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مخيم حندرات يتعرض لهجوم من قبل مسلحين.. ومجلس األمن يعقد اجتماعا طارئا

القبض على مطلق النار في المركز التجاري في واشنطن

بعد نشره رسما كاريكاتيرا.. اغتيال الكاتب األردني ناهض حتر

وساطة جزائرية لإلفراج عن رهائن إيطاليين بليبيا

 اك��دت م�س��ادر ع�سكري��ة اإن املجموعات امل�سلح��ة متكنت من 
اإعادة ال�سيط��رة على خميم حن��درات للفل�سطينيني �سمال حلب، 

وذلك بعد اأن طردها اجلي�س ال�سوري منه اول اأم�س ال�سبت.
 ووفقا للم�س��ادر فاإن اجلي�س ال�سوري قام با�ستهداف جتمعات 
امل�سلحني يف خميم حندرات �سمال حلب وب�ستان الق�رص جنوبا.

 وكان��ت ا�ستب��اكات عنيفة قد اندلعت ليل��ة ال�سبت املا�سي بني 
اجلي�س ال�سوري وامل�سلحني الذين جنحوا يف الدخول اإىل املخيم 

و�سط ق�سف جوي لتجمعاتهم.
 وعل��ى خلفي��ة االح��داث الت��ي �سهدته��ا مدينة حل��ب يف االيام 
االخ��رة عق��د جمل���س االمن ال��دويل اجتماعا طارئا ي��وم ام�س 
االح��د، مببادرة من وا�سنطن ولندن وباري�س، بعد اإعالن اجلي�س 
ال�س��وري، ي��وم اخلمي�س، اإط��الق عملية ع�سكرية ���رصق املدينة، 

وذلك بعد ف�سل اتفاق )الفروف-كري( للهدنة يف �سوريا.
 بدوره، كان االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون قد اأعرب، 
اول ام�س ال�سبت، عن بالغ قلقه اإزاء "الت�سعيد الع�سكري املروع" 
يف املدين��ة، م�سيفا اأن حلب تعر�ست يف االأيام االأخرة الأعنف 

ق�سف منذ بدء االأزمة يف �سوريا.
 و�س��دد ب��ان كي م��ون عل��ى اأن اال�ستخ��دام املمنه��ج لالأ�سلحة 
املتط��ورة، مب��ا فيها القناب��ل احلارق��ة والقنابل �سدي��دة القوة 
امل�س��ادة للمخابئ، اأثناء ق�سف املناط��ق ال�سكنية من املدينة، 

هو "عمل يرقى اإىل جرائم حرب".
 وحث االأمني العام املجتمع الدويل على توحيد اجلهود لتوجيه 
اإ�سارة وا�سحة باأنه لن يقبل ا�ستخدام االأ�سلحة الع�سوائية االأكرث 

فتكا �سد املدنيني.
 يف غ�س��ون ذلك، اأك��د وزراء اخلارجية االأمريك��ي جون كري، 
والربيطاين بوري�س جون�سون، واالأملاين فرانك فالرت �ستاينماير، 
واالإيط��ايل باول��و جينتيل��وين، والفرن�سي جان م��ارك اأيرولت، 
ومفو�س��ة ال�سيا�س��ة اخلارجية يف االحت��اد االأوروبي فيديريكا 
موغرين��ي، يف بيان م�سرتك، "اإدانته��م لعملية اجلي�س ال�سوري 
يف حلب"، معربني عن اأملهم اأن يقر جمل�س االأمن الدويل اتخاذ 
اإج��راءات عاجلة ملنع تفاقم االأو�ساع يف �سوريا، ال �سيما فيما 

يخ�س العملية يف حلب.

 اأعلنت ال�سلط��ات االأمريكية اأنها اعتقلت امل�ستبه به 
يف عملية اإطالق النار التي اأ�سفرت عن مقتل خم�سة 
اأ�سخا�س داخل مركز جتاري يف والية وا�سنطن بعد 

نحو 24 �ساعة من احلادثة.
 وقال��ت ال�رصط��ة يف البداي��ة اإن امل�ستب��ه ب��ه م��ن 
اأ�س��ول اأمريكي��ة التينية قبل اأن تك�س��ف عن هويته 
وا�سم��ه اأركان جيت��ني ويبل��غ م��ن العم��ر 20 عاما 
وبح�س��ب �سفحة على في�س بوك ن�سبت للمعتدي فقد 
ول��د يف تركي��ا.  وق��ال املتحدث با�س��م ال�رصطة يف 

