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السودان.. االحتجاجات تتصاعد..
ووزير الداخلية: احملتجون على حق

جانب من احتجاجات األمس في اخلرطوم

اعتبر وزير الداخلية السوداني، 
أحمد بللال عثمان، أن احملتجني في 
شللوارع الللسللودان على حق ويجب 
االستجابة إليهم.كما طالب بضرورة 

إلغاء اإلقصاء السياسي في السودان
إلى ذلك، حذر الوزير مما وصفها 
مبللوجللة كللراهلليللة تللنللتللاب الللشللارع 
الللسللودانللي، ُمللقللراً بلللأن جيله من 
السياسيني فشلوا في إدارة التنوع، 
وأنهم فقدوا بسبب ذلك ثلث الباد 
مما يحتم عليهم احملافظة على اجلزء 

املتبقي، وفق تعبيره
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»النواب« املصري يقر تعديالت 
دستورية مبوافقة ثلثيه 

قال رئيس مجلس النواب املصري علي عبد العال إن البرملان 
وافلللق، امللس اخلميس، مللن حيث املللبللدأ على إجلللراء تعديات 
دستورية، وهي تعديات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي 

االستمرار في املنصب حتى عام 2034.
وقال إن 485 نائبا وافقوا على التعديات التي اقترحها ائتاف 
)دعم مصر( الذي ميثل أكبر كتلة برملانية. ويشكل املوافقون أكثر 

من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي األغلبية املطلوبة للموافقة.
وستحال التعديات املقترحة إلللى اللجنة التشريعية 
والدستورية في مجلس النواب إلعداد تقرير بشأنها في غضون 
مدة ال تزيد عن 60 يوما يجري بعدها املجلس تصويتا نهائيا 

عليها.
ومن املتوقع أن يوافق البرملان في نهاية األمر على التعديات 

التي ستطرح بعد ذلك لاستفتاء الشعبي.

533 مليون دينار أرباح 
4 سنوات »املوانئ« في 

أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية حتقيقها أرباحا بلغت 
نحو 4ر161 مليون دينار وذلك عن الفترة من أبريل 2015 
وحتى مارس 2019 بزيادة قدرها 135 في املئة مقارنة عن 
الفترة املاضية. وأكدت )املوانئ( في بيان لها امس سعيها 
الدائم لزيادة أرباحها السنوية عبر ترشيد اإلنفاق والتوفير 

في أوجه املصروفات.

خادم احلرمني يوجه بإطالق سراح 
السجناء املعسرين

وجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بإطاق سراح 
جميع السجناء املعسرين من املواطنني في قضايا حقوقية وليست جنائية، 
ممن ال تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد 

املبالغ املترتبة عليهم.
هذا ودشن خادم احلرمني الشريفني مساء األربعاء عددا من املشاريع 
التنموية في منطقة الرياض جتاوزت قيمتها 82 مليار ريال، وتنوعت 

بأكثر من 1200 مشروع.

20 اجلاري تقدم بها احملامي الفزيع ضد »الداخلية«.. وتنظرها احملكمة 

دعوى قضائية لوقف »التكميلية«

احلب حاجة إنسانية سامية وله من األهمية 
ما يوازي حاجة املخلوقات إلى املاء والهواء.. 
احلب الراقي هو ما يوضع في محله الصحيح 
كحب الللللله ورسللوللله واملللؤمللنللني والللوالللديللن 
والزوجة واألبناء وحب الوطن والسام، ال ما 
يروج له بعض املستغربني من تخصيص يوم 
معني فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.. 
»فلنتاين« قسيس مت إعدامه بسبب فعل فاحش 
فما حاجتنا إلى إحياء ذكللراه؟.. »لتتبعن سنن 

من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع«.
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روحاني: أميركا وإسرائيل 
مسؤوالن عن هجوم احلرس 

الثوري.. ويتوعد بالرد
توعد الرئيس اإليراني حسن روحاني امس باالنتقام من 
مجموعة املرتزقة التي قتلت األربللعللاء 27 من أفللراد احلرس 
الثوري في هجوم، متهما الللواليللات املتحدة واسرائيل بدعم 
اإلرهاب. وأضاف الرئيس اإليراني قبل أن يتوجه إلى سوتشي 
لعقد قمة مع نظيريه الروسي والتركي أن اجلللذور الرئيسية 

لإلرهاب في املنطقة هي الواليات املتحدة والصهيونية«.
وتبنت جماعة جيش العدل التي تعتبرها طهران منظمة 
إرهابية، هللذا الهجوم بسيارة مفخخة على حافلة للحرس 

الثوري.

