
عربي ودولي Sun.18 Nov. 2018 issue no 519
3االحد 18 تشرين الثاني 2018 العدد 519

 

تركيا.. المؤبد المشدد لمدانين في هجوم 
مطار "أتاتورك"

"نانسي البحرينية" ممثلة رسمية للتحالف 
الدولي ضد "داعش"

األرجنتين تعلن العثور على غواصة "سان خوان" 
المفقودة منذ عام

انق��رة - اجل�رنال: اأ�ش��درت حمكمة جنايات اإ�شطنب�ل، حكم��ًا بال�شجن امل�ؤبد امل�شدد 
46 م��رة، بح��ق 6 اأ�شخا�ص مت�رطني يف العتداء الإرهابي مبطار "اأتات�رك" الدويل 

عام 2016.
 وبح�ش��ب وكال��ة "الأنا�ش���ل"، ف��اإن املحكمة اأ�شدرت حكم��ًا بال�شج��ن امل�ؤبد امل�شدد 
46 مرة بحق 6 متهمني من اأ�شل 46 م�شتبهًا مدرجني على لئحة التهام، بتهمتي 

45 �شخ�شًا عمداً مع �شبق الإ�رصار والرت�شد". "انتهاك الد�شت�ر" و"قتل 
كم��ا ق�ش��ت املحكمة بال�شجن 2202 ع��ام بحق املتهمني ال�شت��ة كل على حدة، بتهمة 

142 �شخ�شًا عمداً مع �شبق الإ�رصار والرت�شد". "ال�رصوع يف قتل 
و�شه��د مط��ار "اأتات���رك" ال��دويل، يف 28 ي�ني� 2016، اعت��داًء اإرهابي��ًا تبناه تنظيم 
"داع�ص" ونفذه 3 انتحاري�ن )رو�شي، واأوزبكي، وقرغيزي( اأودى بحياة 45 �شخ�شًا، 

وجرح 237 اآخرين، بح�شب م�شادر ر�شمية تركية.

اجل�رن��ال - متابع��ة: اأعلن التحالف الدويل �شد "داع�ص" عن تعيني البحرينية، نان�شي 
جم��ال، ممثل��ة ر�شمي��ة له، لنقل اآخ��ر م�شتجدات جه���د التحالف لإع��ادة ال�شتقرار يف 
املناط��ق املح��ررة واأعم��ال الإغاثة الإن�شاني��ة. وح�شل��ت نان�شي جمال عل��ى الدرجة 
الدبل�ما�شي��ة ك�زي��ر مف����ص يف وزارة خارجي��ة البحري��ن، كم��ا اأنه��ا حا�شل��ة على 
بكال�ري����ص يف اإدارة الأعم��ال م��ن جامع��ة البحري��ن، واملاج�شت��ر يف الت�ش��الت 
العام��ة من اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن.  و�شغلت نان�شي العديد من املنا�شب، حيث 
تراأ�ش��ت �شابقا املجل�ص ال�شت�شاري امل�ش���ؤول عن خلية الت�شالت يف التحالف الدويل 
�ش��د "داع�ص"، وق��ادت اإىل بناء �رصاكات اإقليمية، كما لعب��ت دورا حي�يا يف مرا�شالت 
التحال��ف. وم��ن املقرر اأن تعم��ل نان�شي على تعزيز جه�د التحال��ف الدويل يف حتقيق 
ال�شتق��رار يف املناط��ق املحررة م��ن "داع�ص" �ش�ية مع احلك�م��ات احلليفة واملجتمع 
املدين والع�شكريني والأكادمييني، ل�شمان م�شت�ى عال من امل�شاركة عرب جميع اأن�شطة 

الئتالف.

