اإلغالق يبدأ اليوم ومدارس بالنيل األبيض تستعين بعامالت لمراقبة االمتحانات
اللجنة العليا للمعلمين
تعلن التصعيد وبداية مرحلة جديدة لألغالق
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رئيس مجلس اإلدارة عوض محمد عوض يوسف

رقم العدد3980

رئيس التحرير  :أشرف عبد العزيز

اخلرطوم :شذى الشيخ
أعلنت جلنة املعلمني استمراراإلغالق ملدة ثالثة أيام
اعتبارا ً من اليوم األحد.
وقال عضو املكتب التنفيذي للجنة املعلمني درية
محمد بابكر في تصريح لــ (اجلريدة ) إن اللجنة
العليا للتصعيد قررت الدخول في مرحلة جديدة
لإلغالق لعدم استجابة وزارة املالية للمطالب التي
تقدمت بها جلنة املعلمني لوزارة املالية في السادس
عشر من أكتوبر املاضي  ،ويشمل التصعيد إغالق
كامل للمدارس في مختلف محليات ووالي��ات
السودان وملدة ثالثة أسابيع ومقاطعة امتحانات
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علمين ..أم الدولة..؟
ِمحْ نة ُ
الم ِ

اخلرطوم :ماجد القوني

عام دراسي جديد على احملك ،وحتصيل أكادميي في مهب الريح ،أو هكذا تَص ّر
وزارة التربية والتعليم من خالل جتاهلها مطالب املعلمني وجلنتهم ،وحيث
استبشر كثيرون بأن يخرج االجتماع األخير بني الوالية ،الوزارة واملعلمني
مبا ميك ّنه من إنقاذ املوقف ،إال أن ما أغلقته سياسات احلكومة اإلنقالبية
بات مُستعصياً على احلل ،وأن الدولة ال متلك حلوالً لقضية املعلمني،
موظفي الضرائب ،الكهرباء ،مواصالت والية اخلرطوم ،النفايات ،و…
ّ
انفض االجتماع وخرج املعلمون صوب االغالق الشامل وبعض حسرة في
قلوبهم لعدم التقدير وال ِذلة التي تعاملهم بها الدولة .إضراب املعلمني
ال يمُ كن عزله من جُ ملة اإلضرابات التي تنتظم البالد ،والتي تُطالب بزيادة
املرتبات مبا يجعلها تصم ُد أمام املتغيرات االقتصادية ولو بنسبة ٪٥٠
لتوفير ما يس ُد رمق األسرة في مواجهة احلياة ،متنازلني في ذلك حتى
من مُنصرفات التعليم وفاتورة العالج ،لكن تأبى املوازنة أن تُغرّد لصالح
التنمية ،وتذهبُ جُ لها لألمن والدفاع ومحاصصات احلركات املُسلحة
القادمة باتفاقية جوبا ،وبدالً من أن تُسهم االتفاقية في تقليل مُنصرفات
األمن والدفاع ،ضغطت بثقلها وجيوشها على املوازنة العامة ،لتجعل
فشل احلكومة اإلنقالبية ووزير ماليتها تسي ُر به الرُكبان.عتذر املعلمون
لألسر السودانية ،بأن األمر أصبح يفوق درجة احتمالهم ،وأنهم مُجبرون
على أن تتوقف رسالتهم ألن (احلصة وطن)“ ،وأنه البد من أن تُصحح ما
ّ
أختل من أوضاع ..ألنهم أيضا لديهم أبناء في مختلف مراحل التعليم
هم أيضا سيتضرروا ولكن ما باليد حيلة ..ومرتباتنا ال تكفي ألن حتقق
ألسرنا أبسط مقومات احلياة” .اعتذار املعلمون صادف جُ رحاً غائراً في
االنسان السوداني الذي أكتوى بنيران تقلبات االقتصاد والسياسة ،ليقف
ّ
يشتط الشارع في رفضه ملا جاء به
في طابور من الرفض العظيم ،ولم
املعلمون خاصة وأن ولي األمر ذاته ُ
يقف في طابور إضراب على اجلانب
اآلخر… ُ
حيث املصائب يجمعن املصابني.
هي ِمحنة الدولة وليس املشتغلني بالتعليم ،وعندما تهزم الدولة
أنسانها ومعلميها ،حُ ّق لهم أن يجهروا بعبارة (علمناكم أملتونا) .تُرى..
هل تستجيبُ الدولة ملطالب املعلمني..؟ أم تظل عبارة (ما عندنا ُقروش)
رداً على كل من يُطالب بزيادة أجره ليعيش على هامش االنسانية..؟
ومسؤولية من ما يُهدر من أيام التقومي الدرا

الفترة األولى كما يتم الترتيب ملوكب ضخم لوزارة
املالية في مطلع األسبوع القادم استنكارا ً ملا حدث
من جتاهل واستخفاف بحقوق املعلمني ومطالبهم
العادلة.
وفي ذات السياق قالت جلنة املعلمني بوالية النيل
إن إدارة التعليم بالوالية أصرت على قيام االمتحان
املوحد ،وذلك في إطار سعيها لكسر االضراب
وأشارت اللجنة الى متسك املعلمون باالغالق ،حيث
رفضت العديد من املدارس قيام االمتحانات ،مما دفع
بعض إدارات املدارس االستعانة بخريجني ،متعاونني
وعامالت ملراقبة الطالب.
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سائقو ترحال يس ّيرون موكبًا احتجاجًا
على زيادة نسبة التحصيل من الرحالت

اخلرطوم :اجلريدة
سيرت مجموعة كبيرة من سائقي شركة ترحال
وعدد من شركات النقل األخرى أمس موكباً الى
رئاسة شركة (ترحال) باخلرطوم ،احتجاجاً
على زيادة النسبة املتحصلة من الرحالت والتي
وصلت إلى  ،%25باإلضافة إلى سوء املعاملة
مع الرحالني من خالل الغرامات الباهظة وعدم
توفر تطبيقات سداد مثل (بنكك) ،وقال ممثل
الرحالني عبد اهلل الغزالي في تصريحات صحفية
أن معظم العاملني في شركة ترحال والشركات
األخ��ري هم من املوظفني والطالب موضحا أن
سبب الوقفة االحتجاجية ،رفع قيمة النسبة
املستقطعة من الرحلة بدأت من  %5وارتفعت
الى  %10وتواصل االرتفاع حتى وصلت اليوم الى
 %25وهي زيادة كبيرة ومرهقة على الرحالني مع

تكاليف الصيانة والبنزين ،مضيفا أن الشركات
تتعامل مع الرحالني بصورة عنجهية ومتعالية،
وال تضع أي اعتبار للسائق وال تتم مشاوراته في
أي قرار من قرارات الشركة ،بل يتم وضع القانون
وعليك تطبيقه بكل سلبياتة واضاف أن هناك
غرامات مجحفة جداً على السائقني باإلضافة
إلى الصعوبة التي تواجه الرحالني فى سداد
االشتراك والتي تفرض عليهم أن يأتوا الى مكاتب
الشركة في بري ،وهذا فيه مشقة كبيرة .واضاف
إذا لم تستجيب الشركة لدينا خطوات تصعيدية
اخرى االسبوع املقبل ،وأمهال الشركة للجلوس
معهم حتى يوم الثالثاء القادم وإذا لم جتلس إدارة
الشركة معهم سيتم تسيير موكب الى وزارة
العمل التخاذ إجراءات عقابية جتاه الشركة التي
متارس الظلم واالجحاف ضد السائقني.

عرمان لجبريل :أين العدل والمساواة؟

اخلرطوم :اجلريدة  
قال القيادي بقوى احلرية والتغيير ياسر عرمان إنما يحدث من بعض الوزارات خم رماد على
حساب املهمشني واملنتجني ،متسائالً “أين العدل واملساواة” .وذلك على غرار تصريحات وزير
املالية جبريل إبراهيم إنكاره املستمر فرض الزيادات من جانب وزارته .وأضاف في تغريدة على
تويتر “وزارة املالية تقول ال صله لها بقصم ظهر املهمشني ،وعلى أي جهة أن تفرض الضرائب
التي تراها وهي غير مسؤولة إذن من نسأل ،وأردف :نسأل العنبة الرامية في بيتنا؟.

(قحت) والعسكري يُ دشنان المرحلة الثانية من العملية السياسية
اخلرطوم :سعاد اخلضر  -شذى الشيخ
أعلن املكتب التنفيذي لقوى احلرية والتغيير ،عن
تدشني املرحلة الثانية من العملية السياسية
للتوصل إلى االتفاق النهائي بينها وبني املكون
العسكري اليوم على أن تنطلق ورش��ة جلنة
التفكيك غداً االثنني وسيشارك املكون العسكري
واجلبهة الثورية والقوى املدنية املوقعة على االتفاق
االطاري في احتفال توقيع املرحلة الثانية الذي
تشهده قاعة الصداقة اليوم ،وقال عضو املكتب
التنفيذي لقحت بابكر فيصل أمس في الندوة
التي نظمها التجمع االحتادي مبقره (نتطلع خالل
 ٣أسابيع في مطلع فبراير أن نتوصل إلى االتفاق
النهائي واختيار رئيس الوزراء واملستوى السيادي
وتشكيل احلكومة) ،وأعلن عن أن ورشة مناقشة
محكمة االزهري اجلزئية
النمرة:ق م٢٠٢٢ /١٢٣٦ /م
املدعي عليه /هشام الطيب علي جبريل
نفيدكم بان محكمة االزهري اجلزئية
اصدرت في مواجهتكم حكما يقضي
باالتي
 /١فسخ العقد املبرم بني املدعي واملدعي
عليه
 /٢يدفع املدعي عليه للمدعي مبلغ
( )٤٣،٠٠٠عبارة عن قيمة القطعة رقم ٦١٢
مربع  ٧املدينة اخليرية من تاريخ الشراء
 /٣يدفع املدعي عليه للمدعي مبلغ
( )٦،٠٠٠،٠٠٠عبارة عن تعويض للمدعي
عن قيمة القطعة بالسعر اجلاري حاليا
 /٤يتحمل املدعي عليه رسوم الدعوي
واتعاب محاماه قدرها ٥٠،٠٠٠جنيه
 /٥يعلن املدعي عليه مبنطوق احلكم
بالنشر
د .سمية خليفة عبداهلل خاطر
العامه
}}
السلطة القضائية
والية شمال كردفان
محكمة الرهد العامة
النمرة :ق م١٢ /٥٧ /م
ورقة تكليف باحلضور للفصل في الدعوى
إلى  :سالم النور الزاكي
مبا أن  /ورثة  :بالل سعد اهلل بالل قد رفع
دعوى عليك
إثبات بيع صحة البيع في العقار رقم ١

قضايا الشرق لن تستثني أي مكوّن من مكونات
الشرق ،وأكد أن ورش مناقشة القضايا اخلمس لن
تقتصر على القوى املوقعة على االتفاق االطاري،
وكشف عن تقدمي دعوات ألكبر عدد من التنظيمات
احلزبية وقوى اجملتمع املدني وأسر الشهداء ،وقال
(لو كنا نريد االنفراد باتخاذ القرارات لوقعنا
االتفاق النهائي ،واعتبر أن احلديث عن تعديل
قانون جلنة ازالة تفكيك نظام الـ 30من يونيو
بعد وقوع االنقالب ،وأردف(:التفكيك املقصود به
نظام االنقاذ ومامت بعد ذلك ميكن النظر فيه عبر
مفوضية مكافحة الفساد) ولفت الى أن الهدف
من دعوة كل مكونات الشرق للورشة ملعاجلة كل
االشكاليات من خالل مشاركة أصحاب املصلحة
وذكر سالم جوبا ال ميثل كل اجلهات.

مربع البان جديد مدينة
الرهد والية شمال كردفان فأنت مكلف
مبوجب هذا احلضور
شخصيا أمام هذه احملكمة في اليوم ١٦
من شهر  ٢سنة
٢٠٢٣م الساعة  ٨صباحاً لسماع الدعوى
ويجب أن حتضر
ذلك اليوم الشهود الذين تعتمد على
شهادتهم وجميع
املستندات التي تنوي االعتماد عليها تأييداً
لدفاعك وعليك
أن تعلم إنه في حالة عدم حضورك في
اليوم املذكور تسمع
الدعوى ويفصل فيها في غيبتك.
صدر حتت توقيعي وختم احملكمة في اليوم
 ٢٦من شهر  ١٢سنة ٢٠٢٢م
القاضي
فتح الرحمن آدم إبراهيم
قاضي محكمة الرهد العامة
}}
محكمة اخلرطوم التجارية
ق م ٢٠٢١/ ٣٣ /م
شركة زادنا العاملية لإلستثمارات احملدودة
ضد
 /١شركة زادنا للحلول املتكاملة احملدودة
 /٢مسجل الشركات التجارية
اعالن احلكم بالنشر
تقدم إلينا االستاذ  /محمد علي رمزي
بكار  /احملامي نيابة عن مقدم الطلب أعاله
بطلب حزف كلمة زادنا من اسم املدعي

الناجحون في امتحانات الخارجية يرفضون تعيين الراسبين

تاور :قوى التغيير
الجذري لم تغب
عن المشهد  

اخلرطوم :عبدالرحمن العاجب

اخلرطوم :عثمان الطاهر
وص��ف القيادي بحزب البعث
ال��ع��رب��ي اإلش��ت��راك��ي صديق
تاور احلديث عن تراجع وغياب
قوى التغيير اجل��ذري باملشهد
باألمر غير صحيح  ،وقطع أن
دائ��رة السخط على اإلنقالب
واإلن��ق�لاب��ي�ين و م��ن يصطف
جلانبهم قد إتسعت أكثر من
أي وق��ت مضي ،ودل��ل ت��اور في
تصريح لـ(اجلريدة) على ذلك مبا
يجري اآلن من موجة اإلضرابات
التي عمت قطاعات عديدة مثل
املعلمني وموظفي الضرائب و
املصرفيني وأساتذة اجلامعات و
الطالب وغيرهم ،وأكد أن هنالك
عجز لدى سلطة اإلنقالب في
توفير أبسط املتطلبات التى
بسببها سطت على السلطة
في اخلامس والعشرين من
أكتوبر للعام ٢٠٢١م ،مشيرا
إلى حتول التحالف الذي وصفه
باالنقالبي بقيادة البرهان
و جبريل و م��ن��اوي و فلول
الكيزان» إلى ما يشبه املافيا
التي ال هم لها سوى إمتصاص
عرق املواطن وجهده ،وأشار
إلى أنهم يعملون على إرهاق
الناس بالقهر و العنف ،و جزم
بأن اإلتفاق اإلطارى قد سبب
إرباكاً وسط القوى املناهضة
إلنقالب الردة و الفلول ،وتابع »:
لكن سرعان ما زال هذا اإلرباك
بعد أن إتضح أنه مصاحلة بني
من وقعوا عليه مع البرهان
على حساب األجندة الرئيسة
للثورة وتطبيع مع أعدائها.

عليها األول والزام املدعي عليها الثاني
بتعديل السجل وق��د اص��درت احملكمة
احلكم اآلتي -:
 /١تلزم املدعي عليها االولي  /شركة زادنا
للحلول املتكاملة احملدودة  /بتغير اسمها
بحذف كلمة (زادنا)
 /٢يخاطب السجل التجاري العام _
مسجل الشركات بتنفيذ ،الفقرة ()١
أعاله بحزف كلمة (زادنا) من اسم املدعي
عليها االولي بسجلها
 /٣تعلن املدعي عليها االول��ي باحلكم
بالنشر
صدر حتت توقيعي وختم محكمة اخلرطوم
التجارية في يوم ٢٠٢٢ / ١٢ /١١م
محمد بشير خضر احمد
قاضي احملكمة العامه
محكمة اخلرطوم التجارية
}}
محكمة امبدة العامة لالحوال
الشخصية
تركات ٢٠٢١ /٣٠٢ /م
تقدم إلينا ورثة املرحوم علي اسماعيل
بتصحيح اسمه ال��ذي ورد خطأ /علي
اسماعيل عيسي علي في القطعه رقم
()٣٢٣احلاره ()١٦أ امبده
عليه كل من له حق في القطعه املذكوره
احلضور جللسة٢٠٢٣/١/١٦
القاضي  /محمد عوض
الثانية

أعلن الناجحون في امتحانات
وزارة اخلارجية رفضهم لتعيني
الراسبني في وظائف وزارة اخلارجية
(كوادر وسيطة) مستشارين
وسكرتيرين أوائ���ل ،ووص��ف بيان
صادر عن مجموعة الناجحني في

االختبارات املؤهلة للعمل بوزارة
اخلارجية السودانية خطوة تعيني
الراسبني بفساد تعيينات اخلارجية.
وطالب بيان الناجحني بضرورة
االحتكام لصوت احل��ق واجتياز
امتحان العدالة واحلقوق وإيقاف
مهزلة تعيني دبلوماسيني رسبوا

في اجتياز معايير االختيار ليمثلوا
دولة لها تاريخ يحتاج من يدركه
ليقدمه للعالم ،وأعلنوا عن خطوات
تصعيدية متمثلة في الوقفات
اإلحتجاجية والتصعيد اإلعالمي
وكل أدوات الشعب السوداني اجملربة
في مثل هذه الظروف.

