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مسجد رابعة ممنوع االقتراب أو التصوير أو الصالة

سويسرا.. الدولة التي ال يجرؤ على مهاجمتها أحد

بعد 3 �صنوات من ف���ضّ اعت�صام الإخوان احتجاجًا على عزل 
الرئي���ض الأ�صب��ق حمم��د مر�ص��ي، تب��دو املنطقة الت��ي اتخذت 
ا�صمها من امل�صجد ال�صهري م�صكونة باخلوف كما كانت وقتها. 
الأهايل يتجنبون الكالم عما جرى، والبع�ض يقبل احلوار بعد 
تردد، فاملكان الذي اأعيد ترميمه، بح�ص��ب ت�رصيحات ر�صمية، 
ولكن��ه مل يعد كما كان رغم انتظ��ام حركة املرور به.  وقامت 
الهيئة الهند�صية للقوات امل�صلحة برتميم ميدان رابعة العدوية، 
اأو ميدان ه�ص��ام بركات – ا�ص��مه الر�صمي تخليداً للنائب العام 
امل�رصي ال�صابق بعد اغتياله -واإزالة اآثار النريان فى 3 اأ�صهر 
، ولكنها مل تعد اإليه ال�ص��كينة رغم وجود امل�ص��جد  بع��د الف���ضّ
ال�ص��هري يف و�ص��طه. فقوات الأمن متالأ املكان، والكامريات يف 
كل ال�صوارع، وامل�صجد ل يزال مغلقًا بالأقفال. اذ ا�صغرقت اإزالة 
اآثار ف�ض العت�ص��ام حوايل 3 اأ�ص��هر، وتولته الهيئة الهند�صية 
بالقوات امل�ص��لحة بناًء على تكليف من الفريق ال�صي�صي، وزير 
الدفاع وقتها، وقامت الهيئة باإعادة �ص��يانة وترميم م�ص��جد 
رابع��ة وامل�صت�ص��فى امللح��ق ب��ه والط��رق والأر�ص��فة املوؤدية 
ملحيط اجلامع. واأو�صح جالل ال�صعيد، حمافظ القاهرة وقتها، 
اأن كلف��ة ترمي��م امليدان رابعة العدوي��ة واملنطقة املحيطة به 
والط��رق املوؤدية اإليه بلغت 85 ملي��ون جنيه. من جانبه قال 
ال�ص��يخ جاب��ر طايع، رئي�ض القط��اع الديني ب��وزارة الأوقاف، 
اإنه "مل يتم حتديد موعد لإعادة افتتاح امل�ص��جد حتى الآن ول 
يعل��م متى ميكن اأن يتم ذلك"، واأو�ص��ح " اأن قرار اإعادة فتحه 
بي��د وزير الأوقاف وحمافظ القاه��رة فقط، اأما الأمن اأو وزارة 

الداخلية فلي�ض لهما عالقة بالأمر.

قدم��ت وزي��رة التعلي��م العايل ال�ص��ويدية ا�ص��تقالتها من 
احلكوم��ة بع��د اأن اأوقفتها ال�رصطة اأثناء قيادة �ص��يارتها 

حتت تاأثري الكحول.
وقال��ت الوزيرة عاي��دة هادزياليت�ض يف موؤمتر �ص��حفي 
اإن "ال�رصط��ة اأوقفتها يف مدينة ماملو واأجرت لها حتليال 
لل��دم اأثب��ت وج��ود كح��ول بن�ص��بة 0.02 يف املئة وهي 

ن�صبة غري قانونية يف ال�صويد".
واأ�صبحت هادزيالتي�ض، املولودة يف البو�صنة والهر�صك، 
اأول وزيرة م�صلمة يف احلكومة ال�صويدية 

التي تولت ال�صلطة يف عام 2014.
عقوب��ة  هادزيالتي���ض  وتواج��ه 

ال�صجن 6 اأ�صهر.
وحتدث��ت الوزي��رة البالغ��ة من 
العم��ر 29 عام��ا م��ع رئي���ض 
ال��وزراء �ص��تيفان لوف��ن عن 
"غلط��ة عمره��ا"، يف اإ�ص��ارة 
تعل��ن  اأن  قب��ل  الواقع��ة،  اإىل 

ا�صتقالتها من احلكومة.
ال��دول  وتفر���ض 
قي��ودا  الأوروبي��ة 
�ص��ديدة على القيادة 
حتت تاأثري الكحول 
بن�ص��بة  وت�ص��مح 
باأك��ر  اأق��ل 
الن�ص��بة  م��ن 
بها  امل�ص��موح 
الولي��ات  يف 

املتحدة.

