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ه سرتَ 11 كم يـومـيـاً يـاابن الـطـ الذي مـنه خُـلِـقتَ وفـيه سـكـنتَ وعـلى أد
لـتربط بـ حلمٍ راوَدَكَ في سـنيّك الـعجـاف وب واقع مـضمـخ بدمـوع صبرك
رتـبـة األولى على اقـرانك. الغـرو في ذلك ياابن وجَـلَدك ومـكـابرتك لـتـحصـد ا
قـلعة سـكر يـاابن ناصريـة الشـعراء واإلبـاء; فأنت بدأَت قـصيـدة حياتك وفي
فـمك ملعـقة من عَوز ومـضيتَ تـكتب ابيـاتها مـوزونة عـلى وقع خطاك الـواثقة
من بـيـتك الـطـيـني الى اسـوارِ مـدرسـةٍ قـيّض لـهـا ان تـفـتـخـر بـأنك كـنـتَ احد

طالبها في يومٍ ما.   
دنـية الزائـفة التي درجت عـلى إعمارِ يـاابن ريف نقيّ طاهـر لم تلوّثه بـهارج ا
الـدور وتركِ النفـوس خاوية من انسـانيتهـا. ياابن "ام عصّابـة" األمرأة الوقور
ــا ال تـسـتـطــيع ان تـفك احلـرف لــكـنـهـا إن الـتي سـهــرتْ وربّتْ وضـحّتْ ر
نـزعت عصّـابـتهـا ورفـعت اكـفّهـا بـالدعـاء اسـتطـاعت ان تـفـتح ابواب الـسـماء
لـتُنزل الرحمـات وجتعلها تـترى على بيت اذن الله ان تـكون انتَ ابنه اخللوق

النبيه الذي لم يثنه شظف العيش من التفوق.  
يـاابن اب يـحـار الـرائي في وصف مالمـحه الـتي تـكـتـنز بـ ثـنـايـاهـا الـطـيـبة
والـصالبة واألبوّة احلـقة. اب توحي قسـماته بأنه والـدنيا في صراع دائم من
ضي اجل الـتغلّب على مصاعبـها وليضرب مثالً حيّـاً في العزة والشهامة وا
الى أمـام وعدم االسـتسالم. كـنتَ نبـتته الـيانـعة الـتي حرص عـلى ان يُسـقيك
ـاء عينـيه وفيض صبـره ويخـفّف عنك وطأة األيـام ويثبّت اقـدامك على جاّدة

طاف. اوصلتْك الى مرادك في نهاية ا
يـاابن قرية غـفت على سـواقيـها اطيـارُ السـعد ومـسحت خدّهـا ازاهيـرُ اخلير
ـصـالح ـديـنـة الـعـاجّـة بـتـصارع ا وبـراعمُ الـعـطـاء. بـعـيـداً كـنتَ عن صـخب ا
ـشاعـر الكـاذبة واصـطخابـها. فـاكتـسبتَ من الـشمس ألـقها واالخـوانيات وا
ـاء ديـنامـيته ومن األرض عـطاءهـا ومن الـعصـافيـر رضاهـا بـالكـفاف ومن ا

وسرّه في إدامة نسغ احلياة.  
ٍ صَيَرْتَه تراميـة االطراف .. بيتُ ط هـؤالء هم اساتيذك في جلّة هذه الـدنيا ا
وطـناً كبيراً اودعته احالمك الكـبيرة والصغيـرة على حدّ سواء التي حتققت
بـعد طول أناة.. وأم ارضعتك طيبتها وبـراءتها وغذّتْك بدعائها الذي ال ينقطع
آنـاء الـليـل واطراف الـنـهـار.. وأب يـقـتطع جـزءاً من روحه كـل يوم لـيـسـدّ بـها
حـاجتك لـتـواصل طـريقك في الـعـلم والتـعـلّم واإلبـداع.. لقـد أسْـقِطْتَ بـتـفوقك
ـدارس االهـلـيـة ـيـسـورين وطالب ا هـذا اسـطـورة الـقـصـور ونـافـستَ أبـنـاء ا
ـدن. قـلتَ لـهؤالء جـمـيـعاً والـدروس اخلـصوصـيـة وتـرف الـعيش في مـراكـز ا
وبـفمٍ بلـيغ ورأس مرفـوع: هذا هو قـطاف بـيوت الـط !مـرحى لقـدميك الـلت
سـارتا بك آالف الكيلومترات على مـدار سنيّ دراستك لتوصالك الى مبتغاك
واصلة مـرفوع الهام. مرحى لروحك الصـلبة التي لم تثنهـا أنيابُ العوزِ من ا
وطـلب الـعــلم. مـرحى لــعـيــنـيك الـذابــلـتــ من الـسـهــر والـدراســة عـلى ضـوء
الـفـانوس الـذي مـازلتَ حتـتـفظ بنـسـخـة مـنه ليـس للـذكـرى بل لـلـدراسة حتت
ضــوئه وأنت في الـعـام 2019!!! مـرحى لــوجـهك الـبـاسم الــوضّـاء ومـنـطـقك
وأنت تـتحـدث مع الفضـائيات عن
آمـال كانت بعـيدة لكنـها اصبحت
قـاب قـوس مـن التـحـقق. مرحى
لـــكل مَـن اســـهم في والدة فـــخـــر
جـديــد لـنـا في ســنـ كـثــر فـيـهـا
ــــنــــاصب والــــســــيـــارات طالب ا
الــفــارهــة وااليــفــادات الــفــارغــة.
مـرحى لك ايـها الـعـراقي األصيل
حـــسن مـــحـــسن مـــعــيـــوف وأنت
حتـصـد ثـمار صـبـرك وتـخـطـيطك

