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استهداف البنى التحتية بريف حماة الشمالي على يد اإلرهابيين

اجتماع «المجموعة المصغرة حول سورية» انطلق بجملة مبادئ مع دي ميستورا
ان��ط��ل��ق ام�����س اج��ت��م��اع م��ا ي�سمى
باملجموعة امل�صغرة مع املبعوث
الأممي اخلا�ص �إلى �سورية �ستيفان
دي مي�ستورا.
وك��ان موقع ار تي الرو�سي ن�رش
ت�رسيبا لإعالن مبادئ «املجموعة
امل�صغرة من �أج��ل �سورية» الذي
يفرت�ض �أن ت�سلمه دول املجموعة
للمبعوث الأممي.
و�سبق �أن �أك���د وزي���ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي الف��روف ا�ستعداد
مو�سكو للبحث عن �سبل للتفاهم
وال��ت��ع��اون ب�ين �صيغة �أ�ستانا
وم��ا ي�سمى بـاملجموعة الدولية
«امل�صغرة» حول �سورية.
ون�ص �إعالن املجموعة «التي ت�ضم
فرن�سا والواليات املتحدة وبريطانيا
وال�سعودية والأردن» علىّ �« :إن �إعالن
املبادئ التايل يق�صد منه �أن يخدم
كمجموعة م��ن اخل��ط��وط املوجهة
لأع�ضاء املجموعة امل�صغرة من
�أجل �سورية ،وهي تلخ�ص جمموعة
م��ن الأه����داف لأع�����ض��اء املجموعة
التباعها جماعيا وفرادى ،وينبغي
ل��ه��ا �أن ت��ر���ش��د �إل���ى التفاعالت
بني �أع�ضاء املجموعة امل�صغرة
والأط��راف الأخرى ذات ال�صلة ،وال
�سيما رو�سيا ،و�أي�ضا الأمم املتحدة
و�آخرين ،وال يق�صد منها �أن تكون
وثيقة للعموم.
�أوال :كمجموعة عامة م��ن �أه��داف
ال�سيا�سات وك����شروط �رضورية
ل��ع�لاق��ات طبيعية م��ع احلكومة
ال�سورية ،والتي تنجم عن العملية
ال�سيا�سية وفقا لقرار جمل�س الأمن
 ،2254ف����إن �أع�����ض��اء املجموعة
امل�صغرة ي�سعون �إلى حكومة �سورية
تكون:لي�ست راعية للإرهابيني وال
ت�ؤمن بيئة �آمنة لهم .وخالية من
�أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ،وتنهي
على نحو موثوق براجمها لأ�سلحة
الدمار ال�شامل.كما تقطع عالقاتها
م��ع ال��ن��ظ��ام الإي������راين ووك�لائ��ه
الع�سكريني.و ال تهدد جريانها.
بل تخلق �رشوطا لالجئني من �أجل
�أن يعودوا ب�أ�سلوب �آم��ن وطوعي
وكرمي �إلى منازلهم با�شرتاك الأمم
املتحدة .وتالحق وتعاقب معا،
جمرمي احل��رب ومرتكبي اجلرائم

• شاحنة حتمل مساعدات روسية لألطفال السوريني

• العلم السوري يرفرف

هدية روسيا ألطفال درعا 500...سلة غذائية وحقائب ولوازم مدرسية ومالبس
�ضد الإن�سانية� ،أو تتعاون مع
املجتمع الدويل يف القيام بذلك.
ث��ان��ي��ا :يجب �أن جت��ري العملية
ال�سيا�سية حتت رعاية الأمم املتحدة
يف متابعة القرار  ،2254م�ؤدية
�إلى �إ�صالحات د�ستورية وانتخابات
ب�إ�رشاف الأم��م املتحدة .وينبغي
للعملية ال�سيا�سية �أن تنتج م�ساءلة
وعدالة انتقالية وم�صاحلة وطنية
حقيقية.
ثالثا :لن يكون هناك م�ساعدة دولية
يف �إعادة الإعمار يف املناطق الواقعة
حت��ت �سيطرة احلكومة ال�سورية
التي تغيب فيها عملية �سيا�سية
ذات م�صداقية ت�ؤدي ب�شكل ثابت �إلى
�إ�صالح د�ستوري وانتخابات ب�إ�رشاف
الأم���م املتحدة ،م��ن �أج��ل �إر�ضاء
الدول املانحة املحتملة.
رابعا :جلنة د�ستورية حتت رعاية
و�ضبط الأم��م املتحدة ،هي الآلية
املالئمة ملناق�شة الإ�صالح الد�ستوري
واالنتخابات ،والو�صول �إل��ى حل

