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قوات عراقية ت�صدّ هجوم ًا لـ«داع�ش» والبي�شمركة تحرر  50امر�أة وطف ً
ال �إيزيدي ًا

الجزائر تع ّزز �أمنها على الحدود

هل يزيل ملتقى �أربيل الخالفات لمواجهة الإرهاب؟

ملتقى أربيل للقوى العراقية ركز على المصالحات
عقد في محافظة أربيل شمال العراق ملتقى
الشرق األوسط للحوار والمصالحة بحضور
رسمي ومشاركة ع��دد م��ن ال���دول .وناقش
المشاركون الملف األمني والحرب على تنظيم
«داع��ش» والعوائق التي تقف أم��ام تحقيق
المصالحة الوطنية العراقية العراقية ،إضافة
إلى عدد من الملفات اإلقليمية والدولية.
وعلى مدى ثالثة أي��ام متواصلة شهدت
محافظة أربيل أعمال ملتقى الشرق األوسط
للحوار والمصالحة والذي يعتبر األكبر من
نوعه منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
المؤتمر ال��ذي حضره ممثلو السلطتين
التنفيذية والتشريعية فضالً عن األح��زاب
السياسية ،ن��اق��ش كيفية حلحلة جميع
القضايا العالقة التي تقف أم��ام تحقيق
المصالحة الوطنية في مقدمتها الخالفات
السياسية.
وق��ال الرئيس العراقي ف��ؤاد معصوم في
كلمة في المؤتمر ،المصالحة الوطنية بحد
ذاتها ليست هدفاً ،وإنما هي وسيلة للسلم
األه��ل��ي ال��ذي يعتبر األس���اس ،مشيرا ً إلى
أن هناك انقسامات وبعض الحساسيات
القديمة ،لكن هذه الحساسيات ليست بين
ال��ع��وائ��ل العراقية وليست بين المذاهب
والقوميات العراقية ،وإنما تستخدم لمكاسب
سياسية.
لم يقتصر الملتقى على مناقشة القضايا
الداخلية ب��ل شمل جميع الملفات وتأثير
األط��راف اإلقليمية والدولية على مستقبل
العراق ،من خالل وضع استراتيجية من كبار

نقلت وكالة األنباء الجزائرية عن قيادة الدرك الوطني ،قولها
إن الجزائر سوف تعزز األمن على حدودها مع المغرب ،من أجل
التصدي للتهريب والهجرة غير الشرعية.
وأضافت الوكالة أن «لجنة تابعة لقيادة الدرك الوطني قامت
بجولة عبر الشريط الحدودي الغربي لالطالع على مدى جاهزية
الوسائل واإلمكانات البشرية والمادية المجندة في إطار مهمات
تأمين اإلقليم ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب» .وأوضحت أن
الجولة هدفت إلى «إعادة النظر ووضع خطط مكافحة اإلجرام
المنظم العابر للحدود ،إلى جانب االطالع على ظروف عصرنة
وحدات حرس الحدود التي ستتعزز بإمكانات بشرية إضافية
ومعدات جديدة».
وأش���ارت الوكالة إل��ى أن «وح���دات ح��رس ال��ح��دود عكفت
على تشديد تدابير حراسة ومراقبة الحدود ،باالعتماد على
الدوريات المترجلة والراكبة ،وكذلك الطلعات الجوية للطائرات
المروحية» .وتعتبر الحدود الطويلة بين البلدين ،والمغلقة
رسميا ً منذ عقدين ،مكانا ً لتهريب المخدرات والنفط.

