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رئيس التحرير : أشرف عبد العزيز 400 جنيهرئيس مجلس اإلدارة  عوض محمد عوض يوسف
12 صفحة رقم رقم العدد٤058  االثنني 27 مارس 2023م   املوافق 5رمضان ١٤٤٤هـ

اخلرطوم – اجلريدة 
دفع رئيس مجلس السيادة االنقالبي 
البرهان،  عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق 
السياسية  للقوى  قوية  برسائل 
الرافضة لالتفاق االطاري، داعيا اياها 
السياسية  العملية  إلى  لالنضمام 
خالل  وق��ال  آرائهم.  عن  واحل��دي��ث 
االمني  االص��الح  ورش��ة  مخاطبته 
هنا  يطرح  م��ا  أم��س  والعسكري 
وتابع«  سوداني،  سوداني  طرح  هو 

خارج  املوجودين  للناس  بقول  وانا 
أقروا  تعالوا  السياسية  العملية 
الكالم دا، إذا لقيتوا ما بينفع اقعدوا 
لن  واضاف:  وتناقشوا.  الناس  مع 
إصالح  سبيل  في  عثرة  حجر  نقف 
اإلصالح  أن  مبينا  السودانية،  الدولة 
طويلة  عملية  والعسكري  األمني 

ومعقدة.
البعثة  رئيس  أكد  السياق  ذات  في 
األممية في السودان يونتامس، فولكر 

ورش��ة  أع��م��ال  فاحتة  ف��ي  بيرتس، 
أن  والعسكري،  األم��ن��ي  اإلص���الح 
معرفة  إلى  يهدف  اإلصالح  مفهوم 
املؤسسة  لتلك  ال��ق��وة  م��واط��ن 
العسكرية السودانية على مستوى 
اخملابرات  جهاز  الشرطة،  اجليش، 
هذه  ملناقشة  االستجابة  حيث  من 
الورشة مبا يحقق مزيد من املكتسبات 
للسودانيني، فإن العملية السياسية 

هي عملية سودانية بحته.

البرهان: لن نقف حجر عثرة في سبيل إصالح الدولة السودانية

اخلرطوم – اجلريدة 
والفعاليات  للمواكب  جدول  عن  اخلرطوم،  والية  مقاومة  جلان  تنسيقيات  أعلنت 
املبارك  الثوري سيتواصل في شهر رمضان  املد  أن  إلى  اللجان  في رمضان وأشارت 
ثورية  فعاليات  في 
مختلفة ومتنوعة، 
إفطارات  تتضمن 
لشهداء  مركزية 
أيام  ديسمبر  ثورة 
اآلت��ي��ة األح���د 11 
 18 األحد  رمضان، 
 25 واألحد  رمضان 
رمضان فيما يكون 
ي���وم اخل��م��ي��س 8 
 30 املوافق  رمضان 
)تصعيد  م���ارس 
 20 وي���وم  ثوري( 
أبريل(   11( رمضان 
تصعيد ثوري، ويوم 15 رمضان مليونية 6 أبريل )مركزية(، ويوم 29 رمضان- 20 أبريل 

)مليونية مركزية(.

اخلرطوم – فدوى خزرجي 
برأ املتحري الثاني العقيد شرطة حامد 
شانتينا ساحة املتهم الثالث )ترهاقا(، 
)برمية(، حيث  في قضية مقتل العميد 
قال في احملكمة التي ُعقدت أمس والتي 

أن  التحري،  ويومية  محضر  ناقشت 
بطعن  عالقة  له  ليس  الثالث  املتهم 
وقتل العميد أو أي دور في قتل العميد، 
ببعض  املتهمني  تربط  عالقة  توجد  وال 
في القضية، األمر الذي أثار تساؤل لدى 

املتهم  كان  إذا  حول  يدور  االتهام  هيئة 
ليس له دوراً ملاذا ظل موجوداً وميثل أمام 

احملكمة؟.

