 4حاالت كوليرا جنوب السودان
اعلنت وزارة الصحة السودانية أمس الثالثاء اكتشاف
اربع حاالت اصابة مبرض الكوليرا بوالية النيل األزرق
جنوب البالد.
وقالت ال���وزارة في بيان صحفي تلقته وكالة االنباء
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الكويتية (كونا) انها تأكدت من تشخيص ارب��ع حاالت
أصيبت مبرض الكوليرا في والية النيل األزرق بالسودان
فيما ابلغ وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم منظمة
الصحة العاملية رسميا باكتشاف تلك احلاالت.
واوضحت ان��ه منذ  28أغسطس واصيب  37شخصا

باسهال مائي حاد توفي منهم ثالثة اشخاص وقد وقعت
كل اإلصابات والوفيات في محليات مختلفة من والية النيل
األزرق.
واش���ارت ال��ى ان الفحص املعملي اك��د وج��ود بكتريا
مرض الكوليرا في ارب��ع من ست عينات مت استالمها من
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استهدفت منطقة الكباني بريف الالذقية الشرقي احملاذي إلدلب

قصف جوي روسي يستهدف شمال غرب سورية
للمرة األولى منذ عشرة أيام
استهدفت طائرات حربية روسية صباح
أمس الثالثاء بغارتني مواقع لفصائل جهادية
في شمال غ��رب سوريا في قصف ج��وي هو
األول على املنطقة منذ بدء وقف إلطالق النار
فيها قبل عشرة أي��ام ،وف��ق ما أف��اد املرصد
السوري حلقوق اإلنسان.
من جانبه قال تشاووش أوغلو :مواقف
ال��والي��ات املتحدة األمريكية حيال املنطقة
اآلمنة ال تطمئن تركيا  ،متابعاً :الواليات
املتحدة لم تلتزم بتعهداتها وف��ي مقدمتها
خ��ارط��ة طريق منبج بسبب انخراطها في
ع�لاق��ات م��ع تنظيم «ي ب ك /ب��ي ك��ا كا»
اإلرهابي
وأض����اف  :ن���رى ف��ي ال���والي���ات املتحدة
األمريكية محاولة للمماطلة في مسألة تشكيل
املنطقة اآلمنة  ،و عن ش��رق ال��ف��رات :تركيا
لديها خطة جاهزة ،ومبقدورها تطهير تلك
املناطق .
وب���دأ ف��ي نهاية أغسطس س��ري��ان وقف
إلط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي إدل���ب ومحيطها أعلنته
موسكو ووافقت عليه دمشق ،غابت مبوجبه
ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة ع��ن االج����واء م��ن دون
توقف اخلروقات .وق��ال مدير املرصد رامي
عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «استهدفت

ط��ائ��رات روس��ي��ة بغارتني م��واق��ع لفصائل
جهادية في منطقة الكباني في ريف الالذقية
الشمالي الشرقي احمل��اذي إلدل��ب» ،مضيفاً
«ليس واضحا ً ما اذا كان القصف يعني إنتهاء
الهدنة السارية» منذ  31أغسطس او أنه
سيبقى محدودا ً.
وتنتشر في ريف الالذقية الشمالي الشرقي
فصائل جهادية عدة بينها هيئة حترير الشام
(جبهة النصرة سابقاً) واحل��زب اإلسالمي
التركستاني.
وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء
دمشق بدعم روسي في نهاية أبريل تصعيد
قصفها على املنطقة ،ما تسبب مبقتل أكثر من
 950مدنيا ً وفق املرصد ،وفرار أكثر من 400
ألف شخص وفق األمم املتحدة.
وخ�لال األي��ام العشرة املاضية ،توقفت
الغارات اجلوية كما ه��دأت املواجهات على
األرض بني قوات النظام والفصائل اجلهادية
واملعارضة عند أطراف إدلب.
إال أن ذلك لم يحل دون حصول خروقات
مع استمرار للقصف الصاروخي واملدفعي.
وأعلنت دمشق خ�لال األس��ب��وع املاضي
التصدي مرتني لطائرات مسيرة قالت إن
«املجموعات اإلرهابية» أرسلتها ،املرة األولى

