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سوريا تبعث برسالتني لألمم املتحدة ومجلس األمن إلدانة غارات للتحالف الدولي

استشهاد  26مدني ًا ..مجزرة جديدة للتحالف األميركي في هجني السورية

ً
مسلحا لجيش العزة شمال حماة
مقتل وجرح أكثر من 50
األردن يؤكد عزمه على إزالة مخيم الركبان

دم��ش��ق ـ وك�����االت :بعثت س���وري���ا ،السبت،
رسالتني لألمم املتحدة وجملس األمن الدولي،
إلدان���ة غ���ارات للتحالف ال��دول��ي��ة أس��ف��رت عن
مقتل مدنيني .وقالت وكالة «سانا» السورية
الرمسية إن «وزارة اخلارجية توجه رسالتني إىل
أمني عام األمم املتحدة ورئيس جملس األمن
بشأن اجلرمية اليت ارتكبتها طائرات التحالف
غ�ير الشرعي ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات املتحدة،
مساء أمس ،واليت أدت الستشهاد حنو  26مدنيا
يف قرية هجني شرق مدينة دير الزور».
وأض���اف���ت اخل���ارج���ي���ة «اجل���رمي���ة البشعة
يف هجني ت��ع��ري م��رة أخ���رى م��زاع��م ال��والي��ات
املتحدة الزائفة عن مكافحة اإلره��اب ،وتؤكد
أن ه��دف��ه��ا ق��ت��ل أك�ب�ر ع���دد مم��ك��ن م��ن أب��ن��اء
الشعب السوري» .كما جددت سوريا مطالبتها

جملس األم��ن بتحمل مسؤولياته ملنع تكرار
اع��ت��داءات التحالف ال��دول��ي واخت���اذ م��ا يلزم
إلنشاء آلية دولية مستقلة وحمايدة للتحقيق.
وكانت وكالة «سانا» احلكومية قد أفادت
مبقتل  26مدنيا بينهم نساء وأط��ف��ال ،جراء
غ��ارة جوية ق��ام بها التحالف ال��دول��ي يف حي
حوامة مبدينة هجني يف ريف دير الزور الشرقي،
أمس اجلمعة.
وذكرت «سانا» نقال عن مصادر ،أن طريان
«التحالف ال��دول��ي كثف ع��دوان��ه على بلدة
هجني حيث استهدف منازل املواطنني بعشرات
ال��غ��ارات م��ا تسبب باستشهاد  26مدنيا على
األق��ل بعضهم م��ن األط��ف��ال والنساء وإصابة
العشرات جبروح ووقوع دمار كبري يف املنازل».
وتأتي هذه اجمل��زرة بعد « »4أيام فقط على

قصفه منطقة السوق اجلديد يف بلدة هجني
بقنابل مصنعة من الفوسفور األبيض احملرم
دول��ي��ا م��ا تسبب ب��وق��وع إص��اب��ات ب�ين املدنيني
واشتعال العديد من احملالت التجارية واملنازل
السكنية وإرغام العديد من العائالت على ترك
منازهلا للنجاة حبياتها.
من جهة اخ��رى قتل  23مسلحاً على األقل
وجرح أكثر من  30آخرين من «جيش العزة»
و»حراس الدين» خالل إشتباكات مع اجليش
ال��س��وري جنوب غ��رب مدينة اللطامنة مشال
محاة على حمور الزالقيات.
وقال مصدر ميداني إن االشتباكات وقعت
بعد استهداف «جيش العزة» و»حراس الدين»
نقاط للجيش السوري وعناصر تقوم بعمليات
رصد واستطالع لكشف أي حترك للمسلحني.
وأش����ار امل��ص��در إىل أن فصيل جيش العزة
ك����ان م��ت��ح��ض��راً ل���ش ّ
���ن غ������ارات ع��ل��ى ن��ق��اط
للجيش السوري ،كما حصل قبل أي��ام خالل
هجوم هليئة حترير الشام على نقاط للجيش

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في الحديدة

اليمن ..بدر 1الباليستي يدك معسكرا مستحدثا للجيش السعودي في عسير
واشنطن تقرر بالتشاور مع الرياض وقف تزويد طائرات التحالف بالوقود

