العراق :ال صفقة لتخفيف أحكام باإلعدام عن فرنسيني مدانني باإلرهاب
نفى مجلس القضاء االعلى العراقي أمس الثالثاء وجود
«صفقة» بني احلكومتني العراقية والفرنسية بشأنتخفيف
ع��ق��وب��ات ب��اإلع��دام بحق «إره��اب��ي�ين» يحملون اجلنسية
الفرنسي ة.
وقال املتحدث الرسمي باسم املجلس عبدالستار بيرقدار
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في بيان ان العقوبات التيتفرضها احملاكم العراقية تخضع
لتدقيق محكمة التمييز فقط مؤكدا أنها «وحدها» صاحبة
الصالحية مبوجبالقانون في املوافقة على تلك العقوبة او
تغييرها.
وأش���ار إل��ى ان محكمة التمييز تنظر باألحكام وتتخذ

قراراتها وفق ظروف وحيثيات كل جرمية»وليس بصفقات
بني احلكومات».وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه
كشفت اخلميس امل��اض��ي انها ناقشت م��ع ب��ل��دان أوروب��ي��ة
«فرضية» تشكيل محكمة دولية في العراق حملاكمة اجلهاديني
االجانب املنضمني الى (داعش).
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توجه لإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني

خطوات مرتقبة للتقارب بني االنتقالي السوداني و«التغيير»
قالت مصادر أن حتالف قوى «احلرية
والتغيير» ف��ي ال��س��ودان ق��د وص��ل أمس
الثالثاء ،إلى توافق على مرشحيه ملجلس
السيادة ،في أعقاب تضارب تصريحات
قياداته بشأن اخلطوة.
وكانت مصادر قد أف��ادت أن قيادات في
حتالف قوى احلرية والتغيير السوداني
حذرت من التصعيد مع املجلس االنتقالي،
كونه ال يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته
عن فض االعتصام.
وق��ال��ت م��ص��ادر س��ودان��ي��ة إن اجماعاً
لقوى املعارضة خلص إلى ترشيح اخلبير
االق��ت��ص��ادي ف��ي األمم امل��ت��ح��دة ،عبد الله
حمدوك ،لرئاسة الوزراء.
وأك�����دت م���ص���ادر أن م��س��اع��د وزي���ر
اخلارجية األميركي للشؤون اإلفريقية،
تيبور ناغي ،سيتوجه إلى السودان ،حيث
يلتقي املجلس االنتقالي العسكري وقوى
احلرية والتغيير.
وسيطالب امل��س��ؤول األميركي بوقف
االع��ت��داءات على املدنيني ،وح��ث األط��راف
على العمل خللق ج��وّ يسمح بالعودة
للحوار.
وأع��ل��ن��ت م��ص��ادر املجلس العسكري
االنتقالي لـ»العربية» أم��س الثالثاء ،أن
هناك اجتاها لإلفراج عن جميع املعتقلني

السياسيني املنتمني لكيانات م��ن قوى
احلرية والتغيير.
وكان اإلف��راج عن املعتقلني أحد شروط
قوى احلرية والتغيير إلعادة التفاوض.
وأكدت مصادر أن حتالف قوى «احلرية
والتغيير» في السودان قد وصل ،الثالثاء،
إلى توافق على مرشحيه ملجلس السيادة،
الذي كان مقررا ً أمس  ،في أعقاب تضارب
تصريحات قياداته بشأن اخلطوة.
وكانت مصادر قد أف��ادت أن قيادات في
حتالف قوى احلرية والتغيير السوداني
حذرت من التصعيد مع املجلس االنتقالي،
كونه ال يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته
عن فض االعتصام.
وق��ال��ت م��ص��ادر سودانية إن اجتماعاً
لقوى املعارضة خلص إلى ترشيح اخلبير
االق��ت��ص��ادي ف��ي األمم امل��ت��ح��دة ،عبد الله
حمدوك ،لرئاسة الوزراء.
وبرز اسم حمدوك في منتصف سبتمبر
م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي ح�ين ج��رى ترشيحه
حلقيبة املالية ،إال أنه اعتذر عن املنصب.
من جهة أخ��رى ،أك��د القيادي في قوى
احلرية والتغيير في السودان معتز محمد
صالح ،الثالثاء ،في تصريح خاص له مع
«احلدث» ،أن تلبية مطالب القوى ستساهم
بتهيئة األج���واء للعودة إل��ى احل���وار في

احتجاجات الطلبة في السودان

البالد.
وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات
عن نية املجلس اإلفراج عن معتقلني .ونوّه

