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رئيس التحرير)القسم العربي(  4
صفحات

حب الوطن واجب 
على كل مواطن
 فعلينا أن نحافظ 

على استقراره 
وأمنه

مفوضية  في  اجلاري  يناير   25 اخلميس  أمس  مت 

التخطيط التوقيع على مذكرة التفاهم بني نائب 

واالستثمار  بالسياحة  املكلف  اجلمهورية  رئيس 

جعفر أحمد سيد حسن من جانب وياسر أحمد طه 

مدير إدارة شركة Y.Z  للتنمية والتجارة املصرية 

االستثمارية  املشاريع  من  العديد  تنفيذ  بهدف 

وينص  والفنادق.  السياحة  مجال  في  البالد  في 

االتفاق املوقع بني الطرفني بقيام الشركة املصرية 

وفندق 5 جنوم مبنطقة  للتسوق  ببناء مركز جتاري 

إيكولوجي  مأوى  وبناء  انغازيجا  بجزيرة  كورنيش 

في  للغوص  نادي  وافتتاح  للبيئة(  )الصديقة 
رئيس  نائب  رحب  وقد  موهيلي.  بجزيرة  نوماشوا 

  Y.Z شركة  مبدير  سيد  أحمد  جعفر  اجلمهورية 

للتنمية والتجارة املصرية ياسر أحمد طه.

طالع صـ3

اقرأ يف هذا العدد 
احلكومة توافق على تدريب أئمة املساجد يف األزهر الشريف

عقد  األربعاء  أمس  أول  صباح  مت 

للحكومة  األسبوعي  االجتماع 

السالم  بيت  قصر  في  القمرية 

غزالي  اجلمهورية  رئيس  برئاسة 

عثمان، حيث مت مناقشة عدة نقاط 

االجتماعية  اجملاالت  مختلف  في 

وخالل  والسياسية.  واالقتصادية 

صيف  الوزير  قدم  االجتماع،  أعمال 

اخلارجية  الشؤون  وزير  األمني  محمد 

في  القمر  جزر  ألئمة  تدريبيا  عرضا 

جامعة األزهر الشريف مبصر. 

طالع صـ2

واصل اجليش التركي أمس اخلميس 

حماية  وحدات  مواقع  قصف 

عفرين  ريف  في  الكردية  الشعب 

بطيء  تقدم  وسط  سوريا  شمالي 

التركية  العسكرية  للوحدات 

واجليش السوري احلر بسبب الطقس 

العاصف ومقاومة املسلحني األكراد. 

الطائرات  إن  عيان  شهود  وقالت 

السادس  اليوم  في  شنت  التركية 

سلسلة  الزيتون  غصن  عملية  من 

الوحدات  مواقع  على  جوية  غارات 

بريف  عفرين  منطقة  في  الكردية 

حلب الشمالي...

طالع صـ4

جتدد القصف الرتكي وسط تقدم بطيء بريف عفرين

أوردت صحيفة القبس االليكتروني 

الكويتية نبأ قيام السلطات األمنية 

املتحدة  العربية  االمارات  بدولة 

األعمال  رجل  على  القبض  بإلقاء 

وأشارت  كيوان.  بشار  السوري 

الصحيفة إلى أن السلطات األمنية 

بالتعاون  القبض  ألقت  اإلماراتية 

بشار  على  الكويتي،  اإلنتربول  مع 

كيوان، الذي صدر بحقه حكم نافذ 

في  فترة،  منذ  الكويت  في  باحلبس 

قضية تزوير أوراق رسمية

طالع صـ3

بشار كيوان حمتجز يف اإلمارات واإلنرتبول الكويتي سيتسلمه
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ومساعدته  الشقيق  اليمني  الشعب  عن  املعاناة  برفع  السعودية  العربية  اململكة  اهتمام  من  انطالقا   
بنهب  تقوم  التي  اإليرانية،  احلوثية  امليليشيات  وانتهاكات  جرائم  من  معاناته  جراء  االقتصادية  األعباء  ملواجهة 
املبالغ  النفطية وحتصيل  املشتقات  بيع  ذلك  مبا في  املؤسسات احلكومية  إيرادات  واالستيالء على  الدولة  مقدرات 
بالريال اليمني والتالعب في سعر صرف العمالت، واستغالل ذلك لتحقيق مصاحلهم الشخصية دون وازع من دين أو 

ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وحتميل املواطنني اليمنيني تبعات ذلك.
 

بإيداع  ـ  أيده اهلل  ـ  آل سعود  العزيز  بن عبد  امللك سلمان  الشريفني  احلرمني  توجيهات خادم  فقد صدرت   
مبلغ ملياري دوالر أمريكي كوديعة في حساب البنك املركزي اليمني امتدادا لدعم اململكة للشعب اليمني الشقيق 
ليصبح مجموع ما مت تقدميه كوديعة للبنك املركزي اليمني ثالث مليارات دوالر أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع 
املالي واالقتصادي في اجلمهورية اليمنية الشقيقة السيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس بإذن اهلل إيجابا 

على األحوال املعيشية للمواطنني اليمنيني.
 

وتؤكد اململكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها   
في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

اململكة تعلن عن إيداع مبلغ ملياري دوالر أمريكي 
يف البنك املركزي اليمني

السياحة والفنادق

التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة Y.Z  للتنمية والتجارة املصرية

الدولي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير  وقع 

الصيني  السفير  مع  األمني  محمد  صيف 

لدى موروني هي يان جني يوم اجلمعة 19 يناير 

اجلاري ثالث اتفاقيات للتعاون. األولى تتعلق 

بإعادة تأهيل مبنى البرملان الوطني، وتتعلق 

املالريا  مكافحة  ببرنامج  الثانية  االتفاقية 

في مرحلتها الثانية، بينما االتفاقية الثالثة 

 6.8 بقيمة  مقابل"  منحة "دون  بتقدمي  تتعلق 

التحتية  البنية  لدعم  قمري  فرنك  مليار 

القمرية  احلكومة  تعتبرها  التي  واملشاريع 

ضرورية.

◄تفاصيل صـ2

التعاون الصيني القمري
6.8 مليار لدعم البنية التحتية واملشاريع الضرورية يف جزر القمر

وبعض  عادي  سفر  جواز   170 إلغاء  بعد 

سفر  جواز  فيها  مبا  الدبلوماسية  اجلوازات 

والرئيس  كرزيوان،  ألبرت  رئيس سيمليكس، 

السابق لكومورو غلف القابضة، بشار كيوان، 

الدولي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير  أكد 

مستمرة  العملية  أن  اإلعالم  وسائل  أمام 

الوطني  الصعيدين  على  حتقيق  هناك  وأن 

والدولي. ووفقا لوزير الداخلية، فأن العقد مع 

شركة سيمليكس ساري املفعول حتى وقتنا 

املذكور سيتم  التحقيق  بعد  ولكن  احلاضر، 

الواجب  واإلجراءات  اجلديدة  األحكام  حتديد 

ستتخذ  هامة  قرارات  أن  مؤكدا  اتباعها. 

وشركة  قمريني  ملسؤولني  املستقبل  في 

سيمليكس. وقال محمد داود "لن نحمي أحد 

عن  سيجيبون  واجلميع  القضية،  هذه  في 

أفعالهم أمام احملكمة". وعقد وزيرا اخلارجية 

والداخلية، صيف محمد األمني ومحمد داود 

مؤمترا صحفيا  اجلاري،  19 يناير  اجلمعة  يوم 

مشتركا ملناقشة شؤون البالد الراهنة، منها 

بيع جوازات السفر القمرية وبرنامج املواطنة 

االقتصادية.

