عربيات

ال�سنة الحادية والع�رشون  -العدد 5861

ائتالف املالكي يعلن اقترابه من اعالن تحالف يشكل «حكومة أغلبية»

مقتل جنديني سعوديني برصاص قناصة

العراق بصدد اإلعالن عن النتائج النهائية
لالنتخابات ..اليوم

الجيش واللجان

قصف صاروخي للجيش
اليمني واللجان الشعبية
على عسير السعودية

اخبار قصيرة
مفتي لبنان السابق يصدر فتوى بوجوب الجهاد لتحرير فلسطني

الرئيس عون يدين ما يجري في األراضي احملتلة
بريوت ـ وكاالت :أصدر مفيت اجلمهورية اللبنانية السابق الشيخ حممد رشيد قباني« ،فتوى
بوجوب اجلهاد لتحرير فلسطني».
وقال املفيت قباني يف مؤمتر صحفي له أمس األربعاء «أج��دد التأكيد يف فتواي الدينية
الشرعية أن فلسطني أرض عربية إسالمية احتلها اليهود الصهاينة عام  ،»48مشدداً على أنه
«ال جيوز للفلسطينيني أو العرب أو املسلمني وحي��رم عليهم أن يستسلموا أو يتصاحلوا مع
احملتلني» .وإذ أشار إىل أن ّ
«كل ما يسمونه اتفاقات سالم مع احملتلني هي اتفاقات باطلة»،
أكد أن «ال ملكية ألي دولة عربية على فلسطني لتتنازل مبوجبها عنها أو أي شرب من أرضها».
ودعا مفيت اجلمهورية اللبنانية السابق العرب واملسلمني إىل مساندة الشعب الفلسطيين
قائ ً
ال« :جي��ب على كل العرب واملسلمني مساندة شعب فلسطني لتحرير أرض��ه ومقدسات
املسلمني وغري املسلمني».
من جانبه دان رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف مستهل جلسة جملس الوزراء بشدة
ما جيري يف األراضي احملتلة ،مشرياً إىل أن هذه املسألة كانت موضع اهتمام من قبله باخلطب
اليت كان يلقيها بالقمة واللقاءات اليت كان يعقدها مع الوفود اليت تزور لبنان.
مذكراً
وأكد عون أن لبنان يرفض االع�تراف األمريكي بالقدس عاصمة لــ»إسرائيل» ّ
بقيمة ه��ذه املدينة ال�تي تضم رم��وز الديانات ال��ث�لاث ،كاشفاً أن��ه عن توجيه دع��وة للبنان
للمشاركة يف قمة طارئة يف اسطنبول يوم اجلمعة القادم ،حيث سيم ّثل لبنان وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل ،معرباً عن أمله أن تصدر مواقف عملية.

