
ال�سابعة  ال�ساعة  من  ابوابها  االقتتراع  مراكز  وتفتح 
البلد  هذا  يف  غرينت�ش  بتوقيت   19:00 ال�ساعة  اىل 
ال�سحراوي ال�سا�سع املتاخم لل�سنغال ومايل واجلزائر 

وال�سحراء الغربية.
اال�سبوع املقبل يف  النتائج يف مطلع  ان تعلن  يتوقع 
تو�سف  التي  املعار�سة  تعتربه  التتذي  االقتتراع،  هذا 
بعدما  التغيريات،  لهذه  ق�رسيا"  "متريرا  باملت�سددة 
ت�سهل  ان  ميكن  �سابقة  وتخ�سى  الربملان،  يف  رف�ست 
على مر الوقت تعديل عدد الواليات الرئا�سية املحددة 

باثنتني حاليا.
بني  حوار  خالل  اعد  الذي  الد�ستوري  التغيري  يق�سي 
ال�سلطة واملعار�سة التي تو�سف باملعتدلة يف �سبتمرب 
من  بدال  جهوية  جمال�ش  بان�ساء  املا�سيني،  واكتوبر 
جمل�ش ال�سيوخ والغاء حمكمة العدل ال�سامية ومن�سب 
و�سيط اجلمهورية واملجل�ش اال�سالمي االعلى وتعديل 

العلم الوطني.
 60( العزيز  عبد  ولد  حممد  الرئي�ش  املعار�سة  وتتهم 
عاما( بال�سعي اىل �سابقة ميكن ان ت�سهل الغاء �سقف 
اهم  ومن  باثنتني.  املحددة  الرئا�سية  الواليات  عدد 
الناخبني  م�ساركة  ن�سبة  اال�ستفتاء  هذا  يف  الرهانات 
مقرع،  مليون   1،4 منهم  امل�سجلني  عدد  يبلغ  الذين 
اذ ان املعار�سة دعت اىل "مقاطعة فعلية" للت�سويت 
على امل اال�ستفادة من امتناع عدد كبري من الناخبني 

عن الت�سويت.
حتالف  يف  املجتمعة  املت�سددة  املعار�سة  ودانتتت 
بداية  يف  والوحدة"  للدميوقراطية  الوطني  "املنتدى 
احلملة التعديالت، معتربة انها "مغامرة غري جمدية" 
الرئي�ش ولد عبد  الد�ستور". وهي تتهم  و"انقالب على 

العزيز "بامليل اخلطري اىل اال�ستبداد".
اال�ستفتاء اخلمي�ش  لهذا  االخري من احلملة  اليوم  �سهد 

معار�سني  فتتّرقتتت  التتتتتي  التت�تترسطتتة،  قبل  متتن  تتتدختتال 
بالهراوات والغاز امل�سيل للدموع يف ثالثة من احياء 
حقوق  مكتب  عرّب  جنيف  ويف  نواك�سوط.  العا�سمة 
"قلقه"  عن  اخلمي�ش  املتحدة  لالمم  التابع  االن�سان 
اال�سوات  لبع�ش  الظاهر  و"االلغاء  احلملة  اأجواء  من 

املن�سقة".
اقر النواب الن�ش يف التا�سع من مار�ش لكنه رف�ش من 

قبل اع�ساء جمل�ش ال�سيوخ. واثار قرار الرئي�ش جتاوز 
يف  عليه  للت�سويت  وعر�سه  للن�ش  الربملان  رف�ش 
وعددا  املعار�سة  ودفع  وخالفا،  حادا  جدال  ا�ستفتاء، 
الطعن يف �رسعية هذا  الد�ستور اىل  من املدافعني عن 

االجراء.
يواجه الرئي�ش املوريتاين اجلرنال ال�سابق الذي و�سل 
اىل ال�سلطة بعد انقالب يف 2008 وانتخب يف 2009 

مترد  �سنوات،  خلم�ش   2014 يف  انتخابه  اعيد  ثم 
لل�سلطة  مبعظمهم  املوؤيدين  ال�سيوخ  جمل�ش  اع�ساء 