صالح ب��أن القوى طالبت بلجنة حتقيق
محايدة في أحداث فض االعتصام.
وك��ان املجلس العسكري أعلن أمس أن

جلنة حتقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من
منسوبي القوات النظامية في أحداث فض
اعتصام القيادة ،وأن املجلس العسكري أكد

أمني «اجلامعة العربية» يؤكد ثوابت املوقف العربي من األزمة السورية
أكد االمني العام جلامعة الدول
العربية أح��م��د أب��و الغيط أمس
الثالثاء ثوابت املوقف العربي من
األزم���ة ف��ي س��وري��ا وع��ل��ى رأسها
احل��ف��اظ على ال��وح��دة االقليمية
لألرض السورية واحترام السيادة
السورية.
وذك���رت اجلامعة العربية في
بيان أن ذلك جاء خالل لقاء عقده
أب��و الغيط مع املبعوث االمريكي
اخل�����اص ال����ى س���وري���ا جيمس
جيفري حيث ت��ن��اوال خالله أخر
تطورات األزمة السورية واجلهود
واالت���ص���االت اجل���اري���ة م��ن أج��ل
التوصل الى تسوية سلمية لها.
وأك��د أبو الغيط بحسب البيان
ض������رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق

ت��س��وي��ة سياسية ب�ين األط���راف
ال��س��وري��ة تتأسس على مقررات
مؤمتر (جنيف  )1ومخاطبة آمال
وط��م��وح��ات ك��اف��ة أب��ن��اء الشعب
ال��س��وري «ب��اع��ت��ب��اره��م أصحاب
احل��ق األصيل في تقرير مستقبل
بلدهم ومب��ا يكفل ال��وق��ف الكامل
لنزيف ال��دم��اء ال���ذي ط��ال مئات
اآلالف من أبناء الشعب السوري».
وح��ذر من األبعاد والتداعيات
السلبية الس��ت��م��رار ال��ت��دخ�لات
اخل��ارج��ي��ة ف��ي األزم���ة السورية
معتبرا أن «ه��ذه ال��ت��دخ�لات أحد
األسباب الرئيسية وراء اطالة أمد
األزم��ة وتعقيدها بحيث أصبحت
أكبر وأوسع األزمات الدولية نطاقا
خالل السنوات األخيرة».

جانب من اجللسة

ال �س �ع��ودي��ة :إس �ق ��اط ط��ائ��رت�ي�ن «م �س �ي��رة»
أطلقهما احلوثيون باجتاه «خميس مشيط»
قال املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي املالكي أن قوات الدفاع
اجلوي امللكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرتني بدون طيار «مسيرة» أطلقتهما
املليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران باجتاه مدينة (خميس مشيط).
وأوضح العقيد املالكي في تصريح اوردته وكالة االنباء السعودية (واس) أن األداة
اإلجرامية اإلرهابية احلوثية حتاول استهداف املنشآت املدنية واألعيان املدنية في
محاوالت بائسة ومتكررة دون حتقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية الالمسؤولة
حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
وأكد املالكي احلق املشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع املناسبة للتعامل مع هذه
األعمال العدائية ومبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

الرئيس اجلزائري املؤقت يجري تعديالت مهمة في وزارة العدل

مئات الطالب يتظاهرون باجلزائر
وسط تعزيزات أمنية مشددة

األردن ي� ��دي� ��ن اس � �ت � �م� ��رار االن� �ت� �ه ��اك ��ات
اإلسرائيلية للمسجد األقصى
دان األردن أمس الثالثاء استمرار اإلنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى املبارك
واحلرم الشريف في القدس احملتلة والتي كان آخرها اقتحام احلرم من قبل وزير الزراعة
اإلسرائيلي وعدد من املستوطنني صباح اليوم.
وحذر الناطق الرسمي بإسم وزارة اخلارجية األردنية سفيان القضاة في تصريح
صحفي من عواقب هذه التصرفات «االستفزازية» التي تشكل خرقا للقانون الدولي
وتزيد التوتر .وطالب اسرائيل بصفتها القوة القائمة باالحتالل بوقف كل مماراساتها
«االستفزازية واعتداءاتها على املقدسات فورا واحترام التزاماتها مبوجب القانون
الدولي.كما طالب باحترام صالحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها اجلهة القانونية
احلصرية املسؤولة عن ادارة شؤون احلرم كافة مبوجب القانون الدولي.
وقاد وزير الزراعة اإلسرائيلي اوري ارئيل اقتحاما موسعا صباح اليوم لباحات
املسجد األقصى مبدينة القدس احملتلة برفقة مجموعة من املستوطنني املتطرفني وسط
انتشار لقوات االحتالل في الساحات.

