
 دعا حتالف قوى )اعالن احلرية والتغيير( 
امل��ع��ارض��ة ب��ال��س��ودان ال��ى تنظيم اض��راب 
عام ملدة يومني خالل االسبوع القادم مشيرا 
إل��ى أن ج��ار »التحضير الض���راب سياسي 
وعصيان مدني« ايضا بهدف الضغط على 
املجلس العسكري االنتقالي احلاكم لتسليم 
السلطة. ودعا حتالف القوى في بيان صحفي 
مساء اجلمعة الى اضراب يبدأ باملؤسسات 
والشركات اخلاصة والعامة والقطاعات 
املهنية واحلرفية يومي الثالثاء واالربعاء 
املقبلني بهدف الضغط على املجلس العسكري 

لتسليم السلطة للمدنيني.
واضاف البيان »في هذه اللحظة من عمر 
البالد لم يعد هناك مناص من استخدام سالح 

االضراب العام لتقومي مسار الثورة«.
وت��ض��م��ن ال��ب��ي��ان »ج�����دول التصعيد 
التدريجي« الذي ينص على انه يوم الثالثاء 
املقبل ستكون »ب��داي��ة االض���راب م��ن داخ��ل 
املؤسسات وال��ش��رك��ات اخل��اص��ة والعامة 

والقطاعات املهنية واحلرفية«.
وأوضح البيان انه في اليوم التالي ستتم 
مواصلة اإلضراب السياسي واالجتاه مليادين 
االعتصام بالعاصمة القومية واألقاليم كما 
سيتم »تفعيل خيمة العصيان داخل االحياء 
واختيار اللجان التمهيدية للعصيان املدني«.

وأض����اف أن���ه سيتم ف��ي ي���وم اخلميس 

»اإلعالن عن رفع االضراب« وتنظيم »مواكب 
السلطة امل��دن��ي��ة نحو م��ي��ادي��ن االعتصام 

بالعاصمة القومية واالقاليم«.
ولفت البيان إل��ى ان »ج��دول الفعاليات 
الثورية« هدفه »تسلم مقاليد احلكم من قبل 
السلطة املدنية االنتقالية وفقا إلعالن احلرية 

والتغيير«.
وذك����ر ال��ت��ح��ال��ف ف���ي ب��ي��ان��ه ان���ه ج��ار 
»التحضير لالضراب السياسي والعصيان 
املدني وهو عمل مقاوم سلمي اجبرنا على 
املضي فيه والتصميم على اجن���ازه بقوة 

الشعب وضمير مواطنه اليقظ«.
وتعثر التوصل إلى تسوية بني املجلس 
العسكري وق���وى امل��ع��ارض��ة ح��ول نسب 
تشكيل مجلس سيادي ورئاسته وهو ما عطل 
ب��دوره التوصل التفاق نهائي بشأن الفترة 

االنتقالية.
وكان هناك اتفاق أولي بني اجلانبني حول 
90 باملئة من القضايا منها كامل صالحيات 
مجالس ال��س��ي��ادة وال����وزراء والتشريعي 
واالتفاق على فترة انتقالية ملدة 3 سنوات 
ومجلس تشريعي م��ن 300 عضو بنسبة 
67 باملئة لقوى احلرية والتغيير و33 باملئة 
للقوى االخ��رى وذلك بالتشاور بني مجلس 
السيادة وقوى احلرية غير ان اح��داث عنف 
وقعت عندما حاولت قوات بزي نظامي ازالة 

متاريس م��ا ادى ملقتل واص��اب��ة العشرات 
وتعليق التفاوض ملدة 72 ساعة بعد متدد 

املتاريس لشوارع اضافية وسط اخلرطوم.
يذكر ان اجليش عزل الرئيس السوداني 

البشير في 11 ابريل املاضي بعد احتجاجات 
اندلعت ف��ي 19 ديسمبر امل��اض��ي وبلغت 

ذروتها باالعتصام امام مجمع وزارة الدفاع 
في السادس من الشهر اجلاري. 

alwasat.com.kw

وأميركا إيران  بني  توترات  وسط  املنطقة  في  حرب  من  يحذر  باكستان  وزراء  رئيس 
ح��ذر رئيس وزراء باكستان عمران خ��ان من خطر ان��دالع 
صراع في املنطقة وجاء التحذير عقب زيارة إلسالم اباد قام بها 
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في وقت تصاعدت فيه 

التوترات بني واشنطن وطهران.
وزادت املشاكل بني إيران والواليات املتحدة، وهي مؤيد قوي 

