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ال�سي�سي :ال بد من ّ
حل �سيا�سي في �سورية

دعا المرشح النتخابات الرئاسة في مصر المشير عبد
الفتاح السيسي إلى إيجاد ح ّل سلمي لألزمة في سورية
والحفاظ على وحدتها ،مشددا ً على أن ال بد من إيجاد
مخرج سلمي لألزمة يحفظ وحدتها.
وأكد السيسي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية
الليلة قبل الماضية أن حجم العناصر اإلرهابية في
سورية جعلها «بؤرة جاذبة للتطرف واإلره��اب» ،مبّينا ً
أن ه��ذا األم��ر تجب «تصفيته» .وف��ي ال��ش��أن المصري
أوضح السيسي أن اإلخوان المسلمين في مصر أمنوا بيئة
لإلرهاب وأن الفكر المتطرف أحد إشكالياتنا فهو يوصل
للتدمير والعنف والخراب ،مبينا ً أن الجيش المصري هو
جيش قوي ووطني وقوة عاقلة ورشيدة تحمي وال تهدد

وقال« :إن مصر بخير طالما الجيش المصري بخير».
وأكد السيسي أن مصر حريصة على العالقات العربية
فهي جزء من هذا «الكيان» ويهمها األمن القومي العربي
مثل األمن القومي المصري ،مشيرا ً إلى أن مصر ال تتدخل
في شؤون اآلخرين والمهم أن يحترمها اآلخرون ،في إشارة
إلى تدخل قطر في الشؤون الداخلية لمصر .مشددا ً على
ضرورة احترم إرادة الشعب المصري.
وكان السيسي تعهد في مقابالت تلفزيونية سابقة عدم
السماح بترويع المصريين مهما كان الثمن والتضحيات،
وأنه لن يكون هناك شيء اسمه اإلخوان المسلمين خالل
مدة رئاسته في حال فوزه ،مؤكدا ً أن الدولة لم ولن تعبأ
بتهديدات جماعات الظالم والتط ّرف الديني والفكري.

بغداد :ع�شرات القتلى والجرحى
في �سل�سلة تفجيرات �إرهابية
ارت���ف���ع ع����دد ض��ح��اي��ا سلسلة
ال��ت��ف��ج��ي��رات اإلره��اب��ي��ة ب��س��ي��ارات
مفخخة التي استهدفت العاصمة
العراقية بغداد أمس إلى  28قتيالً
و 75ج��ري��ح �ا ً وذل���ك ب��ع��د انفجار
سيارتين جديدتين في شرق وجنوب
المدينة.
ون��ق��ل��ت م���ص���ادر ع���ن ال��ش��رط��ة
العراقية قولها إن «سيارة مفخخة
انفجرت بالقرب من سوق تجارية
في حي المعامل شرق بغداد ،ما أسفر
عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 14
آخرين بجروح ،فيما انفجرت سيارة
مفخخة أخ��رى بالقرب م��ن إح��دى
األس��واق في حي ال��دورة الجنوبي،

ما أدى إل��ى مقتل خمسة أشخاص
وإصابة  12آخرين بجروح».
من جهة ثانية ،انفجرت سيارتان
مفخختان في موقعين منفصلين من
مدينة الصدر شرق بغداد ما أسفر
عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 13
آخرين ب��ج��روح ،في حين انفجرت
سيارة أخ��رى بعد وق��ت قصير من
االن��ف��ج��اري��ن السابقين ف��ي ش��ارع
تجاري بمنطقة «جميلة» شرق بغداد،
م��ا أدى إل��ى مقتل ثالثة أشخاص
وإصابة عشرة آخرين بجروح.
ووفقا ً للشرطة العراقية انفجرت
سيارة مفخخة سادسة بالقرب من
مكتب تابع لشرطة المرور في شرق

بغداد أيضاً ،ما أسفر عن مقتل أربعة
أشخاص بينهم شرطي مرور وإصابة
سبعة آخرين بجروح.
وان��ف��ج��رت س��ي��ارت��ان مفخختان
إح��داه��م��ا ف��ي س��اح��ة ع��ام��ة وس��ط
بغداد ،أسفرت عن مقتل شخصين
وإصابة ثمانية آخرين ،والثانية في
شارع تجاري بمنطقة أور ما أدى إلى
مقتل خمسة أشخاص وإصابة 11
آخرين بجروح.
وكانت السلطات العراقية أعلنت
في وقت سابق أمس مقتل  19شخصا ً
وإص��اب��ة  49آخ��ري��ن ف��ي سلسلة
ال��ت��ف��ج��ي��رات اإلره��اب��ي��ة ب��س��ي��ارات
مفخخة في بغداد.

