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ليبيا في  مهاجرين  لتعذيبهم  رجال  ثالثة  على  القبض  تلقي  إيطاليا 
أمر ممثلو االدعاء في إيطاليا بالقبض على ثالثة أشخاص 
لالشتباه في أنهم عذبوا مهاجرين في مركز احتجاز بشمال 
غرب ليبيا. وق��ال األم��ر القضائي ال��ذي اطلعت عليه رويترز 
إنه ُيعتقد أن الرجال، وهم غيني )22 عاما( ومصريان )24 

و26 عاما(، جزء من مجموعة خطفت وأساءت معاملة عشرات 
األشخاص. وجمع ممثلو االدع��اء شهادات من عدة مهاجرين، 
احُتجزوا في القاعدة العسكرية السابقة مبدينة الزاوية، قالوا 
إنهم تعرفوا على سجانيهم السابقني بني سكان مركز لتسجيل 

املهاجرين في صقلية.
وذكرت وثيقة قضائية أن أحد املهاجرين قال لرجال القضاء 
”تعرضت للضرب مرات عدة. عانيت عذابا حقيقيا ترك آثارا 

على جسدي... تعرضت للجلد بأسالك كهربائية“.
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ية د لسعو ا ت  ملنشآ ا ف  ستهد ا ي  لذ ا  » ق ملسبو ا غير  « م  لهجو ا على  ًا  د ر ُنعّد   : كا مير أ

ليست  إيران  تهديدات  سلمان:  بن  محمد 
والعالم املنطقة  ضد  بل  للرياض  موجهة 

ذكرت وكالة األنباء السعودية، أن ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
تلقى اتصاالً هاتفياً من وزير الدفاع األميركي 

مارك إسبر.
وأكد وزير الدفاع األميركي خالل االتصال 
على دعم ب��الده الكامل للمملكة في موقفها 
جت��اه االع��ت��داءات األخ��ي��رة التي مت��ت على 
معملني نفطيني في بقيق وخريص، مشيراً 
إل��ى أن ب��الده ت��درس كل اخل��ي��ارات املتاحة 

ملواجهة هذه االعتداءات على اململكة.
من جهته، أكد ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان أن التهديدات اإليرانية 
ليست موجهة ضد اململكة فحسب، وإمنا 

تأثيرها يصل إلى الشرق األوسط والعالم.
وأكد العاهل املغربي امللك محمد السادس 
وق��وف ب��الده الى جانب السعودية ضد أي 
تهديد يطال اراضيها وسيادتها الوطنية 
مشددا على ان امن واستقرار السعودية جزء 

ال يتجزا من امن واستقرار املغرب.
ج��اء ذل��ك ف��ي برقية بعث بها العاهل 
امل��غ��رب��ي امل��ل��ك محمد ال��س��ادس ال��ى خ��ادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
على اث��ر الهجوم االره��اب��ي ال��ذي استهدف 
منشأتي نفط تابعتني لشركة )ارام��ك��و( 

السعودية.
واع��رب العاهل املغربي في برقيته عن 
ادانته واستنكاره الشديدين للعدوان على 
منشأتي النفط السعوديتني معتبرا ان هذا 
العدوان يشكل ايضا »تهديدا لألمن والسلم 

في العالم«.
واكد تضامن املغرب ووقوفها الدائم الى 
جانب السعودية ضد أي تهديد يستهدف 
سالمة اراضيها وسيادتها الوطنية وفي 
»وج���ه أي م��ح��اول��ة دنيئة للنيل م��ن امن 
واستقرار بلدكم الشقيق«.واشار الى اواصر 
االخ��وة الصادقة والتضامن الفاعل التي 

تربط العاهلني والبلدين والشعبني الشقيقني 
م��ؤك��دا االل��ت��زام واالمي���ان ال��راس��خ بوحدة 