إصدار قرار يقضي بمنع ظهور عدنان إبراهيم في جميع
القنوات السعودية

y
y

صنعاء ـ وك����االت :أف���اد م��ص��در عسكري
ب��وق��وع ق��ص��ف ص��اروخ��ي وم��دف��ع��ي للجيش
جتمعات
اليمين واللجان الشعبية استهدف ّ
لقوات هادي والقوات السعودية يف موقع باب
ال��س��ود قبالة منفذ َع�� ْل��ب بعسري السعودية،
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ق��ص��ف م��دف��ع��ي وص���اروخ���ي
اس��ت��ه��دف جت��م��ع��ات ق����وات ه����ادي وال���ق���وات
��س��دي��س ،كما مت
ال��س��ع��ودي��ة غ��رب م��وق��ع ال ُ
موجه يف
تدمري آلية عسكرية هلم ب��ص��اروخ ّ
امل��وق��ع ذات���ه ب��ن��ج��ران ال��س��ع��ودي��ة م��ا أدى إىل
سقوط قتلى وجرحى يف صفوفهم.
ه���ذا و ُق��ت��ل ج��ن��دي��ان س��ع��ودي��ان ب��رص��اص
قناصة اجليش واللجان يف موقعي ُ
الشرفة
والسديس بنجران السعودية.
ُ
ويف صعدة احلدودية مع السعودية ،أصيبت
 3نساء بغارتني جويتني لطائرات التحالف
ال��س��ع��ودي ع��ل��ى م��ن��زل م��واط��ن يف مديرية
بَ��ا ِق ْ��م احل��دودي��ة ،كما استهدف التحالف
السعودي بـ  5غارات جوية منطقة آل ال َز ّماح
باملديرية ذاتها ،بالتزامن مع استمرار القصف
الصاروخي واملدفعي للجيش السعودي على
مناطق حدودية متف ّرقة من احملافظة ،وفق
ما أفاد به مصدر حملي.
وجرح
وحبسب مصدر عسكري ،فقد ُقتل ُ
 5عناصر من ق��وات ه��ادي يف مواجهات مع
اجليش واللجان يف مناطق متفرقة مبديرية
ِص����� ْرواح غ���رب حم��اف��ظ��ة م���أرب مش���ال ش��رق
دم����ر اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان آلية
ال��ي��م��ن ،ك��م��ا ّ
عسكرية لقوات ه��ادي يف صحراء األجاشر
مبحافظة ا َ
جلوْف اجملاورة مشال شرق اليمن.
كما ُقتل  3عناصر م��ن ق���وات ه���ادي يف
عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية يف
جبهات ِنهْم والساحل الغربي وصحراء ال ُب ْق ْع،
وفق ما أفاد به مصدر عسكري ميين ،بالتزامن
مع سقوط قتلى من قوات هادي بعد تدمري
مد ّرعتني وآلية عسكرية هلم بصواريخ موجهة
جتمعاتهم يف
أطلقها اجليش واللجان على ّ
جبهة الساحل الغربي بتعز جنوب اليمن.
وش ّنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة
غ��ارات جوية متف ّرقة على مديرية ال ُت َح ْي َتا
مبحافظة ا ُ
حل َد ْيدَة غرب اليمن ،مع استمرار
التحليق املكثف للطائرات يف مساء احملافظة.
ويف ع��دن جنوب اليمن ،هاجم مس ّلحون
جمهولون مساء الثالثاء منزل عميدة كلية
العلوم الصحية جبامعة عدن الدكتورة جناة
علي مقبل ،ما أدى إىل مقتلها هي واثنني من
أف��راد أسرتها خالل اقتحام منزهلم مبدينة
إمناء السكنية باحملافظة.

اخلمي�س  1رم�ضان 2018/5/17 - 1439

3

 %65من االعضاء جدد في البرلمان العراقي المقبل
استنفار أمني في كركوك والرمادي لضبط األمن

ب��غ��داد/ن��اف��ع ال��ك��ع�بي  -كشفت املفوضية
ال��ع��ل��ي��ا امل��س��ت��ق��ل��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات ،ان “ال��ن��ت��ائ��ج
النهائية غري املصادق عليها ستعلن غدا (اليوم
اخلميس) ،خالل مؤمتر صحايف يعلن فيه عدد
املقاعد وامل��رش��ح�ين الفائزين وع���دد األص���وات
ال�تي ح��ازوه��ا” ،يف حني أك��د املكتب اإلعالمي
لرئيس ائتالف “دولة القانون” نوري املالكي قرب
اكتمال املناقشات إلعالن حتالف يشكل حكومة
أغلبية ،مشريا إىل أن أطرافا كردية ستصل إىل
بغداد ملناقشة األمر.
وق��ال عضو جملس املفوضني ح��ازم الرديين
يف تصريح صحايف ان “األرق��ام املعلنة من قبل
املفوضية ملا حازته الكيانات ليست نهائية وقابلة
للتغيري ول��ك��ن ليس بنسب ك��ب�يرة” .وأض��اف
ان “األم��ر املستغرب اآلخ��ر هو ت��داول األمس��اء
ال��ف��ائ��زة ب���أرق���ام غ�ي�ر دق��ي��ق��ة” ،م��ش�يرا اىل ان
“األصوات املعلن عنها للقوائم المتثل نسبة مئة
باملئة ،ولكن بعض الفضائيات حاولت التأثري
والتشويش على النتائج بشكل مسبق من خالل
إعالنها عن ارقام غري دقيقة”.
من جانبها أف��ادت مصادر مطلعة ،األربعاء
ان األحزاب الكوردستانية الستة املعرتضة على
نتائج االنتخابات يف حمافظة السليمانية بإقليم
كوردستان ستقدم مجل ًة من “اخلروقات” اليت

