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ألمانيا تعلن استعدادها لدعم قوات »الناتو« بالذخيرة 

»األطلسي«: اعتقال القذافي ليس من مهمات الحلف
ــة  ــي ئ ــا ــن ــج ل ا ــة  ــم ــك ــح ــم ل ا عـــلـــنـــت  أ ــــد  ق و
ة  كر مذ ر  و صد ثنين  إل ا ي  ها ال في  لية  و لد ا
سيف  ــه  ــل ــج ن و ــي  ف ا ــذ ــق ل ا ــق  ــح ب ــف  ــي ق ــو ت
ت  ا ر ستخبا ال ا ة  جــهــز أ ئــيــس  ر و م  ســـا إل ا
بــتــهــمــة   ، ســي لــســنــو ا هلل  ا ـــد ـــب ع ــة  ــي ــب ــي ــل ل ا

. نية نسا ال ا ضد  ئم  ا جر ب  تكا ر ا
ــف  ــل ــح ل ا ســـم  بـــا ــة  ث ــد ــح ــت ــم ل ا ـــت  ل ـــا ق و
ة  و ـــد ن ـــي  ف ــو  ــك ــس ــي ــغ ن ال نـــــا  ا و طـــلـــســـي  ال ا
قـــيـــف  لـــتـــو ا ة  ـــــر ك ـــــذ م « ن  إ ـــة  ـــي ف ـــا ـــح ص
ــة  ع ــو ــم ــج ــم ل ا ـــن  م ة  ـــد ي ـــد ج ة  ر شـــــا إ ه  ــــذ ه
نــك  مــكــا  : فـــي ا لـــقـــذ ا م  ــا ــظ ن ـــى  ل ا لــيــة  و لــد ا
لسلطة  ا ــي  ف ــس  ــي ل و لمحكمة  ا ــي  ف ت  بــا

. » بلس ا بطر
ــس  ــل ب ا ــر ط تـــهـــمـــت  ا ــــر  خ آ ـــب  ن ـــا ج مـــن 

تعمل  نها  بأ لية  و لد ا ئية  لجنا ا لمحكمة  ا
ــا  ب و ر و أ و طلسي  أل ا ل  شما حلف  مة  لخد
بحق  ــف  ــي ق ــو ت ة  كــر مــذ ت  ر ــــد ص أ ــا  م ــد ــع ب
ت  عــد و و  ، في ا لقذ ا معمر  لليبي  ا عيم  لز ا
اً  نصر ر  ا لثو ا ز  حر أ فيما  ل  لقتا ا من  يد  بمز

. اً يد جد نيًا  ا ميد
ــة  ــي ئ ــا ــن ــج ل ا ــة  ــم ــك ــح ــم ل ا عـــلـــنـــت  أ ــــد  ق و
قيف  تو ة  كر مذ ر  ا ــد ص ا ثنين  إل ا لية  و لد ا
سيف  ــه  ــل ــج ن و فــي  ا لــقــذ ا ــد  ــي ــق ــع ل ا ــق  ــح ب
ت  ا ر ستخبا ال ا ة  جــهــز ا ئــيــس  ر و م  ســـا ال ا
بــتــهــمــة  ســـي  لـــســـنـــو ا هلل  ا ـــبـــد ع ــة  ــي ــب ــي ــل ل ا

. ب حر ئم  ا جر ب  تكا ر ا
ليس  ر  ا لقر ا ن  ا ل  قا لليبي  ا م  لنظا ا لكن 
ي  ــذ ل ا ــي  ــس ــل ط ال ا لــلــحــلــف  ء  ــا ــط غ « ى  ســـو

كما   » ــي ف ا ــذ ــق ل ا ل  غــتــيــا ا ل  و ــا ــح ي و ل  و حـــا
محمد  يد  لجد ا لليبي  ا ل  لــعــد ا ــر  ي ز و ل  قــا