◄تفاصيل صـ3

بيع جوازات السفر القمري
املواطنة االقتصادية والعقد مع سيمليكس يف دائرة الضوء

العاملي  باليوم  اجلمعة  اليوم  البالد  حتتفل 

من  يناير  من  الـ26  يصادف  الذي  للجمارك 

كل عام، وذلك حتت شعار "حتليل البيانات من 

أجل إدارة فّعالة للحدود". وسيقام احلفل في 

الوطني بحضور  بالبرملان  االجتماعات  قاعة 

وأعضاء  عثمان  غزالي  اجلمهورية  رئيس 

املسئولني  وعدد كبير من  القمرية  احلكومة 

العديد من  اجلمارك  إدارة  بالدولة. وستنظم 

في  مشاركتها  لتعزيز  املتنوعة  الفعاليات 

البيانات  استغالل  سبل  وبحث  اليوم،  هذا 

املتبعة  اآلليات  تطوير  أجل  من  واملعلومات 

اجلمركية،  اإلجراءات  وتسهيل  عاملية، 

وتوجيه العمل اجلمركي نحو مزيدا من الدقة 

كل  على  الرقابة  وإحكام  واملرونة،  والسرعة 

ما يدخل إلى البالد. 

◄تفاصيل صـ2

جزر القمر حتتفل باليوم العاملي للجمارك 
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 محمد أحمد ممادي 
� شهدت قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية 
توقيع  الماضي  الجمعة  بموروني  القمرية 
بين  االقتصادي  المجال  في  اتفاقيات  ثالث 
االتفاقيات  هذه  والقمرية.  الصينية  الحكومتين 
الثالث تتعلق األولى منها بإعادة تأهيل مبنى 
البرلمان الوطني، بينما الثانية تتعلق بالمرحلة 
الثانية من برنامج مكافحة المالريا، فيما تتعلق 
 6.8 أي  يوان  مليون   100 بتقديم  األخيرة 

البنية التحتية  مليار فرنك قمري كمنحة لدعم 
الصيني  السفير  وقال  الضرورية.  والمشاريع 
لدى موروني هي يان جين إن هذه المساعدة 
الثالث  االتفاقيات  أن  إلى  مقابل، مشيرا  دون 
الصديقين  البلدين  تعاون  إطار  في  تدخل 
ويوضح "التضامن والصادقة بين جزر القمر 
التعاون  "إن  السفير  وقال  الشعبية".  والصين 
القمري الصيني هو تعاون ودي"، معلنا عن 

المنتدى الصيني األفريقي الذي سيعقد في بكين 
هذا العام كفرصة لبالده والدول األفريقية بما 
فيها جزر القمر لتعزيز تعاونها. ومن جانبه، 
أعرب رئيس الدبلوماسية القمرية عن ارتياحه 
الكبير بهذه المبادرة الصينية، مكررا أن هذه 
كل  أنه  إلى  وأشار  تعويض.  دون  المساعدة 
الشعبية  الصين  تقوم جمهورية  سنوات  عشر 
مبنى  وهو  الوطني،  البرلمان  مبنى  بتأهيل 

وتحدث  القمر.  جزر  لدولة  الصينيون  بناه 
صيف محمد األمين عن المساعدة الثانية التي 
تدخل في إطار مكافحة المالريا، والتي قدمت 
جدا  كبيرا  إسهاما  الشعبية  الصين  جمهورية 
المالريا. وقال  لمكافحة  الوطني  البرنامج  في 
لتقديم  حاجة  ال  القمرية  الدبلوماسية  رئيس 
نراها  ألننا  بالدنا  لتنمية  الصينية  المساعدات 
المشاريع  إلى  مشيرا  نهارا،  ليا  أعيننا  بأم 
بما  بالدنا،  في  الصين  تنفذها  التي  الرئيسية 
وقال  بمالوزيني.  الرياضي  المجمع  ذلك،  في 
الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
"كان العام الماضي عام الطاقة، وعام 2018 
عام البنية التحتية. معلنا أن جمهورية الصين 
الطريق  تأهيل  إعادة  بتمويل  ملتزمة  الشعبية 
جاندو-نوماشوا بجزيرة موهيلي. وذكر صيف 
محمد األمين محاور التعاون الثالثة التي توحد 
الصين  وجمهورية  المتحدة  القمر  جمهورية 
والتعاون  الثنائي،  التعاون  وهي:  الشعبية 
الصيني األفريقي، والتعاون الصيني العربي، 
وقال  منهما.  جزء  القمر  جزر  تعتبر  عالمين 

التعاون الصيني القمري
تقديم مساعدة بقيمة 6.8 مليار لدعم البنية التحتية واملشاريع الضرورية يف جزر القمر

الدولي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير  وقع 

الصيني  السفير  مع  األمني  محمد  صيف 

لدى موروني هي يان جني يوم اجلمعة 19 يناير 

تتعلق  األولى  للتعاون.  اتفاقيات  ثالث  اجلاري 

وتتعلق  الوطني،  البرملان  مبنى  تأهيل  بإعادة 

املالريا  مكافحة  ببرنامج  الثانية  االتفاقية 

في مرحلتها الثانية، بينما االتفاقية الثالثة 

 6.8 بقيمة  مقابل"  منحة "دون  بتقدمي  تتعلق 

التحتية  البنية  لدعم  قمري  فرنك  مليار 

القمرية  احلكومة  تعتبرها  التي  واملشاريع 

ضرورية.

استراتيجيا".  شريكا  الصين  جعل  اخترنا  "لقد 
مطالبا الدبلوماسي الصيني بنقل مشاعر الحب 
واالمتنان للشعب القمري إلى الحكومة والشعب 
وزير  أكد  الختام،  وفي  الصديق.  الصيني 
مجددا موقف جزر  القمري  الخارجية  الشؤون 
اإلقليمية  بالسالمة  يتعلق  فيما  الصامد  القمر 

للصين مع قضية تايوان.

 عبد هللا سيد علي 
هيئة  من  المستوى  رفيع  سعودي  وفد  أقام   �
اإلغاثة اإلسالمية العالمية صباح يوم السبت 20 
يناير الجاري بمقر الرابطة الخيرية اإلسالمية ـ 
هيئة علماء جزر القمرـ بتوزيع مالبس مدرسية 
على عدد من طالب المدارس من جزيرة القمر 
الكبرى. وقد أشرف على عمليات التوزيع سعادة 
المملكة  سفير  الهاجري  محمد  بن  حمد  السفير 
العربية السعودية لدى موروني، والدكتور طه 
اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  رئيس  نائب  الخطيب 
رئيس  الليل  جمل  بكر  أبو  والشيخ  العالمية، 
وأمين  القمرية،  اإلسالمية  الخيرية  الرابطة 
والدكتور  عثمان،  محمد  األستاذ  الرابطة  عام 
الدعوة  دائرة  رئيس  شاكر  محمد  الحكيم  عبد 
الباقي مدير  للرابطة، واألستاذ محمد نور عبد 
الشؤون  بوزارة  اإلسالمية  الشؤون  إدارة  عام 
اإلسالمية وعدد من كبار أهالي المنطقة. وأكد 
اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  عزم  الهاجري  السفير 
العالمية لدعم مسيرة التنمية القمرية في مختلف 
واإلنساني،  الصحي  المجال  منها  المجاالت 
على  رآها  التي  بالفرحة  سعادته،  عن  معربا 
وجوه الطالب وهم يتسلمون هديتهم، داعًيا أبناء 
جزر القمر، إلى التكاتف من أجل رسم البسمة 
على وجوه طالب المدارس، أمال في رفع البالد 
في المستقبل القريب. بدوره شكر األستاذ محمد 
اإلسالمية  الخيرية  الرابطة  عام  أمين  عثمان 
على الجهود التي تبذلها هيئة اإلغاثة اإلسالمية 
العالمية في سبيل مساعدة أبناء الشعب القمري، 
وأبدى سعادته لهذا االلتفات الجيد من قبل الهيئة 
األطفال  بواقع  النهوض  أجل  من  يأتي  والتي 
بشكل عام والواقع التعليمي في المدارس بشكل 
أنها  شك  ال  المساعدة  هذه  أن  مبينا  خاص. 
لدى  الوعي  مستوى  رفع  في  بدورها  ستساهم 
الطلبة وبناء جيل قادر على تحمل المسؤوليات 
في بناء المجتمع. وأوضح رئيس الوفد الدكتور 
خادم  سفير  من  بتوجيهات  أنه  الخطيب  طه 
نجرى  القمر،  جزر  لدى  الشريفين  الحرمين 
هيئة  ـ  اإلسالمية  الخيرية  الرابطة  مع  التنسيق 
الخيرية  المشاريع  تنفيذ  القمرـ في  علماء جزر 
أيتام جزر  كفالة  منها  المشترك،  االهتمام  ذات 
وبرامج  واألئمة  الخطباء  دعم  ومشروع  القمر 
بناء  مشاريع  عن  فضاًل  الصائم...،  إفطار 
الحرص  مع  المياه،  وأبار  والمدارس  المساجد 
الجمهور  ستستقبل  التي  القاعات  تزويد  على 
بجميع الخدمات التي يحتاجونها تسهياًل عليهم. 
البلدين  قيادتا  ويدخل ذلك على ضوء توجهات 
الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك 
والرئيس  هللا  حفظه  العزيز  عبد  بن  سلمان 

القمري غزالي عثمان.

