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ألول مرة في تأريخ هونغ كونغ.. امرأة تتولى الرئاسة

مقتل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لفرع منطقة 
"ليجه" في كوردستان تركيا

 

صحيفة: ابن نايف ولي العهد السعودي المعزول 
قيد اإلقامة الجبرية

اأوردت �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية خربا مفاده اأن ال�سلطات ال�سعودية قيدت 
اقام��ة ويل العهد ووزير الداخلية ال�س��ابق حممد بن نايف بن عبدالعزيز يف ق�رصه 
يف مدينة جدة وانه منع من ال�سفر، وهو خرب نفاه م�سوؤول �سعودي لوكالة رويرتز 

لالأنباء قائال اإن اخلرب ل اأ�سا�س له من ال�سحة.
وكان امللك ال�سعودي �سلمان بن عبدالعزيز قد جرد يف ال�سبوع املا�سي حممد بن 
نايف من كل منا�س��به وعني مكانه ابنه حممد بن �سلمان - وزير الدفاع والنائب 

الأول لرئي�س الوزراء - وليا للعهد.
ولك��ن تقري��ر النيوي��ورك تاميز ي�س��ر اىل وج��ود �رصاع داخ��ل الأ�رصة ال�س��عودية 

املالكة حول ولية العهد وتوجه البالد يف امل�ستقبل.

تولت رئي�س��ة هونغ كونغ اجلديدة، كاري لم، مهامها ر�س��ميا اليوم ال�سبت، لت�سبح 
اأول اإمراأة يف هذا املن�سب.

واأدت رئي�سة اإدارة هونغ كونغ، التي تتمتع ب�سفة منطقة اإدارية خا�سة يف ال�سني، 
الق�س��م يف مرا�س��م ح�رصها الرئي�س ال�س��يني �س��ي جينبينغ،الذي و�سل اإىل املدينة 
للم�س��اركة يف الحتفالت الر�س��مية بالذكرى ال� 20 لعودة هونغ كونغ، امل�ستعمرة 

الربيطانية ال�سابقة اإىل �سيادة ال�سني”.
واأدى الق�سم اأي�سا اأع�ساء احلكومة اجلديدة والربملان.

وهناأ الرئي�س ال�سيني كاري لم، التي فازت بالنتخابات التي كانت اخلام�سة منذ 
عودة هونغ كونغ اإىل ال�سيادة ال�سينية، بتوليها هذا املن�سب.

و اعترب الرئي�س ال�س��يني يف كلمة له” عودة هونغ كونغ نهاية لإهانة ال�سعب التي 
ا�ستمرت مئة عام”، و اإمتاما خلطوة مهمة نحو توحيد اأرا�سي الوطن”، موؤكدا جناح 

مبداأ دولة واحدة بنظامني وا�ستمراره بدون تغير يف هونغ كونغ”.
يذكر، اأن هونغ كونغ اأ�سبحت م�ستعمرة بريطانية مبوجب معاهدة ناجنينغ املوقعة 

يف عام 1842 بعد هزمية ال�سني يف “حرب الأفيون” الأوىل مع بريطانيا.
ويف ع��ام 1898 مت توقي��ع اتفاقي��ة حول اإيج��ار هونغ كون��غ لربيطانيا ملدة 99 

�سنة.
ويف الثمانين��ات م��ن القرن الع�رصي��ن بداأت رئي�س��ة الوزراء الربيطاني��ة مارغريت 

ثات�رص مفاو�سات مع القيادة ال�سينية حول م�ستقبل هونغ كونغ.
ويف عام 1984 مت توقيع اتفاقية كانت تق�س��ي بت�سليم املدينة لل�سني مع اعتماد 

مبداأ “دولة واحدة بنظامني” لكي حتتفظ هونغ كونغ باحلكم الذاتي.
واعتبارا من 1 متوزعام 1997 عادت هونغ كونغ ر�سميا اإىل �سيادة ال�سني”.

