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الجزائر :استحالة إجراء االنتخابات الرئاسية في يوليو

األردن يرفض االنتهاكات اإلسرائيلية في األقصى
عم��ان  -وكاالت  :وجه الأردن مذكرة احتج��اج دبلوما�سية للحكومة الإ�رسائيلية
ع�بر القن��وات الدبلوما�سي��ة ،ت�ؤكد رف�ض��ه املمار�س��ات الإ�رسائيلي��ة وانتهاكاتها
حلرمة الأماكن املقد�سة ،وتطالبها بوقفها ب�شكل فوري وحتذر من تبعاتها.
وطال��ب الأردن �إ�رسائيل،ب��ضرورة التزامه��ا ،كق��وة قائم��ة باالحت�لال ،باحرتام
التزاماته��ا مبوج��ب القان��ون ال��دويل وتنفيذه��ا ،ووق��ف �إجراءاته��ا اال�ستفزازية
واعتداءاتها على احلرم ال�رشيف واحرتام م�شاعر امل�سلمني يف هذا املكان املقد�س،
خ�صو�ص ًا يف الأيام الأخرية من �شهر رم�ضان املبارك.
ودان الأردن ب�أ�شد العبارات ،ا�ستمرار االنتهاكات الإ�رسائيلية ال�سافرة �ضد امل�سجد
الأق�ص��ى /احل��رم القد�سي ال�رشيف من خ�لال اقتحامات املتطرف�ين اال�ستفزازية
بحماية ال�رشطة الإ�رسائيلية واالعتداء على امل�صلني وكوادر الأوقاف.
وح��ذر الناطق الر�سم��ي با�سم وزارة اخلارجي��ة الأردنية� ،سفي��ان �سلمان الق�ضاة،
م��ن التبعات اخلط��رة للممار�س��ات الإ�رسائيلي��ة اال�ستفزازي��ة الت�صعيدي��ة املدانة
واملرفو�ضة والتي �ستجر املنطقة �إىل دوامة جديدة من العنف �ستهدد �أمن املنطقة
وحتمل م�س�ؤولياته.
برمتها ،داعي ًا املجتمع الدويل للتحرك
ّ
كم��ا طالب��ت وزارة اخلارجية و�ش���ؤون املغرتب�ين ال�سلط��ات الإ�رسائيلية بالوقف
الف��وري جلمي��ع اال�ستف��زازات العبثي��ة والت�رصف��ات غ�ير امل�س�ؤول��ة واملرفو�ضة
وحملته��ا كام��ل امل�س�ؤولية ع��ن �سالمة
واملدان��ة يف امل�سج��د الأق�ص��ى املب��اركّ ،
امل�سجد والتداعيات اخلطرية.

نتانياهو أمر بـ "عملية حازمة" في سوريا
�أقر رئي�س الوزراء وزير الدفاع الإ�رسائيلي ،بنيامني نتانياهو ،ب�أن �إ�رسائيل هي من
نفذت الغارات ،التي ا�ستهدفت مواقع يف �سورية خالل ال�ساعات املا�ضية.
وكت��ب على ح�سابه يف موقع في�س بوك�" :أجريت م�ش��اورات �أمنية يف �أعقاب �إطالق
القذائف من �سوريا على اجلوالن ،و�أوعزت جلي�ش الدفاع الإ�رسائيلي بالقيام بعملية
حازمة" .وحذر من �أنه �سيتم الرد "بقوة كبرية على �أي عدوان ي�شن �ضدنا".
وم��ن جهته� ،أكد اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،أنه مت ا�ستهداف عدد من الأهداف الع�سكرية يف
�سوري��ا "رداً عل��ى �إطالق قذيفت�ين �صاروخيتني باجتاه جبل ال�شي��خ� ،شمال ه�ضبة
اجل��والن ،م�ساء ال�سب��ت" .وكان املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�س��ان� ،أفاد ب�أن الغارات
ا�ستهدف��ت مناطق تتواج��د بها مواقع ومترك��زات وم�ستودعات لإي��ران ،وحزب اهلل،
�ضمن قطاعات ع�سكرية تابعة للقوات ال�سورية.

