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مغادرة  3آالف نازح مخيم الركبان إلى وسط سوريا

3

ما هي "جماعة التوحيد الوطنية" المتهمة بمجزرة سريالنكا

دم�ش��ق  -وكاالت  :غ��ادر �أك�ثر م��ن � 3آالف ن��ازح خمي��م الركب��ان ق��رب احلدود
ال�س��ورية الأردني��ة ،وتوجه��وا �إىل مدين��ة حم�ص و�س��ط �س��وريا .وقال م�ص��در يف
حمافظ��ة حم���ص" :و�ص��ل� ،إىل مع�بر جليغ��م يف ريف حم���ص ال�رشق��ي� ،أكرث من
ثالث��ة �آالف �ش��خ�ص ،وق��د جهزت املحافظة له��م حافالت لنقله��م �إىل مراكز �إيواء
م�ؤقتة يف مدينة حم�ص حلني نقلهم �إىل بلداتهم وقراهم".و�أ�ضاف امل�صدر" :غادر
حوايل � 7آالف �ش��خ�ص منذ حوايل �شهر خميم الركبان ،رغم منع القوات الأمريكية
املوج��ودة يف قاع��دة التنف الأهايل م��ن املغادرة ،والتوج��ه �إىل حمافظة حم�ص
رغم الظروف الإن�س��انية ال�سيئة" .و�أكد م�ص��در يف املجل�س املحلي ملخيم الركبان
خ��روج حوايل � 200س��يارة تق��ل مئات العائالت اليوم باجت��اه معرب جليغم �رشق
حم�ص بعد ح�صولهم على املوافقة ،م�شرياً �إىل �أن �آالف ًا مازالوا يف املخيم بانتظار
خروجهم خالل ال�ش��هر القادم .و�أ�ضاف امل�صدر":يعي�ش يف املخيم حالي ًا اكرث من
� 50ألف �ش��خ�ص و�سط �أو�ضاع �إن�س��انية �سيئة للغاية ال يوجد طعام وال خدمات
طبية ،وامل�ساعدات التي و�صلت املخيم منذ �شهرين نفدت تقريب ًا والأهايل يبحثون
يف البادية عن االع�شاب حتى تكون لهم طعاماً".

ألمانيا ستساهم بمليون دوالر لدعم الشرطة العراقية
بغ��داد  -وكاالت� :أعلنت البعثة الأممي��ة يف العراق "يونامي"� ،أن احلكومة الأملانية
�ست�س��اهم مببلغ �إ�ض��ايف قدره مليون و�أربعة ع�رش �ألف دوالر �أمريكي لدعم عمليات
التحقيق اجلنائي وال�رشطة املحلية يف العراق.
وقال��ت البعث��ة يف بيان �ص��حفي �أن دعم هذه املح��اور ي�أتي بو�ص��فها حماور ذات
�أولوي��ة لدى برنامج احلكومة العراقية امل�س��تمر لإ�ص�لاح قط��اع الأمن عرب برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي الذي �سيتوىل �إدارة وتنفيذ هذه املنحة ،بح�سب ما ذكر موقع
:بغداد بو�ست" الإخباري.
و�أ�ضاف �أن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يقدر للحكومة الأملانية متويلها ال�سخي
لتنفيذ هذا العمل الهام يف العراق.
وتابع �أن هذه املنحة �ست�ساهم يف تنفيذ العديد من الأن�شطة يف مقدمتها دعم تنفيذ
وثيقة �ض��وابط العمل القيا�س��ية للتحقيقات اجلنائية ووثيقة خارطة طريق ال�رشطة
املحلي��ة واخلدمي��ة ودع��م منظم��ات املجتمع امل��دين لتطوير ال�رشاكة ب�ين ال�رشطة
واملجتمع على امل�ستوى املحلي.

