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باليونان صالح  محمد  الصحفي  توقيف  قضية  نتابع  اللبنانية:  اخلارجية 
أعلنت اخلارجية اللبنانية، أن سفارة لبنان في العاصمة 
اليونانية أثينا تتابع، موضوع توقيف الشرطة اليونانية 

للصحفي اللبناني، محمد صالح )65 عاًما(.
وتقول السلطات اليونانية إن صالح مشتبه بضلوعه في 
اختطاف طائرة وأفراد عامي 1985 و1987، فيما تقول عائلته، 

التي كانت برفقته، إن تشابًها في األسماء أدى إلى توقيفه.
وأضافت اخلارجية اللبنانية، في بيان، أنها تواصلت مع 
السفير اليوناني في بيروت، »الذي تواصل أيضا مع إدارته، 
وأش��ار إلى أن التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف أملانية، 
وأخذ علًما بأن املوقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بهذا 

األمر«.
واستنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في وقت 
س��اب��ق السبت، توقيف ص��ال��ح، ودع���ت وزارة اخلارجية 
والسلطات املعنية والسفارة اليونانية في بيروت إلى التحرك 

سريًعا من أجل جالء كل املالبسات حول توقيفه.
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ي��واص��ل معلمو امل�����دارس احلكومية 
األردنية حتى أمس األحد إضرابهم لالسبوع 
الثالث على التوالي في ظل إصرار احلكومة 
على رفض مطالبهم باحلصول على عالوة 
تصل الى 50 باملئة على رواتبهم األساسية.

وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م ن��ق��اب��ة املعلمني 
نورالدين ندمي في تصريحات للصحافيني 
في ختام إجتماع ملجلس نقابة املعلمني عقد 
مساء hلسبت إن »اإلض��راب مستمر حتى 
حتقيق مطلب املعلمني ول��ي��س ه��ن��اك أي 
تراجع من أي معلم وال من مجلس النقابة 

الذي ميثل أكثر من 100 الف معلم«.
واضاف إن »هذه قضية حقوق مستحقة 
منذ خمسة س��ن��وات والمي��ك��ن ان نتراجع 
عنها إال بإستجابة احلكومة لهذه املطالب«. 
وتابع »الكرة اآلن في ملعب احلكومة في 
يدها وقف اإلضراب أو تعليقه فقط عليها أن 

تعترف بحق املعلمني«.
وطالب ن��دمي احلكومة ب��إج��راء »ح��وار 
حقيقي وليس شو )عرضا( إعالميا على أن 
تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس 
أين التعنت«. وقرر مجلس نقابة املعلمني 
في السابع من سبتمبر احلالي اإلعالن عن 
إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق عالوة ال50 

باملائة.
وق��ال��ت النقابة إن��ه تقرر »ع��دم دخ��ول 
الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات 
وظيفية أث��ن��اء ف��ت��رة ال����دوام ال��رس��م��ي« 
للمدارس، موضحة أن »اإلض���راب يشمل 

جميع الصفوف م��ن األول األس��اس��ي الى 
الثاني ثانوي«.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات املدارس 
احلكومية املئة أل��ف. وج��اء األض��راب بعد 
اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني 
طالب وطالبة عامهم الدراسي اجلديد منهم 
اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة 
ي��درس��ون ف��ي نحو ارب��ع��ة آالف مدرسة 

حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم على 
رفض االستجابة ملطالب املعلمني، مؤكدة 
أن »كلفة ع��الوة ال %50 التي تطالب بها 
النقابة تصل إلى 112 مليون دينار )أكثر 
من 150 مليون دوالر( على خزينة الدولة«.