اإلغاثة اإلسالمية توزع 
مالبس مدرسية لألطفال 

احملتاجني يف جزر القمر

 شيخ علي حماد 
� وخالل أعمال االجتماع، قدم الوزير صيف 
الخارجية عرضا  الشؤون  وزير  األمين  محمد 
األزهر  جامعة  في  القمر  جزر  ألئمة  تدريبيا 
موافقته،  الوزارء  مجلس  أعطى  وقد  بمصر. 
حيث أوصى المجلس باستكمال األعمال الفنية 
والمضي  التدريبات  هذه  لالستفادة من  والتقنية 

قدما في اختيار األئمة الكفء الذين سيستفيدون 
من هذه التدريبات في األزهر الشريف للتدريب 
في مجال األئمة والخطابة في اإلسالم الوسطي 
على المذهب اإلمام الشافعي والذي يتم تطبيقه 
في البالد. ومن ناحية ثانية قدم رئيس الدبلوماسية 
آخر  مشروعا  األمين  محمد  صيف  القمرية 
إلنشاء مركز دولي للمؤتمرات وبعبارة أخرى 
القمرية  العاصمة  في  للمؤتمرات"  "قاعة 
والمناسبات  االحتفاالت  الستضافة  موروني 
المشروع  نال  وقد  الكبرى.  والدولية  الوطنية 
الضوء األخضر للحكومة، إال أن صناع القرار 
الخارجية  الشؤون  وزير  من  طالبوا  البالد  في 
والملفات  الدراسات  استكمال  في  قدما  المضي 

الالزمة إلطالق هذا المشروع الكبير في أقرب 
وقت ممكن. وبالنسبة لوزارة الداخلية، فقد قدم 
محمد داود وزير الداخلية تقريرا خاصا بتنظيف 
العمل  وعرض  الوطني،  االنتخابي  سجل 
المنجز بين وزارة الداخلية ومديرية االنتخابات 
واللجنة الوطنية المستقلة للتحضير لالنتخابات 
للدستور.  لعامي 2020 و2021م وفقا  المقبلة 
وقد أوصى المجلس الوزاري بالعمل مع مكتب 
يسمح  الذي  العمل  لضمان  الجمهورية  رئيس 
بإنشاء ملف انتخابي حقيقي وتجنب األحداث في 
الفترة األخيرة. وفيما يتعلق بوزارة التعليم، أبلغ 
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سالم محمد 
جامعة  رئيس  باستقالة  المجلس  الرحمن  عبد 

جزر القمر الدكتور سعيد برهان عبد هللا وما تم 
انجازه من األعمال منذ استقالته حتى اآلن من 

أجل سير أعمال الجامعة بدون توقف. 
تأهيل مقر اجمللس األعلى للقضاء

تم  بأنه  الحكومة  أعضاء  أمام  الوزير  وأوضح 
انتخابات  تنظيم  لضمان  مؤقت  رئيس  تعيين 
جديدة النتخاب رئيس جديد للجامعة وذلك وفقا 
المقابل،  وفي  المؤسسة.  تحكم  التي  للنصوص 
مشروعا  ماهوما،  موسى  العدل،  وزير  قدم 
لتمويل أعمال إعادة تأهيل أماكن عمل المجلس 
األعلى للقضاء، حيث وافقت الحكومة، وأوصت 
وزير المالية أن يرى إمكانية بدء هذا المشروع 

في وقت قصير. 

جلسة مجلس الوزراء األسبوعي 

احلكومة القمرية توافق على تدريب أئمة املساجد يف جامعة األزهر مبصر
االجتماع  عقد  األربعاء  أمس  أول  صباح  مت 

القمرية في قصر بيت  األسبوعي للحكومة 

غزالي  اجلمهورية  رئيس  برئاسة  السالم 

في  نقاط  عدة  مناقشة  مت  حيث  عثمان، 

واالقتصادية  االجتماعية  اجملاالت  مختلف 

والسياسية. 

 شيخ علي حماد 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  تستعد   �
معهد  مع  وبالتنسيق  )االليكسو(  والعلوم 
الخرطوم الدولي للغة العربية في تنظيم دورة 
تدريبية لصالح معلمي وموجهي اللغة العربية 
ومصممي المناهج في البالد وذلك خالل الفترة 
وذلك  المقبل  فبراير   8 وحتى  يناير   28 من 
وسيتم  الوطنية.  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
افتتاح أعمال الدورة بعد غد السبت في القاعة 
جزر  جامعة  الشافعي  اإلمام  بكلية  الكبرى 
القمر بمشاركة حوالي 40 معلما وموجها للغة 
البالد،  في  التربية  لمناهج  ومصمما  العربية 
لتنفيذ  القمرية  الحكومة  دعم  إطار  في  وذلك 
تعميم  التعليم حول  مجال  في  الطريق  خارطة 
الدراسية  المراحل  جميع  في  العربية  اللغة 
غدا  البالد  إلى  يصل  أن  المتوقع  ومن  للبالد. 
السبت وفد رفيع المستوى من معهد الخرطوم 
الدولي للغة العربية برئاسة الدكتور علي عبد 

هللا النعيم  مدير عام معهد الخرطوم الدولي للغة 
العربية باإلضافة إلى الخبيرين من المعهد وهما 
الدكتور يوسف فتح الرحمن الخبير في المعهد 
والدكتور محمد زايد أحمد. والمعلوم بأن الدورة 
التي تستمر حتى يوم الخميس الـ8 من فبراير 
المقبل تدخل في إطار برامج المنظمة العربية 
خطة  لدعم  )اليكسو(  والعلوم  والثقافة  للتربية 
من  العربية  اللغة  تعليم  في  القمرية  الحكومة 
المدارس االبتدائية. وكانت الحكومة القمرية قد 
بوزارة  لجنة رسمية مكونة من خبراء  شكلت 
التربية الوطنية لدراسة مشروع إمكانية تدريس 
اللغات الثالثة )الفرنسية والعربية واالنجليزية( 
من  حيث  الثانوية،  إلى  االبتدائية  المرحلة  من 
المتوقع أن يبدأ مشروع تعميم اللغات الثالث من 
بداية العام الدراسي الجديد 2019/2018م. وقد 
أبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
استعدادها الكامل لمساعدة الحكومة القمرية في 
تنفيذ مشروع تعميم اللغة العربية من المرحلة 

بتنفيذها  ستقوم  التي  الدورة  وتعتبر  االبتدائية. 
خبراء من المعهد الخرطوم الدولي للغة العربية 

من  األولى  هي  االليكسو  منظمة  من  وبتمويل 
نوعها في سبيل تنفيذ المشروع.       

بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية واالليكسو 

افتتاح دورة تدريبية ملعلمي وموجهي اللغة العربية ومصممي املناهج يوم األحد

 علي جاي مشنغام 
العالمي  باليوم  الجمعة  اليوم  البالد  تحتفل   �
للجمارك الذي يصادف الـ26 من يناير من كل 
عام، وذلك تحت شعار "تحليل البيانات من أجل 
قاعة  في  الحفل  وسيقام  للحدود".  فّعالة  إدارة 
رئيس  بحضور  الوطني  بالبرلمان  االجتماعات 
الحكومة  وأعضاء  عثمان  غزالي  الجمهورية 
بالدولة.  المسئولين  من  كبير  وعدد  القمرية 
الفعاليات  من  العديد  الجمارك  إدارة  وستنظم 
اليوم،  هذا  في  مشاركتها  لتعزيز  المتنوعة 
من  والمعلومات  البيانات  استغالل  سبل  وبحث 
وتسهيل  عالمية،  المتبعة  اآلليات  تطوير  أجل 
الجمركي  العمل  الجمركية، وتوجيه  اإلجراءات 
نحو مزيدا من الدقة والسرعة والمرونة، وإحكام 
الرقابة على كل ما يدخل إلى البالد. وسيتحدث 
في هذه المناسبة مدير إدارة الجمارك كمال الدين 
التي  المهام األساسية والمسؤوليات  صيف مبينا 
حيث  والضرائب،  الجمارك  إدارة  بها  تضطلع 
لميزانية  أساسيا  موردا  الجمارك  مداخيل  تشكل 
الدولة، فضال عن مكافحة التجارة غير المشروعة 
مما  الحدود،  على  واألشخاص  السلع  ومراقبة 
لالستثمار  جاذبية  ذات  بيئة  إيجاد  في  سيساهم 
وتنمية األعمال التجارية وذلك بمكافحة كل أشكال 
باستمرار  مساطرها  وتكييف  التجاري  الغش 
سواء  التجارة،  وتسهيل  الشركات  حاجيات  مع 

للمستثمرين الداخلي أو األجانب على حد سواء. 
كما يتطرق إلى الحديث عن مكافحة الغش والحد 
من التجارة غير المشروعة للسلع التي من شأنها 
تهديد الصحة العمومية واألمن العام )المخدرات، 
والمتفجرات...(  األسلحة  المزيفة،  السلع 
للمعايير  تستجيب  والتي ال  الخطيرة  والمنتجات 
الصحية والتقنية المطلوبة. أما في مجال حماية 
التجارة  مكافحة  على  الجمارك  فتساهم  البيئة 
المهددة  والنباتات  للحيوانات  المشروعة  غير 
المشروع  غير  التصدير  ومكافحة  باالنقراض، 
لألعمال الفنية والمقتنيات والتحف أو الممتلكات 
باليوم  االحتفال  وسيتضمن  الوطنية.  الثقافية 
ضمنها  من  فعاليات  عدة  للجمارك  العالمي 
التي  اإلنجازات  أبرز  تتناول  مرئية  عروض 
 .2017 المنصرم  العام  خالل  الجمارك  نفذتها 
كما سيتم استعراض أهم المشروعات التطويرية 
إحصاءات  آخر  وعرض  تنفيذها،  تم  التي 
بكافة  تخليصها  تم  التي  الجمركية  البيانات 
العالمي  اليوم  هذا  في  المتوقع   ومن  المنافذ. 
والمفتشين  الموظفين،  قدامى  تكريم  للجمارك 
الحفلة  نهاية  وفي  المميزة.  الضبطيات  أصحاب 
سيلقي رئيس الجمهورية غزالي عثمان كلمة أمام 
الجمارك وتزويدها  إدارة  أهمية  لبيان  الحضور 
بالتقنيات الحديثة من أجل أداء عملها على الوجه 

األكمل. 

جزر القمر حتتفل باليوم العاملي للجمارك
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 محمد أحمد ممادي 
صيف  والداخلية،  الخارجية  وزيرا  عقد   �
 19 الجمعة  يوم  داود  ومحمد  األمين  محمد 
مشتركا  صحفيا  مؤتمرا  الجاري،  يناير 
على  وكان  الراهنة.  البالد  شؤون  لمناقشة 
من  العديد  الصحفي  المؤتمر  أعمال  جدول 
الموضوعات، بما في ذلك االتفاقيات الموقعة 
بين جزر القمر والصين في صباح ذلك اليوم، 
والمؤتمر الوطني الذي اختتمت ورشات عملها 
االثنين الماضي بعد ثالثة أيام من المناقشات، 
وقضية شركة سيمليكس البلجيكية التي تصدر 
والبطاقة  السفر  -جواز  االلكترونية  الوثائق 
السفر  جوازات  وبيع  البالد،  في  الشخصية- 
وقد  االقتصادية.  المواطنة  وبرنامج  القمرية، 

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  أعطى 
لطرح  األخضر  الضوء  الصحفيين  الدولي 
هذه  ورغم  الساعة.  بأحداث  المتعلقة  األسئلة 
الصحفيون  ركز  المتعددة،  الموضوعات 
على مسألتين هما بيع جوازات السفر القمري 
البلجيكية.  سيمليكس  وقضية شركة  لألجانب، 
وفي رده على سؤال حول إلغاء جوازات السفر 
محمد  أبلغ صيف  األجانب،  من  لعدد  القمري 
جواز   170 إلغاء  بعد  أنه  الصحفيين  األمين 
سفر عادي، فإن العملية مستمرة وتم فتح تحقيق 
لهذا الغرض. مشيرا إلى أنه تم إلغاء عدد قليل 
من الجوازات الدبلوماسية بما فيها جواز سفر 
رئيس شركة سيمليكس، ألبرت كرزيوان الذي 
يحمل لقب القنصل الفخري والسفير المتجول، 

وأيضا لرجل أعمال الفرنسي السوري، بشار 
مواطنين  لعدة  أخرى  سفر  وجوازات  كيوان، 
وقال  مشبوهة.  بمسميات  ولبنانيين  إيرانيين 
إن  الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
هذه الجوازات تظل مصدرا للقلق وتهديدا لألمن 
جزء  ليست  أنها  موضحا  والدولي،  الوطني 
أشار  جانبه،  ومن  االقتصادية.  المواطنة  من 
وزير الداخلية إلى الحذر الذي أبدتها الحكومة 
القمرية فيما يتعلق بهذه القضية الشائكة للهوية، 
بما في ذلك جواز السفر. وفيما يتعلق بالعقد مع 
سيمليكس الذي ليس أكثر من "عقد لطخة" بما 
في ذلك نقل الصالحيات، أجاب وزير الداخلية 
وشركة  القمر  جزر  بين  المبرم  العقد  أن 
سيمليكس البلجيكية هو عقد يدور حول ثالث 
والتدريب  التقنية  المساعدة  وهي:  مجاالت 
يأتي  ألم  سؤال،  على  رده  وفي  واألدوات. 
داود  محمد  ؟  أمتعتها  سيمليكس  لحزم  األوان 

لهذا  تحقيق  فتح  "تم  أنه  مبرهنا  بموقفه  يلتزم 
العقد،  هذا  إنهاء  ثبت ضرورة  وإذا  الغرض، 
الفرصة  هذه  الداخلية  وزير  واغتنم  سنفعل". 
التدابير  أجل  من  أنه  الصحفيين  أمام  ليعلن 
األمنية فإن وضع التوقيع على جوازات السفر 
الوثائق.  الكاملة على هذه  سيتم يدويا لسيطرة 
وبهذه الطريقة فإن الوزارة ستتمكن من التحقق 
من كافة المعلومات الضرورية قبل إصدار أي 
ليكا  اسمها  أخرى  شركة  منح  تم  وهل  شيء. 
والتي تتخذ من دبي مقرا لها بإصدار جوازات 
السفر لألجانب ؟ نفى محمد داود ذلك، موضحا 
إلصدار  المخولة  هي  القمرية  السلطات  أن 
الجميع  التحقيق  وبعد  السفر،  جوازات  جميع 
سيرد على أسئلة المحكمة. وقال وزير الداخلية 
في رده على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان 
هناك حماية متبادلة لوزراء حاليين وسابقين، 
"لن نحمي أي شخص في هذه القضية". وفيما 

بيع جوازات السفر القمري

برنامج املواطنة االقتصادية والعقد املربم مع سيمليكس يف دائرة الضوء
رئيس  سفر  جواز  فيها  مبا  الدبلوماسية  اجلوازات  وبعض  عادي  سفر  جواز   170 إلغاء  بعد 

سيمليكس، ألبرت كرزيوان، والرئيس السابق لكومورو غلف القابضة، بشار كيوان، أكد وزير 

وأن هناك حتقيق  العملية مستمرة  أن  أمام وسائل اإلعالم  الدولي  والتعاون  الشؤون اخلارجية 

سيمليكس  شركة  مع  العقد  فأن  الداخلية،  لوزير  ووفقا  والدولي.  الوطني  الصعيدين  على 

ساري املفعول حتى وقتنا احلاضر، ولكن بعد التحقيق املذكور سيتم حتديد األحكام اجلديدة 

قرارات هامة ستتخذ في املستقبل ملسؤولني قمريني  أن  اتباعها. مؤكدا  الواجب  واإلجراءات 

وشركة سيمليكس. وقال محمد داود "لن نحمي أحد في هذه القضية، واجلميع سيجيبون عن 

أفعالهم أمام احملكمة".

