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ت������وزع جم��ان��ا

امل���ح���ادث���ات ال��ي��م��ن��ي��ة: احل����ل مم��ك��ن ق��ب��ل رم�����ض��ان

 ات����ف����اق و����ض���ي���ك حل���ّل
توافقية حكومة   الأزم����ة: 
ون��ق��ل ���ض��اح��ي��ات ه���ادي

 : الفرن�ضي  التعليم  وزي��رة 
اللغة  اإدراج  عن  رجعة  ل 
العربية يف املناهج الدرا�ضية

احلزب  فى  "ريج�ضرت"  م�ضجل  ملن�ضب  عربى  مر�ضح  اأول 
نيوجر�ضى  ب��ولي��ة  هد�ضن  ملقاطعة  ال��دمي��وق��راط��ى 

امل��ه��ن��د���س الأم��ري��ك��ى 
�ضامل مو�ضي  امل�����ض��رى 

ثورة ت�ضحيح 
قوية داخل تنظيم 
فتح.. اأع�ضاء 

باملجل�س الثوري 
يوجهون ر�ضالة 
اعرتا�س على 
�ضيا�ضة اأبو مازن



اجلمهوري  املر�شح  يزور   – ب(  ف  )اأ  ـ  لندن 
دونالد  االمريكي  الرئا�شي  لل�شباق  املرجح 
ترامب بريطانيا يف 24 حزيران/يونيو غداة 
االحتاد  يف  البالد  ع�شوية  حول  ا�شتفتاء 
ا�شمه  يحمل  غولف  ملعب  لتد�شني  االوروبي، 
هذا  با�شم  متحدثة  اعلنت  كما  ا�شكتلندا  يف 

املنتجع االربعاء.
بعد  �شتاتي  زيارته  ان  بيان  يف  ترامب  وقال 
يوم من الت�شويت على اال�شتفتاء الذي ت�شبب 
املحافظني  حزب  �شفوف  يف  حاد  انق�شام  يف 
بريطانيا  على  بان  ت�شريحاته  بعد  احلاكم، 

اخلروج من االحتاد.
الوزراء  رئي�س  مقر  با�شم  متحدث  واعلن 
توجد”  “ال  انه  كامريون  ديفيد  الربيطاين 
اثناء  وترامب  كامريون  بني  للقاء  خطط 

الزيارة.
“ترامب  ملعب  �شيزور  انه  ترامب  وقال 
�شيعاد  الذي  ا�شكتلند  يف  للغولف  تورنربي” 
عمليات  بعد  حزيران/يونيو   24 يف  افتتاحه 
ا�شرتليني  جنيه  مليون   200 كلفت  جتديد 

)260 مليون يورو/289 مليون دوالر(.
ملعب  با�شم  املتحدثة  ماكغي  ليزا  وقالت 
غال�شكو  غرب  الواقع  تورنربي”  “ترامب 
 24 يف  هنا  “�شيكون  بر�س  فران�س  لوكالة 

حزيران/يونيو”.
بح�شور  ر�شمي  حفل  تنظيم  “�شيتم  وا�شافت 

عدة مدعوين”.
وقال ترامب يف بيان “انا فخور جدا، واتطلع 

للم�شاركة يف حفل االفتتاح”.
الغولف  مالعب  احد  ترامب  زار  ان  و�شبق 
حل�شور   2015 متوز/يوليو  يف  اال�شكتلندية 

مباراة.
�شديدة  انتقادات  يواجه  احلني  ذلك  ومنذ 
االمريكية  احلدود  اغالق  اقرتاحه  ب�شبب 

امام امل�شلمني.
ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  وكان 
ترامب  ت�شريحات  ان  �شابقا  اعلن  كامريون 
حول منع امل�شلمني من دخول الواليات املتحدة 
“كانت خرقاء وخاطئة واذا جاء اىل بالدنا 

�شنتحد جميعا �شده”.
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خمت�سر مفيد

" رم�ض����ان كرمي "
�سارع للخري�ت 
وجتنب �حلر�م

و�خف �أمر ميينك عن ي�سـارك
و�متنع عن �لغيبة كي ال تفطر على حلم 

�أخيك ميتاآ ..
�حذر �لظن �ل�سيئ

�أو �الإ�ساءة الأولئك �لذين دّمرو� �سيئا 
جميال فيك 

و�إياك و�لظلم فالظلم ظلمات يوم �لقيامة 
�كتب ر�سالة �عتذ�ر خمت�سرة الأولئك 

�لذين ينامون يف �سمريك
ويقلقون نومك ويغر�سون خناجرهم يف 

�أح�ساء ذ�كرتك
الإح�سا�سك باأنك ذ�ت يوم �سببت لهم 

بع�ض �الأمل 
�فتح قلبك �ملغلق مبفاتيح �لت�سامح

و�طرق �الأبو�ب �ملغلقة بينك وبينهم
و�سع باقات زهورك على عتباتهم

و�حر�ض على �أن تبقى �مل�ساحات بينك 
وبينهم بلون �لثلج �لنقي 

تذكر �أولئك �لذين كانو� ذ�ت رم�سان 
ميلئون عاملك

ثم غيبتهم �الأيام عنك ورحلو� كاالأحالم
تاركني خلفهم �لبقايا �حلزينة
متالأك باحلزن كلما مررت بها

�أو مرت ذ�ت ذكرى بك
حاور نف�سك طويالآ
و�سافر يف �أعماقك

�بحث عن ذ�تك
�عتذر لها �أو �ساعدها على �الإعتذ�ر لهم 
�فقد ذ�كرتك �حلزينة قدر ��ستطاعتك

فال تتح�س�ض طعنات �لغدر يف ظهرك
وال حت�ض عدد هز�ئمك معهم

وال ت�سجن نف�سك يف زنز�نة �الأمل
وال جتلد نف�سك ب�سياط �لندم 

و�غفر للذين خذلوك
و�لذين �سيعوك
و�لذين �سوهوك
و�لذين قتلوك

و�لذين �غتابوك
و�أكلو� حلمك ميتاآ على غفلة منك

ومل ي�سفع لك لديهم �سنو�ت �حلي �جلميل
رئي�ض �لتحرير
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ترامب جتمعات  بها  تت�ضم  ال��ت��ي  احلما�ضية  الأج����واء  اإىل  تفتقد  كلينتون  حملة 

ترامب يزور بريطانيا يف 24 اجلاري لتد�ضني ملعب غولف

تخاطب  ب-  ف  اأ  اجنلي�س-  لو�س 
لالنتخابات  الدميقراطية  املر�شحة 
التمهيدية لالقرتاع الرئا�شي االأمريكي 
االنتخابية  جتمعاتها  كلينتون  هيالري 
مقرتحات  ملوؤيديها  وتقدم  بر�شانة 
يخطب  التي  تلك  ت�شبه  بينما  �شاملة، 
ترامب  دونالد  اجلمهوري  املر�شح  فيها 
احل�شد  �شجيج  يقاطعه  �شاخبة  حفلة 

فيها.
بالن�شبة  ا�شواأ  االمور  يجعل  ما  لكن 
لكلينتون هو ميلها للو�شول متاأخرة اىل 
جتمعاتها، يف حني تبداأ جتمعات ترامب 

دائما يف الوقت املحدد.
الرئا�شية  االنتخابات  تو�شك  وفيما 
مرحلة  يف  الدخول  على  االمريكية 
الدميقراطية  املر�شحة  تعاين  جديدة، 
وي�شكل  كبري  ب�شكل  احلما�شة  غياب  من 
بريين �شاندرز تهديدا لها يف االنتخابات 
التمهيدية االخرية يف حزيران/ يونيو.
اتهامات  احتواء  على  قادرة  غري  وهي 
هفوات  بارتكاب  لها  اجلمهوريني 
الاخالقية يغذيها ا�شتخدامها لربيدها 
االلكرتوين اخلا�س عندما كانت وزيرة 

للخارجية.
الو�شع  بني  هو  االو�شح  والتناق�س 
ظاهريا  كلينتون  عليه  ت�شيطر  الذي 
بتجمعات  املحيطة  الكبرية  والفو�شى 
على  ي�شعد  الذي  ال�شعبوي  امللياردير 

اخل�شبة على وقع مو�شيقى �شاخبة.
االعمال  رجل  موؤيدي  من  اآالف  وهتف 
ترامب!”  “ترامب!  االربعاء  الرثي 
انهامي  يف  للموؤمترات  مركز  داخل 
“قم ببناء  بكاليفورنيا، قبل ان يهتفوا 

اجلدار! قم ببناء اجلدار!”.
يحبونني – الن�شاء 

وترامب رجتل خطابه املفكك والعفوي. 
لكنه  ال�شناعة  قطاع  بانعا�س  يعد  وهو 
ال�شركات  على  عقوبات  بفر�س  يهدد 

التي تنقل عملياتها اإىل اخلارج.
ويبدو ان ترامب يلجاأ يف بع�س االحيان 
ان  يوؤكد  فهو  الوقائع.  اختالق  اإىل 
من  واملتحدرين  يحبونني”،  “الن�شاء 
دونالد  “يحبون  الالتينية  اأمريكا 
الراأي  ا�شتطالعات  ان  غري  ترامب”، 

تظهر عك�س ذلك.
�شخريته  خالل  من  اجلماهري  يثري  وهو 
ذلك  مقارنا  البالد،  قادة  “غباء”  من 
التجارة.  بعامل  اخلا�شة  مبوؤهالته 
انت�شارات  �شنحقق  “اننا  على  وي�شدد 
مني”،  �شت�شمئزون  انكم  حد  اىل  كثرية 

مثريا بذلك ت�شفيقا مدويا.
وجميعهم  ترامب  معجبو  ويراهن 
يدعي  رجل  على  تقريبا،  البي�س  من 

امتالك �شر االنتعا�س االقت�شادي.
الطالب  احد  عاما(   25( جو  ويقول 

اجلامعيني “لي�س هناك �شيء اكرث يريد 
ميلك  فهو  حياته:  يف  حتقيقه  ترامب 
وا�شعة  ب�شهرة  ويحظى  املال  من  الكثري 
فانه  لذلك  جميلة،  عائلة  ولديه  حقا، 

يعمل حقا من اجل ال�شعب االمريكي”.
لو�س  قرب  لكلينتون  جتمع  وخالل 
انتظار  يف  موؤيديها  �شرب  نفد  اجنلي�س، 
ال�شابع  املتحدث  خطا  وقد  و�شولها. 
اىل امل�شرح ملخاطبتهم عرب امليكروفون، 
الدميوقراطية  املر�شحة  وو�شلت 

متاأخرة نحو 45 دقيقة.
اأجلكم من  – �شاأحارب 

امراأة  �شورة  على  حملتها  كلينتون  بنت 
الناخبني  حمذرة  جدية،  افكارا  متتلك 
من ان ترامب غري م�شتعد لقيادة البالد.
بثورة  الدميقراطية  املر�شحة  تعد  مل 
بل مبوا�شلة التقدم الذي حتقق يف عهد 
احلد  زيادة  من  اأوباما  باراك  الرئي�س 
حت�شينات  ادخال  اإىل  لالجور  االدنى 
على البنية التحتية واالهتمام بحقوق 

املراأة وال�شيا�شة اخلارجية والهجرة.
�شاحارب  اجلكم،  من  “�شاحارب  وتقول 
بناء  فازت  وقد  يوم”.  كل  اجلنا  من 
على ذلك على غالبية الدميوقراطيني، 
اعجابهم  عن  ان�شارها  يعرب  وقت  يف 
ال�شيا�شية  وخربتها  املهنية  مب�شريتها 

وقوة �شخ�شيتها.
وقال فيليب فالكوين )18 عاما( الذي 
انهى درا�شته الثانوية موؤخرا ان “عملها 
امر  طويلة  لفرتة  ال�شيا�شي  املجال  يف 
ايجابي”، م�شريا اإىل “انها كانت اجنح” 

من مناف�شيها.
توحيد  حتدي  االن  كلينتون  وتواجه 
ترتاجع  �شعبيتها  لكن  الدميقراطيني. 
االمريكيني  ثلثي  من  يقرب  ما  ان  اذ 
مثل  �شادقة،  لي�شت  انها  يعتقدون 
ماذا  �شوؤال:  يطرح  وهنا  متاما.  ترامب 
لرتامب  احلما�شة  موجة  ا�شتمرت  لو 

حتى ت�شرين الثاين/ نوفمرب؟.
الذين  �شاندرز  بريين  موؤيدو  واعرب 
احتجاجية  م�شرية  يف  بع�شهم  خرج 
التزام  يف  �شكوكهم  عن  ريفر�شايد،  يف 
وقال  االخالقية.  املبادئ  كلينتون 
الهند�شة  يدر�س  الذي  ديف  �شرياغ 
لكنني   )…( ت�شت�شلم  وال  قوية  “انها 
قراأت الكثري عن تورطها يف ق�شايا وول 

�شرتيت”.
وقال �شتيفن ميلر، احد كبار م�شت�شاري 
“هيالري  انهامي  يف  للح�شود  ترامب، 
كلينتون ازدرت العاملني يف هذا البلد”. 
احل�شول  فقط  تريد  “انها  وا�شاف 
ح�شابكم  على  االموال  من  مزيد  على 

اخلا�س”.

