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الكرملين: بوتين وتشي بحثا أوضاع سوريا 
وليبيا وفنزويال

كندا تحذر من ظهور "تهديد مشابه لداعش"
 في العراق

نزوح 40 ألف مدني عن طرابلس على وقع 
القتال في محيطها

دم�س��ق - وكاالت: ق��ال املتحدث با�س��م الكرملني دميرتي بي�سك��وف اإن "الرئي�س 
الرو�سي فالدميري بوتني اأجرى حمادثات وا�سعة مع نظريه ال�سيني �سي جني بينغ 

اأم�س اجلمعة وتبادال االآراء بخ�سو�س �سوريا وفنزويال وليبيا".
وج��اءت ت�رصيحات بي�سكوف عل��ى هام�س قمة ب�ساأن "مب��ادرة احلزام والطريق" 
ت�ست�سيفها ال�سني. وتهدف "مبادرة احلزام والطريق" اإىل حت�سني الروابط التجارية 
ب��ني اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا، و�سواًل اإىل ما وراء هذه القارات الثالث، وهي تق�سي 
باإقام��ة مراف��ئ و�س��كك حديد ومطارات وجممع��ات �سناعي��ة يف مناطق خمتلفة. 
ويثري امل�رصوع، الذي ياأتي بناء على مبادرة �سخ�سية من الرئي�س �سي جني بينغ، 
انق�سام��ًا بني االأوروبيني ومعار�سة من الوالي��ات املتحدة. ويحذر امل�سككون فيه 
من خماطر املديونية العالية التي يت�سبب بها، وم�سكلة االنحياز ال�سيا�سي املتوقع 

للدول التي حت�سل على قرو�س �سينية لتغطية نفقات امل�ساريع.

   بغ��داد - وكاالت :  ح��ذر قائ��د بعث��ة اجلي���س الكن��دي يف العراق ومنطق��ة ال�رصق 
االأو�سط العميد كولني كايفر، من ظهور تهديد م�سابه لتنظيم داع�س يف العراق ب�سبب 

خالفات الكتل ال�سيا�سية، فيما بني وجود تطور لدى احلكومة العراقية.
وق��ال كايفر يف مقابلة الإحدى ال�سحف الكندية اإن "هزمية داع�س كقوة ع�سكرية، ال 

يعني نهاية الن�سال من اأجل ا�ستقرار االأو�ساع يف العراق".
واأو�س��ح القائ��د الكندي العائ��د لبالده على را�س بعث��ة 850 �سخ�س��ًا، اأن "املعركة 
اأ�سبحت االآن �سيا�سية وميكن للقادة العراقيني اأن ي�سعوا خالفاتهم جانبًا، ويبدوؤوا 
يف مواجهه التحديات العديدة التي اأدت اإىل �سعود داع�س قبل 5�سنوات"، م�سيفًا اأن 
"من �سمن التحديات توفري اخلدمات االأ�سا�سية كاملياه والكهرباء ومكافحه الف�ساد 
واإنه��اء التمييز االأثني والديني". ولف��ت اإىل اإن "من ال�سابق الأوانه القول باأن العراق 
ق��ادراً للتغل��ب على م�ساكل��ه، الأن اإذا كانت هن��اك مظامل �ست�سته��م يف عوده داع�س 
اأو ظه��ور تهدي��د جديد". وبني قائ��د البعثة الكندي��ة "وجود تق��دم يف العراق ومنها 

التعاون بني احلكومة العراقية وقوات االأمن الكردية، وهو يح�سل الأول مرة".

