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ليبيا: مجلس النواب يصدر بيانًا شديد اللهجة 
ضد قطر وتركيا

األغذية العالمي : وصلنا لـ10 مليون شخص في اليمن

المفوضية األممية لالجئين بألمانيا ترفض إعادة 
مهاجرين إلى ليبيا

طرابل���س - وكاالت : ا�شتنك��رت �شلطات �رشق ليبيا التجاهل ال��دويل اإزاء �شحنات 
االأ�شلح��ة التي تر�شله��ا تركيا لدعم امليلي�شي��ات واملتطرفني وقت��ل الليبيني، رغم 
حظر ال�شالح املفرو�س على البالد منذ االإطاحة بنظام معمر القذايف عام 2011.
واأ�ش��درت جلن��ة الدفاع واالأمن القوم��ي التابعة للربملان الليب��ي، بيانًا تعرب فيه، 
ع��ن ا�شتغرابه��ا من �شمت البعثة االأممية اإىل ليبيا عل��ى انتهاك احلظر الدويل على 
ال�ش��الح، وجتاهلها ل�شحنات االأ�شلحة والذخائر الت��ي يتم تفريغها على مقربة من 
مقّرها بالعا�شمة طرابل�س، وفق ما اأوردته �شحيفة املتو�شط الليبية، اليوم االأحد.

ون��ّددت اللجن��ة، ب�"الدعم غري املحدود م��ن دولتي قطر وتركي��ا لع�شابات داع�س 
والقاع��دة يف العا�شمة طرابل�س"، وطالبت االأمم املتح��دة بالتحرك العاجل لوقف 
"التدخل ال�شافر لهذه الدول يف ال�شاأن الليبي الداخلي". وتعد �شحنة االأ�شلحة التي 
و�شل��ت اأم�س ال�شب��ت العا�شم��ة الليبية طرابل�س، ه��ي اأحدث دعم ع�شك��ري تقّدمه 
تركي��ا للملي�شيات امل�شّلحة، لكّن��ه اأ�شبح دعمًا علنيًا، بعدم��ا كان اإر�شال االأ�شلحة 

يتّم يف اخلفاء وداخل حاويات معّدة لنقل االأغذية اأو املواد املنزلية.

�شنعاء - وكاالت : ك�شفت املتحدثة با�شم برنامج االأغذية العاملي رمي ندا اأن فريق 
عمل الربنامج و�شل اإىل 10 مليون �شخ�س يف اليمن خالل الفرتة املا�شية، ويهدف 

للو�شول اإىل 12 مليون �شخ�س بنهاية العام اجلاري ح�شب خطته.
وقال��ت رمي ن��دا اإن هناك 20 مليون �شخ���س يف اليمن يحتاج��ون للم�شاعدات، واإن 
توزيع امل�شاعدات مبني على اأ�شا�س االأ�شخا�س غري القادرين على توفري احتياجاتهم 
االأ�شا�شي��ة، واإنه��ا تذه��ب لالأ�شخا���س الذين هم يف اأم���س احلاج��ة للم�شاعدات وقد 
يفق��دوا حياته��م اإذا مل ت�شل اإليهم. واأو�شح��ت املتحدثة با�شم الربنام��ج رمي ندا اأن 
برنام��ج االأغذية ي�شتخ��دم كافة املوان��ئ اليمنية، ف�شال عن دخ��ول امل�شاعدات من 
مين��اء �شالل��ة العماين، وهن��اك بع�س العقبات الت��ي تواجههم متمثل��ة يف التاأخري 
وبع�س االأمور اللوج�شتية. كما اأكدت رمي ندا اأن اأية تهدئة يف االأو�شاع داخل االأمين 
له��ا �شورة اإيجابي��ة على حياة املواطن��ني وت�شهل دخول امل�شاع��دات ومتنع زيادة 

اأ�شعار ال�شلع على املواطنني.