Iôjõ÷G áj’h
á∏eÉ©dG iƒ≤dGh OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG IQGRh
äÉjÎ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG

“ΩÉg ¿ÓYG ójó

Iôjõ÷G áj’h äÉeƒ∏©ŸG õcôe äGó©eh Iõ¡LG ( Ö«côJh ) ójQƒJ
É«∏©dG áæé∏dG ø∏©J . Iôjõ÷G áj’h - OÉ`°üàb’Gh á«dÉŸG IQGRh ΩÉY ôjóe /ó«°ùdG ø`Y á`HÉ«f
∫ƒ`°ü◊G øµÁh ΩÉ`Y AÉ`£Y ‘ √ò«Øæàd AÓ`YG ´ƒ°VƒŸG ìô`W ø`Y É`¡àÑZQ øY äÉjÎ°ûª∏d
Ωƒ°SQ ™aO ó©H äÉjÎ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG øe äÉ«ªµdG ∫hGó`Lh äÉ````````°UGƒŸG á```````°SGôc ≈`∏Y
.: √ÉfOCG •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh Oô`J ’ Gó`M ≈`∏Y AÉ`£Y á`°SGôc π`µd ê10,000
hCG ó`ªà©e ∂«°ûH AÉ`£©dG á`ª«b ø`e % 2 `g Qóbh Êó`Ñe ÚeÉ`J ™`aO √É`£©dG Ωó`≤e ≈∏Y (1
IQGRh ΩÉY ôjóe ó«°ùdG º°SÉH ÚeCÉàdG äÉcô`°T ø`e ¿É`ª`°V ÜÉ`£N hCG ‘ô`°üe ¿É`ª`°V ÜÉ`£N
ƒ°Sôj ’ øŸ OôJh AÉ£©dG ¬«∏Y ƒ°Sôj øŸ % 10 »`dEG π`ªµj á∏eÉ©dG iƒ≤dGh OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG
. AÉ£©dG Ëó≤J øe ô¡°TG áKÓK IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S AÉ£©dG ¬«∏Y
á«fƒfÉ≤dG á©eódG AÉØ«à°SG (2
. πª©dG º°SG hCG ácô°ûdG π«é°ùJ IOÉ¡°T (3
. ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ÖFGô°†dG øe ±ôW ƒ∏Nh IÉcõdG øe áeP AGôHEG ¥ÉaQEG (4
.Ω2022 ΩÉ©d á«dÉŸG IQó`≤ŸG (5
. á«JGòdG IÒ°ùdG (6
Ö«cÎdGh π«MÎdG ±Gô°T’Gh áaÉ°†ŸG áª«≤dG á∏eÉ°T á«∏µdG áØ∏µàdG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y (7
.»Ñjô°†dG »Øjô©àdG ºbôdG Ëó≤Jh áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ∞«∏µJ IOÉ¡°T (8
. ™aódG äÓ«¡°ùJ AÉ£©dG ™e í°Vƒj (9
. ÊGOƒ°ùdG ¬«æ÷ÉH AÉ`£©dG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y (10
.AÉ`£©dG ò«Øæàd á«æeõdG IóŸG ójó`– (11
. á¡HÉ°ûŸG ∫ÉªYC’G ¥ÉaQEG (12
. IQƒcòŸG •hô°û∏d ‘ƒà°ùe ÒZ AÉ£Y …CG ó©Ñà°ùj (13
ô`NCG AÉ£Y …CG hCG AÉ`£Y πbCG ∫ƒÑ≤H Ió«≤e ÒZ áæ`é∏dG (14
áYÉ````````12 ````dG Ω2023 /1 /12 ¢ù«ªÿG Ωƒ````j äGAÉ`£©dG Ëó`≤àd Ωƒ``j ô`NCG (15
. Gô¡X ∞°üædGh ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG
. AÉ`£©dG íàa Qƒ°†M º¡«∏ã‡ hCG AÉ`£©dG »`eó≤Ÿ ø`µÁ (16
. äÉjÎ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG ÖàµÃ äGAÉ£©dG ¥hóæ°üH äGAÉ£©dG ™°VƒJ (17

ÒN óª QOÉ≤dG óÑY ¥OÉ°üdG O
äÉjÎ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ
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ľēîİŃōĐŔñíĎ÷ōŒēíĎĻōõîòēîňŃõîŇíŎŔě18
ôĴŀøĈÎíîŌīíŎŇäñŉîŔŃõîŇíĐć19
 ĕčō ôŔŇōÃļĿśíóĐŌÿŗíôŇîŔě20
õîûîûŗíôŇîŔě21
ôĳîĨňĿíõîĻĎė22
ĕčŎĿíõíĊĬŃ23
ôŔëîñĎŌļĿíĊīîĜÎíĽîńīã24
ôŔĿōÃòĿíĉíŎÎí25
ĶœĎĄĿíôńĨŇã26
 ĆĿíŅŎ÷ĎĻªàíĎįªŁîćĵčō ôīîòģýîøŇçõŜćĊŃ27
õîòĻĎÎíĽîĀŃÌÒîŔŇîû
õîòĻĎÎíčîŔįĪĤķ1
õíčîģří2
õîœčîĤòĿí3
Ď÷íŎÎíčîŔįĪĤķ4
 ĕčō õîŔĿŕíōõîòĻĎÎíôŇîŔě5
õîńŌÎíĽîĀŃÌÒîüĿîû
ĲœĎĈĿíàőčíŎģóĐŌÿãōõíĊĬŃ1
ôĴŀøĈÎíôœĎļĔĬĿíôœČăŗí2
ôĘńķŗí3
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îŌīíŎŇãĲŀøĈńñôĻîòēĉíŎŃ1
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 ĆĿíĒĻŎòœśíªĎňûªĎĘļ÷ªôŔŀģªôŔŋŎñ
 ĆĿíŅŎøĔñĎĻªĹŎĿÃŇã ôŔøňńēŗíõîĀøňÎí7
öňńēŗí8
ôŔŇśŎĴĿíõîīîňĜĿíōĊœĊĄĿí9
óĐŋîĀĿíôŇîēĎĈĿí10
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 ïŎģªôŀŃč ôŔñíÃĿíĉíŎÎí12
ôŔĄĜĿíõíōĉŗíōóĐŌÿŗí ôĻîòĔĿíōàîňòĿíĉíŎŃ13
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سؤال
الملف

همس الكاميرا

عيونهم أشد من عيون
الكبار بريقا!!

ه��ل سيقدم ق��ادة
االنقالب (البشير)
ق��رب��ان��اً لتبرئة
امل��ن��ظ��وم��ة
ا لعسكر ية
واألم��ن��ي��ة
م���ن ورط���ة
االنتهاكات؟

همس الشارع
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المعارك المؤجلة مع الفلول ترفع أسهم حميدتي!!

رصدت (اجلريدة) عبر متابعتها اليومية حلركة التفاعالت على منصات
التواصل االجتماعي،
وكذلك قراءة الهمس
الذي يدور في مجالس
املدن ،ارتفاعاً ملحوظاً
ألسهم قائد الدعم
ال��س��ري��ع حميدتي،
بحسبان أن���ه ك��ان
واض��ح��اً ف��ي رفضه
لعودة فلول النظام
ال��ب��ائ��د ،وأن���ه ميتلك
ال��ق��وة التي ميكن أن
تساند الشعب السوداني في معركته النهائية واملؤجلة مع النظام
البائد وحلفائه ،خصوصاً بعد أن أصبح نشاطهم واضحاً في معاداة
تطلعات ثورة السودانيني -أو هكذا تلهج األسافير واجملالس!!

الملف السياسي
اشراف  :عبد الناصر الحاج

من «األوبلن» إلى «االغتصاب»..

عندما ارتقى شهيدين من شباب السودان
املُصمم على استكمال ثورته ،بسبب شظايا
من احلجارة الصلدة مت استخدامها من قبل
القوات األمنية عن طريق ما يعرف بسالح
«األوبلن» لتفريق التظاهرات ،لم يكن أحد
يقدر على فهم ما تلك الطبيعة العدوانية
التي تنطوي في نوايا القوات التي حترس نظاماً
انقالبياً وتدافع عنه بكل الوسائل حُ
املرمة قانوناً
وشرعاً ُ
وعرفاً دون أن يرجتف لها جفن أو تُرهقها
صحوة ضمير او احساس بالذنب ،لكن ما
يثير الدهشة ويجعل األوبلن أقل قسوة في
نظر السودانيني ،هو عندما يستيقظون على
سماع اخبار عن وقوع جرمية اغتصاب (طفلة)
انتقاماً من والدها الذي وضعه القدر بأن يكون
عضواً في جلنة إزالة التمكني وتفكيك نظام
االنقاذ البائدة ،ومما يجعل العقول تستدير
مثقلة بالغيظ نحو س��رادب تلك املنظومة
البائدة ،بشيوخها ورموزها وكتائب ظلها و
أمنها الشعبي ومليشياتها ،وكيف يسعى
ذلك النظام املدحور لينتقم من شعب السودان
في أبنائه وبناته جملرد أنهم اخرجوه من فردوس
السلطة ونعيم األم��وال والسلطان ونهب
خيرات وموارد البالد دون رقيب او حسيب ،وكأن
السودان كان مبثابة ضيعة مملوكة لهم وحدهم-
مثلما يتحدث السودانيون اآلن غضباً في كل
منصات التواصل االجتماعي وفي مجالس املدن
واألرياف.
فاجعة اجلمعة
انطلقت ،صبيحة اجلمعة ،بالعاصمة اخلرطوم،
فعاليات الورشة التحضيرية لتقييم عمل جلنة
تفكيك نظام الثالثني من يونيو  1989واسترداد
األموال العامة .وتقام الورشة ،استباقاً ملؤمتر
تقييم وتقومي جلنة التفكيك ،خالل الفترة
من  9إلى  12يناير اجلاري .ومن املقرر أن يناقش
املؤمتر :الفساد والتمكني خالل (ثالثة) عقود،
األبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام
الثالثني من يونيو ،املعايير الدولية واملبادئ

الخصومة السياسية
تـــــدخل دائـــــرة االنتقـــــام!!

احلاكمة واخليارات في عمليات التفكيك ،اإلطار
القانوني احلاكم لعملية التفكيك ،جتربة جلنة
تفكيك نظام  30يونيو ،والتجارب الدولية
املقارنة في استرداد األصول واألم��وال العامة
املنهوبة .وفي ذات (اجلمعة) التي كانت تنطلق
فيها فعاليات جلنة التفكيك ،كانت اخلرطوم
تُخبئ للسودانيني مفاجأة من العيار الثقيل،
حيث إختطف مجهولون -اجلمعة -إبنة أحد
ق��ادة جلنة إزال��ة التمكني في حي املعمورة
باخلرطوم واغتصبوها قبل إطالق سراحها جوار
كبري املنشية باخلرطوم .وقال والد الضحية
لدارفور 24ان مجهولني اختطفوا إبنته البالغة
من العمر “ ”15عاماً وتدرس باملرحلة الثانوية

من امام املنزل ،وقد مت العثور عليها نهار اليوم
بكبري املنشية وهى بحالة يرثي لها .وأضاف
ان اخلاطفني اغتصبوا ابنته وحملوها رسالة
بقولهم “قولى البيك نحن ق��ادرون ان نصل
اليه” .معرباً عن حزنه العميق لهذا االسلوب
الذي اعبتبره تصفية للخصومة السياسية.
وفتحت اسرة اجملنى عليها بالغاً لدى شرطة
املعمورة ،وباشرت الشرطة حترياتها لكشف
مالبسات القضية ،ومن املتوقع ان تصدر االسرة
بيانا توضيحيا للرآى العام في الساعات
القادمة .وبحسب املصادر املقربة من األسرة،
إن الطفلة اخ ُتطفت من الشارع العام صباح
اجلمعة ،حينما كانت تنتظر مواصالت تقلها

إلى مكان مدرستها لتلقي دروس إضافية ،قبل
ان يتوجه بها اخلاطفون إلى منزل مهجور في
ضاحية شرق النيل .وقالت مصادر صحفية
اوردتها (الدميقراطي)  ،إن الطفلة خرجت من
منزل ذويها الذي يقع في حي (اجلريف غرب)،
صباح اليوم اجلمعة ،بصحبة والدها ،قبل ان
يتفارقا في الطريق ،بعدما غادر الوالد على
منت مركبة عامة ،وتركها في انتظار مركبة
عامة أخ��رى ،حيث كان في عجلة من أمره
للحاق بورشة تقيمها جلنة التفكيك .وأضافت
املصادر“ :عقب مغادرة الوالد ،توقفت سيارة
صغير ماركة (النسر) بلون أسود ،وعلى متنها
ثالثة أشخاص من الفئات العمرية الشابة،

أجبروا الطفلة على دخول السيارة ،وحينما
رفضت جرى اختطافها عنوة ،وغادروا إلى منزل
غير مسكون بشرق النيل ،متت فيه عملية
االغتصاب بواسطة اثنني ،بينما كان الثالث
خ��ارج املكان للمراقبة” .وتابعت“ :عقب
انتهاء اجلناة من اغتصاب الفتاة ،أخذوها
ورموها ،بالقرب من جسر املنشية بشرق النيل،
لتستفيق الفتاة من صدمتها ،وجتري اتصاال
هاتفيًا بشقيقتها ،التي سارعت للذهاب إليها
حيث وجدتها في حالة يرثى لها ،من ثم أجريا
اتصاال بوالدهما الذي هرع لهما”.
وأكدت املصادر أن الطفلة اخضعت للفحوصات
مبستشفى الشرطة حيث أثبتت عملية
االغتصاب ،ودونت األسرة بالغاً بقسم املعمورة.
الشارع يغضب
صدمة خبر اغتصاب طفلة املعمورة ،كانت
قاسية ووقعها مؤذياً ملشاعر السودانيني،
وسرعان ما صب الكثيرون جل غضبهم على
كل عناصر املنظومة البائدة وحملوهم وزر
ما وصلت اليه البالد من انهيار أمني شامل
بسبب محاباة املنظومة العسكرية احلاكمة
اآلن لهم واجتهادها في تعبيد طريق العودة
لهم حتى ولو كان على حساب أرواح الشباب او
شرف احلرائر ،ويرفض نظام املؤمتر الوطني البائد،
عودة جلنة التفكيك إلى العمل من جديد ،ما
دعاه إلى حتريك مليشياته الدموية املعروفة
بـ “األمن الشعبي” ،لترهيب وتخويف أعضاء
وقيادات اللجنة ،بحسب مراقبني .وكان عضو
جلنة التفكيك صالح مناع ،قال في تغريدة على
“تويتر” إن “ما حدث اليوم ألحد أفراد أسرة
عضو في جلنة إزالة التمكني ،مع بداية الورشة
التمهيدية للتفكيك ،يعتبر حتوال خطيرا في
الصراع ضد املؤمتر الوطني واألمن الشعبي”.
واعتبر ص�لاح مناع ما ج��رى البنة القيادي
بلجنة التفكيك ،رسالة من األمن الشعبي
بأن قرار املواجهة واالستهداف الشخصي قد مت
اتخاذه”.

�شعب ال�سودان ي�ستعيد ذاكرة ال�صفحات ال�سوداء لعهد (الكيزان)!!

رمبا حوادث استهداف الشباب السوداني بالقنص والدهس أثناء التظاهرات،
هو ما يجعل السودانيني يتساءلون  :ماذا يريد هؤالء العسكر؟ .بيد أن
اشتعال احلرب والصراعات الدموية في كثير من أطراف البالد ،ووصول
األمر لدرجة تصفية اخلصومة السياسية عن طريق اغتصاب حرائر
بعض القادة املعارضني لدولة الفساد والتمكني ،هو ما يجعل االن كل
األسافير تضج باجترار السودانيني لذاكرة الصفحات السوداء من عهد
الكيزان الذي استمر ألكثر من  30عاماً اذاق فيها شعب السودان كل أنواع
املهانة والذل ،بل اورثهم منظومة عسكرية وأمنية حتتاج لعمل شاق
ومضني من أجل إصالحها وتهذيب نهجها ومنهجها جتاه هذا الشعب
وتطلعاته .يقول الكاتب السوداني حمور زيادة  :يظنون أننا نسينا ،أو رمبا
يحسبون أننا أطفال لم نكن ولدنا عندما انتهكوا كل قانون وفضيلة

وخلق .يتظاهرون أنهم هبطوا علينا من السماء فجأة ،بال تاريخ وبال
جرائم .قتلوا ،وعذبوا ،وسرقوا .واليوم يحسبون أننا لم نكن هناك،
شهودا ً على كل ذلك.
إننا ال ننسى ،ولن نسمح لكم أن تتناسوا أو تتظاهروا بأنكم غير
ما أنتم عليه .ومثلما مازالت النازية بعد مرور حوالي  80عاماً
على سقوطها سبة وجرمية ،فسنحرص أن يكون مستقبلكم
مثلها .فليس جوبلز بأكبر جرماً من يونس محمود .وال هملر
بأسوأ من نافع علي نافع .لن ميسح التاريخ خطاياكم ولو
صرختم بالدميوقراطية ألف ألف عام .إنه وعد .سنظل
نذكر ما فعلتم .وليست حمور زيادة وحده من يستغرق
غيظاً في نبش اضابير املاضي األسود لذلك العهد
البائد ،واآلن تنفجر األسافير بالغيظ والغضب على
رموز وكتائب وجنود وقادة تلك املنظومة البائدة
التي تسعى للعودة قبل أن يحقق السودانيون
حلمهم بتحرير بالدهم من الطغاة والفاسدين،
وتقول الكاتبة الصحافية داليا الطاهر ،موجهة خطابها لفلول النظام
البائد  :ال تظنوا خروجهم عبثا  ،وال استبسالهم أمام آلة القتل من فراغ،
وال فقدهم ألرواحهم واطرافهم واعينهم هباء ،بل هم أصحاب قضية
ويقني بالنصر  .انهم يعبرون عن موار لبحر غاضب تضطرب امواجه وهى
تضرب شط االنعتاق وتعود .ثم تضيف داليا الطاهر  :جربتم كل شئ
وفعلتم ما ال يُفعل ونحن نرى ونتغاضى لعشمنا فى وطن الغد املأمول
.ولكن أن تصل بكم القذارة لالغتصاب انتقاما او ترويعا او إليصال رسالة
للجنة ازالة التمكني فواهلل إنه معترك أنتم لستم اهل له  .ولن تقدروا
على مواجهة الشعب إن غضب وآثر اقتالعكم بعد أن اختبرمت صبره مرة
واثنان وثالث .الباب الذى فتحتموه اليوم سيكون فيه نهايتكم وستندمون
حيث ال ينفع الندم .

