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شكري :عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بعدد من اإلجراءات
وصول  31الجئًا سوريًا من تركيا إلى قبرص

وكاالت  -متابعة

�أعلن وزير اخلارجية امل�رصي �سامح
�ش��كري� ،أن عودة �س��وريا �إىل جامعة
ال��دول العربي��ة مرهون��ة باتخ��اذ
احلكومة ال�سورية عدداً من الإجراءات
يف �إط��ار العم��ل ال�سيا�س��ي ملجل���س
الأم��ن والأمم املتحدة ،وقال" :هناك
حاج��ة لأن تتخ��ذ احلكومة ال�س��ورية
عدداً من الإجراءات التي متهد للعودة
�إىل اجلامع��ة العربي��ة" ،نافي�� ًا علمه
بوجود توجه حل�ضور قمة تون�س.
و�أو�ضح �شكري خالل م�ؤمتر �صحايف
مع نظ�يره املغربي نا��صر بوريطة،
اليوم الثالثاء� ،أن قرار عودة �س��وريا
للجامع��ة العربي��ة ه��و ق��رار يخ�ص
جمل�س اجلامعة ،م�ؤكداَ �أن عدم �إقدام
حكوم��ة دم�ش��ق على اتخ��اذ خطوات
�رضوري��ة لتفعي��ل الق��رار ال�سيا�س��ي
يجع��ل الأم��ر كما هو علي��ه بدون �أي
تطور.
ودع��ا الوزي��ر امل��صري �إىل �أهمي��ة
تفعي��ل احل��ل ال�سيا�س��ي يف الب�لاد،
ال�س��تعادة �س��وريا �س��يادتها عل��ى
�أرا�ض��يها وا�ض��طالع حكومة دم�شق
مب�س���ؤوليتها جتاه ال�ش��عب ال�س��وري،
م�ش�يراَ �إىل �أن الأه��م هو ح��ل الأزمة
الراهنة التي �أثرت �سلبي ًا على ال�شعب
ال�سوري.
و�أ�ش��ار �س��امح �ش��كري �إىل �أن م��صر
تراقب عن كثب الأو�ضاع الراهنة يف
ليببا ،حمذراً م��ن التهديدات اجلارية
يف ليبي��ا وت�أثريه��ا عل��ى دول جوار
ليبيا ،م�ؤكداً �أن �سيا�سة تركيا لتهريب
ال�سالح لليبيا ت�ؤثر على ا�ستقرار دول
املنطق��ة ودع��م امليلي�ش��يات ،م�ؤكداً
�أن قط��ر تنته��ج �سيا�س��ة تركي��ا يف
ليبي��ا ،داعي ًا ملواجهة من يقدم دعم ًا

قرب���ص  -وكاالت :و�ص��ل ق��ارب على متنه  31الجئ ًا �س��وري ًا الثالثاء� ،إىل
ال�س��احل ال�ش��مايل الغربي لقرب���ص ،قادم ًا من ال�ش��واطئ الرتكي��ة ،وفق ًا ملا
ذكرته م�صادر �أمنية.
وجاء على منت القارب  27رج ًال و�أ�رسة ب�ص��غرييها يف اخلام�س��ة وال�ساد�سة
م��ن العم��ر ،وجميعهم يحملون اجلن�س��ية ال�س��ورية ،ح�س��بما �أف��ادت ال�رشطة
القرب�صية.
وبعد تلقيهم الإ�س��عافات الأولية مت نقل ال�س��وريني ال��ـ� 31إىل مدينة بافو�س
ال�س��تجوابهم ،حي��ث �أ�ش��اروا �إىل �أنهم دفع��وا �إىل مهربني �أت��راك نحو �3آالف
دوالر �أمريك��ي ع��ن كل منه��م لرك��وب القارب بع��د انتظارهم لع��دة �أيام يف
ال�ساحل الرتكي ،طبق ًا لل�صحف املحلية.
وعل��ى الرغ��م من �أن قرب���ص ال ت�س��تقبل تدفقات كبرية م��ن الالجئني مثلما
يحدث يف دول �أوروبية �أخرى ،ت�ش��هد با�س��تمرار و�ص��ول جمموعات �صغرية
من املهاجرين غري ال�رشعيني من تركيا ب�صفة رئي�سية.
وذك��رت احلكومة القرب�ص��ية ل�رشكائه��ا الأوروبيني م��راراً �أنها ال ت�س��تطيع
مواجهة املزيد من املهاجرين غري ال�رشعيني نظراً حلجمها ال�ص��غري مع عدد
�سكان يتجاوز املليون ن�سمة بقليل.