 برل��ني - وكاالت : اأعلنت املفو�شي��ة ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني اأنه 
ل��ن يت��م ال�شماح "على اأي حال" باإعادة مهاجري��ن مت اإنقاذهم من البحر املتو�شط 
اإىل ليبي��ا. وقال مدي��ر املفو�شية يف اأملاني��ا دومنيك بارت�س ل�شحيف��ة "فيلت اأم 
زونت��اج" االأملانية االأ�شبوعية: "يج��ب اأال يتم اإعادة االأ�شخا�س الذين يتم اإنقاذهم 
من قبل خفر ال�شواحل الليبية بالبحر املتو�شط، على اأي حال اإىل مع�شكرات اعتقال 
يف ليبي��ا". و�شددت بارت�س على اأنه البد من ا�شتخ��دام اأي اإمكانية �شيا�شية موؤثرة 
-م��ن خالل االحتاد االأوروبي اأي�شًا من اأجل اإنهاء املعاناة يف املع�شكرات، وقال: 
"الو�شع االإن�شاين يف املع�شكرات مدمر، هناك نق�س يف االأطعمة واملاء وكثريون 
بحاج��ة ملحة مل�شاعدات طبية، ف�شاًل عن ذلك فاإن مع�شكرات االعتقال بالعا�شمة 

الليبية طرابل�س تقع و�شط تبادل اإطالق نار".

ق��ال وزي��ر الدول��ة ال�شع��ودي لل�ش��وؤون اخلارجية عادل 
اجلب��ري، اإن "ال�شعودية �شتفعل م��ا يف و�شعها ملنع قيام 
حرب يف املنطقة ولكنها م�شتعدة للرد بكل قوة وحزم"، 
عقب الهجمات الت��ي تعر�شت لها ناقالت نفط ومن�شاآت 

نفط �شعودية االأ�شبوع املا�شي.
واأ�ش��اف اأن "نح��ن نريد ال�شل��م واال�شتق��رار واالأمن يف 
املنطق��ة، ولكن لن نقف باأيدين��ا مكتفة يف ظل الهجوم 
االإي��راين امل�شتم��ر، الكرة يف ملعب اإي��ران وعليها حتديد 
ماذا �شيكون امل�شري"، موؤكداً اأن النظام االإيراين ال يعمل 
م��ن اأجل االأمن واال�شتق��رار يف املنطقة، و�ش��دد على اأن 
ال�شعودية ال تريد حرب��ًا يف املنطقة، ولكنها �شرتد بقوة 

وحزم على اأي اعتداء و�شتدافع عن نف�شها وم�شاحلها.
واأو�ش��ح اأن "النظ��ام االإي��راين يعمل من��ذ تاأ�شي�شه على 
ت�شدي��ر الثورة"، داعي��ًا قادتها اإىل االمتن��اع عن تبني 
ال�شيا�ش��ات التخريبي��ة، وااللتزام بقواع��د ح�شن اجلوار، 
وكما ح��ث النظام االإيراين عل��ى التوقف عن التدخل يف 

�شوؤون املنطقة.

واأفادت اأنها عندما تعر���س م�رشوع قانون اتفاق 
االن�شح��اب عل��ى الربمل��ان مطل��ع ال�شه��ر املقب��ل، 
�شرتفق��ه برزمة جدي��دة من االإج��راءات التي تاأمل 
ب��اأن ت��وؤدي اإىل دعم��ه م��ن قب��ل اأغلبي��ة الن��واب، 
وكتب��ت يف �شحيفة )ذي �شن��داي تاميز(، "ال اأزال 
اأعتق��د اأن هناك اأغلبية يف الربملان يجب الفوز بها 

