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18 موقوفًا حصيلة املتهمني بقضية األمير حمزة األردن: 
كشفت النيابة العامة حملكمة “أمن الدولة” األردنية، عن 
توقيف 18 متهما، كحصيلة نهائية للموقوفني، في القضية 

املرتبطة باألمير حمزة بن احلسني.
ونقلت وكالة األنباء األردنية الرسمية، عن مصدر في النيابة 
العامة للمحكمة )لم تسمه(، أنه مت توقيف 18 شخصا بالقضية، 

دون حتديد هوياتهم.
وكانت احلكومة قد أعلنت إبان حملة االعتقاالت التي جرت 

في الثالث من الشهر اجل��اري، أنه جرى توقيف ما بني 14 إلى 
16، إضافة إلى رئيس الديوان امللكي السابق باسم عوض الله، 

وأحد األشراف يدعى حسن بن زيد. 
وقال املصدر، إن “التحقيقات مع املتهمني انتهت متهيدا إلحالة 
القضية للمحكمة بعد إمتام املراحل النهائية للتحقيق وإجراء 

املقتضى القانوني”، دون مزيد من التفاصيل.
ولم توضح النيابة إن كان األمير حمزة بني املوقوفني، غير 

أن التلفزيون األردني احلكومي سبق وأعلن على لسان مصدر 
لم يسمه، بأن “مسألة األمير حمزة ستحل ضمن إطار األسرة 
الهاشمية”، ما يشير إلى استثنائه من إج��راءات احملاكمة أمام 

القضاء.  
وُيعد إعالن اليوم عن عدد املوقوفني مبثابة توضيح رسمي 
من النيابة العامة حملكمة أمن الدولة، عن احلصيلة النهائية 

للمتورطني في القضية املذكورة. 

في ظل األزمات املتواصلة التي تعصف بالواقع السياسي

توقعات بتأجيل الرئيس الفلسطيني لالنتخابات 

الصهيوني الكيان  جنوب  باجتاه  سورية  من  صاروخ  إطالق 

البرهان واملنفي 
يتفقان على التنسيق

 بشأن الوضع في تشاد
اتفق رئيس مجلس السيادة االنتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان 
ورئيس املجلس الرئاسي الليبي محمد املنفي، على أهمية التنسيق 

املستمر بشأن الوضع في تشاد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه البرهان من املنفي، بحسب بيان 
أصدره مجلس السيادة، بحثا فيه القضايا ذات االهتمام املشترك على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأف��اد البيان، أن اجلانبني اتفقا على أهمية التواصل والتنسيق 

املستمر بشأن الوضع في تشاد.
وتزامن االتصال مع التطورات العسكرية التي تشهدها تشاد، 
اجل��ارة للسودان وليبيا، عقب مقتل رئيسها إدري��س ديبي، الثالثاء، 
وهما الدولتان األكثر تأثرا من تداعيات املعارك املندلعة بني القوات 

احلكومية وقوات املعارضة، شمالي تشاد.
وأكد البرهان واملنفي حرص البلدين على تعزيز العالقات الثنائية 
وتطوير التعاون املشترك بينهما، والعمل معا من أجل دعم استقرار 

البلدين واإلقليم عموما.
وأعلن جيش تشاد مقتل ديبي، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء 
وج���وده ف��ي ساحة امل��ع��ارك ض��د متمردين شمال ال��ب��الد، م��ن دون 

توضيحات أخرى.
وجاء إعالن مقتل ديبي، الذي حكم البالد نحو 30 سنة، غداة فوزه 
بوالية رئاسية سادسة، بحصوله على 79.32 باملئة من األصوات، في 

اقتراع 11 أبريل اجلاري، وسط احتجاجات من املعارضة.

م��ب��اح��ث��ات م��غ��رب��ي��ة ق��ط��ري��ة 
حت��ض��ي��را الج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة 

العليا املشتركة
أعلن املغرب وقطر، اتفاقهما على متابعة التحضير للدورة الثامنة 
للجنة العليا املشتركة بني البلدين بالدوحة، وذلك في أقرب فرصة، عند 

حتسن األوضاع الصحية املرتبطة بجائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان لوزارة اخلارجية املغربية، عقب مباحثات أجراها 
وزير اخلارجية ناصر بوريطة، عبر تقنية االتصال املرئي، مع نظيره 

القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وق��ال البيان إن الوزيرين اتفقا على “متابعة اجلهود من أجل 
التحضير اجليد للدورة الثامنة للجنة العليا املشتركة بالدوحة، بأقرب 

فرصة، عند حتسن األوضاع الصحية املرتبطة بجائحة كورونا”.
ونوه الوزيران مبا يشهده “مسار العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني في مختلف املجاالت، من تطور ملموس، بفضل رعاية قائدي 
البلدين امللك محمد السادس والشيخ متيم بن حمد آل ثاني”، وفق 

البيان.
وفي السياق، أشاد وزير اخلارجية املغربي ب�”موقف دولة قطر في 

دعم سيادة املغرب على صحرائه ووحدة أراضيه”.
وجرى تبادل وجهات النظر بني بوريطة وآل ثاني، بشأن عدد من 
القضايا العربية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك، وأكد الوزيران على 
تشبث بلديهما ب� “احلوار والتفاهم واحللول السلمية إليجاد حلول 

مقبولة لقضايا املنطقة”.
كما شكلت املصاحلة اخلليجية أحد محاور املباحثات الثنائية بني 
البلدين، إذ عبر بوريطة عن ارتياح اململكة املغربية ل� “نتائج قمة العال 

واخلطوات التي تلتها في أفق تعزيز وحدة البيت اخلليجي”.
وفي 5 يناير املاضي، أُعلن في القمة اخلليجية ال�41 بالسعودية، 
توقيع اتفاق للمصاحلة ينهي أزمة حادة اندلعت في 5 يونيو 2017، 

بني قطر وكل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.

املجالس  انتخابات  استئناف  ليبيا: 
الفطر عيد  بعد  البلدية 

تعتزم اللجنة املركزية النتخابات املجالس البلدية في ليبيا استئناف 
هذه االنتخابات عقب عيد الفطر، أي بعد النصف األول من مايو املقبل.

وقال الناطق باسم اللجنة باسم املودي، لألناضول، إن “استئناف 
عملية االنتخابات احمللية سيكون بعد عيد الفطر في بلديات شرق 

وغرب وجنوب ليبيا”.
وكشف امل��ودي عن “إجراء االنتخابات بعد العيد في مدن املرج 
واألبيار وسلوق وقمينس وطبرق ودرن��ة وم��دن أخ��رى في املنطقة 

الشرقية، للمرة األولى منذ 2013”.
وفي 2013، أُجريت أول انتخابات بلدية، منذ ثورة فبراير 2011، 

التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي )2011-1969(.
وبدأت جلنة االنتخابات ثاني انتخابات لها في 2019. ومنذ ذلك 
احلني، بلغ عدد عمداء املجالس البلدية الذين جرى انتخابهم حتى اآلن 

40 عميدا، باإلضافة إلى أعضاء ملجالس بلدياتهم، وفق املودي.
وشهدت بعض البلديات توقفا في العملية االنتخابية، خصوصا 
في مناطق اجلنوب، بسبب تدهور الوضع األمني فيها، كما لم جتر 
انتخابات في املناطق الشرقية، بسبب خضوعها لسيطرة مسلحني 

موالني للواء االنقالبي، خليفة حفتر.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية 
وغربية ومرتزقة ومقاتلني أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق 

الوطني السابقة، املعترف بها دوليا.
وأعلنت جلنة االنتخابات فتح منظومة تسجيل الناخبني في 37 
بلدية شرق وغرب وجنوب البالد، على أن تبدأ العملية االنتخابية بعد 
عيد الفطر. ويبلغ عدد البلديات في ليبيا 116 بلدية مسجلة في وزارة 

احلكم احمللي.
ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بني الفرقاء إلى نهاية 

للنزاع في البلد الغني بالنفط.
وفي 16 م��ارس املاضي، تسلمت حكومة وح��دة وطنية ومجلس 
رئاسي جديدين السلطة، لقيادة البالد إلى انتخابات برملانية ورئاسية 

في 24 ديسمبر املقبل.