اأن��واع  بجمي��ع  مدجج��ة  ال�ص��غرية  الدول��ة  ه��ذه 
الأ�ص��لحة، وجي�صها �ص��غري جدا، لكن جل مواطنيها 
تدربوا على الأ�ص��لحة وعند ال�رصورة تفتح خمازن 
الأ�صلحة ويتحول جل �صكان البالد اإىل جي�ض �صعب 

املرا�ض.
ه��ذا الو�ص��ع جعله��ا يف من��اأى ع��ن اأي غ��زو، فلم 
تتعر���ض لأي غ��زو منذ اأكر من خم�ص��ة قرون، ومل 
يج��روؤ حتى هتلر على املجازف��ة باجتياحها لي�ض 
فق��ط لأنه��ا بلد حماي��د منذ نهاي��ة القرن التا�ص��ع 
ع�رص، بل اأي�صا لأن الهجوم عليها مغامرة حمفوفة 

باملخاطر وباهظة الثمن.
وميكن و�صف �صوي�رصا يف الوقت الراهن باأنها تلك 
الب��الد التي متت��د فيها الأنف��اق واملالجئ النووية 
وخمازن الأ�ص��لحة ومراب�ض املدفعية وال�ص��واريخ 
املح�ص��نة م��ن جني��ف اإىل دافو���ض وم��ن زي��ورخ 
اإىل لوغان��و، ويف نف���ض الوقت ل يتج��اوز كادرها 
الع�ص��كري النظام��ي 9000 �ص��خ�ض، معظمهم يف 
�ص��الح اجلو، فيم��ا يبلغ عدد الذين ي��وؤدون اخلدمة 
الع�ص��كرية ويخ�ص��عون للتدريب ما بن 10 – 15 

األف جمند.
وترتكز منظومة اجلي�ض يف �صوي�رصا على عدة اأ�ص�ض 
تتمثل "عدد قليل من اجلنود بال�ص��افة اىل الكثري 
م��ن ال�ص��باط و�ص��باط ال�ص��ف والحتياطين من 
املدنين واي�ص��ا الدورات الع�ص��كرية التدريبة فاأن 
كل م��امت ذكره يوؤدي اىل امتالك جي�ض كبري يجمع 

عند ال�رصورة الق�صوى".
وتقرتب هذه املنظومة من فكرة "ال�ص��عب واجلي�ض 
ال�ص��وفيتية، وه��ي مطابق��ة  واح��د" بامتداداته��ا 
للتجرب��ة التي طبقها القذايف يف ليبيا حتت �ص��عار 
اأن القذايف ا�صتمد فكرته  "ال�صعب امل�ص��لح". ويبدو 
به��ذا ال�ص��اأن بدرجة ما م��ن النموذج ال�ص��وي�رصي، 

الذي يتميز بخ�صو�صية ي�صعب تقليدها.
وي�صتدعى املجندون اجلدد من الرجال اإىل مدار�ض 

التدري��ب الع�ص��كري مل��دة 90 يوما، وبع��د التخرج 
متن��ح الدول��ة اجلندي �ص��الحا �صخ�ص��يا يتمثل يف 
بندقي��ة اأو م�ص��د�ض وخمزنن مملوئ��ن بالذخرية، 
ويزود بثالثة طواقم للمالب�ض الع�ص��كرية متنا�صبة 
م��ع ف�ص��ول ال�ص��نة، بالإ�ص��افة اإىل درع واق م��ن 
الر�ص��ا�ض وخ��وذة، وكله��ا يحتفظ به��ا يف منزله 

