
أعلن قيادي في احلركة االحتجاجية في 
السودان أّن منّظمي االحتجاجات اّتفقوا مساء 
أمس األول مع املجلس العسكري الذي تسلّم 
السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير 
على »مواصلة اللقاءات« بني الطرفني لالّتفاق 
على ح��ّل تتسّلم مبوجبه حكومة مدنية 

السلطة من اجليش.
وقال صّديق يوسف، القيادي في »حتالف 
احل��ري��ة والتغيير« املنّظم لالحتجاجات 
»اّتفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى 
حّل يجد رضاء الطرفني، وذلك حتى يتّم نقل 

السلطة وفق ترتيبات سلمية«.
وأضاف »أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو 
نقل السلطة من املجلس العسكري إلى سلطة 
مدنية، وهو مطلب احلراك اجلماهيري الذي 
استمر ألربعة أشهر ومطلب االعتصام القائم 
اآلن أمام القيادة العامة« للقوات املسلحة في 

اخلرطوم.
ومّت التوّصل إلى هذا االتفاق خالل اجتماع 
عقد مساء السبت ب��ني املجلس العسكري 
وخمسة من قيادات التحالف متحور حول 

»انتقال السلطة«.
ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا االتفاق 
يعني أّن منّظمي االح��ت��ج��اج��ات أرج���ؤوا 
خطوتهم األحادية اجلانب التي كانت مقّررة 
األحد والقاضية بتشكيل هيئة مدنّية حلكم 

البالد.
وكان قادة االحتجاجات قالوا اجلمعة إّنهم 
سيعلنون األحد عن تشكيلة هيئة مدنّية حلكم 

البالد تضّم في عدادها ممّثلني عن العسكر.
ومنذ أطاح اجليش بالبشير في 11 أبريل، 
يحكم البالد مجلس عسكري مؤلف من عشرة 

ضباط.
إالّ أّن املتظاهرين الذين يعتصمون أمام مقّر 
اجليش في وسط اخلرطوم يطالبون املجلس 

بتسليم السلطة بسرعة إلى مجلس مدني.

والسبت ح��ّذر قيادي في »جتّمع املهنيني 
السودانيني« الذي أشعل شرارة االحتجاجات 
ضد نظام البشير في ديسمبر، أّنه إذا رفض 
املجلس العسكري خ��الل اجتماعه مبمثلي 
احملتجني تسليم السلطة فسيواصل ق��ادة 
االحتجاجات خطتهم بإعالن »مجلس مدني 

سيادي« األحد.
وقال أحمد ربيع لوكالة فرانس برس »إذا 
كان املجلس عنده رغبة في التفاوض، في هذه 

احلالة ميكن أن يتم تأجيل اإلعالن.
وأض������اف »ن���ح���ن ن��ط��ل��ب م���ن امل��ج��ل��س 
العسكري أن يحّدد لنا سقوفاً زمنية حتى 
ال تطول األم���ور«، م��ذّك��راً بأّنه منذ اإلطاحة 
بالبشير أجرى املجلس العسكري جولتني من 

احملادثات مع قادة االحتجاجات.
وأوضح أّنه »خالل هذه احملادثات شعرنا 
بأّن املجلس العسكري ال يرغب في أن يسّلم 

السلطة«.
وك���ان جت��ّم��ع املهنيني ق��ال اجلمعة إّن��ه 
سيعلن تشكيل »املجلس املدني السيادي« 
مساء األحد في الساعة 17،00 ت غ من أمام 
مقّر قيادة اجليش حيث يعتصم االالف منذ 6 
أبريل، حيث طالبوا في البداية برحيل البشير 
واآلن يتظاهرون ضد حكم املجلس العسكري.

