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األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي يصل القاهرة

فلسطين :جمعة «الجوالن سورية عربية» ...مسيرة عودة جديدة

�شارك قطاع كبري من الفل�سطينيني
�أم�س ،يف اجلمعة الـ  57مل�سرية
العودة وك�رس احل�صار حتت عنوان
«اجل��والن �سورية عربية» ،والتي
دع��ت لها الهيئة الوطنية العليا
مل�سريات العودة وك�رس احل�صار.
ويخرج الفل�سطينيون كل يوم جمعة،
للم�شاركة يف م�سرية العودة قبالة
ال�سياج الفا�صل على طول ال�رشيط
ال�رشقي لقطاع غزة ،للت�أكيد على
ح��ق ال��ع��ودة ،و�إ��ص�رار على ك�رس
احل�صار الإ�رسائيلي عن قطاع غزة.
ي�شار �إلى �أن م�سريات العودة التي
انطلقت يف  30م��ار���س م��ن العام
املا�ضي ،راح �ضحيتها نحو 273
�شهيد ًا وقرابة � 27ألف جريح.
من جهة �أخ��رى و�صل االمني العام
للجهاد اال�سالمي ،زياد النخالة،
ام�����س اجل��م��ع��ة ،ال���ى العا�صمة
امل�رصية القاهرة ،على ر�أ�س وفد من
لين�ضم الى وفد اجلهاد من
اخلارج،
ّ
قطاع غزة ،والذي و�صل القاهرة.
وقالت حركة اجلهاد يف ت�رصيح
���ص��ح��ايف�« :إن ال��زي��ارة ت ��أت��ي يف
اطار التوا�صل امل�ستمر مع اال�شقاء
امل�رصيني ب�ش�أن الو�ضع يف فل�سطني
وت��ط��ورات ال����صراع م��ع االحتالل
اال�رسائيلي».
وك��ان يحيى ال�سنوار قائد حركة
حما�س يف غ��زة ،و�صل اي�ضا الى
القاهرة اخلمي�س ،تلبية لدعوة
من م�رص ،يف اطار م�ساعي االخرية
الحتواء التوتر على حدود غزة.
يف ���س��ي��اق �آخ����ر ات��ه��م �أم��ي�ن �رس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية �صائب عريقات ،ام�س
اجلمعة ،الإدارة الأمريكية بفر�ض

• زياد النخالة
• جانب من مسيرات العودة

�سيا�سة الإمالءات على الفل�سطينيني،
ف��ي��م��ا يتعلق ب��ح��ل ال�����ص�راع مع
�إ�رسائيل.
وقال عريقات يف بيان عقب لقائه
وف���� ًدا �أم�يرك�� ًي��ا ي�ضم �شخ�صيات
�أكادميية و�سيا�سية وثقافية يف رام
الله� ،إن �إط�لاق �صفة ال�صفقة «يف
�إ�شارة �إلى �صفقة القرن الأمريكية»،

اً
بدل من املعاهدة يدل بو�ضوح على
نية الإم�لاءات ،ولي�س االتفاق عرب
املفاو�ضات.
و�أ�ضاف �أن ال�صفقة قد تعني موافقة
ط��رف على بيع ممتلكاته نتيجة
�إفال�س� ،أي �أنها حتمل يف طياتها
ً
را ،وهو
طرفا راب� ً
�ح��ا و�آخ��ر خ��ا��س ً
ا�صطالح ي�ستخدم يف عامل العقارات

و�ألعاب الرتفيه التليفزيونية ،يف
حني تعني معاهدة ال�سالم اتفاق بني
طرفني �أو �أكرث ،ينتج عنها معادلة
ربح جلميع الأط��راف ،ويطلق على
ا�ست�سالم الأط���راف التي تهزم يف
احلروب «�صك».
و�أك���د �أن البحث ع��ن حلول خارج
�إطار القانون الدويل وقرارات الأمم

