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عناصر من
اجليش

صري في ا
صحراء سيناء

بغداد

{ رام الله (االراضي الفلسطينية),
أ ف ب) - أعلن مسؤولون امس ان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الــراقـد مــنـذ األحــد في مــسـتــشـفى
قــرب رام الــله بــالــضـفــة الــغــربــيـة
احملـتـلـة يعـانـي من الـتـهـابـا رئـويا

ويتماثل للشفاء.
ـان وقــال الـنـائب الـعــربي في الـبـر
االسـرائـيـلي احـمــد الـطـيـبي وهـو
طـــبــــيب بـــعـــد ان زار عـــبـــاس في
مشـفاه ان عـباس الـبالغ من الـعمر
 83عـاما يـعاني من "الـتهـاب رئوي
ــضــادات احلـيــويـة" ويــتـعــالج بـا
مـضــيـفــا في تـغـريــدة عـلى تــويـتـر
"اعـتـقد ان الـرئـيس عـباس سـيـبقى

شفى أليام اخرى". في ا
ــســتــشـفى من جــهــته قــال مــديـر ا
حــيث يــعــالج عــبــاس ان الــرئــيس
الـفــلـسـطـيــني "يـعـانـي من الـتـهـاب
رئوي فـي الرئـة اليـمنى وقـد أعطي

العالج الالزم".
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ــســتــشـــفى ســعــيــد واكــد مــديـــر ا
سراحنـة ان عباس "يـتمائل لـلشفاء
ووضعه في حتـسن مستـمر". وكان
عــبـاس ادخـل لـلــمــشــفى االســبـوع
ــاضي حــيث اعــلن االطــبـاء بــانه ا

اجرى "عملية صغيرة" في االذن.
ــســتـــشــفى وعـــاد عــبــاس ودخـل ا
ـسـتـشـفى مـسـاء الـسـبت واعــلن ا
وقـــــتـــــهـــــا اجـــــراء صـــــورة رنـــــ
مغناطيـسي لالذن التي اجرت فيها
الـعـمـليـة اجلـراحـية وغـادر عـباس

ستشفى بعد وقت قصير. ا
غــــــيــــــر ان عــــــبــــــاس عــــــاد ودخل
ــســتــشــفى صــبــاح االحــد وكـان ا
يعـاني من ارتفـاع في احلرارة والم
في الــــــصــــــدر حــــــسـب مــــــا قـــــال

مسؤولون لوكالة فرانس برس.
ونشرت صور لـلرئيس الفـلسطيني
ـــســـتـــشـــفى وهـــو يـــتـــمـــشى في ا
االستشـاري القريب من رام الله في

الــضــفــة الــغـربــيــة احملــتــلـة والى
جانبه ولديه طارق وياسر.

وقال القيادي في حركة فتح جبريل
الـرجـوب بان عـبـاس التـقى االثـن
مـسـؤولـ فـلـســطـيـنـيـ في داخل
ـــســـتـــشــــفى وانه بـــحـث مـــعـــهم ا

االوضاع الفلسطينية الداخلية.
واكــد الــرجـــوب وكــذلك امــ ســر
ـنظمـة التـحرير الـلجنـة التـنفيـذية 
الـفـلـسـطـينـيـة صـائب عـريـقات في
مقـابلة عـلى تلفـزيون فلـسط ان "
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{ بيـروت - أ ف ب - قالت مـنظـمة
"هــــيــــومن رايــــتـس ووتش" غــــيــــر
ــصــري احلــكـــومــيــة إن اجلـــيش ا
ـــنــازل تـــمـــادى في أعـــمـــال هـــدم ا
والــبـنــايــات الـتــجـاريــة في شــمـال
سيناء ضمن حملته العسكرية ضد

تنظيم الدولة االسالمية.
ــنـظــمــة الــتي تــتــخـذ من واكــدت ا
نـيويـورك مـقرا لـها في تـقـرير نـشر
عـــلـى مـــوقـــعــــهـــا الـــرســــمي امس
الـثالثاء ان "أعـمـال الهـدم اجلـديدة
طــــالت مــــئــــات الــــهــــكـــتــــارات من
األراضي الزراعية وما ال يقل عن 3
آالف بــيت وبـنــايـة جتــاريـة فـضال
عن  600بناية  هدمها في كانون
الـثاني/يـنايـر وهي احلمـلة األكـبر
من نوعـها مـنذ بـدأ اجليش رسـميا

