
اعتبر الرئيس السوداني، عمر البشير أن 
ما مير به السودان اآلن من أزمات ومصاعب، 
ابتالءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها 
أكثر ق��وة، وش��دد على أهمية ب��ذل مزيد من 
العطاء، فيما شهدت واشنطن مظاهرات شارك 
فيها اآلالف من السودانيني أمام الكونغرس 

والبيت األبيض.
وق��ال »ط��وال مسيرة اإلن��ق��اذ ليس هناك 
ما يخجل أو يتوارى منه أي أح��د«، موضحا 
أنه رغم الكيد ضد السودان واألزم��ات التي 
تواجهه إال أنه لم ُيهزم ومستمر في مشروعات 

التنمية
كما أك��د البشير في خطابه أم��ام مجلس 
شورى احلركة اإلسالمية السودانية، السبت 
أن املتظاهرين ض��د حكومته يفعلون ذلك 

بحرية، كما ينظمون مؤمترات صحفية.
وأثنى على فترة ُحكم نظام اإلنقاذ، قائال 
إنها فجرت ث��ورة التعليم لُتحرر العقول 
ومتنح مزيدا من احلريات للتحرر من قيود 
الطائفية والقبلية، واعتبر أن الذين يتحدثون 
اآلن عن احلريات ويتظاهرون ضد احلكومة، 

ينظمون مؤمتراتهم الصحفية بكل حرية.
وق���ال البشير: »إن السلطة واحل��ك��م لم 
يكونا يوما غاية من الغايات، بل وسيلة لبناء 
مجتمع الدين واألخ��الق واملعرفة بالتركيز 

على اجلانب الروحي«.
إل��ى ذل��ك، دع��ا ق��ي��ادات وأع��ض��اء احلركة 
اإلسالمية السودانية لقيادة ما أسماها »نفرة 
كبرى« في األحياء بجميع الواليات لتصميم 

برامج وأنشطة دعوية للشباب والطالب.

في املقابل، دعا جتمع املهنيني السودانيني 
األح��د إل��ى مسيرات جديدة. وق��ال في بيان: 
»خ���روج���ك غ���دا وف���ي ك���ل ي���وم وتنظيمك 
لالحتجاج في كل املناطق هو تعبيرك احلقيقي 
عن رفضك للتعذيب والقتل ضد نظام البطش 

والتنكيل والقهر.«
وأضاف أن املوكب سيبدأ بالتحرك في متام 
الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت احمللي، على 

أن تلتزم جميع املسيرات بالعمل السلمي.
ك��م��ا دع���ا امل��ش��ارك��ني إل���ى رف���ع ال��الف��ت��ات 
واستخدام مكبرات الصوت والهتافات املوحدة 
واألع��الم الوطنية، تعبيرا عن وحدة الصف 

الوطني جتاه قضية رحيل النظام.
م��ن جهة أخ���رى، أرج���أت جلنة برملانية 
سودانية اجتماعا بشأن تعديل الدستور 
للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لوالية 
جديدة، وفق ما أف��ادت وسائل إعالم رسمية 

السبت.
وأفادت وكالة األنباء السودانية الرسمية 
»سونا« نقال عن رئيسة اللجنة الطارئة في 
البرملان بدريه سليمان قولها إنه مت تأجيل 
االجتماع »ل��دراس��ة التعديالت الدستورية 
إلى وقت يحدد الحقا«. وكان مقررا أن تعقد 
اجللسة األحد. ويدرس البشير، الذي يواجه 
حركة احتجاجية ف��ي أن��ح��اء ال��ب��الد ض��ده، 
الترشح لوالية ثالثة في االنتخابات املقررة 
العام املقبل. لكن ذل��ك يتطلب إق��رار النواب 
تعديال للدستور يسمح للرئيس بالترشح 

لواليتني مدة كل منهما خمس سنوات.
ويحظى ح��زب »امل��ؤمت��ر الوطني« ال��ذي 

يتزعمه البشير مع حلفائه بأغلبية كاسحة في 
البرملان. ورشح احلزب في أغسطس الرئيس 

خلوض انتخابات العام 2020.
وتشكلت اللجنة البرملانية أواخ��ر 2018 

للنظر في التعديالت الدستورية الضرورية 
كي يتمكن البشير من الترشح لوالية جديدة. 
وك��ان من املفترض أن تعقد أول اجتماع لها 

األحد.