مسؤول فلسطيني:
الدول العربية قدمت  4التزامات مهمة
القد�س  -وكاالت � :أكد ع�ض��و اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�س��طينية� ،أحمد
جم��دالين� ،أن اجتم��اع وزراء اخلارجية العرب ،الذي انعق��د يف القاهرة الأحد ،قدم
 4التزامات مهمة جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،م�شرياً �إىل �أن هذه االلتزامات كفيلة
بحماية احلقوق الفل�سطينية.
وق��ال جم��دالين� ،إن "اجتماع الوزراء العرب قدم  4التزامات رئي�س��ية ،وهي توفري
�ش��بكة �أمان عربية ،وعدم التعاطي مع ما ي�س��مي ب�صفقة القرن ،وااللتزام مببادرة
ال�س�لام العربي��ة لأي ح��ل ،والدفاع عن عروب��ة القد�س ،والتم�س��ك باعتبار منظمة
التحري��ر املمث��ل ال�رشعي والوحيد للفل�س��طينيني" .و�أ�ض��اف جم��دالين� ،أن "التزام
ال��دول العربية بتوفري  100مليون دوالر �ش��هرياً� ،ض��من �ش��بكة الأم��ان العربية،
بالإ�ض��افة �إىل الإيرادات املحلية وبع�ض امل�س��اعدات اخلارجية املختلفة� ،ستمكن
احلكومة الفل�سطينية من توفري احلد الأدنى لدفع الرواتب ،والنفقات الت�شغيلية".

سريالنكا  -وكاالت

اتهم��ت حكوم��ة �رسيالن��كا اجلماع��ة
الإ�س�لامية املتطرف��ة "التوحي��د الوطني��ة"
بالت��ورط يف االعت��داءات الدامي��ة الت��ي
�رضب��ت اجلزي��رة �أثن��اء �ص�لاة عي��د
الف�ص��ح ،والت��ي �أوقع��ت قراب��ة  300قتي��لٍ .
ورغ��م �أن اجلماع��ة مل ت�ص��در بيان�� ًا يتبن��ى
العملي��ة الإرهابي��ة� ،إال �أن احلكوم��ة �أك��دت
�أنه��ا م�س���ؤولة ع��ن املجزرة ،ما �س��لط ال�ض��وء

ك�ش��فت يف  ،2016مغ��ادرة  32م�س��لم ًا
م��ن مواطنيه��ا �أرا�ض��ي اجلزي��رة ،الت��ي يدين
�أغلب �س��كانها �إم��ا بالبوذي��ة� ،أو الهندو�س��ية،
وبدرج��ة �أق��ل بالإ�س�لام وامل�س��يحية،
�إىل اخل��ارج للقت��ال يف �ص��فوف داع���ش.
وح�س��ب تقري��ر ملوق��ع "بي ب��ي �س��ي"ُ ،يعتقد
�أن اجلماع��ة املتهم��ة بالتفج�يرات ،انف�ص��لت
ع��ن جمموع��ة مت�ش��ددة �أخ��رى يف الب�لاد
تدع��ى "جماع��ة التوحي��د يف �رسيالن��كا".
وكان��ت ال�رشط��ة ال�رسيالنكي��ة �ض��بطت

عل��ى التنظي��م املجه��ول خ��ارج �رسيالن��كا.
عرفت جماعة التوحيد الوطنية ،خا�ص ًة بعمليات
�رسية لتخريب متاثيل بوذية ،و�إ�صدار من�شورات
تهاج��م البوذي�ين والهندو���س ،يف اجلزي��رة.
واعتقل��ت ال�س��لطات املتح��دث با�س��م
اجلماع��ة وزعيمه��ا عب��د ال��رازق يف 2016
بتهم��ة التحري���ض عل��ى العن�رصي��ة،
قب��ل �أن ُتف��رج عن��ه يف الع��ام نف�س��ه.
ورغ��م �أن �رسيالن��كا مل تع��رف �رصاع��ات
�ض��د جماع��ات ديني��ة ن�س��بياً� ،إال �أنه��ا

