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السودان: خالفات داخل املعارضة  ترجئ حل 
»العسكري« وتشكيل »املجلس السيادي« 48 ساعة

ترامب يؤجل »صفقة القرن« ملا بعد انتخابات »الكنيست«
عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس األميركي دونالد 
ترامب انه سيعلن على األرجح خطته للسالم في 
الشرق االوسط التي صاغها مستشار البيت األبيض 
جاريد كوشــنر وتعرف باسم »صفقة القرن« بعد 
االنتخابات اإلسرائيلية التي جترى في ١7 سبتمبر 

املقبل.
من جهته، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو انه قد يدعو للقيام بعملية واسعة النطاق 

في قطاع غزة.
وقال نتنياهو للصحافيني قبل مغادرته في زيارة 
إلى أوكرانيا مساء اول من امس »مهمتي هي احلفاظ 

على السالم واألمن وسنتخذ كل اإلجراءات الضرورية 
لضمان ذلك. إذا دعت الضرورة سنقود حملة موسعة 
بغض النظر عن االنتخابات. باالنتخابات أو بدونها 

سنقوم مبا يلزم من أجل أمن إسرائيل«.
جاء ذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيني برصاص 

االحتالل قرب السياج احلدودي لغزة.
الى ذلك، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إنهاء خدمات جميع مستشاريه بصفتهم االستشارية 

بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
كما قرر عباس، بحســبما نشرت وكالة األنباء 
الفلسطينية الرسمية امس، إلغاء العمل بالقرارات 

والعقــود املتعلقة مبستشــاريه، وإيقاف احلقوق 
واالمتيازات املترتبة على صفتهم كمستشــارين، 

ولم حتدد الوكالة عدد هؤالء املستشارين.
من جهة أخرى، أصدر عباس قرارا بإلزام رئيس 
وأعضــاء احلكومة الفلســطينية الســابقة بإعادة 
مبالــغ مالية كانوا تقاضوها كزيادة على الرواتب 
ومكافآت ومبالغ تقاضوها بدل إيجار ممن لم يثبت 

استئجاره خالل الفترة نفسها.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بفعل 
تراجع املساعدات الدولية لها وأزمة أموال عائدات 
الضرائب مع إسرائيل املستمرة منذ فبراير املاضي.

اخلرطوم - وكاالت: أعلن 
املجلس العسكري االنتقالي في 
السودان تأجيل حله وتشكيل 
»مجلس الســيادة« ملــدة 48 
ســاعة، وذلك بناء على طلب 

قوى »احلرية والتغيير«.
وقال الناطق الرسمي باسم 
املجلس العســكري االنتقالي 
شــمس الديــن الكباشــي في 
تصريــح صحافي امــس إنه 
مت إرجــاء إصــدار املرســوم 
الدســتوري اخلــاص بحــل 
املجلس العســكري االنتقالي 
وتشــكيل مجلــس الســيادة 
ملدة 48 ساعة بناء على طلب 
من قــوى احلريــة والتغيير 
حتــى تتمكــن مــن الوصول 
إلى توافق بني مكوناتها على 
قائمــة مرشــحيها اخلمســة 
ملجلــس الســيادة. وأضــاف 
كباشــي بعد اجتماع مشترك 
بني املجلس العسكري وقوى 
احلرية والتغيير أن اجلانبني 
أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل 
هيــاكل الســلطة االنتقاليــة 
املعلنــة حســب مــا ورد في 
املصفوفة املرفقة مع الوثيقة 
الدســتورية. وأوضح أن كل 
طرف سلم أســماء مرشحيه 
اخلمسة ملجلس السيادة ومت 
التوافق على الشخصية رقم ١١ 
لعضوية املجلس، الفتا إلى أن 
قوى احلرية والتغيير تراجعت 
عن ترشيح بعض األسماء التي 
كانت قدمتها لعضوية مجلس 
السيادة وطلبت منحها مهلة 48 
ساعة لتسليم قائمة مرشحيها 

تاور ومحمد الفكي ســليمان 
وطــه عثمان وحســن شــيخ 

إدريس.
وقوبل ترشيح احملامي طه 
عثمان كممثل لتجمع املهنيني 
برفض واسع باعتبار اخلطوة 
خرقا لقرار عدم املشاركة املتخذ 
من التجمع قبل أن يعلن الرجل 

اعتذاره عن شغل املقعد.
من جهــة أخــرى، أرجأت 
محكمة سودانية، امس محاكمة 

تهــم »حيازة النقــد األجنبي 
والفساد« واستغالل النفوذ. 