أعمال اإلخالء في ."2014
ـنــظــمــة انه تــبـ من وأوضــحت ا
خالل مجموعة من الـصور التقطها
القمـر الصناعي في الـفترة ب 15
كـــانــون الــثــاني و 14نــيــســان "أن
اجلــيش هـدم خـالل تـلك الــشـهـور
 3,600بــــنــــايــــة وجــــرّف مــــئــــات
الهكتارات من األراضي الزراعية".
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ـنظـمة الى ان الـسلـطات واشارت ا
ــصـريــة كــانت اعــلــنت في الــعـام ا
 2014عـن "خــطــة إلخالء الــســكـان
من شريط أمني عـازل مساحته 79
كـيـلـومـتـر مـربع يـشـمل كل مـديـنـة
رفح" الواقعة على احلدود مع غزة.
وقــال اجلـيش إن "اإلخالء مــطـلـوب
ـقاتـلـ واألسلـحة إلنـهـاء تهـريب ا
عـــبــر األنـــفــاق مـن غــزة" بـــحــسب

نظمة احلقوقية. تقرير ا
ـنظـمـة بأن اعـمال الـهدم وتـابعت ا

"يرجح أن اغلبها غير قانوني".
ــصــري عــمــلــيــة ويــشـن اجلــيش ا
كافحة عسكرية واسعـة في سيناء 
االرهـــاب بــــدأهـــا في الــــتـــاسع من
اضي أسفرت حتى شباط/فبراير ا
االن عن مـــقــتـل اكــثـــر من  200من
اجلـهـادي و33مــا يـزيــد عـلى 30

جنديا بحسب احصاءات اجليش.
ومـــنــــذ اطــــاح اجلـــيـش الـــرئــــيس
االسالمي مـحـمـد مرسي في 2013
بـعـد احتـجـاجـات شعـبـية ضـخـمة
تخوض قوات االمن وخصوصا في
شمال سيناء مـواجهات عنيفة ضد
مجمـوعات جهاديـة متطرفـة بينها
ــصــري لــتــنــظــيم الــدولـة الــفــرع ا
ـسؤول االسالمـية (واليـة سيـناء) ا
عن شـن عـدد كـبـيــر من االعـتـداءات

الدامية في البالد.
نظمة أن "أعمال الهدم وأوضحت ا
األخيـرة اشتمـلت أيضا عـلى بيوت
في منطقة أمنية عازلة جديدة حول
مــطـار الــعـريش بــعـد إعالن +واليـة
سيناء+ مسؤولـيتها عن هجوم (..)
استهدف وزيري الدفاع والداخلية
ــنــطــقـة" الـلــذان كــان يــتــفــقــدان ا

ولكنهما لم يصابا.
وقــالت ســارة لـيــا ويــتــسن مــديـرة
قــسم الــشــرق األوسط في هــيــومن
رايــــتس ووتش فـي الـــتــــقـــريـــر ان
"حتـويل بـيوت الـنـاس إلى أنـقاض
هـو جـزء من نـفـس اخلـطـة األمـنـية

احملكومة بالفشل التي ضيقت على
اإلمــدادات الــغــذائــيــة والـتــنــقالت

إليالم سكان سيناء".
ــصـري واضــافت "يــزعم اجلــيش ا
ـسـلـحـ أنـه يـحـمي الـنــاس من ا

ـــدهش االعـــتـــقـــاد بـــأن لـــكـن من ا
تدميـر البيـوت وتشريـد من سكنوا
ــكـان مــدى احلـيــاة هي إجـراءات ا

ستجعلهم أكثر أمنا".
ولـم يـــــصــــــدر اي رد من اجلــــــيش
ـصــري عـلى هـذا الــتـقــريـر حـتى ا

صباح الثالثاء.
ــنـــظـــمــة إنـــهـــا "ارســلت وقــالـت ا
رســـائل في  10و 11ايـــار/مـــايـــو
ـصـريـة  2018إلى وزارة الـدفـاع ا
وإلى مـحــافظ شـمــال سـيـنــاء عـبـد
الفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة
لالستعالمات للتقصي حول أعمال
الـهدم اجلـارية لـكن لم يـصلـها أي
رد". عـلى صــعـيــد اخـر  قــال مـكـرم
مــحـــمـــد أحـــمـــد رئـــيس اجملـــلس
األعــلى لإلعالم في مـصــر لـبي بي
سي إن "مـــــســــلــــسل 'أبــــو عــــمــــر
ــــصــــري 'الــــذي يــــعــــرض عــــلى ا

