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العبادي يبد�أ م�شاورات ت�شكيل الحكومة منذ �ساعات تكليفه الأولى

البحرين ت�شتري �أ�سلحة رو�سية متط ّورة

خامنئي ي�أمل انفراج ًا �سيا�سي ًا في العراق

و ّقعت «شركة روس أوبورون إكسبورت» لتصدير األسلحة عقدا ً مع
البحرين ،تقوم روسيا من خالله بتصدير مجمعات صاروخيّة مضادّة
للدبّابات من طراز «كورنيت أيه إم» إلى البحرين.
ونقلت صحيفة الوفد ،عن مدير الشركة «أناتولي إيسايكين» أنّ شركته
و ّقعت عدّة عقود كبرى مع دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،من
بينها البحرين ،موضحا ً أنّ العقود المو ّقعة مع البحرين ليست كبيرة
فحسب ،بل ومميّزة ،إذ أصبحت المنامة أ ّول مشت ٍر لمجمعات «كورنيت
 أيه إم» المضادّة للدبابّات.وكانت ّ
منظمة حقوق اإلنسان أ ّوالً ،قد عبّرت عن شعورها باإلحباط
الشديد حيال صفقات التسليح الروسيّة مع البحرين ،ال سيّما في ظ ِّل
تصاعد األزمة السياسيّة بين المعارضة والنظام الحاكم ،عقب تظاهرات
شباط .2011

م�صرع  13بانفجار قنبلة
لـ«القاعدة» خالل تفكيكها في اليمن
خامنئي خالل استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية اإليرانية
أعرب المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
آية الله علي خامنئي عن أمله بأن يشهد العراق انفراجا ً
سياسيا ً بعد انتخاب رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة
جديدة.
كما أعرب خامنئي خالل استقباله في  13آب الجاري
مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء ورؤس��اء البعثات
الديبلوماسية االيرانية في الخارج ،أن تتمكن الحكومة
العراقية الجديدة من»تلقين الذين يريدون زرع الفتن في
هذا البلد درسا ً لن ينسوه ابداً».
وكانت إيران أعلنت أول من أمس دعمها تكليف حيدر
العبادي بتشكيل حكومة جديدة في العراق ،وفق ما صرح
به علي شمخاني سكرتير المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني.
وكشف المكتب اإلعالمي للمكلف بتشكيل الحكومة
حيدر العبادي أم��س ،أن األخير ب��دأ م��ش��اورات تشكيل
الحكومة منذ الساعات األولى لتكليفه.
ودعا العبادي الكتل السياسية الى تعيين ممثلين عنها
لالتفاق على الحقائب الوزارية.
وكان تيار اإلصالح الوطني العراقي أعلن االثنين ،أن
 127نائبا ً من التحالف الوطني رشحوا النائب حيدر
العبادي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وبذلك كلف
الرئيس العراقي فؤاد معصوم العبادي لتشكيل الحكومة،
فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ،أنه سيقدم شكوى
الى المحكمة االتحادية ضد رئيس الجمهورية الرتكابه
«مخالفة دستورية» بعدم تكليف الكتلة األكبر.

المالكي :المحكمة االتحادية هي الفيصل

واعتبر نوري المالكي ان ما حدث خرق دستوري ولن
يتغير شيء إال بعد صدور قرار المحكمة االتحادية ،في
االشارة الى تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للنائب
حيدر العبادي بتشكيل الحكومة.
وقال المالكي في كلمته االسبوعية أمس ،ان ما حدث
خ��رق دس��ت��وري ول��ن يتغير ش��يء إال بعد ص��دور ق��رار
المحكمة االتحادية ،منوها ً الى ان السكوت على الخرق
الدستوري سيجعل اآلخرين يسعون الى الخروقات.
وأشار الى ان كل مسؤولي النظام االميركي يتبارون
لمباركة الرئيس الذي خرق الدستور ،قائالً« :على الجميع

