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{ بــــــــاريـس (أ ف ب) - يــــــــتـــــــرأس
ـانـويل مـاكرون الـرئـيس الـفـرنسي إ
األربــعــاء اجــتــمــاعــا جملـلـس الـوزراء
مـخـصـصا لـكـاتـدرائيـة نـوتـردام التي
وعـــد بــتـــرمـــيـــــــــمـــهــا خـالل خــمس
ســنـوات قـبل أن تـقــرع الـكـنـائس في
الـبالد أجراسـها عـند الـساعة 18,50
بــعــد 48 ســاعــة عــلى كــارثــة أذهــلت
الـعالم. وسـيخـصص اجتـماع مـجلس
الـوزراء بــأكـمـله حلـريق الـكـاتـدرائـيـة
الـــذي ســـبب حـــالـــة من الـــذهـــول في
العالم وأعلنت جهات عدة استعدادها
لـتمويل تـرميمـها. وكان مـاكرون الذي
ألـــغى مــســـاء اإلثــنـــ خــطـــابــا كــان
يـفـتـرض أن يـعـلن فـيه إجـراءاته لـلرد
عـلـى أزمـة "الـسـتـرات الـصـفـراء" أكـد
في خـطاب بثه الـتلفـزيون من االليزيه
مـساء الثالثاء واستغرق أقل من عشر
دقــائق "ســنـعــيــد بـنــاء الــكـاتــدرائــيـة
لتصبح أجمل وأريد أن يتم ذلك خالل

خمس سنوات".
ــدة وعـــمل نــحــو 400 رجـل إطــفــاء 
نــحــو 15 ســاعــة إلى أن جنــحــوا في

إخماد احلريق صباح الثالثاء.
ـفـتـوحـة لـلـكـاتـدرائـيـة ومن األبـواب ا
يــظــهـــر مــشــهــد دمــار. فــمع انــهــيــار

الــسـقـف وهـيــكـله اخلــشـبي والــبـرج
غـطت قطع مـتفحمـة من احلطام أرض
ـعـروفان الـكـاتدرائـيـة. أما الـبـرجان ا
لـواجهـتهـا الغربـية فـقد بـقي سا

وعــثــر عــلى الــديـك الــذي كــان يــعــلـو
ـنهـار. وقـال سـكرتـيـر الـدولة الـبـرج ا
الـفرنـسي للـداخلـية لـوران نونـييز إن
ـبـنى الــذي يـبـلغ عـمـره 800 إنــقـاذ ا
سـنة  "بفارق ربع الـساعة او نصف
الـسـاعة". وأضـاف "بشـكل عام الـبنـية
صــامــدة" لــكن رصــدت "نــقـاط ضــعف

خصوصا عند القبة".
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ي وأكــد الــنـــائب الــعــام لــبــاريس ر
هـيـتس أن الـتحـقـيق الـذي بـدأ بيـنـما
كـانت النيران ما زالت مشـتعلة يتجه

إلى فرضية "احلادث العرضي".
وأوضــحـت الــنــيــابــة الــعــامــة إنه 
االســــتـــمــــاع إلفـــادات حـــوالـى ثالثي
شــاهـدا من عــمـال كــانـوا مــوجـودين
وقع اإلثـن ومـوظف مـكلـف أمن ا
وسيتم استجواب آخرين األربعاءء.
وصــرح وزيـر الــداخــلـيــة الـفــرنـســيـة
"لـديـنا الـيوم حـوالى خـمسـ مـحقـقا
يـــــعـــــمـــــلـــــون وســـــنـــــدرس كـل شيء

وسنكشف احلقيقة".

من جـهـته أكـد جـوليـان لـوبـرا رئيس
مـجـمـوعـة "أوروبـا إشـافـوداج" إحـدى
الــشــركــات الــتي كــانت مــوجــودة في
ــــكــــان أن كل إجــــراءات الـــسـالمـــة ا
"احــتـرمت". جتــمع مـئــات األشـخـاص
حتـت تمـثـال سـان مـيـشال فـي باريس
مــسـاء الـثالثــاء. وقـالت مــاتـيـلـد (27
ـؤمـنـة "كان من عـامـا) الـكـاثـوليـكـيـة ا
ــهم بـالـنـسـبــة لي أن جنـتـمع وكـنت ا
ــكـان أحــتــاج إلى الــقـدوم إلى هــذا ا
األمـر شكل صدمة لي (...) نحتاج إلى

الصالة مع إخوتنا وأخواتنا".
وفـي إطــار الـــتـــعـــاطف الـــذي أثـــارته
احلــادثــة في الــعــالم قــرعت كــنــائس
انــكـلــتـرا أجــراسـهــا مـسـاء الــثالثـاء
بـيـنمـا سـتقـرع أجراس الـكـاتدرائـيات
الـفــرنـسـيـة عـنـد الـسـاعـة  18,50من
األربـعاء "سـاعة بـدء احلريق" كـما قال

مجمع أساقفة فرنسا.
وعــــبــــر عــــدد من رؤســــاء الــــدول عن
تــضـــامــنــهم مع فــرنـــســا. فــقــد عــبــر
الـرئـيس األمـيـركي دونـارد تـرامب عن
"تــعـازيه" لــنـظـيــره الـفـرنــسي بـيــنـمـا
ــيــر حتـــدث الــرئــيس الـــروسي فالد
بـوت عـن "كنـز ال يقـدر بثـمن للـثقـافة
األوروبــيـة". مـن جـهــته أكـد الــرئـيس
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{ اخلـــرطــــوم (أ ف ب) - نُـــقل الـــرئـــيس
الــسـودانـي الـســابق عـمــر الـبــشـيــر الـذي
ــاضي إلى أطـــاح به اجلــيش األســـبــوع ا
ســجن في اخلـرطـوم وفـق مـا أكـد مـصـدر
مـن عــائــلــته لــوكـــالــة فــرانس بــرس امس