كشف وزير الداخلية أنه تم بيع 52.000 جواز 
سفر في إطار برنامج المواطنة االقتصادية منذ 
العام 2009 إلى يومنا هذا. وأكد داود أنه منذ 
وصول الرئيس غزالي عثمان إلى السلطة في 
القمرية  السلطات  أوقفت   ،2016 مايو   26
بيع الجوازات الجديدة وتجديد الوثائق القديمة 
البرلماني  االستجواب  انتهاء  لحين  أجانب  مع 
والتحقيقات في بيعها ألشخاص خارج االتفاق 
الرسمي. وقال وزير الشؤون الخارجية صيف 
في  بيعها  تم  الوثائق  معظم  إن  األمين،  محمد 
هناك  لكن  عليها  الموافقة  تمت  خطة  إطار 
انتهاكات أدت إلى قيام بعض اإليرانيين بشراء 
جوازات سفر مما أثار توترات مع الحلفاء في 
في  المسؤولين  بعض  ويخشى  الخليج.  منطقة 

من  الغربيين  المسؤولين  وبعض  القمر  جزر 
على  لاللتفاف  أشخاص  استغلها  الخطة  أن 
العقوبات المفروضة على إيران. وقال صيف 
األمين إن غالبية الذين حصلوا على جوازات 
السفر خارج البرنامج الرسمي من أصل إيراني 
أو يعملون لحساب إيران. وقال محمد داود إن 
6000 طلب تجديد جواز السفر ال يزال معلقة 
باإلضافة إلى 830 جواز سفر ألوالد هؤالء. 
للقمريين  الممنوحة  السفر  جوازات  عدد  وبلغ 
على الصعيد الوطني وفي الخارج 320.000 
البلجيكية  سيمليكس  شركة  دخول  منذ  جواز، 
في البالد عام 2009. وقال وزير الداخلية إنه 
وفقا اإليقاع الحالي، يتم إصدار 70 جواز سفر 

و120 بطاقة شخصية يوميا.

األرقام التي تم كشفها خالل المؤتمر 
52 ألف جواز سفر مت بيعها بني عامي 2016-2009

والشخصيات  واألشخاص  بالمشتبهين  يتعلق 
المشتبه بالفساد أو إصدار جوازات سفر بشكل 
الوقت  في  أنه  داود  محمد  أجاب  قانوني،  غير 
الراهن فإن المسالة تتعلق بأمن الدولة وال يمكن 
الكشف عن أي شيء قبل نهاية التحقيق. مضيفا 
أنه سيأتي الوقت المناسب الذي نقول كل شيء 

للشعب.      

حكومة  أوقفت  متصاعدة،  مخاوف  وسط   �
جمهورية القمر المتحدة بيع جنسيتها لألجانب 
لها،  اإليرانيين  من  كبير  عدد  شراء  بسبب 
واتهمتهم الحكومة القمرية بأنهم يعملون لصالح 
القمرية  الداخلية  النظام اإليراني. وقال وزير 
محمد داود، إن السلطات منعت تجديد الوثائق 
استجواب  انتهاء  لحين  األجانب،  مع  القديمة 
البرلمان والتحقيقات في بيع الجنسية ألشخاص 
خارج االتفاق الرسمي، خشية أن يتم استغالل 
المفروضة  العقوبات  على  لاللتفاف  الجنسية 
على إيران من قبل المجتمع الدولي، باإلضافة 
إلى بيع الجنسية القمرية التي أثار توترات مع 
الحلفاء بمنطقة الخليج. وقالت الحكومة القمرية 
أنها باعت جنسيتها لنحو 52 ألف أجنبي منذ 
عام 2009، وذلك في أول بيان رسمي. ولم 
تكن جزر القمر هي الدولة الوحيدة التي تقوم 
العالم  دول  بعض  أقبلت  فقد  جنسيتها،  ببيع 

وفي  أيضا.  جنسيتها  بيع  على 
أبرز  نستعرض  التقرير  هذا 

6 دول باعت جنسيتها.
قبرص: تعد أصغر دولة ثالثة 

جعلها  ما  األوروبي  االتحاد  في 
مسرحا الستيالء األثرياء األجانب على بنوكها 
الركود عام 2013، وعادت هذه  فترة  خالل 
ما  آنذاك  قبرص  على  الكبير  بالنفع  الطريقة 
بذلك  يرغب  لمن  المواطنة  باب  تفتح  جعلها 
أغلى  وتعتبر  مالي،  مبلغ  مقابل  أراضيها  في 
حيث  العالم،  في  جنسيتها  تمنح  التي  الدول 
يبلغ ثمن الجنسية القبرصية 34 مليون دوالر 
لألفراد  دوالر  مليون   6.2 إلى  تخفيضه  تم 
المجموعات  ألعضاء  دوالر  مليون  و2.5 

االستثمارية.
النمسا: من أكثر البالد رغبة بالحصول على 

النمساوي  السفر  جواز  يمنحه  لما  جنسيتها، 
على  الحصول  ويُمكن  كبيرة،  امتيازات  من 
دوالر،  مليون   10 مقابل  النمساوية  الجنسية 
 171 إلى  السفر  فرصة  النمسا  تمنح  حيث 
في  سفرها  جواز  ويأتي  تأشيرة،  دون  دولة 
المجموعة الرابعة ضمن أعلى جوازات السفر 
الجنسية  على  الحصول  ويتم  العالم،  في  قيمة 
في  دوالر  مليون   10 بقيمة  االستثمار  عبر 

أعمال تجارية معتمدة في النمسا.
خيار  على  الموافقة  تمت  أن  وبعد  روسيا: 

االستثمار مقابل المواطنة في القانون الذي تم 
نصه وإقراره عام 2014م، حيث تطلب روسيا 
خاص  مشروع  في  العمل  أو  االستثمار  منك 
اإليرادات  وتوليد  الناس  من  عدد  لتوظيف 
مقابل  الروبل  لقيمة  ونظرا  للبالد،  الضريبية 
الروسي هو  العرض  فإن  الدوالر األمريكي، 
التكلفة  حيث  من  فعالية  العروض  أكثر  أحد 
والقوة العالية، ويجب أن تصل 
لشراء  استثماراتك  قيمة 
 165 إلى  الروسية  الجنسية 
وقد  أمريكي،  دوالر  ألف 
المواطنون  في عام 2014  كان 
إلى  والسفر  الوصول  على  قادرين  الروس 
100 دولة وإقليم دون تأشيرة، لكن ذلك تغير 
من  أوكرانيا  تُزال  أن  فيُحتمل   ،2015 عام 
المرتبة  الروسي  السفر  القائمة. ويحتل جواز 

38 في العالم.
من  البلغاري  السفر  جواز  يعتبر  بلغاريا: 

الوحيد  البرنامج  السفر، ألنه  أفضل جوازات 
االستثمارات، حيث  متابعة  يتيح فرصة  الذي 
 512 باستثمار  البلغاري  السفر  جواز  يسمح 
مقابل  الحكومية  السندات  في  يورو  ألف 
اإلقامة، وبعد عام يمكنك استثمار 512 ألف 

إضافة  الجنسية،  على  الحصول  مقابل  يورو 
إلى خيارات االستثمار في األعمال التجارية، 
 5 لمدة  نقودك  البرنامج  هذا  يربط  حيث 
عامان  األمر  ويستغرق  فوائد،  دون  سنوات 
بك  الخاص  السفر  جواز  على  للحصول  فقط 

بلغاريا  زيارة  منك  ويتطلب 
جواز  تصنيف  تم  كما  مرتين، 
الـ18  بالمرتبة  بلغاريا  سفر 
حامله  يُعطي  الذي  العالم،  في 
إلى  تأشيرة  دون  السفر  حق 