ُقت��ل نائ��ب رئي�س حزب العدالة والتنمية لفرع منطقة "ليج��ه" التابعة ملحافظة اآمد 
اأمام منزله.  اإثر هجوم م�سلح وقع  "دياربكر" بكورد�ستان تركيا، اأورهان مرجان، 
وعق��ب الهج��وم توجهت ق��وات ال�رصط��ة والف��رق الطبية اإىل م��كان احل��ادث، وُنقل 
اأورهان مرجان "34 عامًا" اإىل امل�ست�سفى احلكومي، اإل اأنه فقد حياته رغم التدخل 
الطبي. ي�س��ار اإىل اأن القوات الأمنية بداأت بعملية مو�س��عة يف تلك املنطقة بعد وقوع 

احلادث الذي مل ُتعرف حيثياته بعد.

اعترب رئي�س كوريا اجلنوبية اأن وعد جارته ال�س��مالية بوقف 
ا�س��تفزازاتها النووي��ة اأو الإف��راج عن املعتقل��ني الأمريكيني 
لديه��ا ق��د يك��ون �س��ببا لب��دء ح��وار معه��ا، موؤك��دا مت�س��كه 

باملناورات مع وا�سنطن.
وقال الرئي�س الكوري اجلنوبي، مون جاي اإن، يف وا�س��نطن، 
عق��ب اجتماع��ه مع نظ��ره الأمرك��ي دونالد ترام��ب، اأم�س 
اجلمعة، اإن "م�س��األة ال�رصوط املطلوبة لبدء حوار مع ) كوريا 
الدميقراطية( و ما هي هذه ال�رصوط وباأي ظروف؟ اأعتقد اأنه 
ينبغ��ي علينا اأن ن�س��تعر�س كل حكمتنا من اأجل العثور على 

اإجابات لهذه الأ�سئلة ".

واأ�س��اف، ردا على �س��وؤال حول ال�رصوط التي يراها منا�س��بة 
للب��دء بح��وار مع كوري��ا الدميقراطي��ة: "على �س��بيل املثال، 
ميكننا اأن نبداأ احلوار مع كوريا ال�س��مالية، عندما تعد بوقف 
ا�س��تفزازاتها النووي��ة وال�س��اروخية، وكذل��ك وعل��ى �س��بيل 
املث��ال، ف��اإن احلوار معها ق��د يكون ممكنا بع��د اإفراجها عن 

ثالثة اأمريكيني حمتجزين لديها".
واأ�س��اف ج��اي اإن: " ل ميكننا اأن نق��ول بالتاأكيد ما ينبغي 
اأن تك��ون تلك ال�رصوط"، م�س��را اإىل اأن" اله��دف النهائي هو 

"الق�ساء على الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية".
م��ن جهة ثانية، دع��ا رئي�س كوريا اجلنوبي��ة اإىل عدم الربط 
ب��ني املن��اورات الع�س��كرية امل�س��رتكة  لبالده م��ع الوليات 
املتحدة، وحل الق�س��ية النووية لكوري��ا الدميقراطية. موؤكدا 

اأن " ال�س��تفزازات النووي��ة والبال�س��تية لكوري��ا ال�س��مالية، 
اأن�س��طة غر م�رصوعة تنتهك قرارات الأمم املتحدة والقوانني 
والأنظم��ة الدولي��ة، بينما التدريب��ات الع�س��كرية بني كوريا 
)اجلنوبية( والوليات املتحدة دفاعية يف طبيعتها، وجتري 
من��ذ فرتة طويلة".  وقال اإن بالده متفقة متاما مع الوليات 
املتح��دة يف اأن��ه "ل يج��وز وق��ف املناورات امل�س��رتكة بني 
البلدين ك�رصط اأو تنازل مقابل قيام كوريا ال�س��مالية بوقف 
جتاربه��ا النووية". يف اجلهة املقابلة، �س��دد كيم جونغ اأون، 
زعي��م كوري��ا ال�س��مالية، عل��ى اأن ب��الده " �س��وف تدافع عن 
ا�س��تقاللها الذاتي وو�سعها كدولة نووية، لأن تراكم القدرات 
النووي��ة اإج��راء ���رصوري للحماي��ة م��ن اأي ع��دوان اأمريكي 

حمتمل"، ح�سب قوله.