�سيا�سي من �أجل �سورية ،وينبغي
على الأمم املتحدة �أن ت�شكل اللجنة
الد�ستورية ب�أ�رسع وقت ممكن.
خام�سا :و�إذ يتم متييز اللجنة
الد�ستورية ب�أنها يجب �أن تبقى
اخت�صا�صا ح�رصيا للأمم املتحدة،
ف�إن املجموعة ت�شجع الأمم املتحدة
على �أن ت�ؤمن انخراط جميع القوى
ال�سيا�سية ال�����س��وري��ة املطلوبة
لتفعيل وتنفيذ الإ�صالح الد�ستوري
وانتخابات ب�إ�رشاف الأمم املتحدة،
وال �سيما احلكومة ال�سورية وممثلني
عن �شمال �رشق �سورية ،و�شخ�صيات
املعار�ضة ال�سورية الراغبة يف
االلتزام بحل يتوافق مع املبادئ
املو�صوفة هنا.
�ساد�سا :الهزمية النهائية لداع�ش،
ودعم ا�ستقرار املناطق املحررة من
جانب التحالف الدويل و�رشكائه،
هي عنا�رص �رضورية حلل �سيا�سي
يف �سورية.
�سابعاّ � :إن �أي جهد لتخفيف الأزمة

الإن�سانية وال �سيما على طول احلدود
مع الأردن واجلوالن وتركيا ،ب�شكل
يت�سق م��ع امل��ب��ادئ �أع�ل�اه ينبغي
ت�شجيعه.
ثامنا� :إن املجموعة امل�صغرة �سوف
تتخذ جميع اخلطوات ال�رضورية
لردع ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية
يف �سورية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن املبادئ
التالية ينبغي �أن تر�شد �أع�ضاء
جم��م��وع��ة ���س��وري��ة امل�����ص��غ��رة يف
عالقتهم م��ع الأم���م املتحدة فيما
يخ�ص مو�ضوع الإ�صالح الد�ستوري
و�إجراء االنتخابات ب�إ�رشاف �أممي.
وينبغي اعتبارها تو�صيات للمبعوث
اخلا�ص للأمم املتحدة يف دوره
مبراقبة العملية الد�ستورية.
وفيما يخ�ص الإ�صالح الد�ستوري.:
ينبغي تعديل �صالحيات الرئي�س
لتحقيق توازن �أكرب بني ال�سلطات من
جهة ،و�ضمانات ا�ستقالل م�ؤ�س�سات
احلكومة املركزية والإقليمية من

جهة �أخرى.
فينبغي �أن يقود احلكومة رئي�س
وزراء ذو �سلطات قوية مع حتديد
وا���ض��ح لل�صالحيات ب�ين رئي�س
الوزراء والرئي�س .رئي�س الوزراء
واحلكومة يجب تعيينهما بطريقة ال
يعتمد على موافقة الرئي�س.
�أم���ا الق�ضاء فينبغي �أن يتمتع
با�ستقالل �أك�بر.ك��م��ا يجب تنفيذ
�إ��شراف م��دين على القطاع الأمني
بعد �إ�صالحه ،مع �صالحيات حمددة
بو�ضوح.
وينبغي ،وب�شكل وا�ضح ،تخويل
ال�سلطات وجعلها غري مركزية ،مبا
يف ذلك على �أ�سا�س مناطقي.
و يجب �إزالة القيود على الرت�شيح
ل�لان��ت��خ��اب��ات ،وال �سيما متكني
الالجئني والنازحني و�أولئك الذين
مت نفيهم من �سورية من الدخول يف
املناف�سة االنتخابية مبا يف ذلك
على من�صب الرئا�سة.
ام��ا االنتخابات فتكون يف �إط��ار