ترامب :لن نحارب عن أحد
بالمجان

وا�ش��نطن  -وكاالت� :أع��رب الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب عن عزم
ب�لاده وق��ف العملي��ات الع�س��كرية يف املناط��ق الت��ي ال تتلق��ى فيه��ا
الواليات املتحدة م�س��اعدات مالية وع�س��كرية كافية م��ن الدول الغنية
وامل�ستفيدة من ذلك.
وق��ال ترام��ب يف تغريدة على ح�س��ابه يف تويرت� ،إن "احل��روب التي ال
نهاية لها ،ال�س��يما التي �شنت ب�سبب قرارات خاطئة اتخذت منذ �سنوات
عديدة ،والتي ال نح�ص��ل فيها على م�س��اعدات مالية �أو ع�س��كرية كافية
م��ن البل��دان الغني��ة التي ت�س��تفيد كثريا مم��ا نفعله� ،ست�ص��ل يف نهاية
املطاف �إىل نهاية جميدة".
وتط��رق ترامب يف تغريدة �أخرى �إىل �ص��حيفة "نيويورك تاميز" قائال:
"كتبت �ص��حيفة نيويورك تاميز الفا�ش��لة عن ق�ص��د �أخبارا غري دقيقة
ت�شكك يف نيتي يف �سوريا .لي�س هناك اختالف يف ت�رصيحاتي الأوىل،
�س��نغادر بوترية منا�س��بة بينما نوا�ص��ل يف الوقت ذاته حماربة داع�ش
والقيام بكل ما هو حكيم و�رضوري".

عطلت عملنا
الحكومة الفلسطينية :حماس ّ
على معابر غزة

للتنظيمات الإرهابية.
وقال �سامح �شكري �إن م�رص واملغرب
على توا�ص��ل وتن�سيق دائم ،م�ؤكداً �أن
زيارة وزير اخلارجية املغربي نا�رص
بوريطة هام��ة لتوثيق العالقات بني
البلدين ،و�أن القاه��رة والرباط اتفقا

القمة األفريقية القمة األفريقية تناقش إصدار جواز سفر موحد
وكاالت  -الجورنال

القد���س  -وكاالت� :أكدت احلكومة الفل�س��طينية ،الثالثاء� ،أن حركة حما�س عرقلت عمل
موظفيها يف املعابر منذ اللحظة الأوىل ال�س��تالمهم مهامهم ،م�ؤكداً �أن �س��حب موظفي
ال�سلطة من معرب رفح جاء بعد االعتداءات من قبل �أمن حما�س على عدد منهم.
وقال��ت احلكوم��ة يف بي��ان لها� ،إن "قرار �س��حب املوظفني العامل�ين يف معرب رفح يف
قطاع غزة ،جاء ب�سبب املمار�سات التي قامت بها حركة حما�س خالل الأيام املا�ضية،
وا�ستدعاء عدد منهم واعتقال �آخرين والتنكيل بهم".
و�أ�ض��افت احلكوم��ة الفل�س��طينية� ،أن��ه "ومنذ �أن ت�س��لمت احلكومة املعاب��ر يف القطاع،
وحرك��ة حما���س تعم��ل عل��ى تعطي��ل �أي م�س���ؤولية له��ا هن��اك والتحكم ب�ش��كل كامل
خارج حدود املعرب" .ويف �س��ياق منف�ص��ل ،ح ّملت احلكومة الفل�سطينية ،حركة حما�س
امل�س�ؤولية الكاملة عن االعتداء على مقر تلفزيون فل�سطني ب�صفتها �سلطة الأمر الواقع،
وطالبتها باالعتذار ،وب�رضورة مالحقة املعتدين والك�شف عنهم.
وقال��ت احلكوم��ة� ،إن "النهج الذي ت�س��لكه حما�س يف غزة يه��دد بتدمريها متام ًا ،وهو
ا�ستمرار النتهاكات حما�س �ضد ال�شعب الفل�سطيني يف غزة ،وحتديداً القطاع الإعالمي".

