
أعلن »جتمع املهنيني السودانيني«، الثالثاء، 
مضّيه ف��ي ترتيبات اإلض���راب والعصيان 

املدني، »الستكمال وحتقيق أهداف الثورة«.
ج��اء ذل��ك في بيان أص��دره جتمع املهنيني 

الذي يقود االحتجاجات في البالد منذ شهور.
وقال البيان: »من أجل الوصول لالنتصار، 
يفتح دف��ت��ر اإلض����راب الس��ت��ك��م��ال ال��ث��ورة، 
وترتيبات اإلضراب والعصيان املدني متضي، 

وستكون بجداول تستكمل احلراك الثوري«.
وات���ه���م ال��ت��ج��م��ع، امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري 
ب�«محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من 
محتواها، من خالل متّسكه بعسكرة مجلس 

السيادة«.
وأض���اف البيان أن »املجلس العسكري 
يشترط، متعنتا، أن يكون مجلس السيادة 
برئاسة عسكري وبأغلبية للعسكريني، وهذا ال 
يستوفي شرط التغيير ولن يعبر عن احملتوى 

السياسي للثورة«.
وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير هو 
»سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم اجليش 

بحمايتها كواجب وطني«.
وفجر الثالثاء، أخفق املجلس العسكري 
و«قوى إعالن احلرية والتغيير«، في التوصل 
التفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة االنتقالية 
فيما يخص نسب التمثيل باملجلس السيادي 

ورئاسته.
واإلث��ن��ني، أع��ل��ن ال��ط��رف��ان اتفاقهما على 

مواصلة جلسات التفاوض، وفقا للنقاط التي 
مت االتفاق عليها مسبقا، في خطوة اعتبرها 
مراقبون تقدما ايجابيا باجتاه تسليم السلطة 

للمدنيني.
وتتناول نقاط االتفاق »صالحيات املجلس 
السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام 
وصالحيات الفترة اإلنتقالية التي متتد لثالثة 

سنوات«.
وم��س��اء األح���د، استأنف ك��ل م��ن املجلس 
العسكري االنتقالي و«ق��وى إع��الن احلرية 
والتغيير« ف��ي اخل��رط��وم، التفاوض بشأن 
املرحلة االنتقالية، وذل��ك بعد تعليقها ل�72 

ساعة، بحسب بيان صادر عن املجلس.
فيما قالت »قوى إعالن احلرية والتغيير«، 
في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض 
القضايا العالقة بشأن »نسب التمثيل في 

املجلس السيادي ورئاسته«.
وأوض���ح���ت ذات ال���ق���وى أن اس��ت��ئ��ن��اف 
التفاوض يأتي »ضمن عملية تسليم مقاليد 
احلكم إل��ى سلطة مدنية انتقالية، مشددة 
على متسكها ب�«مجلس سيادي مدني بتمثيل 

عسكري محدود ورئاسة مدنية«.
واألربعاء املاضي، قال املجلس العسكري، 
إنه اتفق مع »قوى إعالن احلرية والتغيير«، 
بشأن كامل على »هياكل وصالحيات أجهزة 
السلطة خالل الفترة االنتقالية، وهي: مجلس 

سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي«.

وم���ن���ذ 6 أب����ري����ل امل����اض����ي، ي��ع��ت��ص��م 
آالف ال��س��ودان��ي��ني، أم��ام مقر ق��ي��ادة اجليش 
باخلرطوم؛ للضغط على املجلس العسكري، 

لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيني، في 
ظل مخاوف من التفاف اجليش على مطالب 
التغيير، كما ح��دث في دول أخ��رى، بحسب 

محتجني.
وعزلت قيادة اجليش، في احلادي عشر من 
أبريل املاضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 

ثالثني عاما في احلكم؛ حتت وطأة احتجاجات 
شعبية ب��دأت أواخ��ر العام امل��اض��ي؛ تنديدا 

بتردي األوضاع االقتصادية.

alwasat.com.kw

باليستية بصواريخ  املكرمة  مكة  استهداف  احلوثيني  محاولة  تدين  العربية  اجلامعة 
  أدان أحمد أب��و الغيط، األم��ني العام جلامعة ال��دول 
العربية، محاولة جماعة احلوثيني مجددا أمس 20 مايو 
استهداف مكة املكرمة بصاروخني باليستيني، ُمشددا على 
أن مثل هذه األعمال اإلرهابية متثل تهديدا خطيرا، ليس 
فقط ألمن واستقرار اململكة العربية السعودية، وإمنا 

أيضا لألمن اإلقليمي ككل، إضافة لكونها متثل انتهاكا 
حلرمة األماكن املقدسة وشهر رمضان الفضيل.

