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 ح��ذر مبع��وث �لأمم �ملتح��دة �إىل ليبي��ا، مارت��ن كوبلر، يف 
جنيف، من �أن هذ� �لبلد يو�جه "ماأزقًا �سيا�س��يًا" و"تطور�ت 

ع�سكرية خطرية" مندد�ً بتاأثري �لعنف على �ملدنيني.
 وق��ال كوبلر �أم��ام جمل���س �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�س��ان 
"نو�جه �لآن ماأزقًا �سيا�سيًا"، مو�سحًا �أن "حكومة �لوفاق 
�لوطن��ي مل تل��ق �ملو�فقة �ملطلوبة م��ن �لربملان �لذي يدعم 
�سلط��ة مو�زي��ة مناف�س��ة"، م�سيفا "يف �لوق��ت ذ�ته، تو�جه 
ليبيا تطور�ت ع�س��كرية خطرية" م�س��ري�ً �إىل "�س��يطرة قو�ت 
�مل�س��ري خليف��ة حف��ر �ل��ذي يرف���س �لع��ر�ف باحلكومة 
عل��ى منطق��ة "�له��ال �لنفطي"، �لبالغ��ة �لأهمية بالن�س��بة 

لاقت�ساد".
 كم��ا �أدت معرك��ة ���رت ب��ني �لق��و�ت �ملو�لي��ة للحكوم��ة 
و�جلهادي��ني من��ذ مايو)�أي��ار( �إىل �سق��وط "600 قتيل" يف 
�سفوف �لق��و�ت �ملو�لية، �إ�سافًة �إىل "�آلف �جلرحى"، وفقًا 

لكوبلر.
ودع��ا مبع��وث �لأمم �ملتح��دة �ملجتم��ع �ل��دويل �إىل ع��دم 

"�ل�ستهانة مبخاطر ت�ساعد �لتوتر يف طر�بل�س".
 و�أ�سف��رت �ملع��ارك يف خمتل��ف مناط��ق �لب��اد ع��ن مقتل 
"141 مدني��ًا، بينهم 30 طفًا بني �آذ�رو �آب وفقًا حلالت 
وثقته��ا بعث��ة �لأمم �ملتح��دة �لتي توؤك��د �أن �حل�سيلة "�أكرب 
بكث��ري".  ويف بنغازي، قال كوبل��ر �إن "مئة �أ�رة حما�رة 
تو�جه با�ستم��ر�ر �لق�سف ونق�س �لغذ�ء و�لدو�ء و�لكهرباء" 
يف �ملع��ارك ب��ني �جلهاديني وق��و�ت مو�لي��ة لل�سلطات يف 
�ل�رق". كما �أن �لعنف يخلف �أعباًء "ثقيلة" على �لقت�ساد.
 وق��ال يف ه��ذ� �ل�س��دد �إن "�حلكوم��ة تنف��ق 93 % م��ن 
ميز�نيته��ا �لإجمالي��ة لدع��م �مل��و�د ودف��ع �لرو�ت��ب حت��ى 

لعنا�ر �جلماعات �مل�سلحة".

واشنطن تعد إجراءات جديدة ضد بيونغ يانغ

الرئيس الفلسطيني يلوح باالستقالة

األمم المتحدة: ليبيا تواجه مأزقًا 
وتطورات عسكرية خطيرة

مقتل 18 داعشيًا بغارة أمريكية في إقليم ننكرهار

و��سنط��ن -متابع��ة :  ذك��ر م�س��وؤول �أمريك��ي، �أن �لوليات �ملتح��دة و�ليابان 
وكوري��ا �جلنوبية تعم��ل على قطع م�سادر �لدخل لكوري��ا �ل�سمالية من �لفحم 
وحتوي��ات �لعم��ال يف �خلارج، وتدر�س مزي��د�ً من �لإج��ر�ء�ت �مل�سركة، بعد 

