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"أنصار الله" تعرض على السعودية صفقة عاجلة

واشنطن تكشف موعد القمة الثانية لترامب 
وكيم

الجزائر.. بوتفليقة يحدد الموعد النهائي 
لالنتخابات الرئاسية

�صنع��اء - �جلورنال: �علنت جماعة �أن�صار �هلل "�حلوثيني"، �أنها �أبلغت 
�ل�صعودي��ة عرب مكت��ب مبعوث �لأمم �ملتح��دة بتدهور �حلال��ة �ل�صحية 
لأح��د �لأ�رسى �ل�صعوديني. ونقلت قناة �مل�ص��رة �لناطقة با�صم "�أن�صار 
�هلل" ع��ن جلن��ة �لأ���رسى �لتابعة للجماع��ة: �لأ�صر مو�ص��ى �صوعي علي 
عو�ج��ي، م�ص��اب بفرو���س �لكبد وحالت��ه �ل�صحي��ة تزد�د �ص��وء�ً يومًا 
بع��د يوم، وعر�صنا عل��ى �جلانب �ل�صعودي �صفق��ة م�صتعجلة به مقابل 
�أن يفرج��و� عن عدد م��ن �أ�رس�نا �جلرح��ى". و�أ�صاف��ت: "بذلنا ق�صارى 
جهدن��ا لعالجه �إل �أن حالته فوق �إمكانياتن��ا �لعالجية ب�صبب �حل�صار 
�ملفرو���س". و�أ�صارت �إىل "عدم وجود �أي جتاوب من �جلانب �ل�صعودي 
يف ه��ذ� �لجت��اه �إىل �لآن". وختمت بالقول: "نوؤكد �أنن��ا بهذ� قد �أخلينا 
م�صوؤوليتن��ا جتاه هذه �لق�صية مب��ا ميليه علينا و�قع �مل�صوؤولية �لدينية 
و�لأخالقي��ة". وتق��ود �ل�صعودية حتالفا ع�صكريا عربي��ا يف �ليمن ينفذ، 
من��ذ 26 مار���س/�آذ�ر 2015، عملي��ات لدع��م ق��و�ت �جلي���س �ملو�لية 
للرئي���س هادي ل�صتعادة مناطق �صيطرت عليه��ا جماعة "�أن�صار �هلل"، 

يف كانون �لثاين/يناير من �لعام ذ�ته.

و��صنط��ن - �جلورن��ال: ق��ال �لبيت �لأبي���س، �إن �لرئي���س �لأمرك��ي دونالد تر�مب 
�صيجتم��ع مع زعيم كوري��ا �ل�صمالية كيم جونغ �أون، يف نهاي��ة �صهر فرب�ير �ملقبل، 

مبكان �صيعلن عنه يف وقت لحق.
ووفق��ا للبيت �لأبي���س، فقد �جتمع تر�مب ملدة �صاعة ون�ص��ف �ل�صاعة مع �ملبعوث 
�لك��وري �ل�صمايل كيم يونغ ت�صول �جلمعة، لبحث نزع �ل�صالح �لنووي وحتديد �لقمة 

�لثانية، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وكان��ت �آخ��ر زيارة قام به��ا ت�صول لو��صنط��ن يف يونيو حزير�ن، ح��ني �صلم تر�مب 

خطابا من �لزعيم �لكوري �ل�صمايل، مهد �لطريق لعقد �لقمة �لأوىل بني �لزعيمني.
وقالت �ملتحدثة با�صم �لبيت �لأبي�س، �صارة هكابي �صاندرز، �إن تر�مب �جتمع ملدة 
90 دقيق��ة مببعوث كوريا �ل�صمالية، م�صيفة �أن �لرئي�س "يتطلع قدما للقاء زعيم 

كوريا �ل�صمالية يف موقع �صيعلن عنه لحقا".
يذكر �أن �لقمة �لأوىل �لتاريخية بني تر�مب وكيم، عقدت يف يونيو حزيرن �ملا�صي 
يف �صنغاف��ورة، وتو�ص��ال خاللها �إىل �تفاق غر حمدد بدقة للنزع �لنووي، �إل �أنه مل 

يحرز تقدم ملمو�س منذ ذلك �حلني.