الرئا�شية  االأنتخابات  ب�شرورة  املتابع  لعل 
التكتل  العرب  علي  ان  جيدا  يعلم  العام  هذا 
من  مزيدا  جللب  مر�شحهم  خلف  والتجمع 
عام  ب�شكل  واحلريات  ال�شيا�شية  املكا�شب 
اأ�شكالها  بكل  العن�شرية  علي  واالأنت�شار 

وخا�شة �شد العرب .
علي  واحلا�شل  �شامل  مو�شي  املهند�س  ويعد 
م�شرفة  واجهة  هو  الهند�شة  ماجي�شرت 
الدميقراطي  احلزب  داخل  العربية  للجالية 
احلزب  من  عربي  مر�شح  اأول  يعد  حيث 
هد�شن  مقاطعة  م�شجل  ملن�شب  الدميقراطي 
القادمة  االنتخابات  يف  نيوجر�شى  بوالية 

الثالثاء 7 يونيه 2016 م 
عن  نبذة  اعطاء  رجاء  يعرفه  ال  ملن  �س: 

ال�شرية ال�شخ�شية للمهند�س مو�شي �شامل ؟
على  �شامل  مو�شى  املهند�س  ح�شل   : ج 
جامعة  من  املدنية  الهند�شة  بكالوريو�س 
اإدارة  ماج�شتري  ثم  مب�شر  اال�شكندرية 
املن�شاآت املدنية من كلية نووارك للتكنولوجيا 
املهند�س  وعمل  بنيوجر�شى  نووارك  مبدينة 
الطرق  ان�شاءات  اإدارة  فى  �شامل  مو�شى 
والكبارى فى والية نيوجر�شى. كذلك يحمل 
العقارات  بيع  ترخي�س  �شامل  مو�شى  املهند�س 

فى والية نيوجر�شى.
مقاطعة  ت�شملها  التى  املدن  هي  ما   : �س2 
�شكانها  �شيقوم  والتى  نيوجر�شى  فى  هد�شن 
 7 يوم  للمقاطعة  امل�شجل  ملر�شح  بالت�شويت 

يونيو  القادم؟
ت�شمل  نيوجر�شى  فى  هد�شن  :مقاطعة   2 ج 

مدينة  12
نورث   ، بايون   ، �شيتى  جر�شى  االأتى:  هم 
برجن ، يونني �شيتى ، ويهوكن ، و�شت نيويورك 
 ، كارنى   ، ،�شيكوك�س  جاتنربج   ، هوبوكن   ،

هاري�شن ، اإي�شت نووارك وعدد �شكان املقاطعة   
674836  ن�شمة وتعترب مقاطعة هد�شن هى 
اأكرب مقاطعة فى نيوجر�شى من حيث الكثافة 
جميع  م�شتوى  على  وال�شاد�شة  ال�شكانية 
الرابعة  املقاطعة  وهى  باأمريكا  الواليات 
وعدد  ال�شكان  عدد  حيث  من  نيوجر�شى  فى 
ال�شكان العرب املقيمون فى املقاطعة 14518 
احلزب  واأع�شاء    2012 عام  لتعداد  وفقا 
الدميوقراطى فى املقاطعة اأكرث من 40000 
ناخب وي�شمح الأى مواطن اأمريكى عمره فوق 
والية  من  �شخ�شية  بطاقة  ويحمل  �شنة   18
فى  بالت�شويت  القيادة  كرخ�شة  نيوجر�شى 
احلزب الدميوقراطى يوم 7 يونيو�شواء �شبق 
الدميوقراطى  احلزب  فى  نف�شه  �شجل  اأن  له 
باإعالن  حزب  اأى  فى  نف�شه  ي�شجل  مل  اأم 
فى  بالت�شويت  االنتخاب  جلنة  فى  رغبته 
اللجان  عمل  و�شيبداأ  الدميوقراطى   احلزب 
 8 حتى  �شباحا   6 ال�شاعة  من  االنتخابية 

م�شاء 
�س3 :كيف تدير و توجه حملتك االنتخابية 

؟
لن�شر  باالميالت  اال�شتفادة  ميكن  ج3: 
باأر�شال  الناخبني  من  عدد  الأكرب  الر�شالة 

ر�شالة عنوانها 
     Send a flyer

اإىل بريدى االلكرتونى التاىل
   Moses.salem4b@gmail.com

باإر�شاله  ليقوم  يطلبه  ملن  الفالير  و�شاأر�شل 
باال�شتعانة  كذلك  و  اأ�شدقائه  قائمة  اىل 
بوك  كالفي�س  االجتماعى  التوا�شل  بو�شائل 
ميكن  وبذلك  وغريها  اأب  والوات�س  والتويرت 
الناخبني  من  عدد  اأكرب  اىل  الر�شالة  ن�شر 
من  كل  اأ�شكر  ومقدما  وامل�شتعان  املوفق  واهلل 

ي�شاهم فى ن�شر الفالير ل�شالح اأول مر�شح من 
املعلومات  و�شول  ول�شمان  العربية  اجلالية 
الر�شالة  هذه  يقراأ  ملن  ميكن  كذلك  للناخبني 
اأن يذكر حمتواها بالتليفون جلميع اأ�شدقائه 
منهم  ويطلب  اإليهم  ما�شيج  تك�شت  باإر�شال  اأو 
ي�شب  وهذا  الأ�شدقائهم  ن�شرها  فى  امل�شاهمة 
ولقد  العام    اجلالية  �شالح  فى  مبا�شرة 
نقل  فى  منى  رغبة  املن�شب  لهذا  تر�شحت 
من  م�شتقبال  الرت�شح  فى  يرغب  ملن  اخلربة 
املواطنني العرب لنف�س املن�شب ونظرا لوجود 
االنتخابات  هذه  فى  فنجاحى  مناف�شني   3

الر�شالة  لن�شر  الهمم  �شحذ  على   يعتمد 
و  الثانوية  املدار�س  وطالب  ال�شباب  وخا�شة 
الكروت  من  العديد  طبعت  ولقد  اجلامعات. 
توزيعها  فى  امل�شاهمة  فى  الراغبني  فعلى 
فيه  ي�شكنون  الذي  املبنى  فى  جريانهم  على 
بى  االت�شال  اأواجلامعة  العمل  فى  وزمالئهم 
واأخذ  ملقابلتى   9735681520 رقم  على 
ال�شابق  مدينة  ال12  على  لتوزيعها  الكروت 

ذكرها
�س4 : ما هو حجم املناف�شة املتوقعة ؟ وعدد 

املناف�شني؟

املن�شب  لهذا  مناف�شون  ثالثة  يوجد   : ج4 
احلزب  فى  مناف�شه  غريى  واحدة  هم 
م�شتقلة  اأخرى  ومناف�شه  الدميوقراطى 
وواحد مر�شح فى احلزب اجلمهوري                      و
اإ�شم  اآخر   4B Moses  Salem  هو رقم   
املخ�ش�شة  الي�شرى  اجلهة  فى     B عامود  فى 

للحزب الدميوقراطى فى ماكينة الت�شويت  
املر�شح  �شاندرز  برنى  ال�شيناتور  فريق  مع 
الرئا�شى فى احلزب الدميوقراطى فى اجلهة 

الي�شرى فى ماكينة الت�شويت 
�س5  ما هى طبيعة من�شب م�شجل املقاطعة ؟

اال�شراف  هو  املقاطعة  م�شجل  :وظيفة  ج5 
و�شراء  بيع  عقود  ت�شجيل  عملية  على 
العقارات وال�شركات فى جميع مدن املقاطعة 
من ال12 مدينة وت�شجيل �شكوك ملكية تلك 
البنكية  القرو�س  ت�شجيل  كذلك  العقارات 
التى يقرت�شها املواطنون من البنوك املختلفة 

لغر�س �شراء العقارات  ،
االأهمية  من  الرت�شح  ر�شالة  ن�شر  اأن  وكما 
كذلك من املهم تذكري املواطنني وخا�شة  الذى 
مل ي�شبق له امل�شاركة فى العملية االنتخابية 
يوم  االنتخاب  جلان  اىل  الذهاب  ب�شرورة 
 – باأ�شواتهم  الإدالء  يونيو   7 الثالثاء 
التى  القرارات  اتخاذ  فى  فاعلني  ولي�شبحوا 
جلميع  و�شكرا  العربية  اجلالية  �شالح  فى 
املهند�س  العربى  املر�شح  حلملة  املوؤيدين 

مو�شى �شامل.
اأجري احلوار اأحمد مراد 

Democrat MOSES SALEM (4b)For Hudson County register Primary election june 7(6am-8pm)
ال��دمي��وق��راط��ى  احل���زب  ف��ى  )ري��ج�����ض��رت(  م�ضجل  ملن�ضب  ع��رب��ى  م��ر���ض��ح  اأول 
�ضامل مو�ضي  امل�����ض��رى  الأم��ري��ك��ى  املهند�س  نيوجر�ضى  ب��ولي��ة  هد�ضن  ملقاطعة 

م�ضوؤول م�ضري ي�ضف الأفارقة بالعبيد والكاب

الدبلوما�شيني  بهيئة  الفنية  اللجنة  رئي�شة  اتهمت   - خربين 
اإيفون خاماتي رئي�َس الوفد امل�شري باالإ�شاءة بعبارات  االإفريقيني 
واألفاظ مهينة وغري مقبولة باللغة العربية �شد الدول االإفريقية، 

وو�شف االأفارقة بـ«الكالب والعبيد«. 
احلافل  من  عدد  يف  م�شر  �شد  عقابية  اإجراءات  باتخاذ  وطالبت   
تلك  يف  االإفريقية  الدول  لتمثيل  ت�شلح  ال  باعتبارها  الدولية 

املحافل. 
 وقالت وزارة اخلارجية امل�شرية، الثالثاء، اإنها �شتحقق يف املذكرة 
لربنامج  العامة  اجلمعية  موؤمتر  يف  خاماتي  اإيفون  عّممتها  التي 

البيئة التابع لالأمم املتحدة يف العا�شمة الكينية نريوبي.
ملعرفة  فوري  حتقيق  باإجراء  �شكري  �شامح  اخلارجية  وزير  ووّجه 

حقيقة ما حدث.
واأكد اأن ما يتوافر لدى وزارة اخلارجية من معلومات حتى االآن ينفى 
املجموعة  العبارات من ممثل م�شر خالل اجتماع  متامًا �شدور تلك 

االإفريقية امل�شار اإليه. 

لهبا ���ض��وري��ا  �ضيفا  تد�ضن  »الب���ت���زاز«  م��ع��ارك  ح��ل��ب:  اإىل  ال��رق��ة  م��ن 
�شهيب عنجريني

مقدمات ال�شيف ال�شوري الالهب ت�شارعت وتريُتها خالل 
امل�شار  وتفا�شيل  امليدان  بني  الت�شابك  الفائتة.  االأيام 
�شار  حتتها(  اأو  الطاوالت  فوق  يدور  ما  )�شواء  ال�شيا�شي 

اأكرث تعقيدًا واأ�شّد و�شوحًا.
واإذا كانت ال�شغوطات امليدانية املتتالية التي ترزح حتتها 
املجموعات امل�شلحة يف الغوطة قد ُتّوجت باأخرى �شيا�شية 
امل�شهد  تزّعم  عن  االإ�شالم«  »جي�س  اإق�شاء  اإىل  اأف�شت 
م�شّلطة  االأنظار  فاإّن  دم�شق،  غوطة  يف  كما  »جنيف«  يف 
»ُيثمره«  اأن  مُيكن  وما  حلب  نحو  القادمة  املرحلة  يف 
على  املفتوحة  املعارك  اأن  ورغم  فيها.  املرتقب  الت�شعيد 
حمكومًا  »�شقفًا«  االآن  حتى  التزمت  قد  اجلبهات  معظم 
بتوافق رو�شي ــ اأمريكي )غري معلن( على »توازنات« معّينة 
)»االأخبار«، العدد 2885( لكّن املعلومات املتوافرة توؤ�ّشر 
على حتّول و�شيك يف �شيغة املعارك اإىل ما ُي�شبه »الت�شعيد 
الدعم  تف�شري  مُيكن  االإطار  هذا  �شمن  االبتزاز«.  بق�شد 
االأمريكي املتزايد لتحّركات »قوات �شوريا الدميقراطية« 

وعمودها االأ�شا�س قّوات YPG الكردّية مبا ُي�شبه التلويح 
بـ»ع�شا االأكراد« يف وجه »احلليف الرتكي«. وجليٌّ اأّن اأي 
الرقة  �شواء يف  االأر�س،  االأكراد على  فعلي يحّققه  تقّدم 
وجّوي  �شيا�شي  غطاء  دون  من  ح�شوله  ميكن  ال  حلب،  اأو 
اأنقرة  متتلك  ال  تقّدم  وهو  االأوىل،  الدرجة  يف  اأمريكي 
يكت�شب  الزاوية  هذه  من  القلق.  بعني  اإليه  النظر  �شوى 
»ق�شد« �شّد  يتعّلق مبعارك  ما  املتزايد يف  االإعالمي  ال�شخ 
اأن  ورغم  خا�شة.  اأهمية  وحلب  الرقة  ريفي  يف  »داع�س« 
املعارك  طبيعة  يف  الت�شكيك  خانة  يف  ت�شب  االآراء  بع�س 
التي تخو�شها »ق�شد« �شد »داع�س« وتذهب نحو اعتبارها 

»معارك �شكلية«، لكّن املوؤكد اأن تاريخ 
واأن  حافل،  الطرفني  بني  املواجهات 
»داع�س« يويل املواجهات مع االأكراد 
معلومات  وتوؤّكد  خا�شة.  اأهمية 
»االأخبار«  عليها  ح�شلت  متقاطعة 
ا�شتكمل  قد  املتطّرف  التنظيم  اأّن 
التحركات  على  للرّد  ا�شتعداداته 

الكردية االأخرية عرب خطط تتداخل فيها اجلبهات، وال 
اإىل  تتجاوزه  بل  والرقة  حلب  ريفي  يف  بالدفاع  تكتفي 
»�شّن غزوات لن ين�شاها مالحدة االأكراد وتذيقهم الويل 
بالتنظيم.  مرتبطة  م�شادر  تاأكيد  وفق  معاقلهم«،  كّل  يف 
اإ�شافية«  »نقاط  ا�شطياد  اإىل  ال�شعي  عن  بعيٍد  وغري 
االأّيام  ت�شهد  اأن  ُينتظر  �شيا�شّية  مكا�شب  حت�شيل  بغية 
القليلة القادمة ت�شعيدًا �شيا�شّيًا واإعالمّيًا ميار�شه معظم 
»اجلبهة  حلب  تبدو  ميدانّيًا  اآخر  وُي�شابق  االأطراف، 
بـ»�شربات  االأخري  الرو�شي  التلويح  وياأتي  له.  االأ�شلح« 
مبثابة  الهدنة«  اإىل  ين�شم  مل  من  »كّل  ت�شتهدف  و�شيكة« 

الطلعات اجلوّية  »ر�شمي« على  اأّويل الإ�شفاء طابع  متهيٍد 
يف  االأخرية  االأيام  خالل  بالفعل  ن�شطت  التي  الرو�شية 

ريف حلب على وجه اخل�شو�س.