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية
�إلى �إعالء الم�صلحة الوطنية

العشائر تساند القوات العراقية ضد «داعش»
القيادات السياسية العراقية ،والدور اإليجابي
الذي تلعبه المرجعية الدينية وباقي التيارات
الوطنية.
وصرح جبر صوالغ وزير الداخلية األسبق:
إن هناك جهودا ً حثيثة لتوحيد الرؤى بين كل
مكونات الشعب العراقي ،س��واء بين منطقة
كردستان وال��م��رك��ز ،أو بين المكون السني
وبين الحكومة االتحادية ،مشيرا ً إلى أن السيد
الحكيم عقد مؤتمر مصالحة في وقتها والذي
يعتبر أول مؤتمر بعد القطيعة التي حصلت.
وك��ان الملتقى قد خرج بتوحيد الخطاب

السياسي واتفاق الفرقاء على تغليب مصلحة
العراق العامة.
وق��ال أس��ام��ة النجيفي رئيس البرلمان
ال��ع��راق��ي ال��س��اب��ق« :إن «داع���ش» ه��و عدو
الجميع وخطر على كل العراقيين ،معتبرا ً أن
االتفاق السياسي وحكومة الشراكة هي كافية
إذا نفذت االتفاقات وال ُتزمت المواثيق».
وي���رى م��راق��ب��ون أن إم��ك��ان المصالحة
الوطنية بين السياسيين باتت ممكنة اآلن
أكثر من أي وقت مضى ،ألن اإلرهاب ال يفرق
بين أحد منهم.

وع��ل��ى الصعيد ال��م��واج��ه��ات ،استمرت
العمليات العسكرية في محافظتي صالح
الدين واألنبار وسط العراق وغربه بين قوات
األم��ن العراقية مدعومة من ق��وات الحشد
الشعبي وأب��ن��اء العشائر وبين إرهابیي
جماعة «داعش».
وفي وقت سيطرت القوات العراقية على
بعض األحياء المهمة لمدينة بيجي اشتبكت
قوة أمنية خاصة مع مسلحي «داع��ش» في
منطقة البوجواري الواصلة إلى مصفى بيجي
النفطي شمال القضاء.

�أكثر من  600جندي �أميركي تعر�ضوا للكيماوي بالعراق
كشف مسؤولون أميركيون أن أكثر من  600جندي أميركي أُبلغوا
منذ عام  2003عن تعرضهم لمواد كيماوية بالعراق ،وهو عدد يفوق
بكثير ما أعلنه البنتاغون سابقاً.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من نشر الخبر ،كاشفة في
سلسلة من المقاالت هذا الشهر أن جنودا ً أميركيين تعرضوا لمخزون
من األسلحة الكيماوية المتهالكةُ ،
وطلب منهم أحيانا ً التزام الصمت
حول الموضوع ،مضيفة نقالً عن مسؤولين في الدفاع أن البنتاغون لم
يقر بعدد حاالت التعرض لعوامل كيماوية ولم يقدم المتابعة والعالج
الالزمين للجنود المهددين باإلصابة.
وقبل غزو العراق في  ،2003شدد الرئيس األميركي األسبق جورج
بوش على أن نظام صدام حسين يخفي ترسانة من أسلحة الدمار
الشامل صالحة لالستخدام ،إال أن القوات األميركية لم تعثر على أيّ أثر
لبرنامج من هذا القبيل ،بل على بقايا مخزون كيماوي قديم ،ولم تكن

مدربة كما يجب حول كيفية التعامل معه ،بحسب صحيفة «نيويورك
تايمز» .وكانت الصحيفة أش��ارت في البدء إلى  17إصابة نتيجة
التعرض لعنصري السارين وكبريت الخردل ،كما بلّغ ثمانية جنود
آخرون عن إصابتهم أيضاً .إال أن مراجعة جديدة للملفات العسكرية
بأمر من وزير الدفاع تشاك هيغل كشفت أن مئات من الجنود أبلغوا
السلطات العسكرية عن تعرضهم لعناصر كيماوية ،ما يؤكد تقرير
الصحيفة بحسب المسؤولين.
وأمر هيغل بإجراء فحوصات طبية جديدة للجنود ولقدامى المقاتلين
المصابين ،وقال مسؤولون إن خط اتصاالت خاصا ً أقيم للتبليغ عن
حاالت إصابة محتملة ،وللحصول على العناية الطبية الالزمة.
وعثرت الواليات المتحدة إثر اجتياحها العراق الذي أدى إلى سقوط
صدام حسين ،على خمسة آالف رأس وقذيفة وقنبلة محشوة بعناصر
كيماوية لكن العثور عليها بقي سرياً ،بحسب الصحيفة.

