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رائـحة رواندا

رد على «كباشي» :توزيع االستحقاقات تصور قاصر

رئيس الوزراء :وصمنا بالضعف غير صحيح ومن يعتقد إدارة البالد بفصيل واحد «واهم»
حمدوك :رفع الدعم عن الوقود بموافقة البنك الدولي

ذلك يف مصلحة الشعب ،مبدياً استغرابه ممن يطلقون
دعوات عطاء من ال ميلك ملن ال يستحق.
وقال حمدوك ،إنهم يعملون عىل تطوير العالقة بني
العكرسيني واملدنيني بالصرب عليها وحل تعقيداتها
ومشكالتها ،حتى ال تنزلق البالد إىل ما يحدث يف
البلدان األخرى ،وأكد أن أي شخص يعتقد بأن البالد
ميكن أن يديرها فصيل مبعزل عن اآلخر «واهم».
وأضاف حمدوك ،بأنهم يريدون العبور وامليض
بالعالقة بكل جدية ووض���وح ،ملصلحة الشعب،
مشرياً إىل تعاملهم مع مشكالت تحالف الحرية
والتغيري ،بكل الرصامة والجدية والتأسيس عىل
عالقة تقوم عىل االحرتام املتبادل ،وتابع»:ما يشاع
عن ضعف املكون املدين غري صحيح» ،الفتاً إىل أنهم
يعملون عىل تدريج األمور بشكل يحمي البالد من
االنزالق للحروب واملشكالت.
وقال حمدوك ،إن قرار رفع الدعم عن املحروقات
كان اتخاذه صعباً ،ونوه إىل أن اتفاقهم مع البنك
وصندوق النقد الدوليني ،يقتيض دعم اإلنتاج وليس
االستهالك ،مشرياً إىل استمرار دعم  6سلع أساسية
من بينها الدواء ،والقمح ،وغاز الطهي .بقية ص 2

الخرطوم :االنتباهة
ص ّوب رئيس الوزراء ،د .عبدالله حمدوك ،انتقادات
الذع���ة ،لحديث عضو مجلس ال��س��ي��ادة كبايش،
الذي قال فيه»:إن حمدوك أعطى ما ال ميلك ملن ال
يستحق» ،يف إشارة إىل اللقاء الذي جمع حمدوك
بالقائد عبدالعزيز الحلو يف أديس أبابا.
وذكر حمدوك ،يف لقاء خاص بالتلفزيون القومي
أمس« :من ميلك ليعطي ،ومن يعطي ملن ال يستحق،
يف رده عىل حديث كبايش».
وقال :إنه رئيس الوزراء أتت به الثورة العظيمة
للشعب ،وتنظم عمله الوثيقة الدستورية ،التي
حددت بكل وضوح أن تتم إدارة ملف السالم من قبل
الحكومة التنفيذية.
وع ّد حمدوك ،فكرة أن يكون هنالك شخص يوزع
االستحقاقات ،ملن يستحق وال يستحق تصور قارص،
وأكد استعداده للنقاش والحوار وطرح كل القضايا
مع األشقاء والرفاق بدون خطوط حمراء.
وأكد حمدوك ،أن ما قام به يف أديس أبابا مع
الحلو ،يصب متاماً يف مسؤولياته كرئيس وزراء،
وأبدى استعداده التام للذهاب إىل أي شخص ،ما دام
الخرطوم :االنتباهة
كشفت األمينة العامة لجمعية الهالل األحمر السوداين املكلفة د .عفاف
أحمد ,عن فقدان  21عربة الند كروزر.
وقالت يف مؤمتر صحفي بوكالة السودان لألنباء أمس ,إن تلك السيارات
هي اآلن بحوزة مؤسسات أخ��رى ,ولدى بعض منسويب النظام البائد,
وقيدت بالغات ضدهم .وذكرت أن اإلدارة السابقة للجمعية ضيعت ثالث
عربات إسعاف إحداهن ,فككت ملصلحة «دجال» حسب قولها ،إىل جانب
بقية ص 2
اكتشافهم بيع عدد من أصول الجمعية.

استيالء منسوبين من
النظام البائد وآخرين
على  21الند كروزر
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التلفزيون يعتذر عن «لفظ خادش»
ورد من ضيف ببرنامج مباشر

الخرطوم :االنتباهة
ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة اإلذاع����ة
والتلفزيون اعتذاراً رسمياً عن
ورود «لفظ خ��ادش» وكلمة
غري مقبولة ,من أحد الضيوف
ب�برن��ام��ج ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي
السبت.
وقالت الهيئة يف بيان أمس,
إن كلامت الضيوف تعرب عن
وجهة نظرهم لكن يجب أن
تتحىل بالقدر الكايف من اللباقة
ت��راع��ي ال��ق��ي��م االجتامعية
والعفة ،كام جزمت باتخاذ
كل السبل لدرء تكرار مثل ذلك
اللفظ يف الربامج املبثوثة عىل
الهواء مبارشة.

المؤتمر السوداني
يطالب الحكومة
بـ«إعالن الحاجة»

الخرطوم :االنتباهة
طالب رئيس حزب املؤمتر
السوداين عمر الدقري ,الحكومة
بإعالن الحاجة من املجتمع
العاملي لتقديم مساعدات
إنسانية ل��ل��س��ودان ملجابهة
كورونا.
بقية ص 2

والحيوانية  ..إلى أين

غرفة المستوردين :ما يحدث بميناء بورتسودان لغز محير وتخريب ممنهج

الخرطوم :هنادي النور
ع ّد األمني العام لغرفة املستوردين الصادق جالل ,ما يحدث
مبيناء بورتسودان لغزاً محرياً وتخريباً ممنهجاً لالقتصاد.
ً
يف حني ,ذكر جالل يف ترصيح صحفي أمس ,أن عددا من الرشكات
توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار رشكات املالحة للشحن,
وأض��اف« :ارتفع الشحن من الصني إىل مستويات غري مسبوقة
قاربت  10آالف دوالر للحاوية ( 40قدم) بدالً عن  2500دوالر
بسبب التأخري يف عمليات التفريغ واملناولة».

كمال بوالد :لوائح مجلس شركاء االنتقالية لن تسحب سلطات الجهاز التنفيذي

الخرطوم :رندا عبدالله
أعلن املجلس املركزي للحرية والتغيري ,أن الالئحة الخاصة مبجلس
رشكاء الفرتة االنتقالية ,مل تتم إجازتها بعد.
يف حني ,أوضح مقرر املجلس كامل بوالد لـ»االنتباهة» أمس ,أن
اللجنة املشرتكة بني الحرية والتغيري واملكون العسكري تعمل الستكامل
الرتتيبات الخاصة باملجلس .وج��زم ب��والد ,ب��أن اللوائح الداخلية
املقرتحة للمجلس والتي تنظم أعامله لن تسحب سلطات الجهاز التنفيذي
أو مجلس السيادة أو املجلس املركزي للحرية والتغيري .بقية ص 2

دفاع المعزول :البشير يعاني من ارتفاع الضغط وتورم بقدميه

الخرطوم :أمرية الجعيل
كشف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس املعزول هاشم الجعيل ,عن
معاناة البشري ,من ارتفاع ضغط الدم ,وتورم قدميه.
وذك��ر الجعيل ,لـ»االنتباهة» أم��س ,أن الصحة العامة للبشري
جيدة بشكل عام ,ونبه إىل توصية طبيب السجن بإجراء مزيد من
الفحوصات للبشري.
وأوضح أن بقية املعتقلني يعانون من االكتظاظ بالسجن ,كام نوه
إىل بيئة السجن نفسها ,وال�صرف الصحي وطفح الحاممات وعدم
وجود كوابح النتشار فريوس كورونا.
بقية ص 2
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صفحة

من أنياب أتوهو الكنغولي

برمة لـ«

» :أعددنا مرشحين «خبراء» لتولي حقائب وزارية

الخرطوم :هبة محمود
كشف رئيس حزب األمة القومي فضل الله برمة ,عن إعداد الحزب
ملرشحني لتويل الحقائب الوزارية منذ وقت ,مبراعاة جانب الخربة.
يف حني ,جزم برمة لـ»االنتباهة» أمس ,بعدم تحديد وزارات بعينها،
وأكمل« :مل نحدد وزارات بعينها ،هناك وزارات خشم بيوت».
كام نبه إىل أن املطالبة تشمل املشاركة يف كل الحقائب الوزارية
السيادية واالقتصادية والخدمية يف التشكيل املرتقب .بقية ص 2

مقترح لتوسيع المشاركة في المجلس المركزي للتحالف الحاكم

الخرطوم :رندا عبدالله
أفصح عضو املجلس املركزي للحرية والتغيري د .عبدالرحيم عبدالله,
عن اقرتاح يتمثل يف توسيع املشاركة يف املجلس املركزي.
وقال عبدالرحيم لـ»االنتباهة» أمس ,إن املقرتح يتمثل يف مشاركة
كل األحزاب والكيانات برئيس الحزب أو من ينوب عنه ,بينام يتوزع
أعضاء املجلس عىل اللجان املختلفة وأن ال يشرتك أي واحد يف أكرث
من لجنة ,وتكون هنالك لجنة مركزية دامئة يتفق عليها تستقبل اللجان
املختلفة كل حسب اختصاصها.
بقية ص 2

التعليم %30 :من األطفال خارج المدرسة

الخرطوم :عواطف عبد القادر
كشفت وزارة الرتبية والتعليم ,عن وجود  30%من األطفال خارج
املدرسة .وقال وزير الرتبية والتعليم بروفسيور محمد األمني أمس ,إن
نسبة االستيعاب بالتعليم متثل  ,70%ونسبة التعليم الفني 2.4%
وأكد أن ذلك ميثل تحدياً كبرياً ملجلس محو األمية.
كام نبه خالل توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية ,إىل إنشاء
 24مدرسة فنية يف مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق.

محام :الدعوى الجنائية ضد عبدالله البشير حول بيع مصنع الجيش انقضت بوفاته

الخرطوم :رقية يونس
أفتى املحامي عادل عبدالغني ,بانقضاء الدعوى الجنائية ضد عبدالله
البشري ,يف قضية بيع مصنع الجيش بعد وفاته.
تفاصيل ص 2

أخبار

االثنين  15ربيع الثاني 1442هـ الموافق  30نوفمبر 2020م
Monday 30 November 2020
www.alintibaha.net

مستشار حمدوك :السودان يحتاج للمساعدة
في منع تهريب المعادن واألموال المنهوبة

الخرطوم :االنتباهة
قال مستشار رئيس الوزراء لالقتصاد آدم حريكة,
إن السودان يف حاجة للتعاون الدويل واإلقليمي
يف مجال تبادل املعلومات وت��داول البيانات بينه
وعدد من دول اإلقليم للكشف عن كافة األنشطة

مباحثات سودانية أممية بشأن أوضاع الالجئين اإلثيوبيين

واملعامالت املالية املشبوهة .وذكر خالل ورشة
أمس ,أن الحاجة للتعاون الدويل واإلقليمي عىل
خلفية تدفق أموال كبرية خارج األطر القانونية
تشمل تهريب املعادن والسلع وأم��واالً منهوبة
للخارج يجب إرجاعها ملصادرها تحقيقاً للعدالة.

ترتيبات إلجالء السودانيين الراغبين في العودة من إريتريا

الخرطوم :االنتباهة
القصف الذي تعرضت له أمس .ب��إث��ي��وب��ي��ا ،وآخ��ره��ا القصف
كشفت وزارة الخارجية ,عن
وأفاد بيان عن الوزارة األحد ال��ص��اروخ��ي ال���ذي أط��ل��ق عىل
إج�لاء السودانيني الراغبني يف أن ال��خ��ارج��ي��ة ظلت «تتابع مناطق متفرقة ح��ول وداخ��ل
مغادرة العاصمة اإلريرتية ,إثر تطورات الحرب بإقليم التقراي أسمرا العاصمة اإلريرتية».

 209إصابات جديدة و 21وفاة بكورونا في الجزيرة

مدين :االنتباهة
ك��ورون��ا املوجة الثانية ،للفرتة من  22أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة يف الجزيرة تسجيل  574حتى  28نوفمرب 2020م ،تسجيل  209حاالت
حالة اشتباه إصابة بفريوس كورونا.
موجبة ،و 21حالة وف��اة ،وتعايف  89مصاباً و78
وذك��رت يف تقريرها الوبايئ اليومي لجائحة حالة موجبة يف الحجر املنزيل و 21مبراكز العزل.

إطالق صواريخ على أسمرا
أسمرا :وكاالت
استهدفت صواريخ ُأطلقت
من إقليم تقراي مجدداً العاصمة

اإلري��ت�ري����ة ،وف���ق م���ا أف���اد
دبلوماسيون وكالة فرانس برس
أمس .وأفادت سفارة الواليات

الخرطوم :االنتباهة
بحث وزير الداخلية الطريفي إدري��س ,مع املفوض السامي
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيليبوقراندي أوضاع الالجئني
اإلثيوبيني.
وناقش الجانبان جهود ال��س��ودان ومساهمته الفاعلة يف
قضايا اللجوء والالجئني ،من واقع استضافته الحالية لالجئني
اإلثيوبيني ،وذلك وفق وكالة السودان لألنباء.
من جانبه أك��د املفوض السامي رضورة تحسني األوض��اع
املعيشية والصحية وتهيئة البنية التحتية باملعسكرات.

