موريتانيا :حراك برملاني لتعديل الدستور
وق��ع  52نائباً ف��ي البرملان املوريتاني عريضة
يعتزمون التقدم بها إلى البرملان لتعديل الدستور مبا
يسمح للرئيس احلالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح
لالنتخابات الرئاسية املقبلة.
وق���ال عضو ال��ب��رمل��ان ع��ن ح��زب االحت���اد م��ن أجل
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اجلمهورية احلاكم الداه صهيب في تصريح صحفي ،
إن نواباً من احلزب بدأوا توقيع عريضة تقترح تعديل
املواد الدستورية التي متنع الرئيس احلالي من الترشح
لفترة رئاسية ثالثة في .2019
وكان الرئيس املوريتاني قد أكد أن لن يترشح لفترة

ثالثة ألن الدستور مينعه من ذلك بسبب املادتني 26
و 28من الدستور اللتني تنصان حرفيا ً على أنه «ال يجوز
لرئيس اجلمهورية اقتراح تعديل امل��واد الدستورية
املتعلقة باحلد من عدد الفترات أو دعم أو تشجيع أي
مبادرة في هذا االجتاه».
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انفجار يهز مصافي عدن والنار تلتهم أحد اخلزانات

مشروع قرار أممي لتوسيع مهمة املراقبني باحلديدة اليمنية
غ� � � � ��ر ي� � � � �ف� � � � �ث� � � � ��س « ق� � � � � � � �ل � � � � � � ��ق» م � � � � � � ��ن ت � � �ص � � �ع � � �ي� � ��د
ا حل � � � � � � ��و ث � � � � � � ��ي ..و ي� � � � � ��د ع� � � � � ��و ل� � � �ض� � � �ب � � ��ط ا ل � � �ن � � �ف� � ��س
والحقا َ ،أوضح املدير التنفيذي لشركة
مصافي عدن محمد البكري أن فرق اإلطفاء
التابعة لشركة مصافي عدن  ،والدفاع
املدني ،متكنت من إحتواء احلريق الذي
اندلع ،في أحد خزانات الشركة.
وق��ال البكري ،ف��ي تصريح لوكالة
األن��ب��اء اليمنية أن احل��ري��ق إن��دل��ع في
أح��د اخل��زان��ات الصغيرة ال��ت��ي كانت
حتتوي على بقايا مشتقات بترولية،
عقب سماع دوي إنفجار الزال مجهول
املصدر ،.مشيرا ً إلى أن عربات اإلطفاء
التابعة إلدارة السالمة واإلط��ف��اء في
شركة مصافي عدن ومعها فرق الدفاع
املدني في احملافظة هرعت للتعامل مع
النيران وألسنة اللهب التي أرتفعت في
السماء .
وأض����اف أن ف���رق اإلط���ف���اء متكنت
بعد ساعة ونصف من إحتواء احلريق
ومحاصرته واحلد من انتشاره ،وتقوم
حالياً بإخماده وإطفائه ،الفتاً إلى أنه
سيتم عقب ذلك فتح حتقيق بالتنسيق
والتعاون مع األج��ه��زة األمنية ملعرفة
أسباب احلريق.
يذكر أن املصفاة تضررت جراء املعارك
خالل عام  ،2015ومت استئناف العمل
فيها عام  2016بعد توقفها ألكثر من عام.
وأدى توقف العمل باملصفاة إلى نقص

