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االربعاء ٢٤ ابريل ٢٠١٩ عربية وعاملية

الرئيس اجلزائري املؤقت يطلب تأجيل االنتخابات
ورئيس األركان يحذّر من »عواقب وخيمة«

سريالنكا تلقت حتذيرات قبل »هجمات الفصح«
ونيوزيالندا تنفي صلتها بـ»مجزرة املسجدين«

اجلزائر - وكاالت: أوصى 
اللقاء التشــاوري الذي عقده 
الرئيــس اجلزائــري املؤقت 
عبدالقادر بن صالح مع عدد من 
الشخصيات الوطنية وممثلي 
األحزاب ومنظمــات املجتمع 
املدن بتأجيل انتخابات الرئاسة 

إلى مطلع اخلريف املقبل.
ودعا البيان اخلتامي للقاء 
الذي نظمته الرئاسة اجلزائرية 
واختتم في ساعة متأخرة مساء 
امس األول إلى تعديل قانون 
االنتخابــات وتشــكيل جلنة 
وطنيــة لإلشــراف وتنظيــم 
االنتخابات يتم تعيني أعضائها 
مــن جانــب القضــاة وليس 

السلطة.
وأضاف البيان أن املشاركني 
فــي االجتمــاع شــددوا على 
»ضــرورة اســتمرار احلراك 
الشــعبي وعــدم اســتغالله 
ألغراض شخصية، باإلضافة 
إلى دعم ومساندة اجليش مع 
تعهد األخير بتحقيق مطالب 

احلراك«.
يذكر أن االجتماع قاطعته 
معظــم األحــزاب السياســية 
والشخصيات الوطنية وممثلي 
املجتمــع املدني فيما غاب بن 
صالح عن جلساته االفتتاحية 
مــا جعل البعض يشــكك في 
مدى أهمية مثل هذه اللقاءات.
في الغضــون، اعتبر قائد 
اجليش اجلزائري الفريق أحمد 
قايد صالح ان »احلوار فرصة 

عواصم ـ وكاالت: كشــفت 
مصادر استخباراتية متقاطعة 
أن األجهزة األمنية في سريالنكا 
تلقــت حتذيرات من نظيرتها 
الهندية بقــرب وقوع هجوم 
قبــل ســاعات مــن تفجيرات 
»عيد الفصح« االنتحارية التي 
أسفرت عن مقتل أكثر من 3٠٠ 

شخص.
وقال مصدر حكومي هندي 
ان ضبــاط مخابــرات هنودا 
اتصلوا بنظرائهم السريالنكيني 
قبل ســاعتني من أول هجوم 
للتحذيــر مــن تهديــد محدد 
لكنائــس. واكــد املصــدر ان 
رســائل مشــابهة أرسلت الى 
ســريالنكا في ٤ اجلاري وفي 
٢٠ منه. وصرح مصدر دفاعي 
سريالنكي بأن حتذيرا وصل 
»قبل ساعات« من أول هجوم 
التي  الهجمــات املتعاقبة  من 

ضربت البالد.
وفي وقت سابق من امس، 
رجحت السلطات في سريالنكا 
ان تكــون تفجيــرات »عيــد 
الفصح« التــي تبناها تنظيم 
»داعش«، كانــت ردا انتقاميا 
على »مجزرة املسجدين« في 
نيوزيلنــدا، التــي أوضحــت 
بدورها انه ال توجد معلومات 
استخباراتية تؤكد الربط بني 

الهجومني.
وزراء  رئيــس  وأعــرب 
ســريالنكا نيل ويكرمسينغ 
عــن اعتقــاده بــأن هجمــات 
»الفصــح« لها صلــة بتنظيم 
داعش، قائال »ســنتحقق من 
مزاعم داعش ونعتقد أنه رمبا 
تكون هناك صالت«. ولفت الى 

وحذر من أن استمرار »هذا 
الوضع ستكون له آثار وخيمة 
على االقتصاد الوطني وعلى 
القدرة الشــرائية للمواطنني، 
السيما ونحن على أبواب شهر 

