
 أكييد األميين العام للرئاسة اجلزائرية 
حبة العقبي أمس أن االنتخابات الرئاسية 
ستجرى في موعدها احملدد في الرابع من 
يوليو املقبل مشيرا إلى أنه يجري التحضير 

لها على قدم وساق »بغرض إجناحها«.
وقيييييال حييبيية الييعييقييبييي فيييي تييصييريييح 
للصحفين قبل انطالق لقاء تشاوري بن 
الرئيس اجلزائري املؤقت عبد القادر بن 
صالح واألحزاب السياسية والشخصيات 
الييوطيينييييية وممييثييلييي املييجييتييمييع املييدنييي إن 
»الرئاسة متمسكة بتنظيم الرئاسيات في 

وقتها احملدد«.
وأوضح أن »الرئاسة تعلق آماال كبيرة 
على هييذا اللقاء التشاوري بن األحييزاب 
السياسية واجلمعيات املدنية واخلبراء 
ورجال القانون من أجل إجناحه وإجناح 

املوعد الرئاسي املقبل«
وبشأن مقاطعة أحزاب املعارضة للقاء 
قييال األميين العام للرئاسة اجلزائرية إن 
»التشاور فيه سيكون بن كل الفاعلن ومن 
بينهم املعارضة ألن املوضوع أساسي في 
مجال القانون الدستوري«. وانطلقت أمس 
مشاورات بن بن صالح والطبقة السياسية 
واملجتمع املدني وممثلي النقابات. وتناول 
اللقاء مهام الهيئة التي ستكلف بتحضير 
وتنظيم االنتخابات الرئاسية املقررة في 
الرابع من يوليو املقبل فضال عن الشروط 
التي يتعن جتميعها لضمان فعالية سيرها 

وحتديد النص القانوني املتعلق بإنشاء 
الهيئة والتصديق عليها. 

من جهة أخرى، سقط عدد من األشخاص 
بن قتيل وجريح، إثر انهيار جزء من عمارة 

سكنية في العاصمة اجلزائرية.
وقيييال شييهييود عيييييان إن احلييادثيية التي 
وقعت في حي القصبة العتيق، تسببت في 

دفن نحو 8 أشخاص حتت األنقاض.
ولم حتدد فرق اإلغاثة التابعة لقوات 
الدفاع املدني اجلييزائييري، عدد الضحايا، 
لكْن أشارشهودعيان إلى وجود 5 أشخاص 
حتت األنقاض، ووفاة طفل عمره 3 سنوات 

برفقة والده.
وتييوجييه والييييي اجليييزائييير الييعيياصييميية، 
عييبييدالييقييادر زوخ، إلييى ضاحية ”جامع 
كتشاوة التركي“، ملعاينة موقع احلادثة، 
لكن مواطنن غاضبن طييردوه من املكان، 
وحييمييلييوا حكومته مسؤولية استمرار 

االنهيارات.
من جهة ثانية، قال التلفزيون اجلزائري، 
أمييس، إنه مت توقيف خمسة مليارديرات 
جزائرين في إطييار حتقيقات في قضايا 

فساد.
وأضاف تلفزيون »النهار«، أن اخلمسة 
هم يسعد ربييراب، الذي يعتبر أغنى رجل 
أعمال في اجلزائر، وأربعة أشقاء من عائلة 
كونيناف، التي يقال إنها مقربة من الرئيس 

اجلزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
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اإلعمار إلعادة  دوالر  تريليون  من  ألكثر  يحتاج  العراق  اخلطيب: 
كشف وزير الكهرباء العراقي لؤي اخلطيب عن حاجة 
العراق الستثمارات أجنبية تتجاوز تريليون دوالر 
إلعييادة أعمار الييعييراق، وتطوير قطاع الطاقة بجميع 
مفاصله بعد الدمار الذي حلق بالبالد من جراء األعمال 

اإلرهابية.

وقال اخلطيب ، خالل افتتاح معرض ومؤمتر الطاقة 
السادس :«لدينا فرص استثمارية كبيرة في مجال إعادة 
البناء واإلعمار ومشاريع الطاقة تتجاوز تريليون دوالر 
على خلفية الدمار الذي شهدته البالد من جراء األعمال 

اإلرهابية خالل السنوات املاضية«.