والي��ة وا�سنط��ن الرقيب مارك فرن�سي���س على تويرت 
اإن "ال�سلط��ات األق��ت القب�س هذه الليل��ة على مطلق 
الن��ار".  وفتح املهاجم الذي قال��ت ال�رصطة اأوال انه 
يتح��در من اأمري��كا الالتينية، الن��ار يف جناح مواد 
التجميل يف متج��ر كبر ملجموعة "ما�سيز".  وتفيد 
�سفح��ة على موق��ع في�سبوك للتوا�س��ل االجتماعي 
قدم��ت على اأنها �سفح��ة املهاجم، اأن اأركان جيتني 
مول��ود يف اأ�سن��ة راب��ع امل��دن الرتكية وتق��ع على 
البح��ر املتو�سط.  وقد در�س يف اأوك هاربر وعمل يف 
حم��ل لبيع اخل�س��ار يف ويدبي ايلن��د البلدة االخرى 
بوالي��ة وا�سنطن.  وقال مكت��ب التحقيقات الفدرايل 
)اأف بي اآي( اإنه لي�س هناك اأي موؤ�رص حتى االآن يدل 

عل��ى "عم��ل اإرهابي".  وكان عرث عل��ى ال�سالح لكن 
امل�ستب��ه به الذي كان يرتدي قمي�سا و�رصواال اأ�سود 
ق�س��را كما ظه��ر يف ت�سجيالت كام��رات املراقبة، 

الذ بالفرار.
 وكان��ت ح�سيل��ة اأوىل حتدث��ت ع��ن �سق��وط اأربع��ة 
قتل��ى، لكن مارك فرن�سي���س اأو�سح اأن رجال نقل اإىل 

امل�ست�سفى يف حالة حرجة، تويف متاأثرا بجروحه.
 وق��ال رئي���س بلدي��ة املدين��ة �ستيف �سك�ست��ون انه 
"عم��ل عبث��ي"، معربا ع��ن ا�سفه لوق��وع واحد من 
حوادث اطالق النار التي ت�سهدها الواليات املتحدة 

با�ستمرار، يف هذه البلدة.
 ولف��ت املتح��دث با�س��م ال�رصط��ة اإىل اأن امل�ستبه به 

�سوه��د اآخر م��رة وهو يتوجه �س��را اإىل طريق �رصيع 
قري��ب من املركز التج��اري يف برلينغت��ون الواقعة 

بني �سياتل واحلدود الكندية.
 وياأتي ح��ادث اإطالق النار يف وقت ت�سهد الواليات 

املتحدة جدال حول االأ�سلحة النارية.
 وته��ز جرائم اإطالق النار الدامية بانتظام الواليات 
املتح��دة حيث تت�سب��ب االأ�سلحة الناري��ة مبقتل 90 

�سخ�سا يوميا.
 واأجج��ت اعت��داءات اأورالندو و�س��ان برناردينو يف 
 ،2015 االأول/دي�سم��رب  كان��ون  يف  كاليفورني��ا 
النقا�س حول االأ�سلحة النارية، لكن بدون تقدم يذكر 

يف بلد يدرج احلق بحمل ال�سالح �سمن د�ستوره.

 على خلفية ن�رصه ر�سما كاريكاترا اعتربه البع�س 
م�سيئا للذات االلهية ال�سهر املا�سي، تعر�س الكاتب 
االردين ناه�س حرت لعملية اغتيال يوم ام�س االحد، 

امام ق�رص العدل يف العا�سمة عمان.
 وبح�س��ب م��ا ن�رصته وكالة االأنب��اء االأردنية )برتا( 
ف��اإن االغتيال مت بث��الث طلق��ات ومت القب�س على 

املجرم والتحقيقات جارية.
 وذك��رت �سحيف��ة "الغ��د االأردين" اأن قاتل ناه�س 
ح��رت دخ��ل االأردن اول اأم�س ال�سب��ت، قادما من بلد 
جم��اور، واأنه كان يرت��دي "د�سدا�سة" وهو ذو حلية 

طويلة.
 وكان��ت تتم حماكم��ة حرت يف ق�سية ن���رصه ر�سمًا 
كاريكاتري��ًا اعت��رب اأنه "مي�س ال��ذات االإلهية" عرب 