كيفما ي�صاء ول يتعر�ض لأي تفتي�ض بهذا ال�صاأن.
ومير اجلندي الحتياطي بثالثة ت�ص��نيفات بح�صب 

العمر ما قبل 32 عاما، وما قبل 42 عاما، وما قبل 
اخلم�ص��ن، واأ�ص��حاب الفئة الأوىل يتم ا�صتدعاوؤهم 
خالل ع�رص �ص��نوات اإىل وحداتهم ثماين مرات ملدة 
ثالثة اأ�ص��ابيع، فيما ت�صتدعى الفئة العمرية الثانية 
3 م��رات لأ�ص��بوعن، والفئ��ة الثالثة م��رة واحدة 
لأ�ص��بوعن، وببل��وغ جن��دي الحتي��اط �ص��ن 51، 
ي���رصح ر�ص��ميا من اجلي�ض، وت�ص��رتد منه الأ�ص��لحة 
والعتاد وامل�ص��تلزمات الع�ص��كرية الت��ي منحت له، 

وتهدى اإليه بندقية خفيفة، ويزود بجدول ا�صتدعاء 
حلالت الطوارئ الكربى والنفري العام.

ول ي�ص��تطيع اأي مواط��ن �ص��وي�رصي الته��رب م��ن 
اخلدمة الع�صكرية التي هي طوعية بالن�صبة للن�صاء. 
تقاليد عريقة ت�ص��من ذلك، وثقافة را�صخة وتنظيم 

حمكم ل جمال للتالعب به.
ومع كرب املنظومة الع�صكرية يف �صوي�رصا التي يبلغ 
عدد �ص��كانها اأك��ر من 8 مليون ن�ص��مة، ل تتجاوز 
ميزانيته��ا الع�ص��كرية ب�ص��ع ملي��ارات، وتتنا�ص��ب 
اأ�ص��لحتها الثقيلة مع م�ص��احتها ال�ص��غرية، فلديها 
نح��و 800 دبابة وعرب��ة مدرعة و14 �رصبا جويا، 
و120 طائرة تدري��ب، و100 مروحية، اإل اأن هذه 

الرت�صانة يتم جتديدها بانتظام.
وم��ن الأهمي��ة الإ�ص��ارة اإىل اأن��ه بنهاي��ة احل��رب 
الباردة جرت حماولة لإلغاء املوؤ�ص�ص��ة الع�ص��كرية 
ع��ام  باخل�ص��و�ض  ا�ص��تفتاء  اأن  اإل  �ص��وي�رصا،  يف 
ثلث��ي  نح��و  اأن �ص��وت �ص��ده  بع��د  ف�ص��ل   1989
الناخب��ن، ونف���ض النتيجة خرج بها ا�ص��تفتاء اآخر 
ج��رى يف دي�ص��مرب/كانون الأول عام 2001 عقب 
هجمات �ص��بتمرب/اأيلول، حينما �ص��وت �صده نحو 
%80 م��ن الناخب��ن. وهك��ذا ل ت��زال �ص��وي�رصا، 
البل��د املحاي��د العريق، يحتفظ لنف�ص��ه بحق الدفاع 
امل�ص��بق عن النف�ض واتقاء احلرب بال�ص��تعداد لها، 
وي�ص��ع مواطنوه اأيديهم على الزناد با�صتمرار على 
الرغم م��ن انع��دام اأي احتمال للح��رب اأو التعر�ض 
لغ��زو خارج��ي، ناهيك عن انتف��اء اأي خطر داخلي 

ل�رصاع م�صلح اأو ما �صابه.

