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أصيب  6فلسطينيني بالرصاص ،وعشرات آخرون بحاالت
اختناق ،خ�لال مواجهات مع ق��وات من اجليش اإلسرائيلي،
شمالي الضفة الغربية.
وقال مراد اشتيوي ،منسق جلان املقاومة الشعبية في قرية
كفر قدوم ،شرقي قلقيلية ،إن قوة تقدر بثالثني جنديا من جيش
االحتالل ،انتشرت داخل األحياء السكنية ،قبيل خروج املسيرة
األسبوعية املناهضة للجدار واالستيطان ،إلى املكان املعتاد

لالحتجاج على أطراف القرية.
وأضاف في اتصال مع األناضول ،أن جيش االحتالل استخدم
الرصاص احلي واملطاطي ،وقنابل الغاز املسيلة للدموع جتاه
املتظاهرين ،ما أوقع  6إصابات بالرصاص املطاطي.
وأوض��ح أن إصابتني نقلتا إلى املستشفى (دون ذكر مدى
خطورتهما) ،في حني عوجلت باقي اإلصابات وعشرات حاالت
االختناق ميدانيا.

وذكر اشتيوي أن املواجهات تركزت في محيط مسجد عمر بن
اخلطاب ،داخل أحد األحياء السكنية ،ما تسبب بحاالت اختناق
داخ��ل البيوت .وتنطلق في بلدة كفر ق��دوم ،بشكل أسبوعي،
مسيرة شعبية منددة باالستيطان ،ومطالبة بفتح شارع حيوي
يؤدي إلى القرية ،مغلق منذ أكثر من  17عاما.
وف��ي جنوبي الضفة الغربية ،ده��م مستوطنون يرافقهم
اجليش اإلسرائيلي جتمعا فلسطينيا ،شرق بلدة يطا.
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مع انطالق حظر ّ
التجول الذي أقرته احلكومة

تونس :احتجاجات ليلية وصدامات مع األمن رفض ًا لتدابير كورونا
م �ن �ظ �م��ة رق ��اب �ي ��ة ت ��دع ��و إل ��ى
جتنب «التعيينات املشبوهة»
دعت منظمة “أنا يقظ” الرقابية (مستقلة) في تونس ،إلى جتنب
ما وصفته بـ “التعيينات املشبوهة” ،و”عدم التالعب مبؤسسات
الدولة جراء حسابات حزبية ال تراعي املصلحة العليا للبالد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن املنظمة ،بعد ساعات من إعالن رئيس
احلكومة التونسي هشام املشيشي عن تعديل وزاري شمل 11
حقيبة.
وذكرت املنظمة في بيانها الذى وصل األناضول نسخة منه ،أنها
“تفاجأت بتعيني سفيان بن تونس ،عضو حزب قلب تونس ،على
رأس وزارة الطاقة واملناجم”.
وأش��ارت املنظمة إل��ى أن هناك شبهات ت��دور ح��ول سفيان بن
تونس ،منها أنه كان يرأس شركة تضم محمد الزعنوني ،بصفته
نائب رئيس مكلف بالشؤون القانونية للشركة.
وتابعت املنظمة“ :الزعنوني هو الذي أشرف على إمضاء ما عرف
بعقد اللوبيينق بني املرشح لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي
والضابط السابق في املوساد اإلسرائيلي اري بن ميناشي”.
وف��ي أكتوبر  2019مت فتح حتقيق بعد تهم وجهت للقروي
مرشح الرئاسة حينها ،بـ”التعاقد” مع شركة دعاية كندية يديرها
ضابط استخبارات إسرائيلي سابق ،وهو ما نفاه حزب “القروي”.
وأعلن رئيس احلكومة التونسي هشام املشيشي إجراء تعديل
وزاري شمل  11حقيبة (من أصل  .)25ولم يصدر بعد أي تعقيب
رسمي على هذه الدعوة.