. في صحا تمر  مؤ ل  خا ي  د لقمو ا
لــة  كــا و ــل  س ا ــر م د  ـــا ف أ ى  ـــر خ أ جــهــة  ــن  م
لليبيين  ا ر  ا لـــثـــو ا ن  أ  » س بــــر نـــس  ا فـــر «
ن  ــز ــخ م عــلــى  ء  لــثــلــثــا ا ظــهــر  ا  ـــو ل ـــو ـــت س ا
تبعد  ية  و ا صحر منطقة  في  مهم  ئر  خا ذ
 1 2 0 ( ن  ــا ــت ن ــز ل ا ب  ــو ــن ج اً  مــتــر كــيــلــو  2 5

. ) بلس ا طر ب  جنو اً  متر كيلو
في  ا  صــلــو و يــن  لــذ ا ر  ا لــثــو ا نتشر  ا قــد  و
من  لمحلي  ا قيت  لتو با سعة  لتا ا عة  لسا ا
قع  لمو ا ا  هذ ل  حو  ، ت عا ر مد مع  ل  لشما ا
تضم  لتي  ا ني  لمبا ا ت  ا عشر جد  تو حيث 
ت  ا لــقــو ا نــت  كــا حين  سلحة  ا ت  نــا و مــخــز
في  ا لقذ ا معمر  لليبي  ا عيم  للز لية  ا لمو ا

. ب لجنو ا لى  ا ت  ا يز تعز ل  سا ر ا ل  و تحا
ــة  ــي ج ر ــا ــخ ل ا ــــر  ي ز و ب  ــــر ع أ ــه  ــت ــه ج مـــن 
ال  أ مــلــه  أ عــن  ف  و فـــر ال جي  سير ــي  س و ــر ل ا
لية  و لد ا ئية  لجنا ا لمحكمة  ا ر  ا قــر ك  يتر
لــلــيــبــي  ا ضـــع  لـــو ا ــى  ــل ع  » ــًا ــي ــب ــل س اً  ثـــــر أ «
يــق  طــر عــلــى  ــة  ــي ف ــا ض إ عــقــبــة  ن  ــو ــك ي ال  أ و

لــة  كــا و نــســبــت  و  . د ــا ــب ل ا ــي  ف ـــة  م ز أل ا ــل  ح
ــى  ل إ ء  ــا ــب ن ــأ ل ــة  ــي س و ــر ل ا  « ــي  ــت س ــو ف ــو ن «
ه  عقد في  صحا تمر  مؤ في  له  قو ف  و فر ال
ن  أ يستطيع  ال  « نه  إ ء  لثلثا ا سكو  مو في 
لمحكمة  ا ر  ا قـــر ثــيــر  تــأ ــن  ع ن  آل ا ث  يــتــحــد
مة  ز أل ا حل  د  جهو على  لية  و لد ا ئية  لجنا ا
ك  هــنــا ن  ــو ــك ي ال  أ ــل  م ــأ ي لــكــنــه  و ، لــلــيــبــيــة ا

. » سلبي ثير  تأ
هــا  د ا ســتــعــد ا نــيــا  لــمــا أ ت  كـــد أ لــك  ذ لــى  إ
ــي  ــس ــل ط أل ا ل  ـــا ـــم ش حـــلـــف  ت  ا ـــــو ق ـــم  ع ـــد ل
ل  ــا ق و  . ة ــر ــي خ ــذ ل ــا ب ليبيا  ــي  ف  ) ــو ت ــا ــن ل ا (
ي  د س  ـــا م ـــو ت ـــي  ن ـــا ـــم ل أل ا ع  فـــا لـــد ا يـــــر  ز و
د  و ز « لصحيفة  ت  يــحــا تــصــر ــي  ف يــر  مــيــز
ها  تنشر نية  لما أل ا  » نج يتو تسا يتشه  و د
لة  كا و من  طلبًا  تلقينًا  «  : ء بعا ر أل ا م  ليو ا
تو  للنا بعة  لتا ا جيستي  للو ا لتجهيز  ا
لطلب  ا عــلــى  د  لـــر ا ت  ر قـــر قــد  و  ) ــا ــس م ــا ن (
ه  ر ا ــر ق ن  أ ير  ميز ضــح  و أ و  . » فقة ا لمو با
ن  أ لــى  إ اً  مشير  ، لحلف ا عد  ا قو من  ينبع 
لــعــجــز  ا ن  و يــســد ــف  ــل ــح ل ا فــي  ء  ــا ك ــر ــش ل ا