صنعاء ـ وك���االت :أعربت مفوضة األمم
املتحدة السامية حل��ق��وق اإلن��س��ان ،ميشيل
باشيليت ،ال��س��ب��ت ،ع��ن ب��ال��غ استيائها من
استمرار وق��وع ضحايا مدنيني ج��راء تصاعد
ال��ق��ت��ال مبحافظة احل��دي��دة غ��رب��ي اليمن،
داعية مجيع أطراف النزاع إىل احرتام حقوق
اإلنسان وإىل وقف فوري للتصعيد العسكري
الذي يهدد بتفاقم حالة انعدام األمن الغذائي
الكارثية لنحو  14مليون شخص يف مجيع
أحناء اليمن.
وح��ث��ت باتشيليت يف ب��ي��ان ن��ش��ره موقع
امل��ف��وض��ي��ة ،ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��س��ك��ري يف اليمن
ال��ذي ت��ق��وده السعودية ،ومج��اع��ة أن��ص��ار اهلل
وال��ذي��ن مي��دون السالح ألط��راف ال��ن��زاع على
اخت��اذ خطوات فورية إلنهاء معاناة املدنيني
يف اليمن.
وأش���ارت باتشيليت إىل أن املعلومات اليت
تلقاها مكتب حقوق اإلن��س��ان التابع لألمم
املتحدة« ،مت تنفيذ  110غارة جوية على األقل
يف احلديدة وصعدة وصنعاء بني  31أكتوبر/
ت��ش��ري��ن األول و 6ن��وف��م�بر/ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي،
م��ع تكثيف إض��ايف منذ ذل��ك احل�ين .حتلق
ال��ط��ائ��رات احلربية التابعة للتحالف على
علو منخفض يف مدينة احلديدة منذ صباح
اخلميس ،بينما تقوم قوات أنصار اهلل بإطالق
ص��واري��خ مضادة للطائرات وق��ذائ��ف اهل��اون،
واستمرت االشتباكات العنيفة يف الشوارع».
وتابعت مفوضة األم��م املتحدة السامية
حل��ق��وق اإلن���س���ان ،يف س��ي��اق ال��ب��ي��ان «ت��أك��د
مقتل  23مدنيا على األقل يف مدينة احلديدة
منذ  24أكتوبر ،لكن اخلسائر احلقيقية قد
تكون أعلى من ذلك بكثري .وقد نزح حوالي
 445.000شخص داخليا يف مدينة احلديدة
منذ أوائل شهر يونيو/حزيران املاضي».

السوري بريف أبو الظهور .وأشار املصدر إىل أن
جمموعة للجيش السوري تقدمت لتمشيط
امل��ن��ط��ق��ة ال�ت�ي أط��ل��ق م��ن��ه��ا امل��س��ل��ح��ون ال��ن��ار
باجتاه النقاط العسكرية .ودارت معارك عنيفة
استمرت عدة ساعات استقدم خالهلا املسلحون
تعزيزات مزودة بسالح ثقيل من «هيئة حترير
الشام» (جيش أبو بكر) و»ح��راس الدين» ،ما
أدى إىل مقتل  23مسلحاً من «جيش العزة»،
وإص��اب��ة  30آخرين دون معلومات عن خسائر
«اهل��ي��ئ��ة» و»ح����راس ال���دي���ن» .وك���ان «جيش
ال��ع��زة» رف��ض بنود ات��ف��اق سوتشي يف بيان له
أعلن فيه أن��ه «ل��ن يقبل املنطقة العازلة من
طرفهم فقط إىل جانب رف��ض تسيري دوري��ات
ل��ل��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���روس���ي���ة يف املنطقة
املنزوعة السالح».
من جانبه أعلن األردن خالل مباحثات مع
ممثلني ع��ن روس��ي��ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة حول
قضية الالجئني السوريني ،عن متسكه بضرورة
إزال��ة معسكر الركبان لالجئني ،وال��ذي يقيم
فيه  50ألف الجئ.
وذك��ر اجلانب األردن���ي ،أن اخلطوة تهدف
أساسا إىل خفض مستوى التوتر يف هذه املنطقة
احلساسة القريبة من احلدود السورية األردنية.
وأع��ل��ن��ت اخل��ارج��ي��ة األردن���ي���ة ،أن ع ّ��م��ان تؤيد
اخلطة الروسية املتعلقة بتنظيم عودة املقيمني
يف املخيم طوعا إىل مناطق إقامتهم األصلية
يف ال��وط��ن وال�تي ح��رره��ا اجليش ال��س��وري من
«داع��ش» .وقال ماجد القطارنة الناطق باسم
اخلارجية األردنية« :تركز املباحثات الروسية
األم��ري��ك��ي��ة األردن���ي���ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ع��ن حلول
جذرية لقضية توفري الظروف الضرورية لعودة
الالجئني طوعا إىل مناطقهم».
وأشارت مصادر استخباراتية ،إىل أن اخلطة
ال��روس��ي��ة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��ت��ف��اوض م��ع شيوخ
القبائل السورية واملتمردين السابقني املؤيدين
للغرب املتوارين يف املنطقة احمليطة باملخيم،
حتى يتمكنوا من تأمني ممر آمن إىل األراضي
اليت تسيطر عليها احلكومة السورية واملناطق
ال��ش��م��ال��ي��ة م���ن س���وري���ا ال��ت�ي ت��س��ي��ط��ر عليها
امل��ع��ارض��ة .وي���رى ممثلو العشائر ،أن العديد
من الالجئني خيشون العودة إىل املناطق اليت
تسيطر عليها احل��ك��وم��ة ال��س��وري��ة خ��وف��ا من
جتنيدهم يف اجليش.

