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محكمة سودانية تلغي أحكامًا بجلد 9 متظاهرات

قسد: استسالم أعداد كبيرة من مقاتلي داعش

فرنسا: لوبان تطالب بوقف إسناد التأشيرات إلى 
الجزائريين

اخلرط��وم -  وكاالت : األغ��ت حمكم��ة اال�ستئناف يف اخلرط��وم، حكمًا بجلد 9 
متظاه��رات مل�ساركتهن يف احتجاجات �سد حكم عم��ر الب�سري امل�ستمر منذ 3 

عقود، بح�سب حمامية الدفاع.
واألغ��ت املحكمة احلكم الذي اأ�سدرته حمكمة طوارئ ال�سبت، الذي ق�سى ب� 20 

جلدة لكل واحدة، و�سجنهن �سهراً.
وقال��ت املحامي��ة اأنع��ام عتي��ق: "األغت حمكم��ة اال�ستئناف باخلرط��وم اليوم 
الثالثاء عقوبة اجللد �سد 9 من املتظاهرات، واكتفت باملدة التي ق�سينها يف 

ال�سجن، واأمرت باإطالق �رساحهن، وقد مت ذلك".
واعتقلت الن�ساء اخلمي�س، للم�ساركة يف "تظاهرة حمظورة" يف وقت �سابق يف 
ذلك اليوم يف حي بوري الذي بات مكانًا لتجمعات منتظمة للمعار�سني حلكم 

الب�سري منذ دي�سمرب)كانون االأول( املا�سي.
واأن�س��اأت ال�سلطات ال�سودانية حماكم الطوارئ للنظ��ر يف انتهاكات ُترتكب يف 

اإطار حالة الطوارئ التي اأعلنها الب�سري يف 22 فرباير )�سباط( ملدة عام.
وته��دف ه��ذه االإج��راءات اإىل و�سع ح��د ملوج��ة احتجاجات اندلع��ت اإثر قرار 

احلكومة ال�سودانية رفع �سعر اخلبز.

دم�س��ق - وكاالت:قالت ق��وات �سوريا الدميقراطية اإن اأعداداً كبرية من مقاتلي 
تنظيم داع�س واأ�رسهم ا�ست�سلموا لها ، يف املعركة التي تو�سك القوات املدعومة 
م��ن الوالي��ات املتح��دة، على ال�سيطرة فيه��ا على اآخر جي��ب للتنظيم يف �رسق 
�سوريا. وق��ال امل�سوؤول االإعالمي يف قوات �سوريا الدميقراطية م�سطفى بايل، 
اإن املقاتل��ني ا�ست�سلموا ب�سكل جماع��ي. واأو�سح قائاًل: "اأعداد كبرية ا�ست�سلمت 
ب�س��كل جماعي. ريثما قواتن��ا تتاأكد من كل من يرغب يف اال�ست�سالم واإنهائهم 
عملي��ة اال�ست�س��الم �ستع��اود اال�ستب��اكات. عوائ��ل ومقاتلي داع���س ا�ست�سلموا 
لقوات �سوريا الدميقراطية. قوات �سوريا الدميقراطية تريد التاأكد". واأ�ساف اأن 
الهزمي��ة النهائي��ة للمت�سددين يف الباغوز قريبة ج��داً. وراأى �ساهد من رويرتز 

مئات االأ�سخا�س ي�ست�سلمون لقوات �سوريا الدميقراطية. 

باري���س - وكاالت: طلبت اليمينية مارين لوبان، من احلكومة الفرن�سية وقف 
اإ�سدار تاأ�سريات للجزائريني لتدارك "تدفق اأفواج املهاجرين"، اإذا ما ا�سطرب 

الو�سع يف البالد التي تع�سف بها اأزمة �سيا�سية عميقة.
ويف ت�رسيح ل�سبكة تلفزيون "ب ف م ت ف ر م �س" التلفزيونية، قالت رئي�سة 
ح��زب التجمع الوطني اليميني املتطرف: "يجب القي��ام بذلك. اإن التوقف عن 