التفجيرات تالحق العراقيين

مشاورات للتأليف
احترام ما تقوله المحكمة االتحادية والقبول به ،فما حدث
خرق دستوري ولن يتغير شيء إال بعد ق��رار المحكمة
االتحادية».
ورأى المالكي ان المصلحة الوطنية العليا بالبالد
ترتبط بدستور محترم وأضاف« :على الشعب العراقي
الحذر من انزالق االمور الى منحى خطير».
ولفت ال��ى ان هناك محاولة إلس��ق��اط الديمقراطية
والعملية السياسية في العراق ،ودعا الكتل السياسية
االع�لان عن رفضها وشجبها الخرق الدستوري وقال:
«سنمضي في الحكومة ولن يكون عنها بديل حتى يصدر
قرار من المحكمة االتحادية ،منوها ً الى ان ما حصل ال يقل
في آثاره عما حصل من انهيار في نينوى».

أوروبا تدعم كردستان عسكريا ً

أعلن قصر األليزيه أم��س عن ق��راره بتزويد «إقليم
كردستان» في العراق بالسالح لدعمه في مواجهة تنظيم
«الدولة االسالمية» اإلرهابي.
وجاء في بيان لألليزيه أنه «لغرض تلبية االحتياجات
العاجلة التي أعلنت عنها سلطات «إقليم كردستان» ،قرر
رئيس الدولة (فرنسوا هوالند) بدء توريد األسلحة (إلى

اإلقليم) في الساعات القريبة ،في حال وافقت بغداد على
ذلك».
وأعلنت وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون دير الين
في تصريح للتلفزيون األلماني اليوم األربعاء أن الحكومة
تدرس مسألة تقديم العتاد والمعدات العسكرية للقوات
الكردية في شكل مباشر .وأوضحت أن الحديث يدور عن
الخيم والستر الواقية من الرصاص ،وآليات عسكرية.
وأضافت الوزيرة أن ألمانيا تستطيع بدء التوريدات في
شكل عاجل.
ب���دوره ،ص��رح المتحدث باسم مفوضية السياسة
الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي سباستيان برابانت
بأن دول االتحاد األوروبي يمكن أن تورد السالح والمعدات
العسكرية إلى األكراد بالتنسيق مع الحكومة المركزية في
بغداد.
وق��ال المتحدث للصحافيين« :ن��رى من الضروري
تنسيق الخطوات في هذا المجال مع السلطات العراقية
والشركاء الدوليين».
وك��ان سفراء دول االت��ح��اد ق��رروا ب��دء م��ش��اورات مع
بغداد لبحث طلب السلطات الكردية في العراق بتزويدها
المعدات العسكرية للتصدي لتمدد مسلحي تنظيم «الدولة

ال�سعودية تنفي وجود قوات م�صرية �أو باك�ستانية
على حدودها مع العراق
نفى وزير الحرس الوطني السعودي األمير متعب بن عبدالله ،وجود قوات مصرية أو باكستانية على المناطق
الحدودية مع العراق شمال المملكة ،مؤكدا ً أن «قواتنا  27مليونا ً هم من يدافعون عن الوطن».
وقال في تصريح صحافي خالل زيارته التفقدية لمنسوبي الحرس الوطني في عرعر إن «القوات التي تدافع عن الوطن
 27مليون نسمة ،هم كافة أفراد الشعب السعودي من رجال ونساء» ،مضيفاً« :كلنا في خندق واحد» بحسب تعبيره.
وأضاف« :إننا نعيش في أمن واستقرار وواجبنا أن نحمد الله عليهما ،ونعيش يدا ً واحدة وصفا ً واحدا ً ال يقبل االنقسام»،
مؤكداً« :حرص وزارة الحرس على تأهيل منسوبيها عسكريا ً في المستويات كافة» .وتابع« :ال يخفي على أحد وجود
تنظيمات مشبوهة تدار من الخارج تحاول تنفيذ خططها داخل المملكة بهدف زعزعة األمن وزرع الفتنة والغزو الفكري
للشباب السعودي».

