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nB∫ النيران تتصاعد من موقع مقصوف في احلديدة
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{ ســيــدني (أ ف ب) - أكــد رئـيس
وزراء استـراليـا سكوت مـوريسون
امـس األحــــد تــــمــــســـــكه بــــقــــراره
االعتراف بالقدس الـغربية عاصمة
الســرائـيل بـالـرغم من االنـتـقـادات

من دول مسلمة جارة لبالده.
وسـارت كـانــبـيـرا عــلى خـطى دول
معدودة في الـلحاق بـقرار الرئيس
االمـيركي دونـالـد ترامب االعـتراف
ـتنـازع عـلـيـها ـقـدسـة ا ـدينـة ا بـا
كـــعــاصـــمـــة الســرائـــيل مع اعالن

موريسون السبت هذا القرار.
لكـن نـقل الـسـفـارة االسـترالـيـة من
تل أبـيب الى الـقـدس لن يـتم حـتى
ابــرام اتــفـاق سـالم بــ اسـرائــيل
والـــفــلــســـطــيـــنــيـــ وفق رئــيس

الوزراء االستـرالي وهو عرض 
طـــرحه خالل انــتــخــابــات فــرعــيــة
ـراقبون حاسـمة في سـيدني رأى ا
في تــوقــيــته اسـتــمــالــة لالصـوات

دينة. اليهودية في ا
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وأعـلـنت مـالـيـزيـا جـارة اسـتـرالـيا
ذات الــغــالــبــيــة االسالمــيــة انــهــا
"تــعــارض بــشــدة" قــرار االعــتـراف
بـــالـــقــــدس الـــغـــربـــيـــة عـــاصـــمـــة

السرائيل.
ـالــيـزيـة في وأضـافت احلــكـومــة ا
بـــيـــان يـــدافع عـن حل الـــدولـــتـــ
للـنزاع الفلـسطيـني االسرائيلي أن
اعالن مـــوريـــســـون "ســـابق ألوانه
وإهانـة لـلفـلـسطـيـنيـ وصـراعهم

صير". من أجل حق تقرير ا
ـبـاشرة أمـا أنـدونـيـسـيـا اجلـارة ا
الستراليا وأكبر بلد اسالمي جلهة
عـــدد الـــســـكــــان فـــقـــد أعـــربت عن
غــضــبــهــا لــلـقــرار والقــتــراح نــقل
الــــســــفـــارة خـالل الـــتــــحــــضــــيـــر
لالنـتـخـابات وقـالـت الـسبـت انـها

"أخذت علما".
وقــال مـوريـسـون األحـد في اشـارة
الى رد جاكرتا أن رد الفعل الدولي
"مدروس" وان قـراره سوف يـساعد

عــــلى الــــتـــقــــدم في مــــشـــروع حل
. الدولت

وأضـاف للـصـحـفـيـ في كـانـبـيرا
"الـردود الـتـي وصـلـتــنـا من الـدول

حتى اآلن تمت دراستها".
وتابع "أسترالـيا ستواصل احترام
حـل الـدولـتـ الـذي ال يـزال هـدفـنا

بنفس القوة كما كان دائما".
وأعــــــلــــــنـت وزارة اخلــــــارجــــــيـــــة
االسرائـيليـة في بيـان إن "اسرائيل
ترى في قـرار احلكـومة االستـرالية
فتح مكـتب مكلف الدفـاع والتجارة
فـي الـــقـــدس خـــطـــوة في االجتـــاه

الصحيح".
ويسـعى رئيس الـوزراء االسترالي
الـى اجـتــذاب الــنــاخـبــ الــيــهـود
سيحي احملافظ والى كسب وا
ود واشـنــطن في وقت يـخـشى فـيه

ة انتخابية في .2019 هز
الى ذلك أعــلــنت اســتـرالــيــا األحـد
تــعــيــ قـائــد ســابق لــلـجــيش في
مــنـــصب احلـــاكم الـــعــام اجلـــديــد
ثل مـلكـة بريـطانـيا لـلبالد الـذي 
إال انه لـن يـتــســلم مــنــصــبه حــتى
ــقــبـل بــعــد االنــتــهــاء من الــعــام ا

قبل. االنتخابات العام ا
ـتـقـاعـد ديـفـيـد هـيرلي واجلـنرال ا
( 65عـامــا) هـو ثــاني قـائــد سـابق
ــســلــحـــة يــتــولى هــذا لــلـــقــوات ا
نـصب الفخـري الى حد بـعيد في ا
ـلــكـيـة الــدسـتـوريــة لـكـنه نــظـام ا
ــلـك ســلـــطـــة الــتـــدخل فـي عــمل