ووص��ل البشير )75 عاما( إل��ى السلطة 
في 1989، وخ��اض أول انتخابات تشارك 
فيها أحزاب عدة في 2010. وفي 2015، فاز 
ب�%94 من األصوات بينما قاطعت املعارضة 

االقتراع. وأعلن الحقا أنه لن يترشح لوالية 
ثالثة. وتشير املجموعات احلقوقية إلى أن 
االنتخابات افتقدت إلى املصداقية في املرتني 

السابقتني.
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املصرية العريش  في  اإلرهابي  الهجوم  يدين  العربي  البرملان 
 دان البرملان العربي بأشد العبارات االح��د هجوما 
استهدف نقطة امنية مبدينة العريش بشبه جزيرة سيناء 
شمال شرقي مصر السبت واصفا اياه بأنه عمل »ارهابي 

جبان«. 
واكد رئيس البرملان العربي مشعل السلمي في بيان 

دعم البرملان ووقوفه مع مصر في حربها على االرهاب.

واشاد السلمي في هذا الصدد ب� »ابطال القوات املسلحة 
املصرية الذين يفشلون مخططات االره��اب« معربا عن 

ثقته بان االرهاب لن ينال من امن مصر واستقرارها.
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اجليش املصري يعلن توقيف 
2770 مهاجًرًا غير نظامي
أعلن اجليش املصري، توقيف 2770 مهاجًرا غير نظامي على احلدود 

الغربية )مع ليبيا( واجلنوبية )السودان( في نحو شهر. 
وقال املتحدث باسم اجليش املصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، 
إن قوات حرس احلدود متكنت خالل الفترة من 16 يناير املاضي إلى 12 
فبراير من ضبط وتوقيف 2770 فرًدا خالل عمليات التسلل والهجرة 
غير النظامية عبر احلدود الغربية واجلنوبية. ومتثل مصر- أكبر دولة 
عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر املتوسط، قبالة 
القارة األوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول 
األوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا. وأضاف البيان أنه مت 
اكتشاف وتدمير عدد 4 فتحات أنفاق على الشريط احل��دودى بشمال 

سيناء )شمال شرق(. 

ولي العهد السعودي يبدأ جولة 
آسيوية بزيارة باكستان

   
بدأ ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، في باكستان جولة 
آسيوية تشمل 3 دول. ووصل ولي العهد السعودي أمس، إلى العاصمة 
الباكستانية. وتأمل إسالم آباد التي أدى عجزها اخلارجي إلى انكماش 
االقتصاد، أن تقدم لها حليفتها منذ فترة طويلة مساعدة إلنقاذها، ورمبا 
يكون ذلك عبر استثمارات مبليارات الدوالرات في مصفاة أو في مجمع 
نفطي في جنوب البالد. وسيتوجه ولي العهد السعودي بعد ذلك إلى 
الهند، أين يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويناقش مسألة النفط 
مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصني 

اخلميس واجلمعة.