مصر تعلن استضافة قمتين حول السودان وليبيا غدًا
القاهرة  -وكاالت

�أعلنت الرئا�س��ة امل�رصية �أنها �ست�ست�ض��يف ،اليوم
الثالث��اء ،اجتماعني على م�س��توى القمة ،للتباحث
يف ال�ش�أنني ال�سوداين والليبي.
و�سي�ست�ض��يف الرئي���س امل��صري عب��د الفت��اح
ال�سي�س��ي ،ب�ص��فته رئي�س االحت��اد الأفريق��ي ،قمة
ت�ش��اورية لل�رشكاء الإقليميني لل�س��ودان ،مب�شاركة
الرئي�س الت�شادي �إدري�س ديبي ،والرئي�س اجليبوتي
�إ�س��ماعيل عم��ر جيل��ة ،والرئي���س الروان��دي ب��ول
كاجام��ي ،والرئي���س الكونغ��ويل �سا�س��و نيج�س��و،
والرئي���س ال�ص��ومايل عب��د اهلل فرماج��و ،والرئي�س
اجلن��وب �أفريق��ي �س�يريل رامافوزا ،ومو�س��ى فقيه
رئي�س مفو�ض��ية االحت��اد الأفريقي ،وكذلك دميكي
ماكون�ين نائ��ب رئي���س ال��وزراء الإثيوب��ي ،وتوت
جالواك م�ست�ش��ار رئي�س جنوب ال�س��ودان لل�ش���ؤون
الأمني��ة ،ومبعوث�ين ع��ن ر�ؤ�س��اء كل م��ن �أوغن��دا
وكينيا ونيجرييا.

وذك��رت الرئا�س��ة امل�رصي��ة� ،أن القم��ة ت�س��تهدف
"مناق�ش��ة تطورات الأو�ض��اع يف ال�سودان وتعزيز
ال�س��بل
العم��ل امل�ش�ترك ،والتباح��ث ح��ول �أن�س��ب ُ
للتعام��ل م��ع امل�س��تجدات الراهن��ة عل��ى ال�س��احة
ال�س��ودانية ،وكيفية امل�س��اهمة يف دعم اال�س��تقرار
وال�سالم هناك".
وت�ش��هد القم��ة متثيل عدد من املنظم��ات الإقليمية
املنخرط��ة يف ال�ش���أن ال�س��وداين ،حي��ث ت�ش��ارك
جمهوري��ة الكونغو الرئي�س احل��ايل للم�ؤمتر الدويل
للبح�يرات العظم��ى ،وكذل��ك جمهوري��ة �إثيوبي��ا
الدميقراطي��ة الفيدرالي��ة الرئي���س احل��ايل لتجم��ع
الإيجاد ،ف�ض� ً
لا عن ترويكا االحتاد الأفريقي التي
ت�ض��م الرئي�س ال�س��ابق واحلايل والق��ادم لالحتاد،
روان��دا وم��صر وجن��وب �أفريقي��ا ،ودول ج��وار
ال�سودان.
وكان رئي�س مفو�ض��ية االحتاد الأفريقي قد �ش��دد،
ال�س��بت ،على ��ضرورة "تواف��ق" ال�س��ودانيني على
املرحل��ة االنتقالي��ة ،وذلك خالل لقائ��ه مع رئي�س

اللجنة ال�سيا�سية باملجل�س الع�سكري االنتقايل عمر
زين العابدين ،يف الق�رص اجلمهوري يف العا�ص��مة
اخلرطوم ،ح�سب بيان �صادر عن املجل�س.
ويف � 11إبري��ل /ني�س��ان اجل��اري ،ع��زل اجلي���ش
ال�س��وداين عمر الب�شري من الرئا�سة ،بعد ثالثة عقود
م��ن حكمه الب�لاد ،على وق��ع احتجاجات �ش��عبية
متوا�صلة منذ نهاية العام املا�ضي.
ي�ش��ار �إىل �أن جمل�س ال�س��لم والأمن التابع لالحتاد
الأفريق��ي� ،أعل��ن الإثنني املا�ض��ي� ،إمهال املجل�س
الع�س��كري ال�س��وداين  15يوم�� ًا لت�س��ليم ال�س��لطة
حلكوم��ة مدني��ة� ،أو تعلي��ق ع�ض��وية اخلرط��وم يف
االحتاد.
كم��ا ي�ست�ض��يف ال�سي�س��ي اجتم��اع قم��ة الرتويكا
ورئا�سة جلنة ليبيا يف االحتاد الأفريقي ،مب�شاركة
رئي�س��ي روان��دا وجن��وب �أفريقيا ،ع�ض��وي ترويكا
االحت��اد الأفريق��ي ،ورئي���س جمهوري��ة الكونغ��و
ب�ص��فته رئي�س�� ًا للّجن��ة املعنية بليبي��ا يف االحتاد
الأفريقي ،ورئي�س املفو�ضية الأفريقية.

