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 6قتلى بينهم ضابط ...والمجلس العسكري يتهم جهات مجهولة

التوتر يخيم على السودان بعد الهجوم على االعتصام
• قوى التغيير تؤكد على سلمية النضال ...وتدعو إلى التصدي لمحاوالت جر البالد للعنف

�أعلن يف اخلرطوم� ،أم�س ،عن مقتل � 6أ�شخا�ص
بينهم �ضابط �رشطة ،فيما �أ�صيب الع�رشات بعد
�إطالق نار كثيف يف ميدان االعت�صام �أمام مقر قيادة
اجلي�ش ال�سوداين يف العا�صمة ،و�سط �أجواء من
التوتر يف ظل اخلالفات بني املعار�ضة واملجل�س
الع�سكري ب�ش�أن العملية االنتقالية.
وقال التلفزيون ال�سوداين �إن �ضابطا و 5حمتجني
قتلوا و�أ�صيب عدد كبري من املحتجني يف العا�صمة
اخلرطوم م�ساء ام�س االول.
وقال املجل�س الع�سكري يف بيان �إن جهات جمهولة
هاجمت املعت�صمني يف حماولة لإجها�ض االتفاق
مع قوى احلرية والتغيري لإ�شاعة االنفالت.
وقالت م�صادر طبية من امل�ست�شفيات امل�شيدة
داخل مقر االعت�صام �إن عدد امل�صابني يف �أحداث
�أم�����س االول ارت��ف��ع �إل��ى  100م�صاب معظمهم
بالر�صا�ص احلي.
ونقلت وكالة االنباء ال�سودانية الر�سمية عن
رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل عبدالفتاح
ال�بره��ان قوله يف م��ؤمت��ر �صحايف فجر �أم�س
ان هناك مند�سني ومتفلتني يحملون ال�سالح
ي�ستهدفون القوات امل�سلحة والدعم ال�رسيع
والقوات النظامية الأخرى واملعت�صمني من اجل
�إحداث بلبلة وفتنة من خالل اال�ستهداف امل�ستمر
لقوات ال�شعب امل�سلحة.
من جانبه �أكد رئي�س الأرك��ان امل�شرتكة الفريق
�أول ها�شم احمد املطلب يف امل�ؤمتر ال�صحايف
الذي عقده قادة القوات امل�سلحة والدعم ال�رسيع
ب��وزارة الدفاع �صباح �أم�س ان القوات امل�سلحة
حري�صة على حماية ث��ورة ال�شعب ول��ن تطلق
ر�صا�صة واحدة على ابناء ال�شعب ال�سوداين .
من ناحية �آخ���رى� ،أك��دت ق��وى �إع�لان احلرية

والتغيري يف ال�سودان� ،أم�س� ،إن االحتجاجات
ال�سلمية التي تبعتها يف ن�ضالها �ضد النظام هي
التي حققت االنت�صار تلو االنت�صار ،فلنجعلها
�سالحنا املا�ضي ملزيد من التقدم يف طريق �إمتام
الثورة والتغيري.
وقالت قوى التغيري ال�سودانية يف بيان« :يا
جماهري �شعبنا الأبي يف كل املدن وكافة الأحياء
يف الأقاليم والعا�صمة� ،إن االحتجاجات ال�سلمية
يف كل خطوات الن�ضال �ضد النظام هي التي
حققت االنت�صار تلو االنت�صار ،فلنجعلها �سالحنا
املا�ضي ملزيد من التقدم يف طريق �إمتام الثورة
والتغيري» ،م�شرية �إلى �أن «االلتفات ال�ستفزازات
ال��ث��ورة امل�ضادة �سيفقدنا الرتكيز على بلوغ
�أهدافنا ومرامينا».
و�أ���ض��اف البيان�« :إن مواكبنا واعت�صاماتنا
و�إ�رضاباتنا هي و�سائلنا التي جربناها يف �أحلك
ال��ظ��روف ويف البدايات القا�سية ،وق��د �أثبتت
فعاليتها ول��ن نتنازل عنها ونحن نكاد نعرب
خطوط التما�س ،ون�ؤكد �أن الدم الذي �سال ال دية
له �إال مبحا�سبة املتورطني فرد ًا فرد ًا وحما�سبة
من �أ�صدر الأوامر ،فكل م�س�ؤول �صمت فهو متواطئ
وخائن رعديد».
و�شدد البيان بانه ينبغي على ال�رشفاء من �صغار
ال�ضباط و�ضباط �صف وجنود القوات امل�سلحة
الت�صدي لكل حماوالت جر البالد للعنف والت�صعيد
ال�سلبي».
وك�شفت قوى �إعالن احلرية والتغيري يف البيان
�أن «هدف الثورة ال�سامي هو اال�ستقرار وال�سالم»،
م�شرية �إلى ان « ال�سلمية يجب �أن تتم حمايتها
بجنود الوطن الذين يلبون النداء ويخو�ضون
فداء ووفاء دفاع ًا عن املواطن والوطن».
املعارك
ً