شتاينماير يدعو إلى إقامة جسر جوي لدعم سكان حلب

استقالة أول وزيرة مسلمة 
في السويد بعد ضبطها 

مخمورة أثناء القيادة

اعتداءات جنسية على أطفال بمراكز لجوء يونانية

سويسرا: تغريم مسلم بوسني بـ 4 آالف دوالر لرفضه 
إرسال بناته لحصص السباحة المدرسية

املانيا _ وكالت
اأعل��ن وزير اخلارجية الأملاين، فرانك فالرت �ص��تاينماير، اأن �ص��كان حلب يف اأم�ض 
احلاج��ة اإىل امل�ص��اعدات الإن�ص��انية، داعي��ا اإىل اإن�ص��اء ج�رص ج��وي لإدخالها اإىل 
املدين��ة املحا���رصة. واأك��د الوزي��ر، يف حدي��ث اإىل �ص��حيفة "فيلت اأم �ص��ونتاغ" 
الأملاني��ة، ���رصورة اإي�ص��ال امل�ص��اعدات ل�ص��كان املدين��ة يف اأ���رصع وقت ممكن، 
م�صيفا اأن بالده تبحث هذه امل�صاألة مع رو�صيا والوليات املتحدة والأمم املتحدة.
واأو�صح �صتاينماير اأن ا�صتمرار الأو�صاع ال�صعبة للغاية، التي يعاين منها ال�صكان 
يف كال ق�ص��مي حلب، قد يتطلب اإن�ص��اء ج�رص جوي لإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية، 

وبالدرجة الأوىل الأدوية.

اليونان _ وكالت
تواردت انباء موؤكدة، عن تعر�ض اأطفال لعتداءات جن�ص��ية يف خميمات لالجئن 

باليونان، لتعيد بذلك النقا�ض، جمددا، حول م�صتوى احلماية الذي يحظون به.
وبح�ص��ب امل�ص��در نف�ص��ه، فاإن بع���ض الأطفال الالجئ��ن باتوا يخ�ص��ون مغادرة 

خيامهم ليال، خ�صية التعر�ض لعتداء جن�صي مباغت.
من ناحيتها، تقول منظمات العمل اخلريي وحقوق الإن�صان باليونان، اإن الأطفال 

الالجئن يتواجدون يف خميمات اآمنة.
ولي���ض الأطف��ال وحدهم م��ن يتعر�ص��ون لعتداءت جن�ص��ية، ففي مرك��ز مبنطقة 
تي�ص��الونيكي، اأ�ص��حى اخلوف يتملك الن�صاء حن يق�صدن املراحي�ض، خالل فرتة 
اللي��ل. اذ اأن اأطفال املخيم الذين تعر�ص��وا لعتداءات جن�ص��ية، ي�ص��كلون جمموعة 

تتوفر على ال�رصوط الالزمة لطلب اللجوء يف بريطانيا.
وقال��ت النائب��ة يف الربمل��ان الربيطاين عن حزب العمال، يوفي��ت كوبر، اإن ما مت 
الك�ص��ف عن��ه يبعث اجلميع على اخلج��ل، داعية اإىل التحرك ب�ص��كل عاجل حلماية 

اأولئك الأطفال. 

غرمت حمكمة �صوي�رصية رب اأ�رصة بو�صني باأربعة اآلف دولر لرف�صه اإر�صال بناته 
اإىل ح�ص���ض ال�ص��باحة يف املدر�صة. وكان هذا الأب يرف�ض اأي�ص��ا اإر�صال بناته اإىل 
الرحالت املدر�صية. فر�صت غرامة على والد م�صلم يف �صوي�رصا لرف�صه اإر�صال بناته 
اإىل ح�ص���ض تعليم ال�صباحة يف املدر�صة. وكانت ق�صية تلميذين م�صلمن رف�صا اأن 
ي�صافحا معلماتهما الن�ص��اء، وفقا لعادة �صائدة يف املدار�ض ال�صوي�رصية، قد اأثارت 
�ص��جة كبرية يف البالد يف وقت �ص��ابق. وفر�صت حمكمة �صانت غالن )�صمال غرب( 
غرامة قدرها اأربعة اآلف فرنك �ص��وي�رصي )4 اآلف دولر اأمريكي تقريبا( على رب 
العائلة البو�ص��ني هذا الذي رف�ض طوال �ص��نوات اأن ير�ص��ل بناته اإىل ح�ص�ض تعليم 
ال�صباحة اأو اإىل الرحالت املدر�صية، لدواع دينية. واأدين الرجل بتهمة انتهاك قانون 
اللتح��اق باملدار�ض ورف�ض المتثال لإنذارات �ص��ابقة. وكان��ت املدعية العامة قد 
طالب��ت بفر�ض عقوبة ال�ص��جن ملدة اأربعة اأ�ص��هر بالإ�ص��افة اإىل الغرامة، بداعي اأن 
رب العائلة الذي يعي�ض يف �ص��وي�رصا منذ الع��ام 1990 يرف�ض التكيف مع العادات 

ال�صوي�رصية ول يحرتم الت�رصيعات املعمول بها يف البالد.