األربعاء.
ـصـدر الـذي طـلب عـدم الكـشف عن وقـال ا
هـويته ألسباب أمنـية "مساء أمس  نقل
عـــمـــر الــــبـــشـــيـــر إلى ســــجن كـــوبـــر" في

اخلرطوم.
وقـــال وزيــرالــدولــة األوغـــنــدي لــلــشــؤون
اخلـارجيـة أوكيلـو أور امس األربعاء إن
أوغـنـدا تـبحث مـنح حق الـلـجوء لـلـرئيس
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قـد تـكـون من حـسـنـات التـغـيـيـر الـذي حـصل  في الـعـراق  هـو االفـادة والـتـمتع
بــكـشـوفــات واجنـازات تـكـنــولـوجـيــا  االتـصـال واســتـخـدامـاتـه ..عـلى الـرغم من
اخملاطر  الـتي حتيط بالنشئ اجلديد   واخلـشية على تهالك التقـاليد االجتماعية
فـرط لـلـشبـكـة االلكـتـرونـية  وعـدم مـعرفـة الـيات ـتجـذرة  بـسـبب االستـخـدام ا ا
وحـدود  وطـبـيـعـة احلــريـات .. وهـذا نـاجت عن جـهل مـطــبق بـنـظـريـات االتـصـال

عرفي للحواسيب وباالستخدام ا
كونهـا تمـثل حالـة جديـدة تُمـارس من قبل فـئات متـنافـرة .. وسط بيـئة اجـتمـاعية
ثل هذا الـعطش االلكتـروني لكل ما هو جـديد. لكن ..وكما عراقـية لم تكن مهـيأة 
طروح للتصويت عليه في مجلس النواب .. يبـدو  ومن خالل قراءاتنا للمشروع ا
جند ان هنـاك رغبة جامـحة للعـودة الى أساليب األنظمـة الدكتاتـورية  التي تكبل
ادة (38) من الـدسـتور الـعراقي حـريـة التـعـبـير  وحـريـة النـشـر التي كـفـلتـهـا ا

شروع للشبكة االلكترونية . بحجة االستخدام غير ا
واد والفـقرات .. تقـود الى السجن الغـريب ان بعض العـقوبات الـتي تضمـنتهـا ا
ؤبـد  والى غرامة تصل الى خمس مليون دينار عراقي .. بحجة االساءة الى ا
ة الرمـوز الديـنيـة والوطـنيـة  في حـ ان ظواهـر  االبتـزاز االلكـتروني  واجلـر
االلكتـرونية  والقذف والتـشهير  واستخـدام  الصور واالسماء الوهـمية وغيرها

شهد السياسي والديني .  ..أشد خطرا وضراوة من التعرض الى رموز ا
ان بعض  االجـراءات التعـسفيـة التي يحـتويـها مشـروع القانـون  تفضح الـنيات
ــصـادرة احلــريــات الـعــامـة  ـبــيــته الـتـي تـريــد تـكــمــيم االفـواه  والــتــلـويح   ا
واالستخفاف باحلريات الشخصية  وزرع الرعب في صفوف الذين يستخدمون
االجــهـزة االلــكــتــرونـيــة من حــاســوب  وهـاتـف جـوال  وبــقــيــة االسـتــخــدامـات
راقـبـة  واحملاسـبـة  والتـهـديد االلـكـترونـيـة احلديـثـة  .. وجعـلـهم حتت مطـرقـة ا

هم الى احملاكم اجلنائية . بتقد
لـقـد جـاء في ديـبـاجـة مـشـروع  اجلـرائم االلـكـتـرونـيـة .. / انه يـهـدف الى تـوفـير
شـروع للـحاسـوب والشـبكـة االلكـترونيـة .. لكن احلـمايـة القـانونـية لالسـتخـدام ا
ـيـز كـثـيـرا  بـ ـواد والـفـقـرات / نـرى ان الـقــانـون ال  عـنـد قـراءتـنـا جلـمـيـع ا
شروع  والالمـشروع .. فتصـبح االستخدامـات كلها غـير مشروعة االستـخدام ا
شـرع القـانوني .. وهـنا تـكمن اخملـاطر الـتي ستـظهـر  في حالـة تطـبيق  بنظـر ا

القانون .
ويظهـر لنا  ايضا ..ان معظم االستخدامات التي لـها  عالقة بحرية النقد لقضايا
ال العام بـشكل غير الفسـاد واالنحرافات الـسياسيـة واالجتماعـية و استخـدام ا
قـصودة اصال  وكـأن القـانون جـاء ليـحمي الـطبـقات واالحزاب قانـوني .. هي ا
والشخـصيات الفاسـدة  و يتجاهل اهمـية وابعاد االستـخدام السياسي لـلشبكة
ا يـجـري في دهالـيز االلـكـترونـية  وضـرورات وجـود النـقـد والتـحلـيل والـتعـلـيق 

السياسة . 
ـكن تفـسـيره ـعلـومـاتـية حـمـال أوجه ..  وَمِـمَّـا تقـدم ..  يـصـبح  قانـون جـرائم ا
بـالــشـكل الــذي يـخـدم تــوجـهــات الـسـلــطـة الــسـيـاســيـة عــلى حـســاب احلـريـات
واد قـانـونيـة مـا انزل الـله بـها من الـشخـصـية  الـتي سـتكـون  مـكبـلـة ومقـيـدة 

سلطان وهي التي تتعارض اصال مع قوان احلريات العامة .
ـسـؤولـ في الـعـراق ..ونـتـيـجـة لـتـفـشي حـاالت الـفـساد .. الـثـابت.. ان مـعـظم ا
وكثـرة التـهم التـي طالت كـبارهم  و زعـماءهم وتـنظـيمـاتهم
.. كانت سـببا  لتحجيم استخدامـات الشبكة االلكترونية
  وجعل قـوانـينـها  تـخـدم رموز الـسلـطـة على حـساب
حــريــة الـفــرد  و حـريــة الـنــقــد  وحـريــة الـتــعـبــيـر  ..