املتحدة ،ومبا ي�ضمن �إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي وجت�سيد ا�ستقالل دولة
فل�سطني بعا�صمتها القد�س ال�رشقية
لتعي�ش ب�أمن و�سالم� ،إل��ى جانب
االح��ت�لال على ح���دود ال��راب��ع من
حزيران  ،1967وحل ق�ضايا الو�ضع
النهائي كافة ،وعلى ر�أ�سها ق�ضيتا
الالجئني والأ�رسى ،ا�ستنادا لقرارات

ال�رشعية الدولية ذات العالقة «لي�ست
�سوى مطاردة لل�رساب والعي�ش يف
الأوهام».
واعترب عريقات �أن جميع ق��رارات
الإدارة الأم�يرك��ي��ة ب�ش�أن القد�س
والالجئني واال�ستيطان واحل��دود
وال�ضم للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
واجلوالن العربي ال�سوري املحتل،

وغريها من القرارات «باطلة والغية،
وخمالفات فا�ضحة للقانون الدولى
وال�رشعية الدولية ،ولن تخلق ح ًقا
ولن تن�ش�أ التزام ًا».
و�أوق���ف الفل�سطينيون ات�صاالتهم
ال�سيا�سية مع الإدارة الأمريكية منذ
قرارها يف دي�سمرب  2017االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل.

«سيادي» قوامه  7مدنيين و 3عسكريين

في الجمعة الـ 11على التوالي

السودان :مجلسان إلدارة البالد

الجزائر :احتجاجات للمطالبة برحيل رجال النظام

 ...مدني وأمني عسكري

• سودانيون يرفعون العلم

قدمت جلنة و�ساطة ،مقرتحات للمجل�س الع�سكري
االنتقايل ،وقوى �إعالن احلرية والتغيري يف ال�سودان،
لتجاوز خالفاتهما ب�ش�أن ت�شكيل املجل�س ال�سيادي.
ونقل م�صدر مطلع� ،أن جلنة الو�ساطة ،قدمت مقرتحا
ي�شمل ت�شكيل جمل�س �سيادي ق��وام��ه  7مدنيني،
و 3ع�سكريني ،برئا�سة رئي�س املجل�س الع�سكري
االنتقايل ،ونائبان له �أحدهما ع�سكري والآخ��ر
مدين ،على �أن يخت�ص املجل�س ال�سيادي بال�سلطات
ال�سيادية ،كما ورد يف الإعالن الد�ستوري.
كما اقرتحت الو�ساطة �أي�ضا ت�شكيل جمل�س �آخر ي�سمى
«جمل�س الأمن والدفاع القومي» ،يتكون من  7ع�سكريني
و 3مدنيني بحكم ع�ضويتهم يف جمل�س الوزراء وهم،
رئي�س الوزراء ،ووزيرا املالية واخلارجية ،على �أن
يتبع جهاز الأمن للمجل�س الذي يخت�ص بكل �ش�ؤون
الدفاع والأمن وير�أ�سه رئي�س املجل�س الع�سكري.
والتقت �أطراف من الو�ساطة ،رئي�س املجل�س الع�سكري

عبد الفتاح الربهان ،و�أطلعته على املقرتحات التي
وعد بدرا�ستها.
وت�ضم الو�ساطة التي ت�شكلت م�ؤخرا ،بح�سب و�سائل
�إعالم حملية� ،شخ�صيات وطنية �سودانية� ،أبرزها
اخلبري الإعالمي حمجوب حممد �صالح ،ورجل املال
والأع��م��ال� ،أ�سامة داوود ،والنا�شط يف منظمات
املجتمع املدين ،ن�رص الدين �شلقامي ،و�شخ�صيات
�أخرى.
وكانت «قوى �إعالن احلرية والتغيري» يف ال�سودان
�أعلنت خالل م�ؤمتر �صحايف م�ساء اخلمي�س ،ب�أنها
قدمت وثيقة �شاملة للمجل�س الع�سكري ،م�ؤكدة �أنها
قابلة للنقا�ش والتعديل.
وبينت �أن الوثيقة املقدمة لي�ست د�ستورا انتقاليا،
بل تعد ج��زءا منه حلكم الفرتة االنتقالية ملدة 4
�سنوات ،م�شددة على �أنها تعمل على االنتقال من احلكم
ال�شمويل �إلى م�ؤ�س�سات دميقراطية.