300 دينار  السويط يطلب زيادة بدل اإليجار إلى 
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون 
يقضي باستحقاق رب األسللرة بللدل إيجار 
مقداره 300 دينار اعتبارا من الشهر التالي 

لتاريخ تقدميه طلب احلصول على الرعاية 
السكنية.

وطلللللب السويط فللي اقللتللراحلله أن تدفع 

املؤسسة السكنية البدل على يزداد ويزاد كل 
خمس سنوات حتى احلصول على الرعاية 

السكنية.

»العرائض والشكاوى«: الوزراء »يطنشون« اجتماعاتنا
هللاجللم رئلليللس جلللنللة الللعللرائللض 
والللللشللللكللللاوى الللللنللللائللللب ملللبلللارك 
احلللجللرف اللللللوزراء الللذيللن اتهمهم 
بل”تطنيش”اللجنة واالستهتار بها 
وعدم االستجابة للدعوات التي توجه 

لهم حلللضللور اجتماعاتها ، ملوحا 
بإجراءات دستورية” لم يسمها” في 
حللال استمرت الللامللبللاالة احلكومية 

بشكاوى املواطنني .
وقال انه كانت هناك رسالة واردة 

من اللجنة الى مجلس األمة بتاريخ 20 
مارس 2018 طلبت من خالها اللجنة 
اال يقل متثيل اجلهات احلكومية في 
حضور اجتماعات اللجنة عن وزير 
او وكيل وزارة، ووافق عليها املجلس 

وأصللدر قللرارا بأن ال يقل التمثيل عن 
وكيل وزارة ومت التأكيد على هذا األمر 

من قبل مجلس الوزراء.

ممثلون عن جمعية الشفافية تفقدوا أمس مقر إدارة االنتخابات

حللددت الللدائللرة اإلداريلللة باحملكمة الكلية ، يوم 
العشرين مللن فبراير اجللللاري مللوعللدا لعقد أولللى 
جلساتها لنظر دعوى أقامها احملامي نواف الفزيع 
ضد وزارة الداخلية طعنا على قرارها باالمتناع عن 
تنقيح قيود الناخبني، مطالبا فيها وبصفة مستعجلة 

وقف االنتخابات التكميلية حلني الفصل في الطعن.
تتضمن الللدعللوى طلبا مستعجا بوقف تنفيذ 
القرار رقم 94 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 
2019/2/5 بالدعوة إلى االنتخابات التكميلية 
بالدائرتني الثانية والثالثة حلني الفصل فى موضوع 
الدعوى الذي يطالب بإلغاء القرار اإلداري السلبي 
بامتناع املدعى عليه عن اتخاذ قراره بتقسيم اللجان 
املختصة وتأليفها لتحرير جلللداول االنتخابات 
وتعديلها خللال شهر فبراير بالدائرتني الثانية 
والثالثة وفقا للقانون وإلغاء ما يترتب على ذلك 
من آثار أخصها إلزام املدعى عليه باتخاذ هذا القرار 
متهيدا لتحرير جللداول االنتخابات وتعديلها على 

النحو املقرر قانونا.
وأشار الفزيع إلى أن مطالبته بوقف االنتخابات 
التكميلية تأتي لصدور القرار املطعون فيه دون 
االلتزام بأحكام القانون والمتناع الوزارة عن إصدار 
قرارها بتشكيل اللجنة املختصة لتحرير جللداول 
االنتخابات في الدائرتني الثانية والثالثة خال 
املواعيد املقررة لذلك حيث يترتب على ذلك بطان 
االنتخابات املزمع إجراؤها مبوجب القرار املتقدم 

ذكره واحملدد لها يوم 16 مارس املقبل.

41 مرشحا النتخابات 
الدائرتني الثانية والثالثة 

ريا�س عواد

واصلت إدارة شؤون االنتخابات ولليوم الثامن على 
التوالي استقبال الراغبني بالترشح النتخابات مجلس 
األمة التكميلية عن الدائرتني الثانية والثالثة عقب خلو 

مقعدين فيهما.
حيث تقدم اثنان في الللدائللرة الثانية واثللنللان في 
الدائرة الثالثة ليصبح عدد املرشحني 41 مرشحا في 
نهاية اليوم الثامن. وكللان أول املرشحني امللس فهد 
عبدالله املزعل الذي تقدم بأوراق ترشحه عن الدائرة 
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