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وبعون الله اسرائيل منتصرة".
ثابة استفتاء وستكون االنتخابات 
عـلى نتـانـيـاهـو البـالغ من الـعـمر 69
عـامـاً والـذي اكــتـسب سـمـعـة ضـامن
األمن والنـمـوّ االقتـصـادي في البالد
غـيـر أنّ شــعـبـويّـته ومــزاعم الـفـسـاد
التي حتـيط به جعـلت الكـثيـرين على

استعداد للتغيير.
وانــخـــرط نــتـــانـــيــاهـــو في خـــطــاب
ســـيــاسي شـــعــبــوي طــوال حـــمــلــته
الالذعــة الـتي يــقـول مــراقـبــون إنّـهـا
بــــلـــــغت حــــدّ شــــيـــــطــــنــــة الــــعــــرب

اإلسرائيلي وغيرهم.
وكـمـا هـو مــتـوقع أصـدر نـتـانـيـاهـو
تـعهّـداً مـثيـراً لـلـجدل قـبل ثالثـة أيام
فـقط من االنــتـخـابــات حـول اعـتـزامه
ضمّ مسـتوطنـات في الضـفة الغـربية

في حال فوزه.
ويُمكن لتوسيع السـيادة اإلسرائيلية
ثـابة في الضـفـة الغـربيّـة أن يكـون 
رصـاصـة الـرحـمـة عـلى مـا تـبـقّى من
آمــال مــتالشــيــة بــحل الــدولـتــ مع

. الفلسطيني
ـتــشـدد في ــا سـعى الــيـمــ ا ولــطـا

إسرائيل إلى خطوة كهذه.
وكـانت رونـيت كـامـبف وهي أسـتاذة
جـامعـيـة إسـرائيـلـيـة تبـلغ من الـعـمر
 45عــــــــامــــــــا مـن أوائـل من أدلــــــــوا
بـأصـواتـهم في أحـد مـراكـز االقـتـراع
بالـقدس حـيث أعربت عن قـلقـها إزاء
ـتوقع تـوجيـههـا لرئيس االتهـامات ا

الوزراء.
وقــالت مـسـتــخـدمـة لــقب نـتـانــيـاهـو
"بيـبي في السـلطة مـنذ فـترة طـويلة
سيـكـون هنـاك تغـيـير كـبيـر ال أعرف
بـالـضبط أي نـوع من الـتـغـيـيـر ولكن

سيكون هناك تغيير".
وفي مـركــز اقـتـراع آخــر في الـقـدس
قـال شـاحـار لـيـفـيـنـسون الـذي وصل
مـع زوجـــتـه وأطـــفــــاله الــــثالثــــة إنه
صوت لصالح الليـكود ويريد حكومة

ينية ورأسمالية". "
وأضـاف "أن االمن بـالــنـسـبـة له امـرا

مهما".
وسـعـى نـتـنـيــاهـو أيـضــاً إلى تـقـد
نفسه علـى أنّه رجل الدولة األساسي
في إســـرائــيل والـــتــقى خـالل فــتــرة
ـقرّب احلـمالت االنـتـخابـيـة حـلـيـفه ا
الــرئــيس األمــيــركي دونــالـد تــرامب

وفي الـــــوقت نـــــفــــسـه اســــتـــــخــــدم
نـتـانـيـاهـو تـكـتـيـكـات مـشـابـهـة لتـلك
الــتي يـســتـخــدمـهــا تـرامب واصــفـاً
حتقيـقات الفـساد بحـقه بأنهـا "حملة
مـــــــطــــــاردة شــــــعـــــــواء" ومــــــنــــــدداً
بـــالــصـــحـــافـــيـــ الـــذين يـــقـــومــون

بتغطيتها.
ـظـلّي الـسّـابق الـبـالغ أمـا غـانـتس ا
 59عاماً والذي شكّل حتـالفاً وسطيّاً
لتحدّي نتانياهو فاستند إلى مزاعم
الفساد ضدّ رئيس الوزراء إلثبات أنّ