وقال السفير محمود عفيفي، املتحدث الرسمي باسم 
األمني العام، إن أبو الغيط أكد في هذا اإلط��ار التضامن 
الكامل مع اململكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من 

شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة 
اإلجراءات التي تتخذها السلطات السعودية ملواجهة هذا 
التهديد، مع تأكيده أيضا على رفض أية محاولة لتوسيع 
دائ��رة ال��ن��زاع املسلح ال��ذي عانى منه اليمن على مدار 

السنوات األخيرة.
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ظ����روف  ت���وف���ي���ر  إل�����ى  ي���دع���و  األردن 
العودة الطوعية لالجئني السوريني

   
دعا األردن أمس، الى حل سياسي ينهي األزمة السورية، مبا يتيح توفير ظروف العودة 

الطوعية لالجئني السوريني على اراضيه باسرع وقت ممكن، وذلك للتخفيف من معاناتهم.
وقال وزير اخلارجية وشؤون املغتربني األردني أمين الصفدي، خالل لقائه مبعوث األمم 
املتحدة اخلاص لسورية غاير بيدرسون، إن األردن يستضيف على أراضيه مليون وثالثمائة 

ألف الجئ سوري، منذ اندالع األزمة السورية في العام 2011.
وأكد الصفدي خالل اللقاء على دعم األردن للجهود التي تبذلها األمم املتحدة حلل األزمة، 
وفق حل يحفظ وحدة سورية ومتاسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، مشددا على مركزية 

مسار جنيف في اجلهود الدولية املستهدفة حل األزمة وفق القرار 2254.
وش��دد وزي��ر اخلارجية على حرص األردن لتعزيز الشراكة املثمرة مع األمم املتحدة 

وتطوير التعاون معها لتحقيق السالم واالستقرار في املنطقة.
من جانبه أش��اد بيدرسون بالتعاون بني األردن واألمم املتحدة في جهود حل األزمة 

السورية، وثمن الدور اإلنساني الكبير الذي تقوم به إزاء الالجئني السوريني.

»ه���ي���وم���ن راي����ت����س ووت�������ش« ت��رص��د 
اع���ت���ق���االت وم��ض��اي��ق��ات ف���ي م��ن��اط��ق 

استعادتها احلكومة السورية
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أجهزة املخابرات السورية بأنها »حتتجز وتخفي 
وتضايق« السكان في املناطق التي متكنت القوات احلكومية من استعادة السيطرة عليها، 

رغم توقيع اتفاقات تسوية تصفها دمشق ب�«املصاحلات«.
متكنت القوات احلكومية في الفترة املمتدة بني فبراير وأغسطس 2018 من استعادة 
السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة 
جنوبا بعد هجمات عسكرية تبعها اتفاقات »تسوية« مت مبوجبها اجالء عشرات آالف مقاتلي 

املعارضة واملدنيني الرافضني لالتفاق.
وقالت املنظمة احلقوقية في تقرير إن »أفرع املخابرات السورية حتتجز وُتخفي وُتضايق 
الناس تعسفيا في املناطق املستعادة من اجلماعات املناهضة للحكومة« الفتة إلى أن هذه 

»االنتهاكات حتدث حتى عند إبرام احلكومة اتفاقيات مصاحلة مع األشخاص املعنيني«.
ووثقت املنظمة »11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب 
دمشق« ونقلت عن منظمات محلية توثيقها حصول »500 حالة اعتقال على األقل في هذه 

املناطق منذ أغسطس«.
وقالت مديرة قسم الشرق األوسط باإلنابة في املنظمة ملا فقيه »انتهى القتال الفعلي 
في معظم أنحاء سورية، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع املخابرات حلقوق 

املعارضني احملتملني حلكم األسد«.
وأوضحت أنه »حتى في مناطق املصاحلة املزعومة، يطغى عدم مراعاة األصول القانونية 
الواجبة، واالعتقاالت التعسفية، واملضايقات، على وع��ود احلكومة الفارغة بالعودة 

