
كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

االربعاء 2/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 January 2014 -morning

كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

النشرة الخاصة 

www.sunanews.net

نشرة خاصة محدودة التوزيع

االربعاء 2015/2/25م صباحًا



كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

2
2

العدد
4203

االربعاء 2/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 January 2014 -morning

النشرة الخاصة :
 خال�سة اخبارية متجددة تر�سد اأحدث ماين�سر عن ال�سودان يف و�سائل االعالم 

العاملية والعربية واالفريقية مع اعطاء االولوية ملا تتناوله و�سائل االعالم الغربية ومراكز 

البحوث واملنظمات لت�ساهم يف ر�سم خلفية اخبارية فاعلة.

زمن الصدور :
 مره يف اليوم :

 يف ال�ساد�سة من �سباح كل يوم . 

ونتطلع اىل اأن يحدد متلقي الن�سرة الطريقة التي تنا�سبه يف ت�سلمها  مطبوعه يف 

مقر العمل او عرب الربيد االلكرتوين.

النشرة الخاصة االسبوعية :
 تر�سد اهم ماين�سر يف و�سائِلِِِِِ�ش االعالم العاملية عن ال�سودان باال�سافة اىل مواد 

حتليلية وتقارير ومقاالت عن ال�ساأن ال�سوداين .

كما تصدر سونا 
الخدمة العاجلة :

 وهي اخبار ذات اهمية ق�سوى تتطلب اطالع �سناع القرار عليها يف حينها .

الخدمة المتخصصة :
 وهي تقدمي اخبار ور�سائل وتقارير اىل جهات حمددة ا�سخا�سا كانوا او موؤ�س�سات 

راأي  وقادة  ا�سرتاتيجية  وجهات  نافذة  جهات  ت�ستهدف   . متخ�س�سة  خدمة  �سكل  يف 

ومتخذي قرار .
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المحتويات

6 يف  يت�سبب  احتجاجات  خالل  اأ�سيبت  �سيدة  ت�سييع 

مظاهرات عنيفة باخلرطوم  -  )�سودان تربيون(

9 مقتل قائد الدفاع ال�سعبى يف ا�ستباك بني اجلي�ش والدفاع 

ال�سعبي ب�سمال ابوكارنكا- )راديو دبنقا (

15 بجنوب  مائي  �سد  اأكرب  اإقامة  بداأنا   : امل�سري  الري  وزير 

ال�سودان )العربية( 

28 النفط  م�ستقبل  حول  عنا  ال�سعودية  اأخفته  الذي  ما 

لديها؟

)اأويل فوي�ش (
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السودان  في وسائل االعالم الدولية 

إضراب أطباء مستشفى نياال يتسبب في اكتظاظ المرضى 
بمجمع الحوادث

نياال 25 -2-ر 2015 )سودانة تربيون( 
بوالية  التعليمي  نياال  مب�ست�سفى  االطباء  دخل   

تاأخر  ب�سبب  العمل  عن  ا�سراب  يف  دارفور  جنوب 

االمر  املا�سي  يناير  �سهر  منذ  املالية  ا�ستحقاقاتهم 

الذي ادى اىل اكتظاظ ع�سرات املر�سي بباحة حوداث 

امل�ست�سفى.

وقطع االطباء بعدم انهاء اال�سراب اال بعد �سداد 

يف  بالتعمد  امل�ست�سفى  ادارة  واإتهموا  االطباء  متاخرات 

تاأخريها.

نياال م�سوي احمد  مل�ست�سفى  الطبي  املدير  وقال 

بلة يف ت�سريحات �سحفية، الثالثاء، ان االطباء توقفوا عن العمل ب�سبب متاطل ادارة امل�ست�سفى يف الوفاء بحقوق االطباء 

م�سريا اىل ان االطباء اجربوا على اال�سراب �سيما وانهم يعملون يف ظروف ال ت�ساعد الطبيب يف اداء مهامه االن�سانية 

م�سيفا ان بيئة امل�ست�سفى طاردة كليا.

وا�ساف م�سوي ان ايرادات امل�ستت�سفى وحدها تكاد ان تكون كافية ل�سداد متاأخرات االطباء باال�سافة اىل كافة 

احتياجات ال�سرورية الطبية مبينا ان امل�ست�سفى يعاين نق�سا حادا يف اب�سط مقومات اخلدمات الطبية املتمثلة يف ال�سا�ش 

والقفازات واملحاليل الوريدية.

من جانبه ا�سار الدكتور عمار احمد حممد اىل الرتدي املريع بجميع االدارات، واالق�سام الطبية بامل�ست�سفى ب�سبب 

�سوء االدارة واالهمال اجل�سيم.

واأكد انه رغم االيرادات الوفرية املفرو�سة بامل�ست�سفى اإال ان املبالغ ال تذهب ل�سالح الطبيب وال املري�ش وال حتى 

توفري االدوية املنقذة للحياة منوها اىل نق�ش حاد يف اال�سرة االمر الذي يوؤدي اىل و�سع مري�سني على �سرير واحد.

على ال�سعيد نف�سه افاد املدير العام مل�ست�سفى نياال التعليمي الدكتور ابراهيم الطويل “�سودان تربيون” انه التم�ش 

من االطباء عدم الدخول يف ا�سراب على ان حتل امل�سكلة لكنه مل يفلح يف تعليق االعت�سام رغم وعده القاطع لالطباء 

24 �ساعة نهائيا م�سيفا ان �سداد متاخرات االطباء جمرد م�ساألة اجراءات حما�سبية، واأو�سح انها  بحل االزمة خالل 

حقوق م�ستحقة واجب على االدارة دفعها مل�ستحقيها.
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ودخل االطباء يف م�سفى نياال التعليمي يف اعت�سامات مماثلة الأكرث من �سبع مرات لذات الدواعي وا�سطر وايل 

امام  عاجزة  تبدو  الوالية  ان حكومة  االطباء غري  ملعوقات عمل  حلول جذرية  ايجاد  بغية  اجتماعات  عدة  لعقد  الوالية 

م�سكالت امل�ست�سفى.

قيادات معارضة تغادر إلى برلين للمشاركة في ورشة “األزمة 
السودانية”

الخرطوم 25 فبراير 2015 )سودانتربيون( 
قيادات  من  وفد  غادر 

ال�سودانية،  املعار�سة  حتالف 

االأملانية  العا�سمة  اإىل  اخلرطوم 

برلني، فجر الثالثاء، تلبية لدعوة 

ومنظمتي  اإملانيا  حكومة  من 

فاوندي�سن”  “بريقهوف 
اأوند  وزن�سافت  و”ا�ستفتنق 

ور�سة  حل�سور  بوليتيك”، 

االأزمة  حل  “�سبل  حول  تفاكرية 

ال�سودانية”.

وينتظر اأن يكون رئي�ش حزب االأمة القومي ال�سادق املهدي قد غادر بدوره القاهرة، الثالثاء، متوجها اأي�سا اإىل 

اأن ال�سرطة يف مطار اخلرطوم منعتها �سباح الثالثاء، من  “مرمي”، نائب رئي�ش احلزب،  اأفادت كرميته  برلني، بينما 

ال�سفر اإىل برلني.

وقالت مرمي اأن �سابطا يف ال�سرطة اأبلغها باأن وثيقة �سفرها تو�سح باأنها طبيبة ما ي�ستدعي احل�سول على اإذن 

من وزارة ال�سحة، واأ�سافت اأن وفد التحالف الذي كانت برفقته ي�سم بينهم اأطباء ومهند�سني وحت�سلوا على تاأ�سرية 

اخلروج.

ال�سيا�سية  االأو�ساع  تبحث  ور�سة  يف  للم�ساركة  االأملاين  بالنك”  “ماك�ش  معهد  من  دعوة  معار�سة  قوى  وتلقت 

اإىل هيئة  اإ�سافة  بال�سودان، لكن كل من املوؤمتر ال�سعبي وحزب البعث االأ�سل والبعث القومي، وحزب ح�سد الوحدوي، 

حمامي دارفور، رف�سوا امل�ساركة يف الور�سة الأ�سباب خمتلفة.

غادر  التحالف  وفد  اأن  تربيون”  “�سودان  تلقته  بيان  يف  يو�سف  اأبوبكر  املعار�سة  حتالف  با�سم  املتحدث  واأكد 

اخلرطوم فجر، االأربعاء، متوجها اإىل برلني.
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واأ�سار اإىل اأن برنامج زيارة وفد حتالف املعار�سة �سيت�سل اأي�سا للم�ساركة يف اجتماعات قوى “نداء ال�سودان”، 

املوقع بني التحالف وحزب االأمة القومي واجلبهة الثورية باأدي�ش اأبابا يف الثالث من دي�سمرب املا�سي.

وقال يو�سف اأن اجتماعات قوى “نداء ال�سودان” �ستنعقد تزامنًا مع الور�سة بغية تطوير عمل قوى النداء ومتتينه 

“اإميانًا منا باأن وحدة قوى املعار�سة والتحامها بق�سايا �سعبنا هي ال�سامن الوحيد للخروج من هذا النفق املظلم الذي 
قاد بالدنا اإليه نظام املوؤمتر الوطني”.

وطبقا لتقارير �سحفية ن�سرت باخلرطوم، يف وقت �سابق، فاإن 13 حزبًا معار�سًا، �ست�سارك يف الور�سة.

و�سي�سارك يف الور�سة املنعقدة يومي 24 و25 فرباير احلايل ال�سكرتري ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي حممد خمتار 

اخلطيب، رئي�ش حزب املوؤمتر ال�سوداين اإبراهيم ال�سيخ، رئي�ش التحالف ال�سوداين عبد العزيز خالد، رئي�ش حركة “حق” 

االأزهري، رئي�ش  ال�سوداين حممد علي جادين، رئي�ش احلزب االحتادي املوحد جالء  البعث  اأحمد �ساكر، رئي�ش حزب 

حزب االحتاديني االأحرار حممد حمجوب، رئي�ش احلركة االحتادية عبد اجلبار علي، رئي�ش حزب الو�سط حممد مالك، 

رئي�ش حزب اللواء االأبي�ش حممد ب�سري.

وي�سارك اأي�سًا اإثنني من �سكرتارية هيئة قوى االإجماع الوطني، هما طارق عبد العزيز وفتحي نوري.

تشييع سيدة أصيبت خالل احتجاجات يتسبب في مظاهرات 
عنيفة بالخرطوم

الخرطوم 25-2-2015 )سودان تربيون( 
يف  عنيفة  مظاهرات  اندلعت   

اأثناء  اخلرطوم،  جنوبي  ال�سجرة  �ساحية 

توفيت  ل�سيدة  “احلماداب”  اأهايل  ت�سييع 

التي  االحتجاجات  خالل  باإ�سابتها  متاأثرة 

االأالف  وحمل  اأ�سهر،  منذ  املنطقة  تعم 

نع�ش ال�سيدة وطافوا به داخل احلي العريق 

الغاز  قنابل  واأطلقت  ال�سرطة  وتدخلت 

امل�سيل للموع بكثافة.

وبح�سب نا�سطني يف حي ال�سجرة فاإن ال�سيدة �سمية ب�سرى توفيت ليل اأم�ش متاأثرة باإ�سابتها خالل االحتجاجات 

قبل نحو اأ�سبوعني، زاعمني اأن �سرطيا �سربها مبوؤخرة بندقيته.

م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  توفيت  اأن  اإىل  اأ�سابيع،  ثالث  طوال  بامل�ست�سفى  املكثفة  العناية  حبي�سة  ال�سيدة  وظلت 

االإثنني.
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الأرا�ٍش  الدفاع  وزارة  ا�ستغالل  �سبه متوا�سلة، على  احتجاجات   ،2014 يونيو  ال�سجرة منذ  اأهايل �ساحية  وينفذ 

باملنطقة ب�سكل ا�ستثماري، وبداأ احلي العريق ي�سهد مواجهات �ساخنة االأ�سابيع االأخرية بني ال�سرطة واالأهايل.

وح�سب م�سادر لـ “�سودان تربيون” فاإن اأهايل احلماداب بداأوؤا االحت�ساد، م�ساء االإثنني، من كل اأنحاء اخلرطوم 

�سد  يهتفون  وهم  احلي  به  ويطوفوا  الثالثاء،  �سباح  النع�ش  يحملوا  اأن  قبل  للنحا�ش،  و�سرب  حما�سية  خطب  و�سط 

احلكومة.

لفتح  للدموع يف حماولة  امل�سيل  الغاز  واأطلق عنا�سرها  وقت مبكر،  ال�سجر من  ال�سرطة حي  وطوقت متحركات 

الطريق الرئي�سي الذي يربط و�سط اخلرطوم بجنوبها، حيث عمد املتظاهرين اإىل احراق االإطارات عليه، وهو ما اأدى 

الإرباك حركة املرور.

لكنه  �سليمان،  الرئي�ش  احلماداب،  كبري  اإىل  و�سل  “م” عمر منر  اللواء  اخلرطوم  معتمد  اأم  عيان  �سهود  ونقل 

ا�سطر لالن�سحاب و�سط م�سايقات من �سباب املنطقة الغا�سبني.

