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{ دكـــا (أ ف ب) - دعت حـــكــومـــة دكــا
امـس إلى إعادة عـامـلة بـنـغالدشـية من
الـسـعـودية نـشـرت مـقـطع فيـديـو مـؤثر
تــزعم فـيه تـعــرضـهـا العــتـداء جـنـسي
مـسـلـطـة الـضـوء عـلى االسـتـغالل الذي
تــعــانـي مــنه الــعــمــالــة اآلســيــويــة في
اخلـارج. ومنذ عام  1991سـافرت نحو
 300ألف امرأة بنغالدشية للعمل في
الـــســـعــــوديـــة وفـــقـــا لـــوزارة رعـــايـــة
. وتــمــثل حتــويالت هــؤالء ــغـــتــربــ ا
الـعامالت القدر األكـبر من األموال التي

تدخل بنغالدش.
وزعـمت الـعـامـلـة البـنـغالدشـيـة سومي
أكــتـيـر في مــقـطع فــيـديـو نــشـرته عـلى
رات فـيـسـبـوك وتـمت مـشـاركـته آالف ا
تــعــرضــهــا ل"اعــتــداءات جــنــسـيــة بال
رحــــمـــــة" من قــــبـل أربــــاب عــــمــــلــــهــــا
الـســعـوديـ مـا أثـار احـتـجـاجـات في

دكا ضد ما يتعرض له العمال هناك.
ا لن وقـالت أكتيـر البالغة  25عـاما "ر
أعـيش لفـترة أطـول. أرجوكم أنـقذوني
دة  15يـومـا وبـالـكـاد لـقـد سـجـنـونـي 
قـدمـوا لي أي طـعـام. لـقـد أحـرقـوا يدي

بالزيت الساخن".
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ودعت احلــكـومـة الــبـنـغـالدشـيـة األحـد
سؤولـة عن تصدير الـوكالة الـرسميـة ا
الــيــد الــعــامــلــة الى إعــادة أكــتـيــر إلى

الوطن "في أسرع وقت".
وقــال زوجــهـا ســراج اإلسالم لــفـرانس
بــرس إنـه "يــحــاول اعــادتــهـــا لــكــنه لم
ـتحـدث باسم احلـكومة يـستـطع". أما ا
أتــيـكــور رحــمن فـاعــلن أن دكــا تـعــتـزم
اتــخـاذ اجـراءات صـارمــة ضـد شـركـات
الـتوظيف العشـوائية وسط مزاعم بأن
هـذه الشركـات تسيء معامـلة العامالت

وتبيعهن لوسطاء.
لـــكن وزيـــر اخلــارجـــيــة آي كـــاي عــبــد
ــؤمن أكــد اخلـمــيس أن حــكــومـته لن ا
تـعـمـد الى مـنع الـنـسـاء من الـسـفر الى
الـسعودية للعمل. وقـال للصحافي إن
الــســعــوديــة أقـرت بــتــعــرض الــبـعض
السـاءات "لكن هذا يحدث لعدد قليل من
األشــــخـــــاص. ولــــيــــسـت احلــــكــــومــــة

السعودية من تسيء اليهم".
وظــهـر فـيــديـو أكـتــيـر بـعــد اسـتـرجـاع
جثمان العاملة نظمة بيغوم في تشرين

اضي. األول/أكتوبر ا
وقــال ابـــنــهــا رجب حــســ ان والــدته
بــيـغـوم الــبـالـغـة  42عــامـا اتـصـلت به

مـسـتـغـيـثـة مـرارا قـبل وفـاتـهـا لـتـطـلب
انـقاذهـا بعد ادعـاء تعرضـها للـتعذيب
مـضـيـفـا أنـهـا تـوفـيت بـسبـب مرض لم

تتم معاجلته.
رأتان انهما وعدتا بالعمل في وقـالت ا
ـسـتـشـفـيـات لـكن  خـداعـهـمـا احـد ا

نازل. وارسلتا للعمل كخادمات في ا
ويـسافر مالي اآلسـيوي إلى اخلليج
لـلعمل وفقا حلكـومة بنغالدش وتقول
جــمـاعـات حـقـوق اإلنــسـان إن كـثـيـرين
مـــــنـــــهم يـــــعــــانـــــون مـن االســــتـــــغالل

واالنتهاكات.
وقالت اجلمعية احلقوقية البنغالدشية
ـــهـــاجــرين الـــتي تـــعــنـى بــالـــعـــمــال ا
"أوفــيـبـاشي كـارمي اونـايـان بـروغـرام"
ـئـة من 110 ـاضي ان  61بـا الــشـهـر ا
نـساء تـمت مقـابلـتهن بـعد عـودتهن من
اخلـــارج والــــعـــديـــد مـــنــــهن عـــدن من

