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ّ
�صد اعتداء �إرهابي على �أكبر م�صافي النفط في العراق

تقارير عن مخطط ال�ستهداف منزل الأمين العام لل�شغل

ّ
ي�ستعد لدخول المو�صل وتحريرها من «داع�ش»
الجي�ش العراقي
بدأت القوات العراقية استعدادات
ل��دخ��ول مدينة الموصل وتحريرها
من عناصر تنظيم «داعش» .في وقت
صدت هجوما ً من «داعش» استهدف
مصفاة بيجي بمحافظة صالح الدين
وقتلت أكثر من  40إرهابياً.
وق��ال المصدر لقناة «السومرية
نيوز»« :إن القوات األمنية تتهيأ لبدء
عملية اقتحام الموصل وتطهيرها من
عناصر داعش اإلرهابية التي انتشرت
بالمدينة» .وأضاف المصدر الذي طلب
عدم الكشف عن اسمه أن «هذه القوات
في كامل جهوزيتها واستعدادها من
حيث األسلحة والعتاد».
وهاجمت مجموعة من اإلرهابيين
فجر أمس ،مصفاة بيجي أكبر مصافي
النفط ف��ي ال��ع��راق وال��واق��ع��ة شمال
البالد ،حيث تدور اشتباكات عنيفة مع
قوات خاصة تحاول حمايتها ،بحسب
ما أفاد مسؤول في المصفاة.
وق���ال ال��م��س��ؤول« :إن مجاميع
مسلحة تمكنت ،في الرابعة من فجر
أمس ،من اقتحام أجزاء من المصفاة
في بيجي ،وأدى ذلك إلى اشتباكات
وان��دالع حريق في بعض الخزانات
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ت��ج��م��ي��ع ال��ف��ض�لات
النفطية» ،وأض���اف أن «المصفاة
توقفت بشك ٍل ت��ام عن اإلن��ت��اج ،منذ
األثنين الماضي ،حين ج��رى إخالء
الموظفين األجانب واإلبقاء على بعض
الموظفين العراقيين األساسيين»،
معتبرا ً أن ه��ذا األم��ر يمثل «ضربة
كبيرة لالقتصاد العراقي».

مقتل  40إرهابيا ً

وأكد المتحدث باسم مكتب القائد
العام للقوات المسلحة الفريق قاسم
عطا ،أن القوات االمنية تمكنت من قتل
 40ارهابيا ً من تنظيم «داعش» خالل
الهجوم الذي استهدف مصفى بيجي
بمحافظة صالح الدين ،فيما اشار الى
انه تمت السيطرة على اغلب مناطق
قضاء تلعفر في محافظة نينوى.
وق��ال عطا خ�لال مؤتمر صحافي
بحسب «السومرية نيوز» ،إن «القوات
االمنية في قاطع قضاء تلعفر تمكنت
م��ن تحرير وتطهير اغلب المناطق
بوقفة م��وح��دة بين ال��ق��وات األمنية
وأب��ن��اء ال��ع��ش��ائ��ر» ،مشيرا ال��ى أن
«عمليات المالحقة للدواعش ما زالت
مستمرة ببعض المناطق والجيوب».
وأض���اف عطا أن��ه «احبطنا اليوم
م��ح��اول��ة ل��ل��دواع��ش للتعرض على
مصفى بيجي وت��م قتل  40ارهابيا
وتدمير العجالت التي كانت تنقلهم
وك��ان��ت محملة ب��االف��راد واالسلحة
والتجهيزات والذخيرة».
وك��ان مصدر في شرطة محافظة
ص�لاح ال��دي��ن أف���اد ،ف��ي وق��ت سابق
من ،بأن طيران الجيش قصف مواقع
يتحصن فيها مسلحون تابعون
لتنظيم «داع��ش» حول مصفى بيجي