شـــاشـــات مـــصــــريـــة خالل شـــهـــر
س رمــضـان ال يــحـتـوي عــلى مـا 

السودان أو رئيسه أو شعبه".
ـسـلــسل روجع عـلى وأضــاف أن "ا
نـحـو جـيـد ومــا يـذكـره حـقـائق وال
س ذلـلك العالقـات ب يـتعـ أن 

." الشعب
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يــــأتي ذلـك بــــعــــد يــــوم واحــــد من
االحتجـاج الرسمي الـسوداني لدى
ـسـلسل ـصريـة ضـد ا اخلـارجـيـة ا
بـعـد إصدار اخلـارجـيـة السـودانـية
بـيـانــا في هـذا الـشــأن جـاء فـيه أن
ـطــيـة ـســلـسل يــكـرس صــورة  "ا
ســلــبــيــة تــلـــصق تــهــمــة االرهــاب
ـــصـــريـــ ـــواطـــنـــ ا بـــبـــعض ا

ـقــيـمـ أو الــزائـرين لــلـسـودان" ا
ـــا عـــدتـه الـــســـودان "مـــســـيـــئـــا

." للشعب الشقيق
واســـــتـــــدعت وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
ـــاضي الـــســـودانـــيـــة الـــســـبت ا
ــصـري لــدى اخلـرطـوم الـســفـيـر ا
أسامـة شلتـوت إلعالن احتجـاجها
رسميـا على عرض مـسلسل "يسيء

للعالقات ب البلدين".
صرية وطالب السودان السلطات ا
بــــاتـــخـــاذ الـــقـــرارات واإلجـــراءات
الالزمـة إليقـاف "محـاوالت بعـضهم
ـــكـــتــســـبـــات الـــبــلـــدين الـــعـــبث 

والعالقات بينهما".
ـصـريـة يــذكـر أن بـعض الـقـنـوات ا
تـعـرض مـنـذ مــطـلع شـهـر رمـضـان
صري" احلالي مسلسـل "أبو عمر ا
الذي يـتحـدث عن مصريـ مقـيم
في الــســـودان أثــنـــاء الـــتــخـــطــيط
ألعـــمـــال "إرهـــابـــيـــة" داخل مـــصــر

انطالقا من األراضي السودانية.
ـعــنـيـ وأوضــحت اخلـرطــوم أن ا
ــســلــسل اسـتــخــدمــوا لــوحـات بــا
سـيـارات سـودانـيـة مـعـتـبـرة األمـر
"مـتـعـلق بـالـسيـادة الـسـودانـية وال
يجوز التعامل معه إال بإذن منها".
واعـتـبــرت اخلـارجـيـة الــسـودانـيـة
العـمل الدرامي "مـسيـئا لـلمـصري

ـقـيـمـ في الـسـودان" ـ ا ــسـا ا
مـــؤكـــدة أنـــهم "مـــوجـــودون بــعـــلم
السـلطـات السـودانيـة وأن دخولهم
الى الـسـودان جـرى بالـتـنـسيق مع

صرية". السلطات ا
وأضاف الـبيان أنه "لم يـثبت تورط
أي مــــواطـن مــــصـــــري مــــقـــــيم في
الـــســـودان في أعـــمــال إرهـــابـــيــة"
مـــوضـــحـــا أن وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
الـسوداني بـاإلنـابة إدريـس محـمد
ـصري عـبد الـله طلـب من نظـيره ا
ــســلــسل ســامـح شــكــري إيــقــاف ا
خالل لـــقـــاء جــــمع بـــيـــنـــهـــمـــا في
العاصمة اإلثـيوبية أديس أبابا في

 أيار اجلاري.
وعــلى صـــعــيـــد مــتـــصل تـــقــدمت
ســـفــارة الـــســودان لــدى الـــقــاهــرة
صرية باحتجاج رسمي للخارجة ا
ــســلـــسل مــطــالـــبــة بــوقف ضــد ا

