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البرهان: أميركا ليست جمعية خيرية تعطي بال مقابل
قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، 
إن أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بال مقابل، وذلك في إطار 

حديثه عن رفع اسم بالده من قائمة “الدول الراعية لإلرهاب”.
وأضاف البرهان في مقابلة مع صحيفة “الشروق” املصرية 
اخلاصة، أن رفع اسم السودان من تلك القائمة “ليس غاية في 

حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة”.
واستدرك أن ذلك “ميثل عقبة في الطريق وجبت إزالتها، ومن 

ثم ينبغي البحث عن آفاق التعاون، ونحسن استخدام ما لدينا 
من أدوات وإمكانيات حتتاجها أمريكا ونحسن استغاللها”.

وتابع: “فأمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بال مقابل، فقط 
علينا أن نحسن التعريف ببلدنا وم��وارده وما ميكن أن جتنيه 

واشنطن، وما ميكن أن نستفيده نحن”.
وأردف: “ال نريد بأي حال أن نكون اليد السفلى، فالسودان 
لديه األرض البكر وامل��اء ال��زالل واملوقع اجلغرافي املتفرد، 

فالسودان قلب العالم، إضافة إلى الثروات الطبيعية واحليوانية 
والتنوع البشري وتعدد املناخ”.

وبشأن مكاسب ال��س��ودان من التطبيع مع إسرائيل، قال 
البرهان: “السؤال في احلقيقة يجب أن يطرح بطريقة مغايرة، 
أي ما الذي استفاده السودان ويستفيده من اخلصومة مع دولة 
عضو في األمم املتحدة، وأصبحت مقبولة من املجتمع الدولي 

بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها”.
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صراعات دامية بني قيادات حوثية.. خالف على غنائم مسروقة

اليمن: مقتل عشرات احلوثيني في غارات مبأرب

املتظاهرين  حلماية  عليا  جلنة  تشكيل  العراق: 
الدولة ومؤسسات  السلميني 

أك���د أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب الليبي 
املجتمعني مبدينة طنجة املغربية في 
بيانهم اخلتامي على 7 نقاط أساسية 
بينها أن “املقر الدستوري النعقاد مجلس 
النواب هو مدينة بنغازي واالتفاق على 
عقد جلسة التئام مجلس النواب مبدينة 
غدامس مباشرة حال العودة إلقرار كل ما 
من شأنه إنهاء االنقسام مبجلس النواب 
ومبا ميكنه من أداء استحقاقه على أكمل 
وجه”، بحسب ما أورده موقع “بوابة 

أفريقيا اإلخبارية” الليبي.
وش���دد ال��ن��واب الليبيون، ف��ي ختام 
اجتماعاتهم التي تواصلت خالل الفترة من 
23 إلى 82 نوفمبر اجلاري على “العزم 
على املضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء 
حالة الصراع واالنقسام بكافة املؤسسات 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى وح���دة وك��ي��ان ال��دول��ة 
الليبية وسيادتها على كامل أراضيها” مع 
االستعداد التام “للتعاطي بإيجابية مع 
كافة مخرجات مسارات احلوار مبا يتفق 

مع اإلعالن الدستوري وتعديالته واالتفاق 
السياسي الليبي” مثمنا “ ما مت إجنازه 

عبر جلنة 5+5 من خطوات إيجابية”.
وأش���ار البيان إل��ى “االلتزام بإجراء 
انتخابات رئاسية وبرملانية وف��ق إطار 
دس��ت��وري وإن��ه��اء املرحلة االنتقالية في 
أقرب وقت ممكن على أن ال تتجاوز العام 
م��ن ت��اري��خ ال��ت��ئ��ام مجلس النواب” مع 
“التأكيد على ض���رورة اح��ت��رام اإلع��الن 
الدستوري وشرعية األجسام املنبثقة عنه 
وعلى أهمية االلتزام مبا جاء في الفقرات 
28-25 م��ن الصيغة التنفيذية لقرار 
مجلس األم��ن بشأن دور مجلس النواب 
وعدم خلق جسم موازي يساهم في إرباك 

املشهد”.
ولفت البيان إلى “نبذ خطاب الكراهية 
ودع��وة كافة املنابر اإلعالمية إل��ى إعالء 
خطاب التصالح والتسامح” و”الدفع 
مبسار املصاحلة الوطنية والعودة اآلمنة 
للنازحني واملهجرين قصرا وجبر الضرر”.