رمضان الفضيل«.
وكشــف قائــد اجليــش 
إلــى معلومات  أنه »توصلنا 
التخطيــط  حــول  مؤكــدة 
اخلبيث للوصول بالبالد إلى 
حالة االنســداد، الــذي تعود 
بوادره إلى ســنة ٢٠١5، حيث 

إبراهيم«، باملسؤولية  و»ملة 
عن التفجيرات. وفي ســياق 
متصــل، دعــا ويجوارديــن 
احلكومة إلــى تطبيق احلظر 
الفوري على جماعة التوحيد 
الوطنية، وتصنيفها كـ »منظمة 

إرهابية«.
وفــي هــذه االثنــاء، ظهر 
انتحاري مشتبه به في مقطع 
ڤيديو لــدى دخوله كنيســة 
سانت سيباستيان التي متت 

من ساحة البريد املركزي ثم 
احتلوا كل الشوارع احمليطة 
بها وخصوصا شارع ديدوش 
مراد حيث تقع جامعة اجلزائر.

وابتعدت شاحنات الشرطة 
عن مكان التظاهرة ومتركزت 
على الطريق املؤدية إلى مقر 
البرملان على بعد 5٠٠ متر، من 

دون أن تتدخل.
الطــالب اجــراء  ورفــض 
االنتخابــات فــي الرابــع من 

يوليو املقبل.

أرديرن انه ال توجد معلومات 
اســتخباراتية تدعم افتراض 
وجــود رابــط بــني سلســلة 
التفجيــرات التــي وقعت في 
ســريالنكا والهجمــات التــي 
استهدفت املساجد في مدينة 
كرايستشيرش النيوزيلندية.

ولفت مكتب رئيسة الوزراء 
النيوزيلندية في بيان إلى أن 
التحقيق في هجمات سريالنكا 

مازال في مرحلة مبكرة.

عمــان ـ وكاالت: أجرى العاهل االردني 
امللك عبــداهلل الثاني، تغييــرات وصفت 

بـ»الكبيرة« في الديوان امللكي.
وقالت وكالة االنباء الرسمية االردنية 
»بترا« إن »اإلرادة امللكية السامية« صدرت 
بتعيني السفير األردني لدى فرنسا د. بشر 
هاني اخلصاونة مستشارا للملك لالتصال 

والتنسيق »اعتبارا من يوم أمس«.
كما عني امللك »د. كمال الناصر مستشارا 
للسياسات واإلعالم، ومنار منذر عبدالفتاح 

الدباس ود.محمد محمود حسني العسعس، 
مستشارين خاصني« للملك.

وافادت »بترا« مبوافقة عبداهلل الثاني، 
على قبول استقالة رئيس املخابرات األسبق، 
فيصل جبريل حســن الشوبكي املستشار 

السابق للملك.
وقالت إن رئيس الديوان امللكي الهاشمي 
قرر »قبول استقالة عدد من كبار موظفي 
الديــوان امللكي الهاشــمي، وذلك في إطار 
إعادة الهيكلة التي بدأها الديوان امللكي«.

الداخليــة  العربية.نــت: أعلنــت وزارة 
الســعودية امس، تنفيذ حكم القتل تعزيرا 
وإقامــة حد احلرابــة بحق 37 شــخصا من 
اجلنسية السعودية بعد إدانتهم باإلرهاب.

وبحســب مــا جــاء علــى وكالــة األنباء 
السعودية »واس« تبنى اجلناة الفكر اإلرهابي 
املتطــرف وشــكلوا خاليا إرهابية لإلفســاد 
واإلخالل باألمن وإشــاعة الفوضــى وإثارة 
الفتنــة الطائفية واإلضرار بالســلم واألمن 

االجتماعي.
وأصدرت وزارة الداخلية امس بيانا بشأن 
تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد احلرابة 
في عدد من اجلناة في كل من مناطق الرياض، 
ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، والشــرقية، 
والقصيم، وعســير لتبنيهم الفكر اإلرهابي 
املتطرف وتشــكيل خاليا إرهابية لإلفســاد 
واإلخالل باألمن وإشــاعة الفوضــى وإثارة 
الفتنــة الطائفية واإلضرار بالســلم واألمن 
االجتماعي ومهاجمة املقار األمنية باستخدام 
القنابل املتفجرة، وقتل عدد من رجال األمن 
غيلــة، وخيانة األمانــة بالتعاون مع جهات 

