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بإيران مرتبط  فصيل  من  أحدهم  املطار  هجوم  وراء  أشخاص   4 أربيل: 
أعلن إقليم كردستان في شمال ال��ع��راق، أن الهجوم 
الصاروخي على مطار أربيل نفذه 4 أشخاص، أحدهم عنصر 
في فصيل مرتبط بإيران، ومت إلقاء القبض على اثنني منهم. 

فيما نفت “كتائب سيد الشهداء” أي صلة لها بالهجوم.
وكشف جهاز مكافحة اإلرهاب في اإلقليم نتائج التحقيق 
في القصف ال��ذي استهدف مطار أربيل وقاعدة عسكرية 
لقوات التحالف الدولي )بقيادة الواليات املتحدة( داخل 

حرم املطار، منتصف فبراير املاضي.
وقال اجلهاز، في بيان، إن الهجوم استهدف مدينة أربيل 
ومطارها الدولي ب�14 صاروخا؛ مما أودى بحياة مقاول 
أجنبي )يعمل لصالح التحالف الدولي( ومواطن عراقي، 

وجرح 5 جنود أمريكيني ومدنيني اثنني.
وأض��اف أن “التحقيق توصل إل��ى أن 4 أشخاص هم 
املسؤولون الرئيسيون عن الهجوم اإلرهابي، وعلى رأسهم 

املتهم حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، ال��ذي اُعتقل 
وأقر بجرميته وأدل��ى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ 

الهجوم”.
وأفاد بأنه شارك نتائج التحقيق مع املؤسسات األمنية 
في احلكومة االحتادية والتحالف الدولي. وتابع أن القوات 
االحتادية ألقت القبض على متهم ثاٍن بتنفيذ الهجوم، فيما ال 

يزال املتهمان اآلخران فارين، ويجري البحث عنهما.
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استهدف منطقة جازان بعد ساعات من تدمير طائرة مسيرة

التحالف يعلن تدمير صاروخ »باليستي« أطلقه احلوثيون نحو السعودية

اجلنائية الدولية تفتح حتقيقًا في جرائم حرب باألراضي الفلسطينية

اجل�����زائ�����ر: احل�������راك ي��ت��ش��ب��ث 
ب����� »ت��غ��ي��ي��ر ج�������ذري« وت���ب���ون 

ب�»ورقة الطريق« 
عاد احل��راك الشعبي إلى ش��وارع اجلزائر للضغط من أجل تغيير 
ج��ذري للنظام احل��اك��م، فيما يتجه الرئيس عبد املجيد تبون نحو 
انتخابات نيابية مبكرة، ماضيا بذلك في تنفيذ “ورقة الطريق” 

السياسية، التي أعلنها منذ حملته االنتخابية.
رسميا، تأكد تنظيم هذه االنتخابات في آف��اق يونيو املقبل، بعد 
أن ُنشر في اجلريدة الرسمية، في 1 مارس اجلاري، مرسوم رئاسي 
تضمن حل املجلس الشعبي الوطني )الغرفة األولى للبرملان(، وهو 

منتخب في عهد النظام السابق.
وتنص املادة 151 من دستور اجلزائر على تنظيم االنتخابات في 
أجل أقصاه ثالثة أشهر، في حال حل املجلس الشعبي الوطني، وميكن 
متديد هذه اآلجال باملدة نفسها في حال تعذر تنظيمها بعد رأي احملكمة 

الدستورية.
وتزامن قرار تبون بحل املجلس مع الذكرى الثانية ملسيرات شعبية 
سلمية، اندلعت في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس آنذاك، عبد 

العزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة.
وأجبرت االحتجاجات، في 2 أبريل من العام نفسه، بوتفليقة على 

االستقالة من الرئاسة )2019-1999(.
ومبناسبة الذكرى الثانية للحراك وفي اجلمعة التي تلتها )املوعد 
األسبوعي للحراك(، ش��ارك اآلالف من اجلزائريني في احتجاجات، 
مرددين شعارات منادية بالتغيير الشامل اجل��ذري للنظام احلاكم، 

ورافضة ملا يتردد عن عمليات إصالحه.
وهو ما وصف “باحلراك 2”، والذي ميثل امتدادا للحراك الشعبي 

الذي توقف العام املاضي؛ بسبب جائحة “كورونا”.
وفيما ُيعرف بحراك الطلبة، تظاهر طلبة ومواطنون، مرددين 

شعارات تطالب بالتغيير.
ويوجد تياران رئيسيان يتجاذبان احل��راك، األول يطالب بإلغاء 
كل املؤسسات، والبدء ببرملان تأسيسي يضع دستورا جديدا ثم إجراء 

انتخابات رئاسية ونيابية. 