اأكدت وزيرة الرتبية والتعليم العايل يف فرن�شا جناة 
يف  العربية  اللغة  اإدراج  الثالثاء،  اليوم  بلقا�شم، 
املرحلة  منذ  الفرن�شية  باملدار�س  التعليمية  املناهج 

االبتدائية.
ونقلت �شحيفة »اخلرب« اجلزائرية قول جناة بلقا�شم 

اللغة  تعليم  اإدراج  »�شيتم  اإذاعية:  ت�شريحات  يف 
توفر  مع  االبتدائية،  املرحلة  من  ابتداء  العربية 

االإمكانات الالزمة لفعل ذلك«.
من  العديد  القى  الفرن�شية  الوزيرة  قرار  اأن  اإال 
التابعة  الفرن�شية  الربملانية  قالت  اإذ  االنتقادات، 

�شاركوزي  نيكوال  يراأ�شه  الذي  اجلمهوريني  حلزب 
اآين جونيفار، يف وقت �شابق، اإن تعليم اللغة العربية 
على  ي�شجع  الفرن�شية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  داخل 

الطائفية يف البالد.
املدار�س  العربية يف  اللغة  تعليم  يكون  اأن  املقرر  ومن 
اأجنبية  لغات  عدة  بني  من  ا  اختيارًيّ الفرن�شية 
وال�شينية،  والربتغالية،  االإجنليزية،  ت�شمل  اأخرى 

واالإ�شبانية، واالأملانية.

اىل الأمة العربية  
 

عبدالباري عطوان

  بعد » �لطز » �ألف حتية .
  ما �أخبار فل�سطني ؟! 

  �سعب بال وطن وطن بال هوية
  ما�أخبار م�سر؟! 

  حاكمها تابع و فتاويها �لذبح �سعبها �سحية
  ما �أخبار لبنان ؟! 

  ملهى ليلي كر��سيه خ�سبية وطاولته طائفية 
  ما �أخبار �سوريا ؟! 

  مهرة �أ�سيلة تكالبت عليها �سكاكني �لهمجية 
  ما �أخبار �لعر�ق ؟! 

  بلد �ملوت �للذيذ و�لرحلة فيه جمانية 
  ما �أخبار �الأردن ؟!  

  ال �سوت وال �سورة و�ال�سارة فيه ع�سائرية
  ما �أخبار ليبيا ؟! 

  بلّد حتوّل �ىل مع�سكر ��سلحة و�أفكار قبلية
  ما �أخبار �ملغرب ؟  

  �نت�سب �ىل جمل�ض خليجي با�سم �مللكّية
  ما �أخبار �ل�سومال ؟!

  علمها عند �هلل �لذي ال تخفى عنه خفّية
  ما �أخبار �ل�سود�ن ؟!

  �سارت بلد�ن و�خلري خري�ن با�سم �حلرية
  ما �أخبار �ليمن ؟!

  �سعبها يف ح�سرٍة )) خانوها وباعوها با�سم �ملذهبيه (( 
  ما �أخبار ُعمان ؟!

  بلد بكل �سدق ال ت�سمع عنه �ال طيب �لنيه
  ما �أخبار �ل�سعودية ؟!

  خزينه لتمويل �الرهاب يف تدمري�لبلد�ن �لعربية 
  ما �أخبار �المار�ت ؟!

  قبّو �سري جميل حتاك فيه كل �ملوؤ�مر�ت �ل�سرية
  ما �أخبار �لكويت ؟!

  �سارت والية عربية من �لواليات �ملتحدة �المريكية
  ما �أخبار �لبحرين ؟!

  �سعب ميوت وال �أحد يذكره يف خطاباته �لنارية
  ما �أخبار قطر ؟!

  عر�ّبة �لثور�ت وخنجر �خليانات ومطبخ 
لالمربيالية

  �ىل �الأمة �لعربية
  بعد » �لطز » 

  مل يعد يليق بِك �لتحية  !
  مل يعد يليق بِك �سوى

  �لنعيق و�لنهيق على �أحالمك �لوردية
  مل يعد يليق بِك �سعار �لثورة 

  حني �سار ربيعك �لعربي م�سرحية
  مل يعد يليق بِك �حلرية 

  حني �سارت �سرخاتك كلها يف �ل�ساحة دموية
  مل يعد يليق بك يا �أمة 

  موؤمتر�تها موؤ�مر�ت 
  وكالمها تفاهات 
  وقر�ر�تها وهمية

  مل يعد يليق بِك �لتحيّة 
  يا �أمة دفنت كر�متها 

  وعروبتها حتت �لرت�ب
  وهي حّية

 ،2003 بعد  ما  عراق  يف  مقلوبة  ا�شحت  املوازين 
بدال  حل  والبغ�شاء  احلكمة،  موقع  اخذت  فالعاطفة 
الذي  العاطفي،  اخلطاب  ذلك  نتيجة  فكان  للن�شح، 
من  ويدمي  وعيهم،  وي�شرق  النا�س،  احالم  ي�شفه 
املتخا�شمني  على  اخلطاب  هذا  يقت�شر  ومل  ماأ�شاتهم، 
وا�شحاب  للمثقفني  امتد  بل  ال�شيا�شية،  الطبقة  من 
ومو�شوعيتهم  جتردهم  على  يقع  الذين  االقالم 

حماية وعي االمة وفاعليتها.
العدو  عزل  اىل  بحاجة  احلروب  يف  الن�شر  حتقيق 
ا�شدقائه وم�شانديه، بقدر احتياجه  وت�شييق دائرة 
اىل العدة والعتاد، وال يكون ذلك اال بخطاب معتدل، 
ويف  العالقة،  ذات  لالطراف  التطمني  ر�شائل  يت�شمن 
منطق الدول فان للحراك ال�شيا�شي وطبيعة اخلطاب 
الدماء  وتقليل  الن�شر،  حتقيق  يف  االثر  ابلغ  املنتهج 

املراقة. 
هجمة هي على الوعي واملنطق اقرب منها على �شخ�س 
ال�شيد عمار احلكيم، تلك التي يقودها كثري من ب�شطاء 

النا�س وجملة من ا�شحاب االقالم املاأجورة، على اثر 
زيارته  بعد  الفلوجة،  ب�شدد  االخرية  ت�شريحاته 
هذه  حترير  اجل  من  امل�شتب�شلني  املجاهدين  لقطعات 
لعنتهم  حلت  الذين  الدواع�س،  هيمنة  من  املدينة 
العراق  ال�شيا�شات اخلرقاء حلكومة  البلد بفعل  بهذا 

ال�شابقة.
ونت�شاأل  قليال  ولو  باملو�شوعية  التحلي  علينا  وهنا 
الظرف  هذا  يف  �شيا�شي  قائد  الي  املثايل  املوقف  عن 
احل�شا�س، الذي مير به البلد؟ األي�س هو جتنيد ان�شاره 
ومريديه و�شحذ همهم من اجل قتال العدو وا�شتئ�شال 
تفكيك  اجل  من  بحكمة  العمل  ثم  جهة،  من  �شاأفته، 
على  واحلر�س  االرهاب،  فيها  يعي�س  التي  البيئة 
حتييد ا�شدقائه، يف الداخل واخلارج؟ اأمل يقم ال�شيد 
عمار احلكيم بزج مريديه يف �شرايا عا�شوراء، و�شرايا 
املنتظر، والتي  العقيدة، و�شرايا اجلهاد، ولواء  ان�شار 
املباركة،  الفتوى  النطالق  االول  اليوم  يف  تاأ�ش�شت 
وخا�شت ا�شر�س احلروب مع داع�س، وتقف اليوم على 

الفلوجة  اعتاب 
الدماء  لتقدم 
اجل  من  الزكية 
البقعة  هذه  حترير 
قلب  يف  تقع  التي 

العراق؟ 
ال�شني  لل�شارع  موجها  احلكيم  ال�شيد  خطاب  كان  نعم 
الهفوات،  يرتب�س  ملن  الذرائع  و�شد  طماأنته،  اجل  من 
وال�شيعة،  ال�شنة  بني  قتال  باأنها  املعركة  لت�شوير 
وبالتايل ادامة الدعم الدويل لهذه املعركة، وحتييد 
يف  داع�س  تقهقر  ير�شيها  ال  التي  االقليمة،  الدول 
العراق، ومن الطبيعي فاأن لهذا اخلطاب �شريبة على 
اعتادوا  ممن  الر�شى  عدم  وهي  يدفعها،  ان  الرجل 
املعركة  دماء  يقلل  الذي  ال  ير�شيهم  الذي  اخلطاب 

ويعجل من الن�شر املرتقب.

لبالدهم  حبا  الدنيا  �شعوب  اكرث  من  امل�شريون 
يف  النية  الن  معذورون  وهم   – لها  انتقادا  واأي�شا 
من  تكون  ان  لبلدهم  يتمنون  انهم  االأحيان  معظم 
– لكننا يف الغالب نتوقف عند  اف�شل بالد العاملني 
االخرين  من  نتمنى  وكاننا  الطيبة  النوايا  مرحلة 
ان يقوموا بهذا الدور وهذا مل ولن يحدث ابدا اال 
يف االحالم . واعتاد اأبناء م�شر ان يطرحوا ال�شوؤال 
بعد  املحرو�شه  ار�س  من  قادم  كل  على  التقليدي 
ال�شوؤال  يتكرر  – حيث  هناك  اجازته  فرتة  ق�شاء 
االإجابة  تكون  –وحتى  م�شر  يف  االأحوال  عن 
م�شامع  على  اعيد  �شخ�شيا  فاننى  وواقعية  دقيقة 
اأقول له عن اى م�شر  ال�شائل جملة هامة ومفيدة 
– يكاد  –فالواقع هناك اغرب من اخليال  تتحدث 
ال ي�شدقه عقل او منطق –وال�شورة تتغري كل يوم 
بل كل حلظة – فهناك العديد من املفارقات والتي 
–فمع قدوم  التوقف والتامل  حتتاج اىل مزيد من 
�شهر رم�شان واحلاوالت اجلادة من الوزارات املعنية 
للمواطنني  االأ�شا�شية  ال�شلع  توفري  عن  وامل�شوؤلة 
�شلعة  على  طوابري  هناط  ان  جند  منا�شبة  باأ�شعار 
اأ�شا�شية مثل االأرز وهو وجبة اأ�شا�شية وهامة الليني 
امل�شريني ارتفعت اأ�شعاره ب�شكل غري متوقع مما دفع 
وزارة التموين وجهاز اخلدمات بالقوات امل�شلحة ان 
ال�شلعة بن�شف  منافذ تعر�س هذه  يعلن عن وجود 
عند  للتزاحم  املواطنيني  مما  االأ�شواق  يف  اأ�شعارها 
وفى   – منها  حاجتهم  على  للح�شول  املنافذ  هذه 
نوع  هناك  كان  اخر  مكان  يف  ورمبا  اليوم  نف�س 
الده�شة  اثار  الذى  وهو  الطوابري  من  خمتلف 

والتعجب – حيث اأعلنت �شركة عقارات عن بداية 
فتح باب احلجز لوحدات �شكنية فاخرة بالقاهرة 
جنيه  الف   100 الوحدات  احلجزلهذه  مقدم  وان 
ا�شتعانت  ال�شركة  ان  االمر  يف  الغريب   – م�شري 
واالزدحام  الطوابري  لتنظيم  ال�شرطة  من  بقوات 
اطلق  البع�س  ان  حتى  املواطنني  من  متوقع  الغري 
هل  الطابور  نوعية  عن  مت�شائال  النكات  بع�س 
ومع   – باالرز  خا�س  انه  ام  املتميزة  ااعقارات  هو 
ازدياد اعداد الراغبني يف احلجز خرج عليهم احد 
امل�شوؤلني بال�شركة ليعلن ان ال�شركة قررت رفع �شعر 

املرت من 7 االف جنيه اىل 8 االف جنيه .
بها  يوجد  �شوارع  اأطفال  مليون   3 بها  التي  البلد 
ا�شبح  بها  اال�شرتاك  واجتماعية  ريا�شية  اندية 
من رابع امل�شتحيالت حيث و�شل الرقم املطلوب اىل 
ومع   . جنيه  الف   400  300- من  خيالية  ارقام 
االزدحام املرورى والذى يبدوا انه من احد امل�شاكل 
والتي �شتظل مرحلة اىل يوم القيامة يخرج علينا 
كل يوم اأ�شحاب معر�س ال�شيارات ليقدموا عرو�شا 
مغرية للنا�س ان تقتنى �شيارة جديدة – ومعظم من 
ا�شرتاها ف�شل ان يرتكها امام منزله الكرث من �شبب 
لي�س  بها  خرج  ان  وانه  ال�شوارع  يف  الزحام  حيث 
عليه من ال�شل ان يجد موقفا لها يف املكان املتوجه 
اليه او انه لن يجد مرة اأخرى املكان الذى اوقفها 
– مبعنى انه ا�شرتى ال�شيارة كنوع  فيه امام منزله 

