
اعالن رسمي عن عدد قتلى التظاهرات
وأبناء اجلنوب:اجلميع انقلبوا ضدنا إال السيستاني 

بغداد-عبداحلسني غزال -الديوانية - الزمان 
الحكومية  االنسان  حقوق  مفوضية  أفادت   
شخصا   543 ان  الجمعة  نشرته  تقرير  في 
التظاهرات  بداية  منذ  قتلوا  األقل   على 
من  األول  في  العراق  في  للسلطة  املناهضة 
تعلن  ولم   . املاضي،  األول/اكتوبر  تشرين 
وزارة الصحة عن أي حصيلة باستثناء اليوم 
برحيل  تطالب  التي  التظاهرات،  من  االول 
بالفساد،  املتهمة  الحاكمة  السياسة  الطبقة 
للدموع  املسيلة  بالقنابل  ووجهت  والتي 
والرصاص الحي واالغتياالت. وبعد أكثر من 
أربعة أشهر على اندالع االحتجاجات، خرجت 
املفوضية العليا لحقوق االنسان عن صمتها، 
مؤسسات  السابق  في  اّتهمت  كانت  بعدما 
حكومية باالمتناع عن تزويدها بأعداد القتلى 
املفوضية،  وبحسب  واملوقوفني.  واملصابني 
أحد أكثر األصوات الحكومية انتقادا لطريقة 
منذ  543 شخصا  قتل  لألزمة،  السلطة  إدارة 
بغداد  في   276 بينهم  التظاهرات  انطالق 
17 من  القتلى  أن بني  وحدها. كما أوضحت 
لفرانس  طبية  مصادر  تقول  األمن.  عناصر 
برس إن عدد املصابني بلغ نحو 30 ألفا منذ 
بداية التظاهرات، بينهم آالف أصيبوا بطلقات 

مسّلحني  تّتهم  الحكومة  أّن  علما  نارية، 
مجهولني بالوقوف وراء عمليات إطالق النار. 
ويوّجه املتظاهرون من جهتهم أصابع االتهام 
املسلحة  الجماعات  ومقاتلي  األمن  لقوات 
املختلفة والعناصر التابعة ألحزاب سياسية.

جماعات   اّتهمت  املتحدة  االمم  وكانت 
حمالت  خلف  بالوقوف  مسّلحة  ومليشيات 
الناشطني،  ضد  والتهديد  والخطف  االغتيال 
في  مسبوقة  غير  تحّركات  لقمع  محاولة  في 
الئحة  على   16 املرتبة  يحتل  الذي  العراق 
أكثر دول العالم فسادا. وذكرت املفوضية أّن 
عمليات االغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد 
يزالون  ال  بعضهم  أّن  يعتقد  آخرين   72 اثر 
محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية 
328 منهم قيد  توقيف بحق نشطاء، ال يزال 
األعلى  الشيعي  املرجع  نّدد  فيما  االحتجاز. 
في العراق آية اهلل علي السيستاني الجمعة 
متظاهرين  ضد  األخيرة  العنف  بأعمال 
مقتدى  الشيعي  للزعيم  أنصار  هاجمهم 
»التنصل«  بعدم  األمن  قوات  مطالبا  الصدر، 
وقتل  املحتجني.  حماية  في  واجباتها  من 
هجوم  في  االسبوع  هذا  متظاهرين  سبعة 
اعتصام  موقع  ضد  للصدر  مؤّيدون  نّفذه 
اعتداء  في  متظاهر  قتل  بينما  النجف،  في 
ووصف  بغداد.  جنوب  الحلة،  مدينة  في 
التي  الجمعة  صالة  خطبة  في  السيستاني 
الصافي في مدينة  السيد أحمد  تالها ممثله 
ومؤملة  »مؤسفة  باّنها  األحداث  هذه  كربالء 

)...( ُسفكت فيها دماء غالية بغي وجه حق«. 
والتجاوزات  االعتداءات  »كل  أدان  وبينما 
التي حصلت من أي جهة كانت«، شّدد على أنه 
»ال غنى عن القوى األمنية الرسمية في تفادي 
الوقوع في مهاوي الفوضى واالخالل بالنظام 
مسؤولية  »تتحمل  بأن  طالبها  لكنه  العام«. 
ساحات  وحماية  واالستقرار،  االمن  حفظ 