عرضه.
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وشـهــدت الـعالقــات بـ اخلــرطـرم
والقاهـرة توترا في الفـترة األخيرة
عـــلى صـــعــيـــد بـــعض الــقـــضـــايــا
الـشـائـكـة الـتي تـضـمـنت اتـهـامـات
وجـهـهــا الـرئـيس الــسـوداني عـمـر
ـصرية حـسن البـشيـر للـسلـطات ا
ـــــاضـي بـــــدعـم رمـــــوز الــــــعــــــام ا
ـعـارضـة الـذيـن يـقـاتـلـون الـقوات ا
احلـكــومـيـة الــسـودانـيــة في إقـلـيم
دارفور. كما أضـافت زيارة الرئيس
الــتـــركي رجب طـــيب أردوغــان إلى
اخلـرطوم في وقت سـابق من الـعام
اجلــاري إلى الـتــوتـر في الــعالقـات
مع القاهـرة خاصة فـي ضوء توتر
ـصـريــة مع أنـقـرة مـنـذ الـعالقـات ا
يـولـيو  2013عـنـدمـا عـزل اجليش
ـصـري الــرئـيس الـســابق مـحـمـد ا
مــرسي الــذي كــان من أهم حــلــفــاء

أردوغان.
يضـاف إلى ذلك أزمة سـد النـهضة
وهي القـضية اجلـدليـة العالـقة ب
مــصـر والــسـودان وإثــيـوبــيـا مــنـذ
اإلعالن عن بـنـاء الـسـد من اجلـانب
اإلثـــيـــوبـي والـــتي قـــال الـــرئـــيس
صري عبد الفـتاح السيسي عنها ا
ــفــاوضـات ـاضـي إن ا األســبــوع ا

بشأنها "حققت تقدما كبيرا".

الـرئـيس ابـو مـازن بــصـحـة جـيـدة
ويتماثل للشفاء".

الى ذلك أعلـنت مصـادر اسرائيـلية
وفـلسـطيـنيـة أن أسيـرا فلـسطـينـيا
معـتـقال في سجن إسـرائيـلي توفي
امس في مـسـتـشـفى قـرب تل أبـيب
بعـدما نقل الـيه اثر اصابـته بنوبة

قلبية قبل نحو شهر.
وقــــال نــــادي األســــيــــر أن عــــزيــــز
عـــــويــــســـــات فــــارق احلـــــيــــاة في
مـسـتــشـفى آسـاف هــاروفـيه حـيث

كثّفة. كان يرقد في غرفة العناية ا
ـنـظـمـة الـتي تـدافع عن وأضـافـت ا
حـقـوق االسـرى الـفـلـسـطـيـنـيـ أن
عـويسـات رحل عن  53عـاما عـلـما
بأنه كـان يقـضي منذ  2014عقوبة

دة  30عاما. بالسجن 
وبـحــسب نــادي األســيــر فـإن 216
أســيــرا فـــلــســطــيــنـــيــا تــوفــوا في
الـسجـون االسـرائيـليـة مـنذ احـتلت
الـــــدولــــــة الـــــعــــــبـــــريــــــة االراضي

الفلسطينية في .1967

من العـمر  73عامـا بفـأس بالـقرب
ـة في الـقـدس في من الـبـلـدة الـقـد
 ?2012وقــطع انــابـــيب الــغــاز في
مــنــازل اســرائــيـــلــيــة عــدة بــهــدف

تفجيرها.
ويـومــهـا افـادت مــصـادر قـضــائـيـة
اسرائيـلية ان عويـسات اعترف انه
قام بـذلك رغبـة منه في االنـتقام من
سجد االجراءات االسرائـيليـة في ا
االقـصى ومن العـملـيات الـعسـكرية

االسرائيلية في قطاع غزة.