ومثابرتك. 
ومــرحى لــكل مَن ســمع بــتــفـوقك
ـــســاعــدة والـــعــطــاء وبــادر الى ا
ـــصـــاريف ســـواء بـــبـــنـــاء دار جـــديـــدة لـــعـــائـــلـــتك ام مـن خالل الـــتـــكـــفّل 
ـسؤولـون كان الطـالب حسن يـعمل في اخلـفاء طوال دراسـتك.اخيـراً ايها ا
سـني دراسته بـعـيدا عن االضـواء حتـى كبـر واشتـدّ عـوده ال تتـركوه وحـيداً
يـكابد اكـثر السيـما وهو مـقبل عـلى حياة جـامعيـة اوسع وأرحب ومتـطلبـاتها
كـثـيـرة تـشقّ عـلى شـخص مـثل حــــــــسن ان يـتـحـمّل اعـبـاءهـا. نـظـرة جـدية
مـنـكم من اجل احـتـــــــضـان هـذه الـطـاقـة وغـيـرهـا من الـطـاقات الـتـي اثبـتت
سيـــــــر نحـو النهوض بواقعنا والدفع به نحو اهـليتها من اجل ان تواصل ا

برّ األمان.   

لـة ومزعجـة أدمن على ترديـدها البـعض دون شعور : نـغمة نـشاز وكلـمات 
مـاكـو دولـة ..ماكـو قـانـون ..حـكـومـة فاسـدة.. ..قـضـاء فـاسـد ..جـيش فـاسد
..أجـهزة أمنية فاسدة..تعليم فاسـد ..جامعات فاسدة ..فساد فساد فساد ..
شـعب جـبان ..شـعب جـاهل ..شعب يـسـتحق احلـرق ..الـعراق أسـوأ بـلد في
الـعالم في كل شيء ..ووووو..!!! مع األسف ........أصـبح هذا مـنطق الكـثير
من الـعـراقـي ..اآلبـاء مع أوالدهم في بـيـوتـهم ..واألسـاتـذة مع تالمـيذهم في
ـثـقـفـون في لـقـاءاتـهم وأمـسـياتـهـم .. وفي الـكـية مـدارسـهم وجـامـعـاتـهم ..وا
ؤلم يـتكـرر كل حلظة ـطار والسـفر نـسمع هـذا الكالم ا ـقهى وا والـسيارة وا
وكـأنه نـغمـة سـاحـرة قـد عـشـقهـا اجلـمـيع فـبـاتـوا يرددونـهـا ويـتـسـابـقون في

نشرها وكأنها خير وبشرى للناس ..!! 
ستفيـد منها وصاحب ـستفيد من الـدولة وحتى غيـر ا والـغريب العجيب أن ا
ة دون الـوظيـفة اجلـيدة والـراتب اجليـد وغيـر ذلك هم مشـتركـون بهـذه اجلر
شـعور منـهم ..فيرددون ويـصرون عـلى أن العراق أنـتهى خالص والوجود له

في هذا العالم ..والتقوم له قائمة بعد اآلن !! 
طلق) راحت تظهر قولة : (فـساد مؤسسات الدولـة با هـذا الضخ (اجلمعي) 
نـتائـجه الـكارثـية اخلـطـيرة عـلى مـجتـمـعنـا الـعراقي في الـسـنوات األخـيرة ..
الـبنت والـولد يـتـمردون عـلى قيم وأخالق أهـلـهم وعوائـلهم وعـنـدما يـسقـطون
بـاحملذور يقولـون : (هو العراق خـربان ..بقت علـينه) ..وعندمـا يسقط الطالب
اذا يقولون دون تردد بـاإلمتحانات ويفقـدون مدارسهم وجامعاتهم ونـسألهم 
ـعـودين : هــو أكـو دولـة أكــو قـانـون أكــو تـعـلـيـم عـدنه ..شـو كــله حـرامـيه  :
ـوظف الـذي يـستـهـتـر بـدوامه وواجبه والـوضـعيه خـربـانه .. بـقت عـليـنه  ..وا

