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وصول 31 الجئًا سوريًا من تركيا إلى قبرص

ترامب: لن نحارب عن أحد 
بالمجان

الحكومة الفلسطينية: حماس عّطلت عملنا 
على معابر غزة

قرب���ص - وكاالت:   و�س��ل ق��ارب على متنه 31 الجئًا �س��وريًا �لثالثاء، �إىل 
�ل�س��احل �ل�س��مايل �لغربي لقرب���ص، قادمًا من �ل�س��و�طئ �لرتكي��ة، وفقًا ملا 

ذكرته م�سادر �أمنية.
وجاء على منت �لقارب 27 رجاًل و�أ�رسة ب�س��غرييها يف �خلام�س��ة و�ل�ساد�سة 
م��ن �لعم��ر، وجميعهم يحملون �جلن�س��ية �ل�س��ورية، ح�س��بما �أف��ادت �ل�رسطة 

�لقرب�سية.
وبعد تلقيهم �الإ�س��عافات �الأولية مت نقل �ل�س��وريني �ل���31 �إىل مدينة بافو�ص 
ال�س��تجو�بهم، حي��ث �أ�س��ارو� �إىل �أنهم دفع��و� �إىل مهربني �أت��ر�ك نحو 3�آالف 
دوالر �أمريك��ي ع��ن كل منه��م لرك��وب �لقارب بع��د �نتظارهم لع��دة �أيام يف 

�ل�ساحل �لرتكي، طبقًا لل�سحف �ملحلية.
وعل��ى �لرغ��م من �أن قرب���ص ال ت�س��تقبل تدفقات كبرية م��ن �لالجئني مثلما 
يحدث يف دول �أوروبية �أخرى، ت�س��هد با�س��تمر�ر و�س��ول جمموعات �سغرية 

من �ملهاجرين غري �ل�رسعيني من تركيا ب�سفة رئي�سية.
وذك��رت �حلكومة �لقرب�س��ية ل�رسكائه��ا �الأوروبيني م��ر�ر�ً �أنها ال ت�س��تطيع 
مو�جهة �ملزيد من �ملهاجرين غري �ل�رسعيني نظر�ً حلجمها �ل�س��غري مع عدد 

�سكان يتجاوز �ملليون ن�سمة بقليل.

و��س��نطن - وكاالت: �أع��رب �لرئي���ص �الأمريكي دونال��د تر�مب عن عزم 
ب��الده وق��ف �لعملي��ات �لع�س��كرية يف �ملناط��ق �لت��ي ال تتلق��ى فيه��ا 
�لواليات �ملتحدة م�س��اعد�ت مالية وع�س��كرية كافية م��ن �لدول �لغنية 

و�مل�ستفيدة من ذلك.
وق��ال تر�م��ب يف تغريدة على ح�س��ابه يف تويرت، �إن "�حل��روب �لتي ال 
نهاية لها، ال�س��يما �لتي �سنت ب�سبب قر�ر�ت خاطئة �تخذت منذ �سنو�ت 
عديدة، و�لتي ال نح�س��ل فيها على م�س��اعد�ت مالية �أو ع�س��كرية كافية 
م��ن �لبل��د�ن �لغني��ة �لتي ت�س��تفيد كثري� مم��ا نفعله، �ست�س��ل يف نهاية 

�ملطاف �إىل نهاية جميدة".
وتط��رق تر�مب يف تغريدة �أخرى �إىل �س��حيفة "نيويورك تاميز" قائال: 
"كتبت �س��حيفة نيويورك تاميز �لفا�س��لة عن ق�س��د �أخبار� غري دقيقة 
ت�سكك يف نيتي يف �سوريا. لي�ص هناك �ختالف يف ت�رسيحاتي �الأوىل، 
�س��نغادر بوترية منا�س��بة بينما نو��س��ل يف �لوقت ذ�ته حماربة د�ع�ص 

و�لقيام بكل ما هو حكيم و�رسوري".

