اجلزائر :محامون ينظمون مسيرات تطالب بتغيير النظام احلاكم
خ��رج حشد م��ن احمل��ام�ين اجل��زائ��ري�ين ف��ي مسيرات
احتجاجية مبختلف انحاء اجلزائر للمطالبة بتغيير
النظام احلاكم وذل��ك حتت شعار «من أجل جزائر حرة
دميقراطية وعدالة نزيهة».
ودع��ا االحت��اد الوطني ملنظمات احملامني في نهاية
االسبوع املنصرم الى مقاطعة العمل القضائي ملدة اربعة
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اي��ام وتنظيم مسيرات وطنية للمطالبة باستقاللية
القضاء.
واعلن عدد من القضاة الذين ينتمون الى  18مجلسا
قضائيا في اجلزائر عن قرارهم مقاطعة تأطير االنتخابات
الرئاسية املقبلة املقررة في الرابع من يوليو املقبل.
وبدأت املقاطعة منذ يوم الثالثاء باملراجعة االستثنائية
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األمم املتحدة :نزوح  20ألف شخص جراء االشتباكات

قتلى وجرحى في إطالق صواريخ على العاصمة الليبية
قتل مدنيان على األقل مساء الثالثاء في إطالق
ص��واري��خ على العاصمة الليبية طرابلس التي
تسعى قوات املشير خليفة حفتر للسيطرة عليها
منذ إطالق حملتها العسكرية في الرابع من أبريل،
بحسب متحدث باسم هيئات اإلغاثة.
وأشار املتحدث باسم جهاز اإلسعاف والطوارئ
أسامة علي في «بيان أول��ي» إل��ى سقوط أربعة
جرحى أيضا .وهزت سبعة انفجارات قوية على
األقل وسط املدينة ،بحسب مراسلي وكالة فرانس
ب��رس .وتصاعدت بعيد ذلك أعمدة الدخان فوق
حي أبو سليم في جنوب العاصمة ال��ذي طاولته
صواريخ عدة ،بحسب شهود.
وه��ذه امل��رة األول��ى التي تطاول أعمال العنف
املتصلة باملعارك الدائرة حاليا وسط العاصمة.
وعادة ما تتوقف هذه املعارك خالل الليل.
ول��م تعلن أي جهة مسؤوليتها ع��ن إط�لاق
الصواريخ .وأوقعت املعارك ال��دائ��رة للسيطرة
على العاصمة طرابلس  174قتيال و 758جريحا
منذ إطالق قائد «اجليش الوطني الليبي» املشير
خليفة حفتر عمليته العسكرية في الرابع من أبريل،
بحسب آخر حصيلة ملنظمة الصحة العاملية حتى
صباح الثالثاء .وفي جنيف ،قال املتحدث باسم
منظمة الصحة العاملية طارق يساريفيتش إن ما
ال يقل عن  14مدنياً قتلوا وج��رح  36آخ��رون في
املعارك .طارق جساريفيتش
وتسببت امل��ع��ارك ب��ن��زوح أك��ث��ر م��ن  18ألف
شخص ،وفق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية .وت��دور املعارك العنيفة منذ  4أبريل
على م��ش��ارف األح��ي��اء اجلنوبية لطرابلس بني
قوات حكومة الوفاق الوطني املعترف بها من قِبل
املجتمع الدولي ،و»اجليش الليبي الوطني» بزعامة
حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.
وباإلضافة إلى املعارك امليدانية ،ينفذ اجلانبان
غ���ارات ج��وي��ة يومية ويتهم ك��ل منهما اآلخ��ر
باستهداف املدنيني.
من جانبها ،أعلنت األمم املتحدة أمس األربعاء أن
االشتباكات األخيرة بني أطراف الصراع الليبية في
ضواحي العاصمة طرابلس أدت إلى نزوح نحو 20
ألف شخص وسقوط عدد من الضحايا.
وذك��رت قناة (العربية احل��دث) اإلخبارية أنه
في ظل احتدام معارك العاصمة الليبية طرابلس ،
تسعى األمم املتحدة حلماية املدنيني وإجالئهم إلى
مناطق أكثر أمناً .وكانت املفوضية العليا لالجئني،
التابعة لألمم املتحدة ،قد استطاعت إج�لاء 150
الجئاً من مركز احتجاز أبو سليم جنوب العاصمة