ت� �ش ��اووش أوغ� �ل ��و :م ��واق ��ف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية حيال املنطقة اآلمنة ال تطمئن تركيا
قصف روسي شمال سورية

جتاه قاعدة حميميم الروسية في محافظة
الالذقية واملرة الثانية في منطقة سهل الغاب
في ريف حماة الشمالي الغربي.
وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثالثة ماليني
نسمة ،نصفهم تقريبا ً من النازحني ،وتسيطر

عليها هيئة حترير الشام كما تنتشر فيها
فصائل معارضة وجهادية أقل نفوذا ً.
واحملافظة ومحيطها مشموالن باتفاق
أب��رم��ت��ه روس��ي��ا وت��رك��ي��ا ف��ي سوتشي في
سبتمبر  2018ون��ص على إق��ام��ة منطقة

منزوعة السالح تفصل بني مواقع سيطرة
قوات النظام والفصائل ،على أن تنسحب منها
املجموعات اجلهادية .إال انه لم يتم استكمال
تنفيذ االتفاق ،وتتهم دمشق أنقرة بالتلكؤ
في تطبيقه .وكانت صحيفة الوطن ،املقربة

مجلس الوزراء اجلزائري يصادق على قانون سحب تنظيم االنتخابات من «الداخلية»
ص��ادق مجلس ال���وزراء اجل��زائ��ري على مشروع
قانون السلطة العليا لتنظيم ومراقبة االنتخابات الذي
تقدمت به جلنة الوساطة واحل��وار وال��ذي من شأنه
سحب تنظيم االنتخابات من وزارة الداخلية.وذكر
املجلس برئاسة الرئيس املؤقت للبالد عبدالقادر بن
صالح في بيان في ختام اجتماعه ان «ه��ذا املشروع
ي��ه��دف ال��ى ان��ش��اء سلطة وطنية مستقلة لتنظيم
االنتخابات ويوكل لها املهام التنظيمية املنوطة حتى

االن باالدارة على ان تتكفل باداء كل العمليات املرتبطة
باالنتخابات».
واوضح البيان انه «لتحقيق ذلك تقع على مسؤولية
السلطة مراجعة البطاقية االنتخابية وتنظيم كل
العمليات املرتبطة بها ووضع اللجان االنتخابية حتت
سلطتها كما ستتولى ايضا االعالن عن النتائج املؤقتة
لالنتخابات بدال من ادارة الداخلية».
واش���ار ال��ى ان «ه��ذه الهيئة م��دع��وة للتدخل في

كل ال��ت��راب الوطني من خ�لال فروعها على مستوى
الواليات والبلديات والدوائر االنتخابية ولدى اجلالية
اجلزائرية املقيمة في اخلارج».واكد البيان ان الرئيس
املؤقت للبالد اعتبر ان «هذه السلطة اجلديدة تشكل
استجابة ملموسة لتطلعات الشعب الذي طالب بصفة
سلمية بتغيير عميق لنظام احلكامة يقوم على اساس
قواعد جديدة تتسم باحلياد والشفافية واالنصاف».
من جانبه وجه الرئيس بن صالح نداء الى القوى

السياسية وممثلي املجتمع امل��دن��ي والشخصيات
الوطنية «حلثهم على مواصلة احلوار واملشاورات من
اجل تنصيب الهيئة املستقلة».وبني ان «هذا املسعى
سيسمح ف��ي اآلج���ال املناسبة بتنظيم االنتخابات
الرئاسية الكفيلة وحدها بتمكني البالد من اخلروج
من حالة اختالل االستقرار السياسي واملؤسساتي
واحليلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري
وغياب الدولة».