وق���ال رب��ي��ع »ل��ق��د أنهينا اجل���زء السهل 
)اإلط��اح��ة بالبشير( ونريد إزاح��ة النظام 

بأكمله«.
ويقول ق��ادة احملتجني إن املجلس املدني 
سيشّكل حكومة انتقالية حتكم ال��س��ودان 

لفترة أربع سنوات يليها إجراء انتخابات.
ولّبى املجلس العسكري حتى اآلن عددا من 
مطالب احملتجني وبينها اعتقال البشير، ورفع 
حظر التجول الليلي واإلف��راج عن العديد من 
املعتقلني السياسيني واحملتجني الذين سجنوا 

خالل التظاهرات.
وق��ال الصحافي السوداني البارز خالد 

تيجاني إّن قادة االحتجاجات هم أيضاً »في 
وضع صعب« يتعلّق بإمتام تشكيل املجلس 

املدني.
وأض����اف تيجاني احمل���رر ف��ي صحيفة 
»إي���الف« األسبوعية االقتصادية »إذا لم 
تكن لديهم قائمة جاهزة باألسماء فسيشّكل 
ذلك مؤّشراً سلبياً، ولن يصّب في مصلحة 

الثورة«.
كذلك، صدرت دعوات الى تسليم السلطة 
لهيئة مدنية من املجتمع الدولي وخصوصاً 

الواليات املتحدة.
وسترسل واشنطن ماكيال جيمس، مساعدة 
وزير اخلارجية إلى اخلرطوم لتقييم الوضع 
على األرض. وص��ّرح مسؤول أميركي بارز 
طلب عدم كشف هويته أّن هدف واشنطن على 
املدى القصير هو »إخراج العسكر من املشهد 

الرئيسي«.
ودع����ا امل���س���ؤول األم��ي��رك��ي السلطات 
االنتقالية إل��ى متهيد ال��ط��ري��ق »حلكومة 
دمي��وق��راط��ي��ة ح��ق��اً تعكس إرادة الشعب 

السوداني«.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اع��ت��ق��ل��ت ال��س��ل��ط��ات 
السودانية ع���دداً م��ن كبار مسؤولي حزب 
امل��ؤمت��ر الوطني ال��س��ودان��ي احل��اك��م سابقاً 
الذي كان يتزعمه الرئيس املخلوع عمر حسن 
البشير� في خطوة قد تعزز املجلس العسكري 
الذي يواجه ضغطاً متزايداً من قبل احملتجني 

لتسليم السلطة ملدن
وقال املجلس العسكري االنتقالي إنه قرر 
إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز األمن 

الوطني واملخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد 
في إطار عملية إعادة هيكلة اجلهاز.

كانت جماعات املعارضة قد طالبت في 
وقت سابق بإعادة هيكلة األجهزة األمنية.

وكان مصدر قضائي قد ذكر في وقت سابق 
يوم السبت إن النائب العام بدأ التحقيق مع 
البشير بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال 
وحيازة مبالغ ضخمة من العمالت األجنبية 

دون سند قانوني.
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السابق  الوزراء  ورئيس  املالية  وزير  تطال  بالفساد  اتهامات  اجلزائر: 
استدعت محكمة جزائرية السبت كالًّ من رئيس 
ال����وزراء ال��س��اب��ق أح��م��د أوي��ح��ي��ى ووزي���ر املالية 
احلالي محمد لوكال للتحقيق معهما بقضايا تتعلّق 
خصوصاً ب�«تبديد امل��ال ال��ع��ام«، بحسب ما أفاد 

التلفزيون الرسمي.