كوشنر :العقوبات ضد الفلسطينيين تقرب السالم

المقاومة خيارنا ...مسيرة فلسطينية احتجاجية جديدة
�شارك الفل�سطينيون يف قطاع غزة يف
م�سريات العودة ام�س على حدود غزة
حاملني �شعار «املقاومة خيارنا»،
ر ًدا ع��ل��ى خ����داع ال��ع��امل لل�شعب
الفل�سطيني.
ودع���ت الهيئة الوطنية العلياء
مل�سريات العودة وك�رس احل�صار،
املواطنني الفل�سطينيني للم�شاركة
الفاعلة يف م�سرية العودة ت�أكيد ًا على
ا�ستمرار امل�سريات ال�سلمية املطالبة
بحقوقنا امل�رشوعة بالعودة �إلى
�أرا�ضينا املحتلة وك�رس احل�صار عن
قطاع غزة والت�أكيد على حرية غزة
وحقها يف احلياة ب�أمن و�سالم.
و�شددت على ��ضرورة «رفع احل�صار
والعقوبات ب�شكل كامل عن قطاع
غزة» ،م�ؤكدة �أن ذلك حقا ولي�س منة
مت�سك �شعبنا بحقه
من �أحد .وجددت ّ
الثابت يف القد�س عا�صمة فل�سطني،
وحقوقه غري القابلة للت�رصف ،ويف
مقدمتها حق تقرير امل�صري و�إقامه
دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.
وا�ست�شهد نحو  172مواطنا و�أ�صيب
 19139بجراح خمتلقة منذ انطالق
م�����س�يرات ال��ع��ودة وك����سر احل�صار
ال�سلمية �رشق قطاع غزة يف 30مار�س
املا�ضي .من ناحية �أخ��رى اعترب
جاريد كو�شرن �أحد مهند�سي املبادرات
االمريكية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط،
�أن الإج���راءات العقابية االمريكية
الأخ�يرة �ضد الفل�سطينيني لن ت�رض
باحتماالت ال�سالم ،بل �ستزيد من
فر�ص حتقيقه.
ويف حديث ل�صحيفة «نيويورك تاميز»
�أعقب ق��رار وا�شنطن �إغ�لاق مكاتب
بعثة منظمة التحرير الفل�سطينية يف
وا�شنطن ،اعترب كو�شرن �أن الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب «زاد من فر�ص

• مسيرات العودة تضم عناصر نسائية

حتقيق ال�سالم» ب�إزالة ما و�صفه بـ
«احلقائق الزائفة» املحيطة بعملية
ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.
وقال« :كان هناك الكثري من احلقائق
الزائفة التي مت ابتكارها ويعبدها
النا�س ،وال ب��د م��ن تغيريها .كل
ما نفعله هو التعامل مع الوقائع
كما نراها دون �أن نخاف من ال�شيء
ال�صحيح� .أعتقد �أن��ه نتيجة لذلك
تتوفر لديك فر�صة �أكرب بكثري لتحقيق
�سالم حقيقي».
كو�شرن الذي تزامن حديثه مع ذكرى
مرور  25عاما على اتفاقية �أو�سلو،
و�صف مقاربة الإدارة االمريكية احلالية
للنزاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ب�أنها
متثل «قطيعة حا�سمة» للما�ضي.
واع��ت�بر �أن ق���رار ت��رام��ب االع�ت�راف