حث الرئي�س الأمركي دونالد ترمب ونظره الرتكي رجب 
طيب اأردوغان اأم�س اجلمعة يف ات�سال هاتفي، �سبل حل 
الأزم��ة بني قط��ر ودول خليجي��ة وعربي��ة تفر�س عليها 
ح�س��ارا �س��امال منذ اخلام���س يونيو/حزي��ران اجلاري. 
وق��ال بيان للبيت الأبي���س اإن الزعيمني اأكدا على اأهمية 
اأن تعم��ل كل ال��دول عل��ى وقف دعم الإره��اب وحماربة 
الفكر املتطرف. واأك��د ترمب يف البيان �رصورة اأن يعمل 
���رصكاء اأم��ركا وحلفاوؤها على زي��ادة اجلهود ملحاربة 
الإرهاب والتطرف بكافة اأ�سكاله. وقالت مرا�سلة اجلزيرة 

يف وا�سنطن وجد وقفي اإن املحادثة الهاتفية تناولت حل 
الأزم��ة بالتوازي مع ووقف دعم الإرهاب، واأ�س��ارت اإىل 
اأن من الالفت يف البيان اأن الرئي�س الأمركي اأكد اأن على 
جميع احللفاء والأ�سدقاء اأن يحاربوا الإرهاب والتطرف 
بجميع اأ�س��كاله. كما اأ�س��ارت اإىل اأن املحادثة بني ترمب 
واأردوغ��ان تاأتي يف توقيت مهم، بعد ات�س��الت اأجراها 
وزير اخلارجي��ة الأمركي ريك�س تيلر�س��ون يف اليومني 
املا�س��يني م��ع م�س��وؤولني على �س��لة مبا���رصة بالأزمة 
اخلليجية. واأجرى تيلر�س��ون يف الأيام القليلة املا�س��ية 
حمادثات يف وا�س��نطن مع نظريه القطري ال�سيخ حممد 
بن عب��د الرحم��ن اآل ثاين ووزي��ر الدولة ل�س��وؤون جمل�س 

الوزراء الكويتي حممد العبد اهلل ال�س��باح، وذلك يف اإطار 
م�س��اع دبلوما�س��ية لت�س��وية الأزمة التي اأثاره��ا اإعالن 
ال�س��عودية والإمارات والبحرين يف اخلام�س من يونيو/

حزيران قطع عالقاتها مع دولة قطر وحما�رصتها.
يذك��ر اأن ال��دول اخلليجي��ة الث��الث قدم��ت قب��ل ثماني��ة 
اأي��ام قائمة ت�س��رتط تنفيذها خالل ع�رصة اأيام، وت�س��مل 
13 بندا بينها اإغالق قناة اجلزيرة والقاعدة الع�س��كرية 
الرتكي��ة وخف�س قط��ر عالقاتها الدبلوما�س��ية مع اإيران 
اإىل احل��د الأدن��ى. واأك��د وزي��ر اخلارجية القط��ري خالل 
زيارت��ه وا�س��نطن اأن ب��الده ل��ن تقبل اأي مطال��ب تنتهك 

�سيادتها.

فتحت ال�سلطات الق�سائية الفرن�سية حتقيقا 
اأولي��ا بحق زعيمة ح��زب "اجلبهة الوطنية" 
الفرن�س��ي، مارين لوبان، بداعي ا�ستخدامها 
التموي��ل ال��ذي حت�س��ل علي��ه م��ن الحتاد 
غ��ر  ب�س��كل  حزبه��ا  ملوظف��ي  الأوروب��ي، 
قان��وين. واأعلن رودولف بو�ُس��ليت، حمامي 
لوب��ان، لل�س��حافة، اأن��ه جرى فت��ح حتقيق 
الأمان��ة"  "خيان��ة  بتهم��ة  موكلت��ه  بح��ق 