وشهدت جلســة احملكمة، 
حضور البشير للمرة األولى 
للمحاكمة، حيث يواجه تهما 
تتعلق بحيازته النقد األجنبي، 
والثراء غير املشروع، إضافة 
إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد 
بعــد العثور فــي منزله على 
بالعمــالت  مبالــغ ضخمــة 
األجنبية واجلنيه السوداني.

الرئيس السوداني املخلوع عمر 
البشير إلى السبت املقبل.

وقال أحمد إبراهيم الطاهر 
رئيس هيئة الدفاع عن البشير 
في تصريحات للصحفيني عقب 
انتهاء اجللســة »إن احملاكمة 
شــهدت حديث الدفاع وهيئة 
التحري، ومت التأجيل الستكمال 

إجراءات احملاكمة«.
وأبلغــت النيابــة العامــة 
البشير )75 عاما( أنه يواجه 

البشير ميثّل للمرة األولى أمام احملكمة بتهمة الفساد

نتنياهو يلمح الحتمال شنّ »حملة موسعة« على غزة

)ا.ف.پ(  الرئيس السوداني املخلوع عمر البشير في القفص خالل اولى جلسات محاكمته بتهم الفساد أمس 

النهائية لعضوية املجلس.
وواجهــت قــوى إعــالن 
»احلريــة والتغييــر« حملــة 
انتقادات واســعة فــي أعقاب 
الكشف عن مرشحيها ملجلس 
الســيادة وشــاعت حالة من 
االرتبــاك تأجل معهــا إعالن 

تشكيل املجلس.
واختار حتالف قوى احلرية 
والتغيير بعد نقاشات مضنية 
كل من: عائشة موسى وصديق 

الهند تسعى لنزع جنسية ماليني املسلمني 
وسط تشديد القيود في كشمير

»غريس ١« تبحر نحو اليونان 
وطهران حتذر واشنطن من احتجازها

عواصم ـ وكاالت: حذرت تقارير إعالمية 
عاملية من ســعي الهند إلى جتريد ما ال يقل 
عن 4 ماليني شــخص معظمهم مسلمون من 
جنسيتها واعتبارهم مهاجرين أجانب، في ظل 
تبني احلزب احلاكم أجندة قومية هندوسية 

متشددة تقوض التعددية في البالد.
جاء ذلك فيما بقيت املدارس في أكبر مدن 
إقليم جامو وكشمير مغلقة امس بعد أن أعادت 
احلكومة الهندية فرض قيود على املنطقة مع 

تواصل االحتجاجات ضدها.
وعلى الرغم من تعهد الســلطات الهندية 
بإعادة فتح املدارس واملكاتب احلكومية بحلول 
امس في كشمير فإنها أعادت فرض قيود على 

التنقل في بعض مناطق سريناغار.
وقال نزار أحمد، وهو من سكان املنطقة: 
»كيف نرســل أطفالنا إلى املدارس في وضع 
كهذا؟ هناك وضع مثل حظر جتول في املدينة. 

وحتى اآلن لم يتحسن الوضع«.
وكشفت صحيفة »إندبندنت« البريطانية 
فــي تقرير لها عن إطالق الســلطات الهندية 
حملة للبحث عمن تســميهم املهاجرين غير 

الشرعيني بوالية أسام اجلبلية الفقيرة التي 
تقع قرب احلدود مــع بنغالديش وميامنار، 
ويبلغ عدد سكان »أسام« 33 مليون نسمة.

