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«الصحافيون السودانيون» :ال لتعيين قيادي بحزب البشير وكي ًال لإلعالم

السودان :أميركا تطلب من «العسكري» تسليم السلطة للمدنيين

• عسكريون يغادرون أماكن املظاهرات

ك�شفت �أمريكا عن موقفها من �أحداث ال�سودان،
وخل�صته ب�رضورة خروج الع�سكر من الواجهة
وت�سليم ال�سلطة للمدنيني ،وقالت �إنها �سرت�سل
موفدا وحتدد �سيا�ستها بناء على تقييمه للأحداث
هناك.
وق��ال م�س�ؤول �أمريكي رف�ض ذكر ا�سمه لقناة
احلرة الأمريكية�« :إن الو�ضع يف ال�سودان متحرك
للغاية وال �أحد يعرف ماذا �سيح�صل يف ال�ساعات
املقبلة».
و�أ�ضاف امل�س�ؤول �أن «�أهدافنا اال�سرتاتيجية يف
ال�سودان هي خروج الع�سكريني من الواجهة ومن
�أمام الكامريات والعودة �إلى حتمل م�س�ؤولية
�ضمان الأمن وتقدم املدنيني �إلى الأمام لتحمل
م�س�ؤولية العملية االنتقالية».
وح�سب امل�س�ؤول ،ف�إن وا�شنطن تف�ضل �أن تبد�أ
العملية االنتقالية يف �أ�رسع وقت ممكن.
ولكنه ا�ستدرك قائال�« :إذا جرت العملية االنتقالية
ب�رسعة كبرية فيمكن �أن ت�صل جمموعة غري
م�ؤهلة من املدنيني ،و�إذا �أخ��ذت وقت ًا طوي ً
ال
فيمكن �أن تغرق يف م�ستنقع وال حت�صل العملية
االنتقالية».
ووفقا للم�س�ؤول الأمريكي ،ف�إن هدف وا�شنطن
البعيد الأمد يف ال�سودان هو الت�أكد من �أنه مهما
كانت املجموعة امل�س�ؤولة التي �ستتولى العملية
االنتقالية فيتعني عليها �أن تعد العدة لتطبيق
انتقال �سيا�سي ي ��ؤدي �إل��ى حكومة دميقراطية
تعك�س �إرادة ال�شعب ال�سوداين ورغباته و�أهدافه.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول ذاته لقناة احلرة �أنه ال يجب
�أن تنتهي العملية االنتقالية بخلع الع�سكريني
ملالب�سهم واال�ستمرار يف متثيل امل�صالح نف�سها.
صرح��ت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
و�� ّ

الأمريكية ،مورغان �أورتاغو�س� ،أن الواليات
املتحدة «�ستحدد �سيا�ساتها بناء على تقييمنا
للأحداث»� ،إال �أنها �أ�ضافت �أن املحادثات اخلا�صة
برفع ال�سودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب
�ستبقى متوقفة .و�أ�ضافت «نحن م�رسورون لقرار
الإف��راج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني و�إلغاء حظر
التجول يف اخلرطوم».
و�أكدت �أن الواليات املتحدة تريد من املجل�س
الع�سكري وغريه من وحدات اجلي�ش «�إظهار �ضبط
النف�س وجتنب النزاع وموا�صلة االلتزام بحماية
ال�شعب ال�سوداين» .و�أ�شارت �إلى �أن «�إرادة ال�شعب
ال�سوداين وا�ضحة :حان الوقت للتحرك باجتاه
حكومة انتقالية جامعة حترتم حقوق الإن�سان
وحكم القانون».و�ستتوجه نائبة م�ساعد وزير
اخلارجية ماكيال جيم�س �إل��ى ال�سودان نهاية
الأ�سبوع لالطالع على ما يجري هناك ،بعدما
كانت وا�شنطن قد خف�ضت عدد دبلوما�سييها يف
اخلرطوم.
من ناحيتها رف�ضت «�شبكة ال�صحفيني ال�سودانيني»
«رف�ضا قاطعا» تعيني عبداملاجد هارون لت�سيري
مهام وكيل وزارة الإع�لام واالت�صاالت ،م�شرية
�إلى �أنه كان قياديا بحزب الرئي�س املخلوع عمر
الب�شري.
واعتربت ال�شبكة يف بيان ام�س ه��ذا الإج��راء
«ا�ستفزازا جلميع ال�صحافيني والإعالميني ،وردة
كبرية عن طريق الثورة» ،م�شرية �إلى �أن «الرجل
ظل عدوا �رصيحا حلرية التعبري طيلة �سنوات
احلكم البائد ،وت�سبب يف طرد ال�صحافيني من
الربملان العام املا�ضي».
كما دعت �شبكة ال�صحافيني �إلى تنظيم جتمع
�أمام مباين الوزارة ،غدا رف�ضا للقرار ،الذي