كذلك قتل  12مسلحا ً خالل تصدي قوات
الشرطة وأبناء العشائر لهجوم شنه «داعش»
من المحورين الشمالي والشرقي على قضاء
الضلوعية جنوب محافظة صالح الدين.
وفي محافظة كركوك قتلت القوات األمنية
وبإسناد م��ن ط��ي��ران الجيش أكثر م��ن 80
إرهابيا ً ودم��رت  15صهريجا ً لنقل النفط
الخام التابعة لجماعة «داع��ش» في منطقة
الرياض جنوب غربي مدينة كركوك.
وف��ي محافظة دي��ال��ى ،قتلت الطائرات
العراقية المفتي الشرعي لجماعة «داعش»
في ناحية السعدية المدعو حاج بالل وأحد
مساعديه خالل غارة جوية ضد أحد تجمعات
الجماعة اإلرهابية شرق المدينة.
وف���ي م��ح��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ح����ررت ق���وات
البيشمركة الكردية أكثر من  50امرأة وطفالً
إيزديا ً من قبضة «داعش» خالل عملية أمنية
خاصة في قرية زلوقية جنوب مدينة تلعفر.
ونظرا ً إل��ى التقدم الملحوظ ال��ذي حققه
الجيش العراقي في مناطق شمال محافظة
صالح الدين المحاذية لمدينة الموصل أقدمت
جماعة «داعش» على تفجير عدد من مقارها
منها مبنى كلية الزراعة في بلدة حمال العليل
جنوب محافظة نينوى.
من جهة أخرى ،أعلن النائب علي جاسم
الميتوتي أن مسؤول التيار الصدري السيد
مقتدى الصدر أوع��ز بإرسال أكثر من ألفين
مقاتل من مقاتلي سرايا السالم إلى محافظة
الرمادي للقتال إلى جانب العشائر السنية
ضد عناصر داعش اإلرهابية.

أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعكف على
دراس��ة ق��رار المحكمة العليا الليبية الخاص بعدم دستورية
تعديل اإلع�لان الدستوري المتعلق بانتخابات حزيران التي
انبثق منها البرلمان.
ونوه بيان صادر عن البعثة بهذا الشأن إلى أن قيادة البعثة
تجري حاليا ً مشاورات بشكل وثيق مع القوى الليبية من جميع
األطياف السياسية وشركائها في المجتمع الدولي.
ودعا البيان في هذه اللحظة الحرجة جميع األطراف الليبية
إلى إعالء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار ،مؤكدا ً التزام األمم
المتحدة سيادة ليبيا واستقاللها وسالمة أراضيها.
ودعا إلى أن يتحلى الجميع بالمسؤولية واالمتناع عن اتخاذ
أي إجراء من شأنه تصعيد حالة االستقطاب القائمة أو يؤدي إلى
مزيد من التدهور في األوضاع األمنية.
وش��دد على التزام بعثة األم��م المتحدة بالعمل مع جميع
األط���راف للمساعدة على تجاوز األزم��ة السياسية واألمنية
الحالية في ليبيا ،وفق التفويض الممنوح للبعثة من مجلس
األمن الدولي ...وأكد ضرورة قيام جميع األطراف وبشكل عاجل
بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بشأن
المرحلة االنتقالية.
وكشف أن الممثل الخاص لألمين العام في ليبيا برناندينو
ليون سيجري مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية حول
كيفية المضي قدما ً بالعملية السياسية في البالد.