لالن�شحاب من االحتاد االأوروبي باتفاق".
ورف�س النواب 3 م��ّرات االتفاق الذي اأبرمته ماي 
م��ع بروك�ش��ل، م��ا اأدى اإىل تاأجيل موع��د ان�شحاب 
لن��دن من االحت��اد االأوروبي م��ن 29 مار�س)اأذار( 
اإىل 12 اأبريل)ني�ش��ان( املا�شيني ومن ثم اإىل 31 
اأكتوبر)ت�رشين االأول( املقب��ل، وتتطلب امل�شادقة 
عل��ى اتف��اق االن�شح��اب ال��ذي اأبرمته م��اي مترير 

الربملان مل�رشوع القانون.
ووافق��ت رئي�ش��ة ال��وزراء اخلمي���س املا�ش��ي على 
و�ش��ع ج��دول زمن��ي للتخلي ع��ن من�شبه��ا عقب 
جل�شة الت�شويت على اتف��اق بريك�شت يف الربملان 
واملق��رر اأن يج��ري يف االأ�شب��وع ال��ذي يب��داأ يف 3 
يونيو)حزي��ران( املقب��ل، حت��ى واإن دع��م جمل���س 

النواب االتفاق الذي تو�شلت اإليه.
ويرّج��ح اأن تطلق بذلك مناف�شة على زعامة حزبها 
املحاف��ظ احلاك��م ف��ور ف�شل م���رشوع القان��ون اأو 

ا�شتكماله جلميع مراحل اإقراره يف الربملان.

وقال��ت م��اي لل�شحيف��ة "عندما ُيعر���س م�رشوع 
قان��ون اتف��اق االن�شحاب عل��ى الن��واب، ف�شي�شكل 
عر�شًا جدي��داً وجريئًا للن��واب يف جمل�س العموم، 
م��ع حزمة م��ن االإجراءات املح�ّشنة الت��ي اأعتقد اأن 

مبقدوره��ا احل�ش��ول على دع��م جدي��د"، واأ�شافت 
"مهم��ا كان��ت نتيج��ة اأي ت�شويت، ل��ن اأطلب من 
�شاأطل��ب  ب��ل  بب�شاط��ة،  التفك��ري  اإع��ادة  الن��واب 
منه��م االط��الع على اتف��اق جديد وحم�ّش��ن بنظرة 

جدي��دة وتق��دمي الدع��م ل��ه". ويتوق��ع اأن يت�شم��ن 
م���رشوع القانون اإج��راءات جدي��دة حلماية حقوق 
العم��ال وترتيبات جمركي��ة م�شتقبلية مع االحتاد 
االأوروبي، وا�شتخ��دام التكنولوجيا لتجنب احلاجة 
املتح��دة  اململك��ة  ب��ني  احل��دود  عل��ى  للرقاب��ة 
وجمهوري��ة اإيرلن��دا، الع�شو يف االحت��اد االأوروبي 
والدول��ة الوحي��دة التي تت�ش��ارك ح��دودا برّية مع 

بريطانيا.
ولكنه لن ي�شعى للتطرق اإىل اتفاق االن�شحاب الذي 
اأ���رّشت بروك�ش��ل مراراً عل��ى اأن اإع��ادة التفاو�س 
علي��ه هو اأمر غ��ري ممكن، رغم ت�شوي��ت الكثري من 
الن��واب �شده جّراء قلقه��م من البنود ال��واردة فيه 
واملرتبطة ب�"�شبكة االأم��ان" يف اإيرلندا ال�شمالية، 
ويتوق��ع اأن ت�شتعر���س ماي تفا�شي��ل مقرتحاتها 

يف خطاب تلقيه يف وقت الحق هذا ال�شهر.
وتاأت��ي مناورتها االأخ��رية اليوم قبي��ل انتخابات 
الربمل��ان االأوروب��ي الت��ي �شتج��ري يف بريطاني��ا 
اخلمي���س املقب��ل، وت�ش��ري ا�شتطالع��ات ال��راأي اإىل 
تراج��ع املحافظ��ني بينم��ا يتوق��ع اأن يف��وز حزب 
بريك�ش��ت ال��ذي ت�شّكل موؤخ��راً مبعظ��م املقاعد، ما 