149 دولة بما فيها الواليات المتحدة 
 6 فترة  خالل  يوما   90 وقضاء  األمريكية 
المتحدة دون تأشيرة. كما  الواليات  أشهر في 
باالتحاد  مكان  أي  في  والعمل  بالسفر  يسمح 

األوروبي.
األجانب  بالمستثمرين  دائًما  تُرحب  مالطا: 

الجنسية،  على  الحصول  مقابل  أراضيها  في 
في  تقع جنوب صقلية  التي  الجزر  أحد  وهي 
البحر األبيض المتوسط وتمنح جنسيتها مقابل 
مليون   1.57 بقيمة  أراضيها  في  االستثمار 
بتكلفة  مواطنة  برنامج  عن  وأعلنت  دوالر، 

يمنح  حيث   ،2013 عام  دوالر  ألف   865
العيش  فرصة  مالطا  في  المواطنة  برنامج 
االتحاد  دول  ضمن  دولة  أي  في  والعمل 
الواليات  إلى  تأشيرة  دون  والسفر  األوروبي 
إلى  تأشيرة  دون  السفر  يُمكنك  كما  المتحدة، 
أخرى،  دولة  و166  سويسرا 
المالطي  السفر  جواز  ويعد 
جوازات  أقوى  الثامن  ضمن 

السفر.
تلك  الدومينيكا:  جمهورية 

الجزيرة الصغيرة التي تقع في البحر 
نسمة  ألف   73 سكانها  عدد  ويبلغ  الكاريبي، 
على  الحصول  فرصة  دومينيكا  وتوفر  فقط، 
في  االستثمار  بشرط  قيود  أي  دون  جنسيتها 
أفراد  عدد  حسب  تختلف  بقيمة  الدولة  بنوك 
)األب  أفراد   4 من  تتكون  فأسرة  المتقدمين، 
واألم وطفلين دون الـ18 من عمرهما( مقابل 
ألف   250 إلى  باإلضافة  دوالر،  ألف   250
دوالر مقابل كل ابن تحت سن الـ25، ويُمكن 
لجنسية  للمتقدمين  اإلجمالية  التكلفة  تصل  أن 

دومينيكا إلى 350 ألف دوالر أمريكي.

بعد إيقافها يف جزر القمر..أبرز 6 دول باعت جنسيتها

جواز سفر 

النمسا أعلى جوازات 

السفر قيمة في العالم 

اجلنسية القبرصية 

األغلى بني دول العالم 

� أوردت صحيفة القبس االليكتروني الكويتية 
نبأ قيام السلطات األمنية بدولة االمارات العربية 
المتحدة بإلقاء القبض على رجل األعمال السوري 
عددها  في  الصحيفة  وأشارت  كيوان.  بشار 
الجاري  يناير   24 األربعاء  أمس  أول  الصادر 
"ألقت السلطات األمنية اإلماراتية، بالتعاون مع 
اإلنتربول الكويتي، القبض على رجل األعمال 
حكم  بحقه  صدر  الذي  كيوان،  بشار  السوري 
قضية  في  فترة،  منذ  الكويت  في  بالحبس  نافذ 
تزوير أوراق رسمية تخص إحدى الشركات". 
وأضافت الصحيفة بأن مصدر أمني أبلغ القبس 
المتهم  اسم  عممت  كانت  األمنية  األجهزة  بأن 
األراضي  في  أنه  وتبين  اإلنتربول،  نشرة  في 
وفد  الماضي  الثالثاء  يوم  وغادر  اإلماراتية. 
من اإلنتربول الكويتي إلى دبي لتسلمه، ومن ثم 
التحقيق معه في كيفية خروجه من الكويت رغم 

وضع اسمه في قائمة الممنوعين من السفر.

بشار كيوان حمتجز يف اإلمارات 
واإلنرتبول الكويتي سيتسلمه

� تم أمس الخميس 25 يناير الجاري في مفوضية 
نائب  بين  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  التخطيط 
رئيس الجمهورية المكلف بالسياحة واالستثمار 
أحمد  وياسر  جانب  من  سيد حسن  أحمد  جعفر 
والتجارة  للتنمية    Y.Z شركة  إدارة  مدير  طه 
المشاريع  من  العديد  تنفيذ  بهدف  المصرية 
االستثمارية في البالد في مجال السياحة والفنادق. 
وينص االتفاق الموقع بين الطرفين بقيام الشركة 
المصرية ببناء مركز تجاري للتسوق وفندق 5 
وبناء  انغازيجا  بجزيرة  بمنطقة كورنيش  نجوم 
مأوى إيكولوجي )الصديقة للبيئة( وافتتاح نادي 
وقد  موهيلي.  بجزيرة  نوماشوا  في  للغوص 
رحب نائب رئيس الجمهورية جعفر أحمد سيد 
المصرية  والتجارة  للتنمية    Y.Z بمدير شركة 
ياسر أحمد طه. وقال نائب الرئيس بعد التوقيع 
على االتفاقية "أن هذه المذكرة تعتبر جزء من 
التي  واالستثماري  االقتصادي  االنفتاح  سياسة 
الرئيس  برئاسة  القمرية  الحكومة  إليها  تدعو 
غزالي عثمان". بينما قال المصري ياسر أحمد 
الموجودة  االستثمار  بفرص  فوجئ  بأنه  طه 
في  لالستثمار  يخطط  وأنه  القمر،  جزر  في 
من  وغيرها  األسماك  وصيد  والسياحة  الفنادق 
إلى  أحمد  جعفر  وأشار  االستثمارية.  المجاالت 
"يجب  تفاهم  مذكرة  إال  هي  ما  التوقيع  هذا  أن 
أن ال نتوقع ببدء العمل فورا، حيث يجب إجراء 
التربة".  بدراسة  تبدأ  للمشاريع  أولية  دراسات 
هذا وسيقوم مدير شركة Y.Z  للتنمية والتجارة 
المصرية ياسر أحمد طه بزيارة جزيرة موهيلي 

قريبا، ومن المتوقع تنفيذ مشاريع أخرى. 

السياحة والفنادق
التوقيع على مذكرة 

  Y.Z تفاهم مع شركة
للتنمية والتجارة املصرية



4 
األخيرة 

العدد: »1533« يناير 2018

جريدة الوطن
مؤسسة عامة صناعية وجتارية 

مدير عام ومدير النشر

أحمد علي عامر

رئيس حترير القسم العربي

شيخ علي حماد

سكرتير التحرير ومسؤول التصميم 

واإلخراج

محمد أحمد ممادي

قسم التحرير

شيخ علي حماد، محمد أحمد ممادي، 

علي جاي مشنغام، عبد اهلل سيد

قسم التصوير 

إبراهيم يوسف، شعران محمد، سالم 

محمد

املدير اإلداري واملالي

محمد توفيق ثابت

قسم احملاسبة 

آمنة محمد

قسم اإلعالنات

مرية أحمد

البريد االلكتروني 

alwatwanarabe@hotmail.fr
هاتف:  7734448)269(

فاكس:  7733340)269(

ص.ب: 984 موروني- جزر القمر

العسكري  القضاء  هيئة  رئيس  نائب  قال   �
السابق، اللواء طه سيد طه، إن الفريق المستدعى 
والسجن  الحبس  عقوبة  يواجه  قد  عنان  سامي 
لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته 
باالتهامات الموجهة له. وأوضح طه أن "منصب 
يكون  المسلحة  القوات  حرب  أركان  رئيس 
وبالتالي  حياته،  فترة  طوال  االستدعاء  تحت 
االنتخابات  إلى  الترشح  إعالن  له  يجوز  ال 
من  مسبق  إذن  على  الحصول  دون  الرئاسية 
اللواء إن "من يخالف  المسلحة". وقال  القوات 
ذلك يواجه عقوبة اإلهمال والمخالفة، وعقوبتها 
تتراوح بين 24 ساعة وحتى  لمدة  الحبس  هي 
3 سنوات". وأضاف أنه "في حال ثبوت إدانة 
عنان بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، 
المسلحة على  القوات  إنهاء خدمته في  يفيد  بما 
غير الحقيقة، األمر الذى أدى إلى إدراجه على 
قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن ذلك 
يعتبر مخالفة جنائية وجريمة وفقا للمواد 111 
العقوبات، وعقوباتها  قانون  و112 و113 من 
السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة". والثالثاء 
أكدت مصادر قضائية مصرية بدء التحقيق مع 
مخالفات  بارتكاب  اتهامات  خلفية  على  عنان، 
الجمهورية.  لرئاسة  المحتمل  بترشحه  تتعلق 
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية 
ارتكابه  في  للتحقيق  الثالثاء،  عنان،  استدعت 
على  الحصول  عدم  هي  قانونية"،  "مخالفات 
إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين 
الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل 

اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق.

