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{ غومـباك  (أ ف ب) - بـدأ اطباء
شـرعيـون في مالـيزيـا امس األحد
تــشــريح جــثــمــان فــادي الــبــطش
ــهــنـدس الــكـهــربـائي من حــركـة ا
حــمــاس الــذي اغـتــيل فـي احـدى
ـــبـــور واتــهـــمت ضـــواحي كـــواال
عــائــلـــته جــهـــاز االســتـــخــبــارات

وساد باغتياله. االسرائيلي ا
وقتل البطش ( 35عاما) برصاص
اطــلـقه مــسـلـحــان كـانــا عـلى مـ
دراجـة نـاريـة بـحـسب الـسـلـطات

اليزية. ا
ــالــيـزي واكــد وزيــر الـداخــلــيــة ا
أحــمـد زاهــد حـامــدي الــسـبت في
تصـريحـات نـقلـتهـا وكـالة االنـباء
"برنـاما" ان البـطش كان "مهـندسا
كــهــربـــائــيـــا وخــبــيـــرا في صــنع

الصواريخ".
واضـاف انـه "اصـبح عـلى االرجح
عـــنــصــرا مـــزعــجـــا لــبــلـــد مــعــاد
" مـوضـحا ان الـبـطش لـفـلـسـطـ
كـان يــفـتـرض ان يـتــوجه الـسـبت

الى تركيا حلضور مؤتمر دولي.
واغـتيل البـطش بيـنما كـان يغادر
منـزله مـتـوجـهـا الى مـسـجد الداء
صـالة الــــفـــــجــــر فـي غــــومـــــبــــاك
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ــــــــة دلت وفـي مــــــــوقـع اجلــــــــر
الـعالمات التي وضـعتـها الـشرطة
على أن  14رصـاصـة اسـتـخـدمت

في قتله أصاب بعضها اجلدار.
وكـــانت حـــركـــة حــمـــاس أعـــلــنت
الـسـبت اغتـيال الـبـطش موضـحة
انه كان عالم متخصص في مجال

الطاقة وعضو في احلركة.
من جــهـتـه أعـلـن قـائــد الــشــرطـة
ــالــيـزيــة مــحــمــد فــوزي هـارون ا
تشـكيل فريق لـلتحـقيق في عـملية
الــقـــتل إال أنه رفض احلـــديث عن
تورطة فيها. دوافعها أو اجلهـة ا
وأظهر رسم للمـشتبه بهما حسب
الـشـهـود أن مـالمـحـهـمـا أوروبـيـة
لـكن الـشـرطة لم تـتـمكن من تـأكـيد
ذلك وفـق مـــــــــا قـــــــــالـه هــــــــارون

للصحافي األحد.
ولــدى ســؤاله بــشــأن وجــود أدلـة
تـشــيـر إلى تــورط أجـانب قـال "ال
ـبــكــر اســتــنــتـاج ذلك. يـزال مـن ا
نـريـد التـاكـد من حتـقـيق كـامل. ال
نـــزال نــحـــقق في الـــدوافع. ادعــو
اجلـــمـــيع إلـى عـــدم اســـتـــخالص
االسـتـنـتــاجـات" قـبل احـراز تـقـدم

في التحقيق.
ولم جتر أي اعتقاالت بعد فيما لم
يــتم الــعــثــور عــلى الــسالح الـذي
استخدم في عمـلية القتل بحسب
هــارون الــذي دعـــا الــشـــهــود إلى

االدالء بشهاداتهم.
لـكـن عـائــلــة الــبـطـش اتـهــمت في
ــوسـاد بــالـوقـوف بــيـان "جــهـاز ا

وراء اغتـياله" وطـالبت "السـلطات
ـالــيـزيـة بـاجــراء حتـقـيق عـاجل ا
ـتـورطـ باالغـتـيـال قبل لكـشف ا

تمكنهم من الفرار".
وقـال الــسـفـيــر الـفــلـسـطــيـني في
ــبـور انـور اآلغــا إنه سـتـتم كـواال
إعــــادة جــــثــــمــــان الـــــبــــطش إلى
األراضـي الفـلسـطـينـيـة ليـتم دفنه