أربيل تشترط على بغداد ..ال تفاهمات أو
تطبيع إال باالنسحاب العسكري من كركوك

مبادرة نيابية عراقية لتوزيع
عائدات النفط على املواطنني
«التحالف الدولي» يقصف
«داعش» في العراق

من جانب آخر قال وزير الدفاع األمريكي
جيمس ماتيس إنه يدعم قرار السعودية بعدم
التزود من الوقود األمريكي بسبب اكتفائها
م��ن ه��ذه امل����ادة .وأض���اف عقب لقائه نظريه
الصيين يف أرلينغتون أن القرار اختذ بالتشاور
مع احلكومة األمريكية ،م��ؤك��داً استمرار
دور واشنطن يف اليمن ع�بر بناء م��ا مساها
«ق��وات مينية شرعية» ،إضافة إىل التصدّي
«ل��ل��ق��اع��دة» و»داع����ش» يف اليمن واملنطقة،
حبسب قوله.
م��ات��ي��س أش����ار إىل أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
ستستمر بالعمل مع قوات التحالف للتقليل
من الضحايا املدنيني وتوسيع جهود اإلغاثة
االنسانية امللحة يف عموم البالد.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أفادت
بأن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف
صدد إنهاء تزويد طائرات التحالف السعودي
بالوقود.
وفيما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص العدو
الصهيوني شرق رفح

قوات االحتالل تعتقل فلسطينيني من
الضفة الغربية
القدس احملتلة ـ وكاالت :شنت قوات العدو الصهيوني ،صباح السبت،
محلة مداهمات واسعة ملختلف مناطق الضفة الغربية والقدس احملتلة
ختللها تفتيش للمنازل واعتقاالت يف صفوف الفلسطينيني.
وأف��ادت وكالة «فلسطني اآلن» نقال مصادر حملية ،أن ق��وات العدو

أن ه��ذه اخلطوة هي مث��رة انتقادات متزايدة
من قبل احلزبني اجلمهوري والدميقراطي
حل ّ
���ث ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى وق���ف بيعها
أسلحة للسعودية ،وإيقاف العمل بالطائرات
املزودة للوقود .من جهته ،وصف رئيس اللجنة
الثورية العليا يف اليمن حممد علي احلوثي
ال��دع��وات األمريكية إىل وق��ف إط�لاق النار
بالكالم ال��ف��ارغ والتضليل ،متهماً واشنطن
باملشاركة يف العدوان وأحياناً بقيادته.
ويف م���ق���ال ن��ش��رت��ه ص��ح��ي��ف��ة «واش��ن��ط��ن
ب��وس��ت» األم�يرك��ي��ة ق���ال احل��وث��ي إن «أي
م��راق��ب جل��رائ��م السعودية يف اليمن ميكنه
أن يقدم تقريراً حول القتل العشوائي آلالف
املدنيني املدنيني».
وات����ه����م احل����وث����ي ال���ت���ح���ال���ف ال���س���ع���ودي
باستخدام اجملاعة والكولريا كأسلحة حرب
وبابتزاز األمم املتحدة بالتهديد بقطع أمواهلا
وكأنها مؤسسة خريية.
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اعتقلت فجر السبت  4فلسطينيني موزعني على مناطق متفرقة من
الضفة احملتلة .ويواصل العدو الصهيوني محالته املتكررة من مداهمات
وتفتيش املنازل واعتقال املواطنني بالضفة والقدس احملتلتني بشكل
يومي .من جهة اخ��رى استشهد مساء اجلمعة ،شاب فلسطيين متأثرا
جبراح أصيب بها خالل مشاركته يف مسرية العودة شرق غزة.
وحبسب وكالة «فلسطني اآلن» فقد أعلن املتحدث باسم وزارة الصحة
الفلسطينية بغزة ،أشرف القدرة ،استشهاد الشاب رامي قحمان ( 28عاماً)
متأثرا جبراح أصيب بها برصاص جنود العدو الصهيوني شرق مدينة رفح
عصر اجلمعة .وأضاف القدرة أن  37فلسطينيا أصيبوا بالرصاص احلي
والغاز املسيل للدموع على مستوى قطاع غزة.
ومنذ  30من مارس املاضي ّ
ينظم أهالي قطاع غزة مظاهرات سلمية
يف خميمات العودة شرقي حمافظات غزة اخلمس؛ للمطالبة بتنفيذ حق
العودة وكسر احلصار عن غزة.

