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الفترة )1-15 مارس 2019(

صحيفة سوزجو: كم وجهًا نحتاج؟

ــوان  ــوزجو« بعن ــة »س ــه يف صحيف ــة ل ــي يف مقال ــنو مهل ــي حس ــب الترك ــدث الكات تح
»كــم وجهــا نحتــاج؟« عــن الصــراع بيــن املســلمين واملســيحيين وســعي كل طــرف لتبنــي 
ــك  ــت عــن تل ــي تحدث ــع الت ــب بعــض الوقائ ــا ســرد الكات ــة ضــد اآلخــر. كم ــات إرهابي عملي
الهجمــات لــكال الطــريف ومنهــا الهجمــات التــي تبنتهــا داعــش يف ليبيــا ومصــر وباريــس 

ــة أخــرى. ودول أوروبي
ــى اختــالف ردة الفعــل تجــاه الهجــوم ىلع املســلمين يف مســجد  كمــا تطــرق الكاتــب إل
ــن  ــارات والبحري ــعودية واإلم ــوم الس ــنوات تق ــع س ــالل أرب ــاًل: »خ ــدا قائ ــور يف نيوزيالن الن
ــاء  ــن النس ــرات اآلالف م ــا عش ــل فيه ــث قت ــن. حي ــلمين يف اليم ــف املس ــودان بقص والس
واألطفــال، كمــا اضطــر 4 مالييــن شــخص ىلع األقــل ىلع تــرك منازلهــم، ومــازال القصــف 
مســتمرًا يف كل مــكان بمــا يف ذلــك املســاجد. ومــع ذلــك لــم يحــرك أحــد ســاكنا، ولكننــا 

ــدا. هــذا يســمى نفــاق«. نســمع ردة فعــل تجــاه مــا حصــل يف نيوزيالن

تي ار تي: اإلمارات تعزز من تواجدها العسكري يف جزيرة سقطرى

وفًقــا للمعلومــات الــواردة مــن مصــادر يمنيــة، تقــوم دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتعزيــز 
وجودهــا العســكري يف جزيــرة ســقطرى مــن خــالل تجديــد املزيــد مــن القــوات املحليــة.

ــم  ــم أخذه ــاء، يت ــم نس ــن بينه ــقطرى م ــرة س ــكان جزي ــن س ــادر، إن اآلالف م ــت املص قال
للتدريــب العســكري مــن قبــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتقــول املصــادر إن 100 امــرأة تــم 

ــرة. ــب كأول وحــدة عســكرية نســائية يف الجزي ــن التدري ــي وتلقي ــو ظب ــى أب أخذهــن إل
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صحيفة آيدنليك: تراجع فرنسا وتقدم الصين يف شرق أفريقيا

ــاد  ــة عــن ازدي ــك« التركي ــه بصحيفــة »أيدنلي ــي رضــا يف مقال ــب التركــي عل تحــدث الكات
ــي. ــة جيبوت ــا ودول ــة وخاصــة مناطــق شــرق أفريقي ــارة األفريقي ــي يف الق النفــوذ الصين

ــات  ــى العالق ــة إل ــاًل: باإلضاف ــتراتيجية قائ ــي الجيوس ــة جيبوت ــى أهمي ــب إل ــرق الكات وتط
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن الصيــن وإفريقيــا، فــإن الوجــود العســكري للصيــن يف الســنوات 
األخيــرة يقلــق الواليــات املتحــدة وفرنســا. ىلع ســبيل املثــال، يف عــام 2016، بنــت الصيــن 
ــا، وقامــت بإنشــاء  ــا، عاصمــة إثيوبي ــس أباب ــي بأدي ــط جيبوت ــي ترب ــة الت الســكك الحديدي
قاعــدة عســكرية يف عــام 2017. بالطبــع، أقــدم قاعــدة عســكرية يف جيبوتي هــي القاعدة 
الفرنســية التــي يوجــد بهــا 1500 جنــدي. كمــا يتمركــز يف القاعــدة العســكرية األمريكيــة 
ــان أيضــا قاعــدة عســكرية بهــا 600 جنــدي ولكــن القاعــدة  ــدى الياب أربعــة آالف جنــدي، ول

العســكرية الصينيــة ســتضم 10 آالف جنــدي صينــي.
ــم  ــا وبدع ــعودية أيض ــاول الس ــي تح ــرن األفريق ــفل الق ــع أس ــي تق ــن الت ــوص اليم وبخص

ــي. ــا يف جيبوت ــكرية له ــدة عس ــاء قاع ــي بن أمريك
ــا هــو  ــا أن الغــرض مــن قاعدتهم ــات املتحــدة وفرنســا أوضحت ــى الرغــم مــن أن الوالي فعل
ضمــان أمــن التجــارة العامليــة مــن القراصنــة يف خليــج عــدن، غــال أن مــن الواضــح أن لديهم 
هدًفــا للســيطرة ىلع بلــدان تلــك املنطقــة. ىلع ســبيل املثــال، تعتقــد اململكــة العربيــة 
ــر إن كان لهاقاعــدة عســكرية يف  ــن أن تهاجــم اليمــن بســهولة أكب الســعودية أنهــا يمك

جيبوتــي.