منح اجلزائريني تاأ�سريات تدبري عقالين".
وكان والدها والرئي�س ال�سابق للجبهة الوطنية التي غريت ا�سمها اإىل التجمع 

الوطني، جان ماري لوبان طرح هذه الفكرة على تويرت.
واأ�ساف��ت اأن "زعزعة ا�ستقرار اجلزائر ميك��ن اأن يوؤدي غداً اإىل تدفق كبري جداً 
للمهاجري��ن. الأن ثمة اتفاقات ب��ني اجلزائر وفرن�سا ُتتي��ح دخول اجلزائريني 

بطريقة بالغة ال�سهولة".
وقال��ت لوبان بعد اإعالن تاأجي��ل االنتخابات الرئا�سي��ة وتراجع الرئي�س عبد 
العزي��ز بوتفليق��ة ع��ن الرت�سح لوالي��ة خام�س��ة: "يف ال�سابق، عا�س��ت اجلزائر 
حلظات بالغة ال�سعوبة من احلرب االأهلية، وكل ذلك ميكن اأن يوؤدي اإىل حركة 

هجرة لن نكون قادرين على اإدارتها".
وُيذك��ر اأن ع��دد التاأ�سريات املمنوح��ة اإىل جزائريني تراج��ع كثرياً يف 2018 

مقارنًة مع 2017. 
وذك��رت وزارة الداخلية اأن حوايل 297.104 تاأ�سريات منحت يف 2018 يف 

مقابل 413.976 يف 2017.

اأعرب الرئي�س االأمريك��ي دونالد ترامب عن حنينه 
لتكنولوجيا طائرات اجلي��ل ال�سابق، قائاًل: "غالبًا 

ما تكون قدمية واأب�سط من ذلك بكثري".
ج��اءت ت�رسيح��ات ترام��ب يف الوقت ال��ذي ُتعلق 
في��ه العدي��د م��ن الهيئ��ات الرقابي��ة ح��ول العامل 
ا�ستخدام طائرات بوينغ 737 ماك�س 8، بعد اإعالن 
بريطاني��ا تعليق ا�ستخدام هذا الطراز من الطائرات 
التي اأ�سبحت مثار جدل وا�سع عقب �سقوط الطائرة 
االأثيوبي��ة قبل يومني، ووفاة جميع من كانوا على 

متنها.
وق��ال ترام��ب، يف �سل�سل��ة تغري��دات عل��ى موق��ع 
"توي��رت"، اأ�ساد فيها اأي�سًا بالطيارين املحرتفني: 
"اأ�سبح��ت الطائ��رات اأك��ر تعقيداً حت��ى بات من 
ال�سعوب��ة مب��كان ت�سغيله��ا، مل تع��د هن��اك حاجة 
اإىل طياري��ن ب��ل اإىل علم��اء كمبيوت��ر م��ن معه��د 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا".
واأ�ساف ترام��ب "هناك حاجة لق��رارات يف اأجزاء 
من الثانية، والتعقيد يخلق خطراً. كل هذا اأ�سبحت 
تكلفت��ه كب��رية ولك��ن م��ع القليل م��ن املكا�سب. ال 
اأع��رف الكثري عنكم، لكنن��ي ال اأريد اأن يكون األربت 
اآين�ستاي��ن الطيار الذي يقود طائرتي. اأريد مهنيني 
رائعني يف الطريان بحيث ميكنهم ب�سهولة وب�رسعة 

ال�سيطرة على الطائرة".