من الوجاهة االجتماعيىة او ) الف�شخرة ( 
ويتبارى النا�س يف احلاق االأبناء مب�شتويات متعددة 
من التعليم اخلا�س امال منهم يف ان يكونوا متميزين 

 – امل�شرية  اال�شر  لدخل  جديد  ا�شتنزاف  وهو 
العلمية  ال�شهادات  ارقى  حاملني  االبناء  ويتخرج 
وال توجد الوظائف املنا�شبة لهم ثم تبدا الرحلة 
االأ�شعب واالأخطر وهى االرتباط العاطفى من اجل 
– وحدث وال حرج حيث زادت ن�شبة  تكوين ا�شرة 
وفى  احلديثة  الزيجات  بني  كبري  ب�شكل  الطالق 
الكثريين  ويحاول   – الزواج  من  االأوىل  ال�شنوات 
للخارج يف ظل  وال�شفر  اف�شل  البحث عن فر�س  يف 
من  ومنهم  العامل  بها  مير  �شعبة  اقت�شادية  اأو�شاع 
غامر بحياته ودفع مبالغ كبرية لل�شما�شرة والذين 

باعوا لهم الوهم يف رحالت اىل املجهول او املوت .
ثم نتابع اخبار ال�شباب �شاحب االمل والذى يندب 
حظه ويبكى على اللنب امل�شكوب حيث كانت االمال 
كبرية بقيام ثورة يناير واحللم الذى راود اجلميع 

يف حياة اف�شل .
املتناق�شات  من  الكثري  به  الوطن  اأحوال  دفرت  ان 
التغيري  يف  امل  هناك  يظل  ولكن  حرية  يف  والنا�س 
م�شر  ار�س  على  يحدث  جديدا  يوم  كل  نرى  حيث 
ومن املهم ان ن�شرك النا�س حتى ي�شعر املواطن بان 
–الدولة تعمل بكفاءة  له كيان ولي�س كمالة عدد 
املواطنني معها ولن يتحقق  وحتتاج اخال�س وجهد 
ذلك اال عندما ي�شعر املواطن باهميته وقوة تاثريه 

على االحداث .
احمد حمارم

وليد كرمي النا�شري
العربية،  اجلزيرة  �شكان  َوثنية 
�شياع  املطبق،  اجلهل  قائمة  ت�شدرهم 
جمتمعاتهم،  يف  االإن�شانية  مبادئ 
كفياًل  كان  اليوم،  نعي�شه  مبا  ت�شبيهًا 
نبي  يقودها  �شماوية،  ثورة  باإعالن 
واله  عليه  اهلل  �شلى  حممد  الرحمة« 
املجتمع،  اإ�شالح  عن  َتعلن  و�شلم«، 
حيث  املنحرف،  اخلليقة  م�شار  واإرجاع 
ويدرك  الب�شر،  حقوق  يحفظ  ما 
اإىل  يدعو  ما  وهذا  االإن�شانية،  مفاهيم 
ليل  حتت  القابعة  املجتمعات،  ت�شادم 
الثورة،  بنتيجة  والذهاب  اجلاهلية، 
من  البد  فكان  ال�شلبي،  باالإجتاه 
ال�شرية،  الدعوة  االأر�شية، عرب  تهيئة 
الأربع  دامت  والتي  والع�شرية  لالأقارب 

�شنوات.
للتغري،  اإعالن  هي  ذاتها،  بحد  الثورة 
واإنذارًا  ال�شلطة،  اأو  املجتمع  يف  �شواء 
بها،  مرحب  غري  االإدارة  اآلية  باأن 
د�شتوري  منفذ  عرب  االإيقاع،  من  والبد 
عرب  التغيري،  �شرارة  تبداأ  وقانوين، 
االنطالق  من  والبد  التظاهر،  فتيل 
واإقتالع  الفكري،  التطهري  بحيثيات 
يف  الهدف،  تقتل  التي  النزعة،  ثياب 
ي�شفه  ما  وهذا  واجلهل،  التخبط  رحم 
بالثورات  جيجك«  �شالفوي  الفيل�شوف« 
الفا�شلة:« م�شكلة الثورات تلك هي اإنها 

عملية  خطة  اأي  اأو  حقيقي!  هدف  بال 
التي  املتغريات  مع  للتعامل  مربجمة، 

تتبع قيام الثورة«.
يف الوقت الذي، حتاول احلرب العاملية 
العامل،  بقاع  من  اأدواتها  مللمة  الثانية، 
جورج  الربيطاين«  الكاتب  خرج 
جتربته،  عن  تتكلم  بروايًة  اأورويل« 
املجتمعات  تنتظر  م�شتقبلية،  بنبوءة 
العاملية،عرب املفهوم االإ�شرتاكي املتنازع، 
امل�شتقبل  ت�شمية«  عليها  ينطبق  وما 
عن  االإن�شان  جترد  حيث  املجهول« 
كونه كائن حر، يتم اإ�شتدراجه كثائرًا، 
بوقوفه  االإتهام،  قف�س  من  ليخرج 
ثم  ومن  املجتمعي،  االإ�شالح  بوجه 
املذهبية  التبعية  فخ  عرب  به،  االإجتار 
انه ينتظر جوابه  اأو االنتماء، لدرجة 
من غريه، فيما اإذا كانت لديه عني واحد 

اأو اإثنان.
نور  تب�شر  مل  والتي  الثورات،  اأغلب 
االأفكار  تلك  عن  من�شاأ  كانت  االإ�شالح، 
بها،  الزعيم  يتعامل  حيث  املنحرفة، 
على اأ�شا�س مفكك لالأزمة فقط، يكتفي 
النظر  دون  بالثورة(،  لنقم   ( ب�شعار 
وما  وكيف   ( و  ببها؟(  قمنا  )ملاذا  يف 
فل�شفة  ح�شب  الثورة؟(،  بعد  �شيكون 
عندما  اهلل«  رحمه  »ال�شريازي  االإمام 
ي�شف«ثورة االإ�شالح ال�شلبية« يقول:« 
دكتاتور،  باإ�شقاط  جمتمع  هم  ما  اإذا 

والبناء،  االإ�شقاط  اأ�ش�س  تنظري  دون 
فري�شة  للوقوع  �شيلجئهم،  حتما 
دكتاتور اأخر« متلب�س بجلباب ثورتهم.

فكرة الزعيم االأوحد! الذي ُيحمل على 
حممل االأحقية دائمًا، وُمعتقد التربك 
العمياء،  الطاعة  وعر�س  الديني، 
النبوءة  من�شاأ  �شهولة،  وبكل  تتيح 
حيث  اأويل«  »جورج  عنها  تكلم  التي 
دون  عقليًا،  بالب�شر  لالإجتار  االإنطالق 
جمموعات  خاللها  من  تبنى  اجل�شد، 
حيث  من  النحل  بخاليا  عقلية،اأ�شبه 
الطاعة  بعقلية  تدار  و�شعها،  ترتيب 
حواف  من  اإقتطعت  وبذلك  والوالء، 
حيث  من  القراأن،  اآيات  بع�س  ال�شور، 
الت�شاور،  ومزاولة  العقل  اإحرتام  نفي 
حطام  حتت  من  العبودية  واإرجاع 
اأ�شنام الكعبة، التي دفنها فاأ�س حممد« 

�شلى اهلل عليه واله و�شلم«.
معطيات  تكون  اأن  بال�شرورة،  لي�س 
الثورة اآنية، بواقع ملمو�س قريب، بقدر 
االإ�شالح،  رائحة  اإ�شتن�شاق  بها  يراد  ما 
ثورة  م�شتقبلي،  واقع  كان  واإن  حتى 
»احل�شني اأبن علي اأبن اأبي طالب عليهم 
ال�شالم«، يتوهم الكثري يف و�شفها، باأنها 
اأنية،  حكومة  اأو  �شلطة  اإ�شالح  ثورة 
وال  ثورته،  يف  روؤى  �شاحب  كان  االإمام 
يعني بها تطبيق مبداأ االإ�شالح مبفا�شل 
االإ�شالح  تطبيق  اأراد  ما  بقدر  الدولة، 

وا�شحة  النتيجة  االإ�شالمية،  باالإمة 
بعده  ومن  بحكومته،  اإ�شتمر  يزيد  باأن 
روؤيته  وللح�شني  العبا�س  بني  اأجيال 

امل�شتقبلية.
االإ�شالح  بثورة  اليوم  ي�شمى  ما 
بها،  االأهداف  اإنعدمت  ال�شدرية، 
تن�شحهم  حكيمة،  قيادات  ولغياب 
من  اإليه  يطمحون  ما  اىل  وتر�شدهم 
اأو  حرب،  اأدوات  منهم  جعل  تغيري، 
جنود لعبة �شطرجن، حتركهم عواطفهم 
و�شذاجة زعمائهم، اإذ يقتلون االإ�شالح 
وير�شمون �شورة عن  التخبط،  يف رحم 
ُعبلت  الذي  والزعيم  ال�شلبية،  الثورة 
�شعاراته  وُكهلت  بالعبودية،  اأكتافه 
اأجنبت  الذي  الوقت  بالركة،ففي 
»داع�س«،  الغربية  املن�شة  اإعت�شامات 
عرب  وليدها،  ننقل  اأن  من  احلذر  علينا 

من�شة اخل�شراء اىل بغداد.
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ب�����ن�����دق�����ي�����ة ت������ق������ات������ل وخ��������ط��������اب ي�����ف�����ك�����ك ب�����ي�����ئ�����ة الره�������������اب

 ) م�������ض���ر  ب����ل����دن����ا  ن�������رى  ك����ي����ف   ( ال�����وط�����ن  اأح������������وال  دف�������رت 

���ض��رط��ة ن���ي���وي���ورك ت��ل��ت��ق��ي ال�����ض��ح��ف��ي��ني و الأع���ام���ي���ني ال��ع��رب

 وزيرة التعليم الفرن�ضي : ل رجعة عن اإدراج اللغة العربية يف املناهج الدرا�ضية

م�����������ام�����������ح ال���������������ث���������������ورة اجل�����������وف�����������اء

يف  العربية  ال�شحافة  لدور  وتقديرا  نوعها  من  االأويل  هي  مبادرة  يف 
الرئي�شي  مقرهم  يف  نيويورك  �شرطة  قيادات  من  عدد  التقي  املهجر 

one police plaza
ال�شحفيني وممثلو اجلرائد العربية يف مدينة نيويورك ومت اإ�شتعرا�س 
ال�شحفيني  حلماية  االأمريكية  ال�شرطة  بها  تقوم  التي  اخلدمات 
حماية  اأ�شاليب  ا�شتعرا�س  مت  كما   ، ال�شاخنة  النقاط  يف  وتاأمينهم 

ال�شحفيني اأثناء التظاهرات والتواجد يف م�شرح اجلرمية .
اأي�شا مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س اأف�شل الطرق حل�شول ال�شحفيني علي 
املوا�شيع  طرح  واأهمية  وكيفية   ، عملهم  يف  ت�شاعدهم  التي  املعلومات 

علي الراي العامل .
ب�شرطة  العربي  االعالم  م�شئول  نا�شر  اأحمد  الكابنت  اللقاء  ح�شر 

 Michael debones نيويورك وال�شيد
امل�شئول عن اإ�شدار الت�شاريح ال�شحفية ب�شرطة نيويورك وال�شرجينت 

 carlos nieves
ERHAN YLIDIRIM و ال�شيد   eric pagan وال�شيد

ال�شيد  العربية  االأعالم  وو�شائل  ال�شحف  جانب  من  ح�شر  بينما 
جريدة  من  مراد  اأحمد  وال�شيد  اجلزيرة  قناة  من  احل�شيني  م�شطفي 
وال�شيدة اجني  العروبة  اأمل عمر من جريدة �شوت  غربة واال�شتاذة 
ملخي من اللواء العربي كما ح�شر ممثلون عن قناة دنيا الباك�شتانية 

وقناة فار�س منهاتن وجريدة املهجر.
نا�شر  اأحمد  للكابنت  ال�شكر  اللقاء قام االعالميون بتوجيه  نهاية  ويف 

علي توجيهة الدعوة لهم وحفاوة االأ�شتقبال 
احمد مراد

لعبة  يطّور  �ضنوات   8 ابن  هندي 
 ..Microsoft مدير  تذهل 
ملايكرو�شوفت  التنفيذي  املدير  اأ�شبح  اأن  اأريد 
اأف�شل  ت�شبح  حتى  اأديرها  اأن  اأريد   ،Microsoft
الكلمات  هذه  العامل”،  يف  التكنولوجيا  �شركات  كل  من 
االأعمال  رجال  وثقة  بحما�س  قالها  هندي  لطفل 
والعباقرة وكاأنه ميلك جتربة ال�شنني، بينما ال يتعدى 

عدد ال�شنوات التي عا�شها يف هذا العامل الـ 8.
ميتهن  اأن  جاز  اإن   - ومهنته  مهتى،  مندينا�س  ا�شمه 
االلكرتونية،  االألعاب  تطوير  هي   - ما  حرفة  الطفل 
حتدث االثنني 30 مايو/اأيار 2016 اإىل مرا�شلة �شبكة 
واملثابرة  بالتحدي  مليئة  بعيون  االأمريكية   CNBC
باالجتهاد  يوحي  الذي  ولبا�شه  النظارات  زادتها 

والوقار.
وُيخرب مندينا�س املرا�شلة بن�شائحه التي قدمها ملواطنه 
مايكرو�شوفت  مدير  من�شب  ي�شغل  الذي  ناديال  �شاتيا 

التنفيذي، حينما التقى به يف موؤمتر نظمته ال�شركة.
لعبته  له  قدم  حينما  ناديال  ده�شة  الطفل  هذا  واأثار 
الذكاء  التي طّورها بنف�شه موؤخرًا، حيث جتمع ما بني 
التي  هي  “الأنها  البيئة؛  على  واحلر�س  االقت�شادي 
�شت�شمن اال�شتمرارية والتحمل لنمو االقت�شاد” ح�شب 

تعبريه.