. بينهم فيما  له  ن  ضو يتعر ي  لذ ا

§بروكسل، طرابلس - أ ف ب، د ب أ

] اعتبر حلف شمال االطلسي أمس الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 2011( 
ومعاونيه،  القذافي  معمر  العقيد  الليبي  الزعيم  محاكمة  الضروري  من  أن 
لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرًا الى أن حملته الجوية على ليبيا 

ستستمر بوتيرة مرتفعة.

أحكامًا  )الثلثاء(  أمس  ُعمان  سلطنة  في  محكمة  أصــدرت   [
لمشاركتهم  وعام  شهر  بين  تراوحت  محتجًا   55 على  بالسجن 

في تظاهرات تطالب بوظائف.
بــدأت  االحتجاجات  مــن  أشــهــراً  الخليجية  الــدولــة  وشــهــدت 
المطالبة  الشعبية  التظاهرات  مستلهمة  شباط  فبراير/  فــي 
السابقين.  ومصر  تونس  برئيسي  أطاحت  التي  بالديمقراطية 
ورفع  بوظائف  المطالبة  على  الُعمانية  االحتجاجات  وتركزت 
 55 إن  بيان  في  العام  المدعي  وقال  الفساد.  ومحاربة  الرواتب 
محتجًا اتهموا بجرائم منها السرقة والتجمهر بشكل غير مشروع 
إلى  إشــارة  في  علي  بو  بني  جعان  في  حكومية  شقق  وتخريب 

بلدة واقعة في شرق ُعمان.
وجاء في البيان أن معظم األحكام تراوحت بين السجن شهراً 
عامًا.  بالسجن  فقط  واحد  شخص  على  حكم  بينما  أشهر  وثاثة 
مارس/  من  الفترة  في  اعتقلوا  مئات  بين  من  المحتجون  وكان 
إثر  على  المظاهرات  توقفت  حين  الماضيين  أيار  مايو/  إلى  آذار 
األمن.  قوات  مع  اشتباكات  في  مئة  من  أكثر  وإصابة  اثنين  مقتل 
وتحولت  المحتجزين.  معظم  عــن  عفو  ــدر  ص ــق  الح ــت  وق ــي  وف
بو  بني  جعان  في  شاب   100 نحو  فيها  شــارك  التي  التظاهرة 
بوظائف  المحتجون  وطــالــب  مــايــو  فــي  عنف  أعــمــال  ــى  إل علي 
 80 السلطات  شركات.واعتقلت  ومقار  حكومية  مباني  واقتحموا 
قابوس  السلطان  ويحكم  منهم.   25 عن  أفرجت  لكنها  شخصًا 
في  ووعد  عامًا   40 منذ  الباد  المتحدة  الواليات  حليف  سعيد  بن 
أبريل بعد االحتجاجات بإنفاق 2.6 مليار دوالر. ولم يرض كثير 
من المحتجين برد فعل الحكومة وقالوا إن التغييرات الموعودة 

جزئية وتنفيذها يتسم بالبطء.

إن  قوله  كبير  مسئول  عن  )الثلثاء(  أمس  إماراتية  صحيفة  نقلت   [
بحيث  االنتخابات  في  المشاركة  توسيع  في  تفكر  قد  اإلمارات  دولة 

تضم عددًا أكبر من مواطنيها.
جيرانها  ببعض  عصفت  التي  االحتجاجات  اإلم��ارات  تشهد  ولم 
خطوات  اتخاذ  في  أخرى  خليجية  عربية  دول  إلى  انضمت  أنها  غير 
سابق  وقت  وفي  أعتابها.  على  االضطرابات  موجة  تخطي  لمحاولة 
المؤهلين  اإلم���ارات  مواطني  ع��دد  زي��ادة  تقرر  ال��ج��اري  الشهر  من 
الختيار  المقبل  أيلول  سبتمبر/  في  تجرى  انتخابات  في  للمشاركة 
بات  إذ  أمثاله  عشرة  من  ألكثر  االت��ح��ادي  الوطني  المجلس  أعضاء 
العدد 80 ألفًا بعد أن كان أقل من 7000. وحتى العدد الجديد يقل عن 