�جلز�ئ��ر - �جلورن��ال: حدد �لرئي���س �جلز�ئري عب��د �لعزيز بوتفليق��ة 18 �أبريل 
�ملقبل موعد�ً لالنتخابات �لرئا�صية، بح�صب ما ذكر بيان للرئا�صة، �ليوم �جلمعة.
وبح�ص��ب �لبيان فاإن بوتفليقة وق��ع مر�صومًا رئا�صيًا يت�صم��ن "��صتدعاء �لهيئة 

�لناخبة؛ حت�صبًا لالنتخابات �لرئا�صية �لتي �صتجرى يوم 18 �أبريل �ملقبل".
و�أو�ص��ح �أنه �أ�ص��در  مر�صومًا رئا�صيًا "طبقًا للم��ادة 136 من �لقانون �لع�صوي 
�ملتعل��ق بنظ��ام �لنتخاب��ات"، مبين��ًا �أن �ملر�ص��وم "يت�صم��ن ��صتدع��اء �لهيئة 

�لناخبة لالنتخابات �لرئا�صية �لتي �صتجرى يوم 18 �أبريل 2019".
و�أ�ص��اف �لبي��ان �أن ذ�ت �ملر�صوم ين���س �أي�صًا على مر�جع��ة ��صتثنائية للقو�ئم 

�لنتخابية �صتتم من يوم 23 يناير �إىل 6 فرب�ير 2019.
و�أنه��ى هذ� �لق��ر�ر جدًل وترقب��ًا عا�صتهما �لبالد خالل �لأ�صابي��ع �لأخرة حول 
�إمكاني��ة تاأجي��ل �نتخاب��ات �لرئا�ص��ة م��ن �أج��ل "بح��ث �لتو�ف��ق" ب��ني �ل�صلطة 
و�ملعار�ص��ة ح��ول �ملرحل��ة �لقادم��ة، لكن �خلط��وة مل تل��ق تاأييد�ً ل��دى �لطبقة 

�ل�صيا�صية.

�أفادت �صحيفة "جروز�ليم بو�ص��ت" باأن �لإد�رة �لأمريكية 
تن��وي وقف كاف��ة �مل�صاعد�ت �ملقدم��ة للفل�صطينيني نهاية 

�ل�صهر �حلايل.
ونقل��ت �ل�صحيفة عن ديف هاردن، �لرئي���س �ل�صابق للبعثة 
للتنمي��ة  �لأمريكي��ة  �لوكال��ة  �أن  �إىل �ملنطق��ة،  �لأمريكي��ة 
�لدولي��ة USAID تن��وي وقف متويل كاف��ة �مل�صاريع يف 

مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية.
وو�ص��ف هاردن هذه �خلطوة باأنه��ا "مثال �آخر على �نتهاء 

حل �لدولتني".
م��ن جانبه، �عت��رب �ل�صف��ر �لأمريكي �ل�صابق ل��دى �إ�رس�ئيل 
د�ن �صاب��رو �أن ذل��ك "خط��وة ق�ص��رة �لنظ��ر �إىل درج��ة 
"�صاع��دت يف  ي�صع��ب ت�صديقه��ا"، كونه��ا تقط��ع بر�م��ج 
للفل�صطيني��ني  و�لأمني��ة  �لقت�صادي��ة  �لظ��روف  حت�ص��ني 

و�لإ�رس�ئيلي��ني". �أم��ا روب��رت �صاتلوف، �ملدي��ر �لتنفيذي يف معه��د و��صنطن 
ل�صيا�ص��ة �ل�رسق �لأدنى، فاعترب �أن هذ� �لق��ر�ر �صيزيد من معاناة �لفل�صطينيني 
�لعادي��ني وي�ص��يء �إىل �صمع��ة �لوليات �ملتح��دة، و��صفا �إي��اه بتهكم "متهيد� 
م�رسقا" خلطة �ل�صالم �لأمريكية. و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن وقف �مل�صاعد�ت ياأتي 
يف �أعق��اب متري��ر "قانون مكافحة �لإره��اب" �لذي مت��ت �مل�صادقة عليه يف 
�لكونغر���س �لأمريكي يف نوفمرب ت�رسين �ملا�صي. وي�صرتط هذ� �لقانون تقدمي 
�مل�صاع��د�ت �لأمريكي��ة لل�صلطة �لوطني��ة بوقفها �رسف رو�ت��ب وخم�ص�صات 
�لأ�رسى و�جلرح��ى و�ل�صهد�ء وعائالتهم. وذك��رت �ل�صحيفة �أن بع�س موظفي 
�لوكالة �لأمريكية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة غادرو� موؤخر� مع عائالتهم، 