المغرب :تفكيك خلية إرهابية
متكن املكتب امل��رك��زي للأبحاث
الق�ضائية يف املغرب� ،أم�س ،من
تفكيك خلية �إرهابية تتكون من 8
متطرفني ،بينهم �شقيق مقاتلني يف
�صفوف تنظيم اره��اب��ي يف �سورية
والعراق.
و�أ�سفرت عملية املداهمة عن حجز
�أجهزة �إلكرتونية و�أ�سلحة بي�ضاء
وقطعة ث��وب ���س��وداء ترمز ل�شعار
التنظيم وبدالت �شبه ع�سكرية� ،إ�ضافة
�إلى قو�سني للرماية حتت املاء.
و�أكدت م�صادر �أمنية على �أن عنا�رص
هذه اخللية املوالني للتنظيم انخرطوا
يف الدعاية والرتويج لهذا التنظيم
الإره��اب��ي وخطاباته املتطرفة،
باملوازاة مع �سعيهم لتنفيذ عمليات
�إرهابية نوعية باململكة.

• أثناء ترحيل املتهمني

يوا�صل اجل��زائ��ري��ون التظاهر يف
اجلمعة الـ 11على التوايل ،تعبريا
عن ت�صميمهم على موا�صلة حركة
االحتجاج ،مطالبني برحيل نظام
بوتفليقة ال�سابق بكل رم��وزه ،مبن
فيهم الرئي�س امل�ؤقت احلايل.
وبعد �شهر على ا�ستقالة الرئي�س
ال�سابق ،عبدالعزيز بوتفليقة،
يف ال��ث��اين م��ن �أب��ري��ل حت��ت �ضغط
املحتجني يف ال�شارع وتخلي اجلي�ش
عنه بعد  20عاما من حكم اجلزائر،
مل ت�ضعف احلركة االحتجاجية� ،إذ
يرى املحتجون �أن مطالبهم مل تتحقق
بعد.
ويرف�ض املحتجون �أن يتولى رجال
رئي�س الدولة ال�سابق� ،إدارة املرحلة
االنتقالية �أو تنظيم انتخابات
الرئا�سة الختيار خليفته.
يف املقابل ،يدعم اجلي�ش ورئي�س
�أركانه الفريق �أحمد �صالح ،البقاء يف
الإطار الد�ستوري وتنظيم االنتخابات
الرئا�سية امل��ق��ررة يف ال��راب��ع من
يوليو املقبل.
ودعا رئي�س الأرك��ان ،الفريق �أحمد
�صالح� ،إلى التم�سك بالإطار الد�ستوري
حلل الأزمة ،كما دعا الأربعاء املا�ضي
الأحزاب وال�شخ�صيات �إلى احلوار مع
م�ؤ�س�سات الدولة القائمة وحذر من
الوقوع يف العنف.

• احتجاجات متواصلة في اجلزائر

وبالتزامن م��ع ه��ذه االحتجاجات
فتح الق�ضاء ملفات ف�ساد وا�ستدعى
م�س�ؤولني �سابقني للتحقيق معهم،
حيث ا�ستجوبت النيابة العامة رئي�س
ال���وزراء ال�سابق �أح��م��د �أويحيى،
الذي �شغل املن�صب �أرب��ع مرات منذ
 ،1995منها ثالث مرات يف ظل رئا�سة
بوتفليقة ،يف ق�ضايا تتعلق بـ «تبديد
املال العام واحل�صول على امتيازات
غري م�ستح ّقة» ومل ت�صدر �أي معلومات

