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نحن جنر�ؤ على الكالم

المنافق الحقيقي ال يدرك خداعه
ألنه يكذب بقناعة وصدق
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سفيرها أبدى استعداد بالده إلعادة إعمار القنصلية

روسيا :نرفض تقسيم اليمن وندعم استقراره ووحدته
���ش��ددت رو�سيا على انها ترف�ض
تق�سيم اليمن وت��دع��م ا�ستقراره
ووحدته.
وقال ال�سفري الرو�سي لدى اليمن،
فالدميري ديدو�شكني� ،إن رو�سيا ال
ترحب بتق�سيم اليمن ،وتدعم بقاءه
م�ستقرا وموحدا.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت�رصيح للإعالم
الر�سمي ،قبيل مغادرته العا�صمة
اليمنية امل ��ؤق��ت��ة ،بعد زي��ارة
ا�ستمرت � 4أيام.
و�أ�شاد ال�سفري الرو�سي بالتح�سن
الأم��ن��ي املتنامي ال���ذي ت�شهده
العا�صمة امل�ؤقتة ع��دن ،م�شريا

�إل��ى �أن زيارته ج��اءت بناء على
دعوة من الرئي�س اليمني ،عبدربه
من�صور هادي ،واحلكومة ال�رشعية
للتعرف عن كثب على الو�ضع يف
املحافظة.
ولفت �إلى �أن زيارته �شملت عدد ًا من
املن�ش�آت االقت�صادية منها حمطة
احل�سوة الكهروحرارية وميناء عدن
والبنك املركزي اليمني.
وذك���ر ف�لادمي�ير �أن���ه اط��ل��ع خالل
زيارته على الأ��ضرار التي حلقت
بالقن�صلية الرو�سية العامة يف
عدن ،وا�ستعداد بالده �إعادة �إعمار
القن�صلية خالل االيام املقبلة.

مهاتير محمد يهاجم إسرائيل :دولة اللصوص

و�صف رئي�س ال���وزراء املاليزي،
مهاتري حممد� ،إ�رسائيل ،ب�أنها «دولة
ل�صو�ص» ،قائال« :ال ميكنك اال�ستيالء
على �أرا�ضي الآخرين ،و�إقامة دولة
عليها ،وك���أن��ك تعي�ش يف دول��ة
ل�صو�ص».
وقال مهاتري حممد ،يف ت�رصيحات
م��ن �إ���س�لام �أب����اد ،بثتها القنوات
التلفزيونية الباك�ستانية ،م�ساء
�أم�س االول� ،إن «�إ�رسائيل ال تلتزم
بالقوانني الدولية ،وتوا�صل �أن�شطة
االح��ت�لال واال�ستيطان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية».
و�أ�ضاف« :ل�سنا �ضد اليهود ،ولكن
ال ميكننا االعرتاف ب�إ�رسائيل ب�سبب
احتاللها للأر�ض الفل�سطينية».
وت�أتي هذه الت�رصيحات متزامنة مع
رف�ض دويل وا�سع لت�رصيحات الرئي�س
الأم�يرك��ي ،دون��ال��د ت��رام��ب ،ب�ش�أن
نيته االعرتاف ب�سيادة �إ�رسائيل على
مرتفعات اجلوالن ال�سورية املحتلة،
وال��ت��ي اع��ت�برت امل��وق��ف الأمريكي
«انتهاكا �سافرا» للقرارات الدولية.
وب���د�أ مهاتري ،زي���ارة ر�سمية �إلى
باك�ستان ،ت�ستمر � 3أي���ام ،يلتقي
خاللها رئي�س اجلمهورية عارف
علوي ورئي�س الوزراء عمران خان.

ماكرون :القضاء على اإلرهاب
في سورية يجعل العالم هادئ ًا
ق��ال الرئي�س الفرن�سي �إميانويل م��اك��رون� ،أم�����س� ،إن دحر
«االرهابيني» يف �سورية يعني الق�ضاء على �أك�بر خطر يهدد
بالدنا.
و�أ�ضاف يف تغريدة له على �صفحته الر�سمية يف موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت»�« :أعلنت قوات �سورية الدميقراطية عن �سقوط �آخر
معقل للإرهابيني� .أ�شيد ب�رشكائنا وجيو�ش التحالف الدويل ،الذي
تعد فرن�سا جزءا منه .لقد قاتلوا الإرهابيني بعزم ،من �أجل �أمننا».
وتابع يف تغريدة �أخرى« :ال نن�سى �ضحايا االرهابيني .املرحلة
التي و�صلنا لها اليوم هائلة ،مت الق�ضاء على خطر كبري على
بلدنا .ولكن التهديد ال يزال قائما واحلرب م�ستمرة �ضد اجلماعات
الإرهابية».