الأهايل  احتجاجات  املا�سي  دي�سمرب  و�سهد  متجددة،  ق�سية  االأرا�سي  نزاعات  على  ال�سعبية  االحتجاجات  ومتثل 

حلفاية امللوك باخلرطوم بحري للمطالبة باأرا�ٍش، كما �سهدت �ساحية “اأم دوم” �سرقي اخلرطوم احتجاجات مماثلة 

قبل اأعوام.

المهدي يقطع على النظام السوداني طريق استمالة المعارضة 
الخرطوم 25-2-2015 )ميدل ايست اون الين(

ال�سودان  يف  املعار�ش  القومي  االمة  حزب  كذب   

كل االأقاويل الرائجة حول وجود حوار بني رئي�ش احلزب 

مببداأ  متم�سكا  ال�سودانية،  واحلكومة  املهدي  ال�سادق 

املقاطعة وعدم العودة اىل طاولة احلوار اإال ب�سروط وقع 

بلورتها يف وثيقة “نداء ال�سودان”.

لي�ش  اأن زعيمه ال�سادق املهدي  االأمة  واأكد حزب 

لديه اأي حوار اأو و�ساطة بينه واحلكومة ال�سودانية، وقال 

اإن رئي�ش احلزب غادر الثالثاء، للم�ساركة يف ور�سة دعا 

لها معهد “ماك�ش بالنك” االأملاين قوى املعار�سة لبحث االأو�ساع ال�سيا�سية بالبالد.

وقال املكتب اخلا�ش لرئي�ش احلزب بالقاهرة يف بيان، االثنني، اإن جنل املهدي “عبدالرحمن” الذي ي�سغل من�سب 

م�ساعد الرئي�ش ال�سوداين زار القاهرة حيث يقيم املهدي يف مهمة ر�سمية مل ت�سمل التو�سط بني والده واحلكومة.

وتابع”زيارة عبدالرحمن ال�سادق املهدي للقاهرة ال عالقة لها بحزب االأمة البتة.. لقد ح�سر �سمن مهام تخ�سه 

وتخ�ش احلكومة وات�ساالتها الدبلوما�سية، ولقاوؤه لوالده مت يف اإطار اأ�سري”.
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اإ�سماعيل  الفريق �سديق حممد  رئي�ش احلزب  نائب  برئا�سة  قيادات من احلزب  زيارة  اأن  ليوؤكد  البيان  وم�سى 

للقاهرة لي�ست لها عالقة باأي نوع من احلوار مع النظام، اإذ اإنها متت بعد ا�ستدعاء املهدي لهم �سمن مهام وطنية وحزبية 

معينة.

وفق  ال�سودان”  “نداء  وقوى  باري�ش”،  “اإعالن  قوى  مع  االتفاق  احلكومة  على  ا�سرتط  اإنه  االأمة  حزب  وقال 

ا�ستحقاقات معينة للحوار.

وعلق متابعون اأن توا�سل القطيعة بني قوى املعار�سة والنظام ال�سوداين يزيد من حجم ال�سغوط على الرئي�ش عمر 

ح�سن الب�سري ويفقد من قيمة االنتخابات الرئا�سية املزمع اجراءها يف ابريل/ني�سان يف ظل غياب مناف�سة حقيقية.

تعديل  على  ت�سرف  انتقالية  حكومة  بت�سكيل  م�ساركتها  ورهنت  االنتخابات،  اإجراء  ال�سودانية  املعار�سة  وترف�ش 

الد�ستور والقوانني ومن ثم اإجراء انتخابات معرتف بها.

واو�سحت رباح املهدي ابنة زعيم حزب االمة املعار�ش ال�سادق املهدي “ل�سنا نقول اننا ال نريد ان ي�سارك احد يف 

االنتخابات بل ان نف�سح املجال امام الذين يريدون ان يقولوا ال”.

وا�ستغلت قوى املعار�سة ال�سودانية حماكمة بع�ش من قياداتها االثنني يف اخلرطوم لت�سييق اخلناق على النظام 

وحتويل املحاكمة اإىل تظاهرة �سيا�سية تطالب بالتغيري ال�سيا�سي يف البالد.

وح�سدت قوى املعار�سة اأن�سارها يف اجلل�سة التي ح�سرها دبلوما�سيون من �سفارات غربية خا�سة ممثلي الواليات 

املتحدة واالحتاد االأوروبي، واأجل القا�سي املحاكمة اإىل االثنني املقبل ل�سماع ال�سهود.

واأعتقل رئي�ش حتالف قوى االجماع الوطني ورئي�ش كونفدرالية منظمات املجتمع املدين، يف دي�سمرب/كانون االول 

عقب عودتهما من اأدي�ش اأبابا حيث وقعا هناك وثيقة “نداء ال�سودان” مع اجلبهة الثورية بجانب اعتقال القيادي ال�سابق 

باملوؤمتر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه.
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مقتل قائد الدفاع الشعبى في اشتباك بين الجيش والدفاع 
الشعبي بشمال ابوكارنكا 

ابوكارنكا 25-2-2015- )راديو دبنقا (
رميا  اجلي�ش  افراد  واحد   ، ال�سعبى  الدفاع  قائد  قتل 

40 كيلو مرتا  بالر�سا�ش م�ساء االحد ، مبنطقة ) جاد ال�سيد ( 

�سمال مدينة ابوكارنكا بوالية �سرق دارفور ، وذلك فى ا�ستباكات 

بينب اجلي�ش والدفاع ال�سعبى باملنطقة.

وقال �ساهد لراديو دبنقا ان قوة من اجلي�ش ، جاءت م�ساء 

االثنني ، وامرت باغالق كافة املحال التجارية ب�سوق ) جاد ال�سيد 

( ، ولكن قائد الدفاع ال�سعبى باملنطقة يدعى حممد على  تدخل 

ورف�ش ذلك ، باعتبار ان املنطقة حتت م�سوؤليته و�سيطرته ، االمر 

الذى ادى اىل م�سادة كالمية بينه وقائد اجلي�ش ، تطور اىل ا�ستباك بني الطرفني وادى اىل مقتل  قائد الدفاع ال�سعبى 

حممد على  واحد افراد اجلي�ش.

وقال ال�ساهد بان املنطقة ت�سهد توترا ، جراء جتمعات الهل القتيل وعنا�سر الدفاع ال�سعبي
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إنطالق أكبر عملية تهجير قسري فى تاريخ السودان
ودالحليو 25-2-2015-) التغيير(
املدن  �سكان  من  االآالف  ع�سرات  يتاأهب 

ب�سرق  و�سيتيت  عطربة  ل�سدي  املحاذية  والقرى 

ال�سودان ملغادرة منازلهم فى اأكرب عملية ترحيل 

ي�سهدها ال�سودان ب�سبب اإن�ساء �سد مائى.

التى  املياه  ال�سدود  اإدارة  اأطلقت،  وبينما 

يوم  بداأت  االهاىل،  ويحا�سر  يزداد  حجمها  بداأ 

مبحلية  �سرة 
ُ
اأ  500 ترحيل  اإجراءات  ال�سبت 

على  مايزيد  ترحيل  �سيتواىل  فيما   ، وداحلليو 

وحتى  القادمة  االأ�سابيع  خالل  �سرة 
ُ
اأ اآالف   10

منت�سف مار�ش القادم.

وخالل جولة ميدانية لـ )التغيري االلكرتونية( فى املنطقة اجلديدة التى �سيتم تهجري االأهاىل اإليها ، توا�سل �سركات 

املقاوالت عمليات البناء التى مل تكتمل حتى اللحظة ، و�سكا بع�ش املواطنون من اأن املنازل يتم ت�سليمها للمت�سررين دون 

تو�سيل خدمات املياه و الكهرباء، و دون منافع و�سور خارجى.

واجباتها  من  بالكثري  تلتزم  اأن  دون  باملياه،  مناطقهم  غمرت  التي  ال�سدود  اإدارة  من  باملنطقة  اهاىل  واأ�ستكى 

اإ�ستغاثة للمنظمات املحلية والدولية واالإعالم للوقوف اىل جانبهم فى مواجهة  وتعهداتها ال�سابقة. ووجه االأهاىل نداء 

عمليات الرتحيل الق�سري.

وندد االأهايل باالإجراءات التى عليهم يفر�سها جهاز االأمن بح�ساره للمنطقة بحجة وقوعها على احلدود، ووجهوا 

ح�سب تعبريهم اإتهامات للجهاز “بحماية الفا�سدين”، 

اأ�سحاب  اأهايل حمليتى وداحلليو بوالية ك�سال، والف�سقة بوالية الق�سارف، كما �سيت�سرر  اأن يتاأثر بال�سد  ويتوقع 

املحالت التجارية باال�سواق،اىل جانب املزارعني والرعاة الذين لن يتلقوا تعوي�سًا.
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ترتيب الجيش السودانى )101( على مستوى العالم 
  واشنطن 25-2-2015- )وكاالت (

الرتتيب  ال�سودانى رقم )101( فى  جاء اجلي�ش 

للقدرات  االمريكي  باور(  فاير  )جلوبال  ملوقع  اجلديد 

الع�سكرية لـ)126( دولة علي م�ستوي العامل عام 2015

اجلارى  نوفمرب   17 ال�سادر  الرتتيب  وبح�سب 

فان اقوى اجليو�ش فى العامل هى على التواىل : الواليات 

املتحدة االمريكية ، رو�سيا ، ال�سني ، الهند ، بريطانيا ، 

فرن�سا ، كوريا اجلنوبية ، املانيا ، اليابان .

 : التواىل  على  هى  ع�سكريًا  الدول  واأ�سعف 

ال�سومال ، موزمبيق ، زامبيا ، ليبيا ، جنوب ال�سودان ، تنزانيا ، الكمريون.

وك�سف الرتتيب عن ثبات ترتيب اجلي�ش اال�سرائيلي يف املركز احلادي ع�سر، وهو نف�ش الرتتيب لعام 2014 ، ويف 

املقابل، حدث تراجع عربي �سرق او�سطي، اذ جاء اجلي�ش امل�سري يف املركز 18 متاخرا بـ5 مراكز عن ت�سنيف العام 

الثامن ، وتراجع اجلي�ش االإيراين مركزا واحدا  2014، وتراجع اجلي�ش الرتكي ليحتل املرتبة العا�سرة بدال من املركز 

ليحتل املرتبة 23 بدال من 22

وعربيا جاء اجلي�ش اجلزائري يف املركز 27 ، ال�سعوديه 28، �سوريا 42، املغرب 49، االمارات 50، تون�ش 58، االردن 

64، الكويت 71، قطر 77، اليمن 79، البحرين 83، لبنان 86، ال�سودان 101، العراق 112، جنوب ال�سودان 121

 

على رأسها البشير.. األسماء ميزة األسلحة السودانية 
ابوظبي 25-2-2015- نون بوست

الثانية  الدورة  يف  ح�سوره  ال�سودان  عزز 

ع�سر ملعر�ش الدفاع الدويل اآيدك�ش 2015 باأكرب 

البارزة  التظاهرة  هذه  يف  واآ�سيوي  عربي  جناح 

على م�ستوى ال�سرق االأو�سط

 99 نحو  الدورة  ال�سودان يف هذه  وتعر�ش 

منها  احلربي،  الت�سنيع  هيئة  اإنتاج  من  منتجًا 

متنوعة،  واأ�سلحة  ومدرعات  وذخائر  دبابات 

اإ�سافة اإىل تطبيقات الكرتونية حديثة.
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لكن ما مييز االأ�سلحة ال�سودانية عن غريها يف معر�ش “اآيدك�ش” هي االأ�سماء العربية الالفتة، وعلى راأ�سها الب�سري 

الذي اأطلق على ما و�سفه امل�سرفون على اجلناح يف حديث ل�سبكة “اإرم” االإخبارية باأنه اأبرز منتج حربي �سوداين وذلك 

احتفاء برئي�ش البالد عمر ح�سن الب�سري.

وباالإ�سافة اإىل الدبابة الب�سري والر�سا�سة خمتار هناك قذائف حملت اأ�سماء حممد واأحمد وعبود ومدرعة الزبري 

ومدرعتي �سريف وكاظم.

وزير الري المصري : اللجنة الوطنية الثالثية لسد النهضة تبدأ 
تقييم وفحص 4 عروض استشارية 

القاهرة 25-2-2015- )الموجز( 
ل�سد  الثالثية  الوطنية  اللجنة  بداأت 

النه�سة االثيوبى املكونة من 12 خبريا دوليا من 

وفح�ش  تقييم  االثنني  واثيوبيا  وال�سودان  م�سر 

4 عرو�ش فنية قدمتها 4 مكاتب ا�ست�سارية دولية 

متهيدا العالن املكتب اال�ست�ساري املر�سح العداد 

النه�سة  �سد  على  تنفيذها  املطلوب  الدرا�سات 

االثيوبي يف مدة ال تتجاوز 12 �سهرا.