وق���ال التلفزيون إّن »محكمة س��ي��دي امحمد 
بالعاصمة استدعت ال��وزي��ر األول السابق أحمد 
أويحيى، وكذا وزير املالية احلالي الذي شغل منصب 
محافظ بنك اجلزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق 
في قضايا تتعلّق بتبديد املال العام وامتيازات غير 

مشروعة«.
وكان عشرات من أنصار »حزب التجمع الوطني 
الدميوقراطي« جتّمعوا صباح السبت أم��ام مقّر 
احل��زب ف��ي اجل��زائ��ر العاصمة للمطالبة برحيل 

أويحيى الذي يشغل منصب األمني العام للحزب.
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حاولوا مهاجمة مقر تابع ألمن الدولة

ال����س����ع����ودي����ة: م���ق���ت���ل أرب���ع���ة 
م���س���ل���ح���ن ب����إح����ب����اط ه���ج���وم 

شمال الرياض
أف��ادت وسائل إعالم سعودية األحد مبقتل أربعة مهاجمني إثر 
»احباط عملية إرهابية«، عندما حاولوا مهاجمة مقر تابع ألمن 

الدولة شمال الرياض.
وقالت صحيفة »الشرق األوس��ط« ان الهجوم وقع في محافظة 
الزلفي التي تبعد 260 كيلومترا عن العاصمة، مضيفة ان املهاجمني 

كانوا في سيارة حاولت اقتحام احلاجز األمني لفرع مقر أمن الدولة.
وبحسب الصحيفة، فإن إثنني من املهاجمني ترّجال من السيارة 
»وأطلقا النار على رجال األمن. وبادرت األجهزة األمنية بالتصدي 
لهما وقتلهما على الفور، فيما حاول الثالث محاولة الفرار، ومت قتله، 

وفّجر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه«.
وحتّدثت قناة »العربية« عن مقتل أربعة مهاجمني خالل محاولة 

شن هجوم.
وأشارت »الشرق األوسط« الى أن جهاز أمن الدولة سيقوم بنشر 

بيان الحقا حول ظروف الهجوم.
وفي السابع من أبريل املاضي، مت اإلعالن عن مقتل »إرهابيني« 
اثنني والقبض على اثنني اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية 

في شرق اململكة.
ووقع الهجوم وفقا لصحيفة »الشرق األوسط« على طريق أبو 
حدرية، وهو طريق رئيسي يربط بني املنطقة الشرقية والبحرين 

والكويت.
وتقع محافظة القطيف في املنطقة الشرقية الغنّية بالنفط حيث 
تسكن األقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من االضطهاد والتهميش.

ي��ت��ظ��اه��رون  امل���غ���ارب���ة  آالف 
ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب�����إط�����اق س�����راح 

نشطاء »حراك الريف«
ش��ارك اآلالف من املغاربة، أمس األح��د، في مسيرة احتجاجية 

مبدينة الرباط؛ للمطالبة بإطالق سراح نشطاء ”حراك الريف“.
ورف��ع احملتجون، خالل املسيرة التي دعت إليها جمعيات غير 
حكومية وأحزاب من اليسار، الفتات تدين عدم االستجابة ملطالب 

”حراك الريف“، خصوًصا إطالق سراح املوقوفني.
وطالب احملتجون، ب�“حتقيق مطالب ح��راك ال��ري��ف، خاصة 
االجتماعية واالقتصادية“، وح��ذر املشاركون في املسيرة من 
”تداعيات استمرار بعض النشطاء املعتقلني في اإلض��راب عن 

الطعام“.
كما ش��ارك ف��ي املسيرة ع��دد م��ن قياديي األح���زاب والنقابات 

واجلمعيات والهيئات، باإلضافة إلى أهالي املوقوفني.
وانطلقت املسيرة من ساحة ”باب األحد“ مبدينة الرباط، لتسير 
إلى شارع محمد اخلامس أشهر شارع بالعاصمة واملتواجد قبالة 

مبنى البرملان.
وكانت محكمة االستئناف مبدينة الدار البيضاء، قد أيدت يوم ال�5 
من أبريل/نيسان اجلاري، حكمها على املعتقلني على خلفية ”حراك 

الريف“.
وقضت احملكمة في حق ناصر الزفزافي، قائد ”حراك الريف“، 
ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ ب�20 سنة سجًنا 
نافًذا. كما قضت احملكمة في حق محمد احلاكي، وزكرياء أضهشور، 
ومحمد بوهنوش بالسجن 15 سنة سجًنا نافًذا، فيما قضت بالسجن 
النافذ ب�10 سنوات في حق محمد جلول، وك��رمي أمغار، وصالح 

لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي وبالل أهباض.
وأدانت احملكمة ذاتها 10 متهمني آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، 

فيما أدانت مجموعة من املتهمني بثالث سنوات سجًنا نافًذا.