واإلصالح واملصاحلة«.
وطالت عمليات االعتقال واملضايقة وفق املنظمة، مقاتلني سابقني ومنشقني وناشطني 
معارضني وعاملني إنسانيني وق��ادة مجتمع وناشطني إعالميني وآخرين ممن بقوا في 

مناطقهم »ووقعوا.. اتفاقيات مصاحلة مع احلكومة«.
ودعت املنظمة احلكومة السورية ل� »اإلف��راج فورا عن جميع احملتجزين تعسفيا، أو 
توضيح أسباب وجيهة الحتجازهم إذا ُوجدت«. كما طالبت روسيا ب�«استخدام نفوذها مع 

حليفتها سورية لوقف االحتجاز التعسفي واملضايقات«.
ولعبت موسكو، حليفة دمشق، دورا ب��ارزا في اب��رام اتفاقيات التسوية بني احلكومة 
والفصائل املعارضة في مناطق عدة بدءا من مدينة حلب في نهاية العام 2016. وتنتشر 

عناصر من الشرطة التابعة لها في مناطق عدة في درعا والغوطة الشرقية.
ونقلت املنظمة عن أقارب وأصدقاء أشخاص محتجزين إنه »أُخلي سبيلهم فقط بعدما 
دفعت عائالتهم رشوة، وفي بعض احلاالت، بعد طلب تدخل أعضاء رفيعي املستوى من 

جلان املصاحلة أو الشرطة العسكرية الروسية«.

ال���س���ع���ودي���ة: ن���رف���ض ت��س��ي��ي��س احل��ج 
ونسهل وصول القطريني

   
شدد نائب وزير احلج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، على أن حكومة بالده ترفض 
تسييس احلج، الفتا إلى أن احلكومة السعودية لم متنع أحدا قط سواء من أداء مناسك 

العمرة أو احلج، ولم تقم مبثل هذا التصرف ولن تقوم به.
وقال مشاط في حوار مع صحيفة الشرق األوسط اللندنية، أمس الثالثاء، إن أفضل برهان 
للرد على األصوات التي تنادي بتسييس املناسك، هي اجلهود التي تبذلها السعودية بجميع 

قطاعاتها لتسهيل وصول احلجاج واملعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة.
وكشف أن عدد املعتمرين الذين وصلوا إلى السعودية جتاوز حتى اآلن ستة ماليني 

معتمر.

قال مسئولون، إن أعاصير وصلت أول أمس، إلى واليتى 
تكساس وأوكالهوما األميركيتني حيث يواجه نحو ستة 
ماليني شخص خطر األعاصير والبرد وغيرهما من األحوال 
اجلوية القاسية. وحذرت هيئة األرصاد اجلوية األميركية 
من أن خطر األعاصير فى املنطقة بلغ أعلى مستوى يشهدونه 
منذ سنوات. ومتتد املنطقة األكثر تعرضا خلطر األعاصير 
على مساحة 644 كيلومترا بني ستيلووتر فى أوكالهوما 
وسنايدر فى تكساس. وق��ال خبير األرص��اد اجلوية بوب 
أورافيك من املركز االحتادى للتنبؤ بحالة الطقس إن املنطقة 
قد تشهد كذلك أحواال جوية قاسية تشمل العواصف الرعدية 
والسيول. وأشار جاريد جاير كبير خبراء األرصاد فى املركز 

االحت��ادى للتنبؤ بالعواصف إلى وصول نحو 12 إعصارا 
مساء االثنني منها إعصار فى جنوب غرب أوكالهوما قرب 

بلدة ماجنوم وآخر فى جنوب غرب تكساس.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت األعاصير تسببت فى أى 
إصابات. وقال باتريك مارش من مركز التنبؤ بالعواصف إن 
آخر مرة تعرضت فيها الواليات املتحدة ملثل هذا املستوى من 

نشاط األعاصير كانت فى عام 2012.
ونصح الناس فى املنطقة بأن يكون لديها خطة للبحث عن 
ملجأ مع اقتراب العاصفة. وقال مارش إن واليتي كانساس 
واركنسو القريبتني قد تتعرضان لألعاصير أيضا لكن 

أوكالهما وتكساس هما األكثر عرضة للخطر.