�أعلن عنه املجل�س الع�سكري االنتقايل يف وقت
�سابق حيث �أعلن رئي�س املجل�س ،الفريق ركن
عبدالفتاح الربهان عبدالرحمن� ،إعفاء وكيل
وزارة الإع�لام العبيد �أحمد م��روح ،ووكيل
وزارة امل��وارد املائية ،ح�سب النبي مو�سى
حممد ،والأمني العام للمجل�س القومي للأدوية
عبا�س حممد فحل من منا�صبهم ،وتكليف عبد
املاجد هارون بت�سيري مهام وكيل وزارة الإعالم
واالت�صاالت.
وك��ان املجل�س الع�سكري االنتقايل ،قد �أعفى
اخلمي�س ،وك��ي��ل وزارة اخلارجية ال�سفري
بدرالدين عبدالله من من�صبه.
وعن �أ�سباب �إعفائه قال الناطق الر�سمي با�سم
املجل�س الفريق الركن �شم�س الدين كبا�شي� ،إن
وزارة اخلارجية �أ�صدرت بيانا �صحفيا عن الإعداد
لزيارة وفد قطري �إلى البالد دون الت�شاور مع
املجل�س ودون علمه.
وق��د مت ت�شكيل جمل�س ع�سكري بعد الإطاحة
بالرئي�س ال�سابق عمر الب�شري ،تر�أ�سه وزير
الدفاع عو�ض بن عوف ،الذي ا�ستقال بعد يوم
من توليه املن�صب ج��راء رف�ض �شعبي وخلفه
عبد الفتاح الربهان ،و�سط حماوالت للتو�صل
�إلى تفاهم مع �أح��زاب وقوى املعار�ضة ب�ش�أن
�إدارة املرحلة املقبلة.
من جهة �أخ��رى وبعد �أن �أك��دت و�سائل �إعالم
�سودانية �أن الرئي�س املخلوع عمر الب�شري نقل
من �إقامته الإجبارية �إلى �سجن كوبر ال�شهري،
ذكرت �صحيفة «التيار» نقال عن م�صادر �أن الب�شري
لي�س معتقال يف هذا ال�سجن بل يف بيت لل�ضيافة
تابع لل�سكن الرئا�سي ،قرب مقر القيادة العامة
للقوات امل�سلحة ال�سودانية يف اخلرطوم.

ليبيا :األمم المتحدة تنقل الجئي
المعارك إلى النيجر
�أعلنت الأمم املتحدة� ،أم�س ،نقلها
لـ  163الجئا من ليبيا التي ت�شهد
معارك� ،إلى النيجر ،م�شرية �إلى
�أن���ه ال ي���زال ه��ن��اك � 3آالف الجئ
عالقني يف مراكز احتجاز قريبة من
مواقع القتال.
وقالت مفو�ضية الالجئني لدى الأمم
املتحدة �إن احلديث يدور عن �أول
عملية �إج�لاء لالجئني ومهاجرين
من ليبيا منذ بدء القتال يف طرابل�س
قبل �أ�سبوعني مع �إط�لاق امل�شري
خليفة حفرت هجومه نحو العا�صمة
طرابل�س.
وقال املفو�ض ال�سامي لالجئني،
فيليبو غ��ران��دي ،يف بيان« :نظرا
للو�ضع يف ليبيا ،ت�شكل عمليات
الإجالء الإن�سانية خال�صا لالجئني
املحتجزين الذين تتعر�ض حياتهم
للخطر يف ليبيا».وهناك ع�رشات
الن�ساء والأطفال من بني الذين مت
�إج�لا�ؤه��م على منت طائرة تابعة
ملفو�ضية الالجئني والتي و�صلت
�إلى النيجر فجر اجلمعة .وكانوا
حمتجزين يف م��راك��ز ق��رب حدود
اجلبهة.
و�أعلنت املفو�ضية �سابقا �أنها نقلت
ع��ددا كبريا منهم من مركزي �أبو
�سليم وعني زارة �إلى نقطة لتجميع
الالجئني يف و�سط العا�صمة.
وقالت �إنها قامت بنقل  539الجئا
من عدة مراكز احتجاز قرب مناطق
القتال ،معربة عن «قلقها ال�شديد»
على �سالمة �أك�ثر من � 3آالف الجئ
ومهاجر ال يزالون عالقني «داخل
م��راك��ز احتجاز وعر�ضة لأعمال
العنف».
و�أ���ش��اد غ��ران��دي �أي�ضا بالنيجر
ملوافقتها على ا�ستقبال الالجئني،
وح�����ض دوال �أخ���رى على القيام
باملثل .وقال �إن «ت�ضامن النيجر يف
ا�ستقبال ه�ؤالء الالجئني ي�شكل مثاال
للعامل ،لكن لي�س ب�إمكانها القيام
بهذا الأمر لوحدها».
و�أ�ضاف« :يجب تقا�سم امل�س�ؤولية
ونحن بحاجة مل�ساعدة دول �أخرى
م��ن �أج���ل امل�ساهمة يف �إخ���راج
الالجئني من ليبيا �إلى بر الأمان».
ووج��ه��ت املفو�ضية ن��داء عاجال
�إل��ى املجموعة الدولية لإيجاد
حلول لكل الالجئني واملهاجرين
العالقني يف ليبيا .وقالت �إنه
ي��ج��ب ال��ق��ي��ام بعمليات �إج�ل�اء
وت�أمني مم��رات �إن�سانية لإف�ساح
املجال �أم��ام الالجئني يف مراكز
التجميع يف طرابل�س للمغادرة.
وت�أتي العملية فيما ي�ستمر القتال
العنيف بني ق��وات امل�شري حفرت
وق��وات حكومة ال��وف��اق الوطني
املعرتف بها دوليا.وقالت منظمة

