
أعلن وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي الف���روف -الجمعة- أن 
ال��م��ف��اوض��ات ال��س��وري��ة تقوض 
ألك��ث��ر م��ن ن��ص��ف ع���ام م��ن قبل 
تلك األط��راف التي تضع شروطًا 
وتطالب بإسقاط الرئيس السوري 

بشار األسد.
وأك��������د الف�����������روف: ب��ح��س��ب 
معلوماتنا، ك��اف��ة المجموعات 

المسلحة تقريبًا في شرق حلب تخضع لسيطرة 
النصرة. وأضاف: أنا ال أستبعد أن إنشاء ما يسمى 
"بجيش حلب" هو محاولة أخرى إلعادة تسمية 

"جبهة النصرة".

وق����ال الف�����روف خ���ال مؤتمر 
صحفي عقب مباحثاته مع نظيره 
اإليطالي: "لقد تحدثنا حول قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2254 
ال����ذي ي��ؤك��د ع��ل��ى ض�����رورة ب��دء 
المفاوضات عن التسوية السياسية 
في سوريا دون شروط مسبقة…
لكن لألسف، ألكثر من نصف عام 
المفاوضات تقوض من قبل الذين 
يضعون ش��روط��ًا تنتهك ق���رار مجلس األم��ن 
الدولي، مثل ضرورة رحيل األسد أواًل، وهذا األمر 
غير مقبول بالطبع، ألنه لم يبرم أحد اتفاقيات 

مماثلة". 

قضت محكمة استئناف في الكويت بتثبيت حكم 
ة للذات األميرية لمدة  بحبس مغرد متهم باإلساء
عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب ما أفادت 

صحيفة "القبس" الخميس.
وس��ب��ق أن قضت محكمة الجنايات ف��ي مايو 
الماضي بحبس المغرد وليد ف��ارس لمدة عشر 
سنوات بتهم نشر "أخبار كاذبة" على تويتر حول 
األوضاع الداخلية للباد، أدت بحسب المحكمة إلى 
"إضعاف هيبة الدولة  واإلضرار بالمصالح القومية" 

ة ألمير الباد. وإلى اإلساء
كما اتهم فارس بنشر تعليقات "مسيئة" بحق قضاة وبحق 

النائب العام.
وبحسب "القبس"، قامت محكمة االستئناف بتثبيت الحكم 

بحق فارس، الذي سبق وطعن في حكم محكمة الجنايات.

وف��ي األع���وام األخ��ي��رة، قضت محاكم 
بحبس معارضين سياسيين  كويتية 
وناشطين معظمهم على خلفية اتهامهم 
بإهانة األمير صباح األحمد الجابر الصباح، 
بينما ينتظر آخ���رون ب��دء محاكماتهم 
بتهم م��م��اث��ل��ة..وب��دأت م��اح��ق��ة ه��ؤالء 
السياسيين والناشطين بعيد قيام األمير 
في العام 2012م بحل البرلمان الذي 
سيطرت عليه المعارضة آن��ذاك، ما أدى 

إلى تظاهرات حاشدة.
ومن بين السياسيين الذين أدخلوا إلى السجن، المعارض 
البارز مسلم البراك، الذي يمضي منذ نحو 18 شهرًا عقوبة 
ة للذات األميرية خال  بالسجن لمدة عامين بتهمة اإلس��اء

إحدى التظاهرات.
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ردًا على داعية وهابي حّرم عمل المرأة كطبيبة:
كاتبة فلسطينية: هل تقبل أن يعالج امرأتك رجل؟!

> انتقد الداعية السعودي الوهابي سعيد بن ف��روة عمل المرأة كطبيبة أو ممرضة أو 
صيدالنية..ووصف من يدخلون بناتهم لدراسة هذه العلوم بالمجرمين الذين باعوا عرضهم 

ألنهم يسمحون لبناتهم بالدراسة واالختاط المحرم.
داعيًا الله أن »يشل« أركان من فتن هؤالء الفتيات.. مشيرًا إلى أنه في حال قامت الفتيات 
بدراسة الطب والصيدلة واالبتعاث للخارج، فإنهن سيضطررن للجلوس بجانب شباب »مايع« 

- كما وصفهم- ويبدأ بالتنعم وتمشيط شعره.
 وتابع بن فروة في فيديو له: »أنا وأنتم كلنا فحول.. كلنا نشتهي إذا رأينا امرأة جميلة أال 
نعشقها ونهواها. الكاتبة الفلسطينية لطيفة أغبارية ردت على الداعية الوهابي بن فروة: 
بأن أول من سيعارض أن تعالج المرأة لدى األطباء الرجال هم هؤالء المتشددون.. فهل تقبل 