للسعودية التي تنافس إيران على النفوذ في املنطقة، في أعقاب 
هجمات على ناقالت نفط في اخلليج هذا الشهر ألقت واشنطن 

بالالئمة فيها على إيران.
ون��أت طهران بنفسها عن الهجمات لكن الواليات املتحدة 
أرسلت حاملة طائرات و1500 جندي إضافيني إلى اخلليج مما 

أثار مخاوف من اندالع صراع في املنطقة املضطربة.
وقال خان الذي يسعى لتحسني عالقات باكستان املتوترة 
مع إيران املجاورة إنه يشعر بالقلق إزاء ”التوترات املتصاعدة 
في اخلليج“. لكنه لم يذكر السعودية أو الواليات املتحدة على 

وجه التحديد.
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العراق.. العبادي يتهم قادة 
احلشد الشعبي بسرقة املال العام 

 
اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، 
ق��ادة احلشد الشعبي، بسرقة امل��ال العام، فيما أكد أن 

بعض قادة األحزاب حتولوا إلى جتار حروب.
وقال العبادي في لقاء على قناة العراقية احلكومية 
الرسمية ”نطالب مبتابعة ك��ل أم��الك ال��ذي��ن تصدوا 
كقيادات للحشد وكيف أثروا، وكيف أصبح لهم أمالك في 
منطقة اجلادرية وسط العاصمة بغداد )من أغلى مناطق 

العراق(، والبعض منهم كان ال ميلك شيئا“.
وأضاف العبادي ”ال نعرف هل هؤالء القيادات عملوا 
في احلشد وقتال داعش أم عملوا في التجارة حتى تصبح 

لديهم هكذا أموال طائلة وأمالك؟“.
وتابع ”أنا منسجم 100 %مع قيادات احلشد التي 
قاتلت على األرض، ال مع الذين حّشدوا منتسبني ألجل 

صناديق االقتراع“.
وتأسس احلشد الشعبي، عام 2014 طبقا لفتوى 
دينية صدرت عن املرجع الشيعي األعلى آية الله علي 
السيستاني، وذلك بعد اجتياح تنظيم داعش املتشدد 
ع��ددا م��ن احملافظات العراقية، ووص��ول��ه إل��ى تخوم 
العاصمة بغداد، فيما تواصلت الدعوات حلل احلشد 
بعد توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم عام 2017، 
بالرغم من أن البرملان ص��ّوت على قانون يجيز ضم 

احلشد إلى القوات املسلحة الرسمية.
وتصنف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بعضا م��ن الفصائل 
املنضوية حت��ت مظلة احل��ش��د الشعبي ف��ي ال��ع��راق 

إرهابية، ومن بينها حركة النجباء.

ثورانه  يجدد  »أجوجن« 
اإلندونيسية بالي  جزيرة  في 

قال مسؤولون في جزيرة بالي اإلندونيسية، أمس، إن 
بركانا ثار من جديد، مما تسبب في إلغاء رحلة ليلية من 

وإلى أستراليا مع وصول سحابة رماد إلى السماء.
ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤولني القول إن بركان 
جبل أج��وجن أطلق احلمم وأم��ط��ار من الصخور على 
مسافة نحو ثالثة كيلومترات وسقط الرماد على عشرات 

القرى. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وكانت الرحالت اجلوية، التي تديرها شركة اخلطوط 
اجلوية كانتاس وجيت ستار وفيرجن أيرالينز، تعمل 

بشكل طبيعي، يوم السبت
وأعلنت السلطات أنها لديها 50 أل��ف قناع متاح 
كإجراء وقائي، على الرغم من أن مستوى التأهب في 

البركان لم يتغير ولم حتدث عمليات إجالء.
وأظهرت صور البركان، خالل الليل، عمودا من الرماد 
وحمم متوهجة في فوهة البركان، الذي يرتفع بشكل 
مهيب فوق شرق بالي على ارتفاع يزيد قليال عن 3000 

متر.
وف��ي أواخ��ر ع��ام 2017، رفعت السلطات مستوى 
التأهب في املنطقة بعد طفرة في النشاط، مما أدى إلى 
عمليات اإلجالء وفوضى في حركة السفر في ذلك الوقت. 
ومت خفض مستوى التأهب منذ ذلك احلني، ولكن البركان 

كان يندلع بشكل متقطع منذ ذلك احلني.