املصير.
وأك��د الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب 
اس��ت��ع��داد ب���الده ال��ت��ام خل���وض احل���روب 
والنزاعات على الرغم من تفضيله جتنب 

ذلك.
وق��ال الرئيس ترامب للصحفيني خالل 
استقباله ولي عهد البحرين االمير سلمان 
بن حمد آل خليفة في البيت األبيض »ان 
الواليات املتحدة أكثر استعدادا من اي وقت 
مضى خلوض النزاعات ضد اي طرف اال اننا 

نرغب بالتأكيد جتنب هذا االمر«.
واضاف ان الواليات املتحدة متتلك أحدث 
وأق��وى النظم العسكرية اال انها »ال تريد 
احل��رب م��ع اي���ران أو غ��ي��ره��ا«.وش��دد على 
استمرار استخدام الوسائل الدبلوماسية 
مع اي��ران مضيفا »اعلم انهم يريدون عقد 

صفقة«.
وح��ول ما اذا كانت اي��ران مسؤولة عن 
ال��ه��ج��وم ال���ذي اس��ت��ه��دف م��ن��ش��آت نفطية 
س��ع��ودي��ة ق���ال ت��رام��ب »ي��ب��دو ذل���ك ولكن 
سنخبركم بشكل ح��اس��م ح��ول ه��ذا االم��ر 
حيث اننا نقوم بالتحقيقات للتأكد من هذه 

الفرضية«.
وكانت طائرات مسيرة استهدفت منشآت 
تابعة لشركة النفط السعودية )ارامكو( في 
منطقة )بقيق( و)هجرة خريص( ما أدى إلى 

نشوب حرائق فيها.
وأعلنت الواليات املتحدة أنها تستعد للرد 
على هجمات »غير املسبوقة« على منشأتني 

ملجموعة أرامكو النفطية العمالقة.
وأفاد ترامب أن الواليات املتحدة مستعدة 
ملساعدة حليفتها السعودية بعد الهجمات 

التي تسببت بارتفاع أسعار النفط العاملية.
وق��ال »ال أسعى للدخول في ن��زاع، لكن 

أحياًنا عليك القيام بذلك. كان الهجوم كبيراً 
ج���داً لكن ق��د يتم ال���رد عليه بهجوم أكبر 
بكثير«. وأض��اف »بالتأكيد، سيبدو األمر 

لكثيرين بأن إيران هي الفاعل.«
بدوره، أشار وزير الدفاع األميركي مارك 
إسبر كذلك إل��ى دور إي��ران كقوة مزعزعة 
لالستقرار ف��ي املنطقة إال أن��ه ل��م يتهمها 

مباشرة بتنفيذ الهجوم.
وق���ال إن اجل��ي��ش األم��ي��رك��ي يعمل مع 
شركائه »للتعاطي م��ع ه��ذا الهجوم غير 

املسبوق والدفاع عن النظام الدولي الذي 
تقّوضه إيران«.

وب��ع��د ي��وم م��ن الهجمات، أع��ل��ن البيت 
األبيض أن ترامب قد يلتقي نظيره اإليراني 
ح��س��ن روح��ان��ي ع��ل��ى ه��ام��ش اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك 

األسبوع القادم.
وقال الكرملني إنه لم يتلق طلبا رسميا من 
أي طرف حتى تلعب موسكو دور الوسيط 
بني السعودية وإيران في أعقاب الهجوم على 

منشأتي نفط سعوديتني.
وق��ال دميتري بيسكوف املتحدث باسم 
الكرملني للصحفيني في مؤمتر عبر الهاتف 
إن موسكو ل��م حتصل على أي معلومات 
جديدة بشأن الهجوم قد تفضي إلى أي نتائج 

نهائية.
وأض��اف ”ال نحبذ أي نوع من االتهامات 
أوالنتائج املتسرعة بشأن املسؤول عن هذا 