ح�سابه يف في�س بوك.
 وق��ال في�سل البطاينة حمامي حرت، لوكالة فران�س 
بر���س "تق��رر التحفظ على ح��رت يف �سجن ماركا يف 
عمان حلني عر�سه على مدعي عام عمان �سباح غد 
االأح��د".  واأ�ساف اأن "ال�سكوى التي وردت �سد حرت 
ه��ي االإ�ساءة لل��ذات االإلهية واأن دع��وى احلق العام 

جرى حتريكها من قبل رئي�س الوزراء".
 يف ح��ني قام  حرت بت�سليم نف�س��ه لالأجهزة االأمنية، 
بع��د �س��دور مذكرة جلب من قب��ل حمافظ العا�سمة 

بحقه على خلفية ن�رص الر�سم.
 وكان م��ن املتوق��ع ان يحك��م عل��ى ح��رت ان ثبتت 
ادانت��ه، بال�سج��ن مل��دة ترتاوح م��ن �ست��ة اأ�سهر اإىل 

ثالث �سنوات، وفقا لقوانني االأردن.
 واأ�سن��د مدعي عام عمان االأول القا�سي عبد اهلل اأبو 
الغن��م لناه���س حرت جرم اإث��ارة النع��رات املذهبية 
والعن�رصي��ة وفق��ا الأحكام امل��ادة 150 من قانون 

العقوبات االأردين.

 وق��د نف��ى ح��رت االإ�س��اءة لل��ذات االإلهي��ة، قائال اإن 
الكاريكات��ر "ي�سخ��ر م��ن االإرهابي��ني وت�سوره��م 
لل��رب واجلن��ة، وال مي�س الذات االإلهي��ة من قريب اأو 
بعي��د، ب��ل هو تنزي��ه ملفه��وم االألوهة عم��ا يروجه 

االإرهابيون".
 وق��ال ح��رت يف من�س��ور ل��ه عل��ى في�سب��وك: "الذين 
غ�سبوا من هذا الر�سم نوعان: اأنا�س طيبون مل يفهموا 
املق�سود باأنه �سخرية من االإرهابيني وتنزيه للذات 
االإلهية عما يتخيل العقل االإرهابي؛ وهوؤالء مو�سع 
احرتام��ي وتقدي��ري، واإخ��وجن داع�سي��ون يحمل��ون 
املخي��ال املري���س نف�سه لعالق��ة االإن�س��ان بالذات 
االإلهي��ة. وه��وؤالء ا�ستغلوا الر�س��م لت�سفية ح�سابات 

�سيا�سية ال عالقة لها مبا يزعمون".
 عل��ى اثرها ق��ررت حمكمة بداية عم��ان يف الثامن 
م��ن ايل��ول االفراج ع��ن الكات��ب ناه�س ح��رت لقاء 

كفالة عدلية.
 وناه�س حرت هو كاتب و�سحفي ي�ساري اأردين من 

موالي��د الع��ام 1960، تخرج يف اجلامع��ة االأردنية 
ويحمل درجة املاج�ستر يف الفكر ال�سلفي املعا�رص.
 وع��رف عن حرت ال�سحف��ي املتخ�س���س يف �سوؤون 
امل���رصق العرب��ي تاأيي��ده للمقاوم��ة �س��د االحتالل 
االإ�رصائيل��ي ودعمه للحرب على التيارات التكفرية. 
ب��ني عام��ي 1984 و2015 انتظ��م بكتاب��ة زواي��ا 
حتليلية، يومية و�سبه يومية، يف ال�سحافة االأردنية 

واللبنانية اآخرها يف �سحيفة "االأخبار" اللبنانية. 
 كم��ا كتب يف امليادين ن��ت وله مقاالت عدة اآخرها 
يف ت�رصي��ن الثاين/نوفم��رب 2015 وتن��اول فيه��ا 
دوافع اإ�سقاط تركيا لطائرة ال�سوخوي الرو�سية. اأما 
اآخر مقابالت��ه عرب امليادين فكان��ت �سمن برنامج 

اآخر طبعة يف حزيران/ يونيو املا�سي.
الفك��ر  نق��د  يف  ع��دة  اإ�سهام��ات  االأردين  للكات��ب   
ال�سيا�سي االجتماعي واأ�سدر 15 كتابًا يف جماالت 
اهتمام��ه، اأبرزها "درا�سات يف فل�سفة حركة التحرر 

الوطني" و"اخلا�رصون" و"ربيع زائف".