إطالق نار في نيوجيرسي 
10 مصابني يسقط 

أصيب 10 أشخاص، أمس، في حادث إطالق نار في 
نيوجيرسي األميركية، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات 
األمنية. ونقلت وكالة »أسوشيتد برس« األميركية عن 
السلطات القول إنه مت إخطار الشرطة بإطالق النار في 
حوالي الساعة 12:25 صباحا، يوم السبت، خارج حانة 
في منطقة برونزويك. وعثر الضباط القادمون على 

العديد من الضحايا.
 وق��ال النقيب ستيفن ف��ارن، املتحدث باسم شرطة 
ترينتون، إنه مت نقل خمسة رج��ال وخمس نساء إلى 
املستشفيات احمللية. وق��ال إن أح��د الضحايا أصيب 
بجروح خطيرة ونقل إلى جراحة الطوارئ، مشيرا إلى 

أن التحقيق ما زال جاريا.

قبل يوم من االنتخابات األوروبية

13 بانفجار طرد مفّخخ في مدينة ليون فرنسا: إصابة 

أوقع انفجار طرد مفّخخ في أحد شوارع 
ل��ي��ون ب��ش��رق فرنسا م��س��اء اجل��م��ع��ة، 13 
جريحا إصاباتهم طفيفة قبل يومني من 
االنتخابات األوروبية، في وقت بدأت عملّيات 

البحث عن مشتبه به.
وقالت وزي��رة العدل الفرنسّية نيكول 
بيلوبيه إّن »البحث عن املشتبه به مستمّر«، 
معتبرة أّن من املبكر جّدا احلديث عن فرضّية 
»ال��ع��م��ل اإلره���اب���ي«، وأض��اف��ت أّن »قسم 
مكافحة اإلره��اب التابع ملكتب املّدعي العام 
في باريس فتح حتقيقا، لكن من الضروري 
انتظار نتائج ه��ذا التحقيق ال��ذي م��ا زال 

جاريا«.
وتفّقد ُك��ّل من وزي��ر الداخلّية الفرنسي 
كريستوف كاستانير ومّدعي باريس رميي 
هايتز مكان الواقعة، لفترٍة وجيزة خالل 
املساء من دون اإلدالء بتصريح، وبحسب 
مصادر الشرطة، ك��ان الطرد يحتوي على 

»ب���راغ ومسامير« وُزرع أم��ام مخبز عند 
مفترق شارعني في قلب هذه املدينة التي ُتعّد 
من األكبر في فرنسا، ولم ُتعرف حّتى اآلن 

الّدوافع وراء وضع ذلك الطرد.
وشوهد رج��ل في الثالثينات من العمر 
على دّراج���ة هوائّية ق��رب امل��ك��ان، وأخلت 
قوات األمن املنطقة وضربت طوقا أمنيا في 
محيطها، ومّت إدخال 11 من أصل 13 جريحا 
إلى املستشفيات، ووفقا حلصيلة سابقة، 
كان هناك 10 جرحى على األقّل بينهم فتاة 

صغيرة.
وبعد ساعة من وقوعه، لم يتنّب أي طرف 
مسؤولّية االنفجار في بلد تعّرض لصدمة 
شديدة بسبب موجة من الهجمات اجلهادّية 
غير املسبوقة أوقعت 251 قتيال منذ عام 

.2015
وقال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
في مقابلة إّن »هجوما وقع في ليون، ليست 

من صالحّياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم ال 
ضحايا، هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع 
اجلرحى وأسرهم«، من دون أن يقّدم مزيدا 

من اإليضاحات.
ومن جهته، كان وزي��ر الداخلّية دعا في 
تغريدة على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر إلى تعزيز أمن املواقع العاّمة التي 
تستضيف أحداثا رياضّية وثقافّية ودينّية 
في البالد، وب���دوره، ألغى رئيس ال��وزراء 
إدوارد فيليب مشاركته في االجتماع األخير 
للغالبية البرملانية حتضيرا لالنتخابات 

األوروبية اليوم األحد.
وق��ال رئيس بلدية ال��دائ��رة الثانية في 
املدينة دوني بروليكييه »أُصيبت فتاة في 
الثامنة، ونشعر باالطمئنان لعدم سقوط 
جرحى إصاباتهم بالغة، لكننا واثقون 
من أنها كانت عبوة ناسفة«، وأض��اف أن 

كاميرات املراقبة صّورت املشتبه به.

