
ق��ال الرئيس السوداني عمر البشير ، أم��س  األح��د، إن 
مخربني من أعداء الوطن وبعض األحزاب استغلوا التظاهرات 
، مشددا على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه واستقراره 

وسالمة أراضيه.
وأضاف البشير أن الوصول إلى السلطة يتم عبر صناديق 
االق��ت��راع، مشيرا إل��ى أن الشباب ه��م مستقبل ال��س��ودان 
وستحقق الدولة مطالبهم العادلة، مبديا في الوقت ذاته 

احترامه للشباب الذين تظاهروا بحثا عن أوضاع أفضل.
وفرقت األجهزة األمنية السودانية، بقنابل الغاز املسيلة 
للدموع احتجاجات طالبية في عدد من اجلامعات بالعاصمة 
اخلرطوم من بينها جامعة السودان العاملية وجامعة الرازي.

في غضون ذلك، أكد الفريق أول د. ركن كمال عبداملعروف 
رئيس األرك���ان املشتركة أن ال��ق��وات املسلحة ف��ي أحسن 
حاالتها وهي أكثر قوة ومتاسكا وأنها منتبهة لكل مايحاك من 
مؤامرات في حق السودان وأنها ستظل تضطلع مبهامها على 
الوجه األكمل حفاظا على القيم واملوروثات وتصديا ألعداء 

الوطن.
وشهد السودان ه��دوء نسبيا، ولم تسجل مظاهرات في 
العاصمة اخل��رط��وم، ول��م ت��رد أي أخبار عن مظاهرات في 

الواليات األخرى.
في السياق نفسه جدد احتاد املهنيني السودانيني دعوته 
للمحتجني إلى مزيد من التظاهرات في أرجاء البالد، بينها 
مسيرة نحو البرملان ف��ي اخل��رط��وم لتقدمي م��ذك��رة تدعو 

الرئيس البشير للتنحي.
واستدعت السلطات السودانية مدير مكتب »العربية« في 
اخلرطوم، الزميل سعد الدين حسن، للمرة الثانية، منذ بدء 

االحتجاجات.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات، عقب قرار 

احلكومة رفع أسعار اخلبز.
وتصاعدت حّدة االحتجاجات منذ ذلك احلني، لتتحّول إلى 
تظاهرات واسعة ضّد حكم الرئيس عمر البشير املستمّر منذ 
ثالثة عقود، أسفرت عن اندالع مواجهات مع قّوات األمن ُقتل 

فيها العديد من األشخاص.
وق����ال احت����اد امل��ه��ن��ي��ني ال��س��ودان��ي��ني ال��ه��ي��ئ��ة املنظمة 
لالحتجاجات في السودان في بيان »ندعوكم للمشاركة في 
مسيرة الشهداء 20 يناير في أم درم��ان والتي ستتجه إلى 
مبنى البرملان كما ستتزامن معها تظاهرات في عدد من مناطق 
البالد«. وتابع االحتاد الذي يضّم أطباء ومهندسني وأساتذة 
جامعات أّن »احملتجني سيقدمون للبرملان مذكرة تدعو 

البشير للتنحي«.
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3 قتلى مدنيني بانفجار حافلة في عفرين السورية
أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان، أمس األحد، بوقوع 3 

قتلى مدنيني بانفجار حافلة في مدينة عفرين السورية.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن 
»االنفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في حافلة في وسط مدينة 
عفرين«، وقد أسفر االنفجار أيضاً عن إصابة 9 أشخاص بجروح 
بينهم مدنيون ومقاتلون. ويصادف من العام املاضي، قيام 

اجليش التركي ومعه مسلّحون موالون له من املعارضة السورية 
املسلّحة بشن هجوم على مدينة عفرين شمال غربي البالد، حيث 
متكنوا بعدها من السيطرة على املدينة السورية في 18 مارس 
من العام نفسه. وأدت العملية العسكرية التي أطلقت عليها 
أنقرة اسم »غصن الزيتون« إلى تهجير أكثر من نصف السكان 
من عفرين، وفق أرق��ام األمم املتحدة، إضافة لفقدان العشرات 

