املصريون باخلارج يصوتون على تعديالت الدستور اليوم
يتوجه الناخبون امل��ص��ري��ون ف��ي اخل���ارج ال��ى مقار
السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة لبالدهم حول
العالم اليوم اجلمعة ل�لادالء باصواتهم في استفتاء على
بعض التعديالت لـ «دستور  »2014وذلك ملدة ثالثة ايام
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متتالية.
ووفقا للمتحدث باسم (الهيئة الوطنية لالنتخابات)
املستشار محمود الشريف فان اربع دول فقط لن يجرى فيها
عملية االستفتاء وذلك بالنسبة للمصريني املقيمني بها وهي

سورية واليمن والصومال وليبيا.
ومن املقرر ان يجرى االستفتاء على التعديالت الدستورية
داخل البالد بعد يوم من اخلارج وذلك اعتبارا من غد السبت
وملدة ثالثة ايام متتالية ايضا.

alwasat.com.kw

Friday 19th April 2019 - 12 th year

للتخلص من النظام بأكمله

السودان :املتظاهرون يواصلون الضغط على املجلس العسكري
وصدرت بحق الرئيس املخلوع مذكرات
توقيف من احملكمة اجلنائية الدولية في
اله��اي ،خصوصا بتهمة ارت��ك��اب «إب��ادة»
في دارف��ور .لكن السلطات احلالية ترفض
تسليمه حتى اآلن.
وبعد توقيفه واحتجازه في مكان مجهول،
نقل البشير األرب��ع��اء إل��ى سجن في شمال
اخلرطوم ،كما قال أحد املقربني منه.
وأعلن املجلس العسكري االنتقالي في
اليوم نفسه توقيف اثنني من اخوة الرئيس
اخلمسة ،هما عبد الله وعباس وهما رجال
أعمال ال يشغالن أي منصب رسمي.
فبعد سبعة أي��ام على إقالته ،يواصل
امل��ت��ظ��اه��رون اعتصامهم وي����زداد عددهم
أم��ام مقر قيادة اجليش للمطالبة برحيل
العسكريني من السلطة.
وك���ان ال��ف��ري��ق ع��وض ب��ن ع���وف ،وزي��ر
الدفاع في عهد البشير ،تولى قيادة املجلس
العسكري أوال .لكنه استقال بعد  24ساعة
وح���ل محله ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ع��ب��د الفتاح
البرهان.
وقال محمد ناجي أحد مسؤولي جمعية
املهنيني السودانيني التي تقف «نريد أن يتم
حل املجلس العسكري ويحل محله مجلس
مدني يضم ممثلني للجيش أيضا».
وصرح آالن بوسويل احمللل في املجموعة
الفكرية «مركز األزم��ات الدولية» لفرانس
ب��رس «أصبح من ال��واض��ح أكثر فأكثر أن
ال��ث��ورة تبقى غير مكتملة» .وأض���اف أن
«املجموعة األمنية التي ما زالت في السلطة

بعد أسبوع على إطاحة اجليش السوداني
الرئيس عمر البشير ،يواصل املتظاهرون
الضغط للتخلص م��ن النظام بأكمله في
شهرهم الرابع من احتجاجات شعبية غير
مسبوقة في هذا البلد الفقير.
وانتهت ث�لاث��ة ع��ق��ود م��ن حكم البشير
( 75عاما) في  11ابريل مع إقالته بقرار من
اجليش حتت ضغط حركة شعبية بدأت في
ديسمبر مع زيادة أسعار اخلبز ثالث مرات،
قبل أن تتحول إلى احتجاج على النظام.
وق��ال ط��ارق أحمد املهندس البالغ من
العمر  38عاما ويشارك منذ  13يوما في
االعتصام أمام مقر قيادة اجليش في وسط
العاصمة اخلرطوم ،لوكالة فرانس برس
«إنها املرة األولى في حياتي التي أعيش فيها
بال البشير».
وأض��اف «أشعر بالفخر مبا فعله جيلي
بالديكتاتور».
ومنذ ال��س��ادس م��ن اب��ري��ل يتجمع آالف
السودانيني أمام مقر قيادة اجليش .وكانوا
يطالبون أساسا برحيل البشير .أما اليوم،
ف��ه��م ي��ط��ال��ب��ون ب��ح��ل امل��ج��ل��س العسكري
االنتقالي الذي تولى احلكم خلفا له وتشكيل
سلطة مدنية.
وك��ان البشير ال��ذي وص��ل إل��ى السلطة
بانقالب دعمه اإلسالميون في  ،1989قاد
بيد من حديد بلدا يشهد حركات مترد في عدد
من املناطق بينها دارفور (غرب) ،واعتقاالت
ل��ق��ادة امل��ع��ارض��ة ون��اش��ط�ين وصحافيني
باستمرار.