الحصار يمنع عشرات اآلالف من العمال الفلسطينيين من العمل  ...ومسيرات العودة تتواصل

فلسطين :جيش االحتالل يغلق الضفة الغربية وغزة بسبب عيد الفصح
�أع��ل��ن��ت ق����وات ج��ي�����ش االح��ت�لال
الإ�رسائيلي عن فر�ض �إغ�لاق �شامل
على ال�ضفة الغربية ومعابر قطاع
غزة بذريعة «عيد الف�صح اليهودي».
وقال املتحدث با�سم اجلي�ش �أفيخاي
�أدرع���ي ع�بر ح�سابه يف «تويرت»،
�إنه �سيتم �إغالق ال�ضفة ومعابر غزة
ابتداء من م�ساء اجلمعة  19لغاية
م�ساء اليوم.
و�سي�سمح خالل فرتة الإغالق للحاالت
املر�ضية امل�ستعجلة بالو�صول
للم�ست�شفيات ،وكذلك لتنقل الطواقم
الطبية.
كما �سيتم �إغالق ال�ضفة وغزة مبنا�سبة
ي��وم «م��ا ي�سمى بقيام �إ�رسائيل»
اعتبارا من الـ 7من مايو املقبل حتى
الـ 9منه.
وت�شهد ف�ت�رات الأع��ي��اد اليهودية
ت�شديدات �أمنية للجي�ش الإ�رسائيلي،
�إذ يحد م��ن ح��رك��ة الفل�سطينيني

وت��ن��ق�لات��ه��م ب�ين امل����دن وال��ق��رى
الفل�سطينية املختلفة ب�سبب احلواجز
التي ين�صبها اجلي�ش على مداخلها.
ومينع احل�صار ع�رشات الآالف من
العمال الفل�سطينيني الذين يعملون
بت�صاريح ���ص��ادرة ع��ن ال�سلطات
الإ�رسائيلية ،من العمل والو�صول
�إلى مناطق داخل اخلط الأخ�رض.
من جهة �أخ��رى �شارك املواطنون
الفل�سطينيون يف ق��ط��اع غ���زة يف
اجلمعة ال��ـ  55مل�سريات العودة
وك����سر احل�����ص��ار ع��ل��ى ح���دود غزة
ال�رشقية ،حتت عنوان «يوم الأ�سري
الفل�سطيني» ،وذلك بعد ع�رص ام�س.
وك��ان��ت الهيئة الوطنية العليا
مل�سريات ال��ع��ودة وك�رس احل�صار
الفل�سطينيني يف قطاع غزة للم�شاركة
يف م�سريات ال��ع��ودة على احل��دود
ال�رشقية اجلمعة حتت �شعار «جمعة
يوم الأ�سري الفل�سطيني».