عزت حامد 

ت��وق��ع��ت دوائ�����ر س��ي��اس��ي��ة إع����الن ال��رئ��ي��س 
الفلسطيني محمود ع��ب��اس أب��و م���ازن تأجيل 
االنتخابات اإلسبوع املقبل ، وهو القرار الذي مت 
أتخاذه في ظل األزم��ات املتواصلة التي تعصف 
بالواقع السياسي الفلسطيني ، خاصة مع عدم 
القدرة على إجراء االنتخابات بالقدس ، باإلضافة 
إلى رفض الكثير من القوائم االنتخابية للمسار 
السياسي ال��ذي تتخذه السلطة في التعاطي مع 

االنتخابات. 
واحلاصل فإن إسرائيل ترفض حتى االن إجراء 
االنتخابات في القدس وضواحيها املتعددة ، وهو 
ما تسع إليه السلطة الفلسطينية التي ال تقبل إلى 

االن املساومة على هذه النقطة. 
وخالل الفترة األخيرة نسبت بعض من وسائل 
االع��الم تصريحات تعود إلى القيادي في حركة 
فتح جبريل الرجوب ، والذي يعمل بجد هذه األيام 
من أجل إقناع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
بضرورة إجراء االنتخابات حتى في حال الفشل 
في تنظيمها مبدينة القدس الشرقية . وتشير 
تقارير إلى إن الرجوب أبلغ عدد من الصحفيني 
الفلسطينيني إن ه��ذا امل��وق��ف مت بالتنسيق مع 
حماس في غزة ، مشيرا في ذات الوقت إلى أتفاق 
عدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية مع هذه 

التصريحات. 
الالفت أن مصدر فلسطيني ، قال ملوقع بيروت 
أوبزرفر العربي الذي يبث من العاصمة األمريكية 
واشنطن إن الرجوب لم يذكر من هم الكبار الذين 
واف��ق��وا على ذل��ك، غير أن��ه أش��ار إل��ى أن إج��راء 
االنتخابات حتى ولو بدون القدس سيمثل خطوة 
مهمة ودقيقة لالنتهاء من هذا االستحقاق اإلنتخابي 

في أقرب وقت. 
من ناحية أخ��رى رف��ض خليل احلية القيادي 
في حماس ورئيس قائمتها في املجلس التشريعي 
هذه التزجهات ، مشيرا إلى إن االنتخابات بدون 
القدس الشرقية هي ش��رط غير قابل للتفاوض 
بالنسبة للفلسطينيني. وتشير صحيفة فلسطني 
الفلسطينية املقربة من حماس إلى تصاعد اجلدال 
بشأن هذه النقطة ، خاصة رفض إجراء االنتخابات 
التشريعية في ظل الرفض اإلسرائيلي إلج��راء 
االنتخابات داخ��ل مدينة القدس ، دون ط��رح أو 
مناقشة أي بدائل عملية تضمن مشاركة املقدسيني 
في العملية االنتخابية وحضور القدس كرمز 
سياسي فلسطيني في جوهر العملية االنتخابية 
املقبلة. وقالت الصحيفة نصا “ ال شك أن الشعب 
الفلسطيني يتوق إلى ممارسة حقه االنتخابي، 
واختيار ممثليه في املجلس التشريعي املقبل، 

وتشكيل حكومة وح��دة وطنية، وط��ي صفحة 
االنقسام السياسي بني الضفة وغ��زة، وحتسني 
األوضاع االقتصادية املُتردية التي يعانيها املواطن 
الفلسطيني، وفي حال أُّجلت االنتخابات أو أُلغيت 
مبا يخدم التيار السياسي املُهيمن على القرار 
الفلسطيني في الضفة ، حتت أي مبرر أو ذريعة 
سياسية أو وطنية فإن ذلك سيشكل صدمة كبيرة 
للشارع الفلسطيني، ويؤدي إلى زيادة االحتقان 
لدى قطاع واسع من الشباب الفلسطيني، خاصة 
ف��ي ظ��ل تشظي ح��رك��ة ف��ت��ح، وف��وض��ى السالح 
املنتشرة في الضفة احملتلة، والعجز الكبير في 
موازنة حكومة اشتية والتي وصلت إل��ى مليار 
دوالر بحسب تصريح رئيس احلكومة في الضفة، 
ما يشير إلى مخاطر اندالع حراك شعبي رافض ألي 

قرار بتأجيل أو إلغاء االنتخابات.”
غير أن هناك محورا أخر ميكن التطرق إليه قبل 
احلديث عن االنتخابات ، وه��و الرقابة الغربية 
عليها وكيف ستكون الرقابة االنتخابية السياسية 

على هذه االنتخابات؟
واحل��اص��ل ف��إن ه��ذا يعتبر س��ؤال مهم ودقيق 

يحاول الكثيرين اإلجابة عليه االن في األراض��ي 
الفلسطينية ، خاصة مع إصرار حركة حماس على 
تنظيم االنتخابات في شهر مايو املقبل في قطاع 
غزة ، األم��ر ال��ذي يثير جانبا هاما بشأن موافقة 
احلركة على وجود مراقبني دوليني لالشراف على 