السودانيون يواصلون اعتصامهم حتى التخلص من النظام بالكامل

تقاوم بوضوح املطالب التي ميكن أن جتبرها
على التخلي عن السلطة».
وتابع أن املتظاهرين محقون في قولهم إن
أعضاء املجلس العسكري ينتمون إلى النخبة
التي كانت حاكمة حتت حكم البشير.
وأش��ار إل��ى أن��ه «إذا أخذنا في االعتبار

ص�ل�اح ق���وش ،ن���رى أن ث�لاث��ة م��ن ال��ق��ادة
انسحبوا خ�لال أس��ب��وع» ،معتبرا أن ذلك
«تغيير» .وكان قوش رئيس جهاز املخابرات
واألمن استقال بعد إقالة البشير.
وجهاز املخابرات متهم بقمع املتظاهرين
بعنف ما أسفر عن سقوط ستني قتيال ومئات

اجلرحى .وسجن مئات األشخاص أيضا.
وميكن أن يكون رد فعل املجلس العسكري
على القمع املتزايد في الشارع وعلى األسرة
الدولية حاسما .وق��ال بوسويل «لسنا في
نهاية الطريق» .وأضاف «نسبح حاليا في
مياه عكرة».

 ..سوريا مقتل « »7مدنيني في قصف لقوات النظام في إدلب
ق��ت��ل س��ب��ع��ة م��دن��ي�ين اخل��م��ي��س ف��ي قصف
صاروخي لقوات النظام في محافظة إدل��ب في
شمال غ��رب سورية والتي تشهد منذ أسابيع
تصعيدا في عمليات القصف ،وفق ما أفاد املرصد
السوري حلقوق اإلنسان.
وق���ال م��دي��ر امل��رص��د ال���س���وري رام���ي عبد
الرحمن لوكالة فرانس برس «استهدف القصف
الصاروخي لقوات النظام قرية ام توينة ومخيم
عشوائي صغير للنازحني مبحاذاتها في ريف
إدلب اجلنوبي الشرقي».
وأس��ف��ر القصف ع��ن «مقتل سبعة مدنيني
بينهم ثالثة أطفال وإصابة  30آخرين بجروح»،
بحسب عبد الرحمن الذي أشار إلى أن احلصيلة
مرشحة لالرتفاع بسبب وجود جرحى في حاالت
خطرة.
وت��خ��ض��ع إدل���ب م��ع أج����زاء م��ن محافظات
مجاورة التفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في
نص على إقامة منطقة منزوعة السالح
سوتشيّ ،
بعمق يراوح بني  15و 20كيلومترا ،على خطوط
التماس بني القوات احلكومية ،وهيئة حترير
الشام ومجموعات أخ��رى صغيرة .إال أن��ه لم
يتم استكمال تطبيقه بعد .وتتهم دمشق أنقرة
بـ»التلكؤ» في تنفيذه.
وتشهد احملافظة الواقعة حتت سيطرة هيئة
حترير الشام (جبهة النصرة سابقا) ،تصعيدا
للقصف م��ن ق���وات النظام وحليفتها روسيا

منذ أسابيع .وت��ر ّد الفصائل باستهداف مناطق
سيطرة احلكومة.
ومن املفترض أن تبحث الدول الثالث الراعية
التفاق أستانا ،روسيا وايران وتركيا ،مستقبل
محافظة إدل��ب في محادثات جديدة ستعقد في
الـ 25والـ 26من الشهر احلالي.
وق��ال وزي��ر اخلارجية اإليراني محمد جواد
ظريف الثالثاء خ�لال زي��ارة إل��ى دمشق ،وفق
ما نقلت صحيفة الوطن املقربة من احلكومة،
إن «على ضامني مسار أستانا ،إي��ران وروسيا
وتركيا ،االل��ت��زام بالتعهدات املرتبطة مبلف
إدلب» ،موضحا أن «من ضمن أهم هذه االلتزامات
ن��زع س�لاح اجلماعات اإلرهابية وإخ��راج هذه
اجلماعات من إدلب».
ولطاملا كررت دمشق عزمها استعادة املناطق
اخلارجة عن سيطرتها ،وحتديدا إدلب ومناطق
سيطرة املقاتلني األكراد في شمال وشرق سورية،
عن طريق املفاوضات أو عبر القوة العسكرية.
وأدى التصعيد في إدلب إلى نزوح أكثر من
 86ألف شخص خالل الشهرين املاضيني ،وفق
ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم
املتحدة اخلميس.
وتبدي األمم املتحدة ومنظمات دولية خشيتها
من تداعيات أي هجوم عسكري على إدلب التي
تؤوي نحو ثالثة ماليني نسمة ،نصفهم تقريبا
نازحون من محافظات أخرى.