ك�ش��ف رئي�س مفو�ض��ية االحتاد الأفريقي ،مو�سى فكي� ،أن
االحتاد يعتزم ،خالل �أعمال القمة  32املقررة بالعا�صمة
الإثيوبي��ة �أدي���س �أباب��ا ال�ش��هر املقب��ل ،بح��ث الرتتيبات
املتعقلة ب�إ�صدار وثيقة �سفر افريقية موحدة.
وقال فكي ،بح�س��ب موقع "ال�رشوق" االخباري ال�س��وداين
الثالث��اء":دول االحت��اد� ،س��تبحث خ�لال القم��ة ال��ـ32
للمنظمة القارية ،التي �س��تعقد يف فرباير القادم ب�إثيوبيا،
الرتتيبات املتعلقة بجواز ال�سفر الأفريقي املوحد".
و�أ�ش��ار امل�س���ؤول الأفريق��ي �إىل �أنه �س��يتم خ�لال امل�ؤمتر
عر�ض التفا�ص��يل كافة املتعلقة بت�صميم و�إنتاج و�إ�صدار
اجل��واز املوح��د ل��دول االحت��اد الأفريق��ي ،الفت��ا �أن هذه
اخلطوة �ستجعل احللم الذي طال انتظاره �أقرب �إىل الواقع،
ما �سيوفر حرية كاملة يف التنقل عرب القارة الأفريقية.

تركيا :بداية محاكمة المتهمين باغتيال السفير الروسي
وكاالت  -الجورنال

انطلقت الثالثاء يف �أنقرة حماكمة � 28شخ�ص ًا ،بينهم
رجل الدين املقيم يف الواليات املتحدة فتح اهلل غولن،
يف ق�ضية اغتيال ال�سفري الرو�سي برتكيا يف . 2016
ووفق ًا لوكالة الأنباء الرتكية ،مثل  14من امل�شتبه
بهم 9 ،منهم حمتجزون بالفعل ،يف قاعة املحكمة،
بينما ج��رى تو�صيل قاعة املحكمة بـ 4حمتجزين

عل��ى �أن تكون وزارة اخلارجية نقطة
ات�ص��ال وتن�سيق خالل الفرتة املقبلة
لتن�س��يق وتعزي��ز التعاون ،مو�ض��ح ًا
�أن��ه يج��رى التح�ض�ير للجن��ة العليا
امل�شرتكة بني البلدين.
و�أو�ض��ح وزي��ر اخلارجي��ة� ،أن��ه مت

�آخرين عرب دائرة تليفزيونية.
و ُيحاكم بقية امل�شتبه بهم ،ومن بينهم غولن ،غيابي ًا.
ويف نوفمرب(ت�رشين الثاين) املا�ضي ،وجه االدعاء يف
�أنقرة اتهامات لغولن ،و� 27آخرين على خلفية اغتيال
ال�سفري �أندريه كارلوف يف .2016
ووفقا للوكالة الرتكية ،ف�إن الئحة االتهامات ،التي
ت�ضم � 609صفحات ،وجهت للم�شتبه بهم اتهامات
باالن�ضمام ملنظمة �إرهابية ،والقتل العمد ،وغريها من

االتهامات.
وت�ضمنت الالئحة اتهام ًا لغولن و�شبكته ،بال�سعي
لتخريب العالقات بني �أنقرة ومو�سكو.
ولقي كارلوف حتفه بعد �إطالق �رشطي خارج اخلدمة
النار عليه يف معر�ض ب�أنقرة يف  19دي�سمرب (كانون
الأول)  ،2016وردد مطلق النار �شعارات مندداً
بالتدخل الرو�سي يف ال�رصاع ال�سوري ،قبل �أن تقتله
ال�رشطة.

وت�أت��ي اخلطوة يف �أعقاب �إعالن االحتاد الأفريقي مبادرة
"ال�س��وق اجلوية املوحدة" ،الهادفة خللق �س��وق م�شرتكة

وكاالت  -الجورنال

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"