بعد تسليمه لعائلته.
واتــهم مــحــمــد شـداد ( 17عــامـا)
احـــد اقــــربـــاء الـــبــــطش ايـــضـــا
ـوسـاد بـاغـتـيالـه. وقـال الطـالب ا
ـــقــيم قـــرب مــنـــزل الــبـــطش في ا
ــبــور لـــفــرانس بــرس "من كـــواال
الـواضح انــهـا ضـربـة لــلـمـوسـاد.
فـادي كـان ذكيـا جـدا واي شخص

ذكي يشكل تهديدا السرائيل".
واضـاف ان "فادي كـان عـضوا في
حـــمـــاس ويــعـــرف كـــيف يـــصــنع
صــواريخ لـــذلك كــانت اســرائــيل

تعتبره خطيرا".
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وكـــان الــبــطش الـــذي يــعــيش في
مـاليـزيا مـنذ عـشر سـنوات امـاما
ـســجــد الــواقع قــرب مــنـزله فـي ا

ومتزوجا وابا لثالثة اوالد.
وأكـد احــمـد ابــو بـكـر ( 33عـامـا)
الـذي يـدرس في مـالـيـزيـا انه كـان
. وقال يـعـرف البـطش منـذ سـنتـ
انه "يـدعـو الى اخلـيـر. لم يـلق اي
خــطــبــة تــنم عـن كــراهــيــة يــومـا.

قتله". صدمت 
من جـــهــــته نــــفى وزيــــر الـــدفـــاع
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االسـرائــيـلي افــيـغــدور لـيــبـرمـان
امس األحـد االتـهـامات بـأن يـكون
ـوسـاد) جــهـاز االسـتــخـبــارات (ا
وراء اغتـيـال مهـنـدس فـلسـطـيني
من حــركــة حــمــاس في مــالــيــزيـا
مـشـيـرا إلى أن عمـلـية قـتـله كانت

عبارة عن "تصفية حسابات".
وقـــــال لــــــيــــــبــــــرمــــــان لـإلذاعـــــة
االسـرائــيــلــيــة إن فــادي الـبــطش
نتـمي إلى حركة حـماس لم يكن ا
"قـديــسـا" مــشـيــرا إلى تـورطه في

انتاج الصواريخ.
وقــتـل الــبـــطش ( 35عــامـــا) اثــر
إطالق مـسـلـح عـلى مـ دراجة
نـــاريـــة الـــنـــار عـــلـــيه في احـــدى
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وأكـــــدت حـــــمــــاس أن الـــــبـــــطش
مهندس كان متخصصا في مجال
الطاقة وأنه احـد عناصرها. وقال
لــيـــبــرمــان "هـــنــاك تــقـــلــيــد لــدى
ــنـظــمـات اإلرهــابـيــة بــتـحــمـيل ا
سؤولـية في كل عملية اسرائيل ا
تــصــفــيـــة حــســابــات" جتــري في
أوسـاطـهـا مـشـيـرا إلى أن مـهـمـة
الـبـطش كـانت تـطـويـر مـدى ودقة

الصواريخ.
وقــــال "لم يـــكن الــــرجل قـــديـــســـا
وتـصـفـيـة احلـسـابـات في أوساط
اجملـموعـات اإلرهـابيـة والفـصائل
اخملتلفة أمـر نشهده طوال الوقت
(...) أعـتـقـد أن هـذا مـا حـصل في

هذه احلالة كذلك".
عـــائــلـــة فــتى فـــلــســـطــيـــني قــتل

برصاص جندي اسرائيلي بشمال
حاكمة نتانياهو غزة تطالب 

الـى ذلك  طـــالــــبت عـــائــــلـــة فـــتى
فـلـسـطـيـني قـتل بـرصـاص جـندي
اســـرائـــيــلـي اجلــمـــعـــة في شــرق
جـبـالـيـا بـشـمـال قطـاع غـزة خالل
االحــتـــجــاجــات ضــمـن "مــســيــرة
الــــعـــودة" الـــتي اطــــلـــقت اواخـــر
حـاكـمـة رئيس ـاضي  الـشـهـر ا
الــوزراء االســـرائــيــلي بـــنــيــامــ
نــتـانـيــاهـو مـؤكــدة انه كـان اعـزل