يــقــيــنــا ان الــغــالــبــيــة من جــيــلــنــا الــذي زامن عــقــود الــســتــيــنــات
والـسـبـــعـيـنـات ولغـايـة الـثـمانـيـنـات يحـن لعـقـوده بـالرغـم من بعض
ا تـتـصـدرهـا احلـروب التـي فرضت آسي الـتي مـرت بـعـراقـنـا ر ا
عــلـــيه ولــغـــايــة احلـــصــار واالحـــتالل الــذي مـــرر عــلـــيــنـــا اكــذوبــة
ـقـراطيـة والتي قادتـنا الى ويالت مـازلنـا نعـانيـها  وهـنا لست الـد
ـر بل بـصـدد ـآسي والـويالت الـتي اذاقـتـنـا ا بـصـدد اسـتـعـراض ا
ـمـارسـات احلـيـاتـيـة الـتي عـلـمـتـنـا اسـتـذكـار الـقـوانـ واالنـظـمـة وا
حـيــنـهـا كيف نـحتـرم القـوانـ ونهـاب االخطـاء والتـجاوزات في كل
شـيئ  ويقيـنا ان الـفوضى العـارمة وغـياب السـلطـة والقانـون اليوم
ارسات جـعلت من اضي ومـايحمـله من جتـارب و يـجعـلنـا نقلـب ا
ـواطن العـراقي يـكون قـدوة حقـيقـية بـ الشـعوب الـتي اسـتـفادت ا
من جتارب الـعراقي وهي كـثيرة ومنـها جتربـة الكشافـة واخمليمات
الـكـشـفـيـة الـتي ظـهـرت في الـعـراق الول مـره قبـل مـئة عـام  وكـانت
ـدارس  وبكل تـاكيـد نحن جيل ـعارف عـلى طلـبة ا تـطبـقها وزارة ا
ن شاركوا فـي تلك اخمليمات الـكشفية في مـحافظاتنا الستيـنيات 
الـعــراقـيـة كـافــة وكـنـا نـتــلـهف بـتـســجـيل اسـمــائـنـا لـلــمـشـاركـة في
اخملـيمات الـكشـفية الـتي تقـيمهـا الوزارات التـي ذكرت وتسـاهم بها
مــنـظـمـات وجـهـات حـكـومـيـة وغـيـر حــكـومـيـة  لـيـعـلن عن اخملـيـمـات
الكشفية في بقعة من بـقاع ارض زراعية في احدى احملافظات يقام
دارس ومن مـختلف االعمار ويـشرف عليها اخمليم الكشـفي لطلبة ا
اسـاتـذه ومـخـتصـون في الـعـلـوم الـعـسـكـرية واالنـسـانـيـة والـتـربـوية
والفـنيـة  نعـم اخمليـمات الـكشـفـية الـتي شاركـنـا بهـا الكثـر من مرة
كـان لــهـا الـفــضل في تـعــلـيـمــنـا عـلـى الـصـبــر والـنـظــام واالحـتـرام
واالعتماد على النفس والطاعه وتغرس في نفوسنا احترام االخرين
وتعلم الصـغار والشباب عـلى حب الوطن ناهيك عن كـشف مواهبنا
الـثــقـافــيـة والــفـنــيـة  فــبـرزت مـن تـلك اخملــيـمــات مـواهب في كــافـة
اجملـاالت بـالــتـالي حـقـقت الـكـشـافـة اهــدافـهـا في تـربـيـة اجـيـال من
الطلـبة والطـالبات وبدال من قـضاء وقت العطـلة الصيـفية في وسائل
اللهـو الضائعة والـفراغ القاتل نذهـب الى معسكرات الـكشافة التي
صـارت تـقلـيـدا في الـعـراق ناجـحـا ونـافـعا لـلـتـربـية والـتـعـلـيم  نعم
وعـنـدمـا نــسـتـذكــر ايـام الـكـشــافه يـغـمــرنـا احلـنـ الـى ايـامـهـا بل
ـاذا اندثرت كشافتـنا ? وصارت في النسـيان وبكل تاكيد ونتساءل 
تتحمل وزارات كالـتربية والتعـليم والشباب وغيرهـا مسؤولية اندثار
الـكشـافة في وقت نـستـطيع اقـامة مـثل تلك اخملـيمـات التـي الحتتاج
الـى تـــمــــويل مــــالي ضــــخم خــــاصـــة ان االراضي الــــزراعــــيـــة في
محـافظاتـنا والرغـبة متـوفره للـجميع فـقط حتتاج الى ادارة حـكومية
واصــرار وتـخــطـيط واالهم حتــتـاج الـى وطـنــيـة وصـدق لــتـعــيـد الى
مخيماتنا الكـشفية احلياة للتخـلص من البطالة وضياع الشباب في
ـعـروف ان احلـركـة الـكـشـفـيـة في وسـائل يـنـبـذهـا اجملـتـمع  ومن ا
عمـوم دول العـالم قد اتـخذت بعض التـقالـيد الـعسـكريـة وعمـلت بها
مع االخـتالف اجلـزئي والــبـسـيط ومـنــهـا الـتـحـيـة
التي يـؤديـهـا الـكـشافـة  لـسـاريـة الـعـلم اخلاص
ـية وهـو علم مـوحد في بـاحلركـة الكـشفـية الـعا

كل انحاء العالم. 