وكشف  السلميني،  واملتظاهرين  االحتجاج 
املعتدين واملندسني«، مشددا على أّنه »ال مبرر 
لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا االطار، 
بداية  ومنذ  ذلك«.  من  ملنعها  مسوغ  ال  كما 
تشرين األول/أكتوبر، ُقتل نحو 490 شخًصا 
االحتجاج،  بحركة  مرتبطة  عنف  أعمال  في 
الذين  املتظاهرين  من  العظمى  غالبيتهم 

بالفساد،  املّتهمة  السلطة  بتنحي  يطالبون 
وتغيير نظام الحكم برمته.  واستخدمت قوات 
والرصاص  للدموع  املسيلة  القنابل  األمن 
ما  وهو  التظاهرات،  مع  تعاملها  في  الحي 
هذا  املتظاهرون  وواجه  السيستاني.  به  نّدد 
الصدر  مناصري  من  جديدا  تهديدا  االسبوع 
املناهضة  التظاهرات  في  شاركوا  الذين 

موقفه  الشيعي  الزعيم  غّير  أن  إلى  للحكومة 
وانتقل إلى املعسكر اآلخر، معلنا دعمه تكليف 
الوزير السابق محمد عالوي بتشكيل حكومة 
عالوي،  تكليف  املتظاهرون  ويرفض  جديدة. 
ويطالبون بتغييره على اعتبار انه قريب من 

الطبقة الحاكمة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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انقرة- بيروت-  نيويورك- الزمان 
إلى  جديدة  عسكرية  تعزيزات  تركيا  أرسلت 
محافظة  في  أقامتها  التي  املراقبة  نقاط 
السوري  الرئيس  قوات  تحقق  حيث  إدلب 
املتكررة  التحذيرات  من  الرغم  على  تقدما 
وسائل  ذكرت  حسبما  أنقرة،  أطلقتها  التي 
اإلعالم الجمعة. وقالت وكالة أنباء األناضول 
عسكرية  آلية   150 من  قافلة  إن  الحكومية 
الحدود  عبرت  وقوات،  تجهيزات  تنقل 
تنقل  حيث  إدلب  باتجاه  السورية  التركية 

أنقرة تعزيزات منذ ايام.
ويأتي إرسال هذا التعزيزات بعد أن سيطرت 
القوات الحكومية السورية  بشكل كامل على 

مدينة سراقب في شرق محافظة إدلب.
املراقبة  نقاط  أن  تركي  أمني  مصدر  وأكد 
املوجودة في قطاع سراقب »قادرة على الدفاع 
عن نفسها« في حال تعرضها لهجوم سوري. 
فيما  دان الغربيون في األمم املتحدة بعنف 
الخميس الحملة التي يشنها النظام السوري 
محافظة  على  للسيطرة  روسيا  من  املدعوم 
بينما  »مجزرة«،  أنها  معتبرا  السورية  ادلب 
عرضت ايران تقديم املساعدة من أجل خفض 

التوتر بني دمشق وأنقرة.
الدولي  األمن  مجلس  في  اجتماع  وخالل 
دعت إلى عقده بشكل عاجل الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا، عبرت السفيرة األميركية 
صدمتها  عن  كرافت  كيلي  املتحدة  األمم  في 

حيال تطورات الوضع.
ترامب  دونالد(  )الرئيس  »إدارة  إن  وقالت 

وإيران  األسد  نظام  العبارات  بأشد  تدين 
الوحشي  العسكري  والهجوم  اهلل  وحزب 

وغير املبرر لروسيا«.
أيضا  أوروبية،  وخصوصا  عدة  دول  ودعت 
حد  على  إدلب«  في  األسلحة  »إسكات  إلى 

تعبير السفير الفرنسي نيكوال دي ريفيير.
بيكستيندي  مارك  البلجيكي  نظيراه  وقال 
هويسغن  كريستوف  واألملاني  بودتسورف 
إن »إدلب تصبح أكثر فأكثر مرادفا ملجزرة«. 
فقد  بيرس،  كارين  البريطانية  السفيرة  أما 
يحدث  كابوس  أسوأ  أن  »أعتقد  صرحت 

حاليا في إدلب«. ومنذ كانون األول/ديسمبر، 
حملتها  روسي  بدعم  النظام  قوات  تصّعد 
أكثر  تضم  وجوارها  إدلب  في  مناطق  على 
من ثالثة ماليني شخص نصفهم نازحون من 
محافظات أخرى، وتسيطر عليها هيئة تحرير 
الشام )النصرة سابقا( وحلفاؤها. كما تنتشر 

فيها فصائل معارضة أقل نفوذًا.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  مساعد  وأعلن 
للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك في االجتماع 
اإلفراج عن ثالثني مليون دوالر لزيادة معدات 
األساسية  املساعدات  من  وغيرها  اإليواء 

إنسانية«  »كارثة  في  العالقني  املدنيني  آلالف 
في شمال غرب سوريا.