رافقت عملية االقرتاع اخلاص والعام اىل األمم
املتحدة والسفارة االمريكية يف العراق.
وقالت امل��ص��ادر ان األح���زاب الستة اجتمعت
يف ال��س��ل��ي��م��ان��ي��ة غ�ي�ر ان��ه��ا مل ت��ف��ص��ح ل��ل��راي
ال��ع��ام عما توصلت اليه م��ن نتائج .واألح���زاب
ه���ي ك���ل م�����ن :ح���رك���ة ال��ت��غ��ي�ير ،واالحت������اد
اإلسالمي الكوردستاني ،واجلماعة اإلسالمية
الكوردستانية ،والتحالف من اجل الدميقراطية
وال��ع��دال��ة ،واحل��زب االش�تراك��ي الكوردستاني،
واحلزب الشيوعي الكوردستاني.
ومل تكد تغلق م��راك��ز االق��ت�راع أب��واب��ه��ا يف
مدينة السليمانية الكوردية حتى انفجر الغضب
بسبب اك��ت��س��اح غ�ير متوقع للحزب املهيمن
على املدينة .وس��رع��ان ما اندلعت اشتباكات
باألسلحة بني الفصائل املتنافسة.
وه��دأت حدة االشتباكات اليت وقعت خالل
ال��ل��ي��ل حب��ل��ول ص��ب��اح االح����د يف ال��وق��ت ال��ذي
أح��ص��ت فيه املفوضية العليا لالنتخابات يف
العراق النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية.
وك��ان��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م وزارة اخل��ارج��ي��ة
االمريكية ه��ي��ذر ن��وي��رت ق��د اعلنت ،الثالثاء،
انه وفقا للتقارير اليت وصلت بالدها من قبل
املنظمات امل��دن��ي��ة وال��دول��ي��ة ،ف��ان االنتخابات
النيابية العراقية موثوق بها.

* الرتكمان وال��ع��رب يتظاهرون ض��د فوز
االكراد
وفور إعالن فوز األكراد يف كركوك ،خرج
آالف املواطنني العرب والرتكمان يف كركوك
يف ت���ظ���اه���رات اح��ت��ج��اج غ��اض��ب��ة ض���د اع�ل�ان
املفوضية العليا لالنتخابات فوز االحتاد الوطين
الكردستاني يف انتخابات احملافظة ،مؤكدين
رفضهم للنتائج اليت اعلنتها ،مطالبني باعتماد
العد والفرز اليدوي والكشف عن املزورين وتقديم
موظفي مكتب كركوك للقضاء.
وقبيل ذلك هدد رئيس اجلبهة الرتكمانية
العراقية ارشد الصاحلي مبقاضاة املفوضية يف
حال اعالن نتائج االنتخابات يف كركوك دون
اعتماد العد والفرز اليدوي .كما محلت قائمة
جبهة تركمان ك��رك��وك املفوضية ومكتبها
بكركوك مسؤولية اثارة املشاكل واألزمات بني
األجهزه األمنية واملتظاهرين .ومن جهته ،وصف
حمافظ كركوك راكان سعيد اجلبوري إعالن
املفوضية لنتائج انتخابات احملافظة بـالكارثة
وق��ال يف بيان صحايف إن املفوضية مرتبكة يف
عملها وكثري من االجهزة املستخدمة ال تعمل
او تعمل ب��أوق��ات متأخرة ،منوها اىل ان نتائج
ال��ت��ص��وي��ت ك��ان��ت غ�ير م��ت��وق��ع��ة ح��ي��ث ظهرت
النتائج مغايرة للواقع يف مناطق مغلقة مثال
ملكون معني وخ��اص��ة ان النتائج كانت تذهب
لصاحل جهات حبزب واحد.
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زاخاروفا :واشنطن تخفي معلومات عن آالف املعتقلني اإلرهابيني في سوريا

الهيئة الوطنية خمليمات العودة :نرفض استالم الدواء من «نجمة داوود الحمراء»