اجل�رن��ال - متابعة: عرثت �رصكة "Ocean Infinity" الأمريكية على غ�ا�شة 
"�ش��ان خ�ان" التابعة للق�ات البحري��ة الأرجنتينية والتي فقد اأثرها يف ن�فمرب 
العام املا�شي. وكتبت الق�ات البحرية الأرجنتينية على �شفحتها يف ت�يرت: "تفيد 
Ocean Infi -"  وزارة الدف��اع والق�ات البحرية الأرجنتينية باأن بحث �رصكة
ity"، مب�شاع��دة جه��از التحكم عن بعد على عم��ق 800 مرت، اأكد، الي�م اجلمعة، 
العث���ر عل��ى الغ�ا�شة "�شان خ���ان". ويف 15 ن�فمرب ع��ام 2017 فقد الت�شال 
بالغ�ا�ش��ة "�ش��ان خ���ان" الت��ي كان��ت تق��ل، بع��د خروجها م��ن مين��اء اأو�ش�ايا 
الأرجنتين��ي، 44 �شخ�ش��ا. واأعلنت الق���ات البحرية الأرجنتيني��ة ي�م 30 ن�فمرب 
املا�ش��ي وقف حم��اولت اإنقاذ طاق��م الغ�ا�شة، فيم��ا كانت اأعم��ال البحث عنها 
م�شتم��رة. ويف اأبري��ل املا�شي غادرت اآخ��ر �شفينة اأجنبية، وه��ي �شفينة "يانتار" 
 Ocean" الرو�شية، منطقة البحث عن الغ�ا�شة. ويف �شبتمرب املا�شي بداأت �رصكة
Infinity" الأمريكية اخلا�شة التي ا�شتاأجرتها حك�مة الأرجنتني، عملية البحث 
ع��ن الغ�ا�شة، التي ت�ج��ت اأخرا بالعث�ر عليها غارقة يف قاع البحر مع بحارتها 

ال�44.

جّم��دت "اللجنة الت�ن�شية ملكافحة الإرهاب"، اأر�شدة 
23 �شخ�ش��ًا من امُلدان��ني يف "ق�شايا اإرهابية"، يف 
ق��رار يعت��رب �شابق��ة من ن�ع��ه بالبالد. ج��اء ذلك يف 
كلم��ة األقاه��ا رئي�ص اللجنة احلك�مي��ة، العميد خمتار 
ب��ن ن���رص، خ��الل م�ؤمت��ر �شحف��ي: "اللجن��ة اتخذت، 
لأول م��رة، قراراً بتجمي��د اأر�شدة وم���ارد اقت�شادية 
)���رصكات اأو م�ش��ادر للك�ش��ب امل��ايل( ل���23 �شخ�شًا 
تتعلق به��م ق�شايا اإرهابي��ة". واأ�ش��اف: اإّن "قرارات 
التجميد �شتك�ن ملّدة 6 اأ�شهر قابلة للتجديد، وذلك يف 
اإطار الت�شدي لتم�ي��ل الإرهاب"، م��شحًا اأنه "جرى 
اإدراج ه���ؤلء يف قائم��ة وطنية لالأف��راد والتنظيمات 
والكيانات املرتبط��ة بالإرهاب". واأ�شار بن ن�رص اإىل 
اأن "اللجنة �شت�ا�شل اتخ��اذ قرارات مماثلة، و�شتعمل 
دائم��ًا على حتي��ني القائم��ة ال�طني��ة لت�شم��ل جميع 
املت�رط��ني يف اجلرائم الإرهابي��ة"، معترباً اأن بالده 
"اتخ��ذت خط�ات مهّم��ة، واأر�شت منظ�م��ة متكاملة 
للت�شيي��ق عل��ى مت�يله��م". و�شّدد رئي���ص اللجنة على 
اأن "ه��ذا الإج��راء �شي�شاهم يف تاأهي��ل ت�ن�ص للخروج 
م��ن قائمة ال��دول اخلا�شع��ة لرقابة جمم�ع��ة العمل 
املايل، و�شي�ؤكد اأن البالد ملتزمة باملكافحة ال�شاملة 

لالإرهاب، مبا يف ذلك الت�شدي لتم�يله".