ب��غ��داد/ن��اف��ع الكعيب  -تقدمت جمموعة م��ن ن��واب
ال�ب�رمل���ان ال��ع��راق��ي بطلب إىل رئ��اس��ة جم��ل��س ال��ن��واب،
إلس��ت��ص��دار ق���رار يقضي باستقطاع نسبة حم���ددة من
ع��ائ��دات النفط ال��ع��راق��ي وتوزيعها بشكل مباشر على
امل��واط��ن�ين .ونقل موقع «السومرية ن��ي��وز» ع��ن النائبة
العراقية ،عالية نصيف ،أن مخسني نائباً يف الربملان
العراقي وقعوا على املبادرة .وذكرت نصيف أنها «قدمت
طلباً لرئاسة جملس النواب معززاً بتواقيع  50نائباً،
باملوافقة على إستصدار ق��رار باستقطاع مبلغ من كل
برميل نفط وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية لكل فرد
عراقي ،وذلك استناداً إىل املادة /59ف.»2
ويف وقت سابق ،أعلنت جلنة النفط والطاقة يف الربملان
العراقي السابق عن تضمني قانون الستقطاع نسبة ال
تقل عن  % 10من عائدات النفط توضع يف  4صناديق
بتجربة تعد األوىل يف البالد .والعراق ثاني أكرب منتج يف
«أوبك» بعد السعودية ،وينتج حوالي  6/4مليون برميل
يومياً من النفط وتتجه معظم صادراته من اخل��ام إىل
آسيا .ويصدر اجلانب األكرب من نفط العراق عرب مرافئ
اجلنوب وتسهم تلك اإلم��دادات بنسبة تزيد على % 95
من إيرادات البالد.
ال مشاورات أو تفاهمات أو تفاعل مع بغداد على أي
م��س��ت��وى س��ي��اس��ي إال إذا ال��ت��زم��ت احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة
باالنسحاب العسكري من كركوك..
ذاك ش����رط رئ���ي���س ك��ش��ف��ه ،ال���ق���ي���ادي يف احل���زب
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي ش���اخ���وان ع��ب��د اهلل إلمت��ام
املباحثات السياسية بني أربيل وبغداد.
ووفق ما صرح لوسائل إعالم ،فإن هذا الشرط وضعه
زعيم احلزب مسعود برزاني ،معتربا إياه نقطة انطالق
رئيسة ألي حترك من أجل تطبيع أوضاع كركوك.
ويف السياق نفسه بني ش��اخ��وان أن ح��زب ب��رزان��ي بدأ
اجتماعات يف ه��ذا ال��ش��أن م��ع ال��ق��وى السنية وحكومة
رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي ،من أجل إنهاء التواجد
العسكري يف كركوك.
* «التحالف الدولي» يقصف «داعش» يف العراق
ويف السياق ذات��ه ،قصفت ط��ائ��رات التحالف الدولي
بقيادة واشنطن ع��دة مواقع لتنظيم «داع���ش» يف جبل
قرجوغ بقضاء خممور جنوب شرقي املوصل يف العراق،
السبت ،ومل يعلن حتى اآلن عن حصيلة ضحايا «داعش»
ومواقعه املدمرة .وذكرت شبكة «رووداو» الكردية ،نقال
عن مصادرها أن «مقاتلتني من التحالف الدولي باشرتا
يف متام الساعة  8:05من صباح السبت ،يف تنفيذ قصف
مكثف ع��ل��ى ج��ب��ل ق��رج��وغ الس��ت��ه��داف م��واق��ع تنظيم
«داعش» هناك».
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خطة طوارئ واجتماع إستثنائي جمللس الوزراء بعد أمطار الكويت
الكويت ـ وكاالت :أعلن وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء الكوييت أنس الصاحل ،السبت ،أن
رئيس الوزراء دعا إىل اجتماع استثنائي لالطالع على التقارير املتعلقة باألمطار الغزيرة وآثارها.
وقال إن االجتماع سيبحث أيضا آلية دعم املتضررين من آثار األمطار ،وحماسبة املقصرين
من املسؤولني يف احلكومة أو الشركات املعنية.
وأضاف الصاحل أن جملس ال��وزراء «يتابع بكل اهتمام آثار األمطار الغزيرة اليت تشهدها
البالد ،ويباشر اإلجراءات الرامية إىل احلفاظ على سالمة املواطنني واملقيمني».
وقدم وزير األشغال الكوييت حسام الرومي استقالته ،اجلمعة ،معربا عن عميق أسفه إزاء
األضرار الكبرية اليت حلقت مبمتلكات املواطنني واملقيمني جراء األمطار.
ودعا رئيس جملس األمة الكوييت مرزوق الغامن ،احلكومة والنواب ،إىل اجتماع يف مكتب
اجمللس ،األحد ،لبحث تداعيات وآثار هطول األمطار الغزيرة وتعاطي أجهزة الدولة مع احلدث.
وانتشلت أجهزة اإلنقاذ الكويتية جثة شخص مل تعلن عن هويته كانت السيول قد جرفته.
ويتوقع خرباء الطقس أن تشهد الكويت أمطارا غزيرة مشابهة لتلك اليت شهدتها اجلمعة،
إذ وصل منسوبها يف املنطقة اجلنوبية للبالد إىل  100ملم.
وتفوق هذه الكمية قدرة شبكة تصريف مياه املطار بأربعة أضعاف ،إذ تبلغ قدرة الشبكة على
تصريف  28ملم يف الساعة ،لذلك فعلت احلكومة الكويتية خطة الطوارئ العامة.