وقضى برصاص قناص.
وكـان محـمـد ايوب ( 15عـاما) في
عداد اربعـة قتلى سقـطوا اجلمعة
بـرصـاص اجلـنـود االسـرائـيـلـيـ
اثــر صــدامــات جـــرت بــ مــئــات
الــشــبــان واجلــيش قــرب احلــدود

ب قطاع غزة واسرائيل.
وتؤكـد عـائلـة الـفتى الـفـلسـطـيني
انـه لم يــــكن يـــــحــــمل سالحــــا او
ـواجـهــات وانه قـتل يـشــارك في ا
بـــرصـــاص قـــنـــاص اســـرائـــيـــلي
بـحــسب شــريط فــيــديــو حــصـلت
عـلـيه وكـالـة فـرانس بـرس قـائـلـة
انـــــهــــا تــــريــــد رفـع دعــــوى ضــــد

اسرائيل ونتانياهو.
وقــال ابــراهــيم ايـوب ( 42عــامـا)
مـن جـبــالــيـا ان ابــنه "كــان وافــقـا
بـــعــيـــدا عن اجلـــنــود وال يـــحــمل
سالحــــا او حــــجـــارة او اي شيء
اخـر" مـضـيـفا " اسـتـهـداف طفل
ــشــاهـدة بــريء" جملـرد انـه خـرج 

سيرة. ا

انهم اطـلقوا الـنار علـيه برصاص
قناص في رأسه".

ـتـحـدة الى وكـان مـبـعــوث اال ا
الــــــشـــــرق االوسـط نــــــيــــــكـــــوالي
ــقـتل مـالديـنــوف نـدد اجلــمــعـة 
اطـفـال في غـزة بـرصـاص الـقوات
االسرائيلية مـطالبا بفتح حتقيق

في اطالق النار على االطفال.
وقـال في تـغريـدة علـى تويـتر "انه
أمــر شــائن ان تــطــلق الــنــار عـلى
ـكن لقتل طفل في االطفال! كيف 
غــزة الــيــوم مــســاعـدة الــسالم? ال
يسـاعد! انه يـغذي الغـضب ويولد
ـزيــد من الــقــتل. يــجب حــمــايـة ا
األطـفـال من الـعنف ال تـعـريـضهم
له  وليس قـتلـهم! يجب التـحقيق

أساوي". في هذا احلادث ا
وقـتل اجلمـعة اربـعة فـلسـطيـني
بـيـنـهم محـمـد ايوب وجـرح مـئات
آخـــــــرون بــــــرصــــــاص اجلـــــــيش
سيل للدموع االسرائيلي والغاز ا
فـي قـــطــــاع غــــزة حـــيـث يـــواصل
الـفلـسـطـينـيـون حـركة االحـتـجاج
الـــتي يـــقـــومـــون بـــهـــا مـــنـــذ 30
آذار/مـارس واطـلـقوا عـلـيـها اسم
"مـسـيـرة الـعـودة الـكـبـرى" بـيـنـمـا
وصـفتـها اسرائـيل بانـها "مـسيرة

الفوضى".
وبــــــــذلك ارتــــــــفـع الى  38عـــــــدد
الــفــلــســـطــيــنــيــ الــذين قــتــلــوا
برصاص القوات االسرائيلية منذ
ــــــســــــيـــــــرة في اواخــــــر اطـالق ا

اذار/مارس.