إعادة فتح مطار »معيتيقة« مجدًدا أمام حركة املاحة 

هجمات جوية وانفجارات في العاصمة الليبية طرابلس
قال سكان إن عدة هجمات جوية 
وانفجارات ه��زت العاصمة الليبية 
ط��راب��ل��س خ��الل الليل ف��ي تصعيد 
لهجوم ب��دأت��ه قبل أسبوعني ق��وات 
شرق ليبيا )اجليش الوطني الليبي( 
ع��ل��ى امل��دي��ن��ة ال��ت��ي تسيطر عليها 

احلكومة املعترف بها دوليا.
وق��ال مراسل لرويترز وع��دد من 
السكان إنهم ش��اه��دوا طائرة حتلق 
ألكثر من عشر دقائق فوق العاصمة 
في ساعة متأخرة من مساء السبت 
وإنها أحدثت طنينا قبل إطالق النار 

على عدة مناطق.
وب��ع��د منتصف الليل حلقت من 
جديد طائرة ألكثر من عشر دقائق 
قبل أن يهز انفجار قوي األرض .ولم 
يتضح ما إذا كانت طائرة أو طائرة 
مسيرة وراء الهجوم ال��ذي أدى إلى 
إطالق مكثف لنيران املدافع املضادة 
للطائرات. وكان سكان قد حتدثوا عن 
هجمات لطائرات مسيرة في األي��ام 
األخيرة ولكن لم يرد تأكيد وكان دوي 
االنفجارات الذي ُسمع في قلب املدينة 

هذه املرة أقوى من األيام السابقة.
وأح���ص���ى س��ك��ان ع���دة هجمات 
ص��اروخ��ي��ة أص���اب أح��ده��ا على ما 
يبدو معسكرا حربيا للقوات املوالية 
لطرابلس في منطقة السبع في جنوب 
العاصمة حيث وقع أعنف قتال بني 

القوات املتناحرة.
وأغلقت السلطات املطار الوحيد 
ال��ع��ام��ل ب��ط��راب��ل��س ل��ت��ق��ط��ع ب��ذل��ك 
االت��ص��االت اجلوية مبدينة يقطنها 
ما يقدر بنحو 2.5 مليون نسمة. وما 
زال املطار في مدينة مصراتة الواقعة 
على بعد 200 كيلومتر إل��ى الشرق 

مفتوحا.
وك���ان اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي الليبي 
بقيادة خليفة حفتر قد بدأ هجوما قبل 
أسبوعني ولكنه لم يستطع اختراق 

الدفاعات اجلنوبية للحكومة.
وإذا تأكد شن طائرة مسيرة هجوما 
ف���إن ذل���ك سيشير إل���ى ح���رب أكثر 
تطورا. وقال سكان ومصادر عسكرية 
إن اجليش الوطني الليبي استخدم 

حتى اآلن بشكل أس��اس��ي ط��ائ��رات 
قدمية سوفيتية الصنع تفتقر نيرانها 
إل��ى ال��دق��ة وت��ع��ود إل��ى س��الح اجلو 
ال��ذي كان موجودا خالل حكم معمر 
القذافي،الذي أطيح به في 2011، إلى 

جانب طائرات هليكوبتر.
ودعمت دول��ة اإلم���ارات العربية 
ومصر حفتر ف��ي امل��اض��ي بهجمات 
جوية خ��الل حمالت للسيطرة على 
شرق ليبيا. وقامت الدولتان بهجمات 
جوية على طرابلس في 2014 خالل 
صراع مختلف ملساعدة قوة متحالفة 
م��ع حفتر حسبما ق��ال مسؤولون 