تقارير
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قررت إغالق المدارس لـ( )3أسابيع

(لجنة المعلمين) اإلضراب الشامل ..هل تتحقق المطالب؟
أثارت القرارات التي خرج بها اجتماع وزير التربية والتعليم ووالي اخلرطوم ووكيل املالية والتخطيط االقتصادي ردود فعل وسط املعلمني ،وأبدى عدد من املعلمني رفضهم لتلك
اخلطوات جلهة أن الزيادات لم تطرأ على املرتب االساسي ،مما دفع جلنة املعلمني للتصعيد ،وقررت إغالق املدارس ملدة ثالثة أسابيع وتسيير موكب لوزارة املالية رفضاً لتعامل املالية
مع ملف التعليم واعلنت عن التصعيد إلى أن تتحقق مطالبهم .وأعلنت جلنة املعلمني السودانيني ،أنها قررت مواصلة اإلغالق ملدة ثالثة أسابيع اعتبارا من اليوم وحتى  28يناير
2023م.
وقالت اللجنة في بيان ،إن اللجنة العليا لإلضراب عقدت اجتماعا مهماً يوم اخلميس ،ملناقشة قضية اإلضراب ،في اجتماع اللجنة مع وزير املالية والتخطيط االقتصادي ،والذي
وصفت مخرجاته بأنها جاءت مخيبة لآلمال ،وأوضحت أن االجتماع تناول كافة التقارير واملقترحات التي وردت من املعلمني في القرى والفرقان واملدن .وأضافت أن االجتماع أمن على
أن أمام املعلمني خيار وحيد هو السير في درب املواجهة حتى تتحقق املطالب ،وقرر مواصلة اإلغالق لثالثة أسابيع وتسيير موكب (الرفض) لوزارة املالية خالل األيام القادمة ورفض
االمتحانات املوحدة ومواصلة الطواف على املدارس خالل األسبوع القادم.

الخرطوم :شذى الشيخ

ع�ضو املكتب التنفيذي
للجنة املعلمني :ننا�شد
املعلمني لاللتفاف
والوحدة حول
املطالب ونعتذر للأ�سر
ملا و�صلوا �إليه

الناطق الر�سمي للجنة
املعلمني ..ي�ؤكد على
ت�سيري موكب لوزارة
املالية رف�ضا لتعامل
الوزارة مع ملف التعليم

ع�ضو جلنة املعلمني
ب�شري نايل :يراهن
امل�س�ؤولني على
طول الزمن الف�شال
الإ�ضراب ونراهن نحن
على وعي املعلمني

تصعيد

من جهتها كشفت عضو املكتب التنفيذي
للجنة املعلمني درية محمد بابكر عن تفاصيل
اجتماع وزارة التربية والتعليم ووالي اخلرطوم
وقالت للجريدة عقب اإلجتماع الذي مت قررت
اللجنة العليا للتصعيد الدخول في مرحلة
جديدة لإلغالق لعدم استجابة وزارة املالية
للمطالب التي تقدمت بها جلنة املعلمني
ل��وزارة املالية في ال 16من أكتوبر املاضي
ويشمل التصعيد إغالق كامل للمدارس
في مختلف محليات وواليات السودان وملدة
ثالثة أسابيع ومقاطعة امتحانات الفترة
األولى كما يتم الترتيب ملوكب ضخم لوزارة
املالية في مطلع األسبوع القادم استنكارا
ملا حدث من جتاهل واستخفاف بحقوق
املعلمني ومطالبهم العادلة.
وناشدت جميع املعلمني بالوحدة حول
مطالبهم ،وطالبت األسر بتفهم قضية
ومطالبهم التي من ضمنها قيام الدولة
بواجبها جتاه الصرف على التعليم مبيزانية
واضحة واضافت نعلم حجم معاناتكم
لذلك طالبنا مبجانية التعليم وحتسني البيئة
املدرسية ،كما نناشد كافة اجلهات الفاعلة
لوضع قضية التعليم نصب أعينهم ألن
التعليم هو أساس لكل نهضة ،ونناشد
جميع املعلمني باإللتفاف حول مطالبهم
كما نتوجه باعتذارنا لكل األسر عن هذا
الوضع الذي وصلنا إليه ،من عدم اإلستجابة
ملطالبنا من جهات ال تهتم وال تقدر ما يقوم
به املعلمني ،ونقول لهم بأن مطالبنا ال
تخصنا وحدنا بل تخص كل أركان العملية
التعليمية من وضع ميزانية مقدرة للتعليم
مع مجانيته وحتسني بيئته التعليمية،
حتى تكون هنالك جدوى ومردود منه ،كما
نناشد جميع الفاعلني من نشطاء وكتاب
وأصحاب رأي وجميع منظمات اجملتمع
املدني الفاعلة بأن يقفوا خلف مطالب
املعلمني بالدعم ال�لازم وتسليط الضوء
على كل أركان العملية التعليمية حتى
تعود للتعليم عافيته ومكانته.
رهان
واع��ل��ن عضو جلنة املعلمني بشير عن
استمرار التصعيد إلى أن تتحقق املطالب
وقال لـ(اجلريدة) يراهن املسؤولني على طول
الزمن إلفشال اإلض��راب ونراهن نحن على
وع��ي املعلمني ،وع��ن تضرر الطالب قال:
سيتضرروا فعال ولكننا أُجبرنا على هذا
التصرف في ظل تعنت املسؤولني وجتاهلهم
اإلضرابات املتقطعة ،التي كنا حريصون
عليها وحرصنا على عدم تضرر الطالب
قبل أن نضطر ال��ى الدخول في مرحلة
اإلضراب الشامل ،نتيجة لتعنت املسؤولني
ألن املعلمني أيضا لديهم أبناء في مختلف
مراحل التعليم هم أيضا سيتضرروا ولكن
ما باليد حيلة.
التفاف
وأك��د الناطق الرسمي للجنة املعلمني

لـ(اجلريدة) عن تسيير موكب لوزارة املالية
رفضا لتعامل املالية مع ملف التعليم
وقال أي شيء ال يخاطب املرتب االساسي ال
نتعامل معه ،وأشار إلى أن الزيادة يجب أن
تبدأ باملرتب االساسي ولذا ال تكن البداية
بالعالوات واذا حدث خالف ذلك يعني التفاف
حول القضية وهذا ما نرفضه.
تفاصيل االجتماع
وكان قد عقد وزير شؤون مجلس ال��وزراء
املكلف عثمان حسني عثمان  ،مبكتبه
إجتماعاً ضم كل من وزير التربية والتعليم
محمود سراخلتم احلوري ووالي والية اخلرطوم
أحمد عثمان  ،ووكيل وزارة املالية والتخطيط
اإلقتصادي عبداهلل إبراهيم علي  ،ووكيل
وزارة احلكم االحت��ادي معاذ عبداهلل بالل.
واوضح والي اخلرطوم في تصريح صحفي،
ان االجتماع استمع إلى تقرير جلنة مراجعة
استحقاقات ومتأخرات املعلمني والذي حوى
املبالغ املستحقة كمتأخرات في فرق طبيعة
العمل ،مبيناً ان ظروف إجراءات نهاية العام
املالي وقفل حسابات العام  2022حال دون
متكني وزارة املالية االحتادية ووالية اخلرطوم
من سداد هذه االستحقاقات.
حساب تكلفتها املالية وهي اآلن جاهزة في
هذه
لتمويل
املالية
واكد الوالي جاهزية وزارة
انتظار وصول التخويل بالصرف بعد إجازة
بالصرف
التخويل
وصول
االستحقاقات عقب
املوازنة .
املتوقع بعد إجازة موازنة العام .2023
وناشد الوالي كل املعلمني للمساعدة
التي
االستحقاقات
وأوضح الوالي أن كل
في استقرار العام الدراسي بالبالد
تضمنها القرار ( )380والتي تشمل فرق وبوالية اخلرطوم بصفة خاصة ،مؤمناً
طبيعة العمل وعالوة املعلم اخلاصة وعالوة علي حق املعلمني في حصولهم علي
العاملني بالتعليم وع�لاوة العمل قد مت حتسني أوضاعهم خاصة وان القرارات

التي صدرت تصب في هذا االجتاه ،ودعا
الوالي إلى ضرورة تبصير العاملني في
التعليم لالطمئنان على أن حقوقهم
سيتم صرفها لهم عقب التخويل
بالصرف مباشرة وذلك للمساعدة في
القيام بواجبهم املقدس في تعليم
أبناء وبنات الوطن والعمل علي استقرار
العام الدراسي.

تقارير
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االحد  8يناير 2023م املوافق  14جمادي االخرة ١٤٤٤هـ

بعد جدل تعيين الراسبين واستبعاد الناجحين..

إلى أين تمضي تعيينات وزارة الخارجية؟

معركة الحق والباطل..

على نحو مفاجئ أعلنت اإلدارة العامة للموارد البشرية واملالية بوزارة اخلارجية جميع املرشحني للعمل بوزارة اخلارجية (كوادر وسيطة)
احلضور لرئاسة الوزارة يومياً اعتبارا ً من يوم األحد املوافق  /8يناير2023 /م بني الساعة العاشرة صباحاً وحتى نهاية الدوام وملدة ثالثة أيام
ومبعيتهم مسوغات التعيني اآلتية :الشهادة اجلامعية موثقة من التعليم العالي ،وأي شهادات أخرى ،والرقم الوطني ،وشهادة امليالد ،وعدد
 2صورة فوتوغرافية..
الخرطوم :عبدالرحمن العاجب

قرار (حمدوك) أشار
بعدم قانونية تعيين
راسبين ،ليصدر قرار
إجراء مالحق كبدعة
جديدة في تاريخ
التوظيف في الخدمة
المدنية

وليد الطيب

عقب صدور
قرار رئيس الوزراء
حمل الناجحون
المستندات المطلوبة
وذهبوا إلى الوزارة،
وكانت المفاجأة

أصل احلكاية
قبل عامني تقريبا أعلنت وزارة اخلارجية عن
حوجتها لكوادر وسيطة 20 ،وظيفة بدرجة
مستشار ،و 30وظيفة درج��ة سكرتير اول،
وتقدم للوظائف اكتر من ألفني متنافس،
اجتاز االمتحان االلكتروني منهم حوالي 900
في الدرجتني ،بعدها جلس املتنافسني الذين
اجتازوا االمتحان االلكتروني المتحان حتريري من
اربعة مواد اشرفت عليه جامعة اخلرطوم ،وبلغ
عدد الذين اجتازوا اإلمتحان وجنحوا في جميع
مواد االمتحان التحريري  36مرشح لوظيفة
املستشار و 29مرشح لوظيفة سكرتير اول.
اخلارجية تطالب بالراسبني
وبعد إعالن النتيجة طالبت وزارة اخلارجية في
خطاب من مكتب وكيل اخلارجية السفير
محمد شريف وقتها بتجاوز شرط النجاح في
االربعة مواد حتى يتم توسيع فرصة االختيار،
وبسبب هذا اخلطاب شملت نتائج اإلختيار
 13راسب وراسبة في قائمة املستشارين و 24
راسب وراسبة في قائمة السكرتيرين األوائل،
ووصل األمر إلى إختيار إحدى الراسبات في
الكشف النهائي وهي راسبة في ثالث مواد.
قرار قضائي
وفي سبتمبر املاضي قررت محكمة القاضي
اخملتص بنظر الطعون اإلدارية التابعة للمحكمة
القومية العليا إعادة تعيني املتقدمني لوظائف
وزارة اخلارجية الذين اجتازوا االمتحان اإللكتروني
والتحريري واملعاينات فوراً ،وقضى قرار قاضي
احملكمة العليا موالنا الفاحت بابكر فضل السيد
بإلغاء قرار رئيس الوزراء وإعادة تعيني املتقدمني
الذين مت استبعادهم من وظائف وزارة اخلارجية،
ويذكر ان الذين قررت احملكمة العليا إعادتهم
لوظائفهم سبق وأن تقدموا لشغل وظائف
مستشارين وسكرتيرين أوائل بوزارة اخلارجية،
واجتازوا بنجاح كل املراحل املؤهلة لاللتحاق
بالسلك الدبلوماسي ،وجنحوا في كل االختبارات
املقررة واملؤهلة لاللتحاق بالسلك الدبلوماسي
(الكتروني ،حتريري ،شفهي).
جلسات ومرافعات قانونية
وبعد جلسات ومرافعات قانونية اصدر قاضي
احملكمة القومية العليا موالنا الفاحت بابكر فضل
السيد حكما منصفا لكل الناجحني والذين
اجتازوا كل مراحل التنافس بنجاح ،وأقرت
احملكمة بأن اجراءات االختيار قد خالفت قانون
السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٩٧م
وكذلك الئحة تنظيم شروط وضوابط التنسيب
واالنتداب والترقي في السلك الدبلوماسي
لسنة ٢٠١٣م.
مخالفة القانون والالئحة:
وبالنسبة للقاضي فإنه رأي أن املعاجلات التي
متت بعد اع�لان نتيجة االمتحان التحريري،
والتي اعتمد عليها القرار املطعون فيه ،تخالف
القانون والالئحة ،وفي ذلك اساءة الستعمال
السلطة مما يسلب القرار مشروعيته فيما عدا
اعتماد تعيني الناجحني في كل املواد واملعاينات،
عليه اصدر حكمً ا يقضي بإلغاء القرار املطعون
فيه بالرقم  ٢٠٢١/٦١٢الصادر من رئيس مجلس
الوزراء االنتقالي فيما عدا قبول املرشحني الذين
جنحوا في االمتحان االلكتروني والتحريري في
كل املواد واملعاينات ،ويذكر انه مت استيعاب ١٣
فقط من الناجحني في كل املراحل ،ومبوجب هذا
القرار طالب الناجحني بتعيينهم في الوظائف
التي تقدموا لاللتحاق بها (سكرتيرين اوائل،
مستشارين) إسوة بزمالئهم الذين مت قبولهم.
رفض قائمة الفساد
وفي سياق متصل بالقضية أشار بيان صادر
عن مجموعة الناجحني في االختبارات املؤهلة
للعمل ب��وزارة اخلارجية السودانية إلى وجود
فساد في تعيينات وزارة اخلارجية ،وبحسب بيان
اجملموعة ان قضية فساد تعيينات وزارة اخلارجية
في العام 2021م خلصت إلى قبول مرشحني
راسبني في مواد االمتحان املهني املؤهل للعمل
ب��وزارة اخلارجية في مخالفة واضحة لقانون
السلك الدبلوماسي والقنصلي ،وأعراف وتقاليد
اخلدمة املدنية في السودان ،وبالنسبة جملموعة
الناجحني وبحسب بيانهم فإنهم اعترضوا بعد
صدور قائمة الفساد تلك لدي الرأي العام أوالً
ومن ثم لدي رئيس الوزراء حينها الدكتور عبد اهلل
الذي جمد القائمة وشكل جلنة برئاسة الدكتور
صديق أمبدة والتي أقرت فيما بعد بوجود جتاوزات
كبيرة بعملية االختيار.
قرارات رئيس الوزراء
وفي  20اكتوبر  2021صدر قرار من رئيس الوزراء
عبداهلل حمدوك وجاء على النحو االتي (:أ/
استيعاب الناجحني في املراحل الثالث فوراً،
ب /إجراء إمتحانات مالحق لكل من رسب في

مادة من مواد اإلمتحان املهني بشرط النجاح
في كل مادة بخمسني درجة إو أكثر ،ج /إعادة
املقابلة الشفهية ملن لم ينجح في اإلمتحان
الشفهي ،د /جتمع درج��ات االمتحان املهني
واملقابلة الشفهية للمجموعتني ب و ج ويتم
اكمال العدد املطلوب حسب الدرجات ،د/في
حال عدم ملء الوظائف املطلوبة يتم فتح
الوظائف مجدداً).
املفوضية على اخلط
وعقب صدور قرار رئيس الوزراء حمل الناجحني
املستندات املطلوبة وذهبوا إلى ال��وزارة ،لكن
كانت املفاجأة أن مفوضية اإلختيار للخدمة
املدنية القومية قد سبقتهم بتفسير القرار على
الطريقة التي تغطي على فسادها وتتيح لها
املناورة وإعادة تعيني قائمتها ،وادعت املفوضية
أن شرط البند (أ) ال ينطبق على مجموعة
الناجحني مع اعترافها بنجاح اجملموعة في
املراحل الثالث التي ذكرها رئيس الوزراء ،غير أن
مجموعة الناجحني تقدمت بطلب تفسير لدي
مجلس الوزراء بتاريخ 12نوفمبر 2021ولم تتلقى
اجملموعة الرد عليه حتى كتابة هذا البيان،
فلم يكن أمام اجملموعة خيار سوى اللجوء إلى
القضاء.
قرار وحكم قضائي
تقدمت مجموعة الناجحني بدعوى قضائية
لدى احملكمة العليا دائرة الطعون اإلدارية بتاريخ
 8ديسمبر  2021م وبتاريخ  30أغسطس 2022
صدر قرار احملكمة على النحو االتي( :إلغاء القرار
املطعون فيه بالرقم 2021/612بتاريخ  20أكتوبر
 2021الصادر من رئيس الوزراء االنتقالي فيما
عدا قبول املرشحني الذين اجتازوا اإلمتحان
اإللكتروني والتحريري في كل املواد واملعاينات)
وأشار القرار في التسبيب إلى أن تعني مرشحني
راسبني في اإلمتحان املهني مخالف لقانون
السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013م.
جدل الراسبني والناجحني
وبعد ص��دور ق��رار احملكمة توجه الناجحون
إلى جهات االختصاص فكانت االستجابة
كسابقتها من مفوضية اخلدمة املدنية التي
حتججت بأن احملكمة لم تشر إلى الطاعنني في
قرارها بينما ذهب مجلس الوزراء ومستشاريه
في حياكة العقبات التي تالها باستئناف ضد
قرار احملكمة ،أما وزارة اخلارجية ممثلة في مديرها
العام وعدت بتشكيل جلنة للنظر في املوضوع
فلم يكن أمام اجملموعة مرة أخرى خيارٌ سوى