�شيا�شي  حل  خريطة  اأخريًا  ال�شوء  اإىل  خرجت 
ت�شبح  لكي  جاّدة  حظوظًا  متتلك  اليمنية،  لالأزمة 
احلرب.  من  و�شهرين  لعاٍم  حّدًا  ي�شع  �شاماًل  اتفاقًا 
يف  النقا�س  طور  يف  يزال  ال  الذي  االتفاق  مالمح 
الكويت، ركزت على نقل �شالحيات الرئي�س اإىل نائٍب 
يكون توافقيًا وعلى ت�شكيل حكومة مب�شاركة اجلميع
االأخرية  االأيام  يف  الدبلوما�شية  اللقاءات  اأثمرت 
�شيغًة اأولية متّهد الطريق التفاق �شامل يحّل االأزمة 
ال�شيا�شي  اإطارها  يف  النقا�شات  و�شع  بعد  اليمنية، 
من  اأ�شابيع  �شتة  من  اأكرث  بعد  االأوىل  للمرة  اجلّدي 

الدوران يف حلقة مفرغة.
مالمح اتفاق و�شيك بني طريف النزاع اليمني خرجت 
مطالب  ا�شتيعاب  من  ناجت  اأم�س،  يوم  ال�شوء  اإىل 
اليمني  الرئي�س  �شالحيات  نقل  وقوامه  الوفدين، 
امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي مع عزل نائبه علي 
وجلنة  توافقية  حكومة  وت�شكيل  االأحمر،  حم�شن 
االجراءات  تنفيذ  على  ُت�شرف  »حيادية«  ع�شكرية 

اللوج�شتية.
ح�شيلة التفاهم املفرت�س ب�شيغته املذكورة، بالرغم 
�شلطة  ت�شكيل  مطلب  بني  التوفيقية  حماولته  من 
مك�شبًا  ُتعّد  االأمن،  جمل�س  قرار  وتنفيذ  جديدة 
»املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�شار  حركة  لفريق  وا�شحًا 
وفد  بها  مت�ّشك  نقاطًا  تنفيذه  جلهة  العام«،  ال�شعبي 
التخّلي  واأبرزها  القوتني،  هاتني  ميثل  الذي  �شنعاء 
اأخرى توافقية  عن حكومة هادي احلالية وت�شكيل 
اللواء  ا�شتبعاد  اإىل  اإ�شافة  اجلميع،  فيها  يت�شارك 
اللدود  والعدّو  الريا�س،  على  املح�شوب  االأحمر 
لـ»اأن�شار اهلل« وحلزب الرئي�س ال�شابق علي عبداهلل 

�شالح.
على  اأم�س  هيمن  الذي  التفاوؤل  من  الرغم  وعلى 
الكويتية، قالت م�شادر  العا�شمة  االأنباء االآتية من 
اإىل  بعد  يرَق  مل  االأمر  اإن  للمحادثات  مواكبة 
والنقا�س  البحث  على  حاليًا  يقت�شر  واإنه  االتفاق، 
وقت  يف  حقيقي،  اتفاق  اإىل  يتحّول  ال  قد  الذي 
تكثفت فيه اللقاءات اأم�س بني الطرفني وبني املبعوث 

الدويل ا�شماعيل ولد ال�شيخ.
اإىل  عادت  التي  اجلبهات  مُتثل  الوقت،  هذا  يف 
نيات  جلّدية  اختبارًا  اليمني  امليدان  يف  اال�شتعال 
التو�شل اإىل اتفاق ينهي عامًا و�شهرين من احلرب، ال 
�شيما يف ظّل انهيار التهدئة احلدودية بعدما اأعلنت 
االأرا�شي  من  بالي�شتي  �شاروخ  اعرتا�س  الريا�س 

اليمنية على منطقة جنران.
يف  اأم�س  اللقاءات  من  �شّربت  التي  للمعلومات  ووفقًا 
ال�شيا�شي  احلل  خريطة  تن�ّس  الكويتية،  العا�شمة 

على النقاط االآتية:
ــ عزل نائب الرئي�س املعنّي حاليًا اللواء علي حم�شن 

االأحمر من من�شبه.
ــ عودة عبد ربه من�شور هادي رئي�شًا ملدة 45 يومًا من 

دون �شالحيات، ونقل �شالحياته اإىل نائب جديد.
رئي�س  من�شب  ت�شغل  توافقية  �شخ�شية  طرح  ــ 

اجلمهورية اليمنية.
االأطراف،  كل  فيها  متثل  توافقية  حكومة  ت�شكيل  ــ 

وُيعلن عن ت�شكيلها يف الكويت.
خمتلف  من  واالأمنية  الع�شكرية  اللجنة  ت�شكيل  ــ 
االأطراف، �شرط اأال ت�شارك فيها اأي �شخ�شية �شاندت 

حرب »التحالف« اأو املعارك الداخلية.
اقرتح  قد  الريا�س  وفد  كان  املعلومات،  وبح�شب 
دغر  بن  عبيد  اأحمد  هادي  حكومة  رئي�س  تعيني 
نائبًا للرئي�س، اإال اأن وفد �شنعاء رف�س املقرتح وقدم 
اتفق  اإن اجلميع  املعلومات  اأخرى، فيما قالت  بدائل 
وفد  رف�س  كذلك،  االأحمر.  حم�شن  علي  عزل  على 
عبد  الريا�س  وفد  رئي�س  قدمه  مقرتحًا  �شنعاء 
امللك املخاليف يق�شي ببقاء بن دغر يف من�شبه رئي�شًا 

للحكومة خالل الفرتة االنتقالية املقبلة.
الكويت  حمادثات  خالل  رّكز  قد  �شنعاء  وفد  وكان 
اإدارة  تتوىل  توافقية  حكومة  ت�شكيل  مطلب  على 
جميع  مب�شاركة  يقبل  اأنه  موؤكدًا  املقبلة،  املرحلة 
الع�شكرية  اللجنة  اأما  اليمن.  يف  ال�شيا�شية  القوى 
املذكورة يف االتفاق، فمن املفرت�س اأن متار�س مهماتها 
من  الثقيل  ال�شالح  ت�شّلم  وتتوىل  اليمن  داخل  من 

اأن  اإىل  املعلومات  اأ�شارت  فيما  االأطراف،  خمتلف 
تكون  �شمانات  جلنة  ت�شكيل  اآلية  يدر�شان  الطرفني 
ومن  الكويت.  اتفاقية  تنفيذ  مراقبة  عن  م�شوؤولة 
مهمات اللجنة الع�شكرية واالأمنية، اإىل جانب ت�شلم 
التنظيمات  ملواجهة  خطة  تبّني  امليلي�شيات،  �شالح 
االإرهابية )»القاعدة« و»داع�س«(، ت�شجيل االأ�شلحة 
التي دخلت اليمن من دول التحالف وت�شليمها للدولة، 
االإ�شراف على ان�شحاب القوات االأجنبية من اليمن. 
بع�س  ت�شمنت  بخطة  تقدم  قد  ال�شيخ  ولد  وكان 
النقاط املذكورة �شابقًا، منها ت�شكيل جلنة ع�شكرية، 
ب�شورٍة  هادي  حلكومة  عودة  اأي�شًا  ت�شمنت  اأنها  اإال 
موؤقتة اإىل ال�شلطة. و�شهدت االأيام االأخرية لقاءات 
التي  باملحادثات  الدفع  على  عملت  عدة  دبلوما�شية 
اتفاق  عن  �شوى  االآن  حتى  ر�شمية  ب�شورٍة  ُتوؤّد  مل 
اإطالق �شراح عدد من املعتقلني واالأ�شرى. وبرزت يف 

هذا ال�شياق زيارة وزير اخلارجية الربيطاين فيليب 
الذي تابع جولته على دول اخلليج، م�شددًا  هاموند 
اليمن. وقال،  ال�شماح بانهيار  من الدوحة على عدم 
»متامًا«  تتطابق  الربيطانية  النظر  وجهة  اإن  اأم�س، 
واآليات  اليمن  م�شكلة  حول  اخلليجية  الروؤية  مع 
حلها، مبّينًا اأن بالده ملتزمة مب�شاندة ال�شعب اليمني 

واحل�شول على فر�شته باأن يكون له م�شتقبل �شلمي.
حيث  اأم�س،  من  اأول  الكويت  زار  الذي  هاموند  واأكد 
ال�شيا�شي  اأنه »ال بديل من احلل  ال�شيخ،  التقى بولد 
العاجل يف اليمن«، م�شريًا اإىل اأن على الرئي�س ال�شابق 
علي عبداهلل �شالح وموؤيديه القبول برغبة ال�شعب 
اليمني، »فاالقت�شاد اليمني يواجه خطر االنهيار اإذا 
خط  وا�شتئناف  البالد  يف  النظام  ا�شتعادة  يت�شنَّ  مل 

احلياة االقت�شادي الطبيعي«.

ر�شيد احلداد
�شهر  مدى  على  الكويت  حمادثات  ُتوؤدِّ  مل   : �شنعاء 
يتعلق  واحد  مبدئي  اتفاق  اإىل  اإال  �شهر  ون�شف 
كبرية  حتديات  اأن  اإال  واملعتقلني.  االأ�شرى  بتبادل 
ال�شلطات  تعدد  ظل  يف  االتفاق،  تنفيذ  تواجه 
اخلالفات  وازدياد  ال�شعودي  بالتحالف  املرتبطة 

بينها يف عدد من املحافظات اليمنية.
قّدم  العام«،  ال�شعبي  و»املوؤمتر  اهلل«  »اأن�شار  وفد 
تاأخر  فيما  مبكرًا،  واملعتقلني  االأ�شرى  ك�شوفات 
املعتقلني  اأ�شماء  تقدمي  قبل  الأيام  الريا�س  وفد 
واالأ�شرى، ب�شبب عدم امتالكه قاعدة معلومات عن 
االأ�شرى واأماكن واالأ�شر وتواريخه. وبدت اهتمامات 
عبد  امل�شتقيل  الرئي�س  حكومة  ميثل  الذي  الوفد 
�شقيق  عن  االإفراج  على  من�شّبة  هادي  من�شور  ربه 
جهاز  م�شوؤول  هادي،  من�شور  نا�شر  اللواء  االأخري، 

اال�شتخبارات يف عدن وحلج واأبني.
بداية احلرب، يطلق  اعُتقل يف  الذي  من�شور هادي 
مبوجب  ال�شلطة،  اإىل  �شقيقه  �شعود  بعد  عليه 
احلاكم  لقب   ،2012 �شباط  يف  اخلليجية  املبادرة 
حممود  اللواء  اإىل  باالإ�شافة  للجنوب،  الفعلي 
التي  ال�شبيحي وزير الدفاع يف حكومة خالد بحاح 
والقائد  وال�شراكة«،  »ال�شلم  التفاق  تبعًا  جاءت 

الع�شكري اللواء في�شل رجب.
هادي  نا�شر  اللواء  اأن  اأكدت  الكويت  يف  م�شادر 
حكومة  ك�شوفات  يف  االأول  اال�شم  يحتل  يزال  ال 
الريا�س التي �ُشلَِّمت للمبعوث الدويل اإ�شماعيل ولد 
االتفاق  وفق  اأ�شريًا   260 من  اأكرث  وتت�شمن  ال�شيخ، 

بني جلنة االأ�شرى امل�شّكلة من الطرفني.
املعتقلني،  بع�س  اأهايل  من  مقربة  م�شادر  ووفق 
ا�شتثنى وفد الريا�س من اأ�شماء اأ�شرى اأُلقي القب�س 
عليهم عندما كانوا يف طريقهم اإىل جبهات القتال، 
األقت  الذين  العنا�شر  اأولئك  من  املئات  وخ�شو�شًا 

قوات اجلي�س و»اللجان ال�شعبية« القب�س عليهم يف 
وكذلك  ماأرب،  اإىل  نقلهم  اأثناء  البي�شاء  حمافظات 

يف اجلوف.
حكومة  قبل  من  اجلزئي  التخلي  وا�شحًا  وبدا 
حممد  »االإ�شالح«  حزب  يف  القيادي  عن  الريا�س 
احلكومة  رئي�س  اأكد  ال�شياق،  هذا  ويف  قحطان. 
اأم�س،  اأول من  اأحمد بن دغر،  املعني من قبل هادي، 
اأن االإفراج عن �شقيق الرئي�س امل�شتقيل وعن اللواء 
وبقية  رجب،  في�شل  واللواء  ال�شبيحي،  حممود 
قرار  وفق  عنه،  التنازل  ميكن  ال  قرارًا  االأ�شرى 
اإىل  ي�شري  اأن  دون  من   ،2216 رقم  االأمن  جمل�س 

القيادي يف »االإ�شالح« حممد قحطان.
اإىل  الدويل  االأحمر  ال�شليب  من  وفد  و�شل  وفيما 
عددهم  البالغ  االأ�شرى  تبادل  تنفيذ  لبدء  الكويت 
�شهر  قبيل  طرف  كل  من  اأ�شري   1000 االتفاق  وفق 
رم�شان، ال يزال وفد الريا�س يواجه �شعوبة كبرية 
و»اللجان  اجلي�س  من  اأ�شرى  عن  االإفراج  عملية  يف 
بع�س  يف  الهوية  على  اأُ�شروا  ومواطنني  ال�شعبية« 

املحافظات، وخ�شو�شًا اجلنوبية.
من  الع�شرات  اأبرمت  املا�شية  االأ�شهر  مدى  فعلى 
من  واأطراف  اهلل«  »اأن�شار  حركة  بني  االتفاقات 
من  اأكرث  عن  لالإفراج  ال�شلمي،  اجلنوبي  احلراك 
االأمم  دور  عن  بعيدًا  الطرفني  بني  اأ�شري   1500
با�شتثناء  الدويل  االأحمر  وال�شليب  املتحدة 
بـ»القاعدة«  املرتبطة  امل�شلحة  املجموعات  بع�س 
االأ�شرى  ع�شرات  تبادل  اإىل  باالإ�شافة  و»داع�س«، 
وفق  اهلل«  و»اأن�شار  ال�شعودية  ال�شلطات  بني 
ل اأي  تفاهمات ظهران جنوبي ال�شعودية. ومل ُت�شجَّ
عملية تبادل لالأ�شرى بني »اأن�شار اهلل« واملجموعات 
يف  ال�شعودي  التحالف  من  املدعومة  امل�شلحة 
حمافظات اجلوف وماأرب و�شبوة وتعز وال�شالع اأو يف 

ميدي حتى االآن.