خبري قضائي: عنان قد يواجه 
السجن من 3 إىل 15 سنة

التركية  الطائرات  إن  عيان  شهود  وقالت   �
غصن  عملية  من  السادس  اليوم  في  شنت 
مواقع  على  جوية  غارات  سلسلة  الزيتون 
بريف  عفرين  منطقة  في  الكردية  الوحدات 
حلب الشمالي، وكانت الغارات الجوية تجددت 
أمس بعد انقطاع لمدة 24 ساعة تقريبا بسبب 
المدفعية  قصفت  وبالتزامن  الطقس.  حالة 
الحدود  عند  المتمركزة  التركية  والدبابات 
للمسلحين  مفترضة  مواقع  هاتاي  والية  في 
األكراد. وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش 
عفرين  طريق  قطع  من  الخميس  تمكن  الحر 
التالل  بعد سيطرته على مجموعة من  راجو 
وأضاف  عفرين.  غرب  شمال  المنطقة  في 

المشاركة  السورية  الفصائل  أن  المراسل 
التي  المواقع  تحصن  العسكرية  العملية  في 
سيطرت عليها خالل األيام الماضية في ريف 
بدعم  البري  الهجوم  تمهيدا الستكمال  عفرين 
من الجيش التركي. ومنذ بداية العملية السبت 
وحلفاؤها  التركية  القوات  سيطرت  الماضي، 
على قرى وتالل شمال وغرب وجنوب غرب 

مدينة عفرين، لكنها اضطرت إلى التراجع في 
برصايا  جبل  في  حصل  كما  المواقع،  بعض 
عفرين(،  )شرق  أعزاز  مدينة  غرب  الواقع 
وفي  قرية.   360 نحو  عفرين  منطقة  وتضم 
اليومين الماضيين، تباطأ تقدم الجيش التركي 
السورية  المعارضة  فصائل  من  وحلفائه 
التي  واألوحال  الضباب  بسبب  المسلحة 

خلفتها األمطار المتواصلة على شمالي سوريا 
في  حاليا  االشتباكات  وتدور  تركيا.  وجنوبي 
عفرين(  شرق  شمال   ( جندو  قسطل  مناطق 
ومنطقتي بلبل وراجو )شمال وشمال غرب( 
وجنديرس  حديد  الشيخ  في  أخرى  ومحاور 
وصوال إلى قرية حمام جنوب غرب عفرين، 
جبل  منطقة  في  المواجهات  تتواصل  كما 

برصايا.
حرب بيانات

الكردية  والوحدات  تركيا  قدمت  اآلن  وحتى 
يتعلق  ما  في  تضارب  على  تنطوي  بيانات 
لكل  البشرية  والخسائر  الميدانية  بتطورات 
طرف. وتحدث رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدرم أمس الخميس في أنقرة عن تحييد أكثر 
من 300 من عناصر الوحدات الكردية التي 
من  قتيل  من 200  أكثر  بدورها عن  تحدثت 
العسكريين األتراك، علما أن أنقرة أقرت فقط 
بمقتل ثالثة من جنودها. وكان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أكد األربعاء أن حصيلة 

جتدد القصف الرتكي وسط تقدم بطيء بريف عفرين
قصف  اخلميس  أمس  التركي  اجليش  واصل 

في  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  مواقع 

تقدم  وسط  سوريا  شمالي  عفرين  ريف 

التركية واجليش  بطيء للوحدات العسكرية 

العاصف  الطقس  بسبب  احلر  السوري 

ومقاومة املسلحني األكراد.

تتعد  لم  الحر  والسوري  التركي  الجيشين  قتلى 
ثمانية قتلى. وأكد يلدرم مجددا أن بالده لن تسمح 
بالده  حدود  على  إرهابيا  كيانا  سماه  ما  بإقامة 
الممتدة بطول 1350 كيلومترا من إيران حتى 
البحر المتوسط، منتقدا الدعم األميركي للوحدات 
الكردية في سوريا. وتتضمن تصريحات رئيس 
إمكانية  إلى  تلميحا  الجديدة  التركي  الوزراء 
توسيع العملية العسكرية الحالية إلى مدينة منبج 
نهر  غرب  الشرقي  حلب  ريف  في  تقع  التي 
الفرات على مسافة 100 كيلومترا شرق عفرين. 
وكان أردوغان لوح مرارا بتوسيع عملية غضن 
الزيتون إلى منبج رغم المعارضة الشديدة التي 
المدينة  هذه  إلى  المعارك  لنقل  واشنطن  تبديها 

التي توجد فيها قوات أميركية.

عادل  السعودي  الخارجية  وزير  شارك   �
األربعاء، في  دافوس  بمدينة  الجبير  أحمد  بن 
جلسة نقاش ضمن المنتدى االقتصادي العالمي 
الشرق  في  جديد  توازن  عن  "البحث  بعنوان 
صاحب  أن  الخارجية  وزير  وأكد  األوسط". 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
العربية  المملكة  تكون  أن  يريد  الدفاع،  وزير 
تعتمد  ودولياً،  داخلياً  قوية  دولة  السعودية 
عربياً  به  يحتذى  مثااًل  لتكون  االبتكار،  على 
وعالمياً، وأن تأخذ مكانها الحقيقي بين مصاف 
التغيير  يكون  أن  يجب  ذلك  ولتحقيق  الدول، 
المواطنين  طموحات  مع  ويتماشى  شاماًل 

وخاصة فئة الشباب. 
إيران غيرت الشرق األوسط إلى 

األسوأ..ولن نسمح بنسخة مينية 
من حزب اهلل

يرى  أن  معتاداً  ليس  العالم  إن   : معاليه  وقال 
هنالك  وأن  وجرأة،  بسرعة  تسير  المملكة 
ببطء،  تسير  ألنها  المملكة  ينتقدون  كانوا  من 
واليوم يحدث العكس، السيما أنها تمتلك طاقة 

شبابية تقدر بحوالي 70% من المجتمع وجلهم 
متواصلون عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
العالم،  في  الحاصلة  التطورات  ويواكبون 
واآلالف منهم يدرسون في مختلف أقطار العالم 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  إلى  اليابان  من 
في  ثقة  لديهم  كما  وطموحات،  خبرة  ولديهم 
أم  كانوا رجااًل  لهم سواء  المجال  لفتح  القيادة 
بالمضي  لبالدنا  أن يسمح  نساء، ما من شأنه 
لتحقيق  الجبير،  وأضاف  األمام.  إلى  قدماً 
ذلك جاء االهتمام بمجاالت الترفيه واالبتكار 
العمل  الفساد، فضاًل عن  واإلعالم، ومكافحة 
المشروعات،  على جلب االستثمارات وتقديم 
تعتمد  التي  نيوم  مدينة  بمشروع  مستشهًدا 
االصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  على 
قال  اإليراني  النظام  وعن  النظيفة.  والطاقة 
اإليرانية  الثورة  إن   : الخارجية  وزير  معالي 
منطقة  تغيير  في  تسببت  1979م  العام  ومنذ 
سياساتها  عبر  األسوأ،  إلى  األوسط  الشرق 
الطائفية وتدخالتها المستمرة في شؤون الدول 
األخرى تنفيذاً لمبدأ تصدير الثورة الذي ينص 
أن  إلى  اإليراني. ولفت معاليه  الدستور  عليه 

وميليشيا  لبنان  في  هللا  حزب  أسست  إيران 
هجمات  في  ومتورطة  اليمن،  في  الحوثي 
استهدفت سفارات ودبلوماسيين، وتعمل على 
تصدير اإلرهاب إلى أوروبا وأميركا الالتينية 
الجبير  أوضح  باليمن،  يتعلق  وفيما  وغيرها. 
لنداء  استجابت  السعودية  العربية  المملكة  أن 
االنقالبيين  لدحر  الشرعية  اليمنية  الحكومة 
الحوثيين وتعاونت في ذلك مع حلفائها، مشيراً 

إلى أنه لن يسمح لميليشيا الحوثي التابعة للنظام 
اإليراني بأن تكون نسخة أخرى من حزب هللا 
أجرى  آخر،  جانب  من  اليمن.  في  اإلرهابي 
اللقاءات  من  عدداً  الخارجية  وزير  معالي 
بحث  وسياسيين  ووزراء  رؤساء  مع  الثنائية 
سبل  أهمها  الموضوعات،  من  عدداً  خاللها 
ومستجدات  ثنائياً  المشترك  التعاون  تعزيز 

األوضاع في المنطقة والعالم.