ستشفى قبل مغادرتها  œUG—…∫ الرئيس الفلسطيني يقرأ جريدة في ردهة ا
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وأكّدت إدارة السـجون االسرائـيلية
وفاة عويسات مشيرة الى انه كان
ـــقــــاومـــة يــــنـــتــــمي الـى حـــركــــة ا

االسالمية "حماس".
واضـافت ان عـويـسـات أصيـب قبل
حــوالى شــهــر بــنــوبـة قــلــبــيــة إثـر

تعنيفه حارسا.
وكانت مـحكـمة اسرائـيلـية اصدرت
دة 30 قبل عـام حـكمـا بالـسجن 
عـامـا عـلـى عـويسـات بـعـدمـا دانـته
باصـابة مـسن يهودي مـتشـدد يبلغ
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تنـويه : هـذه قصـة من أدب احليـوانات تُقـرأ فقـط لألطفـال قبل الـنوم
لـغـرض الــتـسـلـيــة وهي حتـمل مــعـنى احلـكـمــة والـعـبــرة لـذا إقـتـضى
الــــــتــــــنــــــويه......                                                         
عروف بـأسم اخلرتيت أن      في سابـقة خطـيرة أراد وحيـد القـرن ا
ـزرعـة أحليـوانات والـتي تضـم مخـتلف حـقول ـسؤول أالول  يـصبح ا
احلـيـوانـات الـداجنـة والـبـريـة قـائال أمام اجلـمـيع: أنـا أضـخم حـيوان
زرعـة بشـكل جيد فأنـا أمتـلك جلـدا سمـيكا فيـكم وبإمكـاني إدارة ا
وجمجمتي أكـبر من جماجمكم وأمـتلك قرنا عظيـما فوق أنفي ال يقدر
بثمن هنـا أعترض اجلـميع عـلى كالمه وقالـوا له: أن ما يـتمتع به من
زرعة خاصة وأنه يُعاب صفات جسمانيـة غير كافية ليكـون مسؤول ا
عـلـيه التـهـور وبـعض الغـبـاء وأنه حيـنـمـا يثـور وبـسبب ضـعف بـصره
زرعة بـحاجة فإنه قـد يفقـد توازنه ويـدهس كل من يقف أمامه وأنّ ا
الى حـيـوان ذي عـقل كـبيـر وحـكـمـة راجـحة ال الى جـمجـمـة ضـخـمة

وجسم خشن!! .
إمـتــعض من كالمـهم فـهـو حـزم أمـره لـلـسـيـطـرة عـلى كـرسي رئـاسـة
قاطعة التي تنفذة  في ا زرعة ولذلك توجه الى كِبار الشخصـيات ا ا
غريـات للفوز ـزرعة وقدم لهم شـتى الهدايـا ووعدهم بأكـبر ا تتبـعها ا
نحـهم قرنهُ الثمـ بعد أن يفوز برضاهم ولكـنهم إشترطـوا عليه أن 

وافقة مباشرة على شرطهم!!.  زرعة ولم يكن له غير ا بكرسي ا
سـؤولية ولم وفعـال صدرت أالوامـر بأن يتـسلـم صاحـبنا اخلـرتيـت ا
ـزرعة ويقود يصدق أنه أصـبح األمر النـاهي الذي سيـقرر مسـتقبل ا
إدارتها ولكـنه واجه أول مشـكلـة حيـنما أراد أن يـرتدي بـدلة رسـمية
ـزرعة فـبـطـنـه الـكـبـيـرة وجـلـده الـسـمـيك لـلـظـهـور الالئق بـ أفـراد ا
يحوالن دون إلتـقاء أزرار الستـرة مع بيوتها ولذلك أصدر أول قرارا

