
وقع الفرقاء السودانيون، صباح أمس 
األربعاء، باألحرف األولى وثيقة اتفاق 
املرحلة االنتقالية املبرمة بني املجلس 
العسكري وقوى احلرية والتغيير، في 

العاصمة اخلرطوم.
جاء ذلك بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة 
مفاوضات استمرت بييني الطرفني منذ 
مساء الثالثاء املاضي ، وحتى الساعات 

األولى من صباح أمس األربعاء.
وخالل مراسم التوقيع، مّثل املجلس 
العسكري، نائب الرئيس محمد حمدان 
دقلو، بينما مّثل قوى احلرية والتغيير، 

أحمد الربيع.
وفي كلمة سبقت التوقيع، قال إبراهيم 
األميييني، أحييد قيييييادات قييوى احلييرييية، إن 
»التوقيع سيكون باألحرف األولى على 
الوثيقة السياسية التي تشمل هياكل 

احلكم في الفترة االنتقالية«.
وأشار في كلمته إلى أن التوقيع على 
الوثيقة الدستورية سيكون يييوم غداً 

اجلمعة.
فيما قال الوسيط اإلفريقي محمد حسن 
لبات، في كلمة عقب التوقيع، إن »االتفاق 
بني العسكري السوداني وقوى التغيير 
كبير ويشكل خطوةفي مسار احلييوار 

الشامل بني الطرفني «.
وأفيياد أن الوثيقة الدستورية ال زالت 
قيد الييدراسيية والتنقيح، قبل املصادقة 

عليها في املوعد احملدد اجلمعة املقبلة. 
وقدم لبات شكره للوساطة الوطنية 

ولرئيس اليييوزراء اإلثيوبي، آبييي أحمد 
علي، واملجتمع الدولي، ملا قدم من »دعم 

كبير« أثمر الوصول إلى هذا االتفاق. 
بدوره، قال الوسيط اإلثيوبي، محمود 
درييير، إن الييسييودان يستحق أن يخرج 
من دائرة الفقر واحلصار، ومن اعتباره 

»دولة راعية لإلرهاب«. 
وأضاف في كلمته خالل حفل التوقيع: 
»هيييذا االتييفيياق يييخييرج اليييسيييودان كتلة 

واحدة«. 
فيما قال نائب رئيس العسكري محمد 
حمدان دقلو، إن »هذه اللحظة تاريخية 
في مسار الييسييودان وتبعث الُبشريات 

للشعب السوداني«.
وأكد دقلو أن االتفاق ميثل »شراكة بني 
اجليش والدعم السريع ومكونات قوى 

احلرية والتغيير، ألجل البالد«.
ويييأتييي الييتييوقيييييع، بييعييد رفيييض قييوى 
التغيير وحتفظها على بعض النقاط 
فييي مييسييودة االتييفيياق التي سلمتها لهم 

الوساطة اإلفريقية اجلمعة املاضي. 
وقيييال مييصييدر بييقييوى إعيييالن احلرية 
والتغيير، لألناضول، مفضال عدم نشر 
اسمه، إن »االجتماعات املشتركة بينهم 
أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل 
جميع التعديالت التي اقترحتها املكونات 

السياسية لقوى التغيير«. 
وأثييارت الفقرات املتعلقة بحصانات 
أعضاء مجلس السيادة جدال كثيفا بعد 
تسريب مسودة االتييفيياق، كونها متنح 

أعضاء املجلس »حصانات غير مقبولة 
قانونيا«، وفق املصدر. 

وأعلن املجلس العسكري االنتقالي 
فييي الييسييودان، أنييه سيناقش »الوثيقة 
الدستورية«، اخلاصة بييإدارة املرحلة 
االنييتييقييالييييية، مييع قييوى »إعيييالن احلرية 

والتغيير«. 
وكييييان مييقييررا أن يييصييادق املجلس 
العسكري وقوى التغيير، على مسودة 
الييوثيييييقيية، الييتييي اتييفييقييا عليها برعاية 
الوساطة املشتركة من االحتاد األفريقي 

وإثيوبيا.

لكن قييوى التغيير، قييائييدة احلييراك 
الشعبي، أعلنت حتفظها على نقاط في 
مسودة االتفاق وصفتها بي«اجلوهرية«، 
وطلبت تأجيل اجللسة إلييى ملزيد من 
التشاور بني مكونات قوى التغيير، التي 

تطالب بتسليم السلطة إلى املدنيني. 