ويلتقي  جوبا  ي��زور  البرهان 
رئيس احلركة الشعبية

أعلن مجلس السيادة االنتقالي بالسودان، ، أن رئيسه، عبد الفتاح 
البرهان التقي مبدينة جوبا عاصمة جنوب السودان رئيس “احلركة 

الشعبية/شمال” عبد العزيز آدم احللو.
وذكر بيان صادر من املجلس، أن اللقاء عملية السالم في السودان 
وضرورة العودة للتفاوض للوصول إلى حلول ترضي جميع االطراف.

وأضاف “ وذلك حتي يعم السالم كل أرجاء البالد ، مبا فيها منطقتي 
جنوب كردفان والنيل األزرق”. ويعتبر هذا هو اللقاء األول من نوعه 

منذ تولى البرهان رئاسة مجلس السيادة في أغسطس 2019.
بدورها قالت احلركة، في بيان مقتضب صادر عن أمينها العام، عمار 
دلدوم، إنه “في إطار مساعي فك اجلمود وحتريك العملية التفاوضية 
املتعثرة منذ أغسطس 2020 بني احلكومة واحلركة التقى، احللو، 

والبرهان مبطار جوبا” .
وأشار البيان الذي اطلعت عليه األناضول، أن اللقاء مت بدعوة من 

البرهان، دون مزيد من التفاصيل.
وف��ي سبتمبر املاضي، وق��ع رئيس ال���وزراء السوداني، عبد الله 
حمدوك، ورئيس احلركة، احللو، بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، 
“إعالن مبادئ” ملعاجلة اخلالف حول العالقة بني الدين والدولة وحق 

تقرير املصير، لكسر جمود التفاوض في جوبا.
وعقدت ورشة عمل بني احلكومة السودانية واحلركة؛ في 29 أكتوبر 
، للنقاش حول قضايا عدة أبرزها “عالقة الدين والدولة”. ولم تخرج 

بأي نتائج.
وتقاتل احلركة الشعبية، القوات احلكومية في واليتي جنوب 

كردفان والنيل األزرق منذ يونيو 2011. 
وف��ي 3 أكتوبر امل��اض��ي، ج��رى توقيع اتفاق جوبا بني احلكومة 
السودانية، وممثلني عن حركات مسلحة منضوية داخ��ل حتالف 
“اجلبهة الثورية”، فيما لم تشارك فيه احلركة الشعبية، و حركة 

حترير السودان بقيادة عبدالواحد نور التي تقاتل في دارفور.

»ن������واب« ط��راب��ل��س ي��ش��ت��رط 
»املرتزقة«  من   سرت  إخ��اء 

لعقد جلسة فيها
اشترط مجلس ال��ن��واب املنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، 
أن تخلو أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من 

“املرتزقة” و”القوات األجنبية”.
جاء ذلك في بيان للمجلس غداة إعالن بعثة األمم املتحدة دعمها 
وتشجيعها لعقد جلسة ملنح الثقة حلكومة عبد احلميد دبيبة مبدينة 

سرت )450 كلم شرق طرابلس(، في 8 مارس اجلاري.
وقال املجلس، في البيان: “يلتزم أعضاء مجلس النواب بالتعاطي 
إيجابا مع طرح مسألة منح الثقة حلكومة الوحدة الوطنية بكافة 
الطرق املمكنة )مبا فيها التواصل عن بعد( في حال تعذر التئامه في 

األجل احملدد”.
وأضاف أنه “يؤكد استعداده لعقد جلسة لتوحيد املجلسني بكامل 
النصاب القانوني في أي مدينة ليبية، شريطة خلوها من املرتزقة 

والقوات األجنبية”.
وتابع: “وأن تتم )اجللسة( بحضور مراقبني محليني ودوليني وفق 
الالئحة الداخلية للمجلس”. وأعلن اجليش الليبي، ، أنه رصد حتركات 
لقوات مرتزقة تابعة ملليشيا اللواء االنقالبي املتقاعد، خليفة حفتر، في 

قاعدة عسكرية بسرت.
ودستوريا، يبلغ إجمالي أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد 
احل��ال��ي فعليا نحو 170، وال ميكن حت��دي��ده ب��دق��ة بسبب وفيات 

واستقاالت فردية.