• فل�سطينيون يف �إحدى التظاهرات ...ويف الإطار مهاتري حممد

قمة ثالثية بين مصر واألردن والعراق ...اليوم

السيسي يدعو إلى التصدي بحزم
لكل من يدعم اإلرهاب
فيما و�صل رئي�س الوزراء العراقي
ع��ادل عبداملهدي �إل��ى القاهرة
�أم�����س يف �أول زي���ارة خارجية
له منذ توليه رئا�سة احلكومة
العراقية ،قالت م�صادر م�رصية
�إن ال��زي��ارة ت�شمل قمة ثنائية
مع الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي ،ثم عقد قمة ثالثية،
اليوم ،ت�ضم �أي�ض ًا العاهل الأردين
امللك عبدالله ال��ث��اين لإج��راء
م��ب��اح��ث��ات لتطوير العالقات
وال��ت��ع��اون يف جميع املجاالت
ال��ت��ي ت��خ��دم م�صالح ال�شعوب
والبلدان وتدعم الأمن واال�ستقرار
واالزده����ار االق��ت�����ص��ادي لعموم
�شعوب املنطقة .
من جانبه� ،أكد الرئي�س امل�رصي
�رضورة ا�ستكمال اجلهود العربية
وال��دول��ي��ة ،ملحاربة الإره���اب
بجميع �صوره و�أ�شكاله ،م�شري ًا
�إل��ى �أن��ه ال �سبيل للق�ضاء على
هذا الوباء اللعني �إال باملواجهة
ال�شاملة ،مبا يف ذلك الت�صدي
ب��ح��زم لكل م��ن ي��دع��م الإره���اب
والتطرف باملال �أو ال�سالح� ،أو
بتوفري امل�لاذ الآم��ن له �أو حتى
التعاطف معه.
ودعا ال�سي�سي املجتمع الدويل،

دولة عربية امتنعت عن دعم

قرار يدين الممارسات

اإلسرائيلية في الجوالن
تبنى جمل�س حقوق الإن�سان التابع
للأمم املتحدة ق���رار ًا يدين احتالل
�إ�رسائيل ملرتفعات اجلوالن ويعتربها
�أر�ض ًا �سورية ،وطالب القرار �إ�رسائيل
بااللتزام بالقرارات الدولية ،راف�ض ًا
مبد�أ ال�سيطرة على الأرا�ضي بالقوة.
و�صوت املجل�س يف �آخر �أيام انعقاد
دورته الأربعني يف جنيف على م�رشوع
القرار الذي تقدمت به باك�ستان با�سم
منظمة التعاون الإ�سالمي مبوافقة
 26دول��ة ،بينما عار�ضت القرار 16
دولة ،وامتنعت  5دول عن الت�صويت,
وعار�ضت كل من الواليات املتحدة
الأمريكية تبني ال��ق��رار ,بالإ�ضافة
�إلى بريطانيا والنم�سا و�أ�سرتاليا
والربازيل وبلغاريا وكرواتيا والت�شيك
والدمنارك وهنغاريا و�إي�سلندا و�إيطاليا
واليابان و�سلوفاكيا و�إ�سبانيا وتوغو
و�أوكرانيا.
وكان من الالفت امتناع ال�صومال عن
الت�صويت باعتبارها دول��ة عربية،
بالإ�ضافة �إلى كل من جمهورية الكونغو
الدميقراطية وال��ك��ام�يرون وفيجي
ورواندا.

تطالب باستفتاء ٍ
ثان
 ...وماي قد تتخلى

عبوة ناسفة في أم درمان

محليات 2

المستشار النمساوي:
األمير قائد للعمل
اإلنساني ووسيط
إقليمي

محليات 3

عن منصبها

• عبدالفتاح ال�سي�سي م�ستقبال عادل عبداملهدي

لو�ضع �آل��ي��ة فعالة للتعامل
م��ع ظ��اه��رة ان��ت��ق��ال املقاتلني
الإرهابيني الأجانب من مناطق
النزاع وانت�شارهم يف باقي دول

بريطانيا :حشود

الخرطوم :مقتل  10أطفال بانفجار

وزير الصحة :جودة
الرعاية الطبية
وسالمة المرضى
أولوية رئيسية

املنطقة ،باعتبارها �إحدى توابع
ظ��اه��رة الإره����اب ،ال��ت��ي باتت
ت�ؤرقنا جميع ًا بعد النجاح يف
دحر التنظيم الإرهابي.