الكيان ال�صهيوني يوافق على رفع الح�صار تدريج ًا وال نزع ل�سالح المقاومة

ا�ستئناف المفاو�ضات غير المبا�شرة في القاهرة
اس��ت��ؤن��ف��ت ف���ي ال��ق��اه��رة أم��س
مفاوضات التهدئة بين الجانبين
الفلسطيني و»اإلسرائيلي» .وكان
ال��وف��د «االس��رائ��ي��ل��ي» التفاوضي
وصل إلى القاهرة قبل ظهر اليوم،
ويضم ثالثة من كبار المسؤولين
«اإلسرائيليين» برئاسة يورام كوهين
رئيس االستخبارات «اإلسرائيلية».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن
مصدر سياسي «إسرائيلي» قوله:
«إن «إسرائيل» وافقت على معظم
تفاصيل االت��ف��اق على وق��ف إطالق
النار وإن الجميع بانتظار رد قائد
كتائب القسام محمد ضيف».
وذك�����رت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن رئ��ي��س
الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين
نتنياهو أط��ل��ع أع��ض��اء المجلس
ال��وزاري المصغر على حصول تقدم
في المفاوضات غير المباشرة في
القاهرة ،تمهيدا ً للتوقيع المحتمل
على االتفاق الذي تجرى بلورته.
وأشارت «معاريف» إلى أن االتفاق
ال يشمل نزع أسلحة فصائل المقاومة
الفلسطينية ،موضحة أنه قد يتضمن
تخفيف ال��ح��ص��ار ال��م��ف��روض على
قطاع غزة ،إضافة إلى تسهيالت في
الحركة على المعابر ،وتحويل رواتب
الموظفين الحكوميين في قطاع غزة
من طريق طرف ثالث.
ويتضمن االت��ف��اق أيضا ً توسيع
مساحة صيد األسماك في شواطئ
غ��زة ،والسماح ب��إدخ��ال م��واد بناء
تحت رقابة مشددة.
وق��ال رئيس ال��وف��د الفلسطيني
لمفاوضات التهدئة عزام االحمد ان
«الوضع في غاية الدقة ونأمل بأن
نصل ال��ى ات��ف��اق قبل الساعة 12
ليالً موعد انتهاء الهدنة» .وأضاف
األح��م��د ان «ال��وف��د «االس��رائ��ي��ل��ي»
يفاوضنا شكالً كوفد فلسطيني ولكن
يسيطر على تفكيره حالة االنقسام»،
مؤكداً« :سندافع عن مصالح الشعب
الفلسطيني المستقبلية».
ويضم الوفد الفلسطيني ممثلين
ع��ن السلطة الفلسطينية وحركة
ال��م��ق��اوم��ة االس�لام��ي��ة (ح��م��اس)
والجهاد االسالمي.
وك��ان رئيس دائ��رة المفاوضات
في «منظمة التحرير الفلسطينية»
ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات أك���د أن الجانب
«اإلسرائيلي» يستخدم لغة اإلمالءات
ال المفاوضات.
ورأى عريقات أن المطلوب بعد هذا
العدوان جدول زمني إلنهاء االحتالل
وإعالن الدولة الفلسطينية.
وق�����ال ع���ري���ق���ات إن ال��ج��ان��ب

قاتلة مثل حماس وداعش» ،وأضاف
ان «ال��م��ج��ل��س ي��غ��ض ال��ط��رف عن
المجازر التي ترتكب في اماكن اخرى
في الشرق االوسط من اجل التحقيق
ضد اسرائيل لدفاعها عن نفسها».
يذكر ان ك�لام نتنياهو ج��اء بعد
يومين م��ن اع�لان «مجلس حقوق
االنسان» تشكيل لجنة تحقيق دولية
ف��ي ج��رائ��م ال��ح��رب ال��ت��ي ارتكبتها
«اسرائيل» في قطاع غزة.