املوارد  وزير  مغازي  ح�سام  الدكتور  وقال 

املائية والري، يف ت�سريحات �سحفية عقب و�سوله اىل جوبا االثنني يف زيارة لدولة جنوب ال�سودان ت�ستغرق اربعة ايام، 

انه �سيتم االنتهاء من تقييم العرو�ش خالل 10 ايام واعالن املكتب الفائز يف الرابع من مار�ش املقبل خالل اجتماع للدول 

الثالث يف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، مو�سحا ان عملية التقييم معقدة للغاية وتخ�سع حل�سابات ريا�سية وهند�سية 

دقيقة، تراعي فيها الدول الثالث ما مت االتفاق عليه من �سروط مرجعية خالل اجتماع القاهرة.

واأ�سار اإىل اأنه مت و�سع نقاط تقييم اكرث بن�سبة 80٪ للجانب الفنى، للح�سول على درا�سات دقيقة ويف وقت ال يزيد 

على عام وال يقل عن خم�سة �سهور، الفتا اىل و�سع 20٪ من نقاط التقييم للجانب املايل.

اجتماعا يف  الثالث  الدول  الوزراء من  للخرباء بح�سور  الوطنية  اللجنة  تعقد  ان  املقرر  انه من  واأ�ساف مغازي 

العا�سمة االثيوبية اأدي�ش ابابا منت�سف مار�ش لتوقيع العقد مع املكتب الفائز باجراء درا�سات �سد النه�سة على ان يتم 

ذلك مبعرفة مكتب كوربت املايل والقانوين الربيطانى االذي ي�سرف علي اجراءات التعاقد .طبقا خلارطة الطريق التي 

اتفق عليها الوزراء الثالثة.
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زين  تسعى إلخراج 280 مليون دوالر من السودان 
 الكويت 25-2-2015- )رويترز ( 

ت�سعى زين الكويتية لالت�ساالت التي متلك 

دوالر  مليون   280 اإخراج  اإىل  ال�سودان  يف  وحدة 

من اأموالها هناك من خالل التوا�سل مع حكومتي 

اخلرطوم والكويت.

االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  البنوان  اأ�سعد  وقال 

لل�سحفيني على هام�ش اجلمعية العمومية لل�سركة 

ال�سودانية  احلكومة  مع  توا�سل  “هناك  الثالثاء 

واحلكومة الكويتية ... هدفه اأن نرى كيف نخرج العملة ... نحاول خالل هذه ال�سنة )اإخراج االأموال( اإن �ساء اهلل

216.44 مليون دينار يف  2014 مقابل  دينار )656.6 مليون دوالر( يف  194.3 مليون  وحققت زين ربحا قدره 

2013 بهبوط 10.2 باملئة.

وتعاين زين منذ �سنوان ب�سبب تقلبات اأ�سعار العملة يف عدد من الدول التي تعمل بها وب�سكل رئي�سي من تقلبات 

العملة ال�سودانية.

وقال البنوان يف كلمة مكتوبة بالتقرير ال�سنوي اإن املوؤ�سرات املالية الرئي�سية لل�سركة واجهت عددا من التحديات 

الت�سغيلية يف العام 2014 وكان االأكرث تاأثريا فيها التقلب احلاد يف اأ�سعار �سرف العمالت  زين  عمليات  على  اأثرت  “التي 
والذي كلف املجموعة 152 مليون دوالر اأمريكي على �سايف الربح.

اأ�سعار ال�سرف يف هذه الفرتة لكان �سايف الدخل م�ستقرا ن�سبيا خالل العام  “ولو حيدنا تاأثري تقلبات  واأ�ساف 

2014 مقارنة بالعام الذي �سبقه.

وخالل اجلمعية العمومية قال البنوان اإن التوترات يف العراق كانت �سببا رئي�سيا لهبوط اأرباح زين يف 2014
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لجنة العالقين بسلطة الطيران المدني تدعو مجلس الوزراء الي 
اإلسراع بفك مرتبات العاملين

الخرطوم 25-2-2015 )سونا( 
اأر�سلت جلنة العالقني ب�سلطة الطريان املدين بربقية اإ�ستعجال لرئا�سة 

جمل�ش الوزراء لفك مرتبات العاملني املتاأخرة ملدة ع�سرة اأ�سهر. 

واأو�سح االأ�ستاذ خالد حممد ابراهيم الناطق الر�سمي باإ�سم اللجنة يف 

ت�سريح /ل�سونا/ اأن اإيقاف مرتبات العاملني ب�سلطة الطريان املدين ت�سبب 

يف ت�سريد اأبنائهم من املدار�ش وبيع اأثاثات منازلهم ل�سد الرمق واأ�ساف اأن 

تاأخري �سرف املرتبات يعني املوت البطئ واحلرمان من احلياة الكرمية . 

ونا�سد الناطق باإ�سم العالقني نيابة عن العاملني رئا�سة جمل�ش الوزراء االإ�سراع باإ�ستخراج القرار القا�سي بفك 

مرتباتهم ح�سب قرار ديوان العدالة علما باأن جمل�ش الوزراء �سيقابل وفد اللجنة اخلمي�ش املقبل بخ�سو�ش قرار �سي�سدر 

ب�ساأن هذا االأمر .
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متابعات اقليمية ودولية

وزير الري المصري : بدأنا إقامة أكبر سد مائي بجنوب السودان
القاهرة 25-2-2015- )العربية(

بداأت احلكومة امل�سرية يف متويل وتنفيذ م�سروع 

�سد “واو” املائي متعدد االأغرا�ش بدولة جنوب ال�سودان 

وذلك يف اإطار التعاون بني البلدين حيث يهدف امل�سروع 

ال�سودان، واحل�سول على ح�سة من  تنمية جنوب  اإيل 

بزراعة  �ستقوم  اأنها  اإىل  اإ�سافة  اأي�سا  املتوافرة  املياه 

بع�ش االأرا�سي هناك حل�سابها.

وك�سف الدكتور ح�سام مغازي وزير املوارد املائية 

امل�سري لـ “العربية نت” اأن م�سر دعت 16 جهة دولية من اجلهات املانحة لتمويل م�سروع �سد “واو” متعدد االأغرا�ش، 

بتكلفة ملياري دوالر لتنمية جنوب ال�سودان  وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفري مياه ال�سرب الأكرث من 500 األف ن�سمة يف 

املناطق املحرومة بجنوب ال�سودان .

والناجتة من  املهدرة  املياه  ال�سودان و�سيقلل من كميات  القريب �سيفيد دولة جنوب  ال�سد على املدى  اأن  م�سيفا 

االأمطار وتذهب اىل امل�ستنقعات دون اال�ستفادة منها.

وقال اإن قيام م�سر باإعداد درا�سات امل�سروع هي ر�سالة اأن م�سر ال تقف اأمام التنمية يف دول حو�ش النيل، ولو مت 

ا�ستغالل جميع موارد احلو�ش، فاإنها �ستلبي جميع اال�ستخدامات لكل ال�سعوب باملنطقة طاملا اأن هذه امل�سروعات ال ت�سبب 

اأ�سراًرا باأي من دولتي امل�سب م�سر وال�سودان.

املناطق  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  اخلريطة  تغيري  على  “واو” �سيعمل  �سد  م�سروع  اإن  امل�سري  الوزير  وقال 

املحيطة مبكان امل�سروع م�سريا اإىل اأن ال�سد �سيوفر مياه �سرب نظيفة تكفي اأكرث من 700 األف ن�سمة، وزراعة 40 األف 

فدان، وتخزين 2 مليار مرت مكعب من املياه، وتوفري طاقة كهرومائية تقدر بنحو 10،4 ميغاوات �سنويا كما �سيتم تطوير 

املجرى املالحي ليكون و�سيلة حيوية لتحقيق الرتابط االجتماعي وو�سيلة للنقل بني خمتلف املناطق خالل فرتة الفي�سانات 

العالية، ف�سال عن حت�سني االأو�ساع ال�سحية واالجتماعية بوالية غرب بحر الغزال.

واأو�سح، اأن خرباء الري �سيقومون بتفقد مناطق املمر املالحي الذي يربط بني بحرية فيكتوريا والبحر املتو�سط 

اأعمال التطهري يف منطقة بحر اجلبل طبقا لطلب  يف املناطق التي مير بها يف جنوب ال�سودان يف بحر اجلبل، وتنفيذ 

جنوب ال�سودان خا�سة واأنه مت تكليف م�سر باأعداد درا�سات املمر املالحي لربط دول حو�ش النيل واأوروبا لتنمية التبادل 

التجاري بني دول املنطقة.
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وجنوب  النيل  حو�ش  بدول  وتدريبية  وتنموية  مائية  م�سروعات  عدة  تنفيذ  يف  �ست�سرع  م�سر  اأن  مغازي  وك�سف 

ال�سودان خالل الفرتة املقبلة، وذلك يف اإطار التوجه امل�سري لدعم برامج التنمية وحتقيق اال�ستفادة املثلى من املوارد 

اأنه �سيتم قريبا التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع وزراء املياه بدول  املائية املتاحة بدول احلو�ش م�سيفا 

كينيا، ورواندا، وتنزانيا، واأوغندا، وبورندي، والكونغو، واإثيوبيا، وجنوب ال�سودان، تتعلق مبجاالت اإن�ساء ال�سدود واإقامة 

املزارع النموذجية والتدريب الفني وبناء القدرات، وغريها من جماالت التعاون الفني والتقني.

هذه هي األسباب الحقيقية لضرب ليبيا.. وهذه هي أطماع 
السيسي 

القاهرة 25-2-2015– )أسرار عربية ( خاص 
ح�سل موقع “اأ�سرار عربية” على 

ت�سجيل فيديو قدمي يتحدث فيه االإعالمي 

من  املقرب  امل�سلماين  اأحمد  امل�سري 

ال�سبب  عن  فيه  ويك�سف  ال�سي�سي  نظام 

ب�سن  ال�سي�سي  جي�ش  لقيام  احلقيقي 

يتاأكد من  ليبيا، حيث  على  عدوان جوي 

كان  امل�سري  النظام  اأن  احلديث  هذا 

يتحرى الوقت املنا�سب لالنق�سا�ش على 

ليبيا طمعًا يف ثرواتها لي�ش اأكرث.

يف  امل�سلماين  حديث  وبح�سب 

الفيديو فان م�سر اأ�ساعت فر�سة الهيمنة على ثروات ليبيا مرة واحدة خالل فرتة حكم الزعيم الدكتاتور معمر القذايف، 

اأما االن فلن ترتك هذه الفر�سة ت�سيع مرة اأخرى

الليبية، وقبل  التي �سنها اجلي�ش امل�سري على مدينة درنة  الفيديو اىل ما قبل �سهور من ال�سربة اجلوية  ويعود 

الف�سل  االأمن مبوجب  ليبيا طالبًا موافقة من جمل�ش  �ساملة �سد  �سن حرب  اأجل  امل�سري جهوده من  النظام  يبداأ  اأن 

ال�سابع.

ويعمل امل�سلماين حاليًا مقدمًا لربنامج “�سوت القاهرة” الذي تبثه قناة احلياة امل�سرية املقربة من نظام االنقالب 

الع�سكري الذي يقوده ال�سي�سي.

اأزمته املالية  الع�سكر يف م�سر ي�سعى حلل  اأن نظام  “اأ�سرار عربية” اأول من ن�سر معلومات مفادها  وكان موقع 

والنفطية واأزمة الطاقة عرب نهب الرثوات يف �سرق ليبيا، كما ن�سر املوقع تقارير عدة على مدى العام 2014 باأكمله توؤكد 
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باأن ال�سي�سي �سيتذرع باالرهاب يف ليبيا من اأجل خو�ش مغامرة ع�سكرية تهدف يف احلقيقة اىل نهب النفط والرثوات يف 

ليبيا اىل جانب دعم اللواء خليفة حفرت وذلك بتمويل من االمارات ودعم من فرن�سا، وهو ما يف�سر اأي�سًا �سفقة طائرات 

الرافال التي ابرمتها فرن�سا مع م�سر موؤخرًا.

 

محلل أمريكي يكشف رفض واشنطن إعطاء إحداثيات مواقع 
»الدولة اإلسالمية« لمصر واألردن
واشنطن 25-2-2015- )الخليج الجديد(

»اأوليفري  ال�سهري  االأمريكي  املحلل  قال 

نورث« يف مقابلة تلفزيونية مع �سبكة »فوك�ش نيوز« 

اأن هناك ت�ساوؤالت كثرية حول االأ�سباب التي دفعت 

الواليات املتحدة لعدم اإعطاء معلومات دقيقة حول 

اإحداثيات مواقع تنظيم »الدولة اال�سالمية« بدقة 

املعلومات  والليبية، وهي  ال�سورية  االأرا�سي  داخل 

التي طلبتها قوات �سالح اجلو االأردنية وامل�سرية 

من االإدارة االمريكية.

وك�سف »نورث« خالل املقابلة اأن ال�سلطات امل�سرية ممثلة يف �سخ�ش الرئي�ش »عبد الفتاح ال�سي�سي« طلبت من 

الواليات املتحدة االأمريكية اإمدادها مبواقع تنظيم »الدولة االإ�سالمية« داخل االأرا�سي الليبية بعد اإعدام 21 قبطيا م�سريا 

من قبل التنظيم وبث ذلك يف مقطع فيديو، اإال اأن هذه االأخرية رف�ست ذلك ب�سكل كلي.

