املنطقة الع�سكرية الرابعة
اللواء ف�ضل ح�سن ،ووزير النقل �صالح اجلبواين ،والقيادي �أحمد علي
م�سعود.
على جانب �أخر� ،أعربت الواليات املتحدة الأمريكية عن قلقها ال�شديد
�إزاء اال�شتباكات يف مدينة عدن اليمنية ،داعية جميع الأط��راف �إلى
االمتناع عن �أعمال العنف و�إراقة الدماء.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية مورغان �أورتاغو�س:
«ت�شعر الواليات املتحدة بقلق عميق �إزاء العنف واال�شتباكات املميتة يف
عدن ،ونحث جميع الأطراف على االمتناع عن الت�صعيد واملزيد من �إراقة
الدماء وحل اخلالفات من خالل احلوار».
و�أ�شارت املتحدثة �إلى �أن حل الأزمة اليمنية وحتقيق اال�ستقرار ميكن من
خالل احلوار فقط.
هذا و�أوقفت اخلطوط اجلوية اليمنية� ،أم�س االول ،رحالتها �إلى مطار
عدن الدويل ،جراء ت�صاعد املواجهات بني احلماية الرئا�سية وقوات
املجل�س االنتقايل اجلنوبي يف العا�صمة امل�ؤقتة عدن جنوب اليمن.

مقتل  15مسلح ًا خالل مواجهات مع الشرطة في القاهرة والفيوم

«الداخلية» المصرية تكشف هوية منفذ ومخططي انفجار معهد األورام
ن�رشت الداخلية امل�رصية� ،أم�س الأول ،بياناً،
ك�شفت فيه مالب�سات انفجار معهد الأورام ،كما
حدد منفذ احلادث.
وقالت الداخلية يف بيان ر�سمي� ،إنه عقب �إجراء
عمليات الفح�ص والتحري ،وجمع املعلومات
وحتليلها مبعرفة قطاع الأمن الوطني متكنت من
حتديد منفذ احلادث.
و�أو�ضحت «تبني �أن منفذ احلادث ع�ضو يف حركة
«ح�سم» التابعة لتنظيم الإخ���وان امل�سلمني
الإرهابي ،وا�سمه عبد الرحمن خالد حممود
عبد الرحمن».
كما �أ���ش��ار بيان الداخلية �إل��ى �أن ال�سيارة
التي نفذت االنفجار ،كانت ت�سري يف االجتاه
املعاك�س بـ«طريق اخلط�أ» حتى و�صلت ملنطقة
احلادث.
وقالت الداخلية �إن عمليات التحري ،متكنت من
حتديد «خلية عنقودية» حلركة «ح�سم» ،مكونة
من عدة �أفراد مت ا�ست�صدار �إذن من نيابة �أمن الدولة
العليا ل�ضبطهم ،ومتكنت قوات الأمن يف مالحقتهم
يف �أكرث من وكر �إرهابي ،كان �أحدها يف مبنى
مهجور بالطريق ال�صحراوي يف مركز «�إط�سا»
بالفيوم ،والآخر يف �شقة بالإ�سكان االجتماعي يف

منطقة �رشق «ال�رشوق  »3يف القاهرة.
و�أو�ضح البيان �أنه بعد مداهمة تلك الأوكار
حاولت املجموعة الإرهابية تفجري عبوات
نا�سفة على القوات ،ولكن تعاملت القوات
الأمنية مع املوقف ،ما �أ�سفر عن مقتل  8عنا�رص
من اخللية الإرهابية.
و�أ�شارت �إلى �أنه عرث بحوزتهم على  5عبوات
متفجرة و� 5أنواع من الأ�سلحة الآلية ،وجمموعة
من الدوائر الكهربائية.
وخالل مداهمة الوكر الثاين يف مدينة ال�رشوق،
�سقط  7من العنا�رص الإرهابية يف تبادل لإطالق
النار ،وعرث بحوزتهم �أي�ضا على �أ�سلحة �آلية
ومعمل لت�صنيع العبوات املتفجرة بداخله
كميات خمتلفة من امل��واد امل�صنعة للعبوات
املتفجرة.
وكان التلفزيون امل�رصي قد ن�رش يف وقت �سابق
عرب موقعه الر�سمي تقريرا ،قال فيه �إنه وردت
�أنباء ،تفيد مب�رصع عدد من العنا�رص الإرهابية
يف حمافظة الفيوم.
و�أ�شار التلفزيون امل�رصي �إلى �أن تلك الأحداث،
جرت يف مواجهات مع قوات الأمن امل�رصية.
من جانبها ،نقلت �صحيفة «الوطن» امل�رصية،

عن م�صدر �أمني قوله �إن تلك املواجهات كانت
�ضمن جمموعة م��ن املتورطني يف العملية
الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد الأورام
يف القاهرة.
وقال امل�صدر الأمني امل�رصي �إن وزارة الداخلية
جن��ح��ت يف حت��دي��د ع��ن��ا��صر خلية «ح�سم»
الإرهابية املنفذة حلادث االنفجار الواقع �أمام
معهد الأورام.
ون�رشت كذلك قناة «�إك�سرتا نيوز» مقطع فيديو
يحتوي العرتافات ح�رصية من اخللية املتورطة
يف العملية الإرهابية ،وملخ�ص بيان الداخلية
حول مالب�سات حادث معهد الأورام.
وكانت الداخلية امل�رصية ،قد قالت يف بيان
�سابق� ،إن �سيارة حتمل متفجرات ت�سببت يف
حادث معهد الأورام.
و�أ���ش��ارت الداخلية امل�رصية يف بيان نقلته
و�سائل الإع�ل�ام امل�رصية �إل��ى �أن «الفح�ص
املبدئي حل��ادث انفجار �إح��دى ال�سيارات يف
منطقة الق�رص العيني �أمام معهد الأورام ،والتي
تبني �أنها ا�صطدمت ب�إحدى ال�سيارات املالكي
بثالث �سيارات� ،أثناء حماولة �سريها عك�س
االجتاه».

• الداخلية امل�رصية تك�شف عن هوية منفذ الهجوم