تطهير  1200كم 2بريفي حمص الشمالي وحماة
الجنوبي من اإلرهابيني

طلب فلسطيني إلى احملكمة الجنائية لفتح تحقيق ..
واألخيرة تتعهّد باملتابعة
y

y

ضبط كميات كبيرة من األسلحة الثقيلة والدبابات في ريف دمشق

دمشق ـ وكاالت :أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن تطهري  1200كلم 2يف ريف
محص الشمالي ومحاة اجلنوبي بالتعاون مع القوات احلليفة والرديفة ،مؤكدة إعادة األمن
واألمان إىل  65بلدة وقرية كانت تسيطر عليها التنظيمات اإلرهابية املسلحة.
كما أكدت القيادة العامة للجيش السوري «العزم واإلصرار على مواصلة تنفيذ واجباتنا
دفاعاً عن أمن الوطن واملواطنني».
ويف وقت سابق ،قال مراسل وكالة «سانا» السورية إن وح��دات من قوى األمن الداخلي
السوري دخلت األربعاء إىل بلدة تلبيسة ومدينة الرسنت بريف محص الشمالي بعد إخالئهما
من اإلرهابيني .ووفقاً للمراسل فقد مت إخراج الدفعة األخرية من اإلرهابيني غري الراغبني
بالتسوية وعائالتهم صباح األربعاء من ريفي محص الشمالي ومحاة اجلنوبي.
ويف سياق متصل ،واصل اجليش السوري بإسناد من سالح اجلو عملياته العسكرية ضد
اجملموعات اإلرهابية ،فيما تبقى من مساحة مشال حي احلجر األسود موسعة نطاق سيطرتها
بتطهري كتل أبنية جديدة من اإلرهابيني .وذك��ر مراسل «سانا» أ ّن سالح اجلو ومب��ؤازرة
حتصن
املدفعية يف اجليش السوري نفذا ضربات جوية ورمايات مدفعية طالت عدداً من نقاط ّ
اإلرهابيني يف حميط شارع دير ياسني من اجلهة الشمالية من حي احلجر األسود.
وتأتي هذه الضربات متهيداً لتقدّم وحدات االقتحام على اجتاه أطرافه الشمالية الغربية
وسط تغطية نارية باألسلحة املناسبة إلبطال فعالية اإلرهابيني القناصني الذين حياولون
عبثاً التأثري يف حركة الوحدات املتقدمة وعناصر اهلندسة اليت تعمل على حتصني ميداني
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الكويت تدعو مجلس األمن لجلسة طارئة إثر مجزرة غزة