بالقد�س عا�صمة لإ��سرائ��ي��ل عزز
م�صداقيته كون القرار جاء تنفيذا
لوعوده االنتخابية ،بغ�ض النظر
عما �أث��اره من غ�ضب وا�ستياء لدى
الفل�سطينيني.
و�أ���ض��اف �أن ال��ق��ي��ادة الفل�سطينية
ت�ستحق قطع امل�ساعدات عنها ب�سبب
«�شيطنتها» الإدارة االمريكية احلالية،
وقال« :ال �أحد خموال باحل�صول على
م�ساعدات امريكا اخلارجية» ،التي
يجب �أن ت�سخر خلدمة امل�صالح
القومية واملحتاجني �إليها ،لكن الأمر
مل يكن كذلك يف حالة امل�ساعدات
للفل�سطينيني التي مت تبذيرها.
واعترب كو�شرن �أنه ال يزال ممكنا ر�أب
ال�صدع بني وا�شنطن والفل�سطينيني،
رغ��م ت�أكيداتهم على نية قطع �أي

توا�صل مع �إدارة ترامب.
وق���ال كو�شرن« :يف �أي مفاو�ضات
�شاركت فيها ،النا�س كانوا دائما
يقولون «ال» قبل �أن يقولوا «نعم».
و�أ�ضاف ا�ستنادا �إلى خربته يف عقد
ال�صفقات� ،أن���ه مل تربكه مواقف
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
املت�شددة حيال وا�شنطن ،والتي
عزاها جزئيا �إلى اعتبارات ال�سيا�سة
الفل�سطينية الداخلية.
وختم كو�شرن ب�أنه «�إذا كان عبا�س
زعيما حقيقيا ،ف�إنه �سيدر�س اخلطة
االمريكية بعناية بعد ك�شف النقاب
عنها».
ه��ذا وع ّلقت البعثة الدبلوما�سية
الفل�سطينية يف وا�شنطن �أعمالها،
معربة عن �أملها يف �أن تكون هذه

«اللحظة احلزينة» جمرد �إغالق م�ؤقت
ال دائم.
وق��ال مم ّثل بعثة منظمة التحرير
الفل�سطينية يف ال��والي��ات املتحدة
ح�سام زملط يف �رشيط فيديو على
في�سبوك« :ال�شعب االمريكي الكبري،
اليوم هو املوعد ال��ذي ح��ددوه لنا
لإنهاء عمل البعثة يف وا�شنطن».
ون� ّدد زملط بهذا القرار الـ «م�ؤ�سف
والعقابي» ،قائال �إنّ «�إدارة ترامب
مل تعطنا �سوى خيارين فقط� :أن نفقد
عالقتنا معها� ،أو نفقد حقوقنا ك� ّأمة،
ورئي�سنا وقادتنا وال�شعب الفل�سطيني
قد اختاروا حقوقنا».
و�أعرب زملط عن «حزنه ال�شديد ب�سبب
الو�ضع احل��ايل» ،معبرّ ا لـ «ماليني
االمريكيني الذين كانوا وال يزالون
�أ�صدقاء لفل�سطني» عن �أمله يف �أن
«تكون هذه اللحظة احلزينة ق�صرية
الأج���ل ،لكي نعود جم�� ّددا يف وقت
قريب لنكون رمزا وانعكا�سا للعالقة
التاريخية بني ال�شعبني الفل�سطيني
واالمريكي».
وك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة �أعلنت
االثنني �إغالق البعثة ،متّهمة القادة
الفل�سطينيني برف�ض التوا�صل مع
�إدارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
واالمتناع عن �إطالق مفاو�ضات ال�سالم
مع �إ�رسائيل.
ويتزامن القرار االمريكي مع الذكرى
الـ 25التفاقات �أو�سلو التي كان
يفرت�ض �أن تقود �إل��ى حل دائ��م بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.
وي�ؤكد البيت الأبي�ض �أنه يعد خطة
�سالم ي�أمل الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب يف �أن يتم التو�صل من خاللها
�إلى اتفاق نهائي بني الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني.

