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دبلوماسي مصري يحذر من سقوط السودان في 
السيناريو الليبي

موغيريني تدعو لاللتزام بهدنة إنسانية في طرابلس

فرضية جديدة الختفاء الطائرة الماليزية قبل 5 

حذر �سفري م�رص الأ�سبق يف ال�سودان حممد ال�ساذيل من تعر�ض اخلرطوم لل�سيناريو 
الليبي يف حالة �س��قوط الرئي�ض ال�س��وداين عمر الب�س��ري وعدم ت�س��ليم ال�سلطة ب�سكل 

�سلمي لقيادة اأخرى ت�ستطيع قيادة البالد حتى اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة.
وقال ال�س��فري حممد ال�س��اذيل اإن هناك بع�ض الوليات يف ال�سودان تريد النف�سال 
ع��ن اخلرط��وم مثل دراف��ور وغريها واإن مت�س��ك اخلرطوم ظل حمافظ��ا على وحدة 
ال�س��ودان طيلة ال�سنوات املا�س��ية واإذا حدث �رصاع �سيوؤدي اإىل �سقوط اأخر عمودة 

يف وحدة ال�سودان.
واأ�س��ار �س��فري م�رص الأ�س��بق يف اخلرطوم اإىل اأنه يجب على الرئي�ض عمر الب�سري اأن 
يكون واعي مل�سوؤوليته عن ما يحدث يف بالده، واأن يرتك ال�سلطة ب�سكل �سلمي بدل 
من �س��قوطه نتيجة العنف وال�رصاع وتبداأ فرتة فراغ مثل التي ت�س��هدها ليبيا الآن 

وتوؤدي اإىل مزيد من العنف.
ودعا ال�س��فري حممد ال�س��اذيل على ي�سع العقالء يف ال�س��ودان �سيناريوهات رف�ض 
ترك ال�س��لطة �س��لميا والدخول يف �س��يناريو العنف وال�رصاع، مما يوؤدي اإىل تكرار 

ال�سيناريو الليبي ومازالت البالد بدون رئي�ض منذ �سقوط القذايف يف 2012.

   دع��ت املمثل��ة العليا لل�سيا�س��ة اخلارجية لالحتاد الأوروب��ي فيديريكا موغرييني، 
الإثن��ني، اإىل اللت��زام بهدن��ة اإن�س��انية يف طرابل���ض حت��ى يت�س��نى اإج��الء املدنيني 

وامل�سابني، يف ظل احلملة الع�سكرية التي اأطلقتها قوات امل�سري خليفة حفرت.
و�رصح��ت موغريين��ي لدى و�س��ولها اإىل اجتماع وزراء خارجي��ة الحتاد الأوروبي 
ب��اأن "الر�س��الة الت��ي يج��ب علين��ا اإر�س��الها متحدي��ن ه��ي التنفي��ذ الكام��ل للهدنة 
الإن�س��انية، لل�س��ماح باإج��الء املدنيني وامل�س��ابني ع��ن املدينة وجتن��ب اأي عمل اأو 
ت�س��عيد ع�س��كري جديد والعودة للمفاو�س��ات وامل�س��ار ال�سيا�سي". واأ�س��ارت اإىل اأن 
اجتم��اع وزراء خارجية الحتاد الأوروبي �س��يبحث الو�س��ع يف ليبي��ا، رغم اأن هذه 
امل�ساألة مل تكن مدرجة يف البداية على اأجندة اللقاء. ولهذا ال�سبب توا�سلت امل�سوؤولة 

الأوروبية الرفيعة، الإثنني، مع مبعوث الأمم املتحدة اإىل ليبيا غ�سان �سالمة.