انتشار أمني عراقي في بغداد
شمال تكريت.
وأع��ل��ن ع��ط��ا أن ال��ق��وات األمنية
أحكمت سيطرتها بالكامل على منطقة
البحيرات ف��ي محافظة ب��اب��ل ،فيما
تمكنت األجهزة األمنية من قتل 21
إرهابيا ً في محافظة األنبار ،مشيرا ً
إلى «وجود تنسيق عالي بين العشائر
المنتفضة من عشائر القائم وعشائر
الكرابلة والمجالس الساندة لها من
أبناء العشائر».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أك����د م��وظ��ف
يعمل في المصفاة أن هناك «شهداء
وجرحى بين صفوف القوات األمنية
وه��ن��اك أس���رى أي��ض��اً» ،مشيرا ً إلى
أن «االشتباكات عنيفة .ومسلحي

«داعش» رفعوا راياتهم قرب المجمع
اإلداري للمصافي».

السيطرة
على مدخل تكريت

في موازاة ذلك ،أعلنت قيادة عمليات
صالح الدين عن مقتل ستة عناصر من
تنظيم «داعش» وتدمير ست عجالت
تابعة للتنظيم باشتباكات مسلحة مع
القوات األمنية شمال تكريت ،موضحة
أن األخيرة تمكنت من السيطرة على
المدخل الشمالي الرئيسي للمدينة.
وق������ال ق���ائ���د ع��م��ل��ي��ات ص�ل�اح
الدين الفريق الركن علي الفريجي
لـ»السومرية نيوز» إن «قوات تابعة

لعمليات صالح الدين اشتبكت صباح
أم��س ،مع عناصر لتنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي ف��ي سيطرة األق���واس عند
المدخل الشمالي لمدينة تكريت ،ما
أسفر عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير
ست عجالت لهم» .وأضاف الفريجي
أن «االش��ت��ب��اك��ات انتهت بسيطرة
الجيش تماما ً على المدخل الشمالي
لتكريت».
وأعلن الجيش العراقي أنه استعاد
السيطرة على أحياء في مدينة بعقوبة
شمال بغداد.
وكانت القوات العراقية ،قد صدّت
أمس هجوما ً شنه مسلحون في مدينة
بعقوبة على بعد  60كلم شمال شرقي

الجيش الشعبي العراقي يتطوع للدفاع

بغداد تمكنوا خالله من السيطرة على
 3أحياء لساعات عدة.
وق��ال قائد عمليات دجلة ،الفريق
الركن عبد األمير محمد رضا الزيدي،
إن «مجموعة من المسلحين نفذت
هجوما ً باألسلحة الرشاشة في بعقوبة
والقوات األمنية صدت الهجوم».
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،دع���ا رئيس
صحوة العراق الشيخ وسام الحردان،
أهالي مدينة الموصل إلى االنتفاض
على عصابات «داعش» اإلرهابية.
وقال الحردان ،في تصريح نقلته
وكالة كل العراق (أي��ن) إن «أهالي
المناطق ال��ت��ي احتلتها عصابات
«داع��ش» اإلرهابية ،شعروا بخيبة
األمل واإلهانة ،بعد أن كانوا يتصورون
أن هذه العصابات جاءت لتحريرهم،
إال أن هذه العصابات ضربت عوائل
تلك المناطق ،وعلى أهلها أن ينتفضوا
على هذا الواقع المرير ،الذي وضعوا
أنفسهم ف��ي��ه» .ودع���ا أه��ال��ي مدينة
الموصل إلى أن «يلتفوا حول القيادات
األمنية وال��دول��ة في قتال عصابات
داعش».
يذكر أن بعثة االتحاد األورب��ي في
العراق أعلنت أن عناصر «داع��ش»
اإلرهابية ،أحرقت كنائس وهدمت قبر
المؤرخ اإلسالمي ابن األثير الجزري
ف��ي مدينة الموصل ،التي سيطرت
عليها األسبوع الماضي.