واأكد »نورث« اأن نف�ش االأمر ح�سل مع االأردن بعد اإعدام الطيار االأردين» معاذ الك�سا�سبة« حرقا، حيث طلب امللك 

»عبد اهلل« الثاين من اإدارة »اأوباما« اإمداد �سالح اجلو االأردين باإحداثيات مواقع التنظيم بدقة داخل االأرا�سي ال�سورية، 

اإال اأنها رف�ست ذلك بالرغم من اأن الواليات املتحدة االأمريكية ع�سو يف التحالف الدويل �سد التنظيم االإرهابي ولها اأقمار 

�سناعية جتعلها على علم بكل مواقع التنظيم �سواء بليبيا اأو �سوريا والعراق.
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بعد انحسار وباء إيبوال، ليبيريا ترفع حظر التجول وتفتح 
حدودها 

منروفيا 25-2-2015 )يورونيوز( 
ا�ست�سراء  تراجع  بعد 

التجول  حظر  انتهى  اإيبوال،  وباء 

اآب/ منذ  ليبرييا  يف  به  املعمول 

كل  فتح  فاأعيد   2014 اغ�سط�ش 

احلدود اعتبارا من االأحد .وكانت 

يف  اأعلنت  �سريليف  الرئي�سة 

خطاب اإىل االأمة يف اآب/اغ�سط�ش 

2014 فر�ش منع للتجول للحد من 

اإحدى  ليبرييا  يف  الوباء  انت�سار 

ثالث دول �سهدت اأكرب انت�سار للوباء. وخففت بعد ذلك هذا االإجراء يف اأيلول/�سبتمرب لي�سبح من منت�سف الليل حتى 

ال�ساعة ال�ساد�سة.وكان هذا الوباء االأخطر منذ اكت�ساف الفريو�ش يف 1976 بداأ يف غرب اإفريقيا يف كانون االأول/دي�سمرب 

2013 انطالقا من جنوب غينيا. وينتقل الفريو�ش مبالم�سة مبا�سرة الإفرازات اجل�سم بينما تتمثل اأعرا�ش املر�ش باحلمى 

والتقيوؤ والنزيف. ويقول هذا البائع:

التبادل  العابرة للحدود،حيث يعي�ش من ي�سكنون على احلدود بف�سل  املالية  املعامالت  بف�سل  جتارتنا  “تنتع�ش 
التجاري. فالتجار ياأتون لي�سرتوا منا ب�ساعتنا 

اإغالق احلدود توقفت حركة الذهاب و االإياب ، فالتجارة عانت �سعوبات  اأي�سا، ولكن منذ  ويبيعوننا ب�ساعتهم 

الوباء فيها. وتفيد االأرقام االأخرية  لفرتة من الزمن”. وجاءت هذه االإجراءات اجلديدة يف الدول الثالث مع انح�سار 

ملنظمة ال�سحة الدولية اأن املر�ش اأودى بحياة حواىل 9500 �سخ�ش يف اأقل من عام يف هذه البلدان. وعلى الرغم من 

تراجع املر�ش، ي�سود قلق يف بع�ش اأنحاء البالد. وجاء رفع حظر التجول واالإعالن عن اإعادة فتح احلدود بعد ا�ستئناف 

الدرا�سة يف 16 �سباط/فرباير. وكانت املدار�ش مغلقة ب�سبب وباء اإيبوال منذ اآب/اغ�سط�ش 2014. واأعيد فتح املدار�ش يف 

غينيا يف 19 كانون الثاين/يناير ويفرت�ش اأن يتم يف �سرياليون يف 30 اآذار/مار�ش.وكانت �سرياليون اأعلنت االأربعاء عن 

حملة جديدة من بيت اإىل بيت يف منطقة بورت لوكو �سرق فريتاون ملكافحة وباء اإيبوال بعد ارتفاع يف عدد االإ�سابات فيها. 

ويقول العقيد قماكون كزجنر،من اإدارة الهجرة واجلوازات الليبريية:

“لقد تلقى اقت�سادنا �سربة موجعة،ومبا اأن احلدود قد فتحت، فهذا يعني نهاية اإيبوال،حتى واإن كنا غري متيقنني 
من هذا مئة يف املئة”
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اإذا كان فتح احلدود ينع�ش االأمل يف نهو�ش االقت�ساد فاإن املحاذر كبرية من تف�سي الوباء جمددا.ون�سرت وا�سنطن 

2800 جندي يف غرب اإفريقيا وخ�سو�سا يف ليبرييا لبناء مراكز عالج وتاأهيل طواقم طبية وتقدمي دعم لوج�ستي لوكاالت 

امل�ساعدة الدولية. ويفرت�ش اأن يبقى نحو مئة منهم يف املكان حتى نهاية ني�سان/اأبريل. من جهة اأخرى،اأعلنت منظمة 

اأطباء بال حدود اإغالق مركز لعالج امل�سابني باإيبوال تابع لها يف كايالهون �سرق �سرياليون بعد مرور اأكرث من �سهرين 

على ت�سجيل اآخر اإ�سابة باملر�ش

بوتين يستبعد حربا مع اوكرانيا 
موسكو 25-2-2015 )يورونيوز( 

عدم  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  اكد 

اجراء  اأو  االتفاقيات  من  املزيد  ابرام  �سرورة 

االوكرانية  االزمة  ب�ساأن  جديدة  دولية  اجتماعات 

واوكرانيا.  بالده  بني  حرب  اندالع  فكرة  م�ستبعدا 

وقال : “اعتقد اأن مثل هذا ال�سيناريو املروع م�ستبعد 

اوروبية كبرية  اإن دولة  اأبدا.  اأال يحدث هذا  واأمتنى 

مثل اوكرانيا يحب عليها يف املقام االول ان تعمل على 

االقت�ساد  لتعايف  وت�سعى  اإىل طبيعتها  اعادة احلياة 

�سرق  جنوب  مع  والعالقات  االجتماعية  والروابط 

البالد بطريقة متح�سرة مع �سمان احلقوق وامل�سالح 

امل�سروعة ل�سكان منطقة دونبا�ش.”

الوزراء  رئي�ش  اأكد  فيما  االوكرانية،  االزمة  حيال  رو�سيا  مبوقف  خارجيتها  وزير  ل�سان  على  نددت  بريطانيا 

ديفيد كامريون نية الغرب فر�ش املزيد من العقوبات على مو�سكو يف حال �سعى االنف�ساليون ال�سيطرة على املزيد من 

االرا�سي. 

رئي�ش الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون: “رو�سيا يجب اال يتملكها �سك بان اي حماولة لالنف�ساليني لل�سيطرة 

على املزيد من االرا�سي �سواء باجتاه ماريوبول او اي مكان اأخر. �ستقابل باملزيد من العقوبات املوؤثرة من قبل االحتاد 

االوروبي والواليات املتحدة. يجب على رو�سيا تغيري م�سارها.”

واعربت دول اوروبية من بينها املانيا ومنظمة االمن والتعاون يف اوروبا عن قلقها ب�سبب غياب وقف �سامل الطالق 

النار يف اوكرانيا.
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اراء وتحليالت

الخرطوم واحتفاالت يوم النيل 2015: ضرورة تكملة المشوار
الخرطوم 25-2-2015- سودانايل - د. سلمان محمد أحمد سلمان

1

يوم  ال�سودانية  والكهرباء  املائية  املوارد  وزارُة  نّظمْت 

وقد   .2015 لعام  النيل  بيوم  االحتفاالت  فرباير   22 االأحد 

ال�سخمة  اإثر اجلهود  النيل  بيوم  �سنويًا  االحتفال  فكرة  برزت 

واالإجنازات الكبرية التي حّققتها مبادرة حو�ش النيل منذ عام 

.1999

يف  التا�سع  وهو  العام،  هذا  اخلرطوم  احتفال  وكان   

دول  املياه من  وزراء  وح�سره  كبريًا،  االحتفاالت،  تلك  �سل�سلة 

حو�ش النيل، مبا يف ذلك م�سر

وهذه اأول مرة ُينّظم فيها ال�سودان هذا االحتفال ال�سنوي 

الذي بداأ العمل به عام 2007. وهي اأول مرة ت�سارك م�سر يف هذا االحتفال منذ خم�سة اأعوام. وقد نتج هذا التاأّخر يف 

التنظيم وامل�ساركة عن حالة ارتباٍك �سادت عالقة ال�سودان وم�سر مببادرة حو�ش النيل منذ عام 2009

لكّن تنظيم ال�سودان الحتفاالت هذا العام قد يكون اإ�سارًة اإىل اأن حالة االرتباك جتاه مبادرة حو�ش النيل، والتي 

ظّل ال�سودان يعي�سها منذ عام 2009، رمبا تكون يف طريقها اإىل االنتهاء. كما ميكن املجادلة اأن م�ساركة م�سر يف احتفاالت 

اخلرطوم قد تكون اأي�سًا موؤ�سرًا على اأن م�سر – مثلها مثل ال�سودان – تبحث كذلك عن و�سيلة الإنهاء حالة االرتباك جتاه 

املبادرة التي ظلت تعي�سها القاهرة منذ خم�سة اأعوام.

�سوف نتعّر�ش يف هذا املقال اإىل خلفّية وفكرة االحتفال بيوم النيل، ونناق�ش مدلوالت تنظيم ال�سودان لالحتفال 

ح كيف برز وت�ساعد االرتباك ال�سوداين وامل�سري جتاه مبادرة حو�ش النيل،  هذا العام، وم�ساركة م�سر فيه. كما �سنو�سّ

وما هي النتائج التي يجب اأن تقود اإليها هذه اخلطوة الت�سحيحّية، رغم تاأّخرها.

2

برزت فكرة اإن�ساء مبادرة حو�ش النيل عام 1997 اإثر االجتماعات التي قادها البنك الدويل وبرنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي وجمموعة من املانحني بغر�ش جمع دول احلو�ش حتت مظلة تنظيٍم واإطاٍر قانويٍن واحٍد جامٍع لكل دول نهر النيل. 

طر املبادرة ملدة عامني.
ُ
توالت االجتماعات بني دول احلو�ش لالتفاق على اأهداف واأ

 واأخذْت املبادرُة �سكلها الر�سمي يف 22 فرباير عام 1999 يف مدينة دار ال�سالم يف تنزانيا، اإثر توقيع وزراء املياه 
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لدول احلو�ش على وقائع االجتماع الذي اأ�ّس�ش لقيام مبادرة حو�ش النيل. وقد اتفق الوزراء يف وقائع ذلك االجتماع على 

اأن الهدف من املبادرة هو حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة ل�سعوب احلو�ش من خالل االنتفاع املن�سف 

واملنافع من موارد النيل امل�سرتكة. ومّت االتفاق على برنامج ووثائق العمل للمرحلة التح�سريية.

وقد جنحت املبادرة يف عّدة جماالت، من بينها اإن�ساء �سكرتارية مقّرها مدينة عنتبي يف يوغندا، ومكتب للنيل 

ال�سرقي باأدي�ش اأبابا، ومكتب لنيل البحريات االإ�ستوائية مبدينة كيغايل بدولة رواندا، ومتويل عدٍد من امل�ساريع امل�سرتكة 

من �سندوق املانحني الذي �ساهمت فيه جمموعٌة من الدول. وت�سّكل جمل�ش وزراء دول حو�ش النيل الذي ظّل يجتمع كل 

 يف اإحدى دول احلو�ش ح�سب ترتيب احلروف االأبجدي. 
ٍ
عام

 تبداأ من ذلك االجتماع. ويرتاأ�ش ال�سكرتارية يف 
ٍ
ويرتاأ�ش املجل�َش الوزيُر الذي ينعقد يف دولته االجتماع ملدة عام

عنتبي مديٌر تنفيذي يتم اختياره من بني دول احلو�ش ح�سب ترتيب احلروف االأبجدية اأي�سًا. كما تكّونت اللجنة الفنية 

باتفاقية  الحقا  ُعِرفْت  والتي  النيل،  حلو�ش  التعاوين  االإطار  اتفاقية  �سياغة  يف  العمل  وبداأ  النيل.  حلو�ش  اال�ست�سارية 

عنتبي.

3

وهكذا �سار يوم 22 فرباير عام 1999 معلمًا رئي�سيًا وهامًا وبارزًا يف تاريخ حو�ش النيل، واأ�سبح ُيعرف با�سم “يوم 

قيم االحتفال االأول يف 22 فرباير من ذلك العام يف 
ُ
النيل.” وقد بداأت دول احلو�ش حتتفل بهذا اليوم منذ عام 2007. اأ

مدينة كيغايل بدولة رواندا، حيث التقى ال�سيا�سيون والفنيون واملبدعون من دول حو�ش النيل، واحتفلوا وتبادلوا اخلطب 

والتهاين بنجاح املبادرة التي جمعتهم، الأول مرٍة يف التاريخ، حتت مظلٍة واحدة. وتخّلل ذلك اللقاء واخلطب الكثرُي من 

العرو�ش الفنّية من فرق ال�سباب واالأطفال من دول حو�ش النيل.