يفاقم ال�شغط على ماي.
واأظه��ر اآخر ا�شتطالع للراأي �شدر اليوم تقدم حزب 
نايج��ل فاراج امل�شكك يف االحتاد االأوروبي بن�شبة 
%34، بينم��ا ح�شل حزب العمال املعار�س على 
%20 من نوايا الت�شويت، والليربايل الدميوقراطي 

املوؤّي��د لالحت��اد االأوروبي عل��ى %15، اأما حزب 
ماي املحافظ فح��ّل باملرتبة االأخرية ب�%11 من 

نوايا الت�شويت.
واأظه��ر اال�شتطالع كذل��ك اأن ح��زب بريك�شت تقدم 
عل��ى املحافظ��ني يف نواي��ا الت�شوي��ت بالن�شب��ة 
لالنتخاب��ات الت�رشيعي��ة، وح�ش��ل العم��ال عل��ى 
%29 م��ن نواي��ا الت�شوي��ت وح��زب ف��اراج على 
واأج��رت   ،22% عل��ى  واملحافظ��ون   24%
اال�شتط��الع موؤ�ش�شة "اأوبيني��وم" حل�شاب �شحيفة 
"ذي اأوبزرفر" بني الثالثاء واخلمي�س عرب االإنرتنت 

و�شمل 2004 بالغني بريطانيني.
ومن جهت��ه، حّذر وزير ال�شحة مات هانكوك اأم�س 
ال�شب��ت م��ن اأن "الدع��وة النتخاب��ات مبكرة حتمل 
خط��ر قت��ل بريك�شت وتو�ش��ل زعيم ح��زب العمال 

اال�شرتاكي جريميي كوربن اإىل رئا�شة الوزراء".
وق��ال ل�شحيف��ة )ذي دايل��ي تلغ��راف( اإن "اإج��راء 
انتخاب��ات عامة قب��ل اأن نحقق بريك�ش��ت �شيكون 
مبثابة كارث��ة"، واأ�ش��اف اأن "االنتخابات العامة 
قب��ل ذل��ك ال حتم��ل فق��ط خط��ر و�ش��ول جريميي 
كورب��ن اإىل ال�شلطة ب��ل خطر قت��ل بريك�شت برمته 
كذلك". ويتوّقع اأن يخت��ار اأع�شاء احلزب املحافظ 
زعيمهم املقبل، واأظهر ا�شتطالع للراأي اأجراه معهد 
"يوغ��وف" ل�شالح �شحيف��ة "ذي تاميز" اأن وزير 
اخلارجي��ة ال�شاب��ق بوري���س جون�ش��ون ه��و االأوفر 

حظًا لتويل هذا املن�شب.

السودان: استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى المعارضة اليوم

محاولة أخيرة.. ماي تستعد لتقديم "عرض جريء" بشأن بريكست

الجبير: نسعى لمنع الحرب.. 
ومستعدون للرد

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي ، أنها تستعد لتقديم 

عرض جريء للنواب في محاولة 
أخيرة إلقناعهم بالموافقة على 

اتفاقها بشأن بريكست.

لندن - وكاالت

م��ن املق��رر اأن ُت�شتاأن��ف، الي��وم ، املفاو�ش��ات بني 
املجل�س الع�شكري االنتقايل يف ال�شودان وبني اإعالن 
"ق��وى احلري��ة والتغي��ري"، بعدما توقف��ت االأربعاء 
املا�ش��ي، بقرار من املجل�س، عل��ى خلفية احتجاجه 
على ما اعتربه ت�شعيداً من قبل املعار�شة ال�شودانية، 

رغم التقّدم الذي ح�شل يف عملية التفاو�س.
وقال��ت قوى "اإعالن احلرية والتغيري" اإنها �شتناق�س 
يف جل�ش��ة التفاو���س مع املجل�س الع�شك��ري، االأحد، 
الق�شاي��ا العالق��ة ب�شاأن "ن�ش��ب التمثيل يف املجل�س 