العراق :مرجع ديني يطالب بمنح كل عراقي حصته في النفط
اقرتح املرجع الديني قا�سم الطائي ،توزيع
الأموال املتحققة ب�سبب ارتفاع �أ�سعار النفط على
جميع �أفراد ال�شعب العراقي ،مطالبا احلكومة
بالعمل على حتقيق هذا املطلب.
و�أك��د الطائي �أن ه��ذه العملية �ستق�ضي على
البطالة ،وت�شعر املواطن ب�أن لديه م�ستقبال
يف بلده ،وبداية ال�ستعادة حقوقه امل�سلوبة
و�أمواله املهدورة.
وكتب يف بيان ح�صلت «ال�سومرية نيوز» على
ن�سخة منه� ،أن االحتجاجات امل�ستمرة يف
حمافظة الب�رصة ،ميكن �أن متتد �إلى حمافظات
�أخرى� ،إذا مل تتخذ احلكومة وجمل�س النواب

خطوات عملية وحلوال ناجعة ،م�ضيفا �أن �أولى
هذه اخلطوات� ،إ�شعار املواطن ب�أن له حقوقا
يف هذا البلد .وتابع �أن املواطن العراقي �ضاق
ذرعا من ممار�سات الف�ساد ،ما �أدى �إلى فقدانه
الثقة بكل الطبقة ال�سيا�سية ،والذين ي ّدعون
الإ�صالح و�رضب الفا�سدين ،وهم جزء �أ�سا�سي
من عمليات الف�ساد التي ما زالت جتري على قدم
و�ساق رغم االحتجاجات العارمة.
وك�شف الطائي �أن ميزانية العام احل��ايل،
احت�سبت بواقع  45دوالر ًا لربميل النفط ،يف
حني �أن �سعر الربميل زاد �إل��ى �أك�ثر من ذلك
بكثري ،ما يعني �أن هناك فائ�ضا بني  20و25

دوالرا للربميل ،يجب �أن يودع يف خزينة وطنية
ل�ستة �أ�شهر ،ثم يتم توزيعه على كافة ال�شعب.
من ناحية �أخ��رى نفى ع�ضو جمل�س حمافظة
بغداد حممد الربيعي� ،أنباء حتدثت عن �إزالة
«ا�سم اجلزائر» من �ساحات و�شوارع يف بغداد ردا
على هتافات م�شجعني جزائريني جمدت الرئي�س
العراقي الراحل �صدام ح�سني.
ونقل عن الربيعي قوله �إن «جمل�س حمافظة بغداد
مل يغري ولن يقرر تغيري ت�سمية �أي �ساحة �أو
�شارع يحمل ا�سم اجلزائر �أو �إحدى حمافظاتها»،
م�ؤكدا �أن «العراق يكن كل االح�ترام للجزائر
وتاريخها ،وال يتعامل بردة الفعل التي ت�سيئ

للعالقات بني البلدين».
وق��ال �إن «جمموعة �صغرية م��ن امل�شجعني
ال متثل الر�أي العام اجلزائري ،كما �أن العراق
دولة تتعامل بطريقة م�ؤ�س�ساتية وال ميكن �أن
تت�أثر ببع�ض الهتافات �أو الأقاويل التي ال تخلق
التوا�صل بني البلدين».
وحتدثت تقارير �صحافية يف وقت �سابق
عن تغيري �ساحة وه��ران يف حي «مدينة
ال�صدر» �رشقي بغداد� ،إلى �ساحة ال�صقور
ن�سبة لنادي القوة اجلوية ،وتغيري �شارع
«اجلزائر» يف حي «مدينة احلرية» غربي
العا�صمة الى ا�سم �آخر.