أن يعالج امرأتك رجل؟!«.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

البرلمان اإليراني يشرع 
الستئناف األنشطة النووية

يعتزم النواب اإليرانيون إعداد مشروع قانون بصفة "عاجل للغاية" الستئناف 
جميع األنشطة النووية في الباد ردًا على قرار مجلس الشيوخ األمريكي بتمديد 

الحظر المفروض على إيران.
ومن المقرر أن يضم مشروع القانون مادة واحدة و5 فقرات، الهدف منها الرد 
على قرار مجلس الشيوخ األميركي األخير القاضي بتمديد الحظر على طهران 
10 أعوام.وأكد النواب على ضرورة الرد الجاد على قرار مجلس الشيوخ واعتبروا 

مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد عليه.

ر من  هجمات لـ"داعش" 
ّ
الشرطة األوروبية تحذ

ح��ذرت وكالة شرطة االتحاد األوروب��ي "ي��وروب��ول" من أن مسلحي ما ُيعرف 
بتنظيم الدولة اإلسامية سوف يسعون إلى تكثيف الهجمات على أهداف أوروبية 

في ظل هزيمتهم في منطقة الشرق األوسط.
وقالت اليوروبول: إن المزيد من المقاتلين األجانب سيحاولون العودة إلى أوروبا 
حيث سيكون هناك "عدة عشرات" من هؤالء المقاتلين القادرين على تنفيذ 

هجمات.
وقد تشمل خططهم شن هجمات بسيارات مفخخة وعمليات اختطاف وابتزاز.

لون اآلن شن هجمات ضد المواقع 
ّ

وأوضح التقرير أن مسلحي تنظيم الدولة يفض
التي يسهل استهدافها.

السجن لناشط حقوقي سعودي 11 عامًا

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أفادت فيه أن "محكمة مكافحة اإلرهاب" 
السعودية شددت حكمها بالسجن بحق الناشط عيسى الحميد، عضو الجمعية 
السعودية للحقوق المدنية والسياسية، من »9 سنوات إلى 11«.. وكان الحميد قد 
أصدر مقاالت تحدث فيها عن مواضيع كحرية التظاهر في المملكة، ويدعو فيها 
العاهل السعودي إلى السماح بفتح تحقيقات في حاالت انتهاك لحقوق اإلنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن كافة مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق 
المدنية والسياسية التي أغلقتها السلطات في 2013م، صدرت بحقهم أحكام 
بالسجن.واعتبرت سماح حديد، المديرة المساعدة لمنظمة العفو الدولية 
للشرق األوسط، أن تشديد عقوبة عيسى الحميد "إثبات جديد لقمع السلطات 

للمدافعين عن حقوق اإلنسان".
يشار إلى أن السعودية انتخبت مجددًا عضوًا لوالية جديدة من ثاث سنوات 

في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.

االّدعاء التركي يطالب بإسقاط االتهامات 
ضد إسرائيل في قضية "أسطول الحرية"

طالب االدعاء العام في تركيا السلطات في باده بإسقاط دعوى ضد اسرائيل 
بشأن مقتل 10 نشطاء أت��راك ج��راء الهجوم المسلح ال��ذي شنته على سفينة 

المساعدات االنسانية إلى غزة المعروفة باسم "أسطول الحرية".
يأتي ذلك في إطار تطبيع البلدين عاقاتهما بعد خاف استمر 6 أعوام بموجب 

اتفاق أبرم في يونيو الماضي.
وبموجب االتفاق، تدفع إسرائيل لتركيا تعويضات تقدر بنحو 20 مليون دوالر 
مقابل عدم ادانة مسؤولين من مواطنيها في القضية التي ينظرها القضاء التركي.

وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف االتفاق بأنه سيساهم في 
جلب "االستقرار" للشرق األوسط..

تونس تبدأ تصفية الجمعيات الداعمة لإلرهاب
قالت الناشطة التونسية، عضو رابطة "الدولة" 
رانيا بوشتلة، إن خطوة حل 157 جمعية أهلية 
و"خيرية"، التي قامت بها الحكومة التونسية، 
تأخرت كثيرًا، خاصة أن هذه الجمعيات تخلت عن 
دورها الرئيسي، وتفرغت لدعم كيانات مشبوهة، 
وبث خطاب الكراهية، الذي كان سببًا في معاناة 
تونس لسنوات طويلة.. وأضافت بوشتلة: أن كثيرًا 
من هذه الجمعيات لم يكن لها هدف إال خدمة 
اإلرهاب وأعداء الدولة، وكانت تحصل على تمويل 
من جهات أجنبية بشكل مشبوه، وإال فلماذا لم 
تكن هذه الجمعيات تفصح عن الجهات األجنبية 
التي تمنحها هذا الدعم، ولماذا لم تكن تنفقه في 
األوجه "الخيرية" كما هو مفترض فيها؟ وأوضحت 
الناشطة التونسية أن حل هذه الجمعيات بقرار 
"قانوني"، باإلضافة إل��ى األحكام القضائية التي 
ص��درت بحل جمعيات أخ��رى، واإلن����ذارات التي 
وجهتها الحكومة التونسية إلى نحو 70 منظمة 
وجمعية أهلية أخ��رى، كلها خطوات تصب في 
صالح العمل األهلي الحقيقي، فلم يعد مقبواًل أن 