الهجوم“.
وقال وزير اخلارجية البريطاني دومينك 

راب، إن اململكة املتحدة ستعمل مع شركائها 
الدوليني لتحديد الرد األوسع واألكثر فاعلية 
على الهجمات التي تعرضت لها املنشآت 

النفطية التابعة ألرامكو السعودية.
ودان راب في تغريدة له على »تويتر«، 
الهجوم اإلرهابي الذي تعرضت له املنشآت 
النفطية. وأضاف راب أنه حتدث مع نظرائه 
في السعودية وأملانيا وفرنسا والواليات 
املتحدة لبحث آلية الرد على اجلهة املتورطة 

في ذلك الهجوم.

البحرين توقع صفقة 
لشراء صواريخ باتريوت 

األميركية
قال ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
إن بالده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من 

صواريخ باتريوت األميركية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريحات صحافية لألمير سلمان 
خالل اجتماع مع الرئيس األميركي دونالد ترمب في 
البيت األبيض. وقال الرئيس األميركي دونالد ترمب، 
إن واشنطن ال تريد احلرب لكنها مستعدة لكل اخليارات. 
وأض���اف أن��ه »علينا أن نعرف أوال م��ن امل��س��ؤول عن 

استهداف املنشآت النفطية في السعودية«.
وأك���د ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ف��ي م��ؤمت��ر صحافي في 
واشنطن عقب لقاء ولي عهد البحرين األمير سلمان بن 
حمد بن عيسى آل خليفة، أن السعودية لديها معلومات 
كثيرة حول من يقف وراء هجوم أرامكو. وتابع »لسنا 
على عجلة، وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج 

النهائية لهجوم أرامكو«.
وقال ترمب سيتم اإلعالن قريبا عن مصدر االعتداءات 

على منشآت النفط التابعة ألرامكو في السعودية.

دخان يتصاعد من موقع القصف التابع الرامكو

األوسط الشرق  في  لالستقرار  مزعزعة  قوة  األميركية«:إيران  »الدفاع 

خلوضها جاهزون  وترامب:  »اخلليج«..  على  تخيم  احلرب  ظالل 

تونس: قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة »الرئاسة« الثانية
أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
أن النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية 
بعد احتساب 71 باملئة من األصوات أظهرت 
أن املترشح املستقل قيس سعيد ال ي��زال 
يتصدر الفائزين بنسبة 8ر18 باملئة من 
األص��وات يليه نبيل القروي بنسبة 4ر15 

باملئة.
وق���ال رئ��ي��س هيئة االن��ت��خ��اب��ات نبيل 
بفون في مؤمتر صحفي أن مرشح )حركة 
النهضة( عبدالفتاح مورو جاء في املرتبة 
الثالثة بنسبة 13 باملئة يليه املترشح 
املستقل عبد الكرمي الزبيدي بنسبة 3ر10 
باملئة ويوسف الشاهد في املرتبة اخلامسة 

بنسبة 4ر7 باملئة من األصوات.
واعلنت هيئة االنتخابات ستعلن أمس  
الثالثاء عن النتائج األولية للدور األول من 
االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها وذلك 
في حدود منتصف النهار بتونس مشيرا إلى 
أن 80 باملئة من الهيآت الفرعية لالنتخابات 
أمتت عمليات احتساب األص��وات في الدور 
األول من االنتخابات الرئاسية وأحالت 
محاضر التجميع على الهيئة العليا املستقلة 

وأوض��ح أن مجلس الهيئة سيجتمع في 
وقت الحق للمصادقة على محاضر الفرز 
قبل اإلع��الن عن النتائج األولية.من جهته 
شدد عضو هيئة االنتخابات سفيان العبيدي 
على أن الهيئة تعمل في كنف االستقاللية 
وال تخضع ألي ض��غ��وط ب��دل��ي��ل نشرها 