محمد عباس بركة

اللجوء إلى احملكمة لتقدم للدولة ممثلة في
مفوضية اخلدمة تفسيراً قانونياً ملعنى النجاح
فتقدمت اجملموعة بعريضة استئناف ملزيد من
التوضيح بتاريخ  6سبتمبر 2022م وما زالت
لدي دائرة االستئناف للنظر فيها ،وقبل ان ترد
احملكمة على االستئناف تفاجأ الناجحون
بصدور إع�لان من وزارة اخلارجية يطلب من
املرشحني لوظائف الكوادر الوسيطة تقدمي
املستندات املطلوبة لتكملة إجراءات التعيني،
وعندما ذهب الناجحون إلى الوزارة تفاجأوا مرة
رابعة أن املقصودين باإلعالن هم الراسبني الذين
شملتهم قائمة الفساد في العام  2021وليس
الناجحني الذين اجتازوا االختبارات املؤهلة
للتعني في السلك الدبلوماسي.
خطوات تصعيدية
وبالنسبة للناجحني فان قضيتهم تهم كل من
له الرغبة في دولة حتترم شعبها وتتعامل معه
على قدر من العدالة واملساواة ،وناشد الناجحون
في بيان صادر عنهم أصحاب الضمائر احلية في
اجلهات ذات الصلة آنفة الذكر بضرورة االحتكام
لصوت احلق واجتياز امتحان العدالة واحلقوق
وإيقاف مهزلة تعيني دبلوماسيني رسبوا في
اجتياز معايير االختيار ليمثلو دولة لها تاريخ
يحتاج من يدركه ليقدمه للعالم ،وأعلن
الناجحون خطوات تصعيدية قادمة متمثلة في
الوقفات اإلحتجاجية والتصعيد اإلعالمي وكل
أدوات الشعب السوداني اجملربة في مثل هذه
الظروف.
مرافعة ودفوعات اخملتارين
وفي سياق متصل بالقضية يقول الدكتور وليد
الطيب وهو من اجملموعة التي شملها قرار التعيني
األخير الذي أصدرته وزارة اخلارجية :يقول وليد
(بعد االنتصار القانوني الذي حققته اجملموعة
اخملتارة للتعيني في وزارة اخلارجية بإلغاء احملكمة
العليا لقرار حمدوك بشأن اجملموعة لعدم
اختصاصه وتغوله على صالحيات مفوضية
االختيار يجب النظر إلى توجيه السيد وكيل
وزارة اخلارجية باستكمال تعيني اجملموعة اخملتارة
بأنه إعادة االعتبار ملؤسسات الدولة ،أخص هنا
بالذكر مفوضية االختيار والسلطة القضائية
ومن قبل ذلك االنتصار لوزارة اخلارجية نفسها
التي وضعت معيار النجاح في االمتحان املهني
ودخول املعاينات الشفاهية ثم فيه أيضا دفاع
عن نزاهة السادة السفراء الذين شاركوا في
املقابالت الشخصية للمتقدمني).
وأفاد وليد بأنه فيما يتعلق باجلدل حول صحة هذا
املعيار هناك خلط بسبب الفكرة الشعبوية
الشائعة بإنه النجاح هو من  %50فما فوق،
وهو غير صحيح حتى في اجلامعات السودانية،
فكثير من اجلامعات النجاح فيها من  40فما
فوق وبعضها يستخدم نظام (الكيرف) الذي
يجعل حتديد درجة النجاح متغيرة ومتحركة
على حسب النتائج العامة لالمتحان ،وذكرت
ذلك األستاذة اجلامعية الشهيرة البروفيسور
بلقيس بدري عضو جلنة (د.أمبدة) التي كونها
حمدوك وأشار كذلك عضو اللجنة السفير
عبداهلل خضر بشير إلى أن املعيار الذي أتبع
ال يخالف قانون السلك الدبلوماسي وجرى
العمل به في وزارة اخلارجية من قبل.
ويرى وليد أن احلملة التي أثيرت عند إعالن
النتيجة كانت استهدافا شخصيا لوزيرة
اخلارجية وقتها وحلكومة حمدوك نفسه
وإلى اآلن احلملة تدار من جهات سياسية،
موضحاً أن اجملموعة اخملتارة تضم مجموعة
كفاءات مهنية من أساتذة جامعة اخلرطوم

واجلامعات السودانية وموظفني في منظمات
دولية واملؤسسات احلكومية وغيرها.
مرافعة ودفوعات املبعدين
وبالنسبة حملمد عباس بركة وهو من الناجحني
في جميع امل��واد وبنسبة عالية وال��ذي��ن مت
استبعادهم من وظائف وزارة اخلارجية يرى أن
األمر برمته يعود إلى حالة التردي التي ضربت
القطاع العام بصفة عامة واخلدمة املدنية
بشكل خاص ،ويقول عباس (إن تعني راسبني
في وظائف السلك الدبلوماسي هو أمر مخالف
لنص قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
لسنة  1997تعديل 2013م موضحاً أنه متت
عملية قبول راسبني في هذه الوظائف نتيجة
محسوبية وفساد ال تخطؤه عني) مشيراً إلى أن
تقرير جلنة صديق أمبدة املشكلة من قبل رئيس
الوزراء السابق أكد ذلك.
ويرى عباس أن مايجري اآلن من تعيني لراسبني
في وزارة اخلارجية هو محاولة من جهات نافذة
في جهاز الدولة واملؤسسات ذات الصلة لتكملة
العملية رغم إقرار احملكمة بعدم قانونية األمر،
وأكد عباس أن هذا الفساد سيقوموا مبقاومته
بالطرق املشروعة بال شك كما أنهم سيقاضوا
املتسببني في األمر طال الزمن أم قصر ،مشيراً
إلى ان ما يقوموا به هو محاولة منهم إلصالح
جهاز اخلدمة املدنية ما استطاعوا .وأفاد عباس
بأن هناك إجراءات جتري اآلن في احملكمة العليا
لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد وأضاف قائالً
(رغم ذلك تتحجج اجلهات املعنية بقرار احملكمة
وهناك سعي ألستباق التطورات السياسية
التي ميكن أن تعيد األمور إلى نصابها ..علما بأن
قرار رئيس الوزراء السابق أشار بشكل أو آخر
بعدم قانونية تعيني راسبني وأصدر قرار بإجراء
مالحق كبدعة جديدة في تاريخ التوظيف في
اخلدمة املدنية).
وبالنسبة حملمد عباس بركة فإن ما يحدث اآلن
هو نقض واضح لكل مبادئ الثورة التي جاءت
لتخرج السودان من دائرة احملسوبية الضيقة
إلى رحاب املساواة والعدالة االجتماعية ،وناشد
عباس كل القائمني على األمر وكل قطاعات
الشعب السوداني للوقوف قوياً وجسدا واحدا
أمام تعيني الراسبني في وزارة اخلارجية ،العتبار
ان األمر عظيم ،فاخلارجية مؤسسة تعكس
وجه السودان وقضاياه في كل احملافل اإلقليمية
والدولية.
ميضي عباس في حديثه لصحيفة اجلريدة
ويقول إن الفساد في هذه القضية بائن بيان
الشمس في ضحاها ألن اجلهات اخملتصة تتعمد
باستمرار وإصرار صارخ لتعيني أشخاص غير
ذوي مقدرة أكادميية ،وإمنا اتخذوا من ضعف هذه
املؤسسات سلما يرتقون به إلى مآرب وغايات
تخدم مصالح شخصية لهم وملن يساندهم،
وشدد عباس على ضرورة أن يقف اجلميع سدا
منيعا ضد تنفيذ قرار الراسبني حتى نعيد
لوطننا هيبة منسوبيه املؤهلني خارجيا ،وأشار
عباس إلى أن اخلارجية ضربت بكل املساعي
القانونية ع��رض احلائط وتسعى لتعيني
الراسبني رغم عدم اكتمال امللف القانوني
سواء للراسبني أو الناجحني الذين يحتكمون
للقضاء.
سيبقى جدل الناجحني الذين مت استبعادهم
من وظائف اخلارجية ،وتعيني الراسبني في
وظائف اليستحقوها قضية تستحق تسليط
الضوء واملناقشة ..وستستمر معركة احلق
والباطل إلى أن تتحقق العدالة املنشودة لكل
أصحاب احلق.

حتقيق
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اختفاء ملف مدينة النور..

ومطالـــب بتشكيل لجـــنة تحقـــــيق..
مت االتفاق بني شركة جراند لالستثمار القابضة ووالية اخلرطوم علي قيام مشروع مدينة
النور في العام 2007م ووقعت وزارة املالية بوالية اخلرطوم على املشروع الذي يقع على
الضفة الغربية من النيل األبيض املالصقة له واملطلة عليه واملمتدة من الشمال إلي
اجلنوب وذلك علي شكل مثلث رأسه في الشمال بعرض تقريبي ( )900متر وقاعدته في
اجلنوب بعرض تقريبي يصل إلي ( )4000متر أو أكثر وبعرض يختلف من منطقة إلى أخرى
تبعاً ملنسوب النيل وحتد األرض شماالً علي بعد ( )2كيلومتر جنوب كبري اإلنقاذ مبحاذاة
النيل وحتى نهاية حدود الوالية جنوباً .
الخرطوم :سعاد الخضر

متابعات اجلريدة تك�شف عن اختفاء
ملف املدينة بعد و�صوله اىل نيابة املال العام

تورط قيادات
بالنظام البائد يف
جتاوزات بلغت �أكرث
من  114مليار جنيه

ال وجود ملقر
امل�شروع على �أر�ض
الواقع ولي�س
هناك �سوى الالفتة

وكشفت متابعات اجلريدة عن اختفاء
ملف املدينة بعد وصوله الى نيابة املال
العام وكانت مصادر مطلعة قد اكدت
الصحيفة عن تورط قيادات بالنظام
البائد في جتاوزات بلغت أكثر من 114
مليار جنيه مت تصديقها إلنشاء وقالت
ذات املصادر ( مت ضبط هذه التجاوزات
التي صرفت في املدينة والتي ال يوجد
إلدارتها مقر وال وجود للمشروع على
أرض الواقع ولم يكن موجودا فيها
سوى الالفتة مما يتطلب فتح حتقيق في
ملف املدينة ،وكانت نيابة املال العام قد
ألقت القبض على مدير احلسابات بوزارة
التخطيط العمراني في عهد النظام
البائد في أغسطس 2021م بسبب
تورطه في بيع أراضي مدينة
بعد أن اكتشفت السلطات أن أراضي
املدينة مت بيعها وأودعت عائداتها التي

ق��درت مباليني ال���دوالرات في حساب
مصرفي خاص ببنك قطر إال أنها لم
جتد أي أم��وال في احلساب مما دفعها
إللقاء القبض على مدير احلسابات
السابق بوزارة التخطيط بعد أن مت نقله
الى جهاز التحصيل املوحد .وفي ذات
السياق كان مدير ادارة االصول بوزارة
املالية بوالية اخلرطوم السابق خالد
الفرجابي قد طالب رئيس مجلس الوزراء
السابق د.عبداهلل حمدوك بالتحقيق

فى ملفات فساد والية اخلرطوم  ،واتهم
أمني عام حكومة والية اخلرطوم ورئيس
جلنة حصر االصول واملمتلكات وتكملة
التسليم والتسلم لالجهزة التنفيذية
لوالية اخلرطوم اتهمه بتعطيلها وأرجع
اتهاماته تلك جلهة أنه قام برفع عدة
مذكرات بها فساد ومن بينها موضوع
مشروع مدينة النور .ورغم اختفاء ملف
املدينة اال الوكاالت العقارية الزالت
تتبارى في عرض أراضي املدينة للبيع

وعرضت وكالة عقارية
مربع  3وهو احد املربعات السكنية
مبشروع مدينة النور ،واوضح أن املربع
يحده من الناحية الغربية شارع املطار
اجلديد  ،ويطل علي النيل االبيض عبر
واجهته الشرقية ،ويتاخمه من اجلهة
الشمالية برج مركز الصباحية املالي
والذي يتوسط ارض املشروع ،وأكد أن
القطع السكنية باملربع هي عبارة عن
قطع درجة أولى و يبعد هذا املربع عشرة
دقائق من وسط اخلرطوم.
وأوضح أن املربع يحتوي على اكثر من
الف قطعة سكنية مبساحات كبيرة
تتراوح بني  630الى  720متر مربع
،يتخللها العديد من املرافق اخلدمية
االساسية كاملدارس واملراكز الصحية
واملساجد واملالعب واالس��واق ،كما
يتميز املربع  3مبدينة النور بخدمات
اساسية ذات جودة عالية مثل خدمات
الكهرباء والتي يستخدم الكابيل
االرضي لتوصيلها للمنازل وخصصت
محطة ك��ه��رب��اء خ��اص��ة باملربع
باالضافة الى اجلهود املبذولة حالياً
الكمال شبكة الكهرباء واشار الى أن
قطع في هذا اجملال شوطاً كبيراً ،و
يتم انشاء محطة مياه داخل اخملطط
ينتظم املربع عدد كبير من الشوارع
وعرضت وكالة عقارية.
مربع  3وهو احد املربعات السكنية
مبشروع مدينة النور ،وهو املربع االكثر
متيزا ً من حيث املوقع  ،املربع يحده
من الناحية الغربية ش��ارع املطار
اجلديد  ،ويطل علي النيل االبيض عبر
واجهته الشرقية،ويتاخمه من اجلهة
الشمالية برج مركز الصباحية املالي
والذي يتوسط ارض املشروع ،وأكدت
أن القطع السكنية باملربع هي عبارة
عن قطع درجة أولى و يبعد هذا املربع
عشرة دقائق من وسط اخلرطوم.
وأوضح أن املربع
يحتوي على اكثر من ألف قطعة
سكنية مبساحات كبيرة تتراوح
بني  630الى  720متر مربع ،يتخللها
العديد من املرافق اخلدمية االساسية
ك��امل��دارس وامل��راك��ز الصحية
واملساجد واملالعب واألس��واق،
كما يتميز املربع  3مبدينة النور
بخدمات اساسية ذات جودة
عالية مثل خدمات الكهرباء
والتي يستخدم الكابيل االرضي
لتوصيلها للمنازل وخصصت
محطة كهرباء خاصة باملربع
باالضافة الى اجلهود املبذولة
حالياً الكمال شبكة الكهرباء
باملنطقة وقد قطع العمل في
هذا اجملال شوطاً كبيرا ً ،وتنشئ
حالياً محطة مياه داخل اخملطط
كما سيتم توفير خدمة الصرف
الصحي للمخطط .
ورغم اختفاء ملف املدينة اال أن
عروض اخرى لقطع أراضي املدينة
ظل إالعالن عنها مستمر على
القنوات الفضائية ومن املالحظ
أن كل هذه االراضي رغم امتالك
حكومة الوالية للمشروع إال أن
ملفها اختفى بعد وصوله الى
نيابة املال العام ويظل السؤال
معلقا أين أختفى ملف مدينة
النور  ،وم��ن هم النافذين من
النظام البائد الذين يقفون خلف
ضياع ماليني ال���دوالرات وهل
ستستجيب سلطات حكومة
والية اخلرطوم إلعادة فتح هذا
امللف الغامض؟.

فنية
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بعد انتشار مخدر (االيس) وسط الشباب..

الممثل غدير ميرغني :تأثير الدراما ظاهرا في مجتمعنا وغيرت كثيرًا من مفاهيمه

الفنان ايوب دعاش :الدراما التعبيرية أكثر مدرسة تأثر على
المتلقي ،وهنا يتم تحديد الطريقة التي نرغب في معالجتها به
ثمة قصص متداولة بصورة يومية عن ذلكم اخملدر (االيس) الذي
تفشى بصورة مخيفة وسط الشباب ،وفتك بحياة بعضهم ،تلك
القصص عدد منها يخرج الى املأل واآلخر يظل حبيس االضابير،
ومن أجل القضاء عليه البد من تضافر كافة اجلهود وابرزها الفنون
على اختالف ضروبها االبداعية ،خاصة وأن الفنون تعتبر أداة من
أدوات التوعية.
الخرطوم :رندة بخاري

مدير مكافحة المخدرات :هناك ضبطيات
مستمرة للمخدرات ،وما يُ علن عنه
باألجهزة االعالمية جزء قليل
حملة توعية
قبل ثالثة أسابيع ونيف استيقظت اخلرطوم
على خبر مقتل مطربة ال��راب ،التي قالت
والدتها في تصريح متداول عبر منصات
التواصل االجتماعي أن ابنتها كانت مدمنة
خملدر (االيس) الذي بدأت حمالت بالتوعية
بخطورته عبر موقع التواصل االجتماعي
فيس بوك.
املشكل واحلل
طفقنا باحثني عن أجابة لكثير من التساؤالت
عن أي��ن املشتغلني بالفنون من التوعية
مبخاطر مخدر االي��س؟ واول من سألناهم
هم أهل املسرح والدراما ،خاصة وأن لهم
دور كبير جتاه القضايا االجتماعية املمثل
غدير ميرغني أجابنا بقوله :الدراما تعكس
الواقع وجتسده بصوره فنية وممتعة وتوصل
الرسالة دون أي تعسف أو تخويف او تخوين
أو فرض رأي ..مثلما يفعل الدعاة ..واألئمة
واملعلمني ..اآلب��اء واألمهات ..واجملتمع في
عمومه ..الدراما تختلف بأنها تقدم املشكل
واحلل في قالب جميل ومقبول وبلغة صاحب
املشكلة ليس فيها تقعر أو تهديد أو وعيد،
بل طرح للمشكلة واحلل الذي قد يكون من
جانب املتفرج نفسه بعد رؤيته للمشكل..
ونرى تأثير الدراما ظاهرا في مجتمعنا ،ومت

ت�أجيل اجلمعية العمومية لأحتاد املهن
والفنان ا�سماعيل ح�سب الدائم :هديف
من الرت�شح خدمة الأع�ضاء

قال الفنان جنم الدين الفاضل للبساط
أحمدي أنه مت تأجيل اجلمعية العمومية
الحتاد املهن املوسيقية على أن تقام بعد
اسبوعني والسبب االول في التأجيل هو
سفر مجموعة من االعضاء خارج السودان
واجلدير بزكره ترشح ع��دد من الفنانني
ملنصب الرئاسة ابرزهم الفنان اسماعيل
حسب الدائم الذي قال للبساط احمدي
ان��ه يرغب في الترشح ليس طمعا في
املنصب وامنا من اجل خدمة االعضاء ومن ثم
يقدم لهم خدمات هم في حوجه اليها مثل
متليكهم بيوت وتوفير عالجات لهم ،ومضى
اسماعيل بالقول البعض يقول انني مؤمتر
وطني وردي عليهم (منو املا كان مؤمتر وطني
) وأنا فنان له مكانته في الوسط الفني.