ـوصل سقطت بيد داعش بـسبب خيانة كل العراقـي يعرفون ان ا
بــعض الـسـيــاسـيـ الــفـاشـلــ وقـادتـهـم الـعـســكـريـ الــفـاشـلـ
والـفاسـدين مثـلهم ولم تـدافع قواتـهم التي تـزيد عـلى ست فرق من
اجلـيش والشرطـة االحتادية وقـطعـات ملحـقة أخرى وقـوات ساندة
ـدينـة  أمام عـشرات أو حتـى مئات من حـتى لبـضع لسـاعات عن ا
الدواعش مسلح بأسـلحة خفيفة ومتوسـطة تقلهم عجالت خفيفة
سـتـوى لـواء أو حتـى فوج الـتـصدي ـكن  أليـة قـوة  (بيك_أب ) 
لـهم وإعـطـاب  وتـدمــيـر عـجالتـهـم وقـتل من فـيـهــا بـسـهـولـة  ,وكل
ـة عـلى قـواتـنا الـعـراقـيـ يـعـرفون تـداعـيـات هـذه الـنـكـسة والـهـز
ـسلحـة وعلى أبـناء شعـبنـا وما سبـبته من كـوارث ومآس وجرائم ا
وحـشـيـة ارتـكبـتـهـا داعش بـحق أبـنـاء الـشـعب الـعراقـي من جـميع
ــكــونـات وال نــريــد اخلــوض في كل الــتــداعـيــات والــنــتـائـج الـتي ا
ة ويـكفـينـا ان نذكـر جرائم سـبايـكر أفرزتـها هـذه اخليـانة واجلـر
ـسـيـحـيـ نـزوح مالي وسـجن بـادوش وإبـادة االيزيـديـ وقـتل ا
الـعــراقـيـ عـن مـدنـهم فـي ظـروف عـصــيـبــة جـداً بــعـد ان وسـعت
داعش عمـلـياتـهـا لتـحـتل صالح الـدين وأجزاء من كـركـوك وديالى
واالنـبار,ولم يأخـذ الـقـضـاء واالدعـاء العـام دوره في هـذه اخلـيـانة
ـة الـكبـرى كـونـها تـمس أمن وسـيـادة الـوطن ووحدة ذلـة واجلـر ا
أراضـيه وتسبـبت في قتل اآلالف من الـعراقـي األبريـاء عسـكري
ـمـتـلـكـات اخلـاصـة والـعـامـة اليـ وتـدمــيـر ا ومـدنـيـ وتـشـريـد ا
دن التاريخية وأثار حضارة العراق ساجد والكنائـس وا وتدمير ا
وارثه الـتـاريـخـي لـكن مـجـلـس الـنـواب اكـتــفى بـتـشـكــيل جلـنـة من
ـوصل وحتـديـد الـقـيادات أعـضـائه لـلتـحـقـيق في أسـبـاب سـقوط ا
سـؤولة عن ذلك وعـملت هذه الـلجنـة لعدة الـسياسـية والـعسكـرية ا
شـهر ومـورست عليـها أنـواع الضـغوط لـكي ال تكشـف احلقائق ثم
 تـسـيـيس هـذه اللـجـنـة بـإضـافة أعـضـاء آخـرين إلـيـهـا من حزب
السـلطة  وفـرض هؤالء األعضـاء الذين عمـلوا كمـحام دفاع  عن
ة ان تـعـرض نـتائج الـتـحـقيق لـلـتـصويت من ـسؤولـ عن اجلـر ا
قبل أعضـاء اللجنة قـبل إقرارها في سابـقة لم حتدث في أية جلان
مـهــمـة أخـرى وألنـهـم األكـثـريـة ويــسـتـطــيـعـون إلــغـاء أيـة إجـراءات
ـتـســبـبــ احلـقــيـقــيـ فـي اخلـيــانـة  وحــمـايـة وقـرارات تــضـر بــا
وصل سؤولـية األولى في احتالل ا أشخاص مـحددين يتحـملون ا
الن القرار السياسي لـلدولة  كان بيدهم واألوامر العـسكرية العليا
ـهـمـة تصـدر من قـبـلـهم حـصراً  ,ومع كل الـضـغوط واخلطـيـرة وا
والعراقيل تمكنت الـلجنة من إنهاء عملـها بعد أشهر عديدة ورفعت
نـتـائـج حتـقـيـقـهـا الى مـجـلس الـنـواب والى الـقـضـاء الـعـراقي لـكن
شهد السياسي هيمنة على ا تنفذين من السياسي واألحزاب ا ا
في الـبالد وبـتـأثــيـر كـبـيـر من إحـدى دول اجلـوار  إخـفـاء نـتـائج
وصل الى ـة سقـوط ا تـسبـب فـي جر التـحقـيق ولم يتـم تقـد ا
ـهــمـ مـنـهم أو الـعـادلــة ولم يـتم حـتى اســتـجـواب الـســيـاسـيـ ا
توقيفهم على ذمة التحقـيق حل عرض النتائج على القضاء ليقول
ـة الـكـبرى كـلـمـته وهـكـذا أخـفـيت نـتـائـج الـتحـقـيـق في هـذه اجلـر
واخليانة الـعظمى التي هددت أمن وسـيادة ووحدة أراضي العراق
وتــسـبـبـت في جـرائم كــبـرى ومــذابح فـظــيـعـة بــحق أبـنــاء شـعــبـنـا
اليــ مـنــهم عن مـنــازلـهـم ومـدنــهم  كـمــا تـســبـبت في وهـجــرت ا
ـدنـيـ ـسـلــحـة وفي ا خـسـائــر بـشـريـة كـبــيـرة في أبـنـاء قــواتـنـا ا
مـتـلـكـات الـعـامـة واخلـاصة ـادية فـي ا بـاإلضـافـة الى اخلـسـائـر ا
ـسـلـحـة واســتـيالء داعش عـلى أسـلــحـة وآيـات ومـعـدات الــقـوات ا
والتدمير الكبيـر للبنى التحتية للـمحافظات التي سقطت بيد داعش
ـنــاطق الـتي وسـرقــة أمـوال الــدولـة وثــروة الـعـراق الــنـفــطـيــة في ا
ـسروق عـملـياتـها استـولت علـيهـا داعش لتـمـول من أموال الـنفط ا
الـوحـشـية ضـد أبـنـاء شعـبـنـا ولتـسـتـنزف ثـروتـنـا الوطـنـية .       
ة  واألسئـلة الـتي تثـار هنـا أين أصبـحت نـتائج الـتحـقيق في جـر
ة? سؤولون احلـقيقيون عن هذه اجلر وصل ? ومن هم ا سقوط ا
ـستـحق على اذا ال يـتم عرضـهم على الـقضـاء ليـنالـوا عقـابهم ا و
ـتهم الـكبـرى? ومن يقف وراء إخـفـاء نتـائج التـحقـيق ? أسئـلة جر
بحاجة الى إجـابات مقنعة لـشعبنا في هذا الـتوقيت وهذه الظروف
ـهـمـة وهـو يـسـتـعـد خلـوض االنـتـخابـات الـتـشـريـعـيـة لـيـقف عـلى ا
احلـقائق ويـعرف من هـو الذي خـان الشـعب والوطن وفـرط بأرضه
ـآسي لـشـعـبه ? لـكي ال يـنـتخـبه ويـوصـله الى و سـبب الـكـوارث وا
ة فـضيـعة السـلطـة والنـفوذ و احلـكم لـيرتـكب خيـانة جـديدة وجـر
ـبــتـلى وبـحق الـوطن اجلـريح أخـرى بـحـق هـذا الـشـعب الـصـابـر ا
فـشــعـبـنـا لـيـس حـقل جتـارب وال يـتـحــمل كـوارث ومـاسي وجـرائم
وحروبـا وقتال وتـدميـرا وتهـجيـرا مـرة أخرى ويـكفـيه ما تـعرض له
نتيـجة خـيانة الـسيـاسي الـفاشـل والقـادة العـسكريـ الفـاشل
ـوصل ـهــنـيـ الــذين تـســبـبـوا في احــتالل ا والـفــاسـدين وغـيــر ا