نزاهة االنتخابات في غزة. 
واحلاصل فلقد تزايدت أهمية هذا السؤال عقب 
ب��دء جلنة االنتخابات املركزية م��ؤخ��را تدريب 

املراقبني على االنتخابات الفلسطينية 2021.
وأوض��ح الناطق باسم جلنة االنتخابات فريد 
طعم الله، أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار 
إطالع ممثلي هيئات الرقابة احمللية املعتمدة على 
التفاصيل التي تهم عملهم، ومتكنهم من القيام 
بواجبهم بالرقابة على االنتخابات التشريعية 
2021. وتتزايد أهمية هذه الورش في ظل إعالن 
حماس أن نشطاء حماس وحدهم هم من ميكنهم 
تأمني مراكز االقتراع ، دون وجود مراقبني دوليني ، 

كما هو مخطط في الضفة الغربية. 
ويقول مصدر رفيع في جلنة االنتخابات إن 
هناك محادثات من أجل التفكير في طرق رقابة 

صارمة تضمن عدم تزوير النتائج املتعلقة بحركة 
حماس. الالفت أن كل ه��ذا يأتي مع ت��داول عدد 
من التقارير ووسائل االع��الم مؤخرا احلديث عن 
التغيرات املهمة والدقيقة التي تعيشها حركة 
حماس ، حيث ُنشر مؤخرا أن خالد مشعل رئيس 
املكتب السياسي السابق باحلركة مت ترشيحه 

كرئيس حلركة حماس في اخلارج. 
وتشير بعض التقارير إلى أن الكثير من احملللني 
الفلسطينيني على يقني من أن ع��ودة مشعل إلى 
قيادة حماس في اخلارج يتوقع أن تشير إلى تغيير 

في منظومة العالقات اخلارجية للحركة. 
وتوقعت دوائر صحفية أن يعزز مشعل احللفاء 
التقليديني للحركة مع دول املنطقة ، بدالً من عالقة 
التبعية مع عدد من الدول ، وعلى رأسها إيران التي 
روجتها القيادة احلالية للحركة ، وعلى رأسها 

إسماعيل هنية.
عموما فإن التطورات السياسية احلاصلة في 
حركة املقاومة خالل الفترة األخيرة باتت مهمة 
ودقيقة في ظل تواصل التحديات التي تواجه 

احلركة وقرب موعد االنتخابات في الشهر املقبل.

انتخابات فلسطينية سابقة 

أعلن اجليش اإلسرائيلي، أن صاروخا أُطلق 
من بطارية “أرض-جو” من داخ��ل األراض��ي 

السورية، سقط في منطقة “النقب”.
وقال اجليش في تصريح نشره على حسابه 
في تويتر، إن طائراته ردت بقصف بطاريات 

صواريخ “أرض جو” داخل األراضي السورية.
وأضاف “مت رصد إطالق صاروخ أرض-جو، 
من داخل سوريا باجتاه األراضي اإلسرائيلية، 

وسقط في منطقة النقب )جنوب(”.
وتابع “رًدا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية 
الدفاع اجلوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، 

باإلضافة ال��ى بطاريات صواريخ أرض-ج��و 
أخرى داخل األراضي السورية”.

وذك��ر اجليش اإلسرائيلي أن قواته حاولت 
ال��ت��ص��دي ل��ل��ص��اروخ ع��ب��ر إط����الق “قذيفة 
اعتراض”، دون أن يتبني ما إذا كانت قد جنحت 
في اعتراضه أم ال، مضيفا “األمر ال ي��زال قيد 

التحقيق”.
من جانبه، قال الناطق باسم اجليش، أفيخاي 
أدرع���ي، ف��ي تويتر إن ال��ص��اروخ “أُطلق من 
بطارية أرض-ج��و من سوريا، وجت��اوز هدفه 
وان��زل��ق نحو إسرائيل ول��م يطلق ليستهدف 

منطقة معينة في إسرائيل”.
وت��ع��د ص��ح��راء ال��ن��ق��ب ال��ت��ي س��ق��ط فيها 
الصاروخ، منطقة بالغة األهمية االستراتيجية 
إلس��رائ��ي��ل، كونها حت��ت��وي امل��ف��اع��ل ال��ن��ووي 

اإلسرائيلي.
من جانبها، قالت وكالة أنباء النظام السوري 
“سانا” إن الدفاعات اجلوية السورية تصدت 
“لعدوان إسرائيلي بالصواريخ ف��ي محيط 

)العاصمة( دمشق”، وأسقطت معظمها.
وذكرت أن الهجوم اإلسرائيلي أدى إلى “جرح 

أربعة جنود ووقوع بعض اخلسائر املادية”.