طرابل���س - وكاالت : ح��ذرت االأمم املتحدة م��ن اأن عدد النازحني ج��راء الت�سعيد 
الع�سك��ري يف حمي��ط العا�سم��ة الليبي��ة طرابل�س قد الم���س ال�40 األ��ف ن�سمة واأن 
الو�س��ع االإن�ساين هناك يف تدهور م�ستم��ر. واأ�سار �ستيفان دوجاريك الناطق با�سم 
االأمم املتح��دة اإىل اأن نح��و 39 األ��ف �سخ���س اأجربوا على مغ��ادرة منازلهم ب�سبب 
القت��ال يف �سواح��ي العا�سم��ة، وفقا الإح�س��اءات منظم��ة الهجرة الدولي��ة. واأكد 
اأن الو�س��ع االإن�س��اين يف العا�سم��ة الليبية يف تده��ور م�ستمر م��ع توا�سل القتال، 
وخا�س��ة يف املناط��ق االآهلة بال�س��كان، معربا عن قل��ق االأمم املتح��دة ال�ستمرار 
االأنب��اء عن ق�سف �ساروخي ومدفعي ع�سوائي عل��ى االأحياء ال�سكنية يف املدينة. 
واأ�سار دوجاريك اإىل اأن �سكان املناطق التي ت�سهد املواجهات يعانون من انقطاع 

الكهرباء ونق�س املياه واملواد االأ�سا�سية كالغذاء والدواء والوقود.

ك�سف��ت تقارير ر�سمي��ة يف تركيا اأن اأعداد املدانني 
بتهم��ة اإهان��ة رئي���س اجلمهوري��ة الرتك��ي خ��الل 
ثالث �سن��وات ارتفعت 13 �سعف��ًا مقارنة بالفرتة 

ال�سابقة.
وبح�س��ب اإح�ساءات ن�رصتها و�سائ��ل اعالم تركية، 
و�سل عدد املدانني بتهمة اإهانة رئي�س اجلمهورية 
يف ال�سن��وات الثالث��ة االأوىل م��ن فرتت��ه الرئا�سية 

احلالية، و�سل اإىل 12173 متهمًا.
كذل��ك اأ�س��ارت التقاري��ر اإىل اأن اأع��داد املتهم��ني 
ال�س��ادر يف حقه��م ق��رارات واأحكام اإدان��ة �سهدت 
زي��ادة بنحو 13 �سعفًا ع��ن ال�سنة ال�سابقة، لي�سل 
الع��دد اإىل 3221 حمكوم��ًا علي��ه باأحكام خمتلفة 

بتهمة اإهانة رئي�س اجلمهورية. 
و�سه��دت تركي��ا يف ال�سن��وات االأخ��رية مالحقة اأو 
اإدان��ة اآالف االأ�سخا�س بتهمة اإهانة الرئي�س، وهي 
التهم��ة التي يعاق��ب عليها القان��ون بال�سجن بني 

عام و4 اأعوام. 

واأعلن��ت املعار�س��ة ال�سودانية، ممثل��ة يف حتالف 
"احلرية والتغيري"، يف بيان، اليوم ال�سبت، انعقاد 
املجل���س  وب��ني  بين��ه  التفاو���س  جل�س��ات  اأوىل 
الع�سك��ري االنتق��ايل، م�س��دداً عل��ى مت�ّسك��ه بقيام 
�سلط��ة مدني��ة انتقالي��ة مل��دة 4 �سن��وات، "تتكون 
م��ن جمل�س �سيادي مدين بتمثي��ل ع�سكري حمدود، 
وبرملان انتقايل ميار�س كافة ال�سلطات الت�رصيعية 
والرقابي��ة، وحكوم��ة مدنية ب�سالحي��ات تنفيذية 
كامل��ة ت�سم كفاءات وخربات وطني��ة م�سهودا لها 

بالنزاهة واالأمانة".
االنتق��ايل  املجل���س  اتف��ق  املا�س��ي،  واالأربع��اء 
و"حتال��ف احلري��ة والتغي��ري"، عل��ى ت�سكي��ل جلنة 
نقطت��ني خمتل��ف  عل��ى  اخل��الف  م�سرتك��ة حل��ل 
حولهم��ا، وهي مطالب��ة التحال��ف بت�سكيل جمل�س 
�سي��ادة م��دين بتمثي��ل حم��دود للع�سكري��ني، ومدة 
الف��رتة االنتقالية التي يريد املجل���س الع�سكري اأن 
تك��ون �سنت��ني بينما يطال��ب التحالف مب��دة اأربع 