معادية مبا يضر باملصالح العليا للبالد.
وبحســب بيان »الداخليــة«، أقدم الـ 37 
وجميعهم من اجلنسية السعودية على تبني 
الفكر اإلرهابي املتطرف وتشكيل خاليا إرهابية 
لإلفســاد واإلخالل باألمن وإشاعة الفوضى 
وإثارة الفتنة الطائفية واإلضرار بالسلم واألمن 

االجتماعي ومهاجمة املقار األمنية باستخدام 
القنابل املتفجرة، وقتل عدد من رجال األمن 
غيلــة، وخيانة األمانــة بالتعاون مع جهات 

معادية مبا يضر باملصالح العليا للبالد.
وبإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه 
االتهام لهم بارتكابهــم تلك اجلرائم صدرت 
بحقهــم صكوك شــرعية تقضــي بثبوت ما 
نسب لهم شرعا واحلكم عليهم بالقتل تعزيرا، 
وإقامة حد احلرابة على عزيز مهدي العمري 
وخالــد بن عبدالكــرمي التويجري مع صلب 
األخير منهمــا، وصدقت األحكام من محكمة 
االستئناف املختصة ومن احملكمة العليا وصدر 
أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شــرعا وصدق من 
مرجعــه بحق اجلناة املذكورين، وقد نفذ ما 
تقرر شرعا بحقهم امس املوافق ١٤٤٠/8/١8هـ 
فــي كل من مناطق الريــاض، ومكة املكرمة، 
واملدينة املنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
ووزارة الداخليــة إذ تعلــن ذلــك لتؤكد 
أن هــذه البــالد لن تتوانى عــن ردع كل من 
تسول له نفسه املساس بأمنها واستقرارها 
ومواطنيهــا واملقيمني علــى أراضيها، وأنها 
ماضيــة مبشــيئة اهلل بكل عــزم وحزم في 
حتقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع املطهر 
فــي كل من يتعدى حدود اهلل، كما حتذر في 
الوقت ذاته كل من تسول له نفسه اإلقدام على 
ارتكاب مثل هذه األعمال اإلرهابية اإلجرامية 

بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة امس استحداث وزارة جديدة 

أسمتها »وزارة الالمستحيل«.
وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي إن الوزارة اجلديدة 
ستكون »وزارة غير تقليدية، من دون وزير، 
طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على 
ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية 

جديدة للمستقبل«.
وأضاف صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد في تغريدات بحســابه الرسمي 

على »تويتر«: »وزارة الالمستحيل ستبدأ 
عملها على عدة مشاريع، منها تقدمي خدمات 
استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية 
لتسهيل مشتريات احلكومة واختصار وقتها 
من 6٠ يوما إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة 
تخصصية الكتشاف املواهب في كل طفل 

في دولة اإلمارات«.
وتابــع »يحمــل املســتقبل الكثير من 
التحديات التي تتطلب التجديد املستمر في 
هيكلية احلكومة، وطريقة عملها، واملستحيل 
ليس في قاموسنا، وليس جزءا من تفكيرنا 

ولن يكون جزءا من مستقبلنا«.

مت كشف خيوط هذه املؤامرة 
وخلفياتها«.

فــي أثنــاء ذلــك، تظاهــر 
آالف الطالب امس في وســط 
العاصمة اجلزائرية كما دأبوا 
على ذلــك كل يوم ثالثاء منذ 
٢٢ فبرايــر املاضي، للمطالبة 
برحيل »النظام« ومحاســبة 
»العصابة«، غداة حبس رجال 
أعمال مهمني ومسؤولني سابقني 

في اجليش.
وبــدأ الطالب مســيرتهم 

مهاجمتهــا. وفي املقطع الذي 
بثه تلفزيون »سي.سي.تي.ڤي« 
يدخل املشتبه به الكنيسة قبل 