 ب��داأت جمموعات م�سلحة موالي��ة للحكومة الليبية، 
عل��ى راأ�سه��ا كتيبة تين��ري، عملية بح��ث ومت�سيط، 
مب�ساع��دة م��ن خ��رباء يف تقف��ي االأث��ر، بحث��ًا ع��ن 
اإيطالي��ني وكن��دي مت اختطافهم من قب��ل جمموعة 
م�سلح��ة جمهول��ة الهوي��ة يف منطق��ة غ��ات، جنوب 

غربي ليبيا.
 وق��ال م�سدر اأمني جزائ��ري اإن عمليات البحث تتم 
عل��ى م�ستوى اأرب��ع مناطق جبلية وع��رة تقع �سمال 
�رصق��ي و�رصق وجن��وب �رصق��ي مدينة غ��ات، بحثًا 

ع��ن اأي دلي��ل قد يق��ود ملعرف��ة م�س��ر االإيطاليني 
املختطفني جنوب غربي ليبيا.

 وك�س��ف امل�سدر اأن و�سيطًا جزائريًا يقود يف الوقت 
احلايل عملية ات�ساالت معقدة عرب وجهاء من قبيلة 
اإيدنان التارڤية الليبي��ة، من اأجل التوا�سل مبا�رصة 
م��ع املجموعة اخلاطفة التي يعتق��د اأنها ب�سدد بيع 
الرهائ��ن جلماع��ة اإرهابي��ة، كم��ا اأف��ادت �سحيفة 

"اخلرب".
 واأك��د امل�س��در اأن م�س��وؤواًل اأمني��ًا اإيطالي��ًا رفي��ع 
امل�ست��وى كان و�سل ي��وم االأربع��اء اإىل اجلزائر من 
اأج��ل بح��ث دخولها عل��ى خ��ط التفاو�س م��ن اأجل 

االإفراج عن الرهائن االإيطاليني.
 وم��ن خالل خ��ربة االأجه��زة االأمني��ة اجلزائرية يف 
جم��ال عمليات االختطاف، ف��اإن انق�ساء 72 �ساعة 
بع��د اختف��اء املختطفني يعني بال���رصورة اأنهم يف 
يد جماع��ة مت�سددة، وت�سر اأغل��ب املوؤ�رصات اإىل اأن 
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب هو من وراء العملية، 
من خ��الل حلفائ��ه يف جماع��ة "املرابط��ون" التي 
يقوده��ا بلمختار، اإال اأن بع���س امل�سادر ال ت�ستبعد 
تورط جماع��ة اأبو الوليد ال�سح��راوي املوجودة يف 
�سم��ال م��ايل واملن�سق��ة ع��ن "املرابط��ون"، والت��ي 

بايعت داع�س قبل عام ون�سف.

اتهام السودان بالتورط في االعتداء على "يو إس كول" 
والخرطوم ترفض تعويض أهالي الضحايا

وفاة األسير الفلسطيني ذياب حمدونه في سجن ريمون اإلسرائيلي

استفتاء على منح االستخبارات مزيد من الصالحيات في سويسرا 

اخلرط��وم / متابعة:  قال��ت وزارة اخلارجية ال�سودانية يف بالغ ن�رصته وكالة االأنباء 
الر�سمي��ة، اإنها تتابع مالب�سات اإ�سدار حمكمة اال�ستئناف االمريكية بنيويورك، قراراً 
برف���س ا�ستئن��اف حمامي ال�س��ودان، واإلزام اخلرط��وم بدفع تعوي�س��ات مالية الأ�رص 

�سحايا ال�سفينة االأمريكية يو اإ�س كول.
 وذك��رت وزارة اخلارجية اأن حكوم��ة ال�سودان تنفي اأي  �سلة لها بالهجوم االإرهابي 
ال��ذي تعر�ست له الباخرة االأمريكية  يو اإ�س ك��ول يف اأكتوبر )ت�رصين االأول( 2000، 
يف عملي��ة انتحارية �س��د ال�سفينة التي كانت تتزود بالوق��ود يف ميناء عدن اليمني، 

وت�سببت يف م�رصع 17 بحاراً اأمريكيًا، واإ�سابة 39 اآخرين.
 واأك��دت اخلارجي��ة عزمها عل��ى موا�سلة الدفاع ع��ن نف�سها ق�سائيًا اأم��ام املحاكم 
االأمريكي��ة، واإنه��ا كلف��ت من��ذ 2015 مكت��ب حماماة اأمريك��ي مع��روف للدفاع عن 
ال�س��ودان وا�ستئن��اف االأح��كام ال�س��ادرة �س��ده، واأثم��رت جهوده عن قب��ول حمكمة 
فرجيني��ا التما���س ال�س��ودان ال��ذي قدم��ه ال�سف��ر بوا�سنطن باع��ادة النظ��ر يف تلك 

الق�سايا وال�سماح ملمثليه القانونيني بالرتافع جمدداً.