�أحدث �ختبار نووي لبيونغ يانغ.
 وق��ال م�ساعد وزير �خلارجية �لأمريكي��ة ل�رق �آ�سيا د�نيال رو�سيل، �إن �لدول 
�لثاث حتقق تقدمًا يف جمالت رئي�سية، ومنها تعطيل جتارة �لأ�سلحة �لكورية 

�ل�سمالية، وعدم ت�سهيل �لإجر�ء�ت �ملتعلقة مبرور �ل�سفن �لكورية �ل�سمالية.
 و�أ�س��اف رو�سي��ل يف �سهادة معدة �سلفًا جلل�س��ة يف �لكونغر�س "نركز جهودنا 
عل��ى قطع مو�رد �لدخل لرب�م��ج �لأ�سلحة �لنووي��ة و�لبالي�ستية غري �مل�روعة 
للنظ��ام، ومنه��ا �لدخل �لناجم عن جتارة �لفحم و�لعم��ال �لكوريني �ل�سماليني 
يف �خل��ارج".  و�أردف "�ستو��س��ل دولن��ا �لث��اث زيادة �لتكالي��ف على كوريا 
�ل�سمالي��ة و��سته��د�ف �إير�د�ته��ا و�سمعته��ا، �إىل �أن تتخ��ذ ق��ر�ر�ً ��سر�تيجي��ًا 
بالعودة �إىل �ملحادثات �جلادة ب�ساأن نزع �لأ�سلحة �لنووية و�لتقيد بالتز�ماتها 

وتعهد�تها �لدولية".

�لقد���س - متابعة :  �أكدت م�س��ادر فل�سطينية، �أن �لرئي�س حممود عبا�س لّوح 
بال�ستقال��ة يف ر�سائ��ل بعث به��ا لعدد من ق��ادة وم�سوؤولني ع��رب من دول 

موؤثرة يف �ملنطقة �لعربية.
 وك�سف��ت �مل�س��ادر �أ�سب��اب �لتهدي��د بال�ستقالة، "تدخات غ��ري مربرة" يف 

�ل�سوؤون �لفل�سطينية �لد�خلية و�للعب على ح�سابات د�خلية بني �لف�سائل. 
 و�أع��رب عبا�س يف ر�سائله عن "�سدمته بتدخل دول عربية مبلف �مل�ساحلة 

وحماولة �لتخريب بدًل من �إجناز هذ� �مللف �ملرهق فل�سطينيًا". 
 و�أك��دت �مل�س��ادر �أن "دوًل عربي��ة غ��ري معنية باإجناز مل��ف �مل�ساحلة بني 
حركت��ي فت��ح وحما���س، كونه��ا م�ستفيدة م��ن حال��ة �لنق�س��ام �لفل�سطيني 
�لد�خل��ي، خ�سو�س��ًا �للع��ب على �خلاف��ات �لقائمة بني �حلركت��ني"، م�سرية 
�إىل �أن "�أب��و م��ازن طالب ه��ذه �لدول بالكف ع��ن �للعب على وت��ر �خلافات 
�لفل�سطيني��ة".   و�أو�سح��ت �مل�سادر، بح�سب �ل�سحيف��ة، �أن "�أبو مازن �أعرب 
عن ��ستيائه من تاأخري �إجناز ملف �مل�ساحلة بني حركتي فتح وحما�س رغم 
وج��ود تقارب بني �حلركتني لإجناز هذ� �مللف و�مل�سي قدمًا نحو �نتخابات 

فل�سطينية عامة". 

كابل - متابعة  :  قال م�سوؤولون �أفغان �إن ما ي�ستبه �أنها طائرة �أمريكية بدون 
طيار نفذت �ربة جوية �سد تنظيم د�ع�س يف �أفغان�ستان، مما �أ�سفر عن مقتل 
18 �سخ�سًا يوم �م�س �لأربعاء، معظمهم من �ملت�سددين لكن يحتمل �أن يكون 
م��ن بينهم مدنيون.  وميثل مقتل �ملدنيني ب�سب��ب �ربات جوية �أمريكية �سد 
حرك��ة طالبان وغريها من �جلماعات �ملت�سددة يف �أفغان�ستان، م�سدر خاف 