شقيق البشير

هرب إلى تركيا

• حالة حزن خيمت على املعتصمني أمام قيادة اجليش

«جماعات الهيكل» تهدد باقتحام واسع لـ «األقصى» في  28رمضان

االحتالل يعتقل  11فلسطيني ًا بالضفة الغربية
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
فجر �أم�����س� ،أح��د ع�رش مواطنا
فل�سطينيا م��ن مناطق خمتلفة
بال�ضفة الغربية املحتلة.
وق��ال ن��ادي اال�سري الفل�سطيني
يف ب��ي��ان ،ان ق���وات االحتالل
اال��سرائ��ي��ل��ي اقتحمت مناطق
متفرقة يف م��دن اخلليل وبيت
حلم ورام الله والبرية وجنني،
واعتقلت املواطنني االحد ع�رش
بزعم �أنهم مطلوبون.
من جهة �أخرى ،هددت «جماعات
ال��ه��ي��ك��ل» امل��زع��وم اليمينية
املتطرفة اليهودية باقتحام
امل�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك -
احلرم القد�سي ال�رشيف بالقد�س
املحتلة يف ال��ث��اين م��ن �شهر
يونيو املقبل ،امل�صادف يوم
 28رم�ضان تزامنا مع ما ي�سميه
االحتالل «يوم القد�س».
وق���ال���ت« :ج��م��اع��ات الهيكل»
امل��زع��وم ع�بر و�سائل اعالمية
خم��ت��ل��ف��ة وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي انها «�ستتوا�صل مع
�أع�ضاء م��ن الكني�ست لل�ضغط
على رئي�س احلكومة لل�سماح
له باقتحام االق�صى يف يوم 28
رم�ضان».
وت��ق��وم ��شرط��ة االح��ت�لال ع��ادة

• قوات االحتالل تعتقل فلسطيني بالضفة الغربية

ب�إغالق امل�سجد الأق�صى بوجه
االقتحامات اليهودية املتطرفة
طيلة الع�رش الأواخ���ر م��ن �شهر
رم�ضان من كل عام ،حت�سب ًا من
�أع���داد امل�سلمني الهائلة التي

تتواجد بالأق�صى يف تلك الفرتة.
على جانب �آخر ،هدمت جرافات
االحتالل اال�رسائيلي �صباح �أم�س،
م�ساكن قرية العراقيب م�سلوبة
االعرتاف يف النقب داخل ارا�ضي

ع��ام  ،1948و��ش�ردت �سكانها
للمرة الـ  144على التوايل.
وقال جمل�س قروي العراقيب يف
بيان� ،إن ال�رشطة اال�رسائيلية
اقتحمت القرية� ،صباح �أم�س،