وانتقلت االحتفاالت يف عام 2008 اإىل اأدي�ش اأبابا يف اإثيوبيا، ثم اإىل مدينة بوجومبورا عا�سمة دولة بوروندي يف 

عام 2009. وا�ست�سافت دولة يوغندا احتفاالت يوم النيل عام 2010

4

غري اأن ذلك املناخ االحتفايل والوّدي تغرّي وتدهور كثريًا اإثر بروز وت�ساعد اخلالفات على اتفاقية عنتبي بني م�سر 

ال�سودان وم�سر  2009. وقد ات�سفت ا�سرتاتيجية  اأخرى يف عام  النيل من جهة  وال�سودان من جهة، وبقية دول حو�ش 

بالكثري من االرتباك جتاه املبادرة نتيجة تلك اخلالفات.

بداأ ذلك االرتباك عندما ان�سحب الوفد ال�سوداين من االجتماع الوزاري لدول حو�ش النيل يف كين�سا�سا، عا�سمة 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، يف �سهر مايو عام 2009، عند مناق�سة اخلالفات على اتفاقية عنتبي. فقد طالب ال�سودان 

بعدم مناق�سة تلك اخلالفات يف ذلك االجتماع الأنه قد مّتت اإحالتها اإىل روؤ�ساء دول حو�ش النيل. وقد رف�ست بقية الدول 

هذا املقرتح، فقام الوفد ال�سوداين مبغادرة االجتماع. كان ذلك االن�سحاب بال �سابقة يف اجتماعات دول احلو�ش، ونتجت 

عنه �سل�سلة من الت�سريحات املرتبكة واملتناق�سة من الوفد ال�سوداين.

فقد اأخربت تلك الت�سريحات ال�سعب ال�سوداين يف البداية اأن ال�سودان ان�سحب من مبادرة حو�ش النيل. ثم عادت 
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لتقول بعد اأ�سابيع اإن ال�سودان مل ين�سحب من املبادرة، ولكن جّمد ع�سويته فيها. ثم �سدر ت�سريٌح الحٌق ثالٌث يفيد اأن 

ال�سودان مل ين�سحب من املبادرة، ومل يجّمد ع�سويته فيها، ولكن يف حقيقة االأمر فقد جّمد فقط م�ساركته يف م�ساريع 

مبادرة حو�ش النيل.

منظمات  يف  للعمل  ال�سودان  حكومة  عّينتهم  الذين  املوظفني  اأن  رغم  تتواىل  املتناق�سة  الت�سريحات  تلك  ظّلت 

وم�ساريع مبادرة حو�ش النيل ا�ستمروا يف وظائفهم واأداء مهامهم، ووا�سل ال�سودان ح�سور اجتماعات وزراء دول احلو�ش 

وجلان املبادرة. غري اأن ال�سودان ظل راف�سًا مع م�سر التفاقية عنتبي.

الغريب يف االأمر اأن م�سر وا�سلت ح�سور اجتماع كين�سا�سا حتى نهايته رغم ان�سحاب ال�سودان. غري اأن نف�ش حالة 

 اإىل م�سر اأي�سًا، عندما اأعلنت القاهرة عام 2010 اأنها قد ان�سحبت من مبادرة حو�ش النيل. 
ٍ
االرتباك انتقلت بعد عام

ويبدو اأن احلالة ال�سودانية قد ان�سابت مع مياه النيل من اخلرطوم اإىل القاهرة.

5

برز ارتباك م�سر عندما تعرّثت املفاو�سات حول اتفاقية عنتبي خالل اجلزء االأول من عام 2010. وكانت م�سر 

قد نظّمت اجتماعني لوزراء دول احلو�ش يف �سرم ال�سيخ واالإ�سكندرية ملناق�سة تلك اخلالفات. غري اأن االجتماعني انتهيا 

بالف�سل. ثم قامت دول املنبع بالتوقيع على اتفاقية عنتبي يف �سهر مايو عام 2010. اأعلنت م�سر اإثر ذلك التوقيع مقاطعتها 

ملبادرة حو�ش النيل وجتميد ن�ساطها يف املبادرة ابتداًء من ذلك ال�سهر.

غري اأنه عندما اأتى دور م�سر )ح�سب احلروف االأبجدية( لتعيني املدير التنفيذي ملبادرة حو�ش النيل يف يوليو عام 

2010، فاإن م�سر مل ترتّدد حلظًة يف تعيني ممثلها، رغم اإعالن املقاطعة للمبادرة قبل �سهرين فقط. ومّت تعيني الدكتور 

وائل خريي امل�سري اجلن�سية مديرًا تنفيذيًا للمبادرة ملدة عامني، بداأت يف اأول �سهر �سبتمرب عام 2010، وانتهت يف اآخر 

�سهر اأغ�سط�ش عام 2012

وقد ظل الدكتور وائل خريي يدير �سئون املبادرة، �سغريها وكبريها، من مدينة عنتبي، ويح�سر املوؤمترات الدولية 

اًل للمبادرة، ويتحدث با�سمها، ويتقا�سى كل ا�ستحقاقات املدير التنفيذي. ويف نف�ش ذلك الوقت كانت القاهرة تكّرر  مُمثِّ

بانتظام وتوؤّكد اأنها مقاطعٌة ملبادرة حو�ش النيل، وقد جّمدت اأن�سطتها يف املبادرة. وهكذا توا�سل االرتباك يف التعامل مع 

املبادرة، لين�ساب للقاهرة من اخلرطوم يف اأقل من عام.

6

ولكن دول املنبع وا�سلت العمل يف مبادرة حو�ش النيل رغم غياب ال�سودان وم�سر، وتوالت احتفاالتها بيوم النيل، 

حا�سرة  كين�سا�سا  مدينة  يف   2011 عام  يف  النيل  بيوم  االحتفاالت  قيمت 
ُ
اأ فقد  املا�سية.  االحتفاالت  من  اأكرب  وب�سورة 

قيم االحتفال عام 2012 يف مدينة جينجا 
ُ
جمهورية الكونغو الدميقراطية، حتت �سعار “معًا من اأجل تعاوٍن اأف�سل.” ثم اأ

يف دولة يوغندا )حيث يخرج النيل االأبي�ش من بحرية فكتوريا( حتت �سعار “من اأجل م�ستقبٍل م�سرتٍك ل�سعوب حو�ش 

النيل.
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واأقيم احتفال عام 2013 من 21 وحتى 23 فرباير )وهو ال�سابع منذ عام 2007( يف مدينة بحر دار االإثيوبية التي 

تقع على بحرية تانا قرب موقع خروج النيل االأزرق من البحرية )مثل مدينة جينجا اليوغندية على النيل االأبي�ش وبحرية 

فكتوريا(. 

وقد انعقدت تلك االحتفاالت حتت �سعار “ا�ستدامة التعاون يف حو�ش النيل من اأجل مواجهة التحّديات امل�سرتكة: 

التغيريات املناخية وتاآكل الرتبة.” وهذا ال�سعار يت�سّمن خماوف اإثيوبيا التي يجرف النيل االأزرق ونهر عطربة واأنهارها 

االأخرى كل عام حوايل 120 مليون طن من تربتها، والتي كانت ال�سبب الرئي�سي لفقدان �سدود ال�سودان الأكرث من ن�سف 

طاقتها التخزينية والتوليدية. وملدينة بحر دار مغزاها يف جمال التعاون يف حو�ش النيل. فمنها يبداأ خط الربط الكهربائي 

بني اإثيوبيا وال�سودان، والذي بداأت اإثيوبيا من خالله ت�سدير الكهرباء لل�سودان عام 2013. وتاأمل اإثيوبيا اأن ميتد هذا 

اخلط اإىل بقية دول حو�ش النيل.

7

وجاء االحتفال بيوم النيل عام 2013 على خلفية قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ال�سادر يف 18 دي�سمرب عام 

2010 باعتبار عام 2013 عام التعاون الدويل يف جمال موارد املياه امل�سرتكة. والغر�ش من ذلك القرار هو زيادة الوعي 

بالتحّديات ال�سخمة التي تواجهها الب�سرية يف هذا املورد احليوي، والدعوة لبذل اأق�سى اجلهد يف التعاون ملواجهة هذه 

التحّديات اجل�سام. وحثَّ القرار املنظمات الدولية واحلكومات ومنظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات االأكادميية واالأفراد 

للعمل معًا باإخال�ٍش وتعاون وح�سن نية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

8

“املياه والطاقة: حتدياٌت وطنية وحلوٌل عرب  2014 حتت �سعار  ونّظمت يوغندا االحتفال الثامن بيوم النيل عام 

احلدود.” وقد حاولت كمباال من خالل هذا ال�سعار اإبراز م�ساكل الطاقة احلادة التي تواجه يوغندا، واعتمادها التام على 

مياه النيل يف حماوالتها الت�سّدي لتلك امل�ساكل. وقد كانت تلك هي املرة الثالثة التي ت�ست�سيف فيها يوغندا االحتفاالت 

بيوم النيل )مّتت ا�ست�سافة يوغندا لالحتفاالت يف االأعوام 2010، و2012، و2014(، بينما ا�ست�سافت اإثيوبيا االحتفاالت 

مرتني، يف عام 2008، وعام 2013

9

ثم قّرر ال�سودان العودة اإىل �ساحة املبادرة، وتنظيم احتفاالت يوم النيل الآول مرة يف اخلرطوم. فقد مّتت االحتفاالت 

التا�سعة بيوم النيل يف يوم االأحد 22 فرباير عام 2015 يف اخلرطوم، قرب ملتقى النيل االأبي�ش والنيل االأزرق. وكان �سعار 

احتفاالت عام 2015 “املياه وتطوير �سبل املعي�سة – فر�ش التعاون يف حو�ش النيل.” ويبدو اأن اختيار هذا ال�سعار كان 

الغر�ش منه تاأكيد ال�سودان الحتياجاته املتعّددة من مياه النيل من رٍي وكهرباء ومياه �سرب. كما كان الغر�ش اأي�سًا اإبراز 

ال�سودان يف نزاع �سد  والتعاون بني دول احلو�ش، كما و�سح يف دور  التقارب  ت�سهيل  ال�سودان اجلديد يف حماوالت  دور 

النه�سة بني م�سر واإثيوبيا.

وي�سارك يف هذه االحتفاالت بانتظام منذ بدئها وزراء املياه يف دول حو�ش النيل الذين يعقدون اجتماعًا ملناق�سة 
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امل�سائل العالقة خالل تلك االحتفاالت. كما ي�سارك فيها اأي�سًا كبار امل�سئولني يف قطاع املياه يف دول حو�ش النيل، باالإ�سافة 

اإىل ممثلني ملكاتب مبادرة حو�ش النيل الثالثة – كيغايل، واأدي�ش اأبابا، وعنتبي.

10

اأو�سح قراُر ال�سودان تنظيَم احتفاالت يوم النيل هذا العام الرتاجَع عن املواقف املرتّددة واملرتبكة التي اتخذها 

الت�سعة  االأعوام  يوغندا االحتفاالت ثالث مرات خالل  لقد نظّمت   .2009 النيل منذ عام  ال�سودان جتاه مبادرة حو�ش 

املا�سية. ونظّمتها اإثيوبيا مرتني. لكّن ال�سودان كان يف تلك االحتفاالت، مثله مثل م�سر، اإّما مقاطعًا كما حدث يف البداية، 

اأو مراقبًا.

كما اأن م�سر نف�سها قد تراجعت عن قراراتها املرتبكة ال�سابقة مبقاطعة مبادرة حو�ش النيل، و�ساركت يف احتفاالت 

اخلرطوم هذا العام بوفٍد وزاري، قاده ال�سيد ح�سام مغازي وزير الري واملوارد املائية بنف�سه. وكانت م�سر قد �ساركت يف 

احتفاالت يوم النيل االأربعة االأوىل )2007 – 2010(، ثم توّقفت عن ح�سور تلك االحتفاالت بعد اأن وّقعت دول املنبع على 

اتفاقية عنتبي عام 2010

11

اأن دول املنبع �ستوا�سل تنفيذ الربامج املتعّلقة مببادرة حو�ش النيل،  اأن ال�سودان وم�سر قد اقتنعا  من الوا�سح 

�سواٌء �سارك ال�سودان وم�سر اأم مل ي�ساركا. وقد برز ذلك يف ُم�سي دول املنبع قدمًا بالتوقيع على اتفاقية عنتبي وبدء 

الت�سديق عليها. كما برز من بناء م�ساريعها على نهر النيل، مثلما فعلت وتفعل اإثيوبيا ويوغندا وتنزانيا، وكما و�سح من 

موا�سلة اإثيوبيا بناء �سد النه�سة وتاأييد دول املنبع لها.

