
أعلن جتّمع املهنيني السودانيني اعتزام 
الصيادلة الدخول في إض��راب شامل في كل 
املستشفيات احلكومية بدءاً من أمس  السبت، 
مشيراً إل��ى دع��وة الصيادلة للمشاركة في 

االحتجاجات السلمية املناهضة للحكومة.
وأض��اف التجّمع أن جلنة املعلمني جددت 
إعالن اإلضراب العام ، كما ناشد كافة املعلمني 
املشاركة في اإلضراب تأييداً خليارات الشعب 

السوداني، على حد قول التجّمع.
م��ن جانبه، ق��ال املتحدث باسم الشرطة 
ال��س��ودان��ي��ة إن قتيلني ف��ق��ط س��ق��ط��ا خ��الل 
احتجاجات ، مشيراً إلى أن ضحايا هذه األحداث 
قتيالن اث��ن��ان، وليس ثالثة، كما مت تداوله 

إعالمياً.
وخالل مؤمتر صحافى، قال املتحدث باسم 
الشرطة: »الشرطة ل��م تستخدم الرصاص 
)احل����ي( ف��ي أي م��وق��ع، وح��ت��ى ف��ي مكان 
التجمهرات ل��م تطلق س��وى ال��غ��از املسيل 

للدموع«.
وك��ان��ت اخل��رط��وم وم����دٌن أخ���رى شهدت 
تظاهرات ع��دة، على م��دار األس��ب��وع الفائت، 

تصّدت لها الشرطة بالغاز املسّيل للدموع.
وش��ه��د ح���ي »ب�����ري« وس���ط اخل���رط���وم، 
و«كافوري« في اخلرطوم بحري احتجاجات 

تركزت في محيط بيتي قتيلني.
وشهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية 
اخلرطوم خروج مظاهرات من املساجد ، دعا 
لها جتمع املهنيني السودانيني، عقب  مقتل 3 

أشخاص في مظاهرات .
ولألسبوع ال��راب��ع على التوالي تتواصل 
احتجاجات ال��س��ودان��ي��ني امل��ن��ادي��ة بإسقاط 

حكومة الرئيس عمر البشير.
و توافدت جموع احملتجني من مختلف أحياء 
اخلرطوم إلى منطقة بري وسط العاصمة وإلى 
خيام عزاء ضحايا سقطوا في احتجاجات ، قبل 
أن تتحول جتمعاتهم إلى مواجهات مع األجهزة 
األمنية، التي استخدمت القوة لفض اعتصام 
نفذه احملتجون وأسر الضحايا أمام مستشفى 

رويال كير وسط اخلرطوم.
وكانت جلنة أطباء ال��س��ودان املركزية قد 
أك��دت مقتل طفل وطبيب خالل االحتجاجات 
، بينما أك��د متحدث ب��اس��م احت���اد املهنيني 
السودانيني املنظم لالحتجاجات وفاة شخص 

ثالث متأثراً بجراحه.
وبينما اتهمت احلكومة ال��س��ودان��ي��ة في 

وقت سابق عناصر قالت إنهم يتبعون حركة 
عبدالواحد ن��ور املتمردة بقتل املتظاهرين، 
يقول احملتجون إن ميليشيات تتبع للحركة 

اإلسالمية السودانية تقف وراء عمليات القتل.

وم���ا ب��ني االت��ه��ام��ات ون��ف��ي��ه��ا، وبانتظار 
حتقيقات جدية تكشف مالبسات الوفيات، 
يطالب محامون بفتح بالغات جنائية ضد 
قادة في احلزب احلاكم بتهمة التحريض على 

قتل املواطنني، بحسب بيان لهيئة غير مسجلة 
للمحامني.

وأص���درت نيابة أم��ن ال��دول��ة بالسودان، 
م��ذك��رات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا 

إلكترونيا، بتهم »التحريض«، و«نشر أخبار 
كاذبة«، و«إخالل بالسالم والطمأنينة العامة«، 

وفق إعالم محلي.
وأفادت قناة »سودانية 24« )خاصة(، بأن 

»نيابة أمن الدولة قّيدت )أص��درت( بالغات 
)م��ذك��رات توقيف( بحق 38 متهما، مبوجب 
امل���واد 66 و69 و77 م��ن القانون اجلنائي، 

واملادة 17 من قانون جرائم املعلوماتية«.
وأوضحت القناة، أن املواد القانونية تتعلق 
ب�«التحريض، واإلزعاج العام، ونشر األخبار 
الكاذبة، واإلخالل بالسالم والطمأنينة العامة، 
وإشانة )تشويه( سمعة شخصيات طبيعية 

