
وري جثمان الرئيس املصري األسبق، 
محمد مرسي، الثرى في القاهرة فجر أمس 
الثالثاء، بعدما أمرت النيابة العامة بدفن 
جثمانه بعد انتهاء جلنة الطب الشرعي 

من مهمتها.
وق��ال جنل الرئيس املصري األسبق، 
محمد مرسي، في صفحته على فيسبوك 
إن وال���ده دف��ن ف��ي مقابر تضم جثامني 
ش��خ��ص��ي��ات ب����ارزة أخ����رى م��ن جماعة 

اإلخ���وان في حي مدينة نصر بالقاهرة، 
حيث حضرت أسرته مراسم الدفن بعد 
الصالة عليه داخ��ل مسجد سجن ليمان 

طرة.
وك��ان مصدر طبي ق��د أف��اد أن مرسي 
توفي إثر نوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته 
في قضية التخابر. وكانت النيابة العامة 
املصرية قد أعلنت انتهاء الطب الشرعي 
من مهمته، بشأن معاينة جثمان الرئيس 

املعزول محمد مرسي وأمرت بدفن اجلثة.
وكشف املستشار نبيل صادق، النائب 
ال��ع��ام امل��ص��ري، تفاصيل وف��اة الرئيس 
السابق أثناء حضوره جلسة احملاكمة في 
القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات 

أول مدينة نصر.
وق��ال النائب العام إنه أثناء احملاكمة 
وعقب انتهاء دفاع املتهمني الثاني والثالث 
من املرافعة طلب املتوفى احلديث، فسمحت 

له احملكمة بذلك، حيث حتدث ملدة خمس 
دق��ائ��ق وعقب انتهائه م��ن كلمته رفعت 

احملكمة اجللسة للمداولة.
وأض��اف أنه أثناء وجود محمد مرسي 
ال��ع��ي��اط وب��اق��ي املتهمني داخ���ل القفص 
سقط مغشياً عليه، حيث مت نقله ف��وراً 
للمستشفى، وتبني وف��ات��ه، مشيراً إلى 
أن��ه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري 
على محمد مرسي وج��د أن��ه ال ضغط له 

وال نبض وال حركات تنفسية، وحدقتا 
العينني متسعتان غير مستجيبتني للضوء 

واملؤثرات اخلارجية.
وأم��ر النائب العام بانتقال فريق من 
أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة 
العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية إلجراء 
املعاينة للجثة، والتحفظ على كاميرات 
املراقبة املوجودة بقاعة احملكمة وقفص 

املتهمني وسماع أقوال املتواجدين معه.

alwasat.com.kw

مظاهرة أمام السفارة املصرية بأنقرة على خلفية وفاة مرسي
شهدت العاصمة التركية أنقرة، ، تنظيم مظاهرة أمام 
السفارة املصرية، مبشاركة عشرات األشخاص، إثر وفاة 

الرئيس األسبق محمد مرسي خالل جلسة محاكمته.

ونظمت املظاهرة بالتنسيق بني عدد من منظمات املجتمع 
املدني التركية، وشهدت مشاركة كثيفة من قبل اجلالية 

املصرية، وخصوصا من قبل الطلبة.

ووصف املتحدث باسم املتظاهرين »طلحة شاهني«، خالل 
كلمته مرسي، بأول رئيس منتخب دميقراطيا في مصر، و 

ب�«رمز املقاومة واحلرية في البالد«.

Wednesday 19th June 2019 - 13 th year - Issue No.3461   األربعاء 16 من شوال 1440 ه�/ 19 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3461 8

ان���������ف���������ج���������ارات ه����ائ����ل����ة 
مب���خ���زن أس���ل���ح���ة ت��اب��ع 

مليليشيات احلوثي
أعلن مصدر في املنطقة العسكرية اخلامسة 
للجيش اليمني أن انفجارات هائلة وقعت في مخزن 
أسلحة تابع مليليشيات احلوثي االنقالبية، فجر  
أم��س الثالثاء، ش��رق مديرية ح��رض بالقرب من 
خطوط املواجهات بني قوات اجليش وامليليشيات، 

حتديداً شمال غربي محافظة حجة.
وأف���اد امل��رك��ز اإلع��الم��ي للمنطقة العسكرية 
اخلامسة أن االنفجار وق��ع بالتزامن مع حتليق 
مكثف لطائرات حتالف دعم الشرعية في املنطقة. 
وأكد كذلك أنه استمر سماع دوي االنفجارات مع 