منظومة القبة احلديدية تفشل في اسقاط الصاروخ

9 E 3876  اجلمعة 11 رمضان 1442 ه�/23 أبريل 2021 - السنة  الرابعة عشر - العددFriday 23th April 2021 - 14 th year  - Issue No.E 3876

تونس: السفارة 
األميركية تنفي 

متويل حملة 
»سعّيد« االنتخابية

نفت السفارة األمريكية في تونس، 
صحة ما يتردد عن أن الواليات املتحدة 
قدمت متويال حلملة الرئيس قيس سعّيد 

االنتخابية، عام 2019.
يأتي ذلك غداة إعالن فوزي الدعاس، 
مدير احلملة، أن القضاء العسكري فتح 
الثالثاء حتقيقا في اتهام وجهه النائب 
البرملاني، راش��د اخل��ي��اري )مستقل(، 
لسعيد بتلقي متويل أمريكي لتعزيز 

فرص فوزه بالرئاسة.
وقالت السفارة األمريكية، في بيان، 
إن “حكومة ال��والي��ات املتحدة لم تقدم 
أي متويل كان لدعم حملة الرئيس قيس 

سعّيد االنتخابية 2019”.
وأض���اف���ت أن “الواليات امل��ت��ح��دة 
ت��ؤك��د ف��ي ه��ذا ال��ص��دد على احترامها 
الكامل لنزاهة الدميقراطية التونسية 

واستقالليتها.”
وق��ال النائب اخل��ي��اري، في تسجيل 
مصور، إن سعّيد تلقى 5 ماليني دوالر 
من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ال��س��اب��ق، دون��ال��د 
ترامب )2017-2021(، لتمويل حملته 
االنتخابية. وأردف أن لديه وثائق “تؤكد 
أن الدعاس )مدير احلملة( هو من تسّلم 

هذا املبلغ عن طريق حواالت بريدية”.
وزاد ب��أن “اجلهة التي مّولت حملة 
س��ع��ّي��د )ج��ه��ات أم��ري��ك��ي��ة( س��ّرب��ت له 
الوثائق، بعد أن غّير رئيس اجلمهورية 
والءه من األمريكيني إلى الفرنسيني”، 

وفق قوله.

التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية
أعلن التحالف العربي في اليمن، أم��س اخلميس، اعتراض 
وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة احلوثي باليمن 

جتاه جنوب غربي السعودية.
وقال التحالف في بيان: “مت اعتراض وتدمير طائرة دون طيار 
مفخخة أطلقتها املليشيا احلوثية اإلرهابية جتاه محافظة خميس 

مشيط”، وفق قناة اإلخبارية السعودية الرسمية.
وأض��اف أن “محاوالت املليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة 
الستهداف املدنيني واألعيان املدنية”. وقال التحالف إنه “يتخذ 

اإلج���راءات العملياتية الالزمة حلماية املدنيني مبا يتوافق مع 
القانون الدولي”.

في املقابل، قال املتحدث العسكري للحوثيني يحيى سريع، 
إن “سالح اجل��و املسير )التابع جلماعته( نفذ فجر اخلميس، 
عملية هجومية على قاعدة امللك خالد اجلوية في خميس مشيط 

.”2K السعودية بطائرة مسيرة نوع قاصف
وأضاف في بيان أن” العملية استهدفت موقعا عسكريا مهما 

)لم يحدد طبيعته( وكانت اإلصابة دقيقة”، وفق تعبيره.

وتابع: “يأتي هذا االستهداف في إطار الرد الطبيعي واملشروع 
على تصعيد العدوان واحلصار الشامل على بلدنا”.

وكثف احلوثيون، م��ؤخ��را، من إط��الق ص��واري��خ باليستية 
ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وس��ط إعالنات 
متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام اجلماعة أنها مدعومة بتلك 

األسلحة من إيران.
وتقول جماعة احل��وث��ي، إن ه��ذه الهجمات ردا على غ��ارات 

التحالف املستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.