زرعة!!. نع إرتداء البدالت في ا
ـزرعـة وأراد أن فــكـر اخلـرتـيت  في كـيـفــيـة إدارة شـؤون حـيـوانـات ا
يُـثـبت لـلـجمـيع أنه لـيس أقل شـأنـا من أي مـسـؤول سـابق ولذلك أراد
إحـداث ثـورة كـبـيـرة فـيـهـا ولـذلك أصـدر حــزمـة أوامـر بـعـد أيـام من
التفكير وألتأمل فقرر أن يكـون حقل الدواجن مسـكنا للكالب  وقام
بتحويل بـيوت القطط الى بـيوت للغزالن وأصدر أمرا بأن يتم  توزيع
الـثعـالب والـواوية بـ قطـعان بـقـية احلـيوانـات لضـمـان حصـوله على
زرعة وكلف مجموعة من أناث اخلنازير مهمتهنّ أخبار جميع أفراد ا
ـزرعة الـترويـج ألفكـاره وإقـامة مـظـاهر اإلحـتـفال خالل جتـواله في ا
سؤوليـة مخازن اللحم وأمرّ اخلرتيت اجلميع وكلفّ أحد الضـباع 
ـقررة بـالـتـقـشف في الـصرفـيـات وأن يـقـتصـدون بـوجـبـات الطـعـام ا
ؤتمرات ضغطا للنفقات ومنعَ اجلميع من السفر وإاليفاد وحضور ا
لــكـــنه إســـتـــثـــنى نـــفـــسه ومـــســاعـــديه اخلـــراتـــيت من كـل إجــراءات

التقشــــــف !!.
ـكـسرات ـزرعـة وهو يـتـناول ا جـلس اخلـرتيت عـلى كـرسي رئـاسة ا
ـنــاصب والـصالحــيـات ومن حـوله مــسـاعــديه الــذين   مـنــحـهم كـل ا
زرعة فجأة رنّ جرس الهاتف وإالمتيازات وأطلق أيديهم في إدارة ا
ـكتب اخلـرتيت رفع السـماعـة سكـرتيره أالول الذي ناول اخلاص 
الـسـمـاعــة بـعـجـالـة الـى سـيـده دون الـتــفـوه بـحـرف واحـد كـان أحـد
نصب ـقاطعـة الذين سـاهموا بـوصول اخلرتـيت الى ا تـنفذين في ا ا
تصل وراح يرحب تصل إرتبك اخلرتيت عندما سمع صوت ا هو ا
تـنفـذ قال: لـقد حـان دورك يا خـرتيت لـلوفاء بحـفاوة بـالغة غيـر أن ا
بـإلـتزامـاتك وإرسـال مـا وعدتـنـا به مـقابل الـكـرسي الـذي منـحـناه لك
رغم أن هناك من هو أحق منك وعليك أن تـرسل لكل واحد مـنا قرنا
له !! هـنـا ردّ اخلـرتــيت : ولـكـني يـا سـيـدي ال أمـلك سـوى قـرن فـوق
ـتنفذ : ليـست مشكلتي... أنـا ومن معي منحناك أنفي.    ردّ السيد ا
ـنــصب وأالن جــاء دورك لــتــسـديــد ديــنك لــنـا وإال ف... !! قــاطـعه ا
ساء سـتكون كل اخلرتيـت بسرعة: ال يـا سيدي سـأتدبر أالمـر وفي ا
الـقــرون عــنـدكم ثم أقــفل ســمـاعــة الـهــاتف ونــظـر الى مـن حـوله من
اخلــراتــيت مــتــأمال قــرونــهم الــضــخـمــة قــائال: حــان دوركم أعــزائي

اخلراتيت !!!!.   

بغداد
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{ عــدن - أ ف ب - قـتل خــمـسـة
ـنــيـ وأصـيب  18عـلى األقل
بـــجـــروح في قـــصـف بـــصــاروخ
كاتـيوشـا أصاب حيـاً سكـنياً في
وسط مـأرب اخلـاضـعة لـسـيـطرة
الـقوات احلـكـوميـة وسط الـيمن
حسـبما أفـادت مصادر طـبية في

دينة وكالة فرانس برس. ا
ـــصـــادر الـــطـــبـــيــة ان وذكـــرت ا

الصـاروخ سقط فجـر امس الثالثاء
على احلـي السـكني في مـأرب التي
تتـمتع بـنسـبة عالـية من االسـتقرار
ـناطق االخـرى في اليمن مقـارنة با

الغارق في نزاع مسلح.
w³Þ —bB

من جــهــتـهــا نــقــلت وكـالــة األنــبـاء
ــتـحــدثـة بـاسم الـرســمـيــة "سـبـأ" ا
احلكـومة عن مـصدر طـبي آخر في