بني �حلليفني �للذين يقاتان �ملت�سددين منذ عام 2001.
 وق��ال قائ��د �رطة �أجني حمم��د علي، �إن �ل�رب��ة �جلوية يف �إقلي��م ننكرهار 
�لو�ق��ع على �حلدود �ل�رقية مع باك�ستان قتلت 18 �سخ�سًا بينهم 15 مت�سدد�ً 
وثاث��ة مدنيني.  و�أ�س��اف �أنهم "كانو� د�خل منزل يف زيارة �سخ�س عاد لتوه 
بع��د �أد�ئ��ه )فري�سة( �حلج"، متابع��ًا �أن "طائرة بدون طي��ار ��ستهدفت �ملنزل 
وقتلت معظم من كان به".  و�أ�سار �ملتحدث با�سم �رطة �لإقليم ح�رة ح�سني 
م�رق��ي و�ل �إىل �أن ع��دد�ً م��ن زعم��اء تنظيم د�ع���س قتل لكنه نف��ى وجود �أي 

مدنيني بني �لقتلى.

 

طرابلس -  متابعة

 رف��ع �لرئي���س �لرو�س��ي فادمي��ري بوتني، 
ي��وم �م���س �لربع��اء، �إىل جمل���س �لن��و�ب 
�لرو�سي )�لدوما( م�روع �تفاقية �لتعاون 
ب��ني مو�سك��و وبكني يف حمارب��ة �لإرهاب 

و�لنف�سالية و�لتطرف، للت�سديق عليها.
 جاء ذل��ك يف بيان ن�ر على موقع جمل�س 
�لدوم��ا ، مع �لإ�س��ارة �إىل �أن ه��ذه �لوثيقة 
مت �لتوقي��ع عليها بالعا�سم��ة �ل�سينية يف 

�سبتمرب  2010.
 و�أ�س��ار �لبيان �إىل �أن ه��ذه �لتفاقية، �لتي 
تهدف �إىل تطوير �لتعاون �لثنائي يف جمال 
حماربة �لإره��اب و�لنف�سالية و�لتطرف، 
ت�سم بنود� تتعل��ق باتخاذ رو�سيا و�ل�سني 

�إج��ر�ء�ت م�سركة بغية �لك�س��ف و�لت�سدي 
لاأن�سط��ة �ملرتبط��ة بالتخطي��ط لهجم��ات 

�إرهابية وتنفيذها.
 وتق�س��ي �لتفاقي��ة بتب��ادل �ملعلوم��ات 
بني مو�سكو وبكني م��ن �أجل �حليلولة دون 
�لقي��ام باأن�سطة �إجر�مية متطرفة، مبا فيها 
�إنت��اج وتخزي��ن وتوزي��ع �مل��و�د �لدعائية 
و�لأ�سلحة و�ملتفجر�ت، وح�سول �ملنظمات 
�لإجر�مي��ة عل��ى �مل��و�د �لنووي��ة و�مل�سعة 
و�لكيمياوية بغية تنفيذ �عتد�ء�ت �إرهابية. 
و�ل�س��ني  رو�سي��ا  �أن  �لبي��ان  و�أو�س��ح   
ت�ستطيعان تب��ادل �ملعلومات ب�ساأن مو�رد 
�ملتطرف��ة  للتنظيم��ات  �لتموي��ل  وقن��و�ت 
ت�ستخدمه��ا،  �لت��ي  �ملمي��زة  و�لأ�سالي��ب 
ف�س��ا عن �ملعطيات �ملتعلقة بالأ�سخا�س 

�لأن�سط��ة  يف  بالت��ورط  فيه��م  �مل�ستب��ه 
�ملتطرفة.