عن م�سار التحقيق.
واعترب الرئي�س ال�سابق للرابطة
اجلزائرية حلقوق الإن�سان املحامي
م�صطفى بو�شا�شي� ،أن االحتجاجات
و�صلت �إلى «مرحلة حا�سمة» ،داعيا
ال�شعب �إلى موا�صلة م�سرياته ال�سلمية
للو�صول �إلى «التغيري احلقيقي».
وا�ستجوب الق�ضاء �أي�ضا ،املدير
العام للأمن الوطني ال�سابق اللواء
املتقاعد عبد الغني هامل ملرتني،

اخلمي�س يف ق�ضية حماولة �إدخال
 700كلغ م��ن خم��در الكوكايني،
وقبلها م ُثل �أم���ام الق�ضاء ب�شبه
«ا�ستغالل الوظيفة من اجل امتيازات
غري م�ستحقة».
ويف اليوم نف�سه مثل وزير املالية
احلايل وحمافظ البنك املركزي �سابقا
حممد لوكال �أمام النيابة لال�ستماع
لأقواله ب�ش�أن ق�ضايا مرتبطة خ�صو�صا
بـ «تبديد» �أموال عامة.

األردن :فعاليات شعبية تقيل رئيس بلدية
بعد مساعدته لسياح إسرائيليين
�أ�صدرت فعاليات �شعبية وحزبية
و�سيا�سية يف حمافظة الكرك،
بيانا �أكدت فيه �أن رئي�س البلدية،
�إبراهيم الكركي ،مل يعد ممثال
لأب��ن��اء ال��ك��رك وط��ال��ب��وه بتقدمي
ا�ستقالته فورا.
وطلب املجتمعون �أي�ضا من �أع�ضاء
جمل�س بلدية الكرك الكربى تقدمي
ا�ستقاالتهم كموقف راف�ض ملا قام
به رئي�سهم من عمل تطبيعي مدان.
و�رصحوا يف بيان لهم ب�أن ما قام
به رئي�س البلدية يعد فعال تطبيعيا
مدانا ،و�أن مثل هذا الفعل ال يت�سق
مع تاريخ املدينة ،كما قالوا �إن
ما �أت��اه �إبراهيم الكركي ال ميثل
موقفهم ،ومل يعد ممثال لأبناء
الكرك مبوقفهم الراف�ض للتطبيع
مع الكيان ال�صهيوين.
و�أك��د املجتمعون �أي�ضا رف�ضهم
للتطبيع ال��ر���س��م��ي وال�شعبي
وكل ال�سيا�سات امل�ؤدية لذلك،
بالإ�ضافة �إل��ى مت�سكهم مبقاطعة
الب�ضائع ال�صهيونية.
كما ���ش��ددوا يف البيان على حق
ال�شعب الفل�سطيني التاريخي يف
فل�سطني كلها وعا�صمتها القد�س
ال�رشيف.

• جانب من الفعالية

و�أقامت فعاليات �شعبية وحزبية
و�سيا�سية يف حمافظة الكرك لقاء
حا�شدا يف جممع النقابات املهنية
مبدينة الكرك ،وبح�ضور النائبني
�صداح احلبا�شنة وم�صلح الطراونة،
رف�ضا لتكرمي رئي�س بلدية الكرك

الكربى �إبراهيم الكركي ل�سياح
�إ�رسائيليني ،واع��ت�بروا م��ا قام
به ت�رصفا ي�سيء لتاريخ الكرك
ومواقفها العروبية امل�شهودة على
مدى تاريخها الطويل.
و�أك��د ع��دد من الأ�شخا�ص الذين

ميثلون قيادات جمتمعية و�أحزابا
�سيا�سية متعددة� ،أن ما ق��ام به
رئي�س البلدية ال يعرب �إال عن ر�أيه
ال�شخ�صي ،وقالوا �إنه �أقحم نف�سه
يف موقف ك��ان الأول���ى به �إدراك
تبعاته.