منهم حياتهم إلى جانب مئات اجلرحى. ومنذ ذلك احلني، تستمر 
االنتهاكات ضد السكان من قبل فصائل عسكرية تدعمها تركيا، 
وتعد أكبر تلك االنتهاكات اخلطف مقابل فدية، والسطو على 
ممتلكات املدنيني، كالبيوت والسيارات وأشجار الزيتون، بحسب 
ما أفادت تقارير ملنظمة »هيومن رايتس وتش« الدولية، وكذلك 

شهادات من األهالي واملرصد السوري حلقوق اإلنسان.

رئيس األركان : قواتنا منتبهة ملا يحاك ضدنا

البشير: مخربون من أعداء الوطن وأحزاب استغلوا التظاهرات
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التحالف يضرب مخازن الدرون 
خالل عملية نوعية في صنعاء
أعلن حتالف دع��م الشرعية في اليمن عن استهداف 7 مرافق 
عسكرية تابعة للميليشيات في صنعاء وأكد املتحدث باسم التحالف 
العقيد تركي املالكي أن الغارات استهدفت أماكن تخزين الطائرات 

بدون طيار ومرافق التدريب احلوثية.
كما شدد احلالف على أنه لن يسمح مليليشيات احلوثي بامتالك 
قدرات نوعية تهدد األمن اإلقليمي. وكانت مصادر للعربية أفادت في 
وقت سابق أن طيران حتالف دعم الشرعية في اليمن قصف مواقع 
احلوثيني شمال غربي صنعاء. وأضافت املصادر أن غارات التحالف 
استهدفت مقار لعناصر احل��رس الثوري اإليراني وح��زب الله في 
صنعاء، كما أكدت أن التحالف جمع معلومات عن تلك األهداف منذ 
أكثر من شهر. كما كشفت أن التحالف استهدف معسكرات تدريب 
امليليشيات في الفرقة األول��ى م��درع. إلى ذل��ك، استهدفت مقاتالت 
التحالف قاعدة الديلمي العسكرية ومعسكر الصيانة، وقصفت أيضاً 

معسكر احلفاء ومعسكر النهدين في دار الرئاسة في صنعاء .
كما شن طيران التحالف غارتني باجتاه منطقة احلصبة شمال 
العاصمة اليمنية. وكان التحالف أعلن في وقت سابق عن عملية 
عسكرية سينفذها في صنعاء، تستهدف شبكة الطائرات املسيرة 
التابعة للمليشيات احلوثية داعيا املواطنني إلى االبتعاد عن املواقع 
التي سيقوم باستهدافها في صنعاء، مشيراً إلى أن القصف يتوافق 
مع القانون الدولي اإلنساني. وق��ال العميد عبده مجلي املتحدث 
باسم اجليش اليمني في مأرب، في حديث للعربية أن التحالف قصف 
أهدافا محددة داخل قاعدة الديلمي اجلوية، كما قصف مركزا للقيادة 
والسيطرة تابعا للحوثيني. وأضاف أن اجليش الوطني حقق تقدما 
على األرض تزامنا مع غارات التحالف، مشددا في السياق ذاته على 
أنهم حريصون كل احلرص على سالمة املواطن اليمني، وأن معظم 

املناطق املستهدفة عسكرية خالية من املدنيني.