بغداد - وكالت;ما يزال خرباء الطريان يقدمون نظرياتهم وتف�سرياتهم حلادث اختفاء 
الطائ��رة املاليزي��ة )اإم.اإت�ض 370( وهي يف طريقها من كوالمبور اإىل بكني يف الثامن 
من مار�ض عام 2014. ومرت اأكرث من خم�ض �س��نوات على اختفاء الطائرة التي كانت 
تق��ل 239 �سخ�س��ا )227 من الركاب و12 م��ن اأفراد الطاق��م(، اإل اأن احلادث ما يزال 
ي�س��كل اأكرب لغ��ز يف عامل الطريان. وبعد 38 دقيقة فقط م��ن اإقالعها، وحتديدا حتليقها 
فوق بحر ال�سني اجلنوبي، فقدت الطائرة بوينغ 777 الت�سال مع مركز مراقبة احلركة 
اجلوية. ويف اأحدث تف�سري ملا وقع، قال خبري يف الطريان اإن الطائرة، التي كانت تقوم 
بالرحل��ة، قد تك��ون "هبطت يف مكان �رصي ث��م اأقلعت مرة اأخرى خ��الل اختفائها عن 
�سا�س��ات الرادر لوجهة غري معروفة"، وفق ما نقلت �س��حيفة "�سن" الربيطانية. وذكر 
جيف وايز، موؤلف كتاب "الطائرة التي مل تكن هناك"، اأن الختفاء عن �سا�سات الرادار 
دام نحو 73 دقيقة، م�سيفا "هذه مدة كافية لتتمكن الطائرة من الهبوط والإقالع مرة 
اأخرى". وتابع "الواقعة املجهولة حدثت بني ال�س��اعة 6:28 م�س��اء و7:41. هل هبطت 

الطائرة يف مكان ما ثم اأقلعت من جديد اأو هل خرجت عن نطاق الرادار؟"
واأو�س��ح اأن "املكان ال�رصي الذي ميكن اأن تكون الطائرة قد هبطت فيه قد يكون اإحدى 

الغابات يف تايالند اأو اإندوني�سيا اأو كمبوديا اأو فيتنام".

اأعلن��ت الوليات املتح��دة الأمريكية، الثن��ني، اإدراج 
"احلر���ض الث��وري الإي��راين" عل��ى لئح��ة املنظمات 
الإرهابي��ة. واعت��رب الرئي�ض الأمريك��ي دونالد ترامب 
يف ت�رصيح��ات �س��حفية، اأن احلر�ض الثوري ي�س��ارك 
بفاعلي��ة يف متوي��ل ودع��م الإره��اب باعتب��اره اأداة 
م��ن اأدوات للدول��ة الإيراني��ة، وف��ق م��ا نقل��ت وكالة 
"رويرتز". واأ�س��ار ترام��ب اإىل اأن "الوليات املتحدة 
�ستوا�س��ل ال�س��غوط املالية والقت�سادية على اإيران، 
الإرهابي��ة".  و�س��نزيد م��ن كلف��ة دعمه��ا لالأن�س��طة 
واأ�س��اف: "احلر�ض الثوري ي�سارك بفاعلية يف متويل 
الإره��اب والرتوي��ج ل��ه باعتب��اره و�س��يلة لتفكي��ك 
الدول" ونقلت "�سكاي نيوز عربية" عن م�سوؤولني يف 
الإدارة الأمريكية قولهم اإن "ال�رصق الأو�س��ط ل ميكن 
اأن يك��ون اأك��رث اأمنا بدون اإ�س��عاف احلر�ض الثوري"، 
م�سيفني "احلر�ض الثوري لديه مهمة مزدوجة تتمثل 
باإخ�ساع ال�سعب الإيراين واإرهاب الآخرين". واأو�سح 
امل�س��وؤولون اأن��ه "م��ن امله��م جتفي��ف م��وارد متويل 
احلر�ض الث��وري"، معتربين "العالق��ات التجارية مع 

احلر�ض الثوري جرمية".