صحيفة حرييت: مجلس الشيوخ يوجه ضربة لترامب بشأن اليمن

وافــق مجلــس الشــيوخ األمريكــي ىلع مشــروع قانــون إلنهــاء دعــم التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية يف الحــرب األهليــة اليمنيــة.

ــت  ــيوخ بتصوي ــس الش ــة ملجل ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــون، ال ــروع القان ــص مش وين
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بأغلبيــة 54 »نعــم« مقابــل 46 صوتــا »ال«، وعليــه يقتــرح املشــروع ىلع اإلدارة األمريكيــة 
ســحب جميــع العناصــر العســكرية املشــاركة يف الحــرب يف اليمــن أو التــي لهــا أي تأثيــر 

ــا. ــالل 30 يوًم ــن خ ــرب يف اليم ىلع الح

تايم ترك: الهالل األحمر التركي يوزع 500 سلة غذائية يف اليمن

وزع الهــالل األحمــر التركــي يف مدينــة عــدن، العاصمــة املؤقتــة لليمــن، 500 ســلة غذائيــة 
ىلع النازحيــن والعائــالت املحتاجــة.

وقــال نائــب رئيــس الهــالل األحمــر إســماعيل تورونتــش، ملراســل وكالــة األناضــول، إن 
ــن يف  ــدة املتواجدي ــن مــن تعــز والحدي املنظمــة وزعــت 420 ســلة غذائيــة ىلع النازحي
ــة. ــة البريق ــرم يف مدين ــم مح ــن يف مخي ــة للنازحي ــلة غذائي ــعد و80 س ــة دار س منطق

صحيفة يني عقد: التعليم توقف تمامًا يف اليمن

تقــوم األمــم املتحــدة ببعــض اإلجــراءات إلحيــاء التعليــم املتوقــف تمامــا يف اليمــن، التــي 
تشــهد أكبــر كارثــة إنســانية خــالل القــرن الحالــي بســبب الحــرب األهليــة.

حيــث أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( أنهــا ســتدفع رواتــب 136 ألــف 
مــدرس لــم يتقاضــوا رواتبهــم منــذ عاميــن. وقــال رئيــس منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا يف منظمــة اليونيســف، جيــرت كابيليــر، إنــه تــم اإلعــالن عــن دفــع رواتــب 97 ألــف 

معلــم يف املرحلــة األولــى.
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صحيفــة خبــر: خفــر الســواحل تلقــي القبــض ىلع عشــرة مهاجريــن غيــر 
شــرعيين

ــا أرادوا  أعلنــت قــوات خفــر الســواحل التركيــة بمدينــة موغــال القــاء القبــض ىلع 20 الجًئ
الفــرار بطريقــة غيــر شــرعية مــن مدينــة بــودروم التركيــة إلــى الجــزر اليونانيــة.

وقالــت املصــادر إن تســعة مــن املهاجريــن غيــر الشــرعيين يحملــون الجنســية الفلســطينية 
بينمــا يحمــل شــخص واحــد الجنســية اليمنيــة.

صحيفــة دورو خبــر: القنابــل األمريكيــة تصــل إلــى اليمنييــن قبــل 
االنســانية املســاعدات 

دعــت رضيــة املتــوكل، رئيســة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان يف اليمــن، الكونجــرس 
األمريكــي إلــى وقــف بيــع األســلحة للســعوديين واإلمــارات العربيــة املتحــدة، مشــيرة إلــى أن 

القنابــل األمريكيــة تصــل إلــى اليمــن قبــل املســاعدات اإلنســانية.