أوباما سيرسل
مئات الجنود

من جهة ثانية ،أفادت محطة «بي
بي سي» أن الرئيس األميركي باراك
أوباما أبلغ الكونغرس بأنه سيرسل
 275من أفراد الجيش األميركي إلى
العراق لحماية ما سماه بالمصالح
األميركية .وأك��د أوب��ام��ا أن «القوات
مسلحة ج� ّي��دا ً اس��ت��ع��دادا ً للقتال إذا
تطلب األمر ذلك في سبيل حماية مقر
السفارة والمواطنين األميركيين».
ون��اش��دت منظمة األم��م المتحدة
للثقافة والفنون األطراف المتناحرة في
العراق حماية إرث البالد الحضاري،
محذرة إيّاها من أن التعرض لآلثار
وال��م��واق��ع الدينية سيعد «جريمة
حرب».
وع��ب��رت اي��ري��ن��ا ب��وك��وف��ا ،رئيسة
المنظمة عن قلقها إزاء «تجدد المعاناة
اإلنسانية وفقدان األرواح في العراق»،
وعن خشيتها من تعرض إرث العراق
الحضاري للتدمير والسرقة.
وقالت في بيان أصدرته في باريس
«أناشد األطراف كافة االمتناع عن كل
ما من شأنه اإلضرار باإلرث الحضاري
بما فيه المواقع الدينية» ،وأضافت أن
«تع ّمد إيذاء هذه المواقع يع ّد جريمة
ح��رب ويمثل ضربة لهوية الشعب
العراقي وتاريخه».

ّ
تدخل �أميركي في العراق
هيالري كلينتون� 3 :شروط لت�أييد
حددت وزي��رة الخارجية األميركية السابقة
هيالري كلينتون ثالثة شروط من أجل دعم تدخل
أميركي في ال��ع��راق ،واتهمت حكومة المالكي
باتباع سياسة إقصاء مذهبي للقادة السنة.
وقالت كلينتون في حديث مع برنامج «ذا
ناشيونال» على قناة «سي بي سي» الكندية

االثنين الماضي «أوضحت تماما ً أنني لن أدعم
أي جهد أم��ي��رك��ي لمساندة حكومة (رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي) ما لم يتم الوفاء
بالشروط التي نطالب بها منذ سنوات ،حكومة
تضم الجميع ،العمل على تشكيل جيش يكون
أكثر تمثيالً للسكان ،أن يتراجع عن أعمال التطهير

السنة».
السياسي التي انخرط فيها وإبعاد قادة ُ
السنة.
وأضافت« :تحدثت مع الكثيرين من قادة ُ
عرفت أنهم لم يكونوا يحبون العيش في ظل
نظام يهيمن عليه الشيعة لكنهم كانوا مستعدين
للعمل مع المالكي إذا قابلهم في منتصف الطريق.
لكنه لم يفعل».