جانب من االحتجاجات

ش��ه��دت أح��ي��اء ب��ال��ع��اص��م��ة ت��ون��س وبعض
احملافظات ،احتجاجات وسط صدامات مع رجال
األمن ،على خلفية رفض تدابير كورونا .وحاولت
قوات األمن تفريق احملتجني بالغاز املسيل للدموع
وفرض دوري��ات قرب املراكز األمنية ،مقابل غلق
محتجني لشوارع بحاويات قمامة ورمي احلجارة،

وفق مراسل األناضول.
وبدأت االحتجاجات  ،مع انطالق حظر التّجول
الذي أقرته احلكومة ،وينتهي أمس ،من الرابعة
عصرا حتى السادسة صباحا بالتوقيت احمللي.
أعلنت وزارة الصحة التونسية ،فرض حظر صحي
شامل ملدة  4أيام اعتبارا من  ،ضمن حزمة إجراءات

ملجابهة ك��ورون��ا .وحتى  ،بلغ ع��دد اإلص��اب��ات
 ،177.231توفي منهم  5616وتعافى.127.854 ،
ومنذ نحو شهرين تشهد تونس ،احتجاجات في
عدد من املناطق للمطالبة بتحسني ظروف العيش
وتوفير فرص عمل للعاطلني.
وتزامنت تلك االحتجاجات مع الذكرى العاشرة

للثورة التي أطاحت بالنظام السابق ،لتمهد النتقال
سياسي يواجه بعد صعوبات اقتصادية.
املشيشي ،إجراء
أعلن رئيس احلكومة هشام ّ
تعدي ٍل وزاري شمل  11حقيبة (م��ن أص��ل ،)25
مقدما وع��ودا بإجنازات في مستويات اجتماعية
واقتصادية.

البرهان :السالح خارج إطار القانون ساهم في الصراع القبلي

السودان :فرض حظر جتوال بـ «غرب دارفور» على خلفية أحداث عنف
ق��ال رئيس مجلس السيادة ب��ال��س��ودان عبد
الفتاح البرهان ، ،إن حمل السالح خارج املؤسسات
النظامية س��اه��م ف��ي ظ��ه��ور القتل العشوائي،
والصراعات القبلية.
وأع��رب عن أسفه ج��راء أمساث التي شهدتها
مدينة اجلنينة ،مركز والية غرب دارفور ، ،وخلفت
قتيلني وع���ددا م��ن اجل��رح��ى .وف��ق بيان ملجلس
ال��س��ي��ادة ،وص��ل األن��اض��ول نسخة م��ن��ه .ودع��ا
البرهان املواطنني “لالحتكام إلى صوت العقل،
ونبذ العنف”.
وأشار إلى أن “الشعب السوداني ظل يعاني من
حمل السالح خارج املؤسسات النظامية ،ما أسهم
في ظهور القتل العشوائي واالحتراب والصراعات
القبلية” .واعتبر “أن هناك اجتاها لنقل املعسكرات
والوجود املسلح إلى خ��ارج املدن” ،دون زيادة
تفصيل .وعلى صعيد متصل ،قرر رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك ،إرس��ال وف��د إل��ى مدينة والية
غ��رب دارف���ور ،برئاسة النائب العام ت��اج السر
احل��ب��ر ،برفقة ممثلني لكافة األج��ه��زة األمنية،
والعسكرية ،والعدلية .وتتعلق مهمة الوفد ،وفق
بيان ملجلس ال��وزراء ،مبتابعة األوض��اع واتخاذ
ال��ق��رارات ال�لازم��ة ملعاجلة ال��وض��ع واستعادة
الهدوء واالستقرار بالوالية.
وفي وقت سابق  ،قررت السلطات فرض حظر
جتوال إلى أجل غير مسمى في والية غرب دارفور،
على خلفية أعمال العنف.
وال ت��وج��د ت��ق��دي��رات رسمية حلجم السالح
املنتشر بأيدي القبائل في والي��ات دارف��ور ،فيما
تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات اآلالف من
قطع السالح متلكها القبائل ،مبا فيها أسلحة ثقيلة
ومتوسطة .وقررت السلطات السودانية ، ،فرض
حظر جتوال إلى أجل غير مسمى ،في والية غرب
دارف��ور (غ��رب) ،على خلفية أعمال عنف شهدتها
الوالية خلفت قتيلني وعدد من اجلرحى.
ج��اء ذل��ك وف��ق ق��رار ص��ادر ع��ن حاكم والي��ة
غرب دارفور ،محمد عبد الله الدومة ،اطلعت عليه
األناضول.
ونص القرار على “حظر التجوال بجميع أنحاء
الوالية ،منذ  ،وحتى إشعار آخر مع اإلغالق التام
لألسواق ومنع كافة التجمعات”.
كما ق��رر ال��دوم��ة ،تفويض ال��ق��وات النظامية
باستعمال القوة حلسم املنفلتني (اخلارجني عن
القانون) بالوالية ،وفق وكالة األنباء السودانية
الرسمية .وأف���ادت الوكالة ،ب��أن انتشارا كبيرا
لألجهزة األمنية سيتم مالحظته في املواقع العامة
واألسواق واملؤسسات احليوية.
وذكرت أن القرار جاء على خلفية أحداث العنف
التي شهدتها منطقة “كريندق” في محلية اجلنينة
ب��والي��ة غ��رب دارف����ور ،إث��ر شجار ب�ين شخصني
تسبب مبقتل اثنني ،وجرح آخرين ،وحرق عدد من
املنازل.