مداهمات واعتقاالت

«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي ال��م��ف��اوض��ات
ي��س��ت��خ��دم ل��غ��ة اإلم��ل��اءات وليس
المفاوضات ،مضيفاً« :أن «إسرائيل»
قد تقبل أي ورقة ولكن عند التنفيذ ما
من ضامن لسلوكها التفاوضي».
وك��ان��ت ال��ق��اه��رة رف��ض��ت بحث
م��وض��وع ن��زع س�لاح المقاومة في
مفاوضات التهدئة ،كما رفضت نقل
ه��ذا الطلب إل��ى ال��وف��د الفلسطيني
جملة وتفصيالً ،وتحدث مراسلنا عن
اختراق في المفاوضات وتقدم بطيء
لكنه نوعي.
وبالتوازي مع المفاوضات ،أكدت
كتائب القسام أن مقاتليها يتابعون
وينتظرون ما ستؤول إليه األوضاع
الميدانية ف��ي ق��ط��اع غ���زة .وعلى
حساب القسام على «تويتر» أكدت

الكتائب االستعداد للقتال من جديد
أو العودة إلى اإلعداد لمعركة مقبلة،
مشيرة إلى أن الوضع مع االحتالل
هو إما حالة الجهاد أو اإلعداد لمعركة
مقبلة ال مناص منها.

نتنياهو يتهم

ات���ه���م رئ���ي���س وزراء ال���ع���دو
«االس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو
مجلس حقوق االنسان التابع لالمم
المتحدة بمنح شرعية لما سماه
«المنظمات االرهابية القاتلة» مثل
ح��رك��ة «ح���م���اس» ،ب��ح��س��ب ق��ول
نتنياهو.
وقال نتانياهو في بيان له «مجلس
حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة
يعطي شرعية لمنظمات ارهابية

على الصعيد األمني ،ش ّنت قوات
االح��ت�لال «االسرائيلي» فجر أمس
حملة م��داه��م��ات واعتقلت سبعة
وخمسين فلسطينيا ً في قرى وأحياء
عدة بمدينة القدس المحتلة.
واستم ّرت الحملة ساعات عدة في
شكل متزامن في بلدة سلوان وقرية
العيسوية وحي الطور ،والصوانة،
وح����ارات ال��ق��دس ال��ق��دي��م��ة ،وح��ي
شعفاط.
وأ ّكد مقدسيون أنّ قوات االحتالل
تع ّمدت اقتحام منازلهم م��ن دون
ال��ط��رق على أب��واب��ه��ا ،وت�� ّم تخريب
الممتلكات واقتحام غ��رف الشبان
والفتية المطلوبين لتنفيذ االعتقال.
واندلعت مواجهات عنيفة في قرية
العيسوية وبلدة الطور بين الشبان
وقوات االحتالل خالل الحملة.
وأق����� ّرت ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة
بالعملية ،الفتة اعتقالها منذ تموز
الماضي نحو خمسمئة وخمسين
مقدسياً ،بينهم  166قاصراً.

االسالمية».
وقطع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون عطلته
وعاد الى لندن ليترأس اجتماعا ً يعقد لمناقشة الوضع
األمني في العراق ،بعد دعوة عدد من الساسة والعسكريين
السابقين للتدخل هناك عسكرياً.
ووجه عدد من البرلمانيين دعوة لكامرون الستدعاء
البرلمان من عطلته الصيفية لبحث األزمة العراقية ،في
حين دعا عسكريون سابقون بريطانيا ألن تحذو حذو
الواليات المتحدة وتتدخل عسكريا ً لوقف زحف تنظيم
الدولة اإلسالمية.