�لقد���ص - وكاالت: �أكدت �حلكومة �لفل�س��طينية، �لثالثاء، �أن حركة حما�ص عرقلت عمل 
موظفيها يف �ملعابر منذ �للحظة �الأوىل ال�س��تالمهم مهامهم، موؤكد�ً �أن �س��حب موظفي 

�ل�سلطة من معرب رفح جاء بعد �العتد�ء�ت من قبل �أمن حما�ص على عدد منهم.
وقال��ت �حلكوم��ة يف بي��ان لها، �إن "قر�ر �س��حب �ملوظفني �لعامل��ني يف معرب رفح يف 
قطاع غزة، جاء ب�سبب �ملمار�سات �لتي قامت بها حركة حما�ص خالل �الأيام �ملا�سية، 

و��ستدعاء عدد منهم و�عتقال �آخرين و�لتنكيل بهم".
و�أ�س��افت �حلكوم��ة �لفل�س��طينية، �أن��ه "ومنذ �أن ت�س��لمت �حلكومة �ملعاب��ر يف �لقطاع، 
وحرك��ة حما���ص تعم��ل عل��ى تعطي��ل �أي م�س��وؤولية له��ا هن��اك و�لتحكم ب�س��كل كامل 
خارج حدود �ملعرب". ويف �س��ياق منف�س��ل، حّملت �حلكومة �لفل�سطينية، حركة حما�ص 
�مل�سوؤولية �لكاملة عن �العتد�ء على مقر تلفزيون فل�سطني ب�سفتها �سلطة �الأمر �لو�قع، 

وطالبتها باالعتذ�ر، وب�رسورة مالحقة �ملعتدين و�لك�سف عنهم.
وقال��ت �حلكوم��ة، �إن "�لنهج �لذي ت�س��لكه حما�ص يف غزة يه��دد بتدمريها متامًا، وهو 
��ستمر�ر النتهاكات حما�ص �سد �ل�سعب �لفل�سطيني يف غزة، وحتديد�ً �لقطاع �الإعالمي".

ك�س��ف رئي�ص مفو�س��ية �الحتاد �الأفريقي، مو�سى فكي، �أن 
�الحتاد يعتزم، خالل �أعمال �لقمة 32 �ملقررة بالعا�سمة 
�الإثيوبي��ة �أدي���ص �أباب��ا �ل�س��هر �ملقب��ل، بح��ث �لرتتيبات 

�ملتعقلة باإ�سد�ر وثيقة �سفر �فريقية موحدة.
وقال فكي، بح�س��ب موقع "�ل�رسوق" �الخباري �ل�س��ود�ين 
�ل���32  �لقم��ة  خ��الل  �س��تبحث  �الحت��اد،  �لثالث��اء:"دول 
للمنظمة �لقارية، �لتي �س��تعقد يف فرب�ير �لقادم باإثيوبيا، 

�لرتتيبات �ملتعلقة بجو�ز �ل�سفر �الأفريقي �ملوحد".
و�أ�س��ار �مل�س��وؤول �الأفريق��ي �إىل �أنه �س��يتم خ��الل �ملوؤمتر 
عر�ص �لتفا�س��يل كافة �ملتعلقة بت�سميم و�إنتاج و�إ�سد�ر 
�جل��و�ز �ملوح��د ل��دول �الحت��اد �الأفريق��ي، الفت��ا �أن هذه 
�خلطوة �ستجعل �حللم �لذي طال �نتظاره �أقرب �إىل �لو�قع، 

ما �سيوفر حرية كاملة يف �لتنقل عرب �لقارة �الأفريقية.

وتاأت��ي �خلطوة يف �أعقاب �إعالن �الحتاد �الأفريقي مبادرة 
"�ل�س��وق �جلوية �ملوحدة"، �لهادفة خللق �س��وق م�سرتكة 

لل�س��لع و�خلدمات بني دول �الحتاد �الأفريقي �ل�55، ح�سب 
ما ذكره موقع �ل�رسوق.