السعودية ادع تعرضهن الساءات.
ـئـة قـلن وأضــافت اجلـمـعـيـة أن  14بــا

انهن تعرضن الساءات جنسية.
ــــؤســــســـات وأفــــادت احــــدى اكـــبــــر ا
اخلـيـرية في الـعالم "بي آر آي سي" انه
تــمت اســتـعـادة  48عــامـلـة هــذا الـعـام

وحده من السعودية.
الـى ذلك في وسط الـريـاض الـتاريـخي
يسير خمسة سياح بولنديون في قصر
صمك وهم يدركون أنهم من ب أول ا
ــديــنــة األجــانـب الــذين أتــوا لــزيــارة ا
احملــافـظـة مــنـذ أن فــتـحت الـســعـوديـة

أبوابها للسياحة.
وفي أروقـة الـقصـر الذي بـني قبل أكـثر
من  150سـنة سـار إلى جانبـهم مرشد
ســيــاحي ارتــدى الــلــبـاس الــتــقــلــيـدي
األبــيض والــغــتــرة احلــمــراء مــحـاوال

شرح تقاليد الضيافة العربية.
وقـــالت صــوفـــيــا الــتي ارتـــدت عــبــاءة
فـضـفاضـة تركـت ذراعيـها مـكـشوفـت

"قـبل اجملـي إلى هـنـا كـنت قـلـقـة حـيال
ـالبس الـــــتـي يــــجـب أن أرتـــــديـــــهــــا ا
فاجأة كانت والقوان الصارمة لكن ا
ايـجابيـة". وتدخّل زوجهـا اندريج قائال
لـوكالـة فرانس بـرس "هذا أمـر طبـيعي
عـــلــيــنـــا أن نــأخـــذ تــقــالـــيــد (الـــبــلــد)
بـاالعـتبـار" مـوضحـا أنّه سبق وأن زار
قـبل سـنـوات بـلدا آخـر في اخلـلـيج هو
قــطـر عـنـدمــا لم يـتـمــكن من احلـصـول

على تأشيرة سياحية سعودية.
قـررت الـسـعـوديـة في أيـلـول/سـبـتـمـبر
بـدء اصـدار تـأشـيـرات سيـاحـيـة فـورية
ـــواطــني نــحــو  50دولـــة مــعــظــمــهــا
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اوروبــيــة بـعــدمــا كــانت الـتــأشــيـرات
تُمنح لرجال األعمال واحلجاج.

رشـد السيـاحي متعب عـبدالله وعـبّر ا
الـذي يــديـر وكـالـة لـلـسـفـر عن فـرحـته
بـهـذا الـقـرار مـشـيـرا إلى أنّه سـيـعـمل
عـلى اسـتـقـطـاب الـسـيـاح والـتأقـلم مع
ــمـلـكـة الـتي هــذا الـواقع اجلـديـد في ا

عاشت عقودا من التشدد.
وقـــال لــفـــرانس بـــرس إنّ الــســـلــطــات
"تـسـيـر بوتـيـرة أسـرع منـا (...) كـونـها
تـملك قـدرات أكبـر. علـينـا أن نسـتوعب

وأن نفهم هذا التغيير السريع".
تــشــكل الــسـيــاحــة أحــد أعـمــدة خــطـة
ـرتـهن ــمـلـكــة لـتـنـويـع اقـتـصـادهــا ا ا

تاريخيا للنفط.
واقع وبـينما تروّج احلمالت الدعائية 
أثـرية وطبيعة خالبة تراهن السلطات
دن الكـبيرة مـثل الرياض وجدة عـلى ا
(غــرب) الســتـقــطـاب الــســيـاح مــركـزة
استثماراتها األكبر في قطاع الترفيه.