اجلبري: ويل العهد حيول اململكة إىل دولة مبتكرة وقوية داخليا ودوليا

� أفاد مراسل الجزيرة أن المبعوث األممي إلى 
سوريا ستفان دي ميستورا التقى أمس الخميس 
وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري في 
فيينا في أول أيام الجولة التاسعة من المفاوضات 
وذكر  المتحدة.  األمم  ترعاها  التي  السورية 
إلى  مالحظات  وجه  النظام  وفد  أن  المراسل 
السوري  للنظام  اتهامه  بشأن  األممي  المبعوث 
بعدم الجدية في العملية السياسية، على خلفية ما 
جرى في الجولة الثامنة من المفاوضات. وبحث 
تشكل  التي  الدستور،  مسألة  أيضا  الجانبان 
واالنتخابات  السياسي  االنتقال  إلى  باإلضافة 
لجدول  الرئيسية  النقاط  اإلرهاب  ومكافحة 
أعمال هذه المفاوضات. ومن المتوقع أن يلتقي 
المبعوث األممي في وقت الحق بوفد المعارضة 
طالب  الذي  الحريري،  نصر  برئاسة  السورية 
المجتمع الدولي بممارسة ضغط على وفد النظام 
للدخول بجدية في المفاوضات. وأشار المراسل 
المفاوضات  من  القصيرة  الجولة  هذه  أن  إلى 
تحت  تجري  يومين،  تستمر  أن  يفترض  التي 
المزمع  السوري  الحوار  لمؤتمر  ثقيلة  ظالل 
عقده في مدينة سوتشي الروسية بعد عدة أيام. 
وأضاف أن المعارضة السورية تريد أن تربط 
قرارها بالمشاركة في المؤتمر أو االمتناع، بما 
يتحقق في هذه الجولة من المفاوضات برعاية 
المعارضة  وفد  رئيس  وقال  األممي.  المبعوث 

القرار  إن  سابق  وقت  في  الحريري  نصر 
سيُعلن  سوتشي  مؤتمر  في  المشاركة  بشأن 

قريبا. وحث األطراف الدولية الضامنة للعملية 
السياسية على دعوة النظام السوري إلى االلتزام 

تم  التي  التصعيد،  اتفاقات مناطق خفض  ببنود 
التوصل إليها في محادثات أستانا.

انطالق اجلولة التاسعة للمفاوضات السورية بفيينا

� فجر قيادي في حزب "بديل أللمانيا" اليميني 
واستقالته  اإلسالم  باعتناقه  مفاجأة  الشعبوي 
في  يقول  الذي  الحزب  ذلك  في  منصبه  من 
ينتمي  اإلسالمي ال  الدين  إن  األساسي  برنامجه 
األلماني.  المجتمع"  "أسلمة  من  ويحذر  للبالد، 
واستقال عضو مجلس رئاسة الحزب في والية 
فاغنر  أرتور  ألمانيا  الواقعة شرقي  براندنبورغ 
بعد  لإلسالم  المعادي  الحزب  هذا  رئاسة  من 
الحزب  باسم  المتحدث  وأعلن  اإلسالم.  اعتناقه 
العاصمة  في  للصحفيين  فريزه  دانيال  اليميني 
برلين أمس األربعاء هذا التحول قائال إن حزبه 
مع الحرية الدينية، وإن "السيد فاغنر كان يمكنه 
فرفض  فاغنر  أرتو  أما  آخر".  دين  أي  اختيار 
أنها  معتبرا  اإلسالم،  اعتناقه  مسألة  الخوض 
السابق  في  كان  أنه  مضيفا  شخصية"،  "مسألة 
الذي  الديمقراطي  المسيحي  الحزب  في  عضوا 
تترأسه المستشارة أنجيال ميركل، قبل انضمامه 
إلى "بديل أللمانيا" بعد تأسيسه، ونشاطه بعد ذلك 
شهور  وقبل  بصفوفه.  المسيحية  المجموعة  في 
األلمانية  الحدود  فتح  فاغنر  انتقد  إسالمه  من 
 ،2015 عام  خريف  في  اللجوء  أزمة  خالل 

أخرى"  "دولة  إلى  تحولت  ألمانيا  أن  معتبرا 
باستقبالها أعدادا كبيرة من الالجئين.

مواقف عدائية 
ولفت اعتناق فاغنر اإلسالم واستقالته من "بديل 
أللمانيا" األنظار على نطاق واسع بسبب المواقف 
تجاه  اليميني  الحزب  لهذا  المعروفة  العدائية 
اإلسالم. وفي برنامجه األساسي الذي أصدره في 
بانتشاره  "اإلسالم  الحزب  اعتبر  أبريل 2016 
الواسع ومن خالل النمو المستمر بعدد المنتمين 
والمجتمع  الدولة  على  كبيرا  خطرا  يمثل  إليه 
القناة  وأثارت  ألمانيا".  في  العام  والنظام  والقيم 
األولى شبه الرسمية في التلفزيون األلماني جدال 
حزب  مرشح  ممارسة  عن  كشفها  بعد  واسعا 
"بديل أللمانيا" لرئاسة لجنة الميزانية بالبرلمان 
تحريضا  بورينغر  بيتر  )البوندستاغ(  األلماني 
األلماني  البرلمان  نواب  ووافق  اإلسالم.  ضد 
على  وطويل  شديد  جدل  بعد  الماضي  األربعاء 
إسناد لجنة المالية المهمة لحزب "بديل أللمانيا". 
بيتر  قياديه  أن  اليميني  الحزب  إعالن  وبعد 
اللجنة  هذه  رئاسة  سيتولى  من  هو  بورينغر 
كشفت قناة "أي آر دي" أن بوريغنر نشر العديد 

من رسائل البريد اإللكتروني المتضمنة تحريضا 
لإلسالم،  معادين  مع  وتضامنا  اإلسالم  ضد 
ميركل  المستشارة  إلى  مشينة  أوصاف  وتوجيه 
وتأسس  غابرييل.  زيغمار  خارجيتها  ووزير 
احتجاج  كحزب   2013 عام  أللمانيا"  "بديل 
أزمة  تجاه  الحكومة  لسياسة  مناهض  اقتصادي 
اليورو، ومع فتح ألمانيا حدودها بمواجهة تدفق 
أعداد كبيرة من الالجئين في سبتمبر 2015 ركز 
الحزب على رفض كافة سياسات حكومة أنجيال 
تقاربه مع  الحزب  اللجوء. وعزز  ميركل بشأن 
حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" 
المعادية لإلسالم،  )بيغيدا( والتيارات األوروبية 
المتطرف  اليمين  ألنصار  تجمع  إلى  وتحول 
أللمانيا"  "بديل  ونجح  "المؤامرة".  ونظرية 
والية   13 في  المحلية  البرلمانات  دخول  في 
ألمانيا الـ16، وحاز على 13% من  من واليات 
األصوات والمرتبة الثالثة بانتخابات البوندستاغ 
األخيرة. واعتمد الحزب في االنتخابات األخيرة 
معارضة  بين  فيها  مزج  انتخابية  إستراتيجية 
سياسة حكومة ميركل إلنقاذ اليورو ودول أوروبا 

المتعثرة بمعاداته لالجئين واإلسالم.

سياسي أملاني عادى اإلسالم حىت اعتنقه

الوطن