اأفاد ن�س��طاء ب��اأن ام��راأة بريطانية احتج��زت يف دبي 
وتواج��ه عقوب��ة ال�س��جن ملدة عام��ني وغرام��ة مالية 
بقيم��ة 50 األ��ف جني��ه اإ�س��رتليني لإهانته��ا طليقه��ا 
وقرينت��ه اجلدي��دة يف "في�س��بوك". واأف��ادت جمموعة 
يف  ومقره��ا  احلقوقي��ة،   Detained in Dubai
لن��دن، ب��اأن لل��ه �س��اراف�ض )55 عام��ا( املقيم��ة يف 
العا�س��مة الربيطاني��ة اعتقل��ت يف مطار دبي ال�س��هر 
املا�س��ي لدى دخولها الإم��ارات مع ابنتهم��ا البالغة 
م��ن العم��ر 14 عاما حل�س��ور جنازة طليقه��ا. واأكدت 
املجموع��ة اأن احتج��از ال�س��يدة ياأت��ي ب�س��بب تعلي��ق 
غا�س��ب قام��ت به عرب �س��فحتها يف "في�س��بوك" عام 
2016، بع��د اأن ع��ادت اإىل اململك��ة املتحدة وكانت 
تنتظر زوجها من اأ�سول برتغالية املدعو بيدرو والذي 
كان يختتم مهامه يف دبي. وتفاجاأت ال�سيدة بالك�سف 
عن �س��ور يف "في�س��بوك" تظه��ر حفل زف��اف طليقها 
من امراأة اأخرى، وهي تون�س��ية. ويف التعليق املذكور، 
وقال��ت:  اأحم��ق  باأن��ه  طليقه��ا  الربيطاني��ة  و�س��فت 
"تركتن��ي كي تتزوج من فر�ض". واأعلنت ال�س��يدة عرب 
املجموعة احلقوقية اأن ال�س��لطات الإماراتية �س��ادرت 

جوازها و�سمحت لبنتهما مبغادرة البالد، 

رئي���ض جمل�ض ال�س��ورى القطري اأحم��د بن عبد اهلل 
اآل حممود، وبذلك �س��يتم اعتماد املقرتح الهولندي 
كبند اإ�سايف على اأعمال اجلمعية العامة للمناق�سة 
ي��وم غ��د الإثن��ني. وكان الأم��ني الع��ام لالحت��اد 
الربمل��اين ال��دويل مارتن �س��ونغنغ، قد اأعل��ن اأمام 
اجلمعي��ة العام��ة مقرتح��ني طارئني؛ هم��ا مقرتح 
مق��دم من الكوي��ت واملغ��رب واإندوني�س��يا وتركيا 
ح��ول حماية ال�س��عب الفل�س��طيني ورف�ض �س��يادة 
اإ�رصائي��ل عل��ى القد�ض واجل��ولن، واآخ��ر مقدم من 
هولندا. وقال اإن البند الطارئ يتم تقدميه لالحتاد، 
ويتعل��ق بح��دث يه��م املجتم��ع ال��دويل ويتطل��ب 
حترًكا �رصيًعا، ويجب اأن يح�س��ل على اأغلبية ثلثي 
الأع�س��اء لعتم��اده. وقالت اأردا �س��ريكنز، ع�س��و 
الربمل��ان الهولن��دي يف كلم��ة لها قبل الت�س��ويت، 
اإن الإع�س��ار ال��ذي �رصب الدول الثالث هو "اأ�س��وا 
اإع�س��ار يف ال�س��نوات الأخ��رية، اإذ دم��ر جمتمعات 
كامل��ة و���رّصد املالي��ني"، طالب��ة اأن يلق��ى الدعم 
وامل�س��اندة. وخاط��ب حكيم �س��ما�ض رئي�ض جمل�ض 
امل�ست�س��ارين املغرب��ي احل�س��ور قائ��اًل: "ل نري��د 
خطابات مزوق��ة ومطولة، ولكن نريد منكم حتكيم 
ال�س��مري الإن�س��اين حول الإبادة الت��ي يتعر�ض لها 
ال�س��عب الفل�س��طيني، وم��ا يعانيه من قت��ل وت�رصد 
م��ن قبل الآلة الع�س��كرية الإ�رصائيلية املحتلة، وما 

تب��ع ذلك من دع��م اأمريكي لها واع��رتاف بالقد�ض 
واجلولن املحتلتني كاأرا�ٍض اإ�رصائيلية". واأ�ساف 
اأن "ه��ذه الت�رصف��ات الأمريكي��ة الإ�رصائيلية هي 
ا�س��تفزاز �رصيح لل�س��مري العاملي وخرق لقرارات 
جمل���ض الأم��ن ال��دويل، ول �س��الم يف املنطق��ة اإل 
بح��ل الدولتني وقيام دولة فل�س��طني وعا�س��متها 
كفاكي�س��ان  رو�س��ة  وقال��ت  ال�رصي��ف".  القد���ض 
ع�س��و الربملان الرتكي، اإن "العن�رصية والكراهية 
للم�س��لمني يف ازدي��اد حول الع��امل، واإن الإ�س��الم 