ومحافظات أخرى .

lOOAð∫ قوات حماس خالل تشييع رمزي لفادي البطش في غزة

واضــاف "ال يــريــدون الي طـفل ان
يـطـلع ويـفهم الـكالم ان له حـقـوقا
وله ارضــا وان هــنــاك مــحــتــلــ
اخـــذوا اراضــــيــــنـــا. ال يــــريـــدون
لالطـــــفـــــال ان يـــــفــــهـــــمـــــوا" ذلك
و"يعـدمونهم" داعـيا كل الدول الى

"ان حتاسب احملتل واجلندي".
وقال "محـمد لم يقم بـشيء محمد
طـفل بـريء" داعــيـا الى مـحـاسـبـة

اجلندي.
‰ö²Šô« ‰Ëœ

واضـــاف والـــدمـــوع في عـــيـــنـــيه
"طـبـعـا يــجب ان ارفع دعـوى ضـد
دولـة االحتالل كـلهـا وعلى رأسـها
اجملـرم نــتــانـيــاهـو الــذي يــرتـكب
جــــنــــوده مــــجــــازر واعــــدامـــات"
اذا اطـفـالـنـا يـعـدمون مـتـسائـال "
ة?". واطفالهم يعيشون حياة كر
من جــهــتــهــا قــالت والــدة الــفــتى
رائـدة ايوب ( 39عـامـا) "رسـالـتي
لـلــعــالم ان يـقــنــصـوا الــذي اعـدم
ابــني ألنه طـفل بـريء" مـؤكـدة انه
"لم يـكن يـحـمل سالحـا ولم يـذهب
حملاربـتـهم" وانـهـا كـانت "مـسـيرة