يبدأون  العراقيون  املعلمون 
إضرابًا عن العمل

بدأ املعلمون في غالبية املدن العراقية، األح��د، إضرابا عن العمل، 
احتجاجا على عدم تلبية احلكومة االحتادية ملطالبهم التي تقدموا بها 

عن طريق نقابة املعلمني طيلة السنوات املاضية.
وقال ياسني محمد عضو نقابة املعلمني  إن »املعلمني في محافظات 
مختلفة بدأوا إضرابا عن الدوام ليومني، تلبية لنداء اطلقته النقابة بهذا 
اخلصوص«. وأوضح محمد أن »ابرز املطالب التي بسببها جاء االضراب 
هو تراجع الواقع التربوي، خصوصا بعد خروج العراق من التصنيف 
الدولي اخلاص بجودة التعليم، وإصالح املناهج الدراسية التي باتت 
تؤثر على الطلبة واملعلمني«. وتابع »وع��دم منح املعلمني حقوقهم 
اخلاصة بالسكن واالمتيازات األخرى التي يحظى بها موظفو الدولة 
خصوصا في البرملان ورئاسة احلكومة«. وتابع محمد أن »املطالب ايضا 
تركزت على توفير األبنية املدرسية املناسبة، إذ توجد مئات املدارس 
الطينية، أو جلأت بعض املدارس الى نظام الفترات الثالثة لدوام الطالب 
وهذا يؤثر على املستوى العلمي لهم«. وعلى مدى األشهر املاضية تظاهر 
املئات من املعلمني في عدة محافظات وسط وشمالية وجنوبية مطالبني 
احلكومة االحتادية بصرف رواتبهم املتأخرة، وايقاف عملية االستقطاع 

من الرواتب الشهرية.

39 منقبا ًعن الذهب  اجلزائر: اعتقال 
أعلنت وزارة الدفاع الوطني اجلزائرية أن اجليش أوقف 39 منقبا 

عن الذهب، خالل عمليات متفرقة في بتمنراست اجلزائرية.
وجاء على املوقع الرسمي لوزارة الدفاع اجلزائرية أنه »في إطار 
محاربة التهريب واجلرمية املنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي، خالل عمليات متفرقة بتمنراست، عني قزام، برج باجي 
مختار وجانت 39 منقبا عن الذهب«. وأكد البيان أن قوات اجليش 
اجلزائري ضبطت مسدسا رشاشا من نوع كالشنيكوف وسيارتني 
دفع رباعي وشاحنتني و18 مولدا كهربائيا و09 دراجات نارية و03 
أجهزة للكشف عن املعادن و15 مضخة كهربائية، باإلضافة إلى 

أطنان من الغذاء وكميات كبيرة من الوقود.

علماء اليمن يدعون القبائل لدحر احلوثيني

توسع املعارك في حجور وإحباط هجوم للميليشيا
توسعت املعارك الدائرة بني قبائل 
حجور التابعة ملديرية كشر التابعة 
حملافظة حجة، وجماعة احلوثي 
املسلحة، إلى مناطق مديرية أفلح 
الشام من اجلهة اجلنوبية، حيث 
أفشلت قبائل ح��ج��ور ف��ي مديرية 
كشر مبحافظة حجة هجوما التفافيا 
ملليشيا احلوثي، استهدف منطقتهم 
من اجتاه مديرية أفلح الشام، فيما 
قتل 30 من ميليشيا، بينهم عدد من 
القياديني في اشتباكات مع القبائل. 
بينما دعا علماء اليمن القبائل إلى 

دحر احلوثيني.
وان���دل���ع���ت االش���ت���ب���اك���ات بني 
الطرفني، في مناطق النيد وسوق 
دوبع وجبل جمانة في بني رسام، 
التابعات ملديرية أفلح الشام جنوبي 
ك��ش��ر. وق��ال��ت م��ص��ادر إن امل��ع��ارك 
تسببت ف��ي إغ����الق س���وق دوب��ع 
مبديرية أفلح الشام، من قبل أصحاب 
احمل��ال التجارية، ون��زح العشرات 
م��ن ال��ت��ج��ار وال��س��ك��ان م��ع اش��ت��داد 
االشتباكات. ولفت إلى أن املقاومة 
متكنت من السيطرة على جبل وذراع 
النيد احل���دودي م��ع مديرية كشر، 
باإلضافة إلى إعطاب طقمني وقتل 