�سنوات، للتح�سري الإجراء انتخابات.
ويدخ��ل االعت�سام ال�سعبي اأمام مقر قيادة اجلي�س 
ال�سوداين، يف اخلرطوم، اأ�سبوعه الرابع، منذ بدايته 
يف 6 اإبريل/ني�س��ان اجل��اري. وم�ستن��داً اإىل ه��ذا 
االعت�سام وما �سبقه من احتجاجات، اأطاح اجلي�س 
ال�س��وداين، يف 11 اإبري��ل/ ني�س��ان، الرئي���س عم��ر 

الب�سري واأعلن اعتقاله.
ويف الي��وم التايل مبا�رصة، اأجرب االعت�سام، رئي�س 
املجل���س الع�سك��ري االنتق��ايل عو���س ب��ن عوف، 
على اال�ستقال��ة، لُيعلن عن ت�سكي��ل جديد للمجل�س 

برئا�سة الفريق اأول عبد الفتاح الربهان.
وكان املتح��دث الر�سمي با�س��م املجل�س الع�سكري 

االنتق��ايل، الفري��ق �سم���س الدين كبا�س��ي، قد ذكر 
ال�سيا�سي��ة  اللجن��ة  اأّن  اأم���س اجلمع��ة،  يف بي��ان، 
باملجل���س، "فرغ��ت م��ن درا�س��ة ال��روؤى املقدم��ة 
واحل��ركات  ال�سيا�سي��ة  والكيان��ات  الق��وى  م��ن 
ومنظمات املجتمع امل��دين وال�رصائح الفئوية، مبا 
فيها ال�سب��اب واملراأة واالأف��راد، بخ�سو�س الفرتة 

االنتقالية".
واأكد الكبا�سي، "جاهزية املجل�س لعر�س خمرجات 
الدرا�س��ة يف اللقاء الذي �سيت��م الرتتيب له الحقًا"، 
م�س��رياً اإىل اأّن املجل���س "ما ي��زال يف انتظار قوى 
احلرية والتغيري، لت�سمي��ة وفدها ال�ستكمال احلوار 

الذي انطلق نهاية االأ�سبوع املا�سي".
يف غ�سون ذلك، اأعلن "جتّمع املهنيني ال�سودانيني" 
املعار�س، يف بيان ن�رصه على �سفحته "في�سبوك" 
ون�سب��ه ل�سباط ال�رصطة، عن تنفي��ذ هوؤالء اإ�رصابًا 
عن العمل، غداً االأحد، �سي�سمل املركز والواليات يف 
جمي��ع الهيئات واالإدارات ال�رصطي��ة، لرتبة النقيب 

فما دون.
واأو�س��ح البي��ان، اأّن اله��دف م��ن االإ���رصاب ه��و 
"اإي�سال ر�سائل اإىل القيادات يف امل�ستوى االأعلى 
لت�سحيح امل�سار ال�رصطي، وم�سح ال�سورة الباهتة 
التي ت�سّبب فيها االنت�سار الكبري للف�ساد والظلم يف 
املوؤ�س�س��ة ال�رصطية، وغياب تطبيق مفاهيم العدالة 
وامل�س��اواة، وكذلك التده��ور واالإهمال الذي طاول 
املوؤ�س�س��ات اخلدمي��ة للمواط��ن، ومتري��ر االأجن��دة 
احلزبي��ة واملحاب��اة عل��ى اأ�سا���س ال��والء ولي���س 
املهني��ة الذي طاول هذه املوؤ�س�س��ة العريقة، طوال 

فرتة حكم النظام ال�سابق".
وطل��ب البي��ان م��ن جمي��ع املديري��ن يف خمتل��ف 
االإدارات، ع��دم التعّر���س للم�رصب��ني ب��اأي �س��كل 
م��ن اأ�سكال املحا�سبات غ��ري القانونية، حمذراً من 

اللج��وء للت�سعيد عند حدوث اأي جتاوزات جتاه اأي 
فرد.