احلكومة.
وأشــار رئـيس الــوزراء االسـتـرالي
ســكــوت مــوريـــســون الــذي تــهــدد
ـــقــبـــلـــة ائـــتالفه االنـــتـــخـــابـــات ا
احملـافظ إلى أن اخـتـيـاره لـهـيرلي
جـــــاء لـــــضـــــمـــــان "االســـــتـــــقــــرار
واالســتـــمـــراريــة والـــثــقـــة". وقــال
لـلصحـافيـ في كانـبيـرا "كان لدي
خـيــار واحــد خـيــاري األول وهـو

يقف الى جانبي اآلن".
أضــاف "كـــنت ابـــحث عـن شــخص

يــســـتــطــيـع الــقــيـــام بــهــذا الــدور
الـدسـتــوري بـكـثــيـر من االحـتـرام

لكن ايضا بنزاهة".
وتــــأتـي دعــــوة مــــوريــــســــون إلى
االســــــــتـــــــقــــــــرار في أجــــــــواء من
االضطراب السياسي في كانبيرا.
فــقــد شــهــدت اســتــرالــيــا تــعــاقب
الـــعـــديـــد من رؤســـاء الـــوزراء في
الــســـنــوات االخـــيــرة مع إطـــاحــة
اللـيـبرالـيـ والـعمـالـي بـقـادتهم

وهم في السلطة.
ـتـوقـع أن يـدعـو مـوريـسون ومن ا
الـى انـــتــــخــــابـــات فــــدرالــــيـــة في
مـــنــتـــصف أيـــار/مــايـــو لــكـــنــهــا
ســــتــــجــــري بـــشــــكـل مـــبــــكــــر في

آذار/مــارس في واليـة نــيـو سـاوث
ويــلــز الـــتي تـــضم أكــبـــر عــدد من
الـسـكـان في اسـتـرالـيـا وحتـكـمـهـا

ايضا حكومة محافظة.
ويـخـشـى احملـافـظــون من خـسـارة
االنتـخابات امام الـعمالـي بسبب
نــــتــــائــــجــــهـم الــــضــــعــــيــــفــــة في

استطالعات الرأي.
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ورحب حـــزب الـــعــمـــال بـــتــعـــيــ
هــيـرلي قـال إن احلــزب لم يـبـلغ به
بــالــرغم من أن االنــتــخــابـات عــلى

األبواب.
رز وقال النائب العـمالي جيم تشا
حملـطـة "إيه بي سي" الـتـلـفـزيـونـية

ـهــمـة في الــفـصــول الـســيـاســيـة ا
التاريخ السياسي الستراليا.

وسـيــتــســلم هــيــرلي مــنــصــبه من
احلـــاكـم الـــعــــام احلــــالي بــــيــــتـــر
كـوسـغـروف الـذي  تـعـيـيـنه عـام
 .2014وشـــغـل هـــيـــرلي مـــنـــصب
دة حـاكـم واليـة نـيـو سـاوث ويـلـز 
أريع ســـنــوات وقـــبــلـــهـــا أمــضى
أربــــــعـــــــ عــــــامــــــا فـي اجلــــــيش
االسـتـرالي. وســيـتم تــمـديـد واليـة
غـوسـغروف حـتى حـزيران/يـونـيو
ابـتـداءً من آذار/مـارس مـا يـسـمح
لـهــيــرلـي بـإكــمــال واليــته كــحــاكم
لواليـة نيـو ساوث ويـلز واالشراف

على االنتخابات فيها.

رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون 
"مع اقـــتـــراب االنـــتـــخـــابـــات كـــان
ــعــارضــة بــاالمــكــان اســـتــشــارة ا
حـسب األصـول حول هـذا الـتعـي

الذي يعتبر أمرا هاما الستراليا".
ـلك احلاكـم العـام في اسـترالـيا و
ـان وحـله صالحـيـة افـتــتـاح الـبـر
وتـفـويض رئـيـس الـوزراء وتـعـي
ـصـادقة عـلى الـقـوان الـوزراء وا
ــان وتــعــيـ ــررهــا الــبــر الــتي 