بشكل  للوصول  ملحة  حاجة  »هناك  وقال 
السكان  إلى  عقبات  بال  وفوري  مستمر 

املدنيني«.
املسبوقة  غير  املواجهات  إلى  إشارة  وفي 
الجيشني  بني  الجاري  األسبوع  مطلع 
في  تركيا  سفير  حذر  والتركي،  السوري 
األمم املتحدة فريدون سينيرلي أوغلو من أن 
أتراكا  »أي عدوان عسكري يستهدف جنودا 

سيعاقب بقسوة«.

وأكد أن »تركيا لن تسحب قواتها ولن تتخلى 
عن أي من من نقاط املراقبة« التي أقامتها.

من جهته، أكدج نظيره اإليراني مجيد تخت 
مساع  لعرض  مستعدة  »إيران  أن  راونجي 
من أجل املساهمة في حل سياسي بني تركيا 

وسوريا بشأن الوضع في إدلب«.
املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  أن  وأوضح 
لسوريا غير بيدرسون سيزور طهران السبت 
بسوريا  املرتبطة  القضايا  مختلف  »ملناقشة 
املكلفة  الدستورية«  اللجنة  ذلك عمل  بما في 
الطريق  وفتح  السوري  الدستور  تعديل 

لتسوية للنزاع الذي اندلع في 2011.
في محافظة  مراقبة  نقطة   12 تركيا  وأقامت 
إدلب بموجب اتفاق مع روسيا. وتقع ثالث من 
هذه النقاط حاليا في مناطق سيطرت عليها 
مؤخرا.  تقدمها  بعد  السوري  النظام  قوات 
ذكر  اإلنسان  لحقوق  السوري  املرصد  وكان 
األربعاء أن العسكريني األتراك املنتشرين في 
نقطة مراقبة بشمال سراقب قصفوا باملدفعية 

قوات النظام السوري ملحاولة وقف تقدمها.
التركية  »القوات  أن  التركي  املصدر  وصرح 
تتخذ وستتخذ كل اإلجراءات الالزمة« للدفاع 
األول/ديسمبر،  كانون  ومنذ  نفسها.  عن 
حملتها  روسي  بدعم  النظام  قوات  تصّعد 
أكثر  تؤوي  وجوارها  إدلب  في  مناطق  على 
من ثالثة ماليني شخص نصفهم نازحون من 
محافظات أخرى، وتسيطر عليها هيئة تحرير 
الشام )النصرة سابقا( وحلفاؤها. كما تنتشر 

فيها فصائل معارضة أقل نفوذًا.

تركيا ترسل تعزيزات إلى إدلب
وإيران تعرض التوسط خلفض األزمة مع سوريا

فاحت عبد السالم:
احلزبي املستقل

يمثل  ب(   ف  -)أ  -الزمان  بكني   - لندن  باريس- 
الصينيون أكبر مستهلك للمنتجات الفاخرة 
عليهم  الحجر  فرض  وسيؤثر  العالم  في 
بسبب فيروس كورونا املستجد على مبيعات 

هذه السوق في الصني وخارجها.
 الصينيون محرك جتارة السلع الفخمة 

يمثل ما ينفقه املستهلكون الصينيون بني 33 
و35 باملئة من قيمة مشتريات السلع الفاخرة 
االرقام  تختلف   -- العاملي  املستوى  على 

باختالف الدراسات.
هذه  تصل  أن  كو"  اند  "باين  شركة  وتتوقع 
النسبة إلى 45 باملئة عام 2025، مع االخذ في 
االعتبار أن "نصف مشتريات السلع الفخمة 