إيطاليا تؤكد التزامها بشرعية حكومة الوفاق الليبية

مقاتالت اجليش الليبي تستهدف
مواقع كتائب الوفاق
نشرت شعبة اإلع�لام احلربي التابعة للجيش الليبي ،لقطات توضح استهداف
مقاتالت اجليش ملواقع الكتائب التابعة حلكومة الوفاق في طرابلس.
وصوّت مجلس األمن الدولي باإلجماع على متديد حظر األسلحة في ليبيا ،االثنني.
وفي هذا السياق ،مدد املجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار املتجهة إلى ليبيا.
وفي كلمتها ،طالبت املندوبة الفرنسية األطراف الليبية باستئناف احلوار برعاية
أممية .وفي منتصف شهر مايو  ،حث األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريس
ال إن منع انتشار
بقوة ،جميع ال��دول على تطبيق حظر على األسلحة في ليبيا ،قائ ً
األسلحة أمر مهم لتهدئة القتال احلالي واستعادة االستقرار في البالد.
واكد وزير اخلارجية االيطالي انتسو موافيرو ميالنيزي أمس الثالثاء التزام بالده
بشرعية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مع حرصها على التواصل مع باقي أطراف
األزمة.

على اعتقال عدد منهم لتقدميهم إلى العدالة،
مشددا على محاسبة من تثبَت إدانتُه في
أحداث مقر القيادة العامة.

روسيا :مبادرتنا إلقامة
منظومة أمنية مبنطقة
اخلليج ال تزال قائمة
أكد وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف أمس
الثالثاء ان مبادرة بالده بشأن إقامة منظومة امنية في
منطقة اخلليج العربي ال تزال قائمة.وقال الفروف خالل
م��داوالت ج��رت في إط��ار منتدى (ق���راءات برمياكوف)
املكرس ملناقشة قضايا السياسة اخلارجية ان املبادرة
التي اقترحتها روس��ي��ا قبل ح��وال��ي  18عاما إلقامة
منظومة لألمن في منطقة اخلليج العربي ال تزال قائمة.
وذك��ر ان املنظومة تتعلق بالدرجة االول��ى بالدول
االعضاء في مجلس التعاون اخلليجي وإيران مشيرا الى
اهمية مشاركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
االسالمي واالحت��اد االوروب��ي وال��دول اخلمس الدائمة
العضوية في مجلس االمن في ضمان املبادرة.
وشدد على اهمية قيام حوار بني الدول العربية في
منطقة اخلليج وإيران قائال ان االقتراح االيراني بتوقيع
اتفاقيات عدم اعتداء يعتبر خطوة جيدة لكن يجب ان
يكون مدعوما بحوار شامل بني الدول العربية املعنية
وإيران.
ووص���ف االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع إي���ران ب��ان��ه «شكل
اجنازا مهما للدبلوماسية العاملية» مجددا دعوة الدول
االوروب��ي��ة إل��ى ض��رورة إط�لاق العمل بااللية املالية
للتعامل التجاري مع إي��ران في ظل وج��ود العقوبات
االمريكية.وحث الف��روف إي��ران على التمسك باالتفاق
ال��ن��ووي ب»ح��ذاف��ي��ره» م��ح��ذرا م��ن ان بعض ال��دول
االوروبية تنتظر انسحاب طهران «لكي تنفض يدها من
اي التزامات ناجمة عن هذا االتفاق».
ووصف اعالن إيران بشأن عدم التمسك بالتزاماتها
اخلاصة بنسبة التخصيب وامل��اء الثقيل بأنه ال يشكل
خروجا على االت��ف��اق ال��ن��ووي مشيرا إل��ى أن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية تؤكد من جانبها مواصلة التزام
طهران باالتفاق النووي.
وحمل الف��روف واشنطن مسؤولية التصعيد الذي
تشهده املنطقة مبا في ذلك محاولة تقويض اسس حتقيق
التسوية السياسية الفلسطينية االسرائيلية قائال ان
محاولة ف��رض حلول اح��ادي��ة اجلانب تعتبر «دع��وة
لعدم االلتزام بقرارات مجلس االمن الدولي التي تشكل
اساسا لتحقيق التسوية الفلسطينية  -االسرائيلية من
خالل حل الدولتني على اساس قرارات الشرعية الدولية
املعترف بها ومبادرة السالم العربية».