 يذك��ر �أن م�روع �تفاقية �لتعاون �لرو�سي 
�ل�سين��ي ط��رح للت�سديق يف وق��ت ل يز�ل 
�إىل  ب�سعيهم��ا  متم�سك��ني  �لطرف��ان  في��ه 
تكثي��ف �لتع��اون يف جم��الت خمتلفة، ل 

�سيما حماربة �لإرهاب. 
 وكان �لرئي�س��ان �ل�سين��ي �س��ي جني بينغ 
و�لرو�س��ي فادمي��ري بوتني قد �أك��د� �أو�خر 
مت��وز �ملا�س��ي، يف �أثن��اء زي��ارة �لزعي��م 
�لرو�س��ي �إىل بك��ني، و�لتي توج��ت بتوقيع 
�لرئي�س��ني حزم��ة من �لتفاقي��ات �لثنائية 
�ملهم��ة، �أك��د� �سع��ي باديهم��ا �إىل تعزي��ز 
�لتعاون �لثنائي على خلفية �لأو�ساع �لتي 

يعي�سها �لعامل يف �لوقت �لر�هن.

 ت��ويف �لرئي�س �لإ�ر�ئيل��ي �ل�سابق �سمع��ون برييز، 
ي��وم �م�س �لأربعاء يف تل �أبي��ب، عن عمر يناهز 94 

عاما، وفقا ملا �أفادت به و�سائل �إعام �إ�ر�ئيلية.
 و�أ�ساف��ت و�سائ��ل �إع��ام �أن برييز ق�س��ى �ل�ساعات 
ت��ل  "�سيب��ا  م�ست�سف��ى  يف  حيات��ه  م��ن  �لأخ��رية 
ها�سوم��ري" برفق��ة �أف��ر�د عائلته، بع��د �لإعان �ول 

�أم�س عن حدوث تدهور خطري يف حالته �ل�سحية.
 ب��دوره، �أعرب رئي�س �ل��وزر�ء �لإ�ر�ئيل��ي بنيامني 
نتنياهو يف بيان له عن حزنه �لعميق لرحيل برييز، 

و��سفا �إياه ب�"حبيب �لأمة".
 وكان �لرئي���س �ل�ساب��ق �حلائز جائ��زة نوبل لل�سام 
قد نق��ل �إىل �مل�ست�سفى بعد �إ�سابت��ه بجلطة دماغية 
ر�فقه��ا نزي��ف �سدي��د، قب��ل نح��و �أ�سبوع��ني، حي��ث 
�أُدخ��ل يف غيبوب��ة ��سطناعي��ة ومت تو�سيله بجهاز 
تنف���س ��سطناعي لت�سهيل �لع��اج، متهيد� خل�سوعه 
للت�سوير بالرن��ني �ملغناطي�سي للدماغ، ح�سب بيان 
مكت��ب برييز، وحت�سنت حالت��ه قليا قبل �أن تتدهور 

فجاأة.
 و�أف��ادت �لقن��اة �لإ�ر�ئيلي��ة �لثاني��ة ب��اأن مر��سيم 
جن��ازة بريي��ز �ستجرى ي��وم �جلمعة، بينم��ا �ستتاح 

للجمهور �خلمي�س فر�سة ود�ع �لرئي�س �ل�سابق.
 و�سم��ن ردود �لأفع��ال �لدولي��ة على وف��اة �لرئي�س 
�لإ�ر�ئيلي �ل�سابق، �أعرب �لرئي�س �لرو�سي فادميري 
بوت��ني ع��ن تعازيه لعائل��ة �لر�ح��ل �سمع��ون برييز 
وحكومة و�سعب �إ�ر�ئي��ل، مثمنا �جلهود �لتي بذلها 

برييز بغية �إجناح �لت�سوية �لإ�ر�ئيلية �لفل�سطينية.
�لرئي���س  �أن  للكرمل��ني  �لإعام��ي  �ملكت��ب  و�أف��اد   
�إ�سه��ام بريي��ز  �أن  �إىل  ر�سالت��ه  �أ�س��ار يف  �لرو�س��ي 
�ل�سخ�س��ي يف �لت�سوية �ل�رق �أو�سطية قدر عاليا يف 
�لعامل، م��ا يتمثل مبنح �لرئي���س �لأ�ر�ئيلي �ل�سابق 

جائزة نوبل لل�سام.