عناصر احلوثي املوجودين عليها.
وذك���رت م��ص��ادر قبلية أن قائد 
املقاومة ف��ي قبيلة ع��ذر مبحافظة 
ع��م��ران ال��ش��ي��خ ص��ال��ح ب��ن س��ودة 
وص����ل م��ن��ط��ق��ة ح���ج���ور، وان��ض��م 
ملقاتلي القبيلة، فيما أرسلت املليشيا 
ت��ع��زي��زات ك��ب��ي��رة إل���ى امل��ن��ط��ق��ة، 
وهاجمت منطقة حجور من اجتاهني، 
األول من جنوب مديرية كشر باجتاه 
م��دي��ري��ة أف��ل��ح ال��ش��ام، واآلخ���ر من 
منطقة العبيسة شرق املديرية من 

اجتاه محافظة عمران.
ووفقا لهذه املصادر، متكنت قبائل 

حجور م��ن ص��د الهجوم االلتفافي 
على منطقتهم، وقتلوا 30 من عناصر 
املليشيا، بينهم عدد من القياديني، 
فيما س��ان��دت م��ق��ات��الت التحالف 
قبائل حجور، واستهدفت جتمعات 
وتعزيزات للمليشيا في املنطقة، 
ودمرت عدة سيارات وأسلحة، فيما 
شهدت القوى موجة ن��زوح كبيرة، 
وبالذات قرى بني شرية وبني رسام 
والشعاثمة وبني ش��وس، بسبب 
القصف العشوائي للمليشيا على تلك 

املناطق.
وحسب امل��ص��ادر، ف��إن املليشيا 
قصفت أي��ض��ا ق���رى »ال��ط��الح��ي��ة« 
و»ال��ش��ع��اث��م��ة« و»ب��ن��ي رس���ام«، 

بقذائف الهاون من مواقع متركزهم 
في منطقة النيد أفلح الشام، إال أن 
القبائل ص��دت الهجوم ال��ذي شنته 
املليشيا، واستهدف السيطرة على 
جبل جمانه االستراتيجي في منطقة 

بني رسام.
وأفادت مصادر بأن املليشيا، شنت 
حملة اعتقاالت لعدد من شيوخ قبائل 
عذر والعصيمات، للحد من اتساع 
رقعة االنتفاضة القبلية. وقالت 
املصادر إن مليشيا احلوثيني دفعت 
خالل الساعات املاضية، تعزيزات 
عسكرية باجتاه محافظة عمران، 

ملواجهة االنتفاضة القبلية.
ودعا القيادي في مقاومة حجور، 

الشيخ عبد املجيد منصور املالكي، 
قبائل ومشائخ مديرية أفلح، إلى 
احل��ف��اظ على ب��الده��م، وجتنيبها 
ال��دم��ار، وع��دم حتويلها إل��ى ساحة 
حرب ومعسكرات لتحشيد املليشيا 

ضد أبناء حجور.
وق���ال كيل وزارة اإلع����الم، عبد 
الباسط القاعدي، أن معركة قبائل 
حجور مبحافظة حجة شمال غربي 
البالد، ضد احلوثيني، بإمكانها أن 
تكون مفصلية في معركة اليمنيني 
مع احلوثي، وبإمكانها قلب املوازين 
ملصلحة الشرعية. ودعا وكيل وزارة 
اإلع��الم، عبد الباسط القاعدي، إلى 
اإلس����راع مب��س��ان��دة قبائل حجور 

من قبل اجليش اليمني والتحالف 
الداعم للشرعية، مبختلف الطرق 
املمكنة. وبحسب تقدير القاعدي، فإن 
مناطق قبائل حجور »هي الطريق 
إلى صنعاء، ووصول قوات اجليش 
الوطني إليها، معناه الوصول إلى 
م��دي��ري��ة قفلة ع���ذر، وب���الد قبائل 
حاشد، والتقاء اجليش من جهتي 
ال��غ��رب وال��ش��رق، واإلط��ب��اق على 
صعدة«. إلى ذلك، نائب رئيس هيئة 
علماء اليمن الشيخ أوض��ح أحمد 
املعلم، أن انتفاضة قبائل حجور، 
ُتعبر عن عزة وأنفة القبائل اليمنية، 
وأن تلك القبائل ال بد أن تنتفض أبية 

شامخة.