ويتولى املجلس العسكري احلكم منذ 
أن عزلت قيادة اجليش، في 11 أبريل 
املاضي، عمر البشير من الرئاسة )1989: 
2019(، حتت وطأة احتجاجات شعبية، 
بدأت أواخر العام املاضي، تنديًدا بتردي 

األوضاع االقتصادية.

alwasat.com.kw

3 طائرات مسيرة أطلقها احلوثي نحو أبها وجازان التحالف: إسقاط 
صرح املتحدث الرسمي باسم قييوات حتالف دعم 
الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي املالكي، 
أن قييوات التحالف متكنت ، من اعييتييراض وإسقاط 
3 طائرات بدون طيار )مسّيرة( أطلقتها امليليشيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيييران من محافظة 

عمران باجتاه األعيان املدنية مبدينة جازان وأبها.
وأوضح العقيد املالكي أنه في الوقت الذي يتواجد 
فيه املبعوث اخليياص لألمني الييعييام لييألمم املتحدة 
إلييى اليمن في صنعاء، تستمر محاوالت امليليشيا 
احلوثية اإلرهابية في استهداف املطارات املدنية في 

كل من )أبها، جازان وجنران( وكذلك األعيان املدنية 
واملدنيني، ما يثبت إجرامها وفكرها املتطرف ضد 
الشعب اليمني ودول اجلوار واستخدامها األساليب 
اإلرهابية، وكذلك استمرار تهديدها لألمن اإلقليمي 

والدولي.

Thursday 18th July 2019 - 13 th year - Issue No.3482اخلميس 15 ذو القعدة 1440 هي/ 18 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3482 8

قطر: الصاروخ الفرنسي 
الذي ُعثر عليه في إيطاليا 

25 عاما بيع قبل 
قالت وزارة اخلارجية القطرية لرويترز إن الصاروخ 
الفرنسي الذي كان مملوكا للجيش القطري، وعثرت عليه 
السلطات اإليطالية ضمن ترسانة أسلحة ضخمة، باعته 

قطر قبل 25 عاما إلى بلد ثالث.
وقالت الشرطة اإليطالية إنها عثرت على صاروخ 
ماترا جو-جو فرنسي الصنع مملوك للقوات املسلحة 
القطرية أثناء مداهمات ملنازل متعاطفني مع النازيني 
اجلييدد. وقالت قطر في بيان أرسلته إلييى رويييتييرز إن 
الصاروخ كان ضمن عدد أكبر من األسلحة بيعت إلى 
بلد ”صديق“ ثالث قبل 25 عاما، دون اإلشارة إلى اسم 
هذا البلد. وقالت لولوة اخلاطر املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية في بيان ”بدأت السلطات املعنية في قطر 
حتقيقا عاجال بالتعاون مع اجلهات املعنية في جمهورية 
إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم مت بيع 

صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة“.
وأضافت ”مت بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل 
دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ 
مارتا سوبر 530 إلى الدولة الصديقة التي تفضل عدم 

ذكر اسمها في هذه املرحلة من التحقيق“.
وذكرت الشرطة اإليطالية أن املشتبه بهم حاولوا بيع 
الصاروخ عبر محادثات على تطبيق واتس آب. وأظهرت 
فحوص الحقة أن الصاروخ سليم لكن ال يحتوي على 

شحنة متفجرة.
وقالت اخلاطر ”تعمل دولة قطر عن كثب مع األطراف 
املعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي 
بيعت لها األسلحة لكشف احلقائق، كما نؤكد قلقنا من 
أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به املطاف في أيادي 

طرف ثالث ال ميثل دولة أو حكومة“.
وكانت قوات خاصة إيطالية فتشت منازل في شمال 
إيطاليا بعد حتقيق بشأن إيطاليني قاتلوا في صفوف 
الييقييوات االنفصالية املييدعييوميية ميين روسيييييا فييي شرق 

أوكرانيا.

بيان سداسي يدعو لوقف فوري 
للعمليات العسكرية في ليبيا

دعت فرنسا وبريطانيا ومصر واإلمارات العربية 
املتحدة والواليات املتحدة وإيطاليا إلى وقف فوري 
للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، 
وحذرت من محاوالت »جماعات إرهابية« استغالل 

الفراغ السياسي في البالد.
وأكييدت الييدول الست في بيان مشترك نييادر قلقها 
الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى 
وقف فوري للقتال، وحثت على العودة سريعاً إلى 

العملية السياسية حتت رعاية األمم املتحدة.
وكان النواب الليبيون قد أكدوا خالل اجتماعهم في 
القاهرة على أن حل األزمة الليبية سيكون من خالل 
مجلس النواب الليبي، باعتباره السلطة الشرعية 
الوحيدة املنتخبة بالبالد، من جانب الشعب واملمثل 
الشرعي له. وأكد النواب في بيانهم اخلتامي الذي 
أصدروه عقب انتهاء اجتماعاتهم في القاهرة أنه مت 
التأكيد واالتفاق على وحدة ليبيا، وسيادة أراضيها 
واعتبار ذلك خطا أحمر، ال ميكن التنازل عنه بأي 
حال من األحييوال، مضيفني أنه مت التأكيد على مدنية 
الدولة الليبية، واملسار الدميقراطي، واحملافظة على 
التداول السلمي للسلطة التزاماً باإلعالن الدستوري 