"وساطة يابانية" بين واشنطن وطهران
ذك��رت �صحيف��ة "مايني�ش��ي �شيمب��ون" اليابانية� ،أن رئي���س الوزراء �شين��زو �آبي،
�سيلتق��ي املر�ش��د الأعل��ى للجمهوري��ة الإ�سالمية عل��ي خامنئي ،على �أم��ل القيام
بو�ساطة بني وا�شنطن وطهران.
وم��ع ت�صاعد التوت��ر يف العالقات بني �إي��ران والواليات املتح��دة حليفة اليابان،
�أف��ادت معلومات �أن �آبي اقرتح القي��ام بو�ساطة ،ويفكر يف القيام بزيارة دولة �إىل
طهران .وقالت ال�صحيفة� ،إن "اللقاء املحتمل بني �آبي وخامنئي� ،سيكون الأول من
نوعه بني رئي�س وزراء ياباين ،واملر�شد الأعلى لإيران".
وكان الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب� ،أكد يف خت��ام زيارة لطوكي��و الأ�سبوع
املا�ض��ي� ،أن وا�شنط��ن ال ت�سعى �إىل تغيري النظام يف طهران .وقال" :نحن ال ن�سعى
�إىل تغي�ير النظ��ام (يف طه��ران)� ،أريد فق��ط �أن �أو�ضح ذلك" .و�أ�ض��اف بعد قمة مع
رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي "نحن ن�سعى �إىل زوال الأ�سلحة النووية .ال �أ�سعى
لإيذاء �إيران على الإطالق" ،م�شرياً �إىل امكانية "التو�صل �إىل اتفاق".

الجزائر -وكاالت

�أعل��ن املجل���س الد�ست��وري اجلزائ��ري ،ا�ستحالة
�إج��راء االنتخاب��ات الرئا�سية يف املوع��د املقرر
له��ا ،يف الراب��ع م��ن يولي��و املقب��ل ،رغ��م ت�أكيد
اجلي���ش م��رارا على �أهمي��ة عقده��ا يف موعدها،
باعتباره��ا و�سيل��ة خل��روج الب�لاد م��ن �أزمته��ا
ال�سيا�سية.
و�أو�ض��ح املجل���س �أن��ه رف���ض ملف��ي الرت�ش��ح
املودعني لدي��ه خلو�ص ال�سب��اق الرئا�سي ،الأول
بع��د ا�ستقال��ة الرئي�س ،عبد العزي��ز بوتفليقة ،يف
�أبريل املا�ضي� ،إثر احتجاجات �شعبية دامت عدة

�أ�سابيع.
ويتعل��ق �أم��ر امللف�ين باملرت�ش��ح عب��د احلكي��م
حمادي واملرت�شح حميد طواهري
و�أو�ضح املجل�س يف بيان �أن اجتمع خالل الأيام
الثالث��ة الأخ�يرة لبحث ملف��ات الرت�ش��ح ل�سباق
الرئا�س��ة ،م�ش�يرا �إىل �أنه خل���ص �إىل رف�ض ملفي
الرت�ش��ح لدي��ه وا�ستحالة تنظي��م االنتخابات يف
موعدها.
و�شدد عل��ى �أنه "يتعينّ تهيئ��ة الظروف املالئمة
لتنظيمه��ا و�إحاطتها بال�شفافي��ة واحلياد ،لأجل
احلف��اظ عل��ى امل� ّؤ�س�سات الد�ستوري��ة التي تمُ كن
ال�سيد".
من حتقيق تطلعات ال�شعب ّ