أوان رحيله قد آن.
ووصف تــعـــهّـــد نــتـــانــيـــاهـــو بــضّم
ــســتــوطـنــات بــأنه مــحـاولــة "غــيـر ا
مــسـؤولــة" لـلــحــصـول عــلى أصـوات

اجلناح اليميني.
وبــالـــنـــســـبـــة إلى مـــوقـــفه مـن هــذه
الـقـضــيّـة يـقـول غــانـتس إنّه يـفـضّل

نتـانيـاهو "الـليـكود" وحتالف "األزرق
ـــقــاعـــد في واألبـــيض" نـــفس عـــدد ا

ؤلف من  120مقعدا. ان ا البر
وبــحـسـب هـذه االســتــطالعــات الـتي
تُــعـطـي كلّ طـرف ثـالثـ مــقــعـداً لن
يــكــون بـإمــكـان أيّ مــنــهـمــا حتــقـيق
طـلوبـة لتـشكـيل حكـومة الغـالبـيـة ا
وســيـحـتــاجـان إلى تــشـكــيل ائـتالف

حكومي.
لكن كانت هناك حتذيرات متكرّرة من
عـدم موثـوقـيّة االسـتـطالعـات التي ال
يُمـكن االعتـماد عـليـها تـبعـاً لتـجارب
تاريـخـيّة كـمـا أنّ ناخـبـ كثـيرين ال

يزالون متردّدين.
وإذا فــاز نــتــانــيــاهــو ســيــكـون أول
رئــيس وزراء يـتــجـاوز الــفـتــرة الـتي
ؤسس لـلدولة ديـفيد أمضاهـا األب ا

نصب. بن غوريون في ا

راكز االنتخابية في تل ابيب امس. UÐU ∫ اسرائيلي يدلي بصوته باحد ا ²½«

"اتّــفـاق سالم مــدعـوم دولــيـاً" يــلـحظ
احـتفـاظ إسرائـيل بـكـتل استـيـطانـيّة
كــــبـــيــــرة في الــــضـــفــــة الــــغـــربــــيّـــة
ـنـطـقـة وبـالـسـيـطـرة األمـنـيـة عـلى ا
الفـــتــاً إلى مـــعــارضــتـه أيّ خــطــوات
أحاديّة. وقال غـانتس إلذاعة اجليس
اإلسرائيـلي اإلثن "هـناك حاجة إلى
التغيير وهناك فرصة لهذا التغيير".
وأضـــــاف "إســــرائــــيـل حتــــتــــاج الى
اخــتــيــار اتّـجــاه الــوحــدة والــتـرابط

واألمل... أو التطرّف".
وســعى غــانــتس إلى تــخــطّي خــبـرة
نتـانـياهـو وإجنازاته عـبـر التـحالف
مع رئـيـسي أركــان سـابـقـ لـلـجـيش
ال الـسابق يـائير إضافـة إلى وزير ا
البـــيــــد لـــتـــشــــكـــيـل حتـــالف "األزرق

واالبيض".
مـــنــحت اســـتــطالعـــات الــرأي حــزب
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صري في مجاالت تعاون كبيرة في ظل  عالقات يشـترك الشعبان العراقي وا
تـاريـخـية تـربـطـهـما وفـي العـراق شـوارع وأحـيـاء بأسـمـاء مـصـريـة وكذلك في
ـاضي عـنـدمـا حـصال عـلى الـقـاهـرة أيـضـاً وتـمـتـد الـعالقـة من أوائل الـقـرن ا
ؤسـس جلـامعـة الـدول العـربيـة في أربعـينـيات الـقرن اإلستـقالل وكانـا من ا
اضي وعـقدا العديـد من اإلتفاقـيات اإلقتـصادية أنـذاك منهـا السوق الـعربية ا
ـشـترك ومـشروع ـشتـركـة واإلتفـاقيـات الـعسـكريـة كـإتفـاقيـة الـدفاع الـعربي ا ا