ويبدو اأن ال�سودان وم�سر قد اأح�ّسا بالعزلة بني بقية دول احلو�ش، واأنهما اخلا�سران الوحيدان من املقاطعة )اأو 

التجميد؟(، فاآثرا العودة اإىل �ساحة املبادرة، وحماولة العمل من الداخل، كما و�سح من االحتفاالت التا�سعة بيوم النيل.

بفقدانها حلليفها  لعزلة م�سر  قويًا  اآخر  موؤ�سرًا  اأ�ساف  قد  النه�سة  ل�سد  ال�سودان  تاأييد  اأن  اأي�سًا  الوا�سح  ومن 

اإقامُة االحتفال يف اخلرطوم الكثرَي من ماِء  1959، فقّررت هي االأخرى العودة. وقد حفظت  النيلي التقليدي منذ عام 

الوجه للقاهرة، فهي مل حتتاج للذهاب حل�سور االحتفال يف اإحدى دول احلو�ش املوّقعة على اتفاقية عنتبي التي تعرت�ش 

م�سُر ب�سّدة عليها.

12

لقد اتفق وزراء املياه يف دول حو�ش النيل )مبا فيهم م�سر وال�سودان( خالل لقائهم يف 22 فرباير عام 1999، 

ل التفاقية �ساملة لكل دول حو�ش النيل، واإن�ساء  ووّقعوا على وثيقٍة تفيد اأن الهدف االأ�سا�سي ملبادرة حو�ش النيل هو التو�سّ

مفو�سية كوعاٍء تنظيمي ت�سّم كل دول احلو�ش، تقوم باإدارة احلو�ش وتنميته وحمايته واال�ستفادة منه. واتفقوا اأي�سًا اأن 

الهدف من املبادرة هو حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة ل�سعوبهم من خالل االنتفاع املن�سف واملنافع 

من موارد النيل امل�سرتكة.

ل اإليها يف دار ال�سالم  ولقد قامت اتفاقيُة عنتبي برتجمة والتو�ّسع يف اتفاق اإن�ساء مبادرة حو�ش النيل التي مّت التو�سّ
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عام 1999، وت�سّمنت تفا�سيله. كما اأن اتفاقية عنتبي مل ت�سمل اأّية حما�س�سٍة اأو توزيٍع ملياه النيل كما يرّوج البع�ش. لقد 

لكل دول احلو�ش )الحظ كلمة  واملعقول  املن�سف  االنتفاع  لتحقيق  نية  التعاون بح�سن  االتفاقية متامًا على مبداأ  انبنت 

االنتفاع ولي�ش االقت�سام(، كما ق�سى بذلك اتفاق 22 فرباير عام 1999 الذي وّقع عليه ال�سودان وم�سر.

وقد �سملت اتفاقيُة االأمم املتحدة للمجاري املائية الدولية هذين املبداأين )التعاون واالنتفاع املن�سف واملعقول( 

بو�سوٍح وتو�ّسٍع. وقد دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف اأغ�سط�ش عام 2014، و�سادقت عليها حتى االآن 36 دولة. وي�سمل 

هذا الرقم ت�سع دوٍل عربية هي �سوريا، لبنان، االأردن، العراق، ليبيا، تون�ش، قطر، املغرب، وفل�سطني. كما ي�سمل ت�سع دوٍل 

اأفريقية هي جنوب اأفريقيا، ناميبيا، غينيا بي�ساو، بوركينا فا�سو، نيجرييا، النيجر، بنني، ت�ساد، و�ساحل العاج. وُيتوّقع اأن 

تن�سمَّ جمموعٌة من الدول االأخرى لهذه االتفاقية هذا العام.

13

بها عالقته  ات�سمت  التي  االرتباك  واإنهاء حالة  النيل  مبادرة حو�ش  اإىل مظلة  العودة  قّرر  قد  ال�سودان  اأن  يبدو 

اأنه من ال�سروري على ال�سودان املُ�سي ُقدمًا  2009. غري  باملبادرة منذ ان�سحابه غري املوّفق من اجتماع كين�سا�سا عام 

املتحدة  اتفاقية االأمم  اإىل  باالن�سمام  اتفاقية عنتبي، وكذلك  اإىل  باالن�سمام  املبادرة، ودعمها،  اإىل  الكاملة  العودة  يف 

للمجاري املائية الدولية.

لقد وقف بع�ش �سيا�سيي وفنيي ال�سودان لفرتٍة طويلٍة من الوقت �سد �سدِّ النه�سة االإثيوبي رغم منافعه الكبرية 

منهما.  كٌل  ت�سّمنتها  التي  وللمبادئ  لهما  فهٍم  دون  املتحدة  االأمم  واتفاقية  عنتبي  اتفاقية  �سد  وقفوا  كما  لل�سودان. 

اأّكدت الفوائد ال�سخمة التي �ستعود لل�سودان من �سدِّ النه�سة. وقد خبا �سوت املعار�سني  لكن الدرا�سة العلمية املتاأنية 

ال�سودانيني ل�سدِّ النه�سة متامًا االآن بعد اأن ات�سحت تلك الفوائد الكبرية )وو�سلت الكهرباء االإثيوبية بع�ش مدن وقرى 

ال�سودان(، وبعد اأن قّررت احلكومة ال�سودانية، على ل�سان رئي�ش اجلمهورية نف�سه، تاأييد قيام �سدِّ النه�سة. ومل نعْد ن�سمع 

من املعار�سني ال�سودانيني ل�سدِّ النه�سة بعد ذلك القرار. بل اإن بع�ش املعار�سني ان�سموا لركب املوؤيدين ل�سدِّ النه�سة حال 

�سدور القرار الرئا�سي اخلا�ش بتاأييد ال�سّد.

14

من الوا�سح اأنه قد اآن االأوان لل�سري يف طريق التعاون التام الذي تقت�سيه م�سالح ال�سودان اإىل نهايته، باالن�سمام 

التفاقية عنتبي. فهذه االتفاقية هي الوليد ال�سرعي ملبادرة حو�ش النيل التي �سارك ال�سودان فيها منذ بدايتها، و�ساهم 

ووافق على كل روؤاها وبراجمها. ويحّتم ذلك املنهج التعاوين االن�سمام اأي�سًا اإىل اتفاقية االأمم املتحدة للمجاري املائية 

الدولية التي دخلت حيز النفاذ يف اأغ�سط�ش املا�سي. فاالتفاقيتان مبنيتان على مبداأي التعاون واالنتفاع املن�سف واملعقول. 

وهذان املبداآن هما ما تلتفُّ حوله دول االأحوا�ش امل�سرتكة االأخرى يف كل اأنحاء العامل للخروج ب�سعوبها من التخّلف والفقر 

واجلوع والظالم والعط�ش
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هل يشكل تمدد »الدولة اإلسالمية« في شمال إفريقيا خطرا 
على أوروبا؟

عواصم 25-2-2015- )هافينجتون بوست(
اأعادت عملية قطع روؤو�ش امل�سيحيني 

مرتبطني  م�سلحني  يد  على  امل�سريني، 

ليبيا،  يف  االإ�سالمية«  »الدولة  مبجموعة 

ي�سكله  الذي  التهديد  على  ال�سوء  ت�سليط 

املتطرفون خارج معقلهم يف �سوريا والعراق. 

وقد تعهد مت�سددون يف عدة بلدان، مبا يف 

ذلك ليبيا وم�سر واجلزائر واليمن واململكة 

»الدولة  لزعيم  بالوالء  ال�سعودية،  العربية 

اأن درجة التن�سيق والتخطيط الت�سغيلي بني القيادات والفروع التابعة  االإ�سالمية«، »اأبو بكر البغدادي«؛ على الرغم من 

للمجموعة ال تزال غري وا�سحة.

وفيما يلي نظرة على انت�سار م�سلحي »الدولة االإ�سالمية« يف جميع اأنحاء �سمال اإفريقيا، وكيف تنظر اأوروبا القريبة 

اإىل تزايد وجود املتطرفني يف جميع اأنحاء البحر االأبي�ش املتو�سط

    ليبيا

ا�ستمرت البالد بال�سقوط احلر منذ نهاية احلرب االأهلية، التي اأطاحت بالديكتاتور »معمر القذايف« يف عام 2011. 

من  ف�سفا�سة  البالد، يف حني حتالفت جمموعة  من  ال�سرقي  اجلزء  اإىل  مقراتها  املنتخبة  الليبية  احلكومة  نقلت  وقد 

امليلي�سيات لت�سكيل حكومة مناف�سة يف العا�سمة طرابل�ش. القتال بني القوات احلكومية وامليلي�سيات االإ�سالمية حمتدم يف 

ثاين اأكرب مدينة ليبية، بنغازي. وقد نزح مئات االآالف من النا�ش، واأغلقت ال�سفارات، وفر الدبلوما�سيون من البالد، جنًبا 

اإىل جنب مع مئات االآالف من العمال االأجانب، وكثري منهم يحملون اجلن�سية امل�سرية.

واأثبتت هذه الفو�سى اأنها ت�ستطيع ت�سكيل اأر�ش خ�سبة الزدهار جمموعة »الدولة االإ�سالمية«؛ حيث ح�سلت هذه 

املجموعة على تعهدات بالوالء من عدة ف�سائل متطرفة يف ليبيا. املجموعات املرتبطة بـ»الدولة االإ�سالمية« تنق�سم عرب 

البالد الوا�سعة، والغنية بالنفط، والتي يعي�ش فيها نحو �ستة ماليني �سخ�ش؛ اإىل ثالث مناطق، هي: طرابل�ش، وبرقة يف 

ال�سرق، وفازان يف اجلنوب. وقال وزير داخلية احلكومة الليبية املنتخبة، »عمر �سينكي«، اإن »البغدادي« عني تون�سًيا ا�سمه 

ا اإن اجلزء االأكرب من املت�سددين يف ليبيا هم من  »اأبو طلحة« يف قيادة ف�سيل »الدولة االإ�سالمية« يف طرابل�ش، وقال اأي�سً

تون�ش واليمن.

ووفًقا ملا ين�سر على �سفحات املنتديات اجلهادية على �سبكة االإنرتنت، ت�سيطر املجموعات التي تدعي الوالء للدولة 
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االإ�سالمية على املدن ال�ساحلية، �سرت ودرنة، ولها وجود 

العا�سمة  اأخرى، مبا يف ذلك  اأماكن  االأقل يف ثالثة  على 

 2011 عام  انتفا�سة  مهد  كانت  التي  وبنغازي  طرابل�ش، 

يف 

ما  �سربت  امل�سرية  احلربية  الطائرات  ليبيا. 

االثنني،  يوم  »درنة«  التنظيم يف  اأهداف  اأبرز  باأنه  ي�ستبه 

وجاء ذلك يف اأعقاب قتل 21 من امل�سيحيني االأقباط هناك.

    م�سر

تقاتل احلكومة امل�سرية متردا مزدهرا يف �سبه جزيرة �سيناء اال�سرتاتيجية، والتي تقع على احلدود مع )اإ�سرائيل( 

وقطاع غزة، و�سهدت حمافظة �سمال �سيناء ت�ساعًدا يف الهجمات امل�سلحة �سد قوات االأمن، وخا�سًة بعد انقالب اجلي�ش 

علي الرئي�ش »حممد مر�سي« يف عام 2013. وما زالت هذه املنطقة تعي�ش يف ظل حظر التجول، املفرو�ش من الغ�سق حتى 

الفجر، منذ اأكتوبر.

وقد اأعلن بع�ش املت�سددين هناك والءهم للدولة االإ�سالمية، واأطلقت واحدة من هذه املجموعات على نف�سها ا�سم 

»والية �سيناء«. وادعت هذه املجموعة م�سوؤوليتها عن تنفيذ جمموعة متطورة ومعقدة من الهجمات التي وقعت يف اأواخر 

ال�سهر املا�سي على مواقع ع�سكرية م�سرية، واأدت اإىل مقتل 32 جندًيا. ويف اأكتوبر املا�سي، قتل هجوم كبري اآخر اأكرث من 

30 جندًيا، واأعلن مت�سددو »والية �سيناء« ال�سهر املا�سي م�سوؤوليتهم عن اأ�سر وقتل �سابط �سرطة برتبة نقيب.

ومل تهاجم »والية �سيناء«، والتي انبثقت عن جمموعة القاعدة املعروفة با�سم »اأن�سار بيت املقد�ش«، املدنيني ب�سكل 

مبا�سر؛ على الرغم من اأن بع�ش االأبرياء لقوا حتفهم نتيجة عنفها. وتعتمد اجلماعات املتطرفة يف �سيناء ب�سكل كبري على 

االأ�سلحة املهربة عرب احلدود ال�سحراوية التي ي�سهل اخرتاقها مع ليبيا. وعلى الرغم من اأن العمليات الع�سكرية وا�سعة 

اأن احلكومة  اإال  املنازل على طول احلدود،  و�سملت هدم  اأكرثمن عام،  �سيناء؛ مازالت م�ستمرة منذ  �سمال  النطاق يف 

امل�سرية مل تكن قادرة حتى االآن على وقف هجمات املت�سددين �سبه اليومية هناك.