وق��ال��ت وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلع��الم، 
الناطق الرسمي باسم احلكومة، جمانة 
غنيمات ان »ما يهمنا في هذه اللحظة هو 
تعليق اإلض��راب وع��ودة الطلبة إلى مقاعد 

الدراسة«.
واشارت الى ان »احلكومة منفتحة على 
احلوار واجللوس مع نقابة املعلمني ملناقشة 
مختلف التفاصيل، وصوالً إلى عالقة صحية 

بني احلكومة ونقابة املعلمني«.
وبحسب ن��دمي ف��ان »ج��ل��س��ات احل��وار 
مع احلكومة لم حتتوي على مطلب ال50 
باملائة ولم يجاوب عليها من قبل احلكومة«. 
ويشهد االردن إرتفاعا في األسعار وأزمة 
اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 

األربعني مليار دوالر.

ورفعت احلكومة األردنية مطلع العام 
امل��اض��ي أس��ع��ار اخلبز وف��رض��ت ضرائب 
جديدة على العديد من السلع وامل��واد التي 

تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 
16 باملئة، إض��اف��ة ال��ى رس���وم جمركية 

وضرائب أخرى.

وتفيد األرق��ام الرسمية أن معدل الفقر 
ارتفع العام املاضي الى أكثر من 15 باملئة 
ونسبة البطالة الى أكثر من 19 باملئة في 

بلد يبلغ معدل األج��ور الشهرية فيه نحو 
600 دوالر واحل��د األدن���ى ل��أج��ور 300 

دوالر.

اشتباكات في السويس 
خ���������������������ال  ت�������ظ�������اه�������رة  

معارضة للسيسي
اندلعت اشتباكات في السويس بشمال شرق مصر 
بني قوات األمن ومئات املتظاهرين الذين طالبوا برحيل 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب شهود عيان.
ولّليلة الثانية على ال��ت��وال��ي، خ��رج متظاهرون 
مناهضون للحكومة إلى الشوارع في وسط السويس 
ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة 
مكافحة الشغب وانتشار العربات املدّرعة. وقال متظاهر 
يبلغ من العمر 26 عاًما لوكالة فرانس برس »كان هناك 
نحو 200 شخص«. وأض��اف طالًبا عدم كشف هّويته 
أّن قوات األمن »أطلقت الغاز املسيل للدموع ورصاصا 
مطاطيا وذخ��ي��رة حية. هناك ج��رح��ى«. م��ن جهتها، 
حتّدثت إحدى سّكان السويس لفرانس برس عن سحابة 
من الغاز املسيل للدموع كانت شاسعًة إلى درجة أّنها 
وصلت إلى املبنى الذي تقطنه والواقع على ُبعد بضعة 
كيلومترات م��ن مكان التظاهرة. وأّك���د مصدر أمني 
وجود عشرات املتظاهرين في السويس، لكّنه لم ُيقّدم 
أّي تفاصيل بشأن رّد فعل السلطات. وأص��درت الهيئة 
العامة لالستعالمات في مصر بياًنا دعت فيه مراسلي 
وسائل اإلع��الم الدولّية إلى عدم »جت��اوز احلقيقة« في 
تغطيتهم اإلخبارّية، لكن من دون أن تأتي بشكٍل مباشر 
على ذكر االحتجاجات التي تشهدها البالد. وكانت قّوات 
األمن املصرّية قد انتشرت على أطراف ميدان التحرير 
وس��ط القاهرة، غ��داة تظاهرات ن��ادرة ُتطالب برحيل 

السيسي، في حتٍدّ ملنع التظاهر ضّد السلطة.

إصابة  شبان خال 
مواجهات مع االحتال 

شمال الضفة الغربية
قال الهالل األحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت 
مع ست إصابات خالل املواجهات التي وقعت في بلدة 

)عزون( شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وأضاف في بيان صحفي أن إصابة بالرصاص احلي 
في البطن مت نقلها الى املستشفى مشيرا الى ان إصابتني 
بالرصاص املطاطي مت عالجهم ميدانيا إضافة الى ثالث 

إصابات أخرى بحاالت اختناق بالغاز.
وقال شهود عيان للصحفيني إن قوات كبيرة من جيش 
االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت البلدة وأغلقت املدخل 
الرئيسي ودارت مواجهات بني عشرات الشبان وجيش 

االحتالل اإلسرائيلي اسفرت عن اصابات.