. القضاة والدبلوماسي
وفي  1975حل احلاكم العام جون
كير حكومة غـوف-ويتالم العمالية
وسط مــأزق دســـتــوري فـي الــبالد
يـزانية وباتت هذه حول قوان ا
الـسـابـقـة تــعـتـبـر واحـدة من أكـثـر
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وأنـا أُتــابع أحــد الـبــرامج الـســيــاسـيــة شـاهــدتُ صـورة  –مـأســاويـة –
كأنني جعـلـتني أفـقـد شـهيـتي لـتنـاول أي شيء فـتـرة طويـلـة من الزمن  ,
مزق. شاهدتُ محـتوى مخيف ضـمن سلسـلة احلياة الـيومية في بـلدي ا
نائـبة مـعروفـة تتـكلم  –بحس وطـني ظاهـر للـعيان  –لكـنهـا تضع سـاعة
على شـكل ثـعبـان في معـصـمهـا وحتاول إظـهـار تلك الـساعـة لـلجـماهـير
بطريقة كأنها تريد أن تقول لي  –أنا الفقر الى الله- " أنظر الى ساعتي
ــشـاهــدتـهــا عــلى أرض الـواقع  "–إنـهــا الـنــائـبـة ذات لن حتـلـم حـتى 
الـصـوالت واجلـوالت الـهـائـلـة في سـاحـات الـقـتـال وصـراع اجلـبـابـرة –
السـيدة عـالـية نـصـيف - ساعـة ثـمنـها  38.600الف يورو أو مـايـعادل
تقريبا  40الف دوالر . أنا الأعرف كيف حصلت على تلك الساعة ? هل
أنهـا وفـرت رواتبـهـا الشـهريـة وتـمكـنت من شـرائهـا أم أنـها قـامت بـعمل
صـفقـة مع شـخص مـا ومن خالل تـلك الـصـفـقـة تـمـكـنت من شـرائـها أو
أنـهـا حـصـلت عـلـيـهـا كـهـديـة من فـاعل خـيـر? أسـئـلـة كـثـيرة تـتـبـادر الى
الذهن. حسـناً اذا كـانت تلك السـاعة قـد حصلت عـليـها من خالل أموال
ـئة فلـماذا حتاول اظـهارها أمام الـشعب ? هل حتاول أن حالل مئة في ا
تقول لنا بأنهـا تتفوق علينا مـاديا ومعنويا? حقـاً أنني شعرتُ بألم نفسي
كبير ألنـني حينمـا فتشتُ في محـفظتي لم أجد اال ثالثـة االف دينار فقط
وبقي على انتهـاء الشهر عشـرة أيام مع العلم أنني خـدمتُ البلد سنوات
وسنوات من خالل موقعي ولم أحصل حتى على قطعة
أرض . سنموت جميعاً وسـتقف عالية وغيرها امام
الـلـه وسـتــشــرح له من أيـن حـصــلت عــلى كـل تـلك
األموال لـشـراء سـاعـتـها الـبـاهـضـة الـثمـن. سالما

أيها الفقراء في كل العراق.