 130مستشارا ً أميركيا ً إضافيا ً

أعلن وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل عن إرسال 130
مستشارا ً عسكريا ً إضافيا ً إلى أربيل لتقييم «بشكل أعمق»
حاجات السكان األيزيديين الذين طردهم مقاتلو «الدولة
اإلسالمية».
وقال هيغل أول من أمس ،إن المستشارين وصلوا أول
من أمس ،مشيرا ً إلى أن مهمتهم ليست قتالية.
وأوضح الوزير األميركي أن «الرئيس قال بوضوح لن
نعود إلى العراق كي نقوم بالمهمات القتالية نفسها التي
قمنا بها في الماضي».
وتجدر اإلشارة إلى أن الرئيس األميركي باراك أوباما
كان أعلن في حزيران الماضي عن نشر  300مستشار
أميركي من أجل دعم الحكومة العراقية في حربها ضد ما
يسمى «الدولة اإلسالمية».

تفجيرات في بغداد

على الصعيد األمني ،قتل  10آشخاص وأصيب 26
آخ��رون على األق��ل في تفجيرين ضربا منطقتي بغداد
الجديدة والباب الشرقي في العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمني إن االنفجار األول كان بسيارة في
منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة وتسبب بوقوع
أربعة قتلى و 15جريحاً .وأض��اف المصدر أن االنفجار
اآلخ��ر ك��ان بسيارة مفخخة أيضاً ،واستهدف «ساحة
الطيران» بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد وأسفر عن
مقتل ستة أشخاص وإصابة  11آخرين.

أكد مصدر أمني يمني مقتل  10مدنيين و 3من خبراء تفكيك المتفجرات
في الجيش خالل تفكيك عبوة ناسفة زرعها مسلحون يرجح أنهم من
تنظيم «القاعدة» في بلدة تبن بمحافظة لحج جنوب اليمن.
وأضاف المصدر أن «سكانا ً محليين أبلغوا عن وجود عبوة ناسفة
بالقرب من السجن المركزي لمحافظة لحج وعلى إثر ذلك هرع خبراء
المتفجرات لتفكيكها غير أنها انفجرت بهم» في المكان الذي تحلق حوله
المدنيون.
وأوضح المصدر أن «االنفجار أدى إلى مقتل ثالثة من خبراء المتفجرات
وعشرة أشخاص آخرين» ،موضحا ً أن «بين القتلى قائد شرطة تبن».
واتهم تنظيم «القاعدة» بزرع هذه العبوة .وأكد مستشفيان في لحج
وعدن حصيلة القتلى والجرحى.
والضحايا المدنيون كانوا ضمن الحشد الذي تحلق لمتابعة تفكيك
العبوة ولم تقم الشرطة بإبعادهم.

مرافعة مبارك �أمام محاكمته...
«خطاب رئا�سي» بعد � 3سنوات
نفى الرئيس المصري السابق حسني مبارك تهمة قتل المتظاهرين
خالل احتجاجات  25كانون الثاني التي أطاحت به من الحكم عام 2011
في آخر جلسات المحاكمة التي خصصت لالستماع إلى دفاع المتهمين.
وحددت المحكمة جلسة  27ايلول المقبل للنطق بالحكم في القضية
المتهم فيها مبارك ونجاله جمال وعالء مبارك ووزي��ر داخليته حبيب
العادلي وستة من كبار مساعديه.
ودافع مبارك ( 86سنة) عن نفسه أمام هيئة المحكمة للمرة األولى من
داخل القفص لتعذر دخول السرير الطبي لقاعة المحكمة.
وبدأ مبارك كلمته قائالً« :تعرضت وأسرتي لحمالت تشويه وإساءة».
ثم استعرض تاريخه فى حكم مصر فقال« :لم أكن يوميا ً ساعيا ً وراء
منصب أو سلطة» .وإنه اضطر لتحمل المسؤولية بعد اغتيال الرئيس
السادات.
ونفى مبارك أن يكون «اتخذ ق��رارا ً بقتل المتظاهرين أثناء احداث
 25كانون الثاني» ،موضحا ً أنه «لتهدئة األوضاع آنذاك قرر أن يجري
انتخابات رئاسية فى ايلول وذلك قبل أن يتخلى عن مسؤوليته وإسناد
ادارة البالد الى المجلس األعلى للقوات المسلحة».
وقال مبارك انه ككل البشر يصيب ويخطئ وإن بعض «التوفيق لم
يحالفني في بعض القرارات وبعضها لم يرتق الى تطلعات ابناء بلدي».
إال ان مبارك لم يشر الى ما يعتبره قرارات غير صائبة.
ونفى مبارك عن نفسه أيضا ً تهمتي الفساد المالي أو السياسي.