يقول كذلك ..وغيرهم وغيرهم !! 
ــاذا نـــتــفــاجيء ونــشــكـــو من كــثــرة اجلــرائـم والــقــتل والــســرقــات والأدري 
ـدارس واجلـامـعــات والـتـمـرد واخملـدرات وأنـتــهـاك الـقـانــون والـتـسـيـب من ا
ـاذا نتـفاجيء بـذلك ونحن والـتفـسخ اخللـقي الذي أصـاب بنـاتنـا وأوالدنا ..و
من سـاهم بــإيـصــالـهـم إلى هـذا احلــال ودفـعــهم بـقــوة إلى إرتـكــاب كل هـذه
اجلـرائم بحق شعبهم وبـحق أنفسهم وبحق حـياتهم عندمـا نردد أمامهم هذه
ـعادي وجعـلنا نحن ـقولة الـهابطة الـتي روج لها اإلعالم ا الـنغمة الـفاسدة وا

من يسّوقها وينشرها ويسقط في شراكها اخلبيثة ..! 
وهل من واجب األب أن يــتــحــدث أمــام أوالده عن فــسـاد احلــكــومــة وفــسـاد
عـلم أن ـدرس وا الـقـضـاء وعـدم وجـود الـدولـة والقـانـون .. وهل مـن واجب ا
يـحتـقـر بـلده ويـتـحـدث عن الـفسـاد والـسـرقات وعـدم نـزاهـة القـضـاء وفـساد
اجلـيش والشرطة أمام طالبه في الصف ..?? يعني لم يبق في جعبة األب في
بـيته مـن تربـية وتـعـليـم وغرس أخالق سـوى أن يـذّكر أوالده صـبـاحاً ومـساءً
ويـنعق أمامـهم كالغراب بـإن العراق دولـة فاسدة وفـيه حكومـة فاسدة وشعب
جـبـان والـعــراق ضـاع وراح ومـاتـصـيـرلـه جـاره ..وألـوه عـلى صـدام ?  وهل
( ـثقف أن يـرّسخ فكـرة (العـراق السيء جداً درس وا عـلم وا أصـبح واجب ا
في أذهـان الطالب والـتالميـذ وجعـلهم يـترددون في دراسـتهم ويـتسـربون من
الـدوام ويـسـتـخـفـون بـالـدراسـة ويـتم بـذلك حتـطـيم هـذا اجلـيل نـفـسـيـاً وزرع
ـة في نـفـوسهـم وجعـلـهم يـتركـون الـدراسـة واليحـلـمـون بنـيل الـشـهادة الـهز
ـســـــــــتقبل إلن أســــــاتذتهم يكررون أمامهم بإن المستقبل ينتــــــظرهم وا
في بلـــــدهم العراق..وإن األمر أصبح ميؤساً منه نهائياً  ?!! 
يـاآباء ..ياأمـهات ..ياصـحفيـيون يـاإعالمييـون...يامعـلمون
يـامـدرسـون ويـاأسـاتــذة ويـامـثـقـفـون : أتـقـوا الـله في
بـلدكم وفي أجيالـكم وفي شعبكم وفي أبـنائكم ..لقد
بـاتـت طـريــقــة تــعــاطـيــكم ومــعــاجلــاتــكم وأســالـيب
مـنـشــوراتـكم مع قـضــيـة الـفـسـاد فـي الـبـلـد أسـوء

وأخطر من الفساد نفسه .!!
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{ اخلــــرطـــوم,( أ ف ب) - مــــحالت
حتمل اسمـاء حلب وحمص وروائح
مأكوالت وحلويـات شامية وأحاديث
بـــلــهـــجــة ســوريـــة: مــرحـــبــا بك في
"دمـــــشق الـــــصـــــغـــــيـــــرة" فـي قـــــلب

اخلرطوم.
يـــتـــجـــاور عــدد كـــبـــيــر مـن مــحالت
الطعام الـسورية في منـطقة كافوري
الـراقــيـة في شـمــال اخلـرطـوم حـيث
تعبق رائـحة الـشاورما الـسورية في
ـســجـد الــنـور ذي ــقـابـل  الــشـارع ا
ـبني عـلى الطراز القـباب الرمـادية ا

التركيّ.
ـــئـــات ـــنـــطـــقـــة جـــذّابـــة  وبـــاتت ا
ـــطــبخ الـــســودانـــيــ من مـــحــبي ا

السوري.
يـقـول الـشاب صـالح الديـن ادم وهو
يشـتري سانـدوتش شاورمـا الدجاج
ـنطقة إنّ الذي يحـبه من مطعم في ا
ـيـزة. تـصمـيم ـطـاعم الـسـوريـة  "ا

ـكــان دائــمـا نــظـيف احملل جــذّاب وا
وقائمة الطعام متنوعة".