الطاقة 3 :مليارات دوالر ديون
شركات النفط على الحكومة

الخرطوم :االنتباهة
كشف وكيل وزارة الطاقة حامد سليامن ،عن أن إجاميل ديون
رشكة البرتول الصينية والرشكاء األجانب عىل قطاع النفط
يصل إىل  3مليارات دوالر.
وذكر ملوقع «سودان تربيون» أن السودان لديه اتفاقيات وآليات
لسداد الديون مع الرشكاء يف الصناعة النفطية خص ًام من رسوم
عبور النفط .وأوضح أن إجاميل الديون» يصل  3مليارات دوالر
منها  2.5مليار دوالر لرشكة البرتول الصينية»  »CNPCإىل
جانب  500مليون دوالر للرشكاء من الهند وماليزيا».

بدء الصيانة السنوية لمحطات المياه في الخرطوم

املتحدة يف العاصمة اإلريرتية
أس���م���را ,ع���ن وق����وع «س��ت��ة
انفجارات» يف املدينة السبت.

الخرطوم :االنتباهة
أعلنت هيئة مياه الخرطوم ,بدء العمل يف الصيانة السنوية
للمحطات النيلية ومحطات إع��ادة الضخ بوالية الخرطوم
استعداداً لفصل الصيف املقبل.

تتمات

بقية حمدوك

ونفى حمدوك يف الحوار ،وجود اتجاه
لتعويم الجنيه ،وأكد التوافق عىل امليض
يف اتجاه السعر (امل��رن امل��دار) ،ملالءمته
للظروف الحالية ،بجانب العمل عىل
توحيد سعر رصف ال��دوالر ،وأشار إىل أن
الوصفة الرباغامتية تقوم عىل دعم التعليم
والصحة واإلنتاج.
وأرجع حمدوك ،صفوف الوقود لخلل
إداري وليس انعداماً للوقود وأض��اف
«مفروض تكون مايف صفوف الوقود متوفر
جداً» .فيام وعد بعدم استمرارها طوي ًال،
نافياً وج��ود أي اتجاه لحل لجنة إزالة
التمكني وجزم بأنها «لن تحل» ،واعتربها
واحدة من إنجازات ثورة ديسمرب املجيدة،
الف��ت�اً إىل استعدادهم لتاليف سلبياتها
وتصحيح أخطائها.
يف وقت ,ذكر أن قرار العودة لإلغالق
التام بشأن ك��ورون��ا مرتبط بالجائحة,
وأكمل  »:نسعى لعدم العودة لإلغالق
التام».
ويف منحى آخ���ر ,ع�بر ح��م��دوك عن
انزعاجه من وصفه بـ»ا ُملخ ّلص» وقال:
«ن��ري��د التوافق ع�لى برنامج اقتصادي
نفصلوا قدر راسنا» ,بينام رأى أن تطوير
ّ
تحالف «الحرية والتغيري» يحتاج لحل
مشاكله وتعقيداته.

بقية استيالء منسوبين

وق��ال��ت إن أح���د م��ن��س��ويب اإلدارة

السابقة لديه »17عربة» مل يتم حتى اآلن
اسرتدادها ,ألنه يخفي نفسه مبساعدة ما
وصفته بـ «جهات أمنية».

الالئحة مقدم من الحرية والتغيري لكنها
ستقبل التعديل من كافة األطراف.
وىف سياق متصل ذكر بوالد ,أن مجموعة
األحزاب التي أصدرت بياناً أعلنت خالله
سحب الثقة من املجلس املركزي هي جزء
من كتل ممثلة يف املجلس املركزي.
وأشار إىل أن التمثيل يف املجلس املركزي
عن طريق الكتل وتشمل الكتل مجموعة
من األح��زاب والكيانات السياسية وال بد
أن يكون التمثيل للقوى الرئيسية يف الكتل
أو باالتفاق .وأكمل قائ ًال كان من املمكن
أن يساعد املجلس املركزي يف حل اإلشكال
خصوصاً وأن املجلس يناقش اآلن هيكلة
لتوسيع مؤسسات ولجان ق��وى الحرية
والتغيري فض ًال عن أن الحرية والتغيري
ترتب النعقاد املؤمتر التأسييس).

ودعا الدقري ,يف مؤمتر صحفي أمس ,إىل
توفري مراكز للعزل بصورة عاجلة ,وطالب
بتقديم املساعدات يف أرسع وقت ممكن
من الجانب الرسمي والشعبي ،واالهتامم
بتقديم مساعدات وخدمات عالجية.

وأكد الجعيل أن إدارة السجن تعامل
املتهمني معاملة كرمية ،وأضاف «لكن بيئة
السجن واملناخ الصحي فيه خطرية جداً
عىل الحياة اإلنسانية» ,ورأى أن الوضع
بداخله يجعل السجناء «عرضة» لإلصابة
بكورونا.

ونبه إىل أن سلطات مجلس الرشكاء
ستعمل للتنسيق بني كافة هذه األجهزة
وح��ل إشكاالت التضارب بغرض إكامل
املرحلة االنتقالية.
يف ذات الوقت ,قال ب��والد ,إن مقرتح

وأوضح أن ذلك ,مجرد اقرتاح من كتلة
ق��وى اإلج�م�اع سيطرح يف االجتامعات
القادمة وإذا متت املوافقة عليه سيحل
كثرياً من املشاكل والشكاوى.

بقية برمة لـ«االنتباهة»

مع ذلك ,أكد برمة ,أن أولويات الحزب
تكمن يف املشاركة يف كل الوزارات ،بحيث
تراعي ثقل الحزب وتاريخه مع االعتبار
الكامل لألهمية القومية واالستفادة من كل
السلبيات.
وأض��اف« :نريد مشاركة تراعي ثقل
ال��ح��زب وتاريخه م��ع االعتبار الكامل
لألهمية القومية واالس��ت��ف��ادة م��ن كل
السلبيات ،وأيضاً مراعاة تكوين حكومة
رشيقة بكفاءات عالية لتنفيذ املهام ,بينام
أرجع املطالبة بالتمثيل الواسع إىل حاجة
بعض الوزارات إىل خربات وكفاءات.

بقية المؤتمر السوداني

بقية كمال بوالد

بقية دفاع المعزول

بقية مقترح لتوسيع
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محام :الدعوى الجنائية ضد عبدالله البشري حول بيع مصنع الجيش انقضت بوفاته

الجنائية ضد املتويف انقضت متاماً بوفاته ،وال
الخرطوم :رقية يونس
أفتى املحامي عادل عبدالغني ,بانقضاء الدعوى يكون هناك أي إج��راء يف مواجهة املتويف ,بينام
الجنائية ضد عبدالله البشري ,يف قضية بيع مصنع تستمر يف مواجهة املتهم األول األمني العام السابق
للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات
الجيش بعد وفاته.
وقال عبدالغني لـ»االنتباهة» أمس ,إن الدعوى املسلحة وسيتواصل التقايض فيها.

الصحة تناشد التعاون مع فرق حملة تطعيم شلل األطفال

ال���خ���رط���وم :ع��واط��ف
عبدالقادر
طالبت وزارة الصحة يف
الخرطوم الجميع ,بالتعاون
التام مع فرق حملة االستجابة
للتحصني ضد شلل األطفال

جولة نوفمرب.
وش�����دد م���دي���ر إدارة
التحصني بالوزارة د .جامل
ال��دي��ن محمد,عىل أهمية
ال��ح��م��ل��ة ,ودع����ا الجميع
وخ���اص���ة أرس األط���ف���ال

املستهدفني بالتطعيم برسعة
االس��ت��ج��اب��ة ل��ض�مان سالمة
أطفالهم من م��رض الشلل
وع��دم االلتفات للشائعات
التي تؤدي إىل حرمانهم من
جرعات التطعيم.

وكيل الطاقة :اتجاه لوضع حزم ألسعار الوقود

الخرطوم :االنتباهة
كشف وكيل وزارة الطاقة حامد سليامن ،عن
اتجاه لوضع حزم ألسعار الوقود .وقال سليامن
حامد بحسب موقع (باج نيوز) ,إن هناك ترتيبات
تجري لوضع سياسات لالستفادة من التطبيقات

الذكية يف ضبط الوقود أسوة بالكهرباء .وأضاف:
«تلك السياسات تهدف إىل الوصول لسعر موحد
للوقود تدريجياً ببيع عدد معني من جالونات الوقود
بسعر مدعوم ليكون البيع تجارياً بعدها ونتوقع
الدخول يف هذه السياسات خالل الفرتة املقبلة».

إيقاف الدراسة بالفصول النهائية وتخفيض الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص

الخرطوم :االنتباهة
ثانوي) لحني وضع تصور جديد
قررت اللجنة العليا للطوارئ الستئناف ال��دراس��ة .وأق��رت يف
الصحية ,إيقاف الدراسة بالفصول بيان أم��س ,تخفيض املوظفني يف
النهائية (ثامنة أس��اس – ثالثة املصالح واملؤسسات الحكومية

وال��خ��اص��ة ب��ن��س��ب��ة  50%إىل
 .70%ومنح الفئة العمرية أكرب
م��ن  55سنة وذوي األم���راض
املزمنة إجازات مدفوعة األجر.

مع األحداث

االثنين  15ربيع الثاني 1442هـ الموافق  30نوفمبر 2020م
www.alintibaha.net
Monday 30 November 2020

):
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سحبنا ثقتنا يف قوى احلرية والتغيري وهناك حتالفات ستنضم إلينا عىل رأسها جتمع املهنيني

المؤتمر السوداني والبعث العربي االشتراكي يختطفان القرار داخل الحرية والتغيير
* عقب علو كعبها في احداث ثورة ديسمبر وتماسكها تسيدها للمشهد السياسي على اعتبارها القوى الحاكمة بعد سقوط الرئيس
المخلوع عمر البشير ،بدأت تدريجياً في التصدع وذلك للخالفات التي ضربت نسيجها الداخلي لعدم توافق الرؤى والبرامج.
وظلت مكونات قوى الحرية والتغيير ومنذ استالمها السلطة على خالف مستمر في كيفية ادارة الحكم وفي كيفية تنظيمها الداخلي،

حوار:

األمر الذي نتجت عنه انشقاقات بدأت بقوى الكفاح المسلح الموقعة على االعالن ،ومن ثم توالت الخالفات واالنسحابات الى ان كان
آخرها سحب ثمانية احزاب ثقتها من المكون واعتبرته غير شرعي ،على رأسها التحالف الوطني السوداني الذي يقود المبادرة وحزب
البعث السوداني ـ الحزب الوطني االتحادي الموحد ـ حزب تجمع الوسط ـ قدامى المحاربين السلميين ـ لجان المقاومة (حلم) ـ مبادرة

،

هبة محمود سعيد

التجمع المدني ـ تجمع االجسام المطلبية( ..اإلنتباهة) جلست الى امين الدائرة السياسية للتحالف الوطني السوداني (شهاب سعيد)
الذي قطع بانهم امام مسارين اما ان تكون هناك قوى حرية وتغيير (تو) او ان تتم عملية اصالح سياسي تنظيمي ،متهماً قوى بعينها
باختطاف القرار داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير.

االنتفاضة والثورة الشعبية لم تكن ضمن حسابات قوى الحرية والتغيير
* اصدرتم بياناً أعلنتم عربه سحب ثقتكم من
املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري ،ومبعيتكم
سبعة مكونات اخرى منضوية للتجمع؟
ــ نعم.
* من صاحب املبادرة؟
ــ نحن حزب التحالف الوطني السوداين.
* ه��ل ه��ي م��ب��ادرة
وليدة اللحظة ام نتيجة
تفاهامت؟
ـ��ـ امل���ب���ادرة كانت
نتيجة ت��ف��اه�مات منذ
يناير 2020م وبدأناها
بلقاءات ثنائية وطرحناها
كمصفوفة ،وبعد ذلك
تالقينا م��ع كثريين يف
املبدأ ،وهناك مكونات مل
يسعفها الوقت للتوقيع.
* مثل؟
ــ االتحادي املوحد وتجمع املهنيني وغريهم من
املكونات املوجودة.
* يف اي اطار أتت الخطوة؟
ــ الخطوة اتت عقب محاوالت كثرية الصالح قوى
الحرية والتغيري ،وتحديداً منذ الثالثني من يونيو ،وهو
موعد مليونية اصحاح املسار التي تذكرونها ،ونحن
داخل التحالف الوطني السوداين رصحنا وارشنا اىل ان
هذا الحراك ثوري وينبغي لقوى الحرية والتغيري ان
تنتبه له ،واعتربنا ان هذا انحراف للقيادة ،لكن هناك
قوى تختطف القرار داخل الحرية والتغيري.
* ما هي هذه القوى؟
ــ تحديداً حزب املؤمتر السوداين وحزب البعث
العريب االش�ترايك والتجمع االت��ح��ادي واىل حد كبري
كان حزب االمة ،قبل ان يتغري موقفه نتيجة لـ (اللويب)
الذي تكون ضده يف املجلس املركزي للحرية والتغيري.
* لويب؟
ــ نعم.
* ملاذا؟
ــ الأن القوى التي تختطف القرار داخل املجلس
املركزي ال تتوافق مع اولويات الثورة ،هم اولوياتهم
تبدأ بالسلطة يف حني اننا نرى ان تحالفاً كبرياً مثل
هذا امامه فرصة للعودة اىل منصة التأسيس وقضايا
االنتقال والبناء الوطني ،ويفرتض ان تكون االولوية
االوىل لكل هذا لكن النتيجة الواضحة جداً ان هذه