عشر سكان البالد الذين يقدر عددهم بمليون نسمة.
ونقلت صحيفة »جلف نيوز« عن وزير الدولة للشئون الخارجية، 
 150 إضافة  القادمة  الخطوة  تكون  »ربما  قوله  قرقاش  محمد  أنور 
ألف ناخب ثم كل المواطنين«، مضيفًا أنه لن تكون هناك تغييرات قبل 
مجلس  االتحادي  الوطني  المجلس  إن  محللون  ويقول  االنتخابات. 

استشاري بدرجة كبيرة وال يملك سلطات ضخمة في حد ذاته.
اإلمارات  دفعت  العربي  العالم  في  االضطرابات  إن  قرقاش  وقال 
للتفكير في هذه الخطوة. وقال »أظهرت األحداث السياسية في العالم 
خطة  يتطلب  ما  وه��و  فجأة  يحتدم  قد  السياسي  الحراك  أن  العربي 

لحماية أمن بلدنا واستقراره االجتماعي والسياسي«.

] فشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب األردني أمس 
األول )اإلثنين( في الحصول على عدد كاٍف من األصوات لتوجيه 
معروف  الـــوزراء  لرئيس  السلطة«  استخدام  ــاءة  ــإس »ب اتــهــام 

البخيت في قضية »الكازينو« التي شابها شبهة فساد.
»اللجنة  إن  الثلثاء  عطية  خليل  النائب  اللجنة  رئيس  وقــال 
وعرضت  السلطة  استخدام  إساءة  تهمة  للبخيت  وجهت  كانت 
توجه  حتى  للتصويت  االثنين  مساء  المجلس  على  القضية 
التهمة رسميًا، لكن 50 نائبًا فقط صوتوا؛ تأييداً لتوجيه االتهام 
ألصوات  بحاجة  كانت  »اللجنة  أن  ــح  120«.وأوض أصل  من  له 
ثلثي أعضاء المجلس )80 نائبًا( لتوجه االتهام رسميًا للبخيت 
الفصل  القرار  له  يكون  الذي  العالي  المجلس  إلى  القضية  وترفع 
االتهام  وجه  »المجلس  أن  إلى  عطية  وأشار  للدستور«.  وفقًا  فيها 
ورفعت  القضية  في  الــدبــاس  أسامة  السابق  السياحة  لوزير 
لباقي  االتهام  توجيه  على  التصويت  يستكمل  أن  على  الجلسة 

وزراء حكومة البخيت السابقة الخميس«.
في  الفساد  مكافحة  هيئة  إلى  »الكازينو«  ملف  البخيت  وأحال 
مجلس  إلى  الملف  بدورها  أحالت  التي  الماضي  شباط  فبراير/ 
بتوجيه  الصاحية  صاحب  كونه  نيسان  أبريل/  في  النواب 
كشفت  األولية  »التحقيقات  أن  الهيئة  وأعلنت  للوزراء.  االتهام 
المختصين  الوزراء  قبل  من  قانونية  وتجاوزات  مخالفات  وجود 

)آنذاك( والتي ترقى إلى وجود شبهة فساد في القضية«.

معارضون في موسكو يطالبون بالضغط على دمشق

تظاهرات ليلية في سورية وحمالت اعتقال
§نيقوسيا، موسكو - أ ف ب

اإلنــســان  حــقــوق  ــن  ع لــلــدفــاع  منظمة  أعــلــنــت   [
سورية،  في  الديمقراطية  سبيل  في  الناشطين  أن 
ودعوا  الماضية،  قبل  الليلة  تظاهرات  بضع  نظموا 
من  تابع  الذي  األسد  بشار  الرئيس  نظام  إسقاط  إلى 

