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ــرقم (٣٥٥٩/ب٢٠١٩/) في ٢٠١٩/١٠/١٦ قـرار يـقــضي فـيه احلـكم أصـدرت هـذه احملـكــمـة قـرارهـا ا
ـديـر الـعــام لـشـركــة الـتـأمـ ـدعـي ( ا ـدعى عــلـيه (جـمــال جـاسم مـحــمـد ) بـتــأديـته الى ا بــإلـزام ا
سدد الوطنية/إضافة لوظـيفته ) مبلغ قدره (تسعة مالي وخمسمائة ألف دينار) عن مبلغ التأم ا
صـاريف وجملهوليـة محل إقامتك حسب )  وحتمـله الرسوم وا توفي (يحي عـبود حس الى ورثـة ا
ؤيـد من اجلهة الرسمية تقرر تبليغك بـصحفت محليت بقرار احلكم أعاله بلغ القضائي ا شرح ا
ـدة الـقـانونـيـة وبـعـكسه سـيـكـتـسب احلكم ـقـررة قـانونـا وخالل ا ولك حق الـطعن بـه وفق الطـرق ا

الدرجة القطعية وفق األصول. 
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قــــال رئــــيـس مــــجــــلس الــــســــيــــادة
الــــــســـــــوداني امـس األربــــــعــــــاء إن
الــسـودان أعـاد فــتح مـجــاله اجلـوي
بـينـمـا قـال اجليش إن جـنـديـ قتال
وأصـيب أربـعـة خالل عـمـلـيـة سـحق
تمـرد قام به عـمالء أمنـيون سـابقون
مـرتــبـطـون بـالـرئــيس الـسـابق عـمـر
الـبشـيـر.وكـان العـنف أكـبر مـواجـهة
بـــــ احلــــرس الـــــقــــد وأنـــــصــــار
احلكـومـة اجلديـدة التي سـاعدت في
اإلطاحـة بـالبـشيـر في أبـريل نيـسان
بعد  30عامـا في السلـطة.وفي كـلمة

في وقت مـبـكـر امس األربـعـاء تـعـهد
رئــيس اجملـــلس الـــفـــريق أول عـــبــد
الــفــتــاح الــبــرهــان بــعــدم الــســمـاح
بــــحــــدوث أي انـــــقالب وأضــــاف أن
اجلـــيـش يـــســـيـــطــــر عـــلى مـــقـــرات
اخملــابــرات.وقـال الــبــرهـان ”جــمـيع
ـــقــــرات حتت ســـيــــطـــرة الـــقـــوات ا
واجملال اجلوي مفتوح.“وذكر سكان
ومــــصــــدر عـــســــكــــري أن الـــعــــمالء
األمـنـي الـسـابـق خـاضـوا مـعارك
مع جــنـود فـي الـعــاصـمــة اخلـرطـوم
لـعـدة سـاعـات إلى أن سـحـقت قـوات
احلــــكـــومـــة الــــتـــمــــرد أواخـــر يـــوم

الثالثاء.وقال مـحمد عثـمان احلس
رئـيـس أركـان اجلـيش يــوم األربـعـاء
”مـا حـدث الـيـوم من أحـداث يـعـتـبـر
تــــمـــردا.“وأضــــاف فـي خــــطـــاب أن
سقوط قتيل وأربعة مصاب خالل
سحق التـمرد يظـهر أن اجليش قادر
ا حدث بأقل خسائر على وضع حد 
كنـة.وأبلغ مصدر حـكومي رويترز
وظف السـابق في اخملابرات أن ا
وجهـاز األمن أغـلقـوا حقـلي نفط في
دارفــور بــســبب احــتــجــاجــهم عــلى
مــكــافــآت نــهــايــة اخلــدمــة. ويــنــتج
احلقالن نحو خمسة آالف برميل من

الـنـفـط يـومـيـا.وكـانت إعـادة هـيـكـلـة
اخملابـرات التي كـانت يومـا مرهـوبة
اجلــانب وواجــهت اتــهــامــات بــقـمع
ـعـارضـة أثنـاء حـكم الـبـشـيـر أحد ا
طـالب الـرئيـسيـة لالنتـفاضـة التي ا