وقــال املتــوكل إن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ارتكــب جرائــم تصــل إلــى جرائــم حــرب 
مــن خــالل قتلــه آلالف املدنييــن باســتخدام األســلحة األمريكيــة.
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صحيفة صباح: مقتل 203 مدني يف اليمن بقنابل أمريكية وبريطانية
ــت الصحيفــة إن القنابــل األمريكيــة والبريطانيــة املســتخدمة يف الحــرب األهليــة يف  قال
اليمــن تســببت يف مقتــل 203 مدنــي، مــن بينهــم نســاء وأطفــال، واصابــة أكثــر مــن 700 

مدنــي آخريــن.
وذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت، يف تقريــر نشــرته منظمــات حقــوق اإلنســان، أن القنابل 
األمريكيــة والبريطانيــة أســفرت عــن مقتــل 203 مدنــي وإصابــة 749 شــخًصا ىلع األقــل يف 
الغــارات الجويــة ىلع اليمــن التــي تنفذهــا قــوات التحالــف التــي تقودهــا اململكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضحايا 122 طفاًل و56 امرأة ما بين قتيل وجريح.

صحيفة جمهورية: اليمن يبيعون أطفالهم ألجل لقمة العيش

قــال مســؤول بمنظمــة أوكســفام البريطانيــة إن الحــرب لهــا آثــار ســلبية ىلع األطفــال يف 
اليمــن، حيــث أصبحــت بعــض األســر اليائســة يف اليمــن تبيــع بناتهــن بهــدف انقــاذ أفــراد 

األســرة اآلخريــن.
ــفام  ــة أوكس ــؤول بمنظم ــم املس ــي، هاج ــمي الروس ــون الرس ــه ىلع التلفزي ــاء حديث وأثن
التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية يف اليمــن منــذ مــارس 2015، بســبب مــا 
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قــام بــه مــن املذابــح ضــد املدنييــن يف اليمــن، وانهيــار البنيــة التحتيــة التــي أدت إلــى 
انتشــار األوبئــة واألمــراض الوبائيــة، ومــع ذلــك ال يــزال املجتمــع الدولــي يتفــرج ىلع الوضــع 

الــذي قــد يصــل إلــى حــد اإلبــادة الجماعيــة.
ــر 3  ــال بعم ــن، أطف ــم بيعه ــي يت ــات الت ــن الفتي ــن بي ــة أن م ــؤول باملنظم ــاف املس وأض

ــط. ــنوات فق س
وقــال منســق مكتــب املنظمــة يف اليمــن، محســن صديــق، إن بعــض العائــالت تعتقــد أن 
بيــع البنــات مقابــل املــال هــي الطريقــة الوحيــدة لحمايــة جميــع أفــراد األســرة واألقــارب 

اآلخريــن.

تايم ترك: ماذا يفعل السالح األملاني يف اليمن؟

بعــد الكشــف عــن اســتخدام اململكة العربيــة الســعودية ألســلحة أملانية، حــذرت املعارضة 
األملانيــة الحكومــة ودعتهــا إلى الســيطرة ىلع ذلــك األمر.

وىلع الرغــم مــن أن أملانيــا قــررت إيقــاف تصديــر األســلحة للســعودية حتــى تاريــخ 9 مــن 
ــع  ــات بي ــف عملي ــقجي، إال أن كش ــي خاش ــل الصحف ــل ىلع مقت ــردة فع ــاري ك ــارس الج م

ــد. ــى الواجهــة مــن جدي ــة للســعودية ســتعيد هــذا املوضــوع إل أســلحة أملاني
وقــال أوميــد نوريبــور، املتحــدث باســم السياســة الخارجيــة ملجموعــة الخضــر البرملانيــة، 
إن »تصريحــات الحكومــة الفيدراليــة حــول عــدم اســتخدام األســلحة األملانيــة يف اليمــن لــم 

يعــد لهــا أي قيمــة.
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صحيفــة ينــي عقــد: رد يمنــي ىلع تصريحــات وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
بشــأن الحديــدة

قالــت الحكومــة اليمنيــة إن التصريحــات التــي أدلــى بهــا وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمي 
هانــت بضــرورة تســليم مينــاء الحديــدة إلــى جهــات مســتقلة تعــد تصريحــات غريبــة ولــم 

ينــص عليهــا اتفــاق اســتكهولم.
وأكــدت الخارجيــة اليمنيــة، يف بيــان مكتــوب صــادر عنهــا، أن جميــع القــرارات والبيانــات 
ــط  ــة يف بس ــة اليمني ــق الدول ــد ىلع ح ــوع تؤك ــة باملوض ــة املتعلق ــف الدولي واملواق

ــتثناء. ــة دون اس ــي اليمني ــع األراض ــا ىلع جمي نفوذه
وأشــارت الخارجيــة يف البيــان أن مســألة تــرك الحديــدة للحكومــة املحليــة قــد تــم تحديدها 
يف اتفاقيــة اســتكهولم، وأن الحديــث عــن تســليم الحديــدة لطــرف محايــد ال يتبــع الحكومة 

الشــرعية يعــد مخالــف لهــذه االتفاقية.
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