واحلريات بكل الوانها وأشكالها. .

قــائـمـة الــدول الـراعـيــة لإلرهـاب إذا حـدث
تــــغــــيـــيــــر جــــوهــــري في قــــيـــادة الــــبالد

وسياساتها.“
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وعـــلـــقت إدارة الـــرئـــيس دونـــالــد تـــرامب
احملــادثــات بــشــأن تــطــبــيع الــعالقــات مع
الـسـودان بـعـدمـا أطـاح اجلـيش بـالـرئـيس
اضـي وأعلن أنه عـمـر الـبـشيـر األسـبـوع ا
سـيشرف عـلى فترة انـتقالـية مدتـها عامان

تليها انتخابات.
كــانت احلــكــومــة األمــريــكــيــة قــد أضــافت
الــسـودان إلى قـائــمـتـهــا لإلرهـاب في عـام
1993.ومـنع الـتـصـنـيـف وصـول الـسودان

نطقة" مع نـاقش "مستجدات األحداث في ا
مـلكة ـلك السـعودي بـحضـور ولي عهـد ا ا

النافذ األمير محمد بن سلمان.
وبـعد اسابيع من الصـمت حيال التطورات
الـســيـاسـيـة الـسـودانـيــة كـان لـلـسـعـوديـة
واالمــارات األحـد ردة فـعل مـقــتـضـبـة عـلى
االطـاحة بالـبشيـر حيث طالـبتا بـاحملافظة
عــلى "االســتــقــرار" و"االنــتــقــال الــســلــمي"
لـلسـلطة.وأعـربت السعـودية واالمارات عن
تــأيـيــدهــمـا لــقـرارات اجملــلس الــعـســكـري
االنـتقالي كـما وتعـهدت السـعودية بـحزمة

مساعدات للشعب السوداني.
ويــشـارك جـنـود سـودانــيـون في الـتـحـالف
الــذي تــقــوده الـســعــوديــة في حــربــهـا في

اليمن.
n U×² « ·«b¼«

وأعــلن مــســؤول عـســكــري سـودانـي رفـيع
اإلثـنـ أن اجلـنـود الـسودانـيـ سـيـبـقون

في اليمن حتى يحقق التحالف أهدافه.
وتــدخـلت الـسـعــوديـة واإلمـارات في حـرب
ـــتــمـــردين الـــيـــمـن عــام 2015 حملـــاربـــة ا

دعوم من إيران. احلوثي ا
هـذا وتتابع الـقوتان اخلـليجـيتان األحداث
في لـــيــبــيــا ايـــضــا حــيث شـــنت الــقــوات
شـير خـليـفة ـواليـة لـرجل ليـبيـا القـوي ا ا
حـفتـر هجـوما عـلى طرابـلس التـي تسـيطر
عـلـيـهـا حـكومـة مـعـتـرف بـها مـن قبل األ

تحدة. ا
ويــشــيـــر مــراقــبــون الى أن عالقــة حــفــتــر
الـوثــيـقـة بـالـسـعـوديـة واإلمـارات حـاسـمـة

بالنسبة الى حملته العسكرية.
ويــقــال أن الـــســعــوديــة تــعــهــدت مــؤخــرا
اليـــ من الــدوالرات لــقــوات بـــعــشــرات ا
حـــفــتـــر وفق مــا أوردتـه صــحـــيــفــة "وول

ستريت جورنال".

الـية كمـا ضغط بـشدة على إلى األسـواق ا
االقـــتــصــاد. وفـي أكــتــوبـــر تــشــرين األول
ــتـحـدة عــقـوبـات 2017 رفــعت الـواليـات ا
جتــاريـة واقـتـصـاديــة مـنـفـصــلـة كـانت قـد

فرضتها على السودان في 1997.
ـتــحــدة في نـوفــمــبـر ووافــقت الــواليــات ا
تـشــرين الـثـاني عـلى إجـراء مـحـادثـات مع
حــكـومـة الــبـشـيـر بــشـأن كـيــفـيـة رفع اسم
الـــســـودان من الـــقــائـــمـــة لــكـن لم يـــتــسن
الـتوصل لـقرار قـبل اإلطاحـة بالبـشيـر بعد

تصاعدة. أسابيع من االضطرابات ا
وعــلـقت إدارة تـرامب اجلـولــة الـتـالـيـة من
احملــادثــات الــتي كــانت مــقــررة في أبــريل

نيسان بعد تولي اجليش السلطة.
ــهم احــتــرام إرادة ــســؤول ”مـن ا وقــال ا
الـــشــعـب والــســـمـــاح بــانـــتــقـــال ســـلــمي
لـلـسلـطة .“وأضـاف أن رفع الـتـصـنيف في
الـوقت احلـالي ”مـسـتـبـعد “وأن الـقـيود ال