ومن �ملنتظر �أن ي�سهم �جلو�ز �ملوحد يف ت�سهيل حركة تنقل 
�الأفارق��ة يف �لق��ارة �ل�س��مر�ء، وحتفيز �لنمو �القت�س��ادي 
وتعزي��ز �حلرك��ة �لتجارية.فيما تتخ��وف �جلز�ئر وجنوب 
�أفريقي��ا ونيجرييا، من تدفقات ب�رسي��ة كبرية من �لبلد�ن 
�لتي تع��اين �حلروب و�ملجاعات، ف�س��اًل عن غياب فر�ص 

�لعمل.
�حلو�ج��ز  كل  �إلغ��اء  عل��ى  �الأفريق��ي  �الحت��اد  وير�ه��ن 
و�لتاأ�سري�ت �لتي تعرت�ص تنقالت �الأفارقة د�خل قارتهم، 
وذلك وفق �أجندة 2063، يف �أفق �إن�س��اء �س��وق �قت�سادية 

م�سرتكة.
 لكن يبقى �لتحدي �الأول �ملطروح على �ملبادرة �الأفريقية 
هو �ت�س��اع رقعة �جلماعات �الإرهابي��ة �ملتنقلة بني عديد 

�لبلد�ن �الأفريقية.

حذر وزير �الإعالم و�الت�س��االت �ل�س��ود�ين ب�سارة جمعة 
يف  �ل��وز�رة  �س��تتخذها  حا�س��مة  �إج��ر�ء�ت  م��ن  �أرور، 
مو�جه��ة بع�ص و�س��ائط �الإعالم و�لقن��و�ت �لتي حتاول 
"دبلج��ة" �أ�س��ياء و"فربك��ة" �أخ��رى عن �الأو�س��اع يف 

�ل�سود�ن.
ووج��ه وزي��ر �الإع��الم �ل�س��ود�ين، ف��ى ح��و�ر م��ع قناة 
�لر�ف�س��ة  �الأط��ر�ف  ل��كل  دع��وة  �لرتكي��ة،   "TRT"
و�ملناوئ��ة �أن تقب��ل على �حلو�ر و�لتفاو���ص. وقال "�إن 
ه��ذ� ه��و �س��عارنا الأن �لوطن ي�س��ع �جلمي��ع و�حلو�ر هو 
�ملدخل �ل�س��حيح للو�سول لوفاق وطني، و�أي كالم عن 
)ت�س��قط ب�ص( هو �س��عار، ونحن نقول �س��عارنا �ل�سحيح 
وباملنط��ق �ل�س��ليم ه��و �أن )نتحاور ب���ص( و�أي حماولة 
حتري��ف �أو �إدخ��ال مو�س��وع بدي��ل ميثل تهدي��د� الأمن 

�لبالد، وذلك وفقا لوكالة �الأنباء �ل�سود�نية "�سونا".
و�أ�ساف: �إن "�حلرية ال تعني حماولة �لتدمري و�لتخريب 
و�لدخ��ول يف �أم��ن وع��دم ��س��تقر�ر �لوطن، هذه لي�س��ت 
حري��ة.. هذه ح��رب، نافيا �أن يكون هناك ت�س��ييق على 
�الأجه��زة و�لو�س��ائط �الإعالمي��ة يف تغطي��ة �لتظاهر�ت 
�الأخ��رية. ودعا وزير �الإعالم، �ملتحدث �لر�س��مي با�س��م 
للقب��ول  �ملعار�س��ة  �الأح��ز�ب  �ل�س��ود�نية،  �حلكوم��ة 

باحلو�ر، و�عتربه �ملدخل �ل�سحيح للوفاق �لوطني.
وق��ال �أرور: "اليوجد حو�ر مع �ملتظاهرين، ولكن ميكن 
تلبي��ة مطالبهم"، وتابع: "�حلو�ر ع��ادة يتم بني �أطر�ف 

يف ق�سايا ذ�ت طابع �سيا�سي".
و�أ�س��اف �أن �حلكوم��ة �حلالي��ة، قائمة عل��ى خمرجات 
�حل��و�ر �لوطني �لذي ��س��تمر ثالث �س��نو�ت، وهو مفتوح 
لكل �الأط��ر�ف. وقال "�إن تقدير�ت �الأحز�ب �لتي خرجت 
من �حلكومة غري �سليمة و�أر�دت �لقفز من �ملركب للحاق 

بالثورة"، و��س��فا �ملذكرة �لتي دفعت بها �أحز�ب جبهة 
�لتغيري �لوطنية، بتكوين حكومة �نتقالية وحل �لربملان 