بغداد
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ُـهـا احلـاد عــلى أن ال أتـكـلم إال رمـزا .. أجـبـرتـني إصــابـة حـنـجــرتي وأ
نـزل وب األصدقـاء وفي العمل باستـخدام لغـة اإلشارة ألسبـوع في ا
وكل احملـافـل  لـذلك لم أنــطق إال حــ أنـفــجـر ضــاحــكـا وهــو نـادر في
أيـامــنـا الــسـوداء هــذه أو حـ أفــقـد الــسـيــطـرة عــلى أعــصـابي بــسـبب
ـتهالـكة  ثـمة جانب تصريـحات وأكـاذيب لقـرود بشريـة عبـر شاشاتـنا ا
ـفـروض عـليّ شـعـرت به فـي الـسوق مـفـيـد في هـذا الـسـلـوك الـقسـري ا
جعلـني أضحك بـهمس مع نفـسي وأرثي مجـتمعـنا الـذي غابت فيه كـلمة
عـيب بل ألـغـيـت من قـامـوسه  فـأغــلب الـبـائـعـ في الــسـوق يـشـتـركـون
ـا يستطيع تقريبـا في صفة اإلحتـيال والغمـز واللمز لكـي يغش الزبون 
ـسـته بـاألخص حـ يـشـعـر أنك مـعـاق في سـمـعك أو بـصـرك وهـذا مـا 
وهذا مدعاة لـلضحك عـليك أيضـا وكأنه يشـاهد منظـرا كوميـديا أو فقرة
للتـرفيه ويحس بـنشوة اإلنـتصار عـليك ح يـغشك مهـما كنت ضـعيفا .
باحلقيقـة أنا إستسغت هـذه الوسيلة بـالتفاهم ووجدتـها دواء للتهرب من
الـنـقـاش الــزائـد واجلـدل الـعـقــيم في الـسـيـاســة والـفـسـاد  وفي إحـدى
جوالتي للـتسوق وأنـا أمثل لغـة اإلشارة ظنّ أحـد الباعـة أنني أبكم أصم
وبدون  حـذر أو خـجل بدأ بـتـلفـظ عبـارات تـه الـعـراق الذي كـثـرت فيه
حاالت الـعوق والـعوز وتـلعن الـيوم الـذي يـرى فيه مـعاقـا ليـساعـده لوجه
الله ألنـهم مألوا الـشـوارع وأصبـحـوا يـشكـلـون عبـئـا عـلى فخـامـته ح
ينـزعج من صعـوبـة التـفاهم مـع أحدهم وهـا أنا أزعـجـته بإشـاراتي التي
فهمـها بصـعوبة جـعلته يـتشنج ويـعاملـني بتعـالٍ ألنني ناقص إلثـنت من
حـواسي وهـو مــعـافى صـحــيح اجلـسم واحلـواس . آخــر وفي يـوم آخـر
ـفـرط عــرف أنـني أخـرس وغـبي وغـبـي أيـضـا !! فـعـبـأ لي من وبـذكـائه ا
الـفـاكـهـة أردأها وأعـفـنَـهـا ولم يُـعـد لي مـا تـبـقى ألنـني غـبي وهـو الـذكي
ـبـحـوح نـصف اخملـتـفي بـأن يـخرج الـعـفـنـة ويـبـدلـها فـطالـبـته بـصـوتي ا
بصحـيحـة ألنني خـدعته وإسـتخـدمت لغـة اإلشارة !! إنـزعج احملترم ولم
ـوقف بل كانت ثـمة يبـعني شـيئـا . لم تقف جتـربتي مع هـؤالء عنـد هذا ا
ـعاق سمعا أو بصرا أو نطقا .. مواقف يحزن لها صحيح اجلسم قبل ا
حقيقة إنه أمـر مؤلم أن يتسلى اجملـتمع بعوق أفراده أو ال يـكترث لها أو
يـشــعـر بــثـقــلـهم عــلـيه .. واألكــثـر إيالمــا ظـاهــرة الـغش
ـــارســة حــيــاتــيــة - تــســوّق واخلــداع في أبــسط 
ـواطن أو الـطــعـام  فـال يـهم الــبــائع أن يـتــســمم ا
هم لـديه أنه ربح عـلى حـساب يرمي مـا إبـتاعـه  ا
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وانا اتابع واتـامل فديـو نشر عـلى مواقع التـواصل االجتـماعي  تداوله
على غالبيـة مواقع االنترنيت والـفديو يب مـجموعة مصانـع حديثه البناء
وشيدت عـلى ارض خضـراء وتتـوسط االشجـار اخملتـلفه  حـيث تب ان
االرض في تـركـيـا وهي كـمـا يـبـ لـنـا الـفـديـو خـصـصت الكـبـر سـجـون
تركيا  نـعم سجون تـركيا وفي داخلـها اعداد كـثيرة من السـجناء الذين
ـدد مخـتـلفـة وحـسب اجلرائم يقـضـون مدة مـحـكومـيـتهم الـتي تـتفـاوت 
التي ارتكـبوها  وقـبل احلديث عن الـسجن الكـبير هـذا البد لي ان اذكر
االحـصائـيـات الـتي بـيـنـهـا الفـديـو وفي داخل الـسـجن مـزارعـة لـلـعـجول
صنع او السجن ـائدة ا واخرى للدواجن وورش للتـطريز وصنع بيض ا
يقع بـوالية إدرنه الـتركـية والـسلـطات الـتركيـة حولت الـسجـن الكبـير الى
همة مثل احلليب واللحوم ـنتجات ا مجموعة مصانع تنتج مجموعة من ا
والعـسل والـل واخلـبـز بجـميـع انواعه واجلـ والـفواكه واخلـضروات 
خالل عام واحد ينتج السجن مبلغ  6ونصف مليون ليـرة تركية السجن
به  1240محكوم يـقضون محـكومياتـهم بالعمل ويـتقاضون راتـبا رمزيا
 16 -15لـيـرة يـومـيـا  نـزالء الـسـجن يـقـضـون مـدة عـقـوبـتـهم من جـهـة
ويساهمون في االنتاج من جهة اخرى ويهدف الى كسب هؤالء السجناء
كافراد فاعـل في اجملتمع بـعد خروجهـم من السجن من خالل تعـليمهم
مخـتلف احلرف والـفنـون  نعم هـكذا تـتم االستـفادة من الـسجـناء الذين
يقـضون مدد مـحكـوميـاتهم في الـسجـون التـركيـة وعنـنا في الـعراق عدة
سـجـون اكـبـرهـا ابـو غـريب وسـجـون اخـرى في الـعـاصـمـة واحملـافـظات
ـشـرب اضـافـة الى االدويـة ـاكل وا واحلـكـومـة مـلـزمـة ان تـصـرف لـهم ا
ـرتبات الشـهرية حلراس الـسجون والفرق ـرضية الى جانب ا للحاالت ا
التي تـشرف عـلى سالمة الـسجـ وصرفـيات اخـرى كالـتدفـئة والـتبـريد
اء وغيرها من البـدالت التي توزع على السجناء من افرشة والكهرباء وا
ا ليـست في حسـاباتـنا  نـعم ماذا لـو فكرت ومالبس وادوية واخـرى ر
حكومـتنـا وبعـد االستـعانة بـاصحـاب االختـصاص من مـختـلف الشرائح
صـممـ واخلبـراء االقـتصـادي وانـشاء سـجن كـبيـر يضم مـجمـوعة وا
صـانع عـلى غرار مـاتبـعنـاه في الفـديو زارع واحلـقول والـورش وا من ا
دد في التركي بالـتالي االستـفادة من السـجناء الذين يـقضون مـختلف ا
سجنـهم  وبالتـالي يكون السـج آمن ومؤمـن وياكل ويشـرب وتتوفر له
ـشـردين الــذين يـقـضـون ايـامـهم الـعالجـات الـدوائـيـة افــضل عـشـرات ا
خارج الـسجن احرار بـالتـالي يتـمنـون ان يكـونوا في الـسجن لـيحـصلوا
عــلـى امــتــيـــازات لم يـــجــدوهــا فـي اخلــارج  واعـــتــقــد ان الـــوقت حــان
هنية يعرضون فيه لالستفادة من السجناء ويـنظم لهم معرضا للحـرف ا
طـرزات وغيـرها من الـفنون الـتي تنـتج بايدي منتـجاتـهم من اللـوحات وا
السج  نـعم انها فـرصة ان جنعل من سجـوننا مـعامل وحقول وورش
واطن العراقي ويوفر لنا منتجات تنتج لنا مايخدم ا
محلية وطـبيعيـة قبل ضياعـها وتهمـيشها وان كانت
على ايـدي سـجـناء سـيـخـرجـون يومـا من سـجـنهم