املكونات املدنية مل يكن لديها اي دور ،كام انها ليس لديها
اي دور يف اكرب قضية منذ االستقالل وهي قضية الحرب
والسالم ،التي قام بتبنيها املجلس العسكري بالدرجة
االوىل بنا ًء عىل محاوالت االصالح التي تناقشنا فيها
مع املجموعات املوجودة يف املجلس املركزي ،وقدمنا
رؤية مكتوبة سميناها االج��راءات والتدابري الصالح
قوى الحرية والتغيري،
وقدمنا ايضا هيكلة بأن
هذا التحالف يفرتض
انه حزب حاكم ويجب
ان تكون لديه هيكلة
تشابه االه��داف التي
انشئ من أجلها ،ولكن
هذه املسألة وصلت اىل
طريق مسدود بحكم
القوى املسيطرة.
* النقاشات التي
كانت تدور بينكم مباذا كانوا يجيبون عليكم؟
ــ يف كل مرة كانوا يلتفون بطريقة جديدة عىل عملية
االصالح.
* كيف؟
ــ مرة يقولون سوف نقوم بعقد مؤمتر تداويل ،ومرة
يحاولون التحدث بخطاب تخوين وان املجموعات
هذه تريد شق الحرية والتغيري ،يف حني اننا كنا نقول
لهم ان املزايدة التي تتم هي التي سوف تشق الحرية
والتغيري ،فنحن اآلن امام مسارين اما ان تكون هناك
قوى حرية وتغيري (تو) او ان تتم عملية اصالح سيايس
وتنظيمي للحرية والتغيري ،بحيث ان تعود مرة اخرى
اىل منصة تأسيسها من تاريخ 2019/1/1م ،فهذان
هام املساران.
* لكن هناك مشكلة يف ان تعود الحرية والتغيري اىل
سريتها االوىل ،سيام انها فقدت ثقلها ،والذي جرى يف
ساحة الحرية اثناء احتفال قادة الحركات املسلحة
كان استفتا ًء كبرياً ملا ذكرت؟
ــ نعم صحيح ..لكن يف اآلخر نحن نتعاطى مع واقعنا
امل���أزوم ،فبالرضورة اال نقفز عىل الحواجز ،واآلن
هناك الكثري من االشياء نحن مطالبون بالتعامل معها
باعتبار انها واق��ع ،والواقع الدستوري لقوى الحرية
والتغيري جعلها رشيكاً يف الحكم ،واية مشكلة ممكن ان
تنسف الرشاكة وتقود اىل احتقان اكرب وتشظٍ وتفكك
يف الدولة ،ولذلك فإن قوى الحرية والتغيري مطالبة
باجراء اصالحات بنيوية وسياسية حتى تستطيع ان

الحاضنة السياسية الموجودة اآلن كانت تراهن
على الوسيط اإلفريقي ثامبو ألمبيكي وكان
االتجاه لمنازلة النظام السابق عبر صناديق االقتراع

الخرطوم:

،

أحمد طه صديق

يبدو أن رياح التوريث لرئاسة
حزب األمة قد الحت في األفق بعد
تصريح ابن الصادق المهدي عبد
الرحمن في خطابه الذي ألقاه أمام
مشيعي جثمان اإلمام الصادق
المهدي ،فقد قال إنه تلقى تكليفًا
قبل عام من والده بالسعي للم
شمل األسرة والحزب وقال( :لقد
كلفني باالتصال بكل متبايني
الرأي األنصاري واألسري (.

تقدم نفسها مرة اخرى للجامهري.
الجامهري فقدت الثقة فيها؟
ــ النه ال يوجد برنامج سيايس ،فهناك شكل غري
تنظيمي للحرية والتغيري ،وهذه هي االسباب ،ولذلك
فإن ازال��ة االس��اب هي التي ميكن ان ترجع الحرية
والتغيري ،وليس بالرضروة ان تعود كام كانت عليه
يف فرتة االعتصام ،لكن نحن عندما نقول العودة اىل
منصة التأسيس االوىل يف يناير 2019م نعني ان نقوم
بتطوير اعالن قوى الحرية والتغيري اىل ميثاق سيايس
ويكون برنامجاً وطنياً يقود عملية البناء ،فنحن نريد
ان ننقل هذا التحالف اىل تحالف من حد ادىن اىل اعىل.
* أنت تحدثت عن مخاوف من حالة التشظي ،اآلن
هذا ال يعترب حالة تشظٍ عندما تقوم مثانية مكونات
بسحب الثقة من الحرية والتغيري ،فض ًال عن حزيب
االمة والشيوعي اللذين خرجا يف اوقات سابقة؟
ــ عملياً ميكن توصيف ما يحدث بالتشظي ،لكن انا
اتحدث عن اننا يجب ان نلم املسألة ومييض الجميع
يف توافق.
* يعني أفهم من حديثك أن خطوة سحب الثقة من
قبلكم ليست األخرية؟
ــ ال ..نحن نسعى الصالح مكون الحرية والتغيري.
* هناك من يرى انكم ــ اي املكونات الثامنية ــ لستم
ذوي ثقل او وزن؟
ــ هذا غري صحيح ..هذه املكونات لديها وزن،
والثورات من الطبيعي ان تقدم اشخاصاً (نجوماً)
لقيادتها ،لكن بذات املقدار ال ميكن ان تهضم جهد
البقية ،فنحن يف التحالف الوطني السوداين قدمنا
( )452شهيداً ،وك��ان واح��دة من القوى االوىل يف
التجمع الوطني الدميقراطي ،وايضاً البعث السوداين
له اسهاماته ،ومجموعة مكونات املجتمع املدين
موجودة معنا لهم اسهاماتهم وهم مؤثرين يف املشهد
واكرث.
* كيف تتوقعون ان يتم التعامل معكم ،وهل متت
اتصاالت من البعض يف محاولة لرأب الصدع؟
ــ متت اتصاالت من البعض ،ولكن هي محاوالت
استكشافية ملعرفة ما اذا كنا سنعلن عن تحالفنا
الجديد ام ال ،وكان حديثنا واضحاً وهو ان جميع
الخيارات مفتوحة ،لكن ال نتوقع ان يتعاملوا معنا.
* ملاذا؟
ــ ألنهم يعتقدون انهم حققوا مكاسب يف السلطة ال
ميكن ان يتنازلوا عنها بسهولة ،لكن يف اآلخر هناك
ارادة شعبية وايضاً ارادة لرشكاء الفرتة االنتقالية

هل اقترب
صحيح أن العبارات ال تكشف بصورة مبارشة عن
خطوات التوريث ،لكنها بالطبع تحمل مؤرشات
مستبطنة ال ميكن استبعادها ،ذلك ألن الذي يقوم
بلم شمل الحزب ال بد أن يكون يف سدة رئاسته
حتى تسهل مهمته ويصل إىل غايته النهائية .
ومن الواضح أن فلول النظام السابق ومسانديه
من القوى الخفية يريدون أن تسجل شهادة
وفاة عاجلة لحزب األمة أو عىل األقل تهدف اىل
أن تعجل له باملوت الرسيري ،ألنهم يدركون
أنه املنافس القوي يف االنتخابات القادمة التي
يسعى إسالميو اإلنقاذ اىل العودة عربها بأي
مثن مدعومني من بعض الجهات ،لهذا فقد بدأت
منذ وفاة اإلمام ويف ساحة العزاء مبباركة رئاسة
الحزب لعبد الرحمن الصادق ،كام أن من املتوقع
أن تطلق منصات الذباب االلكرتوين منشورات عرب
وسائل التواصل االجتامعي تدعم هذا االتجاه،
فهم يدركون أن رج ًال كان مساعداً للرئيس املخلوع
حتى النفس األخري للنظام البائد الذي أخمدته
ثورة شباب ديسمرب املجيدة ال ميكن للجامهري من
خارج البيت األنصاري أن تدعم ترشيحه ،ورمبا
تتسبب هذه الخطوة إذا متت يف انقسام حاد يف
صفوف الحزب وتصدعات يصعب عالجها يف حال
تحققها عىل أرض الواقع .
ويرى كثري من املراقبني أن حزباً عريقاً كحزب األمة
ميتلك تاريخاً ناصعاً يف حركة االستقالل الوطني
عندما متسك باستقالل السودان ورفض االتحاد
مع مرص ،حري به أن يتمسك بنهج املؤسسية
يف إدارة الحزب ،وأن يسلك منهجاً دميقراطياً
يسمح بالتداول الشفاف يف رئاسة الحزب بعيداً
عن عصبية االنتامء األرسي ،وان يعمل عىل
االندياح الجامهريي املفتوح الذي يتجاوز عصبية
املذهبيات الدينية والنعرات القبلية ،فقد تغريت
اآلن الخريطة السياسية ،ومل تعد هناك دوائر
والء مغلقة بعد انتشار رياح الوعي الجامهريي

عبد الرحمن
بانتشار التعليم واندياح الوسائط االجتامعية،
لهذا فالحزب ال بد أن يقيم مؤمتره العام ويختار
بشفافية رئيسه القادم ،وأن يعمل الرئيس القادم
عىل تجديد خطاب الحزب بطابع قومي يستهدف
كل الرشائح االجتامعية بعيداً عن عصبيات أو
إرث تاريخي ال ميكن أن يصمد امام تحوالت
ومستجدات العرص املتسارعة .
من هو األوفر حظاً؟
بالطبع يف حالة استبعاد نهج التوريث اإلرسي
الختيار رئيس حزب األمة القومي ،فمن املتوقع
أن يتنافس عدة متنافسني للرئاسة من خارج
الحزب ومن داخل األرسة أيضاً بعد انتهاء
فرتة رئاسة فضل الله برمة نارص االنتقالية ،فمن
املتوقع أن يرشح البعض د .إبراهيم األمني أو
محمد عبد الله الدومة ،أما أرسة األمام رمبا ال
تتفق عىل مرشح واحد ،فقد يرتشح عبد الرحمن
دون دعم ،بينام قد يجد الصديق دع ًام من أخته
مريم ورمبا دعم من لفيف من طائفة األنصار
ومؤيدي حزب األمة ،باعتباره مل يكن منخرطاً
يف مؤسسات النظام البائد وكان بعيداً عن دائرة
االستقطاب وله مواقف قوية إبان انتفاضة

من العسكريني ،فالوضع ال يعجبهم النه معقد.
* هل هناك تصعيد سيتم من قبلكم ،ام انكم اكتفيتم
باإلعالن عن سحب الثقة والخروج؟
ــ نعم س��وف نصعد األم��ر وسنلتقي باملكون
العسكري ،وعملياً سوف نبدأ يف تأسيس ميثاق جديد
بيننا ـ اي املكونات الثامنية ـ اذا مل تستجب مجموعة
املجلس املركزي للمشكلة القامئة.
* يعني ميكننا القول اننا امام مكون جديد من قوى
الحرية والتغيري ،النك ذكرت انهم لن يستجيبوا لكم
العتبارات مكاسب توصلوا اليها؟
ــ الخيارات جميعها مفتوحة ،وانا اوضحت لك ذلك
بنا ًء عىل محاوالت الرجاع حزيب االمة والشيوعي.
* هل تواصلتم مع املكون العسكري؟
ــ نعم هناك اتصاالت متت.
* مع من؟
ــ مع بعض مكونات املجلس العسكري.
* هل تتوقعون ان يجلس املكون العسكري معكم؟
ــ نحن جلسنا مع بعضهم واتفقوا معنا يف اشياء
كثرية ،وهم لديهم رؤية للعالقة بني املكونني املدنيني،
لكن هذا يضعنا امام التفكري يف نقطة مهمة ،وهي اننا
كمكونات مدنية نفكر يف موقف املكون العسكري كيف
يكون.
* مبعنى؟
ــ مبعنى انه من املمكن أن يكون رشيكاً ،ولكن نحن
املطالبون بالتأسيس لالنتقال املدين ،وهذا وضع مخل
أوصلنا اليه املجلس املركزي.
* هل ما كان هناك سبيل لتدارك املوقف حول
الخطوة التي دفعتكم
العالن سحب الثقة ،عقب
املشاورات الجارية بشأن
تأسيس مجلس رشك��اء
الفرتة االنتقالية؟
ــ ليس مجلس رشكاء
الفرتة االنتقالية فحسب
وامنا املجلس الترشيعي،
وهذان املجلسان اذا تم
تكوينهام بذات الطريقة
فنحن سنكون امام ازمة
كبرية جداً ،ولذلك هذه
كانت خطوتنا يف ان منيض يف تعطيل تكوين مجلس
رشكاء الفرتة االنتقالية.
* هناك جدل كبري حول ج��دوى تكوين مجلس

رشكاء الفرتة االنتقالية؟
ــ املجلس واح��دة من علميات االلتفاف نتيجة
للتحالفات التي كانت تتم يف كل مرة داخل املجلس
املركزي مع بعض املكونات داخل مجلس السيادة.
* عسكريون ام مدنيون؟
ــ مكونات مدنية تريد املحافظة عىل الوضعية التي
نشأت عقب الحادي عرش من ابريل ،وبالتايل فهي
تبحث عن خلق شكل يجعلها اقرب للسلطة بالنسبة
للمجموعات داخل قوى الحرية والتغيري ،ويف ذات
الوقت سوف تقوم بعملية االصالح.
* ذكرتم انكم جلستم مع املكون العسكري ،فهل هذا
يعني انه سيكون هناك تأخري يف تكوين رشكاء الفرتة
االنتقالية ام ماذا؟
ــ نحن حتى اآلن ليست لدينا ضامنات حول ما
اذا كان سيتم تكوين املجلس خالل الـ ( )48ساعة
القادمة ام ال ،لكن يف اآلخر نحن أوصلنا الرسالة اىل
هذه املكونات ،وهي انه اذا ذهبت يف اتجاه تكوين
مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية بذات الطريقة وفقاً
الختصاص املجلس املركزي للحرية والتغيري ،فهذا
يعترب واحداً من مهددات الفرتة االنتقالية ،خاصة ان
الشارع نفسه يعرب عن سخطه عىل كثري من التجاوزات
التي متت عىل مستوى الوثيقة الدستورية.
* أخرياً برأيك ما هو سبب الخلل هذا داخل الحرية
والتغيري؟
ــ الوضع التنظيمي للحرية والتغيري سبب رئيس،
باالضافة اىل ان هذا التحالف منذ نشأته مل ينشأ وفق
برنامج سيايس فهو تحالف تحالفات ،ولذلك كانت هناك
تنسيقية للتوافق بني
هذه املكونات ،اضف
اىل ذلك ان حسابات
االنتفاضة وال��ث��ورة
ال��ش��ع��ب��ي��ة مل تكن
ق��امئ��ة ،لكن الرهان
ك���ان ع�لى الوسيط
ثامبو امبييك ،حيث
كان االتجاه ملنازلة
ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق يف
االنتخابات ،ومل يكن
هناك برنامج محدد،
والكل كان يعترب نفسه انه كان رشيكاً يف هذه الثورة،
وذلك مدعاة ألن يكون هناك توافق كبري ،وبعد ذلك
حدث العكس واختلفت األولويات.

