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كردي وم�صري نفذا تدمير مقر حزب «الطالباني»

يد الإرهاب تخلف � 174ضحية �شمال بغداد

ال�سي�سي جدد تكليفه بعد تقديم ا�ستقالته

محلب يبد�أ م�شاورات لت�شكيل الحكومة الجديدة
بدأ رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم
محلب م��ش��اورات��ه لتشكيل حكومة جديدة
بعد لقائه أمس الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ف��ي ق��ص��ر االت��ح��ادي��ة ح��ي��ث تقدم
باستقالة حكومته ،وحصل على تكليف من
السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلم مصدر بالقاهرة أن محلب عاد من قصر
االتحادية إل��ى مقر مجلس ال���وزراء حيث بدأ
مقابالته مع عدد من المرشحين لشغل حقائب
وزاري��ة في الحكومة المقبلة .وقال محلب في
أول تصريحات صحافية عقب لقائه السيسي
إن��ه يعمل على إنهاء تشكيل الحكومة خالل
يومين ويعتبر خطاب الرئيس في حفل تنصيبه
بمثابة خطة عمل للحكومة الجديدة .موضحا ً
لوكالة «أنباء الشرق األوس��ط» أن الحكومة
الحالية ستقوم بتسيير األعمال لحين تشكيل
الحكومة المقبلة.
�رج��ح ال��م��ص��ادر أن تشمل التغييرات
وت� ّ
المرتقبة في حكومة محلب الجديدة عددا ً من
الوزارات ذات الطبيعة الخدمية واالقتصادية،
بينما ترجح اإلبقاء على الحقائب السيادية من
دون تغيير .وكان رئيس ال��وزراء المصري قد
قدم أمس استقالة حكومته لرئيس الجمهورية
الجديد الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وقال محلب في تصريحات نقلتها الوكالة

تكرار استهداف المقرات الكردية يطرح عالمات استفهام
قتل  24شخصا ً أغلبهم من قوات
األمن الكردية في انفجار قنبلة على
ج��ان��ب ال��ط��ري��ق وس��ي��ارة مفخخة
استهدفت حاجز تفتيش ومقر لحزب
االتحاد الوطني الكردستاني شمال
العراق.
وأصيب نحو  150آخرين فيما
أكدت مصادر في القضاء أن «البحث
تحت أنقاض مقر االت��ح��اد الوطني
الكردستاني مستمر ،ويتوقع أن
ترتفع أعداد الضحايا» ،بحسب حداد
صالح في مكتب «بي بي سي» في
بغداد.
فيما أش���ار م��ص��در أم��ن��ي إل��ى أن
«الشرطة اعتقلت انتحاريا ً يرتدي
ح��زام �ا ً ناسفا ً ك��ان ينوي تفجيره
داخل مستشفى طوزخورماتو الذي
نقل ضحايا التفجيرات إليه».
ويجيء الهجوم بعد يوم واحد من
هجومين بالقنابل على مكاتب االتحاد
الذي يترأسه رئيس الجمهورية جالل
طالباني ،في بلدة جلوالء في محافظة
ديالى شرق العراق ما أسفر عن مقتل
 17شخصا ً على األقل.
وك���ان تنظيم م��ا يسمى ال��دول��ة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام ـ
داعش قد أعلن عن تبنيه التفجيرين
االنتحاريين اللذين استهدفا مقر
ال��ح��زب الوطني الكردستاني في