وتابع تـاجر الـلحـوم البالغ  34عاما
الــذي ارتــدى جــلــبــابـا تــقــلــيــديـا أنّ
ــطـاعم الـســوريـة تـتــمـيـز بــتـقـد "ا
قـبالت وهـو ما يـعـطي األكل طعـما ا

خاصا. 
ودائمـا تـشعـر أن األكل شـهي وطيب

وله صوت وصورة".
ÊuOK×  szUÐ“

ــعــدنــيــة ــطــعـم ا وكـــانت طــاوالت ا
السبعة مكتـظة بالرواد السوداني

فـــيــمــا كـــان ثالث زبــائن مـــحــلــيــون
يــنـتـظــرون اسـتالم طــلـبــاتـهم جـوار
مـــنـــضـــدة رصت عـــلـــيـــهـــا أطـــبـــاق
بالستيكية حتتوي حلويات سورية.
ووفـد أكثـر من  200ألف سوري إلى
الـسـودان حـسب بـيـانـات مـنـظـمـات
مــجــتــمع مــدنـي مــحـلــيــة فـي الــعـام
 ?2018إثــر احلـــرب األهــلـــيــة الــتي

انــدلــعـت قــبل نــحــو تــسع ســنــوات
خصوصا أن الـبلد الـعربي اإلفريقي
يسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة.
هـنـدس أحمـد سـليـمـان والذي أمـا ا
قال إنّه يـتردد على احملل يـوميـا فقد

ذاق واجلودة". أثنى على "ا
وقــال الــشــاب الــبــالغ  28 عــامـا إنّ
"الــــشــــاورمــــا والـــــشــــيش طــــاووق
والـــكــبـــاب كــلـــهــا مـــوجـــــــــودة في
السودان منذ سـن لكن ليس بنفس
ــــطــــاعم ــــوجــــودة فـي ا اجلـــــودة ا
ـذاق الـسـوريـة. الـفـارق واضح في ا

والطعم".
ــنـطــقــة الـراقــيـة ــجـرد دخــول ا و
يــخــيل لــلــمـرء أنـه وصل ســوريـا إذ
حتــمل أســمــاء احملـال كــلــمــات مـثل
ـكن "الــشــام" و"الــسـوريــة" فــيــمــا 
سماع الـلهجـة السوريـة ب عشرات

نطقة. ارة في ا ا
وهذا التـواجد الواسع يـثير تـنافسا

. ودقة احلرفي السوري
ــهــنــدس مــحــمــد عــبــد وال يــتــردد ا
ـــطـــاعم الـــصـــبـــور كـــثـــيـــرا عـــلى ا
الــســوريــة لـكــنّه يــقــول إنّ "الــشـعب
السوداني ليس لديه ثقافة الترحيب

طعم السوري". بالزبون عكس ا
ويــقــول خـالــد الــذي يـديــر مــطـعــمـا
سـوريا في مـنـطـقة الـريـاض "أصبح
لـديـنـا زبـائن سـودانـيـون دائـمـون...
نحاول أن نرضي الـزبون وأن يغادر
ـــطـــعم وهـــو عـــازم عـــلى الـــعــودة ا

مجددا".
وارتفعت حصيـلة حادث تصادم ب
عدد مـن السـيـارات في القـاهـرة نتج
عــنه انــفـجــار بــعـيــد مـنــتــصف لـيل
األحـد-اإلثـنـ إلى  19 قــتـيـال عـلى
األقل وفق مـا أكــدت وزارة الـصـحـة

صرية. ا
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وأسـفــر حـادث الــتـصــادم الـذي وقع
أمام معهـد األورام في وسط القاهرة
تحدث كذلك عن 30 جريحا.وأعلن ا
بـاسم وزارة الـصـحـة خـالـد مـجـاهـد
خالل مــؤتـــمــر صــحــافي في ســاعــة
مـــبـــكـــرة اإلثــنـــ  "ارتـــفـــاع أعــداد
مصابي حادث معهد األورام الى 19
حالة وفاة و30 مصابا".وحتدث عن
"ثالث إلـى أربع حـــاالت حــــرجـــة في
ـركزة" مـوضـحا أن وحـدة الرعـايـة ا
االصابـات تـتعـلق "بـحروق بـدرجات
مخـتلـفة".وكـانت احلصـيلـة السـابقة
تـشـيــر الى مـصـرع 17 شـخـصـا في

احلادث.
وكــانـت وزارة الــداخــلــيـــة قــالت في
بــيــان لـيل األحــد-اإلثــنــ إنّه "حـال
ـــلّــاكي ســـيـــر إحـــدى الــســـيـــارات ا
ـــســـرعــة عـــكس االجتـــاه بـــطــريق ا
اخلـطـأ بشـارع كـورنـيش الـنـيل أمام
مــعـهــد األورام بـدائــرة قـسم شــرطـة
الــــســــيــــدة زيــــنب اصـــــــــــطــــدمت
ـواجـهـة بـعـدد 3 سـيـارات األمـر بـا
الـذي أدّى حلــدوث انـفــجـار نـتــيـجـة
االصـطـدام".وأظـهـرت مـقـاطع فـيـديو
جرى تداولها على شبكات التواصل
االجـتــمـاعي ســيـارات اإلطــفـاء وهي
حتـاول الـسـيـطرة عـلى حـريق هـائل
وعــــدداً من الــــســــيـــارات اخلــــاصـــة

تفحمة نتيجة االنفجار. ا
صري فريقاً من وأمر النائب العام ا
ــوقـع احلـادث الــنــيــابــة بــالــتــوجه 

جلالء أسبابه.