وال تـزال تبدو العاصـمة التي يبلغ عدد
سـكـانـهـا نـحو  8مـالي نـسـمة هـادئة
ـوسم الترفيهي فـي معظم األيام رغم ا
الـــــســـــنـــــوي الــــــصـــــاخب والـــــزاخـــــر
بـالـفعـاليـات والـذي افتـتح هـذا الشـهر
بـحفل ضـخم غير مـسبـوق بدأ بأمـسية

للفرقة الكورية الشهيرة "بي تي أس".
وغـــالــبـــا مـــا يــقـــول ســكـــان إنّ شــارع
ـديـنـة أشبه الـتـحـلـيـة احلـيـوي وسط ا
بــشـارع الـشـانـزيــلـيـزيه الـشــهـيـر لـكن
احلــركــة فــيه ال تــزال بــعــيــدة جــدا عن
صـخب مـثـيـلـتـهـا الـبـاريـسـيـة: وحـدهـا
بـــعـض الـــعـــائالت ومـــجـــمـــوعـــات من

طاعم. األصدقاء تمأل ا
وفـي وسط الشارع الطـويل بالقرب من
ديـنة حتتل مـوقع بناء أول مـترو في ا
باني: الفـتة مضاءة كبيرة مدخل أحد ا

"سوهو كلوب".
ـوسـيــقى من الـداخل بــيـنـمـا تــصـدح ا
يـــقــوم حــارس ارتـــدى ســتـــرة حــمــراء

مـن جــــــدة لـــــكـن رغـم ذلك اجلــــــمــــــيع
يـتـوجـهـون إلى دبي. هـنـاك الـكـثـير من

األماكن وكذلك الكحول".
وتـــســمح دبـي بــتـــنــاول الــكـــحــول في
فــنــادقـهــا بــيــنـمــا تــمـنـع الـســعــوديـة

استيرادها بشكل تام.
وفي مــجــتـمع ســعــودي مـتــغـيّــر يـرى
مـستشار التخطـيط االقتصادي عبدالله
الـفايز أن على الدولـة اال تركز جهودها
فـقط عـلى استـقطـاب الـسيـاح االجانب
بل عــلـيـهـا أيـضـا أن تـعـمل بـدايـة عـلى

حتس "البنية التحتية السياحية".
وأوضـح الـــفــــايـــز أنه يــــتـــوجـب عـــلى
ــواطـنــ حــيـال الــســلـطــات تــوعـيــة ا
أهــمـيـة الــسـيـاحــة "كـمـورد اقــتـصـادي

وفرص للعمل".
وتـابع االقتصـادي "انّها جتربـة جريئة
ــكـن الــتــنــبــؤ بــاشـــكــاالتــهــا عــلى ال 
اجملــتــمع الــســعــودي ومــدى مــقــاومــة

." احملافظ
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ووضـع ســمـــاعـــة فـي اذنــيـه بـــإدخــال
ــكــان وهـــو يــردد بــأن الـــزبــائن إلـى ا

النادي "محترم".
وفـي الداخـل تـتنـاول بـعض الـعـائالت
ارة أن الـطعام بـهدوء تام. يـقول أحد ا
الـــســعــوديـــ يــؤيـــدون فــتح األبــواب
لــلـســيـاح لـكـن "عـلى األجــانب احـتـرام

تقاليدنا وعاداتنا".
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ولـدى الشبان والـشابات الذي يـشكلون
األكثرية في اجملتمع نظرة مغايرة.

وقـال تاجـر شاب ( 27عـاما) فـضّل عدم
الــكــشف عن هــويــته "ال حتــدثــوني عن
الـريـاض. لقـد عدت لـلتـو من دبي حيث

قضيت إجازة نهاية االسبوع".
وأضــاف صـديـقه "عـنـدمــا تـكـون هـنـاك
أيـام إجـازة نذهب إلى دبي. فـلمـاذا قد

يأتي االجانب إلى هنا?".
لـــكـــنه ســـرعـــان مـــا اســـتـــدرك "االمــور
تــتـحـسـن في الـريـاض. الــوضع أفـضل
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االضراب يعود الى الـزمن السابق حيث يـتم اللجوء الى االضراب
تظاهرين للحفاظ على االرواح ذلك ان التظاهر يترتب عليه ظهور ا
واطالق الـنــار عـلــيـهم أمــا بـعــد أن أصـبح الــتـظــاهـر حق مــكـفـول
ـارسـه الـشـعب فـأن جـمـيع الـدسـاتـيـر لم تـتـطـرف الى دسـتـوريـاً 
ـتـقـدمه لألضـراب والـتي تـظـهـر االضـراب كـون الـتـظـاهـر احلـاله ا
قرره للمواطن ولم الرأي واعتبرت الدساتير التظاهر من احلقوق ا
تتـطـرق الى االضـراب الطـريـقه الـسابـقه لـبـيان الـرأي وهـذا ماورد
واطن العراقي في التظاهر بالدستور   طالعراقي الـذي قرر حق ا
ولم يــتــطـرق الـى االضـراب وكــذلك لم يــرد في قــوانــ االحتـادات
والنقابات واجلمعيات ما يشير الى االضراب بأستثناء ما ورد في
قانون العمل للعمال العامل بالقطاع اخلاص فقط فال يوجد حكم
علمـ والصحفي وسواها االضراب في قانون نقـابة احملام وا
ـطـلـوب من النـقـابـات واالحتـادات واجلمـعـيـات هو احلث لذا فـأن ا
عـلى التـظاهـر الدسـتوري واالبـتعـاد عن االضراب غـير الـدستوري
ـضـرب في علـمـا ان االضـراب يـعنـي عدم اشـتـراك ا
ـدارس فـقـد كان التـظـاهـر وهـذه واضـحه فـي ا
دارس في االضراب وراء عدم مـشاركة طـلبة ا
الــتــظــاهــر  هــذه االيــام فــأعــتــزلــوا االضــراب