وكانت قيادة ال�رصطة قد �سارعت، اجلمعة، باإجراء 
ترقيات �سملت 227 �سابطًا برتقيتهم لرتبة عقيد، 
و383 لرتب��ة مق��دم، و475 لرتب��ة رائ��د، و861 

لرتبة نقيب، و1150 لرتبة مالزم اأول.
واأعلنت قوى "اإعالن احلري��ة والتغيري" بال�سودان، 
االأربعاء، موافقة املجل�س الع�سكري االنتقايل على 
اإقال��ة 3 م��ن اأع�سائ��ه، يعتربه��م احل��راك ال�سعبي 
"من رموز النظام ال�سابق"، وهو ما مل يعقب عليه 

املجل�س على الفور. 
وك�س��ف ع�س��و القوى، الت��ي متّثل احل��راك ال�سعبي 
وق��وى املعار�س��ة؛ �ساط��ع احل��اج، ع��ن املوافقة 
على دع��وة "االنتق��ايل" اإىل اإجراء اجتم��اع م�ساء 
االأربع��اء، بعد موافقة االأخري عل��ى اإ�سقاط ع�سوية 

االأع�ساء الثالثة. 
ووف��ق املتحدث، ف��اإن هوؤالء االأع�س��اء هم كل من 
رئي���س اللجن��ة ال�سيا�سي��ة يف املجل���س الع�سكري، 
عمر زين العابدي��ن، وجالل الدين ال�سيخ" و"بابكر 

الطيب" )اأع�ساء باللجنة ال�سيا�سية(. 
واأو�س��ح اأن ا�ستبع��اد االأ�سماء الثالث��ة كان �رصًطا 
م�سبًقا حل�س��ور االجتماع الذي دع��ا اإليه املجل�س 
الع�سك��ري يف وق��ت �ساب��ق.  وتابع �ساط��ع اأن 10 
من اأع�ساء "احلرية والتغيري" ح�رصوا اللقاء، الذي 
بعق��د يف الق���رص الرئا�س��ي بالعا�سم��ة اخلرطوم، 

لجنة بالخارجية األميركية تدعو إلجراءات ضد السعودية

السودان: مفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري... وإضراب لضباط الشرطة

"إهانة أردوغان".. تهمة تقود 
آالف األتراك للسجون

ُتعقد في السودان ، جلسات 

تفاوض بين المجلس العسكري 

والمعارضة، لحل الخالفات حول 

الفترة االنتقالية، بعد اإلطاحة 

بالرئيس عمر البشير، فيما أعلن 

ضباط في الشرطة عن تنفيذ 

إضراب شامل عن العمل، 

الخرطوم - وكاالت

دعت اللجن��ة االأمريكية للحريات الدينية يف العامل، 
التابع��ة للخارجي��ة االأمريكية، اإىل اتخ��اذ اإجراءات 
�س��د ال�سعودي��ة عل��ى خلفي��ة اإعدامه��ا 37 �سخ�سا، 

غالبيتهم من ال�سيعة.
وق��ال رئي���س اللجن��ة تنزي��ن دورجي يف بي��ان اإن 
اإعدام ال�سعودية �سيعة -على اأ�سا�س هويتهم الدينية 
وحراكهم ال�سلمي- لي�س �سادما فح�سب بل يناق�س 
ب�سكل مبا���رص مع اخلطاب الر�سم��ي للريا�س ب�ساأن 

االإ�سالح وحت�سني ظروف احلريات الدينية.
وق��د زار وفد من اخلارجي��ة االأمريكية ال�سعودية يف 
�سبتمرب/اأيل��ول املا�سي -تقول اللجن��ة- و�سُيطلع 

حكومته على تو�سياته ب�ساأن عالقتها مع الريا�س 
يف 29 م��ن ال�سه��ر اجل��اري بالتزام��ن م��ع التقرير 