واعتبارية«.
وشملت الئحة االتهام صحفيني وناشطني 
إلكترونيني، بينهم 28 يقيمون خارج السودان، 
وأص��درت بحقهم أوام��ر توقيف، وفق املصدر 

نفسه.
ويعتمد الناشطون والصحفيون داخ��ل 
ال��س��ودان وخ��ارج��ه��ا على م��واق��ع التواصل 
االجتماعي، في نشر أخبار االحتجاجات التي 

تشهدها البالد من خالل الصور والفيديوهات.
وجت���ددت، االحتجاجات بعدد م��ن أحياء 
العاصمة السودانية اخلرطوم، فيما أعلنت 
جلنة أطباء السودان، وفاة متظاهر في »بري« 

شرقي اخلرطوم، متأثرا بجراحه.
ونفت الشرطة السودانية أن تكون أطلقت 
ال��رص��اص احل��ي خ��الل جت��دد االحتجاجات، 

بالعاصمة اخلرطوم.
وأشارت إلى أن ضحايا هذه األحداث قتيالن 

اثنني، وليس 3، كما مت تداوله إعالميا.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفى عقده املتحدث 

باسم الشرطة، هاشم على عبد الرحيم.
وق��ال عبد الرحيم، »الشرطة لم تستخدم 
الرصاص )احلي( في أي موقع، وحتى في مكان 

التجمهرات لم تطلق سوى الغاز بالدموع«.
وسلّمت هيئة علماء السودان ، رئيس البالد  
عمر البشير ، رؤية مكتوبة من العلماء حول 

األحداث واألوضاع الراهنة.
ونقل موقع الشروق احلكومي عن األمني 
ال��ع��ام للهيئة، إب��راه��ي��م أحمد محمد ص��ادق 
الكاروري، عقب لقاء الوفد بالرئيس ، إن اللقاء 
ت��ن��اول حقوق اإلن��س��ان وكرامته وواج��ب��ات 
احلاكم واحملكوم وفق الرؤية الشرعية، التي 

يجب أن يخضع لها اجلميع.
وب��ح��س��ب امل��وق��ع ف��ق��د ت��ط��رق ال��ل��ق��اء إل��ى 
»األح��داث واألوض��اع الراهنة واملشكالت التي 
تعترض حركة املجتمع، وما يعانيه من فنت 
ونقص في احتياجات املواطنني، األم��ر الذي 

شّكل ضرورة تتطلب رأي أهل العلم«.

سيدات  مشاركات في االحتجاجات
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إجالء مئات األسر العالقة بني نيران االشتباكات في طرابلس
أك��دت إدارة ش��ؤون اجلرحى ب��وزارة الصحة الليبية 
إج��الء 210 ع��ائ��الت كانت عالقة ف��ي مناطق السبيعة 
وسوق اخلميس جنوب العاصمة طرابلس، حيث تدور 

االشتباكات املسلحة.
وقالت إدارة شؤون اجلرحى، في بيان، إنها تلقت العديد 
من البالغات من مناطق القتال، موضحة أنها فتحت ممرات 

آمنة بالتعاون مع مركز الطب امليداني والدعم بغرفة 
العمليات.

م��ن جهتها، أعلنت ق���وات حكومة ال��وف��اق الوطني 
سيطرتها على مناطق عدة في طرابلس، آخرها منطقة 
س��ي��دي ص��ي��ح. وأدت اش��ت��ب��اك��ات ب��ني فصائل مسلحة 
استمرت ليومني ق��رب العاصمة الليبية إل��ى مقتل 10 

أشخاص وجرح 41 آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة.
واندلعت االشتباكات في طرابلس بالرغم من اتفاق 
الهدنة ال��ذي مت التوصل إليه قبل أربعة أشهر وأوق��ف 
املعارك الدامية في املدينة. وقال مصدر طبي ل�«فرانس 
برس« إن االشتباكات العنيفة جرت في منطقة تقع على 

بعد 50 كيلومتراً جنوب طرابلس.

38 صحفيًا وناشطًا إلكترونيًا مذكرات توقيف بحق 
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مقتل 9 عناصر من ميليشيا احلوثي 
بغارة جوية جنوب غربي تعز

لقي 9 من عناصر ميليشيا احلوثي مصرعهم في غارة ملقاتالت 
حتالف دعم الشرعية جنوب غربي محافظة تعز .