وتعديالته التي تنظم املرحلة االنتقالية.
وأضافوا أنه مت االتفاق على دعوة النواب اآلخرين 
الذين لم يشاركوا في االجتماعات احلالية، وذلك 
ملواصلة النقاشات املتقدمة حلييل األزمييية الليبية 
مبا يحفظ سالمة البالد والليبيني، ويحفظ سيادة 
واستقالل ليبيا، ويحقق السالم والوئام املجتمعي، 

والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

19 فلسطينيا  إسرائيل تعتقل 
في الضفة الغربية

اعتقل اجليييييش اإلسييرائيييييلييي 19 فلسطينيا، في 
مناطق متعددة من الضفة الغربية خالل ساعات الليلة 

املاضية. 
وقييات هيئة البث االسرائيلية )رسييمييييية(، أمس 
األربعاء، إنه مت اعتقال الفلسطينيني بشبهة »الضلوع 
بنشاطات إرهابية شعبية، ومتت إحالتهم للتحقيق من 

قبل قوات األمن«. 
وعييادة ما تتم االعتقاالت من املنازل الفلسطينية 

خالل ساعات ما بعد منتصف الليل. 
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون 
األسرى ) تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية( فقد وصل 

عدد املعتقلني الفلسطينيني إلى نحو 5700 معتقل. 

معتقل فلسطيني في يد قوات االحتالل

توقيع االتفاقية

سيتم توقيع الوثيقة الدستورية »بعد مزيد من الدراسة والتنقيح«

االنتقالية للمرحلة  السياسي  االتفاق  يوقعون  السودانيون  الفرقاء 

نادي األسير: املعتقل »طقاطقة« 
استشهد نتيجة التعذيب

قال نادي األسير الفلسطيني، أمس األربعاء، 
إنييه حصل على معلومات جييديييدة، تؤكد أن 
استشهاد املعتقل نصار طقاطقة )31 عاما( في 

السجون اإلسرائيلية، كان نتيجة التعذيب. 
وأضيياف نييادي األسير )غير حكومي(، في 
بيان صحفي تلقت وكالة األناضول نسخة 
منه، إن عييددا من املعتقلني قالوا إن تدهورا 
صحيا ظهر على املعتقل، بسبب التحقيق في 

مركز حتقيق اجللمة )شمالي الضفة(. 
ولييفييت الييبيييييان، إلييى أن »طقاطقة« أُدخييل 
لزنازين سجن مّجدو )شمال( يوم 9 يوليو 
، واعييتييدى عليه بالضرب املييبييّرح وقييّيييد في 

السرير«. 
وأضاف نادي األسير:« بتاريخ 11 يوليو ، 
رفضت اإلدارة نقل املعتقل إلى األقسام العامة، 
بذريعة أنه ُمعاقب، واألحد املاضي نقل على 
حّمالة، ووضع في غرفه حتت رقابة خاصة 
بسبب وضعه الصحي، وجرى نقله الحقاً إلى 
املستشفى في »الرملة« حتى مت اإلعييالن عن 

استشهاده الثالثاء. 
وقال البيان إن طقاطقة »تعرض للتعذيب 
فييي معتقل مجدو قبل استشهاده، وهناك 
معلومات أولية ُتشير إلى احتمالية أصابته 

صورة للشهيد مع املتظاهرينبكسور في أطرافه نتيجة للتعذيب«. 

ميليشيات مصراتة تبدأ 
باالنسحاب من معارك طرابلس

قييال اجليش الليبي، إن ميليشيات مصراتة 
التابعة لقوات حكومة الوفاق، بدأت باالنسحاب 
من مواقعها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس 
والعودة إلى مدينتها، وذلك حتسباً لهجوم قوي 
من قوات اجليش خالل األيام القادمة، ضمن املرحلة 

األخيرة لتحرير العاصمة من اإلرهاب.
وأوضح املركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة، 
في بيان، أن »ميليشيات مصراتة سحبت أسلحتها 
املخزنة مبدرسة السواني الثانوية وانسحبت إلى 
الكرميية، كما غييادر عييدد منها إلييى خييارج محاور 
القتال في اجتيياه طريق العودة إلى مصراتة بعد 
وصول أنباء على وجود نّية هجوم كاسح للقوات 

املسلحة العربية الليبية، مضيفاً أن باقي ميليشيات 
مصراتة انسحبت من منطقة الرملة بعد استهدافهم 

من قوات اجليش«.
ومنذ انطالق عملية حترير العاصمة طرابلس 
في الرابع من أبريل املاضي، انضمت ميليشيات 
مدينة مصراتة إلى املعارك وتصدرت عناصرها 
الصفوف األولى حملاور القتال ضمن قوات حكومة 
الييوفيياق، ميين بينها ميليشيا لييواء الصمود التي 
يقودها املطلوب دولييييياً صييالح بيييادي، وكتيبة 
احللبوص، والقّوة الثالثة، إضافة إلى ميليشيا 
166 وكتيبة شريخان، التي قتل قائدها محمد 

بعيو، خالل مواجهات مع اجليش في طرابلس.