للنتائج األولية اجلزئية والتي أظهرت تقدم 
مترشحني إثنني من خارج منظومة احلكم في 

إشارة إلى قيس سعيد ونبيل القروي.
وقال العبيدي إن مجلس الهيئة سيجتمع 
للمصادقة على محاضر االقتراع ال��واردة 
من الهيئات الفرعية وخصوصا من اخلارج 
مالحظا تواصل تقدم املترشحني قيس سعيد 
)مستقل( ونبيل القروي )حزب قلب تونس( 
على حساب بقية منافسيهم اثر االنتهاء من 

فرز 71 باملئة من األصوات.
وأوض��ح أن النتائج ال��واردة حاليا على 
الهيئة من ط��رف الهيئات الفرعية تشير 
بشكل شبه رس��م��ي ال��ى تنظيم دور ثان 
لالنتخابات الرئاسية يقتصر على مرشحني 
اثنني وهما صاحبا املركز األول والثاني في 
الدور األول. وأضاف أن إجراء جولة ثانية 
في االنتخابات الرئاسية يستند الى قرار 
تتخذه الهيئة بعد البت في مختلف التقارير 
ال���واردة عليها مشيرا إل��ى أن موعد ال��دور 
الثاني لالنتخابات الرئاسية سيكون إما 
يوم 29 سبتمبر اجلاري أو 6 أكتوبر املقبل 

وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر.
يذكر أن نسبة املشاركة في االنتخابات 
الرئاسية السابقة ألوانها التي دارت بتونس 
بلغت 02ر45 باملئة داخل التراب التونسي 
و7ر19 باملئة ب��ال��دوائ��ر االنتخابية في 
اخلارج وفق ما أعلنته هيئة االنتخابات في 

جانب من املؤمتر الصحافيندوة صحفية .

قصف »مجهول«
 في البوكمال و10 قتلى

 من ميليشيات إيرانية
قتل عشرة مقاتلني عراقيني موالني إليران جراء غارات شنتها طائرات 
حربية مجهولة في منطقة البوكمال في شرق سوريا، احلدودية مع 

العراق، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وقال مدير املرصد لوكالة فرانس برس إّن »الغارات استهدفت ثالثة 
مواقع للحرس الثوري اإليراني ومجموعات موالية لها« في ريف دير 

الزور الشرقي، من دون أن يتمكن من حتديد اجلهة التي نّفذت الغارات.
ويعتبر هذا االستهداف هو الثاني من نوعه في سبتمبر، بعد ضربات 

إسرائيلية قتلت 18 من اإليرانيني وامليليشيات املوالية في البوكمال.
كما أف���ادت صحيفة »ه��آرت��س« اإلسرائيلية ف��ي وق��ت سابق بأن 
ميليشيات مدعومة من إيران، تعرضت لضربات جوية، ليل االثنني، على 

احلدود بني العراق وسوريا.
إلى ذلك، أفاد مراسل »العربية« بأن قائم مقام معبر القائم املالصق 
للحدود العراقية - السورية أكد سماع انفجارات في ح��دود الساعة 
الثانية عشرة والنصف ليالً )بالتوقيت احمللي(، دون أن تعرف طبيعة 

تلك االنفجارات.
وك��ان مصدر أمني في حكومة األنبار احمللية، أكد في وقت سابق، 
الثالثاء، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البوكمال السورية القريبة 
من الشريط احل��دودي مع العراق غربي األنبار، بحسب ما نقلت عنه 
وسائل إعالم عراقية محلية. وأضاف أن القوات األمنية شددت إجراءاتها 

االحترازية على طول الشريط احلدودي مع سوريا حتسبا ألي طارئ.
يذكر أنه في التاسع من سبتمبر استهدفت مقار تابعة مليليشيات 
للحشد في منطقة البوكمال، ومن بينها مقار ميليشيات حركة اإلبدال 
وحيدريون وحزب الله العراقي. وأوضح املرصد في حينه أن االنفجارات 

وقعت جراء قصف طائرات يرجح أنها إسرائيلية.