ب��ق��وات م��ع��ززة وق��ام��ت بحماية
اجلرافات والآليات التي هدمت
اخل��ي��ام وامل�ساكن امل�صنوعة
م��ن ال�صفيح وبع�ض الأخ�شاب
وال��ن��اي��ل��ون ،و���ش�ردت الكبار
وال�صغار وتركتهم دون م�أوى
حتت �أ�شعة ال�شم�س احلارقة ويف
�شهر رم�ضان الكرمي وذلك بحجة
عدم الرتخي�ص.
على �صعيد �آخر� ،أعلنت �سلطات
االح��ت�لال الإ�رسائيلي �أم�س عن
خم��ط��ط ج��دي��د لإق���ام���ة مئات
الوحدات اال�ستيطانية يف مدينة
القد�س املحتلة.
وذك��رت وكالة معا �أن املخطط
اجلديد يهدف لإقامة  941وحدة
ا�ستيطانية لتو�سيع م�ستوطنتني
مقامتني على �أرا�ضي الفل�سطينيني
�شمال مدينة القد�س املحتلة.
ويف �إطار خمططاتها التهويدية
والعدوانية لتهجري الفل�سطينيني
�صعدت �سلطات االحتالل خالل
الفرتة الأخرية عمليات اال�ستيطان
يف ال�ضفة الغربية وخا�صة يف
مدينة القد�س املحتلة متجاهلة
القرارات الدولية التي ت�ؤكد عدم
�رشعية اال�ستيطان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وتطالب
بوقفه.

فتح في ذكرى النكبة :الفلسطينيون متمسكون بالحقوق المشروعة
�أكدت حركة «فتح» الفل�سطينية �أم�س �أن ال�شعب الفل�سطيني
�أكرث �إ��صرارا على التم�سك بالثوابت واحلقوق الوطنية
امل�رشوعة ،وذلك يف بيان �أ�صدرته احلركة ع�شية الذكرى
الـ  71لـ «النكبة» ،التي ت�صادف اليوم.
وثمنت احلركة ،يف بيان نقلته وكالة الأنباء واملعلومات
الفل�سطينية ،مواقف الرئي�س حممود عبا�س الثابتة
والراف�ضة لـ «�صفقة القرن» ،م�ؤكدة �أن «م�صريها �سيكون
الف�شل �أمام �صمود �شعبنا ،و�إ�رصاره على الت�صدي لكافة
امل��ؤام��رات واملحاوالت التي ت�ستهدف حقه التاريخي
ب�أر�ض وطنه فل�سطني ،وت�ستهدف وحدته ك�شعب ،وهوية
وطنية».
و�أكدت �أن «هذه اللحظة التاريخية وامل�صريية ت�ستدعي �أن
ن�ضع خالفاتنا الداخلية جانبا ،و�أن نقف موحدين يف وجه

م�ؤامرة �صفقة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب -رئي�س
ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو» ،م�شرية يف هذا
ال�ش�أن �إلى �أنها متد يدها حلركة حما�س لإنهاء االنق�سام
و«�إعادة توحيد ال�شعب والوطن».
وطالبت فتح الأمة العربية باحلذر ،قائلة �إن «�صفقة القرن
لي�ست خطرا على ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته العادلة
فح�سب ،و�إمنا على الأمة العربية جمعاء ،لكونها العنوان
اجلديد للم�رشوع ال�صهيوين اال�ستعماري التو�سعي ولفر�ض
ا�رسائيل كقوة تتحكم باملنطقة ومقدراتها».
من جانبها ،قالت ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية حنان ع�رشاوي ،ان الإج��راءات واملخططات
الأمريكية الأحادية يف فل�سطني واملنطقة عموما «هي نكبة
جديدة حتل ب�شعبنا الفل�سطيني يف جميع �أماكن تواجده