هدى عربي بني
ن�سامي ال�شتا

تغيير كثير من مفاهيمه بواسطة الدراما وقد
اصبحت وسيلة استالب واستعمار ..انظر
لنظرتنا للمصريني واالتراك والهنود واالمريكان
واحساسنا بالضعف والدونية جتاههم .وذلك
ألنه مت غزونا واستالبنا دراميا وهي في املقام
االول وسيلة تعليم ومتعة ،ومتى ما حتقق
ذلك تكون قد أدت دورها ..الشباب يحبون
الدراما واملسرح ويستمتعون بذلك وقد قدمنا
جتارب عديدة للمسرح التفاعلي والذي يكون
اجلمهور مشاركا ويقدم احلل ويتبناه بعد ذلك،

وميكن للمسرح والدراما عموما مسرح ..راديو..
تلفزيون ..طرح هذا املشكل دون خوف أو تردد
وبفن ومتعة وسنرى أثر ذلك جناحا وبشرى..
وميكن تدريب الشباب بسهوله على تقدمي
املسرح ومناقشة مشاكلهم ومن بينها هذي
املشكلة التي تقض مضجع اجملتمع ّ
وتضر به
ومبستقبله ...ونراهن على ذلك.
تطهير املتلقي
الفنان املسرحي ايوب دعاش له جتارب في
مجال تقدمي العروض املسرحية التوعوية،
لذا كان البد من أن نسأله حول دور املسرح
والدراما في التوعوية مبخاطر مخدر االيس
دعاش قال :اوال دعونا نتفق انه في جانب من
الدراما اسمه (السايكو دراما) ويعني بالعالج
بالدراما.
“طيب عشان تخلي انسان يتعرى بينه
وبني نفسه ،البد من تقدمي دراما من الواقع،
أوال يحس انه املقصود من الفعل الدرامي،
يبدأ يتفاعل مع البطل يفرح لفرحه ويحزن
حلزنه ،ومن ثم يضع نفسه مكانه ،أن ما
يحدث له هو الذي مير بنفس االح��داث هذه
بعد ذلك (تسوقيهو) بي تسلسل احداث
اقرب الى الواقع من خالل الدراما التعبيرية،
ألنها أكثر مدرسة تأثر على املتلقي وهنا يتم
حتديد الطريقة التي نرغب في معاجلتها به،
أو بجانب في املوضوع يتم معاجلته بسالسة،
بذلك نكون دخلنا في قلب املتلقي وعقله،
ونبدأ في توصيل الرسائل التي نرغب فيها
ويحصل للمتلقي التطهير بعد أن يحدث ليه
اسقاط على االحداث من خالل حياته اليومية،
وهنا يسوقنا لي حاجة اسمها الصدق الفني

ألنه اذا استسهلت العمل الفني الذي تقدمه
ال تأثر على اجلمهور.
استهداف لتدمير الشباب
أطلق األستاذ عمار شيال مقدم برنامج
(كاآلتي) بقناة النيل األزرق حتذيرات خطيرة
بشأن تزايد انتشار اخمل��درات بالبالد وقدم
رسائل مباشرة جمللس السيادة وللوزارات
اخملتصة ومنظمات اجملتمع املدني ،بضرورة
التحرك العاجل الحتواء اخلطر الداهم الذي
يشكل مهددا كبيرا للبالد ،وقال بأن السودان
كان معبراً للمخدرات لكنه بات اآلن مركزا
لها ،وهذا جزء من االستهداف لتدمير الشباب
من خالل النشاط الكبير في ترويج اخملدرات

عمرو دياب يطرح �أول �أغانيه
يف عام  2023بعنوان( ..م�ضحوك علينا)

طرح النجم عمرو دياب أغنية اجلديدة «مضحوك علينا» ،والتي يفتتح بها عام  ،2023من كلمات
محمد البوغة وأحلان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد املنعم وميكساج و ديجتال ماستر أمير
محروس وتسجيل اندرو داوود وشيري
شكري ،ويأتي طرح األغنية بعدما روج
لها الهضبة ببرومو مشوق نشره على
حسابه مبوقع «انستجرام» في بداية
العام اجلاري.
وكان عمرو دياب قد اختتم عام 2022
بأغنيتني ه��م��ا «ماتيجي نفك»
و»سينجل» وتصدرت األغنيتان
تريند مواقع التواصل االجتماعي
فور طرحهما ،خاصة أنهما
تصدرا محركات البحث عبر
اإلنترنت.
أغنية «ما تيجي نفك»
كلمات وحلن محمد يحيى ،توزيع وسام عبد املنعم ،مكساج وديجيتال ماستر أمير
محروس ،وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ،أما أغنية «سينجل» من كلمات بهاء
الدين محمد ،حلن عزيز الشافعي ،توزيع وسام عبد املنعم ،مكساج وديجيتال ماستر
أمير محروس ،وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.
وأحيا مؤخراَ النجم الكبير عمرو دياب حفالً غنائيًا بدولة الكويت ،وقدم خالل احلفل
باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره ومحبيه ،وذلك ضمن احلفالت
التي يحييها جنوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

دشنت الفنانة هدي عربي (السلطانة) اغنيتها اجلديدة التي حملت اسم (نسامي الشتا) من كلمات
وأحلان أحمد كوستي وحققت األغنية في وقت وجيز من نشرها عبر منصات التواصل االجتماعي
أعلى نسبة استماع عالية ،وهدى تعتبر من األصوات النسائية التي حققت جنومية كبيرة عبر ما
ّ
احيت عربي حفل
تقدم من أغنيات خاصة كما أنها أيضا جنمة مسارح بيوت االفراح وكانت قد
ناجح ليلة راس السنة.

ودخول أنواع خطيرة مثل األيس ،وطالب شيال
بأهمية العمل على ضبط الوجود األجنبي
بالبالد وتنشيط القيود الصارمة خاصة بعد
ارتباط الوجود األجنبي بتجارة اخملدرات واخلاليا
االرهابية ،وطالب اجملتمع باالرتقاء ملستوى
املسئولية في التعامل مع األجانب من خالل
مراجعة اجلهات األمنية قبل التعامل معها
فيما يتعلق بأيجار العقارات واملعامالت
التجارية االخرى .
ضبطيات مستمرة
هذا وقد أكد اللواء شرطة حقوقي سامي
حريز مدير االدارة العامة ملكافحة اخملدرات،
أن الضبطيات الكبيرة التي أعلنت عنها
االدارة العامة للمكافحة مؤخراً مؤشراً
للنشاط واحلركة ال��دؤوب��ة في مالحقة
اجملرمني ومحاربة اخملدرات بناء علي اهتمام
وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة باخلطر الذي
يهدد اجملتمع ،وقال اللواء حريز في حديثه
لبرنامج كاآلتي بقناة النيل األزرق أن هناك
ضبطيات مستمرة للمخدرات ،وما يعلن
عنها باألجهزة االعالمية جزء قليل من ما
هو مضبوط ،وأشار الى أن هناك من يقومون
بحرب باردة من خالل استهداف السودان
باخملدرات التي تأتي من مصادر مختلفة منها
سواحل البحر األحمر واحل��دود الشرقية،
وأطلق اللواء حريز تطمينات بشأن اجملهودات
الكبيرة التي تبذل في اجتاه مكافحة اخملدرات
عبر احلدود واملوانئ واملطارات.

�أعالن
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Windle Trust International (WTI)
Job announcement – Logistics and Procurement Officer
Position: Logistics and Procurement Officer
Location: Based in Khartoum with travel to the field offices and outside Sudan as required
Reporting to: Country Director

SALARY: 500 USD gross per month pro rata (subject to statutory deduction for tax
and employer social insurance contributions). Net salary will be paid in USD.
BACKGROUND
Windle Trust International (WTI) is an International NGO that has been operating in Sudan since
1999. WTI challenges poverty and inequality by expanding access to, and improving the quality of
education and training, for communities affected by conflict, displacement, neglect or discrimination.
WTI manages a variety of donor funded education projects. Projects are delivered in close cooperation
with project donors, local partners and government departments.

Role:
Tomanage the logistical and procurement functions of WTI Sudan programme including
local and international procurement, equipment maintenance, asset management,
administration and IT support, in line with relevant WTI practices, procedures and policies
Key responsibilities
Logistics:
% In consultation with the Country Director, Programme Manager, Finance Manager
and Project/Field Coordinators implement and maintain standard practices, keeping
records to full audit trail standard and relevant donor regulations
% Ensure the purchase and delivery of supplies are done in timely manner
% Ensure the creation and maintenance of accurate and up to date supplier information
and market prices databases for regularly purchased items including creation of
preferred supplier’s agreements for regularly purchased items.
Transport:
% Oversee the maintenance of vehicles and motorcycles and maintain routine
preventive maintenance of vehicles so that these are available for programme
activities meeting safety requirements
% Maintain a file for all WTI vehicles and motorcycles with all relevant information and
repair and maintenance records.
% Identify suitable workshops for all WTI vehicles including the field to ensure that
preventive and other repairs are carried out in a timely manner.
Procurement:
% Maintain adequate documentary evidence as required by WTI’s procedures and
policies and donor regulations.
% Carry out quotations and tenders as required according to WTI’s procedures and
guidance to ascertain best value for money in order to select the most effective
suppliers
% To carry out procurement of supplies and services as authorized by the budget holder
following WTI’s procedures and policies. Any deviation from standard procedure
must be authorized by Country Director in consultation with the Finance Manager.
% Maintain supplier list both for routine and emergency supplies and conduct regular
market survey and keep the record for preparing future budgets.
% After regular intervals or after major procurement complete supplier evaluation
in order to document the performance of the supplier and update supplier list
accordingly
Security:
% Participate in monitoring of the security situation. Implementation of WTI Security
Policy in conjunction with the Country Director. Participate in UNDSS/INGO security
meetings where required by the Country Director
% Manage WTI’s unarmed guards ensuring that contract are delivered and that the
contract is renewed in timely manager.
% Ensure first aid kits and emergency supplies are up to date in Juba and field offices
Administration:
% Assist the Country Director, Programme Manager and Finance Manager in overseeing
and monitoring asset management conducting regular physical checks on assets
and inventory items and always ensuring proper control of all equipment
% Maintain all relevant log filing systems
% Book travels as required for staff and others who may be associated with programme
delivery
% Ensure that the structure in the office, electricity, water supply are in working order
and any faults being reported and repaired promptly.
Other Duties:
% Help with other work when required
% Promote good communication and sharing of information
Person Specification and Qualification:
1. Graduate (Bachelor degree with grade of at least good) with an appropriate professional
qualification
2. Minimum of 2 years relevant experience in the charitable sector and Non-Governmental
Organization, preferably International
3. Excellent written and spoken communication skills, including good knowledge of
English language and fluency in Arabic
4. Competent IT skills, including ability to use Microsoft Office (especially, Word and Excel)
5. Good organisation skills
6. Flexibility and ability to fit in to a small, hard-working team
7. Ability to deal in a friendly and helpful way with people of different nationalities and
backgrounds is essential,
8. Sympathy with the aims and objectives of the organisation
How to apply:
Interested applicants are advised to send their applications (CV, all supporting documents and cover
letter explaining why they want the job and how they meet the job specifications)to the Labour Office
at HAC Federal Office, Gamhouriya Street and a copy of application to Windle Trust International
Office, Street 35, El - Amarat.

Closing date 14.1.2023

Windle Trust International (WTI)
Job announcement– Social Worker
POSITION: Social Worker
LOCATION:Khartoum
REPORTING TO:Programme Manager.
SALARY: 564USD gross per month pro rata (subject to statutory
deduction for tax and employer social insurance contributions). Net
salary will be paid in USD.
BACKGROUND AND ROLE:
Windle Trust International (WTI) is an International NGO that has been
operating in Sudan since 1999. WTI challenges poverty and inequality
by expanding access to, and improving the quality of education and
training for communities affected by conflict, displacement, neglect
or discrimination. WTI manages a variety of donor funded education
projects, which are delivered in close cooperation with project donors,
local partners and government departments.
KEY RESPONSIBILITIES:
The post-holder will assist with the implementation of the Refugee

Community Schools in Khartoum state through enhancing community
engagement and social and behaviouralchange component. He or she will
be responsible for undertaking community engagement and work with
target communities/schools, COR, education institutions and other structures
within WTI operation area in Khartoum state.

Key tasks include:
%

To help with establishing proper monitoring system for the refugee
community schools supported by UNHCR and WTI including:

o
o

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

establishing database for all sponsored schools,
Producing periodic reports on the community schools and
the students’ attendance records.

establishing and maintaining good relations with schools’management
and community leaders
keeping up-to-date information on the status of these schools and
their needs.
Establishing complaints handling mechanism and report any concerns
to WTI-UNHCR
Conducting regular monitoring visits to the community schools and
report their concerns/ complaints accordingly.
Assisting the Scholarship Officer in data collection, completing
missing information and establishing up-to-date filling system of the
beneficiaries .
Ensuring direct participation of the community schools administration
and the school community leaders in the planning and implementation
of the activities.
Working closely with concerned parties on conveying key messages
and coordinating their dissemination within the community through
various creative activities and initiatives.
Working towards raising community participation and ownership
towards the intervention, and build the capacity and empowerment
of the community school leaders.
Assisting in CBI/ATM distributions to students or parents
The Social worker may be required to carry out additional tasks and
activities in support of WTI’s operations. Other duties may be assigned
to support the Programme due to programme development or cover
for other members of staff during peak periods/absences.

Person Specification and Qualification:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Bachelor degree (second class or above) in social science, or other
relevant field.
Minimum of 2 years’ relevant experience in the charitable sector
and Non-Governmental Organisations, preferably International
Organization
Minimum of 2 years’ experience in community engagement/
community schools and working with refugees or closely related field.
Excellent interpersonal and communication skills, including good
knowledge of English and fluency in Arabic.
Strong administrative and organisational skills and attention to details.
Enthusiasm, flexibility and ability to fit in to a small, hard-working and
dynamic team.
Strong computer skills
Ability and willingness to work under high pressure.
Commitment to and experience in working in a cross-cultural
environment.
Empathy with the aims and objectives of the organisation.

Closing date 14.1.2023
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مصر على الخط..