    اجلزائر وتون�ش

حفزت جناحات جمموعة »الدولة االإ�سالمية« يف �سوريا عددا من اجلماعات االإ�سالمية املتطرفة اإىل االن�سقاق عن 

تنظيم القاعدة املهيمن يف �سمال اإفريقيا، واملعروف با�سم القاعدة يف بالد املغرب االإ�سالمي، واإعالن والئها للبغدادي. 

وكان من اأبرز هذه املجموعات، تنظيم »جند اخلالفة« اجلزائري، الذي يقوده اأحد قادة تنظيم القاعدة املخ�سرمني، 

والذي اختطف الفرن�سي، »هريفيه غورديل«، يف �سبتمرب، ثم اأ�سدر �سريط فيديو يظهر قطع راأ�ش الرهينة. ويف اخلريف 

املا�سي، 
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�سد  النطاق  وا�سعة  عملية  اجلزائر  اأطلقت 

اجلماعة، ومت من ذلك احلني اعتقال اأو وقتل معظم 

اأع�سائها املعروفني.

بن  »عقبة  لواء  اأ�سدر  فقد  تون�ش،  يف  واأما 

والذي كان يعرف منذ فرتة طويلة بعالقاته  نافع«، 

االإ�سالمي،  املغرب  بالد  يف  القاعدة  مع  اجليدة 

�سكل  وقد  االإ�سالمية.  للدولة  دعمه  توؤكد  بيانات 

جماعة  اإىل  التون�سيني  للمجندين  امل�ستمر  التدفق 

»البغدادي« خطًرا اأكرب، واأكرثهم ميرون عرب ليبيا للتدريب.

    ما التهديد الذي يفر�سه كل هذا على اأوروبا؟

�سمال  عرب  االإ�سالمية«  بـ»الدولة  املرتبطني  امل�سلحني  اأعداد  ت�ساعد  مع  باخلطر  االأوروبية  الدول  �سعور  ازداد 

اإفريقيا. ورمبا كانت اإيطاليا، والتي تبعد 800 كيلومرت )500 ميل( من ال�ساحل الليبي، االأكرث قلقا من ت�ساعد املتطرفني 

يف ليبيا. وتخ�سى ال�سلطات االإيطالية من ت�سلل املت�سددين االإ�سالميني اإليها على منت قوارب تهريب، انطالًقا من ليبيا 

املزدحمة بالالجئني واملهاجرين من �سوريا واإفريقيا واأماكن اأخرى.

وحاول رئي�ش الوزراء االإيطايل، »ماتيو رينزي«، ال�سغط من اأجل تدخل االأمم املتحدة لوقف العنف يف ليبيا. ويوم 

االأحد، اأعادت اإيطاليا موظفيها من ال�سفارة يف طرابل�ش عن طريق البحر، ون�سحت االإيطاليني االآخرين، وكثري منهم 

يعملون يف �سركات النفط اأو البناء؛ مبغادرة ليبيا

اإىل  الدولة  هذه  �سكان  من  ان�سم  حيث  ا،  اأي�سً فرن�سا  يف  مرتفعة  االإ�سالمية«  »الدولة  تهديد  من  املخاوف  وتعد 

املتطرفني يف �سوريا والعراق ما هو اأكرث من اأي بلد اأوروبي اآخر. وقال رئي�ش الوزراء، »مانويل فال�ش«، االأ�سبوع املا�سي، 

اإنه مت حتديد 1400 مواطنا اأو مقيم فرن�سي ارتبطوا بال�سبكات اجلهادية يف ال�سنوات االأخرية، ومئات منهم �سافروا اإىل 

�سوريا اأو العراق.

  

ما الذي أخفته السعودية عنا حول مستقبل النفط لديها؟ 
عواصم 25-2-2015- )أويل فويس (

تكرث التكهنات هذه االأيام حول �سبب تزلف اململكة العربية ال�سعودية حللفائها يف منظمة اأوبك من اأجل احلفاظ 

على معدالت اإنتاج النفط يف مواجهة الطلب العاملي ال�سعيف. فبينما انخف�ست اأ�سعار النفط ومنتجاته يف العامل، يرتفع 

الثمن الذي تدفعه الدول االأع�ساء يف منظمة اأوبك ب�سبب انخفا�ش االإيرادات.

هل كان ال�سبب احلقيقي وراء قرار احلفاظ على معدالت االإنتاج، هو الرغبة يف تقوي�ش ارتفاع معدالت اإنتاج النفط 

“نه�سة الطاقة”  اأنه عر�سة للخطر ب�سبب انخفا�ش االأ�سعار، بعد �سنوات من احلديث عن  اأثبت االآن  االأمريكي، الذي 
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اإنتاج  �سل  يف  ا  اأي�سً ال�سعوديون  يفكر  هل  اأمريكا؟  يف 

كان ذلك  كندا؟ هل  التكلفة يف  املرتفعة  القطران  رمال 

ب�سبب رغبة اململكة العربية ال�سعودية ال�سنية يف تقوي�ش 

هل  ال�سيعية؟  اإيران  وهي  املنطقة،  يف  الرئي�سة  عدوتها 

طريق  عن  وا�سنطن  على  تزايد  ال�سعودية  اململكة  كانت 

عائدات  على  كبرًيا  اعتماًدا  تعتمد  التي  رو�سيا  اإ�سعاف 

ت�سدير النفط؟

يقول ال�سعوديون �سراحة اإنهم يعتقدون اأنه يجب 

على املنتجني من خارج منظمة االأوبك االآن حتقيق التوازن بني العر�ش العاملي للنفط، عن طريق خف�ش االإنتاج بداًل من 

االعتماد على املنظمة )يق�سدون يف الغالب اململكة العربية ال�سعودية( للقيام بذلك.

اأنحاء  وجميع  وكندا  املتحدة  الواليات  بالفعل يف  الذي حدث  اال�ستثمار  �سديد يف  انخفا�ش  �سكل  وياأتي ذلك يف 

العامل، حيث اأجربت االأ�سعار املنخف�سة �سركات احلفر على تقلي�ش خطط احلفر اخلا�سة بهم ب�سكل كبري.

اإن االأمر لي�ش مفهوًما ب�سكل جيد، ومع ذلك، فقد كان اأغلب النمو يف االإنتاج العاملي للنفط منذ عام 2005 ياأتي 

من الودائع ذات التكلفة العالية يف الواليات املتحدة وكندا والتي جعلت البلدين اأهداًفا �سهلة ومغرية ال�سرتاتيجية خف�ش 

االأ�سعار ال�سعودية.

لكن، مدير اال�ستثمار يف بارون، جريمي غرانثام، يعتقد اأن اململكة العربية ال�سعودية رمبا تكون قد اتخذت القرار 

اخلاطئ. ويف�سر ذلك على النحو التايل.

كان باإمكان ال�سعوديني ا�ستيعاب جميع الزيادات يف اإنتاج الزيت ال�سخري يف الواليات املتحدة )من اأربعة  “لقد 
ماليني برميل يومًيا اإىل �سبعة اأو ثمانية ماليني برميل( ولن يكون ذلك اأبًدا اأ�سواأ حااًل من اإنتاج ن�سف اإنتاجها احلايل 

ب�سبب �سعف ال�سعر احلايل … لي�ست �سفقة �سيئة؛ اإال اإذا كان احتياطي الزيت ال�سخري يف الواليات املتحدة اأرخ�ش 

يف االإنتاج واأكرب بكثري مما كان يعتقد عموًما، ف�سيكون ال�سعوديون على حق. لكنني اأعتقد اأنه احتمال م�ستبعد.

اأواًل وقبل كل �سيء، اإنه يغايل كثرًيا يف قدرة الواليات املتحدة على زيادة معدالت االإنتاج، على الرغم من اأنه يقيم 

تكلفة االإنتاج وطول العمر )اأو عدمه( الحتياطيات النفط بالواليات املتحدة ب�سكل �سحيح. فحتى اإدارة معلومات الطاقة 

االأمريكية يف اأق�سى تقدير متفائل لها، قالت اإن اإنتاج الواليات املتحدة من النفط �سوف ي�سل اإىل مرحلة ثبات يف عام 

2019 )ولي�ش اأعلى بكثري مما هو عليه االآن( ثم �سيبداأ يف االنخفا�ش بعد العام 2020

ولكن، ما يثري قلقي هو تاأكيد غرانثام باأنه لو �سمح ال�سعوديون بقيام احلفارات يف الواليات املتحدة بب�ساطة باحلفر، 

اإنتاجها، فاإن ذلك لن  بينما تقوم دول االأوبك )وهو ما يعني مرة اأخرى يف الغالب، اململكة العربية ال�سعودية( بخف�ش 

يكون اأ�سواأ حااًل من الناحية املالية مما هي عليه االآن؛ فاإنتاج الواليات املتحدة من النفط، يفرت�ش اأنه �سي�سل اإىل مرحلة 

ا�ستقرار بحلول عام 2020 اأو نحو ذلك، ثم يبداأ يف االنخفا�ش مما �سي�سمح لالأوبك با�ستعادة ح�ستها يف ال�سوق ورفع 
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االأ�سعار مرة اأخرى

غاب  ولكن، 

عن غرانثام احتمال 

�سوؤال  وهو  واحد 

لو؟ “ماذا 
كان  لو  ماذا 

يعملون  ال�سعوديون 

اإنتاج  لتقوي�ش  االآن 

االأمريكي  النفط 

الأنهم  والكندي؛ 

يدركون اأن االإنتاج ال�سعودي �سي�سل قريًبا اإىل ذروته، ثم �سيبقى يف مرحلة ا�ستقرار لعدة �سنوات ثم �سيبداأ يف االنخفا�ش 

فيما ال يزيد مثاًل عن عقد من الزمان؟ ماذا لو كان ال�سعوديون يخ�سون من اأن زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة، واال�ستعا�سة 

عن الوقود النفطي )بالغاز الطبيعي مثاًل(، وتخفي�ش انبعاثات الغازات، �سوف يقلل حتًما من عائدات النفط اإىل ما بعد 

العقد املقبل؟

 ماذا لو اأن هذا العقد القادم �سيكون اأف�سل وقت لزيادة اإيرادات ال�سعودية من الربميل الواحد اإىل اأق�سى حد؟ 

ثم �سيكون من املنطقي بالن�سبة لل�سعوديني عرقلة اإنتاج اأمريكا ال�سمالية االآن بعام من االأ�سعار املنخف�سة وهو ما ينبغي 

اأن يكون كافًيا جلعل امل�ستثمرين غري م�ستقرين ل�سنوات عديدة بعد ذلك. ثم �سيمكن لل�سعوديني اال�ستفادة من ارتفاع 

االأ�سعار خالل ال�سنوات الت�سع القادمة، حيث �سي�سل االإنتاج يف اململكة اإىل ذروته قبل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات احلد من 

ا�ستخدام الطاقة ب�سكل يهدد عائدات النفط.

يقوم هذا االفرتا�ش على اأ�سا�ش اأنهم على حق ب�ساأن اإحجام امل�ستثمرين عن العودة اإىل حقول النفط ورمال القار 

بعد انخفا�ش االأ�سعار احلالية، وهو االأمر الذي من �ساأنه اإبطاء اأو منع مزيد من النمو يف اإنتاج النفط االأمريكي والكندي. 

ب�سبب  االأ�سعار؛  اأن نرى تذبذًبا عنيًفا يف  املمكن  االأ�سعار، فمن  اأي زيادة يف  اال�ستثمار مع  اإذا ما حت�سنت عوائد  لكن، 

دورات االزدهار/الركود الق�سرية يف �سناعة النفط يف الواليات املتحدة وكندا. وهو االأمر الذي اأعتربه ممكًنا، ولكنه غري 

حمتمل احلدوث؛ حيث اإن معظم عقود اإنتاج النفط قد انتقلت اإىل اأيدي كربى �سركات النفط العاملية، نتيجة لالإفال�ش 

واملبيعات املتعرثة يف العام املقبل. و�سوف تتخذ هذه ال�سركات نهًجا اأكرث توازًنا و�سرًبا يف تطوير تلك العائدات.

التدفق  معدالت  اأو  اخلا�سة  النفطية  احتياطياتها  حول  ال�سعوديون  يعرفه  ما  االآن  يعرف  ال  اأحًدا  فاإن  وبالطبع، 

املتوقعة؛ ف�سركة اأرامكو ال�سعودية، هي �سركة النفط الوطنية ال�سعودية التي ت�سيطر على كافة تطوير واإنتاج النفط يف 

البالد، وهي مملوكة بن�سبة 100٪ من قبل احلكومة، وبالتايل فهي لي�ست م�سطرة الإعالن املعلومات للجمهور اأو تقدميها 
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اإىل جهة رقابية خارجية م�ستقلة.

علًنا   باأن  �سرحوا  قد  ال�سعوديون  ولكن، 

 12.5 العامل ال ميكنه االعتماد عليهم الأكرث من 

مليون برميل يومًيا؛ حيث تنتج البالد حالًيا نحو 

 6.9 نحو  ت�سدير  يتم  يومًيا  برميل  مليون   9.7

مليون برميل منها يومًيا.