وب�شعوب املنطقة والعامل �أجمع كما �أنها كارثة ت�رضب
بالعدالة الأممية وال�رشعية الدولية وت�سحق كل ما هو
قانوين و�إن�ساين لي�سود منطق القوة والعنجهية امل�ستند
�إلى ال�شعبوية والعن�رصية والتطرف».
و�أ�ضافت ع�رشاوي «�إن النكبة بجميع مكوناتها العن�رصية
االق�صائية الإحاللية ما زالت م�ستمرة وتطغى ب�أ�شكالها
املختلفة على جميع مفا�صل حياتنا ،ف�إ�رسائيل وبتحالفها
ال��ع��دواين و�رشاكتها م��ع ال��والي��ات املتحدة متعن يف
موا�صلة ظلمها التاريخي قانونيا و�أخالقيا و�سيا�سيا عرب
انتهاك حقوق �شعب فل�سطني امل�رشوعة واملكفولة دوليا،
وتر�سيخ �سيا�ساتها القائمة على تهويد احليز واملكان
الفل�سطيني و�رسقة الأر�ض والتاريخ والرواية والثقافة
الفل�سطينية».

الجيش دمر أوكاراً إرهابية في ريف إدلب

قلق أممي من تصاعد العنف شمال سورية
�أعربت الأمم املتحدة عن قلقها �إزاء التقارير
امل�ستمرة حول العنف �شمال غرب �سورية،
التي تفيد مبقتل مئة مدين على الأقل بينما مت
ت�رشيد �أكرث من � 180ألف �شخ�ص منذ نهاية
�أبريل املا�ضي.
وقال املتحدث با�سم الأمم املتحدة فرحان حق
لل�صحافيني يف نيويورك ح�سب مركز انباء
االمم املتحدة فجر �أم�س �إن التقارير ت�شري �إلى
�أن �أعدادا كبرية من امل�رشدين هناك يبحثون عن
مالجئ لهم يف العراء يف ظل ظروف قا�سية،

و�أن  18من�ش�أة �صحية ،منها  11يف حمافظة
حماة و 6يف �إدلب وواحدة يف حمافظة حلب،
قد تعر�ضت لل�رضب يف الفرتة من  28ابريل
املا�ضي حتى الآن و�إن �أربعة على الأق��ل من
العاملني يف املجال ال�صحي قد قتلوا.
و�أ�ضاف« :وحتى تاريخ اليوم ،ال تزال هذه
امل��راف��ق التي تخدم جمتمعة ما ال يقل عن
� 193ألفا من الن�ساء والأط��ف��ال والرجال،
خارج اخلدمة» ،م�ؤكدا �أن العاملني يف املجال
الإن�ساين �سي�ستمرون يف اال�ستجابة لالحتياجات

بالقدر الذي ي�سمح به الو�ضع الآمن.
وت�شمل االح��ت��ي��اج��ات حت��وي��ل املخزونات
الغذائية يف الداخل ال�سوري ،حتديدا �إلى
املناطق التي نزح �إليها النا�س ،مبا يف ذلك
الغذاء الكايف لـ � 125ألف �شخ�ص ،واخلدمات
ال�صحية واحلماية التي يحتاجونها.
وق��ال امل�����س ��ؤول االمم��ي �إن الأم���م املتحدة
�ستوا�صل دعوتها جلميع �أطراف النزاع حلماية
البنية التحتية املدنية يف البالد ،واحرتام
التزاماتهم املن�صو�ص عليها مبوجب القانون

الإن�ساين ال��دويل ،والقانون ال��دويل حلقوق
الإن�سان.
من جهة �أخرى� ،أفاد م�صدر �أمني ب�أن وحدات
من اجلي�ش ال�سوري دمرت �أم�س ب�رضبات مكثفة
�أوكار ًا لإرهابيي جبهة الن�رصة يف خان �شيخون
والهبيط بريف �إدلب اجلنوبي.
و�أحبطت وح��دات من اجلي�ش �أم�س هجوم ًا
ملجموعات �إرهابية من «كتائب العزة» و«جبهة
الن�رصة» على املناطق الآمنة يف ريف حماة
ال�شمايلA.