يعار�سون ن�سا يق�سي بزوال املجل�ش.
ال�سيوخ  جمل�ش  اع�ساء  من  ع�رسين  نحو  بداأ  وبينما 
باعتذارات  للمطالبة  االربعاء  املجل�ش  يف  اعت�ساما 
وبالتخلي  بالف�ساد  اتهمهم  بعدما  الرئي�ش  قبل  من 
اتهاماته  العزيز  ولد عبد  الرئي�ش  اال�ستفتاء، جدد  عن 

الدولة  رئي�ش  وقال  حملته.  اطار  يف  كبري  جتمع  يف 
ابدا"،  ذلك  افعل  لن  اعتذارات،  تقدمي  مني  "يطلبون 

معتربا ان اع�ساء جمل�ش ال�سيوخ "خانوا االمة".
بتقا�سم  قاموا  انهم  بانف�سهم  قالوا  "هوؤالء  ان  ا�ساف 
موؤ�س�سات  لتقوي�ش  االعمال  رجال  من  جاءت  اموال 
جمل�ش  حل  على  املوافقة  اىل  احل�سد  داعيا  البالد"، 

ال�سيوخ "املكلف جدا وال يفيد يف �سيء".
احلزب  الدميقراطي"، وهو  الوطني  "اللقاء  وندد حزب 
ودعا  بالتعديالت،  موريتانيا،  يف  الوحيد  املعار�ش 
غري  "حملة  بالت  اإيتتاهتتا  وا�سفًا  �سدها،  للت�سويت 

العادلة".
موؤيدي  اإن  بتاح،  ولد  حمفوظ  احلتتزب،  رئي�ش  وقتتال 
على  االإعالمية  التغطيات  بغالبية  يحظون  التعديل 

املحطات الر�سمية، بح�سب مواقع اإخبارية حملية.
اأن�سار املقاطعة اجتمعوا داخل جمموعة الثمانية التي 
لال�ستفتاء  املقاطعة  الرئي�سة  املعار�سة  اأحزاب  ت�سم 

بو�سفه "غري د�ستوري".
ال�سمعي  تنظيم  هيئة  بقرار  املجموعة  هذه  ونتتددت 
البث  حجز  عتتن  اأعلنت  والتتتتتي  )التتهتتابتتا(،  الب�رسي 
وحرمان  االنتخابات،  يف  امل�ساركة  لالأحزاب  فقط 
بح�سب  االإعتتالم،  و�سائل  اإىل  الو�سول  من  املجموعة 

�سحيفة "ال�سفري" املوريتانية.
النمني،  �سيدي  "نعم"،  لت  الوطنية  اللجنة  ع�سو  لكن 
االإعالم  "و�سائل  اإن  بالقول:  االنتقادات  هذه  على  رد 
االأحتتتزاب  متتن  "اثنان  واأ�تتستتاف:  مفتوحة".  العامة 
تغطية  ومّتتتت  اال�ستفتاء،  مبقاطعة  طالبا  ال�سيا�سية 
الوطنية  واالإذاعتتة  العام  التلفزيون  قبل  من  دعوتهما 
الوطنية  اللجنة  اأي�سًا، دعت  اأي�سًا". وع�سية اال�ستفتاء 
ال�سيا�سيني  الفاعلني  كافة  لالنتخابات  امل�ستقلة 
يف  لالإ�سهام  اجلتتاري  اأغ�سط�ش   5 باقراع  املعنيني 
من  الناخبني  متّكن  التي  املالئمة  التتظتتروف  تهيئة 

التعبري عن حرية االقراع.