أضرار تسبب بها صاروخ في العاصمة الليبية طرابلس

ا ل � �س � � ّر اج ي �ت �ه ��م ح �ف �ت ��ر ب ��ار ت� �ك ��اب « ج� ��را ئ� ��م ح � ��رب» ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا
طرابلس ،بينهم نساء وأطفال إلى مركز آخر تابع
لها وسط املدينة..الفتة إلى أنها لم تتمكن من نقل
باقي احملتجزين بسبب احتدام املعارك.
كما حذرت األمم املتحدة من وجود نحو  3آالف
مهاجر عالق مبراكز االعتقال في مناطق النزاع أو
بالقرب منها يتهددهم املوت ،إما بسبب املعارك أو
بسبب نقص الطعام أو املياه .
كما اتهم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية
املعترف بها دوليا فايز السرّاج األربعاء خصمه
املشير خليفة حفتر بارتكاب «جرائم حرب» غداة
مقتل ثالثة أشخاص على األقل في قصف صاروخي
استهدف العاصمة طرابلس.
وزار ال��س�رّاج ليل الثالثاء األرب��ع��اء حيي أبو
سليم واالنتصار اللذين كانا األكثر تضررا بالقصف
ال��ذي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص على األقل

بينهم امرأتان وإصابة  11بجروح ،بحسب أجهزة
الطوارئ .وندد السرّاج بـ»وحشية» و»بربرية»
حفتر ال��ذي وصفه بأنه «مجرم ح��رب» ،بحسب
تسجيل مصور نشره مكتبه اإلعالمي.
وأض���اف «غ���دا ً سيتم تقدمي كافة املستندات
للمحكمة اجلنائية الدولية» بشأن ارتكاب قوات
حفتر «جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية».
وأك��د «نحمّل مجلس األم��ن واملجتمع الدولي
املسؤولية القانونية واإلنسانية حملاسبة هذا
املجرم على فعله» .على الضفة األخ��رى ،اتهمت
«القيادة العامة» لقوات حفتر التي تطلق على
نفسها «اجليش الوطني الليبي» «امليليشيات
اإلرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية
العشوائية ب��ص��واري��خ غ���راد وال��راج��م��ات على
ضواحي املدينة» معربة عن إدانتها لـ»هذه األعمال

اإلرهابية» .وتدور معارك عنيفة منذ  4أبريل على
مشارف األح��ي��اء اجلنوبية لطرابلس بني قوات
حكومة الوفاق الوطني املعترف بها من قِبل املجتمع
الدولي ،و»اجليش الوطني الليبي» بزعامة حفتر
الرجل القوي في شرق ليبيا.
وأوقعت املعارك  174قتيال خ�لال أسبوعني،
بحسب آخر حصيلة ملنظمة الصحة العاملية حتى
صباح الثالثاء.
وم��ن اله���اي ،قالت املدعية العامة للمحكمة
اجلنائية الدولية فاتو بنسوده الثالثاء «لن أتردد
بالتوسع في حتقيقاتي وفي املالحقات القضائية
ّ
احملتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من اجلرائم
الواقعة ضمن اختصاص احملكمة».
وجاء في بيان بنسوده «ال يختبرنّ أحد (مدى)
تصميمي في هذا اإلطار».

احتجاج ًا على اقتطاع جزء من رواتبهم

إضراب عام للقطاع العام في لبنان
نفذت هيئة التنسيق النقابية إضراباً شامالً في
اإلدارات العامة وال���وزارات وامل��دارس الرسمية،
احتجاجا على توجه احلكومة اللبنانية القتطاع
جزء من روات��ب املوظفني واملعلمني واملتقاعدين
في القطاع العام .ولرفض أي قرار ميس برواتب
وأج���ور القطاع ال��ع��ام جتمع ع��دد م��ن األس��ات��ذة
وموظفي القطاع العام واملتقاعدين في ساحة
رياض الصلح ،تزامناً مع جلسة مجلس النواب
التشريعية ،مطلقني شعارات رافضة لإلجراءات
التي ستتخذها احلكومة خلفض العجز في املوازنة
والتي متس برواتبهم.
ويقول األمني العام للحزب الشيوعي اللبناني
حنا غريب« :ال��ي��وم املطلب الرئيسي هو رفض
إج���راءات «س��ي��در» التي حت��اول احلكومة اليوم
ب��اإلج��راءات التي حتضرها وتطبقها استجابة
ملقررات ه��ذا املؤمتر التي حتمل أصحاب الدخل
احمل��دود تبعات األزم��ة املالية واإلقتصادية التي
يتحملها املسؤولني نتيجة سياساتهم الريعية على
مدى  30سنة».
وأض���اف« :نحن أسقطنا إج���راءات باريس 1
وب��اري��س  2وب��اري��س  3واآلن ن��خ��وض معركة

جانب من االحتجاجات

إلسقاط باريس « 4سيدر» ،وعلى الذين استفادوا
م��ن األرب����اح م��ن سياساتهم فليدفعوا الثمن
وليتحملوا العبء وعنيت بهم أصحاب املصارف
يعني حيتان املال وهذا التحالف السلطوي».
ودعا غريب إلى إجراء إصالحات لوقف مزاريب
الهدر والفساد والصفقات ،انطالقا من الريوع
املصرفية والعقارية التي يجب أن تفرض عليهم
ضرائب إضافية ألنهم هم من استفادوا وكدسوا
األرباح وثانيا ً وقف مزاريب الهدر».