هز انفجار  ،شركة «مصافي ع��دن»،
واندلع حريق ضخم في أحد اخلزانات.
وأفاد مراسل «العربية» في عدن ،ردفان
الدبيس ،أن أحد خزانات النفط تعرض
إلطالق نار ،ورمبا حدث ماس كهربائي
أدى لالنفجار.
كما أشار املراسل إلى وجود تضارب
في املعلومات بشأن األسباب احلقيقية
لالنفجار ،موضحاً أن أسباب حريق أحد
خزانات النفط تبدو غير واضحة.
إل��ى ذل���ك ،ق��ال م��س��ؤول ف��ي املصفاة
لوكالة فرانس برس ،إن «اخل��زان الذي
نشب فيه احل��ري��ق يحتوي على كمية
قليلة تضم بقايا مشتقات نفطية ،ويسعى
ال��دف��اع امل��دن��ي إل��ى م��ح��اص��رة احلريق
وع��دم توسعه إل��ى اخل��زان��ات املجاورة
املليئة بالنفط والديزل اخلاص مبحطات
الكهرباء».
ورجح املسؤول أن يكون احلريق الذي
اندلع في أحد اخلزانات وامتد إلى أحد
األنابيب «ناجت عن انفجار ،ويرجح أنه
عمل تخريبي قامت به عناصر تخريبية».
من جانبه ،ذكر مصدر أمني أن قوات
األم��ن «منعت كل العاملني من اخل��روج
وفتحت حتقيقا في احلادث بعد معلومات
أولية تفيد أن احلريق نتيجة انفجار
وعمل تخريبي».

ح��اد ف��ي املشتقات النفطية ف��ي ع��دن،
وانقطاع في التيار الكهربائي بعد نفاد
املخزون من احملطة الكهربائية.
كما يشار إلى أن هذا احلادث يأتي بعد
تعرض قاعدة «العند» العسكرية لهجوم
ح��وث��ي ب��ط��ائ��رة م��س��ي��رة ،وه��ي إح��دى
القواعد اجلوية العسكرية التاريخية
التي أسسها البريطانيون في اليمن.
وق��د عبر م��ارت��ن غريفثس ،مبعوث
األمم املتحدة لليمن ،إثر هجوم العند عن
قلقه جت��اه تصاعد العنف ،وح��ث على
ضبط النفس.
وطرحت بريطانيا ،على مجلس األمن
ال��دول��ي م��ش��روع ق���رار لتوسيع مهمة
املراقبني الدوليني املكلّفني ب��اإلش��راف
على تطبيق وقف إطالق النار في مدينة
احل��دي��دة اليمنية ،وال��س��م��اح بوصول
املساعدات اإلنسانية إلى ماليني السكان
الذين يواجهون خطر املجاعة.
وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح املجلس
مشروع القرار على التصويت األسبوع
املقبل.
وبحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة
ينص املشروع على نشر
ّ
فرانس برس،
نحو  75مراقباً في احلديدة ومينائها
وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة
أولية مدّتها ستة أشهر.

االشتباكات في اليمن

املعارضة على موعد جديد مع االحتجاجات

بدء عملية سحب منظمة ملعدات عسكرية

البنتاغون :لم نسحب قوات حتى اآلن من سورية
أف��ادت وكالة األنباء السورية التابعة
للنظام أن الدفاعات اجلوية تصدت ألهداف
معادية فوق دمشق ،وأسقطت عددا منها.
ونقل إع�لام النظام السوري عن مصدر
عسكري قوله إن الطيران اإلسرائيلي أطلق
ص��واري��خ على م��واق��ع ف��ي محيط دمشق،
وسجل إصابة أح��د املستودعات في مطار
دمشق الدولي  ،وأظهرت مقاطع مصورة
وقوع انفجارات فوق املدينة.
من جهته ،أشار املرصد السوري حلقوق
اإلن��س��ان إل���ى أن ال���غ���ارات اإلسرائيلية
اس��ت��ه��دف��ت محيط م��ط��ار دم��ش��ق ال��دول��ي
ومناطق أخ��رى في ري��ف دمشق اجلنوبي
ال��غ��رب��ي .وأوض���ح ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع
«احل���دث» أن��ه مت تدمير مستودع أسلحة
إليران وحزب الله في مطار دمشق.
ك��م��ا أف����اد أن���ه مت ت��دم��ي��ر م��س��ت��ودع��ات
وأسلحة تابعة لإليرانيني وحل��زب الله
في محيط مطار دمشق ال��دول��ي ،ومحيط