حريق شب في املخزن لعدة ساعات.
فيما واصلت مقاتالت حتالف لدعم الشرعية 
اس��ت��ه��داف��ه��ا ق����درات امليليشيات ال��ص��اروخ��ي��ة 
والعسكرية في الضالع وحجة. ومتكنت أيضا 
قوات اجليش اليمني من السيطرة على مناطق عدة 
في احملافظتني، فيما واصلت امليليشيات احلوثية 
التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصاً 

في جبهة اجلبلية.
واس��ت��م��رت امليليشيات ب��إرس��ال التعزيزات 
العسكرية إل��ى امل��ن��اط��ق اجلنوبية للحديدة، 
وواص��ل��ت حفر مزيد من اخل��ن��ادق واألن��ف��اق عبر 
خطوط التماس داخل املدينة في أجواء من التصعيد 
العسكري غير املسبوق على امتداد جبهات احلديدة 

والساحل الغربي.
من جهة أخرى، انفجر صاروخ باليستي أثناء 
إطالقه، ما أدى ملقتل ع��دد من خبراء الصواريخ 
وزراع��ة املتفجرات اإليرانيني في قاعدة الديلمي 

اجلوية شمال العاصمة اليمنية صنعاء.
وك��ش��ف��ت م��ص��ادر مينية ع��ن م��ص��رع خ��ب��راء 
إيرانيني متخصصني في تركيب وإطالق الصواريخ 
الباليستية والطائرات املسيرة، أثناء محاولة 
إطالق ص��اروخ من قاعدة الديلمي اجلوية شمال 
صنعاء، من بني القتلى قيادات عسكرية تابعة 

للميليشيات احلوثية.
ق��اع��دة الديلمي اجل��وي��ة ه��ي م��ن أه��م امل��واق��ع 
العسكرية التي تضم منصات إط��الق الصواريخ 
وال��ط��ائ��رات املسيرة اإلي��ران��ي��ة، وتضم ع��دداً من 
امل��خ��ازن وال��س��رادي��ب السرية التي تضم ورش 
تصنيع وتركيب تلك الصواريخ والطائرات، وتقع 

بالقرب من مطار صنعاء الدولي.

مقتدى الصدر يدعو لتشكل احلكومة 
العراقية في عشرة أيام

دع��ا رج��ل ال��دي��ن العراقي مقتدى 
الصدر الكتل السياسية إلى الضغط 
على رئيس ال��وزراء لتشكيل حكومة 
كاملة في غضون عشرة أي��ام، محذرا 
من أن أنصاره سيتخذون موقفا جديدا 

ما لم يفعلوا ذلك.
وحشد ال��ص��در، ال��ذي يقود كتلة 
برملانية ك��ب��ي��رة، أن��ص��اره لتنظيم 
احتجاجات جماهيرية ضد احلكومات 
السابقة وأشار إلى أن ذلك قد يحدث 
ضد احلكومة احلالية لرئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي.
وق��ال الصدر في رسالة أصدرها 
مكتبه ”أوجه كالمي للكتل السياسية 
أج��م��ع، ب��أن ت��ف��وض رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ب��إمت��ام الكابينة ال��وزاري��ة 
)تشكيل احلكومة( خالل عشرة أيام 
فقط“. وأضاف ”وإال سيكون لنا وقفة 

أخرى... وانتم أعلم مبواقفنا“.
وج���اءت كتلة ”سائرون“ التي 
يتزعمها الصدر في املرتبة األولى في 
االنتخابات العامة التي جرت في مايو 
أيار 2018. ودعا إلى تقدمي مرشحني 
مستقلني لشغل العديد من املناصب 
الوزارية الرئيسية التي ال تزال شاغرة 

بسبب اخلالف بني األحزاب القوية.
وب��دأ عبد املهدي فترة واليته في 

أكتوبر تشرين األول، لكنه لم يختر 
من يشغل منصبي الداخلية والدفاع.

مقتدى الصدر

مظاهرات في انقرة

ردود أفعال دولية واسعة عقب وفاة الرئيس املصري السابق

مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عددًا من أفراد أسرته

األوروبيون يشترطون »سلطة 
مدنية« لتطبيع العالقة مع السودان

اع��ت��ب��ر االحت�����اد األوروب�������ي، أن االن��ت��ق��ال 
الدميقراطي في السودان ووح��دة وازده��ار هذا 

البلد أولويات بالنسبة للقادة األوروبيني.
واعتبر االحتاد األوروب��ي، في بيان صدر إثر 
اجتماع ل��وزراء خارجيته في لوكسمبورغ، أن 
املجلس العسكري االنتقالي »يتحمل مسؤولية 
االعتداءات العنيفة التي جرت في 3 يونيو » إثر 