ال�سنوي للخارجية االأمريكية.
كم��ا انتقد الربملان االأوروبي هذه االإعدامات، وقال 
اإنه��ا مروع��ة لع��دم مراعاته��ا االأ�س��ول القانونية، 
وب�سب��ب انت��زاع االعرتاف��ات ع��ن طري��ق التعذي��ب، 
عالوة على ما و�سفه��ا بالطبيعة الهمجية لعمليات 

االإعدام.
وكان��ت "�س��ي اأن اأن" االأمريكية ح�سلت على وثائق 
ح�رصي��ة من ال�سعودية تتعل��ق بتفا�سيل حماكمات 

عدد من املتهمني الذين اأُعدموا موؤخرا باململكة. 
وقال��ت ال�سبك��ة االإخباري��ة اإن عملية االإع��دام التي 
�سمل��ت 37 �سخ�سا واحدة م��ن اأكرب عمليات االإعدام 

اجلماعي يف تاريخ ال�سعودي��ة. ووفقا للوثائق فاإن 
م��ن بني من نف��ذ بحقه��م االإع��دام 25 متهما �سدر 
بحقه��م احلك��م بعد ثالث جل�سات ع��ام 2016، كما 
اأو�سح��ت اأن 11 م��ن ب��ني املتهم��ني حك��م عليه��م 

بتهمة التج�س�س ل�سالح اإيران.
وت�س��ري الوثائق اإىل اأن ال� 14 متهما االآخرين اأدينوا 
بتهم��ة ت�سكي��ل خلي��ة اإرهابي��ة خ��الل املظاه��رات 
املعادي��ة للحكوم��ة مبدين��ة العوامية الت��ي تقطنها 

غالبية �سيعية عامي 2011 و2012.
بع���س  اأن" اأن  اأن  "�س��ي  اأوردت  للوثائ��ق،  ووفق��ا 
املتهم��ني اأبلغ��وا املحكم��ة اأن اعرتافاته��م كاذب��ة 

واأنها جاءت حتت التعذيب.
ومن بني الذين ق�ست املحكمة باإعدامهم ثالثة ق�رص 

و�ساب م�ساب بالعمى اجلزئ��ي، وت�سري الوثائق اإىل 
اأن ال�سلط��ات اأعدمت رجال اآخ��ر ثم �سلبته وعر�سته 

على اأ�سخا�س اآخرين كتحذير لهم.
واأعدم��ت الريا���س الثالث��اء املا�س��ي 37 �سخ�س��ا 
بعد اإدانتهم بته��م مت�سلة باالإرهاب، مما يرفع عدد 

حاالت االإعدام هذا العام اإىل ثمانني.
ال�سعودي��ة ع��ن  االأنب��اء  ويف بي��ان نقلت��ه وكال��ة 
الداخلية اأنه مت "تنفيذ حكم القتل تعزيرا واإقامة حد 
احلرابة يف عدد من اجلن��اة لتبنيهم الفكر االإرهابي 
املتطرف وت�سكيل خاليا اإرهابية لالإف�ساد واالإخالل 
باالأم��ن واإ�ساع��ة الفو�س��ى واإثارة الفتن��ة الطائفية 
واالإ�رصار بال�سلم واالأمن االجتماعي، وجميعهم من 

اجلن�سية ال�سعودية".