توظف  هادي  قبل  من  املعّينة  احلكومة  وظلت 
الفرتة  مدى  على  �شيا�شيًا  واملعتقلني  االأ�شرى  ملف 
اإال  العامل.  ال�شتعطاف  منها  حماولة  يف  املا�شية، 
اأنه مع التو�شل اإىل اتفاق تبادل االأ�شرى بالتزامن 
مع احتدام ال�شراع بني التيارات املتطرفة املتعددة 
بينها  ما  يف  العالقات  وتوتر  واملرجعيات،  الوالءات 
وعدد  وال�شالع  والبي�شاء  وماأرب  واجلوف  تعز  يف 
من املحافظات اجلنوبية؛ فاإن تنفيذ حكومة هادي 
تعز  يف  خ�شو�شًا  عدة،  حتديات  �شيواجه  االتفاق 
هادي  حكومة  امل�شلحة  املجموعات  فيها  تتهم  التي 
بالتزاماتها  االإيفاء  وعدم  تعز  ملف  يف  بالتالعب 
يف  تنامى  الذي  ال�شراع  ذلك  اإن  كذلك،  وخذالنها. 
العام  اأيلول من  �شهر  امليلي�شيات بداية  اأو�شاط تلك 
بني  واأ�شرى  قتلى  �شقوط  اإىل  اأدى  والذي  املا�شي 
مع  التفاو�س  اإىل  هادي  حكومة  �شيدفع  الطرفني، 
تلك امليلي�شيات التي تطالب الريا�س بدفع مرتبات 

املئات من عنا�شرها.
لـ»االأخبار«  اأكدت  تعز  حمافظة  يف  حملية  م�شادر 
»اأبو  جماعة  اأ�شرتهم  الذين  االأ�شرى  من  املئات  اأن 
اإىل  ينتمون  كانوا  تعز،  اأبناء  من  وهم  العبا�س«، 
اجلي�س و»اللجان ال�شعبية«، باالإ�شافة اإىل الع�شرات 
من املواطنني الذين حتتجزهم اجلماعة اإىل جانب 
كانوا  هوؤالء  »االإ�شالح«.  حزب  اأ�شرى  من  الع�شرات 
�شعيد  حمود  القبلي  الزعيم  جانب  اإىل  يقاتلون 
وُن�شب  اأخريًا  »االإ�شالح«  عنه  تخلى  الذي  املخاليف 

قيادي اآخر مكانه يدعى عبده حمود ال�شغري.
فمن اإجمايل 13 ف�شياًل م�شلحًا تتنازع النفوذ واملال 
يف تعز، ت�شيطر حكومة هادي بطريقة غري مبا�شرة 
على عدد حمدود منها، وهي التي ال تاأثريًا وا�شعًا لها. 
وت�شيطر التيارات املتطرفة التي ترى حكومة هادي 
جزءًا من ال�شراع على معظم املناطق داخل مدينة 
تعز. ومن تلك املجموعات: »كتائب حماة العقيدة«، 

التوحيد«  و»كتائب  اإماراتيًا،  املمولة  العبا�س«  »اأبو 
قطريًا،  ممولة  وهي  ال�شدوق«  »اأبو  يقودها  التي 
»كتائب ال�شهيد الق�شيبي« امل�شتقلة و»كتائب ح�شم« 
ال�شعاليك«،  »لواء  رزيق،  عدنان  ويقودها  ال�شلفية 
بق�شايا  ومتهمون  اأمنيًا  مطلوبون  �شفوفه  وبني 
ي�شم  م�شتقل  ف�شيل  وهي  املوت«،  و»كتائب  جنائية، 
غربي  املركزي  ال�شجن  من  بوا  ُهرِّ الذين  ال�شجناء 
ال�شعودي.  هاين  ال�شابق  ال�شجني  ويقودها  املدينة، 
ويف ظل تعدد الوالءات وامليلي�شيات، يرى مراقبون 
اأن ميلي�شيات حزب »االإ�شالح« ومن معها من التيارات 
االأ�شرى  تبادل  اتفاق  مع  تتجاوب  اأن  ميكن  القليلة 
»املجل�س  ميلي�شيات  مثل  بالريا�س،  ارتباطها  بحكم 
االأحمر  حم�شن  علي  باللواء  املرتبط  الع�شكري« 

وحزب »االإ�شالح«.
عدد  يف  وجود  لها  التي  ال�شلفية  امليلي�شيات  اأما 
هادي  بحكومة  فعالقتها  البي�شاء،  مناطق  من 
وامليلي�شيات  لـ»االإ�شالح«  فاإن  كذلك  م�شتقرة،  غري 
منها  ماأرب،  حمافظة  يف  متعددة  مطالب  القبلية 
جتنيد االآالف من ميلي�شيات احلزب والقوى القبلية 
التي وقفت اإىل جانب »التحالف«. ومع بدء احلديث 
عن االإفراج عن االأ�شرى من قبل الطرفني يف ماأرب، 
�شتة  مرتبات  بدفع  مطالبها  امليلي�شيات  تلك  رفعت 

اأ�شهر لعنا�شرها يف ماأرب واجلوف.
و»داع�س«  »القاعدة«  عنا�شر  اأن  ورغم  ذلك،  اإىل 
الريا�س  حكومة  تعتربها  مناطق  يف  موجودون 
التزام  اأن  اإال  ل�شيطرتها،  خا�شعة  اأي  »حمررة« 
الذين  االأ�شرى  عن  باالإفراج  الريا�س  حكومة  وفد 

يعتلقهم التنظيمان ال يزال غام�شًا.
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على ات���ف���اق و���ض��ي��ك حل����ّل الأزم��������ة: ح��ك��وم��ة ت��واف��ق��ي��ة ون���ق���ل ���ض��اح��ي��ات ه���ادي ت��ط��ع��ن  الإي��ط��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
امل�ضاجد ب��ن��اء  يعرقل  اإقليمي  ق��ان��ون 

روما/ حممود الكيالين : قررت احلكومة االإيطالية الطعن اأمام املحكمة 
الد�شتورية العليا على قانون اإقليمي �شادر عن مقاطعة فينيتو )عا�شمتها 
يف  امل�شاجد  بناء  اأمام  عراقيل  ي�شع  البالد،  �شرقي  �شمال  البندقية( 

املقاطعة.
دخل  الذي  القانون  قواعد  “بع�س  اإن  احلكومة  عن  �شادر  بيان  وقال 
املقاطعة،  اأرا�شي  يف  املا�شي  ني�شان  اأبريل/  من  االأول  يف  التنفيذ  حيز 
والتي حتدد معايري واإجراءات منح الرتخي�س لبناء دور عبادة جديدة، 

تتناق�س مع املادتني 3 و 8 من الد�شتور االإيطايل”.
وتن�س املادة 3 من الد�شتور، على “امل�شاواة يف الكرامة بني املواطنني دون 
متييز يف العرق والدين واللون واجلن�س ، فيما تن�س املادة 8 على “امل�شاواة 

يف العقائد الدينية اأمام القانون وحقها يف تنظيم �شوؤونها”.
واأ�شار البيان، اأنه رغم عدم اإ�شارة القانون �شراحة اإىل امل�شاجد واكتفى 
الكنائ�س  قواعده  من  ا�شتثنى  اأنه  اإال  اجلديدة”،  العبادة  “دور  بتعبري 
امل�شاجد  خا�س  ب�شكل  ي�شتهدف  اأنه  يعني  ما  الكاثوليكية،  العبادة  ودور 

االإ�شالمية.
املثري  القانون  ت�شمنها  اأخرى  اأحكامًا  اأن  بيانها،  يف  احلكومة  واعتربت 
اأثناء  ح�شرًا  االإيطالية  اللغة  ا�شتخدام  �شرورة  على  “تن�س  للجدل 
للموافقة  بلدية  كل  يف  عام  ا�شتفتاء  تنظيم  ووجوب  ال�شعائر  ممار�شة 
على بناء دود عبادة جديدة، مما يعد انتهاكًا �شريحًا ملبادئ الد�شتور التي 

تكفل حرية العقيدة”.
املمنوحة  ال�شالحيات  قانونها  يف  “تعدت  فينيتو  مقاطعة  اأن  اإىل  ولفتت 
من  وهي  واالأمن  العام  بالنظام  تتعلق  اأحكامًا  وو�شعت  الد�شتور،  وفق  لها 

اخت�شا�س احلكومة املركزية”.
ال�شيا�شة  م�شائل:  تطال  ال  قوانني  اإقرار  اإيطاليا  يف  للمقاطعات  ويحق 
العام،  والنظام  العملة،  و�شك  االأوروبي،  واالحتاد  والدفاع،  اخلارجية، 

واالأمن، ومنح اجلن�شية، وتنظيم الهجرة.
رابطة  تنظيم  يقوده  ائتالف  يحكمها  التي  فينيتو  مقاطعة  يف  ويعي�س 
اأ�شل  من  م�شلم،  و600  األف   93 نحو  لالأجانب  املعادي  اليميني  ال�شمال 
اإجمايل �شكان املقاطعة وعددهم اأربعة ماليني وت�شعمائة األف ن�شمة، وفق 

معطيات �شلطات املقاطعة.
وكانت املحكمة الد�شتورية، قد اأبطلت مطلع العام احلايل، قانوًنا اإقليمًيا، 
�شدر العام املا�شي، يحد من افتتاح م�شاجد جديدة يف مقاطعة لومبارديا، 

�شمايل البالد، وا�شفًة اإياه باأنه “غري د�شتوري”.

اأملانيا تخف�س احلد الأق�ضى لقواتها يف كو�ضوفو 
اللبنانية ال�ضواحل  قبالة  مهمتها  ومت��دد 

برلني – )د ب اأ(- وافق جمل�س الوزراء االأملاين اليوم االأربعاء على خف�س 
احلد االأق�شى مل�شاركة اجلي�س االأملاين يف مهمة حفظ ال�شالم بكو�شوفو من 

جنديا.  1350 اإىل  جنديا   1850
ويتعني موافقة الربملان االأملاين على هذا القرار حتى ي�شبح نافذ املفعول.

وي�شارك اجلي�س االأملاين يف مهمة حفظ ال�شالم بكو�شوفو منذ نهاية حرب 
كو�شوفو عام .1999

ا�شتغرقت حتى  اأطول مهمة يف تاريخ اجلي�س االأملاين والتي  وتعترب هذه 
بعد  امل�شاركني  اجلنود  عدد  حيث  من  مهمة  ثاين  واأكرب  عاما،   17 االآن 

اأفغان�شتان من اإجمايل 16 مهمة.
خف�س  املنتظر  ومن  اأملانيا.  جنديا   780 نحو  حاليا  كو�شوفو  يف  ويوجد 

عددهم اإىل 550 جنديا بحلول اخلريف املقبل.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن االإقليم ال�شربي ال�شابق كو�شوفو اأعلن ا�شتقالله عام 

2008.
البحرية االأملانية يف  الوزراء االأملاين على متديد مهمة  كما وافق جمل�س 

مكافحة تهريب االأ�شلحة قبالة ال�شواحل اللبنانية ملدة عام اآخر.
من  جنديا   130 نحو  حاليا  املتحدة  لالأمم  التابعة  املهمة  يف  وي�شارك 
البحرية االأملانية. ويبلغ احلد االأق�شى للم�شاركة نحو 300 جندي اأملاين.

فنزويال  رئي�س  دعا   – ب(  ف  )اأ  كراكا�س- 
يف  كربى  م�شرية  تنظيم  اىل  مادورو  نيكوال�س 
التي  االمريكية  الدول  منظمة  �شد  كراكا�س 

يتهمها بالتدخل يف ال�شوؤون الداخلية لبالده.
الذي  اال�شبوعي  برناجمه  يف  مادورو  و�شرح 
الثالثاء  م�شاء  والتلفزيون  االذاعة  تبثه 
“التدخل يف �شوؤون فنزويال جرمية وادعو اىل 

تعبئة �شد التدخل يف ال�شوؤون الداخلية”.
املاغرو  لوي�س  للمنظمة  العام  االمني  وكان 
للدول  عاجل  اجتماع  بعقد  الثالثاء  طالب 
حزيران/يونيو  مطلع  يف  املنظمة  يف  االع�شاء 
بها  متر  التي  املوؤ�ش�شات”  “ازمة  يف  للتباحث 

فنزويال، مما اثار غ�شب مادورو.
الدول  اىل  موجهة  ر�شالة  يف  املاغرو  وا�شار 
االع�شاء اىل ال�شرعة الدميوقراطية للمنظمة 
التي يتم اللجوء اليها يف حال “تعديل للنظام 
ما  الدول االع�شاء وهو  الد�شتوري” يف احدى 
ا�شار اىل  رايه. كما  ح�شل يف كراكا�س بح�شب 
االزمة االقت�شادية وال�شيا�شية واالجتماعية 

اخلطرية التي متر بها فنزويال.
وردا على ذلك، دعا مادورو اىل “م�شرية كبرية 

االربعاء �شد االمربيالية و�شد املاغرو”.
انت  اما  ثورتنا  لنا  �شيغفر  “التاريخ  وتابع 
املاغرو فم�شريك م�شتنقع خونة ق�شية امريكا 

الالتينية يف اجلحيم”.
فيها  ينتقد  التي  االوىل  املرة  لي�شت  وهذه 
املاغرو مادورو اذ اتهمه قبال بانه يتحول اىل 

“دكتاتور”.