ً
معتقال فل�سطيني ًا حتى الآن في ال�ضفة الغربية المحتلة
64

نخب �صهيونية ت�شارك في حملة المداهمات
فرق ٍ
واصلت قوات االحتالل الصهيونية حمالت االعتقال التي بدأتها قبل
أيام في الضفة الغربية ،بذريعة البحث عن  3مستوطنين اختفت آثارهم
قرب الخليل.
وبحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية ،فإن حصيلة االعتقاالت التي
سجلت الليلة الماضية وفجر أمس بلغت  64مواطناً ،بينهم  51أسيرا ً
محررا ً أبرزهم عميد األسرى السابق نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من
 32عاما ً في سجون العدو ،وبهذا يرتفع عدد الذين اعتقلوا فيما سميت
حملة «بيت بيت» التي تشارك فيها ف��رق نخب صهيونية ،إل��ى 260
معتقالً.
وذكر مركز «أحرار» لحقوق اإلنسان أن ضباط استخبارات العدو هددوا
األسرى السابقين ممن أفرج عنهم ضمن صفقة «وفاء األحرار» في مقابل
الجندي جلعاد شاليط باإلبعاد إلى قطاع غزة.
ووصف رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو في بيان هذه االعتقاالت
بأنها «رسالة مهمة في إطار العمليات الكثيرة التي ستتواصل الستعادة
الشبان وض��رب حماس في يهودا والسامرة» بحسب تعبيره ،االسم
الذي يطلقه «اإلسرائيليون» على الضفة الغربية المحتلة .وجرى حتى
اآلن تفتيش  800مبنى مع اهتمام خاص بالمؤسسات التابعة لجمعية
«الدعوى» ،الجناح االقتصادي واالجتماعي لحماس التي تستخدمه،
بحسب الجيش «اإلسرائيلي» ،في «تجنيد وبث المعلومات وجمع األموال
السائلة».
قال نتنياهو إن اعتقال قادة حركة حماس وعناصرها ،وال سيما أولئك
الذين تحرروا بموجب صفقة التبادل يأتي في إطار عملية تهدف لضرب
الحركة.
وفي قطاع غزة ،توغلت آليات عسكرية صهيونية عدة صباح أمس
بصورة محدودة شرق حي «الفخاري» في مدينة خان يونس جنوب
القطاع ،قبل أن تشرع بأعمال تجريف بالقرب من السياج الحدودي
الفاصل تحت غطاء من الطيران الحربي والتجسسي.
وكانت أبراج االحتالل في موقع «كيسوفيم» شرق المدينة فتحت نيران
أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضي ومنازل المواطنين القريبة من دون
تسجيل إصابات.
وفي سياق متصل جددت مجموعات من المستوطنين اقتحامها منذ
صباح أمس للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من
عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل في حين قام المستوطنون
بحركات استفزازية وسط شتائم وألفاظ نابية بحق المصلين بينما
أحاطت شرطة االحتالل بحلقات الطلبة والمصلين لمنعهم من التصدي
لقطعان المستوطنين.
على صعيد آخر ،أع��ادت سلطات االحتالل فتح معبر كرم أبو سالم
المنفذ التجاري الوحيد للقطاع أمام إدخال البضائع والمساعدات إلى
جانب مواصلة ضخ المحروقات ،وذلك بعد  3أيام من اإلغالق.

دوريات للعدو استعدادا ً لمداهمة منازل الفلسطينيين

وقالت كلينتون قبل بضعة أي��ام إنها كانت
مخطئة عندما أيدت فكرة القيام بعملية عسكرية
في العراق عام  .2003وقالت إلذاع��ة «فرانس
اينتر» الفرنسية ،إنها كانت مخطئة جدا ً عندما
صوتت لصالح الحرب ،وكانت كلينتون آنذاك
عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك.

االتحاد الأفريقي
يلغي تجميد
ع�ضوية م�صر
ق��رر مجلس األم���ن والسلم
األفريقي وباإلجماع ،عودة مصر
إلى عضوية االتحاد األفريقي،
وذلك في أول انتصار للرئيس
المصري ال ُمنتخب عبد الفتاح
السيسي ،على صعيد العالقات
المصرية الخارجية ،بما يفتح
ال��ب��اب ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه أم��ام
عودة الدور المصري إلى القارة
السمراء ،وعودة اهتمام القاهرة
بالعمق األفريقي بشكل عام ،بما
يُمهد الطريق كذلك لحل واحدة
من أقوى األزم��ات التي تواجه
الدبلوماسية المصرية ،وهي
أزمة سد النهضة اإلثيوبي.
وخ�لال االجتماع ال��ذي عقد
أم��س في العاصمة اإلثيوبية
أدي����س أب���اب���ا ع��ل��ى مستوى
المندوبين ال��دائ��م��ي��ن ،ق��ررت
ال�����دول الـ 15األع���ض���اء في
ال��م��ج��ل��س ع����ودة م��ص��ر إل��ى
مكانها الطبيعي داخل االتحاد
األفريقي.
وأكد مراقبون ،أن عودة مصر
لالتحاد كانت متوقعة ،وذلك
على ض��وء الترحيب السابق
ل���دول مجلس األم���ن والسلم
األفريقي جميعها بعودة مصر،
فضالً عن دعوة الدولة المضيفة
(غينيا االستوائية) للرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي
إلى حضور القمة األفريقية.
وت��ت��ي��ح م��واف��ق��ة المجلس
على ع��ودة مصر إل��ى االتحاد
األفريقي لمصر ،حق المشاركة
في اجتماعات القمة األفريقية
المقبلة ،وال��م��ق��ررة ف��ي غينيا
االستوائية ي��وم  26حزيران
الجاري.