القدس احملتلة ـ وكاالت :قال أمني س ّر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب
عريقات إن الرئيس حممود عباس و ّق��ع طلب انضمام فلسطني إىل عدد من الوكاالت الدولية
التابعة لألمم املتحدة.
ويف تصرحيات لتلفزيون فلسطني مساء الثالثاء ،أكد عريقات إع��داد ملفات لتقدميها إىل
حمكمة العدل الدولية ،تتع ّلق بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصم ًة
إلسرائيل ،وأخرى إىل احملكمة اجلنائية الدولية لفتح حتقيق قضائي مع املسؤولني اإلسرائيليني
بشأن اجلرائم املرتكبة ض ّد الشعب الفلسطيين .وأضاف عريقات أن الرئيس الفلسطيين حممود
عباس اختذ جمموعة من القرارات ،أبرزها استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية
يف واشنطن السفري حسام زملط ،وهو يف طريق العودة إىل فلسطني.
وتابع أنه «حبضور الرئيس و ّقع وزير اخلارجية واملغرتبني رياض املالكي على اإلحالة الرمسية
للمحكمة اجلنائية الدولية ،مطالباً اجمللس القضائي واملدعية العامة بفتح حتقيق قضائي مع
املسؤولني اإلسرائيليني بشأن اجلرائم املرتكبة حبق أبناء شعبنا».
وأوضح «حاولنا أن خيرج جملس األمن الدولي ،ببيان بلجنة حتقيق حول اجلرائم اإلسرائيلية،
لكن اإلدارة األمريكية أص ّرت على رفض ذلك ،واآلن باسم اجملموعة العربية قامت دولة الكويت
بتقديم قرار يف جملس األمن يدعو حلماية الشعب الفلسطيين».
إىل ذلك ،أعلنت احملكمة اجلنائية الدولية استعدادها الختاذ التدابري الالزمة بشأن التطورات
األخرية بشأن غزة.
املدّعية العامّة للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بنسودا قالت إن خرباء احملكمة يتابعون عن
كثب تطوّرات األوضاع يف القطاع غزة ،ويدرسون التقارير حول جرائم حمتملة ميكن أن ختضع
للوالية القضائية للمحكمة ،مؤكد ًة استعدادها الختاذ التدابري الالزمة ،وأضافت أن طاقم احملكمة
ويسجل أية جرمية حمتملة قد يشملها اختصاص احملكمة.
يتابع عن كثب التطورات على األرض ّ
التعسفي ملا
ودانت اهليئة الدائمة املستق ّلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي« ،القتل
ّ
ال يقل عن  61فلسطينياً ،مبا يف ذلك األطفال ،من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،باستخدام
حيتجون على االفتتاح غري القانوني
النريان احلية ضد املدنيني الع ّزل واألبرياء الذين كانوا
ّ
للسفارة األمريكية يف القدس».
وشددّت اهليئة على وجهة نظرها بأن نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس احملتلة ،هو
عمل أحادي خطري وغري قانوني ،ال يتعارض فقط مع القانون الدولي مبا يف ذلك اتفاقية جنيف
الرابعة ،ولكنه أيضاً يضرب عرض احلائط كل ق��رارات جملس األم��ن الدولي وجملس حقوق
اإلنسان واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،اليت تؤكد كلها على وضع القدس كأرض حمتلة من
طرف إسرائيل  -القوة احملتلة ،منذ عام .1967
من جانب آخر أعلنت اهليئة الوطنية ملخيمات مسرية العودة وكسر احلصار عن قطاع غزة عن
دواع سياسية.
رفضها استالم الدواء من «جنمة داوود احلمراء» الصهيونية حتت ٍ
وقالت اهليئة يف بيان هلا «نرفص استقبال أو استالم أي دواء من مرتكيب جمزرة االثنني والثالثاء
حبق األبرياء ،وندعو إىل إعادته من حيث أتى ،بل ونستغرب هذه الوقاحة الصهيونية اليت قامت
بإخفاء الدواء ضمن قافلة دواء مرسلة من وزارة الصحة يف رام اهلل».
التتمة يف الصفحة 11

الرياض ـ ـ ـ وكاالت :نقلت صحيفة «سبق» اإللكرتونية عن مصادر وصفتها باملطلعة صدور
قرار يقضي مبنع ظهور عدنان إبراهيم يف مجيع القنوات السعودية.
وأوضحت تلك املصادر أن التوجيهات الصادرة قضت بـ»إيقاف عدنان إبراهيم ،ومنعه من
الظهور اإلعالمي بأي قناة سعودية ،تشمل قناة «روتانا خليجية» وأي قناة سعودية أخرى».
ولفتت الصحيفة إىل أن قناة «روتانا خليجية» كانت أعلنت سابقا عن «استضافة عدنان
إبراهيم يف برنامج (صحوة) يف نسخته الثالثة خالل شهر رمضان املبارك هلذا العام قبل أن
يتقرر إيقافه».
يذكر أن عدنان إبراهيم فلسطيين ولد يف قطاع غزة عام  ،1966ويعمل خطيبا يف مسجد
الشورى بالعاصمة النمساوية فيينا .وكان إبراهيم الذي يوصف بأنه مفكر إسالمي معتدل ،قد
سافر إىل يوغسالفيا لدراسة الطب بعد أن أمت تعليمه يف مدارس األونروا بالقطاع ،وعند اندالع
احلرب يف هذا البلد حتوّل إىل النمسا.
ويعترب البعض عدنان إبراهيم ،شخصية جدلية بسبب ما يطرحه من أفكار مثرية ،فيما
يصفه آخرون بأنه من أهم املفكرين اإلسالميني اإلصالحيني واملعتدلني.
ويدعو عدنان إبراهيم ،إىل التوفيق باحلوار بني السنة والشيعة ،ويرى ذلك طريقا أقوم
إلصالح حال األمة.