المتظاهرين. اعتقال  عمليات  جهته 
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  رئيس  وقــال 
ليلية  تظاهرات  »نظمت  لندن:  في  عبدالرحمن  رامي 
وانتقدت  النظام  إسقاط  إلى  ودعــت  عدة  أماكن  في 
دمشق.  في  األول  أمس  عقد  للمعارضين«  اجتماعًا 
قد  المحتجين  »آالف  أن  عــبــدالــرحــمــن  ــــح  وأوض
عشرة  إلى   7 بين  وما  )وسط(،  حمص  في  تظاهروا 
دير  في  آالف  و7   5 بين  وما  )شمال(  حماة  في  آالف 
إدلب  في  األلفين  عددهم  وفاق  شرق(،  )شمال  الزور 

غرب(«. )شمال 
مدينتي  في  للنظام،  معادية  تظاهرات  جرت  كما 
القابون  حييي  وفي  الساحليتين،  والاذقية  جبلة 
مع  حوار  أي  »رفض  الناشط  وأكد  دمشق.  في  وبرزة 
عن  ثانية  جهة  من  عبدالرحمن  وتحدث  السلطة«. 
وبرزة  الدين  ركن  في  متظاهرين  األمن  قوات  اعتقال 
من  القريبة  الناجية  قرية  وفــي  ــب  وإدل دمشق  في 

التركية. الحدود 
اجتماعًا  ــس  أم ــون  ــوري س مــعــارضــون  عقد  ــد  وق

نهايته  في  وأكــدوا  دمشق.  في  مسبوق  غير  علنيًا 
إلى  االنتقال  تريد  التي  الشعبية  االنتفاضة  »دعمهم 
»إنهاء  إلى  نفسه  الوقت  في  داعين  الديمقراطية«، 
الدامي  القمع  إلى  إشارة  في  وذلك  األمني«،  الخيار 

االحتجاجية. للحركة 
الذين  بالديمقراطية  المطالبون  ندد  المقابل  في 
االجتماع  بهذا  الــســوري،  النظام  ضد  ثــورة  أطلقوا 

الثورة  تنسيق  لجان  وقالت  دمشق.  في  عقد  الذي 
إنها  »الفيسبوك«  على  ــدر  ص بــيــان  ــي  ف الــســوريــة 
يعقد  مؤتمر  أو  اجتماع  بأي  المبدأ  حيث  من  »تندد 

النظام«. راية  تحت 
روسيا  من  سوريون  معارضون  طلب  ذلــك،  إلى 
خال  وذلك  القمع  أعمال  لوقف  دمشق  على  الضغط 
أعلن  كما  كبير  روســي  مسئول  مع  موسكو  في  لقاء 

صحافي. مؤتمر  خال  زياده  رياض  احدهم 
لدراسات  دمشق  مركز  مؤسس  وهو  زياده  وقال 
»روسيا  إن  واشنطن  في  والمقيم  اإلنــســان  حقوق 
ــى الــنــظــام  ــل ــط ع ــغ ــل ض ــب ـــى س ــوء إل ــج ــل يــمــكــنــهــا ال
هذا  بأن  بوضوح  الرسالة  إليه  توصل  لكي  السوري 
ويرئس  مقبول«.  غير  )القمع(  السلوك  من  النوع 
لقاء  عقدوا  السوريين  المعارضين  من  وفــداً  زيــاده 
ميخائيل  إفــريــقــيــا،  ــى  إل الكرملين  مــوفــد  ــع  م ــس  أم
الخارجية  الشئون  لجنة  رئيس  وكذلك  مارغيلوف 

االتحاد. مجلس  في 
صديق  لديها  ليس  ــا  ــي »روس مارغيلوف  وقـــال 
إلى  داعيًا  الــســوري«،  الشعب  غير  سورية  في  آخر 
مفاوضات  ــراء  إج وإلــى  العنف«  أشكال  »كــل  وقــف 

سياسية.
نــوري  الــعــراقــي  الــــوزراء  رئــيــس  اعتبر  ــك  ذل ــى  إل
واستقرار  بأمن  مرتبط  المنطقة  استقرار  أن  المالكي 
رجال  من  ــداً  وف لقائه  خال  المالكي  وقــال  سورية. 
األعمال السوريين في بغداد أمس األول إن »استقرار 