دعا ظريف �إلى زيارة ال�سعودية

�سعود الفي�صل :م�ستعدون للتفاو�ض مع طهران
قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أمس إن الرياض وجهت
الدعوة لوزير الخارجية اإليراني لزيارة المملكة ،مضيفا ً أن بالده مستعدة
للتفاوض والحديث مع طهران.
وق��ال الفيصل للصحافيين خ�لال افتتاحه أعمال منتدى االقتصاد
والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي تستضيفه
الرياض« :إن المملكة وجهت الدعوة لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف لزيارة السعودية» ،مضيفا ً إن المملكة مستعدة الستقباله في أي
وقت يراه مناسبا ً له .وقال« :إن السعودية مستعدة للتفاوض والحديث
مع إيران».
واعتبر الفيصل أن «المطالبات بتغيير األوضاع السياسية واالجتماعية
الداخلية أصبحت تأتي من الدول المتقدمة ،على اعتبار أن هذه الدول
تم ّثل القيم اإلنسانية ما يسمح لها بهذا التدخل ،وأصبحت األزمات عندما
تظهر إلى الوجود مجاال ً للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية ،وما
تؤدي إليه من تفكك في المجتمعات وهو من أسباب اإلرهاب» ،مضيفاً:
«إن األزم��ات السياسية في منطقة الشرق األوس��ط فتحت مجاال ً أوسع
للدول الكبرى للتدخل في شؤونها الداخلية» ،مشيرا ً إلى أن التدخل في
الشؤون الداخلية يزيد من تفشي ظاهرة اإلرهاب التي تعود بالضرر على
الجميع ،ما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له والكف في الوقت ذاته عن
التدخل في شؤون الدول الداخلية.
وتعاني العالقات بين السعودية وإيران من فتور كبير وصل إلى حد
القطيعة وذلك على خلفية الموقف من األزمة السورية بشكل أساسي،
وعدد من الملفات اإلقليمية األخرى ،وعبّر الرئيس اإليراني حسن روحاني
عن أمله بعالقات جيدة مع المملكة في بداية توليه الفترة الرئاسية ،ولكن
دعوته حينها لم تجد آذانا ً صاغية في السعودية.

كيري يلتقي عبا�س غد ًا في لندن

ال �شجار بين مواطنين �سوريين في عمان الأحد الما�ضي

يلتقي وزير الخارجية األميركي جون كيري غدا ً الخميس في لندن رئيس
السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس ،ليبحث معه تطورات عملية
التسوية بين السلطة وكيان االحتالل «اإلسرائيلي» ،بحسب ما أعلنت الخارجية
األميركية ومسؤول فلسطيني في رام الله أول من أمس.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية جنيفر بساكي في بريد الكتروني،
بعد أن نفت عقد ه��ذا اللقاء« :إن الهدف من اللقاء هو مناقشة العالقة مع
الفلسطينيين ،مع إبقاء الباب مفتوحا ً أمام مناقشة عملية السالم».
وص ّرح مسؤول فلسطيني في وقت سابق أن اللقاء «سيبحث إمكان استئناف
المفاوضات مع «إسرائيل»» .ووصفه بأنه «قد يكون محاولة اللحظة األخيرة من
كيري» الستئناف المفاوضات مع «إسرائيل» ،المتوقفة منذ نهاية آذار.
وندد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى
واشنطن بـ»بوقف الحوار» بين «اإلسرائيليين» والفلسطينيين ،وأكد أمام منظمة
يهودية أميركية أن «أمن «إسرائيل» ليس موضع نقاش بأي حال من األحوال».
وأوضح أنه «يتوجب على الطرفين أن يدركا المكاسب التي سيجنيانها من أي
اتفاق وكذلك ثمن أي فشل» ،داعيا ً «إسرائيل» والفلسطينيين إلى «االمتناع عن
القيام بأي مبادرة من شأنها أن تعيق استئناف الحوار».
ومن المقرر أن يلتقي عباس في لندن أيضا ً عددا ً من المسؤولين البريطانيين ثم
يتوجه إلى فنزويال في زيارة رسمية تستمر يومين.
وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد أعلن أواخر الشهر الماضي بعد
اإلعالن عن تشكيل حكومة تضم ممثلين عن السلطة وحركة حماس أن «إسرائيل»
لن تتفاوض مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إال إذا اعترفت حماس بـ
«إسرائيل» وتخلت عن العنف.
وتوقفت محادثات التسوية في نهاية آذار عندما لم يف كيان االحتالل بوعده
بإطالق أكثر من  20أسيرا ً فلسطينياً ،فر ّد الفلسطينيون على ذلك بالتقدّم بطلبات
انضمام إلى  15اتفاق ومعاهدة دولية.