وامل�سلمني يتعر�سون للت�سويه والعنف والكراهية، 
وهذا يقو�ض ال�سالم العاملي". اأقرت اللجنة الدائمة 
لل�س��لم والأم��ن الدوليني، التابع��ة للجمعية العامة 
لالحتاد الربمل��اين الدويل، الي��وم الأحد، "م�رصوع 
قرار" �سرتفعه اإىل اجلمعية العامة لالحتاد لإقراره، 
ين���ضّ عل��ى "عدم جواز قب��ول ا�س��تخدام املرتزقة 
واملقاتل��ني الأجان��ب كو�س��يلة لتقوي�ض ال�س��الم، 

و�سالمة الأرا�سي وانتهاك حقوق الإن�سان". 
وق��د دع��ت اللجن��ة اجلمعي��ة العامة لالحت��اد، اإىل 

التعاون م��ع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بهدف 
واعتماده��ا  م�س��رتكة،  قانوني��ة  معاي��ري  و�س��ع 
لتحدي��د التعري��ف القان��وين للمرتزق��ة واملقاتلني 
الأجانب، كما حث��ت جميع الربملانات على اتخاذ 
تدابري ت�رصيعية ل�سمان عدم م�ساركة رعاياها يف 
جتنيد املرتزقة اأو املقاتلني الأجانب، اأو جتميعهم 
اأو متويله��م اأو تدريبه��م اأو حمايتهم اأو نقلهم، كما 
طلبت م��ن الربملانات تعدي��ل ت�رصيعاتها القائمة 
من اأجل منع ومعاقبة جتنيد املرتزقة اأو املقاتلني 

الأجان��ب، مب��ا يف ذل��ك اأولئ��ك الذين ت�س��تخدمهم 
املوؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية اخلا�سة وي�ساركون 
يف اأن�س��طة م�س��ممة لزعزعة الوعي يف اأي دولة اأو 
انتهاك حقوق الإن�س��ان والقانون الإن�ساين الدويل. 
كما طلبت من الربملان��ات فر�ض حظر على جتنيد 
اأو تدريب اأو توظي��ف اأو متويل املقاتلني الأجانب، 
مبا يف ذلك الذين يعملون يف املوؤ�س�سات الع�سكرية 
والأمنية، التي تتدخل يف النزاعات امل�سلحة بهدف 

زعزعة ا�ستقرار الأنظمة الد�ستورية.
ودع��ت اللجن��ة الدائم��ة لالأم��ن وال�س��لم الدوليني، 
ي�س��تخدم  مل��ن  امل�س��وؤولية  حتمي��ل  اإىل  ال��دول 
املوؤ�س�س��ات الأمنية والع�س��كرية، مثل امل�س��وؤولني 
احلكوميني، �س��واء كانوا من القادة الع�س��كريني اأو 
الروؤ�س��اء املدني��ني، مبوجب القان��ون الدويل، على 
اجلرائم املرتكبة من قبل املقاتلني الأجانب الذين 
توظفهم هذه املوؤ�س�سات وحتت �سلطتها و�سيطرتها 
الفعلية. كما دعت اإىل اتخاذ تدابري خا�سة حلماية 
الن�س��اء والأطف��ال م��ن العن��ف اجلن�س��ي، القائ��م 
عل��ى اأ�س��ا�ض اجلن�ض يف ح��الت ال�رصاع امل�س��لح، 
ومعاجلة ثغ��رات امل�س��اءلة والإفالت م��ن العقاب 
يف ما يتعلق باملالحقة اجلنائية للعنف اجلن�س��ي، 
القائم على اأ�س��ا�ض اجلرائم اجلن�س��ية املرتكبة من 
قب��ل املرتزق��ة واملقاتل��ني الأجان��ب واملوظف��ني 
الع�س��كريني، وموظف��ي موؤ�س�س��ات الأمن اخلا�س��ة 

وجميع اأولئك الذين ترعاهم.