ويصبحوا فاعل في اجملتمع .
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{ دبـي (أ ف ب) - أنــــــــــــدلــــــــــــعـت
اشــتــبــاكــات عـنــيــفــة واســتــهـدفت
غـارات جـويـة مـنــاطق مـتـفـرقـة في
مـحافـظة احلـديـدة غرب الـيمن رغم
الــتـــوصل إلـى اتــفـــاق وقف اطالق
الــنـار فـي الـســويــد في مــحــادثـات
السالم الـيمـنية بـحسب مـا أعلنت
مــصـادر قـريـبـة من احلـكـومـة امس

األحد.
ــوالـيـة وقـال مــصـدر في الــقـوات ا
لـلـحـكـومـة لـوكـالـة فـرانس برس إن
 29مسلحا على األقل قتلوا بينهم
ــتــمــردين احلــوثــيــ في  22من ا
االشتباكات والـغارات في احملافظة

ليل السبت.
ـــصــدر نــفـــسه أنه  أســر وأكــد ا
تـمردين خالل سـبعـة من مقـاتـلي ا
هـــجـــوم فـي الـــدريـــهــــمي جـــنـــوب

احملافظة.
وصرح احد سـكان احلديـدة لوكالة
فــــرانس بـــرس فـي اتـــصـــال عـــبـــر
واجهات التي اندلعت الهاتف أن ا
مـسـاء الـسـبت"عـنـيـفـة" مـشـيرا إلى
اســـتــــخـــدام "رشــــاشــــات ومـــدافع
ومــضــاد طــيــران". وأضــاف "فــجــر
الـيـوم تـراجـعت حـدتـهـا وأصـبحت
مــتــقـطــعــة نــســمــعــهــا بــ احلـ

واالخر".
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وتــابع "حـتـى أصـوات الـطــيـران لم
تتوقف من الليل حتى الفجر".