تزال قائمة.
وقـال إيهـاب عثمـان رئيس مجـلس األعمال
األمــريـكي الـسـوداني إن من الـضـروري أن
ــتـحـدة وحــلـيـفــتـاهـا تــواصل الـواليـات ا
بريطانيا وفرنسا الضغط على اجليش.
وأضـاف في مقـابلة مع رويـترز أنه يـنبغي
ساعدة في إعادة تحدة أيضا ا لـلواليات ا
بــنـاء اقـتـصـاد الـســودان بـدعم إعـفـائه من
ـوجب مــبـادرة الــبـلــدان الـفــقـيـرة ديــون 
ــثـقـلـة بــالـديـون الــتي يـسـانــدهـا الـبـنك ا
لك الـدولي.واسـتـقبل الـعـاهل السـعـودي ا
سـلـمان بن عـبـد العـزيـز الثالثـاء ولي عـهد
ابـوظبي مـحمد بن زايـد آل نهيـان بحسب
وكــالـة األنـبـاء الــسـعـوديــة بـعـد أن أعـرب
احلـليفان اخلليجيان عن دعمهما للمجلس

العسكري في السودان.
وذكـــرت الــوكــالـــة أن ولي عــهـــد ابــوظــبي
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الكثيرون منا يحمدون فالنا بأنه مؤدب وخجول في حاالت يتطلب فيها االنسان
ان يخـجل ولكن هنالك الكثير من احلـقوق تضيع من وراء هذا اخلجل وهذا هو
ـاذا انت سـاكت عن حـقك والله ذمـوم ان فالنـا ضـاع حـقه خلـجله فـنـقـول له  ا
هذا امـر مشـ علـيك ان احلق يـعلـو وال يعـلى علـيه? ولـكن االنسـان اليخـلو من
العـيوب وقد تكون مـحاسنه تفـوق عيوبه بكـثير وهذا شيء حـسن.. فكثيرون هم

الذين يخفقون في حياتهم العملية ال لشيء سوى اخلجل.
والواقع ان اخلـجل من اقـبح الصـفات واخـطرهـا عـلى مسـتقـبل صـاحبـها النه
يـفـقده ثـقـته بـنـفـسه ويـجـعـله يعـتـقـد انه اقل كـفـايـة من زمالئه واقـرانه فـيـعـقد
ـا لديه من ـ ويقـعد به عن انـتهـاز الـفرص الـسانـحة وعن اجنـاز كثـير  لسـانه
االعمـال. وكثيرا مـا يستـنفد اجلانب االكـبر من وقته وجـهده فيـما ال طائل حتته
من االنـطـواء عـلى الــنـفس والـقـلق بـسـبب مـا يــتـوهـمه من انه مـوضع مالحـظـة
االخـرين وانــتـقـادهم!. عـلى ان داء اخلـجل رغم شـدة خـطـره وسـوء عـقـبـاه اذا
ا يعـسر عالجه والشـفاء منه. وقـد اثبتت التـجارب ان خير ترك وشـأنه ليس 
الطـرق لعـالجه: ان يوسع اخلـجول دائـرة هـواياته لـيـزيد في نـشـاطه واهتـمامه
باحلـياة مع احلرص على حتـديد هدف واضح لـنفسه يسـعى الى بلوغه. وليس
ـرء كـلـمـا كـثـرت الـنواحي الـتي يـهـتم بـهـا اتـسع افق تـكـفـيره من شك في ان ا
ا يحيط به من االشخاص واالشياء فيقل –تـبعا لذلك- انطواؤه على واتـصاله 
نفـسه وتركيـز اجتاهه الى ما يـختص به وحده. وكـذلك الشأن حـ يكون لـلمرء
هدف مـحدد وواضح في احلـياة فـأن سعـيه الى بلـوغه يشـغله عن الـتفـكير في
ذاته ويدفع به دفـعا الى االخـتالط بالـناس حتظـظقـيقـا لهذه الـغايـة دون مباالة
ـوقـفـهم مـنه ومـوقـفه مـنـهم. ومن هـنـا كـان اكـثـر الـذين يـركـزون تفـكـيـرهم في
ذواتهم وحتـليل مواقـفهم وشـخصـياتهم والـرثاء ألنـفسهم يـسيـرون في احلياة
بغـير هدف فيـضيع علـيهم ما يـبذلون من طـاقة وجهـد في هذا السـبيل بدال من
االنتـفاع بـه في شق طريـقهم الى الـنـجاح. عـلى ان حتديـد الـهدف البـد معه من
تواصل في سـبيله دون كلل وال ان بـاستطاعـة بلوغه وحتـقيقه والسـعي ا اال
ــرء مـا عـسى ان تـكـون اراء الـنـاس في مـلل ودون اضــاعـة الـوقت في تـخـيل ا

شخصه وسلوكه وتصرفاته وهكذا.. 
ال يلـبث اخلجل ان يذهب الى غـير رجـعة نتـيجـة للثـقة بالـنفس وال يـلبث كذلك
خوف االنـتقـاد ان يزول ويـحل محـله االطمـئنـان الى رضاهم واعـجابـهم. وهذا
ـا يـفـجـر في اعـمـاق نفـسه ـرء وسـعـيه الـيـهـا  فـضال عن ان حتـديـد اهـداف ا
ينـابيع من الطـاقة واحليـوية تـغرق فيـها جمـيع االفكـار السقـيمة
التي كـانت تدور في ذهـنه فتبثـعه على اخلجـل. اللهم قوي
ـانـنـا بك وثـقـتـنا بـأنـفـسـنـا والـهـمـنـا الـشـجـاعة عـلى ا
الـبـاطل ايـنـمـا وجـد أتـبـاع احلـق ايـنـمـا مـا كـان وعزز
ثقـتنـا بأنـفسنـا يا الـله.. فأنك تـعز من تـشاء وتذل من

تشاء بيدك اخلير انك على كل شيء قدير.