تون�س تعلن تطهير جبل ال�شعانبي من الم�سلحين

الجيش التونسي في مناطق التوتر
حققت تونس إنجازا ً أمنيا ً كبيرا ً بإعالن رئيس الحكومة
التونسية الموقتة مهدي جمعة أن قوات األمن والجيش
استرجعت جبل الشعانبي (وسط غرب) الذي لم يعد
مالذا ً آمنا لإلرهابيين ،في وقت أكدت مصادر أمنية ونقابية
تونسية متطابقة عن كشف مخطط الستهداف منزل األمين
العام لالتحاد العام التونسي حسين العباسي حيث
سارعت وزارة الداخلية التخاذ إج��راءات أمنية عاجلة
ومشددة لحمايته.
وكشفت مصادر نقابية في االتحاد العام التونسي
للشغل أن معلومات استخبارية مؤكدة أعلمت األمين العام
التحاد الشغل حسين العباسي بوجود مخطط الستهداف
عائلته واغتيال أحد أفرادها بل أ ُ ّكد أن المعلومات كانت
خطيرة وتؤكد وجود خطر داهم.
وقال الناطق الرسمي لالتحاد العام التونسي للشغل
سامي الطاهري إن وزارة الداخلية لديها معلومات
استخباراتية دقيقة ُتفيد بمحاولة التدبير لهجوم على
عائلة حسين العباسي.

تدابير أمنية

ويبدو أن تدابير أمنية كبيرة اتخذت لفائدة عائلة
العباسي التي تتكون من أربعة أفراد إضافة إلى زوجته
كما استهدفت التهديدات والده.
وتعتبر ه��ذه التهديدات في ه��ذا الوقت ب��ال��ذات من
طرف «القاعدة» بسبب الدور الكبير الذي قام به حسين
العباسي إلنقاذ البالد من اإلره��اب ومن الحرب األهلية
وخصوصا ً تأكيده في عديد المرات أنه سيقاوم اإلرهاب
وأن التونسيين سيقاومونه وسينتصرون عليه.

وي��رى المراقبون أن وراء محاوالت استهداف األمين
العام لالتحاد العام التونسي للشغل وقيادته سعي
لضرب الحوار الوطني وإلعادة خلط األوراق في الساحة
السياسية التونسية.

استرجاع الشعانبي

في األثناء ،قال رئيس الحكومة التونسية الموقتة مهدي
جمعة إن قوات األمن والجيش استرجعت جبل الشعانبي
(وسط غرب) الذي لم يعد مالذا ً آمنا ً لإلرهابيين ،على رغم
قدرة هؤالء على التسلل إلى الجبال المجاورة ،ومحاولة
القيام بعمليات إرهابية جديدة على حد تعبيره.
وشدّد جمعة في تصريحات لوكالة األنباء الحكومية
عشية زيارته أللمانيا ،على أن مقاومة اإلره��اب تتطلب
توافر استراتيجية واضحة وإمكانات ضخمة ،وإقامة
تعاون وثيق مع ال��دول الشقيقة والصديقة وفق قوله.
وأشار إلى ضرورة السعي إلى تكثيف التعاون مع البلدان
التي تمتلك خبرة واسعة في مقاومة اإلره��اب .وأكد أن
حكومته ستطلب الدعم من ألمانيا لتأمين الحدود.
وأضاف أن بالده لم تكن متهيئة لمواجهة اإلرهاب ولم
تكن لها تقاليد في مجابهته خصوصا ً في ظل الوهن الذي
أصاب الدولة بعد الثورة ونتيجة للواقع اإلقليمي المتسم
بعدم االستقرار خصوصا ً في ليبيا وسوريا ،والذي كانت
له انعكاسات مباشرة على الوضع التونسي ،وأردف« :إن
اإلرهاب وعلى رغم األسبقية التي أخذها علينا والضربات
الموجعة التي سددها لقواتنا األمنية ولجنودنا إال أننا
لم نبق مكتوفي األيدي ونظمنا صفوفنا وتمكنا من األخذ
بزمام المبادرة وتوجيه ضربات نوعية لإلرهابيين».