ما ي�صر �إىل توقف هوؤلء �ملوظفني عن تقدمي �مل�صاريع و�مل�صاعد�ت و�لدعم.
وكان �لرئي���س �لأمريك��ى دونال��د تر�مب، ه��دد بوقف متويل فل�صط��ني، قائاًل: 
"ق��د نوق��ف �لتمويل للفل�صطيني��ني لأنهم مل يعودو� م�صتعدي��ن للم�صاركة فى 
حمادث��ات �ل�صالم"، وكت��ب تر�مب، على تويرت، "و��صنط��ن تعطى �لفل�صطينيني 
مئ��ات �ملالي��ني م��ن �ل��دولر�ت �صنوي��ا ول تن��ال �أى تقدير �أو �ح��رت�م، هم ل 

يريدون حتى �لتفاو�س على �تفاقية �صالم طال تاأخرها مع �إ�رس�ئيل".

وج��اء يف بي��ان �خلارجي��ة: "ن��رى م��ن �ل���رسوري 
�لتاأكي��د ب�ص��كل خا���س عل��ى �أن ظه��ور وثيق��ة مثل 
"��صتعر����س �ل�صيا�ص��ة �لأمريكية يف جم��ال �لدفاع 
�ل�صاروخ��ي"، يظهر مرة �أخرى ���رسورة �ل�صتئناف 
�لف��وري للح��و�ر �لرو�ص��ي �لأمريك��ي �ملتكامل حول 
كل جمم��ل �لق�صاي��ا �ملتعلقة بالرقابة عل��ى �لت�صلح 

وتعزيز �لأمن و�ل�صتقر�ر �لدوليني.
"نح��ن  بيانه��ا:  يف  �لرو�صي��ة  �خلارجي��ة  وقال��ت 
م�صتع��دون لهذ� �حل��و�ر. وقد قدمن��ا �قرت�حنا يف هذ� 
�ل�ص��اأن للوليات �ملتحدة من��ذ متوز/يوليو من �لعام 

�ملا�صي. وماز�لت من دون رد حتى �لآن".
�إر�دة  لإب��د�ء  �لأمريكي��ة  �لإد�رة  "ندع��و  و�أ�صاف��ت: 
�صيا�صي��ة و�لعم��ل يف نهاي��ة �ملط��اف بجدي��ة عل��ى 
�لبح��ث مع��ا ع��ن �صب��ل ح��ل �مل�ص��اكل �ملرت�كمة يف 

�ملجال )�ل�صرت�تيجي( قبل فو�ت �لأو�ن".
ه��ذ� وكان��ت وز�رة �لدف��اع �لأمريكي��ة، ق��د ن���رست 
��صتعر��صها �لثالث ل�صيا�صة نظام �لدفاع �ل�صاروخي 

�لوطني، منذ عام 1999.
وق��دم �لرئي�س �لأمريكي دونال��د تر�مب، ��صرت�تيجية 
حمدثة لتطوير �لدف��اع �ل�صاروخي وحتديد �أولويات 
و�لتهدي��د�ت  �لتحدي��ات  �ص��وء  يف  �حلالي��ة  �لإد�رة 