الت�أ�سي�سي التون�سي يحدد �أ�سبوعين للم�صادقة على قانون الإرهاب
حدد المجلس التأسيسي التونسي أسبوعين
للمصادقة على مشروع قانون مكافحة اإلرهاب
ومنع غسيل األموال حيث نبّه مكتب المجلس خالل
اجتماعه برئاسة مصطفى بن جعفر ،إلى ضرورة
انضباط ال��ن��واب وحضورهم جلسات مناقشة
القانون والمصادقة عليه نظرا ً الى أهميته .وقالت
رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبدالرحيم
«عن حركة النهضة» إن أعضاء اللجنة «حاولوا
التوفيق بين كل ما هو إرهاب وحقوق إنسان ،وأن
هناك اجماعا ً بين كل الكتل النيابية حول نصوص
الفصول المعدلة والمصادقة على المشروع خالل
أسبوعين» ،مضيفة« :أن اللجنة وصلها إلى حدود
أول من أمس  168مطلب تعديل ،وأن هذه المطالب
فيها  204مقترحات لتعديل الفصول».
وأكدت عبدالرحيم أنه تم االتفاق داخل المجلس
التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة

اإلره��اب ومنع غسل األم��وال إلى مشروع قانون
أساسي لمكافحة الجرائم اإلرهابية ومنع غسل
األموال.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ق���رر م��ك��ت��ب المجلس
التأسيسي التونسي تشكيل فريق نيابي متكون
من مختلف القوى السياسية للتنسيق مع حكومة
مهدي جمعة حول الملف األمني ومتابعة الوضع
بالبالد.
ومع بداية النقاش العام حول مشروع قانون
اإلره�����اب ،ب���رزت خ�لاف��ات ح���ادة ب��ي��ن أع��ض��اء
المجلس ،حيث انتقد سمير بن عمر النائب عن
المؤتمر من أجل الجمهورية ،بزعامة المنصف
المرزوقي ،بشدة ،حكومة مهدي جمعة ،وع��ددا ً
من ق��رارات خلية األزمة المكلفة متابعة الوضع
األمني ،على غرار إغالق عدد من اإلذاعات وتعليق
نشاط بعض الجمعيات وإغالق المساجد ،وقال

إن الحرب على اإلرهاب «أصبحت ش ّماعة إلعادة
منظومة االستبداد والتضييق على الحريات»،
على حد تعبيره ،مردفاً« :أن حكومة مهدي جمعة
لم تترك قانونا ً إال وخرقته».
ويتخذ عدد من األح��زاب ،منها حزب المؤتمر
من أجل الجمهورية وحركة «وفاء» المنشقة عنه،
مواقف معادية لقانون مكافحة اإلرهاب ،يفسرها
ال��م��راق��ب��ون بعالقة تلك األح���زاب بالجماعات
السلفية ال��م��ت��ش��ددة وبالمنظمات وال��ت��ي��ارات
والحركات الراديكالية ،ومنها رابطات حماية
الثورة المنحلّة.
وفي المقابل ،بيّن معظم المتدخلين أن قانون
مكافحة اإلرهاب ال يكفي وحده للتصدي للظاهرة،
ودعوا إلى تتبعها من خالل استراتيجية شاملة،
تشمل النواحي االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك
األمنية.