األردن: ال بوادر حل ألزمة إضراب املعلمني 
وتوسع مبادرات »تعويض الطلبة« 

لم تشهد الساحة التربوية األردنية »ب��وادر حل« ألزمة إضراب 
املعلمني في املدارس احلكومية مع دخولها يومها السابع وسط توسع 
املبادرات املجتمعية بتعويض طلبة املرحلة الثانوية ما فاتهم من 

حصص دراسية.
وما يعكس غياب »ب��وادر احلل« هو التلويح التصعيدي لنائب 
نقيب املعلمني ناصر نواصرة في بث على موقع )فيس.بوك( بعزم 
معلمني تقدمي استقاالتهم بسبب اعتداءات تعرضوا لها من قبل األمن 

العام في اعتصامهم قبل نحو عشرة أيام على قوله.
 في مقابل ذلك نفى مصدر رفيع املستوى بوزارة التربية والتعليم 
أن يكون هناك استقاالت تلقتها مديريات التربية في مختلف محافظات 
اململكة في وقت كان الوزير الدكتور وليد املعاني قد أوعز بقبول أي 

استقالة من أي معلم وفق ما أوردته وسائل إعالم محلية.
وف��ي ظل احل��وار »املعلق« بني احلكومة واملعلمني ومتسك كل 
طرف مبوقفه ارتفعت التساؤالت في األوساط التربوية والتعليمية 
واالجتماعية ح��ول حقوق الطلبة ب��امل��دارس احلكومية في تلقي 

تعليمهم ومساواتهم بأقرانهم في املدارس اخلاصة.
وسلطت وكالة األنباء األردنية الضوء في تقرير لها على ما أسمته 
»ضحية اإلضراب« وهم الطلبة الذين وجدوا أنفسهم رهينة لألزمة 

التي بدأتها نقابة املعلمني املطالبة بزيادة عالوة التعليم 50 في املئة 
وغياب احلل التوافقي مع وزارة التربية والتعليم.

وذكرت أن »لم يشفع تأكيد الدستور االردني على احلق في التعليم 
لألردنيني ودور نقابة املعلمني باحملافظة على متطلبات العملية 
التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم االضرار بحقه في التعلم« في 

إيقاف النقابة لإلضراب.
في غضون ذلك يظهر بأن اخليارات القانونية متاحة أماما اجلانب 
احلكومي إذا ما استمر اإلض��راب دون التوصل إلى حل توافق عليه 
النقابة الرافضة مسبقا للمقترحات احلكومية مبضاعفة املردود املالي 

وربطه مبؤشرات قياس األداء الوظيفي.
وم��ا يرجح ه��ذه اخل��ي��ارات هو تلميح رئيس ال���وزراء األردن��ي 
الدكتور عمر الرزاز في مقابلة خاصة مع التلفزيون األردني األسبوع 
املاضي بأن اإلضراب له جانب قانوني الفتا إلى أنه إذا ما استمر »فلكل 

حادث حديث«.
وفيما يتعلق باملبادرات املجتمعية قالت وكالة األنباء األردنية إن 
املبادرات قد توسعت في احملافظات املختلفة باألردن لتدريس طلبة 
املرحلة الثانوية ومعاجلة »اآلثار السلبية« نتيجة التحاق الطلبة 

مبدارسهم بعد دخول اإلضراب أسبوعه الثاني.

م ل��ه��ج��و ا ب  عقا أ في  ن  ا ير إ و ي��ة  د ل��س��ع��و ا بني  ط��ة  س��ا ل��ل��و ط��ل��ب��ًا  ن��ت��ل��ق  لم   : م��ل��ني ل��ك��ر ا

ال��س��ع��ودي��ة  ام����ن  امل���غ���رب���ي:   ال���ع���اه���ل 
امل��غ��رب اس��ت��ق��رار  م��ن  ي��ت��ج��زأ  ال  ج���زء 
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