أثنت على مساهماتها في أفغانستان

واشنطن تبحث مع قطر
 حتسني بنية قاعدة »العديد« 

 قالت وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( إن القائم 
بأعمال وزير الدفاع االميركي باتريك شاناهان بحث 
مع امير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مجموعة 
واسعة من القضايا الدفاعية واإلقليمية »مبا في 
ذلك عرض قطر السخي لتحسني البنية التحتية في 

قاعدة العديد اجلوية«.
وقالت الوزارة في بيان مساء السبت إن شاناهان 
أع��رب خ��الل اللقاء ال��ذي عقد على هامش اعمال 
)م��ؤمت��ر ميونيخ ل��أم��ن( ف��ي ميونيخ ع��ن شكره 
ألمير قطر على التزام ب��الده بالشراكة مع األف��راد 
العسكريني األميركيني ومساهمات قطر في بعثة 
الدعم في أفغانستان مشيرة إلى أنها »أمثلة على 

عالقاتنا الدفاعية الدائمة«.
وأش��ارت إلى أن اللقاء بني اجلانبني تطرق إلى 
بحث عدد من القضايا الثنائية وتعزيز العالقات 

الدفاعية بني البلدين.

قوات الشرعية عند إحدى جبهات القتال 

احتجاجات السودان

اجتماعها تؤجل  البشير  ترشح  تدرس  جلنة 

عمر البشير: ما يعيشه السودان ابتالء سيخرج منه أكثر قوة

أمير قطر الشيخ متيم بن حمد

4 صهاينة بينهم شرطي  إصابة 
بعمليات طعن في القدس وحيفا

أعلنت شرطة االحتالل عن إصابة 
صهيوني بجروح خطيرة في القدس 
احمل��ت��ل��ة ب��ع��د ت��ع��رض��ه للطعن في 
مستوطنة ”جيلو“ ،حسبما ذكرت 

صحيفة ”معاريف“.
واستنفرت ق��وات االحتالل بحثا 
عن منفذ عملية الطعن مع توقعها أن 
يكون فلسطينيا، لكنها الحقا ذكرت 
أن الطعن وقع ”على خلفية جنائية“، 
كما نقلت عنها صحيفة ”يديعوت 
احرنوت“ التي لم توضح تفاصيل 

إضافية عن األمر.
وف��ي سياق متصل أصيب ثالثة 
إسرائيليني بينهم شرطي بجروح 
ف��ي حيفا )ش��م��ال غ���رب( إث��ر قيام 
إسرائيلي بطعن جار له، وفق القناة 

اإلسرائيلية 13.
ووفق املصدر نفسه، اتصل منفذ 

عملية الطعن بالشرطة اإلسرائيلية 
وأبلغها ع��ن قيامه بطعن ج��اره، 
فهرعت إلى منزله العتقاله، لكنه قام 
مبهاجمة ش��رط��ي بسكني فأصابه 
بجروح قبل أن يتم إطالق النار عليه 

وإصابته واعتقاله.
وع������ادة م���ا ت��س��ت��ن��ف��ر ال���ق���وات 
اإلسرائيلية عند وقوع عمليات طعن 
الحتمال أن تكون قد نفذت على خلفية 
ال��ص��راع الفلسطيني واإلسرائيلي 
ضمن م��ا تسميه إسرائيل عمليات 

”املنفذ املنفرد“.
وتشهد إسرائيل الكثير من جرائم 
ال��ق��ت��ل أب���رزه���ا ع��م��ل��ي��ات االغ��ت��ي��ال 
والتصفية بني العصابات املنظمة 
والتي تشمل استخدام السالح الناري 
وأحيانا تفجير مركبات املستهدفني 

بعبوات ناسفة.