�شهدت العا�صمة الربيطانية
لندن� ،أم�س ،م�سريات حا�شدة
على خلفية ان�سحاب بريطانيا
من االحت��اد الأوروب����ي ،حيث
يبدو �أن رئي�سة الوزراء يف خطر
و�شيك ،بعدما �أف���ادت �أنباء
ب�أنه يجري الآن عقد مناق�شات
لتنحي ترييزا ماي عن من�صبها
الأ�سبوع املقبل.
وحمل املتظاهرون علم االحتاد
الأوروب�������ي خ����ارج جمل�سي
ال�برمل��ان يف ل��ن��دن .وي�أتي
ه��ذا بعد �سل�سلة طويلة من
املناق�شات امل�ستمرة ملعرفة
م�صري بريك�سيت وه��ل تخرج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي
�أم ال؟
على جانب �آخ��ر� ،أك��د م�صدر
بريطاين رفيع امل�ستوى� ،أن
ه��ن��اك فر�صة لتخلي رئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
عن وظيفتها بحلول نهاية هذا
ال�شهر ،بن�سبة .% 20
و�أفادت م�صادر ،ب�أنه جتري الآن
مناق�شات حول تنحي «ماي»،
وفق جدول زمني حمدد ،وهي
الأنباء التي رف�ض مكتب رئي�سة
ال��وزراء الربيطانية التعليق
عليها.

«المالية» :تسريع
تعديل التشريعات
لحل أزمة تنفيذ
المشاريع المعطلة

اقتصاد 6
• دخان يت�صاعد من موقع االنفجار

�أف���ادت م�صادر �أمنية �سودانية
مبقتل ما ال يقل عن � 10أطفال
بانفجار عبوة نا�سفة يف �أم درمان
غرب اخلرطوم.
ووق��ع االنفجار يف منطقة غرب
احل�����ارات يف �أم درم����ان غرب
العا�صمة ال�سودانية .وا�شارت
معلومات �أولية �إلى �أن االنفجار
ناجم عن قنبلة يدوية.
و�أدى انفجار القنبلة ب�أم درمان
غ���رب ال��ع��ا���ص��م��ة ال�سودانية

طائرات هليكوبتر انتشلت  1300راكب
قبالة سواحل النرويج

�أفادت ال�رشطة وعمال �إنقاذ يف
الرنويج ب�أن طائرات هليكوبرت
خم�ص�صة لأغرا�ض الإنقاذ قامت
ب��إج�لاء نحو  1300من ركاب
وطاقم �سفينة �سياحية تعطلت
حمركاتها ب�سبب ري��اح عاتية
قبالة ال�ساحل الغربي للرنويج.
وقالت خدمة الإنقاذ البحري يف
ال�نروي��ج �إن ال�سفينة فايكنغ
�سكاي انحرفت نحو الياب�سة
و�أطلقت �إ�شارة ا�ستغاثة.
و�أ���ض��اف��ت �أن ال�سفينة متكنت
الحقا من ت�شغيل �أحد حمركاتها
و�أ���ص��ب��ح��ت ع��ل��ى ب��ع��د نحو
كيلومرتين من الياب�سة ومل تعد
جانحة.
وانت�شلت طائرات الهليكوبرت
الركاب واحدا تلو الآخر من على
ظهر ال�سفينة ثم نقلتهم �إلى قرية
�شمايل مدينة مولدي الواقعة
على ال�ساحل الغربي للرنويج.
وق���ال م��ت��ح��دث« :ن��ري��د �إج�لاء
اجلميع وهو ما �سي�ستغرق وقتا
طويال».

اخلرطوم �أم�س �إلى مقتل � 10أطفال
بينهم �أ���ش��ق��اء يف منطقة غرب
احلارات.
وبح�سب قناة «العربية احلدث»
فر�ضت قوات ال�رشطة ال�سودانية
طوقا ح��ول موقع االنفجار يف
�أم درمان.
وبح�سب القناة �أكد �شهود عيان
�أن احلادثة وقعت �أثناء حماولة
الأطفال تفكيك القنبلة وا�ستخدام
النحا�س املوجود بها.

«الشال» 290 :مليون
دينار قيمة تداوالت
سوق العقار خالل
فبراير

اقتصاد 8

إنكلترا تسحق
التشيك برباعية
نظيفة في كأس
أمم أوروبا

رياضة 21
• ال�سفينة ال�سياحية