�جلديدة، ومن �صمنها رو�صيا.
ووفق��ًا لن���س �لوثيق��ة، يج��ب عل��ى نظ��ام �لدف��اع 
�ل�صاروخ��ي �لأمريكي �أن يجمع بني "قدر�ت دفاعية 
وهجومي��ة لحت��و�ء �لتهدي��د�ت، مبا يف ذل��ك �لقدرة 
�ل�صو�ري��خ خ��الل جمي��ع  �عرت����س  عل��ى  �لن�صط��ة 
مر�ح��ل �لط��ر�ن بع��د �لإط��الق، ف�ص��اًل ع��ن �لدفاع 
�ل�صلب��ي )�لإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة �ل�صلبي��ة( للتخفي��ف 

م��ن �آثار هج��وم �صاروخ��ي و�حتمال وق��وع هجوم 
�أثن��اء �ل���رس�ع لتحيي��د �لتهدي��د�ت �ل�صاروخية قبل 
�إطالقه��ا". ويف �ل�صياق ذ�ت��ه، �أعلن��ت م�صاعدة وزير 
�خلارجي��ة �لأمريك��ي ل�ص��وؤون �لرقاب��ة عل��ى �لت�صلح 
ب��اأن بالده��ا  تومب�ص��ون،  �أندري��ا  �ل��دويل،  و�لأم��ن 

�صتوق��ف �لعم��ل مبعاه��دة �لتخل���س م��ن �ل�صو�ريخ 
�ملتو�صط��ة و�لق�صرة �مل��دى يف �ملوعد �ملحدد، يوم 
2 �صباط/فرب�ير �ملقبل، �إن مل تقدم رو�صيا �أدلة على 
�لتز�مها بتنفيذ �ملعاهدة.  يذكر �أن معاهدة �لتخل�س 
من �ل�صو�ريخ �ملتو�صطة و�لق�صرة �ملدى )"معاهدة 

�لقو�ت �لنووية �ملتو�صطة"، "�أي �إن �إف"(، متَّ �لتوقيع 
عليه��ا ب��ني كل م��ن �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكي��ة 
ووقع��ت   ،1987 �لع��ام  يف  �ل�صوفيات��ي  و�لحت��اد 
�ملعاه��دة يف و��صنط��ن من قب��ل �لرئي���س �لأمريكي، 
ميخائي��ل  �ل�صوفيات��ي  و�لزعي��م  ريغ��ان  رونال��د 

غوربات�صوف، وتعه��د �لطرفان بعدم �صنع �أو جتريب 
�أو ن�رس �أي �صو�ريخ بالي�صتية �أو جمنحة �أو متو�صطة، 
وبتدم��ر كاف��ة منظوم��ات �ل�صو�ريخ �لت��ي يرت�وح 
مد�ه��ا �ملتو�ص��ط م��ا ب��ني 5500-1000 كيلومرت، 

ومد�ها �لق�صر ما بني 500─1000 كيلومرت.