وأضيياف أن »احلكومة العراقية ماضية في تطوير 
مشاريع اإلصالح االقتصادي وفتح منافد االستثمار أمام 
الشركات العاملية، وجذب أكبر قدر ممكن من الشركات 
للدخول في السوق العراقية، ولدينا خارطة طريق 

واسعة جلذب الشركات العاملية إلعادة العمار والبناء«.
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السوريون  الالجئون  أملانيا: 
ال يرغبون بالعودة طواعية

   
أعلنت احلكومة األملانية أن جزءا ضئيال للغاية من السورين الذين 

جلأوا إلى أملانيا عادوا مرة أخرى إلى وطنهم.
وجاء في رد احلكومة االحتادية على استجواب من حزب اخلضر 
األملاني على نسخة منه أن 199 شخصا على مستوى أملانيا، قدموا 
طلبات لتلقي دعم مالي من احلكومة األملانية لتنفيذ »عودتهم الطوعية« 

إلى سورية في عام 2017.
وأضافت احلكومة أنها دعمت بالفعل عودة 466 شخصا إلى سورية 
في عام 2018، الفتة إلى أن 77 الجئا طلبوا هذه املساعدة خالل الربع 

األول من هذا العام.
وليس هناك بيان إحصائي يسجل الدوافع التي حترك السورين أو 

الفلسطينين الذين كانوا مقيمن في سورية سابقا للعودة إلى وطنهم.
ولكن احلكومة ذكرت في ردها أنه ميكن غالبا احلديث عن »احلنن 
إلى الوطن، وصعوبات االندماج، أو إصابة أحد أفراد العائلة باملرض« 

كأسباب للعودة.
وجيياءت معظم طلبات احلصول على دعم حكومي للعودة في عام 
2018 من سورين، كانوا يعيشون في واليات سكسونيا السفلى أو 

بافاريا أو هيسن، بحسب البيانات.
ويشار إلى أن نحو 5.7 مليون سييوري غييادروا بالدهم منذ بداية 
احلرب األهلية في سورية في عام 2011، واستقبلت أملانيا 780 ألف 

شخص تقريبا منهم.

موظفون يغلقون سفارة بالدهم في القاهرة

ت��ف��ص��ل  ك���ي���ل���وم���ت���رات   10 ل��ي��ب��ي��ا: 
حفتر عن دخول مركز العاصمة

قال اللواء أحمد املسماري، الناطق باسم اجليش الوطني الليبي الذي 
يقوده املشير خليفة حفتر، إن »اجليش سيثبت أن معركة طرابلس 
بن الليبين واإلرهاب، ولن يسمح بأن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد 

السلم الدولي«.
وأشار إلى أن قوات اجليش الليبي تتمركز حاليا على تخوم العاصمة 
طرابلس، ووصلت إلى عدد من احلارات، وال يفصل إال 10 كيلومترات 

عن دخول مركزها.
وأضاف أن اجليش الليبي بات »يحارب دوال تقف وراء امليليشيات 
والتنظيمات اإلرهابية، حيث قدمت أسلحة لإلرهابين نحن في املعركة 
احلاسمة واألخيرة ضد اإلرهاب في ليبيا، وأن حسم معركة طرابلس 

سيكون ضربة قوية لتركيا وقطر«.
وتابع: »طرابلس ستنتفض قريبا ضد امليليشيات، ودعما للقوات 
املسلحة«، فيما شدد على حرص اجليش على سالمة املدنين في ظل 

»استخدام املسلحن املدنين دروعا بشرية«.
وقال إن »اجليش بدأ يلقى دعما دوليا لعملياته في طرابلس بعدما 
اقتنع العالم بأسره بضرورة تطهير ليبيا من اإلرهابين، فال توجد 
دولة في العالم تقبل بوجود اإلرهاب على أراضيها وبتهديد أمنها وأمن 

مواطنيها« على حد قوله.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة املشير خليفة 
حفتر، إطييالق عملية للقضاء على ما وصفته باإلرهاب في العاصمة 
طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق املعترف بها دوليا برئاسة 
فائز السراج، ودعا األخير قواته ملواجهة حتركات قوات حفتر بالقوة، 

متهما إياه باالنقالب على االتفاق السياسي للعام 2015.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية 
بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر 

اخلميس شكل تدهورا واضحا بن السلطتن املتنازعتن على احلكم.
وتتنازع على احلكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 مبوجب اتفاق رعته 
األمم املتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي 

مدعومة من »اجليش الوطني الليبي« بقيادة املشير خليفة حفتر.
وأدت املعارك اجلارية إلعالن املبعوث األممي إلى ليبيا تأجيل املؤمتر 

الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر اجلاري.
من جهة أخييرى، قامت مجموعة من موظفي السفارة الليبية في 
القاهرة، بإغالق مقر السفارة والطلب من بقية املوظفن مغادرتها، كما 

منعوا الدخول إليها.
ووفييق الصفحة الرسمية للسفارة على موقع ”فيسبوك“، فإن 
املوظفن قييرروا إغييالق السفارة، مطالبن بعودة التبعية خلارجية 
احلكومة املؤقتة التابعة للبرملان، باإلضافة إلى رفضهم صدور أي بيان 

يدين عمليات اجليش في العاصمة الليبية طرابلس.