مبثابة �نقالب.
يف  م�س��اركة  غالبيته��ا  �س��ود�نيا  حزب��ا   22 ووق��ع 
�حلكوم��ة، �الأ�س��بوع �ملا�س��ي، عل��ى مذك��رة رفعته��ا، 
للرئي�ص �ل�س��ود�ين عمر �لب�س��ري، للمطالبة بحل �حلكومة 
و�لربملان �ل�س��ود�ين، وطالبت �جلبه��ة �لوطنية للتغيري، 
�لت��ي ت�س��م 22 حزب��ا، بتكوي��ن جمل�ص �س��يادي جديد 
يقوم بتويل �أعمال �ل�سيادة عرب ت�سكيل حكومة �نتقالية 
جتمع بني �لكفاء�ت �لوطنية و�لتمثيل �ل�سيا�س��ي لوقف 
�النهي��ار �القت�س��ادي وي���رسف على تنظي��م �نتخابات 
عام��ة نزيهة، و�تهمت �جلبه��ة، �حلكومة باإهمال تطوير 
�لقطاع��ات �الإنتاجي��ة، وعلى ر�أ�س��ها �لزر�ع��ة و�نتهاج 
وتده��ور  �لبطال��ة  تف�س��ي  �إىل  �أدت  �سيا�س��ات خاطئ��ة 

�خلدمات �ل�سحية و�لتعليمية.
ومير �ل�س��ود�ن باأزمة �قت�س��ادية خانق��ة �أدت �إىل تفجر 
�حتجاجات �س��عبية ر�ح �س��حيتها 19 �سخ�س��ا بح�سب 
�إح�س��ائيات حكومي��ة، و�ندلع��ت �الحتجاجات يف عدة 
مدن �س��ود�نية ب�س��بب �س��ح �خلب��ز، ولكنها تط��ورت �إىل 
�ملطالب��ة باإ�س��قاط حكوم��ة �لرئي�ص عمر �لب�س��ري، فيما 
�أ�س��در �لرئي�ص �ل�س��ود�ين قر�ر� جمهوريا بت�س��كيل جلنة 
لتق�س��ي �حلقائق ح��ول �الأحد�ث �الأخرية �لتي �س��هدتها 

�لبالد برئا�سة وزير �لعدل موالنا حممد �أحمد �سامل.
وي�سهد �ل�سود�ن �س��عوبات �قت�سادية متز�يدة مع بلوغ 
ن�سبة �لت�سخم نحو %70 وتر�جع �سعر �جلنيه �ل�سود�ين 

مقابل �لدوالر �الأمريكي و�سائر �لعمالت �الأجنبية.
ويبلغ �س��عر �لدوالر ر�س��ميا 47.5 جني��ه، لكنه يبلغ يف 
�ل�سوق �ملو�زية 60 جنيه �سود�ين، كما يعاين %46 من 
�س��كان �ل�س��ود�ن من �لفق��ر، وفقا لتقرير �أ�س��درته �الأمم 

�ملتحدة �سنة 2016.

شكري: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بعدد من اإلجراءات

الحكومة السودانية: ال حوار مع المتظاهرين 

القمة األفريقية القمة األفريقية تناقش إصدار جواز سفر موحد 

وكاالت - الجورنال

وكاالت - الجورنال

�أعلن وزير �خلارجية �مل�رسي �سامح 
�س��كري، �أن عودة �س��وريا �إىل جامعة 
باتخ��اذ  مرهون��ة  �لعربي��ة  �ل��دول 
�حلكومة �ل�سورية عدد�ً من �الإجر�ء�ت 
يف �إط��ار �لعم��ل �ل�سيا�س��ي ملجل���ص 
�الأم��ن و�الأمم �ملتحدة، وقال: "هناك 
حاج��ة الأن تتخ��ذ �حلكومة �ل�س��ورية 
عدد�ً من �الإجر�ء�ت �لتي متهد للعودة 
�إىل �جلامع��ة �لعربي��ة"، نافي��ًا علمه 