واأعل��ن رئي���س ح��زب طالئع احلري��ات، علي ب��ن فلي�س، 
يف ت�سجي��ل م�سور بثه حزبه، اأن الق��رارات املعلن عنها 
تتج��اوز االإط��ار الد�ستوري، وهي مبثاب��ة متديد للوالية 
الرئا�سية الرابعة. وقال بن فلي�س اإن ما حدث هو "متديد 
م��ن الق��وى غ��ري الد�ستوري��ة الت��ي تبق��ى م�ستولية على 
مرك��ز �سن��ع الق��رار... دون ترخي���س اأو اإذن اأو موافق��ة 
م��ن ال�سع��ب". واتهم بن فلي�س ما و�سفه��ا ب�"القوى غري 
الد�ستورية"، باأنها "ا�ستولت على ال�سلطة واحلكم وقررت 
متدي��د العه��دة الرابع��ة لرئي�س غائ��ب عن �سن��ع القرار، 
وه��ذا يعني اأن اجلزائر عا�ست وعرفت تعدًيا بالقوة على 
الد�ستور باالإعالن عن هذا التمديد".  من جهتها، اعتربت 
حرك��ة جمتم��ع ال�سلم، عل��ى ل�سان القي��ادي فيها نا�رس 
"تاأجي��ل االنتخاب��ات  اأن  اأول،  حمدادو���س، يف تعلي��ق 
الرئا�سية وخارطة الطريق املعلن عنها هو قرار �سيا�سي 
يف االجتاه ال�سحيح لتجنيب البالد امل�سارات املجهولة، 
واحل��االت ال�سدامي��ة"، لكنه �س��دد عل��ى اأن "الن�سال ال 
يزال م�ستم��ًرا، وال تزال التفا�سي��ل واخلطوات االإجرائية 
املتعلق��ة بالقرارات الرئا�سية غام�سة، ولفت اإىل اأن "كل 
االإجراءات المت�سا�س غ�سب ال�سارع دون �سقف مطالب 
احلراك ال�سعبي ُتعترب الغية، وهي ترحيٌل لالأزمة، ولي�ست 
ح��اًل لها"، م�سرًيا اإىل اأن��ه "اإذا كان املق�سود منها اإيجاد 
خمرج م�رسف للرئي�س بوتفليقة؛ فال تزال الفر�سة قائمة 
للخ��روج ب�رسف، واإال ف��اإن التاريخ ال يرحم من يعي�سون 

الأنف�سه��م على ح�ساب الوط��ن، وال نقبل اأن يكون مك�سب 
االأم��ن واال�ستق��رار ه��و اآخُر �سحي��ٍة من �سحاي��ا العهد 
البوتفليقي". ومن جهته، ندد رئي�س حزب "جيل جديد"، 
�سفي��ان جياليل، مبا و�سف��ه "االإطاحة بالدول��ة واإلغاء 
الد�ست��ور، وحماول��ة فر���س م�س��ارات عل��ى اجلزائريني 
وعه��دة مفتوحة لعدد من ال�سن��وات املقبلة مقابل وعود 
وهمية".  وانتقد �سفيان، "جمموعة الرئا�سة التي طرحت 
قرارات االإثنني، مدعومة من طرف فرن�سا الر�سمية، وهذا 

يعني �سطًوا والتفاًف��ا حول مطالب ال�سعب، واجلزائريون 
لن يقبلوا بهذا امل�س��ار وال بهذا التدخل االأجنبي". وحّذر 
�سفي��ان مما اعتربه "تدخ��اًل فرن�سًيا يف ال�س��اأن الداخلي 
للجزائر"، وا�سًف��ا اإياه ب�"النقط��ة احل�سا�سة والتي مت�س 
ال�سي��ادة الوطني��ة". وقال �سفي��ان: "باالأم���س املتحدث 
الر�سم��ي للحكوم��ة الفرن�سي��ة، واليوم الرئي���س الفرن�سي 
نف�س��ه، تكلموا عن اجلزائر مل�سان��دة امل�سار الذي اقرتحه 

رئي�س اجلمهورية".