واستهدفت الغارة حتركات لتعزيزات امليليشيات في »نقيل 
الكورة« في جبهة الكدحة.

وك��ان اجليش اليمني، قد صرح في وقت سابق أنه حقق تقدماً 
جديداً في منطقة اليتمة شمال محافظة اجلوف احملاذية حملافظة 
صعدة معقل احلوثيني إثر هجوم شنه على مواقع ميليشيا احلوثي 
االنقالبية. وذك��ر مصدر عسكري، أن ل��واء العفيف التابع حملور 
اجلوف شن هجوماً عنيفاً على مواقع امليليشيا االنقالبية مبنطقة 
اليتمة متكن من خالله من حترير جبل »ُعشر« واملناطق التباب 
احمليطة به والتقدم 3 كيلومترات باجتاه مواقع امليليشيا مبحافظة 
صعدة املعقل الرئيس للحوثيني. وأشار املصدر إلى أن الهجوم أسفر 
عن مقتل 8 عناصر من امليليشيات وأسر عدد منهم والذ البقية منهم 

بالفرار.
وأشار املصدر إلى أن مقاتالت التحالف العربي شنت ثالث غارات 

استهدفت تعزيزات وجتمعات لالنقالبيني في املنطقة.

ق��ت��ل��ى وج����رح����ى م����ن احل���وث���ي���ني ف��ي 
عملية نوعية شمال صعدة

شن اجليش الوطني اليمني هجوماً على مواقع تتمركز فيها 
عناصر مليليشيا احلوثي االنقالبية مبديرية باقم شمال محافظة 
صعدة، شمال اليمن. وقال مصدر عسكري ميني: »إن وح��دات من 
اجليش شنت عملية نوعية على مواقع متركز امليليشيا املدعومة 
من إي��ران، في محيط جبل شوحط االستراتيجي، أسفرت عن مقتل 
ثمانية من عناصر امليليشيا بينهم القيادي امليداني املدعو أبو 
ملصي، باإلضافة إلى جرح عدد آخر، وتدمير عربية عسكرية تابعة 
لالنقالبيني. وذكر املصدر، بحسب موقع )سبتمبر( التابع للقوات 
املسلحة اليمنية، أن هجوم اجليش مت تنفيذه عقب عملية استطالعية 

دقيقة قامت بها قوات اجليش الوطني في املنطقة.

»س����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة«: اع��ت��ق��ال 
داعشيني من اجلنسية األميركية

أفاد بيان أرسل لوسائل اإلع��الم، أمس  السبت، أن قوات سوريا 
الدميقراطية اعتقلت اثنني من أعضاء تنظيم  داعش يحمالن اجلنسية 
األميركية. وجاء في البيان الذي يحمل تاريخ السادس من يناير 
2019 أن حتالف سوريا الدميقراطية، املدعوم من الواليات املتحدة 
والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، قال إن االثنني اعتقال 
خالل عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور، وإنه جرى أيضا 

اعتقال اثنني من باكستان وإيرلندي واحد.
وتعهدت قوات سوريا الدميقراطية بتصعيد الهجمات على بقايا 
داعش واخلاليا التابعة له، وذلك بعد يوم من هجوم بقنبلة تسبب 

في مقتل أربعة أميركيني في شمال سوريا.

مليون نازح من احلديدة جراء احلرب

اليماني: ملتزمون بإزالة أي عراقيل أمام املنظمات  الدولية
ط��ال��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اليمني، 
خالد اليماني، بضرورة التزام جميع 
املنظمات الدولية بالتشاور والتنسيق 
م��ع احلكومة اليمنية، ح��ول جميع 
اخلطط والبرامج واآلليات اخلاصة 
بخطة االستجابة اإلنسانية ومشاريع 

التعافي االقتصادي.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء جمع الوزير 
باملنسق املقيم لألمم املتحدة منسقة 
ال��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي اليمن ليز 

غراندي.
وقال الوزير اليماني: »إن حكومة 
بالده، ملتزمة بتقدمي كل التسهيالت 
وإزال��ة أي عقبات أو عراقيل قد تعيق 
املنظمات ع��ن أداء مهامها، م��ش��دداً 
على ض���رورة كشف عمليات النهب 
املمنهج للمساعدات اإلنسانية من 
قبل امليليشيات احل��وث��ي��ة وأهمية 
مراجعة آليات التوزيع احمللية مبا 
يضمن وصول املعونات إلى احملتاجني 