ال�شيادي ورئا�شته".
م��ع  التفاو���س  جل�ش��ات  ا�شتئن��اف  اأن  واأو�شح��ت 
املجل�س الع�شكري ياأتي يف اإطار عملية ت�شليم مقاليد 

احلكم يف البالد من قبل �شلطة مدنية انتقالية.
واأ�شاف��ت "�شتك��ون جل�ش��ة التفاو�س، عن��د ال�شاعة 
التا�شع��ة م�ش��اًء بالتوقي��ت املحل��ي )19 بتوقي��ت 
العالق��ة  الق�شاي��ا  اجلل�ش��ة  وتناق���س  غرينيت���س(، 
فيم��ا يخت�س بن�ش��ب التمثيل يف املجل���س ال�شيادي 

ورئا�شته".
واتف��ق املجل���س الع�شك��ري وق��وى "اإع��الن احلري��ة 
الثالث��اء  والتغي��ري"، خ��الل املفاو�ش��ات بينهم��ا، 
املا�ش��ي، عل��ى مه��ام و�شالحي��ات كل م��ن جمل�س 
ال�شيادة وجمل�س الوزراء واملجل�س الت�رشيعي، خالل 
ف��رتة انتقالية مدتها ثالث �شن��وات. وبذلك، مل يتبق 
اأم��ام الطرفني �شوى االتفاق على ن�شب امل�شاركة يف 

جمل�س ال�شيادة بني الع�شكريني واملدنيني.
ويف وقت �شاب��ق ال�شبت، اأكد م�شدر يف "قوى اإعالن 

احلري��ة والتغي��ري" اأن توف��ري "البيئ��ة املنا�شبة" قد 
حتق��ق ط��وال االأي��ام املا�شية، ع��رب اإزال��ة احلواجز 

االأمنية وفتح الطرق.
واأعل��ن بي��ان �ش��ادر ع��ن "ق��وى احلري��ة والتغيري" 
اأّنه وبع��د الت�شاور مع هيئة "�ش��كك حديد ال�شودان"، 
الوق��ود  لنق��ل  احلدي��د  �شك��ة  خ��ط  فت��ح  �شي�شتم��ر 
ال�ش��ودان  الأقالي��م  ال�رشوري��ة  وال�شل��ع  والب�شائ��ع 
املختلف��ة، خ�شو�شًا الغربية منها، وذلك اعتباراً من 
ال�شب��ت وحتى الي��وم االإثنني، داعيًا "جمي��ع الثوار" 
اإىل "االبتع��اد عن خ��ط �شكك احلديد اأثن��اء ال�شاعات 

املحددة".
وعل��ى �شعيد مت�شل، عر�س التلفزيون ال�شوداين، يف 
ال�شاع��ات االأوىل م��ن �شب��اح اليوم االأح��د، مقاطع، 
زع��م �شب��اط يف اجلي���س ال�ش��وداين اأنه��ا اعرتافات 

ملتهم��ني باإطالق النار على املعت�شمني وعلى قوات 
اجلي�س والدعم ال�رشيع.

وقال العقيد خالد خ���رش، ع�شو جلنة حتقيق �شّكلها 
املجل���س الع�شك��ري للتحّري حول االأح��داث، اإن عدد 
املتهم��ني 15 متهم��ا م��ن املدني��ني والع�شكري��ني، 
اعرتف��وا اعرتافا كام��ال با�شتخدام ال�ش��الح واإطالق 
الن��ار على القوات النظامي��ة، االإثنني املا�شي، اأثناء 
حماولته��ا اإزالة املتاري���س واحلواج��ز االأمنية التي 

و�شعها املعت�شمون يف عدد من الطرق.
وكان نائب رئي�س املجل�س الع�شكري االنتقايل، قائد 
ق��وات الدعم ال�رشيع، الفريق اأول حممد حمدان دقلو، 
ق��د اأك��د توقي��ف املتهم��ني يف اأحداث الهج��وم على 
املعت�شمني، والتي راح �شحيتها 6 اأ�شخا�س، بينهم 

�شابط يف اجلي�س ال�شوداين.