الضامن  ت��ط��ال��ب  ك��ردي��ة  وث��ي��ق��ة 
الروسي باالعتراف بإدارة ذاتية

كشفت ورق��ة خريطة طريق قدمها مسؤولون أك��راد سوريون 
إلى الضامن الروسي، ونصت على 11 بندا تتضمن اعتراف دمشق 
باإلدارة الذاتية شمال شرقي البالد ودستور جديد يضمن املشاركة 
في الثروات الطبيعية وإلغاء اإلج��راءات التمييزية مقابل اعترافهم 
بالرئيس املنتخب بشار األسد ومركزية الدولة وحدودها وعلمها 
وجيشها. وق��ال قيادي ك��ردي ل�«الشرق األوس��ط« إن املسؤولني 
األكراد سلموا اجلانب الروسي خريطة طريق مفصلة ملبادئ كان قائد 
وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو طرحها خالل زيارتني 
غير معلنتني إلى دمشق وموسكو نهاية العام املاضي، على أن يكون 

اجلانب الروسي ضامنا ألي اتفاق بني دمشق واألكراد.
وبعد إع��الن الرئيس دونالد ترمب نهاية العام املاضي نيته 
االنسحاب الكامل والسريع من سوريا، زار حمو حميميم ثم دمشق 
والتقى بحضور قادة في اجليش الروسي مدير مكتب األمن الوطني 
اللواء علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب ورئيس شعبة 
االستخبارات العسكرية. كما زار العاصمة الروسية في 29 ديسمبر 
كانون األول، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس األركان 
فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة العمليات في هيئة األرك��ان 

سيرغي رودسكوي.
وبحسب القيادي، فإن الورقة تضمنت 11 بندا، ستة تلبي مطالب 
دمشق وخمسة تلبي مطالب اجلانب الكردي، إذ نصت املبادئ على 
أن سوريا دولة موحدة واالعتراف بحدودها الدولية وأنها دولة 
مركزية وعاصمتها دمشق وأن الرئيس املنتخب، أي الرئيس بشار 

األسد، هو رئيس كل السوريني مبوجب انتخابات جرت في 2014.

قوات االحتالل تخطر عائلة أسير فلسطيني بهدم منزله
س��ل��م��ت ق�����وات االح���ت���الل 
اإلسرائيلي أم��س  االح��د عائلة 
األس���ي���ر ع��اص��م ال��ب��رغ��وث��ي 
اخ��ط��ارا بهدم منزله في قرية 
كوبر القريبة من مدينة رام الله.
وقال شهود عيان للصحفيني إن 
قوات االحتالل اقتحمت القرية 
وسلمت والدته االخطار بهدم 

املنزل.
واع��ت��ق��ل��ت ق���وات االح��ت��الل 
البرغوثي قبل نحو أسبوعني 
غ��رب رام الله وتتهمه بتنفيذ 
عملية إطالق النار التي وقعت 
ق����رب م��س��ت��وط��ن��ة )ج��ف��ع��ات 
اس����اف( وق��ت��ل فيها جنديان 
إسرائيليان وذل��ك بعد اعالن 

االحتالل اغتيال شقيقه صالح.
وقال نادي األسير إن األسير 
عاصم يتعرض لتحقيق قاس 
من قبل سلطات االحتالل التي 
تعتقل والده )66 عاما( وحولته 
الى االعتقال اإلداري دون تهمة 
او تقدمي الئحة اتهام كما تعتقل 

هدم منزل مواطن فلسطينياثنني اخرين من أبنائه.

املعارضة اجلزائرية تتجه ملقاطعة االنتخابات الرئاسية
حت��دد م��وع��د ان��ط��الق س��ب��اق ان��ت��خ��اب��ات الرئاسة 
باجلزائر، ولم يتحدد املشاركون فيه بعد. كما ال يزال 
الغموض محيطاً بصاحب األل��ق��اب األرب��ع السابقة، 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أم��ا ردود أفعال األط���راف السياسية عقب إص��دار 
بوتفليقة مرسوماً حدد مبوجبه الثامن عشر من إبريل 
املقبل موعداً النتخابات الرئاسة تتلخص مبناشدات 

بإعادة الترشح مقابل تشكيك وتهديد باملقاطعة.