منطقة #ال��ك��س��وة وأم��اك��ن أخ���رى بريف
دمشق اجلنوبي ال��غ��رب��ي ،ف��ي ح�ين كانت
ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة أطلقت ع��دة صواريخ
م��ض��ادة للطيران ف��ي محاولة منها لصد
الهجوم الصاروخي اإلسرائيلي هذا ،وتأتي
الضربات اجلديدة هذه بعد ضربات مماثلة
جرت في الـ  25من شهر ديسمبر الفائت من
العام املنصرم .2018
و أعلنت األمم املتحدة أن آالف املدنيني
اض��ط��روا للفرار م��ن محافظة دي��ر ال��زور
السورية ،بسبب جتدد القتال ،فيما رحبت
بتصميم تركيا وروس��ي��ا على مواصلة
احلفاظ على االستقرار في إدلب شمال البالد.
وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع األميركية،
بأن الواليات املتحدة بدأت بسحب معدات
من سوريا ولم تبدأ حتى اآلن بسحب جنود،
وذلك توضيحا ملعلومات مت تداولها في هذا
الصدد.
وق��ال املسؤول رافضا كشف هويته «لم

نسحب ق��وات حتى اآلن» ،ف��ي وق��ت أعلن
التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الواليات
املتحدة ، ،أنه «بدأ عملية االنسحاب املنظم
من سوريا».
وك��ان املرصد السوري حلقوق اإلنسان
أعلن في وق��ت سابق ،اجلمعة ،أن القوات
األميركية قد سحبت  10آليات من قاعدة
ال��رم��ي�لان ب��اجت��اه ال��ع��راق .وأف���اد املرصد
بانسحاب  150جنديا أميركيا.
فيما قالت اخلارجية الروسية إن لديها
انطباعا بأن أميركا تريد البقاء في سوريا.
وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي
تقوده واشنطن شون راين قد أكد اجلمعة،
أن عملية االنسحاب من سوريا ب��دأت ،من
دون أن يوضح إن كان يتحدث عن القوات
األميركية وحدها أم جميع قوات التحالف.
وق��ال راي��ن «ب��دأت ق��وة املهام املشتركة
عملية العزم الصلب -عملية انسحابناامل���دروس���ة م��ن س���وري���ا» ،ف��ي إش����ارة إل��ى

التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم
داع����ش ،راف��ض��ا إع��ط��اء تفاصيل تتعلق
ب��اجل��دول ال��زم��ن��ي للعملية وامل��واق��ع أو
حتركات اجلنود ألسباب أمنية.
وتابع راين« :لن نعلن عن جدول زمني أو
حتركات اجلنود األميركيني خالل االنسحاب
من سوريا».
وك��ان اجليش األميركي قد ب��دأ بسحب
معدّات من سوريا وفق ما أ ّك��د مسؤول في
وزارة ال��دف��اع األميركيّة لوكالة «فرانس
ب���رس» ،ف��ي وق��ت ال ي��زال اجل���دول الزمني
مت نشرهم
النسحاب  2000جندي أميركي ّ
في هذا البلد غير واضح.
«يكنني أن أؤكّد (حصول)
وقال املسؤول مُ
نقل ملعدّات من سوريا .وألسباب أمنيّة ،لن
أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت احلالي».
وكانت قناة «سي إن إن» قد حتدّثت في
وق��ت سابق عن سحب تلك امل��ع �دّات خالل
األيام األخيرة.

اشتباكات بني «داعش» و«قسد» شرق الفرات
ت��ت��واص��ل العمليات العسكرية
لقوات سوريا الدميقراطية ضمن في
اجل��ي��ب األخ��ي��ر ل��داع��ش عند ضفاف
نهر ال��ف��رات الشرقية ،حيث تستمر
االشتباكات بني الطرفني ،تترافق مع
عمليات قصف متجددة ومتواصلة
على مواقع التنظيم ،حسب ما أورد
املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،أمس
السبت.
ورص��د املرصد السوري ،دخ��ول 3
كاسحات ألغام وآليات أخ��رى تابعة
للتحالف الدولي إلى مناطق التماس
شرق الفرات ،كما جرت عملية دخول
رتل للتحالف الدولي ظهرا ً حيث دخلت
 9عربات همر و 2زي��ل عسكري إلى
محاور التماس» .ووفق املرصد ،فإن
عملية التحالف الدولي وقوات «قسد»