نحن أمام مسارين إما أن تكون
هناك قوى حرية وتغيير (تو) أو أن
تتم عملية إصالح سياسي تنظيمي

التوريث من حزب األمة؟
بحكم انتامئه العائيل ،فهذا أمر مرفوض من
قبل قواعد حزب األمة خاصة شبابه الذين
يتحدثون بلغة واضحة جداً بـ (ال) للتوريث،
وأال تكون هناك مقاعد يف الحزب
محجوزة لزيد أو عمرو) .إذن فإن من
املتوقع ان يجد د .إبراهيم األمني دع ًام
من شباب حزب األمة ،ورمبا رجحت
كفته رغم كاريزما االنتامء الطائفي
التي يصعب تجاوزها ،إال أن ذلك
كله يتوقف عىل عقد مؤمتر عام
للحزب يتسم بالشفافية التامة،
كام ال يكون فيه دور مؤثر
مريم
لإليادي التي اعتادت أن تلعب
يف املناطق املظلمة طوال فرتة
ديسمرب  .كذلك فإن فرص د .إبرهيم األمني قوية ،اإلنقاذ الكالحة بخلط األوراق
سيام عرب املنتمني خارج البيت األنصاري ،والتأثري يف نتائج كل االنتخابات
فالرجل له مواقف قوية ومستنرية تجاه تطوير املهنية والسياسية .
حزب األمة ورضورة إخراجه من دائرة التوريث
وعباءة الزعامة ،فقد قال يف أحد الحوارات
يف وقت سابق عرب صحيفة ( الصيحة)( :بيت
اإلمام املهدي له التقدير األديب واملعنوي بحكم
مكانته ،لكن العمل السيايس يف املجتمعات
املعارصة ال يقبل أن تنفرد شخصية لتكون اآلمر
والناهي مهام كانت قدراتها ،ألن العمل السيايس
مسؤولية وارتباط بالقواعد ،ويخضع القائد فيه
لسلسلة من االمتحانات ليصل للمواقع
املتقدمة يف الحزب ،وأي شخص
سواء من بيت املهدي أو خارجه يتقدم
للمواقع األمامية يف الحزب يجب
أن تتوفر فيه معايري ومواصفات
مقبولة من القاعدة العريضة
للحزب ،وإن توفرت يكون من
حقه قيادة الحزب ،لكن أن
تكون هناك مقاعد محجوزة
أو يورث الحزب لشخص
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قالت املتخصصة املرصية يف الشؤون األفريقية،
الدكتورة هبة البشبييش ،إن األخبار املتداولة
ح��ول سيطرة ق��وات الجيش االث��ي��ويب عىل إقليم
التقراي غري حقيقية ،وتابعت خالل مداخلة هاتفية
مع اإلعالمي أحمد موىس ،بربنامج عىل
مسؤوليتي عىل قناة ص��دى البلد ان
إثيوبيا دامئا تدخل يف رصاعات عسكرية
إعدها:
داخلية ومع دول الجوار ،بدون أهداف
محددة أو نتائج ملموسة ،واستبعدت
البشبييش احتاملية تسليم قادة إقليم
التقراي أنفسهم إىل إثيوبيا ،مشرية إىل
أن آيب أحمد يصدر ص��ورة للمجتمع
الدويل بأن يحافظ عىل استقاللية إثيوبيا
من ال��ن��زاع القبيل .وأض��اف��ت إثيوبيا
المثنى عبد القادر تشهد نزاعا سياسيا بني القبائل غري
املتكافئ املتنافرة ،والوضع لن يتغري
إال بتغري مفهوم الحكم الفيدرايل لدى آيب أحمد ،مشرية إىل
أن إقليم التقراي ميتلك معدات ثقيلة ومضادات طائرات،
وفيام ييل تفاصيل األحداث الداخلية والدولية املرتبطة
بالحرب األهلية اإلثيوبية-:

اتفاق محمود قعص مع رئيس جبهة التقراي

حــرب إثيوبـيـا..

رضوان حسني

5

الفيدرالية زيالمل منغستو

رائـحــــــة
روانــــــدا

انفجارات بأريرتيا

أفادت مصادر دبلوماسية أجنبية مطلعة بأن مسلحني من
منطقة التقراي اإلثيويب أطلقوا صواريخ باتجاه عاصمة
الجارة إريرتيا ،وذلك لليوم الثاين عىل التوايل ،حسبام ذكرت
وكالة بلومربغ األمريكية امس (األحد) ،ويتهم مسؤولون من
الجبهة الشعبية لتحرير التقراي إريرتيا بدعم رئيس الوزراء
اإلثيويب آيب أحمد يف تحركه ضدهم ،وكانت السفارة األمريكية
يف العاصمة اإلريرتية أسمرة أف��ادت بأن انفجارات وقعت
باملدينة الليلة املاضية  ،تجدر االشارة ان جبهة التقراي كانت
قد استهدفت اريرتيا بـ( )6صواريخ يوم السبت املايض ،وتأيت
الصواريخ التي سقطت يوم االحد بعد ساعات من اعالن الجيش
االثيويب عىل عاصمة اقليم التقراي (مكيل).

وقف العمليات العسكرية

قال رئيس الوزراء اإلثيويب أيب أحمد إن العمليات العسكرية
يف إقليم التقراي بشامل البالد اكتملت ،جاء ذلك بعد إعالنه أن
القوات االتحادية سيطرت بالكامل عىل (مكيل) عاصمة اإلقليم
مساء امس األول (السبت) ،وقال آيب يرسين أن أعلن أننا أكملنا
وأوقفنا العمليات العسكرية يف إقليم التقراي،ونقلت هيئة البث
اإلثيوبية عن آيب قوله مت ّكنا من دخول مدينة (مكيل) دون أن
يتم استهداف املدنيني األبرياء ،من جانبه،
ق��ال رئيس أرك��ان الجيش اإلث��ي��ويب عىل
الصفحة الرسمية للجيش  ،إن الجيش
سيطر بالكامل عىل عاصمة إقليم التقراي،
وه ّز قصف عنيف عاصمة إقليم التقراي
اإلثيويب يوم السبت املايض.

واحرتام القانون الدويل اإلنساين والرشوع
بالحوار ّ
لحل الخالفات.
ولفتت الناطقة إىل ش��ع��ور االت��ح��اد
األورويب بالخطر الحقيقي من احتامل
حدوث أزمة إنسان ّية ،خاصة عقب تدفق
آالف الالجئني األثيوبيني إىل السودان ،حيث
السيطرة الكاملة
يبدو واضحاً بالنسبة لنا رضورة إيجاد ّ
حل
�وارئ
�
�ط
�
ال
حالة
ق��ال املتحدث باسم
رسيع للنزاع .
الوطني
الدفاع
�وات
رض��وان حسني إن ق�
وب ّينت الناطقة ّأن مسؤول السياسة
مضيفا
مكيل،
مدينة
اإلثيوبية سيطرت عىل
الخارجية األوروبية تح ّرك بشكل نشط،
عاصمة
يف
املواقع
من
أن املطار والعديد
وت��واص��ل م��ع العديد م��ن املسؤولني يف
سيطرة
تحت
أصبحت
اقليم التقراي ،
االتحاد األفريقي ويف أثيوبيا والسودان،
تم
إنه
املتحدث
وقال
الوطني،
قوات الدفاع
مبدية أملها يف أن يجري االستامع لنداءات
تم
الذين
الجنود
من
اآلالف
رساح
إطالق
األوروبيني ،يف السياق اعتمد برملان االتحاد
تم
الذي
املربر
غري
الهجوم
خالل
إخضاعهم
األورويب قرا ًرا من  22نقطة بشأن إثيوبيا
شنه ضد قيادتنا الشاملية  ،مضي ًفا أنه تم
اهمها رضورة التذكري بأن الهجامت ضد
وقال
.
الجبهة
شنته
التي
دفن أولئك الذين لقوا حتفهم إثر
الهجوم اكتمل بنجاح .وأشار إىل املدنيني تشكل جرائم حرب ،فيام دعا دول الجاور إلثيوبيا
قد
العملية
رضوان إن الجزء األكرب
مننار متقطع من قبل مليشيات والقوات لالمتناع عن جميع التدخالت السياسية والعسكرية.
أن ما تبقى يتصدى إلطالق
حرب استنزاف
الخاصة داخل أحياء املدينة ،ووفقا له  ،فمن الواضح عىل ما
ق��ال خبري األم��ن
يبدو أن قوات الدفاع
القومي والشئون
الوطني قد اتخذت
اإلف��ري��ق��ي��ة ،ال��ل��واء
أق��ص��ى درج�����ات
محمد عبد الواحد،
ال���ح���ذر لتجنيب
إن امل���خ���اوف يف
كل بلدة ومدينة،
إثيوبيا تتضاعف،
وكشف رضوان أنه
يف ظل تصاعد حدة
تم ً
أيضا بذل أقىص
ال��ح��رب ،وم��رج��ح
درجات الحذر إلنقاذ
أن تتحول إىل حرب
مكيل وسكانها  ،عىل
اس���ت���ن���زاف خ�لال
الرغم من تحويل
ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة،
الكنائس وامل��دارس
وتابع خالل لقائه مع
واألح��ي��اء املكتظة
اإلع�لام��ي مصطفى
بالسكان إىل متاجر
ب�برن��ام��ج (حقائق
أس��ل��ح��ة ومنصات
وأرسار) ،امل���ذاع
إط�ل�اق العمليات
قوات الجيش
ع�ل�ى ق��ن��اة ص��دى
الهجومية ،ع�لاوة
البلد امل�صري��ة ،أن
ع�لى ذل��ك  ،أض��اف
جيش التقراي ليس
أنه اآلن بعد أن تم
السيطرة عىل مكيل ،من قبل قوات الدفاع الوطني ،وسيتم فتح سهال وقوامه  250أل ًفا ،وكان من ضمن الجيش القديم ولديهم
املمرات اإلنسانية يف جميع االتجاهات ،وأكد املتحدث أن املهمة خربة عالية يف القتال والحرب ،وأوض��ح عبد الواحد ،خبري
الرئيسة التي تنتظر البالد هو البدء يف إعادة بناء البنية التحتية األمن القومي والشئون اإلفريقية ،أن جيش التقراي متوحد
تحت قيادة رئيس اإلقليم الذي كان وزيرا لالتصاالت سابقا
التي دمرتها ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير التقراي.
وشغل منصب نائب رئيس الوزراء،وأشار
احتفاالت باملدن
إىل أن كل ما يحدث يف إثيوبيا يرض بالشعب
يف
االثيوبيني
خرج املئات من املواطنني
اإلثيويب ،وأن الحرب ال هدف منها ،وهذه
ابابا
اديس
العاصمة
عدد من املدن مبا يف ذلك
مشكلة كبرية أمام آيب أحمد رئيس الوزراء
مدينة
اىل
الفيدرايل
لالحتفال بدخول الجيش
الحكومة
اإلثيويب.
(مكيل) عاصمة اقليم التقراي  ،وأقيمت
األثيوبية  :إطالق
انسحاب من االتفاق
االحتفاالت يف مدن (دير داوا) (اديس ابابا).
أعلن رئيس الحزب العفري االثيويب
يف االثناء كشفت الرشطة الفيدرالية ،
عن ارتكاب مذبحة خطرية عىل يد املجلس نار متقطع داخل
امل��ع��ارض ،محمود قعص ،انسحابه من
اتفاق املسبق مع رئيس جبهة تحرير
العسكري للجبهة الشعبية لتحرير التقراي
أحياء عاصمة
التقراي  ،ديربسيون قربميايكل  ،واعلن
يف مدينة (ماي خرضاء) الواقعة غريب إقليم
محمود تجميد االتفاق السيايس املشرتك
التقراي .
التـقراي
بني الجانبني الذي وقع قبل اشهر وتجميده،
وكشف نائب مفوض الرشطة الفيدرالية
كام ادان العقص استهداف جبهة التقراي
زيالمل منغستو فور عودته من (ماي خرضاء)
للقوات الحكومية.
أن املذبحة كانت بعناية لقتل األبرياء يف
املنطقة .
وقف جرائم الحرب
دعت مجلة (إيكونوميست) الربيطانية العامل إىل رضورة
مساندة أوروبية
أبدى اال ّتحاد األورويب عن مواصلة دعمه ملساعي االتحاد التدخل لوقف ج��رائ��م ال��ح��رب ىف إثيوبيا ،مشرية إىل أن
الفظائع ت���زداد يف
األفريقي بغية ّ
فض
منطقة ال��ت��ق��راي،
النزاع املس ّلح بني
وأك���دت أن العامل
الحكومة األثيوبية
الخارجي يف حاجة
الفيدرالية وسلطة
إىل ال��ض��غ��ط عىل
إقليم التقراي بشامل
طريف النزاع إلجراء
البالد.وذكرت نبيلة
محادثات،وأوضحت
م�ص�رايل ،الناطقة
املجلة الربيطانية
باسم املمثل األعىل
أن الحرب أالهلية يف
ل�لأم��ن والسياسة
إثيوبيا عمرها أقل من
الخارجية لالتحاد
شهر ،إال أن أهوالها
األورويب ،جوزيب
تتضاعف برسعة،
بوريلّ ،أن الحل مير
فالقوات الحكومية
عرب وق��ف األع�مال
ت����ح����ارص م��ك�لي
العدائ ّية وامتناع
عاصمة التقراي .ويف
الحرس الرئايس االثيويب
الطرفني املتقاتلني
 21ن��وف��م�بر ،ح��ذر
ع����ن ال��ت��ص��ع��ي��د