مشروعات جتارية خاصة. بل حصل
الـــعـــديـــد مــنـــهـم عـــلى اجلـــنـــســـيــة

السودانية أخيرا.
من بـيـنهـم مالك عـبـد الـوهـاب الـبالغ
ـتــحــدر من حــلب والـذي  32عــامــا ا
وصل الــســودان قــبل تــسع ســنـوات
وافتتح مطعما سمّاه "أيامك يا شام"
يوظف  15موظفا غالبيتهم من أبناء

وطنه.
وقـال عبـد الـوهـاب إنه يـحـرص على
ـكنة "توفـير أقصى نـظافـة وجودة 
عاملة الطيبة مع الزبون". ونهتم با
طبخ السوداني للتنوع في ويفتقر ا
تــقــد الـطــعـام الــذي يــعـتــمــد عـلى
ــشـوي لألغــنـيــاء والـفـول الــلـحـوم ا
ــطـاعم والــفالفل لـلــفـقــراء كـمـا أنّ ا
ـظـهر الـسـودانيـة نـفـسهـا بـسـيطـة ا

واإلمكانيات.
وقال عـبد الـوهاب "حـرصنـا أن نقدم
لـهم أكالت جـديـدة ومـتـنوعـة. أكالت

جديدة ال يعرفها السودانيون".
ـطــبخ الـســوري مـتــنـوع وتــابع أن ا
ويـتـضـمن أكـثـر من مـئـة صـنف مـثل
"أرز الــكــبــســة والـكــبّــة والــشــاورمـا
ــــوظـــفـــة ـــلـــوخــــيـــة".وأشـــادت ا وا
الــســودانـيــة نــهــاد الـفــاحت بـ"تــنـوع
ـــتـــاحــة في األطـــبـــاق واألصــنـــاف ا
طاعم السورية".وتنوه وهي تنتظر ا
طبق الشاورما بالثـومية بـأنّ "نظافة
ـطـاعـم الـسـوريـة جـعــلـتـني زبـونـة ا
دائـــمــة في مــطــاعــهـم"وفي مــنــطــقــة
تـوسطة في شرق الرياض لـلطبـقة ا
الــعـاصــمـة تــنـتــشـر أيــضـا مــطـاعم
ومحال حلويـات سورية تلقى رواجا
ـــكـن ســـمــــاع األغـــاني كـــبــــيـــرا. و

نطقة. السورية تصدح في ا
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وأدت االضـــطـــرابــات الـــســـيــاســـيــة
ـــســـتـــمــرة رغم إطـــاحـــة الـــرئــيس ا
الـــــســـــابق عـــــمـــــر الـــــبــــشـــــيـــــر في
نــيـســان/ابــريل الـفــائت إلى تــدهـور
األوضـــاع االفـــتـــصـــاديـــة وارتـــفـــاع
األسـعـار وزيـادة الــتـضـخم وانـهـيـار

اجلنيه السوداني مقابل الدوالر.
لـكنّ عـبـد الـوهـاب يـقـول "نـحـاول أال
نـــرفع األســـعــار بـــشـــكل كــبـــيــر وأن
نــــحــــافظ عــــلى نــــفس اجلــــودة رغم

دخالت". ارتفاع أسعار جميع ا
ـنطـقة مـحال أخرى كمـا تنـتشر في ا
لألثـاث والعـطـور تلـقى رواجـا وقال
ـهـارة سـودانـيـون إنـهم مـعـجـبـون 
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بــ احملالت لــتـقــد وجــبـات أكــثـر

جودة وأفضل مذاقا.
وقـال سـليـمـان إنّ "كل مـطـعم يـتـمـيز
في صـنف طعـام مـحدد. هم يـبـدعون
في تقد الطعام وهو شيء ال يتميز

السودانيون به لألسف".
ــطــعم كــمــا أشـــار الى ان ارتــيــاده ا
يـحـمل رســالـة إنـسـانـيـة "نـحـاول أن
ندعمـهم في أزمتـهم عبر الـتردد على

مطاعمهم".
وتـشهـد سـوريـا نـزاعاً دامـيـاً تـسبب
قتل منـذ اندالعه في الـعام  2011 
أكثـر من  370 ألف شـخص وبـدمـار
هـائـل في الـبـنى الــتـحـتــيـة وبـنـزوح
وتــشــريـد أكــثــر من نـصـف الـســكـان

داخل البالد وخارجها.
ويــحـصل الــســوريـون في الــسـودان
عــلى الـتــعـلـيـم والـرعـايــة الـصــحـيـة
وكأنهم مواطنون سودانيون كما أنّ
لـــهـم احلق في الــــعــــمل وافــــتــــتـــاح
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بوسـعها للـتصدي لـإلجراءات غير
الشرعيـة". ورأت أن اخلطوة التي
"ترفضها" إسالم أباد "بشدّة وتندد
بها" لن تكون "مـقبولة أبداً لشعب