وسط أجواء من التوتر ... استفتاء على تعديل الدستور في موريتانيا
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واشنطن تشارك في محادثات المناخ رغم انسحابها 
من "اتفاق باريس"

روسيا تقدم أسلحة وتكنولوجيات متقدمة إليران

 

حزب الله ينفي وجود خاليا تابعة له في الكويت
بتتريوت_ وكاالت : نفتتى االمتتني العام حلتتزب اهلل ح�سن ن�رساهلل وجتتود اي خاليا 
تابعة له يف الكويت، التي قدمت يف ال�سهر املا�سي احتجاجًا ر�سميًا اىل ال�سلطات 

اللبنانية اتهمت فيها احلزب بتدريب 21 �سيعيًا وت�سليحهم.
وقتتال ن�تترساهلل يف خطتتاب "مل ي�سكل حتتزب اهلل خاليتتا يف الكويتتت، ولي�ست له ال 
خاليتتا وال افراد وال ت�سكيالت" موؤكتتدا "حر�ش لبنان ال�سديد على اح�سن العالقات 
بتتني الدولتني وال�سعبتتني". وا�ساف "ال نريتتد اي غبار او تف�سيتتل ي�سيء للعالقة" 
بتتني البلدين. وقدمت الكويت احتجاجا ر�سميا يف ال�سهر املا�سي اىل لبنان يتعلق 
باتهامهتتا حزب اهلل بتدريتتب 21 �سيعيا ادينوا بتهمة ت�سكيتتل "خلية ارهابية" يف 
متتا يعرف با�سم "خليتتة العبديل". ونقلت وكالة االنبتتاء الر�سمية عن �سفري الكويت 
لتتدى لبنان عبد العتتال القناعي يف 22 يوليو اأن مذكتترة االحتجاج ت�سمنت دعوة 
"احلكومة اللبنانية التخاذ االإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه املمار�سات امل�سينة 

من قبل حزب اهلل اللبناين باعتباره مكونا من مكونات احلكومة اللبنانية".

وا�سنطتتن_ وكاالت : اأكتتدت وا�سنطتتن لتتالأمم املتحتتدة خطيتتا نيتهتتا االن�سحاب من 
اتفتتاق باري�ش للمناخ، لكنها قالتتت اإنها �ستوا�سل امل�ساركة يف املحادثات الدولية 
املتعلقتتة باملنتتاخ، بح�ستتب متتا اأعلنتتت اخلارجيتتة االأمريكيتتة اجلمعتتة. و�ست�سارك 
وا�سنطتتن باملوؤمتر املناخي ال�سنوي لالأمم املتحدة الذي �سيعقد يف نوفمرب/ت�رسين 
الثتتاين مبدينة بون االأملانية. ووفقا للخارجية االأمريكية فاإن هذه امل�ساركة ت�سمل 
املفاو�ستتات اجلاريتتة ب�ستتاأن املبادئ التوجيهيتتة لتنفيذ "اتفتتاق باري�ش" الذي مت 
التو�ستتل اإليه عتتام 2015. واأو�سحت اخلارجيتتة اأن هذه امل�ساركتتة �ستتم من اأجل 
�سمتتان م�سالح الواليات املتحدة. وقالت التتوزارة: "اليوم، الواليات املتحدة بعثت 
ر�سالتتة اإىل االأمم املتحتتدة تتعلق بنيتتة وا�سنطن االن�سحاب من اتفتتاق باري�ش متى 
اأمكنهتتا ذلتتك". واأ�سافتتت اخلارجية: "كمتتا قال الرئي�تتش ترامب اإنه منفتتتح الإعادة 
االنختتراط يف االتفتتاق اإذا ا�ستطاعتتت الواليتتات املتحتتدة اأن جتد فيتته �رسوطا اأكرث 
مالءمتتة لهتتا واأكرث مالءمتتة القت�سادهتتا وملواطنيهتتا ولدافعي ال�رسائتتب". وكان 
الرئي�تتش االأمريكتتي دونالتتد ترامتتب اأعلتتن يف االأول متتن يونيو/حزيتتران ان�سحاب 
الواليات املتحدة من اتفاق باري�ش الهادف اإىل احلد من االحتبا�ش احلراري والذي 

وقعه 195 بلدا يف كانون االأول/دي�سمرب 2015 يف العا�سمة الفرن�سية باري�ش.
وبرر ترامب قرار االن�سحاب بقوله اإن ن�ش "اتفاق باري�ش" يعترب م�رسا باالقت�ساد 
االأمريكتتي، من دون اأن ي�ستبعد اإعادة التفاو�تتش ب�ساأنه اأو حتى توقيع اتفاق جديد 

"يحمي" م�سالح الواليات املتحدة.