قوات االحتالل تغلق احلرم اإلبراهيمي

وزير صهيوني يقتحم املسجد األقصى بحشد من املستوطنني
اقتحم عشرات املستوطنن، صباح أمس، املسجد األقصى في مدينة 

القدس احملتلة، مبناسبة عيد الفصح اليهودي.
وقييال مسؤول قسم اإلعييالم في دائييرة األوقيياف اإلسالمية بالقدس 
فراس الدبس، في تصريح مكتوب، إن ”170 متطرفا اقتحموا املسجد 
األقصى املبارك صباح أمس“، مضيفا أن ”من بن املقتحمن وزير 

الزراعة أوري أرئيل“.
ويرجح أن ترتفع أعداد املقتحمن، على الرغم من األجواء املاطرة في 

مدينة القدس.
وكانت جماعات ميينية إسرائيلية دعت الى تنفيذ اقتحامات واسعة 
للمسجد األقصى مبناسبة عيد الفصح اليهودي، خالل أيام األسبوع 

اجلاري.
وقام أرئيل بجولة في باحات األقصى برفقة عناصر من الشرطة 
االسرائيلية، حيث اعتاد  هذا الوزير اقتحام املسجد بشكل مستمر، وكان 

آخر هذه االقتحامات قبل 11 يوما.
وفي العام املاضي، سمحت الشرطة اإلسرائيلية للسياسين باقتحام 
املسجد األقصى مرة شهريا، حيث يتم ذلك من خالل باب املغاربة في 

اجلدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنن باقتحام 
املسجد األقصى، وهو األمر الذي تطالب دائرة األوقاف اإلسالمية في 
القدس، التابعة لدائرة األوقيياف اإلسالمية في األردن واملسؤولة عن 
إدارة شؤون املسجد، بوقفه، ولكن الشرطة اإلسرائيلية لم تستجب لهذا 
الطلب. كما أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، احلرم اإلبراهيمي 
أمام املصلن املسلمن، وذلك الستباحته للمستوطنن لالحتفال بعيد 
الفصح اليهودي، بحسب ما ذكرت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية 
»وفا«.  وأكد مدير احلرم اإلبراهيمي ورئيس السدنة حفظي أبو سنينة، 
أن هذا اإلجييراء من إغالق احلرم أمام املصلن املسلمن تعٍد سافر على 
حرمة احلرم، واعتداء استفزازي على حق املسلمن بالوصول إلى أماكن 

العبادة اخلاصة بهم.

مسؤول ميني: احلوثيون يتعمدون إفشال اتفاق ستوكهولم
قيييال مييسييؤول عييسييكييري مييينييي، أميييس، إن 
»ميليشيات احلوثي االنقالبية املوالية إليران 
تتعمد إفييشييال اتييفيياق ستوكهولم بخصوص 

محافظة احلديدة االستراتيجية غربي البالد«.
وقييال مأمون املجهمي الناطق باسم ألوية 
العمالقة التابعة للجيش اليمني، واملتمركزة 
فييي الساحل الغربي لليمن، إن »احلوثين 
واصييلييوا ارتييكيياب املييزيييد ميين خييروقييات الهدنة 
بقصف مدفعي مستمر في عدة محاور مبحافظة 

احلديدة«.
ولفت إلى أن احلوثين قصفوا خالل الساعات 
املاضية بالقذائف املدفعية، مواقع في مديريتي 
التحيتا وحيس جنوبي احلديدة، موضحا أن 
القصف احلوثي أصبح شبه يومي في هاتن 

املديريتن.
واتهم املجهمي ميلشيات احلوثي بتعمد 
إفييشييال اتييفيياق ستوكهولم، مشيرا إلييى أنييه ال 
يوجد مطلقا أي بوادر أو نوايا حوثية لاللتزام 

بالهدنة، وتنفيذ االتفاق اخلاص باحلديدة.
وأوضيييح أن »ميليشيا احلييوثييي صعدت 
مييؤخييرا ميين خروقاتها للهدنة فييي احلييديييدة 
مبهاجمة مواقع اجليش في الوقت الييذي يتم 

التصدي لها«.
وقيييال املجهمي إنيييه »مت رصيييد تييعييزيييزات 
عسكرية للحوثين وصلت إلى بعض احملاور 
فييي جبهة الساحل الييغييربييي«، مشيرا إلييى أن 
الهدنة في احلديدة أدت إلى مقتل وجرح العديد 

من املدنين بخروقات حوثية.
وفييي 13 ديسمبر املاضي، كانت احلكومة 
اليمنية املييعييتييرف بها دوليييييا قييد اتفقت مع 
احلييوثييييين خيييالل ميييشييياورات فييي العاصمة 
السويدية ستوكهولم على حييل الييوضييع في 
احلديدة وتبادل قرابة 16ألف أسير ومعتقل 
من اجلانبن.وعلى الرغم من طول فترة االتفاق، 
إال أنه لم يتم تنفيذ أي تقدم على األرض وسط 

اتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.