جامو وكشمير وباكستان".
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وتــابع الــبـيــان "تــعـيــد بــاكـســتـان
تــأكـيــدهـا عـلـى الـتــزامـهـا الــثـابت
بقضية كشمير ودعمها السياسي
ـعــنـوي لـشـعب والـدبـلــومـاسي وا
جـامـو وكـشـمــيـر احملـتـلـة من أجل
الــــتــــوصل حلــــقه غــــيــــر الـــقــــابل

صير". للتصرف في تقرير ا
وأثــار قـرار الــهــنـد إلــغــاء الـوضع
اخلـاص لكـشـميـر الـذي تمـتعت به
لـسـبعـة عـقود تـنـديد بـاكـستـانـي

على موقع تويتر.
واعــتـبـرت وزيـرة حــقـوق اإلنـسـان

{ اسالم اباد ,(أ ف ب) - اعتـبرت
باكسـتان امس االثن إلـغاء الهند
وضع احلــكم الــذاتي الــدســتــوري
لوالية كشمير الـهندية خطوةً "غير
ـنـطقـة التي شـرعيـة" مـؤكدة أن ا
تـشـهـد تـمـرداً انـفـصالـيـاً وتـطـالب
اسـالم ابــاد بــالــســيـــادة عــلــيــهــا
مـعتـرف بهـا دولـياً كـأرض متـنازع

عليها.
وأكدت اخلارجـية الباكسـتانية في
بـــيــان "تـــنــدد بـــاكــســـتــان بـــشــدة
وتـرفض اإلعـالن" الـصـادر االثـنـ

من نيودلهي.
ـــــكـن ألي إجـــــراء وأضــــــافـت "ال 
أحــــادي اجلــــانب من احلــــكــــومـــة
تـنازع الـهنـدية أن يـغـير الـوضع ا
عــلـيه ... وكــجــزء من هــذا الــنـزاع
الــدولي سـتـفـعل بـاكـسـتـان كل مـا

الـبـاكـسـتانـيـة شـيـرين مازاري في
تـغـريـدة اخلـطـوة الـهـنـديـة بـأنـهـا
"احــــتالل غـــيـــر شــــرعي" جلـــامـــو
وكشمير.وأعلنت احلكومة الهندية
االثنـ إلـغاء وضع احلـكم الذاتي
ــرسـوم الــدســتــوري لــكــشــمــيــر 
رئـــــاسي في قـــــرار من شـــــأنه أن
يـؤدي الى تـصـعـيـد كـبـيـر في هذه
ـــنـــطــقـــة الـــتي تـــشــهـــد تـــمــردا ا
انــفــصــالــيـا وتــطــالب بــاكــســتـان

بالسيادة عليها.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989
فـي كشـمـيـر الـهـنـديـة أودى بـأكـثر
من  70الف شـخص معـظـمهم من
. وتـتّـهـم الـهـنــد جـارتـهـا ـدنــيـ ا
ـــســلّــحــة في بـــدعم اجلــمــاعــات ا
وادي سريناغار الشمالي وهو ما

تنفيه باكستان دائماً.
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{ طــــــهـــــــران (أ ف ب) - قــــــال وزيــــــر
اخلارجـية اإليـراني محـمد جـواد ظريف
ـتـحـدة غـير امس االثـنـ إن الواليـات ا
قـــادرة عـــلى تــشـــكـــيل حتـــالف من أجل
حمايـة السفن الـتجاريـة في اخلليج ألن
حــلـــفـــاءهــا يـــشـــعـــرون "بــاخلـــجل" من

االنضمام إليه.
وأكــد ظــريف في مــؤتــمــر صــحــافي في
ـتحـدة اليـوم وحيدة طهـران "الواليات ا
في الــعــالم وغــيــر قــادرة عــلى تــشـكــيل
حتــالف. الــدول الـصــديــقـة لــهــا تـشــعـر
باخلـجل من أن تـكـون في حتـالف واحد

معها".
وتابع "إنـهم من جلب ذلك عـلى أنفـسهم
بــخـرقـهم لــلـقـوانــ عـبـر خـلـق الـتـوتـر

واألزمات".
وتـفاقم الـتـصعـيـد ب إيـران والـواليات
تحدة منذ انسحاب الرئيس األميركي ا
دونالـد تـرامب في أيار/مـايو 2018 من
ـــوقع عـــام 2015 االتــــفـــاق الـــنــــووي ا
والـذي يـقيّـد بـرنـامج إيـران الـنووي ثم
إعـــادة فـــرض عــقـــوبــات مـــشـــددة عــلى

طهران بعد ذلك.
◊uG{ WKLŠ

وارتـــفع مـــســتـــوى الـــتــوتـــر مع إطالق
اإلدارة األميركية حملة "ضغوط قصوى"
ضـد طـهـران تـرافـقت مع إسـقـاط إيـران
لطائرة مسيرة أميركية وتعرض ناقالت
نــفط في اخلــلــيج لـهــجــمـات نــســبـتــهـا