وهلموا الى التظاهـــر.
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طـلة طـعم التـركي ا ـتظـاهرين في الـبقـاء في بـنايـة ا كان صـمود ا
عـلى ساحـة الـتحـريـر وسط بـغداد قـويـا وثابـتـا. فقـد كـانت البـنـاية
ــتـظــاهـرين في واحــدة من اهم االمــاكن الـتي اســتـخــدمت لــقـمع ا
ــوجـة االولى من الــتـظـاهــرات الـتي انــطـلـقت فـي االول من شـهـر ا
اكـــتــوبـــر تــشـــرين الـــثــانـي احلــالي واســـتـــمــرت لالســـبــوع االول

منــــــــــــه. 
ـوجة الـثانيـة من الـتظاهـرات التـي انطلـقت يوم استمـر القـمع في ا
ـاضي ومازالت مـستمـرة لكن من الـفوارق الـرئيسـية ب اجلـمعة ا
طعم تظاهرين سيطروا على ساحة التحرير وبناية ا وجت ان ا ا
رة ,ومن الـواضح ان اعـتـصامـهم فـيـهـا سـيـسـتـمر الـتـركي هـذه ا
حتى يتحقق تغيير حقيقي في على الصعيد السياسي. تغير يكون
مقنعا فعال للمتظاهرين بترك التظاهر واالعتصام. االحتمال االخر
ـا غـيـر مـسـبوقـة من هـو ان تـسـتـخـدم الـسـلـطـات درجـة اعـلى ور
الــقـمع وسـفـك الـدمـاء. ســالت دمـاء كـثــيـرة لالسف في تــظـاهـرات
الـعـراق ومـازال الوضع مـتـأجـجـا لكـن الطـريـقـة الـتي يسـيـطـر بـها
تـظـاهرون عـلى وسط بـغداد جتـعل من الـصـعب تصـور ان تـعود ا
االمـور الى مـاكـانت عـلـيـه قبـل الـتـظـاهرات مـن غـيـر تـغيـر حـقـيـقي