احتجاجات معلمي األردن

باملئة   50 ال�  عاوة  على  باحلصول  مطالبهم  رفض  على   مصرة  احلكومة 

األردن في  الثالث  لألسبوع  إضرابهم  يواصلون  املعلمون 

داعش يقتل عائلة عراقية بأسلحة كامتة شرقي األنبار

1326 نازحًا إلى مناطق في محافظة نينوى العراق: عودة 
أف��اد مسؤول محلي عراقي،أمس األحد، 
أن تنظيم داعش، قتل ، عائلة عراقية كاملة 
بأسلحة ك��امت��ة ش��رق��ي محافظة األن��ب��ار 

)غرب(.
وقال مدير ناحية اخليرات، عماد الدليمي، 
لأناضول، أن »تنظيم داعش اإلرهابي هاجم 
ليلة بأسلحة كامتة للصوت عائلة منتسب 
للحشد العشائري في منطقة النباعي شمالي 
ناحية اخليرات التابعة لقضاء الكرمة شرق 

الرمادي )مركز األنبار(«.
وأض���اف، أن »التنظيم االره��اب��ي قتل 
العائلة بالكامل وهم أربعة، اثنني من الرجال 

وبينهم املنتسب وامرأتني«.
وأشار الدليمي الى أن »قوة أمنية توجهت 

الى مكان احل��ادث ونقلت اجلثث الى الطب 
العدلي«.

وأع��ل��ن��ت وزارة ال��ه��ج��رة واملهجرين 
العراقية، عن ع��ودة نحو )1326( نازحاً 
ملدينة امل��وص��ل ومناطق محافظة نينوى 

شمالي البالد.
وق��ال مدير ع��ام دائ���رة ش��ؤون الفروع 
امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل��ل��وزارة علي عباس 
جهاكير في بيان تلقت األن��اض��ول نسخة 
منه، ان »نحو )1326( نازحا ع��ادوا من 
مخيمات احملور اجلنوبي ملدينة املوصل إلى 

احياء ومناطق محافظة نينوى«.
وب��نّي، ان »ذل��ك مت بالتعاون مع وزارة 

نازحون عراقينيالنقل وقيادة العمليات املشتركة«.

مستقلة  حتقيق  جلنة  السودان: 
في أحداث فض االعتصام

اصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا بتشكيل جلنة 
التحقيق املستقلة في احداث القيادة العامة التي وقعت في الثالث من 

يوليو املاضي.
وذك��رت وكالة ال��س��ودان لالنباء ان ال��ق��رار ج��اء مبوجب الوثيقة 
الدستورية ونص على تشكيل اللجنة من سبعة افراد تتضمن قاضي 
محكمة عليا )رئيسا( وممثال ل��وزارة العدل )مقررا( وممثلني لوزارة 
الدفاع والداخلية وشخصيتني مستقلتني من بينهما محام كما للجنة 
االستعانة مبن تراه مناسبا مبا في ذلك االستعانة بدعم أفريقي واستالم 

الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم واملمثلني القانونيني.
وتكمل اللجنة أعمالها خالل ثالثة اشهر ويحق لها التمديد لفترة 
مماثلة إذا اقتضت الضرورة كما تعمل اللجنة باستقالل تام عن اي جهة 
حكومية او عدلية او قانونية فيما سيتم اعالن اسماء عضوية اللجنة 
الحقا. وتتضمن جلنة التحقيق التقصي في اعمال العنف منذ عزل 
الرئيس السابق عمر البشير في احل��ادي عشر من ابريل وخاصة في 
الثالث من يونيو عندما فضت قوات نظامية ميدان االعتصام ما ادى الى 
مقتل 61 شخصا بحسب املجلس العسكري فيما تقول املعارضة ان اكثر 

من 130 شخصا قتلوا اضافة الى عشرات املفقودين واملصابني.

وفد حكومي ميني يبحث
 في مسقط آخر املستجدات

وص��ل وف��د ميني رسمي، إل��ى مدينة مسقط إلج��راء مباحثات مع 
مسؤولني عمانيني حول آخر املستجدات في اليمن.