مو�سكتتو_وكاالت : يناق�تتش نائتتب رئي�ش احلكومتتة الرو�سية دميتتري روغوزين يف 
طهران ال�سبت، امل�سائل املتعلقة بالتعاون الع�سكري الفني بني البلدين.

وقتتال م�ستتدر يف اإدارة نائب رئي�ش التتوزراء اإن روغوزين �سيلتقي متتع وزير الدفاع 
االيتتراين ح�سني دهقان ملناق�سة عدة موا�سيع من بينها توريد اأ�سلحة رو�سية جديدة 
الإيتتران. واأ�ساف امل�سدر القول: "لقتتد تو�سل اجلانبان اإىل اتفاق مبدئي حول تعزيز 
التعتتاون الع�سكري الفني والتكنولوجي بتتني البلدين، بعد اإدخالهما قائمة العقوبات 
االقت�ساديتتة اجلديتتدة التي فر�ستهتتا الواليات املتحتتدة �سد رو�سيا واإيتتران. ولذلك 

�سيدر�ش الوفد الرو�سي برئا�سة روغوزين اإمكانية عقد اتفاقات جديدة" .
ووفقتتا للم�سدر، �سيلتقي روغوزين كذلك مع نائتتب الرئي�ش االإيراين �سورين �ستاري، 
لبحتتث امل�سائتتل املتعلقة بنقتتل التكنولوجيات الرو�سيتتة العالية اإىل اإيتتران وتدريب 

املتخ�س�سني االإيرانيني يف رو�سيا.

ا�ستمتترار ق�ستتف  "االندبندنتتت" تقريتترا حتتول  ن�تترست �سحيفتتة 
ال�سعودية الحد حمافظاتها "العوامية"، م�سببة دمار املباين وقتل 

االف االرواح الب�رسية.
ونوهتتت ال�سحيفتتة يف تقريرها التتذي ترجمته »اجلورنتتال نيوز« 
ان عنتتد و�ستتول "دونالد ترامتتب" اإىل ال�سعوديتتة يف اأول زيارة له 
اإىل اخلتتارج كرئي�تتش للواليتتات املتحتتدة يف اأيتتار املا�ستتي، بذل 
امل�سوؤولتتون يف الريا�تتش جهتتدا رائعتتا لتعزيز فكرة وحتتدة العامل 
اال�سالمي، ودعوا اأكرث من 100 من قادة الدول االإ�سالمية حل�سور 

املوؤمتر االإ�سالمي العربي االأمريكي مع الرئي�ش اجلديد.

واأ�ستتارت ال�سحيفتتة اىل قتتول النقتتاد بتتاأن " القتتوات الع�سكريتتة 
ال�سعوديتتة خلفتتت الدمتتار يف اليمتتن، مع بتتداأ احلكومتتة ال�سعودية 

احلرب على بلدة يف �رسق البالد امل�سطرب العوامية".
وافتتادت ال�سحيفتتة ان بلتتدة العوامية، عمرهتتا 400 عام، تقع يف 
حمافظتتة القطيتتف ال�رسقيتتة وي�سكنهتتا حتتوايل 30،000 مواطن، 
حماطتتة بحواجتتز و�سعتهتتا اأجهزة االأمتتن منذ بداأ حمتتاوالت طرد 
ال�ستتكان يف الت10 من اأيتتار. ومنذ ذلك احلني، تدهتتورت االو�ساع 
ب�رسعتتة، نقلت ال�سحيفة عتتن ال�سكان املحليتتون، قولهم ان "ما ال 
يقتتل عتتن 25 �سخ�ستتا لقوا م�رسعهتتم يف الق�سف اجلتتوي ونريان 
القنا�ستتني"، كمتتا اأن �ستتور ال�ستتوارع املليئتتة باالنقا�تتش، تبتتدو 
وكاأنهتتا م�سهتتد متتن �سوريا اأكتترث من كونها متتن بلدة اغنتتى دولة 