البرلمان األردني يقر "الزواج المبكر" في سن الـ16

اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي: إعصار الموزمبيق يعصف بمقترح حماية الشعب الفلسطيني والجوالن

واشنطن تصنف "الحرس الثوري" 
اإليراني منظمة إرهابية

بريطانية تواجه السجن في دبي 
إلهانة طليقها وقرينته التونسية

فشل المقترح الخاص بحماية الشعب 

الفلسطيني ورفض سيادة إسرائيل على 

القدس والجوالن، بالحصول على إجماع 

الجمعية العامة لالتحاد البرلماني 

الدولي، وحصل على 491 صوًتا، في 

حين حصل مقترح هولندا بخصوص 

تقديم دعم عالمي لدول ماالوي 

وموزمبيق وزمبابوي بسبب تعرضها 

إلعصار على 1011 صوًتا، وهو أكثر 

من ثلثي أعضاء الجمعية العامة، 

بحسب ما أعلن رئيس الجمعية العامة 

لالتحاد، 

القدس - متابعة

اأدخ��ل الربمل��ان الأردين، تعدي��الت عل��ى قانون 
الأحوال ال�سخ�س��ية، �سمحت بالزواج يف "حالت 

خا�سة" يف �سن ال�ساد�سة ع�رصة.
ويف جل�س��ة م�س��رتكة للربمل��ان ب�س��قيه )جمل�ض 
الن��واب وجمل�ض الأعيان( برئا�س��ة رئي�ض جمل�ض 
العي��ان في�س��ل الفايز وح�س��ور رئي���ض الوزراء 
عمر ال��رزاز، اتفق الن��واب والأعي��ان على حتديد 
�س��ن زواج احلالت اخلا�س��ة ال�س��تثنائية ببلوغ 
ال�16عام��ا. ومبوج��ب القان��ون املعدل، ي�س��مح 
بالزواج يف �س��ن ال�ساد�س��ة ع���رصة يف "احلالت 
اخلا�س��ة"،  ���رصط موافقة قا�س��ي الق�س��اة واأن 
يك��ون ال��زواج "���رصورة" تقت�س��يها امل�س��لحة 
والتحق��ق م��ن توف��ر الر�س��ا والختي��ار، ووف��ق 
تعليم��ات ي�س��درها قا�س��ي الق�س��اة، ح�س��ب ما 
نقل��ت وكال��ة "فران���ض بر���ض".  وبح�س��ب اأرقام 
دائ��رة قا�س��ي الق�س��اة فقد اأ�س��درت ال�س��لطات 
الأردني��ة "77700 عق��د زواج يف ع��ام 2017، 
مب��ا يف ذل��ك 10434 حالة كان��ت الزوجة فيها 
حت��ت �س��ن 18 عام��ا، و299 حال��ة كان الزوج 

فيها حتت ال�16عاما.

لبنان - وكاالت

المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة إقرار الشغور 

اأعلن��ت الكت��ل النيابي��ة املعار�س��ة يف 
اجلل�س��ة  مقاطع��ة  اجلزائ��ري  الربمل��ان 
ال�ستثنائية للربملان بغرفتيه )املجل�ض 
ال�س��عبي الوطني وجمل�ض الأمة( املقررة 
غدا الثالثاء واملخ�س�س��ة لإقرار �س��غور 
من�س��ب رئي�ض اجلمهورية، ونقل ال�سلطة 
اإىل رئي���ض جمل�ض الأم��ة، عبد القادر بن 
�س��الح. واأعلن��ت كتل��ة "حرك��ة جمتمع 
ال�س��لم" )اإخوان اجلزائر( مقاطعة جل�سة 
الربمل��ان بغرفتيه، بناء على قرار مكتب 
احلركة، وبررت موقفها برف�سها الإقرار 
"بتثبيت بن �سالح كرئي�ض للدولة وهو 
موق��ف خمال��ف ملطالب ال�س��عب املعرب 

عنه بو�سوح يف احلراك ال�سعبي".
واعتربت احلرك��ة اأن "ا�س��تقالة الرئي�ض 
وجل�س��ة  الد�س��تور  باأح��كام  نهائي��ة 
الربمل��ان �س��كلية وف��ق منط��وق املادة 