أعلنت مصادر مينية، مقتل العشرات من ميليشيات احلوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران، بنيران القوات املسلحة اليمنية غرب 

مأرب.
وأك��دت املصادر، تدمير الغارات اجلوية لعربات قتالية تابعة 
للميليشيات االنقالبية جنوبي مأرب. كما دمرت مقاتالت التحالف 
العربي بغارات جوية عدداً من اآلليات والعربات القتالية كانت في 
طريقها مليليشيات احلوثي جنوب غرب مأرب ومقتل من كان على 

متنها من عناصر امليليشيا، وفقاً ملا ذكره موقع “سبتمبر نت”.
واندلعت معارك ضارية شمالي غرب م��أرب، بني قوات اجليش 
اليمني وميليشيات احلوثي االنقالبية املدعومة من إي��ران، تكبدت 

خاللها امليليشيات االنقالبية خسائر كبيرة.
ومتكنت ق��وات اجليش وامل��ق��اوم��ة م��ن كسر هجوم املليشيات 
احلوثية املتمردة على مواقع اجليش في جبهات شمالي غربي مأرب، 

وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما الذت بقية عناصرها بالفرار.
وتصاعدت حدة الصراعات بني مشرفي ميليشيات احلوثي جنوب 
حيس باحلديدة، غربي اليمن، وتطورت إلى اندالع مواجهات مسلحة، 

عقب تصفية أحد القيادات في صفوف امليليشيات.
ونقل اإلع��الم العسكري للقوات املشتركة في الساحل الغربي 
اليمني، عن مصادر مطلعة، قولها، إن مجموعة حوثية في بلدة 
احملجر بقيادة مشرفها املدعو فارس عريك، قامت بنصب كمني في 
منطقة احلدقة للمدعو فضل أحمد راجح جعاشي، الذي يشغل مشرف 
منطقة حاضية، وأسفر الكمني عن مصرع أح��د مرافقيه وإح��راق 

سيارته.
وأضافت املصادر أن الكمني جاء عقب قيام املدعو فضل جعاشي 
بتصفية أحد العناصر احلوثية من أبناء بلدة احملجر، وذلك في نقطة 

أمنية مبنطقة ظمي.
كما أوضحت أن مناطق جنوب حيس تشهد عمليات حتشيد في 
صفوف أطراف امليليشيات املسلحة وسط انفالت أمني وتوتر بني 
مسلحي امليليشيات، وحالة من اخلوف والقلق يعيشها املواطنون في 

املنطقة السيما األطفال والنساء.
في السياق، أقدمت ميليشيا احلوثي على تصفية أحد قياداتها 

امليدانيني في حيس، على خلفية أموال منهوبة من سيارات املارة.
وحسب املصادر، فإن مشرفاً يدعى فهد املنصوب، ُقتل إثر خالفات 
بني عناصر ميليشيا احلوثي في منطقة احملجر. وقد لقي مصرعه 
على يد أحد أقاربه النافذين في امليليشيا جراء خالفات نشبت حول 

عمليات ابتزازات مالية جراء السطو عليها من مواطني املنطقة.
إلى ذلك، أفادت املصادر بأن بعض القيادات احلوثية في احملجر 
مارست عمليات ابتزاز للمواطنني والباعة وأجبرت التجار على دفع 

إتاوات حتت تهديد السالح ملا يسمى املجهود احلربي.
وأدت األموال املنهوبة إلى صراع بني القيادات احلوثية النافذة، 
وذلك عند التقاسم ومحاولة املنصوب أخذ النصيب األكبر، األمر الذي 
دفع أحد القيادات امليدانية املسلحة، وهو من أقاربه إلى إطالق النار 

عليه ليسقط قتيالً على الفور.