وأمنها«. سورية  باستقرار  مرتبط  ككل  المنطقة 
ــب  ــع ــش ـــن عـــلـــى ثـــقـــة بــــقــــدرة ال ـــح وأضـــــــاف »ن
التحديات  تجاوز  على  وقيادته  الشقيق  السوري 
اإلصــاحــات  »تنفيذ  أن  معتبراً  تواجههم«،  التي 
ــن  ــودة األم ــع ــة الـــحـــوار ســيــكــون كــفــيــًا ب ــل ــواص وم

سورية«. إلى  واالستقرار 

موفد الكرملين إلى إفريقيا )وسط( يستقبل وفد المعارضة السورية      )أ. ف. ب(

المعارضة ترفض أداء القسم خالل 
افتتاح دورة البرلمان التركي

)أبرز  كيليكداروغلو  كمال  الجمهوري،  الشعب  حزب  رئيس  أعلن   [
أن   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمــس  معارض(  تركي  حــزب 
يونيو   12 في  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  في  المنتخبين  نوابه 
الحجز  قيد  منهم  اثنين  إبقاء  على  احتجاجًا  البرلمان  في  القسم  يؤدوا  لن 
طالما  اليمين  نؤدي  »لن  وقال  مؤامرة.   في  الضلوع  بتهمة  االحتياطي 
أداء  حفل  على  ساعة  قبل  ــك  وذل القسم«  أداء  مــن  ممنوعون  رفاقنا  أن 
الشعب  حزب  نواب  مع  اجتماع  ختام  في  وأضاف  الجدد.   للنواب  اليمين 
ممارسات  ندعم  لن  الجمهوري  الشعب  حزب  نــواب  »نحن  الجمهوري 
الشعب  قبل  من  المنتخبين  النواب  تمنع  مشروعة  وغير  ديمقراطية  غير 
 135 من  المئة  في   26 بـ  الجمهوري  الشعب  حزب  وفاز  القسم«.   أداء  من 
 12 في  التشريعية  االنتخابات  في   550 الـ  البرلمان  أصوات  من  صوتًا 
السلطة  في  ثالثة  والية  وجدد  والتنمية  العدالة  حزب  بها  فاز  التي  يونيو 

بحصوله على 50 في المئة من األصوات.
عن  اإلفــــراج  طلب  الخميس  رفــضــت  أسطنبول  فــي  محكمة  وكــانــت   
هــابــيــرال  محمد  الــجــامــعــي،  واالســـتـــاذ  بــالــبــاي  مصطفى  الــصــحــافــي، 
قوائم  على  ــرب(  غ )شمال  وزونغولداك  ــرب(  )غ أزمير  عن  المنتخبين 

حزب الشعب الجمهوري.
النتمائهما  االحتياطي  الحجز  في  كانا  حين  في  الــرجــان  وانتخب   
إيجاد  إلى  االتهام  قرار  بحسب  ترمي  كانت  انقابية  شبكة  إلى  المفترض 
انقاب  لتنفيذ  العنف،  أعــمــال  وتــيــرة  زيـــادة  ــال  خ مــن  مناسبة  أجـــواء 
اكراد  )ستة  اخرين  مرشحين  سبعة  وانتخب  الحكومة.  على  عسكري 
وعضو في الحزب القومي( عندما كانوا في الحجز االحتياطي. ورفضت 
الجمهوري  الشعب  حزب  إعــان  ويأتي  عنهم.  لافراج  طلباتهم  جميع 
أنهم  من  الماضي  األسبوع  حذروا  كرداً  نائبًا  ثاثين  حوالى  أن  حين  في 
سيقاطعون جلسة البرلمان بعد إبطال صاحية انتخاب أحدهم بسبب 

إدانته بتهمة »النشاط اإلرهابي« لصالح المتمردين األكراد.