استهداف
العاصمة األريترية
بالصواريخ
بعد سـقوط
(مـكلي)

جنديان يف الجبهة
ال��ج��ي��ش اإلث��ي��ويب
سكان املدينة البالغ عددهم  500ألف نسمة بأنه لن يرحمهم
وعليهم إنقاذ أنفسهم .وبعد ذلك بيوم ،أعطى رئيس الوزراء
آيب أحمد مهلة  72ساعة لالستسالم .وحذرت إيكونوميست
من أن التعامل مع مدينة بأكملها وسكانها عىل أنهم هدف
سيكون جرمية حرب ،ويف بلد متزقه التوترات العرقية مثل
إثيوبيا ،ميكن أن يؤدي أيضا إىل إراقة دماء أكرب.
وتحدثت املجلة عن اعتقال املئات يف العاصمة أديس أبابا
ونزع سالح ابناء التقراي يف الجيش أو اعتقالهم ،وإخبار
العاملني يف الخدمة املدنية بعدم الحضور إىل العمل ،كام
أن مواطني قبيلة التقراي الذين حاولوا مغادرة البالد
متت إعادتهم من املطار .ووص��ف دبلومايس أجنبي ما
يجري يف إثيوبيا بأنه رائحة روان��دا ،يف إشارة إىل الحرب

األهلية واملذابح املروعة التي شهدتها الدولة األفريقية،
ودع��ت إيكونوميست األم��م املتحدة واالتحاد األفريقي
إىل رضورة التدخل وتوضيح أن أولئك الذين يرتكبون
جرائم الحرب سيخضعون للمساءلة ،كام طالبت برضورة
السامح ملحققني مستقلني بالتدخل لتحديد ما حدث يف (ماي
خرضاء)،وخلصت املجلة يف النهاية إىل القول بأن املانحني
عليهم أن يعيدوا التفكري يف دعمهم إلثيوبيا التي تعتمد عىل
املساعدات ،وقالت إن القوى الغربية ترتدد خوفا أن يتم
اتهامها باالستعامر الجديد ،يف حني أن االتحاد األفريقي
مرتدد بسبب سياسته املتمثلة يف عدم التدخل يف الشئون
الداخلية ألعضائه .لكن لو مل يتم فعل ذلك ،فسوف تنزلق
إثيوبيا أكرث يف األزم��ة وميكن أن تتفكك مثلام حدث مع
يوغوسالفيا يف التسعينات.
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حوادث وقضايا

الرشطة تنهي مغامرات شبكة إجرامية
تنشط يف التعامل بالعملة املزيفة

تحديد منتصف ديسمرب القادم ملواصلة
سامع قضية عيل عثامن وآخرين

الخرطوم  :رقية يونس
قطعت محكمة جنايات الفساد ومخالفات املال العام أمس ،
موعداً ملواصلة سامع قضية محاكمة النائب األسبق للرئيس
املعزول عيل عثامن محمد طه  ،وآخرين يف قضية مخالفات
مالية مبنظمة العون اإلنساين .
وحدد قايض املحكمة رافع محمد عبدالنور معال  ،موعدا
ً يف الرابع عرش من ديسمرب القادم ملواصلة سامع الدعوى
الجنائية  .الجدير بالذكر أن املحكمة قد استمعت يف جلسات
سابقة اىل املتحري األول والثاين يف القضية اىل جانب سامعها
عدد من شهود االتهام يف الدعوى الجنائية .

ضبط زئبق
مهرب بأمبدة

الخرطوم :هاجر سليامن
متكنت ق���وات رشطة
م��ح��ل��ي��ة ام���ب���دة اث��ن��اء
عمليات متشيطية من
ض��ب��ط ش��خ��ص اشتباهاً
وبتفتيشه ضبطت القوة
بحوزته عىل ( )6قوارير
زئبق ومبالغ مالية تتجاوز
ال�����ـ( )700ال��ف جنيه،
وقالت مصادر ان الزئبق
ك��ان بصدد تهريبه وان
السلطات قيدت بالغات يف
مواجهة املتهم ورشعت
يف ال��ت��ح��ري معه حول
الجهة التي ك��ان ينوي
تهريب الزئبق اليها وتأيت
الضبطية يف اطار محاربة
تهريب امل���واد املمنوع
التعامل بها والتي ابرزها
الزئبق والسيانيد التي
حظر التعامل بها مبناطق
التعدين العشوايئ نسبة
لخطورتها ع�لى الصحة
والبيئة ومازالت الرشطة
توايل تحرياتها .

الخرطوم :اإلنتباهة
نجح فريق مشرتك من اإلدارة العامة
للمباحث والتحقيقات الجنائية واإلدارة
العامة للرشطة االمنية يف وض��ع حد
للنشاط اإلجرامي لشبكة إجرامية درج
أعضاؤها يف التعامل بالعملة الوطنية
املزيفة وتتخذ إجراءات قانونية يف مواجهة
املتورطني.
وتفيد متابعات املكتب الصحفي للرشطة
ان خلفية الضبطية تعود لتوفر معلومات
لقوات الرشطة مبحلية تندلتي بوالية
النيل األبيض عن نشاط لشبكة تتعامل
بالبيع وال�ش�راء يف السلع االستهالكية
وتسدد القيمة بعملة وطنية مزيفة إثر ذلك
تم تشكيل فريق ميداين مشرتك وتكليفه
برصد عنارص الشبكة وتحديد األماكن
التي يرتددون عليها والقبض عليهم وبعد
متابعة ميدانية لصيقة نجح الفريق
يف تحديد هوية أف��راد الشبكة واماكن
تحركاتهم بدقة شديدة ونصب الفريق
كمينا ناجحا للمتهمني أسفر عن ضبط
متهمني اثنني يعمالن بإحدى محطات
الوقود وضبط بحوزتهام مبلغ وقدرة800
 13جنيه من فئة واح��دة ( )200جنيه
تم اقتيادهام لدائرة االختصاص وأثناء
التحري تم التوصل للمتهم الثالث والذي
استطاع الفريق االيقاع به عرب كمني محكم
أثناء قيادته ملركبة بوكس أثناء للتزود
بالوقود وضبط بحوزته مبلغ وق��دره
 54000جنية مخبأة داخ���ل املركبة
ويحمل مبالبسه مبلغ وق��در 82000جنيه
تم تحريز املبالغ وعرضها لبنك السودان

وجاءت إفادة البنك بأنها عمالت مزيفة تم
اتخاذ إج��راءات بالغ تحت املادة 117من
ال��ق��ان��ون ال��ج��ن��ايئ لسنة 1991وج����اري
تعقب باقي املتهمني ملعرفة مصدر العمالت
املزيفة بالتنسيق مع بنك السودان وتقديم
املتورطني للعدالة .
وتفيد متابعات املكتب الصحفي للرشطة

اليوم النطق بالحكم في قضية تشاديين
وسودانيين متهمين بتهريب الكوكايين بأحشائهم
الخرطوم  :رقية يونس
حددت املحكمة (اليوم ) موعداً للنطق بالحكم
يف ملف محاكمة شبكة تتألف من ( )11مته ًام
تشادياً بينهم سودانيان يواجهون ،تهمة االتجار
يف ب���ودرة الكوكايني  ،إب��ان ضبط امبوالت
مخدرة داخ��ل أحشائهم  .يذكر أن السلطات
قد القت القبض عىل املتهمني بصالة الوصول
مبطار الخرطوم الدوىل قادمني من احدى الدول
االفريقية .وكانت محكمة اإلرهاب ( )1مبجمع
محاكم جنايات الخرطوم شامل  ،برئاسة القايض
املعز بابكر الجزويل  ،قد حددت جلسة إليداع
الدفاع مرافعاته الختامية يف الدعوى الجنائية .
الجدير بالذكر أن املحكمة كانت قد عقدت جميع
جلساتها يف حضور املرتجم للهجة (الكالمبو)
التي يتحدث بها املتهمون التشاديون األجانب .

إحالة ملف متهمين ضبط بحيازتهم تانكر
وقود مهرب

الخرطوم  :رقية يونس
أحالت السلطات املختصة ملحكمة االرهاب
( )1مبحكمة جنايات الخرطوم ش�مال ملف
محاكمة ( )3متهمني يواجهون تهمة تهريب تانكر
وقود (جازولني ) مهرب ابان ضبطهم مبنطقة
جبل اولياء جنويب العاصمة الخرطوم  .وحدد
قايض املحكمة املعز بابكر الجزويل  ،موعداً يف

ديسمرب املقبل النطالق جلسة محاكمة املتهمني .
وبحسب القضية فإن السلطات املختصة قد
القت القبض عىل املتهمني وضبط بحيازتهم
تانكر وقود جازولني  ،ليتم تحرير بالغ ضدهم
بالواقعة وإخضاعهم للتحقيقات حولها وعقب
اكتاملها أحالت السلطات ملف الدعوى الجنائية
للمحكمة للفصل فيه .

شهود اهتام يروون تفاصيل مقتل
أجنبي بمنزله عىل يد شابني بآلة حادة

الخرطوم  :رقية يونس
كشف شهود اتهام للمحكمة تفاصيل مثرية يف قضية توقيف
شابني عىل ذمة مقتل رجل أجنبي بآلة حادة داخل منزله وهو
يغط يف نوم عميق مبنطقة
الشقلة أم درمان.
وقال شاهد االتهام الثاين
ملحكمة جنايات أم درمان
ج��ن��وب  ،ب��ان��ه ويف ي��وم
الحادثة بساعة رأى املتهم
ال��ث��اين مب�سرح الحادثة أي
منزل املجني عليه  ،مشرياً
اىل انه وقتها كان عىل وجه
املتهم الثاين عالمات االرتباك
بحد تعبريه  ،منوهاً اىل انه
وبعد ذل��ك دل��ف اىل منزل
املجني عليه وسأله عن رس
ارت��ب��اك املتهم ال��ث��اين عند
رؤيته له وأفاده وقتها بانه
(صحبه ) بحد قوله  ،منبهاً
اىل انه ذهب اىل منزله ومبرور
ساعة منا اىل سمعه نبأ مقتل املجني عليه  .وأفاد شاهد االتهام
الثاين للمحكمة عند استجوابه بواسطة ممثل االتهام املحامي
املعروف عبدالله محمود فضل الله  ،بانه صديق للمجني عليه

ط��وال فرتة ()12ع��ام�اً وان��ه ي��داوم عىل زيارته مبنزله ألكرث
من مرتني يف االسبوع  ،مضيفا بانه مل يشاهد املتهم الثاين طيلة
تردده عىل املجني عليه ومعرفته به  ،مشدداً عىل انه رأى
املتهم الثاين فقط قبيل ساعة من
وقوع الحادثة .
يف ذات الوقت مثل شاهد
االتهام الثالث وهو عم املجني
عليه  ،وقال ان املجني عليه ابن
أخيه ،موضحا بانه قام بزيارته
مبنزله قبيل وق��وع الحادثة
بيومني  ،الفتا اىل ان املجني
عليه اخ�بره عن مشاكله مع
املتهم الثاين وتهديده له بالقتل ،
مبيناً بانه وبعد انقضاء يومني
متتالني من زيارته البن اخيه
املجني عليه ورد اليه اتصاال
هاتفيا ابلغوه من خالله مبقتله
 ،الفتا اىل انه حرض من احدى
املناطق ب�شرق النيل حتى
وصوله مرسح الحادثة منزل
املجني عليه ووجد افراد املباحث يحرزونه .
من جهتها قطعت املحكمة موعدا ملواصلة القضية وسامع
بقية أقوال شهود االتهام يف الدعوى الجنائية.