صورة ارشيفية

جتمع املهنيني السودانيني

الستكمال وحتقيق أهداف الثورة

جتمع املهنيني السودانيني يدعو إلى إضراب سياسي عام

بعد تنديد منافسه بعمليات تزوير خالل االنتخابات

الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو يعلن فوزه بوالية ثانية
أعلن الرئيس جوكو ويدودو الثالثاء فوزه 
بوالية ثانية رئيسا ألندونيسيا، في العاصمة 
التي ُعززت فيها االجراءات األمنية، بعد تنديد 
منافسه برابو سوبيانتو بعمليات تزوير 

واسعة النطاق خالل االنتخابات.
وق��ال وي��دودو أم��ام الصحافة ال��ى جانب 
شريكه في الالئحة معروف امني بعد حملة 
أحدثت انقساما عميقا في البالد، »سنكون 
القادة وحماة جميع األندونيسيني«. ومنذ 
أكثر من شهر، كان وي��دودو ميتنع عن إعالن 
الفوز، في انتظار النتائج الرسمية النتخابات 

17 ابريل.
وقد حصل ويدودو امللقب »جوكوي« على 
55،5 باملئة من األصوات مقابل 44،5 باملئة 
ملنافسه، اجلنرال السابق برابو سوبيانتو، 

كما أعلنت صباح الثالثاء جلنة االنتخابات.
وبذلك يفوز الرئيس املنتهية واليته الذي 
انُتخب رئيسا لثالث دميوقراطية في العالم 
في 2014 بحصوله على 53،15 باملئة من 

االصوات، في هذه االنتخابات بتقدم واضح.
من جانبه، رفض برابو النتائج الرسمية، 

لكنه دعا انصاره الى احلفاظ على هدوئهم، 
موضحا ان��ه سيستخدم »جميع الوسائل 

الشرعية« إلحقاق احلق.
وكان من املتوقع في البداية نشر النتائج 
الرسمية األربعاء. لكن اللجنة أعلنتها أخيرا 
في منتصف الليل، ألنها ارادت على ما يبدو 

استباق املعارضة التي دعت إلى تظاهرات 
حاشدة.

وأص��در عدد كبير من السفارات تنبيهات 
دعت فيها مواطنيها إلى جتنب التوجه الى 
وسط عاصمة أكبر بلد مسلم من حيث عدد 

السكان في العالم.

وُنشر حوالي 36000 من عناصر قوى 
األمن في جاكرتا حتسبا للنتائج. ومت تطويق 
مبنى اللجنة االنتخابية بأسالك شائكة ملنع 

التسلل إليه.
وأغلقت الطرق املؤدية إلى وسط العاصمة 

امام احلافالت ملنع وصول املتظاهرين.
وع��ل��ى ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، 
انتشرت الثالثاء دعوات إلى التظاهر تأييدا 
ل��ل��م��ع��ارض��ة، م��رف��ق��ة ب��ص��ور للتظاهرات 
اجلماهيرية التي قيل إنها تعود إل��ى اليوم 
نفسه، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس 
برس متخصصون في تقصي صحة األخبار. 

لكن أي تظاهرة كبيرة لم جتر في تلك املرحلة.
ومنذ انتخابات 17 أبريل وناهزت نسبة 
املشاركة فيها %80 من أص��ل 190 مليون 
ناخب، ال ينفك مرشح املعارضة يتوّعد بتنظيم 
تظاهرات ضخمة احتجاجا على ما يقول إنه 

تزوير واسع النطاق اعترى االنتخابات.
وق���ال امل��س��ؤول القانوني حلملة برابو 
س��وب��ي��ان��ت��و ان���ه ي��ع��د ش��ك��وى للمحكمة 

الدستورية، كما ذكرت وسائل االعالم.