توجد جمعيات خيرية باالسم فقط بينما هي 
تشجع اإلره���اب.. وش��ددت الناشطة في رابطة 

"الدولة" التونسية، على ض��رورة إفساح المجال 
في الوقت نفسه لتكون هناك جمعيات أهلية 

حقيقية تقدم خدماتها المنوطة بها للمجتمع 
المدني، مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة 
بتمويل الجمعيات المدنية واألحزاب السياسية، 
خاصة بالنسبة للتمويل األجنبي، وطرح بدائل لها، 
لكي تتمكن هذه الجمعيات من أداء عملها على 
الوجه الصحيح.. ولفتت إلى أن الحكومة حاليًا على 
ات  الطريق الصحيح، ألن الباد بحاجة إلى إج��راء
عملية للتصدي لبعض الجمعيات، التي شوهت 
المشهد، وعلى الحكومة رصد تلك الجمعيات، 
ومتابعة م��ص��ادر تمويلها وعاقاتها ببعض 
الدوائر األجنبية، أو ببعض الجماعات الُمتطرفة 
والمنظمات اإلرهابية. وكانت الحكومة التونسية 
قد أعلنت حل 157جمعية بشكل نهائي، لاشتباه 
بدعمها جهات إرهابية، وهو القرار الذي اعتبره 
مراقبون متأخرًا، نظرًا ل��ت��ورط ع��دد كبير من 
الجمعيات ف��ي ب��ث خطاب الكراهية، وتمويل 
اإلرهاب، كما أنذرت الحكومة التونسية أكثر من 
700 جمعية أهلية أخ��رى من أي نشاط داعم 

لجهات إرهابية. 

المعارضة السودانية تتمسك بتنّحية مجرم الحرب البشير
اجتماعات متواصلة لعصيان مدني شامل

ض ممن  يطالبون بإسقاط األسدالحكم بسجن مغّرد كويتي عشر سنوات بتهمة اإلساءة للذات األميرية قوَّ
ُ
الفروف: المفاوضات السورية ت

أصدرت الحركة الشعبية السودانية شمال، بياًنا وصفت فيه 
"العصيان المدني" األخير، بأنه زلزال لتدشين عصر جديد، 
ينقل السودان إلى مرحلة نوعية مختلفة، وحددت الحركة 
ا، قالت إنها مامح لبرنامج عمل في المرحلة 

ً
في بيانها نقاط

المقبلة، وأكدت أن موقفها هو أنه ال تفاوض إال على تنّحي 
البشير ووضع ترتيبات المرحلة االنتقالية.

وقالت الحركة في بيانها: إن الشعب السوداني خرج في 
27 نوفمبر مدشنًا عصيانه على نحو غير مسبوق على 
درب االنتفاضة، وأنه ودع أزمنة اإلحباط إلي رحابة عصر 
الجماهير وسلطان إرادتها، الذي ال راد له في وجه "الفاشية 

وسلطة لحس الكوع".
وأضافت، أن عصيان 27 نوفمبر نقل السودان إلي مرحلة 
جديدة لن يكون بعدها كما كان، وانه يجب أن يتوج بعملية 

صبورة من المقاومة الجسورة ال تستعجل النتائج.
ودعت الحركة إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات عاجلة لكافة 

قوى عصيان 27 نوفمبر، ال��ذي هو نتاج لمسيرة طويلة من النضال 
واإلضعاف المستمر للنظام عبر كافة وسائل النضال السلمية والمسلحة 
واالتفاق على برنامج موحد ومطالب تستجيب لرغبة الشعب في التغيير 
والثورة على نظام اإلنقاذ، وبناء مركز موحد ومعلوم ومعروف ومتفق 
عليه لقيادة كل الخطوات القادمة واالبتعاد عن محاوالت االنفراد من أي 
جهة كانت، وال سبيل لتحقيق النصر النهائي وإنجاز االنتفاضة والتغيير 

إال بوحدة كافة قوى التغيير.
كما دعت إلى عقد مؤتمر في الخرطوم لكل الفئات والقوى التي شاركت 
في العصيان داخل السودان لنقل مركز العمل المعارض والتنسيق مع 
القوى التي ال تستطيع أن تتمثل بشكل كاٍف داخل الخرطوم، السيما 
قوى الكفاح المسلح والقوى الموجودة في الخارج ، وبناء لجان العصيان 

واالنتفاضة في كل مدن وريف السودان.
وأشارت إلي إمكانية التوقيع على الميثاقين في الخرطوم وكاودا في 
نفس الوقت.. ودعت الحركة الجبهة الثورية بجناحيها إلى االتفاق على 
أجندة مشتركة لمخاطبة الوضع السياسي الحالي وإحكام التنسيق بين 

طرفيها.