ويف ال�شياق ذات��ه، كتبت �شحيفة “وا�شنطن ب��شت” يف 
وقت �شاب��ق، اأن وكال��ة املخابرات املركزي��ة الأمريكية 
)CIA( خل�ش��ت اإىل اأن ويل عه��د ال�شع�دي��ة، حممد بن 
�شلم��ان، ه� من اأمر باغتي��ال ال�شحفي جمال خا�شقجي 

يف ا�شطنب�ل.
وقال��ت ال�شحيفة ، “اإن امل�ش�ؤولني الأمريكيني اأبدوا ثقة 
كب��رة يف تقييم وكالة املخاب��رات الأمريكية، الذي يعد 
اأو�ش��ح تقيي��م حت��ى الآن يرب��ط ويل عه��د اململكة بهذه 
اجلرمي��ة، وه��ذا م��ا يعقد جه���د الرئي�ص دونال��د ترامب 
للحف��اظ عل��ى عالق��ات ب��الده م��ع ال�شع�دي��ة باعتبار 
الأخ��رة اأحد اأوث��ق حلفائها واأكرب م�ش��رت لأ�شلحتها يف 

املنطقة والعامل”.
ولفت��ت “وا�شنطن ب��ش��ت” اإىل اأن النتيجة التي ت��شلت 
اإليه��ا ال�شتخب��ارات الأمريكي��ة ع��ن ت���رط حمم��د ب��ن 
تاأكي��دات  م��ع  تتناق���ص  خا�شقج��ي  قت��ل  يف  �شلم��ان 

احلك�مة ال�شع�دية بعدم ت�رط ويل العهد يف ذلك.
وقالت “روي��رتز” اإنه مل يت�شن لها التاأكد من دقة تقرير 
ال�شتخب��ارات ال��ذي اأوردت��ه “وا�شنط��ن ب��ش��ت”، لك��ن 
م�ش��درا مطلعا على تقييم��ات املخابرات الأمريكية قال 
لل�كال��ة، اإن خرباء احلك�م��ة الأمريكية يقدرون بثقة اأن 
الأمر حممد بن �شلمان اأمر بالعملية التي اأدت اإىل مقتل 

خا�شقجي.
ووفق��ا لرويرتز امتن��ع البيت الأبي�ص ع��ن التعليق على 
تقرير �شحيف��ة “وا�شنطن ب��شت” قائ��ال اإنه اأمر يخ�ص 
املخاب��رات. وكذلك امتنع��ت وزارة اخلارجية الأمريكية 

اأي�شا عن التعليق.
ونقلت “وا�شنطن ب��شت” عن اأ�شخا�ص مطلعني على هذا 

الأمر اأن وكالة املخاب��رات املركزية الأمريكية ت��شلت 
اإىل ا�شتنتاجها بعد تقيي��م جمم�عة معل�مات متقاطعة 
م��ن م�ش��ادر ا�شتخباراتية خمتلف��ة، من بينه��ا ات�شال 
هاتف��ي اأج��راه الأم��ر خال��د بن �شلم��ان، �شقي��ق الأمر 

حممد و�شفر ال�شع�دية ب�ا�شنطن، مع جمال خا�شقجي.
واأ�شاف��ت ال�شحيفة اأن الأم��ر خالد حّث خا�شقجي على 
الت�ج��ه اإىل القن�شلي��ة ال�شع�دي��ة با�شطنب���ل للح�ش�ل 
على ال�ثائق املطل�بة م��ن اأجل زواجه من امراأة تركية، 

وقدم له تاأكيدات باأنه لن مي�شه اأذى.
وقال��ت ال�شحيف��ة نقال ع��ن اأ�شخا�ص عل��ى دراية بهذه 
املكامل��ة اإن��ه مل يت�ش��ح م��ا اإذا كان الأم��ر خال��د كان 
يع��رف اأن خا�شقجي �شُيقتل، ولكن��ه اأجرى هذا الت�شال 