احلقيقيني.
من جهتها، أكدت املسؤولة األممية 
احترام منظمات األمم املتحدة لقواعد 
العمل اإلنساني والتزامها بالوظائف 
احملددة لها، وفقاً ملبادئ األمم املتحدة 
ال��ت��ي ت��خ��ول��ه��ا ال��ع��م��ل امل��ب��اش��ر مع 

احلكومة اليمنية الشرعية.
وق��ال��ت األمم املتحدة إن أكثر من 
مليون شخص ن��زح��وا م��ن محافظة 
احلديدة منذ اندالع احلرب في يونيو 
من العام املاضي، وفق تقرير صادر عن 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، مشيراً إل��ى أن النازحني 
اجت��ه��وا إل��ى ال��ع��دي��د م��ن محافظات 
البالد، وأضاف التقرير أن شركاء األمم 
املتحدة ف��ي امل��ج��ال اإلنساني قدموا 

مساعدات االستجابة السريعة لعدد 
كبير من النازحني.

التقرير األممي كشف أنه خالل هذه 
الفترة بلغ عدد العائالت النازحة من 
احلديدة إلى مختلف محافظات البالد 
نحو 175 ألف عائلة، متثل أكثر من 
مليون فرد، حيث مت تسجيل نحو 110 
آالف عائلة تضم 660 ألف فرد في 4 
محافظات فقط هي حجة واحملويت 
ورمي��ة واحلديدة نفسها، فيما توزع 

بقية النازحني على محافظات أخرى.
التقرير األممي ذكر أن شركاء األمم 
املتحدة ف��ي امل��ج��ال اإلنساني قدموا 
مساعدات االستجابة السريعة إلى ما 

ال يقل عن 166 ألف أسرة، ميثلون أكثر 
من 997 ألف فرد من إجمالي النازحني.

وأشار إلى أن الوصول إلى املرافق 
اإلن��س��ان��ي��ة واألش��خ��اص احملتاجني 
ف��ي احل��دي��دة ال ي���زال يشكل حت��دي��اً، 
وأن���ه ال ي���زال م��ن امل��ت��ع��ذر ال��وص��ول 
إل��ى املستودعات اإلنسانية، مبا في 
ذلك مطاحن البحر األحمر، حيث يتم 
تخزين ما يكفي من الغذاء إلطعام 3 
ماليني ونصف املليون شخص ملدة 

شهر.
وتشمل املرافق اإلنسانية الرئيسية 
األخ��رى التي ال ت��زال مغلقة، بحسب 
التقرير، م��خ��ازن مفوضية ش��ؤون 

الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي 
ومنظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وك��ذل��ك 

مستشفى 22 مايو.
وذكر تقرير للجنة خبراء في األمم 
املتحدة أّن عائدات وقود مشحون من 
م��وان��ئ ف��ي إي���ران تساهم ف��ي متويل 
جهود املتمردين احلوثيني في اليمن 

ضد احلكومة الشرعية.
ومن املتوقع أن تثير نتائج التقرير 
الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس 
مرة أخرى تساؤالت حول دعم إيران 
للمتمردين احل��وث��ي��ني ف��ي احل��رب 
الدامية التي دفعت اليمن إل��ى حافة 

كارثة إنسانية.

تقرير أممي: احلوثي ميول احلرب مببيعات وقود إيراني 

تونس: جدل التعريب يصل إلى احملالت التجارية
صادق املجلس البلدي ملدينة تونس العاصمة على 
قرار يلزم املتاجر واحملالت على كتابة معلّقاتها باللغة 
العربية، ولكن ه��ذه اخلطوة أحدثت ج��دال وانقساما 
واسعا بني التونسني، بني من أثنى على أهميتها في 
تعزيز اللغة العربية وترسيخ هوية البالد، ومن رأى 

فيها دعوة إلى االنغالق والعودة إلى الوراء.
وي��ّن��ص ال��دس��ت��ور التونسي ف��ي فصله 39 على 
أن��ه »م��ن واج��ب الدولة ترسيخ اللغة العربية ودعم 
استخدامها«، وه��و الفصل ال��ذي اعتمدت عليه بلدية 
ت��ون��س، إلص���دار ق��راره��ا القاضي، ب��ض��رورة تعريب 

الالفتات اإلشهارية للمحالت التجارية، على أن يتم 
الحقا النظر في العقوبات على املخالفني.