سـيرة" ـقابل حتـدثت قـنـاة "ا في ا
تمرديـن احلوثي النـاطقة باسـم ا
األحـد عن "أكثـر من خـمسـ قذيـفة
مــدفــعــيــة وأكــثــر من ســبـع غـارات
ـــاضــــيـــة" في خالل الــــســـاعــــات ا

الدريهمي.
وتأتي االشتباكـات بعد أن توصّلت
ــتــمـردون احلــكــومــة الـيــمــنــيـة وا
احلــــوثـــيــــون فـي مـــحــــادثــــات في
الــــســــويــــد اســـتــــمــــرت الســــبـــوع
واخــتــتـمـت اخلــمـيـس إلى اتــفـاق
ـقـاتـلة من مـديـنة لـسـحب الـقوات ا
احلديدة عـلى ساحل البـحر االحمر
ومـيــنـائـهـا احلـيـوي ووقف إطالق

النـار في احملافظـة التي تشـهد منذ
أشهر مواجهات على جبهات عدة.
بــدأت حـــرب الـــيـــمن في  2014ثم
تصاعدت مع تدخّل السعودية على
رأس الــتـــحـــالـف الــعـــســـكـــري في
آذار/مارس  2015دعمـاً للـحكـومة
تمردين عترف بها بـعد سيطرة ا ا
احلــوثــيــ عــلى مــنــاطـق واســعـة

بينها صنعاء.
وقتل نـحـو عشـرة آالف شخص في
الـنـزاع الـيـمـنـي مـنـذ بـدء عـمـلـيـات
التحالف بينـما تهدّد اجملاعة نحو

 14مليونا من سكان البالد.
ـــــــــتـــــــــمــــــــردون الـى ذلـك وصـف ا
احلـوثـيون الـسـبت االتفـاقـات التي
 الــتــوصل إلــيــهــا فـي الــســويـد
وبــــيـــنـــهـــا وقـف اطالق الـــنـــار في
احلـــــديـــــدة بـ"االجنـــــاز" فـي وقت
اكــــدت أيــــران أنّـــهــــا مــــســـتــــعـــدة
السـتـخـدام نـفــوذهـا في هـذا الـبـلـد

للمساعدة على إنهاء احلرب.
وبـحسب ثالثـة من سـكان احلـديدة

حتـدثت الـيهم وكـالـة فـرانس برس
عـــبـــر الــهـــاتف ســـاد الـــهــدوء في
ــديـنــة الـسـبـت بـعــد اشـتــبـاكـات ا
مـتــقــطــعـة بــاألســلــحـة الــرشــاشـة
ــدفــعـــيــة شــهــدتـــهــا أطــرافــهــا وا
الشرقية واجلنوبية مساء اجلمعة.
ومـســاء الـســبت قــال احـد ســكـان
ـديـنـة الـساحـلـيـة لـفـرانـس برس ا
عــــبــــر الــــهــــاتف "أســــمع بــــشــــكل
مـــتـــواصـل أصـــوات الـــرشـــاشــات

دفعية". وا
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وتساءل "هل وقـعوا اتفاقـية إلنهاء
احلرب أم لبدئها?".

ا ـتمـردون  ورغم اخلـرق أشاد ا
 التوصل إلـيه في أول مشاورات

ب أطراف النزاع منذ .2016
وقــال "وزيـــر" االعالم في حـــكــومــة
عـترف بـها دولـيا ـتمـردين غيـر ا ا
ضيف الله الشامي في بيان نشرته
ـــتــحـــدّثـــة بــاسم وكــالـــة "ســـبــأ" ا
احلوثي السبت ان "اإلجناز الذي

حققه الـوفد الوطـني يأتي في إطار
حــرص الـقــيـادة الــسـيــاسـيــة عـلى
تـــخـــفـــيف األوضـــاع اإلنـــســـانـــيــة

واالقتصادية ومعاناة الشعب".
وأكّـد "دعم حكـومـة اإلنقـاذ الـوطني

وتعاطيها اإليجابي مع االتفاق".
ـشـاط رئـيس بـدوره رأى مــهـدي ا
"اجملــلس الــسـيــاسي االعــلى" وهـو
أبــرز مـكــون ســيــاسي في صــفـوف
احلـــوثـــيــــ ان "مـــا حتـــقق خالل
ـــشـــاورات مـن نـــتـــائـج خـــطـــوة ا
إيجابية في اجتـاه حتقيق تطلعات

الشعب اليمني".
شاط يـتحدث خالل لقاء مع وكان ا
أعــــضـــاء الـــوفـــد الـــذي شـــارك في
مفاوضات السويد بحسب "سبأ".
وبــعــد أكــثــر من أربع ســنــوات من
احلرب تـوصّلت احلكـومة اليـمنية
ــــتـــمـــردون في مــــحـــادثـــات في وا
الــــســــويــــد اســـتــــمــــرت الســــبـــوع
واخــتــتـمـت اخلــمـيـس إلى اتــفـاق
ـقـاتـلة من مـديـنة لـسـحب الـقوات ا

احلـديـدة ومـيـنائـهـا احلـيـوي الذي
يـعــتــمــد عــلـيـه ماليــ الـيــمــنــيـ
لــلــتــمــون ووقف إطالق الــنــار في