تتم في البر الصيني".
كبار  زبائن  شيء  كل  قبل  الصينيون 
آسيا  وفي  بلدهم،  في  الفاخرة  للمنتجات 
الفخمة  املاركات  تملك  حيث  أوسع  بشكل 
(دون  املنطقة  هذه  واسعة.  محالت  شبكة 
من  باملئة  ب30  تساهم  اليابان)  احتساب 
و38  فيتون"،  "لوي  شركة  مبيعات  اجمالي 
باملئة  و32  "ريتشموند"،  مبيعات  من  باملئة 
مبيعات  من  باملئة  و36  "كيرينغ"  لشركة 

"هيرميس". تمثل الصني أيضا املصدر االول 

للسياح، اذ سجلت حوالي 150 مليون سفرة 
2018 وفق منظمة السياحة  إلى الخارج عام 
ثالثة  بمقدار  السياح  عدد  وارتفع  العاملية، 
أضعاف خالل عشر سنوات. وخالل اقامتهم 
في الخارج، أنفق الصينيون 277 مليار دوالر، 
ما يجعلهم السياح األكثر انفاقا وفق املنظمة 

ذاتها.
مشتريات مفضلة 

على  الفاخرة  املالبس  تأتي  أوروبا،  في 
الضرائب  املعفاة من  املشتريات  قائمة  رأس 
للسياح الصينيني (43,7 باملئة، بمعدل انفاق 
الكبرى  املتاجر  وتأتي  يورو).   1281 يبلغ 
يورو)،   1172 باملئة،   23,8) الثانية  املرتبة  في 
االعفاء  في  املختصة  "بالنت"  شركة  وفق 
الضريبي. في باريس وضواحيها التي تمثل 
الوجهة األوروبية األولى للسياح الصينيني، 
ينفق هؤالء (دون احتساب مصاريف التنقل) 
 26 السكن،  في  السفر  ميزانية  من  باملئة   40

الغذاء  في  باملئة  و20  التسوق  في  باملئة 
واملطاعم، وفق الهيئة االقليمية للسياحة.

بالنسبة ملشتريات "السلع املستدامة" التي ال 

تستهلك في املكان نفسه، على غرار حقائب 
التذكارية  والقطع  والعطور  واملالبس  اليد 
 256 الصينيون  السياح  أنفق  البسيطة، 

مليون يورو في املنطقة عام 2018.
(غاليري  الكبرى  الفرنسية  املتاجر  ومثلت 
 57,9 مارشي)  بون  ولي  وبرانتان  الفييت 
الضريبة،  من  املعفاة  املشتريات  من  باملئة 

بمتوسط انفاق بلغ 2193 يورو عام 2019.
املرتبة  في  الفخمة  املالبس  ماركات  وجاءت 
املعفية  املشتريات  من  باملئة   25,9) الثانية 
باملئة)   7,5) الحقائب  وثالثا  الضرائب)،  من 
ورابعا العطور ومستحضرات التجميل (3,1 
باملئة)، وفق ما كشفت شركة بالنات لوكالة 
متاجر  قلصت  باريس،  في  برس.  فرانس 
املخصص  عملها  فريق  الفاييت"  "غاليري 

املبيعات  النخفاض  نظرا  الزبائن،  الستقبال 
نتيجة تراجع عدد السياح الصينيني، وهذا 
قال  ما  وفق  وثيقة  بمتابعة  حظي  موضوع 

مصدران لوكالة فرانس برس.
أي تأثير على املبيعات؟ 

حتى اآلن، لم تتحدث كبريات شركات السلع 
الفخمة في أوروبا وآسيا على تأثير فيروس 

كورونا املستجد على حجم مبيعاتها.
أعلنت  فقد  الخسائر.  يقدر  بدأ  بعضها  لكن 
عالمات  (تضم  هولدينغز"  "كابري  مجموعة 
شو)  وجيمي  كورس  ومايكل  فيرساتشي 
فائت  إلى  سيؤدي  الصني  في  الوضع  أن 
األرباح يبلغ حوالى مئة مليون في رقم  في 
بدون  "بربيري"  البريطانية  وقالت  األعمال. 
من   24 إن  للمبيعات،  تقديراتها  تخفض  أن 
محالتها البالغ عددها 64 في الصني مغلقة، 
القيود  "بسبب  أوروبا  في  تتوقع  وهي 
في  تراجعا  السفرـ  على  املفروضة  املتزايدة 
املقبلة".. وفي مجال مستحضرات  األسابيع 
لدى  كبيرا  تقديرا  تلقى  التي  التجميل 
الشركة  خفضت  الصينيني،  املستهلكني 
طموحاتها  سقف  لودر"  "إيستي  األميركية 
الكبير  "التراجع  بسبب  للسنة  املالية 
وللمناطق  األساسية  ملحالتها  للزيارات 
"شيسيدو"  مجموعة  وتحدثت  السياحية". 
 55 بنسبة  تراجع  عن  جهتها  من  اليابانية 
من  األخير  األسبوع  مبيعاتها  في  باملئة 