إلنهاء وج��ود تنظيم داع��ش في شرق
ال��ف��رات ،دخلت شهرها ال��راب��ع على
التوالي ،منذ انطالقتها في  10سبتمبر
من العام املاضي .وشهد الشهر األخير
للعمليات العسكرية انهيارا ً متسارعاً
للتنظيم وف����رار ج��م��اع��ي لسكانه،
باإلضافة لتناقص عمليات القتل بحق
املدنيني ،وتصاعد اخلسائر البشرية
في صفوف عناصر تنظيم داعش.
ووث��ق امل��رص��د ،متكن ق��وات «قسد
ف��ي الشهر ال��راب��ع منذ  10ديسمبر
املاضي وحتى  10من يناير ،2019
من حتقيق تقدم واسع متثل بالسيطرة
على جيب تنظيم داع���ش باستثناء
بلدتي السوسة وال��ب��اغ��وز فوقاني
وجزء من بلدة الشعفة ،عند الضفاف
الشرقية لنهر الفرات.

مقاتالت في صوف قسد

العراق ..نار غضب تشتعل بني احلكيم
وعصائب أهل احلق
لم تكن حادثة اغتيال عماد جبار ،صاحب مطعم
«ليمونة» الشهير في بغداد ،األول��ى التي تشهدها
العاصمة ،لكنها فتحت باب التساؤالت مجددا ً حول
دور ميليشيات «عصائب أهل احلق» ،بقيادة قيس
اخلزعلي ،في تنفيذ عمليات اغتيال وسرقة املال
العام في العراق.
وات��ه��م عضو املكتب التنفيذي لتيار احلكمة،
ومدير عام قناة «الفرات» الفضائية التابعة ،لعمار
احلكيم ،أحمد سالم الساعدي ،اجلمعة ،ميليشيات
«عصائب أهل احلق» بالقتل واالبتزاز وسرقة مواد
مصفى بيجي.
وأض���اف ال��س��اع��دي أن ق��ي��ادات عصائب أهل
احلق لم تعرف سوى إرهاب وابتزاز الناس العزل
واألبرياء ،مضيفا ً أنها فاقدة ألية كياسة ودراية ،وال

تفقه بالسياسة والثقافة ،بحسب كلماته.
وف��ي إش���ارة إل��ى استغالل ميليشيات احلشد
لسالحها بترهيب الناس ،قال الساعدي إنه «لفرق
كبير بني من كان سالحه لإليجار واستغله للدخول
في احلشد أله��داف خاصة ،وبني من حمل السالح
بعد ص��دور فتوى مرجعية السيستاني بدقائق
وتخلى عنه بعد النصر على داعش ،ليترك للدولة
أخذ دورها في إدارة األمن».
إل��ى ذل��ك ،خاطب عضو املكتب التنفيذي لتيار
احلكمة ،زعيم ميليشيات «عصائب أه��ل احل��ق»،
اخلزعلي ،بقوله «إن كنت حريصا ً يا شيخ العصائب
على ه��ذا ال��وط��ن ،ف��األول��ى بك أن حتاسب أتباعك
الذين يشتبه بهم بأنهم نهبوا مصفى بيجي ومعداته
التي تقدر باملليارات».