بوجود توجه حل�سور قمة تون�ص.
و�أو�سح �سكري خالل موؤمتر �سحايف 
مع نظ��ريه �ملغربي نا���رس بوريطة، 
�ليوم �لثالثاء، �أن قر�ر عودة �س��وريا 
للجامع��ة �لعربي��ة ه��و ق��ر�ر يخ�ص 
جمل�ص �جلامعة، موؤكد�َ �أن عدم �إقد�م 
حكوم��ة دم�س��ق على �تخ��اذ خطو�ت 
�رسوري��ة لتفعي��ل �لق��ر�ر �ل�سيا�س��ي 
يجع��ل �الأم��ر كما هو علي��ه بدون �أي 

تطور.
ودع��ا �لوزي��ر �مل���رسي �إىل �أهمي��ة 
تفعي��ل �حل��ل �ل�سيا�س��ي يف �لب��الد، 
عل��ى  �س��يادتها  �س��وريا  ال�س��تعادة 
�أر��س��يها و��س��طالع حكومة دم�سق 
مب�س��وؤوليتها جتاه �ل�س��عب �ل�س��وري، 
م�س��ري�َ �إىل �أن �الأه��م هو ح��ل �الأزمة 
�لر�هنة �لتي �أثرت �سلبيًا على �ل�سعب 

�ل�سوري.
و�أ�س��ار �س��امح �س��كري �إىل �أن م���رس 
تر�قب عن كثب �الأو�ساع �لر�هنة يف 
ليببا، حمذر�ً م��ن �لتهديد�ت �جلارية 
يف ليبي��ا وتاأثريه��ا عل��ى دول جو�ر 
ليبيا، موؤكد�ً �أن �سيا�سة تركيا لتهريب 
�ل�سالح لليبيا توؤثر على ��ستقر�ر دول 
�ملنطق��ة ودع��م �مليلي�س��يات، موؤكد�ً 
�أن قط��ر تنته��ج �سيا�س��ة تركي��ا يف 
ليبي��ا، د�عيًا ملو�جهة من يقدم دعمًا 

للتنظيمات �الإرهابية.
وقال �سامح �سكري �إن م�رس و�ملغرب 
على تو��س��ل وتن�سيق د�ئم، موؤكد�ً �أن 
زيارة وزير �خلارجية �ملغربي نا�رس 
بوريطة هام��ة لتوثيق �لعالقات بني 
�لبلدين، و�أن �لقاه��رة و�لرباط �تفقا 

عل��ى �أن تكون وز�رة �خلارجية نقطة 
�ت�س��ال وتن�سيق خالل �لفرتة �ملقبلة 
لتن�س��يق وتعزي��ز �لتعاون، مو�س��حًا 
�أن��ه يج��رى �لتح�س��ري للجن��ة �لعليا 

�مل�سرتكة بني �لبلدين.
مت  �أن��ه  �خلارجي��ة،  وزي��ر  و�أو�س��ح 

ب��ني  �لثنائي��ة  �لعالق��ات  تباح��ث 
�لبلدي��ن ومر�جع��ة �الإط��ار �لقانوين 
�ل��ذى يحك��م �لعالق��ة، موؤك��ًد� �أنه مت 
�لتباح��ث ح��ول �الأو�س��اع �الإقليمية 
وفى مقدمتها �لق�س��ية �لفل�س��طينية، 
�ل��روؤى  يف  تطاب��ق  لوج��ود  م�س��ري�ً 

ب��ني �لقاه��رة و�لريا�ص ح��ول روؤية 
حل �لق�س��ية �لفل�س��طينية، وتطور�ت 
�الأو�ساع يف ليبيا و�س��وريا و�ليمن، 
�إط��ار  يف  �لبلدي��ن  ب��ني  و�لتن�س��يق 
�الأفريق��ي  ع�س��وية م���رس لالحت��اد 

�ل�سهر �ملقبل.