االشتباكات في اليمن

إيراني بدعم  البحري  األمن  تهدد  احلوثي  مليشيات  التحالف: 
أكد حتالف دعم الشرعية في اليمن، أن 
ميليشيات احلوثي املدعومة من إيران تهدد 

أمن املالحة البحرية.
وأعلن أن��ه متكن من اكتشاف وتدمير 
لغمني بحريني زرعتهما املليشيات في 

جنوب البحر األحمر.
إلى ذلك، أشار إلى أنه متت إزالة وتدمير 

م��ا مجموعه 1٦٦ لغما بحريا نشرتها 
املليشيات عشوائيا، مؤكدا أن األعمال 
العدائية للمليشيات تهدد األمن البحري 
ف��ي مضيق ب��اب امل��ن��دب وج��ن��وب البحر 

األحمر.
يشار إلى أن تهديدات امليليشيات ألمن 
املالحة م��ك��ررة، فقبل يومني أيضاً أعلن 

التحالف تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل 
إرهابي جنوب البحر األحمر، مضيفاً أن 
أضرارا طفيفة طالت سفينة جتارية جراء 

شظايا احملاولة اإلرهابية.
وكانت شركة إدارة السفن “تي. إم. 
إس. تانكرز” أعلنت في وقت سابق وقوع 
أض��رار بسيطة في الناقلة “أفراماكس 

أغراري” بعد تفريغها شحنة بترول في 
مرفأ الشقيق جنوب غربي السعودية.

كما أكدت الشركة املشغلة للسفينة، أنها 
في حالة مستقرة، ولم حتدث أي إصابات 
أو ينتج تلوث عن احلادث. وغالبا ما تعمد 
امليليشيات املدعومة من إيران إلى تفخيخ 
زوارق، أو ألغام بحرية وزرعها في البحر.

أع��ل��ن رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي، 
مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات 
املسلحة، فجر أم��س  األح���د، تشكيل 
جلنة عالية املستوى م��ن احلكومة، 
“فريق أزم���ة الطوارئ”،  حلماية 
املتظاهرين السلميني، ومؤسسات 
ال��دول��ة، واملمتلكات اخلاصة، وقطع 
ال��ط��ري��ق أم���ام ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه زرع 

الفتنة.
وق���ال الكاظمي ف��ي ب��ي��ان صحفي 
وزع “انطالقاً م���ن ح��رص��ن��ا على 
فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، 
وتقويض ك��ّل م��ا م��ن ش��أن��ه تصعيد 
ال��ت��وت��رات ب��ني أب��ن��اء البلد ال��واح��د، 
وتهديد الدولة ومؤسساتها، وألننا 
جن��د م��ن ال��ض��رورّي ف��رض القانون 
بطريقة ت��ؤّم��ن وحتمي املتظاهرين 
السلميني، وفرزهم عن املخّربني، فإن 
األح���داث املؤسفة التي ج��رت في ذي 
ق��ار أخ��ي��راً تستدعي موقفاً مسؤوالً 
على كل املستويات”. وأضاف البيان: 
“قررنا تشكيل جلنة عالية املستوى 
من احلكومة املركزية بعنوان “فريق 
أزمة الطوارئ” مينح صالحيات إدارية 
ومالية وأمنية حلماية املتظاهرين 
ال��س��ل��م��ي��ني، وم��ؤس��س��ات ال���دول���ة، 
واملمتلكات اخلاصة، وقطع الطريق 
أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل 
املتظاهرين السلميني في مواجهة مع 
ال��دول��ة ال��ت��ي ح��رص��ت منذ أن توّلت 
احلكومة مسؤوليتها، على نصرة 

االحتجاج السلمي، ودع��م التوّجهات 
العادلة التي طالب بها شباب العراق”.

وأه��اب الكاظمي” بأهلنا وشبابنا 
ال����واع����ي أن ي����وح����دوا ج��ه��وده��م 

ل��ب��ن��اء ال��ب��الد، م��ن أج���ل ع���راق يليق 
بالعراقيني”.

مظاهرات سابقة في العراق

النواب الليبيون يؤكدون عزمهم 
على إنهاء االنقسام بكافة املؤسسات

الرئيس عباس مينح »جنمة 
احلرية« للراحلة راشيل كوري

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
الناشطة األمريكية ال��راح��ل��ة “راشيل 
كوري” وساما فلسطينيا رفيعا. وأفادت 
وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( 
ب��أن الرئيس عباس ق��رر منح الناشطة 
الراحلة راشيل كوري “جنمة احلرية”، 
تقديرا ل�”شجاعتها وإميانها القوي بحق 

اإلنسان في احلرية والعدالة والكرامة”.
ج��اء ذل��ك ف��ي ات��ص��ال هاتفي أج��راه 
الرئيس الفلسطيني مع وال��دي راشيل: 
س��ي��ن��دي وك��ري��غ ك����وري، امل��ق��ي��م��ان في 
واشنطن، مبناسبة اليوم العاملي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 