ال�سفارة ال�سورية تو�ضح حقيقة ما جرى �أمام مقرها

هيغل في ال�سعودية
لت�سويق المزيد من الأ�سلحة

نزوح وا�سع ب�شبوة بعد انق�ضاء مهلة الجي�ش
ب����دأ م��ئ��ات م���ن س��ك��ان منطقة
الح َ
وطة في محافظة شبوة جنوب
ُ
اليمن ال��ن��زوح إل��ى أم��اك��ن مجاورة
خشية ان��دالع معارك بين الجيش
ومسلحي تنظيم القاعدة في جزيرة
العرب ،مع انتهاء المهلة التي منحها
الجيش لعناصر التنظيم كي يغادروا
المنطقة.
وجاء هذا النزوح عقب اشتباكات
عنيفة شهدتها منطقة الضلعة في
شبوة بين قوات األمن والجيش من
جهة ومسلحي ال��ق��اع��دة م��ن جهة
أخ��رى ،أصيب خاللها قائد شرطة
النجدة وستة جنود.
وك���ان الجيش اليمني ق��د منح
مسلحي القاعدة يومين لمغادرة
منطقة ال��ح��وط��ة ،خ��ص��وص �ا ً مع

تواتر هجمات مسلحين يعتقد أنهم
من التنظيم في العاصمة صنعاء
ومناطق أخرى ردا ً -على ما يبدو-
على العمليات العسكرية التي يشنها
الجيش في محافظتي شبوة وأبين
جنوب اليمن.
وفي األثناء ،أكد مصدر مطلع بأن
السلطات اليمنية شددت اإلجراءات
على المناطق الساحلية ،وكثفت
أيضا ً من انتشارها األمني في خمس
محافظات أخرى خوفا ً من استهدافها
من قبل عناصر يشتبه في انتمائهم
إلى التنظيم.
وفي محافظة مأرب ،أعلنت اللجنة
األمنية العليا أن الجيش قتل أول
م��ن أم��س االثنين ستة م��ن عناصر
تنظيم القاعدة بعد هجوم مجموعة

من التنظيم على المنطقة العسكرية
الثالثة بقذائف الهاون.
وفي وقت سابق قال مصدر أمني
يمني إن خمسة أشخاص على األقل
يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة
قتلوا في غارة جوية شنتها طائرة
من دون طيار فجر أمس.
وق���د اس��ت��ه��دف��ت ال��غ��ارة س��ي��ارة
رباعية الدفع في منطقة وادي عبيدة
بمحافظة مأرب وسط اليمن.
يشار إلى أن الجيش اليمني بدأ في
 29نيسان الماضي عملية عسكرية
تستهدف معاقل تنظيم القاعدة في
محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين،
وذل��ك بعد تصاعد الهجمات التي
يشنها المسلحون على قوات األمن.