قررت أحـدى الشركـات العمالقـة االستراليـة  الغنـية عن التـعريف بيـع  عقودها
ـة الـتي ابـرمــتـهـا والـتي جتـاوز عـمــرهـا الـثـمـانــ عـامـاً  بـعـد أن قـامت الــقـد
بـلغ رمزي ألحـدى شركـات تدويـر تصـنيع بحـفظـها االلـكتـروني  ولقـد بيـعت 

الورق إلعادة تصنيعها . 
أنـهـا هذه اخلـبـر أصبح يـتـكرر كـثيـرا   أنـها سـيـاسة بـيع كل شيء الـتي باتت
ـهم أن ال تكـون حتت يـدك وتـشغل حـيـزا معـيـنا  حـتى لـو كان مـطـبقـة حـاليـا ا

هم أن يكون له ثمن .  شيئا ليس بذي قيمة تذكر  ا
والتـي لـو كانـت بـ يدي ـنـتـجـات  مـواقع الـتـسـوق االلـكـتـرونـيـة تـضج بـاالف ا
مـعدات ـة ورثـة  حـقـيـقـة لكـان الـتـخـلص مـنـهـا أحـدى أهم اولـيـاتي  ثـيـاب قـد
متهـالكة ال تـعمل  علب طـعام زجاجـية ومعدنـية  وقائـمة طويـلة لهـا بداية ولكن
ـهم أن تـأتـي وتـأخذ لـيـست لـهـا نـهـايـة  والـثـمن أرخص من قـطـعـة بـسـكـويت ا

خردتك أو بضاعتك سمها ما شئت معك وتدفع ثمنها . 
ـسـتـخدمـة في الـصـنـاعة ـواد اخلام ا لـقـد ذكرت تـقـاريـر صـناعـيـة أن نـصف ا
ـانـية وعـلى اخلـصـوص الثـقـيـلة مـنـهـا كـالسـيـارات هي مـواد معـاد تـدويـرها األ
ية للمنتجات وهذا الرقم سوف يرتفع في السنوات القادمة حلاجة السوق العا

واد .  ثل هكذا ا  لهذا جند رواجاً 
عادن لقـد أصبحـت البـيوت وصـدرة وداعمة لـلصـناعـة ألنهـا تنـتج كمـيات مـن ا
والزجـاج والورق والـبالستيك والـتي سوف يـعاد إستـخدامه مـرة أخرى  ولكن
واد الـتي مكانهـا الرمي والتـلف إلى سلعة ذات اللـعبة هي بكـيفية حتـويل هذا ا

قيمة .
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ــعــزول عــمــر الــبــشــيــر رغم الــســودانـي ا
وجهـة إليه من جانب احملكمة االتـهامات ا

اجلنائية الدولية.
وأضــاف لـرويـتـرز في كـمـبـاال ”أوغـنـدا لن
تـأسف على اإلطالق على بحث طلب يقدمه

البشير.“
وقـال مسؤول بـوزارة اخلارجية األمـريكية
تـحدة لن ترفع يـوم الثالثـاء إن الواليـات ا
اسم الـسـودان من قائـمتـهـا للـدول الراعـية
لإلرهـاب قـبل أن تـتـغـير قـيـادة وسـيـاسات

الدولة ويسلم اجليش السلطة.
ــســؤول لـــرويــتــرز ”ســـنــكــون وأضـــاف ا
مــسـتــعـدين لــلـنــظـر في رفع الــسـودان من
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الــصـيــني شي جـيــنـبــيـنغ أنه يــشـعـر
"بحزن عميق".

و إنــقــاذ عـدد من األعــمــال الـفــنــيـة
احملـــفــوظـــة في الـــكــاتـــدرائــيـــة لــكن
بـعضها تـعذر نقلـها وما زالت تخضع
ـراقـبـة رجـال اإلطـفـاء.في عام 2017
زار نـحو  12مـليـون سائح كاتـدرائية
نوتردام التي تعد حتفة معمارية للفن
الــقـوطي وجتــري فـيـهــا أشـغــال مـنـذ
سـنــوات. والـكـاتـدرائـيـة مـدرجـة عـلى
ـي مـنـذ .1991 الئــحـة الــتـراث الــعـا
وقــد اكـتـسـبـت شـهـرة كـبــيـرة بـفـضل
روايـة فيكـتور هوغـو "أحدب نوتردام"
(نـوتردام دو باري) التي  اقـتباسها
عــدة مـرات في الـســيـنـمــا والـعـروض

سرحية الغنائية. ا
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شـكـر الـبابـا فـرنسـيس امس األربـعاء
نــيـابــة عن الـكــنـيــسـة الــكـاثــولـيــكـيـة
جـمعـاء رجال اإلطـفاء الـذين خاطروا
بـحـيـاتهم إلنـقـاذ كـاتدرائـيـة نـوتردام.
وكــان احلــبــر األعـظـم قـد أجــرى بــعـد
ظــهــر الــثالثــاء اتــصــاال هــاتــفـيــا مع
الــرئــيس مــاكــرون ودعــا إلى "حــشـد
جـــــهـــــود اجلــــمـــــيع" إلعـــــادة بـــــنــــاء
الـكاتـدرائية.وأمـام هذا العـمل الهائل

أعــلن عن مـسـاهــمـات كـبــيـرة من قـبل
أطــراف عــدة من مــجــمــوعــة آبل إلى
ركـزي األوروبي مـرورا بآالف الـبـنك ا
ـتـبرعـ الـذين لم تعـرف أسـماؤهم. ا
وبــلــغت الــتــبــرعــات حــتى اآلن 800
مــلــيـون يــورو.ووعــدت عـائــلــة بـيــنـو
بـتـقد مـئة مـليـون يورو ومـجمـوعة
"ال فـي ام اش" وعـــائــلـــة ارنـــو الـــتي
تــمـلك أكــبـر ثـروة في فــرنـســا مـئـتي