نفطيتتة خليجيتتة. واكتتدت ال�سحيفتتة ان متتن ال�سعتتب التحقق من 
املعلومتتات الدقيقتتة واالح�سائيتتات ملدينة العواميتتة، يف حني ال 
ي�سمتتح لو�سائل االإعالم االأجنبية بالتقرب من املنطقة بدون كتاب 
ت�رسيتتع حكومي، وهذا يعني اأن العتتامل يعتمد على و�سائل االإعالم 
احلكومية ال�سعودية فقط، واملواقع االإخبارية املركزة على ال�سيعة 
وو�سائتتل االإعتتالم االجتماعيتتة ال ت�ستطيع اخذ ولتتو ملحة �سغرية 
عمتتا يجري يف داختتل العوامية.  وحتدثتتت "االإنديبندنت" اىل اأحد 
املتظاهريتتن امل�سلحتتني داختتل املدينتتة املحا�تترسة واثنتتني متتن 
النا�سطتتني ال�سلميني املوؤيدين للعوامية، افتتادوا ان "ما يجري يف 
العوامية متتن انتهاكات، تعترب ق�سية دوليتتة ان�سانية تهم اجلميع 

وال ميكن �رسف النظر عنها". 

ونقلتتت ال�سحيفة عتتن نا�سط م�سلتتح، قوله "الننتتا مل نخاف نظام 
احلكومة، ا�ستهدفوا املدينتتة باأكملها، لقد كنت متظاهرا �سلميا، مل 
افعتتل �سيئا غري املطالبة بحقوقتتي كمواطن، لكن احلكومة ادرجت 
ا�سمائنتتا كارهابيتتني مطلوبتتني". م�سيفتتا ان "القتتوات احلكومية 
اقتحمتتت منتتزيل فتتى بدايتتة احل�ستتار، �رسبتتت زوجتتتي، ا�ستتارت 
باال�سلحتتة اىل وجه ابنتتتاي ال�سغريتان". وقامتتت القوات االمنية 
ال�سعوديتتة باغتتالق العوامية  قبل ثالثة ا�سهر، بعتتد رف�ش ال�سكان 
املحليتتون االمتثال لقتتوات االمن، تلتهتتا اح�سار القتتوات االمنية 
اجلرافتتات ومعتتدات البنتتاء االختترى لهتتدم املنطقتتة. متتع تعر�ش  
املنطقة منذ فرة الربيع العربي، لنوبات دورية من اال�سطرابات، 

تدعو اىل و�سع حد للتمييز �سد االقلية ال�سيعية ال�سعودية.

يف خطتتوة هتتي االأوىل من نوعهتتا يف تاريخ اليابان 
بعتتد احلتترب العامليتتة الثانيتتة، تتجتته وزارة الدفاع 
اليابانيتتة لبحث م�ساألة تزويد قتتوات الدفاع الوطني 

باأ�سلحة هجومية، وفقا ل�سحيفة "نيكاي".
وال يتتزال ت�سليح اجلي�تتش الياباين حتتتى االآن يتوافق 
متتع هدف الدفاع عن التتذات وحماية اأمن البالد، بعد 
اأن اأقتترت اليابتتان د�ستوريا مبتتداأ التخلي عن احلرب 

كو�سيلة حلل النزاعات.
وبالرغتتم متتن اأن قتتادة البتتالد مل ي�ستبعتتدوا نظريتتا 

اإمكانيتتة توجيتته �رسبات �سد قواعد للعتتدو اإذا تعذر 
درء العتتدوان باأية و�سائل اأخرى، غتتري اأن اليابان مل 
تكتتن بحوزتها اأ�سلحة هجوميتتة مثل �سواريخ عابرة 
للقتتارات اأو قاذفات ا�سراتيجية اأو حامالت طائرات 
�ساربتتة. ويتوقتتع ا�ستكمتتال بحتتث هتتذا املو�ستتوع 
بحلول �سيف 2018، اإذ اأن على وزارة الدفاع تقدمي 
خطتتوط عري�ستتة لتطويتتر املوؤ�س�ستتة الع�سكريتتة على 