«حتالف دعم الشرعية»:
استمرار العمل إلعادة اليمن
حلاضنته اخلليجية والعربية
مظاهرات سابقة في اجلزائر

تظاهر مئات الطالب في العاصمة
اجلزائرية للمرة السادسة عشرة ،وغيّر
الطالب مكان تظاهراتهم ،حيث انطلقت
مسيراتهم من ساحة الشهداء باجتاه
س��اح��ة ال��ب��ري��د امل��رك��زي ،وذل���ك وسط
تعزيزات أمنية مشددة.
ورف���ع ال��ط�لاب ش��ع��ارات ت��دع��و إلى
رحيل الرئيس امل��ؤق��ت عبد ال��ق��ادر بن
صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي
حكومته ،رافضني احلوار الذي دعا إليه

بن صالح مؤخرا ً.
واج��رى الرئيس اجل��زائ��ري املؤقت
عبدالقادر بن صالح تعديالت مهمة في
وزارة العدل والقطاع القضائي بهدف
تسريع عملية دراس���ة ملفات الفساد
املطروحة حاليا في احملاكم.
وذك��ر مقر الرئاسة اجل��زائ��ري��ة في
بيانها أن الرئيس بن صالح «قام اليوم
بتعيينات جديدة على مستوى الوزارة
واحمل��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا وب��ع��ض امل��ج��ال��س

القضائية التي تعالج ملفات فساد عدد
من الوزراء السابقني واملسؤولني ورجال
أعمال».واوضح ان من ابرز التعديالت
التي قام بها الرئيس بن صالح «تعيني
عبدالرشيد طبي في منصب رئيس أول
للمحكمة العليا وايضا تعيني عبدالرحيم
مجيد في منصب نائب عام لدى احملكمة
العليا باالضافة الى تعيني حمدان عبد
ال��ق��ادر في منصب مفتش ع��ام ب��وزارة
العدل اجلزائرية».

إصابة رجل أمن فلسطيني في تبادل إطالق نار مع قوة إسرائيلية
قال مسؤول فلسطيني إن رجل امن فلسطينيا أصيب خالل
اشتباك مسلح وقع أمس الثالثاء بني افراد من االمن الفلسطيني
وقوات االحتالل اإلسرائيلي في محيط مقر جهاز االمن الوقائي
مبدينة نابلس .وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان في تصريح
صحفي إن رجل امن أصيب بجروح طفيفة بعد استهداف قوة من
جيش االحتالل اإلسرائيلي مقر جهاز االمن الوقائي في نابلس
مضيفا انه تفقد املقر بعد انسحاب ق��وات االحتالل وان «هناك

استهدافا للمقر بالكامل وهناك إطالق نار استهدف النوافذ».
وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل حاصرت املقر وأطلقت
النار باجتاه عناصر االمن الفلسطيني الذين ردوا بإطالق النار.
ومن جانبها قالت قوات االحتالل اإلسرائيلي إن قوة إسرائيلية
تعرضت إلطالق النار من املقر االمني الفلسطيني لكن محافظ
نابلس استنكر التبرير اإلس��رائ��ي��ل��ي ق��ائ�لا ان��ه «ام���ر غريب
ومستهجن».

أك��دت قيادة ق��وات حتالف دع��م الشرعية في اليمن
استمرار اجلهود العادة اليمن إلى احلاضنة اخلليجية
والعربية.
وقال املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد
الركن تركي املالكي في مؤمتر صحفي أن قيادة التحالف
مستمرة بالعمل على مختلف امل��س��ارات «السياسي
واالقتصادي واإلنساني وأيضا املسار العسكري الذي
يحقق احلالة النهائية والرغبة للمسار السياسي في
إنهاء االنقالب وإعادة احلكومة الشرعية في اليمن».
وتابع قائال «وأيضا إعادة اليمن للحاضنة اخلليجية
والعربية بعد ما اختطفته املليشيات احلوثية».وعلى
صعيد آخ��ر ش��رح املالكي أب��رز مشاهد ع��رض املوقف
العملياتي إلع��ادة األم��ل في الداخل اليمني «حيث مت
استهداف ومهاجمة مركز ات��ص��االت عسكرية تابعة
للميليشيات احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران في
محافظة (صعدة)».
واوض��ح املالكي أن إحصائيات خ��روق املليشيات
احل��وث��ي��ة الت��ف��اق ستوكهولم «فبلغت إج��م��ال��ي تلك
اخلروق  5083خرقا».واشار الى أن أبرز مناطق إطالق
ال��ص��واري��خ البالستية م��ن ال��داخ��ل اليمني ف��ي اجت��اه
السعودية هي من (صعدة) و(عمران) حيث بلغت مجمل
تلك الصواريخ التي أطلقتها باجتاه السعودية 226
صاروخا.

