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فوز »العدالة والتنمية اإلسالمي«
في االنتخابات التشريعية بالمغرب

وزراء الخارجية العرب 
يفرضون عقوبات ضد سورية

في  فاز  المعتدل  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  أن  المغربية  الحكومة  أعلنت    [
االنتخابات التشريعية التي نظمت الجمعة.وأكد وزير الداخلية، طيب شرقاوي في مؤتمر 
أكبر عدد من  الـ 395، وهو  البرلمان  من مقاعد  الحزب حصل على 80 مقعداً  أن  صحافي 

المقاعد التي يحصل عليها أي حزب في االنتخابات.

]  أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات االقتصادية ضد الحكومة السورية 
العربية  الدول  إلى  السوريين  والمسئولين  الشخصيات  كبار  سفر  »منع  رأسها  على 
الجامعة  فيها  التي تفرض  األولى  المرة  العربية«. وهذه هي  الدول  وتجميد أرصدتهم في 

العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

القبض على سيف اإلسالم القذافي

صالح يوقع المبادرة الخليجية
و »الشباب« يصرون على محاكمته

مصر تنتخب للمرة األولى بعد سقوط مبارك

القذافي،  العالقي أن سيف اإلسالم  الليبي محمد  العدل وحقوق اإلنسان  ]  أعلن وزير 
آخر أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الفاريَن والمطلوب لدى المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، »اعُتقل في جنوب ليبيا«.وفي مؤتمر صحافي 
»قبضوا على  إن رجاله  الطيب  الزنتان« بشير  في  الثوار  قائد »عمليات  قال  في طرابلس 

سيف اإلسالم مع ثالثة من مساعديه في منطقة أوباري«.

]  وقع الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح في الرياض المبادرة الخليجية لنقل السلطة 
في اليمن ما يفتح الباب أمام نهاية األزمة الحادة التي يشهدها هذا البلد منذ أكثر من عشرة 
أشهر. ووقع صالح على المبادرة بحضور الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، كما وقع عليها وزير 
الخارجية اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد لكون بالده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون 
الخليجي. إلى ذلك أكد الشباب المحتجون المعتصمون في ساحة التغيير في صنعاء أمس 
رفضهم التفاق نقل السلطة في اليمن وإصرارهم على محاكمة الرئيس علي عبداهلل صالح، 

بحسب ما أفاد المسئول اإلعالمي في اللجنة التنظيمية لشباب الثورة السلمية.

على  االقبال  أن  إبراهيم  عبدالمعز  المصرية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس  أعلن    [
على  أقبلت  والحمد هلل  الناس  أن  »فوجئنا  إبراهيم:  وقال  المتوقع«.  من  »أكبر  االنتخابات 
خالل  أمنية«  مشكالت  تحدث  »لم  أنه  وأضاف  المتوقع«.  من  وأكثر  بكثافة  االنتخابات 
عمليات االقتراع األول من نوعه بعد سقوط مبارك. ومنذ الصباح الباكر، تشكلت طوابير 
طويلة أمام مراكز االقتراع وخصوصاً في القاهرة واإلسكندرية )ثاني مدن البالد( اللتين 
يناير/  منتصف  في  ستنتهي  التي  الشعب  مجلس  انتخابات  من  األولى  المرحلة  تشملهما 
كانون الثاني. وأعرب ناخبون كثيرون عن سعادتهم بأنهم سيتمكنون من اختيار نوابهم 

من خالل انتخابات يكون لصوتهم فيها قيمة.
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