ناحية جلوالء بقضاء خانقين أول من
أمس ،زاعما ً أن العملية جاءت «ردا ً
على اعتقال النساء المسلمات في
خانقين وكردستان» ،بحسب البيان
ال���ذي نشر على صفحة م��ا يسمى
ب��والي��ة دي��ال��ى ف��ي موقع التواصل
االجتماعي (تويتر).
وق��ال البيان إن «التفجير األول
ن��ف��ذه المهاجر أب��و ول��ي��د المصري
بسيارته المفخخة داخ��ل المقر ،ما
أدى إلى تدمير مبنى المقر بالكامل،
وعند تجمع المواطنين ق��رب المقر
إلس��ع��اف الجرحى ،انطلق «األخ»
سعيد ال��ك��ردي ملتحفا ً بحزامه
الناسف وفجر نفسه بينهم.
وك��ان مصدر في شرطة محافظة
ديالى ق��ال إن ع��ددا ً من األشخاص
سقطوا بين قتيل وجريح بتفجيرين
متزامنين استهدفا مقر حزب االتحاد
ال��وط��ن��ي الكردستاني ف��ي ناحية
جلوالء بخانقين .وأض��اف المصدر
إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر
حزب االتحاد الوطني الكردستاني،
أعقبها انتحاري بحزام ناسف فجر
نفسه م��ح��اوال ً اقتحام المبنى ،في
ناحية جلوالء بخانقين ،ما أسفر عن
وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وف��ي سياق آخ��ر ،أف��اد مصدر في
ش��رط��ة محافظة نينوى أم��س أن

قوة من الشرطة االتحادية تمكنت
من تدمير وحرق  13عجلة لتنظيم
«داع���ش» وق��ت��ل  37مسلحا ً خالل
اشتباكات غرب الموصل.
وق�����ال ال���م���ص���در ف���ي ت��ص��ري��ح
لـ»السومرية ن��ي��وز» إن «ق��وة من
الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تمكنت،
في ساعة متقدمة من ليل األحد من
حرق  13عجلة تابعة لتنظيم داعش
تحمل أسلحة احاديات ،وقتلت 37
عنصرا ً من التنظيم خالل االشتباك
معهم في الجانب األيمن من المدينة
غرب الموصل».
وأض��اف المصدر الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه أن «االشتبكات بين
القوات األمنية ومسلحي التنظيم ما
زالت مستمرة ،في المناطق الغربية
من مدينة الموصل».
ُي��ش��ار إل���ى أن م��دي��ن��ة الموصل
م��رك��ز محافظة نينوى ( 405كم
شمال العاصمة بغداد) ،تشهد منذ
فجر الجمعة ،اشتباكات عنيفة بين
عناصر تنتمي لتنظيم «داع���ش»،
انتشرت في مناطق غ��رب المدينة
والقوات األمنية ،سقط إثرها عشرات
القتلى وال��ج��رح��ى بين الطرفين،
كما أدت تلك االشتباكات إلى نزوح
جماعي ألهالي المدينة لمناطق أكثر
أمنا ً خارج المحافظة وداخلها.

تقرير �إخباري

لماذا ا�ستهدف «داع�ش»
المناطق الكردية في العراق؟
طرح استهداف تنظيم داعش مقار حزبية كردية
كثيرا ً من األسئلة عن شمول هجمات داعش مناطق
كرد العراق .فما هي اإلج���راءات التي يمكن لقيادة
اإلقليم اتخاذها إذا توسعت رقعة عمليات داعش
ضده؟
فشل الهجوم على مقام اإلمامين العسكريين
ف��ي س��ام��راء ل��م يمنع هجوما ً آخ��ر على الموصل،
حيث شهدت المدينة اشتباكات وتدهورا ً أمنيا ً قلّما
شهدته من قبل ثالث الهجمات الذي كان في األنبار
حين احتجزت عناصر داع��ش طالبا ً وأس��ات��ذة من
الجامعة ،قبل أن تتمكن ق��وات األم��ن العراقية من
إعادة األمور إلى سيطرتها.
يصعب فصل الهجوم االنتحاري لـ»داعش» ضد
مكتب «حزب االتحاد الوطني الكردستاني» في بلدة
جلوالء بمحافظة ديالى عن الهجمات األخيرة ،هو
ليس الهجوم األول للتنظيم التابع «للقاعدة» ضد
مناطق ك��ردي��ة على األرج���ح ،ب��ات ال��ك��رد أي��ض��ا ً في
دائ��رة استهداف داع��ش ليس ربطا ً بالمعارك بين
التنظيم وكرد سورية فقط .بيان داعش الذي تبنى