 

القاهرة - وكاالت

مالمو - وكاالت

سويسرا - وكاالت

احتف��ل �ص��كان مدينة منبج ال�ص��ورية بتحريره��ا مما يعرف 
بتنظيم داع�ض الرهابي.

وتدف��ق �ص��كان املدين��ة اإىل الطرق��ات م�ص��تمتعن ببع���ض 
احلق��وق التي حرم��وا منها التي كان��وا حمرومن منها على 

مدى عامن، مثل حلق اللحى والتدخن.
وقات��ل حتال��ف "ق��وات �ص��وريا الدميقراطي��ة" املدعوم من 
الولي��ات املتح��دة ط��وال 73 يوم��ا لتحري��ر مدين��ة منب��ج 

القريبة من احلدود الرتكية من اأيدي م�صلحي التنظيم.
ومت اأي�ص��ا حترير األفي مدين كان التظيم ي�ص��تخدمهم كدروع 

ب�رصية.
 اأح��د �ص��كان منبج و�ص��ف املنطقة الت��ي كان التنظيم يعدم 
فيه��ا املدنين بقطع الراأ�ض اذ “كانوا يقطعون الروؤو�ض باأي 
حج��ة قائلن اإن الذي يو�ص��ك اأن يعدم كافر. كان الأمر ظلما 

بينا".
ونقل عن امراأة اأغ�ص��ي عليها من فرط ال�ص��عادة قولها "اأ�صعر 
ب�ص��عادة غامرة. يب��دو الأمر حلما. ل ميكنني اأن اأ�ص��دق. ما 

راأيته مل يره اأحد"
ووجهت امراأة اأخرى ال�صكر للقوات التي حررت املدينة قائلة 

اأنتم قلوبنا واأعيننا". اأبطالنا.  اأنتم  اأبناوؤنا،  "اأنتم 
ويذكر اأن احلياة حتت �ص��يطرة تنظيم داع�ض الرهابي كانت 

فرتة مظلمة وقا�صية للن�صاء على وجه اخل�صو�ض 
فالن�ص��اء جمربات عل��ى ارتداء النقاب، وقالت اإحدى الن�ص��اء 

اإنها كانت جمربة اي�صا على تغطية كفيها وال عوقبت بقطع 
اليدي��ن وعقوبة اجللد، كانت ت�ص��تخدم لعق��اب من يدخنون، 
على �ص��بيل املث��ال. وعاق��ب التنظيم الرجال الذين �ص��بطوا 
يدخن��ون ببرت اأ�ص��ابعهم. ووفقا لتقرير ل��الأمم املتحدة عام 
2014 اعدمت طبيبة اأ�صنان بقطع الراأ�ض لأنها كانت تعالج 
الرج��ال، فيما مل يكن ي�ص��مح للرجال بحالق��ة اللحى يجوب 

الطرق��ات حرا���ض يعاقبون من ل يوؤدون ال�ص��الة يف وقتها 
ويجرب الرجال على ح�صور درو�ض ال�رصيعة. 