• جنود االحتالل

مصر« :الوطنية لالنتخابات» تنسق مع «الهجرة»
لتسهيل استفتاء المصريين بالخارج

• املستشار الشني إبراهيم

�أك��د امل�ست�شار ال�شني �إبراهيم رئي�س
الهيئة الوطنية لالنتخابات ،وجود
ت��ع��اون وتن�سيق م�ستمر ب�ين الهيئة
وب�ين وزارة الدولة للهجرة و�ش�ؤون
امل����صري�ين ب��اخل��ارج ل��ت��وف�ير كافة
الت�سهيالت للم�رصيني باخلارج لالدالء
ب�أ�صواتهم يف اال�ستفتاء على التعديالت
الد�ستورية.
وق��ال امل�ست�شار ال�شني �إبراهيم ،يف
ت�رصيح لوكالة �أنباء ال�رشق الأو�سط
ام�س� ،إن عملية الت�صويت يف اال�ستفتاء
على التعديالت الد�ستورية قد بد�أت
بالن�سبة للم�رصيني باخلارج يف اللجان
الفرعية التي حددتها الهيئة بالتن�سيق

مع وزارة اخلارجية يف مقار البعثات
الدبلوما�سية والقن�صلية املختلفة،
مو�ضحا �أن مقار تلك اللجان معلن عرب
ً
املوقع الإلكرتوين للهيئة.
ودع��ا ،امل�رصيني ب��اخل��ارج� ،إل��ى �أن
يديل كل منهم ب�صوته من �أجل الوطن،
لتكون ر�سالة وا�ضحة للعامل ب�إيجابية
ال�شعب امل�رصي ،م�ؤك ًدا �أن كل مواطن
ً
رباطا وثيقًا
م�رصي بعيد عن وطنه ميلك
يربطه بوطنه ،و�أن الإدالء بال�صوت يف
اال�ستفتاء باخلارج حق لكل مواطن بلغ
عاما.
ً 18
و�أو�ضح رئي�س «الوطنية لالنتخابات»
�أن الهيئة �أن�ش�أت جلان اقرتاع يف خمتلف

الدول ،عدا  4دول هي «ليبيا و�سورية
نظرا للظروف
واليمن وال�صومال»،
ً
الأمنية بالغة التعقيد بتلك ال��دول
والتي حتول دون �إمكانية ت�أمني �إجراء
اال�ستفتاء بها.
و�أ�ضاف �أن الهيئة اتخذت كافة التدابري
ل�ضمان ال�شفافية يف عملها ،ومنها
�إن�شاء قاعدة بيانات دائمة للم�ؤ�س�سات
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وقبول كل من تنطبق
عليه ال�رشوط التي و�ضعتها الهيئة ومل
يتم رف�ض �سوى من مل ي�ستوف ال�رشوط،
وك��ذل��ك �إن�شاء ق��اع��دة بيانات دائمة
للم�ؤ�س�سات ال�صحافية والإعالمية.

• خليفة حفتر

• فايز السراج

• الجئات بسبب املعارك

ال�صحة العاملية ،اخلمي�س� ،إن
جتدد القتال قد �أ�سفر عن مقتل 200
�شخ�ص على الأقل و�إ�صابة �أكرث من
� 900آخ��ري��ن وبح�سب املنظمة
الدولية للهجرة ف�إن �أكرث من 25
�ألف �شخ�ص يف ليبيا قد نزحوا.
م��ن جهة �أخ���رى نفت بعثة الأم��م
املتحدة للدعم يف ليبيا ب�شكل
قاطع ما و�صفته بالكالم املن�سوب
لرئي�سها غ�سان �سالمة يف جل�سة
جمل�س الأم��ن املغلقة  ،وتوعدت
مبالحقة نا�رشي الإ�شاعات وخمتلقي
الت�رصيحات قانونيا.
ومل تف�صح البعثة الأمم��ي��ة عن
الت�رصيح املختلق املق�صود� ،إال
�أن ح�سابات يف موقع التوا�صل
االجتماعي ن�رشت كالماُ ،ن�سب �إلى
مبعوث الأم��م املتحدة �إل��ى ليبيا
غ�سان �سالمة يف �إحاطته ملجل�س
الأمن  ،جاء فيه �أن «حفرت يتجول
بحرية يف غرب ليبيا بينما ال�رساج

حتر�سه امليلي�شيات ،و�أن الو�ضع
احلايل �سيعزز �سطوة امل�سلحني يف
العا�صمة».
من ناحيته دعا وزي��ر اخلارجية
التون�سي ،خمي�س اجلهيناوي ،يف
ات�صال هاتفي مع امل�شري خليفة
حفرت� ،إلى وقف فوري لإطالق النار
يف ليبيا وحقن دم��اء الليبيني،
م�شددا على ��ضرورة ال��ع��ودة �إلى
العملية ال�سيا�سية.
وقالت وزارة اخلارجية التون�سية
يف بيان �إن اجلهيناوي �أك��د خالل
االت�صال الهاتفي على «�أهمية العمل
على �إيجاد �أر�ضية توافق بني خمتلف
�أط��راف االقتتال الدائر حاليا يف
طرابل�س وعدد من املناطق الليبية
الأخرى ،تف�ضي �إلى و�ضع الآليات
الكفيلة بحل اخلالفات بني الليبيني
بعيدا عن لغة ال�سالح» ،م�شددا على
�أن «ما يجمع الفرقاء يف هذا البلد
ال�شقيق �أكرث مما يفرقهم».