و"ال�سرتاك يف خيانة الأمانة". 
واأ�س��ار بو�س��ليت، اإىل اأن��ه �س��يعرت�س عل��ى 
اأبريل/ني�س��ان  ويف  التحقي��ق.  فت��ح  ق��رار 
املا�س��ي، فتحت النيابة العامة الفرن�س��ية، 
حتقيقا اأوليًا بحق ح��زب "اجلبهة الوطنية" 
بتهمة دفع��ه رواتب لبع�س اأع�س��ائه داخل 
املجل���س املحل��ي ملنطق��ة "نور-ب��ا-دو-
كاليه")�س��مال البالد(، رغم اأنهم ل يعملون. 
اآذار املا�س��ي، رف�س��ت  10 مار���س/  ويف 
لوبان، مر�ّسحة اليمني املتطّرف للرئا�سيات 
الفرن�س��ية الأخ��رة، تلبي��ة دع��وة الق�س��اء، 
يف اإط��ار التحقي��ق معها بق�س��ية توظيفها 
مل�س��اعدين وهمي��ني ل�س��الح 23 نائبًا من 
حزبه��ا يف الربمل��ان الأوروبي. ومنت�س��ف 
الربمل��ان  ق��رر  اجل��اري،  يونيو/حزي��ران 
الأوروب��ي، رف��ع احل�س��انة الربملاني��ة عن 
ع�س��وته، لوبان، بناًء على طل��ب من وزارة 

العدل الفرن�سية.

سول تحدد شروطها لبدء الحوار مع جارتها الشمالية

فتح تحقيق بحق "مارين لوبان" ترامب وأردوغان يبحثان هاتفيًا سبل حل أزمة الخليج
بتهمة "خيانة األمانة"

واشنطن _وكاالت

باريس - متابعة

سول - وكاالت 

أميركا: اعتراضات على لجنة شكلها ترامب للتحقيق في تزوير االنتخابات الرئاسية   
رف�س��ت عدة وليات اأمركية، التع��اون مع جلنة “وطنية” 
جدي��دة كلفه��ا الرئي���س دونالد ترام��ب يف النظ��ر بعمليات 
تزوي��ر حمتمل��ة خ�سو�س��ا يف النتخابات الرئا�س��ية التي 

جرت يف ت�رصين الثاين/نوفمرب املا�سي.
وقدر ترامب بعيد انتخابه اأن بني ثالثة اىل خم�س��ة ماليني 
�س��خ�س �س��اركوا يف الق��رتاع ب�س��كل غر قان��وين، لكن مل 
حت��ظ ه��ذه الرقام باإ�س��ناد ر�س��مي. واأ�س��در يف 11 اأيار/
مايو املا�س��ي مر�س��وما لت�س��كيل “جلن��ة ا�ست�س��ارية حول 
نزاهة النتخابات” مهمتها اإعطاء تو�س��يات حول ت�سجيل 

الناخبني على اللوائح وحول اإجراءات الت�سويت.
يف ه��ذا الإطار، كت��ب نائب رئي���س اللجنة كري���س كوبا�س 
الأربعاء لكل من الوليات الأمركية ال50 ليطلب احل�سول 
عل��ى لوائح الناخبني فيه��ا وعناوينه��م وتواريخ ميالدهم 
وانتمائهم احلزبي و�س��جالتهم الق�س��ائية والأرقام الأربعة 
الأخرة م��ن رقم ح�س��ابه يف التاأم��ني الجتماعي وتاريخ 
م�س��اركتهم يف النتخاب��ات. تعترب لوائ��ح الناخبني وثائق 

عامة ميكن لالأحزاب او ال�رصكات الطالع ليها.
ورف���س امل�س��وؤولون يف 13 ولية على الأق��ل دميوقراطية 
وجمهورية على حد �سواء ب�سكل كامل اأو جزئي طلب اللجنة، 
مربرين ذلك بحماية احلياة اخلا�س��ة اأو برف�س��هم التعاون 
يف حماولة من احلكومة الفدرالية ل�سطب ناخبني خ�سو�سا 