موسكو وبكين بصدد تفعيل التعاون لمكافحة اإلرهاب والتطرف

رحيل رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريز
تل ابيب - متابعة

موسكو - متابعة

االطراف اليمنية المتحاربة توافق على هدنة مدتها 72 ساعة

 عل��ى �ث��ر �ملو�جه��ات �حلا�سلة بني �لق��و�ت �ملو�لي��ة للرئي�س 
�ليمن��ي وب��ني �حلوثيني، �سعى �ملبع��وث �لمم��ي ��سماعيل ولد 
�ل�سي��خ �حمد، ي��وم �لثنني �ملا�سي للتو�س��ل �ىل هدنة �ن�سانية 

مدتها  ثاثة �يام.
 وق��ال وزي��ر �خلارجية �ليمني عبد �مللك �ملخ��ايف �إن �لرئي�س 
�ليمن��ي عبد ربه من�سور ه��ادي تلقى �قر�حا ببدء تنفيذ هدنة 
مدته��ا 72 �ساع��ة، وو�ف��ق عليها و�أبل��غ ذلك �ملبع��وث �لأممي 

�إ�سماعيل ولد �ل�سيخ �أحمد.
 وذكر �ملخايف �نه مت �لتفاق يف نيويورك على ت�سور �سيقدمه 
�ملبع��وث �لأممي �إىل �أطر�ف �لنز�ع �لأخرى يف �ليمن، وعرب عن 
�أمل��ه �أن يتعامل �حلوثيون و�ملو�ل��ون للرئي�س �ل�سابق علي عبد 

�هلل �س�ال�ح مع هذ� �لت�سور.
 و�أ�س��ار �إىل �أن هدن��ة 72 �ساعة تاأتي �سم��ن هذ� �لت�سور، وقال 
"�حل��رب لي�س��ت خيار� لنا، وعندما طرح��ت على �لرئي�س هدنة 
مل يك��ن لدي��ه مان��ع، ويج��ب �أن تكون هدن��ة �إن�ساني��ة، وتدخل 

�مل�ساعد�ت تعز، ويتم �إي�سالها �إىل كل مكان".
 وحت��دث �لوزير �ليمني عن حر�س �حلكومة على �أو�ساع حقوق 
�لإن�س��ان يف �لد�خ��ل �ليمن��ي و��ستجابته��ا لن��د�ء�ت �ملجتم��ع 
�لدويل ب�ساأن �مل�ساور�ت مع �حلوثيني و�سالح، وعدم ممانعتها 
�لع��ودة للم�ساور�ت "�ريطة �أل تكون به��دف �إهد�ر �لوقت دون 

�لتو�سل لنتائج".
 وكان �لل��و�ء حممد �سليمان فرغل �مل�ست�سار �لع�سكري للمبعوث 
�لأممي �إ�سماعيل ولد �ل�سيخ حّث �ول �أم�س �أطر�ف �لنز�ع �ليمني 
عل��ى ��ستئن��اف قر�ر وق��ف �إط��اق �لن��ار و�لعمل عل��ى �إدخال 

�مل�ساعد�ت للمدن �ملحا�رة، متهيد� حلل �سلمي.
 وتعر���س ق��ر�ر وق��ف �إطاق �لنار �ل��ذي دخل حّي��ز �لتنفيذ يف 
�لعا���ر م��ن ني�س��ان �ملا�س��ي لانهي��ار بع��د ف�سل م�س��اور�ت 
�لكويت يف �لو�سول �إىل �سام، ورفعت �ملفاو�سات يف �ل�ساد�س 
م��ن �آب �ملا�سي، ومنذ ذل��ك �حلني ت�ساعدت �ملعارك يف معظم 

�جلبهات �ليمنية.
 وتق��ول �حلكومة �ل�رعية يف �ليمن �إن �أي خطوة �سوب �ل�سام 
ل ميك��ن �أن تبد�أ �إل حينما ميتثل �حلوثيون لقر�ر �أ�سدره جمل�س 
�لأم��ن ع��ام 2015 يطال��ب �حلوثي��ني بالن�سحاب م��ن �ملدن 

�لرئي�سية يف �ليمن.