واعتبر عضو املجلس البلدي ملدينة تونس، أحمد 
بوعزي، في تدوينة له أن هذا القرار البلدي »لم يكتِف 
فقط بتطبيق الدستور وإعادة هيبة الدولة وشخصيتها، 

بل إنه يرسخ لالستقالل الثقافي«.
وأض��اف قائال »إن اللغة العربية من بني املظاهر 
الهامة التي تعّرف بهوية شعب ما أو مدينة ما، غير 
أن املتجّول اليوم في العاصمة تونس يستغرب من 
غياب اللغة الوطنية في اللوحات والالفتات واملعلّقات 

على اختالف أنواعها املوضوعة على واجهات احملالت 
التجارّية والصناعّية في أغلب الشوارع والساحات 
العمومّية وينتابه الشك في استقالل البالد، كما أن غياب 
اللغة العربية يفسد للسائح ل��ّذة االغتراب التي كان 

ينتظرها عند زيارة بالد تختلف لغتها عن لغة بالده«.
وب����دوره أث��ن��ى رئ��ي��س جمعية ال��دف��اع ع��ن اللغة 
العربية حنيفي الفريضي، على هذا القرار الذي وصفه 
ب�«التاريخي«، مضيفا أّنه »انتصر للغة الوطنية طبقا 
للنصوص وال��ق��رارات القانونية التي كانت مغيبة 
وأرج��ع األم��ور إلى موقعها الصحيح، وسيساهم في 

إعادة اللغة العربية إلى مكانتها«.
وف��ي العاصمة ت��ون��س، تكتب أغ��ل��ب ال��واج��ه��ات 
وال��الف��ت��ات اإلش��ه��اري��ة للمحالت التجارية مبختلف 
أنواعها واختصاصاتها والفتاتها اإلشهارية، باللغة 

الفرنسية«.
»هذا ألن الشعب التونسي ثنائي اللغة، والكّل يتقن 
ويفهم اللغة الفرنسية، كما أن تونس بلد سياحي منفتح 
على كل اللغات، ولم تطرح أي مشكلة في السابق من هذا 
النوع«، يقول ماهر املجريسي وهو صاحب متجر لبيع 

األجهزة اإللكترونية ضواحي العاصمة تونس.

احلكومة الفلسطينية تفتح حتقيقًا 
في تصريحات وزير ضد محتجني

   
قالت مصادر فلسطينية، إن رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامي احلمد الله، يتابع ردود األفعال على تصريحات 
وزي��ر احلكم احمللي حسني األع���رج األخ��ي��رة املتصلة 
بحراك الضمان االجتماعي. وقال املتحدث باسم احلكومة 
الفلسطينية، يوسف احملمود، إن »رئيس ال��وزراء قرر 
تشكيل جلنة حتقيق وزارية فوراً للوقوف على حيثيات 
التصريحات وما تالها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة 
نتائج التحقيق قريباً، وسترفع احلكومة التوصيات إلى 
الرئيس محمود عباس«، وفق ما ذك��رت وكالة األنباء 

الفلسطينية »وفا«.
وُيتهم وزير احلكم احمللي الفلسطيني حسني األعرج 
بالتهجم على العمال الذين تظاهروا احتجاجاً على قانون 
الضمان االجتماعي في مدينة اخلليل، جنوب الضفة 
الغربية. وقال الوزير في مقطع فيديو تداولته وسائل 
إعالم فلسطينية مختلفة، إن »أحد قيادات احلراك العمالي 
املطالب بإلغاء قانون الضمان االجتماعي يسكن داخل 

مستوطنة كريات أربع، اإلسرائيلية«.
وأث��ارت تصريحات األع��رج غضب واستنكار أهالي 

محافظة اخلليل ومؤسساتها.

4 فلسطينيني في  القدس: إصابة 
مواجهات مع قوات إسرائيلية

أصيب 4 فلسطينيني فجر أمس  السبت، في اقتحام 
قوات إسرائيلية شارع العني، في بلدة سلوان بالقدس.

وأف��اد مركز معلومات وادي حلوة في س��ل��وان، في 
بيان صحافي أوردت��ه وكالة األنباء الفلسطينية وفا، 
بأن »مجموعة من املستوطنني شتموا شبان وفتية كانوا 
يجلسون في ش��ارع العني بالبلدة، وحصلت مشادات 
كالمية بينهم، تبعها اقتحام ق��وات االحتالل للمنطقة 
وأطلقوا قنابل صوتية وأع��ي��رة مطاطية، مستهدفًة 

الشبان هناك«.
وأض��اف املركز، أن 4 شبان أصيبوا بشظايا القنابل 

الصوتية، واألعيرة املطاطية.
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