وأضافت أن غالبية السكان الذين تسعى 
الســلطات العتبارهم مهاجريــن أجانب من 
مواليد الهند، ويتمتعون بكامل حقوق املواطنة 
مبــا في ذلك احلق فــي اإلدالء بأصواتهم في 

االنتخابات.
وألقت السلطات الهندية القبض على املئات 
منذ انطالق احلملة التي بدأت منذ ســنوات 
وتنتهي نهاية الشهر اجلاري، لالشتباه في 
كونهم مهاجرين أجانب من ضمنهم محاربون 
قدامى باجليش، وفقا للصحيفة التي قالت إن 
الســلطات تخطط إلنشاء معسكرات اعتقال 

ضخمة جديدة لهم.
وفــي غضون ذلك، أعلن وزير اخلارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي أنه يتحدى 
رئيس الــوزراء الهندي نارينــدرا مودي أن 
يجري استفتاء عاما في إقليم كشمير لالطالع 
على ردود أفعال سكانه بخصوص قرار الهند 

بإلغاء »الوضع اخلاص لإلقليم«.

وكاالت: أبحــرت ناقلة النفــط اإليرانية 
»غريس ١« ميناء جبل طارق، بعد أن غيرت 
طهران اسمها إلى »أدريان داريا ١«، في البحر 

املتوسط نحو اليونان.
وقال املتحــدث باســم وزارة اخلارجية 
اإليرانية عباس موسوي في مؤمتر صحافي 
التحذيــرات الضروريــة  »إيــران أرســلت 
للمســؤولني األميركيني من خــالل القنوات 
الرســمية.. بعدم ارتكاب مثل هذا اخلطأ إذ 

ستكون له عواقب وخيمة«.
وبحســب املوقــع اإللكترونــي »ماريــن 
ترافيك« املتخصص في تعقب حركة السفن 
فإن الناقلة أبحرت إلى مرفأ كاالماتا اليوناني، 
وسط تساؤالت ما إذا كانت ستواصل طريقها 
لتفريــغ حمولتها البالغة ٢.١ مليون برميل 
نفط في سورية اخلاضعة لعقوبات أوروبية. 
وكانت الســبب في احتجاز سلطات اإلقليم 

التابع للتاج البريطاني لها.
من جهته قال وزيــر اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف إن بالده ليســت مهتمة 
بإجراء محادثات مع واشنطن. واتهم ظريف 
واشنطن بشن »حرب اقتصادية« على إيران، 
ووصف الطلب األميركي باحتجاز ناقلة بالده 

بأنه »مهزلة قانونية«.
وأضاف ظريف خالل مؤمتر صحافي في 
هلســنكي امس »ال ميكــن لطهران ان تكون 
شفافة بشأن وجهة نفطنا ألن الواليات املتحدة 
حتاول ترهيب اآلخرين بطريقة غير مشروعة 

ملنعهم من شراء نفطنا«.
ورفض املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية 
فكرة أن يكون هناك رابط بني احتجاز الناقلة 
اإليرانية في جبل طارق والناقلة البريطانية 
فــي مضيق هرمز، مؤكدا انه »ال عالقة على 

اإلطالق بني هاتني الناقلتني«.

أنباء لبنانية

عون يعد بتحسن تدريجي.. وهجوم واسع على زيارة احلريري لواشنطن
بيروت ـ عمر حبنجر

بعــض  عــن  مبعــزل 
املساجالت املرتبطة بزيارة 
ســعد  احلكومــة  رئيــس 
احلريري الى واشنطن، فإن 
العامة  االجواء السياســية 
تتابــع خطهــا االنفراجــي 
الدولية  التصنيفات  عشية 
االئتمانية للبنان، واملفترض 
صدورها في ٢٢ اجلاري وسط 
توقع النائب ميشال ضاهر 
 BB خفض هذا التصنيف من
الى CCC، ما يعكسـ  في حال 
حصولهـ  عدم رضا املجتمع 
الدولي عن اإلصالحات التي 
اعتمدت من جانب احلكومة 
في موازنة ٢٠١٩ مما قد يطول 
مقررات مؤمتر سيدر، التي 
مّل واضعوها اصال من طول 