تظاهرين.  يحقق اهداف ا
ـوجـة في احملــافـظـات اجلـنـوبـيـة كـانت الــصـورة اكـثـر دمـويـة في ا
تظاهرين في اكثر من محافظة مع الثانية للتظاهرات مع اشتـباك ا
عــنـاصـر مــيـلـيــشـيـات قــويـة جـابــهـتـهـم بـاطالق الـنــار. وقـد كـادت
ـيـلـيـشـيـات والـعـشـائر او االوضـاع تـتـطـور الى حـرب اهـلـيـة بـ ا
ـيـلـيـشـيـات وانـصـار زعـيم الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر في ا
مـيـلـيـشـيا سـرايـا الـسالم او خـارجـهـا. فانـصـار الـتـيـار الـصدري
كـثـيـرون ويـشـارك بـعضـهم في الـتـظـاهـرات او يـؤيـدونـهـا. هـنا من
هم فهم وحتليل زعـيم التيار الصدري الـذي عاد الى العراق بعد ا
زيارة طويلـة استمرت عدة اشـهر الى ايران كانت اشهـر محطاتها
رشـد االعلى االيـراني علي حـضورة جملـلس التـعزيـة الذي اقـامه ا
خـامـنــئي في طـهـران في عـاشـوراء. عــاد الـصـدر لـيـرى ان رئـيس
ـهدي قـد بعث له بـرسالـة يرد فـيهـا على دعوة الـوزراء عادل عـبد ا
ـان واجراء انـتـخـابـات مـبـكرة ـهـدي لـلـبـر الـصـدر بـحـضـور عـبد ا
ـهـدي قــال بـاخـتــصـار ان من االفـضل ان بـاشــراف دولي. عـبــد ا
يـتفق الـصدر مع زعيم قـائمة الـفتح ومـيليـشيـا بدر هادي الـعامري
ان من اجل تـغيير احلكومة. لـكان الكتلتان االكـبر في البر وهما 
ـكان الـتظـاهـر في النـجف ثم صرح بـانه كان رد الـصـدر بالـتوجه 
ـهـدي ـهـدي لــكـنه بـعــد رسـالـة عــبـد ا يـريـد حــفظ مـاء وجه عــبـد ا
سـيتـوجه لـنـزع الثـقـة عن احلـكـومة. يـقف الـصـدر في مـوقف ليس
ـنــتـمي لـلــطـبـقـة ســهال ابـدا. فـهــو يـريـد ان يـظــهـر بـصــورة غـيـر ا
ــا اشـتــرك في حـكــومــــات تـلك الـســيـاســيـة في الــعـراق لـكــنه طـا
ـهدي اثـر اتـفاق الـطـبقـــــة وتـرتـيبـاتـهـا وقد شـكـلت حـكـومة عـبـد ا
ـقابل ال ـرجـعـية الـشـيعـيـة. في ا ـبـاركة ا بـيـــنه وبـ الـعـامري و
يريـد الصـدر ان يشارك في اي جـهد يـؤدي الى تهديـد ايران التي
تشـعر بقـلق عميق من تـظاهرات الـعراق ولبـنان وترى انـها مؤامرة
ـولـة من دول عـربـيـة ويـجب الـتـصـدي لـهـا امـيـركـيـة اسـرائـيـلـيـة 
ـتـلك الـصـدر ايـضـا قـاعـدة بـحــسب اخـر تـصـريـحـات خـامـنـئي. 
ؤيـدين الصـادق و تـيارا اكـبر من الـتيارات شعبـية حـقيـقيـة من ا
الشـيعـية االخـرى التي تـعتـمد بـصورة اسـاسيـة على حـصتـها من
احلـكومـة وقوة ميـليـشياتـها. يـبقى الـصدر الذي اعـترف بـانه متهم
حـاولة ركوب مـوجة التـظاهرات مرشـحا اساسـيا للـتأثير في اي
عـملـية سـيـاسيـة تـهد الـوضع واي تـرتيـبـات ســيـاســـــــية تـعقب

ذلك. 
اما االهـتـمام الـدولي بـتـظاهـرات الـعراق فـلم يـصل بعـد الى مـاهو
ـئـات والـتـوتر مـتـوقع. فـقـد قـتل اكـثـر من مـائـتي شـخـص وجـرح ا
مسـتمـر اما دولـيا فـالتـغطـية االعالمـية مـحدودة واالهـتمـام ال يبدو
ـوقف االميـركي تطـور قليال كـبيرا. لـكن البد من الـتأكـيد على ان ا
مع تصـريحـات وزيـر اخلارجـية مـايك بـومبـيـو والبـيان الـذي صدر
من وزارته وحـذر من الـعـنف والـقـمع وتـقـيـيـد احلـريـات االعالمـية.
رغم ان الــبــيـان اكــد دعم احلــكــومـة الــعــراقـيــة اال ان لــغـتـه كـانت
واضحة كما ان توقيته كان واضحا ومهما اذ جاء بعد مقتل زعيم
تنظـيم داعش ابو بكر الـبغدادي وفي نفس الـيوم. وهذا مهم اذ انه
يـفـصل بـ التـعـاون االسـتـخـبـاراتي مع الـعـراق والذي سـاهم في
الـــوصـــول الى الـــبــغـــدادي عن قـــضـــيـــة حــقـــوق االنـــســان وقـــتل

تظاهرين.  ا
تـحـدة في الـعراق ـثلـة االمـ الـعام لـال ا اخيـرا جـاءت زيـارة 
جــنــ هـــيــنــيـس-بالســخـــارت الى ســاحـــة الــتــحـــريــر ولــقـــائــهــا
ـتظاهـــــــرين وصعـودها الى عربـة التك تك التي اصـبحت رمزا با
للـجـهد الـلوجـسـتي للـمتـظـاهرين. الـزيارة كـانت مـبادرة مـهمـة لكن
الـــبــيــان الـــذي صــدر بـــعــدهـــا لم يــكـن كــذلك فـــهــو يـــصــطف مع
احلـكــــــــومـة الـعـراقيـة في الـقـول بـان سنـة واحـدة من عـمـرها لم

اضي. عاجلة تركة ا تكن كافية 
ـثــلـة االمـ الــعـام عـلى مــا يـبـدو جــوهـر الـتــظـاهـرات  لم تـفــهم 
ومــصــادر االحـــبــاط وااللم الــتي اجـــجــتــهــا وانــعـــدام الــثــقــة بــ
تـظاهـرين وطبقـة سياسـية لم تـقدم لهم اي امل ا
ــا سـتــفــهم وسـيــفـهم في اصالح حــقــيـقي. ر
العالم اكثر في االيام القادمة لكن االمر يعتمد

على ما سيحدث في ساحة التحرير.  