احملافظة.
كما اتّفق طرفـا النزاع على التفاهم
حــيـــال الـــوضع في مـــديـــنــة تـــعــز
(جنـوب غرب) الـتي تسـيطـر علـيها
الــقـوات احلــكـومــيـة ويــحـاصــرهـا
ـتـمـردون وعـلى تـبـادل نـحـو 15 ا
ألف أسـيـر وعـقد جـولـة مـحـادثات
ـقـبل لـوضع أطـر جـديـدة الـشـهــر ا

سالم ينهي احلرب.
ويـرى مـحـللـون أن االتـفـاقـات التي
 الـتــوصل إلـيــهـا هي األهـم مـنـذ
بـدايـة احلـرب لوضع الـبـلـد الفـقـير
عـلى ســكـة الـسالم لــكن تـنــفـيـذهـا
عــلى األرض تـعــتــرضه صــعــوبـات
كـبــيـرة بـيـنــهـا انـعـدام الــثـقـة بـ

االطراف.
ـبــعــوث اخلــاص لأل وقــد دعــا ا
ـتحـدة الى اليـمن مـارتن غريـفيث ا
اجلـمعـة أمام مـجـلس األمن الدولي
إلـى الــعــمل ســريـــعــا عــلى إنــشــاء
"نظـام مراقبـة قوي وكـفوء" في هذا
ـراقـبــة تـطـبـيق اإلتـفـاق في الـبـلـد 

احلديدة.
وقال حـسن محـمد ( 35عامـا) أحد
سكان احلديدة لوكالة فرانس برس
السبت "ال شيء مختـلف ولم يتغير
أي شيء حـــتى نـــصــدّق أن هـــنــاك

اتفاقا".
وغـداة االشــتـبــاكـات أبـقـت مـحـال
جتارية ومدارس أبوابها مغلقة في
ناطق القريبة من خطوط التماس ا
دينـة كما بدت في شرق وجنـوب ا
شــوارع قـريـبـة مـنـهـا فـارغـة إال من
ــسـلــحـ الــسـواتــر الـتــرابــيـة وا

حسبما أفاد سكان.
ـــقـــابـل بـــقـــيت االســـواق في في ا
دينـة تعجّ بالزبائن وسط وشمال ا
ارة والسيارات والشوارع مليئة با
بــ االبـنــيـة الــتي تـعــلـوهــا صـور
ـــتــــمـــردين لـــقــــادة في صــــفـــوف ا

والفتات حتمل شعاراتهم.
بــدأت حــرب الـيــمن في  ?2014ثم

تصاعدت مع تدخّل السعودية على
رأس الــتـــحـــالـف الــعـــســـكـــري في
آذار/مارس  2015دعمـاً للـحكـومة
تمردين عترف بها بـعد سيطرة ا ا
احلــوثــيــ عــلى مــنــاطـق واســعـة

بينها صنعاء.
وقتل نـحـو عشـرة آالف شخص في
الـنـزاع الـيـمـنـي مـنـذ بـدء عـمـلـيـات
التحالف بينـما تهدّد اجملاعة نحو

 14مليونا من سكان البالد.
ـــــتـــــحــــدة وتـــــتّـــــهم الـــــواليـــــات ا
والــســـعــوديـــة ودول أخــرى إيــران
ــتــمــردين بــارســال أســـلــحــة إلى ا
احلـوثــيـ وهـو مــا نـفــته طـهـران

مرارا.
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والــســبت جــدّد وزيــر اخلــارجــيــة
االيــــــرانـي نـــــــفي بـالده قـــــــائال ان
احلوثـي "لديهـم أسلحـة كافية وال
يــحـتـاجـون إلى أسـلـحـة من إيـران.
نـــــحن لم نـــــوفــــر أبــــدا أســــلــــحــــة

." للحوثي
وقــال خالل مــشـــاركــته في أعــمــال
"مــنــتــدى الــدوحــة" في الــعــاصــمـة
الــقـطــريــة ان إيــران "فــعـلـت كل مـا
بـوســعـهــا جلــعل" هـذه احملــادثـات
تـــبــــدأ مـــؤكــــدا اســـتــــعـــداد بالده
"السـتـخــدام نـفـوذنـا وتــأثـيـرنـا من
أجل حتقيق السالم واالستقرار في
الـــيــمن" حــيث تـــقــود الــســعــوديــة
حتــالــفـا عــسـكــريــا دعـمــا لـلــقـوات
تمردين. احلكومية وفي مواجهة ا
واتّـهم ظـريف الـسـعـوديـة بـارتـكاب
"جـــرائم" في الـــيــمن مـــســتـــخــدمــة