الهجوم االن��ت��ح��اري ف��ي ج��ل��والء زع��م أن��ه رد على
اعتقال مسلمات في إقليم كردستان.
وصلت المعارك في الموصل إلى نقاط قريبة من
المناطق التابعة لكردستان العراق .أهاليها ناشدوا
البشمركة التدخل لصد داع���ش ول��م ي��ح��دث ذلك.
ويقول مسؤولون في البشمركة إنهم «بانتظار أمر
رئيس اإلقليم مسعود البارزاني».
من جهة أخرى ،يقول الناطق باسم البشمركة إن
«قواته جاهزة للمشاركة في مكافحة اإلره��اب في
أي منطقة عراقية ،إذا ما طلبت الحكومة االتحادية
في بغداد ذلك» .لكن األمور ال تقتصر على المواجهة
العسكرية .إذ يحكى كثيرا ً في شمال ال��ع��راق عن
هجمات يشنها داعش على أرزاق الترك والتركمان.
ويحكى أيضا ً عن تمدد للتنظيم ولو على نحو مازال
محدودا ً في اإلقليم ،يواجهه رجال الدين في خطب
الجمعة ،ويحثّون الشباب على عدم الذهاب إلى أي
مكان بحجة الجهاد وال سيما سورية.

المصرية إنه كلف «بإعادة تشكيل الحكومة»
من قبل السيسي.
وعقدت الحكومة اجتماعا ً قصيرا ً صباح
أمس إلعداد خطاب االستقالة الذي قدمه محلب
للسيسي غداة تسلمه مهماته رسمياً.
وقال رئيس ال��وزراء في خطاب االستقالة،
الذي أذاعه في بيان رسمي« :إنني ألشرف بأن
أتقدم ووزراء الحكومة لفخامتكم باستقالتنا
ألُفسح الطريق نحو اختيار من ترونه مناسبا ً
لخدمة الوطن واستكمال استحقاقات المرحلة
المقبلة».
وأك��د محلب أكثر من م��رة خ�لال األسابيع
األخيرة أن حكومته التي شكلت في آذار الماضي
ستضع استقالتها أمام الرئيس الجديد بمج ّرد
أن يتولى مهمات منصبه.
وأدى السيسي اليمين ال��دس��ت��وري��ة أول
من أم��س أم��ام الجمعية العمومية للمحكمة
الدستورية العليا كرئيس لمصر بعد عام تقريبا ً
من خلع الرئيس السابق محمد مرسي.
وف��ي أول خطاب يوجهه للمصريين بعد
توليه مهماته رسمياً ،حذر السيسي من أنه «ال
تهاون وال مهادنة مع من يلجأ إلى العنف» في
إشارة واضحة إلى جماعة اإلخوان المسلمين.
وقال« :أتطلع إلى عهد جديد يقوم على التصالح
والتسامح ...باستثناء من أجرموا واتخذوا من

ترتيب السياسة الخارجية أولوية
العنف منهجا» مشيرا ً بذلك إلى جماعة اإلخوان
التي أطيح بالرئيس المنتمي إليها محمد مرسي
في تموز الماضي.