كانون الثاني/يناير في الصني.
دينيس  "بالنت"  لشركة  العام  املدير  وقال 

لوروا "خالل فترة رأس السنة الصينية التي 
تستمر ستة أسابيع، ينفق الصينيون عشرة 
فرنسا،  في  السنوية.  ميزانيتهم  من  باملئة 
فرنسا  وهذا يساوي مئتي مليون يورو في 

و800 مليون يورو في كل اوروبا.
وأضاف أن انخفاض عدد السياح الصينيني 
عشر نقاط يمثل خسارة تبلغ عشرين مليون 
في  يورو  مليون  وثمانني  فرنسا  في  يورو 
االئتماني  التصنيف  وكالة  ورأت  اوروبا". 
كورونا  "فيروس  أن  بورز"  اند  "ستاندرد 

اجراءات  شكل  في  ينعكس  الذي  املستجد 
حظر سفر من الصني وإليها، وحجر صحي 
في بعض مدن الصني، سيقلص بالتأكيد من 

انفاق املستهلكني الصينيني وثقتهم".
أداء  ومع أنه من املبكر معرفة أثر ذلك على 
"املجموعات  أن  الوكالة  تقدر  الشركات، 
الفخمة  االستهالكية  للمنتجات  الكبرى 
أساسا  تضررا،  األكثر  بني  من  ستكون 

لتأثرها باالنفاق الصيني".
(يو  السويسري  االتحاد  بنك  محللو  واشار 
بي اس) في تقرير نشر نهاية كانون الثاني/
متالزمة  فيروس  انتشار  اثر  أنه  يناير، 

-2002 (سارس) في  االلتهاب التنفسي الحاد 
يمثلون  الصينيون  املستهلكون  كان   ،2003

السلع  مشتريات  من  باملئة  عشرة  من  أقل 
الفاخرة "مقابل حوالي 33 باملئة اليوم".

كماعّم الغضب الصني بعد وفاة طبيب جراء 
قد  كان  الجمعة  املستجد  كورونا  فيروس 
ُوبخ ألنه أطلق أول تحذير من ظهور فيروس 
في  ضحاياه  حصيلة  زالت  ما  جديد  تاجي 
العاملية  الصحة  منظمة  لفتت  بينما  ارتفاع 

إلى نقص معدات الوقاية.
صحي  حجر  فرض  من  أسبوعني  وبعد 
عدد  بلغ  املرض،  بؤرة  هوباي  مقاطعة  على 
شخصا  و161  ألفا   31 بالفيروس  املصابني 
بحسب  منهم   636 توفي  الصيني،  البر  في 
سائر  وفي  السلطات.  أعلنتها  حصيلة  آخر 
نحو  في  240 شخصًا  إصابة  تأكدت  العالم، 
منهم  توفي  أخرى،  منطقة  أو  بلدا  ثالثني 
في  والثاني  كونغ  هونغ  في  أحدهما  إثنان 
محتجزين  السياح  آالف  زال  وما  الفيليبني. 
البحر في  على منت ثالث سفن سياحية في 

آسيا بعد ظهور إصابات على متنها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 حقيقة صادمة:الصني األعلى في استهالك أثمن املاركات وتشكو من قلة الكمامات