وصل وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل ظهر أمس إلى جدة المحطة األولى في
جولة تقوده إلى األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة ،يجري خاللها محادثات
حول أوضاع المنطقة واألزمة السورية ،وتمرير المزيد من صفقات األسلحة لدول
مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
وأفادت مصادر أن نائب وزير الدفاع السعودي األمير سلمان بن سلطان كان
في استقبال هيغل في مطار الملك عبد العزيز بجدة.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع األميركي كبار المسؤولين السعوديين قبل
أن يشارك في اجتماع مع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون اليوم األربعاء في
جدة.
وسيحث هيغل محادثيه على تعاون متعدد األطراف لتعزيز مجلس التعاون
بالسالح ،بخاصة من أجل «أفضل تنسيق في مجال الدفاعات الجوية والمضادة
للصواريخ واألمن البحري وكذلك األمن المعلوماتي» ،بحسب المتحدث باسمه.
وتدعو واشنطن التي باعت في السنوات األخيرة العديد من البطاريات المضادة
للصواريخ إلى دول في مجلس التعاون ،إلى أن تجري هذه ال��دول مشتريات
جماعية وتؤمن تكامل منظوماتها.
وقد سبق أن زار الرئيس األميركي باراك أوباما الرياض أواخر آذار الماضي
لطمأنة القادة السعوديين عبر التأكيد أن المصالح االستراتيجية للبلدين ما زالت
تتالقى.

متهم بق�ضية تعذيب متظاهرين

معركة ق�ضائية بريطانية
�ضد نجل ملك البحرين
اتهمت محكمة قضائية بريطانية نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة بارتكاب جرائم تعذيب .االتهام جاء بعد معرك ٍة قضائية بقيت مداوالتها
سرية منذ عام  2012حفاظا ً على أسرة الضحية ،ورغبة بانضمام المدعى عليه
إلى القضية.
وكانت تعليمات ُوصفت بالـ»مشدّدة» صدرت من كبار المسؤولين بالديوان
الملكي البحريني إلى الصحافيين ووسائل اإلعالم في البحرين ،بتجنب اإلشارة
إلى خبر محاكمة نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة في بريطانيا.
ونشر موقع «مرآة البحرين» أن «توجيهات المسؤولين بالديوان الملكي شملت
تجنب نشر أخبار تتعلق بحيثيات محاكمة نجل الملك أو نشر مقاالت أو تقارير أو
غير ذلك للرد أو الدفاع عن الموقف الرسمي».
وبدأت المعركة القضائية إثر رفض النيابة العامة الملكية اعتقال األمير ناصر
بن حمد أثناء مشاركته في دورة لندن لأللعاب األولمبية بسبب تمتعه بالحصانة
الدبلوماسية .وقالت سو ويلمان محامية الضحية« :المحكمة ق ّررت قبول الدعوى
ورفع السرية عن هوية المتهم ناصر بن حمد ،فضالً عن السماح للصحافة بتغطية
القضية».
خطوة إعالن القضاء البريطاني عن اسم المتهم جاءت بعد رفض البحرين
الخضوع الختصاص المحاكم البريطانية ،فضالً عن امتناع األمير ناصر بن حمد
آل خليفة عن التقدم بطلب إلى المحكمة لإلبقاء على سرية الدعوى.
الضحية التي تقدمت بالدعوى ضد األمير ناصر بن حمد قالت« :ال يمكن إلنسان
أن يقول تمنيت الموت إال ألنه رأى جحيماً ،فيأتي ابن الملك ويؤكد التهديدات ذاتها،
ويقوم بنفسه بصفع الشخص الضحية».
كيفين لوو من منظمة ردريس المناهضة للتعذيب قال« :إذا جاء أي شخص
مشتبه به بارتكاب جرائم تعذيب إلى بريطانيا يمكن لبريطانيا بحسب القانون
أن تجري تحقيقاً ،وإذا تبيّن أن هناك أية أدلة كافية يمكن محاكمته أمام المحاكم
البريطانية بغض النظر أين ارتكبت الجريمة».
أما صحيفة الغارديان فقد نشرت عام  2012تقريرا ً تحدثت فيه عن اتهامات
بتورط األمير ناصر بن حمد شخصيا ً بالتعذيب من خالل الضرب والركل والجلد
لمعارضين بحرينيين ،واستندت إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة كانت قدمت
إلى دايفيد كاميرون ووليام هيغ توثق كيف أن الشيخ قام بنفسه بحملة قمعية
ضد الرياضيين المتعاطفين مع الحراك البحريني.
وسيصدر القضاء البريطاني قراره النهائي حول رفع الحصانة عن نجل العاهل
البحريني بحلول العام الحالي ،لكن حتى ذلك الحين يبقى الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة بريئا ً في نظر العدالة البريطانية إلى أن تثبت إدانته.