يف كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.
وقال��ت وزي��رة الدول��ة الدميوقراطي��ة ع��ن ولي��ة كنتاكي 
الي�سون لوندرغان غراميز ان “كنتاكي لن ت�ساعد جلنة تهدر 
الموال العامة او ميكن ان ت�سعى لت�رصيع �سطب ناخبني يف 
البالد”. يدور خالف منذ �سنوات عدة على م�ستوى الوليات 
ح��ول التزوي��ر النتخاب��ي. واأق��ر اجلمهوري��ون بحج��ة ان 
التزوير منت�رص قوانني تفر�س قيودا على �رصوط الت�س��ويت 

مثل تقدمي بطاقة هوية مع �سورة.
يف املقابل، يرى الدميوقراطي��ون ان هذه الجراءات تهدف 
اىل احل��د م��ن م�س��اركة الأقلي��ات خ�سو�س��ا ال�س��ود الذين 
يعان��ون م��ن التمييز يف جن��وب البالد. اذ بع�س��هم ل ميلك 
�س��يارات او رخ�س��ة قيادة التي تعترب بطاق��ة الهوية الأكرث 
انت�س��ارا يف البالد. كما ان هذه الرخ���س تكلف اأموال عادة 

ول بد من جتديدها بعد عدة �سنوات.

واشنطن _وكاالت

كذبت املفو�سية ال�سامية 
حلقوق الإن�سان ما تناقلته 

و�سائل اإعالم قطرية، معربة 
عن بالغ اأ�سفها جتاه ظهور 
التقارير غري الدقيقة التي 

ر�سدت الجتماع الذي ُعقد 
اخلمي�ض املا�سي بني مفو�ض 
الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق 

الإن�سان زيد رعد احل�سني 
واملمثل الدائم لدولة قطر لدى 
مكتب الأمم املتحدة يف جنيف 

علي املن�سوري.

قلق��ه  ع��ن  ع��رب  احل�س��ني  اأن  ادع��ت  الدوح��ة  وكان��ت 
وا�س��تنكاره ملا و�س��فته بالإجراءات والتدابر الق�رصية 
التي اتخذتها ال�س��عودية والإمارات والبحرين �سد دولة 

قطر، والتي ت�سببت بحدوث ماآ�س اإن�سانية كثرة.
وه��ذه لي�س��ت امل��رة الأوىل الت��ي تب��ث اأو حت��رف فيه��ا 
و�سائل اإعالم قطرية اأحاديث مل�سوؤولني دوليني، اإذ �سبق 
واأن حّرف��ت ت�رصيح��ات مبا���رصة، كان اآخره��ا هج��وم 
الرئي�س الأمركي على قطر، ومطالبته لها بوقف متويل 

الإرهاب.
كما اأن لقطر �س��ابقة تزوي��ر يف الأمم املتحدة، اإذ قدمت 
وثائ��ق م��زورة يف ق�س��ية نزاعه��ا احلدودي م��ع مملكة 

البحرين اأمام حمكمة العدل الدولية.
وخّل�س��ت املفو�س��ي��ة ال�س��امية حلقوق الإن�سان موقف 
مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان من خمتلف جوانب 
اخلالف القائم بني قطر واأربعة بلدان اأخرى يف املنطقة 
يف العنا���رص الآتي��ة، وهي تعليق �س��ادر ع��ن املفو�س 
وموؤمت��ر  )يوني��و( 2017  ي��وم 14 حزي��ران  ال�س��امي 
�س��حايف عق��ده املتح��دث با�س��م مكت��ب الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�سان يوم 30 يونيو املا�سي.
وعادًة ل يعلق مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان على 
الجتماعات الثنائية مع الدول، اإل يف منا�سبات نادرة، 
وذلك عندما يعتقد مكتب املفو�س��ية باأن الدولة املعنية 

قامت علنًا باجتزاء حمتوى الجتماعات من �سياقه.
ويثر �س��جل قطر يف جم��ال حقوق الإن�س��ان الكثر من 
عالمات ال�س��تفهام، اإذ تخالف اللجن��ة الوطنية حلقوق 
الإن�س��ان القطرية مبادئ باري�س ل�ستقاللية املوؤ�س�سات 
الوطني��ة حلق��وق الإن�س��ان، اإذ اإن اأغل��ب اأع�س��اء اللجنة 