فض االعتصام في اخلرطوم.
وش��دد البيان على ض��رورة »إج���راء حتقيق 

مستقل وشفاف حول أعمال العنف ومحاسبة 
املسؤولني عن ارتكابها«. واعتبر أن »مسؤولية 
أم���ن وس��الم��ة ال���س���ودان ت��ق��ع ع��ات��ق املجلس 
العسكري االنتقالي«. وعّبر البيان عن »قلق 
أوروب��ي شديد إزاء تدهور األوض��اع اإلنسانية 
في السودان«، مشدداً على ضرورة »إزالة كافة 
العوائق أم��ام تقدمي امل��س��اع��دات اإلنسانية«، 
حيث إن »أكثر من 8 ماليني سوداني في حاجة 

عناصر من اجليش السودانيللمساعدة اإلنسانية«.

 من الدفن

عقيلة مرسي: أحتسب 
زوجي شهيدًا..  وعند 

الله جتتمع اخلصوم
قالت جن��الء علي محمود، عقيلة 
م��ح��م��د م��رس��ي، أول رئ��ي��س مدني 
منتخب دميقراطيا في مصر، والذي 
وافته املنية ، أنها حتتسب زوجها 
من »الشهداء«، مؤكدة دفنه مبقابر 
م��رش��دي جماعة اإلخ���وان املسلمني 
بالقاهرة عقب رفض السلطات الدفن 

في مسقط رأسه شمالي البالد.
ج��اء ذل��ك في بيان نشرته جنالء 
عبر صفحتها على »فيسبوك« عقب 
س��اع��ات م��ن دف���ن م��رس��ي ف��ي مت��ام 
الساعة اخلامسة بالتوقيت احمللي 

للقاهرة )03:00 ت.غ(.
وق���ال ال��ب��ي��ان: »نحتسب زوج��ي 
الرئيس محمد مرسي عند الله من 
الشهداء وعند الله جتتمع اخلصوم« 
، وأض���اف: »قمنا بتغسيل جثمانه 
الشريف مبستشفى سجن ليمان طرة 
)جنوبي القاهرة( وقمنا بالصالة 

عليه داخل مسجد السجن«.

م���ظ���اه���رة ف����ي ن���ي���وي���ورك 
وفاة  نبأ  عقب  األميركية 

محمد مرسي
نّظم أعضاء جمعية املجتمع املصري األمريكي في والية 
نيويورك، مظاهرة ضد اإلدارة االنقالبية في مصر، عقب نبأ 
وفاة الرئيس محمد مرسي في صالة احملكمة ، وجتمع أعضاء 
اجلمعية في الشارع ال��ذي توجد فيه القنصلية املصرية، 
وتضرعوا إلى الله بالدعاء ملرسي ، ورفع املتظاهرون الفتة 
كتب عليها »محمد مرسي هو الرئيس الشرعي واملنتخب 

ملصر«.
وفي كلمة له خالل التظاهرة قال الطبيب املصري محمد 
السيد، إن االنقالبيني الذين أطاحوا بالرئيس مرسي، كانوا 
يتنظرون وفاته منذ أن ُسجن قبل نحو 6 أع��وام ، وأضاف 
السيد أن مرسي كان ميثل اإلرادة احلرة للشعب املصري ، 
وتابع قائال: »اليوم قتلوا مرسي، فالرئيس مرسي كافح من 
أجل عزة مصر وسوريا وفلسطني وشعوب املنطقة بأكملها«.

»راي����������ت����������س ووت������������ش« 
امل��ت��ح��دة  األمم  ت��دع��و 

للتحقيق مع القاهرة
دع��ت منظمة »ه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت��ش« 
الدولية، أمس الثالثاء، مجلس حقوق اإلنسان 
ف��ي األمم امل��ت��ح��دة، للتحقيق م��ع السلطات 
املصرية حول وفاة الرئيس املصري األسبق 

محمد مرسي.
وق��ال��ت املنظمة ف��ي بيان إن��ه يتعني على 
مجلس حقوق اإلن��س��ان، فتح حتقيق موسع 
حول وفاة مرسي وانتهاكات حقوق اإلنسان 
في مصر، خالل جلسته املقبلة يوم 24 يونيو 

اجلاري.
وأضافت أن احلكومة املصرية تغاضت عن 
الوضع الصحي امل��ت��ردي ملرسي، وجتاهلت 

املطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية له.