الوحدة الثالثية ولكن العالقة ب البلدين أعمق من هذا التاريخ.
 تتـنافس حضارتان في عـمق التاريخ حضارة وادي الـرافدين في سومر وبابل
والـوركـاء والـنـمـرود واحلـضـارة الـفـرعـونـيـة ومـروراُ بـالـتـاريخ وهـنـاك تـشـابه

وتقارب في مواضع عديدة.
صري كثيراً عن حضارتهم  في زيارتي األخـيرة للقاهرة لفت نظري حديث ا
بــإعـتــبــارهــا واحـدة مـن احلـضــارات الــتي تــقـدمـت في وقــتـهــا عــلى كــثــيـر من
احلـضـارات ولـكـنـني عـنـدمـا شـاهـدت صـنـاعـة الـورق من الـبـردي أسـتوقـفـني
ـصري الـقد عن صنـاعة الورق تحف ا مشـهد طالب اجلامـعة يـتحدثـون في ا
من الـبـردي وشـاهـدت  ذلك في الـقريـة الـفـرعـونـية تـذكـرت  وجـود الـبردي في
ــا كـان الــورق يــصــنع أيــضــاً من الــبــردي في احلــضـارة أهــوار الــعــراق ور
السومـرية وقلت لـهم مثلـما هنـا في مصر  يكـون البنـاء بشكل أهـرامات مصر
فـهـناك كـان الـسـومريـون في األهـوار يبـنـون بـيوتـهم بـشكـل مقـوس من الـقصب

والبردي وسفنهم بشكل بيت مقلوب.
 ال تتـوقف مالمح التـشابه علـى أنهمـا يسـيران بـخط مـتوازين  بل يـتسـابقان
لوية واحلدباء وهنا ويلـتقيان فشكل الهـرم كما هي الزقورة وبابل والوركـاء وا
في العـراق قصب وبـردي وكمـائن يعـملـها الـسومـريون تـسمى" إيـشان" كـربوة
مالـيك وهنـاك أبو الهـول وفي العراق جـسد اإلمام يـاه حلمايـة ا عالـية وسط ا
ـصريـون هنا مـزار يجمع احلسـ عليه الـسالم وفي مصـر رأسه كمـا يقول ا
كـن للمـزارين أن يكونـا مرتكـز  تعايش الي سـنوياً وهـناك أيضـاً مزار و ا
وقـعـ محل اإلعـتدال وتقـارب فهـنـا قرب الـنجف وهـنـاك قرب األزهـر وكال ا

ب مرجعية النجف األشرف ومرجعية األزهر الشريف.
 يُقـال أن مصر تكـتب وبغداد تقـرأ والكتابـة من الرأس والقراءة تـنفع اجلسد
ثل جسد هذه وبواقع مـصر وأهميتـها للعالـم العربي واإلسالمي فأن العـراق 
األمـة ومـتى ما تـمـزق تمـزقت األمـة وإذا إستـقـر سيـعـود باخلـيـر على الـعراق
ومصـر والدول اجملـاورة.  يتـفق الـعراق  ومـصر هـذه األيام وبـعد زيـارة رئيس
الوزراء الـعراقي في قـمة ثالثيـة جمعت الـعراق ومـصر واألردن وهذا الـتقارب
ثل محور اإلعتدال البعـيد عن محاور الصراعات وثالثة دول تملك والتـحالف 
ـنظـومـة الـدولـيـة دون تـقـاطع ويـتـفـقـا عـلى حـاجة عالقـات مـتـوازنـة مع مـعـظم ا
لفـات تنعكس بشكل عاجلة الفقـر والبطالة ومحـاربة اإلرهاب وهذه ا شعوبـهم 
ـسمى مـبـاشر عـلى الـعـالم وهذه الـزيـارة تزامـنـاً مع مـؤتمـر يـقـام في العـراق 
عالم بال إرهـاب  مؤتمر عربي أفريقي في العاصمة بغداد ولكن تعاون العراق
رض مع مـصـر سـوف يـعـيـد الـرأس الى اجلـسـد كي يـفـكـر الـرأس حـتـى ال 

اجلسد وكذلك اجلسد مع قول الرأس ويتكامل فعل الرأس مع اجلسد.
 العـراق لـديه قـاعـدة معـلـومـات كامـلـة عن حتـرك اإلرهاب
ومصـر لديها صـناعة محلـية وأيادٍ عامـلة وسوق العراق
يـحـتـاج مــصـر ومـصـر حتـتـاج سـوق الـعـراق وبـحـاجـة
عـلـومات اإلسـتخـباريـة عن حتـرك اجملامـيع اإلرهابـية ا

التي إنتقلت من العراق الى مصر وبالعكس.