حلظات من االنفجار.
جــاء ذلــك فيمــا شــهدت 
ســريالنكا امــس يــوم حداد 
وطني والوقوف صمتا لثالث 
دقائق تكرميا ألرواح ضحايا 

االعتداءات.
وفي املقابل، قالت رئيسة 
الوزراء النيوزيلندية جاسيندا 

جتدد املظاهرات الطالبية املطالبة برحيل »النظام« ومحاسبة »العصابة«

)رويترز(  محتجون يرفعون العلم الوطني خالل تظاهرة حاشدة بالعاصمة اجلزائر امس 

)رويترز( أقارب ضحايا تفجيرات »عيد الفصح« ينتحبون قبيل دفن اجلثامني امس 

جيدة ينبغي التشجيع عليها«، 
لكنه قــال ان بعض األحزاب 

حتاول عرقلة هذا احلوار.
وانتقــد صالــح خــالل 
زيــارة تفقديــة فــي مدينة 
البليدة امس مــا وصفها بـ 
»الظاهــرة الغريبة املتمثلة 
في التحريــض على عرقلة 
عمل مؤسسات الدولة ومنع 
أداء مهامهم،  املسؤولني من 
وهي تصرفات منافية لقوانني 

اجلمهورية«.

ان األشخاص الذين احتجزوا 
علــى خلفيــة التفجيرات هم 
مواطنون سريالنكيون فقط.
بدوره، قــال وزير الدولة 
الدفاع  السريالنكي لشــؤون 
أمــام  ويجيوارديــن  روان 
البرملان امس »كشف التحقيق 
األولــي أن ما حــدث كان ردا 
انتقاميا على هجوم مسجدي 
نيوزيلنــدا«، متهما جماعتني 
محليتني هما: التوحيد الوطنية 

كيم وبوتني يلتقيان غدًا
في أقصى الشرق الروسي

عاهل األردن يعيد هيكلة الديوان امللكي

»الداخلية السعودية«: إعدام 37 شخصًا 
بعد إدانتهم باإلرهاب

اإلمارات تستحدث وزارة
»الالمستحيل« من دون وزير

عواصم ـ وكاالت: يلتقي الزعيم الكوري 
الشــمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي 
ڤالدميير بوتني غدا في فالديفوستوك بأقصى 
الشرق الروسي، وفقما أعلن مستشار الكرملني 

يوري أوشاكوف اول من امس.
وصــرح أوشــاكوف للصحافيــني بأن 
»رئيسنا سيجري محادثات غدا مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون«، مضيفا 
أن هذا اللقاء، االول بني الرجلني، »هو حدث 
رئيسي في العالقات الثنائية« بني موسكو 

وبيونغ يانغ.
وكانت وكالة االنباء الكورية الشــمالية 
الرسمية اعلنت اول من امس أن كيم »سيقوم 
قريبا بزيارة لروسيا بناء على دعوة« بوتني.
واوضح اوشــاكوف ان »اللقاء ســيركز 
على احلل السياسي والديبلوماسي للمشكلة 
النووية في شبه اجلزيرة الكورية«، مضيفا 
أن »روسيا عازمة على أن تدعم بكل االشكال 

املمكنة التوجهات االيجابية« على هذا الصعيد.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية امس، 
عن مصدر بـ »السكك احلديدية« القول إنه من 
املتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون اليوم إلى مدينة فالديفوستوك 
أقصى شــرق روســيا، حيث من املتوقع أن 

تنعقد القمة.
وقال املصدر: »يصل القطار في الصباح 
إلى محطة هسن، ومن هناك إلى أوسورييسك، 
ثم إلى فالديفوستوك. وميكن تغيير اجلدول 

الزمني أثناء حركة مرور القطار«.
ووصــل وفد كوري شــمالي كبير، يضم 
أكثر من 3٠ شخصا، إلى أقصى شرق روسيا 

امس وذلك للتحضير للقمة.
وهــي القمة االولى بــني كيم وبوتني منذ 
التقى كيم جونغ ايــل، والد الزعيم احلالي، 
دميتري مدڤيديڤ حني كان رئيســا لروسيا 

قبل ثمانية اعوام.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

كوشنر يؤكد: »صفقة القرن« بعد شهر رمضان
عواصــم ـ وكاالت: جــدد 
جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب 
السياسي أمس،  ومستشاره 
تأكيده أنه سيكشف عن خطته 
املنتظرة للســالم في الشرق 
األوســط املعروفة اعالميا بـ 
»صفقة القرن« بعد انتهاء شهر 
رمضان مطلع يونيو املقبل.