بناء على ت�جيهات �شقيقه ويل العهد ال�شع�دي.
لك��ن الأمر خالد غ��ّرد على ت�يرت اأن اأخ��ر ات�شال اأجراه 
م��ع خا�شقج��ي كان ع��ن طري��ق ر�شال��ة ن�شي��ة يف 26 
اأكت�ب��ر 2017، اأي قبل عام تقريبا من مقتل خا�شقجي. 
وقال �شقيق ويل العهد: “مل اأحتدث معه مطلقا من خالل 
الهاتف، وبالتاأكيد مل اقرتح عليه الذهاب اإىل تركيا لأي 
�شب��ب. اأطلب م��ن احلك�مة الأمريكية ن���رص اأي معل�مات 

تتعلق بهذا الدعاء”.
واأك��د الأم��ر خالد ب��ن �شلم��ان اأن م��ا ذكرت��ه �شحيفة 
اأو  “وا�شنط��ن ب��ش��ت” ب�ش��اأن ت�ا�شل��ه م��ع خا�شقجي 
“غ��ر  �شب��ب  لأي  تركي��ا  اإىل  الذه��اب  علي��ه  اقرتاح��ه 
تن���رص  مل  لالأ�ش��ف،  “ت�ي��رت”:  ع��رب  وق��ال  �شحي��ح”. 
ال�شحيف��ة ردن��ا بالكام��ل. هذه تهمة خط��رة ويجب األ 
ت��رتك مل�شادر غر معروف��ة. كان ردنا الكامل كما يلي: 
“التقى ال�شفر بخا�شقجي مرة واحدة �شخ�شًيا يف اأواخر 
�شه��ر �شبتم��رب من ع��ام 2017 من اأج��ل مناق�شة ودية، 
وق��د ت�ا�ش��ال ع��رب ر�شائل ن�شي��ة بعد املقابل��ة. وكانت 
اأخ��ر ر�شالة اأر�شلها ال�شفر اإليه يف تاريخ 26 اأكت�بر من 
ع��ام 2017. ومل يناق�ص الأمر خال��د اأبًدا اأي اأمر يتعلق 
بالذه��اب اإىل تركي��ا مع جم��ال. ومل ُيج��ر ال�شفر الأمر 
خال��د بن �شلمان اأي حمادثة هاتفي��ة معه. وُمرحٌب بكم 
لفح���ص ال�شج��الت الهاتفية وحمت�ي��ات الهاتف النقال 
لإثب��ات هذه امل�شاألة، ويف ه��ذه احلالة، �شيت�جب عليكم 
طل��ب ذلك من ال�شلطات الرتكي��ة، وذلك كما فعل املدعي 

العام )ال�شع�دي( عدة مرات دون جدوى”.
وخت��م الأم��ر خالد قائ��ال: “اإن املزاعم ال���اردة يف هذا 
التقيي��م املزع���م غ��ر �شحيحة. لق��د �شمعنا وم��ا زلنا 
ن�شم��ع نظريات خمتلف��ة دون اأن نرى الأ�ش���ص الرئي�شية 

لهذه التكهنات”.

رف�ش��ت الدمنارك وه�لندا فكرة الرئي���ص الفرن�شي اإميان�يل 
ماك��رون اإن�شاء "جي���ص اأوروبي" م�حد للدف��اع عن القارة، 
بدًل من �رصاء الأ�شلحة الأمريكية والعتماد عليها، م�ؤكدتني 
اأن ال�لي��ات املتح��دة حج��ر زاوي��ة يف الدفاع ع��ن احلرية. 
وق��ال وزير الدفاع الدمناركي كالو���ص هي�رت فريدرك�شن، 
خالل كلمته يف اجتماع ح���ل ال�شيا�شة الأمنية واخلارجية 
للدمن��ارك لعام��ي 2019 و2020، "اأخ��ربت وزيرة الدفاع 
الفرن�شية فل�ران�ص ب��اريل، الأ�شب�ع املن�رصم، عدم تاأييدنا 
لفك��رة اجلي�ص الأوروبي، يف اأي ظ��رف". الرف�ص الدمناركي 