وق��ال �إن��ه يح��ق لرئي���س الدول��ة "ا�ستدع��اء
الهيئ��ة االنتخابية م��ن جديد وا�ستكم��ال امل�سار
االنتخاب��ي حت��ى انتخ��اب رئي���س اجلمهوري��ة
و�أدائه اليمني الد�ستورية".
وكان املجل���س �أعلن يف وق��ت �سابق �أنه �سيف�صل
"يف �صح��ة ملفي الرت�شح وف��ق �أحكام الد�ستور،
والقانون الع�ض��وي املتعلق بنظ��ام االنتخابات
والنظام املحدد لقواعد عمل املجل�س الد�ستوري".
وينق�س��م ال�ش��ارع اجلزائ��ري ب�ش���أن االنتخابات
الرئا�سي��ة املقبلة ،بني فري��ق م�ؤيد يرى �رضورة
�إجرائه��ا يف موعده��ا تخوف��ا م��ن "الف��راغ
الد�ست��وري" عقب انته��اء فرتة الرئي���س امل�ؤقت،

حكم بإعدام داعشي فرنسي ثامن في العراق
بغداد  -وكاالت

�أ�ص��درت حمكم��ة عراقي��ة ،حكم�� ًا بالإعدام
عل��ى داع�ش��ي فرن�سي ثام��ن م��ن �أ�صل 12
جهادي ًا نقلوا م��ن �سوريا �إىل العراق ودينوا
باالنتماء �إىل تنظيم داع�ش ،وبد�أت حماكمة
�آخ��ر ،ح�سبم��ا ذك��رت �صحافية م��ن وكالة
فران�س بر�س.
و�ص��در احلكم عل��ى الفرن�س��ي فا�ضل طاهر
عوي��دات البال��غ م��ن العم��ر  32عام��اً ،بعد
ان رف�ض��ت املحكم��ة ت�أكيداته ب���أن �إفادته
انتزعت حتت التعذيب.
وق��ال القا�ض��ي �أحمد حمم��د علي خالل يف
بداي��ة اجلل�سة �إن "التقرير الطبي يبني �أنه ال
يوجد �آثار تعذيب على ج�سده".
وب��د�أت حماكم��ة ه��ذا الرج��ل املع��روف
بت�رصف��ه اال�ستبدادي والعني��ف وا�ستعداده
للم��وت يف �سبي��ل فك��ر تنظي��م داع���ش يف

 27مايو(�أي��ار) .وكان��ت ق��وات �سوري��ا
الدميوقراطي��ة الت��ي تقات��ل تنظي��م داع���ش
�سلمت��ه اىل ال�سلط��ات العراقي��ة م��ع 10
فرن�سيني �أخرين وتون�سي.
وخ�ض��ع ه���ؤالء للتحقي��ق ل��دى جه��از
املخاب��رات ث��م قا�ض��ي التحقي��ق و�صدرت
خ�لال ا�سبوع �أح��كام بالإعدام عل��ى �سبعة
منهم.
م��ن جه��ة �أخ��رى ،ب��د�أت املحكم��ة الإثنني
حماكمة اجله��ادي الفرن�سي في��اين �أوراغي
" 28عام��اً" ،وهو من �أ�ص��ل جزائري بايع
التنظي��م الأرهاب��ي يف يوني��و (حزي��ران)
 ،2014ح�سب مركز حتليل الإرهاب.
وكان عوي��دات نف��ى يف �أول جل�سة ا�ستماع
له الإثنني االعرتاف��ات التي �أدىل بها خالل
التحقيق الذي ا�ستمر �أربعة �أ�شهر يف العراق.
وق��ال ه��ذا الفرن�سي الذي انتق��ل �إىل �سوريا
م��ع  22م��ن �أف��راد عائلت��ه ،وفق�� ًا للق�ضاء