الخرطوم  - وكاالت

"فضيحة النمسا" نقطة تحول في انحراف أوروبا

اأف��ردت بع�س ال�شحف االأملاني��ة، العديد م��ن التعليقات حول 
الف�شيح��ة املدوية التي هزت احلزب اليميني ال�شعبوي وزعيمه 
نائب امل�شت�ش��ار النم�شاوي، هاينز كري�شتي��ان �شرتاخه، والتي 
ُترجم��ت باإعالن امل�شت�شار النم�ش��اوي �شيبا�شتيان كور�س، عن 

فك التحالف احلكومي معه واإعالنه عن انتخابات جديدة.
العريقت��ان  وتداول��ت املوؤ�ش�شت��ان االإعالميت��ان االأملانيت��ان 
"دي��ر �شبيغل" و"زود دوي�شته ت�شايتونغ"، اأخريا، فيديو يظهر 
في��ه �شرتاخه يعد امراأة رو�شي��ة ثرية يف جزيرة اإبيزا االإ�شبانية 
مبنحه��ا عق��ودا و�شفقات يف ب��الده مقابل دعمه��ا حلزبه يف 

حملته االنتخابية عام 2017.
�شبك��ة "اإي��ه اآر دي" االإخبارية ذكرت اأن �شرتاخ��ه "و�شع الفخ 
لنف�ش��ه"، لت�شي��ف اأن "ال�ش��ذوذ" ال��ذي اأظهره نائ��ب امل�شت�شار 
النم�ش��اوي يف الفيديو امل�شور �رشا هو "دلي��ل اآخر على وجود 
�شيا�شي��ني يف حزب احلرية يريدون جعل و�شائل االإعالم مثرية 
للج��دل، وتظه��ر ه��ذه البيان��ات اأن��ه كان م�شتع��دا لبي��ع دولة 

القان��ون"، م�شيف��ة اأن "ح��ل امل�شت�ش��ار كور���س للتحالف اأمر 
حكيم". 

وبالن�شب��ة لالنتخابات اجلديدة التي اأعل��ن عنها، قالت ال�شبكة 
اإن��ه "ميك��ن اأن ي�شتفيد كور�س من الناخب��ني املحافظني الذين 
�ش��وف يبتعدون االآن عن احلزب اليميني ال�شعبوي، مع احتمال 
اأن ال يكون ال�شعبويون يف احلكم بعد االنتخابات، يف �شبتمرب/
اأيل��ول املقب��ل، وه��ذه �شتك��ون اإ�ش��ارة اإىل م��ا بع��د النم�ش��ا"، 
م��ربزة: "حتى االآن يف اأوروبا، يب��دي ح�شور االأحزاب القومية 
وال�شعبوي��ة اأنه��ا مهوو�ش��ة بالتاري��خ، وتري��د تعري��ف �شيادة 
القان��ون ل�شاحله��ا )..( ت�شتطي��ع النم�ش��ا االآن اإر�ش��ال اإ�ش��ارة 

وا�شحة اإىل اأنها قادرة على حترير نف�شها من هذه الدوامة".

و�ش��ددت عل��ى اأن "ه��ذا لن يكون نقط��ة حتّول الأوروب��ا، لكنها 
اإ�ش��ارة اأم��ل اإىل اأن الدول��ة االأوىل لديه��ا الق��وة لالبتع��اد ع��ن 
ال�شيا�شي��ني واالأح��زاب املناه�ش��ة للدميقراطي��ة، يف ظ��ل كل 
املوؤ���رشات التي تتحدث ع��ن اإمكانية تراج��ع التاأييد لها قبيل 

االنتخابات االأوروبية املقررة االأحد املقبل".