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أوضحت سفارة الجمهورية العربية السورية في
األردن في تصريح صحافي صدر مساء أمس ،حول حقيقة
ما قيل إنه مشادة بين سوريين أمام السفارة السورية،
مبينة أن ما حدث هو قيام بعض عناصر األمن الوقائي
األردن��ي ،بالعمل على منع مراسلتي الفضائية السورية
واإلخبارية السورية ،من إج��راء مقابالت مع مواطنين
سوريين ،أمام مبنى السفارة ،حفاظا ً على أمنها ،وقد حل
اإلشكال بتدخل السفير دكتور بهجت سليمان ،وأكملت
المراسلتين عملهما.
وأوضحت السفارة ،أن محاوالت منع ممارسة المواطنين
السوريين ،من ممارسة حقهم االنتخابي ،لن يجري النظر
إليها ،إال على أنها اعتداء سافر على األمن الوطني السوري،
وأنها تصعيد يستهدف توتير العالقات بين البلدين
الشقيقين ،ال يخـدم إال أعداء األردن وسورية ،معاً.
وفيما يلي النص الكامل للتصريح الصحافي الصادر عن
سفارة الجمهورية العربية السورية في األردن:
توضيح من السفارة السورية ،حول ما قيل بأنه مشادة
بين سوريين ،أمام السفارة السورية:
 -لم تحدث أي «مشادة بين سوريين أم��ام السفارة

السورية» في عمان منذ ب��دء تسجيل أسماء الراغبين
باالنتخابات ،حتى هذه اللحظة .
وما حدث نهار األحد  2014 5- 11-هو قيام بعض
عناصر األمن الوقائي األردني ،بالعمل على منع مراسلتي
الفضائية السورية واإلخبارية السورية ،من إجراء مقابالت
مع المواطنين السوريين ،أمام مبنى السفارة ،حفاظا ً على
أمن السفارة .
وعندما تدخل السفير السوري ،جرى حل اإلشكال العابر،
وتم السماح للفضائيتين السوريتين ،بإكمال عملهما .
ومن الواضح أن المحاوالت التي تدفع لمنع ممارسة
المواطنين السوريين ،حقهم االنتخابي ،لن يجري النظر
إليها ،إال على أنها اعتداء سافر على األمن الوطني السوري،
وعلى أنها تصعيد يهدف إلى توتير العالقات بين البلدين
الشقيقين ،ال يخـدم إال أعداء المملكة األردنية الهاشمية
والجمهورية العربية السورية ،معاً.
انتهى التصريح
يذكر أن انتخابات الرئاسة السورية ستجرى يوم
األربعاء  28أيار الجاري في مقر السفارة في عبدون .وكانت
السفارة قد أعلنت بكل وسائل اإلعالم تفاصيل التسجيل
لالنتخابات واألمور المتصلة بها ،وتشهد السفارة إقباال ً
ملحوظا ً مشرفا ً للتسجيل لها .

ال�سفير الأردني المح ّرر من االختطاف:
ال مانع من العودة �إلى ليبيا
أكد السفير األردني المحرر فواز
العيطان ،ف��ي أول تصريح بعد
وصوله إلى مطار ع ّمان أن عملية
التبادل بينه وبين سجين ليبي
يقضي عقوبته في األردن« ،جرت
بطريقة سلسة وحضارية جداً».
وقال العطيان إن عملية اختطافه
تمت من قبل عائلة السجين الليبي
لدى األردن محمد الدرسي ،وإنهم
تعاملوا معه بطريقة حضارية
وإنسانية ،وبيّن في تصريحات
للصحافيين عقب وصوله أرض
وطنه أنه شاهد السجين الدرسي
في طرابلس صباح أم��س وهنأه
بالسالمة ،مضيفا ً أن عملية التبادل
ت��م��ت ب��ط��ري��ق��ة س��ل��س��ة وان��ت��ه��ت
بطريقة مش ّرفة ،بحضور مسؤولين
أردنيين وليبيين.
وأوضح العيطان أن ال مانع لديه
من العودة إلى العمل في ليبيا وأن
ق��دره هو المسؤول عن اختطافه
وأنه لم يتلق أي تهديدات قبل عملية
االختطاف .وأضاف أنه كان مطمئنا ً
بسبب اهتمام العاهل األردني الملك
عبدالله الثاني بقضيته والحكومة
واألجهزة األمنية.
وعند سؤاله ع ّما إذا كان سيعود
تعجب:
إلى ليبيا ،أج��اب بطريقة
ّ
«ولم ال!» ،مؤكدا ً في الوقت نفسه
أنه ليس هناك أيّ ثأر أو ضغينة
ب��ي��ن ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي واألردن،