الفرن�س��ي� ،إن��ه تعر���ض لل��ضرب م��ن قب��ل
املحققني "للإعرتاف مبا طلبوه".
وك�ش��ف �أم��ام املحكم��ة ع��ن كدم��ات على
ظه��ره ما دف��ع القا�ض��ي اىل �إر�ساله لإجراء
ك�ش��ف طبي وت�أجيل حماكمت��ه حتى الثاين
من يونيو (حزيران) املقبل.
وت�ؤك��د باري���س �أنه��ا ال تري��د التدخ��ل يف
قرارات الق�ض��اء العراقي لكنها ذكرت بغداد
مبعار�ضتها لعقوبة الإعدام.
من جهته��ا قال��ت منظمة "هيوم��ن رايت�س
ووت���ش" احلقوقي��ة غ�ير احلكومي��ة �أن
املحاكم��ات جتري �أم��ام "�أنظم��ة ق�ضائية
منتهكة".
و�أك��دت يف تقري��ر �أنه��ا "وثق��ت �أ�ستخ��دام
املحققني العراقيني �أ�ساليب تعذيب متعددة،
منه��ا ��ضرب امل�شتب��ه به��م عل��ى باط��ن
�أقدامه��م ،املع��روف ب��ـ "الفلق��ة" ،والإيهام
بالغرق".

عبد القادر بن �صالح يوم التا�سع من يوليو ،وهو
م��ا دعا �إليه رئي�س �أركان اجلي�ش اجلزائري �أحمد
قايد �صالح.
والفري��ق الآخ��ر املعار���ض يعتقد �أنها ل��ن تثمر
�سوى عن "رئي�س ال يحظى بدعم ال�شعب".
وتنح��ى الرئي���س اجلزائ��ري ال�سابق عب��د العزيز
بوتفليق��ة ،عن من�صبه قب��ل �أ�سابيع ،حتت �ضغط
م��ن ال�ش��ارع واجلي���ش ،وت��وىل بن �صال��ح مهام
الرئا�سة ب�شكل م�ؤقت.
وكان ب��ن �صال��ح ( 77عام��ا) ي�شغ��ل قب��ل ذلك
من�صب رئي�س جمل�س الأم��ة ،وكان قد بد�أ حياته
الربملانية يف �سبعينيات القرن املا�ضي.

روحاني :إيران لن تتفاوض مع الواليات
المتحدة إال في إطار "االحترام"
طهران  -وكاالت

�أك��د الرئي���س الإي��راين ح�س��ن روح��اين �أ ّن��ه ال ميك��ن
عق��د مفاو�ض��ات م��ع الوالي��ات املتح��دة �إال يف �إطار
"االحرتام" و"القوانني الدولية" ،وفق ما ذكرت وكالة
الأنباء الر�سمية.
وقال الرئي�س الإي��راين "�إننا دعاة املنطق والتفاو�ض
�إذا م��ا جل�س��وا �إىل طاول��ة املفاو�ضات باح�ترام تام
ويف �إط��ار القوان�ين الدولي��ة ،ال �أن ُي�ص��دروا الأوام��ر
بالتفاو���ض ،فف��ي ه��ذه احلال��ة ل��ن نتبعه��م" ،وف��ق
موق��ع وكالة �إرنا .و�أ�ض��اف "�أثبتنا خالل هذه الفرتة
�أنن��ا ال ن�ست�سلم �أم��ام القوى املتغطر�س��ة والطامعة".
ومل تنف��ك التوت��رات الإيراني��ة الأمريكي��ة تت�صاع��د
منذ �إع�لان الرئي�س الأمريكي دونال��د ترمب يف مايو
 2018االن�سح��اب م��ن االتف��اق الن��ووي املو ّقع يف
فيينا ع��ام  .2015و�أعادت وا�شنط��ن يف �أعقاب ذلك
فر���ض عقوبات �ض ّد طه��ران التي �أعلن��ت بدورها يف
التزامني يقعان على
بداي��ة مايو املا�ضي التحرر م��ن
َ
عاتقها مبوجب االتفاق النووي.