الإ�سابة  االآن  يعملون  ال�سعوديون  كان  اإذا 

بال�سلل  وكندا  املتحدة  بالواليات  النفط  اإنتاج 

اإمدادات  اأن  لالأ�سباب التي ذكرناها، فهذا يعني 

النفط العاملية �ستكون اأكرث �سعوبة بكثري بعد عام 

2020

وهو ما يعني اأنه يف ال�سنوات الـ 10 املقبلة، لن ت�سبح منظمة االأوبك قادرة على حتقيق التوازن بني اإمدادات النفط 

العاملية، ولن يكون هناك اأحد اآخر جاهًزا للقيام بهذا الدور عندما يحني ذلك الوقت.



كل الصور ... كل األلوان
All  Pictures .. All Colors 

SU
N

A
 E

XC
LU

SI
V

E 
PO

ST

32
32

العدد
4203

االربعاء 2/25/ 2015م -صباحًا 
Wednesday 25 January 2014 -morning

موجز االخبار المحلية 

ابو ظبي )موفد سونا( 
اجري رئي�ش اجلمهورية امل�سري عمر الب�سري ام�ش خالل زيارته احلالية لدولة االإمارات العربية املتحدة عدد من 

اللقاءات مع امل�سئولني االإماراتيني .

الخرطوم )سونا( 
اأكد وزير العدل موالنا حممد ب�سارة دو�سة التزام وزارته بتوجيهات ال�سيد رئي�ش اجلمهورية ونائبه االأول بقبول 

ال�سكاوى �سد املعتدين على املال العام واإعداد منظومة متكاملة ملكافحة الف�ساد و�سواًل للحكم الرا�سد .

  الخرطوم )سونا( 
التقى الدكتور نافع علي نافع االمني العام ملجل�ش االحزاب االفريقية ، م�ساء اليوم مبقر املجل�ش باخلرطوم بروؤ�ساء 

برملانات الدول االع�ساء يف االيقاد امل�ساركني فى اجتماعات املجل�ش التنفيذى  الحتاد الربملانات لدول االيقاد الذى  اجاز 

م�ساء ام�ش بقاعة ال�سداقة تقرير املوؤمتر اخلام�ش للمجل�ش التنفبذي لالحتاد الذي عقد يف جيبوتي يف نوفمرب للعام 

 2012

  

الخرطوم )سونا( 
احمد  عمرح�سن  املواطن  لرت�سيح  االنتخابية  احلملة  )كركر(  جاك�سون  مبيدان  املجتمعية  الهيئة  اليوم  د�سنت   

الب�سري لرئا�سة اجلمهورية لدورة جديدة 

وفى نف�ش احلني انطلقت اأم�ش بوالية البحر االأحمر احلملة االنتخابية عرب و�سائل االإعالم لطرح الربامج االنتخابية 

�سحب  انتهاء فرتة  االأزرق عقب  النيل  بوالية  االنتخابية  انطلقت احلملة  بينما    . بالوالية  وامل�ستقلني  االأحزاب  ملر�سحي 

الرت�سيحات . و�سحب 14 مر�سحًا بوالية النيل االأزرق تر�سيحاتهم معظمهم من امل�ستقلني . وفى دنقال اأكملت اللجنة العليا 

اأ�ستعداداتها بانطالق احلملة االنتخابية للمر�سحني من االحزاب وامل�ستقلني اعتبارًا من  لالنتخابات بالوالية ال�سمالية 

ام�ش الثالثاء وحتي العا�سر من ابريل املقبل . بينما بداأت اأم�ش بوالية الق�سارف احلملة االنتخابية وفقا للجدول الذي 

اأعدته االآلية االنتخابية مب�ساركة رئا�سة اللجنة العليا لالنتخابات واالأجهزة االإعالمية بالوالية وممثلي االأحزاب املر�سحني 

و اأعلن االأ�ستاذ ال�سو حممد املاحى رئي�ش حزب املوؤمتر الوطني بوالية الق�سارف ام�ش انطالقة احلملة االنتخابية للحزب 

بالوالية، م�ستعر�سا االإجنازات خالل الفرتة ال�سابقة يف جمال اخلدمات وامل�سروعات املختلفة
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الخرطوم )سونا(
 اأكد وزير جمل�ش الوزراء ال�سيد اأحمد �سعد عمر اأن تطور العالقات ال�سودانية ال�سينية وتقدمها اأر�سى منهجًا 

جديدًا ل�سكل املمار�سة الدبلوما�سية بني �سعوب العامل املختلفة . 

 سنجة )سونا( 
�سن القيادي يف حزب املوؤمتر ال�سعبي بوالية �سنار االأ�ستاذ عبد الرحمن �سامل حمدان هجومًا عنيفًا على احلركات 

من  لي�ش  للم�سلمني  وذبح  حرق  من  انتقامية  عمليات  من  داع�ش  به  تقوم  ما  اإن  قائال   ، داع�ش  مقدمتها  ويف  املتطرفة 

االإ�سالم.. 

الخرطوم )سونا( 
 ك�سف الفريق اول ركن ع�سمت عبد الرحمن عبد املجيد وزير الداخلية عن عدم وجود اأي )بالغ �سد جمهول( 

فى اى جرمية فى الفرتة القريبة املا�سية مما يعنى يقظة ومتابعة و�سرعة قوات ال�سرطة فى التعامل مع اجلرمية حني 

وقوعها.. كما التقي مبكتبه ا م�ش  ال�سيد هانورا اأبوال رئي�ش الربملان االأثيوبي وذلك بح�سور اال�ستاذ بابكر احمد دقنة 

وزير الدولة بالداخلية .

 

  ام درمان )سونا (
الوطني  جاهزية  بالوالية  الوطني  املوؤمتر  ورئي�ش  اخلرطوم  والية  وايل  اخل�سر  احمد  الرحمن  عبد  دكتور  اكد   

خلو�ش االنتخابات القادمة بعد ان اكمل احلزب ا�ستعداده لهذه املعركة ال�سيا�سية .   

  لدمازين )سونا( 
اإ�ستيفن فيلد�ستاين نائب  اأم�ش امل�سرت  بحث االأ�ستاذ ح�سني ي�ش حمد وايل والية النيل االأزرق لدي لقائه مبكتبه 

م�ساعد وزير اخلارجية االإمريكي للدميقراطية وحقوق االن�سان املواقف املتعنتة للحركة ال�سعبية .   

الخرطوم )سونا( 
تعقد اللجنة القومية للحوار املجتمعى اجتماعًا فى احلادية ع�سرة من �سباح اليوم بقاعة ال�سداقة تقدم من خالله 

وثيقة مبادرة اجلامعات ال�سودانية لدعم احلوار الوطنى . 

  

الخرطوم  )سونا (
اطار  ام درمان فى  املريخ مبدينة  با�ستاد  اليوم  االنتخابية ع�سر  بوالية اخلرطوم حملته  الوطني  املوؤمتر   د�سن 
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انطالقة احلملة االنتخابية العامة . 

  كما بلغ عد املر�سحني بوالية اخلرطوم يف الدوائر الوالئية والقومية 507 مر�سحا منهم 69 م�ستقال و438 احزاب 

دون اأن ي�سمل ذلك مر�سحي قوائم املراأة واالحزاب. 
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موجز االخبار العالمية 

أبـوظبـي )- ســـكاي نيوز عربـيه (  
جــربـا  مـطار  مـن  قادمـتان  للطريان  مـ�سر  ل�سركه  تابـعتان  رحلتان  الثالثاء  �سبـاح  القاهره  مـطار  اإىل  و�سلت 

التون�ســـي تقالن 514 مـن املـ�سريني الراغبـني فـي العوده مـن ليبـيا.واأ�سبـح اإجــمـايل مـن و�سلوا اإىل العا�سمـه املـ�سريه 

مـن ليبـيا، 1743 �سخ�سا عبـر اجلــ�ســـر اجلــوي الذي ت�ســـريه ال�ســـلطات املـ�سريه الإعاده مـواطنيها مـن ليبـي

باريس )االقتصادية( 
اأعدها  ال�سامية والعن�سرية يف فرن�سا  اأوالند عن خطة مف�سلة ملحاربة معاداة  الفرن�سي فران�سوا  الرئي�ش  اأعلن 

اأنه  اأوالند  واأكد  القادمة.  االأيام  يف  عنها  الك�سف  و�سيتم  ال�سيا�سية  االأحزاب  مع  بالت�ساور  فال�ش  مانويل  الوزراء  رئي�ش 

ولي�ش  لقانون اجلنايات  وفقا   ، اأو عن�سرية  لل�سامية  معادية  باألفاظ  يتلفظون  الذين  االأ�سخا�ش  العقوبات على  �سي�سدد 

قانون ال�سحافة كما كان احلال ، وقال اإن العدالة �ستتعامل ب�سرامة اأي�سا مع كل من ينكر ح�سول املحرقة اليهودية على 

يد النازيني 

.

القاهرة )اخبار النهار ده(  
تناولت ال�سحف العاملـيه ال�سادره، اأم�ش الثالثاء، مـو�سوعات عديده اأهمـها، توبـيخ اأوبـامـا بـ�ســـبـب ا�ســـت�سافـه 

وزاره اخلارجــيه قيادات اإخوانيه، حيث انتقد فـرانك جــافـنى، رئي�ش مـركز �ســـيا�ســـات االأمـن فـى وا�سنطن، ا�ســـت�سافـه 

فـى  اجلــدل  اأثار  لقاء  فـى  املـا�سى،  االأ�ســـبـوع  االإخوان،  جــمـاعه  مـن  بـقيادات  االأمـريكيه  اخلارجــيه  وزاره  مـ�ســـئوىل 

الواليات املـتحده والغ�سب فـى مـ�سر.

لندن )رويترز(  
قال رئي�ش الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون يوم الثالثاء اإن بريطانيا �ستن�سر ع�سكريني يف اأوكرانيا خالل ال�سهر 

املقبل للم�ساعدة يف تدريب اجلي�ش االأوكراين حمذرا من اأن مو�سكو �ستتحرك لزعزعة ا�ستقرار دول اأخرى اإذ تركت دون 

مواجهة.
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عناوين الصحف المحلية 

الوطن
الب�سري: م�سادرة ال�سحف اأمر موؤ�سف والبد من االجراءات اال�ستثنائية

تفا�سيل القب�ش على قتلة ع�سواملوؤمتر الوطنى بك�سال

ايقاف عمل كمائن الطوب باخلرطوم

الخرطوم
الب�سري: التنظيمات اال�سالمية خمرتقة من قبل جهات معادية لال�سالم

منع مرمي ال�سادق من ال�سفر اىل املانيا

)التجارة( تتهم التجار بافتعال ازمة الغاز 

االيام
مظاهرات عنيفة بحى احلماداب جنوب اخلرطوم

قيادات املعار�سة جترى م�ساورات مع )الثورية ( بربلني

دو�سة: ملتزمون باعداد منظومة ملكافحة الف�ساد 

االنتباهة
ا�ستباكات دامية بني قوات �سلفاكري وهاىل �سرق اال�ستوائية

املهدى يحر�ش جنله عبدالرحمن على اال�ستقالة من احلكومة 

ن�سر )20( الف �سرطى لتاأمني مراكز االقرتاع لالنتخابات القادمة 

اخبار اليوم
رئي�ش اجلمهورية يلتقى رئي�ش الدولة االماراتى ووىل عهد ابوظبى 

وفد قوى االجماع يتوجه اىل املانيا 

موؤمتر عام للمف�سولني ابريل القادم باخلرطوم 
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الرأى العام
والية اخلرطوم تتعهد بحل ق�سية احلماداب ورد احلقوق

غندور: املقاطعون لالنتخابات يريدون بلدا فو�سى وبال �سرعية 

حتالف املعار�سة يبحث فى برلني ازمة البالد 

السودانى
الب�سري:)داع�ش( خمرتق لال�ساءة اىل اال�سالم 

توجيهات للناديق العربية مب�ساعفة متويلها للم�ساريع بال�سودان

جتدد ا�ستباكات احلماداب عقب م�سابة 

الصحافة
القب�ش على قتلة )ال�سمانى( بك�سال

حزب االمة : مقاطعة االنتخابات هروب

زيارة رئي�ش اجلمهورية فى االعالم االماراتى

اخر لحظة
مو�سى هالل ميهل احلكومة ا�سبوعني لتنفيذ االتفاق

الب�سري: ال�سودان �سيدفع ثمن انفراط االمن فى ليبيا 

نائب الرئي�ش: دعوة املظلوم اخطر من املتمردين

الوان
)مراح( ا�سامة داوؤود يك�سر حدة املقاطعة االمريكية 

االنتخابات تنع�ش ا�سواق املطابع وحمالت املنا�سبات

قرار مرتقب بعالن عدن عا�سمة موؤقتة 

االهرام
الوطنى يد�سن حملته باخلرطوم بتربعات بلغت 3 مليار جنيه

ال�سلطات تنفى اى �سبهة �سيا�سية وراء جرمية ال�سمانى بك�سال

والية اخلرطوم: اجراءات قانونية فى مواجهة اى حماوالت لعرقلة االنتخابات 
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