مشدّدا ً على األخوة بين الشعبين
والبلدين.
ووصل العيطان إلى مطار عمان،
حيث ك��ان ف��ي استقباله العاهل
األردن��ي الملك عبدالله وحشد من
المسؤولين والصحافيين.
وك��ان��ت م��ص��ادر ف��ي الخارجية
الليبية أك��دت في وق��ت سابق من
صباح أمس أنه تم تحرير السفير
األردني فواز العيطان المختطف في
ليبيا منذ نيسان ،وقالت المصادر
إن السفير تم نقله من طرابلس إلى

بنغازي ،وأش��ار مصدر مطلع إلى
أن إطالق السفير األردني في ليبيا
تم بناء على صفقة بموجبها أطلق
سجين ليبي يقضي حكما ً مؤبدا ً في
األردن بتهمة اإلرهاب.
وكشف المصدر أن وسيطا ً عربيا ً
تولى إبرام الصفقة والتفاوض بين
الحكومة األردنية وقائد قوات درع
ليبيا في بنغازي وسام بن حميد،
وهي إحدى الميليشيات المسلحة
في ليبيا.

فاعاليات �أردنية وفل�سطينية وحزبية ُتحيي ذكرى النكبة
قرب �سفارة الكيان ال�صهيوني اليوم وغد ًا
تقيم قوى قومية ويسارية وفاعليات شعبية أردنية
وفلسطينية ،إحياء لذكرى النكبة الذي يصادف يوم
غد الخميس في ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من
سفارة الكيان الصهيوني ،عند الساعة السادسة مساء.
وذل��ك تأكيدا ً على التمسك بخيار المقاومة والكفاح
المسلح طريقا ً للتحرير والعودة ،وتأكيدا ً على التمسك
بالثوابت الوطنية والقومية ،ورفضا ً لنهج المفاوضات
والمساومة والتطبيع مع الكيان الصهيوني ،ولكل
المعاهدات المبرمة معه ولوجود سفارة صهيونية
على األرض األردنية والعربية.
ودعت القوى القومية واليسارية والشعبية المنظمة
للفعالية إل��ى رف��ع األع�ل�ام األردن��ي��ة والفلسطينية
بالمناسبة.
و ّقعت ال��دع��وة الجهات المشاركة التالية :حزب
الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني ـ رابطة الكتاب
األردنيين ـ جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
ـ الحزب السوري القومي االجتماعي ـ الئحة القومي

العربي ـ جماعة الكالوتي (جك) ـ جبهة العمل القومي
ـ المنتدى العربي الناصري ـ التجمع القومي العربي ـ
الفعاليات الوطنية في محافظة الزرقاء ـ الفعاليات
الشعبية الوطنية (ارب��د) .كما ستشارك في الفعالية
الجبهة الشعبية -ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة وح��رك��ة فتح
االنتفاضة.
وفي السياق ذاته ،يقيم المنتدى العربي الناصري
في األردن ،نشاطا ً بمناسبة الذكرى ال��ـ  66للنكبة
واغتصاب فلسطين ،يتحدث فيها اإلعالمي والباحث
األردني المتخصص بالشأن الفلسطيني والصهيوني
نواف الزرو ،حيث يقدم رؤية استراتيجية حول جذور
وتطورات ومستقبل القضية الفلسطينية ،والصراع مع
المشروع الصهيوني.
وسيتم عرض مجموعة أفالم قصيرة تحكي حكاية
النكبة ،في السابعة من مساء اليوم ،في قاعة المنتدى
الواقعة في جبل الحسين مقابل مدرسة الفرير في
العاصمة األردنية عمان.