القاهرة -مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي 
ملراسل  املستوى في تصريحات خاصة   رفيع 
مصرية  اتصاالت  أن  القاهرة  -في  -الزمان 
مجلس  رئيس  اجتماع  عقب  جرت  سودانية 
البرهان  الفتاح  عبد  السوداني  السيادة 
بنتنياهو في أوغندا حيث أكد أن السودان لن 
تسمح ألي طرف بتهديد األمن القومي املصري 
السودان  مساعدة  بهدف  كان  اإلجتماع  وأن 
في رفع العقوبات املفروضة عليه ، من جانبه 
الشهاوي املستشار  اللواء محمد عبداهلل  أكد 
بني  التقارب  أن  العسكرية  ناصر  بأكاديمية 
مباشرة  بصورة  يؤثر  لن  وإسرائيل  السودان 
على األمن القومي املصري كما أن هذه العالقة 
سد  مفاوضات  على  سلبية  آثار  لها  يكون  لن 
بعالقة  مرتبطة  إسرائيل  أن  موضحا  النهضة 

وثيقة مع كل الدول اإلفريقية حتى إنها فتحت 
45 سفارة لها في أفريقيا فيما تسعى السودان 
إسرائيل  عبر  األمريكية  للحكومة  التودد  إلى 

لرفع إسمها من قوائم اإلرهاب .
في املقابل أكد السفير عبداهلل االشعل مساعد 
وزير الخارجية االسبق في تصريحات للزمان 
خطورة اجتماع البرهان ونتنياهو على األمن 
إلى  نتنياهو  يسعى  ،حيث  املصري  القومي 
حصار مصر من الجنوب وتهديد األمن القومي 
املصري، كما إنها تندرج في إطار صفقة القرن 
التي تسعى فيها الواليات املتحدة إلى تطبيع 
وهو  وإسرائيل  العربية  الدول  بني  العالقات 
ودعى   ، الفلسطينية  للقضية  ما يشكل ضربة 
التحرك ملواجهة املخططات  إلى  األشعل مصر 

اإلسرائيلية في أفريقيا .

 اخلرطوم توضح للقاهرة
سبب لقاء البرهان ونتانياهو

صنعاء - واشنطن-الزمان 
قتلت  أنها  الخميس  املتحدة  الواليات  أعلنت 
القاعدة  لتنظيم  اليمني  القائد  الريمي  قاسم 
السابق  في  تبنى  الذي  العرب  جزيرة  في 

اعتداءات ضد غربيني.
وجاء في بيان للبيت االبيض »بتعليمات من 
الرئيس دونالد ترامب، نفذت الواليات املتحدة 
اليمن  في  اإلرهاب  مكافحة  إطار  في  عملية 
مؤسس  الريمي  قاسم  تصفية  في  ونجحت 

وقائد جماعة القاعدة في الجزيرة العربية«.
نفذ  الريمي  قيادة  تحت  انه  البيان  وأضاف 
ضد  وصفها  يصعب  عنف  »أعمال  التنظيم 
الحض  او  القتراف  اليمن وسعى  في  مدنيني 
الواليات  ضد  عدة  اعتداءات  تنفيذ  على 

املتحدة وقواتنا«.
اضعاف  من  »يزيد  الريمي  مقتل  ان  وتابع 
وتنظيم  العربية  الجزيرة  في  القاعدة  تنظيم 
القضاء  من  يقربنا  ما  وهو  العاملي  القاعدة 
املجموعات  هذه  من  املتأتية  التهديدات  على 

على أمننا القومي«.
انضم  الريمي  أن  االميركية  االدارة  وذكرت 
املاضي  القرن  تسعينات  في  القاعدة  الى 
وعمل لحساب أسامة بن الدن في افغانستان 
ايلول/سبتمبر   11 اعتداءات  عن  املسؤول 

2001 في الواليات املتحدة.
العرب  جزيرة  في  القاعدة  تنظيم  واستغل 
لتعزيز  اليمن  في  املركزية  السلطة  ضعف 
اليمن  شرق  وجنوب  جنوب  في  وجوده 

تنظيم  وكان   .2015 منذ  الحرب  دمرته  الذي 
نار  اطالق  تبنى  العرب  جزيرة  في  القاعدة 
قاعدة  في  ديسمبر  االول/  كانون  بداية  في 
عسكرية اميركية في بينساكوال بفلوريدا الذي 
وفق  املارينز،  عناصر  من  قتلى  ثالثة  خلف 
املواقع  ملراقبة  االميركي  للمركز  االحد  بيان 

االسالمية )سايت(.
القاعدة  تنظيم  تبنى  »فقد  املركز  وبحسب 
قائده  بصوت  رسالة  في  العرب  جزيرة  في 
االول/ديسمبر  كانون  هجوم  الريمي،  قاسم 
التابعة  الجوية  بينساكوال  قاعدة  في   2019
في  االميركية  الخارجية  وضاعفت  للبحرية«. 
على  للقبض  املخصصة  املكافأة  قيمة   2018

الريمي، لتصبح عشرة ماليني دوالر.
وهذا رصد أبرز املعلومات عن زعيم التنظيم 
اإلرهابى الذى أعلن ترامب مقتله، في بيان له، 

في الساعات املاضية: ولد في اليمن في يونيو 
1978، ويلقب بـ«أبو هريرة الصنعانى«.