المحكمة الد�ستورية الليبية تق�ضي
بعدم د�ستورية انتخاب معيتيق رئي�س ًا للحكومة

معيتيق ينحني أمام العاصفة
ق��ال رئيس ال���وزراء الليبي أحمد معيتيق في مؤتمر
صحافي بالعاصمة الليبية طرابلس  -إنه يقبل حكم
المحكمة الدستورية العليا التي قضت أم��س بعدم
دستورية اختياره .وأض��اف أن��ه يحترم حكم القضاء
ويمتثل لحكمه ،واعتبر أن ما حدث من أهم مكتسبات دولة
القانون والمؤسسات «التي نسعى إليها جميعاً».
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أعلن
احترامه وامتثاله لقرار المحكمة العليا ال��ذي اعتبر
انتخاب معيتيق رئيسا ً للوزراء مطلع الشهر الماضي غير
دستوري.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني «إن
المؤتمر امتثل لقرار القضاء» موضحا ً أنه بموجب هذا
القرار سيعتبر من اليوم المؤتمر الوطني العام أن عبد الله
الثني سيواصل مهماته رئيسا ً للحكومة االنتقالية.
و ُيعد المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية
وتشريعية في ليبيا.

وكانت المحكمة العليا قضت صباح اليوم بأن انتخاب
معيتيق رئيسا ً للوزراء «غير دستوري» ما يفتح الطريق
أمام تسوية لألزمة في البالد إذ توجد في السلطة حكومتان
تتنازعان الشرعية.
وك��ان معيتيق قد عقد أول اجتماع لحكومته بمكتب
رئيس ال��وزراء بعد سيطرة ق��وات الشرطة عليه بعدما
رف��ض رئيس ال���وزراء السابق عبد الله الثني تسليم
سلطاته إلى معيتيق.
وكان الثني استقال في نيسان الماضي ،غير أنه قال إنه
تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية
انتخاب معيتيق ،مضيفا ً أنه سيستمر في أداء مهمات
منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع.
وتعيش ليبيا حالة من االضطراب األمني حيث تنتشر
كتائب من المسلحين في المدن ،ومعظم هؤالء شاركوا قبل
ثالث سنوات في الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل
معمر القذافي.

«القاعدة» تقترب من ال�سيطرة على ليبيا
حذر الجنرال ديفيد رودريغيز قائد القيادة األميركية في
أفريقيا (أفريكوم) من أن الوضع األمني في ليبيا أصبح
يثير تحديات كبيرة جدا ً لبالده ولشمال أفريقيا وربما للقارة
األفريقية بكاملها.
وقال الجنرال األميركي إن تنظيم القاعدة والجماعات
الموالية له بما فيها جماعة «أنصار الشريعة» توسعت
وانتشرت في ليبيا بشكل يكاد يخرج على السيطرة ،ما
يهدد ليبيا والدول المجاورة لها بمزيد من المخاطر ويجعلها
عرضة لالضطرابات في المرحلة المقبلة.
وشدد رودريغيز في لقاء صحافي عقده في مقر وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) ليلة األرب��ع��اء -الخميس
الماضية ،وخصصه للوضع األمني في القارة األفريقية،
على أن الطريق بالنسبة لليبيين مازال طويالً جدا ً وصعبا ً
للسيطرة على الميليشيات واالستمرار في عملية بناء
المؤسسات المنوط بها إدارة البالد.
وكانت الواليات المتحدة قد تع ّرضت قبل سنتين النتكاسة
أمنية قوية في ليبيا ،عندما هاجم متشددون قنصليتها في
بنغازي وقتلوا أربعة من رعاياها بينهم سفيرها في ليبيا.
وقتل السفير األميركي لدى طرابلس كريس ستيفنز في
أيلول  2012في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تيار