سلمية وذهب ليرى اراضيه".
واضـــــافـت ان ابــــــنـــــهــــــا االخـــــر
و"الـفـيـديـو وكل الـنـاس يـشـهدون

انه لم يكن يرمي احلجارة".
من جـــانــبـه اكــد شـــقــيـــقه ايــوب
ــســيـرة ايــوب "كــنـت واقــفـا فـي ا
الـسـلـمـيـة لـلتـفـرج مع اخـي بدون
سـالح او ســـكــــاكــــ او اي شيء
اخـر" مـضـيفـا "كـان اخي واقـفا اال

…dHÝ ÆÆu Ë v²Š s¹œ s¹b «

كـثـر ديـني وكـثـرت مـعه ديـانـتي وكـمـا تـعـلـمـون الـدين هـمه (چـبـيـر
ـكـن اثـقل من أم الــتـوأم ,وال يــذهب تـفــكـيــركم لــبـعــيـد وثـگــيل) و
وتـضـربـون عـلى صـدوركم لاليـفـاء بـبـعض ديـوني ولـو اعـلـم يـقـيـنا

انكم(گده وگدود) 
ففي كل مـناسـبة تـمسك ابـنتـي الصـغيـرة بذيل دشـداشتي وتـطلب
تنزهـات حتى ولو كانت (ما ب مني ان اخذهم بسـفرة الى احد ا

اجلسرين) 
ـا ان اجلـو ربيع قـررت تسـديد بـعض الـديون وطـلبت من الـعائـلة
جتـهــيـز مـسـتــلـزمـات الـســفـرة وبـلـمـح الـبـصـر  حتــضـيـرهـا من
ـة مـا (گـرزات.. فــواكه.. مـشـروبـات.. چــدريـة الـبـريــاني) الن الـدو

احبها 
طـلـبت من ابـني الكـبـيـر اخـراج الـسيـارة من الـگـراج وادامـتـها من
وقـود وتـرتـيـبـهـا عـلى (سـنگـل) عشـرة وانـطـلـقـنـا بـهـا وفي الـطريق
اختـرت اغنـية جمـيلة من اغـاني الزمن اجلـميل واعلم ان اوالدي ال

هم انا مستمتع بها  يرغبون بها ولكن ا
وصلنـا بسالم ولم توقـفنا اي من الـسيطرات  ‘واثناء اعـداد وجبة
ـسـكـيـنة مـسـرعـة وبدأت الـغـداء واالوالد يلـعـبـون هـربت الشـمس ا
قـطـرات الغـيث تـتسـابق مـسرعـا مـعلـنـة (فركش) لـسـفرتـنـا حمـلـنا
امتـعتنا بسـرعة وذهبنـا الى السيارة واثـناء عودتنـا شاهدنا امواج

مياه االمطار تتالطم وتتعالى على الرصيف 
و(چـرب) تـعـطـلـت الـسـيـارة وسط بــحـر الـشـارع وطـلــعت الـسـفـرة

(زقنبوت) من خشومنا 
.. اگـلـگم.. هـو انـا اصال مـا عـنـدي سـيـارة وحـتى سـيـاقـتي (گـبي

نور) وشوگت اطلعنا 
هي بقت علي.. هي كلها صايرة توعد وما توفي بوعودها 

الـلـهم ارزقـنــا حـكـومـة (تـكــنـو خـراط) بـلـكت الــسـيـارات مـا تـعـطل
طر. والطالب يرحون للمدارس وما تط مالبسهم با

#ويجيگ واحد ايگلگ اصل االنسان قرد.. هذا شدكلة ويرتاح.