الشرطة الفرنسية من مكان احلادث

من احتجاجات السودان

بهدف الضغط على املجلس العسكري

السودان: »احلرية والتغيير« تدعو إلى إضراب عام ملدة يومني

واشنطن سترسل تعزيزات إلى الشرق األوسط وإيران تندد بـ »تهديد للسالم الدولي«
أعلنت الواليات املّتحدة أنها ستنشر 1500 جندي 
إضافي في الشرق األوس��ط، متحّدثة عن »تهديدات 
مستمّرة« ضّد القّوات األميركّية ص��ادرة عن »أعلى 
مستوى« في اي��ران التي ن��ددت مبا اعتبرته »تهديدا 

للسالم واالمن الدوليني«.
وق��ال الرئيس األميركي دونالد ترامب من البيت 
األبيض مساء اجلمعة »سُنرسل عددا قليال نسبيا من 
اجلنود، غالبّيتهم للحماية«. وأوضح ُقبيل توّجهه إلى 
اليابان التي وصلها السبت »سيكون العدد نحو 1500 

شخص«.
وتهدف هذه القّوات والقدرات اإلضافّية إلى »تعزيز 
حماية القّوات األميركّية وأمنها، نظرا إلى الّتهديدات 
املستمّرة من جانب إيران، مبا في ذلك احلرس الثوري 
وم��ؤّي��دي��ه«، بحسب م��ا ق��ال ف��ي بيان وزي��ر ال��ّدف��اع 
األميركي بالوكالة باتريك شاناهان، مضيفا »هذا رّد 

فعل حذر على تهديدات جّدية من جانب إيران«.

وقالت نائبة الوزير املكّلفة الّشؤون الدولّية في 
البنتاغون كيتي ويلبرغر، إّن قرار نشر جنود وقدرات 
إضافّية ال يشمل سورية أو ال��ع��راق حيث ُتواصل 

واشنطن عملّياتها ضّد داعش.
من جهته اعتبر وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي محمد 
جواد ظريف السبت أن »تعزيز التواجد األميركي في 
منطقتنا خطير للغاية على السالم واألم��ن الدوليني 

ويجب مواجهته«.
وقال لوكالة االنباء االيرانية الرسمية قبيل عودته 
من زيارة الى باكستان إن »األميركيني صرحوا مبثل 

هذه املزاعم لتبرير سياساتهم العدائية«.
وتشمل ال��ق��درات اإلضافّية التي سيتّم نشرها، 
طائرات استطالع وسرب من املقاتالت، باإلضافة إلى 
مهندسني وكتيبة من 600 عنصر مسؤولني عن إدارة 

أنظمة صاروخّية.
ول��دى القيادة املركزّية األميركّية، املسؤولة عن 

الّشرق األوس��ط وج��زء من آسيا الوسطى، 70 ألف 
جندّي حاليا، منهم 14 ألفا منتشرون في أفغانستان، 

و5200 في العراق وأقّل من 2000 في سورية.
وسيتّم إرسال اجلنود اإلضافّيني إلى قواعد تابعة 
للواليات املتحدة في الّشرق األوسط ولكن ليس إلى 

مناطق الّصراع.
وق��ال األم��ي��رال مايكل غيلدي م��ن هيئة األرك��ان 
��ة قادت  املشتركة األميركّية، إّن احلكومة اإلي��ران��يّ
الهجمات التي استهدفت ناقالت نفط قبالة ميناء 
الفجيرة اإلماراتي. كما اّتهم احلرس الثوري »مبحاولة 
نشر مراكب معَدّلة قادرة على إطالق صواريخ كروز« 
في اخلليج وكذلك باملسؤولّية عن صاروخ سقط في 
املنطقة اخلضراء في وسط العاصمة العراقّية بغداد 

حيث مقّر السفارة األميركّية.
وقال غيلدي »نحن مقتنعون متاما بأّن هذا مصدرُه 
القيادة اإليرانّية على أعلى املستويات«، متحدثا عن 

»معلومات متعّددة وذات صدقّية مفادها أّن ميليشيات 
موالية إليران تعتزم مهاجمة عسكريني أميركيني في 

الشرق األوسط«.
وأّكد البنتاغون مجّددا أّن تعزيز الوجود العسكري 

األميركي في الشرق األوسط دفاعٌي بحت.
وأشار األميرال غيلدي إلى أّنه من خالل نشر جنود 
إضافّيني »ُنحاول التشديد على أّننا ال ُنحاول إثارة 
أعمال عدائّية مع إيران«. وقال إّن نشر مزيد من اجلنود 

»ليس استفزازيا بأّي شكل من األشكال«.
ويأتي قرار نشر هؤالء اجلنود، في غمرة التوّتر 
املتزايد بني الواليات املتحدة وإيران، وفي وقت تشهد 
العالقات بينهما تصعيدا منذ مطلع الشهر احلالي 
بعد أن عّلقت إي��ران بعض التزاماتها مبوجب اّتفاق 
حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على 
انسحاب واشنطن منه، في حني شددت إدارة ترامب 

عقوباتها على االقتصاد اإليراني.