انتخابي انتقايل يلبي املعايري
ال��دول��ي��ة متيحا م�شاركة عادلة
و�شفافة مبا يف ذلك ف�إن من املطلوب
وجود ج�سم �إدارة انتخابات متوازن
ومهني.
والأمم املتحدة ينبغي �أن تطور �سجل
ناخبني كامل وع�رصي وفق معايري
متفق عليها متكن جميع ال�سوريني
م��ن امل�����ش��ارك��ة يف االنتخابات
واال�ستفتاءات.
و املطلوب تفوي�ض رقابة �أممية
قوية من�صو�ص عليها بقرار جمل�س
�أم��ن م�سخر لذلك ،من �أج��ل متكني
الأمم املتحدة من �ضمان م�س�ؤولية
كاملة يف �إج���راء انتخابات حرة
ونزيهة يف �سورية من خالل ت�أ�سي�س
ج�سم �إدارة انتخابات.مع نوايا
ح�سنة ودع��م �سيا�سي يف �إ�صدار
الت�رشيع االنتخابي والتحقق على
نحو م�ستقل من �أن ت�رشيعا انتخابيا
انتقاليا و�إطارا تنظيميا يلبي �أعلى
املعايري الدولية.

من ناحية �أخرى جددت التنظيمات
الإره��اب��ي��ة ج��رائ��م��ه��ا و�أعمالها
التخريبية التي ت�ستهدف البنى
ال��ت��ح��ت��ي��ة وم���ن���ازل امل��واط��ن�ين
با�ستكمالها تفجري الأجزاء املتبقية
م��ن ج�رس التوينة ب��ري��ف حماة
ال�شمايل.
و�أف��ادت وكالة �سانا ب�أن �إرهابيي
«احلزب الرتك�ستاين» قاموا �صباح
ام�س اجلمعة بتدمري الأجزاء املتبقية
من ج�رس قرية التوينة الواقع غرب
قلعة امل�ضيق بحدود  2كم بالريف
ال�شمايل بعد �أن قاموا بزرع كميات
كبرية من املواد �شديدة االنفجار يف
اماكن متفرقة من ج�سم اجل�رس.
وك��ان��ت التنظيمات الإره��اب��ي��ة
�أق��دم��ت يف اخل��ام�����س م��ن ال�شهر
احلايل على تفخيخ ج�رس التوينة
وتفجريه ما �أدى �إلى �إحلاق ا�رضار
كبرية به وذلك بعد �أيام من �إقدام
�إرهابيي «جبهة الن�رصة» و«احلزب
الرتك�ستاين» على تدمري ج�رسين يف
بلدتي ال�رشيعة وبيت الرا�س اللذين
يعدان �أهم و�أ�ضخم اجل�سور يف ريف
حماة ال�شمايل الغربي ويربطان
بني بلدتي ال�رشيعة وبيت الرا�س
والقرى والبلدات املجاورة.
وي�أتي تدمري التنظيمات الإرهابية
للج�سور والبنى التحتية كمحاكاة
جلرائم «التحالف ال��دويل» بقيادة
الواليات املتحدة وتنظيم «داع�ش»
الإره��اب��ي حيث عمدا خ�لال العام
املا�ضي �إلى تدمري جميع اجل�سور
على نهر الفرات.
ه��ذا وق��د �أع��ل��ن امل��رك��ز الرو�سي
للم�صاحلة يف �سورية عن توزيع
م�ساعدات غذائية ول��وازم مدر�سية
للأطفال يف بلدة الغربية مبحافظة
درعا بعد تطهريها من امل�سلحني،
وتزامنا مع بدء العام الدرا�سي يف
�سورية.
وقدمت وحدات من اجلي�ش الرو�سي
نحو � 500سلة غذائية وحقائب
ول��وازم مدر�سية ومالب�س للأطفال
يف بلدة الغربية التابعة ملحافظة
درع��ا جنوبي ���س��وري��ة ،وذل��ك يف
�إطار ا�ستمرار امل�ساعدات الإن�سانية
الرو�سية ل�سورية ،يف حملة مل
تنقطع منذ اندالع القتال هناك.