"فرار البغدادي إلى ليبيا" ..فصل جديد في مواجهة اإلرهاب
باريس  -وكاالت

لم تكشف مجلة "جون أفريك"
الناطقة بالفرنسية عن معلومات
تفيد بوجود زعيم تنظيم داعش
أبوبكر البغدادي في ليبيا ،حتى
تأكدت مخاوف مراقبين من
التهديدات التي أطلقها زعيم داعش
في خطابه األخير نحو المنطقة،
التي يسعى الجيش الوطني الليبي
لتطهيرها من اإلرهاب.

ويف �أول ظهور له منذ �إعالن دحر التنظيم الإرهابي
يف �آخر معاقله ،نهاية �أبريل املا�ضي ،توجه زعيم
داع�ش يف ت�سجي��ل م�صور �إىل من ي�سميهم �أن�صاره
يف غ��رب �أفريقيا ،متوعدا بنقل معركته �إىل منطقة
ال�ساحل التي تعترب ليبيا قاعدة �إمداد لها.
و�أوردت ج��ون �أفري��ك نق�لا عن م�ص��ادر و�صفتها
بـ"اال�ستخباراتي��ة"� ،أن تون���س تلق��ت معلوم��ات
ب�ش���أن البغ��دادي من التحالف ال��دويل الذي تقوده
وا�شنطن �ضد "داع�ش" يف كل من �سوريا والعراق.
ويف وق��ت �سابق ،ذك��ر موقع "توني��زي نيمرييك"
التون�س��ي �أن زعي��م "داع���ش" جل���أ �إىل ليبيا بعدما
من��ي مقاتلوه بهزمية يف قري��ة الباغوز ،مبحافظة
دير الزور� ،شمال �رشقي �سوريا ،املعقل الأخري لهم.
وذك��ر تقارير �إعالمي��ة� ،أن ق��وات بريطانية �أجلت
ع��ددا م��ن ع�سكرييه��ا يف ليبي��ا ،بعدم��ا تلق��ت
معلوم��ات ع��ن احتم��ال وج��ود البغ��دادي يف هذا
البلد .ومل ي�ستبعد حمللون جلوء البغدادي �إىل ليبيا
يف ظ��ل تواجد ق��ادة ملي�شيات تابع��ة لتنظيمه يف
املنطق��ة ،ب�إمكانهم توفري �شت��ى ال�سبل له خلو�ض
حرب �أخ��رى طويلة يف املنطق��ة املمتدة من ليبيا
عل��ى البح��ر الأبي���ض املتو�سط ،وحت��ى �إىل �أق�صى
ال�ساحل ال�صحراوي حيث ين�شط التنظيم الإرهابي،
وحيث يخو�ض اجلي�ش الوطني الليبي معركته �ضد

الإرهاب.
حرب ال�ساحل
وح�سب اخلبري يف اجلماعات املتطرفة يف املنطقة،
عثم��ان تازغ��ارت ،ف���إن اجلماع��ات املنا��صرة
للبغدادي لديها �إمكانيات كبرية وغري حمدودة يف
جلبه �إىل ليبيا ،وت�أمني و�سائل التنقل له يف حدود

منطق��ة ال�ساحل الوا�سعة .وتن�شط عدة جماعات يف
ال�صح��راء الك�برى يتبعون داع���ش والقاعدة ،ومن
�أ�شهره��ا �أتب��اع �أبو الولي��د ال�صح��راوي الذي جاء
ذك��ره عل��ى ل�سان البغ��دادي يف ال�رشي��ط امل�صور.
ويف منطقة ال�ساح��ل امل�ضطربة يف غرب �أفريقيا،
ي�ستغ��ل املتطرف��ون ال�رصاع��ات املحلي��ة لتو�سيع