واشنطن إليران التي تنفي ذلك.
ورداً عـــلى تـــلك الـــهـــجـــمـــات تـــســـعى
ــتـحـدة إلى تــشـكـيل حتـالف الـواليـات ا
حتت اسم "عـملـيـة سانـتـينـيل" تـقول إن
ـالحـة في الــهــدف مـنه ضــمــان حــريـة ا

منطقة اخلليج االستراتيجية.
لـكــنـهـا واجـهـت صـعـوبـات فـي تـشـكـيل
التحالف مع تـردد دول أوروبية تخشى
على ما يبدو الدخول في نزاع محتمل.
ـؤتـمـر الـصـحـافي وعـنـد سـؤاله خالل ا
عن تقارير تتحدث عن تـلقيه دعوة للقاء
دونـالـد تـرامب في الـبـيت األبـيض قـال
ظــريف أنه رفض الــدعـوة رغـم تـهــديـده

بفرض عقوبات عليه.
وقــــال الــــوزيــــر اإليــــراني "قــــيـل لي في
نيويـورك إنه سيـتم فرض عقـوبات عليّ
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على طهران.
وفـي ذروة األزمـــــة تـــــراجـع الـــــرئـــــيس
األمــــــــريـــــــكـي دونــــــــالـــــــد تــــــــرامـب في
حـزيــران/يـونـيـو عـن شن غـارات جـويـة
ضد إيـران في الـلحـظة األخـيرة بـعد أن
أسقطت القوات اإليرانية طائرة أمريكية

مسيّرة.
l u  rOLBð

وفــرّ إيــراني يــقــضي حــكــمــا بــالـســجن
ـؤبـد في إيـران بـتـهـمـة تـصـمـيم مـوقع ا
إبــاحي بــعــد مــنـحـه إذن خـروج مــؤقت
ووصل إلـى كــنــدا بــحــسـب مــا أعــلــنت

السبت السلطات اإليرانية والكندية.
وذكــر مـتــحـدث بــاسم وزارة اخلـارجــيـة
الـكـنـديـة فـي بـيـان أرسل مـسـاء الـسـبت
إلى وكــالــة فــرانس بــرس "تــرحب كــنـدا
بــأنـبـاء انــضـمــام سـعـيــد مـالــكـبـور إلى

عائلته في كندا".
ومـن دون أن يـــقــــدم تـــفــــاصــــيل أخـــرى
ـتحدث "ألسباب تـتعـلق بالسـرية" قال ا
إن كــنـــدا ســعت "مـن أجل اطالق ســراح
السيد مالكبـور" الذي يحمل إقامة دائمة
في كنـدا. وأضاف "يـسرّنـا أن يكون اآلن

في كندا".
ــــتــــحـــدث بــــاسم وفي إيــــران صـــرّح ا

الــســـلـــطـــة الــقـــضـــائــيـــة غالم حـــســ
اسـمــاعـيـلي لــلـتـلـفـزيــون الـرسـمي "هـذا
الــشـخـص مُـنع مـن مـغــادرة الــبـلــد وقـد
غـادر عـلى مـا يبـدو ... عـبـر قـنـوات غـير

رسمية ولم يعد".
ونـقـلت وكـالـة مـيـزان الـتـابـعـة لـلـسـلـطة
الــقـضــائـيـة عـن اسـمـاعــيـلي قــوله "هـذا
ـؤبـد الــشـخص حــكم عـلــيه بـالــسـجـن ا
وأمضى أكثر من  11سنة من عقوبته".
وقـــال إن مـــالـــكـــبـــور حــــصل عـــلى إذن
لــــــلــــــخــــــروج لــــــثالثــــــة أيــــــام (في 20
تموز/يـوليـو) وفي نهايـة الفتـرة لم يعد
إلى الـسجـن".ونشـرت شـقـيقـته تـسـجيل
فـيـديـو عـلى تـويـتـر يُـظـهـر مـالـكبـور في

طارات. أحد ا
وكتبت مـر مالكـبور مسـاء اجلمعة في
تـغريـدة "شـقـيقي سـعـيـد مالـكـبور وصل
للتو إلى كندا! الكابوس انتهى أخيرا".
وأضـافت "شـكرا كـنـدا لـقـيـادتك. وشـكرا
لكل شخص قدم لنا الدعم لنا خالل هذه
الفـترة. سويـا انتـصرنـا".وذكرت وسائل
إعـالم كــنـــديــة إن مـــالـــكــبـــور وصل إلى

فانكوفر اجلمعة.
وقال بايـام اكهافـان األستاذ في جـامعة
ماكغيل في مونتـريال وهو من الداعم

مـا لم أوافق عـلـى الـعـرض الـذي حلـسن
احلظ لم أقبله".