حال��ة  يف  الد�س��تور  م��ن  ذاته��ا   102
ال�س��تقالة"، م�س��رية اإىل اأن املادة 102 
تكون "م�سارا د�ستوريا للحل اإذا اأ�سيفت 
ال�س��امنة  ال�سيا�س��ية  الإ�س��الحات  ل��ه 
خ��الل  م��ن  ال�س��عبية  الإرادة  لتج�س��يد 
النتخاب��ات احل��رة والنزيه��ة وخمتلف 
التداب��ري الأخ��رى التي ت�س��من النتقال 
الدميقراط��ي الناج��ح، وب���رصط اكتف��اء 
املوؤ�س�س��ة الع�س��كرية مبرافق��ة النتق��ال 
ال�سيا�س��ي، وا�س��تمرار احل��راك اإىل غاي��ة 

جت�سيد الإرادة ال�سعبية".
التحال��ف  كتل��ة  اأعلن��ت  جهته��ا،  م��ن 
الإ�س��المي ال��ذي يجم��ع "حرك��ة البن��اء 
الوطن��ي" و"حرك��ة النه�س��ة" و"جبه��ة 
العدال��ة والتنمي��ة" ع��دم امل�س��اركة يف 
جل�س��ة يوم غد الثالثاء. وقال النائب عن 
الكتلة، خل�رص بن خالف، يف من�سور على 
�س��فحته على موقع "في�سبوك" اإنه "غري 
املعق��ول امل�س��اركة يف جل�س��ة يراأ�س��ها 

رئي���ض جمل���ض الأم��ة ب��ن �س��الح الذي 
ه��و مرفو�ض �س��عبيا، اأو حتى بو�س��ارب 
)معاذ بو�س��ارب رئي�ض املجل�ض ال�سعبي 
الوطني( الذي و�سل ملن�سبه بال�سال�سل، 

يف حالة حدوث مانع ما لنب �سالح".
وتعد جل�س��ة الربملان اجلزائري ليوم غد 
�س��كلية، ول تتخ��ذ اأي ق��رار بخ�س��و�ض 
�س��غور من�س��ب رئي���ض اجلمهورية، كون 
الربمل��ان  يل��زم  ل  اجلزائ��ري  الد�س��تور 
باأي ق��رار يف حالتي الوفاة اأو ا�س��تقالة 
الرئي���ض، بخ��الف حال��ة وج��ود مان��ع 
�س��حي، والذي تفر�ض ح�سول م�سادقة 
على ثلثي نواب غرفتي الربملان لإعالن 

ال�سغور الرئا�سي.
واأعلنت "جبهة القوى ال�س��رتاكية" رفع 
الغطاء ال�سيا�سي عن كل نواب كتلتها يف 
الربملان الذين مل ينفذوا القرار ال�س��ادر 
ع��ن احل��زب القا�س��ي بالن�س��حاب م��ن 

غرفتي الربملان.

وتع��د مواقف كتل املعار�س��ة اجلزائرية 
طعنا �سيا�سيا يف �رصعية تويل بن �سالح 
رئا�س��ة الدولة، خلفا للرئي�ض امل�س��تقيل 
عب��د العزي��ز بوتفليق��ة مل��دة 90 يوم��ا، 
رئا�س��ية،  انتخاب��ات  بعده��ا  ي�س��تدعي 
ويرف���ض احلراك ال�س��عبي ذل��ك، وطالب 
برحيل بن �سالح، لكونه اأحد رموز نظام 
بوتفليقة، واأبرز ال�سخ�س��يات التي كانت 

ت�سوق ل�سيا�ساته.
وفيما تعرت�ض القوى ال�سعبية وال�سيا�سية 
على تويل بن �سالح رئا�سة الدولة، يدفع 
اجلي�ض اإىل ذلك عرب اإ�رصاره على تطبيق 
املت�س��منة  الد�س��تورية  ال�س��تحقاقات 
يف ن���ض امل��ادة 102 من الد�س��تور، يف 
انتظار اأي��ة تطورات قد تنجم عن خطاب 
مرتقب اليوم لقائد اأركان اجلي�ض الفريق 
اأحم��د قايد �س��الح، اأو خطوة ا�س��تباقية 
بالتنح��ي م��ن رئا�س��ة جمل���ض الأمة قد 

يتخذها بن �سالح.
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