واعرت�س من�سق االحت��اد الدميقراطي واالجتماعي )قيد 
التاأ�سي���س(، ك��رمي طاب��و، يف ت�سجي��ل م�س��ور، رف�س��ه 
ويري��د  ي��راوغ  "النظ��ام  اإن  وق��ال  بوتفليق��ة،  ق��رارات 
االلتفاف ح��ول احل��راك ال�سعبي"، منا�س��ًدا املتظاهرين 
"موا�سلة الن�سال"، قائاًل "قد اأ�س�ستم جلزائر جديدة وال 

ترتكوا النظام يف�سل م�سعاكم"
 يف مقابل هذه املواق��ف املعرت�سة، اأعلنت القيادية يف 
ح��زب جبه��ة التحرير الوطن��ي احلاكم �سم��رية كركو�س 
تاأيي��د احل��زب لق��رارات الرئي���س بوتفليق��ة، واعتربته��ا 

"ا�ستجابة ملطالب ال�سارع".
 واأك��دت كركو���س، اأن احل��زب يق��ف يف موق��ف امل�ساند 
يف  للم�سارك��ة  حا���رًسا  و�سيك��ون  الرئي���س،  لق��رارات 

املرافقة ال�سيا�سية للم�سار اجلديد.  
والحًقا اأ�سدر حزب جبهة التحرير الوطني بياًنا اأكد فيه 
"تثم��ني" ق��رار بوتفليقة، واعت��ربه "ا�ستجابة لتطلعات 
ال�سع��ب اجلزائ��ري الت��واق اإىل املزي��د م��ن االإ�سالحات 
ال�سيا�سي��ة واالقت�سادي��ة واالجتماعية"، م�س��رًيا اإىل اأن 
"الذه��اب اإىل حكومة كفاءات وطنية واإ�رساف �سخ�سية 
وطني��ة م�ستقل��ة عل��ى الن��دوة الوطني��ة اجلامع��ة، ميثل 
فر�سة حقيقية لكل الطبقة ال�سيا�سية ومكونات املجتمع 
لالنخ��راط  وثقافي��ة،  علمي��ة  �سخ�سي��ات  م��ن  امل��دين 

وامل�ساهمة يف حتقيق هدف بناء اجلزائر اجلديدة".
واأ�س��در حزب التجمع الوطن��ي الدميقراطي، الذي يقوده 
رئي���س احلكوم��ة املقال اأحم��د اأويحي��ى، بياًن��ا ل�"دعم 
ق��رار تاأجي��ل االنتخاب��ات الرئا�سي��ة ال��ذي ج��اءت ب��ه 

ر�سال��ة الرئي���س املنتهية عهدته عبد العزي��ز بوتفليقة"، 
واعت��رب احل��زب اأن ر�سال��ة بوتفليقة "تت�سم��ن تاأكيدات 
وتو�سيحات اأن احلر�س الوحيد لعبد العزيز بوتفليقة هو 
حت�س��ري البالد ملواجهة حتدي��ات امل�ستقبل واال�ستجابة 
لتطلع��ات �سباب اجلزائر"، ودعا "جمي��ع اأطياف الطبقة 
ال�سيا�سي��ة للم�سارك��ة يف ه��ذا النه��ج ال�سيا�سي املقرتح 
�سمن ر�سالة بوتفليقة، الذي يلتقي يف الكثري من النقاط 
م��ع مطال��ب ما فتئ��ت املعار�س��ة تنا�سد به��ا، مبا فيها 
تاأجي��ل االنتخاب��ات الرئا�سي��ة وحتديد رزنام��ة م�سبقة 
لعقد الن��دوة الوطنية للتوافق، وكذا التاأكيد على تاأ�سي�س 