في  األقـــــل  عــلــى  ســجــيــنــًا   29 مــقــتــل 
مواجهات مع الشرطة الفنزويلية

لقي 29 سجينا على األقل مصرعهم وأصيب 19 شرطيا بجروح 
في فنزويال، خالل مواجهات في مركز توقيف مكتظ في بلدة أكاريغوا 

بوالية بورتوغيزا )غرب(، كما اعلنت السلطات.
وقال املسؤول عن األمن في والية بورتوغيزا، اوسكار فاليرو، إن 
تدخال للقوات اخلاصة للشرطة من أجل منع »محاولة فرار جماعي«، 

اسفر عن »حصيلة هي 29 قتيال بني السجناء«.
واض��اف ان املتمردين اطلقوا »واب��ال من الرصاص« على عناصر 
الشرطة وألقوا عليهم ثالث قنابل يدوية، اسفرت عن اصابة 19 منهم 

بجروح.
وكانت حصيلة سابقة أعدتها منظمة »نافذة احلرية« للدفاع عن 

حقوق السجناء حتدثت عن 25 قتيال بني املوقوفني.
وقال كارلوس نييتو مدير املنظمة أن مجموعة تدخلت في مركز 
التوقيف االحتياطي من أجل حترير زوار اّتخذهم أحد املوقوفني 

رهائن. وهذا األخير الذي يعتبر قائد التمرد، قتل في املواجهات.
ومنذ اخلميس، تتناقل شبكات التواصل االجتماعي شريط فيديو 
يظهر موقوفا في سجن أكاريغوا، وقد غطى وجهه جزئيا وبدا مسلحا 
مبسدس وقنبلتني على ما يبدو وهو يهدد امرأتني. وبينما كانت إحدى 
الرهينتني توجه نداءات للمساعدة، قال »لن يضعونني )في السجن( 

ألنني مستعد للموت. هنا نريد السالم«.
500- سجني في 60 مكانا-

وفي فنزويال، تتكرر حاالت العنف في مراكز احلبس االحتياطي، 
حيث ُيفترض أال يبقى السجناء اكثر من 48 ساعة، وفقا لقانون 

العقوبات.
وذكرت منظمة »نافذة احلرية« ان 500 مركز من هذا النوع موجود 
في البالد وتستقبل باالجمال 55000 سجني، فيما بالكاد تصل قدرتها 

االستيعابية الى 8000.
وف��ي سجن أك��اري��غ��وا ال��ذي يتسع ل 60 شخصا، ُيعتقل 500 
شخص، كما يقول تقرير للشرطة متكنت وكالة فرانس برس من 

اإلطالع عليه.
وقال كارلوس نييتو إن املتمردين يطالبون ب� »الطعام ونقلهم إلى 
سجون«، منددا أيضا ب� »انتهاكات« ارتكبها عناصر الشرطة املكلفون 

مبراقبتهم.
واكد الناشط إن مراكز احلبس االحتياطي »ليست أماكن مناسبة 
الحتجاز معتقلني أكثر من 48 ساعة. ومن مسؤولية الوزارة االهتمام 

بالسجناء، لكنها ال تقوم مبا يتعني عليها القيام به«.
وأض��اف أن الوضع »فوضوي« في السجون، مشيرا إلى ازدياد 

سيطرة العصابات عليها.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، ندد هومبرتو برادو، مدير 

املرصد الفنزويلي للسجون، ب� »املذبحة«.
وفي 28 مارس 2018 ، قضى 68 سجينا في جراء اندالع حريق 
في زنزاناتهم خالل مترد في سجن بفالنسيا )شمال(. وفي أغسطس 
2017، لقي 37 سجينا حتفهم في سجن بوالية أمازوناس )جنوب(، 

خالل مترد أيضا.
وتفيد املنظمات اإلنسانية، أن أكثر من 400 شخص قتلوا منذ 
2011 في السجون الفنزويلية حيث يضاف الفساد وسوء التغذية 
ونقص الرعاية، إلى العنف املزمن في بلد يواجه منذ شهور أزمة 

اقتصادية مستمرة.
ودائما ما تتهم املنظمات غير احلكومية، القوات اخلاصة للشرطة، 
بانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، 

كجزء من مكافحة اجلرمية.