بغداد
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ـدرجـة اسـمائـهم ـتـهـمـ الـغـائـبـ ا الى ا
ـؤشـرة جـانـبـا والـسـاكـنـ في الـعـنـاوين ا
ـبيـنة واد ا ـا كنـتم متـهمـ وفق ا ازائهم 
ازاء كل مــــنـــكـم من قــــانـــون الــــعـــقــــوبـــات
ؤشرة ازاء اسمائكم العـسكري والقضايـا ا
ـا ان محل اقـامتـكم مجـهول لـذا اقتضى و
تـبــلــيــغـكم فـي الـصــحف احملــلــيــة عـلى ان
حتـضـروا امام احملـكمـة الـعسـكريـة الـثالـثة
خالل ثالثــون يــومــا مـن تــاريخ نــشــر هــذا
االعالن وعـنـد عـدم حـضـوركم سـوف جتري
محاكمـتكم غيابـيا واعطاء احلق لـلموظف
العمومـي بالقـاء القبض عـليكم والزام كل
حل اختفائكم على ان يخبر شخص يعلم 
اجلهـات الـعـسـكـرية بـذلك اسـتـنـادا لـلـمادة
(81) من قانون اصول احملـاكمات اجلزائية

العسكرية رقم  22 لسنة 2016 .
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الذين يصطنعون احليل الصطياد األموال كثيرون 

وهم موجودون في كل زمان ومكان .
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وهذه احلـيل ال تخـتص بـجنس مـعيّن فـهي تـوجد في الـرجـال والنـساء عـلى حد
سواء .

- 3 -
قالوا :

هلّب من بعض غزواته  فلقيته عجوز من األزد فقالت : " قدم ا
أيها االمير :

أسألكِ بالله والرحم االّ وقفتَ فوقفِ  فدنت وقبّلت يده وقالت :
هذا نذر كان عليّ  

ا  وتهب لي أربعمائة درهم اني نذرت عليّ لله أن أقبّل يدَكَ إنْ قدمت سا
وجارية .. تخدمني 

فضحك وقال :
أما نحن فقد وفينا بنذرك  ادفعوا اليها ذلك 

وإياك يا أماه وهذه النذور فليس كل أحد يفي لك بها وينشط لتحليلك منها "
ـا فكـيف يصح أنْ تـنذر ـهـلب ح يـرجع سا لو صح أنـها نـذرت ان تقـبل يد ا

ان يقدّم لها اربعمائة درهم مع جارية تخدمها ?
ـال  ولـكنّ هذه احلـيـلة ال تـخـلو من انـهـا ال تخـرج عن كـونهـا حـيلـة القـتـناص ا

طرافة وغرابة ..
كيف خطر على بالها النذر مثال ?

انها طريقة مبتكرة ..!!
ـهـلّب وقف حـ استـوقَـفَـتْهُ الـعـجـوز  خالفا ويـعـجـبنـي هنـا أنْ أشـيـر الى أنَّ ا
عاصـرين الذين ال يبالون للكـثير من سيـاسيْ الصدفة واحملتـرف السيـاسي ا

ن يقصدهم من الرجال والنساء :
إما تكبراً وجتبراً  

وأمّا تهرباً من االلتزام بقضاء حاجاتهم 
وأيّا كـان السبب فالـهرب من مواجهـة القاصدين أمـر معيب وهو يـعمّق الفجوة

واطن . سؤول وا ب ا
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عـروف ومـسـألة الـنـذر هذه لم تـنـفرد بـهـا النـساء بـل مارسـهـا بعض الـرجـال ا
ـاكر الذي كان يـعتاش على بـاالحتيال كأبي دالمة ) –زند بـن اجلون) الشاعر ا