الرياض - وكاالت

فورين بوليسي: حب أميركا للدكتاتوريين عرف وطني

يف مقاله مبجلة فورين بولي�سي االأمريكية بعنوان 
"حب اأمريكا للدكتاتوريني كحبها لفطرية التفاح" 
قال �ستيفن كوك اإن الرئي�س دونالد ترامب احت�سن 
رج��ال قويا اآخر وهذه املرة يف ليبيا، وراأى اأن ذلك 
لي���س اإخفاق��ا �سخ�سي��ا م��ن جانب ترام��ب بل هو 

عرف وطني.
واأ�سار الكاتب، وهو باح��ث ب�سوؤون ال�رصق االأو�سط 
واأفريقيا مبجل���س العالقات اخلارجية، اإىل مكاملة 
ترام��ب الهاتفية مع الل��واء املتقاع��د خليفة حفرت 
الت��ي حتدث فيها الرئي�س ع��ن "احلاجة اإىل حتقيق 
ال�س��الم واال�ستق��رار يف ليبي��ا، واأك��د عل��ى دوره 
اله��ام يف مكافح��ة االإرهاب وتاأمني م��وارد النفط 
الليبي��ة..." واعت��رب املكامل��ة مبثابة تاأيي��د ل�سعي 
حف��رت ط��وال خم�س �سن��وات لرت�سيخ نف�س��ه كزعيم 

لليبيا.
واأردف ب��اأن ال�سيا�سة االأمريكي��ة يف ال�سابق كانت 

تدع��م احلكومة الليبية الت��ي ي�سعى حفرت الإزاحتها 
االآن. وقب��ل اأ�سب��وع فق��ط من تلك املكامل��ة -التي 
يك�س��ف  مل  ولك��ن  اأبريل/ني�س��ان   15 يف  كان��ت 
عنه��ا حتى ي��وم 19 م��ن نف�س ال�سهر- ق��ال وزير 
اخلارجية مايك بومبيو مرة اأخرى اإنه ال يوجد حل 

ع�سكري الأزمة ليبيا.
وعلق باأن هذا ال�سيناريو باأكمله عزز االنطباع باأن 
ترام��ب اأجه�س م�سار ال�سيا�سة اخلارجية وا�ستبدله 
بنزوة رئا�سي��ة، واأن دعم ترامب لرجل ليبيا القوي 
يتفق متام��ا مع �سجل الرئي�س نف�س��ه واملمار�سات 

االأمريكية ال�سابقة.
وا�ست�سه��د الباحث مبقال ملجل��ة كومينرتي كتبته 
ج��ني كريكباتري��ك اأول مندوب��ة دائم��ة الأم��ريكا 
باالأمم املتحدة يف عهد الرئي�س رونالد ريغان عام 
1979، وكان عنوان��ه "الدكتاتوري��ات واملعايري 

املزدوجة".
وجادلت فيه باأن الواليات املتحدة اأ�سبحت �سلبية 
ج��دا يف الع��امل. ويف نهاي��ة املق��ال االأك��ر �سل��ة 

باملكاملة الهاتفية االأخرية التي اأجراها ترامب مع 
حفرت، قالت اإن الطغاة االأ�سدقاء للواليات املتحدة 
قد يك��ون لديه��م اأوج��ه ق�س��ور لكنه��م ي�ستحقون 
دع��م وا�سنط��ن الأنه��م "اأك��ر توافقا م��ع امل�سالح 

االأمريكية".
وم�س��ت املجل��ة: ك�سه��ادة عل��ى التاأث��ري امل�ستمر 
للمقال املذكور، هن��اك اأ�سداء لنقا�س كريكباتريك 
يف نق��د تعام��ل الرئي���س ب��اراك اأوباما اآن��ذاك مع 
االنتفا�س��ات العربية التي بداأت اأواخر عام 2010 
وق��رار ترام��ب الوا�س��ح، �س��واء كان متعم��دا اأم ال 

لتاأييد حفرت.
وبالن�سب��ة لرتام��ب قد يك��ون حفرت وغ��ريه اأوغادا 
لكنه��م على االأقل، اأو هكذا يعلن��ون، اأوغاد اأمريكا. 
وعل��ى النقي���س من ذل��ك هن��اك اأمث��ال نيكوال�س 
م��ادورو الفنزويل��ي والكوبي ميغيل دي��از كانيل، 
وهذان الرج��الن القويان يرف�س��ان االن�سمام اإىل 
حتال��ف اأمريكي وا�سع باأم��ريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي.

انقرة - وكاالت
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