هيئة م�ستقلة لتنظيم االنتخابات املقبلة".
وكان بوتفليق��ة قد اأعلن، �سحب تر�سح��ه لوالية رئا�سية 
خام�س��ة، وتاأجيل تنظيم االنتخاب��ات الرئا�سية املقررة 
لي��وم 18 اأبريل/ني�س��ان 2019، واإقال��ة حكومة اأحمد 
اأويحيى، وت�سكي��ل حكومة كفاءات، والدع��وة اإىل موؤمتر 
وف��اق وطني، وتنظيم اال�ستحقاق الرئا�سي حتت اإ�رساف 
ح���رسي، تنظيًم��ا ومراقب��ة، لهيئ��ة انتخابي��ة وطني��ة 
م�ستقل��ة، وتكلي��ف وزي��ر اخلارجي��ة اجلزائ��ري االأ�سبق 
االأخ���رس االبراهيم��ي برئا�س��ة هيئ��ة رئا�سي��ة ت���رسف 
عل��ى موؤمتر وفاق وطني. وكل��ف الرئي�س بوتفليقة وزير 
الداخلية احلايل نور الدين بدوي بت�سكيل حكومة جديدة، 
خلًف��ا حلكومة اأويحيى املقالة. كما ق��رر اإحداث من�سب 
نائ��ب لرئي���س احلكوم��ة، ع��ني ل�سغل��ه وزي��ر اخلارجية 
ال�ساب��ق رمطان لعمام��رة، الذي ي�سغ��ل يف الوقت نف�سه 

وزيًرا لل�سوؤون اخلارجية.

 طلب جمل�س النواب التون�سي، ا�ستجواب رئي�س احلكومة 
يو�سف ال�ساه��د حول حادثة وفاة 12 ر�سيعًا يف مركز 

التوليد مب�ست�سفى و�سيلة بورقيبة يف العا�سمة.
وعقد جمل���س النواب الثالث��اء جل�سة ملناق�س��ة الق�سية 
الت��ي ه��زت ال��راأي الع��ام التون�س��ي، وطال��ب م�رسعون 
خاللها باأن يديل رئي�س احلكومة باإفادة اأمام الربملان.
وكان��ت وزارة ال�سحة اأعلن��ت اأن ال�سبب املحتمل لوفاة 
الر�س��ع يع��ود اإىل اإ�ساب��ة ال�سحاي��ا بجرثوم��ة ج��راء 

التلوث ولي�س ب�سبب حقنهم بدواء منتهي ال�سالحية.
وقال��ت القائمة باأعمال وزير ال�سح��ة،  �سونيا بن �سيخ 
يف موؤمتر �سحايف اأم�س االثنني اإن من بني 20 ر�سيعًا 
يرقدون يف ق�سم التولي��د تويف يومي اخلمي�س واجلمعة 
11 تراوح��ت اأعمارهم بني 7 و8 اأ�سهر باالإ�سافة اإىل 
ر�سي��ع اآخ��ر ت��ويف �سب��اح االأح��د. واأك��دت اأن اأ�سب��اب 
الوفي��ات ناجمة وفق��ًا للمعاين��ات االأولية ع��ن "تعفن 
جرثوم��ي يف املحي��ط اال�ست�سفائ��ي"، نافي��ة فر�سي��ة 
ا�ستعم��ال دواء منتهي ال�سالحي��ة. وك�سفت الوزيرة يف 
ت�سخي�سه��ا للم�س��اكل التي يواجهها قط��اع ال�سحة يف 

تون���س اأن "قط��اع ال�سح��ة برمت��ه يف حالة ط��وارئ"، 
وتابع��ت "هناك اإ�سكاليات يف قط��اع ال�سحة ككل )...( 
اأبن��اء القط��اع اأطلق��وا يف العدي��د من امل��رات �سيحات 
ف��زع". وقدم وزير ال�سحة ال�سابق عبد الروؤوف ال�رسيف 
ا�ستقالته ال�سبت اإث��ر احلادثة، و�رسعان ما قبلها رئي�س 
احلكوم��ة ال��ذي وع��د "مبحا�سب��ة كل تق�س��ري اإن ثبت". 
وفتح��ت وزارة ال�سح��ة حتقيق��ًا يف اأ�سب��اب الوفي��ات 
ال�سب��ت لتحديد امل�سوؤوليات، ويت��م منذ ذلك تاريخ رفع 
عين��ات م��ن الق�سم الذي يرق��د فيه الر�س��ع للتحليل يف 

خمابر خمت�سة لتحديد ال�سبب االأ�سا�سي للتعفن.