مل يت�ق��ف عند وزي��ر الدفاع؛ حيث ا�شتنك��ر وزير اخلارجية 
اأندري���ص �شام�يل�ش���ن، ت�رصيح��ات ماك��رون  الدمنارك��ي 
الت��ي كان ق��ال فيه��ا: "علين��ا حماي��ة اأنف�شن��ا يف م�اجهة 
ال�شني ورو�شيا وحتى ال�لي��ات املتحدة". واأ�شاف ال�زير: 
"ال�ليات املتحدة حجر زاوية يف دفاعنا عن احلرية، وهي 
ا  تن�شغ��ل مب��ا يحدث يف اأوروب��ا يف الآونة الأخ��رة اأكرث ممَّ
م�ش��ى". كذلك اأكدت وزيرة الدف��اع اله�لندية، اأنك بييلفيلد، 
اأن حك�م��ة بالده��ا تعار���ص فك��رة اإن�ش��اء جي���ص اأوروبي 
م�ّحد، ول تدعم الفكرة ب�شبب اجلدل ح�ل ال�شيادة. وو�شفت 
بييلفيل��د روؤية ماكرون وامل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مركل 
اإن�ش��اء جي�ص اأوروبي ب�"املتطرفة للغاي��ة". وتابعت: "لدينا 

جي���ص واح��د يف بالدن��ا، وعند ال���رصورة يعمل م��ع النات� 
والحت��اد الأوروب��ي لكنه لي���ص مرتبطًا بهم��ا". وا�شتدركت 
ال�زي��رة اله�لندي��ة بالق���ل: "جي�شنا ب��شع��ه امل�شاركة يف 
عملي��ات النات�، لكن نحن من يق��رر ذلك". ُيذكر اأن ماكرون 
وم��ركل دع���ا م�ؤخ��راً يف منا�شب��ات خمتلف��ة اإىل تاأ�شي�ص 
جي���ص اأوروبي حقيقي، للدفاع عن القارة وم�شاحلها واحلد 
من العتماد عل��ى ال�ليات املتحدة. واأبدت كلٌّ من اأملانيا، 
وبلجي��كا، وبريطاني��ا، واإ�شت�ني��ا، واإ�شباني��ا، والربتغ��ال، 
والت�شيك، م�افقتها  عل��ى املبادرة الفرن�شية حلماية اأوروبا 
م��ن التهدي��دات اخلارجي��ة، خا�ش��ًة القادم��ة م��ن ال�ش��ني 

ورو�شيا.

الدنمارك وهولندا ترفضان فكرة "الجيش األوروبي"

بريطانيا.. تعيين ستيف باركلي وزيرًا جديدًا لـ"بريكست"

“CIA” تتهم بن سلمان بالتورط في مقتل خاشقجي

تونس تجّمد أرصدة 
23 مدانًا في "قضايا 

إرهابية"

واشنطن - الجورنال

كوبنهاغن - 

تونس - الجورنال

عّين��ت رئي�شة ال�زراء الربيطانية، تريزا ماي، �شتيف 
باركل��ي وزيراً ل�ش�ؤون اخل��روج من الحتاد الأوروبي 

ل�"دومينيك راب". "الربيك�شيت"، خلفًا 
وي�م اخلمي�ص املا�شي قّدم راب ا�شتقالته من حك�مة 
"م��اي"، وقال يف ر�شال��ة ا�شتقالته التي ن�رص ن�شها 
ع��رب ح�شابه مب�قع "ت�يرت": "ل ميكنني الت�فيق بني 
���رصوط التفاق )بني لندن والحت��اد الأوروبي ب�شاأن 
الربيك�ش��ت( وال�ع���د التي قطعناه��ا للبالد فى بيان 