أسلحة أميركية.
وجــاء ذلك غــداة تـصــويت مــجـلس
الـــشــيـــوخ الــذي يـــســيـــطــر عـــلــيه
اجلـــمـــهـــوريـــون عــلـى إنــهـــاء دعم
ـتـحـدة لـلـتـحـالف الـذي الـواليـات ا
تــقــوده الـســعــوديــة مــا دفع وزيـر
اخلـارجيـة األمـيركي مـايك بـومبـيو
لـلــدفـاع مـجـددا عن الـعالقـات الـتي
ـــتــــحـــدة تــــربط بــــ الـــواليــــات ا
والــريـاض ألسـبـاب تــتـعـلق بـاألمن

القومي.
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أمــيــركــا" الــذي يــتــجــمع فــيه آالف
ـقـابـر الـعـسـكـرية األميـركـيـ في ا
لـيـضـعـوا أكـالـيل ورود عـلى نـصب

. العسكري
وفي تـصـريـحـات مــقـتـضـبـة صـرح
تـرامـب أن احلـكــومــة تـنــوي شـراء
قـــطــعــة أرض مـــجــاورة لـــتــوســيع
مقـبرة أرلـينغـتون الـتي تضم رفات

أكثر من  400ألف جندي.
وقال الرئيس األميركي "نحن نعمل
عـلى ذلك بجـهد كـبيـر. سوف نـنجز

العمل".
وتـقع مقـبرة أرلـينـغتون فـي اجلهة
ـقابـلة لـنهـر بوتـوماك وتبـعد عن ا
الــــبـــــيت األبـــــيض بـــــضع دقـــــائق

بالسيارة.

وتضم رفات جـنود أميركـي قتلوا
خالل هذا النزاع.

وقــال تـــرامب حــيــنـــذاك إن فــريــقه
األمني أكد أن األحوال اجلـوية غير

روحية. آمنة للتنقل جوا 
ــــقــــبــــرة وجــــاءت زيــــارة تــــرامب 
آرليـنغتـون الوطـنية قـرب واشنطن
فـي يـوم غــائم ومــاطــر وفي أحـوال
جـويـة شـبيـهـة بالـتي كـانت سـائدة
قبرة اين خالل زيارة كانت مقـررة 
مارن شـرق باريس قبـل أن يلغـيها

الرئيس األميركي.
وشــارك الـــرئـــيـس حــامـال مـــظـــلــة
سـوداء كبـيرة في مـراسم مقـتضـبة
في مـقـبـرة أرلـيـنـغـتـون في إحـيـاء
يــوم "أكـــالـــيل فـي جـــمــيـع أنـــحــاء

ســـنــة. وبــعــدمــا واجــد انــتــقــادات
حادة اعترف بـتقصيـره في مقابلة
مع قـنـاة "فـوكس نـيـوز". وقـال "كان
يـجب أن أقـوم بـذلك. كـنت مـشـغوال
جـدا في إجـراء اتــصـاالت هـاتــفـيـة
ـصلـحـة البالد". وأشـار أيـضا إلى
أنـه في ذلك الـــيـــوم كــــانت تـــهـــطل

أمطار.
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وكـــان تــرامـب عــائـــدا من فــرنـــســا
ــئــويــة لــلــمــشــاركــة في الــذكــرى ا
ية األولى في النتـهاء احلـرب العـا
زيـــارة كـــان يــفـــتـــرض أن يـــتــوجه
ـقـبرة األمـيـركـيـة في خاللـهـا إلـى ا
بــوا بـيــلـو الــتي تـبــعـد نــحـو مــئـة
كــيــلــومـــتــر شــمـــال شــرق بــاريس

{  واشـــــــنـــــــطن (أ ف ب) - قـــــــام
الــرئـيس األمـيــركي دونـالـد تـرامب
ـقــبـرة الــســبت بـزيــارة مــفـاجــئــة 
أرلـيـنـغـتـون بـالـقـرب من واشـنـطن
بعدما واجه انتقادات المتناعه عن
تـــكــر جــنـــود ســابـــقــ في يــوم
"احملاربـ القـدامى" وإلغـائه زيارة

للمقبرة األميركية في فرنسا.
وكـــــان تــــرامـب امــــتـــــنع فـي يــــوم

"احملــــاربــــ الــــقــــدامى" الــــذي 
احيـاؤه هذه الـسنة في  12تشرين
الـثاني/نـوفمـبـر ألن احلادي عـشر
منه كان يوم أحـد عن زيارة مقبرة
أرلــيــنـــغــتــون الـــتي تــبـــعــد ثالثــة
كيلومترات عن البيت األبيض كما
يفعل الرؤساء األميركيون عادة كل
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قبرة ترامب في ا