أميركيون في ذلك الوقت.
وذك��رت تقارير لألمم املتحدة إنه 
منذ عام 2014 زودت دولة اإلمارات 
ومصر اجليش الوطني الليبي بعتاد 
عسكري مثل الطائرات والطائرات 
الهليكوبتر مما ساعد حفتر على أن 
تصبح ل��ه اليد العليا ف��ي الصراع 

الدائر في ليبيا منذ ثماني سنوات.
وقال واحد من مثل هذه التقارير في 
2017 إن دولة اإلمارات شيدت قاعدة 

جوية في اخلادم في شرق ليبيا.
وجاءت هذه الهجمات اجلوية بعد 
يوم واحد من وقوع اشتباكات عنيفة 
في املناطق اجلنوبية والتي كان ميكن 
سماع دويها في وسط املدينة. وصور 
س��ك��ان ه��ذه الهجمات وق��ام��وا ببث 

مقطع مصور لها على االنترنت.
كما تصاعدت ح��دة االشتباكات 
بعدما ذكر البيت األبيض يوم اجلمعة 
أن ال��رئ��ي��س دون��ال��د ت��رام��ب حتدث 
هاتفيا يوم االثنني مع حفتر.وساهم 
الكشف عن االتصال الهاتفي وبيان 
أميركي ذك��ر أن ترامب ”أقر بالدور 
اجلوهري للمشير في مكافحة اإلرهاب 
وتأمني موارد ليبيا النفطية“ في دعم 
أنصار حفتر وإثارة غضب معارضيه.
وتنقسم ال��ق��وى الغربية ودول 
اخلليج بشأن حملة حفتر للسيطرة 
على ط��راب��ل��س، األم���ر ال���ذي يقوض 
دعوات من األمم املتحدة لوقف إطالق 
النار. وأعلن كل من اجلانبني حتقيق 
تقدم في جنوب طرابلس يوم السبت 
ولكن لم تتوافر تفاصيل أخرى على 

ال��ف��ور.وس��م��ع مصور م��ن تلفزيون 
روي��ت��رز خ��الل زي��ارة لضاحية خلة 
الفرجان اجلنوبية قصفا عنيفا لكنه 
لم يالحظ تغييرا كبيرا واضحا على 

خط املواجهة.
وقالت منظمة الصحة العاملية قبل 
الهجمات اجلوية إن القتال أسفر عن 

سقوط 227 قتيال و1128 مصابا.
وقالت الواليات املتحدة وروسيا 
ي��وم اخلميس إنهما ال ميكنهما دعم 
ق���رار ملجلس األم���ن ال��دول��ي يدعو 
لوقف إطالق النار في ليبيا في الوقت 
الراهن. وقال دبلوماسيون إن روسيا 
رفضت مشروع القرار الذي صاغته 
بريطانيا ألنه يلقي بالالئمة في اندالع 
العنف في اآلونة األخيرة على حفتر 
بعد أن تقدمت قواته إل��ى ضواحي 

طرابلس في وقت سابق هذا الشهر.
ولم تذكر الواليات املتحدة سبب 
ع��دم تأييدها م��ش��روع ال��ق��رار ال��ذي 
يدعو أيضا الدول التي متارس نفوذا 
على الطرفني املتحاربني إللزامهما به، 
كما يدعو لتدفق املساعدات اإلنسانية 

إلى ليبيا دون قيود.
م��ن جهة أخ���رى، أعلنت سلطات 
مطار ”معيتيقة الدولي“ بالعاصمة 
الليبية طرابلس فتح املطار أمام حركة 
املالحة. جاء ذلك خالل منشور نشرته 
سلطات املطار على صفحتها الرسمية 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي 