االنتظار.
بيد ان الزخم السياســي 
الذي واكب زيارة احلريري 
الــى واشــنطن واملظاهــر 
التــي رافقتهــا  التكرمييــة 
مــن بهرجــة الوعــود الــى 
الــى  العائليــة  الزيــارات 
تقــدمي دفعــة جديــدة مــن 
العتــاد العســكري للجيش 
الى االســتثمارات  اللبناني 
الهائلــة التي كشــفت عنها 
الواليــات  فــي  الزيــارة 
املتحدة، مــا يطرح عالمات 
استفهام حول التخبط الذي 
تعانيه مؤسسات احلريري 
االســتثمارية واالعالميــة 
في لبنــان.. كل ذلك يوحي 
أن املرحلــة  ورمبــا يؤكــد 
االقتصادية املقبلة ستسير 

رئيس اجلمهورية ميشــال 
عــون على مــا ســمعه في 
واشــنطن ومــا حققــه في 
زيارته، وما يجب القيام به، 
فــي ضوء ما هو منتظر من 
محطات واستحقاقات حتفل 

بها املنطقة.
وأعلنت القوات اللبنانية 
احلملــة  بوجــه  وقوفهــا 
السياسية التي تشنها اطراف 
8 آذار على زيارة احلريري 
األميركية. وقال نائب القوات 
وهبــي قاطيشــا ان الزيارة 
اتــت بتوقيتهــا الصحيح، 
القوات  بينما أكدت مصادر 
وقوفها الى جانب احلريري 
بوجــه »جمهوريــة املوز«. 

االميركيــني، وخاطبه قائال: 
انــك غير قــادر على التعهد 
بشيء في واشنطن، واذا عدت 
الى لبنان ال ميكنك ان تنفذ 

شيئا من تعهداتك.
ويبــدو ان اجلهات التي 
ينتمــي اليها النائب اســود 
)التيار الوطني احلر( ترى ان 
احلريري ابعد السفير عيسى 
الــذي ينتمــي الــى اجلهات 
املنتقــدة كي يأخــذ راحته 
في التحدث مع االميركيني، 
خصوصا في الشأن املتعلق 
بحزب اهلل، بعيدا عن رقابة 
الســفير عيســى وتقاريره 
السهلة الوصول الى صفحات 

الصحف.

وردت مصــادر حــزب اهلل 
بالقول: ال ثقة باألميركيني، 
امــا النائب ســامي اجلميل 
فيــرى ان اللبنانــي يدفــع 
يوميا ثمن حســابات قادته 
اخلاطئــة، بينما يرى وزير 
العدل السابق اللواء اشرف 
ريفي في احلملة اســتهدافا 
لزيارة احلريري الى واشنطن 
وتكريسا لوجود لبنان في 
سجن محور املمانعة، معلنا 
وقوفه الى جانب احلريري.

وكان النائب العوني زياد 
أســود انتقــد غياب ســفير 
لبنــان في واشــنطن غابي 
عيسى عن محادثات رئيس 
احلكومــة مــع املســؤولني 

وتقول مصادر مواكبة لـ 
»األنباء« ان تغيب الســفير 
محادثــات  عــن  عيســى 
رئيــس احلكومــة  يجب اال 
يثير االســتياء بعد سابقة 
اســتبعاد ســفير لبنان في 
موســكو شــوقي ابونصار 
عن لقــاء الرئيس ميشــال 
عون مــع الرئيس فالدميير 
بوتني على خلفية اخلشية 
من تأثيــر انتمائه الطائفي 
الرســمية  مواقفــه  علــى 
حتــى ان اســمه أضيف الى 
الوفد الرئاسي بروتوكوليا 

وبنصيحة روسية.
الســابق  النائــب  ورد 
مصطفى علوش )القيادي في 
تيار املستقبل(، داعيا كتلة 
اقالة احلكومة  الى  »العهد« 
احلريرية اذا ما اســتطاعت 

الى ذلك سبيال.
وفــي دردشـــــــة مــــع 
الصحافيني في املقر الصيفي 
في بيت الدين، قال الرئيس 
ميشــال عون ان اللبنانيني 
سيشعرون بتحسن تدريجي 
في وقت قريــب، و»القصة 
مش مزحة«، مشددا على ان 
التعيينات ستناقش واآللية 
وضعت بظــرف محدد واذا 
ارادوا االلتزام بها فلتتحول 

الى قانون.
عــون أكــد انه لــم يبعد 
الوزير جبران باســيل، كما 
اشيع، مشيرا الى ان البعض 
كان يأتي إلّي للضغط عليه، 
وانــا ال أضغــط علــى احد، 
وباسيل رئيس حزب ورئيس 

كتلة نيابية.