المغرب :مساهمة مالية لترميم

كاتدرائية نوتردام
�أعلن املغرب ،تقدمي م�ساهمة
مالية لإع��ادة بناء كاتدرائية
نوتردام التاريخية التي انهار
برجها �إث��ر حريق مهول حطم
�أجزاء كبرية منها يف العا�صمة
الفرن�سية ب��اري�����س االثنني
املا�ضي.
وجاء يف بيان لل�سفارة املغربية
يف باري�س« ،ال�سفري بن مو�سى
�أبلغ رئي�س �أ�ساقفة باري�س،
مي�شيل �أوبيتي� ،أنه وبتعليمات
من امللك حممد ال�ساد�س ،قرر
املغرب تقدمي م�ساهمة مالية
من �أجل �إعادة بناء كاتدرائية
نوتردام».
و�أو�ضح البيان �أن بن مو�سى
«جدد خالل حمادثاته مع رئي�س
�أ�ساقفة باري�س ،التعبري عن
دعم وموا�ساة وت�ضامن امللك
حممد ال�ساد�س ،با�سم جميع
امل��غ��ارب��ة ،على �إث��ر احلريق
ال���ذي ان��دل��ع يف كاتدرائية

ن��وت��ردام ،رمز مدينة باري�س
وتاريخ فرن�سا وحمج املاليني
من امل�ؤمنني».
ب��دوره �شكر امل��ط��ران �أوبيتي
ال�سفري ،ونقل خال�ص امتنانه
و�شكره للملك املغربي على هذه
االلتفاتة اخلا�صة ،مذكرا بهذه
املنا�سبة بالزيارة التي قام بها
البابا فرن�سي�س للمغرب بدعوة
من امللك واللحظات القوية
التي ميزت هذا احلدث.
وكان امللك حممد ال�ساد�س بعث
بربقية �إلى الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون� ،أعرب فيها
عن دعم املغرب وت�ضامنه مع
فرن�سا �إث��ر حريق نوتردام،
م�شددا على �أن «ه��ذه الكارثة
ال مت�س فقط بواحد من املعامل
التاريخية ذات املعاين الرمزية
الكبرية ملدينة باري�س ،بل
�أي�ضا مكانا للعبادة ملاليني
الأ�شخا�ص عرب العامل».

سورية :وزير السياحة يدعو المجتمع
الدولي للمشاركة في إعادة اإلعمار

دعا وزير ال�سياحة ال�سوري ،حممد مرتيني ،املجتمع الدويل
واملنظمات الدولية للتعاون الن�شيط من �أجل �إعادة �إعمار بالده.
وقال مرتيني لل�صحافيني« :نقوم اليوم بو�ضع قائمة الأماكن
القدمية «الأثرية» للتعاون مع املنظمات الدولية .ويتواجد ممثلو
اليوني�سكو اليوم يف �سورية ب�شكل عام وحلب ب�شكل خا�ص».
كما عرب عن �شكره لرو�سيا واملنظمات الأممية للم�ساعدة التي
تقدمها يف جمال �إعادة �إعمار �سورية.
و�أ�ضاف« :ندعو كل الراغبني العمل يف �إطار منظمة اليوني�سكو.
وتن�ضم �إل��ى العملية �أي�ضا منظمات غري حكومية مثل حركات
املتطوعني من �أوروبا الغربية .وبف�ضل امل�ساعدة والتعاون مع
الأ�صدقاء ن�أمل بتو�سيع التعاون مع كل الأطراف املعنية لتحقيق
عملية �إعادة الإعمار ال�شاملة».
و�أ�شار الوزير �إلى �أن �سورية حتتاج اليوم �إلى خربة دولية« ،لأن كل
الأحياء واملباين والآثار القدمية ال تعد تراثا �سورية فح�سب ،بل
وتراثا عامليا .ولذلك نحتاج �إلى جهود املجتمع الدويل كله».
و�أفاد مرتيني �سابقا ب�أن املجال ال�سياحي يف �سورية فقد نحو 50
مليار دوالر ب�سبب النزاع الع�سكري ،فيما توقف يف البالد عمل نحو
� 1.5ألف موقع �سياحي.