البرلمان التونسي يستدعي رئيس الحكومة بسبب وفاة الرضع

عون يدعو األمم المتحدة لوقف انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية

الخطوات اإلجرائية لقرارات بوتفليقة تقلق المعارضة الجزائرية: "تمديد للوالية الرابعة" و"تدخل أجنبي"

ترامب: ال أريد أن يكون 
ألبرت آينشتاين قائد 

طائرتي

 رفضت أحزاب سياسية معارضة 
القرارات التي أعلنها الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة، أمس اإلثنين، 
وأعلنت عقد لقاء طارئ اليوم 

األربعاء، إلصدار موقف موحد بشأن 
التطورات ومقترحات الرئيس 

بوتفليقة.

تونس - وكاالت

إدلب - وكاالت

اأكد الرئي���س اللبناين مي�سال عون �رسورة 
وق��ف االنته��اكات االإ�رسائيلي��ة لل�سي��ادة 

اللبنانية يف الرب والبحر واجلو.
وقال عون، خالل ا�ستقباله اليوم يف ق�رس 
بعب��دا ببريوت وكي��ل االأمني الع��ام لالأمم 
املتحدة لعمليات ال�سالم جان بيار الكروا 
بح�س��ور قائ��د الق��وات الدولي��ة العامل��ة 
يف اجلن��وب اللبن��اين "يونيفي��ل" اجلرنال 
�ستيفان��و دل ك��ول وممث��ل االأم��ني الع��ام 
ل��الأمم املتح��دة يف لبنان ي��ان كوبيت�س، 
معار�س��ة  يواج��ه  ي��زال  ال  لبن��ان  اإن 
اإ�رسائيلي��ة لرت�سي��م احل��دود البحري��ة يف 
املنطقة االقت�سادي��ة اخلال�سة، على رغم 

االقرتاحات التي قدمت يف هذا االجتاه".
ون��ّوه عون ب�"التع��اون الوثيق القائم بني 
اجلي���س اللبن��اين وق��وات يونيفي��ل ال��ذي 
ي�ساه��م يف تعزي��ز االأم��ن واال�ستق��رار يف 

املنطقة احلدودية".
االأمم  "تاأكي��د  الك��روا  ج��ّدد  جهت��ه  م��ن 
املتحدة عل��ى اأهمية التعاون مع احلكومة 
اللبناني��ة يف خمتل��ف املج��االت ال �سيما 
عم��ل " يونيفي��ل"، متمني��ًا اأن يتع��زز هذا 
التع��اون خ�سو�س��ًا بعد ت�سكي��ل احلكومة 
اجلدي��دة، مقّدراً الدور ال��ذي يلعبه اجلي�س 

يف اإطار حفظ ال�سالم على احلدود".
واأ�ساف امل�س��وؤول االأممي، "تطرقنا اأي�سًا 
اللبناني��ة  ال�سلط��ات  ب��ني  التع��اون  اىل 
اأ�سا�سي��ة  وه��ي  املتح��دة،  االأمم  وق��وات 
بالن�سب��ة اإلين��ا خ�سو�س��ًا واإنن��ا نتواج��د 
يف اجلن��وب اللبناين منذ عق��ود، ما �ساهم 
يف تهدئ��ة االأو�س��اع رغم ح�س��ول بع�س 
امل�ساكل التي نعاجلها �سويًا مع ال�سلطات 
اللبناني��ة، ولهذا ال�سبب نعّل��ق اأهمية على 
هذا التع��اون الثابت مع الدول��ة اللبنانية 
وم��ع  اجلن��وب  يف  املحلي��ة  وال�سلط��ات 
ال�سكان اأي�سًا، وهذا ما ي�سمح لنا باحرتام 
وتنفيذ املهام املطلوبة منا وفق القرارات 
الدولي��ة عرب حرية حتركن��ا والتعاطي مع 

االأحداث عند ح�سولها".
وقال الكروا: "نحن نقّدر ما �سمعناه اليوم 
من جتديد لدع��م لبن��ان لليونيفيل واالأمم 

املتحدة".