أماديحه لبني العباس 
فقد قيل :

هدي من الريّ دخل عليه أبو دالمة فأنشأ يقول : ّا قدم ا
اً  إني نذرتُ لئن رايتُك سا
بقرى العراق وأنت ذو وَفْرِ 
لتصُلّيَنَّ على النبي محمدٍ 

ولتمألن دراهماً حجري 
هدي على الرسول (ص)  فصلى ا

وقال :
اما الدراهم فال 

فقال له ابو دالمة :
أنت أكرم من ان تفرّق 

بينهما  
ثم تختار أسهلهما 

أل حجره دراهم . فأمر ان 
نام  وله حيلة أخرى عبر ادعّاء الرؤية في ا

قال ابن النطّاح :
"ومّر أبو دالمة بتمّار بالكوفة فقال له :

نام  رأيتُك أطعمتني في ا
قواصرَ مِنْ تَمْرِكَ البارحه 

فأمُّ العيال وصبيانُها 
الى الباب أعينُهم طامحه 

فأعطاه جُلّتيْ تمر وقال له :
إنْ رأيتَ هذه الرؤية ثانيةً لم يصح تفسيرها  فأخذهما وانصرف 

( القوصرة : وعاء من قصب يوضع فيه التمر )
( اجللّة : قفة كبيرة للتمر ) .
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أما في أيـامنا هذه فاحليل كثيرة ال تُعد وال حتصى  ولكن ليس من بينْها النذر

يقينا ..!!
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أبرزها حِيلُ السياسي في اصطياد أصوات الناخب ..
- 8 -

وقـد دلّـت الـتـجـارب احلـيـاتـيــة عـلى أنّ أصـحـاب احلـيل قـد
يـنــجـحــون في خــداع بـعض الــنـاس لــفـتــرة من الـزمن 
ولكنهم ال يستطيعون مواصلة اخلداع على توالى االيام
ثم يـؤول أمـرهم الى االفـتـضـاح والـتـدحرج الـى السـفح

غير مأسوف عليهم ..

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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{ الـــــــــــــــقــــــــــــــــدس (أ ف ب) - ادلـى
اإلســـرائــيـــلــيـــون بــأصـــواتــهم امس
الــثالثـاء فـي انـتــخـابــات تـشــريـعــيـة
تنـطـوي على رهـانات كـبـيرة يـقررون
فــيــهـــا اإلبــقــاء عــلى رئــيس الــوزراء
بنيام نتانـياهو رغم مزاعم الفساد
الـتي تُـحـيط به أو اسـتـبـداله بـقـائـد
عــســكــري ســابق حــديث الــعــهــد في

السياسة.
ويُـتوقّع أن تـكـون الـنتـيـجـة متـقـاربة
ب الطـرف واألرجح أن تـؤدّي بعد
صــدورهـــا رســمــيّــاً إلى مــفــاوضــات
محـمومـة لـتشـكيل حـكومـة ائتالفـيّة
في وقت تُــشـيــر اســتـطالعــات الـرأي
إلى أنّ نــتــانـيــاهــو في مـوقـع أفـضل

همة. للقيام بهذه ا
وتـــغــلق مـــراكــز االقــتـــراع أبــوابــهــا
الــــســــاعـــة  19,00ت غ في مــــعــــظم
ـنـاطـق بـيـنـمـا ال يــتـوقع أن تـصـدر ا

النتائج قبل صباح اليوم األربعاء.
ويــشــكّل قـائــد اجلــيش اإلســرائــيـلي
الــســابق بــيــني غــانــتس خــصــمـاً ال
يُـسـتـهـان به في وجه رئـيس الـوزراء
اخملضرم نظراً إلى سجلّه العسكري
وتـــعــــهّـــده بـــإصالح األضـــرار الـــتي
أحـدثـهـا نـتـانـيـاهـو جـرّاء سـيـاسـاته