قوات اجليش اليمني في احلديدة

خطة أممية جديدة إلعادة انتشار باحملافظة

األمم املتحدة تدعو األطراف املتحاربة في اليمن إلى االنسحاب من احلديدة
ح��ض مجلس األم���ن ال��دول��ي اخلميس
احلكومة اليمنية واملتمردين احلوثيني على
سحب قواتهم من مدينة احلديدة «بأسرع
وقت ممكن» ،وذلك متاشيا مع اتفاق وقف
اطالق النار الذي مت التوصل اليه قبل أربعة
اشهر.
وحذّر املجلس في بيان صدر باإلجماع
من أن��ه «سيراقب التزام األط��راف بخطط
إع��ادة االن��ت��ش��ار» ،بانتظار تقرير لألمني
العام ل�لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريش
يحدد فيه ما إذا كانت هذه األطراف تتمسك
بالتزاماتها أم ال.
ومت االتفاق على إع��ادة انتشار القوات
ف��ي احل��دي��دة ف��ي ديسمبر مبوجب اتفاق
وقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه في
السويد ،والذي شكّل نافذة أمل النهاء احلرب
التي دفعت باليمن إلى حافة املجاعة.
وأع��رب مجلس األمن عن «قلقه البالغ»
من عدم تنفيذ االتفاق بعد أربعة أشهر ،لكن
لم يكن هناك تلويح بفرض عقوبات على
أولئك الذين يعرقلون جهود السالم.
وأبلغ مبعوث األمم املتحدة الى اليمن
مارتن غريفيث املجلس االثنني أن احلكومة
واملتمردين وافقوا على التفاصيل العملية
ألول انسحاب طال انتظاره من احلديدة.
وأعلنت األمم املتحدة عن اتفاق بشأن
االنسحاب على مرحلتني من مدينة احلديدة
وموانئها في فبراير ،لكن إعادة االنتشار لم
تتحقق على األرض وجهود السالم متوقفة
منذ ذلك احلني.
في السياق نفسه ،تلقى الرئيس عبدربه
منصور ه���ادي ،مقترحات أمم��ي��ة ببنود
املراحل املتبقية من خطة تنفيذ إعادة انتشار
القوات في مدينة وموانئ احلديدة ،وفقا

وك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالحت����اد
األوروبي دعوا السلطات اجلديدة إلى إشراك
مدنيني في السلطة .وهدد االحتاد اإلفريقي
اإلثنني بتعليق عضوية السودان في املنظمة
إذا ل��م يتخل اجليش ع��ن السلطة لصالح
«سلطة سياسية مدنية» خالل  15يوما.