جمموع��ة م��ن املتفج��رات يف يناير(كان��ون
الث��اين) املا�ض��ي بع��د اعتق��ال �أربع��ة رج��ال
م��ن جمموع��ة �إ�س�لامية ت�ش��كلت حديث��اً.
و�أفادت تقارير �ص��حافية بارتباط �أع�ضاء من
داع�ش يف الهند بعنا�رص �إرهابية يف �رسيالنكا
القريب��ة ،وت�ض��اعفت املخ��اوف م��ن ن�ش��اط
العنا�رص املتطرف��ة يف �رسيالنكا عقب هزمية
تنظي��م داع���ش يف الع��راق و�س��وريا ،وع��ودة
مقاتلني �رسيالنكيني حمتملني من التنظيم �إىل
بالدهم

تركيا ترفض إنهاء إعفائها من
العقوبات األمريكية على إيران
انقرة  -وكاالت

�أعلنت تركيا �أنها لن حترتم العقوبات املفرو�ض��ة على
واردات النف��ط من �إي��ران ،بعد قرار الرئي���س الأمريكي
دونال��د ترام��ب ،ب�إنه��اء الإعف��اءات مل�ش�تري النف��ط
م��ن طهران .ونقل��ت وكالة الأنب��اء الرتكية الر�س��مية،
ع��ن وزير اخلارجي��ة مولود ت�ش��او�ش �أوغل��و "ال نقبل
بالعقوب��ات الأحادية اجلانب وال الإم�لاءات املتعلقة
بطبيع��ة العالقات التي نقيمها مع جرياننا" ،م�ض��يف ًا
�أن خطوة الواليات املتحدة لإنهاء الإعفاءات لن تخدم
ال�س�لام واال�س��تقرار الإقليمي�ين .وق��رر ترام��ب �إنهاء
الإعفاءات التي �س��مح مبوجبه��ا لـ  8دول ب�رشاء النفط
الإيراين ،و�ض��مان "�ص��ادرات �صفر" من اخلام يف هذا
البل��د ،واعتباراً من مطلع مايو(�أيار) املقبل� ،س��تواجه
ال�ص�ين ،والهند ،وكوريا اجلنوبي��ة ،وتركيا ،واليابان،
وتاي��وان ،و�إيطالي��ا ،واليون��ان ،عقوب��ات �أمريكية �إذا
ا�س��تمرت يف �رشاء النفط الإيراين .ويف نوفمرب(ت�رشين
الث��اين) املا�ض��ي� ،أع��ادت وا�ش��نطن فر���ض عقوب��ات
اقت�صادية �شديدة على طهران.

الجزائر :فشل ندوة بن صالح السياسية وتطلع إلى "ثالثاء عسكري"
فشلت ندوة المشاورات السياسية
لحل األزمة الراهنة في الجزائر  ،بعد
مقاطعة شبه شاملة لها من قبل
األحزاب السياس��ية ،فيما غاب رئيس
الدولة نفسه عبد القادر بن صالح عن
الندوة ،تزامنا مع بدء الحديث عن
تقديمه استقالته ،لتسهيل مهمة
الجيش في تقديم مقترحات حل
سياسي ينهي األزمة.