اليمن:اتفاق على نشر مراقبني لتثبيت وقف إطالق النار في «احلديدة»
أعلنت جلنة تنسيق إعادة االنتشار في (احلديدة)
عن إنشاء وتشغيل مركز عمليات مشتركة ونشر
مراقبني للحد من التصعيد وتثبيت اتفاق وقف
إطالق النار في مدينة (احلديدة) غربي اليمن.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع مشترك
ل(جلنة إعادة االنتشار) استمر ليومني وعقد على
منت سفينة أممية في املياه الدولية قبالة (احلديدة)
برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة اجلنرال
هاني نخلة ومبشاركة فريقي احلكومة اليمنية

وميليشيات احلوثي.
وذكر البيان إن «اللجنة قامت بتفعيل آلية التهدئة
وتعزيز وقف إطالق النار التي مت االتفاق عليها في
االجتماع السابق للجنة منتصف يوليو املاضي».
وأضاف بأنه «مت إنشاء وتشغيل مركز العمليات
املشتركة في مقر بعثة األمم املتحدة في احلديدة
يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفني ومن األمم
املتحدة».
وأوضح أن املركز «سيعمل على احلد من التصعيد

سقوط طائرة إسرائيلية
مُسيّرة جنوب غزة

قال اجليش اإلسرائيلي إن طائرة إسرائيلية مُسيّرة سقطت خالل
ساعات الليل في جنوب قطاع غزة ،دون أن يوضح طبيعة مهمتها أو
أسباب سقوطها.
وق��ال أفيخاي أدرع��ي ،املتحدث بلسان اجليش اإلسرائيلي ،في
تصريح مكتوب حصلت وكالة األناضول على نسخة منه »:سقطت،
في ساعات الليلة املاضية ،طائرة مُسيّرة صغيرة في جنوب قطاع
غزة».
وأضاف »:يتم التحقيق في احلادث» .وعادة ما يستخدم اجليش
اإلسرائيلي هذا النوع من الطائرات ،جلمع املعلومات االستخبارية.
وسبق للجيش اإلسرائيلي أن أعلن في األشهر املاضية عن سقوط عدة
طائرات مسيرة فوق أراضي قطاع غزة.

ومعاجلة احل��وادث في امليدان من خالل االتصال
املباشر مع ضباط االرتباط امليدانيني املنتشرين على
جبهات احلديدة».
وأش��ار إلى أن أعضاء اللجنة أق��روا «نشر فرق
مراقبة في اربعة مواقع على اخلطوط األمامية
ملدينة احلديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف
إط�لاق ال��ن��ار واحل��د م��ن املعاناة واالص��اب��ات بني
املدنيني».
وكان االجتماع األخير ل(جلنة إعادة االنتشار)

قد انتهى باالتفاق على آلية تعزيز وق��ف إطالق
النار ووثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتني األولى
والثانية إلع���ادة االن��ت��ش��ار امل��ت��ب��ادل للقوات في
(احلديدة) وموانئها.
وتعثرت م��ح��اوالت أممية عديدة لتنفيذ خطة
إع��ادة االنتشار في (احلديدة) حيث كان مقررا أن
تنجز بجميع مراحلها خالل شهر يناير املاضي وفقا
التفاق (ستوكهولم) املوقع بني احلكومة اليمنية
وميليشيات احلوثي في  13ديسمبر املاضي.