الفنزويلية  املعار�شة  رحبت  جهتها،  من 
االنتخابات  منذ  الربملان  على  ت�شيطر  التي 

الت�شريعية االخرية مببادرة املاغرو.
ومتكن حتالف للمعار�شة من جمع 1،85 ماليني 
بتنظيم  للمطالبة  ايار/مايو  مطلع  يف  توقيع 
الرئي�س  مع�شكر  ان  اال  مادورو  حول  ا�شتفتاء 

�شدد على ان العري�شة ت�شوبها اعمال غ�س.

جمل�س  �شوت  اأ-  ب  د  نيويورك- 
متديد  على  الثالثاء  الدويل  االأمن 
االأفراد  �شد  امل�شتهدفة  العقوبات 
يف  واالأمن  ال�شالم  يهددون  الذين 
بينما  اآخر،  ال�شودان ملدة عام  جنوب 
االأ�شلحة  تدفق  حول  بتحقيق  طالب 

يف البالد.
وكان املجل�س قد و�شع نظام عقوبات 
يف اآذار/ مار�س 2015 ميكن مبوجبه 
اأ�شول  وجتميد  �شفر  حظر  فر�س 
بني  ال�شراع  طاملا  وكيانات  الأفراد 
واملتمردين  كري  �شلفا  الرئي�س  قوات 
زال  ما  م�شار،  رياك  لنائبه  املوالني 

جاريا.
الطرفان  وقع  دويل،  �شغط  وحتت 
اأغ�شط�س  اآب/  يف  �شالم  اتفاق  على 
ال�شالح،  لنزع  اتفاقا  ت�شمن  املا�شي 

تقارير  املجل�س  تلقى  ذلك  ومع 
حيازة  يوا�شالن  الطرفني  باأن  تفيد 
ال�شالح مما دفعه اإىل املطالبة بذلك 

التقرير.
“تتعلق  معلومات  املجل�س  و�شيبحث 
مبا  االأ�شلحة  ونقل  وبيع  باإمداد 
غري  االإجتار  �شبكات  عرب  ذلك  يف 
مما  وكيانات  اأفراد  اإىل   ، امل�شروعة 

يقو�س تنفيذ” اتفاق ال�شالم.
ممثل  وهو  بري�شمان،  ديفيد  وقال 
اإنه  املتحدة،  االأمم  لدى  لوا�شنطن 
جهوده  جتديد  املجل�س  على  يتعني 
الرامية اإىل مراقبة الو�شع يف جنوب 
ذلك  يف  مبا  كثب”  “عن  ال�شودان 
“تهديدا  تدفق االأ�شلحة، الذي ميثل 

خطريا لنجاح اتفاق ال�شالم”.
علينا  “يتعني  بري�شمان:  واأ�شاف 

عن  هذا  مراقبة  يف  اال�شتمرار 
التم�شك  يف  ن�شتمر  اأن  ويجب  كثب 
جميع  ال�شتخدام  مب�شوؤوليتنا 
االأدوات املتاحة لنا عندما يكون مثل 
ال�شلم  ل�شون  �شروريا  االإجراء  ذلك 

واالأمن الدوليني”.
االأمم  حذرت  نف�شه،  الوقت  ويف 

 21 من  اأكرث  اأن  من  الثالثاء  املتحدة 
من  داخليا  نزحوا  قد  �شخ�س  األف 
بعد  واو  مدينة  يف  بقاري  منطقة 

اندالع القتال يف �شباط/ فرباير.
العراء  يف  حاليا  النازحون  وينام 

ويعي�شون على اأكل احل�شائ�س.

منظمة  تدر�س  اأ(-  ب  )د  وا�شنطن- 
حالة  عن  اإعالن  اإ�شدار  االأمريكية  الدول 
اأزمة  الدميقراطية يف فنزيال التي تع�شف بها 

�شيا�شية وتواجه انهيارا يف اقت�شادها.
للمنظمة  الدائم  االإقليمي  املجل�س  ويبحث 
اليوم  خا�س  اجتماع  خالل  وثيقة  م�شودة 
االأمريكية  الدول  منظمة  مقر  يف  االأربعاء 

بوا�شنطن.
الدول  بني  النقا�س  اإىل  الدعوة  وجاءت 
بعدما  االأمريكية  الدول  منظمة  يف  االأع�شاء 
من  تقريرا  اأملاجرو  لوي�س  العام  االأمني  اأ�شدر 
132 �شفحة هذا االأ�شبوع ي�شرد فيه تفا�شيل 
الفنزويلي  الرئي�س  بني  ال�شيا�شية  االأزمة 
التي  الوطنية  واجلمعية  مادورو  نيكوال�س 
الذي  االقت�شاد  وكذلك  املعار�شة  تقودها 
ي�شهد انكما�شا مت�شارعا ونق�س الغذاء يف البالد 

وارتفاع معدل اجلرمية.
ودعا تقرير اأملاجرو اإىل تعيني ق�شاة حمايدين 
اأبطلت  التي  الفنزويلية  العليا  باملحكمة 
8ر1 مليون  اأيار/مايو حملت  عري�شة يف مطلع 

توقيع وتطالب با�شتفتاء على عزل مادورو.
ودعا اأملاجرو اإىل اجتماع ثان للمجل�س الدائم 
خالل االأ�شابيع املقبلة حول النظر يف اإمكانية 
مما  الد�شتوري”،  “النظام  لـ  فنزويال  انتهاك 
قد يوؤدي اإىل تعليق ع�شوية البالد يف منظمة 
امليثاق  انتهكت  اأنها  ثبت  اإذا  االأمريكية  الدول 

الدميقراطي للمنظمة االإقليمية.
كان الرئي�س الفنزويلي قد اتهم اأملاجرو موؤخرا 

املركزية  اال�شتخبارات  لوكالة  عميل  باأنه 
الواليات  اإن  وقال  اإيه(،  اآي  )�شي  االأمريكية 

املتحدة تخطط لغزو بالده.
املنظمة  قيادة  توىل  الذي  اأملاجرو،  وو�شف 
الرئي�س   ،2015 اأيار/مايو  يف  االإقليمية 
احلرية  ملبادئ  “خائن”  باأنه  الفنزويلي 

والدميقراطية وحقوق االإن�شان.
على  ب�شدة  تعتمد  التي  فنزويال  اأن  اإىل  ي�شار 
�شادرات النفط �شهدت تداعيا اقت�شاديا لعدة 

النفط،  اأ�شعار  يف  احلاد  الرتاجع  بينها  اأمور 
فيتكرر انقطاع التيار الكهربائي على نحو وا�شع 
املكاتب احلكومية  العديد من  اأن  النطاق حتى 
لتوفري  االأ�شبوع  يف  فقط  يومني  ملدة  تفتح 

الكهرباء.
االقت�شادية  الطوارئ  حالة  مادورو  ومدد 
التي  امل�شانع  مب�شادرة  وهدد  يوما   60 ملدة 
توقف االإنتاج وقلل من اأهمية �شكاوى املجتمع 

اال�شتثماري حول وجود نق�س يف املواد اخلام.

امل���ه���م���ة ي���������ض����ّع����ب  ال����ف���������ض����ائ����ل  ولءات  ت������ع������دد  الأ�����������ض����������رى:  ت�������ب�������ادل  ات�������ف�������اق 

الم���رك���ي���ة ال�������دول  م��ن��ظ��م��ة  ����ض���د  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  اىل  ي���دع���و  م��������ادورو 

فنزويا يف  الدميقراطية  حالة  ب�ضاأن  اإعان  اإ�ضدار  تدر�س  الأمريكية  الدول  منظمة 

الأمم املتحدة جتدد العقوبات على جنوب ال�ضودان وتطالب بتقرير حول تدفق الأ�ضلحة



التهدئة  اتفاق  اإر�شاء  منذ  االأكرب  هو  ت�شعيد  يف 
امل�شلحون  �شّن  املتحدة،  االأمم  برعاية  ال�شاملة 
مناطق  على  هجمات  ال�شعودي  للتحالف  املوالون 
بيحان وع�شيالن يف حمافظة �شبوة واأخرى يف ماأرب 

بنية حتقيق مكا�شب ُت�شتثمر يف حمادثات الكويت

عبداهلل ال�شريف
اليومني  يف  امل�شلحة  املواجهات  اإ�شتّدت   / ماأرب 
اأبرزها  كان  وماأرب،  �شبوة  حمافظتي  يف  املا�شيني 
امل�شلحة  املجموعات  �شّنته  الذي  الكبري  الهجوم 
يف  بيحان  منطقة  على  ال�شعودي  للتحالف  املوالية 

�شبوة.
بدء  منذ  االأكرب  ُيعّد  الذي  الع�شكري  الت�شعيد 
تنفيذ اتفاق التهدئة ال�شاملة، يهّدد جّديًا باإف�شال 
خليجية  �شحف  و�شفته  وقٍت  يف  ال�شيا�شي  امل�شار 
امل�شاورات  يف  �شغط«  ورقة  لـ»ك�شب  حماولة  باأنه 

اجلارية يف الكويت.
االأعنف  هي  مواجهات  �شبوة  حمافظة  و�شهدت 
وبيحان  ع�شيالن  مديريتي  يف  تركزت  نوعها  من 
�شفوف  يف  واجلرحى  القتلى  من  الع�شرات  وخّلفت 
اإ�شافًة  »االإ�شالح«  اإىل  بغالبيتهم  املوالني  امل�شلحني 
اإىل عنا�شر تابعني لتنظيم »القاعدة«، بعد هجمات 
و»اللجان  للجي�س  تابعة  مواقع  على  لهم  مباغتة 

ال�شعبية«.
واأو�شحت م�شادر ع�شكرية لـ»االأخبار« اأن الع�شرات 
وبيحان  ع�شيالن  مديريتي  هاجموا  امل�شلحني  من 
وال�شفراء  ال�شليم  منطقة  وهي  حماور  ثالثة  من 
بعد  مركزًا  الهجوم  بداأ  حيث  عقيل،  بن  وحيد 
باجتاه  التقدم  حماولني  و�شاروخي،  مدفعي  ق�شف 
املنطقة  تلك  يف  امل�شلحون  وي�شعى  ال�شليم.  منطقة 
ال�شفراء  منطقة  على  االإمداد  خطوط  قطع  اإىل 
اال�شرتاتيجية، يف هجوم ا�شتمر نحو 20 �شاعة، مل 

يتمكن خالل امل�شلحون من اإحراز تقدم.
 60 واإ�شابة  م�شلحًا   45 مبقتل  امل�شادر  واأفادت 
امل�شلحني  لهجمات  نهائية  غري  ح�شيلة  يف  اآخرين 
بني  ومن  وع�شيالن.  بيحان  على  للريا�س  املوالني 
القتلى، قيادات بارزة يف تنظيم »القاعدة« واآخرون 

�شلفيون، بينهم علي �شاجع احلارثي.
توجيهات للجي�س اليمني بالتزام وقف اإطالق النار

وا�شتعاد اجلي�س و»اللجان ال�شعبية« ال�شيطرة على 
بعدما  االأ�شفل،  والقرن  العام  واخلط  ال�شليم  موقع 
ت�شللت اإليه جمموعات من امل�شلحني وحاولت فر�س 

ح�شار على مديرية ع�شيالن.
تعزيزات  و�شول  اإىل  ع�شكرية  م�شادر  واأ�شارت 
انفجار  �شبقت  بيحان  جبهة  اإىل  للم�شلحني  كبرية 
ح  يرجِّ ميداين  مك�شب  اإنتزاع  وحماولة  الو�شع، 
موازين القوى بعدما �شهدت االأيام االأخرية خالفات 

حادة بني الف�شائل امل�شلحة.
ماأرب  حمافظة  يف  امل�شلحون  �شّن  مت�شل،  �شياق  يف 
الربيعة  وادي  على  متعددة  هجومات  اأم�س  �شباح 
م�شادر  وتفيد  هيالن.  وجبل  االأ�شقري  وجبل 
مناطق  على  هجومًا  �شنوا  امل�شلحني  باأن  ع�شكرية 
اأتيا�س واالأ�شقري ووادي الربيعة، فيما جنح  جبل 
اجلي�س مب�شاندة »اللجان« يف اإحباط الهجوم الذي 
 40 مبقتل  امل�شادر  واأفادت  �شاعات.  لثماين  ا�شتمر 
م�شلحًا واإ�شابة الع�شرات. و�شاند طريان »التحالف« 
مديرية  على  غارتني  �شن  حيث  الربية،  الهجمات 
�شرواح ا�شتهدفت جبل هيالن االإ�شرتاتيجي ووادي 
يف  نهم  حريب  منطقة  على  غارتني  و�شن  الربيعة. 

االأطراف الغربية ملحافظة ماأرب.

�شخمة  ع�شكرية  تعزيزات  و�شلت  املقابل،  يف 
القتال  حماور  اإىل  ال�شعبية  واللجان  للجي�س 
يف  وبيحان  ماأرب  يف  �شرواح  مديرية  يف  املختلفة 
�شبوة، وجرى رفع اجلاهزية لال�شتعداد الأي طارئ.