امل �ش �ي �ش ��ي ي� �ج ��ري ت �ع��دي�ل ً�ا
وزاري ًا شمل  11حقيبة
أعلن رئيس احلكومة التونسي هشام املشيشي ،إج��راء تعديل
وزاري شمل  11حقيبة (من أصل  .)25جاء ذلك في مؤمتر صحفي،
عقده املشيشي بقصر احلكومة بالقصبة ،وسط العاصمة.
وشمل التعديل سد الشغور في ث�لاث وزارات هي الداخلية
والبيئة والثقافة ،حيث مت تعيني وليد الذهبي وزيرًا للداخلية بدال
من توفيق شرف الدّين ،املعفى من مهامه منذ  5يناير احلالي.
كما مت تعيني يوسف بن إبراهيم وزي�ً�را للثقافة بدال من وليد
الزيدي ،الذي أ ُقيل في  5أكتوبر .2020
وعُ ينّ شهاب بن أحمد وزي�رًا للشؤون احمللية والبيئة ،بدال من
مصطفى العروي ،الذي أطاح به الكشف عن ملف وصول شحنات
من النفايات املنزلية من إيطاليا دون ترخيص ،في  20ديسمبر
املاضي.
وشملت التعديالت األخ���رى ثماني وزارات بتعيني يوسف
الزواغي وزيرًا للعدل ،وعبد اللطيف امليساوي لوزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية ،والهادي خيري ل��وزارة الصحة ،ورضا بن
مصباح لوزارة الصناعة ،وسفيان بن تونس للطاقة واملؤسسات
الصغرى واملتوسطة.
كما منحت حقيبة وزارة الفالحة (الزراعة) والصيد البحري
وامل��وارد املائية ألسامة اخلريجي ،ومت تعيني يوسف فنيرة على
رأس وزارة التكوين املهني والتشغيل ،وزكرياء باخلوجة لوزارة
الشباب والرياضة.
وق��ال املشيشي خالل املؤمتر نفسه ،إن احلاجة إلى االنسجام
احلكومي اقتضت هذا التعديل ملواصلة العمل بتفانٍ في الفترة
املقبلة .وأش��ار إلى أن حكومته تنتظرها حتديات كبيرة في ظل
انتشار جائحة كورونا التي لم متكن من إدراك األهداف احملددة.
وأض��اف أن حكومته ملتزمة كليًا باملرور إلى مرحلة اإلجناز
والوقوف بجدية أمام الرهانات العديدة على املستويات االجتماعية
واالقتصادية خاصة.
ومطلع سبتمبر  ،2020حازت حكومة مستقلة برئاسة املشّ يشي
ثقة البرملان باألغلبية املطلقة خلفًا حلكومة إلياس الفخفاخ ،مُشكلة
من  25وزي �رًا ،قبل أن تلحقها  3إق��االت ل��وزراء الداخلية والبيئة
والثقافة ،ألسباب مختلفة.