وأفــادت مــجـلــة نـيــويــوركـر األمــيـركــيـة
اجلـمعـة أن الـسـنـاتور اجلـمـهـوري راند
بـول التـقى ظـريف في  15تمـوز/يـولـيو
باركة من تحدة ودعاه  في الواليات ا

ترامب إلى زيارة البيت األبيض.
ـتحدة عـقوبات على وفرضت الواليات ا
ظـريف األربـعـاء مـسـتـهـدفـةً أصـوله في
تحـدة مع الضغط على قدرته الواليات ا

ارسة عمله الدبلوماسي.
وأعـــــلـن رئـــــيـس مـــــركــــــز الـــــدراســـــات
االستـراتيجـية لـلجيش اإليـراني العـميد
أحــــمـــد رضــــا بــــوردســــتــــان األحـــد أن
احــتـــمــاالت انـــدالع نــزاع في مـــنــطـــقــة
اخلـلـيج تـضـاءلت بـعـد سـلـسـلـة أعـمال

ياه االستراتيجية. عدائية في ا
وقــال بـوردســتــان في حــديث مع وكــالـة
ــا لـلــوهـلـة أنــبـاء "مــهـر" اإليـرانــيـة "ر
األولـى تـــشـــيـــر األحـــداث في اخلـــلـــيج
الـفــارسي إلى احـتــمـال أن يـكــون هـنـاك
صـراع عـسـكـري لـكن عـنـدمـا نـنظـر إلى
عمق األحـداث تـقلّ االحتـمـاالت إلى حدّ

كبير".
وأضـــاف "لـــيس جلـــمــيـع دول اخلــلـــيج
مـــصـــلـــحـــة فـي رؤيـــة أزمـــة أخـــرى في

نطقة". ا
وأكــد أن "الــقــوة الــعــســكــريــة لــلــقــوات
ـسلـحـة اإليرانـيـة (مرتـفـعة) لـدرجة أن ا
غطـرسة الـعالم لن جتـرؤ على اسـتخدام

أي خيار عسكري ضد البالد".
ورأى أن "اخلـــلــــيج الــــفـــارسـي يـــشــــبه
ترسانة األسلحـة حيث أن مجرد انفجار
ــكن أن يــســبـب كــارثـة ألــعــاب نــاريــة 

كبيرة" بحسب الوكالة.
وتـــصــــاعـــدت الــــتـــوتــــرات بـــ إيـــران
ـتـحــدة هـذا الـعــام بـعـد أن والـواليــات ا
مارست واشنطن "ضغوطا قصوى" على

طهران.
ومـــنـــذ أيــــار/مـــايــــو تـــعـــرّضـت ســـفن
العـتــداءات وأُسـقــطت طـائـرات مــسـيّـرة
واحــــتُـــجــــزت نــــاقـالت نـــفـط بــــعـــد أن
ـتحـدة من االتـفاق انسـحـبت الواليـات ا
ـــبـــرم بـــ إيـــران والـــقــوى الـــنـــووي ا
العـظمى وأعـادت فرض عـقوبـات قاسـية

×U‰∫ محالن سوريان متجاوران في منطقة كافوري في شمال اخلرطوم التي تضم عدداً كبيراً من احملال السورية

زورق عسكري
ايراني في مضيق

هرمز

تظاهرات مناهضة للهند في كشمير

ــــالـــــكــــبـــــور لــــشــــبـــــكــــة سـي.بي.سي
الـتــلــفــزيــونــيــة إن عــائـلــتـه في طــهـران

ومحاميه لم يكونوا على علم بهربه.
وذكرت سي.بي.سي نقال عن اكـهافان أن
إيــران أخـــلت ســـبـــيل مـــالـــكــبـــور حتت
"ضغوط مـكثـفة" وأنه فرّ عـبر دولة ثـالثة

لم حتدد.
وقــال اكـهـافــان في مـقـابــلـة هـاتــفـيـة مع
ؤكد أن تنجح سي.بي.سي "لم يكن من ا
خـطـة إعـادته إلى كـنـدا. لـذا نـحن بـغـاية
االرتـيــاح".وأضـاف "كـان األمـر مــحـفـوفـا
باخملاطـر. حقا إلى أن وطـأت قدمه كندا
لم نــــــكـن مــــــتـــــأكــــــديـن من أن كـل شيء

سيمضي حسب اخلطة".
 تــــوقــــيـف مــــالــــكــــبـــــور في كــــانــــون
الـثـاني/ديـسـمـبر  2008 في إيـران لدى
ريض. و اتهامه عودته لزيارة والده ا

بإدارة موقع إباحي على االنترنت.
وحكم عليـه باإلعدام قبل أن يـتم تخفيف
ـــــــؤبـــــــد في احلـــــــكـم إلى الـــــــســـــــجن ا

آب/أغسطس 2013.
وبـحسب تـقـاريـر آنذاك وجـهت له ثالث
اتـهـامات بـيـنـهـا "تـصـميـم وإدارة مواقع
" و"االسـاءة إلى ذات مـحــتـوى لـلـبــالـغـ

قدسية اإلسالم".