حزبنا".
اأن   ،)BBC( الربيطاني��ة  الإذاع��ة  هيئ��ة  وذك��رت 
"باركلي �شي�ا�شل ال�شتعدادات للت��شل اإىل اتفاق اأو 

عدم الت��شل اإىل �شفقة يف من�شبه اجلديد".
النائ��ب ع��ن ح��زب  وطال��ب جاك���ب ري���ص م���ج، 
املحافظ��ني الربيط��اين ال��ذي تتزعمه م��اي، باإجراء 
ت�ش�يت ل�شحب الثق��ة من رئي�شة ال�زراء، على خلفية 

التفاق ح�ل "الربيك�شت".
بريطاني��ا  مفاو�ش���  ت��ش��ل  املا�ش��ي  والثالث��اء 
والحت��اد الأوروبي اإىل م�ش�دة اتف��اق ب�شاأن اخلروج 
من الحتاد، بعد ج�لت مكثفة من املفاو�شات جرت 

هذا الأ�شب�ع.
واحتجاج��ًا على بن���د م�ش�دة التف��اق ا�شتقال، ي�م 
اخلمي�ص املا�ش��ي، 4 وزراء من احلك�مة الربيطانية، 
وه��م اإ�شافة اإىل "راب"، وزيرة العمل والتقاعد اإي�شرت 
مكف��ي، ووكيل��ة وزارة بريك�شي��ت �ش�ي��ال برافرمان، 

ووزير الدولة ل�ش�ؤون اإيرلندا ال�شمالية �شايل�ص فارا.
وذك��رت هيئة الإذاعة الربيطاني��ة اأنه بامل�افقة على 
م�ش�دة التفاق، �شينعقد اجتماع خا�ص بني بريطانيا 
والحت��اد الأوروبي، يف 25 ن�فمرب اجلاري، من اأجل 
و�ش��ع اللم�شات الأخرة عليه، قب��ل طرحه للت�ش�يت 

يف الربملان الربيطاين، منت�شف دي�شمرب املقبل.
وم��ن املقرر اأن تغادر بريطانيا الحتاد الأوروبي يف 

م�عد اأق�شاه 29 مار�ص املقبل.
وتن���صّ م�ش���دة اتفاق خ��روج بريطاني��ا "بريك�شت" 
عل��ى نقاط عدي��دة، اأهمه��ا اللج���ء اإىل �شبك��ة اأمنية 
جتنب��ًا لإعادة احل��دود الفعلية بني اإيرلن��دا ال�شمالية 
التابع��ة للمملكة املتحدة، وجمه�رية اإيرلندا الع�ش�ة 

يف الحتاد.

لندن - الجورنال

نقلت وكالة “رويترز” عن 

مصدر وصفته بالمطلع، 

أن وكالة المخابرات 

األمريكية )CIA( تعتقد 

أن ولي عهد السعودية 

محمد بن سلمان هو من 

أمر بقتل الصحفي جمال 

خاشقجي في قنصلية 

بالده باسطنبول.

“الغذاء العالمي”: 18 مليونًا معرضون للمجاعة في اليمن

دق املدي��ر التنفي��ذي لربنام��ج الأغذية العامل��ي التابع 
ل��الأمم املتحدة، ديفيد بيزيل، ناق��ص اخلطر فيما يخ�ص 
ال��ش��ع الإن�ش��اين يف اليمن. وق��ال اإن برنام��ج الأغذية 
العامل��ي ي�شتعد لزيادة حج��م امل�شاع��دات التي يقدمها 
يف اليم��ن، يف ظ��ل تده���ر وزيادة ع��دد اليمنيني الذين 