وذكر املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية اليمنية، أمس األحد، أن نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية، وصل العاصمة العمانية مسقط على رأس 

وفد رفيع املستوى في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام.
وأضاف أن الزيارة جاءت بدعوة من القيادة العمانية، وذلك للتباحث 
ومناقشة األوض��اع وبحث السبل املمكنة لتحقيق السالم باليمن، مع 

مناقشة تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها.
ويضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير النقل 

صالح اجلبواني وعبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب.

تفاقم اخلافات بني أجنحة احلوثي
  

 كشفت مصادر خاصة في صنعاء، عن خالفات كبيرة بني قيادات 
احلوثي على خلفية تبني امليليشيات عمليات إرهابية تنفذها إيران ضد 

السعودية ودول اخلليج، وآخرها قصف معملي خريص وبقيق.
وقالت املصادر، إن »زعيم امليليشيا عبد امللك احلوثي وجه بتجميد ما 
يسمى )وزير الدفاع( في حكومة االنقالب محمد العاطفي، على خلفية 
معارضته للبيانات واملؤمترات الصحفية التي يعقدها املتحدث باسم 
امليليشيا يحيى سريع، والتي تبنى فيها عملية استهداف املنشأتني 
النفطيتني ألرامكو، وفق ما أف��ادت صحيفة »عكاظ« السعودية، أمس 

األحد. 

تونس: »أزمة القضاء« 
تهدد بتأجيل االنتخابات

أثار إعالن القضاة في تونس البدء في إضراب مفتوح، مخاوف 
من أن ينعكس سلباً على مسار االنتخابات، القضاء تنتظره قضايا 
عالقة، أبرزها موقف املرشح الرئاسي نبيل القروي، باإلضافة إلى 
نظر احملكمة اإلدارية في طعون ملرشحني خاسرين، ما قد يؤخر موعد 

جولة اإلعادة ملا بعد اآلجال الدستورية.
أزمة السلك القضائي اندلعت بني فريق الدفاع في قضية اغتيال 
املعارضني السياسيني شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضاة 
مكلفني في النظر في القضية، خاصة اجلزء املتعلق باتهام اجلهاز 

السري حلركة »النهضة« بالتورط في جرميتي االغتيال.
محامو عائالت بلعيد والبراهمي انتقدوا القضاء، ملا وصفوه 
بتأخره في حسم القضية رغ��م تقدمي وثائق دامغة، معربني عن 
تخوفهم م��ن مزيد م��ن العرقلة إذا حققت »النهضة« تقدما في 

االستحقاقات االنتخابية املقبلة.

ردًا على مبادرة احلوثيني: »نحكم على األفعال ال األقوال«

اجلبير: التساهل مع إيران ال يجدي
 قال وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية عادل اجلبير، حملطة 
)س��ي.إن.إن(، إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي 
نفط سعوديتني في األسبوع املاضي انطلق من أراض إيرانية فسوف 
تعتبر اململكة ذلك عمالً حربياً، لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن حلل 

سلمي.
وأضاف في »نحمل إيران املسؤولية ألنها صنعت وسلمت الصواريخ 
والطائرات املسيرة التي استهدفت السعودية«، وتابع »لكن شن هجوم 
من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف، سيعتبر هذا 
عمالً حربياً«. وأوضح اجلبير للصحافيني في وقت سابق، أن الرياض 
تنتظر نتائج حتقيق دعت محققني دوليني للمشاركة فيه بشأن الهجوم 
الذي وقع في 14 سبتمبراجلاري، وتسبب في بداية األمر في انخفاض 
إنتاج اململكة النفطي إلى النصف وكان أكبر هجوم على اإلطالق يستهدف 

منشآت نفطية في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم.