التقسيميّة.
وأدلى غــانـتس بـصــوته في مــديـنـته
روش هاع متعهدا بـ"مسار جديد".
وقال زعيم التـحالف الوسطي والذي
كــان يــشــغل مــنـصـب رئـيـس األركـان
بعد إدالئه بصوته "أنـا سعيد بوضع
نـفسي فـي خدمـة دولـة إسـرائـيل. أنا
سـعـيــد بـالـوقـوف من أجـل مـصـلـحـة

الشعب على عتبة مسار جديد"
وأضـــــــاف "يـــــــجـب أن نـــــــحـــــــتـــــــرم
ـقراطـيـة وندعـو جمـيع األطراف الد
إلى احــتـرام هــذا الـيــوم واحملـافــظـة

على الهدوء".
وأمـــا نــتــانـــيــاهــو فــأدلـى الــثالثــاء
بــصــوته في إحــدى مــدارس الــقـدس
الـتي أقـيم فــيـهـا مـركـز اقـتـراع حـيث
وحض اإلســرائــيــلــيــ عــلى "حــسن
االختـيار". وقـال "يـجب أن تنـتخـبوا
فـــــهـــــذا عـــــمـل مـــــقـــــدس وجـــــوهـــــر
ــوقــراطـــيــة ويـــجب أن نــكــون الـــد

شاكرين لذلك".
ن تصوتوا وأضاف" لن أخبركم أنا 
بـــإمـــكــانـي ذلك لـــكــنـي لن أخـــبــركم.

إضـــافـــة إلى الـــرئـــيـــســ الـــروسي
ـيــر بـوتـ والـبــرازيـلي جـايـر فالد

بولسونارو.
وســلّط نـــتـــانــيـــاهــو الـــضـــوء عــلى
اعــتــراف تـرامب بــالــقـدس عــاصــمـةً
إلســـرائـــيل واعــتـــرافه بـــالــســـيــادة
اإلسرائيلـيّة على مرتـفعات اجلوالن
وقال إنّ الـرئـيس األميـركي كـان على

خططاته لضمّ األراضي. دراية 
وقـال نتـنـياهـو في مـقابـلـة االحد مع
موقع "آروتز شيفا" االخباري احمللي
"بـصراحـة مَن غـيـري يسـتـطـيع فعل

كنه فعل ذلك?". ذلك? من 
وأضـاف "من يـســتـطـيع الـوقـوف في
مــواجـــهــة الـــعــالـم? من يـــســتـــطــيع
مـواجـهـة الـكـونـغـرس األمـيـركي? من
يستطيع حتريك الرأي العام في هذا

االجتاه?".

{ صـنـعاء) ,أ ف ب) - قـال صـندوق
ــتــحـــدة لــرعـــايــة الــطـــفــولــة األ ا
(يـونـيـســيف) الـثالثـاء إن "انـفـجـارا"
وقع األحــد في الــعـاصــمــة الـيــمـنــيـة
صـــنـــعــاء أدى إلـى مــقـــتل  14طــفال

وإصابة  16آخرين.
وكـان بـيـان صـدر في وقت سـابق عن
منسـقة الشـؤون اإلنسانيـة في اليمن
لــيــز غـــرانــدي حتــدث عن مــقــتل 11
نـيا بـينـهم خمس طـالبات دون أن

توضح ظروف إصابتهم.
وقــالت الـيــونـيــسـيف في بــيـان "أدّى
انفجار في صنـعاء هذا األسبوع إلى
مـقـتل  14طـفالً وإصـابـة  16آخـرين
بــجــراح خــطــيــرة. هــذا مــا تــمــكّــنت
الــيــونــيــسـف من الــتــحــقق مــنه مع
احتمال ارتـفاع العـدد الفعلي لـلقتلى
واجلـــرحى من األطـــفــال". وبـــحــسب
الـــبــيــان "وقـع احلــادث بــالـــقــرب من

." مدرست
ـتمـردون احلـوثـيـون اتـهـموا وكـان ا
الـتـحــالف بـقـيـادة الــسـعـوديـة بـشن
غـــــارة أدت إلى مــــــقـــــتل وإصـــــابـــــة
الــعــشــرات. لـــكن الــتــحــالف نــفى أن
يـــكـــون شن أي غـــارات جـــويــة عـــلى
صـنــعـاء األحـد. واحلــرب في الـيـمن
أفــقــر دول شـبه اجلــزيــرة الـعــربــيّـة