”فيسبوك“.
ويعتبر مطار ”معيتيقة الدولي، 
هو املطار الوحيد العامل في العاصمة 

الليبية طرابلس.
وكانت السلطات قد أغلقت املطار، 
في وقت سابق، عندما حتدث سكان 

عن تعرض العاصمة لضربة جوية.
وحت��ت��دم االش��ت��ب��اك��ات ب��ني ق��وات 
خليفة حفتر، ونظيرتها التابعة 
حلكومة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي، ف��ي عدة 
م��ح��اور جنوبي العاصمة الليبية 
طرابلس. وشهد محور ”الطويشة“ 
امل��ؤدي إل��ى مطار طرابلس الدولي، 
م��واج��ه��ات، ف��ي م��ح��اول��ة م��ن ق��وات 
الوفاق للضغط على حفتر، لالنسحاب 

من املطار نحو منطقة قصر بن غشير.

مقتل عشرات احلوثين في الضالع
ُق��ت��ل وج���رح ال��ع��ش��رات م��ن عناصر ميليشيا 
احل��وث��ي اإلره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن إي���ران، مساء 
السبت، في مواجهات مع ق��وات اجليش الوطني 
اليمني، وغارات جوية ملقاتالت التحالف العربي 
لدعم الشرعية استهدفت مواقعهم في محافظة 

الضالع جنوب البالد.
وشنت ق��وات اجليش الوطني، هجوماً على 
مواقع ميليشيا احلوثي اإلره��اب��ي��ة، في منطقة 
ي��ع��ي��س، وم��وق��ع م��ل��زق، بجبهة م��ري��س شمال 

احملافظة، بحسب م��ا ذك��ر موقع »سبتمبرنت« 
اإلرخ��ب��اري. وأسفر الهجوم عن مصرع 27 من 
عناصر امليليشيا، بينهم القيادي امليداني املدعوم 
محمد الشاكري، واملكنى أب��و ال��زه��راء، وتدمير 

طقمني عسكريني تابعني له.
في غضون ذلك استهدفت مقاتالت دعم الشرعية 
في اليمن ، السبت، مواقع متركز امليليشيا، في 

منطقتي، يعيس، وجحالن في اجلبهة ذاتها.
وأسفرت ال��غ��ارات عن تدمير ع��دد من اآلليات 

التابعة للميليشيا احلوثية، بينها دبابة، ومصرع 
وج��رح عدد من عناصرها، بحسب ما أف��اد موقع 

»نيوزمين« اإلخباري اليمني.
كما استهدفت ال��غ��ارات معسكراً تدريبياً 
للميليشيا، غرب منطقة العود، ما أدى إلى مصرع 
20 من عناصرها، وجرح 15 أخرين، وتدمير عدد 
من اآلليات، التابعة لها. واستهدفت غارات جوية 
أخ��رى، تعزيزات للميليشيا في نقيل حده، كانت 
متجهة من مديرية النادرة مبحافظة إب، إلى جبهة 

حمك، مما أسفر عن تدمير عدد من أطقم امليليشيا، 
ومصرع وجرح من كان على متنها.

وأكد شهود عيان أن أربعة أطقم تقل جثث لقتلى 
امليليشيا، وصلت، اجلمعة، الى مستشفى الثورة 

مبحافظة إب، قادمة من جبهة حمك.
وأوض��ح شهود العيان أن من بني جثث قتلى 
امليليشيا، جثث أطفال من محافظات، إب، وذمار، 
وعمران، وحجة، دفعت بهم امليليشيا اإلرهابية 

للقتال في صفوفها.

التصعيد مستمر بني الوفاق وقوات حفتر في طرابلس

احملتجون في السودان يواصلون الضغط من أجل حكومة مدنية

اعتقال عدد من كبار مسؤولي احلزب احلاكم السابق

السودان: اتفاق بن احملتّجن واجليش على تواصل االجتماعات لنقل السلطة