مـلـيون يـورو ومـثلـهـا عائـلـة بتـانـكور
مــيـيــرز ومـجــمـوعــة لـوريــال. وقـدمت
مـجمـوعة تـوتال الـنفـطيـة مئـة ملـيون
أخـرى.أمـا بـلـديـة بـاريس فـقـد أفرجت
عن خـمـس مـليـون يورو واسـتقـبلت

الــعــديـد من الــقــطع الــفـنــيــة الـتي 
إنـقـاذهـا من احلـريق. وتـنـوي رئـيـسة
الـــبــلـــديــة آن ايــدالـــغــو الـــدعــوة إلى

." "مؤتمر دولي كبير للمانح
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{ القـدس (أ ف ب) - هـدمت الـقوات
اإلســرائــيــلــيــة امس األربــعــاء مــنـزل
ــــتـل في كـــــانــــون فـــــلـــــســــطـــــيــــنـي قُ
األول/ديسمبـر أثناء محـاولة اعتقاله
لالشتـبـاه بتـنفـيذه عـمـليـة إطالق نار

. ضد إسرائيلي
وأصــيـب ســبــعـــة إســرائــيـــلــيــ في
الـعـملـيـة الـتي وقـعت في الـتـاسع من
كــانـــون األول/ديـــســمـــبــر من الـــعــام
ــاضـي بــالـــقــرب من مـــســتـــوطــنــة ا
"عوفـرا" في الضـفـة الغـربيـة احملتـلة
بيـنهم امـرأة حامل وضـعت مولـودها

مبكرا.
وقـــتــــلت قــــوات األمن اإلســـرائــــيـــلي
ـشـتـبه به صـالح الـبـرغـوثي في 12 ا
كانـون األول/ديـسمـبر أثـنـاء محـاولة

اعتقاله.
وقــــــال اجلـــــيـش اإلســـــرائـــــيــــــلي إن
مــــســــؤولـي حــــرس احلــــدود ووزارة
الـدفاع "قـامـوا األربـعـاء بـهـدم الـشـقة
الــــتي كـــان يــــعـــيش فــــيـــهــــا صـــالح
الــبــرغــوثي" في قــريــة كــوبــر شــمــال
مــديـنــة رام الــله بــالـضــفــة الـغــربــيـة

احملتلة.
وســــبـق أن هــــدمـت شــــرطــــة حــــرس
احلـدود مـنـزل عــاصم شـقـيق صـالح

البرغوثي في القرية ذاتها في السابع
نصرم. من آذار/مارس ا

ويــخـضـع عـاصـم الـبــرغــوثي حــالــيـا
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة في مـــقـــتل جـــنـــديــ
إسـرائــيــلـيــ في عــمـلــيــة إطالق نـار
مـــنـــفـــصــــلـــة وقـــعت في 13 كـــانـــون
األول/ديــسـمــبــر في مــوقع قــريب من
موقع تنفيذ عمـلية "عوفرا" التي يتهم
أنه ساعد شقيقه صالح في تنفيذها.
وأعــلن اجلــنـــاح الــعــســكــري حلــركــة
حمـاس اإلسالمـية الـتي تـسيـطـر على
قـطــاع غــزة أن صـالح الــبــرغـوثي من

كوادرها.
‰“UM  Âb¼

وتـقوم إسـرائـيل بـشـكل مـنـتـظم بـهدم
تهـم بتـنفيذ منازل الـفلسطـينيـ ا

هجمات ضد مواطنيها.
ــثـل رادعًـا وتــقــول إن هــذا اإلجـراء 
سـتقبلية في الوقت الذي للعمليات ا
تـدين فــيه جـمــاعـات حـقــوق اإلنـسـان
هـذه الـعــمـلـيـات وتــصـفـهـا بــالـعـقـاب

اجلماعي.
واشــــادت اإلمــــارات امـس األربــــعــــاء
بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب
اسـتخـدام حق الـنـقض "الـفـيـتـو" ضد
قرار لـلكـونغـرس يطـالبه بـوقف الدعم

األمــيــركـي لــلــتــحـــالف الــذي تــقــوده
الــســعــوديــة فـي الــيــمن مــؤكــدة أنه

ناسب". "يأتي في الوقت ا
واإلمـــارات شـــريـــكـــة في الـــتـــحـــالف

العسكري بقيادة السعودية.
وكتب وزير الدولة االماراتي للشؤون
اخلـارجـيـة أنـور قـرقـاش في تـغـريـدة
عــلى حــســابه عــلى تــويــتــر بــالــلــغـة
اإلنكـليـزية أن "تـأكيـد الرئـيس ترامب
على دعمه للتحالف العربي في اليمن

إشارة إيجابية".
ـهم وأضـاف "قـرار الــرئـيس تــرامب ا
ـــــــــنــــــــــاسب يـــــــــأتـي فـي الـــــــــوقـت ا

واستراتيجي".
وبــحـــسب قـــرقــاش فـــإن "الــتـــحــالف
يواصل الـعـمل من دون انقـطـاع لدعم
الــسـالم" مــؤكــدا "الـــتــزام الــتـــحــالف
باألبعاد اإلنـسانيـة والسيـاسية جتاه

أزمة اليمن ال يتزعزع".
ـرة الـثـانـيـة الـتي يـلـجـأ فـيـها وهي ا
الرئيس األميركي الى هذه الصالحية

منذ تسلمه منصبه.
وقرار الـكونـغـرس كان يـعتـبر خـطوة
تــاريــخــيــة تــنــتــقص من صـالحــيـات
الـرئــيس فـي اتـخــاذ قــرارات احلـرب
وهو مـا رفـضه الرئـيس األمـيركي في