»القوات« تدافع عن الزيارة .. وعلوش يتحدى كتلة »العهد« بإقالة احلكومة إن استطاعت

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون خالل دردشة مع االعالميني في قصر بيت الدين 

بالدفع »اخلماسي« الذي اظهر 
فاعليتــه في احتــواء ازمة 
حادثة قبرشمون واملتحرك 
التســويات  قاعــدة  علــى 
التوافقية املشــوبة بتجاوز 

املنطق الدستوري أحيانا.
وبانتظار اكتمال النصاب 
احلكومي اليوم او غدا، لفتت 
مصادر الرئيس احلريري الى 
ان رئيس احلكومة ال يعمل 
من أجل نفســه او من أجل 
حزب او طائفة، بل يسعى الى 
مواجهة املخاطر التي يقود 
بها البعض لبنان، خصوصا 

ان املخاطر على األبواب.
وفــور عودته، ســيطلع 
الرئيــس ســعد احلريــري 

مروان شربل لـ »األنباء«: 
أخصام يحكمون لبنان 

بالتسويات وبوس اللحى
بيروت ـ زينة طبارة

رأى وزير الداخلية الســابق اللواء مروان شــربل ان ما 
تطلبــه القوى احلزبيــة في لبنان هو الوصــول الى حافة 
االنهيار السياسي بعد ان اوصلت البالد الى حافة االنهيار 
االقتصادي، معتبرا بالتالي ان اعداء يحكمون لبنان ويقترعون 
على مؤسساته واداراته العامة ويعتمدون ثقافة التسويات 
وبوس اللحى للخروج من االزمات املفتعلة بغالبيتها، مشيرا 
على سبيل املثال الى ان ازمة قبرشمون لن تكون االخيرة، 
وســتليها ازمات جديدة ُتغلق البالد من بابها الى محرابها، 
وتخطف مؤسساتها الدستورية قبل بلوغ ساعة التسوية 

وعلى قاعدة »يا دار ما دخلك شر«.
وسأل شربل، في تصريح لـ »األنباء«، كيف ميكن حلكومة 
»الــى العمل« ان تكون فاعلة ومنتجــة وانقاذية ما دام في 
صفوفها مسيحي يعادي املسيحي اآلخر وُسني يكره الُسني 
اآلخر ودرزي يتحني الفرص لالنقضاض على الدرزي اآلخر 
وشيعي يتظاهر بحبه ولو مؤقتا للشيعي اآلخر؟ معتبرا انها 
صورة سريالية تتحكم مبصير لبنان واللبنانيني ويعطل 
كل طــرف فيها البالد برمتها ســاعة يشــاء دون اي رقيب 
نيابي وحســيب قضائي، فعن اي مستقبل واعد يتكلمون 

واي اصالح بنيوي يعدون به؟
هذا واعتبر ان اخلطأ الكبير الذي وقع فيه الرئيس سعد 
احلريــري هو قبوله بتأليف حكومة مــن احزاب متناحرة 
سياسية، ولكل منها مشروع سياسي خاص ال يلتقي مع اي 
من مشاريع االحزاب االخرى حليفة كانت ام خصما وسطيا 
ولدودا، اذ من البديهي بالتالي ان تتعطل احلكومة وتدخل 
البــالد في غيبوبة طويلة عند كل نزاع سياســي وســقطة 
امنية بني هذا احلزب وذاك، فحكومة احلريري ظاهرها »الى 
العمل« وداخلها مشــاكل ونكايات وحقد وعداوة وسقوف 

خطابية عالية »وعلى السكني يا بطيخ«.

ملشاهدة الڤيديو