«املعلمني األردنيني» :ال نية لتعليق اإلضراب
حتى تتحقق املطالب

«ح � ��زب ال� �ل� ��ه» :ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون
سيدافعون عن أرضهم
وال خطوط حمراء
صرّح أمني عام «حزب الله» ،حسن نصرالله ،أن من حق اللبنانيني
الدفاع عن أرضهم إذا اعتدت إسرائيل على لبنان ،مشددًا أن��ه «ال
خطوط حمراء بعد اليوم».
ج��اء ذل��ك في كلمة له بالضاحية اجلنوبية للعاصمة بيروت،
بالتزامن مع مراسم إحياء ذكرى «موقعة كربالء» ،التي شهدت مقتل
احلسني حفيد نبي اإلسالم محمد ،و 72من أصحابه.
واستدرك نصرالله قائلاً « :كسر اخلطوط احلمر ال يعني التخلي
عن القرار  ،1701علما ً أن إسرائيل ال حتترمه».
وال��ق��رار  1701تبناه مجلس األم��ن ال��دول��ي باإلجماع ف��ي 11
أغسطس  ،2006ويدعو إلى وقف كامل العمليات القتالية بني لبنان
وإسرائيل إثر اندالع مواجهات بني الطرفني في يوليو من العام نفسه.
أضاف« :اللبنانيون أسقطوا احملاولة االسرائيلية األخيرة لتغيير
قواعد االشتباك ،هناك آالف اخلروقات لكن في النهاية هناك خطوط
حمراء ،وإرس��ال (الطائرتني) املسيرتني إلى الضاحية عدوان كبير
علينا».

من احلكومة السورية ،أفادت في وقت سابق
أن اتفاق الهدنة مرتبط بتنفيذ املجموعات
اجلهادية لالتفاق بانسحابها من املناطق
احمليطة بالطريق الدولي حلب  -دمشق ،الذي
مير جزء منه من جنوب إدلب.

«دعم الشرعية» :إسقاط
طائرة «مسيرة» باملجال اجلوي
اليمني أطلقها احلوثيون
اعلنت ق���وات حت��ال��ف دع��م الشرعية ف��ي اليمن
اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) معادية
باملجال اجل��وي للجمهورية اليمنية فوق محافظة
(صعدة) اطلقتها املليشيا احلوثية االرهابية املدعومة
من ايران من (صنعاء) باجتاه السعودية.
واوض��ح املتحدث الرسمي باسم ق��وات التحالف
العقيد الركن تركي املالكي في تصريح صحفي ان
قيادة القوات املشتركة للتحالف تتخذ كافة االجراءات
العملياتية وافضل ممارسات قواعد االشتباك للتعامل
مع هذه الطائرات حلماية املدنيني واالعيان املدنية من
هذه االعمال العدائية واالرهابية.
وشدد على «ان هذه احملاوالت البائسة واليائسة
متثل انتهاكا واض��ح��ا وصريحا للقانون الدولي
االنساني وقواعده العرفية».وبني املالكي «ان هذه
احمل��اوالت االرهابية املتكررة تعبر عن حالة اليأس
ل��دى املليشيا االره��اب��ي��ة وتعكس واق��ع خسائرها
بصفوف عناصرها االرهابية وعتادها وتؤكد اجرام
وك�لاء اي���ران باملنطقة وتهديدها لالمن االقليمي
والدولي».
واك��د استمرار قيادة القوات املشتركة للتحالف
بتنفيذ االجراءات الرادعة ضد هذه املليشيا االرهابية
لتحييد وتدمير ه��ذه ال��ق��درات وبكل ص��رام��ة ومبا
يتوافق م��ع ال��ق��ان��ون ال��دول��ي االن��س��ان��ي وق��واع��ده
العرفية.

العراق:حريق مبخزن عتاد
للحشد العشائري غربي األنبار

أف��اد مصدر أمني ع��راق��ي ،بتعرض مخزن عتاد
للحشد العشائري (ق��وات سنية موالية للحكومة)
غربي محافظة األنبار (غرب) إلى حريق ،ما تسبب
بتطاير القذائف وسقوطها على املناطق احمليطة.
وق��ال املصدر  -ال��ذي رف��ض الكشف عن اسمه-
لألناضول ،إن «حريقا ً اندلع في مخزن عتاد داخل مقر
(أسود الصحراء) تابع للحشد العشائري في قضاء
هيت غربي محافظة األنبار».
وأضاف ،ان «احلريق تسبب بإنفالقات في الذخيرة
ما أدى إلى تطاير عدد من القذائف وسقوطها على
القرى القريبة» .ول��م يتم التأكيد من سبب ان��دالع
احلريق ،إن كان نتيجة قصف بالطائرات أو ألي سبب
آخر.