وي�ص��م حتالف "قوات �ص��وريا الدميقراطي��ة" وحدات حماية 
ال�ص��عب الك��ردي القوي��ة، مدعوم��ة يف حملته��ا �ص��د تنظيم 
داع�ض الرهابي بهجمات جوية اأمريكية �صد مواقع التنظيم.
والطري��ق عرب منب��ج حيوي لق��درة التنظيم لنقل امل�ص��لحن 

وال�صالح والإمدادات من واإىل �صوريا.
ويقول املر�ص��د ال�صوري حلقوق الإن�ص��ان املعار�ض، ومقره 
بريطانيا، غادرت نحو 500 �ص��يارة منبج حمملة باأع�ص��اء 

التنظيم واملدنين.
وكان��ت ال�ص��يارات تتج��ه نح��و جرابل���ض، وه��ي بل��دة حتت 

�صيطرة التنظيم الرهابي على احلدود الرتكية.
وقال��ت امليلي�ص��يات اإن ن�رصه��ا قط��ع طريق تنظي��م داع�ض 

للتقدم �صوب اأوروبا.
وقال �صالح م�صلم قائد القوات الكردية ال�صورية "بعد حترير 
منب��ج لن يتمكن عنا�رص من داع�ض ال�ص��فر م��ن واإىل اأوروبا 

بحرية".
وق��ال م�ص��وؤولون اأمريكيون اإن��ه بعد منبج يعت��زم التحالف 

التوجه اإىل الرقة.

 ق��د يت��م تاأجي��ل ب��دء عملي��ة اخل��روج الفعل��ي 
لربيطانيا من الحتاد الأوروبي اإىل نهاية العام 
2019 ب�صبب ال�صعوبات التي تواجهها الدارة 

الربيطانية والنتخابات يف فرن�صا واأملانيا. 
واأ�صارت حكومة رئي�ص��ة الوزراء ترييزا ماي اإىل 
اأنها تعتزم تفعيل املادة 50 من معاهدة ل�صبونة 
يف بداي��ة العام 2017. ول ميكن بدء حمادثات 
الن�ص��حاب ال بع��د تفعيل اآلية الن�ص��حاب هذه، 

وبالتايل تبداأ فرتة مفاو�صات ت�صتمر ل�صنتن.

واإذا م��ا بداأت الآلية مع بداية العام 2017، يبداأ 
اخل��روج الفعل��ي بداية الع��ام 2019. من جانب 
اخر وزراء بريطانين حذروا �رصا م�صوؤولن كبارا 
يف القط��اع امل��ايل يف لندن م��ن اأن تلك العملية 
لن تتم قبل اأواخر العام 2017، وبالتايل تاأجيل 
خروج بريطانيا حتى اأواخر العام 2019. وقال 
م�ص��در م��ن القط��اع �ص��بق وناق�ض امل�ص��األة مع 
وزيرين اإن "الوزراء يعتق��دون حاليا اأن العملية 

قد تتاأجل اإىل خريف العام 2017".
التحتي��ة  البني��ة  لديه��م  "لي���ض  اأن��ه  واأ�ص��اف 
لالأ�ص��خا�ض الذين يجب التعاقد معهم" ا�صتعدادا 

للمفاو�ص��ات، م�ص��ريا اإىل اأنهم "يقول��ون اإنهم ل 
يعرفون حتى ما هي الأ�ص��ئلة املنا�صبة لطرحها 

عندما تبداأ املفاو�صات مع اأوروبا".
احلكوم��ة  يف  ع�ص��و  ق��ال  اأخ��رى،  جه��ة  م��ن 
الربيطانية مل تك�صف هويته اإن "اجلدول الزمني 
لالنتخابات يف فرن�صا واأملانيا يطرح �صعوبات 

عدة".
وتنظ��م دورتا النتخابات الرئا�ص��ية الفرن�ص��ية 
 ،2017 اأيار/ماي��و  23 ني�ص��ان/اأبريل و7  يف 
فيما تعقد النتخابات الت�رصيعية يف اأملانيا يف 

خريف العام نف�صه.

سكان منبج يحتفلون بتحريرها من تنظيم "داعش"

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قد يتأجل حتى نهاية 2019 

سوريا_ وكاالت

لندن - وكاالت

�سددت ال�سلطات ال�سوي�سرية 
اإجراءاتها الأمنية يف مطار 

جنيف بعد تلقيها ات�سال 
هاتفيا من جمهول، وعلى 

الرغم من اأن مثل هذا اخلطر 
قائم، اإل اأن �سوي�سرا ل 

تهددها اأخطار اأكرب مثل 
احلرب.

بعد مرور 3 سنوات على فض التظاهرات .. 