وقالت الحركة في بيانها: إن الجيش والبوليس يحتاجان لخطاب وتفاهم 
معهما، يؤدي لتحقيق أغراض االنتفاضة وإنهاء الحرب، وفي ذلك، فإن 
الجيش الشعبي لتحرير السودان على استعداد لوقف فوري للعدائيات، 

متى ما دعم الجيش والبوليس االنتفاضة.
ورأت المعارضة السودانية إجراء مشاورات عاجلة بين قيادات التحالفات 
المعارضة القائمة وق��ي��ادات القوى االجتماعية الجديدة والقيادات 
الناشطة التي لعبت دورًا ودعمت عصيان 27 نوفمبر، لاتفاق على مطلب 
واحد لمخاطبة المجتمع اإلقليمي والدولي لتحقيق مطالب شعبنا ووقف 
التفاوض مع النظام.. مشددين على المطالبة بتنحي البشير واالتفاق على 
ترتيبات انتقالية جديدة يعقد تحت ظلها مؤتمر للحوار والترتيبات 
الدستورية بعد تنحي البشير، وأن ندفع بهذا المطلب لآللية الرفيعة 
واالتحاد اإلفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي واالتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ومجلس األمن الدولي، كمطلب 
وحيد للشعب السوداني، وأن نستمر في مواصلة النضال إلنجاز االنتفاضة 
وأه��داف 27 نوفمبر، بعيدًا عن ماراثونيات التفاوض، على أن تكون 

االنتفاضة هي اآللية لتحقيق مطالب الشعب السوداني.
هذا وكانت البوليس السوداني قد فرق بالغاز المسيل للدموع تظاهرة 

محتجين بينهم محامون وصحافيون على قرار الحكومة زيادة 
أسعار الوقود.وقالت وكالة "فرانس برس": إن 300 رجل 
وسيدة شاركوا في التظاهرة في شارع رئيسي في أم درمان 
قرب الخرطوم- صباح األربعاء- ورددوا شعارات رافضة لرفع 

األسعار.
وأشارت الوكالة إلى أن تظاهرات األربعاء تأتي بعد انتهاء 
إضراب وطني عام دعت إليه المعارضة واستمر لثاثة أيام.

وفي تظاهرة أخرى في العاصمة الخرطوم، تظاهر 150 
محاميًا أمام المحكمة العليا في أول تظاهرة من نوعها منذ 

اإلعان عن رفع أسعار الوقود.
وارت��دى المحامون أثوابًا س��ودًا ومعاطف أم��ام المحكمة 
العليا وحملوا الفتات تندد بالفساد ورفع األسعار واحتجاز 

المتظاهرين. 
وتفرقت التظاهرة بعد وص��ول شرطة مكافحة الشغب 

ومصادرة الفتات االحتجاج.
وكان إضرابًا في بداية االسبوع الفائت قد شل شوارع العاصمة السودانية 
الخرطوم وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة حافات النقل 
العام استجابة لدعوة المعارضة إلى إضراب ل�3 أيام احتجاجًا على زيادة 
أسعار الوقود.ويأتي اإلضراب بعد فض السلطات السودانية، السبت، 
تظاهرات سلمية لعدد من النساء، في العاصمة، احتجاجًا على حزمة 
ات الحكومية منذ بداية نوفمبر التي قادت لرفع أسعار تعريفة  اإلجراء
المواصات والسلع االستهاكية بعد اإلع��ان عن رفع أسعار الوقود 
بنسبة 30%.وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع األخرى ومنها األدوية 

ما أثار ردود أفعال غاضبة بين السكان.
وتفاعل العديد من النشطاء السودانيين على موقع تويتر، مع الدعوات 

إلى اإلضراب ونشروا صورًا وتعليقات.
هذا وقد هدد الناشطون السودانيون بالخروج الى الشوارع احتجاجًا على 

رفع اسعار الوقود رغم تهديدات األمن السوداني بقمع أي تظاهرة.
وقال محللون سياسيون: إن التظاهرات مرشحة لانفجار في حال 

استخدم األمن السوداني القوة مع االحتجاجات.