أردوغان يحث السعودية على كشف حقيقة مقتل خاشقجي
الرياض ـ وكاالت :أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغ��ان أن أنقرة أطلعت السعودية
والواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا على التسجيالت الصوتية اخلاصة مبقتل الصحفي
السعودي مجال خاشقجي.
ويف معرض حديثه عن اغتيال خاشقجي ،قال أردوغان خالل مؤمتر صحفي يف أنقرة السبت:
«األشخاص الـ 15يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة ،واحلكومة السعودية قادرة على
الكشف عن القاتل من خالل دفع هؤالء إىل االعرتاف».
واعترب أردوغان أن «القتلة هم بالتأكيد بني األشخاص الـ 15أو الـ ،»18يف إشارة إىل «فريق
موت» يشاع أنه وصل إىل اسطنبول من السعودية قبيل مقتل خاشقجي يف مبنى قنصلية بالده
هناك يف  2أكتوبر املاضي ،وأضاف« :ال داعي للبحث عنهم يف أي مكان آخر».

الصومال ..حصيلة ضحايا تفجيرات مقديشو ترتفع
إلى  39قتيال
مقديشو ـ وك��االت :أعلنت الشرطة الصومالية أن حصيلة ضحايا التفجريات اليت هزت
مساء اجلمعة العاصمة مقديشو ارتفع إىل  39قتيال.
وقال مصدر يف الشرطة« :أكدنا مقتل  39مدنيا وإصابة  40آخرين يف تفجريات اجلمعة،
وعدد القتلى قد يرتفع ألن بعض الناس ما زالوا مفقودين» .ويوم اجلمعة ،أعلن مسؤولون أن
سيارتني مفخختني انفجرتا قرب فندقني يرتادهما مسؤولون سياسيون صوماليون واملقر العام
لقسم التحقيقات اجلنائية.
وذكر مصدر آخر أن انفجارا ثالثا وقع بعد دقائق يف املنطقة نفسها القريبة من تقاطع
كاي  4املكتظ يف وسط مقديشو.
والحقا أعلنت حركة «الشباب» الصومالية املتشددة اليت تربطها صالت بـ»تنظيم القاعدة»
مسؤوليتها عن اهلجوم.