اختفاء ( )21عربة من الهالل األحمر
الخرطوم  :اإلنتباهة
كشفت األمني العام للهالل األحمر عفاف أحمد عن فقدانهم لـ”“ 21عربة خاصة بالهالل األحمر ،وقالت عفاف ان بعض
العربات التي تم فقدها ال تزال موجودة داخل عدد من املؤسسات الحكومية وعند شيوخ يعملون يف الدجل والشعوذة،
وأخرى موجودة بحوزة شخصيات تتبع للنظام البائد ،وكشفت عن فتح بالغ مبكافحة الفساد يف مواجهة املدير السابق
للهالل األحمر ،وذكرت عفاف أن الجهات الحكومية مل تجتهد يف الوصول والقبض عىل املدير السابق بالرغم من كرثة
البالغات ضده واختالسه لـ 17عربة.

ان اإلجراءات تم اتخاذها بالقسم االوسط
بتندلتي يذكر أن التنسيق بني اإلدارات
الرشطية أسفر عن تحقيق العديد من
النتائج اإليجابية يف انهاء مغامرات معتادي
اإلج���رام ووض��ع ح��دا نهائيا ألنشطتهم
اإلج��رام��ي��ة واملحافظة ع�لى الطأمنينة
واالستقرار.

وجه
النهار
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هاجر سليمان

لماذا تماطل الجمارك في تقديم
منسوبيها للعدالة ؟!

تعجبت كثرياً حينام علمت ان هنالك افرادا من إحدى ورديات
الجامرك مبطار الخرطوم قد تورطوا يف عملية تهريب ()120
صقرا اىل اململكة العربية السعودية وعجبت أكرث حينام علمت انهم
تورطوا يف عملية التهريب دون إدخال جمريك او أي مستندات ال
صحية وال تجارية وال وال وده كللللو أكيد ألجل مقابل مايل .
والغريب يف األمر ان هنالك بالغا مقيدا حتى اآلن وكان من
املفرتض ان يتم التحري مع طاقم تلك الوردية الجمركية بجانب
طاقم وردية الحياة الربية وطاقم الحجر الصحي ،ولكن حسب
علمي حتى اآلن مل تقم رشطة الجامرك بتسليم منسوبيها بغرض
التحري معهم ومل يتم رف��ع حصانتهم وامل��وض��وع اصبح طي
النسيان ما مل أقم انا بفتحه واإلشارة اليه أليس هذا يعد تواطؤاً
مرفوضاً من قبل رشطة الجامرك ؟؟ فمن العدالة ان ترفع حصانة
منسوبيها وتقدمهم للعدالة اىل ان يقول القضاء كلمته فان كانوا
أبرياء يعادون للخدمة وترد اليهم حقوقهم كاملة وان كانوا مذنبني
فلامذا ال تتم محاكمتهم حتى يصبحوا عظة وعربة لكل من تسول له
نفسه ارتكاب اي فعل من شأنه ان يسيئ للدولة ويعرض سيادتها
لالنتهاك ويتسبب يف تدمري االقتصاد الوطني فان كنتم تجهلون
فان هذه الشحنة من الصقور تبلغ خسائر حصائل صادرها نحو
( )72الف دوالر وبإمتام هذه العملية نقول ان خزينة الدولة
فقدت ذلك املبلغ .
نتساءل أيها السيد مدير الجامرك عن الكيفية التي هربت بها تلك
الصقور اىل ان وصلت مطار امللك خالد حيث انه لوال افتضاح أمرها
من قبل السلطات السعودية التي قامت بتصويرها وبث صورها
عىل مواقع التواصل االجتامعي يف إشارة منها اىل ثغرات مطار
الخرطوم الذي أفلتت منه تلك الشحنة ملا كان قد انترش خربها،
وبالتايل هذا يعني انه يف حال متت عملية تهريب صقور بنجاح فهذا
يعني ان هنالك اشياء كثرية ميكن ان تفلت وتهرب سواء اذا كان
تهريبا لداخل البالد أو لخارجه ولهذا نرى ان هنالك تزايداً يف عمليات
تهريب املخدرات والذهب والعمالت والكثري من األشياء ولهذا نجد
ان هنالك تراجعاً يف ضبطيات مطار الخرطوم ومل يعد كالسابق
لذلك من باب أوىل ووقفاً لهذا العمليات نطالب بقوات مشرتكة تعمل
بداخل املطار للحد من ظاهرة التهريب ومازلنا ننتظر تربير رشطة
الجامرك ألسباب عدم تقدميها ملنسوبيها املتهمني للعدالة ؟؟
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دنيا االقتصاد
إلـــــــى
أيــــــن

الصادرات الزراعية واحليوانية ..
الخرطوم  :رباب /هنادي /هالة

رغ ًام عن امتالك السودان ملقومات زراعية وحيوانية وهي االكرب عىل املستوى االقليمي العريب
واالفريقي ،التي تتمثل يف مساحات تقدر بـ  175مليون فدان صالحة للزراعة – وثروة حيوانية
تبلغ  102مليون رأس من املاشية  ،وامطار تزيد يف معدلها السنوي باكرث من  400مليار مرت
مكعب  ،إال أن الدولة ومنذ العام (2011م) ظلت تشكو من نقص إيرادات الدولة وعجز كبري يف
امليزان التجاري وشح وخواء خزينة الدولة من النقد األجنبي ،ويرجع ذلك بحسب كثريين إىل
عدم االستقرار االقتصادي وغياب الرؤية لالصالح حتى عقب ذهاب نظام اإلنقاذ واستالم قيادة
البالد عرب مجلس سيادي يرتأسه مكون عكرسي ومدين ،وبحسب إحصائيات رسمية فإن الفجوة
يف امليزان التجاري تقد بأكرث من  6مليارات دوالر لضعف الصادرات نتيجة لضعف اإلنتاج
ومشكالت أخرى تواجه الصادر.
معاملة سيئة

شعبة اللحوم  :عدم مرونة
النظام هزم القطاع

ال��ع��ام ي�ت�راوح مابني
م��ل��ي��ون ون��ص��ف اىل
اثنني مليون طن وان
مايتم تصديره اآلن ال
يتعدى( ، )10٪ونبه
يف حديثه لـ(اإلنتباهة)
أمس ان حصيلة صادر
الحبوب الزيتية تصل
اىل حوايل مليار دوالر
ح���ال ت��م التصدير

أول عقبة واجهت
ص���������ادر ال���خ�ض�ر
والفاكهة بعد الربع
األول م���ن ال��ع��ام
الحايل تعليق تصدير
الخرضوات والفواكه
ال��س��ودان��ي��ة ،ألسباب
تتعلق ب��اإلج��راءات
االحرتازية الحكومية،
لصد انتشار فريوس كورونا يف السودان ،وبسبب جائحة بالشكل املطلوب.
واكد ان متوسط إنتاج السمسم السنوي بلغ ()400
كورونا تراجعت الصادرات البستانية اىل دول الخليج
الف طن ،بينام يرتاوح متوسط إنتاج الفول (النقاوة)
بلغت( )1500طن.
وشكا رئيس شعبة مصدري الخرض والفاكهة عوض مابني مليون اىل مليون ونصف طن يف العام ،الفتا اىل أن
الله من ضعف الصادرات التي بلغت ()1500طن بدال االستخدام املحيل من إنتاج الفول للزيت (واألمباز)
من ( )15الف طن خالل العام املايض ،وأرجع األسباب للامشية يرتاوح مابني ( )650-600الف طن سنويا،
اىل جائحة كورونا التي تسبب يف إغ�لاق املطارات وما يتبقى حوايل( )500الف طن يتم تصديرها للخارج
واملعابر مام تضاعفت تكلفة النقل وقال إن تكلفة الطريان  ،مبينا ان متوسط انتاج الكركدي يرتاوح مابني خمسة
تضاعف اىل أربع مرات إضافة إىل ضعف اإلنتاج وقال آالف طن اىل( )6آالف طن يف العام ،بينام يرتاوح انتاج
يف حديثه لـ « اإلنتباهة « أمس تم تصدير بصل عرب حب البطيخ مابني( )16الف طن اىل ( )17الف طن،
الربادات وسبب املشاكل يف امليناء تسبب يف تلف الكثري ونوه اىل ان عائد انتاج الكبيك وزيت الفول والعدسية
منه بسبب التأخري ملدة شهر يف ميناء سواكن ،وشكا من يرتاوح مابني اىل( )100مليون دوالر اىل( )150مليون
املعاملة السيئة يف ميناء جدة للربادات التي تصل من دوالر سنويا ،الفتا اىل ان هذه االحصائيات ترتكز عىل
السودان ويتم تأخريها لفرتات طويلة بامليناء ،وأضاف واقع الصادر الحقيقي ،وزاد ان االستهالك املحيل من
أن جميع هذه العوامل أثرت عىل الصادر ،ونبه اىل معظم انتاج الفول (النقاوة) املتمثل يف الزيت والدكوة يبلغ
ال��ص��ادرات البستانية اىل دول الخليج العريب ،وشكا ما ب�ين( )-650 600ال��ف طن  ،و ان متوسط انتاج
عوض الله من قلة اإلنتاج وارتفاع األسعار محليا خاصة السمسم يقدر بحوايل ( )400الف طن يستهلك منها
سلعة الصادر ،وقال ان محصول املانجو كانت اسعارها محليا من ( )10٪ويتم تصدير املتبقي وال��ذي يبلغ
خرافية مل يتم تصديرها حيث بلغ سعر الكرتونة
زنة( )18كيلو أكرث من( )7ماليني جنيه ،بجانب ارتفاع
مواعني التعبئة وزيادة أجرة العاملة كل هذه العوامل
اثرت سلبا عىل الصادر.

عوائق الفول السوداين

وشهد مطلع العام الحايل سياسات أصدرتها وزارة
الصناعة والتجارة هزمت بشكل كبري قطاع الحبوب
الزيتية نتيجة لحظر تصديره للخارج ،وبالرغم من فك
حظره مؤخرا إال أن توقف صادره مازال مستمرا بحسب
رئيس شعبة صادر الفول السوداين محمد عباس الذي
أكد توقف صادر الحبوب الزيتية بسبب العديد من
املشاكل العوائق والتي يتلخص اهمها يف التخزين من قبل
البنوك واملضاربات التي تتم من قبل بعض املستثمرين
وعدم تسليمهم حصائل الصادرات للدولة ،ونوه إىل أن
أسعار الحبوب الزيتية ارتفعت يف البالد عن األسعار
العاملية ،مستنكرا عدم اإلنتاج من قبل الدولة وعدم
تحكمها يف الصادرات ،عالوة عىل مشاكل إغالق امليناء
 ،وبعض القوانني التي تتسبب يف تعرث سري الصادر
فضال عن التهريب ،وقال إن إنتاج الفول السوداين لهذا

مصدرو الماشية :رداءة البواخر وعدم توفر
اللقاحات وانهيار البنية التحتية أقعدت بالصادر
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مصدرو اللحوم :جرجرة
البنوك ومزايدات شركات
االتصاالت والمضاربين
أضعفت القطاع
واملجازر التي تطبق النظم أسعارها خرافية تصل لـ
( ) -20 15دوالرا لذبح ال��رأس الواحد وهنا تنتفي
هوامش الربح ،إىل جانب مشاكل النقل من طائرات
وبواخر ونقل بري ضعيف يف توفري امل�بردات وعدم
مقدرتنا عىل توفري أساطيل تصدر لدول الخليج وغريها
والتعليل بالجانب األمني وغريه.

جرجرة ومزايدات

وذك��ر خالد أن طريقة ت��داول امل��وايش يف األس��واق
املحلية تواجهها مشاكل كبرية جدا منها كرثة الوسطاء
وعدم فحص الحيوان وتصنيفه أو عزله واملضاربات
يف ال�شراء غري املربوط باألسواق العاملية واملزايدات
ودخ��ول آخرين كرشكات االتصاالت وإدخالها ملاليني
ال��دوالرات حتى تستطيع إخراجها عرب بعض األشخاص
املحددين ذوي الثقة ،واملستثمرين الهامشيني الذين
يربحون أرقاما فلكية كأصحاب الكافترييات واملطاعم.
وأوض��ح ان جرجرة البنوك وال���وزارات يف مسائل
العقود للتصدير ،مشتكيا من وجود جهات غري معنية
باألمر يتم إدخالها عنوة يف اإلجراءات مام جعل النظام
غري م��رن وتهزم العمل ،اضافة اىل انعكاس األزم��ة
الحالية يف الوقود عىل اإلنتاج وأدت إىل ارتفاع األسعار
بشكل مخيف.