نبراس احمد - بغداد 

"هيومن رايتس ووتش" تتهم مصر بانتهاك حقوق سجناء "العقرب"

�ل�سج��ن،  �لن��زلء يف ه��ذ�  �أن  �ملنظم��ة   وذك��رت 
ومعظمهم �سجن��اء �سيا�سيون، يعان��ون من �لعزلة 
و�ل���رب و�حلرمان من �لطعام و�ل��دو�ء، وتابعت 
�أن تل��ك �لنتهاكات �ملعت��ادة قد تكون �أ�سهمت يف 

وفاة بع�س �لنزلء.
 وبين��ت �ملنظم��ة �نته��اكات �سج��ن �لعق��رب يف 
م���ر، قائل��ة، �إن موظفي �سجن �لعق��رب يقومون 
ب���رب �لنزلء �ربا مربح��ا وعزلهم يف زنازين 
�لأه��ايل  زي��ار�ت  من��ع  م��ع  "تاأديبي��ة" �سيق��ة، 
و�ملحام��ني، وعرقل��ة رعايته��م �لطبي��ة، موثق��ة 
�ملعامل��ة �لقا�سي��ة و�لا�إن�ساني��ة لل�سجن��اء عل��ى 
�أيدي عنا�ر وز�رة �لد�خلية �مل�رية، �إذ �عتربت 
�ملنظم��ة �أن ه��ذه �ملعامل��ة قد ترق��ى �إىل م�ساف 
�لتعذي��ب يف بع���س �حل��الت، وتنته��ك �ملعاي��ري 

�لدولية �لأ�سا�سية ملعاملة �ل�سجناء.
 و��ستم��رت �لنته��اكات يف �سج��ن �لعق��رب، �لذي 
يحتج��ز ن��زلوؤه يف زنازي��ن دون �أ���ّرة ن��وم �أو 
م�ستلزم��ات �لنظاف��ة �ل�سخ�سي��ة �لأ�سا�سي��ة، دون 
مر�قبة من �لنيابة �أو جهات �لرقابة �لأخرى، ور�ء 

جد�ر من �ل�رية �سيدته وز�رة �لد�خلية.
 قابل��ت "هيوم��ن ر�يت���س ووت�س" 20 م��ن �أهايل 
�لن��زلء �ملحتجزي��ن ب�سج��ن �لعق��رب، وحمامَيني 
�ثن��ني و�سجينا �سابقا، و�طلعت على �سجات طبية 

و�سور لل�سجناء �ملر�سى و�ملتوفني.
 قال �أقارب �ل�سجناء �إن �لظروف يف �سجن �لعقرب 
تدهورت كثري� يف �آذ�ر 2015، عندما عني �لرئي�س 

�مل���ري عب��د �لفت��اح �ل�سي�سي �لل��و�ء جمدي عبد 
�لغف��ار وزي��ر� للد�خلي��ة. وب��ني �آذ�ر و�آب 2015، 
زي��ار�ت  �لد�خلي��ة جمي��ع  وز�رة  م�سوؤول��و  حظ��ر 
�لأه��ايل و�ملحام��ني، وعملي��ا جرى ع��زل �ل�سجن 

متاما عن �لعامل �خلارجي.
 ومنعت �سلطات �ل�سجن �لأهايل من ت�سليم �لطعام 
و�ل��دو�ء �ملطلوب��ني ب�س��دة، يف ظل ع��دم توفرهما 

بال�س��كل �ملنا�س��ب يف �ل�سج��ن، �ل��ذي ل توج��د به 
م�ست�سفى �أو زيار�ت منتظمة من �لأطباء.