«أنصار الشريعة» المتشدد على قنصلية واشنطن في
بنغازي شرق ليبيا ،احتجاجا ً على فيلم عرض في الواليات
المتحدة واعتبر مسيئا ً للرسول.
وقتل ثالثة أميركيين آخرين ،من بينهم اثنان من المارينز
األميركيين هرعوا لتأمين مبنى القنصلية .ومنذ سقوط نظام
العقيد معمر القذافي في تشرين األول  ،2011لم تنجح
السلطات الجديدة في بسط األمن في البالد.
وردا ً على ذلك وأيضا ً على األوضاع األمنية المتدهورة
دخلت مدينة بنغازي إضرابا ً عاما ً و»عصيانا ً مدنياً» يستم ّر
منذ األحد الماضي.
وقال الجنرال رودريغيز إن األتراك واإليطاليين فقط هم
من بدؤوا عمليات التدريب مضيفا ً انه من المبكر جدا اآلن
تحديد فعالية عمليات تدريب لقوات األمن الليبي .وتنص
مهمات القوة متعددة الجنسيات في ليبيا والتي تضم كالً من
تركيا وإيطاليا وبريطانيا والواليات المتحدة والمغرب على
تدريب القوة األمنية الليبية .
وقال قائد قوة «أفريكوم» إن الطرق التي تربط ما بين
شمال مالي وجنوب غربي ليبيا تعد وسيلة لتهريب األسلحة
والذخيرة والعتاد والمتفجرات ،ما يشكل تحديا ً كبيرا ً جدا ً
للدول كافة في المنطقة.

�أجلت الق�ضية �إلى  16حزيران الجاري
رئي�س منظمة االنتربول يدعو
«االتحادية العليا» ت�ستمع لمرافعة الدفاع في �إلى م�ساعدة دولية لقوات الأمن اليمنية
ق�ضية «تنظيم القاعدة»
استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة االتحادية العليا
أمس برئاسة سعادة المستشار القاضي فالح الهاجري
إلى مرافعة ثالثة من محامي الدفاع في قضية المتهمين
باالنضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم
وإم���داد جبهة النصرة ب��األم��وال وال��ذي��ن طالبوا ببراءة
موكليهم المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وناقشت المحكمة الطبيب المعالج ألحد المتهمين حول
وضعه الصحي والدواء المقدم له وذلك لطلب دفاع المتهم.
ومثل أم��ام المحكمة ثمانية متهمين من أص��ل تسعة
بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل اإلعالم وأعضاء من
منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة

التونسية لدى الدولة .وحضر الجلسة  6من المحامين
للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل.
وأوضح المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس
إدارة جمعية اإلم��ارات للمحامين والقانونيين أن المادة
الرابعة من قانون اإلج��راءات الجزائية في دولة اإلمارات
تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق عدم قدرته المالية،
فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم  16حزيران
الجاري الستكمال سماع مرافعات باقي دفاع المتهمين.
الجدير بالذكر أن المتهمين تسعة أحدهم هارب وجميعهم
ينتمون إلى جنسيات عربية.

التقى رئيس منظمة االنتربول رونالد ك��ي .نوبل في
صنعاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعا إلى
تقديم مساعدة دولية إلى أجهزة األمن اليمنية التي تواجه
جماعات القاعدة وأعمال القرصنة البحرية.
وتطرق نوبل خالل هذه الزيارة األول��ى إلى اليمن إلى
إمكان تقديم مساعدة أساسية للشرطة اليمنية ،تشمل على
سبيل المثال وسائل التصوير وأخذ بصمات المجرمين،
بحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة.
وقال رئيس االنتربول وفق البيان« :إن اليمن بحاجة
ماسة إلى دعم المجتمع الدولي للسيطرة على مناطقه
البحرية ومحاربة اإلرهاب» .وأضاف أن زيارته تأتي بعد
اإلعالن عن غرق نحو ستين مهاجرا ً غير شرعي في الحادي
والثالثين من أيار الماضي قبالة الشواطئ اليمنية ما اعتبر
«أسوأ كارثة بحرية هذا العام في المنطقة».