ماهية الدور المرتقب..
زيارة خاطفة ملدير اخملابرات املصرية ،اللواء عباس كامل  ،أفرزت عددا من التسريبات حول «ماهية»
الدور املرتقب الذي جعل مدير اخملابرات املصرية يحل باخلرطوم لساعات على الرغم من أن مصر
ظلت خارج مظلة هندسة املشهد السياسي السوداني الذي يتصارع فيه احلرية والتغيير واملكون
العسكري برعاية االليتني الثالثية والرباعية.
تقرير :حمدي صالح الدين

االنقسامات
وسط األحزاب،
الحركات المسلحة،
والمؤسسة العسكرية
وضع المصريين في
مأزق حقيقي

مراقب:
لجان المقاومة
نجحت في محاصرة
االنقالب مع اختالف
اآلليات واالدوات

كامل في اخلرطوم
واوردت تقارير صحفية أن كامل عرض
على األط��راف الرئيسية في املشهد
السياسي دع��وة حل��وار ”سوداني –
سوداني” في القاهرة لتجاوز اخلالفات
الراهنة بشأن”االتفاق اإلطاري”.
وكان كامل قد ألتقى ممثلني من اجمللس
املركزي لـ”احلرية والتغيير” ،وممثلني عن
“الكتلة الدميقراطية” التي رفضت
التوقيع على”االتفاق اإلطاري” ،باإلضافة
إلى قوى سياسية أخرى.
اعتذار
وقالت صحيفة الشرق األوسط الصادرة،
األربعاء ،إ ّن احلرية والتغيير ،الطرف
الرئيسي في االتفاق اإلط��اري املوقع
مع قادة اجليش في  5ديسمبر املاضي،
اعتذرت عن قبول الدعوة املصرية .وقالت
احلرية والتغيير ان هناك اتفاق إطاري
موقع بني أط��راف محددة من املدنيني
والعسكريني تأمل في دعم مصر له.
وأفادت املصادر ذاتها بأن مصر تسعى
لضم كتل أخرى لالتفاق ،مشيرة إلى أن
حتالف ”احلرية والتغيير” سبق وأن ناقش
هذه املسألة بوضوح في التفاهمات التي
سبقت التوقيع على االتفاق .وأضافت
املصادر أن احلوار مع الفصائل األخرى
مثل”الكتلة الدميقراطية” التي تضم
حركة ”العدل واملساواة” بقيادة جبريل
إبراهيم وحركة “جيش حترير السودان”
بزعامة مني أركومناوي ،قطع أشواطاً
كبيرة.
مسعى القاهرة
وأوضحت املصادر أن رئيس اخملابرات
امل��ص��ري ،ط��رح خ�لال ال��ل��ق��اءات مع
شقي”احلرية والتغيير” ،دعوة أقرب إلى
املبادرة البتداء حوار بينهما في القاهرة،
لكن مجموعة اجمللس املركزي اعتذرت
وفضلت أن يتم أي حوار بني األطراف
احملددة داخل السودان .غير أن مصادر
أخ��رى حتفظت على تسمية العرض
املصري بـ”املبادرة” ،ووصفتها بـ”حتركات
هدفها توسيع قاعدة املشاركة بالتأكيد
على وجود كتل حليفة لها في املشهد
السياسي”.
وبحسب املصادر فإن اجمللس املركزي
لـ”احلرية والتغيير”ّ ،
أكد للمسؤول
املصري أ ّن االت��ص��االت واللقاءات مع
حركتي”العدل واملساواة” و”جيش
حترير السودان” لم تتوقف ،وأن كل
امل��ؤش��رات ت��ذه��ب إل��ى ق��رب توقيع
احلركتني املسلحتني على”االتفاق
اإلطاري” ،مشيرة في الوقت ذاته إلى
مساعيها احلثيثة ملعاجلة االنقسام
داخ��ل احلزب”االحتادي الدميقراطي
ّ
يتزعمه محمد عثمان
األصل” الذي
امليرغني ،والذي يرفض جناح منه يقوده
جنل امليرغني ،جعفر الصادق ،التوقيع

على االتفاق اإلطاري ،بينما اجلناح اآلخر
قد وقع االتفاق.
حسن ينفي
وق��ال جعفر حسن ،الناطق الرسمي
للحرية والتغيير ،إن الوفد املصري طلب
عقد اجتماع بني احلرية والتغيير والكتلة
الدميقراطية ،قائال« :أوضحنا لهم إننا ال
نتعامل مع الكتل ،وإن االتفاق اإلطاري ال
ميكن إعادة النظر في نصوصه وأطرافه
مرة أخرى» .وتابع« :طلبنا من الوفد
املصري أن يدعموا هذا االجتاه».
مصر تبحث عن مصاحلها
ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م اصحاب
املصلحة في اتفاق سالم جوبا مسار
دارفور  ،دكتور الصادق محمد مختار،
يرى في حديثه ل»اجلريدة» أن السودان
مير بوضع مفصلي وتاريخي حساس
بعد م��رور اربعة سنوات من اسقاط
النظام االخواني وسط أمواج وتقلبات
في سياسة احملاور االقليمية والدولية،
الساعية خللق مصاحلها وإن كان البعض
على حساب السيادة السودانية ،وسط
تخبط سياسي وهشاشة أمنية ،وفراغ
دستوري ألكثر من عام كان يدير البالد
فيه تقديرات مكتب القائد العام زعيم
االنقالب العسكري ،ومجموعة قليلة من
احلركات املسلحة ذات الطابع االقليمي
والقبلي ،وبالتالي اصبح السودان غير
قادر على خلق أي استقرار سياسي يقود
البالد الى املسار الدميقراطي املدني ،والى
السالم الشامل في وسط هذا الكم
من التناقضات ،ويذهب دكتور الصادق
إل��ى أن الشعب ال��س��ودان��ي حافظ
على املقاومة مستمرة وسط تصميم
كبير على انهاء االنقالب وبدأ مرحلة
ج��دي��دة على اس��اس احلكم املدني

اخلالص والعودة الى مسار االنتقال،
واكمال الفترة االنتقالية ،والذهاب الى
االنتخابات احلرة وقد جنحت كل األطراف
الساعية في انهاء االنقالب واسقاطه
من احلرية والتغيير اجمللس املركزي
واالحزاب التي خرجت منها سابقا وجلان
املقاومة جنحت في محاصرة االنقالب
مع اختالف اآلليات واألدوات ،ولكن في
نهاية األمر جنحت القوى السياسية
في احلفاظ على رباطة جأشها وعدم
اخلضوع لالنقالب أو النكوص عن أهداف
الثورة ،والبعض توصل الى اتفاق إطاري
مع املكون العسكري يُفضي الى احلكم
املدني ،وخ��روج املؤسسة العسكرية
عن املعادلة السياسية وأرى أن مصر،
واحلديث لدكتور الصادق  ،قد دعمت من
قبل االنقالب العسكري وقبلها دعمت
اجمللس العسكري وهذا يؤكد أن القاهرة
كانت ج��زءا من مخططات االنقالب
ولكن مع تقدم املقاومة السودانية،
وقرب التوصل الى اتفاق نهائي يفضي
إلى تكوين حكومة جديدة وطنية ذات
توجه ثوري مدني ،حتاول القاهرة ادخال
العناصر ذات التوجه االنقالبي والتي
دعمت االنقالب للبحث عن مصاحلها،
وضمان املصالح التي وفرها االنقالب
للقاهرة ،وبالتالي هي حتاول أن تتعامل
مع ملف السودان عبر جهاز اخملابرات،
وهو طريق ي��ؤدي الى نتائج مختلفة
وخاطئة ،ولكن يبدو أن ذات املنهج ما
زال مستمرا ً لدى احلكومة املصرية في
التعامل مع السودان ،وهذا لن يقبله
السودانيون وال اجملتمع الدولي واالقليمي
وعلى القاهرة التعامل مع السياسيني
بنديّة لتكسب احترام الشعب واملواطن
السوداني ،واعتقد أن محاوالت ادخال

القاهرة للكتلة الدميقراطية ،الغرض
منه اغراق املشهد السياسي مبكونات
االنقالب وأدواته السابقة ،من نافخي
األب��واق االنقالبية وتثبيت مصاحلها
عبر هذه اجملموعة التي تدعي الوطنية
وهم أكثر بعدا ً عن الوطنية ،ويقودهم
طموحهم الشخصي نحو السلطة
ول��و ك��ان��ت على ح��س��اب الوطنية
نفسها واالنصياع للمخابرات املصرية
واالجنبية.
السؤال األهم
احمللل السياسي  ،م .محمد عبد
السالم ،يقول في حديثه لـ”اجلريدة»
خالل السنوات املاضية كانت مصر هي
الدولة اإلقليمية الكبرى التي يتداول
الشأن السوداني من خاللها ولم يكن
املصريون ببعيدين عن السودان في أي
حقبة تاريخية وذلك لالرتباط القوى
ملصاحلهم بالسودان ولكن موازين
القوى وتقاطعات املصالح في اآلونة
األخيرة أفرزت واقع جديد وصعدت دول
أخرى لها تأثير على املشهد السوداني
ومن أهمها السعودية واالمارات حتديدا ً
ووجد املصريون أنفسهم في تنافس غير
متوازن مع دول قوية اقتصادياً لها عالقات
متميزة معها ،باإلضافة إلى أن الوضع
في السودان أفرز وضعاً معقدا ً فاألحزاب
منقسمة بني ع��دد من التحالفات
واحلركات املسلحة ،وحتى املؤسسة
العسكرية منقسمة بني اجليش والدعم
السريع .هذا الوضع وضع املصريني في
مأزق حقيقي فمحاولة االنحياز الى أي
طرف سيكسبهم عداء الطرف اآلخر،
وحتى أن اجملتمع الدولي استبعد املصريني
من اآللية األهم في املشهد السياسي
وهي اآللية الرباعية والتي تضم أهم
ال��دول املؤثرة دولياً وإقليميا ،ويذهب
عبد السالم إلى أن كل ذلك يفسر ملاذا
أوفدت مصر مدير مخابراتها بدالً من
وزير خارجيتها الى السودان فالزيارة
تأتي انحيازا ً للمؤسسة العسكرية في
شخص الفريق البرهان ،أما لقاء عباس
مع اجمللس املركزي للحرية والتغيير
والكتلة الدميقراطية وطرحه ملبادرة
ملائدة مستديرة في القاهرة ،فهو لقاء
جملرد ملء برنامج الزيارة فقط وال يوجد
مقترح مصري جاد جلمع الفرقاء في
القاهرة ،بدليل أن اللقاءات لم يسبقها
تشاور وحتى اخلارجية املصرية كانت
بعيدة عنها وكانت النتيجة معروفة
سلفاً ،لكن السؤال األهم هو ما طبيعة
الدعم ال��ذي وع��دت القاهرة البرهان
بتقدميه؟

اخرية داخلية
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في كل االسواق يفترش الباعة االرض واحياناً
تقف سيارات او (تكاتك) وتستعني مبكبرات
صوت لتعلن عن بضائع بأسعار متدنية او
بعبارة أخرى أقل من سعر السوق.
يالحظ غياب السلطات سواء أكانت ممثلة
للمحلية أو اية جهات أخرى بينما تتواصل
هذه الفوضى.
الغريب في األم��ر أن بعض هذه املعروضات
املعروضة في الطرقات وبطريقة عشوائية
وحتت وهج الشمس وغبار الطرقات ومرور
املشاة ،معروضات غذائية من نوع املكرونة
واألرز واأللبان .وال أحد يتدخل ،او يسأل من أين
تأتي هذه السلع؟ وملاذا تباع بأسعار أقل بكثير
من اسعار (الدكاكني)؟ وما الهدف؟ وهل يربح
هؤالء الذين يبيعون هذه السلع الغذائية؟ وهل
هناك فائدة من بيعها بهذه الطريقة وهذا
االسلوب؟
ال بد أن هناك مقاصد خفية واسباب غير
حميدة من وراء هذه التصرفات فال ميكن القول
أنهم يريدون رفع املعاناة عن املواطن نيابة عن
الدولة الغائبة وعير مكترثة ملا يحدث!
ولكن اذا طالعنا هذا اخلبر فقد تتضح معالم
اجلرمية واملقاصد اخلفيفة ،فهؤالء بال شك
يوزعون هذه السلع ،وميكن احلكم من طريقة
العرض والتعبئة واالس��ع��ار التي ال تقبل
املنافسة.
اخلبر يقول :امتكنت إدارة اخملالفات بالتنسيق
مع مباحث التموين وحماية املستهلك مبحلية
كرري من ضبط اكبر مصنع عشوائي لتصنيع
املواد الغذائية واعادة تعبئتها وهي منتهية
الصالحية  .حيث مت ضبط عدد  700جوال عدس
منتهية الصالحية
وعدد  580جوال أرز
وعدد  378جوال لنب بدرة
وعدد  360كرتونة حالوة
منتهية الصالحية
كما مت ضبط عدد  4دفارات ممتلئة باملواد املنتهية الصالحية
وعدد  10مكنات تستخدم في إعادة التعبئة.
كما مت ضبط أرز وعدس فاسد وماكينات لتغيير
تاريخ انتهاء الصالحية.
وناشد الفريق املوحد حلماية املستهلك
املواطنني بضرورة التبليغ الفوري عن أي ممارسات

مقام ومقال
د.عبداللطيف محمد سعيد
magamwamagal2@yahoo.com

لماذا
ال ينزل هؤالء إلى األسواق؟
جتارية مشبوهة وعشوائية للجهات اخملتصة
عبر الرقم املعني.
نحمد إلدارة اخملالفات بالتنسيق مع مباحث
التموين وحماية املستهلك مبحلية كرري
هذه الضبطية ،يجب مالحظة حجم وكمية
املضبوطات ...ولكن نتساءل هل هناك
مخالفات اخرى لم تضبط حتى اآلن؟ بالتاكيد
االجابة نعم! والدليل ما يعرض باالسواق قكل
املؤشرات تدل على انه مخالف وانه خلفه هذه
املصانع التي جتد منافذ التسويق لبضاعتها
الفاسدة.
اما مناشدة الفريق املوحد حلماية املستهلك
املواطنني بضرورة التبليغ الفوري عن أي
ممارسات جتارية مشبوهة وعشوائية للجهات
اخملتصة عبر الرقم املعني ،فهذا حديث من
باب (عملنا العلينا والباقي على اجلمهور)!
فاجلمهور ليس لديه الوقت وهو يكابد ويبحث
عن بضع جنيهات ملواجهة متطلبات احلياة
اليومية ومنها هذه السلع التي تباع له
باسعار متدنية تسد حاجته وحاجة العيال
اجلوعى باملنازل في بلد يعاني اغلب مواطنوه
من الفقر ويعيشون دون احلد االدنى للفقراء
حسب االحصاءات العاملية ،فهل نتوقع من
هذا املواطن التبليغ عن السلع الفاسدة او
(ممارسات جتارية مشبوهة وعشوائية)؟
مل��اذا ال ينزل ه��ؤالء الى االس��واق ليشاهدوا
بأعينهم ما يحدث فيها من فوضى وطريقة
عرض وبيع لالغذية والسلع االخرى؟ فاالمر غير
مخف أو ميارس في اخلفاء بل على عينك يا تاجر
وفي وسط األسواق!
واهلل من وراء القصد

لم تشهد دولة في العالم ال في الزمان الغابر وال في
التاريخ املعاصر إستشراء حلالة (الضحك على الذقون)
وإستمراء (إستغباء) شعبها كما يحدث في عهدنا
املشئوم هذا ،أما بالنسبة لي فقد َّ
تأكد لي ان أمر
مستقبل البالد والعباد هو مُج َّرد (ملهاة) أو أقل من
ذلك شأناً بالنسبة لقادة إنقالب  25أكتوبر املشئوم وفي
مُقدمتهم رأس الدولة ،الذي وعبر تصريحات وإجراءات
وحترًّكات كثيرة أثبت مبا ال يدع مجاالً شك معاناته
الشخصية واملؤسسية من إنعدام الرؤية واملسئولية،
وأن إدارت��ه للبالد عبر الوقائع واألح��داث و(الورطات)
املُتتالية ،تسير وفق ما إتفق وبـ (البركة) وحتت شعار(كل
شيء يهون ما دُمنا على الكرسي جالسون) ،تصوَر
أخي القاريء أن يدعو رئيس الدولة وهو أعلى سلطاتها
والقابض على كل مراكز سطوتها ونفوذها دون مُنافس،
وال كابح تشريعي ودستوري ،وبال واعظ أخالقي وقيِّمي
وإنساني ،مجموعة من القادة العسكريني واألمنيني
ليُعلن لهم وللشعب السوداني عن ما أسماه مخاطر
املخُ دِّرات على مستقبل الشباب وأمن وسالمة البالد،
ثم إتَّهم (بعض) املُنَّظمات بتلقيها أمواالً استهدفت
دعم التح ُّول الدميوقراطي ولكنها أيي تلك املنظمات
اجملهولة إستغلت تلك األموال في جتارة املخُ دِّرات ونشرها
في أوساط الثوار الشباب ،وكأن سيادته يُعيد ً
مرة
أخرى عرض مسرحية (كولومبيا اإلعتصام) بكل ما
إحتوت من سذاجة في حبكتها الدرامية ،وما الذي
أمر كهذا وقد
يدعو لإلجتماع بالقادة العسكريني في ٍ
زال الغموض عن القضية ؟ ،فبحسب التصريح أن
اجلرمية حُ دِّدت معاملها ،ومت إكتشاف وإدانة مُرتكبيها
من م َّ
ُنظمات ،فما الداعي (للبهرجة) اإلعالمية وقد
ً
ُمته قابال للمُ عاجلة بواسطة القضاء
أصبح األمر بر ِ
وعبر إجراءات الشرطة والنيابة العامة ،ثم ما الذي
مينع البرهان من إعالن أسماء وصفات تلك امل ُ َّ
نظمات
واجلهات إن وُجدت دالئل فعليه تُثبت تورَّطها في األمر،
ِ
ما يفوت على قيادات اإلنقالب وربابنة م َّ
ُخططاتهم التي
تستهدف مراوغة الشعب السوداني ومساومته حول
مطالبه املشروعة ،ضرورة (اإلستئناس) فيما يقولون
ويفعلون بفضيلة إحترام عقول الناس واإلعتراف ولو
على مضض بإتساع أُفق الشعب السوداني وإرتفاع
وحس ُه األمني ،خصوصاً
مستويات وعيه السياسي ِ
قتل وتشريد وإفقار منذ فض اإلعتصام
بعد ما عاناه من ٍ
وما بعد اإلنقالب وحتى يومنا هذا.
(البقول راس ْو مَوجْ عو
يقول املثل السوداني احلكيم ِ
تربُطولو ُكراعو) ،في إشارة إلى (بالدة) الطبيب املداوي،
الذي ال يستطيع حتى معرفة وحتديد موطن األلم وأُس

سفينة بوح
هيثم الفضل

نتائج حتمية !..