2015 م��ات  �لأول ع��ام  �أي��ار وت�ري��ن   وب��ني 
عل��ى �لأق��ل 6 م��ن ن��زلء �لعق��رب ور�ء �لق�سبان، 
وقابل��ت �ملنظم��ة �أهايل 3 من �ملتوف��ني �إذ �ت�سح 
�سا بال�رطان و�لثالث  �أن �ثن��ني من �ملتوفني �ُسخِّ

منع��ت  �ل�سلط��ات  �إن  �لأه��ايل  وق��ال  بال�سك��ري. 
�ل�سجناء من تلقي �لعاج �أو ت�سلم �لدو�ء يف �لوقت 
�ملنا�سب، ورف�ست �لنظر يف �أمر �لإفر�ج �مل�روط 

عنهم لأ�سباب طبية، ومل حتقق يف وفاتهم.
 ويف ه��ذ� �ل�سجن يحتجز �لعدي��د من �أع�ساء حزب 
"�حلري��ة و�لعد�ل��ة" �لتاب��ع لاإخ��و�ن �مل�سلم��ني، 
بينه��م نائ��ب �ملر�س��د �لع��ام لاإخ��و�ن �مل�سلم��ني 

خريت �ل�ساطر، �إذ قابل��ت "هيومن ر�يت�س ووت�س" 
�بنته عائ�سة �ل�ساطر، �لتي و�سفت حياة �لنزلء يف 

�ل�سجن ب�"حياة �لقبور".
 وذك��رت �ملنظم��ة �أن جهاز �لأم��ن �لوطني �لتابع 
لوز�رة �لد�خلية هو �لذي يدير �سجن �لعقرب فعليا، 

م�ستعينا ب�سلطات تتجاوز �سلطات �لق�ساء.
 وتابع��ت "هيوم��ن ر�يت���س ووت���س" �أن �لو�سع مل 
يتب��دل كثري� يف �سج��ن �لعقرب منذ ع��ام 2015، 
م�سيف��ة �أن��ه يحتج��ز يف هذ� �ل�سج��ن نحو 1000 
�سج��ني، بح�س��ب تقدي��ر �لأه��ايل. وب��ني �ل�سجن��اء 
�مل�سلم��ني،  لاإخ��و�ن  �لعلي��ا  �لقي��اد�ت  معظ��م 
و�أع�ساء يف جماعة "�لدولة �لإ�سامية" �ملتطرفة، 

و�سحفيون و�أطباء.
 وطالبت �ملنظمة وز�رة �لد�خلية �مل�رية باإنهاء 
حظر �لزي��ار�ت �لتع�سفي فور�، و�سم��ان �لزيار�ت 
�ملنتظم��ة لاأطب��اء �إىل �ل�سجن م��ع �إتاحة �لرعاية 
�لطبي��ة بانتظ��ام، بالإ�ساف��ة �إىل تزوي��د �لن��زلء 
�ل�سخ�سي��ة  للنظاف��ة  �لأ�سا�سي��ة  بامل�ستلزم��ات 
و�لر�ح��ة، معت��ربة �أن��ه يج��ب �أن ت�سم��ح �حلكومة 
�مل�رية بزي��ارة مر�قبني دوليني لل�سجن، وت�سكل 
جلنة وطنية م�ستقلة له��ا �سلطة �إجر�ء زيار�ت غري 
معلن��ة لل�سجون و�أماك��ن �لحتجاز �لأخ��رى، و�أن 

حتيل �ل�سكاوى �إىل �لنيابات �لعامة �ملخت�سة.
 كم��ا طالب��ت "هيوم��ن ر�يت���س ووت���س" �لنياب��ة 
�لعام��ة �مل�ري��ة باإج��ر�ء �لتحقي��ق يف وفي��ات 
�ل�سجن��اء، وتوجيه �لته��م �إىل �مل�سوؤولني يف �سجن 
�لعق��رب �لذي��ن له��م �سل��ة ب��اأي �أعم��ال تعذيب �أو 

معاملة قا�سية �أو ل�إن�سانية.

الجورنال- متابعة

 اتهمت منظمة "هيومن 
رايت�ش ووت�ش" ال�سلطات 

امل�سرية بانتهاك حقوق 
ال�سجناء وحتدثت عما 
و�سفته باأنه انتهاكات 

خطرية يف �سجن العقرب 
ال�سديد احلرا�سة بالقاهرة.