االحتالل يغلق احلرم اإلبراهيمي بحجة االحتفال باألعياد

مظاهرات اجلزائر »أرشيفية«

قتلى وجرحى إثر انهيار جزئي مببنى سكني 

اجلزائر: الرئاسة تؤكد إجراء االنتخابات في موعدها احملدد

املجلس العسكري يحذر من إغالق الطرق

املعارضة السودانية تؤجل اإلعالن عن املجلس الرئاسي املدني

أجلت املعارضة السودانية إعالن أسماء أعضاء 
مجلس رئاسي مدني إلى اخلميس املقبل، عوضا عن 

األحد، كما كان مقررا سابقا.
وقدمت قوى ”إعالن احلرية والتغيير“ التي 
تقود االحتجاجات في الييسييودان، في بيان صدر 
فجر االثنن، اعتذارا عن عدم إعالن املرشحن األحد، 
كما كان مقررا، وقالت إن ”سبب تأخرها يتمثل في 

حرصها على كمال التمثيل“.
وأوضحت أن ”اجلهود بشأن تسمية املرشحن 
للسلطة املدنية االنتقالية وصلت إلييى مراحل 

متقدمة“.
وال تييزال طبيعة اجلهة التي ستقود املرحلة 
االنتقالية بعد عييزل عمر البشير، في 11 أبريل 
اجلاري، نقطة اخلالف الرئيسية بن قادة اجليش 

والقوى السياسية املنظمة لالحتجاجات.
وبينما شكل قييادة اجليش مجلسا انتقاليا من 
10 عسكرين، رئيس ونائب وثمانية أعضاء، 
لقيادة مرحلة انتقالية حييدد مدتها بعامن كحد 
أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم 
بعض املدنين له، مع االحتفاظ باحلصة الغالبة، 
تدفع األخيييييرة بيياجتيياه مييا تسميه مجلسا مدنيا 
رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنين، ويضم بعض 

العسكرين.
وأشييارت قوى ”إعالن احلرية والتغيير“، في 
بيانها، إلى أنها تعمل وفق وثيقة دستورية انتقالية 
تتألف من ”مجلس رئاسي مدني“ يضطلع باملهام 
السيادية في الدولة، و“مجلس تشريعي مدني“ 
يقوم باملهام التشريعية االنتقالية، و“مجلس 

وزراء مدني مصغر“ من الكفاءات الوطنية، يقوم 
باملهام التنفيذية للفترة االنتقالية.

وأضييافييت أنييه سيتم تنظيم حشد مليوني، 
اخلميس املقبل، إلعالن األسماء بكل الهياكل.

وأكدت على استمرار االعتصام أمام مقار قيادة 
اجليش الييسييودانييي بالعاصمة اخلييرطييوم ومييدن 
الييواليييات، مضيفة: ”لن نييتييزحييزح عيين موقفنا 
القاضي بأن هذه السلطات املدنية هي الوحيدة 

التي متثل الشعب“.
واألحد، أعلنت قوى ”إعالن احلرية والتغيير“ 

تعليق التفاوض مع املجلس العسكري االنتقالي.
من جهة ثانية، حذر املجلس العسكري االنتقالي 
احليياكييم فييي اليييسيييودان، أميييس، ميين غييلييق الييطييرق 
”والسيطرة على حركة املواطنن“ مضيفا أنه 

سيتم ”فورا فتح املمرات والطرق واملعابر“ وسط 
استمرار االحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر 

البشير.
وأشيييار فييي البيان إلييى ”قيام بعض الشباب 
مبمارسة دور الشرطة واألجهزة األمنية في تخط 

واضح للقوانن واللوائح“.
وطالب اجليش الييذي بات يتولى زمييام األمور 
في السودان، املتظاهرين اإلثنن برفع احلواجز 
ونقاط التفتيش التي أقاموها على الطرقات املؤدية 
إلى مقره العام في اخلرطوم حيث يتجمع آالالف 

للمطالبة بحكومة مدنية.
واملتظاهرون الذين يتجمعون في هذا املوقع 
منذ 6 أبريل للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، 

باتوا يطالبون بحل املجلس العسكري االنتقالي.
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