شـمولة ضمن البلدين إن الـشكاوى ا
الفـصل الـثـالث قـد تـستـهـدف شـركات
يصـل مجـمـوع رقم أعـمـالـها إلى 678

مليار دوالر.
ومن اجملــمـوعــات الــتي قـد تــتــعـرض
الحـقــات مـحـتــمـلـة وفق اجملــمـوعـة
شـركــات الـطــيـران األمــيـركــيـة "دلــتـا"
و"أمــيـريــكــان إيـراليــنــز" و"يـونــايــتـد"
وشـــبـــكـــات فـــنـــادق مــثـل "مـــاريــوت"
و"أكور" وشركات أخرى مثل "هواوي"

الصينية و"بيرنو ريكار" الفرنسية.
وكـــان الــرئـــيس األمـــيـــركي الـــســابق
ــوقـــراطي بـــاراك أوبــامـــا أعــاد الـــد
الـعالقات الـدبـلـومـاسـيـة مع كـوبا في
بـعـد قــطـيـعـة اســتـمـرت نـصف 2015
قرن. غير أن خـلفه اجلمـهوري دونالد
ترامب صـعّد لـهجـته منـذ وصوله إلى
الـبـيت األبــيض وأعـاد تـفــعـيل مـسـار

العقوبات على االقتصاد الكوبي.
◊uG{ …œU¹“

وأشـاد نـواب جـمـهـوريـون يـكـافـحـون
مــــنـــــذ زمن بـــــعــــيــــد مـن أجل زيــــادة
الــضـــغـــوط عــلى كـــوبــا بـــاإلشــارات
وجـهـة من إدارة تـرامب منـذ كـانون ا
الـثـاني/يــنـايـر عن مـيــله إلى تـطـبـيق

كامل لقانون هيلمز-بورتون.
وقال الـنـائب اجلمـهـوري عن فلـوريدا
ـتـحـدر من أصل مـاريـو ديـاز باالرت ا
كــوبي أخـيــرا "اآلن بــاتت الــشــركـات
التي تنخرط بإرادتها في شراكات مع
الـــنــظــام الـــقــمـــعي غــيـــر الــقـــانــوني
عـادي ألميـركا في كـوبا تـعلم أنـها وا
ـشـاركتـها في اإلفـادة بدم ستـحاسَب 
بـارد من اخلـســائـر الـهـائــلـة الالحـقـة
بـــضـــحـــايـــا الـــنــظـــام".وســـبق إلدارة
الـــرئـــــــــــيس دونـــالـــد تـــرامب الـــتي
تــــصــــنف كــــوبــــا ضــــمـن "تــــرويــــكـــا
االستـبـداد" في أمـيـركا الالتـيـنـية إلى
جـــانب فــــنـــزويال ونـــيـــكـــاراغـــوا أن
لوّحــــــــت بـاعـتـماد هـذه اخلـطوة في
كانون الثـاني/يناير مــــــــشجعة "كل
شـخــــــــص لـديه أنـشـطـة جتاريـة مع
كوبا عـلى التـدقيق مـا إذا كان ضـالعا
ـــــــــــــــاضي فـي احلـــــــــــــاضـــــــر أو ا
بــــالــــتــــعـــامـل مع أصــــول مــــصـــادرة
ومــــتـــواطــــــــــئــــا مع هــــذا الـــنــــظـــام
الــديـكــتــاتــوري".وبـعــدمــا أكــدت أخـذ
"مــــخـــاوف" حــــلــــفـــاء واشــــنــــطن في
االعـتـبـار تـراجـعت وزارة اخلـارجـيـة
سار مطلع الشهر األميركية عن هذا ا

اضي غير أن ذلك لم يدم طويال. ا

ؤسـسـات التي جـنت أربـاحا بـفضل ا
شركـات  تـأمـيـمهـا بـعـد ثورة 1959

في اجلزيرة الواقعة في الكاريبي.
ولم يتم اخـتيـار األربـعاء عـرضا. فـهو
يــصــادف يـــوم ذكــرى هــجـــوم خــلــيج
اخلنازير في  1961الذي كان مـحاولة
أمـيـركـيـة لـغـزو اجلـزيرة بـاءت بـفـشل
ــتــحــدة في ذريع.وتــرغب الـــواليــات ا
إبـقــاء الـضـغــوط عـلى كــوبـا مـتــهـمـة
سـلــطـاتـهــا بـدعم الــنـظــام االشـتـراكي
لــــلـــرئــــيس نــــيــــكـــوالس مــــادورو في
فــــــنـــــزويـال.وكــــــانت وزارة الــــــدفـــــاع
األمـيـركـيـة قـدرت لـدى اعـتـمـاد قـانـون
هـــيــــلــــمـــز-يــــورتـــون في 1996 عـــدد
الـشــكـاوى احملـتــمـلــة بـحـوالـى مـئـتي
ألف  جتـميـدهـا وقـد يتم حتـريـكـها
في حال الـعـمل بـصورة كـامـلة بـبـنود

الفصل الثالث من هذا القانون.
ـسـتروم إن "أي قالت مـوغـيـرينـي وما
طـلب أمـام احملـاكم األمـيـركـيـة سـيـلـيه
عـــلـى األرجح طـــلــــبـــات مـن شـــركـــات
أمــــيـــركــــيــــة أمـــام مــــحــــاكم االحتـــاد