وأشاد نوبل بجهود اليمن في محاربة القرصنة البحرية،
مشيرا ً إلى أن أكثر من  120قرصانا ً صوماليا ً مثلوا أمام
القضاء اليمني خالل السنوات القليلة الماضية .وذكر أيضا ً
أن المدبر األساسي عام  2000لالعتداء في مرفأ عدن على
المدمرة األميركية «يو إس إس كولت» ما أدى إلى مقتل 17
جنديا ً أميركياً ،تمكن من الفرار من سجن عسكري وال يزال
طليقا ً.وحكم على جمال أحمد البدوي بالسجن  15عاما ً
وهو موضع مالحقة حاليا ً من قبل االنتربول.
وختم رئيس االنتربول قائالً« :إن الجرائم التي يواجهها
اليمن يوميا ً مثل اإلره���اب والقرصنة البحرية ترتدي
طابعا ً عالميا ً ومن الضروري أن يحصل على مساعدة هو
بأمس الحاجة إليها ،وتراوح بين التكنولوجيا المتقدمة
والتجهيزات البديهية مثل مولدات الكهرباء إلبقاء مراكز
الشرطة مفتوحة».

واض��اف السيسي« :أقولها واضحة جلية،
من أراق��وا دماء األبرياء وقتلوا المخلصين من
أبناء مصر ال مكان لهم في هذه المسيرة».

برلمانيون تون�سيون
ي�شكلون منظمة لتجريم التطبيع
أعلن عدد من أعضاء المجلس التأسيسي في تونس إنشاء منظمة «برلمانيون
من أجل القدس» لحشد الدعم الرسمي والقانوني للقضية الفلسطينية وتجريم
التطبيع وذل��ك لمناسبة ي��وم المسيرة العالمية إل��ى القدس ال��ذي أحياه
التونسيون الجمعة عبر فعالية تضامنية مع الشعب واألسرى الفلسطينيين.
وقال معز بلحاج رحومة نائب رئيس جمعية «برلمانيون من أجل القدس»:
«إن الفكرة األولى تنطلق من تونس لكننا نسعى إلى أن يكون هناك جهد أشمل
وأكبر إلعداد منظومة قانونية تمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني تجاريا ً
وثقافيا ً وعلميا ً ألن البعض يلتجئ إلى بعض الندوات العلمية ويتخذها ذريعة
للتطبيع مع الندوات الفكرية التي يمكن أن تعقد في الكيان الصهيوني» ،وأضاف
رحومة« :من الناحية الثقافية يعتقد البعض أن الثقافة ال حدود لها ويسعى من
هذا المنطلق إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وفي شارع الحبيب بورقيبة احتشد التونسيون في فعالية تضامنية حملت
المشاركين في رحلة بين ثنايا المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون في
ظل االحتالل وعمليات االستيطان ومحاوالت التهويد التي تستهدف المقدسات
العربية واإلسالمية.
وقال محمد العكروت عضو اللجنة العالمية لنصرة القدس واألقصى في
تونس :نحن نريد أن نقول إلخواننا في فلسطين نحن معكم وندعمكم بما
نستطيع ونبارك خطاكم في التوحد.
إحياء الذكرى يأتي في خضم المصالحة الوطنية الفلسطينية والتي من
شأنها أن تسهم في توحيد الجهود وحشد التضامن العربي واإلسالمي لدعم
صمود األسرى والمعتقلين في معركة األمعاء الخاوية التي يخوضونها في
سجون االحتالل الصهيوني.
وقال جمعة ناجي سفير فلسطين األسبق بتونس :األسرى هم أبطالنا الذين
يشرفون شعبنا وأمتنا في صمودهم وفي إضراباتهم المتواصلة في تلقينهم
العدو درسا ً في الصمود أمام السجان والجالد وعدم التنازل عن الحرية كهدف
لهم ولشعبهم .