( )350الف طن،علام أن سعر الطن يبلغ ( )1.250السوداين.
دوالرا  ،ونبه اىل انه يتم تهريب غالبية انتاج الكركدي،
بيد انه أش��ار اىل سيطرة بعض األجانب املعروفني
وبالرغم من إنشاء مسلخ الكدرو مبواصفات حديثه
والذي
بالـ(الوراقة) بإنتاج الكبيك والبليلة العدسية
لتعظيم الفائدة من صادر املاشية وتحقيق إي��رادات
تبلغ قيمته ح���وايل( )150-100مليون دوالر ،وقال ان مضاعفة لخزينة الدولة بأن يصدر مذبوحا إال أن لعنة
التهريب بهذه الطريقة يعترب تهريبا مقننا  ،وقال ان إرجاع الشحنة التي رضبت القطاع كانت له باملرصاد،
ص��ادر (االمباز) ي�تراوح مابني( )-100 70الف طن ،فمشكلة صادر اللحوم الذي بلغ صادره أكرث من ()4
بيد ان سعر الطن منه يبلغ ح��وايل( )300الف دوالر  ،ماليني طن خالل العام الحايل ترجع بالدرجة األوىل
موضحا أن سعر طن الزيت يبلغ ح��وايل ( -1.300لضعف كفاءة املسالخ العاملة ألنها يف األصل ليست
 )1.400دوالر ،واض��اف عباس ب��أن سعر طن ال��ذرة مجهزة بالقدر ال��ك��ايف ملواكبة اش�تراط��ات الصادر
يبلغ( )300دوالر ،مشريا اىل ارتفاع إنتاج هذا العام ومواصفاته القياسية التي تتطور بتطور العلم والبحوث
من الذرة ،وقال انه قد يتم تصدير ( )٢مليون طن اي وبحسب نائب األمني العام لغرفة املصدرين د .خالد
أدراج الرياح
مايعادل ( )600مليون دوالر ،لجهة أنه مرغوب عامليا ،املقبول أن من أكرب املشكالت التي تواجه صادر املوايش
رغم ان البالد غنية ب�ثروة حيوانية تتجاوز 110
مبينا أن سعر طن حب البطيخ ي�تراوح مابني( -500واللحوم االعتامد عىل قطاع رعوي تقليدي غري مرن
 )600دوالر ،ولفت اىل انه التوجد اي مشكلة يف بيع نحو مطلوبات األس��واق العاملية من ناحية الجودة ماليني رأس من املاشية ،إال انها تواجه معيقات يف
صادر الحبوب الزيتية وأن هناك طلبا كبريا عليها من واالستمرارية واألس��ع��ار ،إضافة إىل ضعف التنظيم ص���ادرات ثروتها الحيوانية ،ألسباب إداري���ة وفنية
عدد من الدول أهمها الصني وإندونيسيا  ،وجزم عباس وينعكس بكرثة الوسطاء وبروز عدم استقرار األسعار ولوجستية ،ويضع االقتصاد آماال عريضة ،عىل قطاع
ال��ص��ادرات ،كأحد رواف��د النقد األجنبي الشحيح يف
باستعداد الصني لرشاء خمسة ماليني طن من الفول والجودة واالمداد وهي تنعكس عىل الصادرات.
البالد ،والذي تسبب يف هبوط حاد بالعملة املحلية ،بيد
سياسات غري
مستقرةإىل أن السياسات أن محاوالت مصدري املاشية تذهب أدراج الرياح ،وسط
لـ(اإلنتباهة)
وأشار املقبول يف حديثه
م��ع��وق��ات ومشاكل
غري املستقرة للدولة
ت����ع��ت�رض ط���ري���ق
نحو القطاع وتغيريها
ص������ادرات امل����وايش
باستمرار دون إرشاك
إىل ال���خ���ارج ،وق��ال
أص���ح���اب ال���ق���رار
عضو شعبة مصدري
واملصلحة فيها سواء
امل��اش��ي��ة اس�ماع��ي��ل
كانت مالية أو نقدية
النرصي إن معوقات
يرض باملصدر ،الفتا إىل
الصادر تتمثل يف رداءة
مشكلة نظام التمويل
البواخر وع��دم توفر
املتاح
التمويل
أن
فنجد
املالية،
وارتباطها بالسياسة
اللقاحات  ،عالوة عىل عدم توفر وقود الرتحيل وانهيار
الرتفاع
القطاع
لتطوير
مناسب
غري
تجاري فقط وهو
البنية التحتية للمحاجر ،وكشف عن عدد املاشية التي تم
ضامناته وهوامشه ويختلف عن التمويل التنموي والذي تصديرها من بداية شهر يناير ٢٠٢٠م اىل نوفمرب الجاري
الضامنات فيه متعددة وغري متعسفة ويعطي سقفا زمنيا تبلغ  ١.٤٥٧.٥٣٦رأسا ،وأكد يف حديثه لـ(اإلنتباهة) ان
متاحا ،كام أن هوامش األرباح بسيطة عكس التجاري نسبة حصائل صادر املاشية بلغت حوايل  ،٪٧٥وأوضح
والحصول عليه يف وقته خالفا للتجاري ال��ذي سقفه ان نسبة صادر الضأن فقط بلغت مليون رأس ،ونبه اىل
ضعيف جداً.
ان نسبة عائدات صادر اإلبل النقدية بلغت  ،٪٦٥بينام
وأض��اف  :كام أن مواعني الصادر ضعيفة وبسيطة بلغت نسبة عائدات صادر األبقار  ،٪١٠٠أما عائدات
كاملحاجر واملسالخ التي ال تنترش بشكل جغرايف ،صادر املاعز بلغت كذلك .٪١٠٠

انعدام املرونة

رئيس شعبة صادر الخرض والفاكهة :تراجع
إىل  1500طن بدال من  15ألف طن

رياضـــة
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(فيفا) ـ إتحاد الكرة ـ المريخ في إجتماع اليوم
بـ(تقنية الفيديو)
يلتئم يف الثانية من ظهر اليوم ،إجتامع
يضم اإلتحاد الدويل لكرة القدم(فيفا) وإتحاد
كرة القدم السوداين ،ونادي املريخ ملناقشة
ملف أزمة النادي وتجيء الخطوة عىل خلفية
الخطاب األخري الذي بعث به اإلتحاد الدويل
لكرة القدم(فيفا) ،إىل اإلتحاد السوداين،
مطالباً مبدّه بالنظام األسايس الخاص بنادي
املريخ واملعتمد لديه ،بجانب إختيار ثالثة

رسميًا ..تدشين
العمل في
صيانة(الرد
كاسل)

من اإلتحاد وذات العدد من املريخ لحضور
اإلجتامع املرتقب اليوم عرب تقنية (الفيديو)
وكان اإلتحاد السوداين بحسب املتابعات ،قد
سمى كلٍ من رئيس اإلتحاد كامل شداد ،نائب
رئيس اإلتحاد محمد جالل ،والنائب األ ّول
عامر عبد الرحمن ،فيام سمى املريخ رئيس
النادي آدم عبد لله سوداكال ،عضو املجلس
عيل أبرش ،وأحمد مختار لتمثيله.

بدات اللجنة املك ّلفة بصيانة (ال��ر ّد كاسل) يف العمل رسمياً
مبعالجة أرضية امللعب بعد التدهور الكبري الذي حاق بها وكان
(قروب الجار إلعامر الدار) قد بدأ منذ فرتة طويلة يف تدشني نفرة
بدعومات مالية تساهم يف صيانة
من أجل جميع تربعات لإلتيان
ٍ
امللعب والسبت ،أعلن (القروب) عن تجهيز عديد من املواد ّ
وأن
العمل دشن رسمياً أمس عىل ّأن يتواصل حتى الفراغ منها ويعاين
ملعب املريخ من تدهو ٍر مريع يف أرضيته أدّى إىل ابتعاد الفريق عن
اللعب باستاده منذ املوسم املايض.

معسكر جديد لالعبي الهالل غدًا
ينتظم فريق الكرة األول بنادى الهالل يف معسكر مغلق غداً،
ضمن التحضريات ملواجهة فايفرز األوغندي يوم األحد القادم،
مبلعب الجوهرة الزرقاء يف جولة اإلياب من الدور التمهيدي من
بطولة دوري أبطال إفريقيا ،وسيبدأ املعسكر األزرق فور إنتهاء
الحصة التدريبية التي سيؤديها الفريق غداً وسيكون املعسكر
مستمراً حتى الفراغ من مباراة األحد وستتخلله مناورات يومية.

ياسر مزمل يهنئ زمالئه باإلنتصار
بادر مهاجم الهالل يارس مزمل ،بتهنئة زمالئه يف الفريق عقب
تحقيقهم الفوز عىل فايربز األوغندي بهدف أحرزه وليد الشعلة
أمس األول يف دوري أبطال إفريقيا ،وبارك يارس لزمالئه اإلنتصار
مشيداً بهم ومبا قدموه خالل املباراة التي جرت يف أوغندا ،ومل
يكن مزمل متواجداً برفقة زمالئه يف العاصمة كمباال ،وتخلف يف
الخرطوم عىل إعتبار أنه ما يزال يتعاىف من إصابة عىل مستوى
الركبة ،ومل يظهر يارس مزمل يف أية من تدريبات الهالل أو
مبارياته الودية ومباراة فايربز الرسمية ،ذلك أنه أنضم للفريق
يف التسجيالت املنرصمة قادماً من األهيل شندي ،وهو يعاين من
اإلصابة.

الهالل يعود من أوغندا
عادت بعثة فريق الكرة بنادي الهالل أمس إىل الخرطوم ،قادمة من كمباال بعد الفراغ
من استحقاق مباراة الذهاب يف مرحلة التمهيدي مبسابقة دوري أبطال إفريقيا ،والتي
لعبها األزرق أمام فايربز األوغندي السبت املاىض وفاز من خاللها بهدف وليد الشعلة
 ،وقرر الجهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب الرصيب زوران مانولوفيتش ،منح الالعبني
راحة  ،عىل أن تستأنف التدريبات اليوم.

المريخ يخرج بتعادل ثمين من أنياب أتوهو الكنغولي
الخرطوم  :االنتباهة
خرج املريخ بتعادل مثني من أنياب أتوهو
الكنغويل بهدف لكل يف أوىل مباريات الفريقني
يف الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا يف
اللقاء ال��ذي استضافه ملعب والي��ة (اوان��دا)
أمس وشهدت املواجهة أدا ًء قوياً من جانب
املريخ وكانت أخطر محاولة عن طريق تريي
وسعى الفريق الكنغويل إىل الوصول لشباك
منجد النيل إال أن محاولته أصطدمت بالنجاعة
الدفاعية للمريخ ولعب خط الوسط دوراً كبرياً
يف إصطياد الهجامت مع تحويل الكرات إىل
هجامت مرتدة وكان حكم املباراة قد تحامل
عىل الضيوف مام ضاعف من مهمة الالعبني
بعد رفضه إحتساب ثالث ركالت جزاء لصالح
الفرقة الحمراء لينتهي الشوط األول بالتعادل
السلبي بني الفريقني ويف الحصة الثانية سعى

تحركات هاللية لدى (إزالة
التمكين) السترداد الشعار

يبذل ن��ادي ال��ه�لال مجهودات كبرية
وتحركات إدارية عديدة يف سبيل اسرتداد
عالمته التجارية (الشعار) ،وب��دأ أعضاء
من الجمعية العمومية لألزرق تحركات نحو
لجنة إزالة التمكني لحسم امللف العالق طيلة
السنوات الفائتة ،وذلك عرب مذكرة قانونية
ضافية ما يجدر ذكره أن أحد األشخاص
ويدعى (عصمت) قد قام بتسجيل شعار
ن��ادي الهالل باسمه وب��ات يحمل عالمته
التجارية منذ العام 2006م ،وحرم األزرق
من االستفادة التجارية من شعاره.
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املريخ إىل األداء الجامعي باللعب عىل الهجامت
املرتدة والعودة إىل الخلف حال فقدان الكرة
وبعدها تعرض كال من صالح منر وأمري كامل
لإلصابة وحل بدي ًال عنهام حمزة داؤود وأحمد
متبش ويف الدقيقة ( )76متكن التش من
إحراز الهدف األول للمريخ مستفيداً من متريرة
السامين الصاوي املحسنة بني املدافعني وبعد
الهدف أدرك مدرب املريخ الفرنىس غوميز
خطورة املوقف بإدخال التكت بدي ًال لوجدي
هندسة والتاج يعقوب بدي ًال لتريي لتعزيز
مكانة خط الوسط وبعدها واملباراة تلفظ
أنفاسها األخ�يرة متكن الفريق الكنغويل من
إدراك التعادل قبل أن يعلن الحكم عن نهاية
اللقاء بالتعادل اإليجاىب بني الفريقني وسيلعب
املريخ مباراة اإلي��اب أم��ام أتوهو الكنغويل
الجمعة القادم مبلعب(الجوهرة الزرقاء).

لجنة المنتخبات تعقد لقا ًء تنسيقيًا مع لجنة المسابقات

عقدت اللجنة املنظمة للمسابقات باإلتحاد السوداين لكرة القدم إجتامعاً أمس مع الجهاز الفني للمنتخب
الوطني األول للتنسيق ما بني مباريات املنتخب الوطني ومباريات ال��دوري املمتاز ودوري األبطال
والكونفيدرالية؛ حيث تشارك أربعة أندية سودانية يف البطوالت ويخوض املنتخب الوطني األول مباريات
يف 2021م بداية من شهر مارس ،حيث يواجه ساوتومي وجنوب إفريقيا يف الجولتني الخامسة والسادسة
من تصفيات أمم إفريقيا الكامريون2021م ،إضافة إىل مباريات مرحلة املجموعات من تصفيات كاس
العامل قطر 2022م ،التي ستنطلق يف مايو من العام املقبل 2021م..

لجنة كرة القدم النسائية تؤجل قرعة النسخة الثانية

قررت لجنة كرة القدم للسيدات باإلتحاد السوداين لكرة تأجيل قرعة النسخة الثانية من دوري كرة القدم
السوداين النسائية إىل موعد يحدد الحقاً ،وكان من املقرر إقامة القرعة اليوم  ،وجاء وفقاً لرؤية اإلتحاد
واللجنة ،عىل أن تكون القرعة برتتيب عالٍ كام حدث يف النسخة األوىل من البطولة ،مبيناً أن التأجيل ملزيد
من التجويد ويشارك يف النسخة الثانية من البطولة ( )23نادياً ،عىل أربع مجموعات يف مدن مختلفة،
وكانت اللجنة قد سلمت األندية معدات املوسم الجديد خالل الشهر الحايل.