ليبيا :البرلمان يلغي موعد
االنتخابات المتفق عليه
ق��ال ع�ضو الربملان الليبي
�إبراهيم الزغيد ان القرارات
التي اتخذها الربملان الليبي
يف جل�سته ام�س �أف�ضت �إلى
�إلغاء موعد االنتخابات الذي
اتفق عليه يف باري�س �سابقا.
وق��ال الزغيد� ،إن الربملان
�صوت على قانون اال�ستفتاء
على الد�ستور ،على �أال يحال
القانون للمفو�ضية الوطنية
العليا لالنتخابات �إال بعد
�إج���راء التعديل الد�ستوري
الالزم ل�ضمان عدم الطعن.
و�أ�شار �إلى �أن نتيجة الت�صويت
تعني �إل��غ��اء م��وع��د �إج���راء
االنتخابات يف دي�سمرب املقبل
املتفق عليه يف باري�س.
ويف ال�سياق ،قال املتحدث
الر�سمي با�سم جمل�س النواب
الليبي «ال�برمل��ان» عبدالله
بليحق اخلمي�س� ،إن املجل�س
ات��ف��ق يف جل�سته الطارئة
على ت�شكيل جلنة برملانية
ملتابعة الأو�ضاع يف مدينة
طرابل�س.
و�أ���ض��اف امل��ت��ح��دث الليبي

بخ�صو�ص اخ��ت��ي��ار جمل�س
رئا�سي جديد حلكومة الوفاق:
«مت اليوم �أي�ضا اعتماد �آلية
الأقاليم يف اختيار جمل�س
رئا�سي جديد حلكومة الوفاق
الوطني بالت�شاور مع جمل�س
الدولة».
من جانب �آخر �أعلن �أع�ضاء
يف جم��ل�����س ال����ن����واب عن
برقة رف�ضهم �إق��رار قانون
اال�ستفتاء الذي مت بوا�سطة
 30نائبا من �إقليم طرابل�س
اجتمعوا يف مقر املجل�س
خ���ارج الأي����ام القانونية
املحددة للعمل.
و�أك��د بيان �صدر عنهم� ،أن
النواب الذين اجتمعوا اليوم
خ���ارج الأي�����ام القانونية
امل���ح���ددة للعمل وق��ام��وا
ب���االدع���اء ب����إق���رار قانون
اال�ستفتاء ال��ذي ي�شمل مواد
تخالف الإع�لان الد�ستوري
وت�����س��ت��وج��ب وف���ق الإع��ل�ان
ال��د���س��ت��وري �إج����راء تعديل
د�ستوري عا�رش تدعمه �أغلبية
ثلثي الأع�ضاء.

السودان :تشكيل حكومة
جديدة للحزب الحاكم

تبنى حزب امل�ؤمتر الوطني
احلاكم يف ال�سودان برئا�سة
ع��م��ر ال��ب�����ش�ير ،الت�شكيل
ال����وزاري اجل��دي��د حلكومة
م��ع��ت��ز م��و���س��ى ،ليحتفظ
احلزب بع�رش وزارات مقابل
 11وزارة لباقي الأحزاب.
و�أع���ل���ن م�����س��اع��د رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة في�صل ح�سن
�إبراهيم ،عن �أ�سماء وزراء
احلكومة ال�سودانية اجلديدة
يف م�ؤمتر �صحايف يف �ساعة
• عمر البشير
مت�أخرة من م�ساء اخلمي�س
بعد اجتماع عقده الرئي�س
الب�شري مع �أع�ضاء املكتب القيادي حلزب امل�ؤمتر الوطني،
حيث مت الإبقاء على الفريق �أول عو�ض بن عوف وزيرا للدفاع،
والدريري حممد �أحمد وزيرا للخارجية ،وف�ضل عبد الله وزيرا
لرئا�سة اجلمهورية .ومن �أبرز التعديالت الوزارية اعتماد �أحمد
بالل عثمان وزيرا للداخلية وعبدالله حمدوك وزيرا للمالية،
لت�ضم احلكومة بذلك  21وزيرا احتاديا و 27وزير دولة.