«فتح» تح ّمل «حما�س» م�س�ؤولية التفجيرات
التي ا�ستهدفت  15منز ًال لقيادييها في غزة
ح َّملت ح��رك��ة فتح ح��رك��ة ح��م��اس المسؤولية عن
التفجيرات التي استهدفت منازل قياديي الحركة أمس في
قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة
في مؤتمر صحافي« :اللجنة المركزية لحركة فتح تدين
الجريمة التي حدثت فجر أمس ضد كوادر الحركة ،وتحمل
حركة حماس المسؤولية عن هذه الجريمة».
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ« :ال
يوجد أدنى شك بأن حركة حماس تتحمل المسؤولية ع ّما
جرى بحق قيادات فتح في غزة».
وكانت حركة حماس أعلنت إدانتها للتفجيرات التي
استهدفت م��ن��ازل وس��ي��ارات نحو ع��ش��رة م��ن قياديي
فتح .ولكن عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول ملف
المصالحة مع حماس ع��زام األحمد ق��ال« :ه��ذا ال يعفي
حماس من تحمل كامل المسؤولية».
وق��ال األحمد« :اتهام حماس لم يأت اعتباطاً ،لدينا
معلومات أولية ومصدرها جهات مسلحة في حماس،
ونأمل من حركة حماس أن ُتكشف» .وأض��اف« :كانت
ه��ن��اك م��ؤش��رات منذ ليلة (أول م��ن) أم���س ،م��ن خالل
تصريحات توتيرية من حماس ضد الرئيس محمود
عباس وفتح ،وأب��رز هذه التصريحات التي صدرت عن
مجموعة الموظفين العسكريين لحركة حماس الذين
أعلنوا أنهم سيُفشلون مهرجان إحياء الذكرى العاشرة
لرحيل الرئيس عرفات».
وكانت تفجيرات نفذها مجهولون صباح أم��س قد

تفجير سيارة أحد مسؤولي فتح في غزة
استهدفت  15منزال ً تابعا ً لقياديين في حركة فتح ،ما أسفر
عن تدمير منصة االحتفال بذكرى الرئيس الراحل ياسر
عرفات المقررة في ساحة الكتيبة وسط غزة في الـ 11من

ت�أجيل زيارة حكومة الوفاق �إلى القطاع

الشهر الجاري.
وقال النائب في المجلس التشريعي فيصل أبو شهال في
اتصال هاتفي مع (كونا)« :عندما سمعنا دوي االنفجارات

توجهنا إلى خ��ارج المنزل ووجدنا باب المنزل قد ُد ّمر
بالكامل».
وأوضح أبو شهال أن القياديين المستهدفين هم محافظ
غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق عبدالله
اإلفرنجي وعضو المجلس ال��ث��وري أب��و ج��ودة النحال
والمتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عطية وعضو الهيئة
القيادية لحركة فتح في غزة عبد الرحمن حمد وعبد الجواد
زيادة وشريف أبو وطفة وجمال عبيد وزياد مطر.
وطالب أبو شهال الجهات األمنية التي تسيطر على
قطاع غزة بالتحرك الفوري للكشف عن الجناة في أقرب
وقت ممكن ،في حين لم تدل الجهات األمنية في غزة بأية
تصريحات رسمية.
أما حركة فتح في رام الله فاعتبرت في بيان التفجيرات
«جريمة تهدف إلى نسف قواعد إنهاء االنقسام والمصالحة
وعملية اغتيال ثانية للرئيس ياسر عرفات».
فيما دع��ت الجبهة الشعبية الفلسطينية في بيان
صحافي جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي
لهذه األعمال «اإلجرامية» ،بوحدة الموقف وقطع الطريق
على األه���داف الكامنة من ورائ��ه��ا ومنها إفشال جهود
إنهاء االنقسام وإشغال الساحة الفلسطينية عن مقاومة
مشاريع االحتالل.
وكان مجهولون قد استهدفوا صباح اليوم  15منزال ً
تابعا ً لقياديين في حركة فتح ،ما أسفر عن تدمير منصة
االحتفال بذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات المقرر في
ساحة الكتيبة وسط غزة في الـ 11من الشهر الجاري.