عن كل ما يحدث في البالد مثل ُه مثل عمر بن اخلطاب
دابة في الشام ،أن
الذي خشي عذاب ربه ج َّراء تع ُّثر ٍ
إنتشار املخُ دِّرات واجلوع واملرض واملوت برصاص الدولة
وبعدم ُ
القدرة املادية على التداوي ،والبطالة وتو ُّقف
حركة التنمية والركود التجاري الذي أصاب حتى
قطاع السلع الغذائية الضرورية ،ووجود أمثال جبريل
إبراهيم ومناوي والتوم هجو وبُرطم والناظر ِت ِرك على
رأس مُح َّددات مصير األمن اإلجتماعي واإلقتصادي
والسياسي في السودان وغير ذلك الكثير ،كلها
تعتبر مُج َّرد (نتائج حتمية) إلنقالبكم املشئوم على
مسيرة التح ُّول الدميوقراطي ووقوفكم في وجه إرادة
شعب السودان ُ
احلر املنتصر بإذن اهلل ،فقد كانت بوادر
اإلنفراجات السياسية واإلقتصادية والعالئقية الدولية
على مشارف اخلروج بالوطن من ُعنق الزجاجة إبان
تولي حكومتي حمدوك األولى والثانية بالرغم من ما
شاب بعض أدائها من إخفاقات أهمها (إستغفال)
العسكر لها في ملفات عديدة أهمها ملف السالم
الذي أنتج إتفاقية جوبا امل ُ َّ
لطخة بدماء أبرياء دارفور
ملا بعد ديسمبر اجمليدة ،لكنها أي احلكومة اإلنتقالية
بثبات
كانت تسير في معظم القطاعات اإلستراتيجية
ٍ
وفي إجتاهات صحيحة ومُثمرة ،من املؤسف أن يتَّه ُ
مكم
ِ
البعض بأنكم قمتم بإنقالبكم املشئوم فقط من أجل
إيقاف مسيرة التقدم اإلقتصادي والسياسي والعالئقي
الذي أحرزته حكومة حمدوك بالقدر الذي سيحرمكم
ُ
بالسلطة ،ومن املؤسف أيضاً أن تُشير
من (التمتُّع)
أصابع اإلتهام في ملف إستيراد املخُ دِّرات إلى ذات الدولة
وبعض مؤسساتها املنوط بها حماية الشعب من
هذا الداء اللعني ،مبا يعني يا سيدي الفاضل أنك
رمبا تستنجد مب َْن ليس ُ
له مصلحة في إنهاء األمر
والقبض على اجلاني احلقيقي والدالئل على ذلك
عديدة أهمها أن املخُ َّدرات في بالدنا (العجيبة والغريبة
األطوار واألحداث) ال يتم تهريبها وال إدخالها عبر
الصحاري والغابات والفيافي املوحشة كما يحدث
ً في كل بلدان العام ،أنها (تُستقبل) عندنا باألطنان
املعضلة ،ونقول ُللبرهان الذي يُفترض أن يكون ُطبيبا عبر ميناء بورتسودان ومطار اخلرطوم الدولي وبعض
ً
مُداويا جلراحات األمة من مُنطلق مسئوليته (الكلية) املطارات العسكرية.

تكنولوجيا
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�سماعات الر�أ�س ..ال�صوت املرتفع قد ي�ؤذي حا�سة ال�سمع ب�شدة

قد تتسبب املستويات العالية للصوت
بسماعات الرأس في حدوث أضرار بحاسة
السمع ال رجعة فيها ،وميكن جتنب مثل
هذه التأثيرات عن طريق وضع حد معني لرفع
الصوت بالهاتف الذكي مباشرة.
هواتف آيفون
توفر هواتف “آيفون” ( )iPhoneإمكانية
التحقق مما إذا كان مستوى شدة الصوت
مرتفعا بسماعة الرأس ،وهو ما قد يتسبب
في تلف حاسة السمع ،وإذا قام املستخدم
بتفعيل هذه الوظيفة في قائمة اإلعدادات
حتت بند “األصوات واللمس /أمان سماعة
الرأس” ،فإنه سيتلقى رسالة تنبيه ،ويتم
تقليل شدة الصوت تلقائيا في املرة التالية
التي يتم فيها توصيل سماعة ال��رأس
بالهاتف الذكي.
وميكن للمستخدم ضبط احلد األقصى
املرغوب ملستوى الصوت بوحدة “ديسيبل”،
وتأمني اإلع��دادات ضد عبث األطفال عن
طريق قائمة “اإلعدادات ثم وقت الشاشة
وبعدها القيود” ،ويبلغ احلد األعلى -الذي ال
يجوز جتاوزه باستمرار 85 -ديسيبال.
هواتف أندرويد
أما أصحاب الهواتف الذكية املزودة بنظام
“غوغل” (“ )Googleأندرويد” ( nA

 ،)droidفيظهر لهم استفسار بشأن
زيادة مستوى شدة الصوت عن احلد اآلمن،
إذا رغب املستخدم في زيادة مستوى شدة
الصوت؛ نظرا ألن زيادة مستوى الصوت ميكن

 Ringتطلق �أخريًا كامريا
ال�سيارة الأمنية CES2023#

في عام  ،2020أعلنت شركة  Ringعن وجود كاميرا
أمان لسيارتك تتصل بنظام أمن املنزل األوسع للشركة.
واآلن ،بعد وقت قصير من تاريخ اإلصدار اخملطط له في
عام  ،2021تفتح  Ringالطلبات املسبقة لـ Car
 ،Camأحدث عضو في عائلة األمان اخلاصة بها .توجد
كاميرتان ،إحداهما ملراقبة الداخل واألخ��رى تواجه
النافذة األمامية اللتقاط أي حوادث جديرة بالتأمني.
إذا شعرت أجهزة استشعار النظام بالذهول ،فسيتم
تشغيل التسجيل وتنبيهك عبر تطبيق  Ringلتظهر
لك ما يحدث .ومثل أي جهاز  Ringآخر تقريبًا ،هناك
ميكروفون ومكبر ص��وت ،مما يسمح لك مبشاهدة
(والتواصل) مع أي زائر غير مرغوب فيه يتربص في
سيارتك .باإلضافة إلى ذلك ،ستبدأ  Car Camفي
التسجيل تلقائيًا إذا قلت “ ،Alexaقم بالتسجيل”،
وقد مت تصميمها اللتقاط لقطات من محطات املرور.
كما أضاف  Ringأنه مثل منتجاتها األخرى ،سيكون
لديك خيار تنشيط التشفير من طرف إلى طرف ،ولن
يتم تنشيط التسجيل ما لم يتم تشغيله .وأضافت
أن مصراع اخلصوصية سيمكنك من حظر الكاميرا
الداخلية وامليكروفون عند اإلغالق .سيكون اجلهاز
متاحً ا للطلب املسبق اعتبارًا من اليوم ،ومن املتوقع أن
يبدأ الشحن في شهر فبراير .سيتم بيع Car Cam
للبيع بالتجزئة مقابل  250دوالر.

أن يضر بحاسة السمع ،وهنا يتعني على
املستخدم االستجابة لهذا االستفسار
وتأكيد زيادة مستوى شدة الصوت بالنقر
على زر “موافق”.

وباإلضافة إلى ذلك ،رمبا تكون الشركات
قد قامت بدمج وظائف في نظام أندرويد؛
حيث توفر شرك ة “سامسونغ” ( mSa
 )sungإمكانية حتديد مستوى الصوت عند
تشغيل امليديا حسب املتطلبات الفردية
ف��ي ه��وات��ف “غاالكسي”()Galaxy
الشهيرة ،وذلك عندما يتم توصيل سماعة
الرأس ،وميكن العثور على هذه الوظيفة في
قائمة “اإلعدادات ،ثم النغمات واالهتزازات،
وبعدها شدة الصوت”.
وإذا قام املستخدم بالنقر على أيقونة
القائمة ،ثم على البند “حتديد مستوى
صوت امليديا” ،فإنه يتمكن من ضبط احلد
األقصى لشدة الصوت ،وميكن االستفادة
من هذه الوظيفة عندما يتم منح الهاتف
ال��ذك��ي لألطفال م��ن أج��ل االستماع
للموسيقى ،كما ميكن تأمني شدة الصوت
املضبوطة ضد التغييرات عن طريق تعيني
رقم خاص.
وبالنسبة للمستخدم الذي يعتمد على
سماعات الرأس املغلقة صوتيا أو املزودة
بوظيفة “إلغاء الضوضاء الفعالة”
( ،)ANCفإنه يتم استعمال شدة صوت
منخفضة بشكل أساسي ،خاصة مع
وجود ضوضاء محيطة.

احجز موعد لإ�صالح هاتفك مع �شركة carlcare

نرى جميعاً ما قد قدمته لنا الهواتف
الذكية بداية من كونه أداة أتصال
سهلة ،والكثير يعتمد عليه بشكل
ك��ل��ي ف��ي عمله وال��ب��ع��ض اآلخ��ر
يستخدمه للرفاهية في أوقات الفراغ
حيث يوفر ألعاب عديدة ومشغل
للموسيقى ،كما أن��ه يستطيع أن
ينظم وقتك فهو وسيلة تنبيه ملواعيد
العمل واالستيقاظ وغيره ،ووسيلة
تتيح لك قراءة كل ما تريد في خالل
حلظات أي أنه كنز ال ميكن االستغناء
عنه في عصرنا ،وهذا الكنز يحتاج إلى
صيانة من وقت لآلخر ولذلك يجب أن
تكون صيانة هواتفنا من خالل توكيل
صيانة معتمد.
نبذة عن شركة كارلكير carlcare
تعد شركة كارلكير carlcare
العالمة التجارية الرسمية خلدمات
ما بعد البيع لشركات تكن و ( CTE
 )NOوإنفينيكس ( )Infinixوإنتيل
( )Itelوأُراميو ( )Oraimoوسينيكس
ً
أيضا العالمة
( ،)Syinixكما توفر
التجارية  Carlcareخدمات اإلصالح
والصيانة االحترافية لعالمات جتارية
تعمل ف��ي م��ج��االت أخ���رى تشمل
الهواتف احملمولة ،وأجهزة الكمبيوتر،
وأجهزة الكمبيوتر اللوحية ،واألجهزة
املنزلية ،وأجهزة اإلض��اءة ،ومنتجات
احلياة الذكية وخدماتها ،ومنتجات
الطاقة اجلديدة وخدماتها.
وكذلك سالسل التوريدات وكل ذلك
بقطع غيار أصلية بصيانة فورية،
تقدم الشركة عروض بشكل مستمر
 ،كما متلك يوم صيانة مجاني وهو

ً
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حسن السيد

وقفة احتجاجية للعاملني بوزارة
الثقافة واالعالم باجلزيرة

ينفذ العاملني بوزارة الثقافة واالعالم
بوالية اجلزيرة وقفة احتجاجية غد األحد
للمطالبة بتعديل األجور ودفع متأخرات
البدالت حتت شعار (أعرف حقك)

تعيني دبلوما�سيني را�سبني

يوم الثالثاء من نهاية كل شهر يقدم
فيه خبراء صيانة شركة كارلكير
خدمات كالتالي :خصم  50%على
بعض قطع الغيار ،خصم 100%
على األي��دي العاملة ،خصم 10%
على اإلكسسوارات ،خدمات مجانية
للفحص والسوفت وير والتنظيف
وسكرينه مجانية لشاشة بعض
املوديالت.
وتلك ال��ع��روض تتحدث باستمرار
وميكنك التواصل على املوقع الرسمي
للشركة أو االتصال مباشرة على:
 ،19538وتضم الشركة  7مراكز

صيانة واكتر من  2000مركز خدمات
للهواتف احملمولة.
احجز موعد اصالح هاتفك أون الين
تعمل الشركة على تطوير خدمتها
بصورة مستمرة وتوفير راحة مثلى
لعمالئها لذلك توفر شركة كارلكير
منوذج محدد ميكنك احلجز من خالله
موعد إلص�لاح هاتفك اخل��اص وهذا
النموذج يتضمن بعض املعلومات
حول نوع الهاتف والعطل الذي يواجه
هاتفك وعنوان ورقم هاتف لسهولة
تواصل ممثلي خدمة العمالء معك
للتأكيد على املوعد.

كلمات متقاطعة

�سودوكــــــو

غنيوة

خارجية االنقالب تشرع فعلياً في
تعيني دبلوماسيني راسبني في
امتحاناتها  ،وتتجاهل حق ناجحني
في االختبارات ،وتباشر ذلك بتمرير
الراسبني ضمن مجموعة ممن اجتازوا
اخلطوات الالزمة .

مقلوبة..
صورة
صورة مقلوبة..
�سقوط خزان مياه
�أثناء امللء التجريبي..

الأخرية
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ت�صدر عن �شركة قي�سان للإنتاج الإعالمي

الصباح الجديد
اشرف عبدالعزيز

عائدات (طلس)!!
ظلت الشركة السودانية للموارد املعدنية تزف البشريات
بزيادة انتاج الذهب كل عام  ،لكن رغماً عن اإلجنازات الكبيرة
التي ظلت تعلنها امل��وارد املعدنية ،إال أن عائدات إنتاج
الذهب ظلت بعيدة عن رغبات املواطنني ،في الوقت الذي
يعاني فيه مواطنون لتوفير لقمة العيش في معاشهم
اليومي.
اإلثنني املاضي أعلنت الشركة السودانية حتقيقها أعلى
إنتاجية للذهب في تاريخ قطاع املعادن في السودان خالل
العام املنصرم  .2022وأشارت تقارير رسمية إلى أن عائدات
الذهب صادرات حتى الربع الثالث من العام احلالي بلغ
 1,614.9مليار دوالر.
جتدني أقف إلى جانب كثير من اخلبراء االقتصاديني الذين
شككوا في صحة بيانات املعدنية وساورتهم مظان بأن
هناك تالعباً في إجمالي إنتاج الذهب املعلن رسمياً من
قبل احلكومة والبالغ  58طناً  ،ولعل أبرز املنتقدين هو
األستاذ عادل خلف اهلل اخلبير االقتصادي والقيادي بحزب
البعث العربي االشتراكي الذي إستند في شكوكه على
تقرير (أفريكا بزنيس) للعام املاضي ،بأن نصيب الشركة
السودانية للموارد املعدنية بلغ  18طناً ،ونوه في تغريدة
على موقع تويتر إلى أن نصيب الشركة يعادل  %32من إنتاج
الذهب ما يعني أن اإلنتاج اإلجمالي املعلن رسمياً هو 58
طناً ذهباً ،قيمتها نحو  3.5مليار دوالر ،وهو رقم متواضع
ج��داً ،مقارنة باإلنتاج الفعلي ،حسب بيانات محلية
متضاربة نشرت سابقاً ،إضافة إلى تقارير خارجية وتقديرات
للبورصات ومجلس الذهب ،هذا خالفاً إلنتاج الذهب الذي ال
يسلك القنوات الرسمية ،إنتاجاً وتصديرا ً وعوائدا ً من النقد
األجنبي ،رغم ضلوع عدة جهات رسمية في إنتاجه وشرائه
وتصديره ،الذي اصطلح على تسميته بالذهب (املهرب).
السودان ميكنه حتقيق عائدات ال تقل عن  5مليارات دوالر في
العام ،لو متكن من السيطرة على مورد الذهب .وسيكون
هذا املبلغ كافياً لتغطية العجز التجاري السنوي في
البالد ،الذي كان في حدود  3.77مليارات دوالر خالل األشهر
التسعة األولى من العام املنتهي ،وفقاً ملوقع تريدينج
إيكونوميكس.
من الواضح أن البالد ال تنقصها املوارد والثروات وفرص التقدم
واالزدهار واالعتماد على الذات ،وإمنا تنقصها السلطة واإلرادة
الوطنية الالزمة لسيطرة الدولة عليها وحشدها وتنميتها
وإعادة توظيفها وتوزيعها مبا يحقق االستقرار االقتصادي
واالجتماعي وال��ت��وازن في التنمية والنمو ،بشفافية
ومكافحة جادة الستشراء الفساد احملمي بالقانون.
منذ عهد اخمللوع جتد البشريات تترى بأن الذهب الذي
أكتشف عوضاً عن البترول ميثل بارقة أمل لتحسني معاش
املواطنني وكبح الغالء الطاحن لكن لم ينعكس ذلك على
حلحلة ومعاجلة قضايا و هموم املواطن والوطن.
في يونيو املاضي اتّهم مدير عام شركة املوارد املعدنية
مبارك أردول جهات حكومية لم يسمها بتهريب الذهب،
وأق � ّر بوجود بطء في تطبيق السياسات والتشريعات
ّ
املتعلقة بصادر الذهب.
وأعاب أردول على احلكومة عدم استعجال تفعيل تلك
السياسات ،ونفى عن نفسه تهمة التصرّف في عائدات
الذهب ،داعيًا إلى سؤال وزارة املالية عن بنود صرفها؟
وإذا كانت وزارة املالية تصلها هكذا إيرادات أين تذهب وملاذا
تزيد الضرائب واجلبايات على املواطنني في كل صباح !!