الجزائر  -وكاالت

قاع��ة ق��صر الأمم ،الت��ي احت�ض��نت ك�برى الأحداث
ال�سيا�سية والتاريخية يف اجلزائر ،كانت االثنني على
موعد مع �إخفاق �سيا�سي لنب �صالح ،يف جل�سة هزيلة
غ��اب عنها هو نف�س��ه وغاب فيها كب��ار الفاعلني يف
امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر ،ب�سبب املقاطعة ال�شاملة
التي �أعلنها جمموع الأحزاب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
امل�ستقلة والن�شطاء� .أربعة �أحزاب فقط ح�رضت اللقاء،
هي "حركة الإ�ص�لاح" وحزب "التجديد" و"التحالف
اجلمهوري" ،و"جبهة امل�ستقبل" ،التي اختار ممثلها،
عب��د العزيز بلعيد ،االن�س��حاب مبا��شرة بعد االفتتاح
ب�س��بب غياب بن �صالح ومنع الإعالميني من ح�ضور
الن��دوة .وبرغ��م الف�ش��ل الذري��ع للندوة الت��ي كان بن
�ص��الح يراهن عليها للح�صول على توافقات �سيا�سية
ونيل اعرتاف ل�شخ�صه ،ف�إن املجموعة املوالية لنظام
الرئي���س امل�س��تقيل عب��د العزي��ز بوتفليق��ة ،والتي ما
زالت مت�س��ك مب�ؤ�س�سة الرئا�سة ،تبدو يف حالة غيبوبة
وجتاه��ل تام �إزاء الواقع ال�سيا�س��ي ال��ذي يرف�ض كل
هذا امل�سار.
وتق��ود املجموع��ة خط��وات الرم��ق الأخري للت�ص��دي
لأي حماول��ة لتغي�ير اخلط��ة ال�سيا�س��ية امل�ؤدي��ة �إىل
انتخاب��ات رئا�س��ية مق��ررة يف الراب��ع يوليو/مت��وز
املقب��ل ،والت��ي ترف���ض كل الأح��زاب وال�شخ�ص��يات
املهم��ة الرت�ش��ح �أو امل�ش��اركة فيه��ا .كم��ا ترف���ض

البلدي��ات املكلف��ة بالتنظيم امل�ش��اركة يف تنظيمها،
ورف���ض الق�ض��اة الإ��شراف عليها .ويف هذا ال�ص��دد،
ق��ال �أمني عام الرئا�س��ة اجلزائرية ،حب��ة العقبي ،يف
ت�رصي��ح لل�ص��حافيني �إن "االنتخاب��ات الرئا�س��ية
�س��تجرى يف موعده��ا املح��دد يف الراب��ع م��ن يوليو
(مت��وز) املقب��ل" .لك��ن �أك�ثر م��ا �أث��ار الفاعل�ين
ال�سيا�س��يني واملراقبني للم�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر،
لي���س ت�رصيح العقب��ي ،الذي يجانب تط��ورات الواقع

ال�سيا�س��ي ويتجاه��ل كل املعطي��ات الت��ي ت�ش�ير �إىل
��ضرورة �إرج��اء االنتخاب��ات الرئا�س��ية املقبل��ة عن
موعده��ا املقرر ،بل ظهوره ال�سيا�س��ي ،الذي اعتربته
القوى ال�سيا�سية والن�شطاء ا�ستفزازا �سيا�سيا �صارخا.
وبالن�سبة له�ؤالء فالعقبي هو املدبر الرئي�س للقرارات
الرئا�س��ية يف عهد بوتفليقة ،و�أمني �رسه حيث ي�ش��غل
من�ص��ب �أم�ين عام الرئا�س��ة منذ �س��نوات ،وكان �أبرز
مهند�س��ي تر�ش��ح الرئي�س امل�س��تقيل لوالية رئا�س��ية