بدوره يقول فاروق احلركة أمني صندوق رابطة
أساتذة التعليم املهني والتقني الرسمي إن «مطلبنا
عدم املس بحقوقنا ومكتسباتنا ،نحن ربطنا النزاع
في سلسلة الرتب والرواتب ورضينا بالقليل ،ولكن
لن نقف متسولني أو طالبني املنة والصدقة من أحد،
سندافع عن حقوقنا ومكتسباتنا بكل الوسائل
الدميقراطية ،ونحن لسنا بقطّ اع ط��رق ولسنا
مجرمني ولسنا فاسدين نحن أساتذة وموظفني
خدمنا وسنخدم الوطن بحرق جبيننا».

باملقابل يقول الدكتور محمد العاكوم عضو
الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في
اجلامعة اللبنانية إن م��وض��وع امل��س ب��روات��ب
املوظفني أو املتقاعدين أمر مرفوض وهو خط أحمر.
وكان رئيس احلكومة سعد الدين احلريري قد
أب��دى خشيته من أن يحصل في لبنان كما حصل
في اليونان ،مشيرا إلى أن احلكومة ستتخذ سلسلة
إجراءات تنقذ البلد من أي مشكل اقتصادي ،لتحقيق
منوا في االقتصاد.

أغرقت مساحات زراعية كبيرة

سيول إيران جتتاح محافظات عراقية
في غضون شهرين فقط ،حت �وّل ح��ال العراق
من مخاطر اجلفاف إلى مخاطر الفيضانات بفعل
الكميات الكبيرة من األمطار والسيول القادمة
من إي��ران ،التي أغرقت مساحات زراعية وقرى
في محافظات ع��دة؛ منها :صالح الدين وكركوك
والسليمانية (شمالاً ) ،وواسط وميسان (جنوبًا)،
وديالى (شرقًا) ،واألخيرة كان لها النصيب األكبر.
وحتدث محافظ ديالى مثنى التميمي عن وقوع
خسائر كبيرة ،مؤكدًا أن ”سيول محافظة ديالى لم
جتتحها منذ  70سنة“.
وأض���اف أن ”حوض دي��ال��ى يتحمل املوجات
الفيضانية األكبر حيث متر مبنطقة بعقوبة وهي
أوط��أ (أدن���ى) منطقة“ .وت��اب��ع” :عملنا سواتر
ترابية ولم يفلح األمر ،وحينما مت إطالق ألف متر
مكعب في نهر دجلة حصلت ارت��دادات فيضانية،
وع��دم سريان املياه ألن منسوب دجلة أعلى من
منسوب ديالى في املصب“ .وأوض��ح التميمي أن
كل السيول التي تأتي من إيران تأتي مباشرة إلى
سد دربنديخان ومن ثم إلى سد حمرين ،واملياه في
السدين ”وصلت إلى مستويات عالية جدًا“.
وحت���دث ع��ن حجم اخل��س��ائ��ر ،ق��ائ�ًل�اً ” :أغلب

السيول جتتاح محافظات عراقية

البساتني املجاورة حلوض ديالى دخلتها املياه
منذ  15يومًا ،خسائرنا في حوض ديالى كبيرة
واملزارع والبساتني تضررت كثيرًا“.
وأردف م��ح��ذرًا” :نعمل م��ع رئ��اس��ة مجلس
ال��وزراء إليجاد آلية لتعويض املتضررين ،رمبا
نواجه مشكالت أكبر إذا واجهنا مزيدًا من السيول“.
من جانبه ،قال عضو مفوضية حقوق اإلنسان
(مستقلة مرتبطة بالبرملان) ،علي البياتي ،إن

”ما حدث في ديالى كان نتيجة امتالء كل السدود
التي تعتبر خطوطً ا دفاعية حملافظة ديالى ،وهي
ال��س��دود اإلي��ران��ي��ة وس��د درب��ن��دي��خ��ان وبحيرة
حمرين ،وبهذا تكون احملافظة قد استنفدت خطوط
الدفاع“ .وأضاف ”في حال وصول املياه الفائضة
إلى احملافظة (ديالى) ،عليها تصريف املياه باجتاه
نهر ديالى ونهر الروز ونهر اخلالص ،وهذا يهدد
مناطق خرنابات والهويدر وشفته وبهرز (في