الجزائر - وكاالت

دمشق تندد بتصريحات بحليف ترامب عن سيادة إسرائيل على الجوالن
 

 ن��ددت دم�سق، بتعه��د ليند�سي غراه��ام، ال�سنات��ور االأمريكي 
املق��رب م��ن الرئي���س دونال��د ترام��ب، بالعمل عل��ى اعرتاف 
بالده ب�سيادة اإ�رسائيل على مرتفعات اجلوالن، موؤكدة اأن هذه 

الت�رسيحات تعرب عن "الغطر�سة" االأمريكية.
ال�سوري��ة، وف��ق  واأك��د م�س��در ر�سم��ي يف وزارة اخلارجي��ة 
ت�رسيحات نقلته��ا وكالة االأنباء الر�سمي��ة �سانا، اإدانة بالده 
"باأ�س��د العبارات" لت�رسيحات غراه��ام التي قال اإنها "تعرب 
عن عقلية الهيمنة والغطر�س��ة لالإدارة االأمريكية ونظرتها اإىل 

ق�سايا املنطقة بعيون �سهيونية".
وراأى اأن الت�رسيحات "ال تنم فقط عن اجلهل بحقائق التاريخ 
واجلغرافي��ا ب��ل ت�س��كل الدليل االأح��دث عل��ى ازدراء الواليات 
املتح��دة لل�رسعية الدولية، وانتهاكاته��ا الفا�سحة، وال�سافرة 

للقانون الدويل".
وتعه��د غراه��ام خ��الل زيارت��ه االإثن��ني ملرتفع��ات اجلوالن 
برفقة رئي���س الوزراء اال�رسائيلي بنيام��ني نتانياهو، بالعمل 
عل��ى اعرتاف وا�سنطن باجلوالن جزءاً من اإ�رسائيل "االآن واإىل 

االأبد".
وق��ال: "م��ن الناحي��ة اال�سرتاتيجي��ة، اأق��ف عل��ى اإح��دى اأهم 

مناط��ق دول��ة اإ�رسائي��ل، مل��ن �سنعيده��ا؟ ه��ل �سنعيده��ا اإىل 
الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد؟ ال اأعتقد ذلك".

واأ�س��اف، واإىل جانبه ال�سفري االأمريك��ي ديفيد فريدمان "هل 
�سنعطيه��ا لرو�سيا؟ ال اأعتق��د ذلك. ولذلك فاإن فكرة اإعطاء هذه 
املنطق��ة الأي جه��ة اأخ��رى مرفو�س��ة". وج��اءت ت�رسيح��ات 
غراه��ام املقرب م��ن ترامب قبل �سهر تقريب��ًا من االنتخابات 
االإ�رسائيلي��ة يف 9 اأبري��ل )ني�سان( املقب��ل. وي�سعى نتانياهو 
من��ذ ف��رتة اإىل اقن��اع الوالي��ات املتح��دة وغريها م��ن الدول 
باالعرتاف ب�سي��ادة اإ�رسائيل على اجل��والن، التي احتلتها من 
�سوري��ا يف ح��رب 1967 و�سمتها يف 1981، اإال اأن املجتمع 

الدويل مل يعرتف بذلك.
الوالي��ات  �سّوت��ت  املا�س��ي،  الث��اين(  نوفمرب)ت�رسي��ن  ويف 
املتحدة الأول مرة �سد قرار �سنوي لالأمم املتحدة ُيدين احتالل 

اإ�رسائيل للجوالن.
ويف خط��وة كب��رية عن��د اإ�رسائي��ل، اع��رتف ترام��ب بالقد���س 
عا�سم��ة للدولة العربية يف 2017، ونق��ل ال�سفارة االأمريكية 

اإىل املدينة املتنازع عليها، ما اأثار غ�سب الفل�سطينيني.
وال تزال �سوريا واإ�رسائيل ر�سميًا يف حرٍب رغم اأن خط الهدنة 
يف اجل��والن بق��ي هادئ��ًا باملجمل ط��وال عقود حت��ى اندالع 

النزاع داخل �سوريا، يف 2011.

دمشق - وكاالت
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