في  القاعدة  تنظيم  إلى  الريمي  قاسم  انضم 
تعدى  يكن  لم  حيث  حياته،  من  مبكرة  فترة 

الـ15 عاما من عمره.
سافر إلى أفغانستان لالنضمام إلى معسكرات 
في  األمريكي  االحتالل  قبل  هناك  القاعدة 
اعتقاله  تم  اليمن،  إلى  عودته  وعند   .2001
من  عدد  بصحبة  السياسى  األمن  سجن  فى 

اإلرهابيني العائدين من أفغانستان.
واصل الريمى نشاطه داخل السجن، حيث قام 
التنظيم  إلحياء  له  املوالية  العناصر  بحشد 
في  السجن  من  الفرار  من  تمكن  املتطرف. 
فبراير  في  آخرين  سجينًا   23 مع  صنعاء 
على  الريمى  اسم  واشنطن  أدرجت   .2006

قائمة اإلرهاب فى مايو 2010.
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من هو زعيم القاعدة في اجلزيرة 
الذي أعلن ترامب مقتله؟ 

إعفاء  الجمعة  تونس  أعلنت  الزمان  تونس- 
البعتي  املنصف  املتحدة  األمم  لدى  مندوبها 
األداء  »بضعف  قرارها  معّللة  مهامه،  من 
وصفتها  مسائل  في  معها  التنسيق«  وغياب 
في  دبلوماسية  مصادر  وكانت  ب«الهامة«. 
األمم املتحدة ذكرت الخميس أنه تم وضع حد 
مشروع  من  موقفه  خلفية  على  البعتي  ملهام 
األميركية  السالم  خطة  يدين  فلسطيني  قرار 
املصادر  أحد  وقال  أخيرا.  عنها  أعلن  التي 
السلطات  أرادت  مما  أبعد  ذهب  البعتي  إن 

التونسية في ملف الشرق األوسط، وقدم دعما 
كبيرا للفلسطينيني يهدد بإفساد العالقة بني 
تونس  واستدعت  املتحدة.  والواليات  تونس 
مندوبها لدى األمم املتحدة على نحو مفاجئ. 
ولم يشارك الخميس في االجتماع الذي نظمته 
للسالم  خطتها  عّراب  بني  املتحدة  الواليات 
وزارة  وبّينت  األمن.  ومجلس  كوشنر  جاريد 
الخارجية التونسية في بيان نشرته الجمعة 
على صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك« 
أن قرار إعفاء املندوب الدائم لدى منظمة األمم 

املتحدة يعود »العتبارات مهنية بحتة تتعلق 
مع  والتفاعل  التنسيق  وغياب  األداء  بضعف 
للبحث  مطروحة  هامة  مسائل  في  الوزارة 
أن  الى  البيان  وأشار  األممي«.  املنتظم  في 
األمن  بمجلس  الدائمة  غير  تونس  »عضوية 
تقتضي التشاور الدائم والتنسيق املسبق مع 
الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس املبدئية 
ويحفظ مصالحها«. وتشغل تونس منذ بداية 
في  مقعدا  ولعامني،  الثاني/يناير،  كانون 
العربية.   البلدان  الدولي وتمثل  مجلس األمن 

ومنذ إعالن خطة السالم األميركية في الشرق 
الثاني/يناير، ضاعف  28 كانون  األوسط في 
مبادراته  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 

الدبلوماسية لحشد معارضة للمشروع.
العربية  الدول  جامعة  دعم  تلقيه  وبعد   
أن  املنتظر  من  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة 
يشارك عباس في قمة االتحاد اإلفريقي املقررة 
األحد واالثنني، قبل أن يتوجه الثالثاء ليلقي 

كلمة أمام مجلس األمن الدولي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تونس تفسر قرار اعفاء مندوبها في األمم املتحدة