األوروبي".
وأشــارتـــا إلى أنه "إذا قـــامت شـــبــكــة
الحــقـة فــنـادق أمــيــركــيــة مــثال (..) 
شـبـكـة فـنـادق لالحتـاد األوروبي أمـام
محكمة أمـيركية (...) فسـيكون بإمكان
شـبـكـة فـنـادق االحتـاد األوروبي طـلب
تـعـويـضـات (...) أمـام محـاكـم االحتاد
األوروبـي".وأوضــــــحـــــــتــــــا أن "هــــــذه
ــكـن حتــصـــيــلـــهــا الـــتــعـــويــضـــات 
ـصــادرة وبـيع مــوجـودات الـشــبـكـة
ـا األمـيـركـيــة في االحتـاد األوروبي 
في ذلك األســـهـم الــتـي تــمـــلـــكــهـــا في

شركات أوروبية".
وأكدتا أن الـقرار األمـيركي "يثـير قـلقا
كـــــبـــــيـــــرا داخـل االحتـــــاد األوروبي"
واشارتا إلى أن االحتـاد "ينوي عرض
ية القضـية على منـظمة الـتجارة الـعا
مع دول أخـرى ألن الـقـانـون األمـيـركي
مخـالف لـلقـانون الـدولي".وكـان سفـير
االحتـاد األوروبي في هـافــانـا ألـبـرتـو
نـافــــــــــارو عـبــر عن "أســفه الـشــديـد"
لهـذا القـرار مـعتـبرا أنه "ســـــــــيؤدي
إلى مــزيـد من اإلربــاك لالســتـثــمـارات
األجنــــــــبـيـة الـتي تسـاعـد في تـوفـير
وظـائف وتــدعم ازدهــــــــار كـوبــا".قـال
اجملـــلـس االقـــتـــصــــادي والـــتـــجـــاري
ــــتـــحـــدة وكــــوبـــا وهي لـــلــــواليـــات ا
مجموعـة تتخـذ مقرا لهـا في نيويورك
وتـــدعم الــــعالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــ
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الـبـيـان الذي أعـلـن فيـه عن اسـتـخدام
"الــفـيــتــو".وقــال تـرامـب في بــيـانه إن
"هــذا الــقـــرار يــشــكل مـــحــاولــة غــيــر
ضرورية وخـطيـرة إلضعاف سـلطاتي
ـواطن الدستـورية ويعـرّض حياة ا
األميركي واجلنود الشجعان للخطر

ستقبل". سواء اليوم أم في ا
واحلــرب في الــيــمن أفــقــر دول شــبه
اجلزيرة العربيّـة مستمرة منذ 2014
ـدعـومـ ـتـمـرّدين احلـوثـيّـ ا بـ ا
واليـة للحـكومة من إيران والقـوّات ا
ـدعومـة من حتـالف عـسـكـري تـقوده ا

السعودية.
وأوقعت احلرب حوالى 10 آالف قتيل
مـنــذ بـدء عــمـلـيــات الـتــحـالف في 26
آذار/مـارس 2015 بــحــسب مــنــظــمـة
ـيـة. ويعـتبـر مسـؤولون الصـحة الـعا
في اجملــال اإلنــســاني أن احلــصــيــلــة

الفعلية أعلى بكثير.
ودفع الــنــزاع ماليـ الــيــمــنــيـ الى
حـافــة اجملـاعــة في مـا وصــفـته األ
تـحدة بـأنه أسوأ أزمـة انسانـية في ا

العالم.
ــتــحــدة تــطــبــيق وقــررت الــواليــات ا
قانون يعود إلى أكثر من عقدين يفتح
الطريق أمام آالف الدعـاوى القضائية
وجودة ضد الـشركـات األجـــــــنـبيـة ا
في كــوبـــا مــا دفـع االحتــاد األوروبي
إلى حتـــــذيــــر واشـــــنــــطـن من فــــرض
عقوبـات على االسـتثمـارات األوروبية

في اجلزيرة.
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وفي رســـالــــة إلى وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
األمـيـركي مــايك بـومـبــيـو مـؤرخـة في
الـعـاشـر من نـيــسـان/ابـريل حـصـلت
وكالة فرانس بـرس على نسخـة منها
تــــؤكــــد وزيــــرة خــــارجــــيــــة االحتـــاد
األوروبي فـــيـــديــريـــكـــا مــوغـــيـــريــني
ومـــفــوضـــة الــتـــجــارة ســـيــســـيــلـــيــا
ــســتــروم أن االحتــاد "ســيــضــطـر مــا
ـتوفرة لديه" الستخـدام كل الوسائل ا

حلماية مصاحله.
وكـــان مــــســــؤول في إدارة الــــرئـــيس
األمــيـــركي دونـــالــد تـــرامب صــرح أن
مــسـتــشــار األمن الــقـومـي في الــبـيت
األبـــيض جــــون بـــولـــتـــون ســـيـــعـــلن
األربـــعــاء خـالل خـــطــاب فـي مــيـــامي
"تــطـبــيق الــفـصـل الـثــالث من قــانـون

هيلمز-بورتون" الصادر في 1996.
ويسمح هذا القـانون نظريا لـلكوبي
الحــــقـــة ــــقــــيــــمـــ فـي اخلــــارج  ا eM‰∫ ركام منزل عصام البرغوثي في بلدة كوبر قرب رام الله

ÊöŽ« ØÂÊöŽ« ØÂ

dB½ ”U³Ž błU© طلبا لتسجيل لقبه وجعله ®»*Í—uLF© بدال من ®»'wÐUM© فمن لديه واطن ® قدم ا
ديرية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه اعتراض مراجعة هذه ا
ادة (٢٢) من قـانـون البـطاقـة الوطـنيـة رقم (٣) لسـنة ٢٠١٦ ديـرية بـطـلبه اسـتنـادا الى احكـام ا ا

عدل على ان يكون النشر بأسم مدير عام اجلنسية احملترم. مع التقدير. ا

وزارة الداخلية
مديرية العامة للسفر واجلنسية 

دنية في محافظة بابل مديرية شؤون االحوال ا
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