«ال�شيوخ الفرن�سي» ي�صوت ال�شهر المقبل لالعتراف بفل�سطين

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس تأجيل زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعدد من الوزراء المقررة
اليوم السبت إلى غزة حتى إشعار آخر ،بسبب التفجيرات التي استهدفت منازل قياديي فتح.
واعتبرت الحكومة في بيان صحافي التفجيرات التي تسببت أيضا ً بتدمير منصة احتفال الرئيس الراحل ياسر عرفات:
«عمالً إجراميا ً بعيدا ً من أصالة المجتمع الفلسطيني ومفاهيمه الوطنية» .ووصفت التفجيرات بـ»الحدث الخطير» الذي
يؤثر في القضية الفلسطينية ويتعارض بشكل مطلق مع جهود القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق تجاه «إعادة إعمار
غزة ودمج المؤسسات ضمن خطوات حثيثة ا ُتخذت إلنهاء االنقسام وإزالة آثاره الكارثية على القضية».
وأكدت الحكومة أنه على رغم محاوالت «المجموعات اإلجرامية هدم الوطن والهوية الفلسطينية» ،فإن الحكومة ستبقى
على رغم كل التحديات عند تطلعات أبناء شعبها وستفي بالتزاماتها تجاههم في مختلف المحافظات.
يذكر أن هذه التفجيرات جاءت بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بحكومة الوفاق رامي الحمدالله على طلب
حركة فتح االحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ألول مرة منذ سبع سنوات في الـ 11من الشهر
الجاري.

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أن المجلس سيصوت الشهر المقبل على مشروع قرار غير ملزم ،يطالب
باريس باالعتراف بدولة فلسطين.
وينص مشروع القرار على أن يعلن مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا ً «تمسكه بمبدأ دولة فلسطينية قابلة لالستمرار
تعيش بسالم إلى جانب دولة «إسرائيل» ،ويعبر عن الرغبة في أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين ديمقراطية وتتمتع
بالسيادة».
وكانت مصادر برلمانية كشفت الثالثاء الماضي أن الحزب االشتراكي الفرنسي الحاكم سيطلب من السلطات الفرنسية
االعتراف بدولة فلسطين «للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع» مع «إسرائيل».
يشار إلى أن  134دولة اعترفت بدولة فلسطين ،وكان آخرها السويد في  10تشرين األول ،وهي الدولة الوحيدة من
أعضاء االتحاد األوروبي التي تقوم بذلك.
وكان مجلس العموم البريطاني أق ّر الشهر الماضي بغالبية األصوات مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة باالعتراف
بالدولة الفلسطينية.

ال�سب�سي :ال �صفقة مع � ّأي طرف حول الرئا�سة التون�سية
أعرب رئيس حزب نداء تونس
ال��ب��اج��ي ق��اي��د السبسي أم��س،
ع��ن ع���دم اع��ت��ق��اده ب��م��ا يطرحه
وي���رص���ده ب��ع��ض ال��م��راق��ب��ي��ن
للمشهد ال��س��ي��اس��ي التونسي،
بوجود محاوالت حثيثة من قبل
حركة النهضة لعرقلة وصوله
للرئاسة.
وقال السبسي ( 88سنة)« :ال
أعتقد بوجود هذا األمر ،ذلك غير
وارد نعم ثمة حركة م��ن بعض

السياسيين ف��ي ه���ذا االت��ج��اه،
ولكني ال أعتقد أن النهضة موجود
فيها» .وأضاف« :رئيس المجلس
التأسيسي الذي كان موجوداً ،قام
بمبادرة لتوحيد الصفوف بين
عدد من المترشحين للرئاسة ضد
ن��داء تونس ،ه��ذا ما ح��دث ليس
أكثر وال أقل».
ووصف السبسي ،الذي شغل
م��واق��ع س��ي��ادي��ة مهمة منذ عهد
الحبيب بورقيبة وح��ت��ي قيام

ال��ث��ورة التونسية ك��ان آخ��ره��ا
رئاسة وزراء تونس ،الحديث حول
احتمال توغل نداء تونس وانفراده
بالحكم ح���ال ف���وزه بالرئاسة
عقب ت��ص��در ح��زب االنتخابات
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ،ب��ك��ون��ه «م��ج��رد
أم��ور مختلقة ال أس��اس لها من
الصحة».
وحسم السبسي الجدال الدائر
ح��ول احتمال تحالفه مع حركة
النهضة أو وجود صفقة مع األخيرة