ورفضت السعودية إعالن حركة احلوثي املتحالفة مع إيران في اليمن 
مسؤوليتها عن الهجوم، وتتهم واشنطن إيران باملسؤولية بينما تنفي 

طهران أي دور لها في األمر.
وق��ال اجلبير متحدثاً ع��ن ط��ه��ران »إذا واص��ل��وا ه��ذا امل��س��ار فإنهم 
يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري«، وأض��اف »لكن ال أحد يريد 
احل��رب، اجلميع يريدون حل ذلك سلمياً ويتعني أن يكون الهدف هو 

القضاء على سياسات إيران العدوانية«.
ووصفت السعودية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص بأنه اختبار 
لإلرادة الدولية في احلفاظ على النظام العاملي، وقالت إنها تتطلع لبناء 

جبهة موحدة في اجلمعية العامة لأمم املتحدة في نيويورك.
وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية عادل اجلبير أّن 
الرياض ستراقب مدى جدية املتمردين اليمنيني في تطبيق مبادرة السالم 

التي طرحوها، في أول رد فعل سعودي على االقتراح.

ليبيا: هدوء حذر مبحاور القتال جنوبي 
طرابلس غداة مواجهات عنيفة

عاد الهدوء احلذر أمس األحد حملاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس 
بعد معارك طاحنة بني قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.

وأفاد مراسل األناضول بأن الهدوء عاد حملوري اخلالطات واليرموك 
جنوبي طرابلس ومتكنت خالله قوات الوفاق من استعادة السيطرة على 

معسكر اليرموك بعدما سيطرت عليه قوات حفتر لساعات.
واستهدف الطيران احلربي التابع حلفتر ليلة أمس متركزات في عني 
زارة وجنزور واخلالطات جنوبي طرابلس. مواجهات األم��س كانت 

األعنف منذ حوالي شهر وذلك بعد أيام من الهدوء احلذر.

وفي السياق ذاته أشاد املجلس األعلى للدولة بالبطوالت التي حققتها 
قوات الوفاق في صد محاولة التقدم الفاشلة لقوات حفتر امس السبت من 

محوري اليرموك واخلالطات.
ودع��ا املجلس وف��ق بيان نشره في ساعة متأخرة رئيس املجلس 
الرئاسي إلى اتخاد موقف قوي ورادع، يتناسب مع حجم التضحيات 
ومستوى البطوالت، جتاه التدخالت السافرة للدول املتورطة في إراقة 
دماء الليبيني واالنقالب على العملية السياسية في البالد، خالل مشاركته 

في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة لأمم املتحدة.

املرضى يهدد  الكهرباء  الصهيوني  الكيان  فصل  الفلسطينية:  الصحة 
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من تبعات اقدام اسرائيل 
على فصل التيار الكهربائي عن ث��الث محافظات فلسطينية بالضفة 
الغربية وتاثير ذلك على حياة املرضى واالدوي��ة واملطاعيم احملفوظة 
في الثالجات. وقالت الكيلة في بيان صحفي ان فصل التيار الكهربائي 
سيلحق الضرر باملرضى وادويتهم التي يحفظونها في ثالجات منازلهم 
اضافة الى تأثيره بشكل عام على كافة املواطنني وصالحية االغذية 
التي حتتاج الى برادات عدا عن تأثيره على االدوية واملطاعيم احملفوظة 
في ثالجات املراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية. وأضافت ان 
اي انقطاع للتيار الكهربائي عن ثالجات االدوي��ة واملطاعيم في املراكز 

الصحية سيؤدي الى االضرار بها والتاثير على فعاليتها خصوصا ان تلك 
األدوية حتفظ على درجات حرارة متدنية ومنها ما يحتاج الى التفريز 

الدائم خالل فترة احلفظ.
واشارت الى ان هذه اخلطوة اخلطيرة تعد عقابا جماعيا لكافة ابناء 
الشعب الفلسطيني حيث لم تراع اسرائيل اي ميثاق او عرف او قانون 
دولي في خطوتها هذه. وحملت وزيرة الصحة دولة االحتالل املسؤولية 
الكاملة عن حياة املرضى الفلسطينيني واي مضاعفات رمبا حتدث لهم 
مناشدة في الوقت ذات��ه املؤسسات الدولية واملجتمع الدولي التدخل 

والضغط على االحتالل اليقاف هذا العقاب اجلماعي.