القد���س/ متابعة: اأعلن ن��ادي االأ�سر الفل�سطيني، يوم ام�س االحد، وفاة االأ�سر 
يا���رص ذي��اب حمدون��ه البال��غ م��ن العم��ر 40 عاما، ب�سكت��ة قلبي��ة يف �سجن 
"رميون" اال�رصائيلي.  وكان االأ�سر حمدونه اأ�سيب �سباح اليوم ب�سكتة قلبية 
ح��ادة نقل على اإثرها اإىل م�ست�سفى "�س��وروكا" االإ�رصائيلي، وتويف على الفور 
بعده��ا.  وي�س��ار اإىل اأن حمدونه كان يعاين م��ن �سيق يف التنف�س وم�ساكل يف 
القل��ب واآالم يف اأذنه الي�رصى، اإث��ر تعر�سه لل�رصب على يد قوات قمع ال�سجون 
ع��ام 2003، وتبع ذل��ك اإهمال طبي ومماطلة يف تقدمي الع��الج الالزم له، ما 
فاقم من و�سعه ال�سحي، ونقل عدة مرات اإىل "عيادة �سجن الرملة" ولكن دون 
تق��دمي اأي عالج فعلي.  واأج��رى االأ�سر عملية ق�سطرة يف القلب قبل عدة اأ�سهر، 
ويع��اين من و�سع �سحي �سع��ب، واأ�رصب عن الطعام �سد عزله يف زنزانة من 
زنازين �سجن نفحة، ما اأدى اإىل تدهور حاد يف و�سعه ال�سحي نتيجة االإهمال 
الطب��ي.  ويذكر اأن االأ�سر الراح��ل حمدونه ينحدر من بلدة يعبد يف جنني، ومت 
اعتقال��ه يف 19 يوني��و/ حزيران عام 2003، وحكم علي��ه فيما بعد باملوؤبد، 

بتهمة املقاومة واالنتماء اإىل اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.

ب��رن / متابع��ة:  توج��ه مواطنو �سوي�رصا ي��وم ام�س، ملراك��ز االقرتاع لتحدي��د ما اإذا 
كان يج��ب من��ح جهاز اال�ستخب��ارات الوطنية مزي��دا من ال�سالحي��ات للتج�س�س على 
االإرهابي��ني امل�ستب��ه بهم واجلرائم االإلكرتونية.  وي�س��ار اإىل اأنه يف �سوي�رصا، التي تعد 
فيه��ا اخل�سو�سية حقا مهم��ا، تعتمد اال�ستخبارات حاليًا عل��ى معلومات من م�سادر 
عام��ة ومن ال�سلطات االأخرى.  وين�س م���رصوع القانون الذي تقدمت به احلكومة على 

ال�سماح للعمالء اال�ستخباراتيني التج�س�س على �سبكات الهواتف واأجهزة الكومبيوتر.
 ودعت اجلماعات ال�سيا�سية الي�سارية الإجراء ا�ستفتاء لوقف م�رصوع القانون.

 وح��ذرت اجلماع��ات من اأن م���رصوع القانون ينته��ك خ�سو�سي��ة املواطنني، و�سوف 
يقو���س حيادية �سوي�رصا، حيث اأنه �سوف ي�سمح لال�ستخبارات بالتعاون مع الوكاالت 
االأجنبي��ة.  وادىل املواطن��ون باأ�سواته��م يف ا�ستفتائ��ني اإ�سافي��ني ي��وم ام�س ويريد 
الن�سطاء يف جمال البيئة اأن ت�سع احلكومة منوذجًا للتنمية امل�ستدامة بحلول 2050. 
وعل��ى الرغ��م من اأن اأن�سار هذه اخلطة يحظون باأغلبية، بح�سب ا�ستطالع �سبكة ا�س ار 
اف، اإال اأن��ه يب��دو اأن ن�سبة تقدمهم تتناق�س ويبدو احتم��ال املوافقة على هذا االإجراء 

غر اأكيد.

 

بغداد - خاص

عمان - متابعة

غات / متابعة

 واشنطن/ متابعة

وزارة التجارة 
الشركة العامة لتجارة المواد اإلنشائية

م/ إعالن مزايدة

عدنان جاسم محمد الشريفي 
املدير العام 
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