عني «األوروبي» على السودان..
ودعوة إلطالق املعارضني

جتدد االحتجاجات في السودان

أفاد تقرير سوداني أمس السبت ،بأن االنتشار
الكثيف لسيارات القوات املسلحة السودانية في
أنحاء العاصمة اخلرطوم لفت انتباه مرتادي مواقع
التواصل االجتماعي.
وقرر جتمع لقوى مهنية وسياسية معارضة في
السودان مواصلة حملة االحتجاجات التي بدأت منذ
ديسمبر املاضي ،بتنظيم مسيرتني يومي اليوم األحد
واخلميس القادم من األسبوع املقبل ،للضغط في
اجتاه تنحية الرئيس عمر البشير.
وطالب االحتاد األوروب��ي ،احلكومة السودانية
ب��إط�لاق س��راح جميع املتظاهرين املعتقلني إثر
االحتجاجات التي انطلقت في عدد من املناطق في
السودان منذ حوالي الشهر ،داعيا ً اجلميع إلى ضبط
النفس .ودعا بيان ملتحدثة باسم االحتاد «احلكومة
ال��س��ودان��ي��ة إل��ى اإلف���راج ع��ن جميع الصحافيني
وامل��ع��ارض�ين وامل��داف��ع�ين ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان
ومتظاهرين آخرين مت اعتقالهم تعسفاً ،وإج��راء
حتقيق معمق حول الوفيات والتجاوزات األخيرة».
وأضاف البيان «في هذا اإلطار ،فإن جلنة التحقيق

التي أعلنتها احلكومة ستخضع ملراقبة دقيقة».
كما نقلت املتحدثة عن وزي��رة خارجية االحتاد
األوروب���ي ،فيديريكا موغيريني ،دعوتها جميع
األطراف إلى «نزع فتيل التصعيد وضبط النفس».
وأض��اف��ت «م��ن مسؤولية السلطات السودانية
ضمان حق حرية التجمع والتعبير مبوجب القانون
الدولي».
وتابعت «على جميع األط���راف ضبط النفس
واالمتناع عن أي عنف جديد بهدف احتواء الوضع».
يذكر أن  22شخصاً قتلوا ،وفق حصيلة رسمية
أعلنتها احلكومة سابقاً ،واعتقل ألف آخرون خالل
ثالثة أسابيع من التظاهرات املناهضة حلكم الرئيس
عمر البشير ،والتي انطلقت في البداية رفضاً لرفع
سعر اخلبز ثالثة أضعاف في ديسمبر.
وأطلقت ق��وات مكافحة الشغب ال��غ��از املسيل
للدموع على متظاهرين خرجوا في شوارع اخلرطوم
وأم درمان بعد صالة اجلمعة.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية تفاقمت خالل
العام الفائت بسبب نقص العمالت األجنبية.

مصر لـ « حماس» :إسرائيل ال تسعى إلى التصعيد
حذرت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية
في غزة من مغبة التصعيد ضد إسرائيل حال
استمر احلصار على القطاع.
وق���ال مسعفون إن ج��ن��ودا إسرائيليني
قتلوا ب��ال��رص��اص ام���رأة فلسطينية أثناء
احتجاجات على ح��دود قطاع غ��زة  ،وق��ال
اجليش اإلسرائيلي إنه أطلق الرصاص ردا
على هجمات بقنابل يدوية وحجارة وعمليات
اختراق للحدود .وذكر أشرف القدرة املتحدث
باسم وزارة الصحة في غزة أن  25فلسطينيا
آخرين أصيبوا بأعيرة نارية إسرائيلية خالل
املظاهرة احلاشدة التي تنظم أسبوعيا على
احلدود منذ  30مارس.
وق��ال متحدث باسم اجليش اإلسرائيلي
إن اجلنود واجهوا نحو  13أل��ف فلسطيني

بعضهم يلقون احلجارة والقنابل اليدوية
عبر السياج احلدودي .وأضاف أن فلسطينيني
ع��ب��روا احل���دود إل��ى داخ��ل إسرائيل قبل أن
يعودوا مسرعني .وتقول وزارة الصحة التي
تديرها حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) في
غزة إن القوات اإلسرائيلية قتلت أكثر من 220
فلسطينيا منذ بدء االحتجاجات التي تستهدف
الضغط على إسرائيل إلنهاء احلصار الذي
تفرضه على القطاع .وقال املسعفون في غزة
إن املرأة الفلسطينية التي قتلت والتي تبلغ من
العمر  44عاما أصيبت في الرأس.
ويطالب الفلسطينيون أيضا بحق العودة
إلى ديارهم التي طُ رد منها آباؤهم وأجدادهم
أو ف��روا عند قيام إسرائيل بعد ح��رب عام
. 1948

إحدى مسيرات العودة في غزة