مركز دولي لدعم الحريات يطالب المنامة بوقف ال�شحن الطائفي

بلير ي�ضع «البحرين» في م�صاف دول «الربيع العربي»
وض��ع رئيس ال���وزراء البريطاني السابق توني بلير
البحرين ضمن ال���دّول التي اجتاحتها موجة ما يعرف
بـ«الربيع العربي» ،في مصاف تونس وليبيا ومصر.
جاء ذلك في سياق مقال كتبه على موقعه اإللكتروني
ور ّد فيه على منتقدي قراره بالمشاركة في الحرب على نظام
صدام حسين إبان حكومته.
المقال المذكور يتحدّث عن ضرورة ا ّتخاذ تدابير عسكريّة
لمواجهة الظرف القائم في العراق ،وقال بأنّ ما يحدث في
العراق هو نتيجة لألزمة المستم ّرة في سورية وإخفاق
الغرب في معالجتها ،ذاهبا ً إلى أن مشاكل المنطقة ناتجة
من الدّاخل.
الجدير بال ّذكر أن معارضين بحرينيين ش ّككوا في مواقف
الحكومة البريطانيّة تجاه الثورة البحرينيّة ،وأ ّكدوا أ ّنها
– على مدى الحكومات المتعاقبة – كانت ُتساند ال ّنظام
الخليفي وتغطي على جرائمه.
وق��ال ال ّناشط الحقوقي نبيل رج��ب – ال��ذي لم يُمنح
تأشيرة لزيارة لندن أخيرا ً – بأن أمنيين بريطانيين يقودون
السياسة األمنيّة المعمول بها حاليا ً في البحرين ،وأشار في
هاتفي مع قناة «نبأ» الفضائيّة بأنّ الدّور البريطاني
اتصال
ّ

في إعاقة ال ّثورة يبدو أسوأ من الدّور األميركي.
على صعيد آخر ،طالب أحمد عمر مدير المركز الدولي لدعم
الحقوق والحريات السلطات البحرينية بإيقاف خطابات
الكراهية التي تمارسها أغلب وسائل اإلعالم الرسمية ،والتي
تعبر عن االزدراء الطائفي لمكون وطني رئيس في البحرين.
وأش��ار عمر إلى أنّ ازدي��اد خطابات الكراهية بالمنامة
هو األمر الذي أشار له الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية
أحمد عبد السالم في شهر نيسان عندما قال« :الحظنا ازدياد
خطابات الكراهية في البحرين في األعوام األخيرة ،وذلك
من خالل رصد قام به الفريق التقني التابع للمفوضية،
والموجود في البحرين منذ قرابة شهرين».
وأشاد عمر بوثيقة الوحدة والتسامح بين األديان التي
أطلقها رئيس المجلس اإلسالمي العلمائي مساء الثالثاء
بقصر األمم المتحدة ،داعيا ً السلطة البحرينية إلى تبنيها؛
أل ّنها تشكل مبادئ أساسية الحتضان مفاهيم التسامح
والقيم اإلنسانية النبيلة.
كالم عمر جاء على هامش مشاركته في أعمال الدورة
السادسة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة.

«حراك جنوبي» ي�ؤيد الدولة االتحادية وتدعم هادي

الحوثيون يفتحون جبهة جديدة للقتال في �ضواحي �صنعاء
م��ع اس��ت��م��رار القتال ف��ي محيط
مدينة ع��م��ران وض��واح��ي��ه��ا ،فتح
المتمردون الحوثيون جبهة جديدة
للقتال في منطقة بني مطر بضواحي
صنعاء ما أجبر الطيران اليمني على
شن غ��ارات على مواقعهم لتخفيف
ال��ض��غ��ط ع��ن م��واق��ع ال��ج��ي��ش في
جبل الضين ،فيما أعلن في صنعاء
أول من أمس تشكيل جبهة جديدة
للحراك الجنوبي تؤيد الفيدرالية
وت���ع���ارض ف��ك��رة االن��ف��ص��ال عن
الشمال .وقالت مصادر قبلية إن
المواجهات اش��ت��دت بين الجيش
اليمني المسنود بالمقاتلين من
رجال القبائل والمتمردين الحوثيين
في محيط مدينة عمران ومديرية
ه��م��دان بمحافظة ري��ف صنعاء،