خام�س��ة� ،إ�ض��افة �إىل كون��ه عو���ض الهيئ��ة القيادية
حلزب "جبهة التحري��ر الوطني" ،الذي يطالب احلراك
ال�ش��عبي بحله وحتييده عن امل�ش��هد ال�سيا�سي .وقال
رئي���س ح��زب "التجدي��د والتنمي��ة" �أ�س�ير طيب��ي �إن
"غي��اب رئي�س الدولة عن الندوة ال�سيا�س��ية ،وتر�ؤ�س
حب��ة العقب��ي ،وه��و ي�ش��غل من�ص��ب موظ��ف ولي���س
من�صبا �سيا�س��يا ،هو �إهانة وا�ستفزاز لل�شعب والطبقة
ال�سيا�س��ية  ،م�ض��يف ًا �أن "ا�س��تمرار وجود �شخ�ص��يات
مثل حبة العقبي وبن �ص��الح يف الرئا�سة ونور الدين
ب��دوي يف احلكومة ،ي�ؤك��د �أن النظ��ام البوتفليقي ما
زال م�س��تمرا ،و�أن رجال��ه برغ��م رحي��ل بوتفليق��ة ما
زال��وا يقاوم��ون حم��اوالت التغي�ير" .وتاب��ع قائال:
"ميكن الآن �أن نفهم ملاذا ي�رص احلراك ال�شعبي على
رحيل رموز نظام بوتفليقة".
ويف ال�س��ياق ق��ال املحلل ال�سيا�س��ي م��روان لونا�س
�إن "ظه��ور حب��ة العقبي ب��كل ما ميثله هذا ال�ش��خ�ص
م��ن عمق ونفوذ وكونه مهند���س العديد من اخليارات
ال�سيا�سية ووالئه الكبري للرئي�س بوتفليقة ،وت�رصيحه
�أن االنتخاب��ات �س��تجري يف وقته��ا ،ال ميك��ن �إال �أن
يفه��م �أن رج��االت نظ��ام بوتفليق��ة م��ا زال��ت تقاوم
وحت��اول �أن ت�ض��ع ب�ص��متها ال�سيا�س��ية يف خط��وات
املرحلة املقبلة" .بدوره ،اعترب املحلل ال�سيا�سي زهري
بوعمامة �أن "م�آالت الف�ش��ل الت��ي انتهت �إليها الندوة
ال�سيا�س��ية التي دعا �إليها بن �صالح ،وامل�شهد املهني
بغياب��ه عنها وتر�ؤ�س حب��ة العقبي له��ا ،يفرت�ض �أن

يكون �آخر حمطة وفر�ص��ة للمجموعة املح�سوبة على
الرئي�س امل�ستقيل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي وف�سح
املجال �أمام احلل ال�سيا�س��ي" الذي يطالب به احلراك
ال�شعبي والقوى ال�سيا�س��ية املعار�ضة منذ بدء الثورة
ال�سلمية يف  22فرباير� /شباط املا�ضي.
�إىل ذل��ك ،ق��د يح�س��ب �إخف��اق ب��ن �ص��الح يف ندوته
ال�سيا�س��ية �ضده ،ما قد يدفعه �إىل التنحي عن من�صبه
ومن��ح الفر�ص��ة للجي���ش لالنتق��ال �إىل مرحل��ة ح��ل
مر�ض ومقبول ،خا�صة �أن قيادة اجلي�ش التي
�سيا�سي ٍ
كانت تتم�سك باحلل الد�ستوري قبل الثالثاء املا�ضي،
وت�ص��ف مطالب ال�ش��عب بالتعجيزية ،عادت عن ذلك
الثالثاء املا�ض��ي .وكان قائ��د �أركان اجلي�ش ،الفريق
�أحم��د قاي��د �ص��الح ،ق��د �أعلن ع��ن القب��ول ب�إمكانية
اللجوء �إىل حل �سيا�س��ي يتقارب مع احلل الد�ستوري،
�إذ قال الأ�سبوع املا�ضي �إن "كل الآفاق مفتوحة �أمام
كل احلل��ول املمكن��ة" .ويف ال�س��ياق ،يج��ري احلديث
عن �إمكانية �أن يلج�أ اجلي�ش بعد ا�س��تقالة بن �ص��الح
�إىل عقد اجتم��اع للمجل�س الأعلى للأمن للإعالن عن
مقرتح ت�شكيل جمل�س رئا�س��ي يعني حكومة انتقالية
لف�ترة حم��دودة ،خا�ص��ة �أن اجلي�ش ي�س��عى �إىل �إنهاء
�رسي��ع للأزم��ة ال�سيا�س��ية .وتط��رح بع���ض التقارير
�أ�س��ماء وزي��ر اخلارجي��ة ال�س��ابق �أحم��د الإبراهيم��ي
ورئي���س احلكوم��ة ال�س��ابق مول��ود حمرو���ش لقيادة
املجل�س الرئا�سي ،فيما يتوىل رئي�س احلكومة الأ�سبق
�أحمد بن بيتور قيادة حكومة انتقالية.