حذر وزير الإعالم واالت�ص��االت ال�س��وداين ب�شارة جمعة
�أرور ،م��ن �إج��راءات حا�س��مة �س��تتخذها ال��وزارة يف
مواجه��ة بع�ض و�س��ائط الإعالم والقن��وات التي حتاول
"دبلج��ة" �أ�ش��ياء و"فربك��ة" �أخ��رى عن الأو�ض��اع يف
ال�سودان.
ووج��ه وزي��ر الإع�لام ال�س��وداين ،ف��ى ح��وار م��ع قناة
" "TRTالرتكي��ة ،دع��وة ل��كل الأط��راف الراف�ض��ة
واملناوئ��ة �أن تقب��ل على احلوار والتفاو���ض .وقال "�إن
ه��ذا ه��و �ش��عارنا لأن الوطن ي�س��ع اجلمي��ع واحلوار هو
املدخل ال�ص��حيح للو�صول لوفاق وطني ،و�أي كالم عن
(ت�س��قط ب�س) هو �ش��عار ،ونحن نقول �ش��عارنا ال�صحيح
وباملنط��ق ال�س��ليم ه��و �أن (نتحاور ب���س) و�أي حماولة
حتري��ف �أو �إدخ��ال مو�ض��وع بدي��ل ميثل تهدي��دا لأمن
البالد ،وذلك وفقا لوكالة الأنباء ال�سودانية "�سونا".
و�أ�ضاف� :إن "احلرية ال تعني حماولة التدمري والتخريب
والدخ��ول يف �أم��ن وع��دم ا�س��تقرار الوطن ،هذه لي�س��ت
حري��ة ..هذه ح��رب ،نافيا �أن يكون هناك ت�ض��ييق على
الأجه��زة والو�س��ائط الإعالمي��ة يف تغطي��ة التظاهرات
الأخ�يرة .ودعا وزير الإعالم ،املتحدث الر�س��مي با�س��م
احلكوم��ة ال�س��ودانية ،الأح��زاب املعار�ض��ة للقب��ول
باحلوار ،واعتربه املدخل ال�صحيح للوفاق الوطني.
وق��ال �أرور" :اليوجد حوار مع املتظاهرين ،ولكن ميكن
تلبي��ة مطالبهم" ،وتابع" :احلوار ع��ادة يتم بني �أطراف
يف ق�ضايا ذات طابع �سيا�سي".
و�أ�ض��اف �أن احلكوم��ة احلالي��ة ،قائمة عل��ى خمرجات
احل��وار الوطني الذي ا�س��تمر ثالث �س��نوات ،وهو مفتوح
لكل الأط��راف .وقال "�إن تقديرات الأحزاب التي خرجت
من احلكومة غري �سليمة و�أرادت القفز من املركب للحاق

بالثورة" ،وا�ص��فا املذكرة التي دفعت بها �أحزاب جبهة
التغيري الوطنية ،بتكوين حكومة انتقالية وحل الربملان
مبثابة انقالب.
ووق��ع  22حزب��ا �س��ودانيا غالبيته��ا م�ش��اركة يف
احلكوم��ة ،الأ�س��بوع املا�ض��ي ،عل��ى مذك��رة رفعته��ا،
للرئي�س ال�س��وداين عمر الب�ش�ير ،للمطالبة بحل احلكومة
والربملان ال�س��وداين ،وطالبت اجلبه��ة الوطنية للتغيري،
الت��ي ت�ض��م  22حزب��ا ،بتكوي��ن جمل�س �س��يادي جديد
يقوم بتويل �أعمال ال�سيادة عرب ت�شكيل حكومة انتقالية
جتمع بني الكفاءات الوطنية والتمثيل ال�سيا�س��ي لوقف
االنهي��ار االقت�ص��ادي وي��شرف على تنظي��م انتخابات
عام��ة نزيهة ،واتهمت اجلبه��ة ،احلكومة ب�إهمال تطوير
القطاع��ات الإنتاجي��ة ،وعلى ر�أ�س��ها الزراع��ة وانتهاج
�سيا�س��ات خاطئ��ة �أدت �إىل تف�ش��ي البطال��ة وتده��ور
اخلدمات ال�صحية والتعليمية.
ومير ال�س��ودان ب�أزمة اقت�ص��ادية خانق��ة �أدت �إىل تفجر
احتجاجات �ش��عبية راح �ض��حيتها � 19شخ�ص��ا بح�سب
�إح�ص��ائيات حكومي��ة ،واندلع��ت االحتجاجات يف عدة
مدن �س��ودانية ب�س��بب �ش��ح اخلب��ز ،ولكنها تط��ورت �إىل
املطالب��ة ب�إ�س��قاط حكوم��ة الرئي�س عمر الب�ش�ير ،فيما
�أ�ص��در الرئي�س ال�س��وداين قرارا جمهوريا بت�ش��كيل جلنة
لتق�ص��ي احلقائق ح��ول الأحداث الأخرية التي �ش��هدتها
البالد برئا�سة وزير العدل موالنا حممد �أحمد �سامل.
وي�شهد ال�سودان �ص��عوبات اقت�صادية متزايدة مع بلوغ
ن�سبة الت�ضخم نحو  70%وتراجع �سعر اجلنيه ال�سوداين
مقابل الدوالر الأمريكي و�سائر العمالت الأجنبية.
ويبلغ �س��عر الدوالر ر�س��ميا  47.5جني��ه ،لكنه يبلغ يف
ال�سوق املوازية  60جنيه �سوداين ،كما يعاين  46%من
�س��كان ال�س��ودان من الفق��ر ،وفقا لتقرير �أ�ص��درته الأمم
املتحدة �سنة .2016