الصحة العاملية :عدد قتلى معارك طرابلس جتاوز املئتني

قصف جوي يستهدف مدينة
هون جنوب غربي ليبيا

أفاد مصدر عسكري ليبي ،صباح أمس ،باستهداف
طيران حربي مواقع في مدينة هون جنوب غربي البالد.
وقال مصدر عسكري ليبي :إن «مدينة هون ،مبنطقة
اجلفرة ،تعرضت صباح أمس إلى قصف جوي» ،مشيرا
إلى أن الطيران حلق من مدينة مصراته ،ولم يعرف بعد
تبعية الطائرات التي شنت الهجوم».
يشار إلى أن مدينة هون الليبية تقع جنوب مدينة
س��رت بحوالي  200كيلومتر ،وب�ين س��رت ومصراته
مسافة  140كيلومترا.
وبحسب وكالة «فرانس ب��رس» ،سيعقد االجتماع
الطارئ ملجلس األمن الدولي حول الوضع في ليبيا بناء
على طلب من أملانيا ،بعد مفاوضات بشأن مشروع قرار
داعي إلى وقف إطالق النار في طرابلس.
وكشف دبلوماسيون في نيويورك أن مشروع قرار
كانت عرضته بريطانيا على ال���دول ال��ـ  14األخ��رى
األعضاء في مجلس األمن ،ويطالب بوقف إطالق النار
والسماح بإيصال املساعدات اإلنسانية إلى مناطق القتال
بالقرب من طرابلس بال شروط ،لم يلق إجماعا بعد.
وتسعى قوات حفتر إلى السيطرة على طرابلس خالل
هجوم بدأته في  4أبريل احلالي.
وحتتدم املعارك في ضواحي العاصمة الليبية بني
قوات حفتر (اجليش الوطني الليبي) من جهة ،وقوات
حكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليا برئاسة فايز
السراج ،من جهة أخرى.
من جهتها صرحت منظمة الصحة العاملية ،أمس
اخلميس ،أن نحو  205أشخاص لقوا مصرعهم بينهم
 18مدنيا وأصيب  913آخرون خالل القتال الدائر منذ
أسبوعني قرب العاصمة الليبية طرابلس.
كما أف��ادت وكالة «رويترز» أن قذائف سقطت على
حي ذي كثافة سكانية عالية في ساعة متأخرة من مساء
الثالثاء ،مما زاد من معاناة املدنيني إثر هجوم بدأته قوات
شرق ليبيا (اجليش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر
النتزاع السيطرة على العاصمة من احلكومة املعترف
بها دوليا.
وك��ان��ت القيادة العامة للقوات املسلحة العربية
الليبية ،بقيادة املشير خليفة حفتر ،أعلنت ليل الرابع
من أبريل اجلاري ،إطالق عملية للقضاء على ما وصفته
ب��اإلره��اب 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

ق� ��وات االح� �ت �ل�ال ت�ع�ت�ق��ل
 10فلسطينيني
في الضفة الغربية

قوات اجليش اليمني في احلديدة

التفاق ستوكهولم.
جاء ذلك لدى لقائه في الرياض باملبعوث
األمم��ي إل��ى اليمن مارتن غريفيث ،ومعه
رئيس جلنة تنسيق إعادة االنتشار اللواء
مايكل لوليسغارد ،ورئيس البرملان سلطان
البركاني ،في الرياض ،األربعاء.

وحسب مصادر حكومية رسمية ،وفق
صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية ،أمس،
هاجم وزير الثقافة في احلكومة اليمنية،
وع��ض��و ال��وف��د احل��ك��وم��ي ف��ي م��ش��اورات
السويد مروان دماج ،اخلطة األممية ،وقال
إنها «تُشرع صراحة الوجود احلوثي في

احل��دي��دة ،وأق��ل م��ا يقال عنها إنها تخدم
احلوثي» ،وتُبقي وجوده األمني واإلداري
واملالي في احلديدة وموانئها مع استبعاد
الشرعية.
وك���ان امل��ب��ع��وث األمم����ي ،أش���ار خ�لال
إحاطته األخيرة أمام مجلس األمن إلى أن

اجلماعة احلوثية واحل��ك��وم��ة الشرعية
وافقتا على تنفيذ اجل��زء األول من خطة
إع��ادة االنتشار التي أعدها لوليسغارد،
والتي تشمل االنسحاب من ميناءي الصليف
ورأس عيسى ،لكن دون أن يشير إلى موعد
محدد للتنفيذ.

اعتقلت ق��وات االح��ت�لال ،فجر أم��س اخلميس10 ،
فلسطينيني على األقل ،خالل عمليات دهم واقتحام نفذتها
في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن عمليات االعتقال تركزت
في محافظات (بيت حلم ،واخلليل ،وسلفيت ،وقلقيلية،
ونابلس ،وطولكرم).
من ناحية أخرى ،حذرت قوات االحتالل ،الفلسطينيني
م��ن امل��س��اس ب��اح��ت��ف��االت املستوطنني ال��ت��ي ستقام
ف��ي (سبسطيه) خ�لال عملية اقتحام نفذها اجليش
اإلسرائيلي للبلدة شمال غربي نابلس.
وق���ال محمد ع���ازم رئ��ي��س بلدية سبسطيه  -في
ت��ص��ري��ح ،أم���س  -إن ع��ش��رات م��ن ج��ن��ود االح��ت�لال
اإلسرائيلي اقتحموا عشرات من منازل الفلسطينني
فجرا ،وقاموا بتحذير املواطنني من املساس أو التعرض
للمستوطنني أثناء احتفاالت اليهود ي��وم  23أبريل
اجلاري في بلدة (سبسطيه).