املدى املتو�سط )5 �سنوات( يف نهاية العام ذاته.
كمتتا اأنه متتن املفر�تتش اأن يتتدرج م�تترسوع االإنفاق 
الدفاعتتي ملتتدة ال�سنتتوات الع�رس املقبلتتة يف ميزانية 
عتتام 2019. ويدور احلديث عتتن تزويد قوات الدفاع 

باأنتتواع اأ�سلحتتة قتتادرة علتتى توجيتته �رسبتتات �سد 
قواعتتد العتتدو ب�سواريتتخ "توماهتتوك" املجنحة من 
متتن ال�سفن و�سواريخ "جتتو – اأر�ش" من املقاتالت 
وغريهتتا متتن االأ�سلحتتة. ومتتن دواعتتي هتتذا التوجتته 
اليابتتاين اجلديد ما نفذته كوريا ال�سمالية موؤخرا من 
تدريبات ت�سمنت حماكاة �تترسب القواعد الع�سكرية 
االأمريكيتتة املتواجتتدة يف االأرا�ستتي اليابانيتتة. كما 
اأن جنتتاح بيونغ يانغ يف اإجتتراء جتربتني لل�سواريخ 
البالي�ستية العابرة للقارات، زاد من خماوف طوكيو، 
واأعطى اأوراقا جديدة لدعاة تعزيز القدرات الع�سكرية 

للبالد.

املنتهيتتة  الروانتتدي  الرئي�تتش  انتختتاب  اأعيتتد 
واليتتته بتتول كاغامتتي، التتذي يحكتتم البتتالد منذ 
1994 لواليتتة ثالثتتة من �سبع �سنتتوات، وفق ما 
اأظهتترت نتائج جزئيتتة لالقراع ن�رستهتتا اللجنة 
االنتخابيتتة ال�سبتتت. وبعتتد فتترز زهتتاء ثمانتتني 
يف املئتتة متتن االأ�ستتوات، ح�ستتل كاغامتتي علتتى 
98،66 من االأ�سوات. ودعي حواىل 6.9 ماليني 
ناختتب باالإجمتتال لتتالإدالء باأ�سواتهتتم يف هتتذه 
االنتخابتتات، التتتي تناف�تتش فيهتتا كاغامي )59 
عامتتا( متتع مر�سحني غتتري معروفتتني يف اأو�ساط 
الروانديتتني، ومل يكتتن متوقعتتا اأن ي�ستتكال خطتترا 
عليتته، وهمتتا فرانك هابينيتتزا من حتتزب اخل�رس 
الدميقراطي املعار�تتش واملر�سح امل�ستقل فيليبي 
مباميانتتا، ال�سحفي ال�سابتتق الذي ق�سى اأكرث من 

20 �سنة يف املهجر.
يذكتتر اأن هتتذه اآختتر واليتتة رئا�سيتتة مدتهتتا �سبع 
�سنتتوات، حيتتث تقتترر اأن تقت�رس الواليتتة بخم�ش 
�سنتتوات م�ستقبال. يحكتتم كاغامي البتتالد منذ اأن 
اأطاحت اجلبهة الوطنيتتة الرواندية، حركة التمرد 
التتتي كان يقودهتتا، يف يوليتتو 1994 بحكومتتة 
املتطرفتتني الهوتو، وو�سعت حتتدا حلملة االإبادة، 
التي بتتداأت قبل ذلك بثالثة اأ�سهتتر، واأودت بحياة 