املذك��ورة م��ن موظف��ي الدول��ة ومنت�س��بون لالأجه��زة 
حلق��وق  الوطني��ة  اللجن��ة  اأن  اإىل  اإ�س��افة  احلكومي��ة. 
الإن�س��ان، التي يرتاأ�س��ها علي �س��ميخ املري، ف�سلت يف 
الك�س��ف ع��ن النته��اكات اجل�س��يمة يف حق��وق العمالة 
الوافدة، التي اأدت اإىل وفاة 1200 منهم ب�س��بب الأعمال 

الإن�سائية لكاأ�س العامل، ما ين�سف نزاهتها اأمام املجتمع 
ال��دويل. ومل تتط��رق اللجنة، التي تدعي ا�س��تقاللها، يف 
تقريرها ال�سنوي اإىل اأن متو�سط اأجر العامل الأجنبي يف 
قطاع الإن�ساء ٥٥ �سنتًا يف ال�ساعة، يف خمالفة �رصيحة 

للحق يف العمل الالئق.

ومل توقع قطر اأو ت�س��ادق عل��ى اأي من املواثيق الدولية 
التي تدعي اأن الدول الأربع قامت مبخالفتها.

وجتاهل رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان القطرية 
احلدي��ث اأو الإ�س��ارة اإىل القطري��ني العالق��ني يف منف��ذ 

�سلوى، الذين مل ت�سمح الدوحة لهم بالدخول.

بغداد – وكاالت  

اأر�سلت م�رص اإىل قطاع غزة، 22 �ساحنة حمملة 
بالوق��ود، ح�س��ب هيئ��ة "املعاب��ر واحل��دود"، 
التابعة ل��وزارة الداخلي��ة بغزة والت��ي تديرها 

حركة "حما�س".
وقال��ت هيئة "املعابر واحل��دود"، يف بيان، اإن 
"ال�س��لطات امل�رصي��ة اأعادت فت��ح املعرب بعد 
اإغالقه لنحو اأ�س��بوع ب�س��بب عي��د الفطر لتزويد 
القط��اع ب��� 22 �س��احنة حممل��ة بكمي��ات من 

الوقود حتى هذه اللحظة".
واأو�س��حت الهيئ��ة اأن الوق��ود ال��وارد ل�س��الح 
الوق��ود  وحمط��ات  الكهرب��اء  تولي��د  حمط��ة 
اخلا�س��ة. ولفت��ت اإىل اأن��ه من املتوق��ع دخول 

مزيد من الوقود خالل ال�ساعات القادمة.
وذكرت و�س��ائل اإعالم م�رصية يف وقت �سابق، 
اأن��ه "مت فت��ح مع��رب رفح ال��ربي لإدخ��ال 22 
�س��احنة حممل��ة بالوق��ود خم�س�س��ة لتغذي��ة 

حمطة الكهرباء بقطاع غزة".
وج��اءت تل��ك اخلطوة بع��د اأيام من ع��ودة وفد 
قي��ادي من حرك��ة "حما�س"، اإىل قط��اع غزة، 
يف 12 يوني��و/ حزي��ران اجل��اري، قادم��ا من 
زي��ارة  عق��ب  القاه��رة،  امل�رصي��ة  العا�س��مة 
ا�س��تمرت اأ�س��بوعا، التقى خاللها م�سوؤولني من 

املخابرات امل�رصية.
ويعاين قطاع غ��زة من نق�س كبر يف اإمدادات 
الطاقة، منذ توق��ف حمطة الكهرباء عن العمل، 

منت�سف اأبريل/ني�سان املا�سي.

مصر ترسل 22 شاحنة مفوضية حقوق اإلنسان )تأسف( للفبركة القطرية التي أثارت األمم المتحدة
وقود إلى غزة

القاهرة - متابعة