ذكرنا باألمس أن احملافظ السابق لبنك السودان ونائبه،
بعد اإلستغناء عنهما عادا للبنك بعد االنقالب ،وصرفا
جملة املرتبات من ( ٢٠٢٣الي  )٢٠٢٥ومعها اخملصصات
التي تشمل (املرتب ،بدل اللبس ،منحة العيدين ،حافز
االداء (البونص) بلغت مليارات اجلنيهات وذلك بحجة أن
ذلك متبقي فترة العقد ،صرفها لهما احملافظ الذي استلم
بعدهما (يعني كوز جديد بساعد كوز معفي ) في عملية
النهب املقنن ،فهذه اخلطوة وحدها تؤكد أن عودة الكيزان
للمرة الثانية كانت لسرقة مزيد من املال وليس إلستالم
االموال والوظائف التي سلبتها منهم جلنة التفكيك،
وهذا يعني أن ال أحد فكر في التوبة او أن يعود له مامت نزعه
منه ،لكنه يقرر نهب اموال جديدة فكيف ملدير متت اقالته
واخذ حقوقه كامله يعود ليصرف مرتبات االعوام  ٢٣و٢٤
و ٢٥مقدما وبال وظيفة !!
علي أن أوضح في الزاوية األولى (بدل اللبس) البالغ
وفات ّ
 ٣٧مليون (مليار) للمحافظ  ،و  ٣٣مليون لنائب املدير
يشمل كل النواب  ،مت صرف مبلغ  ٣٣مليار لكل واحد
منهم هذا يحدث ببنك مركزي لبالد تعيش فقراً طاحناً
اغلب األسر السودانية عاجزة عن توفير حق الرغيف ،
قاطعت األسر شراء احلليب واغلب االطفال يعتمدون على
وجبتني في اليوم والبنك ( لزومو شنو يلبسك ب  ٣٧مليار
وعايز تلبس شنو ) !!
ودفع البنك الذي يعيش فيه الفلول عيدهم املستمر
منذ انقالب البرهان وحتى كتابة هذه الزاوية مليارات
اجلنيهات لتنظيم االحتفال بعيد االستقالل داخل بنك
السودان ،نظمته مديرة املوارد البشرية باالنابة ومدير
املكتب التنفيذي ملكتب احملافظ واالحتفال برعاية احملافظ
نفسه ،صرفت له املاليني ليتم االحتفال بحضور ( الصور
املكبرة للمخلوع) ومعهم حق أن يكونوا اوفياء لهذا احلد
فالبشير حاضر وغائب (فسادهم مستمر).
لكن األخطر عزيزي القارئ هو أن بنك السودان فرع اخلرطوم
وبعد املراجعة وجدوا أن حسابه به فرق مبلغ (20,720,000
) ،مبلغ بال شك كان يحتاج لعمل حتقيق عاجل ومن ثم
تكوين مجلس محاسبة ،لكن ماذا حدث ،لم تتم محاسبة
املسئولني هناك النهم من عناصر النظام البائد ،فاملركزي
لم يقم بعمل اجراء حتقيق للحادثة صمت ألنه يعلم أن
الفلول ماعادت إال ملواصلة نهبها بشراهة ،ومن يستطيع
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Sabooha9988@gmail.com

بنك السودان فساد جديد ( )٢-٢
أن يجرؤ على التحقيق وهو نفسه يحتاج الى من يحقق
معه!!
وحتى عندما علم بعض املوظفني بالبنك بالفرق الذي لم
تتم معاجلته حتى يوم  ٢٩ديسمبر  ،قامت االدارة بتشفير
حساباتهم باملنظومة حتى ال يتم تسريبها
ولم يتوقف( الفساد اجلاري) للمستثمرين في النهب
من فلول النظام اخمللوع ،األخطر من هذا هو عملية تغيير
العالمات التأمينية لفئة االلف جنيه والتي اعترضت
عليها من قبل املدير العام الدارة اإلصدار  ،لكن ماذا فعل
املدير قام بايقافها عن العمل  ،فالذي يجمع احملافظ ومدير
عام مطابع العملة (مصالح مشتركة ) ال تقبل احد
يعترض طريقها.
ازيدكم حرفا من القصيد ،ادارة بنك السودان اآلن أعدت
مدراء من الصف الثاني من فلول النظام حتى يكونوا بدالء
للصف االول الذي يتوقعون إقالته من قبل جلنة التفكيك،
فالذين يعلمون انهم مغادرون اختاروا خلفاء لهم يرثوا
البنك من بعدهم  ،بنك مركزي جتري فيه كافة عمليات
النهب املصرفي بطرق مقننة وبتشفير واجتماعات سرية،
والسلطات العسكرية التي بيدها قرار وقف هذا العبث،
ال تفعل شيء ليس ألنها ضعيفة وعاجزة ،لكن ألنها
السبب الرئيس واملباشر في مايحدث ،فكيف أن تكون
أنت األزمة وتكون احلل !!
طيف أخير:
ماحدث لكرمية األمني العام للجنة التفكيك ،خزي وعار
واغتيال رخيص للشخصيات ريثما تكتمل املعلومات
الكاملة سيكون القلم حاضرا  

عصب الشارع!!!
صفاء الفحل
Safaa.fahal@gmail.com

المهنة مغتصب
لن يترك فلول الكيزان أبدا ً اساليبهم القذرة لإلنتقام
من خصومهم السياسيني وظلوا على إمتداد فترة
اغتصابهم للسلطة ميارسون أبشع الطرق في النيل ممن
يخالفهم الرأي بأقذر الطرق وإن تطلب األمر االعتداء
على أسرهم وأطفالهم اللذين ال ذنب لهم في هذه
املواجهة ضاربني بأخالقيات الشعب السوداني وحتى
تعاليم الدين االسالمي احلنيف عرض احلائط ويكفي
أن أحد منسوبي جهاز األمن في عهدهم إعترف أمام
محكمة قتلة الشهيد األستاذ أحمد اخلير بأنه معني
في جهاز األمن في (مهنة مغتصب) بال خجل وهؤالء
هم من (يجاهدون) للعودة للحكم مرة أخرى.
ومن ضمن عدم العقاب أساء االدب واستمر في جتاوز
القانون واالخالق معاً فهذا املغتصب والذي إعترف امام
القضاء دون خوف أو وجل أو حياء ينعم اليوم بحياة
كرمية داخل السجن وكأنه يعيش بفندق خمس جنوم
بينما تسعى قيادات بالدولة للبحث عن (مخرج) له
ومحاولة إجبار أولياء الدم على العفو وتعرض عليهم
مبالغ (ال محدودة) في حال التنازل والعفو كما تلعب
على عامل الزمن لنسيان تلك اجلرمية البشعة التي
التنسى أبدا ً والتغتفر.
من الواضح أن املغتصبني بعد تأكدهم بأننا نعيش دولة
بال قانون جلأوا إلختطاف طفلة بريئة كل ذنبها أنها ابنة
ألد أعداءهم األمني العام للجنة ازالة التمكني الطيب
عثمان واغتصابها ،معتقدين بأن هذا العمل القذر
سيكسر شوكة فرسان الثورة ويرهبهم وهم اليعلمون
بان تلك املمارسات ستزيد في االصرار على ضرورة تغيير
هذا الواقع املرير جذرياً وحتقيق دولة السالم واحلرية
والعدالة التي دفع شبابنا من ارواح ثمنا لها.
املشكلة أنه الج��دوى من مطالبة الشرطة بضرورة
القبض على مرتكبي هذه اجلرمية فهي مشغولة في هذه
الفترة في مطاردة الشباب العزل رغم وضوح القضية،
فالطفلة املغدورة قدمت تفاصيل كاملة عن نوع العربة
وأوصاف اجلناة وسيكون من اخملجل عدم العثورة عليهم
وتقدميهم للعدالة.
نحن بكل تأكيد نقف مع هذه األسرة امللكومة بغض
النظر عن الصراعات السياسية فأخالقنا السودانية
حتتم علينا ذلك وجتاهل األمر من اجلهات الرسمية
يعتبر استمرارا ً للخزي والعار الذي ظلت متارسه اللجنة
األمنية جتاه االحداث وهو لن يوقف مسيرة الثورة الظافرة
بعون اهلل.
الرحمة واخللود للشهداء.
واخلزي والعار للخونة والفاسقني.

يسألونك عن الثورات فقل ُ
لهم ،بأنّها عملية
لطريقة احلكم ،الغرض
تغيير جذرية شاملة
ِ
منها تغيير السياسة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية إلى ما هو أفضل ،ويسعى أهلها
الستخدامها كمطية لبناء نظام حكم أساسه
ُ
للمواطن من بعد حق
وتكفل
كرامة االنسان،
ِ
اختيار من ميثله ،في سن القوانني ،وفي اختيار
من ينفذونها على أرض الواقع ،والثورة يا هؤالء
ال تعني أن تتغيّر (فقط) أسماء الساسة،
وتظل أفعالهم باقية ،فالشعب في ثوراته ال
يعتبر الساسة أعداء يجب االنتقام منهم ،مّإنا
يعتبرهم ساسة فشلوا في ادارة الدولة بسبب
فساد بعضهم ،ولذلك يخرج الشعب لإلطاحة
بهم ،على أمل أن يتم تغييرهم مبن لديهم
ُ
القدرة على اصالح ما متّ افساده ،واالجتهاد في
ً
ُحاكمون بها
بناء مؤسسات اكثر عدال وحرية ،ي
ِ
فسد.
امل ُ ِ
ولذلك فقد خ��رج ثوارنا ينشدون التغيير،
بصدور عارية ،أن يواجهوا الرصاص
واستطاعوا
ٍ
ُ
دهش.
احلي ،وحققوا االنتصار امل ِ
فهل فشلت الثورة السودانية يا تُرى في احداث
التغيير املنشود..؟
أم جنح أعداءها في تعطيل مسار قاطرتها
بوضعهم للمتاريس أمامها..؟
ك��اذبٌ هو من يجزم بفشل الثورة التي قاوم
ُ
ح األدوات
شبابها ،واستطاعوا بالرغم من ش ِ
من اقتالع شجرة االنقاذ التي اهتم بها أهلها،
أولوها الرعاية ،واشبعوها بالسقاية ،واحاطوها
ّ
وظن أهلها
بالعناية ،غاصت جذورها في األرض،
بصمودها للنهاية ،فأي جناح أكبر من هذا يا
تُرى ،وقد راهن اجلميع بفشلها ،الختالل ميزان
القوة ،بثقل كفة احلكومة ،وامتالكها السلطة
والسالح ،في مواجهة ثوار ُع ّزل ،وما علموا بأ ّن
العزمية واالصرار والقوة التي سكنت قلوب هؤالء
ُ
(الع ّزل) رجحت في النهاية بكفتهم ،واستطاعوا
اقصاء االنقاذ من املشهد السياسي ،إذن فالثورة
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بال اقنعة
زاهر بخيت الفكي

ال تيأسوا ..نار الثورة ح ّية!!..
ناجحة ُ
بكل املقاييس.
كاذبٌ هو اآلخر من يقول بأ ّن أعداء الثورة جنحوا في
ايقاف املد الثوري ،وابطال مفعول الثورة ،ال يا هؤالء
فجذوة نار الثورة ما زالت مُتقدة ،ومنا ِفذ رياحها
املُعينة الشتعالها لم توصد بعد ،فبالرغم من
احملاوالت املُستميتة العداءها في اطفاء نيرانها،
واخماد جذوتها ،إلاّ أنهم لم يفلحوا في ذلك،
ُ
يحدث األن ،فهل استطاع البرهان
ودونكم ما
ومن شاركوه ،وبعد أكثر من عام أن يتقدموا
بانقالبهم خطوة واحدة لألمام ،ال وألف ال فقد
فشلوا في اخلروج من مُربع االنقالب الضيق الذي
ُ
أدخلوا فيه أنفسهم ،وأنّى ُ
لهمُ
اخل��روج ،وقد
غدروا مبن وثقوا فيهم ،ومنحوهم مساحات في
براح الثورة للمُ شاركة فيها ،ولالستقواء بهم
إلى حني أن يقوى ساق شجرتها ،وتتمدد فروعها،
ليستظل بها أهل السودان ،ويستجمون فيها
رهق السنوات الطوال.
من ِ
نقول للجميع ب��أ ّن األب��واب ما زال��ت وستظل
موصدة أمام من يُحاول اطفاء جذوة الثورة ،وأمام
من حاول استغالل هذه الظروف االستثنائية
املُعقدة ،للعودة بأهل السودان إلى امل ُ
ربعات
ٍ
شهد بنجاحها
البئيسة ،والتي جتاوزوها بثور ٍة
ِ
حتى األعداء ،ولم ولن ُ
نشك مُطلقاً في أ ّن حواء
السودان أجنبت من يستطيع أن يتجاوز بنا
وبثورتنا العقبات واملتاريس التي وضعها أعداء
الثورة أمام قطارها.

خبراء بزعمهم

تبرأ اجليش م��ن م��ن يسمون باخلبراء العسكريني
واالستراتيجيني الذين ظلوا ضيوفا على القنوات
الفضائية ،السيما ما بعد انقالب اخلامس والعشرين
من اكتوبر ،وقال اجليش أن اآلراء التي ترد من قبل احملللني
واخلبراء لدى استضافتهم بالقنوات الفضائية ،إمنا
هي آراء واستنتاجات وخالصات تعبر عن وجهات النظر
الشخصية حيال القضايا اخملتلفة..الرأي الرسمي
للقوات املسلحة تعبر عنه بيانات وتصريحات وإفادات
مكتب الناطق الرسمي املكتوبة أو الشفهية..تبرؤ
اجليش هذا من أولئك اخلبراء املزعومني ،ذكرني بحكاية
لي مع ميكانيكي تقمص شخصية خبير استراتيجي،
ولم ال (فمافيش خبير أحسن من خبير) ،اذ قادني حظي
العاثر ذات يوم للتعامل مع ميكانيكي مركب مكنة
خبير سياسي واستراتيجي ،سيارتي ال(نصف عمر
ونصف حجم) التي عيرني بها أحد السابلة بسبب
مضايقتي له في أحد الشوارع صارخا في وجهي (قايل
عندك عربية ،اختشي دي عربية بنات) ،كانت السيارة
تعاني عطبا بسيطا ،وقد أوقعني هذا العطب حتت
قبضة هذا امليكانيكي السياسي ،وال عجب أال يقولون
أن السودان بلد االربعني مليون سياسي ،فقد قضيت مع
هذا امليكانيكي (البراي) قرابة الساعة والنصف قضى
أغلبها في الهرطقة والطربقة والهترشة السياسية
واجليوسياسية على طريقته بدارجة مخلوطة باللغة
املهنية للميكانيكية..
لم يكن الناس ما قبل حرب العراق يعرفون من يسمون
باخلبراء واحملللني االستراتيجيني ،وبدأ فعليا سماعهم
بهم واالستماع اليهم مع اندالع تلك احلرب ،حيث درجت
الفضائيات التي تنقل يوميات احلرب على ملء فراغات
برامجها باستضافة أولئك اخلبراء املزعومني ،الذين كانوا
ينسجون سيناريوهات أقرب للخيال من احلقيقة ،ومن
يومها امتد مد هؤالء اخلبراء بزعمهم وصارت الفضائيات
تتبارى في استضافتهم ،واللوم هنا يطال الفضائيات
نفسها لترخصها وتبسطها في اطالق صفة خبير
استراتيجي ومحلل سياسي حتى ابتذلتها ،فابتلي
الناس بهم وبآرائهم التي ال تعدو أن تكون شطحات أو
رمبا هرطقات وخزعبالت ال أحد يعرفها وليس لها تفسير
علمي وال متت إلى العلم بصلة ،مثلهم مثل الدجالني
وضاربي الرمل وقارئي الكفوف ،ومن ذلك ما يالحظ على
من يسمون باخلبراء االستراتيجيني وباألخص العسكريني
منهم ،دفاعهم عن االنقالبيني وتبرئتهم لهم ولو
بالباطل ،فما إن يستضاف أحدهم في فضائية أو اذاعة
أو صحيفة ويسأل عن رأيه في االنتهاكات اجلسيمة
املفضية الى القتل التي تلغ فيها القوات املوكل اليها
فض مواكب الثوار السلمية ،إال وينبري لتبرئة هذه
القوات والدفاع عنها وايجاد املبررات لها ،يفعل ذلك
حتى العسكريني باملعاش ،رغم وضوح هذه االنتهاكات
الفظيعة وسقوط عشرات الضحايا ومئات املصابني ،مما ال
يترك مجاال النكارها أو االلتفاف على حقائقها الناصعة
املوثقة إال مكابرة ،وظل هؤالء اخلبراء بزعمهم وما انفكوا
يكابرون حني يواجهون بهذا السؤال احملرج لهم ،فيعمدون
الى (اللولوة والدغمسة) ومحاولة دمغ الثوار السلميني
بالعنف والتخريب ،في مسعى خائب ومفضوح لتبرئة
قتل املتظاهرين وسحلهم ،ولكن حتى في هذا التبرير
الفطير كانوا يكذبون ويلونون احلقائق بل يلوون أعناقها،
فهؤالء الثوار ليسوا حركات مسلحة مدججة بالسالح،
وامنا هم مدنيون عزل ليس في أيديهم سوى شعارات
قماشية أو ورقية ،وليس لهم سالح سوى حناجرهم التي
يهتفون بها ،مما يدحض أية حجة سخيفة حتاول عبثا
تبرير ضربهم بالرصاص احلي ،وأين في مناطق قاتلة في
الصدر والعنق وليس األقدام ،مما يكشف نية القتل املبيتة
مسبقا ،وليس فقط فض (الشغب والتخريب) كما
يدعون زورا وبهتانا..وخطورة حديثهم وتبريرهم لعمليات
العنف والقتل التي تقع من القوات األمنية واضفاء صبغة
قانونية لها ،أنها تكون مبثابة شارة خضراء وتشجيع
يدفعهم لالستمرار في ممارسة العنف املفرط واملميت،
بدال من أن يعترفوا ويقروا بهذه االنتهاكات الفظيعة
واملطالبة بلجم اجلنود من ارتكابها ومحاسبة اخملالفني
منهم..ولهذا حق للجيش ان يتبرأ منهم..

التليسكوب جيمس ويب يلتقط صورة
تنسف سيناريوهات تطور الكون
توصل العلماء إلى اكتشاف جديد ،بفضل تلسكوب
«جيمس ويب» ،التابع لوكالة «ناسا» األميركية،
ويتمثل في سيناريو جديد لكيفية تشكل مجرات
شابة تشبه مجرة»درب التبانة» التي تنتمي إليها
اجملموعة الشمسية.
وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،إن تليسكوب
«جيمس ويب» التقط صورا جديدة جملرات شابة عمرها
مليارات السنوات تشبه «درب التبانة» ،التي حتمل اسما
آخر هو «الطريق اللبني».
ويساعد اكتشاف هذه اجملرات ،التي حتتوي على قضبان
جنمية ،في تنقيح النظريات حول تطور الكون ،كما يقول
الباحثون ،الذين يعمل بعضهم في جامعة أوسنت في
والية تكساس األميركية.
وؤدي القضبان النجمية دورا محوريا في تطور اجملرات عن
طريق ضخ الغاز في مناطقها املركزية واملساهمة في
تكوين النجوم ،بحسب دراسة منشور في دورية «The
.»Astrophysical Journal Letters
تسلط الدراسة الضوء على العديد من اجملرات احللزونية
الضلعية التي يعود عمرها إلى  8مليارات سنة.
كانت دراسات سابقة أشارت إلى وجود هذه النوع من
اجملرات .يقول الباحثون في الدراسة اجلديدة إن الصور
التي جمعها التلسكوب السابق «هابل» ،لم تسبق
أن كشفت السمات النجمية لهذه اجملرات .وعلى سبيل
املثال ،ثمة مجرة ضلعية يطلق عليها اسم «-EGS
 ، »23205كانت الصور التي التقطت لها عبر «هابل»
تظهر أنها أكبر بقليل من «عالمة على قرص صلب»،
لكن الصور التي جمعها التلسكوب اجلديد «جيمس
ويب» ،تظهر أنها مجرة حلزونية جميلة مع وجود
قضبان جنمية واضحة».