شداد  :من حق العجب
والرشيد استئناف قرار
لجنة الالعبين

أوض��ح رئيس إت��ح��اد ال��ك��رة كامل
شداد إن ق��رارات لجنة شؤون الالعبني
األخ�ي�رة وال��خ��اص��ة بالثناىئ رمضان
عجب ومحمد الرشيد التي صدرت من
اللجنة يتم عن طريق االستئناف الذي
تقدمه الجهة املترضرة وقال أن إتحاده
وجد نفسه أمام قضية تستدعي التدخل
بواسطة ش��ؤون الالعبني موضحاً أن
األطراف املترضرة لها الحق يف التصعيد
واستئناف القرار.

بعثة المريخ تعود من الكنغو
خالل ساعات

ينتظر ّأن تعود بعثة املريخ قادمة من الكنغو خالل ساعات
اليوم بعد الفراغ من مباراة أتوهو ضمن ذهاب متهيدي
أبطال إفريقيا وبحسب املتابعاتّ ،
فإن الجهاز الفني ق ّرر منح
الالعبني راحة عن التامرين اليوم ،عىل ّأن يبدأ التحضريات
الثالثاء وسيخوض(األحمر) جولة اإلياب أمام أتوهو السبت
املقبل مبلعب(الجوهرة الزرقاء).

المريخ يفتح بالغات تجاه عضو
مجلسه المجمّ د

رشع مجلس املريخ بقيادة آدم عبد الله سوداكال ،يف فتح
إج��راءات بالغ ضد عضو املجلس املج ّمد عيل أسد ووفق
املعلومات املوثوقة لـ(االنتباهة)ّ ،
فإن الخطوة جاءت عىل
خلفية تعنّت أسد بعدم منح مفاتيح االستاد ملجلس املريخ
بعد قرار تجميد عضويته بأم ٍر من آدم سوداكال والخميس،
أصدر مجلس املريخ الذي يقوده حالياً آدم عبد الله سوداكال
ق��راراً قىض بتجميد عضوية عيل أس��د ملخالفته اللوائح
بحسب التعميم الصادر من املجلس وقالت املصادر ّ
املطلعة
لـ(االنتباهة)ّ ،إن نادي املريخ ممث ًال يف آدم عبد الله سوداكال،
د ّون خطا ِباً رسمياً إىل إتحاد الكرة بشأن تجميد عضوية عيل
أسد رسمياً من مجلس اإلدارة.

شهادة فقدان
يشهد قسم رشطة والية الخرطوم بأن السيد الصادق عيل
محمد عيل أبلغنا عن فقدان عدد ( )2لوحة بوكس 2020م
برقم اللوحة خ )51808( 6ماكينة  ،715838ودون له
فقدان تحت القيد ( )1بتاريخ 2020/11/25م  ،حررت له
هذه الشهادة ملن يهمه األمر وهذا منا لإلعتامد.
مدير قسم رشطة والية الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

أخيــرة

صوت االغلبية الصامتة

خلف
األسوار
سهير عبدالرحيم
Kalfelasoar76@hotmail.com

سلسلة ضربت ليك بالغلط ()١٩
كيلو اللحمة ( )5جنيه

حني قررت كتابة هذه املقالة كنت أفكر يف اسم لها فقررت
أن أسميها (كيلو اللحمة  5جنيه)  ،ولكن واجهتني مشكلة
وهي أين لو كتبت الرقم باللغة العربية رمبا أعتقد القاريء
أن هنالك ( صفراً ) أو (صفرين) أو (ثالث أصفار ) قد
سقطوا مني سهواً .
و الحقيقة أنك عزيزي القاريء ال ميكن أن تصدق أنني
أعني الخمس جنيهات الواحدة دي والتي ال ميكن أن
تشرتي بها (علكة أو كربيت )  !!...كربيت شنو الخمس
جنيهات ال تستطيع أن تشرتي بها عود ثقاب .
ماحدث عزيزي القاريء وقبل أن أدخل يف التفاصيل
ضع كوب ماء مثلج أمامك أو عصري ليمون لتهدئة أعصابك
وجهز أقراص املرصان العصبي و حبوب الضغط والقلب
و السكري.
فقد كشفت صحيفة ( االنتباهة ) عن أضخم عملية فساد
يف حصائل الصادر و برعاية أجهزة رسمية حيث أبرمت
إحدى الرشكات التابعة للقوات النظامية عقداً يسمح
بتصدير اللحوم إىل مرص بحساب الكيلو جرام( )5جنيهات
فقط يف واحدة من أسوأ عمليات الفساد التي شهدها تاريخ
السودان.
وكشفت صحيفة (االنتباهة) الصادرة يوم أمس عن
تلقي السودان لخسارة مرتني بصفة جنونية ،إذ خرس
نصف مليون رأس من اإلبل ومعها ( )80مليون دوالر هي
عبارة عن حصيلة تصدير تلك اإلبل إىل مرص !!...
تزامنًا مع ذلك خرس ال��س��ودان( )3.5مليارات دوالر
عبارة عن عائدات حصائل الصادر ،وأوضحت الصحيفة
حسب التحقيق الذي أجرته الصحفية النابهة هاجر سليامن
يتم تهريب وتصدير اإلبل إىل القاهرة وكذلك العجول
أ ّنه ّ
والسمسم والكركدي دون عائد صادر.
وأشارت إىل ّأن هناك أجهزة رسمية م ّثلت عملية فساد
منفصلة بتهريب( )120صقراً من ن��وع(ال��وك��ري��ة) إىل
السعودية عرب س ّيدة أعامل ومخ ّلص جمريك قام برتتيب
العملية مع وردية مبطار الخرطوم.
أمل أقل لكم عرشات املرات أنها مرص أم املصائب ال يأيت
من جانبها خري للوطن  ،كيلو لحمة يباع بـ ( )٥جنيهات أي
ذل و أي هوان أكرث من هذا  ،ولعلم هذه الحكومة البائسة و
الرشكة األشد بؤساً أن مرص ال تطعم تلك اللحوم لشعبها .
والدراما املرصية تكشف هذا الواقع املر فغالبية الشعب
امل�صري يتناول اللحوم يف عيداألضحى أو عند وصول
أحدهم من دول اإلغرتاب  ،الحكومة املرصية تصدر لحومنا
إىل أوروبا و تضع عليها ديباجة السعر ( )٢٠دوالر للكيلو
وال عزاء ألغبياء السودان .
خارج السور :
السيد النائب العام هذا بالغ عىل الهواء قضية فساد
وإفساد و عاملة ملرص ..قدموهم ملحاكامت فام جزاؤهم إال
املشانق.
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واألسبوع األسبق ..نحذر من أن الحركات املسلحة
التي تدخل الخرطوم..
ما تريده هو التصنيع الحريب
والحركات تقودها جهة .من ورائها للوصول إىل هناك
وأمس األول ..الوفد اإلرسائييل( ..الذي كان عسكرياً
فقط) يهبط مطار الخرطوم وينطلق إىل التصنيع الحريب
مبارشة...
واألسبوع األسبق حذرنا من أن الشيوعي ..يطلب وقوع
صدام مسلح بني اإلسالميني وقحت...
(وقحت هنا تعني بعض الجهات األمنية التي تتلقى
تعليامتها من قحت )
ونقول إن
:الشيوعي الذي هو عدو لقحت ..حني يجد أن اإلسالميني
يرفضون إشعال الشارع ..ألن اإلشعال هذا يخدم أهداف
الشيوعي ...الشيوعي يبيع (املوقف هذا لقحت )
باعتبار أن موقفه هو الذي مينع اإلسالميني من اإلطاحة
بقحت
بعدها ..جهات تجد أن اإلسالميني أكرث ذك��ا ًء من أن
تقودهم حبال الشيوعي..
عندها ...يبدأ تنفيذ ما يجرجر اإلسالميني إلشعال
النار...
ويشعل سلسلة اغتياالت ..إن مل تكن قد بدأت فهي سوف
تبدأ
وقبل شهور ..كنا نحذر من هذا
وقبل شهر يزيد أسبوعاً نحدث هنا عن مخطط الغتيال
عدد من قادة األحزاب (باالسم )
وما نحذر منه يقع ..أو يبدأ انطالقه اآلن...
االنطالقة التي لها ما بعدها
وم��ن يطلق املخطط ..يعرف حقيقة أن اإلسالميني
بعضهم يتحرق اآلن لالنتقام..
واملعرفة هذه تجعل الشيوعي يطلق عىل مواقع الشبكة
أمس أن كريت يعلن شيئاً يشبه السامح لإلسالميني بإطالق
مخطط االغتياالت .
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الليل
اسحق احمد فضل الله
akhrallail@gmail.com

واآلن خنجري وخنجرك
وكريت ..مل يقل حرفاً من هذا ..لكن الشيوعي ..وبغباء
شيوعي عتيد ..يطلق اإلشاعة
ليطلق بعدها رصاصات هنا وهناك ويصنع اغتياالت
ليتهم الناس واإلسالميني
والجهات التي تدير األمر كله يف السودان ..والتي كانت
هي التي تدير الشيوعي وبالشيوعي ..تصنع قحت..
ثم تلفظ قحت ...و تدير قطاعات واسعة من الشعب
حتى االعتصام ..ثم تلفظ القطاعات هذه ثم تذيق الناس
املرائر ليلفظوا قحت ..ثم تجعل الجيش يعتزل ..ثم تجعل
الحركات املسلحة بدي ًال للجيش...
الجهه التي تصنع هذا تدبر الخطوة القادمة...
وتصنع الحكومة التي يجري تكوينها اآلن..
حكومة ال وزن لقحت فيها ...إىل درجة أن قحت ..حني
يصل الوفد اإلرسائييل إىل الخرطوم ..تجعله يطلب لقاء
الوفد هذا
(حكومة حمدوك هي التي تطلب لقاء الوفد اإلرسائييل
الذي هو يف الخرطوم ) والوفد اإلرسائييل يرفض لقاء
حمدوك...
وقحت التي متوت اآلن رسيرياً تنظر إليها الجهات التي
تكون املجلس القادم ...وعرش من هذه الجهات ..تعلن
مقاطعتها للحكومة...
والجهات التي تصنع الحكومة القادمة تستعرض قوتها
بأسلوب مضحك ..
الجهات هذه ..وعلناً ،تخصص لجناح بوالد من البعث
مقعداً...

وبوالد هذا قاعدة حزبه تتكون من عرش شخصيات فقط
وتجعل لجناح عيل الريح ..البعث مقعداً...
وعيل الريح قاعدته ال متأل مقاعد حافلة صغرية
والجهات التي تجد أن املجلس القادم ال قيمة له ..تتحول
لتطرق أبواب الحركات املسلحة ...
وآخرون يهربون ..حني يعرفون أن الحركات املسلحة
برنامجها اآلن هو املحاكامت ..
والحركات هذه ..حني تجد أنها أصبحت هي السيد...
تقدم وعوداً تشرتي بها البعض ...
الحركات املسلحة تطلب اآلن وزارات الخارجية والعدل
واملالية ...
وتقدم وعوداً بوظائف عليا تشرتي بها األحزاب ...
وفرع من قحت به بقية من عقل ينظر ويجد أن .
 :بعض من الجهات األمنية واالقتصاد وبعض من
الجانب العسكري أشياء كلها تفقدها الدولة اآلن.
وأن الربهان يطلب الكفاءات من أي جهة وأن السفري
الربيطاين الذي ظل يقود كل يشء يصمت (بعد أن جاب
خرب قحت )
والكفاءات الجديدة التي تعود إىل بعض الجهات
األمنية ..يلقى فروع قحت ليحذر قحت من أن كل يشء قد
راح يف داهية
ويقول إن الرصاصة األخرية تطلقها قحت عىل رأسها
إن هي تغاضت عام يتحدث عنه الناس من مرشوع
لالغتياالت
وعام تعلنه من تسليم املعتقلني للجنائية
الجهات األمنية التي تجتمع بقحت تحذر قحت من أنها
يشء ال ميكن حاميته إن هي قامت بهذا وهذا
وضابط من جهات أمنية واملثقف يقول للمجتمعني به من
قحت يف إشارته إىل أن بعض الحامية مستحيلة
ً
 :يف الكونغرس األمرييك حني يقدم املجلس لوما ألحد
قادة الجيش يف أفغانستان ويتهمه بأنه عجز عن إيقاف
العمليات االنتحارية يقول للمجلس ..
ما الذي تستطيع أن تفعله لتوقف رج ًال يضع حول
خرصه حزاماً ناسفاً ويندفع ليموت ؟...

إقرأ في اعدادنا القادمة
بعد وفاة شقيق المعزول :
ما مصري قضية بيع مصنع حديد الجيش ؟
والخبري القانوين د.عادل عبد الغني يجيب ..

رعب الـ (كورونا) ..ال خيار
التباعد أو الموت
الموازنة الجديدة  ..تحديات
وأشواك وسياط من النقد!..

زفرات
حرى

نائب أمين سر حزب البعث العربي
االشتراكي عثمان أبوراس :

لن نسحب منسوبينا من احلكومة وسنظل
شوكة حوت يف حلق املط ّبعني
] األزم���������ة
االق����ت����ص����ادي����ة
مفتعلة و ُي��س��أل
عنها املكونان املدين
والعسكري.

الطيب مصطفى

يحتجب اليوم

القراية
أم دق
محمد عبد الماجد

يحتجب اليوم