بغداد
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واساة لالديب تتقـدم (الزمـان) بخـالص العـزاء وا
ÍœuLŠ bOL(« b³?Ž rÝUÐ بدع الناقد الكبير ا

ÍbN*« œu³Ž W u³I لوفاة عقيلته احلاجة 
ـــرحــومــ فــائــز والـــدة عــلي وشــقـــيــقــة كل من ا
ـهدي والسـيدين خالص وأكرم والدكـتور شفيق ا
تغـمدهـا الله بـواسع رحمـته وجعل مـثواهـا جنان

اخللد.
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وأورد الـبـيان انـهم "تـعرضـوا لـلعـرقـلة
عـلى الـطـريق وصـدمت دراجـات نـارية
سـيـارات السـفارة أثـناء تـوجهـها نـحو

مقر السفارة".
واالحــــتــــجــــاجــــات أمــــام الــــســــفــــارة
الــبـــاكــســتـــانــيــة أمــر شـــائع ألســبــاب
مـتعددة مـنها عدم الـرضى عن طوابير

االنتظار أو االجراءات األمنية.
والـعالقـات ب أفـغانـسـتان وبـاكسـتان
مـشحـونة منـذ فترة طـويلة حـيث يلوم
األفــــغـــــان إسالم أبــــاد عــــلـى عــــدد من

ا في ذلك دعمها طالبان. شاكل  ا
وتـنفي بـاكستـان أنها تـساعد اجلـماعة
ــتــطــرفــة. وازدادت حــدة الــتـوتــر في ا
األيــام األخـيـرة وسـط اشـتـبــاكـات عـلى
طـول احلدود في إقـليم كـونار في شرق
أفـغانـستان. واتـهم اجلانبـان بعضـهما

بشن قصف عبر احلدود.
وقـالت وزارة اخلـارجـيـة الـباكـسـتـانـية
إن ســتـة جـنـود بـاكـســتـانـيـ جـرحـوا
يـومي  27و 28تــشـرين األول/أكــتـوبـر
بـواسطـة "قذائف هـاون وأسلحـة ثقـيلة

أطلقتها القوات األفغانية".
وال تــــزال اخلـــدمــــات الــــقـــنــــصـــلــــيـــة
الــبــاكـســتـانــيــة مـفــتـوحــة في هــيـرات
وجـالل آبــــاد ومـــــزار شــــريـف وفــــقــــا
لـلمـتحدث بـاسم السـفارة الذي أوصى
مـقدمي الطلبـات بالسفر إلى جالل آباد
إذا كـانــوا بـحـاجـة إلى تـأشـيـرة دخـول

على وجه السرعة.

اضي. اجليش في  11نيسان ا
ويــتـولّـى احلـكم في الــسـودان مــجـلس
دنـيّ والعـسكريّـ لفترة سـيادة من ا
انـتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل

دنيّ بالكامل. السلطة إلى ا
وفي  كابول أعلنت سفارة باكستان في
كــابـول األحـد إغـالق قـسم الـتــأشـيـرات
في الـعـاصـمـة األفـغانـيـة لـدواع أمـنـية
وسط تــصــاعــد الــتــوتــر بــ الــبـلــدين

اجلارين.
‰ušœ  «dOýQð

ويــعـد وقف مـنح الـتــأشـيـرات لألفـغـان
ــثـابـة صــفـعـة لــهم إذ يـتـقــدم مـئـات
مـنـهم يـومـيـا بـطـلب تـأشـيـرات لـدخول
بـــاكــســـتــان بـــهــدف تـــلــقـي الــعالج او

التبضع أو حتى دخول اجلامعات.
وأشـــارت رســالـــة من مـــتــحـــدث بــاسم
الــســـفــارة  نــشـــرهــا عــبــر تـــطــبــيق
واتـسآب الى أن القسم القـنصلي سيتم