جوكو ويدودو

االحتالل يخفف القيود املفروضة  
على الصيد في غزة بعد الهدنة

أعلنت ق��وات االح��ت��الل أنها خففت القيود املفروضة 
على الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة احملاصر بعد وقف 
إطالق النار عقب التصعيد العنيف مع حماس مطلع الشهر 

اجلاري.
وقالت وحدة وزارة دفاع االحتالل املشرفة على املعابر، 
إن االحتالل وسع مساحة الصيد حتى 15 ميال بحريا، وهي 
املسافة التي سمحت للصيادين بالوصول إليها في أبريل 

قبل تنظيم االنتخابات التشريعية.
وتعتبر هذه أكبر مسافة يسمح االحتالل للصيادين 

بالوصول لها منذ سنوات.
من جهته، أكد رئيس جلان الصيادين زكريا بكر لفرانس 
برس أنهم لم يبلغوا رسميا بأي تغييرات بشان مسافة 

الصيد »بعكس ما يتحدث االحتالل«.
ولم تقدم وحدة وزارة الدفاع أي تفاصيل إضافية.

ووسعت سلطات االحتالل مساحة الصيد في أبريل، 
وسمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية 
في شمال البحر – املنطقة احملاذية للمدن اإلسرائيلية، و12 
ميال في وسط القطاع، و15 ميال جنوبا عند احل��دود مع 

مصر.
ومنعت سلطات االحتالل الصيد في وق��ت سابق هذا 
الشهر بعد ان��دالع أعمال عنف امتدت ليومني، ورفعت 
احلظر الحقا وسمحت بالصيد حتى 12 ميال بحريا بعد 

اتفاق وقف إطالق النار.
وتعتبر هذه املسافة أقل بعشرين ميال بحريا من تلك 
التي تنص عليها اتفاقية أوسلو املوقعة في تسعينات القرن 

املاضي.
ول��م تذكر سلطات االحتالل أن ه��ذه اخلطوة مرتبطة 
بالتهدئة التي مت التوصل إليها في وق��ت سابق من هذا 

الشهر مع حماس، احلركة اإلسالمية التي حتكم قطاع غزة.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون في السادس من مايو وقفا 
إلطالق النار بشرط أن يقوم االحتالل بتنفيذ تفاهمات كسر 
احلصار عن قطاع غزة ومن بينها إعادة مساحة الصيد إلى 

15 ميال بحريا.
وذكرت وسائل إعالم لالحتالل في وقت متأخر اإلثنني، 
أن وق��ف إط��الق ال��ن��ار ال��ذي توسطت فيه مصر واألمم 
املتحدة، مدته 6 أشهر ويشمل توسيع منطقة صيد األسماك 

ونقل األدوية وغيرها من املساعدات إلى غزة.
وذك��رت التقارير أن املفاوضات ستجرى أيضا بشأن 
قضايا تشمل النقص احلاد في الكهرباء واملعابر احلدودية 

مع غزة.
وفي املقابل يتوجب على حماس تهدئة االحتجاجات 
على طول السياج احلدودي ووقف تنظيم حمالت عبر سفن 

بحرية تهدف إلى كسر احلصار، وفقا للتقارير.
لكن حماس نفت هذه التقارير في حني لم تعلق إسرائيل.

أعاصير تصل إلى تكساس وأوكالهوما.. 
وخبراء األرصاد يحذرون

قال مسئولون، إن أعاصير وصلت أول أمس، إلى واليتى 
تكساس وأوكالهوما األميركيتني حيث يواجه نحو ستة 
ماليني شخص خطر األعاصير والبرد وغيرهما من األحوال 
اجلوية القاسية. وحذرت هيئة األرصاد اجلوية األميركية 
من أن خطر األعاصير فى املنطقة بلغ أعلى مستوى يشهدونه 
منذ سنوات. ومتتد املنطقة األكثر تعرضا خلطر األعاصير 
على مساحة 644 كيلومترا بني ستيلووتر فى أوكالهوما 

وسنايدر فى تكساس. وق��ال خبير األرص��اد اجلوية بوب 
أورافيك من املركز االحتادى للتنبؤ بحالة الطقس إن املنطقة 
قد تشهد كذلك أحواال جوية قاسية تشمل العواصف الرعدية 
والسيول. وأشار جاريد جاير كبير خبراء األرصاد فى املركز 
االحت��ادى للتنبؤ بالعواصف إلى وصول نحو 12 إعصارا 
مساء االثنني منها إعصار فى جنوب غرب أوكالهوما قرب 

بلدة ماجنوم وآخر فى جنوب غرب تكساس.

وزارة الدفاع العراقية تعلن
11 عنصرًا من »داعش«  مقتل 