مشيرة إل��ى أن الحوثيين فتحوا
جبهة جديدة للقتال في مديرية بني
مطر بضواحي العاصمة.
وأدت ال��م��واج��ه��ات إل���ى إغ�لاق
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ع��اص��م��ة
بالمنطقة وت��م��ت��د إل���ى محافظة
المحويت ،فيما شن الطيران غارات
ضد مواقع للمتمردين الحوثيين في
محافظة عمران في سالطة وسحب.

تأييد للفيديرالية

أعلن ف��ي صنعاء أم��س تشكيل
جبهة جديدة للحراك الجنوبي تؤيد
الفيديرالية وتعارض فكرة االنفصال
عن الشمال.
وذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية
الرسمية أن المشاركين في اللقاء

الموسع ال��ذي ضم مكونات جبهة
الحراك الجنوبي السلمي وعدد من
الشخصيات الجنوبية وأع��ض��اء
في مؤتمر الحوار الوطني من أبناء
الجنوب.

مجلس التعاون

على صعيد آخ���ر ،ح��ذر مجلس
ال��ت��ع��اون م���ن ع��رق��ل��ة ال��ت��س��وي��ة
ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي ال��ي��م��ن وق���ال إن��ه
سيتصدى ألي م��ح��اول��ة م��ن ه��ذا
النوع بقوة ،داعيا ً األطراف كافة إلى
ض��رورة التزام اإلسهام الفاعل في
توفير المناخات المواتية الستكمال
تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق
بنود المرحلة الثالثة منها.

محكمة م�صرية تحيل �أوراق  12من �أن�صار مر�سي
على المفتي ال�ستطالع ر�أيه في �إعدامهم
قضت محكمة مصرية أمس ،بإحالة أوراق  12من أنصار
الرئيس المعزول محمد مرسي إل��ى مفتي الجمهورية،
الستطالع رأيه في إعدامهم ،وذلك التهامهم بقتل ضابط
شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب
القاهرة ،بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر ،إن محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة
بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوب القاهرة ،أمرت بإحالة
أوراق  12من المتهمين (بينهم  5هاربين) ،من أصل 23
متهما ً مدرجة أسماؤهم في القضية للمفتي ،الستطالع
رأيه في إعدامهم ،وحددت جلسة  6آب ،للنطق بالحكم في
القضية.
ويعد الحكم أوليا ً قابالً للطعن في درج��ات التقاضي
األعلى.
واإلحالة على المفتي في القانون المصري هي خطوة
تمهد للحكم باإلعدام ،ورأي المفتي يكون استشارياً ،وغير
ملزم للقاضي الذي قد يقضي باإلعدام بحق المتهمين حتى

لو رفض المفتي.
وبحسب المصادر ،فإنه في حال صدور حكم باإلعدام
على أي من الهاربين ،يكون غير نهائي ،حيث تعاد محاكمتهم
عقب القبض عليهم ،نظرا ً إلى صدور الحكم عليهم غيابياً.
وكان هشام بركات النائب العام المصري ،أمر في 11
كانون الثاني الماضي ،بإحالة  23متهما ً على محكمة
الجنايات ،التهامهم بـ»قتل اللواء نبيل فراج ،مساعد مدير
أمن الجيزة ،عمدا ً مع سبق اإلصرار والترصد وتكوين تنظيم
تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش».
وأسندت النيابة إلى المتهمين ،بالقضية تهمة قتل اللواء
نبيل ف��راج مع سبق اإلص��رار والترصد ،الشروع في قتل
ضباط وأفراد الشرطة ،وإحراز األسلحة النارية والذخائر
والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات،
وحيازة أجهزة االتصاالت من دون تصريح من الجهات
المختصة الستخدامها في المساس باألمن القومي للبالد.