فقد أصدر حزب التجمع الوطني الدميقراطي، حتت 
قيادة رئيس ال��وزراء، أحمد أويحيى، بياناً طالب فيه 
باستمرار مسار البناء حتت قيادة بوتفليقة، مطالباً إياه 

بإعادة الترشح.
كذلك جاء الدعم والوفاء الثابت للرئيس اجلزائري 
في بيان حزب جتمع أمل اجلزائر، الذي دعا بوتفليقة 

للترشح لالستحقاق الرئاسي.
أما الدعم الالمشروط والال محدود في والية جديدة، 

فجاء في بيان رئيس املنظمة الوطنية للزوايا، أكبر 
جتمع للطرق الصوفية.

وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر، أك��د رئ��ي��س جبهة العدالة 
والتنمية املعارضة أن االنتخابات القادمة لن تكون 
نزيهة، وأنه لن يشارك فيها بعد أن تعلم من جتاربه 

السابقة.
ويتوافق هذا املوقف مع تصريحات رئيس حزب جيل 
جديد، ال��ذي قال إن ترشيح بوتفليقة لوالية خامسة 

سيكون له تداعيات سلبية نظراً لظروفه الصحية 
التي جتعله غير قادر على إدارة البالد، مؤكداً مقاطعة 

املعارضة لالنتخابات في حال حدوث ذلك.
وكما يرى املراقبون، ففي حال عدم مشاركة بوتفليقة 
في االنتخابات، سيصبح هناك بصيص أمل للمعارضة 
قد يدفعها خلوض السباق رغم عدم جاهزيتها. أما إعالن 
الرئيس للترشح فهو بالنسبة لهم إعالن لفوزه حتى 

وهو اليزال على خط البداية.

ان�������ف�������ج�������ار ي����س����ت����ه����دف 
ن�������ق�������ط�������ة ع�����س�����ك�����ري�����ة 

مبحيط دمشق
أف��ادت وسائل إع��الم موالية للنظام السوري، 
بوقوع تفجير ق��رب املتحلق اجلنوبي للعاصمة 

دمشق، ووقوع إصابات.
من جهته، أك��د مدير املرصد ال��س��وري حلقوق 
اإلنسان، في اتصال هاتفي مع احلدث، أن التفجير 
اس��ت��ه��دف نقطة عسكرية ق���رب املتحلق جلهة 
كفرسوسة، وق��د مت إغ��الق الطرق امل��ؤدي��ة ملوقع 
االنفجار وتوجه سيارات اإلسعاف واإلطفاء إلى 
املكان، مضيفاً أن قتلى وجرحى سقطوا، لكن ال 
معلومات دقيقة حتى اآلن عن هوية املصابني، أو 

هوية الشخصية األمنية التي استهدفت.
وذّكر بأن تلك املنطقة شهدت أول تفجير انتحاري 
في 23 ديسمبر 2011 حني استهدف تنظيم القاعدة 

اجتماعاً أمنياً.
إل��ى ذل��ك، أف���ادت م��ص��ادر أخ��رى ب��أن األجهزة 
األمنية أحبطت تفجيراً ثانياً، عبر تفكيك عبوة 
ناسفة، ومالحقة ع��دد من الفاعلني، حيث أغلقت 
الطرق املؤدية للمتحلق من جهة كفرسوسة واملزة 

وجسر الزاهرة.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« عن مصادر طبية 
قولها، إن ع���دداً م��ن القتلى سقطوا ف��ي انفجار 
كفرسوسة، مؤكدة أن األجهزة األمنية ضربت طوقا 

أمنيا حول موقع االنفجار.
يذكر أنه منذ العام 2011، بقيت دمشق نسبياً 
مبنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البالد، إال أنها 
تعرضت لتفجيرات عدة تبنت معظمها تنظيمات 
متطرفة. كما كانت عرضة لقذائف من قبل الفصائل 
املعارضة حني كانت تسيطر على أحياء في أطرافها 
وم��ن��اط��ق ف��ي محيطها. وإث���ر عمليات عسكرية 
واتفاقات إج��الء مع الفصائل املعارضة، متكنت 
ق��وات النظام السوري في مايو العام 2018 من 
استعادة السيطرة على كافة أحياء مدينة دمشق 
ومحيطها. ولم تشهد العاصمة منذ فترة طويلة أي 
تفجيرات، لكن جرى استهداف مناطق قربها في 

قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه.
وباتت قوات النظام تسيطر على أكثر من 60% 
من مساحة البالد. وتسبب النزاع السوري منذ 
اندالعه في 2011 مبقتل أكثر من 360 ألف شخص، 
وأح��دث دم��اراً هائالً في البنى التحتية، وتسبب 
بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البالد 

وخارجها.

املعارضة السورية: العملية السياسية مصابة ب� »الشلل«
اعتبر رئيس هيئة التفاوض السورية املعارضة 
نصر احل��ري��ري غ��داة لقائه املبعوث ال��دول��ي إلى 
سوريا أن غياب اإلرادة الدولية حال دون جناح 
األمم املتحدة في دفع العملية السياسية واملصابة 

حالياً ب�«الشلل«.
وأك��د احلريري التزام هيئة التفاوض، املمثلة 
ألطياف واسعة من قوى املعارضة، السعي للتوصل 

إلى حل سياسي برعاية األمم املتحدة في جنيف.
ويواجه غير بيدرسون، الدبلوماسي املخضرم 
الذي بدأ مهامه كمبعوث األمم املتحدة الرابع إلى 
سوريا خلفاً لستيفني دي ميستورا، مهمة صعبة 
تتمثل بإحياء املفاوضات في األمم املتحدة، بعدما 
اصطدمت كافة اجلوالت السابقة التي قادها سلفه 

مبطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وزار بيدرسون دمشق للمرة األولى منذ تسلمه 

مهامه والتقى وزير اخلارجية وليد املعلم، ثم توجه 
إلى الرياض واجتمع اجلمعة بهيئة التفاوض.

وغ��داة لقائه بيدرسون، قال احلريري لوكالة 
فرانس برس إن »بيدرسون هو املبعوث الرابع، 
وكان هناك مبعوثون مخضرمون قبله، وأعتقد أن 
غياب اإلرادة الدولية الدافعة باجتاه احلل السياسي 
هي التي جعلت األمم املتحدة ومبعوثيها غير قادرين 

على القيام بشيء«.
واعتبر أن »العملية السياسية دخلت في حالة 
شلل واضحة لكل العالم«، لكن احل��ل السياسي 
يقتضي، وفق قوله، أن »تشترك اجلهود الدولية 
مع بعضها البعض ال أن تتنافس من أج��ل تبني 
العملية السياسية وأن تكون برعاية األمم املتحدة 

في جنيف«.
ومنذ بداية العام 2016، أج��رى دي ميستورا 

تسع ج���والت تفاوضية ف��ي جنيف م��ن دون أن 
حتقق أي تقدم في ظل مطالبة املعارضة على انتقال 
سياسي دون رئيس النظام السوري بشار األسد، 

وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.
وأك��د احلريري أن ال حل في سوريا »أفضل من 
احلل السياسي«، مضيفاً »نعتقد أن أي طرف في 
سوريا يؤمن بعكس ذلك، وأي جهة خارج سوريا 
تشجع على اإلميان عكس ذلك بإشاعة أن )النظام( 
انتصر واألزمة إلى زوال، فإمنا يطيل في أمد الصراع 

والعنف واملعاناة«.
وأش���ار إل��ى أن »ع���ودة الالجئني م��ن دون حل 
سياسي مستحيلة«، وكذلك األمر بالنسبة إلعادة 
اإلعمار إذ »ال ميكن لدول العالم احلر أن تضع أموال 
بيد نظام مجرم ليقوم بتأهيل البنى التحتية الذي 

هو دمرها«.

جانب من االحتجاجات