مشرعون اميركيون يطالبون بايقاف المساعدات االمنية للسعودية

موسكو تدعو واشنطن الى حل المشاكل الدولية قبل فوات االوان

أميركا تقطع كافة مساعداتها عن الفلسطينيين

موسكو - الجورنال

واشنطن - الجورنال

�لأمريكي��ني  �مل�رسع��ني  م��ن  ع��دد  �ق��رتح 
م���رسوع ق��ر�ر قان��ون جديد يطال��ب بوقف 
بي��ع �لأ�صلح��ة وجمي��ع �أ�ص��كال �مل�صاع��د�ت 
�لأمريكي��ة �لأمنية لل�صعودية، وذلك يف �إطار 
تد�عي��ات جرمي��ة قت��ل �ل�صحف��ي �ل�صعودي 
جم��ال خا�صقجي. وقال ع�صو جمل�س �لنو�ب 
�لأمريك��ي عن �حل��زب �لدميقر�ط��ي، جيم�س 
ماكغوف��رن، �ل��ذي ق��دم م���رسوع �لقان��ون 
�جلدي��د ودعمه 20 م�رسع��ًا من كال �حلزبني 
�جلمهوري و�لدميقر�طي، يف بيان ن�رس على 
�صفحت��ه �لر�صمي��ة، �إن �حلكوم��ة �ل�صعودي��ة 
"قتل��ت جم��ال خا�صقج��ي بدم ب��ارد" و�أكد 
�لنائ��ب �لأمريك��ي عل��ى �أن "��صتخد�م موقع 
دبلوما�ص��ي كغرف��ة للتعذي��ب لي���س �إهان��ة 
للمعاي��ر �لدولية فح�صب ب��ل �أي�صًا لالأخالق 
�لإن�صانية �لأ�صا�صية".  وعربرّ ماكغوفرن عن 
�أ�صفه "لع��دم �تخ��اذ �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي 
دونال��د تر�م��ب �إج��ر�ء�ت حقيقي��ة للدف��اع 
�حلكوم��ة  وحما�صب��ة  �لأمريكي��ة  قي��م  ع��ن 
�ل�صعودية". وبنيرّ �أنه "حان �لوقت للوليات 
�ملتح��دة �أن توقف جميع مبيع��ات �لأ�صلحة 
وتق��دمي �مل�صاع��د�ت �لع�صكري��ة لل�صعودية"، 
م�صر�ً �إىل �أن "قيمنا �لدميقر�طية على �ملحك 
هنا ويجب علينا �أن نخطو خطوة �إىل �لأمام 
ونفع��ل �ل�صيء �ل�صحي��ح". ويف وقت �صابق ، 
�عت��رب �ل�صينات��ور �لأمريكي ب��رين �صاندرز، 
�ل�صيا�ص��ي �ملخ�رسم يف �حلزب �لدميقر�طي، 
�أن �غتي��ال خا�صقج��ي "كان نقط��ة فا�صل��ة 
كبرة ت�صتدعي تغي��ر �ل�صيا�صات �لأمريكية 
جت��اه �ل�صعودي��ة ب�ص��ورة عام��ة"، معت��رب�ً 
�أن "�لو�ص��ع تغ��ر متام��ًا ومل تع��د �أمري��كا 
حتت��اج �إىل �لتعاون مع نظ��م قمعية". وقتل 
خا�صقج��ي �لذي كان يكت��ب مقالت ر�أي يف 
�صحيفة "و��صنطن بو�ص��ت" �لأمريكية ينتقد 
فيه��ا �ل�صلط��ات �ل�صعودي��ة، يف �لث��اين م��ن 
�أكتوب��ر عل��ى �أي��دي عنا�رس �أم��ن �صعوديني 

مقرب��ني من ويل �لعه��د حممد بن �صلمان يف 
قن�صلية ب��الده يف �إ�صطنبول. وكانت منظمة 
�لعف��و �لدولي��ة ق��د طالب��ت يف وق��ت �صابق 
بفت��ح حتقي��ق دويل ب�صان مقت��ل خا�صقجي. 
�ىل ذل��ك �أك��د �لأم��ني �لعام ل��الأمم �ملتحدة، 

�أنطوني��و غوتري�س، �إمكاني��ة ت�صكيله لفريق 
م��ن �ملحقق��ني �لدوليني يف جرمي��ة �غتيال 
�ل�صحف��ي �ل�صعودي جم��ال خا�صقجي د�خل 
قن�صلي��ة ب��الده، بعد ح�صوله عل��ى تفوي�س 
م��ن جمل���س �لأمن.  وق��ال غوتري���س خالل 

موؤمتر �صحايف، عقده باملقر �لد�ئم للمنظمة 
�لدولي��ة يف نيوي��ورك: �إن��ه "لي���س من حقي 
ت�صكيل جلنة حتقيق، لكن من �ملمكن �أن �أقوم 
بت�صكي��ل فريق م��ن �ملحقق��ني �لدوليني بعد 

ح�صويل على تفوي�س من جمل�س �لأمن". 