م��ظ��اه��رة    : ن���واك���ش���وط 
أم�����ام ال���س���ف���ارة امل��ص��ري��ة 

تطالب بتحقيق دولي
تظاهر العشرات أمام السفارة املصرية في 
العاصمة املوريتانية نواكشوط للمطالبة 
بتحقيق دول��ي في وف��اة الرئيس املصري 
السابق محمد مرسي ، وطالب املتظاهرون 
بإجراء حتقيق دول��ي شفاف في مالبسات 

وفاة مرسي.
وفي سياق ردود الفعل داخل موريتانيا، 
عزت »املبادرة الطالبية ملناهضة االختراق 
الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة« 
)غير حكومية( في وف��اة مرسي، مطالبة 
بإجراء حتقيق دول��ي شفاف في مالبسات 

وفاته.

إخوان األردن: السلطات متنع 
صالة الغائب على مرسي أمام 

السفارة املصرية
قال حزب جبهة العمل اإلسالمي األردن��ي، 
أمس الثالثاء، إن السلطات أبلغته مبنع إقامة 
ص��الة الغائب على الرئيس املصري األسبق 
محمد مرسي أم��ام سفارة ب��الده بالعاصمة 

عمان.
وك��ان احل��زب، ال��ذي يعد ال��ذراع السياسي 
جلماعة اإلخوان املسلمني في البالد، أعلن نيته 
إقامة ص��الة العشاء أم��ام السفارة املصرية 
بعمان، مساء الثالثاء، يليها صالة الغائب على 

روح مرسي.
غير أن األمني العام للحزب مراد العضايلة 
قال لألناضول إن محافظ العاصمة أبلغه بعدم 

إقامة الصالة أمام السفارة.

م����ال����ي����زي����ا ت���ت���ط���ل���ع إل����ى 
»تقرير شامل« من مصر 

حول أسباب  الوفاة
قالت نائبة رئيس ال��وزراء املاليزي، 
وان عزيزة وان إسماعيل، أمس  الثالثاء، 
إن بالدها تتطلع إل��ى إص��دار السلطات 
املصرية »تقريرا شامال« يوضح أسباب 

وفاة الرئيس األسبق محمد مرسي.
ج��اء ذل��ك ف��ي سلسلة ت��غ��ري��دات عبر 
حسابها على »تويتر« عبرت فيها عن 
تعازيها في وف��اة الرئيس ال��ذي انتخب 
دميقراطيا وأطيح به بعد عام من توليه 

الرئاسة.

7 جرحى بتفجير انتحاري في القامشلي

سورية: ال نريد مواجهة مسلحة مع تركيا
قال وزير اخلارجية السوري وليد املعلم  أمس الثالثاء إن سوريا ال تريد مواجهة مسلحة 
مع تركيا وذلك بعد أن قالت تركيا إن أحد مواقعها في إدلب السورية تعرض لهجوم من منطقة 
واقعة حتت سيطرة القوات احلكومية السورية. وزير اخلارجية السوري وليد املعلم يجتمع 
مع نظيره الصيني في بكني عاصمة الصني يوم الثالثاء. صورة لرويترز من ممثل وكاالت 
أنباء. كما أصيب سبعة مدنيني على األقل، بينهم طفل بجروح، بعدما أقدم انتحاري على 
تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة قرب مقر لقوات األمن الكردية في مدينة القامشلي في شمال 

شرق سوريا، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة »فرانس برس« إن »انتحارياً أقدم على تفجير 
نفسه داخل سيارة مفخخة من نوع فان وسط مدينة القامشلي، ما تسبب بإصابة سبعة 

مدنيني بينهم ثالث نساء وطفل بجروح«.

أجانب  م��رت��زق��ة  يعتقل  الليبي  اجل��ي��ش 
في معارك طرابلس

قالت »الكتيبة 140 مشاة«، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إنها متكنت من 
القبض على عدد من املرتزقة األجانب من جنسيات إفريقية، أثناء قتالهم ضمن قوات 
حكومة الوفاق، في معركة حترير العاصمة طرابلس من امليليشيات املسلّحة واجلماعات 
اإلرهابية. وأضافت الكتيبة في بيان مصّور، عبر صفحتها الرسمية مبوقع »فيسبوك«، 
إن هؤالء املرتزقة، مت جلبهم للقتال إلى جانب قوات أسامة جويلي آمر املنطقة العسكرية 
الغربية، بالقوة حملاربة ق��وات اجليش الليبي، ووق��ف تقدمه نحو وسط العاصمة 

طرابلس، وقامت بعرض صورهم.
وتواجه حكومة الوفاق منذ بدء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، مطلع شهر 
أبريل املاضي، اتهامات بتحالفها مع مرتزقة أجانب واستنجادها بقيادات متطرفة لقتل 

الليبيني.