يعان�ن من نق�ص حاد يف الأمن الغذائي.
وق��ال بي��زيل “بح�ش��ب التقدي��رات الأخ��رة ف��اإن ع��دد 
الأ�شخا���ص الذي��ن يعان���ن م��ن نق���ص ح��اد يف الأمن 
الغذائ��ي يف اليمن قد ازداد لي�ش��ل اإىل ما بني 12 و14 

ملي���ن �شخ�ص من اأ�ش��ل 18 ملي�ن مين��ي يعان�ن من 
املتح��دة  الأمم  و�شتعل��ن  الغذائ��ي”.  الأم��ن  نق���ص يف 
خ��الل الأ�شابي��ع القادم��ة عن نتائ��ج درا�شته��ا يف هذا 
ال�شدد لتحدد العدد. ويق��دم الربنامج حاليا امل�شاعدات 
لقراب��ة ثماني��ة ماليني ميني يعان�ن م��ن النق�ص احلاد 
يف الأم��ن الغذائ��ي، وهذا يعني اأنه��م ل يعرف�ن من اأين 
�شيح�شل���ن عل��ى وجبته��م الغذائي��ة القادم��ة. وجاءت 
ت�رصيحات بي��زيل خالل م�ؤمتر �شح��ايف عقده يف مقر 
الأمم املتح��دة يف ني�ي�رك قب��ل اإحاطته التي �شيقدمها 
يف وقت لحق اأم��ام جمل�ص الأمن يف ني�ي�رك. وحتدث 
بي��زيل عما �شاهده يف اليمن خ��الل زيارته الأخرة اإىل 

مناط��ق عديدة. وح���ل الدور الذي تلعبه ال��دول الغربية 
يف املنطق��ة ويف اليم��ن جله��ة ت�شدي��ر الأ�شلح��ة، ق��ال 
بيزيل “�شاأترك الأم�ر ال�شيا�شية لل�شيا�شيني… بالن�شبة 
يل نري��د اأن تنتهي احلرب فمع كل �رصاع تزداد املعاناة 
الع��ام  يف  املث��ال  �شبي��ل  “عل��ى  وتاب��ع  الإن�شاني��ة”. 
املا�ش��ي وحده ازدادت تكلفة الإم��دادات الغذائية مليار 
دولر ب�شب��ب ال�رصاع��ات، خ�ش��ش��ا يف كل من جن�ب 
ال�ش���دان و�ش�رية واليم��ن والع��راق”، م��شحًا “يف اأي 
وق��ت هن��اك ح��رب و�رصاعات هن��اك زي��ادة يف تكلفة 
الإم��دادات الإن�شانية والغذائية. ل يه��م من ي�شغط على 
الزن��اد اأو يق�ش��ف القنابل”. وحتدث بي��زيل عما �شاهده 

يف م�شت�شفى احلديدة وعن طفل ت�يف بعد اأيام من لقائه 
ب��ه قائاًل: “لقد كان يعاين م��ن �ش�ء التغذية ويزن ثالثة 
كيل�غرام��ات، وه� ثلث ال�زن الطبع��ي بالن�شبة لعمره” 
كذلك حتدث عن “اأطفال يعان�ن من �ش�ء التغذية لدرجة 
مل يب��ق عل��ى اأج�شاده��م غ��ر اجلل��د والعظ��م”، منا�شداً 
املجتم��ع ال��دويل تق��دمي كميات اأك��رب م��ن امل�شاعدات. 
ولف��ت بيزيل النتباه اإىل اأن تده���ر ال��شع القت�شادي 
ه� ال��ذي اأدى اإىل الرتفاع احل��اد يف اأعداد املحتاجني 
خ��الل الأ�شهر الأخ��رة، اإذ ازداد ع��دد الذين يعان�ن من 
نق���ص ح��اد يف الزمن الغذائ��ي بنح� ثالث��ة اإىل خم�شة 

ماليني.
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