مقتل 12 على األقل في هجمات 
جوية للنظام السوري على سوق شعبية

قال رجييال إنقاذ وسكان إن 12 شخصا 
على األقيييل قتلوا وأصيييييب الييعييشييرات في 
ضربات جوية يعتقد أن الييقييوات اجلوية 
الييسييورييية شنتها على سييوق شعبية في 
قرية بشمال غرب البالد الذي تسيطر عليه 
قييوات املعارضة. وأضافوا أن قنابل، ذكر 
مراقبون أن طائرات سورية أسقطتها على 
قرية معرشورين في جنوب محافظة إدلب، 
خلفت قتلى ودمييارا وعشرات اجلرحى في 

شارع رئيسي بسوق القرية.
وأظهرت تسجيالت مصورة بثها نشطاء 
على مواقع التواصل االجتماعي ما يفترض 
أنها جثث متفحمة ملقاة على األرض بينما 

كييان رجيييال اإلنييقيياذ يييعيياجلييون أشخاصا 
أصيبوا بحروق خطيرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل 
ميين اللقطات. وقييالييت جييميياعييات حقوقية 
ورجييال إنقاذ إن مئات املدنيني قتلوا منذ 
بدء هجوم بقيادة روسية على آخر معقل 
للمعارضة املسلحة في شمال غرب سوريا 
قبل نحو شهرين. وتنفي وزارة الدفاع 
الروسية استهداف املدنيني، وقالت وسائل 
إعالم رسمية سورية إن اجليش شن هجمات 
على متشددين ميين تنظيم الييقيياعييدة قرب 
معرشورين ودمر قواعدهم وقتل عشرات 

”اإلرهابيني“.

4 عناصر للنظام في درعا  مقتل 
قتل 4 عناصر من قوات النظام، أمس األربعاء، 
في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت 
تقلهم في محافظة درعا جنوب سوريا، وفق ما 

أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وأوردت وكالة األنييبيياء السورية الرسمية 
)سانا( بدورها في خبر عاجل: »)إرهابيون( 
يستهدفون سيارة عسكرية على طريق اليادودة« 

شمال غربي مدينة درعا، متحدثة عن معلومات 
أولية تشير إلى قتلى وجرحى.

وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس: إن »عبوة ناسفة استهدفت حافلة 
كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة، ما أسفر 
عن سقوط 4 قتلى منهم، وإصابة تسعة آخرين 

بجروح«.

بييدأت، الفترة االنتخابية اخلاّصة باالنتخابات 
البرملانية في تونس، قبل أقل من 3 أشهر على إجرائها، 
وسط منافسة مبكرة بني األحييزاب السياسية، التي 

تريد أن حتجز مكاناً لها داخل البرملان.
والفترة االنتخابية، هي املدة التي تضم مرحلة 
ما قبل احلملة االنتخابية، ومرحلة احلملة، وفترة 
الصمت االنتخابي، تنتهي يييوم االقييتييراع بالنسبة 
لالنتخابات البرملانية، أّما بالنسبة للرئاسية فتمتد 
حتى اإلعييالن عن النتائج النهائية للدورة األولييى، 
ومينع خاللها اإلشهار السياسي والدعاية االنتخابية 
لشخص أو برنامج أو حييزب، كما يحظر فيها نشر 

نتائج سبر اآلراء والتعليق عليها.

وينص الفصل الييي 54 ميين الييقييانييون االنتخابي 
على »حتجير اإلشهار السياسي في كافة احلاالت 
خالل الفترة االنتخابية، ويخول للصحف احلزبية 
القيام بالدعاية خالل احلملة االنتخابية في شكل 
إعالنات إشهار لفائدة احلزب الذي هي ناطقة باسمه 
واملترشحني أو القائمات املترشحة باسم احلزب 

فقط«.
في األثناء، تستعد األحزاب السياسية واملستقلون 
لتقدمي قوائمهم املرشحة إلى االنتخابات البرملانية 
بييدءاً من يوم 22 يوليو اجليياري وملدة 8 أيييام، وذلك 
للتنافس على كسب أصيييوات 7 ماليني و66 ألف 

تونسي مسجلني للمشاركة في هذه االنتخابات.

تونس : انطالق الفترة 
االنتخابية ومنافسة مبّكرة