أعلن التحالف العربي باليمن، أمس  اخلميس، 
اع��ت��راض وت��دم��ي��ر ص����اروخ باليستي أطلقه 
احلوثيون جت��اه السعودية. ج��اء ذل��ك في بيان 
ص���ادر ع��ن امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م التحالف 
ال��ع��رب��ي، ت��رك��ي امل��ال��ك��ي، وف��ق وك��ال��ة األن��ب��اء 

السعودية الرسمية )واس(.
وأوضح املالكي أن: “القوات املشتركة للتحالف 
متكنت من اعتراض وتدمير ص��اروخ باليستي 
أطلقته املليشيات احلوثية جتاه منطقة جازان 

جنوب غربي السعودية”.
وأض����اف “املليشيات احل��وث��ي��ة اإلره��اب��ي��ة 

مستمرة في محاوالت استهداف املدنيني واألعيان 
املدنية”. وفجر اخلميس، أعلن التحالف كذلك 
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها 
احلوثيون نحو مدينة خميس مشيط، جنوبي 
السعودية. في املقابل، قال املتحدث العسكري 
للحوثيني، يحيى سريع، في بيان، إن: “القوة 
ال��ص��اروخ��ي��ة )التابعة للجماعة( متكنت من 
استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية 
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ج���دة )غ����رب( ف��ج��ر اخلميس، 

بصاروخ مجنح نوع قدس 2”.
وأضاف أن اإلصابة كانت دقيقة، دون تفاصيل 

عن طبيعتها. وتابع قائال: “هذا االستهداف يأتي 
في إطار الرد الطبيعي واملشروع على استمرار 

احلصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز”.
وف��ي بيان آخ��ر، أعلن سريع، أن س��الح اجلو 
املسير التابع جلماعته، متكن من “استهداف هدف 
هام في قاعدة امللك خالد مبنطقة خميس مشيط 
السعودية”. وأوضح أن “االستهداف مت بطائرة 

نوع قاصف 2k وكانت اإلصابة دقيقة”.
وبشكل متكرر، يطلق احلوثيون صواريخ 
باليستية وم��ق��ذوف��ات وط��ائ��رات مسيرة على 
مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية 

وم��ادي��ة، وتقول اجلماعة إن ه��ذه الهجمات ردا 
على غارات التحالف املستمرة ضدها في مناطق 

متفرقة من اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بني 
القوات املوالية للحكومة ومسلحي “احلوثي”، 
املسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة 

صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ م��ارس 2015، يدعم حتالف عسكري 
عربي، بقيادة اجلارة السعودية، القوات املوالية 
للحكومة اليمنية ضد احلوثيني، املدعومني من 

إيران.

حطام صاروخ وطائرة مسيرة

أعلنت احملكمة اجلنائية ال��دول��ي��ة، ، فتح 
حتقيق في جرائم حرب باألراضي الفلسطينية 
احملتلة. جاء ذلك حسب ما أعلنت املدعية العامة 
للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بنسودة، في 

بيان،.
وقالت بنسودة: “أؤكد بدء مكتب املدعي العام 
للمحكمة اجلنائية الدولية في إج��راء حتقيق 

يتعلق بالوضع في فلسطني”.
وأضاف البيان أن “التحقيق سيغطي اجلرائم 
التي تدخل في اختصاص احملكمة، والتي يدعى 

أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014”.
وأوض����ح ال��ب��ي��ان أن مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام 
“سيحدد األول��وي��ات املتعلقة بالتحقيق في 
الوقت املناسب، بسبب صعوبات العمل وسط 
انتشار جائحة ك��ورون��ا، وامل��ص��ادر احمل��دودة 

املتاحة لنا، وعبء العمل احلالي لدينا”.
وفي 2018، قّدمت فلسطني طلب إحالة إلى 
“اجلنائية الدولية” مللف جرائم إسرائيلية 
تضمن 3 قضايا وهي: االستيطان، واألس��رى، 
والعدوان على غزة مبا فيه انتهاكات “مسيرة 