و�أ�صاف غوتري�س: "باتت �لعالمة �لتجارية 
�لأك��ر مبيعًا يف عاملنا �لي��وم هي �خلوف، 
و�أعتق��د �أن �لتح��دي �لأك��رب �ل��ذي تو�جه��ه 
�حلكوم��ات و�ملوؤ�ص�صات هو �إظهار �أننا نهتم 
ونق��دم حل��وًل حتى ل ي�صبح �لنا���س �أهد�فًا 
�صهل��ة للقومي��ني، و�ل�صعوبي��ني، وكل �لذي��ن 
ي�صتفي��دون م��ن �خل��وف". وكان غوتري���س 
دع��ا موؤخر�ً �إىل �إج��ر�ء حتقيق ذي م�صد�قية 
يف جرمي��ة قت��ل خا�صقج��ي، معت��رب�ً �أن هذ� 
�لذي كان  �أ�صا�صي". وقتل خا�صقج��ي  "�أم��ر 
يكت��ب مق��الت ر�أي يف �صحيف��ة "و��صنطن 
بو�ص��ت" �لأمريكي��ة ينتق��د فيه��ا �ل�صلط��ات 
عل��ى  �أكتوب��ر  م��ن  �لث��اين  يف  �ل�صعودي��ة، 
�أي��دي عنا���رس �أم��ن �صعودي��ني مقربني من 
ويل �لعه��د حمم��د ب��ن �صلم��ان يف قن�صلي��ة 
ب��الده يف �إ�صطنب��ول. وح��ول �صوري��ا، �ص��دد 
�لأم��ني �لع��ام عل��ى �أن �أي خط��ة بخ�صو�س 
بثالث��ة  تتمت��ع  �أن  عليه��ا  �صمالها يتع��ني 
�لأر��ص��ي  وح��دة  �أ�صا�صية؛ ه��ي:  عنا���رس 
�ل�صوري��ة، و�لأخذ يف �لعتبار م�صاغل تركيا 
�مل�رسوع��ة، و�لعرت�ف بالتن��وع يف �صوريا. 
ويف �ل�ص��اأن �ليمن��ي، �عت��رب �أن "�تفاق وقف 
�إط��الق �لنار �لذي مت �لتو�ص��ل �إليه بو�صاطة 
�لأمم �ملتحدة فت��ح ناف��ذة �أمل لإنه��اء �أكرب 
�إ�ص��ارة  يف  �لع��امل"،  يف  �إن�صاني��ة  ماأ�ص��اة 
�إىل �تف��اق �ل�صويد ب��ني �حلكوم��ة وجماع��ة 
�لوحي��دة  �إن "�لأجن��دة  وق��ال:  "�حلوث��ي". 
�لت��ي يعمل عليها موظف��و �لأمم �ملتحدة يف 
�ليمن ه��ي من �أج��ل خدمة م�صال��ح �ل�صعب 
�ليمن��ي". كذلك �أو�صح غوتري���س �أن �لعامل 
ب��ات بحاج��ة �إىل نظ��ام متع��دد �لأط��ر�ف 
�أكر م��ن �أي وقت م�ص��ى، ملو�جهة حتديات 
تغ��ر �ملن��اخ و�لهجرة و�لإره��اب و�صلبيات 
�لعومل��ة. و�أردف قائ��اًل: "عندما يرى �لنا�س 
عندم��ا  �مل�ص��ار،  خ��ارج  عاملي��ًا  �قت�ص��اد�ً 
ي�صع��رون باأنهم ل ميلكون �أي فر�صة، ولي�س 
لديه��م �أي �أم��ل، فاإن ع��دم �ل�صتق��ر�ر وعدم 

�لثقة �صيتبعان ذلك بالتاأكيد".
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مع تجدد االحتجاجات.. مذكرات توقيف لصحفيين وناشطين خارج السودانوفاة آخر أفراد العائلة العثمانية في لبنان

�صيع��ت �ول �م���س �جلمع��ة يف جن��ازة حا�ص��دة، بيلون 
ه��امن �صلط��ان، �بن��ة فاطمة �لزه��ر�ء �صلط��ان، حفيدة 
�ل�صلط��ان �لعثم��اين عب��د �ملجي��د �لأول، �إىل مثو�ه��ا 
�لأخر يف مد�فن �لبا�صورة و�صط بروت، عن عمر ناهز 
101 ع��ام. و�أدى مئات �مل�صلني �صالة �جلنازة على 
�لر�حل��ة يف جامع �لب�صطة �لتحتا �لأثري، قبل �أن تنقل 