سلفاكير يدعو احلكومة واحلركات
املسلحة السودانية لوقف احلرب

جانب من اضراب املعلمني

أكدت نقابة املعلمني األردنيني ،أمس الثالثاء ،أن ال نية لديها لتعليق
اإلضراب املفتوح ما لم تتحقق مطالب املعلمني بعالوة الرواتب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نور الدين ندمي ،املتحدث باسم
النقابة ،لألناضول.
وبدأ معلمو األردن ، ،إضرابا مفتوحا ،في خطوة تصعيدية جديدة،
للمطالبة بعالوة مالية مستحقة.
ولم تفلح االجتماعات املستمرة منذ مساء السبت ،بني احلكومة
األردنية ونقابة املعلمني ،بإحداث تغيير يذكر بشأن تعليق اإلضراب،
رغم دعوة امللك عبد الله الثاني األحد إلى احلوار.
وقال ندمي« :ليس مطلوب من املعلمني إيجاد حل ،فهم يطالبون
بحق مستحق منذ  5س��ن��وات» .وت��س��اءل ن��دمي« :أال يكفي ح��وارا ً
طيلة هذه املدة؟» ،مشيرا ً أن «احلوار لم يُؤسس على مبدأ االعتراف

باحلقوق».
واستدرك« :احلكومة تتخاذل ومتاطل ،وهناك كذب وتدليس في
األرق��ام املطروحة» ،مشددًا على أن «اإلض��راب مفتوح حلني حتقيق
املطالب وال مناقشة في ذلك».
وأردف «نحن بحاجة لالعتراف للمعلم بحقه ،وأن يخرج علينا
رئيس احلكومة ليعتذر عما تعرض له املعلمون من إهانة اخلميس
املاضي ،وتشكيل جلنة حتقيق حول االعتداءات التي تعرضوا لها».
وأشار ندمي إلى أن «مجلس النقابة يحاول تهدئة ميدان املعلمني،
وهم يطالبون بخطوات تصعيدية».
ويأتي إضراب املعلمني األردنيني ،بعد قرار نقابتهم باإلجماع حتى
«تتحقق العالوة املالية ،ويحاسب املسيء عما تعرض له املعلمني من
اعتداءات في احتجاجات اخلميس املاضي».

دع��ا رئيس دول��ة جنوب ال��س��ودان الفريق أول
سلفاكير م��ي��اردي��ت ،ممثلي احلكومة واحل��رك��ات
املسلحة السودانية بالعمل بصورة جادة ومسؤولة
ل��وق��ف احل���رب ال��ت��ي تسببت ف��ي م��ع��ان��اة وتشرد
املواطنني خالل السنوات املاضية.
وقال إن حتقيق السالم في دولة السودان يعني
استقرار األوضاع في جارتها جنوب السودان.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا بالعاصمة ج��وب��ا،
مبناسبة انطالق جولة مباحثات السالم بني احلكومة
ال��س��ودان��ي��ة ممثلة ف��ي املجلس ال��س��ي��ادي وممثلي
املجموعات املسلحة في اجلبهة الثورية السودانية،
واحلركة الشعبية /شمال ،برئاسة عبد العزيز آدم
احللو.
من جهته قال محمد حمدان دقلو ،عضو املجلس
السيادي السوداني في كلمة ألقاها خ�لال اجللسة
االفتتاحية ملباحثات السالم ،إنهم كحكومة «مع مطلب
السالم باعتباره اخليار االستراتيجي والركيزة
األساسية لتحقيق االستقرار بالبالد».