سجن صحافي مغربي  12سنة إلدانته بـ«اعتداءات جنسية»
الرباط ـ وكاالت :حكم القضاء املغربي بسجن الصحايف توفيق بوعشرين  12سنة إلدانته
بارتكاب «اعتداءات جنسية» وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنه حممد زيان وكالة فرانس برس.
وكان بوعشرين مسجونا منذ إيقافه يف  23فرباير الفائت يف الدار البيضاء مبق ّر جريدة
ووجهت إليه اتهامات بـ«ارتكاب جنايات االجت��ار بالبشر»
«أخبار اليوم» اليت يتوىل إدارتهاّ ،
و«االستغالل اجلنسي» و»هتك عرض بالعنف واالغتصاب وحماولة االغتصاب والتحرش
اجلنسي» و«استعمال وسائل للتصوير والتسجيل».
وأدين بوعشرين بتلك التهم،جراء «أفعال ارتكبها» حبق  8صحفيات ومستخدمات ،جرى
تصويرهن واالحتفاظ بتلك املقاطع املصورة على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .وكانت
حمكمة يف الدار البيضاء ،أمرت يف وقت سابق بإجراء اختبار على األشرطة اجلنسية ،وذلك بعد
زاعما أنها أشرطة مفربكة.
أن طعن فيها دفاعه وأنكر املتهم ذاته أن تكون األشرطة عائدة لهً ،

العثور على األمني العام لـ«مؤمنون بال حدود» في أحراش ع ّمان

األردن ..مصرع  12شخصا جراء السيول الجارفة

عمان ـ وكاالت :ارتفع عدد ضحايا السيول يف األردن ،السبت ،إىل  12حالة وفاة ،وذلك بعد
انتشال جثة طفلة يف وادي اهليدان مبحافظة مادبا جنوبي العاصمة عمان.
وقالت وزيرة اإلعالم الناطق الرمسي باسم احلكومة األردنية مجانة غنيمات ،إن جملس
إدارة املركز الوطين لألمن وإدارة األزمات قرر أن يكون يف حالة انعقاد دائم ،ملتابعة احلالة
اجلوية السائدة وعمليات اإلخالء والبحث عن املفقودين.
وأضافت غنيمات أن االجتماع الذي يرأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز ،حبضور عدد من الوزراء
وقادة األجهزة املعنية« ،يتابع اإلجراءات اليت تتم حاليا على أرض الواقع يف البحث عن بقية
املفقودين ،وجهود اإلخالء واإليواء» .كما أكدت أن اجلهود اليت تقوم بها خمتلف الوزارات
واملؤسسات واألجهزة مستمرة يف خمتلف مناطق اململكة.
وكانت سيول عنيفة قد ضربت مناطق من األردن ،اجلمعة ،بعد هطول أمطار غزيرة.
هذا وأكدت متحدثة احلكومة األردنية ،أن  4إسرائيليني تواصلوا السبت مع أسرهم ،وال
تزال املعلومات عن اثنني آخرين متضاربة ،بعد اإلعالن عن فقدان  3إسرائيليني خالل سيول
األردن اجلمعة .وجاءت تصرحيات الوزيرة األردنية بعد معلومات عن انقطاع االتصال بني
إسرائيليني يف األردن وعائالتهم ،بعد أن فقدوا اجلمعة جراء السيول اجلارفة اليت تعرضت هلا
مناطق خمتلفة جنوبي األردن.
ويف سياق غري متصل عثرت األجهزة األمنية األردن��ي��ة صباح السبت على األم�ين العام
ملؤسسة «مؤمنون بال حدود» يونس قنديل بعد اختفائه يف ظروف غامضة مساء اجلمعة.
ونشر أصدقاء قنديل عرب حساباتهم يف «فيسبوك» أنباء العثور عليه مع اإلش��ارة إىل
تعرضه للضرب واإليذاء والرتهيب .وكانت مديرية األمن العام قد أعلنت أنها تلقت بالغا ورد
مساء اجلمعة باختفاء قنديل يف العاصمة عمان ،بعد العثور على مركبته.
يذكر أن «مؤمنون بال حدود» هي مؤسسة للدراسات واألحباث تأسست عام  2013ومقرها
يف مدينة الرباط املغربية ،وهلا عدة فروع ومكاتب تنسيق يف بعض الدول العربية.