وكاالت - متابعة

 الحكومة الحالية، 
قائمة على مخرجات 

الحوار الوطني الذي 
استمر ثالث سنوات، 

وهو مفتوح لكل 
األطراف. وقال "إن 
تقديرات األحزاب 

التي خرجت من 
الحكومة غير سليمة 

وأرادت القفز من 
المركب للحاق 

بالثورة"

الصفدي: لقاء قريب محتمل بين روسيا واألردن وأمريكا حول مخيم الركبان تركيا: بداية محاكمة المتهمين باغتيال السفير الروسي

�نطلقت �لثالثاء يف �أنقرة حماكمة 28 �سخ�سًا، بينهم 
رجل �لدين �ملقيم يف �لواليات �ملتحدة فتح �هلل غولن، 

يف ق�سية �غتيال �ل�سفري �لرو�سي برتكيا يف 2016 .
�مل�ستبه  من   14 مثل  �لرتكية،  �الأنباء  لوكالة  ووفقًا 
�ملحكمة،  قاعة  يف  بالفعل،  حمتجزون  منهم   9 بهم، 
حمتجزين  ب�4  �ملحكمة  قاعة  تو�سيل  ج��رى  بينما 

�آخرين عرب د�ئرة تليفزيونية.
وُيحاكم بقية �مل�ستبه بهم، ومن بينهم غولن، غيابيًا.

ويف نوفمرب)ت�رسين �لثاين( �ملا�سي، وجه �الدعاء يف 
�أنقرة �تهامات لغولن، و27 �آخرين على خلفية �غتيال 

�ل�سفري �أندريه كارلوف يف 2016.
�لتي  �التهامات،  الئحة  فاإن  �لرتكية،  للوكالة  ووفقا 
�تهامات  بهم  للم�ستبه  وجهت  �سفحات،   609 ت�سم 
باالن�سمام ملنظمة �إرهابية، و�لقتل �لعمد، وغريها من 

�التهامات.
بال�سعي  و�سبكته،  لغولن  �تهامًا  �لالئحة  وت�سمنت 

لتخريب �لعالقات بني �أنقرة ومو�سكو.
ولقي كارلوف حتفه بعد �إطالق �رسطي خارج �خلدمة 
�لنار عليه يف معر�ص باأنقرة يف 19 دي�سمرب )كانون 
مندد�ً  �سعار�ت  �لنار  مطلق  وردد   ،2016 �الأول( 
تقتله  �أن  قبل  �ل�سوري،  �ل�رس�ع  يف  �لرو�سي  بالتدخل 

�ل�رسطة.

�أعل��ن وزي��ر �خلارجي��ة �الأردين، �أمي��ن �ل�س��فدي، �أن 
هن��اك لق��اء قري��ب حمتم��ل ب��ني رو�س��يا و�الأردن 
و�لوالي��ات �ملتح��دة �الأمريكية ملناق�س��ة �الأو�س��اع 
يف خميم �لركبان وقال �ل�سفدي، يف موؤمتر �سحفي 
م�س��رتك �لثالثاء مع نظريه �الأمريكي، مايك بومبيو، 
"بالن�س��بة للركب��ان كان هن��اك حدي��ث معم��ق مع 

مع��ايل �لوزي��ر بومبي��و ونح��ن علين��ا �س��مان �أمن 
�ملخيم و�أمن قاطني �لركبان وم�س��تمرون بالتن�سيق 
مع �لواليات �ملتحدة ورو�س��يا ع��رب لقاء رمبا ينعقد 
بالقري��ب". وكان م�س��توى �لتن�س��يق و�لتع��اون بني 
رو�س��يا و�الأردن يف ما يتعلق م�ساألة عودة �لالجئني 
�ل�س��وريني �إىل بالده��م ق��د �رتف��ع، وكذل��ك عدد من 
�ملو��س��يع �الأخ��رى �ملهم��ة، مبا فيها �لو�س��ع حول 
خمي��م �لركبان. وك�س��ف �ل�س��فدي، يف وقت �س��ابق، 

عن وجود حمادثات �أردنية �أمريكية رو�سية، الإيجاد 
حل جذري مل�سكلة �لركبان عرب توفري �رسوط �لعودة 
�لطوعي��ة لقاطني �لركب��ان �إىل مدنهم وبلد�تهم �لتي 

مت حتريرها من "د�ع�ص".
وذكر �ل�سفدي �أن �الأردن قدم كل ما ي�ستطيع ملليون 
و300 �ألف �س��وري، و�أنه م�س��تمر يف ذلك، لكنه �سدد 
على �رسورة �أن يتحمل �ملجتمع �لدويل م�س��وؤولياته 

�أي�سا.
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