إغالقه اإلثن "حتى اشعار آخر".
تحـدث لفرانس بـرس إن القسم وقـال ا
ـنح نـحـو  1500تـأشـيـرة الــقـنـصـلي 
يـومـيـا. وفي إسـالم أباد أعـلـنت وزارة
اخلــارجــيـة الــبــاكـســتــانـيــة أن الــقـائم
بـاألعمال األفـغاني  استـدعاؤه لـ"نقل
مــخـاوف خــطـيــرة بـشــأن سالمـة وأمن
ــوظـفـ الــدبـلــومـاسـيــ في سـفـارة ا
باكستان في كابول وبعثاتها الفرعية".
وأضـــافـت الـــوزارة في بـــيـــان لـــهـــا أن
ضايقات. موظفي السفارة يتعرضون 

وقــــال الـــقــــيـــادي فـي "قـــوى احلــــرّيـــة
والـتغـييـر" ابراهيم الـشيخ لـصحـافيّ
"قـوى احلـريـة والـتـغـيـيـر تـوافقـت على
تـسـليم الـبشـير إلـى احملكـمة اجلـنائـية
الدولية وال توجد أي مشكلة في ذلك".
وانـدلعت االحتجاجـات ضد البشير في
كــانـون األوّل/ديـســمـبـر  2018بــسـبب
زيــادة أسـعـار اخلــبـز. واتّـســعت رقـعـة
الـتـظـاهـرات ضـدّ نـظـامه حـتّى أطـاحه

تسليمه إلى احملكمة اجلنائيّة الدوليّة.
وأصـدرت احملـكـمـة اجلـنـائـيّـة الـدولـيّة
مــذكّـرات تـوقـيف بـحقّ الــبـشـيـر بـتُـهم
ارتـكـاب جـرائم حـرب وضدّ اإلنـسـانـيّة
وجـرائم تطـهيـر عرقي. ويـنفـي البـشير
الـــذي أطــاحه اجلــيـش الــســوداني في
ـاضي بعـد أشـهر من نـيـسان/إبـريل ا
االحـــتـــجـــاجـــات ضــدّه الـــتُـــهم الـــتي

وجّهتها له تلك احملكمة.

ـوقـت عـبـد الـقـادر بن رئــيس الـدولـة ا
صــالـح لــدى لــقــائه الــرئــيس الــروسي
ــيـر بـوتـ قـبـل أسـبـوع عـنـدمـا فالد
تظاهرين بـ"بعض العناصر". وصف ا
الـى ذلك  أعــلــنت "قــوى إعالن احلــرّيــة
والـــتـــغــــيـــيـــر" رأس حـــربـــة احلـــركـــة
االحــتـجــاجـيّــة الـتـي أطـاحت الــرئـيس
الـسوداني الـسابق عمـر البشـير األحد
أن ال حتــفّــظـــات لــديــهــا عــلى مــســألــة

{ اجلــزائــر ( أ ف ب) - اعـتُــقل أربــعـة
مـتظـاهرين في اجلزائـر العاصـمة غداة
مــسـيــرة مـنـاهــضـة لــلـحــكـومــة رفـعـوا
خاللـها راية أمازيغـية بحسب ما قالت
ـعتـقل الـلجـنة الـوطنيـة لإلفراج عن ا
امـس. وأوضحت اللجنة أن هؤالء تمت
ـسـاس بـالـوحدة مـقـاضـاتـهم بـسبب "ا
الـوطنية" الفتة الى أنـهم أوقِفوا بعدما
اسـتمع إلـيهم قـاض في محـكمـة سيدي
أمـحمـد. وأشارت اللـجنة إلى أن سـبعة
مـتظاهرين آخرين كانـوا اعتُقلوا أيضا
لــرفع رايـات أمــازيـغـيــة قـد  اإلفـراج

عنهم وإخضاعهم لرقابة قضائية.
وانــدلـعت احلــركـة االحـتــجـاجـيــة بـعـد
تـرشـيح الـرئـيس الـسـابق عـبـد الـعـزيز
بـوتـفـلـيـقـة لـواليـة خـامسـة رغم مـرضه
الـــذي أفـــقــــده الـــقـــدرة عـــلى احلـــركـــة
والـكالم. وبـعـد دفـعه لـعـدم الـتـرشح ثم
إلى االسـتقالة في الـثاني من نيسان لم
تـــتــراجع االحــتـــجــاجــات واســـتــمــرت
لـتطالب برحيل كل رموز النظام احلاكم
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ويـــرفـض احملـــتـــجـــون االنـــتـــخـــابـــات
ـقـررة في  12كـانـون األول الـرئـاسـيـة ا
الخـتيار خـلف لبوتـفليـقة الذي اسـتقال