ارت�ف��اع قتلى أح��داث «غ��رب
دارفور» إلى  50شخص

عنف في دارفور

جتمع املهنيني :عنف دارفور مؤشر غير جيد قبل خروج «يوناميد»
ح��ذر جتمع املهنيني ال��ذي يقود احل���راك االحتجاجي في
ال��س��ودان ، ،من تداعيات أعمال العنف ب��دارف��ور ،مؤكدا أنها
“مؤشر غير جيد” ،قبل اخل��روج الكامل لبعثة “يوناميد”
األممية.
جاء ذلك في بيان للتجمع ،على خلفية أعمال عنف شهدتها
والية غرب دارفور (غرب) ، ،وخلفت قتيلني وعددا من اجلرحى.
وقال التجمع“ :إعالن حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل
في جميع أنحاء والية غرب دارف��ور ليس كافيًا ،ما لم يتبعه
إجراءات تضبط هذه املجموعات املسلحة”.
ودع��ا إلى “العمل على تطبيق القانون واتخاذ اإلج��راءات
القانونية العاجلة لضبط السالح املنتشر خارج سلطة القانون

والقوات العسكرية واألمنية”.
وت��اب��ع“ :استمرار ه��ذه األوض���اع مهدد حقيقي لألوضاع
اإلنسانية بإقليم دارفور قبل موعد خروج الكامل لبعثة يوناميد
(خالل  6أشهر ابتداء من  31ديسمبر املاضي.”)
وأكد أنه “يعطي مؤشرات غير جيدة حول خطة احلكومة
االنتقالية األمنية للحلول مكان قوات يوناميد”.
وفي وقت سابق  ،قررت السلطات فرض حظر جتوال إلى أجل
غير مسمى في والية غرب دارفور ،على خلفية أعمال العنف.
وأعلنت اخلرطوم ،في  8يونيو املاضي ،اعتزامها تشكيل قوة
محلية حلماية املدنيني في دارفور ،عقب انسحاب بعثة االحتاد
اإلفريقي واألمم املتحدة املشتركة “يوناميد” من اإلقليم.

أعلنت حركة “العدل واملساواة” بالسودان ،بقيادة جبريل
إبراهيم ،أمس ،ارتفاع عدد قتلى أحداث العنف في مدينة اجلنينة
بوالية غرب دارفور ،إلى .50
وذكرت احلركة في بيان“ ،تابعنا أمساث املؤسفة التي وقعت في
مدينة اجلنينة بوالية غرب دارفور ،حيث راح ضحيتها حوالي 50
شخصا ،بجانب حرق أجزاء كبيرة من معسكر كريدنق للنازحني”.
ودعت احلركة السلطات احلكومية إلى “توفير األمن وبسط هيبة
الدولة ومنع كافة أشكال ومظاهر االنفالت األمني”.
وفي وقت سابق اليوم ،قالت جلنة أطباء السودان املركزية (غير
حكومية) ،إن عدد قتلى أح��داث العنف في مدينة اجلنينة بوالية
غرب دارفور (غرب) بلغ  48قتيال فيما سقط  97جريحا.
و ،فرضت السلطات حظر جتوال في الوالية إلى أجل غير مسمى
على خلفية أعمال العنف.
وعلى صعيد متصل ،ق��رر رئيس ال���وزراء عبد الله حمدوك،
إرس��ال وفد إلى مدينة اجلنينة ،في والية غرب دارف��ور ،برئاسة
النائب العام تاج السر احلبر ،برفقة ممثلني لكافة األجهزة األمنية،
والعسكرية ،والعدلية.
كما قرر والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة ،تفويض القوات
النظامية باستعمال القوة ،حلسم ظاهرة اخلروج عن القانون ،على
خلفية أحداث عنف اندلعت في مدينة “اجلنينة” ،إثر مشاجرة بني
شخصني خلفت قتيلني وجرح آخرين وحرق ملنازل ،بحسب وكالة
“سونا”.
وال توجد تقديرات رسمية حلجم السالح املنتشر بأيدي القبائل
في والي��ات دارف��ور ،فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات
اآلالف من قطع السالح متلكها القبائل ،مبا فيها أسلحة ثقيلة
ومتوسطة.