)تفاصيل بالداخل ص 2(

مقاومة الخرطوم تعلن عن جدول االحتجاجات في رمضان

مفاجآت في قضية مقتل العميد )بريمة( 

إدارة داخلية حسن 
إبراهيم مالك، ُتمهل 

الطالبات أسبوعًا
 إلخالء الداخلية

اخلرطوم - شذى الشيخ 
امل��دن  داخليات  طالبات  أعلنت 
الصناعية بالعاصمة، رفضهن قراراً 
من  الشهرية  السكن  رسوم  بزيادة 
للطالبة  جنيه  ألف   )30( الى   )10(
جنيه  أل��ف  وأرب��ع��ني  )القدمية( 
بينما  اجلديد،  للتسجيل  شهرياً 
وصندوق  الداخليات  إدارات  واجهت 
مبزيد  االحتجاجات  الطالب  دع��م 
بينها  التعسفية  اإلج���راءات  من 
إلى  ال��دخ��ول  من  الطالبات  منع 
في  طالبات  واشتكت  الداخليات، 
أوضاع  عن  ل�)اجلريدة(  حديثهم 
السكنية،  اجملمعات  داخل  مأساوية 
أن  الطالبات  من  ع��دد  وأوض��ح��ت 
مالك،  ابراهيم  حسن  داخلية  إدارة 
إلخالء  أسبوعاً  الطالبات  أمهلت 
وتخوفن  الصيانة،  بحجة  الداخلية 
من اخلطوة باعتبار إنه أنهن يواجهن 
رفضهن  بعد  اجلبري  االخالء  شبح 
التي  اجل��دي��دة  ال��رس��وم  تسديد 

وصفنها بالباهظة.

اخلرطوم – اجلريدة 
حتالف  باسم  الرسمي  املتحدث  حذر 
قوي إعالن احلرية اجمللس املركزي جعفر 
حسن، من محاوالت تقوم بها مجموعات 
احلالية  السياسية  للعملية  معارضة 
إلجهاض  السابق  النظام  من  وعناصر 
في  للمدنيني  السلطة  نقل  عملية 
الصياغة  جلنة  أن  مؤكداً  السودان. 

النهائية ملسودة االتفاق النهائي لنقل 
ينتظر  والتي  عملها  أكملت  السلطة، 
توطئة  املقبل  السبت  عليها  التوقيع 
احلادي  في  السلطة  هياكل  لتشكيل 
قد  كانت  باملقابل  أبريل.  من  عشر 
بتشكيل  الدميوقراطية  الكتلة  هددت 
تنجم  قد  موازية ألي حكومة  حكومة 

عن اخلطوات اجلارية.

الحرية والتغيير تحذر من محاوالت إجهاض العملية السياسية

في االجتماع الدوري للطوارئ

الصحة الخرطوم تقف على 
الوضع الصحى الراهن بالوالية 

اخلرطوم - شذى الشيخ 
أكد مدير إدارة التحصني باالدارة العامة للرعاية 
الصحية األولية بوزارة الصحة اخلرطوم السر 
يوسف، أن نسبة التغطية باحلملة القومية 
فايتمني  ونقص  األطفال  لشلل  لإلستجابة 
)أ(، والتي انتظمت الوالية خالل األيام املاضية 
في  التغطية  نسبة  بلغت  حيث   ،  %83،8
محلية جبل أولياء 95،2% . وقال في اجتماع 
الطوارئ الدوري، أن أبرز التحديات التي واجهت 
احلملة بالوالية حاالت الرفض وخاصة برياض 

االطفال.

نزاع على نظارة قبيلة 
يتسبب في مقتل 5 

أشخاص بشمال دارفور
اخلرطوم – اجلريدة 

محلية  رئ���اس���ة  ش��ه��دت 
غربي  كلم   )250( السريف 
دارفور  شمال  عاصمة  الفاشر 
هدوءا تاماً، بعد أن تدخلت قوة 
الصراع  من  للحد  عسكرية 
مع  والتعامل  األم��ن  وبسط 
عدد  إن  مصدر  وقال  املتفلتني، 
في  أشخاص   )5( بلغ  القتلى 
ودامية  مؤسفة  عنف  أحداث 

وقعت باحمللية.

تأجيل أولى جلسات محكمة 
الشهيد شعيرية

اخلرطوم – مزمل صديق 
الشهيد  بقتل  املتهم  محكمة  قررت 
محمد فيصل شعيرية، تأجيل اجللسة 
لطلب  استجابة  املقبل  األح��د  الى 
تقدم به محامي هيئة الدفاع، بتأجيل 
واجللوس  امللف  على  لإلطالع  اجللسة 
مع املتهم، ووافقت احملكمة على طلب 
أمس  جلسة  في  وذلك  الدفاع  هيئة 
جنايات  مبحكمة  انعقدت  التي  األحد 
علي  عثمان  الصادق  موالنا  أمام  مدني 
الشهيد  بقتل  املتهم  محاكمة  في 
البالغ  في  شعيرية  فيصل  محمد 
في  والشاكي   ،2022 لسنة   1670 رقم 
مساعد  واملتهم  الشهيد  والدة  البالغ 
النار  إطالق  خلفية  على  وذلك  شرطة 
شعيرية  فيصل  محمد  الشهيد  على 

وإصابته في عنقه.