لقوائم الناخبني في جميع بلديات اجلزائر.
واعتصم اآلالف من احملامني الذين ارت���دوا لباسهم
الرسمي االسود أمام مباني احملاكم واملجالس القضائية
ف��ي مختلف ان��ح��اء اجل��زائ��ر معربني ع��ن «رفضهم ملا
يتعرض له قطاع العدالة من تضييق» ورددوا عبارات
تنادي بـ «استقاللية القضاء».

حوض نهر ديالى) داخل مدينة بعقوبة“.
وأشار البياتي إلى أن ”ثمة حلولاً أخرى قد يتم
اللجوء إليها وإن كان لها تداعيات جانبية خطرة“.
وأوضح أنه ”باإلمكان استخدام مهرب صالح
الدين باجتاه هور الشويجة في محافظة واسط،
الذي يتم حاليًا العمل على تأهيله ،ولكنه يهدد ١١
قرية باإلخالء اجلبري ألنها تقع في مجرى املهرب،
وتسكن هذه القرى  ١٥٠٠عائلة.
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االح � � �ت� �ل ��ال ي� � �ه � ��دم م� �ن ��زل
فلسطيني بعد قتله لالشتباه
بتنفيذه عملية إطالق نار
هدمت االحتالل منزل فلسطيني قُتل في ديسمبر أثناء محاولة اعتقاله
لالشتباه بتنفيذه عملية إطالق نار ضد محتلني.
وأصيب سبعة محتلني في العملية التي وقعت في التاسع من
ديسمبر من العام املاضي ،بالقرب من مستوطنة «عوفرا» في الضفة
الغربية احملتلة ،بينهم امرأة حامل وضعت مولودها مبكرا.
وقتلت قوات األمن اإلسرائيلي املشتبه به صالح البرغوثي في 12
ديسمبر أثناء محاولة اعتقاله.
وقال اجليش اإلسرائيلي إن مسؤولي حرس احلدود ووزارة الدفاع
«قاموا األربعاء بهدم الشقة التي كان يعيش فيها صالح البرغوثي» في
قرية كوبر شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية احملتلة.
وسبق أن هدمت شرطة حرس احلدود منزل عاصم ،شقيق صالح
البرغوثي في القرية ذاتها في السابع من مارس املنصرم.
ويخضع عاصم البرغوثي حاليا للمحاكمة ف��ي مقتل جنديني
إسرائيليني في عملية إطالق نار منفصلة وقعت في  13ديسمبر في
موقع قريب من موقع تنفيذ عملية «عوفرا» التي يتهم أنه ساعد شقيقه
صالح في تنفيذها .وأعلن اجلناح العسكري حلركة حماس اإلسالمية
التي تسيطر على قطاع غزة أن صالح البرغوثي من كوادرها.
وتقوم إسرائيل بشكل منتظم بهدم منازل الفلسطينيني املتهمني
بتنفيذ هجمات ضد مواطنيها.
وتقول إن هذا اإلجراء ميثل رادعً ا للعمليات املستقبلية ،في الوقت
الذي تدين فيه جماعات حقوق اإلنسان هذه العمليات وتصفها بالعقاب
اجلماعي .من جهة أخرى ،أكدت احلكومة األملانية أنها ستواصل تقدمي
مساعدتها للسلطة الفلسطينية بهدف إجناز مهامها والعمل مع شركائها
األوروبيني لتعزيز السالم العادل واملستدام في املنطقة.
وه��ن��أت املستشارة األملانية اجنيال ميركل ،أم��س األرب��ع��اء ،في
برقية ،الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ألدائه اليمني
القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس..الفتة إلى أن السلطة
الفلسطينية تواجه حتديات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة في
ظروف معقدة.