لل�س��لع واخلدمات بني دول االحتاد الأفريقي الـ ،55ح�سب
ما ذكره موقع ال�رشوق.
ومن املنتظر �أن ي�سهم اجلواز املوحد يف ت�سهيل حركة تنقل
الأفارق��ة يف الق��ارة ال�س��مراء ،وحتفيز النمو االقت�ص��ادي
وتعزي��ز احلرك��ة التجارية.فيما تتخ��وف اجلزائر وجنوب
�أفريقي��ا ونيجرييا ،من تدفقات ب�رشي��ة كبرية من البلدان
لا عن غياب فر�ص
التي تع��اين احلروب واملجاعات ،ف�ض� ً
العمل.
ويراه��ن االحت��اد الأفريق��ي عل��ى �إلغ��اء كل احلواج��ز
والت�أ�شريات التي تعرت�ض تنقالت الأفارقة داخل قارتهم،
وذلك وفق �أجندة  ،2063يف �أفق �إن�ش��اء �س��وق اقت�صادية
م�شرتكة.
لكن يبقى التحدي الأول املطروح على املبادرة الأفريقية
هو ات�س��اع رقعة اجلماعات الإرهابي��ة املتنقلة بني عديد
البلدان الأفريقية.

الصفدي :لقاء قريب محتمل بين روسيا واألردن وأمريكا حول مخيم الركبان
وكاالت  -الجورنال

�أعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة الأردين� ،أمي��ن ال�ص��فدي� ،أن
هن��اك لق��اء قري��ب حمتم��ل ب�ين رو�س��يا والأردن
والوالي��ات املتح��دة الأمريكية ملناق�ش��ة الأو�ض��اع
يف خميم الركبان وقال ال�صفدي ،يف م�ؤمتر �صحفي
م�ش�ترك الثالثاء مع نظريه الأمريكي ،مايك بومبيو،
"بالن�س��بة للركب��ان كان هن��اك حدي��ث معم��ق مع

مع��ايل الوزي��ر بومبي��و ونح��ن علين��ا �ض��مان �أمن
املخيم و�أمن قاطني الركبان وم�س��تمرون بالتن�سيق
مع الواليات املتحدة ورو�س��يا ع�بر لقاء رمبا ينعقد
بالقري��ب" .وكان م�س��توى التن�س��يق والتع��اون بني
رو�س��يا والأردن يف ما يتعلق م�س�ألة عودة الالجئني
ال�س��وريني �إىل بالده��م ق��د ارتف��ع ،وكذل��ك عدد من
املوا�ض��يع الأخ��رى املهم��ة ،مبا فيها الو�ض��ع حول
خمي��م الركبان .وك�ش��ف ال�ص��فدي ،يف وقت �س��ابق،

الحكومة السودانية :ال حوار مع المتظاهرين
الحكومة الحالية،

تباح��ث العالق��ات الثنائي��ة ب�ين
البلدي��ن ومراجع��ة الإط��ار القانوين
ؤك��دا �أنه مت
ال��ذى يحك��م العالق��ة ،م� ً
التباح��ث ح��ول الأو�ض��اع الإقليمية
وفى مقدمتها الق�ض��ية الفل�س��طينية،
م�ش�يراً لوج��ود تطاب��ق يف ال��ر�ؤى

ب�ين القاه��رة والريا�ض ح��ول ر�ؤية
حل الق�ض��ية الفل�س��طينية ،وتطورات
الأو�ضاع يف ليبيا و�س��وريا واليمن،
والتن�س��يق ب�ين البلدي��ن يف �إط��ار
ع�ض��وية م��صر لالحت��اد الأفريق��ي
ال�شهر املقبل.

عن وجود حمادثات �أردنية �أمريكية رو�سية ،لإيجاد
حل جذري مل�شكلة الركبان عرب توفري �رشوط العودة
الطوعي��ة لقاطني الركب��ان �إىل مدنهم وبلداتهم التي
مت حتريرها من "داع�ش".
وذكر ال�صفدي �أن الأردن قدم كل ما ي�ستطيع ملليون
و� 300ألف �س��وري ،و�أنه م�س��تمر يف ذلك ،لكنه �شدد
على �رضورة �أن يتحمل املجتمع الدويل م�س���ؤولياته
�أي�ضا.