تقضي ب��دع��م النهضة ل��ه خالل
السباق الرئاسي مقابل منحها
عدد معين من الحقائب الوزارية،
بقوله« :موضوع التحالفات غير
وراد اآلن ،أن تقع االنتخابات
الرئاسية وبعدها سننظر مع من
سنتحالف» .وت��اب��ع« :ال وج��ود
ألية صفقة ،لم نبرم أية صفقة مع
أي كيان ،كما قلت لن نأخذ موقفا ً
إال ب��ع��د ان��ت��ه��اء االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية».

العاهل المغربي« :الحكم الذاتي»
ّ
كحل نهائي للنزاع حول ال�صحراء الغربية
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن سيادة المغرب
على كامل أراضيه «ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة»،
معتبرا ً أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار التفاوض إليجاد حل
نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية هي «أقصى ما يمكن
أن تقدمه» بالده.
وقال الملك محمد السادس في خطاب وجهه في الذكرى الـ39
السترجاع الصحراء المغربية من االستعمار اإلسباني ،إن كل
الحلول التفاوضية للبحث عن حلول للنزاع حول هذا اإلقليم
الذي تطالب جبهة (بوليساريو) االنفصالية باستقالله «لن
تكون حول سيادة المغرب ووحدته الترابية».
وحذر الملك من الفهم المغلوط لموقف التعاون «بصدق وحسن
نية» من قبل المغرب مع جميع األطراف على أساس أنه ضعف
من جهته ،وبالتالي اتخاذه كدافع لطلب مزيد من التنازالت،
مجدّدا ً رفض بالده ما وصفه بـ»المغالطات واالنزالقات» التي
تشهدها قضية الصحراء الغربية.
وأكد العاهل المغربي في هذا الصدد «رفض المملكة المغربية
ألية محاولة لتغيير طبيعة هذا النزاع وتقديمه على أنه مسألة
تصفية االستعمار» ،نافيا ً بشدة أن تكون ب�لاده قوة محتلة
أو سلطة إداري��ة في هذا اإلقليم .واعتبر أنّ «من الخطأ مقارنة
إقليم الصحراء الغربية بـ(تيمور الشرقية) أو ببعض النزاعات
الترابية في أوروبا الشرقية».

�أن�صار علي �صالح يتظاهرون
احتجاج ًا على العقوبات
تظاهر آالف اليمنيين من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله
صالح ،حيث احتشدوا في ميدان التحرير وسط صنعاء للتعبير
عن رف��ض العقوبات المتوقع فرضها من مجلس األم��ن ضد
الرئيس اليمني السابق .وطالب المتظاهرون بخروج السفير
األميركي والمبعوث األممي جمال بن عمر من اليمن.
وبعد أن أدوا صالة الجمعة أمس في ميدان التحرير ،اتجهوا
في مسيرة حاشدة إلى منزل الرئيس السابق علي صالح ،حيث
ألقى كلمة.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام حذر في بيان من أن أية
عقوبة ستؤدي إلى تأجيج األزمة أكثر في هذا البلد.
وكان مشروع القرار الذي اقترحته الواليات المتحدة أخيرا ً
في مجلس األمن ،يمنع الدول األعضاء كافة في األمم المتحدة من
منح تأشيرات دخول لعلي عبدالله صالح رئيس اليمن السابق،
ولقائد التمرد الحوثي رئيس حزب «أنصار الله» عبد الملك
الحوثي ولقيادي آخر هو عبد الله يحيى الحكيم.
وحذر حزب صالح من أن أية عقوبة ستكون لها عواقب خطرة
ليس فقط على أمن اليمن بل أيضا ً على جيرانه .وقال إن أنصاره
وحلفاءه سيتصدون للعقوبات «بالوسائل السلمية كافة» ،ودعا
إلى تظاهرات الجمعة في جميع أنحاء البالد لرفض «كل أشكال
التدخل».