وقال كوشــنر في منتدى 
مجلة »تامي«، إنــه كان يأمل 
طــرح اخلطــة أواخــر العام 
املاضي، إال أن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
أعلــن عــن اجــراء انتخابات 
وال يزال يحتــاج إلى الوقت 

لتشكيل ائتالف.
وأضاف كوشنر، أحد كبار 
مستشــاري ترامــب، »عنــد 
االنتهــاء مــن ذلك، ســنكون 

على األرجح في منتصف شهر 
رمضان، ولذلك سننتظر إلى 
ما بعد انتهاء رمضان، وبعد 

ذلك سنكشف عن خطتنا«.
وفي املقابل، قالت وزيرة 
الدولة لشؤون االعالم املتحدثة 
باسم احلكومة االردنية جمانة 
غنيمــات امــس ان »حكومة 
بالدها ال تعرف حتى اآلن ما 
هــي تفاصيل صفقة القرن«، 
اال انهــا ترفض أي عرض او 
تســوية او صفقة ال تنسجم 

مع الثوابت االردنية.
وشــددت غنيمــات علــى 
مركزية القضية الفلسطينية 
ورفــض احللــول االحاديــة 
ودميومة الوصاية الهاشمية 
علــى املقدســات االســالمية 
القــدس  فــي  واملســيحية 
الشريف، وان املنطقة لن تنعم 

باالمن والســالم واالستقرار 
دون حل عادل شامل للقضية 

الفلسطينية.
مــن جهــة اخــرى، قــال 
رئيس الوزراء الفلســطيني 
ان  امــس،  اشــتية  محمــد 
االجــراءات االميركية ســواء 
قطع املساعدات املقدمة لوكالة 
الالجئــني  غــوث وتشــغيل 
الفلسطينيني )اونروا( ونقل 
السفارة الى القدس تعد »أسوأ 
مــن النص املكتــوب لصفقة 
القرن«. واضاف اشــتية في 
بيان صــادر عن مكتبه عقب 
لقائه السيناتور االميركي رون 
وايدن فــي رام اهلل »نرفض 
صفقــة القــرن ولــن نقبــل 

استمرار الوضع الراهن«.
»يجــب  اشــتية  وقــال 
الفلسطينية  العالقات  فصل 

االميركية عن عملية السالم او 
املسار السياسي الذي يجري« 
مضيفــا ان »تعثــر العملية 
الســلمية ال يجــب مواجهته 
بعقاب أو ابتــزاز من االدارة 
األميركية جتاه الفلسطينيني، 
ونريد منها أن تكون وسيطا 
وشريكا صادقا في السالم«.

مــن جهة اخرى، كشــفت 
إعــالم اســرائيلية  وســائل 
أمس، عن انقسام يهدد احتاد 
األحزاب اليمينية في إسرائيل، 
والذي تشكل قبيل االنتخابات 
اإلسرائيلية األخيرة وخاضها 
بقائمة موحدة، وحصل على 

5 مقاعد في الكنيست.
ووفقا لصحيفة »يديعوت 
اإلســرائيلية،  أحرنــوت« 
فــإن هناك اختالفــات كبيرة 
في الــرأي بــني قــادة احتاد 

األحــزاب اليمينيــة، خاصة 
زعيم التحالف ورئيس حزب 
اليهــودي احلاخــام  البيــت 
رافــي بيرتــس، وبتســلئيل 
سموتريتش، مشيرة إلى أن 
اخلالفــات بينهمــا تهدد قوة 

االحتاد ومستقبله.

األردن: لن نقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية أو صفقة ال تنسجم مع ثوابتنا الوطنية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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