سـيّل للدّموع الشّغب أطـلقوا الـغاز ا
ـــتــظــاهــريـن غــيــر أنّــهم لــتــفــريق ا
أضافوا انّ من الصّعب حتديد اجلهة
الـــتي أطـــلــقـت الــنـــار. وقــال شـــاهــد
موجـود بـالقـرب من مـوقع الـتظـاهرة
لـــفـــرانس بـــرس إنّ "عـــنــاصـــر األمن
ــســيّـل لــلــدّمـوع. يُــطــلــقــون الــغــاز ا
أستـطيع أن أرى مـتـظاهـرين يكـحّون
ويغطّـون وجوههم بـأيديهم وبـأقنعة
ــكـــنــني أيــضــاً طـــبــيــة". وأضــاف "
سـمـاع طـلـقـات نـاريّة ولـكـن من غـير

الواضح مَن يُطلِق النار".
فــيــمــا دعـت الــشــرطــة الـــســودانــيــة
الثالثاء الـسودانيـ الى التوحد من
أجل "تـوافق يـعزز االنـتـقـال الـسـلمي
لـلـسـلـطـة" وطـلـبت من قـواتـهـا "عـدم
الـتـعـرض" لـلـمـواطـنـ والـتـجـمـعات

السلمية
وقـال الــنـاطق الــرسـمي بــاسم قـوات
الـشـرطة في بـيـان "بـعـد اطالع هـيـئة
اإلدارة على تطورات األحداث األمنية
واجلــــنــــائـــيــــة في الــــبالد أصـــدرت
تــوجــيــهــاتــهــا لــكل قــوات الــشــرطـة
ـركـز والــواليـات بــعـدم الــتـعـرض بــا
لـلـمـواطـنـ والتـجـمـعـات الـسـلـمـية
وأن تـتـوجه لـلــقـيـام بـواجـبـاتـهـا في

متلكات. حفظ األرواح وا

ـتـمرّدين مـسـتـمـرة مـنـذ  2014ب ا
ـــدعـــومـــ من إيــران احلـــوثـــيّــ ا
دعومة والية احلـكومية ا والقوّات ا
مـن حتـــــالف عــــــســـــكــــــري تـــــقـــــوده
الـسـعـوديـة. وأوقعـت احلرب حـوالى
 10آالف قــتـــيل مــنــذ بــدء عــمــلــيــات
الـتـحـالف في  26آذار 2015بـحـسب

ية.  منظمة الصحة العا
ويـــعـــتـــبـــر مـــســـؤولـــون في اجملـــال
االنساني أن احلصـيلة الفـعلية أعلى
بكثير.وجـعل النزاع مالي الـيمني
عـلى شـفـيـر اجملـاعـة في مـا وصفـته
ـــتــــحــــدة بــــأنـه أســــوأ أزمـــة األ ا

انسانية في العالم.
الـى ذلـك أطــــــــلـــــــــقـت قـــــــــوّات األمن
الـــســودانـــيّــة امس الـــثالثـــاء الــغــاز
تظاهرين سيّل للدّموع على آالف ا ا
عارض لـلحكومـة الذين احتشدوا ا
بالقرب من مقرّ اجليش في اخلرطوم
لليلة الـثالثة على الـتوالي كما سُمِع
أيــضــاً دويّ إطالق نــار بــحـسـب مـا
أفــاد شــهــود. وســمع مــراسل وكــالـة
ــكـان دويّ إطالق فـرانـس بـرس في ا
الـنّـار الـذي اســتـمـرّ بـ ثالث وأربع
دقـــــــائـق. وقـــــــال شـــــــهـــــــود وأحــــــد
ــتـــظـــاهـــرين إنّ عـــنـــاصـــر جـــهــاز ا
اخملابـرات الوطـني وشـرطة مـكافـحة
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