حتت ضغط الشارع واجليش.
ضي في هذه لـكن السلـطة تصـر على ا
االنـــتـــخـــابــــات مـــقـــلّـــلـــة من اهـــمـــيـــة
الــتـظـاهــرات االحـتـجــاجـيـة كــمـا فـعل
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تـحـدة. كـمـا أنّه يُـواجه مـنـذ خـمـسة ا
أشهـر حتـدّيـاً غـيـر مـسـبوق فـي هونغ
كـونغ حــيث يـنــدّد احملـتــجّـون بــنـفـوذ

تنامي. بك ا
وفي وقت أكّـــد اإللـــيـــزيه أنّ مـــاكــرون
سيتطـرّق "بال محظـورات" إلى مسائل
حــقــوق اإلنــســان والــوضع في هــونغ
كــونـغ وفي إقــلـــيم شـــيــنـــجـــيــانغ ذي
سلمة وجّهت بك حتذيراً الغالبية ا

إلى الرئيس الفرنسي.
WOKš«œ ÊËRý

وقـــال الـــدبـــلـــومـــاسي الـــصـــيـــني إنّ
مـوضوعـي "هـونغ كـونغ وشـيـنـجيـانغ
ـتّـان إلى شـؤون الـصـ الـداخـلـيّـة
ــنــاسب إدراجــهــمــا عــلى ومن غــيــر ا

جدول األعمال الدبلوماسي".
ودعت منـظّـمـة هـيومـن رايتس ووتش
ماكـرون إلى الـضغـط على نـظـيره "من
أجل إغالق مــــعـــســـكـــرات الـــتـــربـــيـــة
السياسية" في شينجيانغ حيث يُعتقد
أن بـكـ حتـتجـز أكـثـر من مـلـيـون من
ـــيــول األويــغـــور الــذيـن تــتـــهــمـــهم 

انفصالية وإسالمية.
ويُشـارك ماكـرون لـدى وصوله اإلثـن
في مـــأدبـــة عـــشــــاء مع قـــادة الـــعـــالم
ـدعوّين إلى افـتتـاح معرض اآلخرين ا
شــنــغــهــاي الـــثــاني لــلــواردات وهــو
ملـتـقى جتـاري سـنـوي أنـشـأه الـنـظام
الــشــيــوعـي إلثــبــات عــزمـه عــلى فــتح

أسواقه.

{ شــنــغــهــاي (أ ف ب) - اســتــقــبــلت
ـــانــويل مــاكــرون الــصــ اإلثــنــ إ
بــحـــفـــاوة وسط احلـــرب الــتـــجـــاريــة
ــتـحـدة مع ـسـتـمــرة مع الـواليـات ا ا
حتذيرها الرئـيس الفرنسي في الوقت
نـفــسه مـن الـتــدخل فـي أحـداث هــونغ
ــانــويل وبــريــجــيت كــونغ. ويــصل إ
ماكـرون بعـد الظهـر بالـتوقـيت احمللي
الى شـــانــغـــهــاي عـــاصـــمــة الـــصــ
االقتـصاديـة في ثـاني زيارة تـتمـحور
حـول الـتـجــارة. وخالل رحـلـته األولى
إلى الـــصــ أوائـل عــام  2018 وعـــد
ماكرون بزيـارة البلـد مرة كل عام على
سـؤول الكـبير في وزارة األقل. وقال ا
اخلــارجــيــة الــصــيـــنــيــة زهــو جــيــنغ
اخلـمــيس مـقــتــبـســا كالمـا مــنـســوبـا
لكـونـفـوشـيوس "بـ االصـدقـاء نُـقدّم
االفـضل دومـا خـصـوصا لـصـديق آت
من بعيد. يجب ان يلقى استقباال على

أكبر قدر من الودّ واحلفاوة".
واللقاء األبرز في هـذه الزيارة سيكون
عـشـاءً الـثالثـاء بـ مـاكـرون وزوجـته
والـرئــيس الــصــنـيـي شي جـيــنــبــيـنغ
غـنية بـنغ ليوان في حـديقة وزوجته ا
يـو إحــدى أجـمل حــدائق الــصـ في

ة. شنغهاي القد
ويسـعى الرئـيس الـصيـني إلى تعـزيز
عالقــــــاتـه مع األوروبــــــيــــــ فـي وقت
يـسـجل اقـتـصـاد بالده تـبـاطؤا تـفـاقم
بـفـعل احلـرب الـتـجـاريّـة مع الـواليـات

متظاهرون في اجلزائر يحملون راية امازيغية