البرلمان الليبي يطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين
تبنى البرلمان الليبي أعلى سلطة
في ليبيا أمس في طبرق قرارا ً بغالبية
الحاضرين يدعو األسرة الدولية الى
«التدخل لحماية المدنيين فوراً» من
أعمال العنف في البالد وخصوصا ً
ف��ي العاصمة طرابلس وبنغازي
(شرق).
وق��ال النائب أب��و بكر بعيرة ان
البرلمان الذي عقد جلسته في طبرق
«صوت على قرار بغالبية  111صوتا ً
من اصل  124حضروا الجلسة بطلب
المجتمع ال��دول��ي للتدخل وحماية
المدنيين في ليبيا في شكل فوري
وسريع خصوصا ً في طرابلس وفي
مدينة بنغازي».
ونص القرار انه «على المجتمع
ال��دول��ي ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ك��ل عاجل
وف��وري لحماية المدنيين في ليبيا
خصوصا ً في العاصمة طرابلس».
من جهة أخرى ،وفي مسعى إلنهاء
االقتتال الداخلي في ليبيا ،أصدرت

قيادة الجيش قرارا ً بوقف إطالق النار
في جميع المدن ،وقال رئيس األركان
العامة للجيش الليبي عبدالسالم جاد
الله العبيدي أمرا ً إلى أركان القوات
البرية والبحرية والجوية والدفاع
الجوي وح��رس الحدود والمناطق

العسكرية وإلى التشكيالت والدروع
التابعة لرئاسة األرك���ان بالوقف
الفوري للنار في جميع مدن ليبيا.
ونقلت وكالة األنباء الليبية «وال»
عن العبيدي« :حقنا ً لدماء الليبيين
وتنفيذا ً للبيان الصادر عن مجلس

النواب ،بشأن وقف إطالق النار نأمر
نحن رئيس األرك��ان العامة للجيش
الليبي بالوقف الفوري إلطالق النار
في جميع مدن ليبيا ،وسيتحمل كل
مخالف لهذه التعليمات واألوام���ر
مسؤولية ذلك».

ال�سودان :اعتقال مريم المهدي بعد توقيعها اتفاق ًا مع متمردين

قوات االحتالل تقوم بمداهمات العتقال المقاومين

اعتقل جهاز األمن واالستخبارات في السودان،
القيادية في ح��زب األم��ة مريم المهدي ،عقب
وصولها البالد من باريس ،حيث وقع حزبها
اتفاقا ً للتعاون مع تحالف للمتمردين .وأكدت
األمين العام لحزب األمة السوداني المعارض
س��ارة نقد ال��ل��ه ،أنها كانت ف��ي انتظار مريم
القادمة على رحلة للخطوط الجوية القطرية
بمطار الخرطوم عندما تلقت معلومات بأنه

«تم اعتقالها من سلم الطائرة» ،مشيرة إلى أن
مريم المهدي اتصلت في وقت متأخر بزوجها
لتخبره بأنها «معتقلة في مبنى جهاز األمن
واالستخبارات».
وك��ان��ت مريم المهدي نائب رئيس الحزب
ال��ذي يقوده وال��ده��ا ال��ص��ادق المهدي وصلت
للتو بعد أن ش��ارك��ت ف��ي م��ح��ادث��ات باريس
بين حزب األمة والجبهة الثورية السودانية،

وهي تحالف حركات متمردة تقاتل الحكومة
في دارف���ور ومنطقتي جنوب ك��ردف��ان والنيل
األزرق.
وذكرت صحيفة «س��ودان تربيون» أن مريم
المهدي كانت ضمن وف��د م��ن حزبها برئاسة
الصادق المهدي في محادثات مع قيادات الجبهة
الثورية أفضت إل��ى توقيع «إع�ل�ان باريس»
الجمعة الماضي.