تون�س :تفكيك �شبكة �إرهابية
جندت �إرهابيين لإر�سالهم �إلى �سورية
كشفت مصادر أمنية تونسية عن تمكن الوحدات المختصة من تفكيك
شبكة لتجنيد وتسفير الشبان التونسيين لالنضمام إلى صفوف المجموعات
اإلرهابية المسلحة في سورية مكونة من ثالثة أشخاص بمدينة منزل بورقيبة
في والية بنزرت.
ونقلت صحيفة المصور التونسية األسبوعية عن المصادر قولها إن محققين
تمكنوا من إيقاف أفراد الشبكة إثر معلومات حول تورطهم في تسفير شبان إلى
ليبيا ومن ثم إلى سورية بعد تلقيهم تدريبات بمعسكرات تابعة لما يسمى
«تنظيم أنصار الشريعة» المتطرف بمدينة صبراتة الليبية.
وأضافت الصحيفة أن التحريات األولية أفادت بأن نشاط الشبكة انطلق منذ
شهر كانون األول الماضي وأن أفرادها تمكنوا من تسفير أكثر من ثالثين شابا ً
تونسيا ً استقطبوا عن طريق المساجد وشبكة االنترنت وأن التحريات تتواصل
مع عناصر الشبكة الثالثة في انتظار إحالتهم إلى القضاء.
وفي سياق متصل كشف الخبير االستراتيجي التونسي في الشؤون األمنية
والعسكرية لجريدة العرب اللندنية أول من أمس أن اإلرهابيين التونسيين
العائدين من سورية يخططون لتوجيه ضربة «خطيرة وموجعة» داخل تونس
محذرا ً من تجاهل هذه المعلومات والتساهل مع ملف العائدين من سورية
الذين وصفهم بـ»القنبلة الموقوتة».
وكشفت صحيفة «الشروق» التونسية حديثا ً أن الجماعات المتطرفة في
تونس مستمرة في دعم الشبكات المتطرفة التي تجند اإلرهابيين لتسفيرهم إلى
سورية وتقوم باستغالل الظروف اإلنسانية لعدد من «النازحين السوريين»
في تونس خدمة ألجنداتها.
وتعد تونس إحدى بوابات تصدير اإلرهاب إلى سورية إذ أقر وزير الداخلية
التونسي لطفي بن جدو بمقتل  400إرهابي تونسي في سورية وعودة أكثر
من  460إرهابيا ً آخر منها ،محذرا ً من أن هؤالء أصبحوا عبئا ً ثقيالً على الدولة
ومصدر خطر تستوجب مكافحته بعد استفحال جرائمهم في تونس.

ال�سلطات ال�سودانية تعتقل قيادي ًا
معار�ض ًا من حزب الم�ؤتمر
أكد مسؤول في حزب المؤتمر السوداني المعارض أن السلطات اعتقلت
رئيس الحزب بعد أسابيع من اعتقال الصادق المهدي وهو قيادي آخر في
المعارضة.
وقال عبد القيوم عوض أمين عام حزب المؤتمر« :إن قوات الشرطة احتجزت
رئيس الحزب إبراهيم الشيخ لمشاركته في محاضرة سياسية مساء السبت».
وأضاف أن النيابة السودانية وجهت للشيخ تهمة تقويض النظام الدستوري
من خالل نشر «أكاذيب ضارة» بعد أن حمل الحكومة المسؤولية عن أعمال
العنف األخيرة في دارفور.
وتفيد تقارير األمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل  300ألف
شخص ونزوح نحو مليوني شخص.
وفي وقت سابق قال مسؤول حكومي إن تهمة تقويض النظام الدستوري
التي وجهت للصادق المهدي أيضا ً يمكن أن تصل عقوبتها لإلعدام .واعتقل
المهدي الذي هو رئيس حزب األمة وكان رئيسا ً للوزراء في وقت سابق ،في 17
أيار ووجهت له تهمة إهانة قوات أمن الدولة من خالل اتهامها بالمشاركة في
اضطرابات دارفور.
وردا ً على اعتقال المهدي انسحب حزب األمة الذي يقوده من محادثات الحوار
الوطني .ويتوقع مراقبون أن تلحق االعتقاالت ضررا ً بمحادثات الحوار الوطني
التي دعا إليها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بهدف تخفيف التوتر بين
األحزاب السياسية السودانية قبل االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر
إجراؤها العام المقبل.