�أعلن املجل�س الع�سكري ال�سوداين،
�أم�����س ،ع��ن اعتقال �أح��د الأ�شقاء
اخلم�سة «للرئي�س املخلوع» عمر
الب�شري ،على غ��رار ما مت �إعالنه
�سابقا ،عن اعتقال �شقيقني اثنني
وقد متكن ال�شقيق الثاين من الفرار
�إلى تركيا.
وق���ال امل��ت��ح��دث با�سم املجل�س
الع�سكري الفريق ال��رك��ن �شم�س
الدين كبا�شي« :كنا �أعلنا يف �أبريل
اعتقال �شقيقي الرئي�س ،عبدالله
والعبا�س ،لكن هذا الت�رصيح مل
يكن دقيقا :ذاك اليوم مت القب�ض على
عبدالله فقط».
ومت القب�ض على عبدالله يوم 17
�أب��ري��ل ،ويف اليوم التايل �شوهد
ع��ب��ا���س ع��ل��ى احل����دود م��ع دول��ة
جماورة.
وطالبت ال�سلطات ال�سودانية من
هذه الدولة ،ت�سليم �شقيق الب�شري
لكنها رف�ضت ذلك ،بح�سب امل�صدر.
وتابع« :ثم علمنا �أنه يف تركيا».
ووفق بيان املجل�س الع�سكري« :مت
احتجاز الب�شري يف �سجن كوبر يف
اخلرطوم».

الجزائر :إحباط محاولة

 52شخص ًا الهجرة نحو أوروبا

�أعلنت قوات خفر ال�سواحل اجلزائرية �أم�س احباط حماولة � 52شخ�صا
الهجرة غري ال�رشعية من �سواحل «وهران» غربي البالد خالل ا�سبوع
واحد فقط.وقال خفر ال�سواحل يف بيان ان «الهجرة غري ال�رشعية
عرفت خالل اال�سبوع االخري انتعا�شا ملحوظا على م�ستوى �سواحل
والية «وه��ران» غربي البالد اذ مت توقيف � 52شابا وهم يحاولون
االبحار ال�رسي نحو ال�سواحل االوروبية».
وا�ضاف ان «عملية توقيف ه�ؤالء متت خالل ايام اال�سبوع اذ ا�ضطرت
وح��دات حر�س ال�سواحل يف كل مرة الى التدخل ملطاردة قوارب
تقليدية ال�صنع يحاول من خاللها املهاجرون غري ال�رشعيني بلوغ
ال�ضفة االوروبية يف رحالت حمفوفة باملخاطر».
و�أو�ضح خفر ال�سواحل انه مت تقدمي ه ��ؤالء املهاجرين للجهات
الق�ضائية املخت�صة وفتح حتقيق معهم وايداعهم رهن احلب�س امل�ؤقت
يف انتظار مثولهم للمحاكمة.

تونس :ليس لدينا أجندة في ليبيا
قال وزي��ر اخلارجية التون�سي
خمي�س اجلهيناوي �أم�س الأول �إن
تون�س تقف على نف�س امل�سافة
من جميع الأطراف يف ليبيا و�إن
تون�س ال متلك �أج��ن��دة يف هذا
البلد اجلار.و�أو�ضح اجلهيناوي
يف ت�رصيح عقب لقائه الرئي�س
ال��ب��اج��ي ق��اي��د ال�سب�سي� ،أن
الرئي�س �شدد على �أن تون�س لي�س
لديها �أية �أجندة يف ليبيا �سوى
عودة الوئام والأمن واال�ستقرار.
وق��ال اجلهيناوي« :ال م�صلحة
لتون�س �إ ّال يف �أن ت�سرتجع
ل��ي��ب��ي��ا ع��اف��ي��ت��ه��ا وت�ستعيد
مكانتها الطبيعية وحتافظ
على وحدتها».وجتري تون�س
و�ساطات م�ستمرة بني الفرقاء
الليبيني ،مع توافد ممثلني عن
حكومة الوفاق وامل�شري خليفة
ح��ف�تر م��ن �أج���ل وق���ف ال��ن��زاع
امل�سلح الذي ن�شب منذ �أ�سابيع
على �أطراف العا�صمة طرابل�س.
ك��م��ا تعمل ت��ون�����س م��ع م�رص
واجل��زائ��ر على الدفع مببادرة
ثالثية م��ن �أج��ل التو�صل �إلى
ت�سوية �سيا�سية �شاملة يف ليبيا