أدت إلى رحيله.
الـى ذلك أفــــرغت طـــائــــرة ركـــاب من
طراز بوينغ  777تابـعة لـشركـة دلتا
األمــيــركــيــة وقـودهــا الــثالثــاء فـوق
إحــــدى ضـــــواحي مـــــديــــنــــة لــــوس
أجنـلــيس تـمــهـيـداً لــتـنــفـيــذ هـبـوط
ا أدّى إلصـابة حوالى اضطـراري 
 20طفالً و 10بالغ كـانوا في فناء

مـدرسة ابـتـدائيـة بـتهـيّـجات جـلـدية
وصعوبات طـفيفة في الـتنفّس.وقال
متحدّث باسم شركة الطيران لوكالة
فرانس برس إنّ طـائرة الرحـلة "دلتا
 "89كانت متّجهة إلى شانغهاي في
الــصــ حــ "واجــهت مــشــاكل في
ّـا اضطرها احملرّك" بعـيد إقالعها 
لــــــلـــــــعــــــودة إلـى مـــــــطــــــار لــــــوس
أجنليس.وأضاف أنّ الطائرة هبطت
بـــسالم قــرابـــة الــســاعــة  12ظــهــراً
بــالـتـوقـيـت احملـلّي لـكـنّــهـا قـبل ذلك
أفـرغـت خـزانـاتـهـا مـن الـوقـود "كـمـا
هـو مـنـصـوص عـلـيه في اإلجـراءات

ـــبــعـــة" بــقــصـــد الــتــخـــفــيف من ــتّ ا
حمولتـها وتقلـيص اخملاطر في حال
.ولكنّ اضطّـرت لـتنـفيـذ هـبوط طـار
كمـيّات من هـذا الوقـود سقـطت فوق
مدرسـة كـوداهي االبتـدائيـة الواقـعة
عـلى بـعد  25كـلم شـرق مـطـار لوس
أجنـــلــيس.وأكّـــدت فــرق اإلطــفــاء أنّ
حــوالى عــشــريـن طـفـالً وأحــد عــشـر
بالـغـاً أصيـبوا بـتهـيّجـات جلـدية أو
بــصـعــوبــات في الـتــنــفّس من جـرّاء
الــوقــود الـذي ألــقــته الـطــائــرة لـكنّ
إصاباتهم جميعاً كانت طفيفة إذ "لم
تـكن هـنــاك حـاجـة لـدخـول أيّ مـنـهم

سـتشـفى".وأوضحت مـنطـقة لوس ا
أجنــلـيس الــتـعــلـيــمـيـة أنّ الــتالمـذة
درسة كانوا في وعدداً من موظفي ا
الفنـاء ح أفرغت الطـائرة وقودها
وأنّـهـم "قـد يـكـونــوا تـعـرّضـوا لـرذاذ
الوقود أو اسـتنـشقوا أبـخرته".كذلك
فإنّ الوقود الذي أفـرغته الطائرة من
" بحسب على علـوّ "منخـفض نسبـياً
فـرق اإلطـفـاء أصـاب أيـضـاً مـدرسـة
أخـرى تــقع جـنـوب لــوس أجنـلـيس
لكن من دون أن يتـأثر أي من طالبها
أو مــوظـفـيــهـا به.وسـارعـت الـوكـالـة
ـدني ـراقـبــة الـطـيـران ا األمـيــركـيـة 

"أف إيـه إيه" إلـى اإلعالن عن أنّـــــهــــا
فـتــحت حتـقـيـقــاً في احلـادث.وقـالت
الـوكـالـة في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر إنّ
"هــنـــاك إجــراءات مــحـــدّدة تــتـــعــلق
ـغادرة أو بـإفـراغ وقـود الـطـائـرات ا
ـطارات األميـركية اآلتية مـن جميع ا
الـــــــكــــــبــــــرى".وأضـــــــافت أنّ "هــــــذه
اإلجـراءات تـنصّ عـلى وجـوب إفراغ
الــوقـود فـي مــنــاطق غــيــر مــأهــولـة
مـحدّدة بـشـكل جيّـد وفي الـعادة من
على ارتـفاعـات عالـية بـحيث يـتبـخر
الــوقــود ويــتــشــتّـت قــبل أن يــلــمس

األرض".