العودة وكسر احلصار” احلدودية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، رح��ب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الفلسطينية، األربعاء، بالقرار وقالت في بيان 
وص��ل األن��اض��ول نسخة منه: “اخلطوة التي 
طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطني الدؤوب 
لتحقيق العدالة واملساءلة كأساسات ال غنى 
عنها للسالم الذي يطالب به ويستحقه الشعب 
الفلسطيني”. وأضاف البيان أن القرار “يثبت 
احترام احملكمة لواليتها واستقاللها، والتزامها 
بقيم وم��ب��ادئ العدالة اجلنائية على النحو 
املنصوص عليه ف��ي ميثاق روم��ا األس��اس��ي، 
وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير 
املسبوقة، واحملاوالت البائسة لتسييس عملها”.
وف��ي سياق متصل، رّحبت حركة املقاومة 

اإلسالمية “حماس”، بالقرار.
واعتبر املتحدث باسم احلركة حازم قاسم، 

في تصريح خاص لوكالة األناضول، القرار بأنه 
“خطوة لألمام نحو تطبيق العدالة، وإنصاف 
الضحايا، ومعاقبة مجرمي احل��رب من قادة 

االحتالل اإلسرائيلي”.
ودع��ا ق��اس��م، احملكمة إل��ى إك��م��ال مسيرتها 
وص����والً إل���ى “معاقبة ق���ادة االح��ت��الل على 

ُجملة اجل��رائ��م التي ارتكبوها بحق الشعب 
الفلسطيني”.

وف��ي س��ي��اق متصل، عقب رئ��ي��س ال���وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، على قرار احملكمة 
اجلنائية، معتبرا أن��ه ميثل “جوهر النفاق 
ومعاداة السامية”. وقال نتنياهو إن اجلنائية 

ال��دول��ي��ة “منحازة ض��د إسرائيل”، مضيفا: 
“إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة”، بحسب 

صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
       وتابع أن “احملكمة قضت بأن جنودنا األبطال 
واألخ��الق��ي��ني ال��ذي��ن يحاربون اإلره��اب��ي��ني هم 

مجرمو حرب” حسب زعمه.

الكيان الصهيوني يرتكب جرائم ضد الفلسطينيني
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وزراء اخلارجية العرب: القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطني 
ج��دد مجلس جامعة ال��دول العربية على املستوى ال��وزاري 
التأكيد أن القدس الشرقية، هي عاصمة دولة فلسطني، ورفضهم 

أي محاولة لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.
وأدان املجلس، في ق��رار بعنوان “التطورات واالنتهاكات 
اإلسرائيلية في مدينة القدس احملتلة” في ختام أعمال دورته 
ال��ع��ادي��ة 155 ال��ي��وم األرب��ع��اء، جميع السياسات واخلطط 
اإلسرائيلية املمنهجة وغير القانونية  إلضفاء الشرعية على 
ضم املدينة املقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها 

السكانية وتقويض االمتداد السكاني والعمراني ألهلها، وعزلها 
عن محيطها الفلسطيني.

وأكد املجلس أن هذه السياسات واخلطط واملمارسات، مبا فيها 
“صفقة القرن” األمريكية( اإلسرائيلية، تشكل خرقاً للقرارات 
الدولية ذات الصلة مبا فيها قرارات مجلس األمن 252 في 1968، 

267 في 1969، و476 و478 في 1980.
وح��ي��ا مجلس وزراء اخل��ارج��ي��ة ال��ع��رب ص��م��ود الشعب 
الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس احملتلة في مواجهة 

السياسات اإلسرائيلية املمنهجة الهادفة إل��ى تغيير الوضع 
الدميوغرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم 

عن املدينة واملقدسات اإلسالمية واملسيحية فيها.
وأك��د املجلس رف��ض وإدان���ة كافة انتهاكات إسرائيل قوة 
االح��ت��الل، ف��ي األم��اك��ن املقدسة اإلسالمية واملسيحية، مديناً 
االق��ت��ح��ام��ات امل��ت��ك��ررة م��ن ع��ص��اب��ات املستوطنني املتطرفني، 
واملسؤولني اإلسرائيليني للمسجد األقصى املبارك، واالعتداء على 

حرمته.