ديالى
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بسم الله الرحمن الرحيم

(ان وعد الله حق) 
ـسرة للـطباعـة والنشر اتقدم بـأحر التـعازي الى رئيس مجـلس ادارة شركة ا
?×?X‡‡‡‡‡‡‡L?F?½ b?L لـوفـــــــــاة حـفـيـدته الـطـفــــــــلـة  b??‡‡‡‡‡L?Š« االسـتاذ
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داع العلي القدير بان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون
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تـنـفــيـذاً لـقـرار الــسـيـد قــاضي حتـقـيق مــحـكـمـة
ــؤرخ في ٢٠١٦/٥/١٠ الـــطــارمـــيــة والـــتــاجـي ا
ــفــقــود (عــايـد شــايع يــرجى تــعـمــيـم اوصـاف ا
ـلصـقـة صـورته اعاله حـسـ عـيـال الـكـنـاني ) ا
ونــشـرهــا في صــحـيــفـتــكم (الــزمـان ) لــلـتــفـضل

باالطالع .. مع التقدير. 
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ــمـــثـــلـــة األمــريـــكـــيــة رفــضـت ا
اإلســرائـــيـــلـــيــة األصـل نــاتـــالي
بــــورتــــمــــان حــــضــــور حــــفل في
إسـرائـيل لــتـسـلم جـائــزة رفـيـعـة
قــيـمــتـهــا مـلــيـون دوالر أمــريـكي
احــتــجــاجــا عــلى ســقــوط قــتــلى
وجــــرحى جــــراء إطالق اجلــــيش
اإلسرائيلي النـار على متظاهرين
فـلـسـطـيـنــيـ خالل الـتـظـاهـرات
ـتـواصـلــة مـنـذ أربــعـة أسـابـيع ا

تقريبا.
وقال وكيل أعـمال لبورتـمان إنها
تــأثـــرت بــاألحــداث األخـــيــرة في
إسـرائـيل وقـطـاع غـزة وال تـشـعر
بـارتــيــاح حلــضــور حـفـل تـوزيع

جوائز "غينيسيس برايز".
وقـتل  36فـلــسـطــيــنـيــا وأصـيب
أكثر من  1600برصاص اجليش
اإلسـرائـيــلي مـنـذ بـدء تـظـاهـرات
في قطاع غزة في  30مارس/آذار
للمـطالبة بـعودة الالجئ وإزالة

السياج احلدودي.
وقــال مـــنــظــمـــون لــلــحـــفل إنــهم
يــــحـــتــــرمـــون قــــرار بـــورتــــمـــان

ويقدرون إنسانيتها.
ونـــاتــالي بـــورتــمــان  36عــامــا
ـثـلـة ومـخـرجـة أفالم ومـنـتـجـة

حتـــمل اجلــنـــســيـــة األمــريـــكــيــة
واإلسرائيـلية. وشاركت في أفالم

عدة من بينها حرب النجوم.
ولــــدت في  9يـــونــــيه/حــــزيـــران
 1981لطبيب إسرائيلي وزوجته
الـفنـانة األمـريكـية وحتـافظ على

جذورها اإلسرائيلية.
·d²×  rKO

وقـد أدت بـورتـمان أدوارا صـعـبة
منذ أول عمل لها عندما كانت في
احلــاديــة عــشــرة واشــتــركت في
تــمــثــيل فــيــلـم "احملــتــرف" الـذي
يحكي قصة قـاتل محترف يصبح

معلمها الشخصي.
وفي عـام  2011فـازت بــورتــمـان
ــثــلـة عن بــاألوسـكــار كــأفــضل 
دورهــــا فـي فــــيــــلم "الــــبــــجــــعــــة
الــســوداء". كـمــا حــصــلت أيــضـا

على جائزة "غولدن غلوب".
وكــانـت بــورتــمــان قـــد تــعــرضت
ـتشددين لدى النتقـادات اليهود ا
عـودتهـا لـلـقدس مـسـقط رأسـها
عام  2014لبدء تصوير أول عمل
تـخـرجه لـلـسـيـنـمـا وكـان فـيـلـمـا
مـــقـــتــبـــســـا عن روايــة لـــلـــكــاتب
اإلســرائــيــلي آمــوس أوز "قــصــة
حب وظـلمـة" الـتي فـازت بـجـائزة

أدبية في عام .2002

فـيـمــا انـتـقـدت وزارة اخلـارجـيـة
الـروسية الـسبت رفـض الواليات
ـــتــحـــدة مـــنح راقــصـــة بـــالــيه ا
روســيـــة مــحـــتــرفــة فـي مــســرح