اأم��ا �شحيف��ة "دي فيل��ت" فكتبت اأن "ف�شيح��ة فيديو �شرتاخه 
ا�شرتاتيجية تتقنها املخابرات الرو�شية"، م�شيفة اأن "ما ح�شل 
جتاوز الطبيعة االأخالقي��ة وال�شيا�شية. ت�شوير نائب امل�شت�شار 
النم�ش��اوي بلغة املخاب��رات الرو�شية ه��ي كومربومات، اأي اأن 
الرو���س اأتقنوا تكتي��ك اإن�شاء مواد جتّرم االأع��داء الإخراجها من 

الدرج يف اللحظة املنا�شبة".
واأ�ش��ارت "دي فيل��ت" اإىل اأنه "مت حفظ الفيديو لعامني لعر�شه 
قب��ل االنتخاب��ات االأوروبي��ة مبا���رشة، وحي��ث تخل��ت و�شائل 
االإعالم عن مناف�شة بع�شها �شعيا نحو الهدف االأ�شمى. واالأكيد 
اأن التح�ش��ريات تطلب��ت ا�شتثم��ار عالقات وك�شب ثق��ة، وعلى 
فرتة لي�شت بق�شرية من الزمن، من ا�شتئجار الفيال يف اإ�شبانيا، 
وتق��دمي تكنولوجي��ا املراقب��ة، كل ذل��ك يكل��ف امل��ال والوقت 

واجلهد".
كم��ا بّين��ت ال�شحيفة اأن "ت�شحي��ة هاينز كري�شتي��ان �شرتاخه 
الذاتي��ة ال تغ��ري من حقيقة اأنه غري منا�ش��ب فقط ملن�شب نائب 
امل�شت�ش��ار، ب��ل ميث��ل خط��را على بل��ده. وعل��ى اأية ح��ال، فاإن 
الطريق��ة الت��ي خرج به��ا من من�شب��ه ت�شمح له ب��اأن يقول اإنه 

ا�شتق��ال الأنه حما���رش، ولي�س الأنه �شعب��وي يحقر الدميقراطية 
ويخطط الإلغاء التنوع االإعالمي"، مربزة اأن "االأمر مل ينته بعد، 
ويعم��ل املح��ررون يف العديد من البل��دان عل��ى تفا�شيل اأكرث 

حول ت�شوير هذا الفيديو".
اأم��ا �شحيفة "فرانكفوت��ر الغماينه ت�شايتون��غ" فكتبت اأن "ما 
فعل��ه �شرتاخ��ه مزيج من الغب��اء واجلنون"، م�شيف��ة اأن "�شكل 
�شرتاخ��ه يكف��ي فقط لبي��غ ب��رازر )برنام��ج من فئ��ة تلفزيون 
الواق��ع(، م��ع ما يظهره الفيدي��و، رجالن وام��راأة يت�شكعون يف 
مالب���س غ��ري ر�شمي��ة، ���رشب وتدخ��ني وحمادث��ات... وما هو 

امل�شحوق االآخر االأبي�س املوجود على الطاولة". 
واأو�شح��ت: "يبدو اأن نائب امل�شت�ش��ار النم�شاوي وقع يف الفخ، 
وكان كل��ه اأم��ل يف حتقيق هدف��ني: اإقناع الرثي��ة باال�شتثمار 
بربع ملي��ار دوالر يف �شحيفة "كرون��ن ت�شايتونغ" املعروفة، 
وال�شيط��رة عليه��ا، ومن ثم الفوز يف االنتخاب��ات الوطنية. بعد 
كل �ش��يء، يتعل��ق االأمر باملوؤام��رة الناجحة"، قب��ل اأن يخل�س 
كات��ب املق��ال كالوديو�س زايدل اإىل نتيج��ة بقوله: "ما هي اإال 

خطة جيدة".

الرياض - وكاالت
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