نوفمبر من كل عام.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الفلسطيني 
ق��ول��ه ل���وال���دي راش���ي���ل: “عشية ي��وم 
التضامن مع الشعب الفلسطيني، نتذكر 
ون��ك��رم ذك���رى وق��ي��م وم��ب��ادئ ابنتكم 
وابنتنا راش��ي��ل، التي ناضلت م��ن أجل 
حق الفلسطينيني في العيش بكرامة في 

وطنهم دون احتالل”.
ودعست جرافة للجيش اإلسرائيلي 

راشيل في 16 مارس 2003، بينما كانت 
حتاول منع جتريف منازل الفلسطينيني 
القريبة من احلدود املصرية – الفلسطينية 
في حي السالم مبدينة رفح في قطاع غزة.

وأض����اف ع��ب��اس: “فقدت )راش��ي��ل( 
حياتها من أجل حرية الشعب الفلسطيني، 
ال��ذي سيذكرها دائًما كبطلة ومناضلة 
كبيرة من أجل السالم والكرامة والعدالة”. 
وتابع: “ستبقى ذكرى راشيل دائما في 
أذهان وقلوب شعبنا الفلسطيني وجميع 

دعاة احلرية والعدالة في العالم”.
وأع���رب الرئيس ع��ن تقديره للعمل 
ال���ذي ق���ام ب��ه وال����دا ال��ن��اش��ط��ة ك��وري 
بإنشاء “مؤسسة راشيل كوري للسالم 
والعدالة”، وق���دم لهما دع���وة ل��زي��ارة 
فلسطني. من جهته، أعرب والد راشيل عن 
شكره للرئيس عباس على التكرمي، فيما 
عبرت والدتها عن تضامنها مع الشعب 
الفلسطيني وقالت: “سنواصل العمل في 
مؤسستنا لنشر قيم ومبادئ راشيل التي 
آمنت بها نحو حتقيق السالم والعدالة 

للجميع”.

احملتجني يدعو  الصدر 
ملنازلهم العودة  إلى   

دع��ا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى 
ال��ص��در، شباب امل��ظ��اه��رات االحتجاجية 
والشعبية املعتصمني في ساحة احلبوبي 
وس��ط مدينة الناصرية إل��ى ال��ع��ودة إلى 
منازلهم وتنظيم صفوفهم من أجل العملية 

الدميقراطية القادمة.
وق����ال ال��ص��در ف��ي ت��غ��ري��دة ل��ه على 
حسابه الشخصى مبوقع تويتر : “أنصح 
املعتصمني بأن يعودوا إلى منازلهم ساملني 
أمنيني فهم بحاجة إل��ى تنظيم صفوفهم 

من أجل العملية الدميقراطية القادمة وإال 
ضاعت حقوقهم ما بني مطرقة متشدديهم 

وسندان الفاسدين”.
ودعا الصدر إلى “التأخي من أجل بناء 
ال��ع��راق انتخابياً وتفويت الفرصة على 
االحتالل واإلرهابيني والفاسدين وعلى 
احلكومة االلتزام بواجباتها وفرض األمن 
والقانون ويجب أن يعم السالم واألمن في 
الناصرية وعلى األهالي أن يتصارعون 

فيما بينهم”.

إرهابيني  على  القبض 
كركوك في  اثنني 

أعلنت وكالة االستخبارات العراقية، أم��س  األح��د، القبض على 
إرهابيني اثنني في كركوك. وقالت وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االحت��ادي��ة، في بيان صحافي، اليوم األح��د، أوردت��ه وكالة األنباء 
العراقية إن “مفارزها املتمثلة مبديرية استخبارات كركوك في وزارة 
الداخلية متكنت من إلقاء القبض على إرهابيني اثنني مطلوبني وفق 

أحكام اإلرهاب النتمائهما لعصابات داعش اإلرهابية”.
وأض��اف��ت أن��ه “خالل التحقيقات األول��ي��ة معهما اعترفا بتقدمي 
معلومات لعصابات داع��ش عن أسماء وم��واق��ع األج��ه��زة األمنية 
وحركاتهم”، مبينة أنه “مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما إلكمال 

أوراقهما التحقيقية”.ِ