مبوازاة جهود املبعوث الأممي
�إلى ليبيا غ�سان �سالمة.
وقال اجلهيناوي« :بقدر ما تدعو
تون�س كل الأط��راف الى العودة
ال��ى طاولة املفاو�ضات بقدر
م��ا ت��دع��و الليبيني ال��ى وقف
القتال».
و�أ�ضاف الوزير «الرئي�س �أكد
على �أهمية تذكري الليبيني �أن
تون�س تدفع اجلميع لإيجاد حل
�سيا�سي و�إنقاذ ليبيا لأن م�صلحة
ليبيا هي من م�صلحة تون�س».
من جهة �أخ��رى� ،أع��رب الأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�س ،عن بالغ قلقه �إزاء
الأو�ضاع امليدانية يف �ضواحي
العا�صمة طرابل�س ،وعن ّ
تدفق
ال�سالح لتغذية ال�رصاع امل�سلح
احل��ا���ص��ل ح��ال��ي��ا يف مدينة
طرابل�س ،كما �أع��رب اي�ضا عن
بالغ قلقه �إزاء الت�صعيد الع�سكري
احلايل.وت�شهد العا�صمة الليبية
طرابل�س ،ا�شتباكات منذ يوم 4
�أبريل من ال�شهر املا�ضي ،الأمر
ال��ذي نتج عنه ع�رشات القتلى
ومئات اجلرحى.

الحكومة اليمنية تطالب بحقها

في مراقبة االنسحابات من الحديدة

�أكدت احلكومة اليمنية حقها يف مراقبة االن�سحابات يف مدينة احلديدة
وفق قرارات جمل�س الأمن وعرب جلنة تن�سيق �إعادة االنت�شار.
ويف ر�سالة �إلى رئي�س جمل�س الأمن و�أع�ضائه� ،شددت احلكومة اليمنية
على �أن «عملية ان�سحاب جماعة �أن�صار الله من املوانئ �إن متت دون
�إ��شراف ورقابة وموافقة جلنة تن�سيق �إع��ادة االنت�شار ،ب�أطرافها
الثالثة� ،ست�شكل خمالفة ملا مت التوافق عليه خالل الأ�شهر املا�ضية،
وهدما جلهود املجتمع الدويل مبا يقدم خدمة جمانية للم�سلحني
لإعادة تكرار م�رسحية االن�سحاب الأحادية التي مت تنفيذها �سابقا يف
ميناء احلديدة بتاريخ  30دي�سمرب  2018والتي وقف �أمامها بحزم
اجلرنال كامريت وك�شف هزليتها».و�أكدت الر�سالة �أن «االن�سحاب
�أحادي اجلانب يف احلديدة يخالف اتفاق �ستوكهومل».
وبد�أت جماعة «�أن�صار الله» ،ال�سبت املا�ضي ،تنفيذ ان�سحاب �أحادي
اجلانب من موانئ ال�صليف ورا�س عي�سى واحلديدة ب�إ�رشاف �أممي،
و�سط رف�ض من احلكومة اليمنية التي اعتربته خمالف ًا ملا مت االتفاق
عليه ب�ش�أن ت�شكيل رقابة ثالثية للتحقق من االن�سحاب ونزع الألغام.
يذكر �أن اتفاقات مت التو�صل �إليها من جانب احلكومة اليمنية وجماعة
�أن�صار الله ،يف جولة مفاو�ضات لل�سالم عقدت بال�سويد يف دي�سمرب
املا�ضي ،ب�ش�أن احلديدة وتبادل الأ�رسى وحمافظة تعز ،لكنها مل
تنفذ ب�سبب تباين ر�ؤى الطرفني حول تفا�صيلها.