قرارات للمجلس العسكري ملنع هروب األموال املشبوهة

نقل البشير إلى السجن واملتظاهرون
السودانيون يواصلون االعتصام
نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاحت به املؤسسة
العسكرية األسبوع املاضي إلى سجن في اخلرطوم ،وفق ما أكد مصدر
في عائلته األربعاء في وقت يواصل املتظاهرون االعتصام خارج مقر
القيادة العامة للجيش مطالبني بنقل السلطة في أقرب وقت إلى حكومة
مدنية .وبعد النهاية املثيرة حلكم البشير ال��ذي استمر ثالثة عقود
األسبوع املاضي ،مت نقله مساء الثالثاء «إلى سجن كوبر» في اخلرطوم،
بحسب املصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ألسباب أمنية.
وحتدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم
السريع املساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال اخلرطوم.
ولم يعرف مكان تواجد الرئيس السابق البالغ من العمر  75عاما منذ
تولّى اجليش احلكم اخلميس إذ أكد قادة البالد العسكريني اجلدد أنه
يكف إلرضاء املتظاهرين
محتجز «في مكان آمن» .لكن اعتقال البشير لم ِ
الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ ديسمبر واعتصموا أمام
مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من أبريل.
وبينما قدم القادة العسكريون بعض التنازالت للمتظاهرين مبا
في ذلك إقالة النائب العام عمر أحمد محمد الثالثاء ،إال أن املتظاهرين
يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم.
ويشير مسؤولون إلى أن  65شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة
بالتظاهرات منذ ديسمبر .ومت تخليد بعض القتلى عبر رسوم جدارية
في اخلرطوم .ورغم األجواء االحتفالية التي شهدتها ساحات االعتصام
حيث غنّى املتظاهرون ورفعوا أعالم بلدهم ،إال أن التوتر ساد في األيام
األخيرة في ظل مخاوف من محاولة محتملة للجيش لفض االعتصام
بالقوة .وقالت خلف «نخشى اآلن من أن تُسرق ثورتنا ،وهذا ما يدفعنا
للبقاء هنا .سنبقى إلى حني االستجابة ملطالبنا».
وفي وقت سابق هذا األسبوع ،أف��اد شهود عيان أن عدة مركبات
عسكرية انتشرت في محيط املكان بينما أزال اجلنود املتاريس التي
وضعها املتظاهرون كإجراء أمني .ومع توليه السلطة اخلميس ،أعلن
اجليش أن مجلسا عسكريا انتقاليا سيدير شؤون البالد ملدة عامني ،ما
أثار انتقادات فورا من قادة احلركة االحتجاجية الذين عرضوا سلسلة
من املطالب .وبعد يوم فقط ،استقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض
ابن عوف من منصب رئيس املجلس ،ما قوبل باحتفاالت في شوارع
اخلرطوم .وأشرف رئيس املجلس العسكري الذي خلفه الفريق الركن
عبد الفتاح البرهان على محادثات جرت مع األحزاب السياسية نهاية
األسبوع دون أن حترز أي تقدم .وأكدت وزارة اخلارجية السودانية أن
البرهان «تعهد اقامة حكومة مدنية بالكامل» ،داعية الدول األخرى لدعم
املجلس العسكري .وأرس��ل املجلس العسكري موفدا إلى مقر االحتاد
اإلفريقي في أديس أبابا ،إال أن التكتل اإلقليمي هدد بتعليق عضوية
السودان ما لم يتم تسليم السلطة إلى املدنيني .وأمهل االحتاد املكوّن
من  55بلدا املجلس العسكري  15يوما فقط لتسليم السلطة للمدنيني
بينما عيّنت األمم املتحدة مبعوثا جديدا للعمل مع االحتاد اإلفريقي من
أجل إيجاد حل لألزمة .من جهة ثانية ،أصدر رئيس املجلس العسكري
االنتقالي السوداني ،عبد الفتاح البرهان ،مرسومًا يلزم املؤسسات
احلكومية باإلفصاح عن حساباتها املصرفية واإليداعات داخل وخارج
البالد ،وذلك لـ“مراجعة حركة األموال اعتبارا من األول من أبريل وحجز
األم��وال التي تكون محل شبهة .كما وجه املجلس ”بوقف نقل ملكية
أي أسهم إلى حني إشعار آخر مع اإلبالغ عن أي نقل ألسهم أو شركات
بصورة كبيرة أو مثيرة للشك“.
جاء ذلك وفق املرسوم الدستوري رقم ” ،“12الذي أصدره البرهان
أمس األربعاء ،بحسب بيان للمجلس العسكري.
في السياق نفسه ،قال مسؤول بوزارة اخلارجية األميركية الثالثاء،
إن الواليات املتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية
لإلرهاب ،قبل تغيير قيادة وسياسات الدولة ،وتسليم اجليش السلطة.
وقال املسؤول لرويترز« :سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،إذا حدث تغيير جوهري في قيادة
البالد وسياساتها» .وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب احملادثات
لتطبيع العالقات مع السودان بعد إطاحة اجليش بالرئيس عمر البشير
في األسبوع املاضي ،وإعالنه اإلشراف على فترة انتقالية مدتها عامان،
تليها انتخابات.
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