مقاعد نواب حزب الشعب فارغة خالل مراسم أداء اليمين    )رويترز(

صنعاء تدرس خيارات عسكرية إلصالح خط أنابيب نفطي

صالح يستعد للظهور في خطاب متلفز قريبًا
§صنعاء، عدن - أ ف ب، رويترز

ـــام  اإلع وزيــــر  ــب  ــائ ن ــن  ــل أع  [
ــي عـــبـــدو الـــجـــنـــدي أمــس  ــن ــم ــي ال
ــران  ــزي ح يــونــيــو/   28( الــثــلــثــاء 
برس«  »فرانس  لوكالة   )2011
عبداهلل  علي  اليمني  الرئيس  أن 
ــب الــيــمــنــيــيــن  ــاط ــخ ــي ـــح س ـــال ص
مقابلة  في  الخميس«  يــوم  »بعد 
الرسمي  الــتــلــفــزيــون  سيجريها 
يخضع  حيث  الرياض  في  اليمني 

للعاج منذ ثاثة أسابيع.
جهة  ـــن  م الـــجـــنـــدي  ــــد  أك ــا  ــم ك
الــثــاثــة  الــفــرنــســيــيــن  أن  ــــرى  أخ
اليمن  جــنــوب  فــي  خطفوا  الــذيــن 
وقد  الــحــيــاة  قيد  على  شهر  قبل 
موقعهم.  األمنية  األجهزة  حددت 
صحافي  مؤتمر  في  الجندي  وقال 
ــه فــريــق  ــوج ــد ت ــق ــاء »ل ــع ــن فــي ص
ــوم  ــي ي ــوم ــك ــح ــون ال ــزي ــف ــل ــت مــن ال
اإلثــنــيــن إلــــى الـــريـــاض إلجــــراء 
الرئيس  ــع  م تلفزيونية  مقابلة 
المتوقع  ومن  صالح  عبداهلل  علي 
ــس«.  ــي ــم ــخ ال يــــوم  ــد  ــع ب ــث  ــب ت أن 
سيتوجه  »الرئيس  أن  وأضـــاف 
الشعب  ـــى  إل الــمــقــابــلــة  ـــذه  ه ــي  ف
ـــن وضــعــه  ــي لــيــطــمــئــنــه ع ــن ــم ــي ال

الصحي«.
الرياض  ــى  إل صالح  نقل  ــد  وق
ـــع مـــن يــونــيــو  ـــراب ــاج فـــي ال ــع ــل ل
هجوم  في  إصابته  غداة  الجاري 
الرئاسي  القصر  مسجد  استهدف 
ــاري.  ــج ال الشهر  ــن  م الــثــالــث  ــي  ف
ــح الــمــطــول  ــال ــاب ص ــي وأطـــلـــق غ
لشتى  ــه  ــي ــراع ــص م ــى  ــل ع ـــاب  ـــب ال
الصحي  وضعه  بشأن  التكهنات 
اليمن  إلـــى  المفترضة  ــه  ــودت وع
يمنية  مصادر  من  تأكيدات  وسط 

الصحية  حالته  بــأن  وسعودية 
ــه، أكــد  ــب ــان ــــزال ســيــئــة. مــن ج الت
حـــزب الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
االلكتروني  موقعه  على  الحاكم 
كلمته  ــي  ف ســيــحــدد  ــس  ــي ــرئ ال أن 
»للمرحلة  الــعــريــضــة  الــخــطــوط 
ـــــــات  ـــــــاح الـــمـــقـــبـــلـــة« و«اإلص
ــان  الــســيــاســيــة الــمــتــوقــعــة«. وك
لصالح،  الــســيــاســي  المستشار 
ـــد أمــس  ـــي أك ـــان عــبــدالــكــريــم األري
جيدة،  بصحة  الرئيس  أن  األول 
الرياض  مــن  عــودتــه  بعيد  وذلــك 
بحسب  ـــح،  ـــال ص ــى  ــق ــت ال ــث  ــي ح
ويــأتــي  اليمنية.  ــاء  ــب األن ــة  ــال وك
ــة  ــارض ــع ــم ــا تــســتــمــر ال ــم ــي ــــك ف ذل
بالمطالبة بانتقال فوري للسلطة 
ــه  ــدرب ــب ـــس ع ـــي ـــرئ ـــب ال ـــائ إلـــــى ن
ــاب  ــي ـــل غ ـــي ظ ـــــادي ف ــور ه ــص ــن م
للمبادرة  تنفيذاً  ــك  وذل الرئيس، 
تنحي  على  تنص  التي  الخليجية 
إلى  السلطة.  وانــتــقــال  الــرئــيــس 
بعثة  ـــس  أم ــدي  ــن ــج ال ـــا  دع ذلــــك، 
بمهمة  تقوم  التي  المتحدة  األمــم 
حقوق  وضــع  لتقييم  اليمن  ــي  ف