اأقلية التوت�سي. األف �سخ�ش، معظمهم من   800

بعد إغالقها قبل ثالثة أشهر ..  العوامية تستغيث بالعالم من انتهاكات الجيش السعودي

رواندا تعيد انتخاب هل تتهيأ اليابان لحرب هجومية؟
كاغامي رئيسًا لها طوكيو_ وكاالت

كيغالي_وكاالت

بغداد_ دانيا رافد 

مصر ترد على شكوى قطر أمام مجلس األمن
قتتال منتتدوب م�تترس الدائتتم لتتدى جمل�تتش االأمن، عمتترو اأبو 
العطتتا، ال�سبتتت، اإن ر�سالتتة منتتدوب قطتتر ب�ستتاأن ا�ستختتدام 
م�تترس ع�سويتها يف جمل�ش االأمن لتحقيتتق اأهداف �سيا�سية 

ت�سمنت العديد من املغالطات واالأكاذيب.
وجتتاءت ت�رسيحات عمرو اأبو العطا، ردا على ال�سكوى التي 
تقدمتتت بهتتا قطتتر اإىل جمل�ش االأمتتن الدويل واالأمتتني العام 
لتتالأمم املتحتتدة، اأنطونيتتو غوتريي�تتش، �سد م�تترس، اتهمتها 
فيهتتا بت"ا�ستغالل ع�سويتها داخل املجل�ش لتحقيق اأغرا�ش 

�سيا�سية خا�سة".
واأو�ستتح مندوب م�تترس الدائم لدى جمل�ش االأمتتن اأن ر�سالة 

الدوحة ال ت�ستحق الرد .
واأ�ستتاف اأبتتو العطا "من الطبيعتتي اأال تتفهتتم الدوحة، التي 
تتخذ من دعم االإرهاب والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
�سيا�ستتة لها، التزام كافة التتدول اأع�ساء االأمم املتحدة، ومن 
بينهتتا م�تترس، وفقا الأحتتكام االتفاقيتتات الدوليتتة وقرارات 
جمل�تتش االأمتتن امللزمتتة مبكافحة االإرهتتاب بكافتتة اأ�سكاله 
و�ستتوره". واأكتتد اأن االلتتتزام باالأحتتكام والقتترارات يفر�ش 
علتتى م�رس ك�سف ممار�سات واأن�سطتتة قطر، التي تقدم الدعم 
املتتايل واالأيديولوجي للجماعات االإرهابيتتة، م�سريا اإىل اأن 
ن�ساطهتتا مل يقت�رس على دول منطقة ال�تترسق االأو�سط، واإمنا 
طتتال دوال اأختترى يف العامل. و�ستتدد اأبو العطتتا يف رده على 
اأن م�تترس تعمتتل جاهدة علتتى تنفيذ قتترارات االأمم املتحدة، 
وتطالتتب دائما ب�رسورة حما�سبتتة جمل�ش االأمن للدول التي 
ال متتثتتل لتلك القتترارات، م�ستتريا اإىل مطالبتتة م�رس جمل�ش 
االأمتتن التحقتتق فيمتتا يتتردد عن قيتتام النظتتام القطري يف 
حتتاالت حمددة بدعم االإرهاب. وبتتنّي امل�سوؤول امل�رسي اأن 
دعتتم االإرهاب �سواء بالتمويل، اأم االإمداد بال�سالح، اأو توفري 
املتتالذ للفاريتتن، اأو التحري�ش اأوالرويج لتته، يعترب جرمية 
ال تقتتل وطتتاأة وج�سامة عتتن العمل االإرهابتتي ذاته وتتطلب 

حما�سبة ال�سالعني فيه.
واأ�ستتاف "اإنتته لي�ش متتن امل�ستغتترب اأن جتد الوفتتد القطري 
ينتتربي منفتتردا باالإ�ستتارة يف ر�سالتتته اإىل اأن وفتتد م�تترس 
ي�ستغتتل رئا�ستتته للجنة مكافحتتة االإرهتتاب بغر�ش حتقيق 
اأهداف �سيا�سية خا�سة، وحماولة ت�سفية ح�سابات مع دول 

معينة".

القاهرة_ وكاالت

دعي املوريتانيون اىل 
االدالء با�سواتهم ال�سبت 
يف ا�ستفتاء حول تعديل 

د�ستوري تدينه احزاب 
املعار�سة الرئي�سة التي 

دعت اىل مقاطعته.

نواكشوط_وكاالت