�إىل مد�ف��ن �لعائل��ة يف مقربة �لبا�ص��ورة و�صط بروت، 
مب�صارك��ة �ل�صف��ر �لرتكي ه��اكان ت�ص��اكل، وح�صد من 
�ملو�طن��ني. وكانت �لر�حلة بيل��ون �ألبان هامن �صلطان 
عثم��ان �أوغلو ، �ملولودة يف تركي��ا عام 1918، و�لتي 
غ��ادرت �لبالد عام 1924، ق��د و�فتها �ملنية �خلمي�س 
يف منزلها بالعا�صمة �للبنانية. وبعد �لدفن، ��صتذكرت 
�صينييا ياف��وز �لبان عثمان �أوغلو �بنة �صقيق "بيلون" 
حما�ص��ن �لفقي��دة، و�لت��ي كان��ت تعي���س معه��ا ه��ي 

و�صقيقه��ا، موؤك��دة �أنه��ا كانت حمب��ة للنا���س وقوية. 
و�أو�صح��ت لالأنا�ص��ول �أن للفقي��دة �بنة تدع��ى ناهدة 
ح�ص��ن �جلار �هلل، ولديها �صقي��ق هو "يافوز باي"، وهو 
يف �مل�صت�صفى حاليا. و�أ�صافت "�صحت �لفقيدة لأجلنا 
بع��د هجرتنا م��ن تركيا وت�صتتنا خ��ارج بالدنا، لأنها 
كانت �مر�أة قوية. وتابعت "�أ�صكر تركيا و�لرئي�س رجب 
طي��ب �أردوغان و�ل�صف��ارة �لرتكية لوقوفه��م بجانبنا، 

لأنه مل يعد لدينا �صباب يف �لعائلة".

�أ�صدرت نيابة �أمن �لدولة بال�صود�ن مذكر�ت توقيف بحق 
38 �صحفيًا ونا�صطًا �إلكرتونيًا، بع�صهم خارج �لبالد، يف 
وقت جتدرّدت فيه �لحتجاجات بعدد من مناطق �لعا�صمة 
�خلرطوم. و�أفادت قن��اة "�صود�نية 24"، باأن "نيابة �أمن 
�لدول��ة �أ�صدرت بالغات بح��ق 38 متهمًا؛ مبوجب �ملو�د 
66 و69 و77 م��ن �لقان��ون �جلنائ��ي، و�ملادة 17 من 

قانون جر�ئ��م �ملعلوماتية". و�أو�صح��ت �لقناة �أن �ملو�د 
�لقانوني��ة تتعلرّ��ق ب�"�لتحري�س، و�لإزع��اج �لعام، ون�رس 
�لأخبار �لكاذبة، و�لإخ��الل بال�صالم و�لطماأنينة �لعامة، 
و�إ�صان��ة )ت�صويه( �صمعة �صخ�صي��ات طبيعية و�عتبارية". 
و�صمل��ت لئحة �لتهام �صحفي��ني ونا�صطني �إلكرتونيني، 
بينه��م 28 يقيم��ون خ��ارج �ل�ص��ود�ن، و�أ�ص��درت بحقهم 
�أو�مر توقيف، وفق �مل�صدر نف�صه. ُي�صار �إىل �أن �لنا�صطني 
و�ل�صحفي��ني يعتمدون يف د�خل �ل�صود�ن وخارجها على 

مو�قع �لتو��صل �لجتماعي يف ن�رس �أخبار �لحتجاجات 
�لت��ي ت�صهدها �لب��الد؛ من خ��الل �ل�ص��ور و�لفيديوهات. 
�لعا�صم��ة  �أحي��اء  وجت��درّدت، �لحتجاج��ات بع��دد م��ن 
�ل�صود�ني��ة �خلرطوم، يف حني �أعلنت جلنة �أطباء �ل�صود�ن 
"ب��ري" �رسق��ي �خلرط��وم، متاأث��ر�ً  وف��اة متظاه��ر يف 
بجر�ح��ه. وي�صه��د �ل�ص��ود�ن، من��ذ 19 دي�صم��رب �ملا�صي، 
�حتجاجات مندرّدة بتده��ور �لأو�صاع �ملعي�صية ومطالبة 

ت عدة مدن بينها �لعا�صمة. باإ�صقاط �لنظام، عمرّ
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