ن�شاطه��م ،بف�ض��ل الأ�سلح��ة الت��ي يتلقونه��ا م��ن
�أقرانه��م يف ليبي��ا منذ �سقوط نظ��ام معمر القذايف
وا�ستيالء ملي�شيات م�سلحة على مقدرات البالد.
وح�س��ب اخلب�ير تازغ��ارت ،ف���إن "�إمكاني��ة نق��ل
معرك��ة البغدادي للمنطقة ممكن��ة �إذا ت�أكد انتقاله
�إىل ليبي��ا ،حي��ث يحظ��ى �أن�ص��اره بق��درات غ�ير
حمدودة ..مثل �سيطرتهم على خطوط طريان جوية
وبرحالت منتظمة بني �إ�سطنبول وطرابل�س ميكنهم
نق��ل البغ��دادي عربها" .ومتتل��ك جمموعة يقودها
الإرهاب��ي الليب��ي املطل��وب عبداحلكي��م بلح��اج
خط��وط ط�يران نا�شط��ة حتم��ل �شع��ار "الأجنح��ة
الليبي��ة" ،وتق��وم برح�لات منتظم��ة ب�ين كل من
طرابل�س والدوحة و�إ�سطنب��ول .وح�سب خرباء ،ف�إن
ق��ادة ملي�شيات طرابل�س الذي��ن ا�ستولوا على �أموال
ال حت�ص��ى م��ن مق��درات ال�شع��ب الليب��ي ،يحظون
بنف��وذ وا�سع يف تركي��ا وقطر ،ميكنه��م من خالله
جلب البغ��دادي �إىل الأرا�ضي الليبية لتو�سيع رقعة
الفو�ضى والأعم��ال الإرهابية التي يحاول اجلي�ش
الوطني الليبي الق�ضاء عليها.
ومتث��ل ال�صح��راء الكربى جم��اال وا�سع��ا للإرهاب
ب�سب��ب ت�ضاري�سه��ا وات�ساع رقعته��ا البالغة ت�سعة
مالي�ين كيلو مرت مرب��ع ،وحدوده��ا الوا�سعة التي
تط��ل عليه��ا عدد م��ن بلدان �شم��ال وغ��رب القارة
الأفريقي��ة ،م��ا ميث��ل جم��اال حيوي��ا للجماع��ات
الإرهابية.

ويخ�ش��ى مراقب��ون يف �أن ي�سع��ى البغ��دادي �إىل
حماول��ة حتوي��ل هزميت��ه يف �سوريا والع��راق �إىل
م�ساع��ي يح��اول به��ا تعوي���ض تل��ك اخل�سائر من
خ�لال دعوات��ه املتك��ررة لأتباع��ه بالتوج��ه �إىل
ال�صحراء.
معركة طرابل�س
وفيما ي�سع��ى البغدادي و�أن�صاره �إىل حتويل �أنظار
العامل ،ونقل معركته��م �إىل ليبيا ومنطقة ال�ساحل،
اعترب مراقبون �أن معرك��ة الق�ضاء على امللي�شيات
الإرهابية يف العا�صمة الليبية طرابل�س ،هي بداية
النهاي��ة للعمق اللوج�ستي الذي ا�ستغلته اجلماعات
املت�شددة يف منطقة ال�ساحل الأفريقي ،والتي كان
يغذيه��ا املت�ش��ددون يف ليبي��ا بكل و�سائ��ل البقاء
لزعزعة �أمن وا�ستقرار املنطقة.
ومن��ذ معرك��ة حتري��ر بنغ��ازي يف  2017تنادت
املجموع��ات الإرهابية (القاع��دة وداع�ش وتنظيم
الإخ��وان) ملواجهة اجلي�ش الوطن��ي الليبي بقيادة
امل�ش�ير خليف��ة حفرت ،ال��ذي بات ميث��ل خطرا على
تواجدها واتخاذها ليبيا حديقة خلفية.
وبع��د �سقوط نظ��ام العقيد معمر الق��ذايف ،ارتفعت
العمليات الإرهابية يف ال�صحراء بف�ضل �أطنان من
الأ�سلحة القادمة م��ن ليبيا ،والتي �أدت �إىل زعزعة
اال�ستق��رار يف ال�صح��راء ،م��ا �أدى �إىل تدخل دويل
بقي��ادة فرن�سا منذ ذلك الوقت و�إىل وقتنا احلا�رض
للق�ضاء على فلول الإرهابيني.