ــى »عــدم االنــحــيــاز«.  ــان، إل ــس اإلن
البعثة  تــبــدأ  أن  المفترض  ــن  وم
قبل  المسئولين  مــع  محادثاتها 
وناشطين  معارضين  تلتقي  أن 

حقوقيين.
مسئول  قــال  ـــر،  آخ ســيــاق  ــي  ف
ــة  ــال ــوك ــي رفـــيـــع ل ــن ــم حــكــومــي ي
يبدأ  قد  اليمن  إن  أمس  »رويترز« 
وإصاح  لتأمين  عسكرية  عملية 
ــي  ــط ــف ــن ــــــأرب ال ـــب م ـــي ـــاب ــــط أن خ
شنه  هجوم  منذ  المغلق  الرئيسي 
رجال قبائل محليون في منتصف 

مارس/ آذار الماضي.
وتسبب إغاق الخط في إجبار 
ـــدن عــلــى وقــف  مــصــفــاة تــكــريــر ع
اإلنتاج مما أدى إلى نقص كبير في 
زيادة  على  صنعاء  وأجبر  الوقود 
فيه  تستطيع  ال  وقت  في  وارداتها 
العملية  وســتــكــون  ـــك.  ذل تحمل 
العسكرية مرجحة في حال رفض 
للحكومة  السماح  القبائل  زعماء 
الحيوي  األنابيب  خط  بإصاح 

سريعًا.
عدم  طلب  الذي  المسئول  وقال 

نقترب  »نحن  هويته  عن  الكشف 
شن  أو  اتفاق  إلى  إما  التوصل  من 
وساطة  »هناك  وأضــاف  حملة«. 
بهم.  اتــصــال  على  نحن  ــة.  ــاري ج
خط  وأغلق  حدوداً«.  لصبرنا  لكن 
اليمن  في  الرئيسي  النفط  أنابيب 
ــط مـــن حــقــول  ــف ــن ــــذي يــحــمــل ال ال
قبائل  رجال  هاجمه  أن  بعد  مأرب 
وأدى  الرئيس.  بتنحي  يطالبون 
برميل  آالف   110 ــاج  ــت إن تــوقــف 
اليمني  ــط  ــف ــن ال ـــام  خ مــن  ــًا  ــي ــوم ي
الكبريت  والمنخفض  الخفيف 
العالمية  اإلمـــــدادات  نــقــص  إلـــى 
بعد  الــتــكــريــر  الــســهــل  الــنــفــط  ــن  م
في  الليبية  النفط  صادرات  توقف 

فبراير/ شباط الماضي.
اليمن  ـــال  ق أخــــرى،  ــة  ــه ج مــن 
أحــبــطــت  األمــــن  قــــوات  إن  أمــــس 
»القاعدة«  لتنظيم  مزمعًا  هجومًا 
الباد.  بجنوب  عدن  محافظة  في 
من  ــام  أي ثاثة  بعد  اإلعـــان  ــاء  ج
قتل مهاجم انتحاري أربعة جنود 
في  شخصًا   16 وإصابة  ومدنيا 

عدن.

مسيرة للمعارضة اليمنية في شوارع تعز   )رويترز(

ُعمان تصدر أحكامًا بالسجن على 55 محتجًا

اإلمارات تفكر في توسيع دائرة الناخبين

مجلس النواب األردني يفشل
 في توجيه اتهام لرئيس الوزراء