ـديـنـة ان الـقصـف الذي أدى الى ا
مـقـتل الـيمـنـيـ اخلمـسـة واصـابة
الــســـكــان اآلخــريـن أصــاب ســوقــا
. واتهمت تـسوق شعبيـا يكتظ با
تـمردين احلوثـي الذين الوكـالة ا
يـسـيطـرون عـلى مـناطق قـريـبة من
مــأرب بــالــوقــوف خــلف الــقــصف.
ويـشـهد الـيـمن نـزاعا مـسـلحـا مـنذ
ســنـوات بــ الـقــوات احلــكـومــيـة

ـتـمـردين الذيـن يسـيـطـرون على وا
العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.
وشـهـد الـنـزاع تـصـعـيـدا مع تـدخل
الـــســـعــــوديـــة عـــلـى رأس حتـــالف
عـــســـكـــري في آذار/مـــارس 2015
ـعترف به دعمـا حلكـومة الـرئيس ا
دولــيـا عـبـد ربه مـنـصـور هـادي في

. تمردين احلوثي مواجهة ا
ني ومذاك قُتل نحـو عشرة آالف 
وأصيب أكـثر من  50ألفـا بجروح
ــتــحـــدة إن الــيــمن وتــقـــول األ ا
يـشـهـد أسوأ أزمـة إنـسـانيـة حـالـيا

في العالم.
وتـــتــهم الـــســعــوديـــة ايــران بــدعم
ـتـمـرديـن الشـيـعـة بـالـسالح لـكن ا

طهران تنفي هذا االتهام.
الى ذلـك جنت طـــــائـــــرة مــــدنـــــيــــة
سعـودية عـلى متـنها  151شخصا
ـــيت بـــعــدمـــا تـــمــكن مـن حــادث 
قـائدهـا من الـهـبوط بـهـا بسالم في

مــــطــــار في جــــدة رغم عــــدم نـــزول
إطـــاراتــهــا األمـــامــيـــة في حــادثــة

تسببت باصابة  53راكبا.
وأظهرت تـسجيالت مصـورة بثتها
الــقـنــوات احلـكــومــيـة الــسـعــوديـة
ـــــدرج الـــــطـــــائـــــرة وهي تـالمس ا
بـاجلـزء الـسفـلـي من مـقـدمـتـهـا ما
تسـبب باندالع نـيران للحـظات قبل
أن يـسـيــطـر قـائـد الـطــائـرة عـلـيـهـا

وينجح في توقيفها تماما.
Ê«dOÞ Àœ«uŠ

وقـال "مـكـتـب حتـقـيـقـات الـطـيران"
اجلهة احلكـومية اخملولـة التحقيق
ملكة ان في حوادث الطيـران في ا
الــــطـــائـــرة مــــســـتـــأجــــرة من قـــبل
"اخلــــطــــوط اجلـــويــــة الــــعـــربــــيـــة
الـــــســـــعـــــوديـــــة" وهـي من طـــــراز

"ايرباص ايه ."330
وكــانت الـطــائــرة في رحــلـة مــسـاء
االثـنـ من مـطار األمـيـر مـحـمد بن

ــديــنـة عــبــد الـعــزيــز الـدولـي بـا
ــــنــــورة إلى مـــــطــــار دكــــا في ا
بــنـغالدش وعــلى مــتــنــهـا 141
ـكون من راكـباً وطـاقم الطـائرة ا
عــشــرة أفــراد. وأثــنــاء الــرحــلـة
تعـرضت خلـلل فنّي في مـنظـومة
ــــا اســـتـــدعى الـــهـــيــــدرولـــيك 
بحسب مكـتب التحقيـقات تغيير
مسـارها والتـوجه بهـا الى مطار
لك عبد العزيز الدولي في جدة ا
"حـــيث هـــبـــطت (...) دون نـــزول
الـعــجالت األمـامـيـة وتـوقـفت في
درج". و اخالء الركاب نهاية ا
. عـن طــــريـق مــــزالـق الــــطــــوار
وتــعــرّض  52راكـــبــاً إلصــابــات
طـفـيـفـة بـيــنـمـا تـعـرضت راكـبـة
لــكـســور أثـنــاء عــمـلــيـة اإلخالء
بحـسب وكالـة االنبـاء السـعودية
الرسـمية الـتي أعلنت أيـضا فتح

حتقيق في احلادثة.