ليبيا ..إشارات ميدانية تؤكد قرب دحر اإلرهاب من درنة

طرابلس ـ وكاالت :محلت األيام القليلة اليت أعقبت إعالن قائد اجليش اللييب ،خليفة
حفرت ،بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير درنة من اإلرهابيني ،إشارات ميدانية تؤكد عزم
الشرعية دحر اجلماعات املتشددة بأسرع وقت ممكن ،من املدينة االسرتاتيجية الواقعة على
الساحل الشرقي للبالد.
وبعد عودته من اخلارج ،أمر حفرت ،يف  8مايو اجلاري ،بدء الزحف حنو درنة ،لتحريرها من
براثن اإلرهاب املتمثل جبماعات موالية لداعش .واختار حفرت اإلعالن عن بدء هذه العملية
خالل عرض عسكري ضخم احتفاال بالذكرى السنوية الرابعة النطالق «معركة الكرامة»،
اليت جنحت يف استعادة السيطرة على مناطق عدة من اجلماعات املتشددة ،على رأسها مدينة
بنغازي .واختيار هذا التوقيت وهذه املناسبة ،يشري إىل أن قائد اجليش الوطين يسعى إىل
توجيه رسالة قوية لإلرهابني ،مفادها أن مصريهم يف درنة سيكون مماثال ملصري املتشددين،
الذين اندحروا أمام تقدم القوات الشرعية خالل «معركة الكرامة».
وتؤكد مصادر عسكرية أن القوات الربية مستمرة يف التقدم ،حتت غطاء جوي ،على كافة
اجلبهات لتحرير درنة اليت تكتسب أهمية اسرتاتيجية ،نظرا ملوقعها على الساحل الشرقي
للبالد ،باإلضافة إىل قربها من احلدود مع مصر.

أزمة السودان تتفاقم ..واألمم املتحدة تؤكد أن الوضع خطير
اخلرطوم ـ وكاالت :دعت األمم املتحدة اجملتمع الدولي إىل زيادة كبرية يف متويل املساعدات
اإلنسانية للسودان يف ظل احتمال أن يلتحق مئات آالالف مباليني احملتاجني لإلغاثة وسط
تفاقم األزمات اإلنسانية واالقتصادية.
ودعا مسؤول الشؤون اإلنسانية واملساعدات الطارئة يف األمم املتحدة مارك لوكوك املاحنني
مساء الثالثاء إىل تقديم  1/4مليار دوالر ملساعدة أكثر من سبعة ماليني شخص يف السودان،
واصفا الوضع اإلنساني باخلطري .وأدت النزاعات يف السودان إىل نزوح ماليني األشخاص الذين
يعيشون يف خميمات منذ سنوات.
وكانت األمم املتحدة حذرت يف فرباير من أن تفاقم األزمة االقتصادية سيجعل أكثر من
مليون ونصف املليون شخص يعتمدون على املساعدات يف وقت قريب.
ويقول مسؤولون أمميون إن الفشل يف مجع متويل ك��اف سيرتك  5/3ماليني شخص
يواجهون خماطر نقص الغذاء ما قد يفاقم من األزمة اإلنسانية.

القضاء املغربي يستأنف اليوم الخميس االستماع للشهود في
قضية «الحراك»
الرباط ـ وكاالت :يستأنف القضاء املغربي ،اليوم اخلميس ،االستماع إىل الشهود يف قضية
احلركة االحتجاجية يف منطقة الريف (مشال) ،بعد جلسة أوىل الثالثاء قام رئيس احملكمة
بتعليقها على اثر مناقشات حادة بني حمامي الطرفني وصخب من قبل املتهمني.
وحياكم  54متهما يف اجملموع يف الغرفة اجلنائية االبتدائية لدى حمكمة االستنئاف
يف الدار البيضاء (غرب) ،يف اطار قضية احلركة االحتجادية اليت تعرف بـ «احلراك» وهزت
بني نهاية  2016ومنتصف  2017منطقة الريف املتمردة تارخييا واملهمشة .وانتهت جلسات
استجواب املتهمني مبن فيهم زعيم التحرك ناصر الزفزايف ،االسبوع املاضي بتهم ترتاوح بني
اجلنح البسيطة واملساس باالمن العام الذي يعاقب عليه القانون نظريا باالعدام.