بولشوي تأشيرة دخول.
وأعلـنت اخلـارجـيـة الـروسـية ان
"األمـــر لم يـــصـل إلى هـــذا احلـــد
حـتى خالل احلرب الـبـاردة. على
الـعـكس إن الـفـنـون ومن بـيـنـهـا
البالـيه تسعادنـا دائما على فهم

بعضنا بشكل افضل".
وأضـافت الـوزارة "اليـوم الـقوى
ــتــحــدة ــؤثــرة في الــواليــات ا ا
الـتي تـريـد الـضـغط عـلى روسـيا
سـتطـاع ال تتـوقف عند أي قـدر ا
حد". وحمّلت اخلارجية الروسية
تحدة مسؤولية إلغاء الواليات ا
بـــرنـــامج تـــبـــادل الـــفـــنـــون بــ

البلدين.
وأضاف الـبـيـان "إنـهم يـحـاولون
فــصل االمـــيــركـــيــ عن الــروس
بــــواســـطــــة جــــدار تــــأشــــيـــرات
الدخـول وجـعل سفـر مـواطنـيـنا
تحدة مستحيال". إلى الواليات ا
وأفــــادت وكـــاالت روســــيـــة هـــذا
االسبوع بأن السلطات األميركية
رفـــضت مـــنح تـــأشـــيـــرة دخـــول
لـــلـــراقـــصـــة احملـــتـــرفـــة أولـــغـــا

سميـرنوفا بعـد أسابيع من أزمة
دبــــلـــومـــاســـيــــة بـــ مـــوســـكـــو
وواشـنـطن أدت الى طـرد مـتـبادل

. لدبلوماسي
وذكرت وكـالة "ريا نـوفوستي" أن
سمـيرنـوفا وراقصـة أخرى تدعى
جاكـوبي تـيسي كـانتـا سـتقـدمان
عــرضـا فـي مـركـز "لــيـنــكـولن" في
مــديــنــة نــيــويــورك االثــنــ لــكن
وزارة الـهـجرة األمـيـركيـة رفضت

منحهما تأشيرة عمل.
وســمـيـرنـوفـا جنــمـة صـاعـدة في
مــسـرح الـبـولــشـوي ذي الـشـهـرة
يـة وبـرزت في روسـيا بـعد الـعـا
ادائــــهــــا أدوارا رئــــيــــســــيــــة في
عـــروض بـــالـــيـه مـــثل "بـــحـــيـــرة

البجع".
dO³  qJý

ـــوظــفـــ في و خـــفض عـــدد ا
الـسـفـارة األمـيـركـيـة في مـوسـكو
بـشـكل كـبـيــر مـنـذ عـمـلـيـات طـرد
الــدبــلــومــاســيــ الــتي بــدأتــهــا
بــــريـــــطــــانــــيــــا فـي مــــنــــتــــصف

آذار/مارس.
وجاءت األزمة اثر تسميم العميل
الــــروسـي الــــســـــابـق ســــيـــــرغي
ســكـــريــبــال وابـــنــته يـــولــيــا في
بريـطـانيـا إضـافة إلى االتـهـامات

…eſ V³ Ð WOKOz«dÝ≈ …ezUł i dð ÊULð—uÐ w UðU½
بــالـتــدخل الــروسي في
االنتـخـابـات األمـيـركـية

اضي. العام ا
وقـال الـقـنـصل األمـيـركي
في روسيـا لورانس توبي
لصـحيـفة "نـيزافـيسـيمـايا
غــــازيــــتــــا" اخلــــمــــيس إن
اصـدار تـأشـيـرات عـاجـلة
للـريـاضـيـ والـطـيارين
الـــروس لـم يـــعـــد أمــرا
مـــضـــمـــونـــا بــســـبب
الــــــــــــــنـــــــــــــقـص فـي
. وبحسب وظف ا
الـــــصــــحـــــيــــفــــة
تـستـغرق عـملـية
اصـدار تأشـيرة
أمــيـــركــيــة في
مــــــوســــــكــــــو
حــالــيـا 250
يــــــــــومــــــــــا
ويـسـتـحـيل
الـتــســجـيل
لـلــحــصـول
عـلى مـوعد
جــديـد قـبل
نــــــهــــــايـــــة

العام.
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