وماأرب،  �شبوة  حمافظتي  يف  املحلية  التهدئة  جلان 
امل�شلحة  املجموعات  فيها  حّملت  بيانات  اأ�شدرت 
اللجان  ودعت  االأخري،  امليداين  الت�شعيد  م�شوؤولية 
حتمل  اإىل  املتحدة  واالأمم  العليا  االأ�شرافية 
التهدئة  وانهيار  االأو�شاع  اإنفجار  جتاه  م�شوؤولياتها 

يف جبهات القتال.
املنطقة  قيادة  يف  م�شوؤول  ع�شكري  م�شدر  وقال 
التي  اليمني  للجي�س  التابعة  الثالثة  الع�شكرية 
اجلي�س  اإن  واجلوف،  و�شبوة  ماأرب  حمافظات  ت�شم 
اإىل  م�شريًا  النف�س،  عن  الدفاع  و�شع  يف  و»اللجان« 
العليا  الع�شكرية  القيادة  من  توجيهات  وجود 
مراقبون  ويرى  النار.  اإطالق  بوقف  بااللتزام 
ع�شكريون اأن ال�شمت االأممي جتاه خروق امل�شلحني 
ر�شا�شة  واإطالق  الو�شع  بانفجار  للريا�س  املوالني 
الرحمة على مفاو�شات الكويت التي ما زالت تراوح 

مكانها بعد مرور 40 يومًا من اإنعقادها.

يف  املتحدثون  فيه  يخل�س  الذي  الوقت  يف   
موؤمتر �شحيفة »جريوزاليم بو�شت« ال�شنوي، 
توقع  اإىل  نيويورك،  يف  العام  هذا  املنعقد 
اليد  تاأتي  الإ�شرائيل«،  مظلم  »م�شتقبل 
اخلليجية و»دول االعتدال اخلليجي« لتمتد 
من حتت الطاولة وبعيدًا عن �شعوبها، فتعطي 
واالقت�شادي  املادي  املدد  من  ومزيدًا  اأماًل 
الإ�شرائيل، عرب �شفقات بلغت حتى االآن مئات 

املاليني من الدوالرات.
هذه ال�شفقات، التي تن�شر تباعًا يف االإعالم 
حملل  اأم�س،  من  اأول  اأعاد  والعربي،  الغربي 
�شحيفة  يف  واالأمنية  الع�شكرية  ال�شوؤون 
يو�شي  و»معاريف«،  بو�شت«  »جريوزاليم 
حتليلية  مقالة  عرب  تاأكيدها،  ميلمان، 
يف  الإ�شرائيل  اال�شرتاتيجي  الو�شع  عن 
من  ورد  ما  نق�س  حماواًل  املا�شية،  ال�شنوات 
على  وَردت  مظلم،  وم�شتقبل  ت�شاوؤمية  روؤية 
الكني�شت  واأع�شاء  الوزراء  من  عدد  ل�شان 
موؤمتر  يف  حتدثوا  الذين  االإ�شرائيليني 

»جريوزاليم بو�شت«.
ميلمان،  ك�شف  امل�شاد،  العر�س  اإطار  يف 
»اأعداء  االآتي:  عن  املرة،  هذه  مبا�شرة 
باجتاه  حتولوا  ال�شّنة  العرب  من  اإيران 
اإ�شرائيل، وتو�شلوا معها اإىل اتفاقات �شرية، 
املاليني  مبئات  تقدر  وا�شتخبارية،  ع�شكرية 
العربية  اململكة  مل�شلحة  الدوالرات،  من 
ال�شعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة«.
الع�شكرية  االتفاقات  اإىل  اإ�شافة 

يلفت  ال�شّنة«،  »العرب  مع  واال�شتخبارية 
ميلمان اإىل اأن اخلطر الذي كان مييز املا�شي 
اإ�شرائيل، زال متامًا  من جيو�س عربية جتاه 
عن اخلريطة ومل يعد موجودًا، وذلك يعود 
واالأردن،  م�شر  مع  ال�شالم  اتفاقات  اإىل 
ليبيا،  واأي�شًا  و�شوريا  العراق  حالة  واإىل 
م�شغولة  اإقليمية  كيانات  اإىل  تفككت  التي 
البقاء.  اأجل  من  بع�شًا  بع�شها  مبحاربة 
�شعفت.  اأو  تبخرت  اإما  الدول  هذه  وجيو�س 
على  كخطر  اجليو�س،  هذه  مكان  وحل 
اإ�شرائيل، اأعداء دون دولة، يتميزون يف اأنهم 
اأو  وببقائهم،  باأنف�شهم  وم�شغولون  مردوعون 
اأخرى،  �شاحات  يف  بقاء  مبعارك  م�شغولون 

كما هو حال حزب اهلل يف �شوريا، كما يرى.
االإ�شرائيلية  العالقات  اأن  اإىل  ميلمان  واأ�شار 
االآن،  عليه  هي  مما  اأف�شل  تكن  مل  االأردنية، 
كبري.  وا�شتخباري  اأمني  بتعاون  وتتميز 
امل�شري،  اجلانب  مع  العالقات  فاإن  كذلك، 
تتميز  واال�شتخباري،  الع�شكري  اجلانب  يف 
�شيناء،  يف  االإرهاب  �شد  احلرب  يف  بالتعاون 
نقا�س  يف  وامل�شري  االإ�شرائيلي  واجلانبان، 
مع  التعامل  كيفية  حول  ومبا�شر،  دائم 
يف  حما�س«  ـــ  االإ�شالمية  املقاومة  »حركة 

قطاع غزة.
يف ال�شمال، ي�شيف ميلمان، بعد ع�شر �شنوات 
مردوع.  اهلل  حزب   ،2006 عام  حرب  على 
الرت�شانة  واقع  نواجه  ذلك،  موازاة  يف  لكن 
املدى  بعيد  منها  وجزء  للحزب،  ال�شاروخية 

املواقع  معظم  �شرب  على  وقادر  دقة  واأكرث 
مع  اإ�شرائيل.  يف  والع�شكرية  اال�شرتاتيجية 
التكتيكات  يف  خربة  احلزب  اكت�شب  ذلك، 
الدائرة  احلرب  يف  م�شاركته  جراء  القتالية 

يف �شوريا، لكنه يعاين خ�شائر ب�شرية.
قادتها  مردوعة.  جهتها،  من  »حما�س«، 
يف  يرغبون  ال  اأنهم  وتكرارًا  مرارًا  يعلنون 
االجنرار اإىل جولة قتال جديدة يف مواجهة 
للم�شكالت  حل  اإيجاد  جرى  واإذا  اإ�شرائيل. 
ل�شان  على  ورد  كما  غزة،  يف  االقت�شادية 
وزير النقل واال�شتخبارات، ي�شرائيل كات�س، 
مرتبط  عائم  بحري  ميناء  اإقامة  خالل  من 
بج�شر مع قطاع غزة، فمن املحتمل اأن ت�شهد 

احلدود مع غزة �شالمًا، قد ميتد �شنوات.
يف  و»الن�شرة«  »داع�س«  تنظيمي  وجلهة 
اجلوالن،  يف  احلدود  على  وحتديدًا  �شوريا، 
انت�شار  منذ  ال�شائد  الواقع  الكاتب  يوؤكد 
طول  على  امل�شلحة  والف�شائل  التنظيمني 
اإرهابيي  انت�شار  »رغم  اأنه  م�شيفًا  احلدود، 
على  االإ�شالمية،  والدولة  القاعدة  تنظيمي 
تعلما  فاإنهما  احلدود،  من  ال�شوري  اجلانب 
االإ�شرائيليني،  جريانهم  مع  التعاي�س  كيفية 
وذلك الأن لديهم اأعداًء، بالن�شبة اإليهم، اأهم 

من اإ�شرائيل واليهود«.
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تنظيم  داخل  معتادة  تكن  مل  خطوات  �شمن 
املجل�س  اأع�شاء  ن�شف  نحو  بداأ  فتح،  حركة 
مبثابة  يعترب  والذي  للحركة  الثوري 
احتجاجية  بخطوة  التنظيمي”  “الربملان 
يتزعمها  التي  العليا  التنظيم  قيادة  �شد 
الرئي�س حممود عبا�س “اأبو مازن” معلنني عن 
“ثورة  ا�شم   عليها  اأطلق  للت�شحيح،  “ثورة” 

داخل ثورة”.
الثوري  للمجل�س  ر�شميا  �شلمت  مذكرة  ويف 
�شخ�شيات  االأوىل  للمرة  اأجمع  فتح  حلركة 
يف  اأع�شاء  وحتديدا  فتح  حركة  من  م�شئولة 
م�شار  ت�شحيح  �شرورة  على  الثوري،  املجل�س 
املوقعني  اأن  على  فهمت  خطوة  يف  احلركة، 
على العري�شة ال يعجبهم اأداء قيادة احلركة 
ال�شابع  املوؤمتر  عقد  ملف  يف  خا�شة  حاليا، 

الذي تاأجل اأكرث من مرة.
“ثورة  التي اعتربت مبثابة  العري�شة  بداية 
الرئي�س  لتعريف  ا�شتنادا  ثورة”  داخل 
باأن فتح متثل ثورة، طالب  اأبو عمار  الراحل 
احلالية  التنظيم  �شيا�شات  على  املعرت�شون 
التي يقودها اأبو مازن بعقد جل�شة ا�شتثنائية 

وطارئة للمجل�س.
ن�شخة  �شرتفع  التي  االعرتا�شية  املذكرة 
اللجنة  اإىل  الثوري  املجل�س  رئا�شة  من  منها 
“راأي  اأبلغت  املركزية والرئي�س اأبو مازن كما 
اليوم” من اأحد املوقعني عليها، حملت توقيع 
47 ع�شوا، و�شلمت ر�شميا اإىل اأمني �شر املجل�س 

اأمني مقبول قل ثالثة اأ�شابيع.
اأكرث ما لفت االنتباه يف العري�شة اأنها حملت 
تواقيع من قادة يف فتح هم اأع�شاء يف املجل�س 
با�شم  تعرف  ما  على  حم�شوبون  الثوري، 
ر�شا  عدم  يظهر  ما  وهو  الرئي�س"  "جماعة 
التي  املركزية  اللجنة  �شيا�شات  على  هوؤالء 

يتزعمها اأبو مازن يف الفرتة االأخرية.

“راأي  اطلعت  التي  العري�شة  اإىل  وبالعودة 
املوقعني  مطالبة  حملت  فاإنها  عليها  اليوم” 
وطارئة  ا�شتثنائية  جل�شة  عقد  �شرورة  على 
الو�شع  عن  ر�شاهم  عدم  موؤكدين  للمجل�س 
الذي و�شلت اليه احلركة، ودعوا اإىل اإجراء 
االنتخابات وعقد املوؤمتر ال�شابع حلركة فتح 

واحلفاظ على الروح الدميقراطية.
ويف املذكرة قال املوقعون اأن املوؤمتر العام قد 
العام  ون�شف  منذ عام  انعقاده  ا�شتحق موعد 
مطالبني  للحركة،  الداخلي  النظام  ح�شب 
انعقاده  موعد  انتظام  على  احلر�س  ب�شرورة 
الدميقراطية  الو�شيلة  باعتباره  وجناحه 
امل�شتويات  جميع  على  االيجابي  للتغيري 

الفكرية وال�شيا�شية والتنظيمية الن�شالية.
اللجنة  انتقاد  عن  املعرت�شون  يغفل  ومل 
“املماطلة  �شيا�شة  بانتهاج  واتهامها  املركزية 
موؤ�ش�شات احلركة  والت�شويف” يف تعاملها مع 
وتتويج  الثوري،  املجل�س  موؤ�ش�شة  بينها  ومن 
من  الأكرث  اال�شتجابة  بعدم  املماطلة  هذه 
دورة  بعقد  الثوري يف مطالبتهم  املجل�س  ثلث 
يعد  هذا  اأن  معتربين  للمجل�س،  ا�شتثنائية 
خرقا �شارخا للنظام الداخلي يف مادته رقم 
“30” الذي يعد د�شتور احلركة الذي حتتكم 

اليه.
التحرك  اأن  القول  املوقعني  اأحد  عن  ونقل 
الثورة” من  “ثورة داخل  اجلديد بعد مثابة 
اأجل الت�شحيح وفق النظام الداخلي للحركة 
اليه  و�شلت  الذي  ال�شيئ  الواقع  لتغيري 

والتغييب الكامل لكوادرها وموؤ�ش�شاتها.
واعترب اأن اأخطر ما يف االأمر هو جتاوز النظام 
طارئة  جل�شة  عقد  بعدم  للحركة  الداخلي 
وفق املادة 30 من النظام الداخلي بعد ان مت 

ت�شليم اأمانة ال�شر طلبا موقعا من47 ع�شوا.
لفتح  حترك  خطة  املوقعون  و�شع  اأن  وبعد 

طلباتهم  خل�شوا  املحيط،  الواقع  مع  للتعامل 
لت�شيح بنى التنظيم من الداخل يف.

للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  تقدم  اأن    1-
تقريرًا عن اأعمالها يف هذه الدورة.

املوؤمتر  واأع�شاء  اأ�شماء  اإعالن  يتم  اأن    2-
قبل  عليها  والطعن  االعرتا�س  باب  وفتح 
الئحة  ووفق  النظام  وح�شب  املوؤمتر  عقد 
اأي�شًا  عر�شها  يجب  التي  للموؤمتر  الع�شوية 

على املجل�س الثوري .
وال�شمانات  االجراءات  كل  اتخاذ    3-
من  املوؤمتر  اع�شاء  كل  مب�شاركة  الكفيلة 
وقطاع  اخلارجية  وخا�شة  ال�شاحات   جميع 

غزة.
-4 و�شع النظام االنتخابي واآلية االنتخابات 
ب�شكل  املوؤمتر  على  وعر�شه  ال�شابع  للموؤمتر 

كامل ومف�شل.
ل�شمان  الكفيلة  االجراءات  كل  اتخاذ   5-
مبا  املوؤمتر  النتخابات  الكاملة  ال�شفافية 
واالإدارية  التنظيمية  االجراءات  ي�شمل 
على  واالإ�شراف  الفرز  وعمليات  واالأمنية 

الت�شويت والفرز …الخ.
-6  ويف املرحلة احلالية وقبل انعقاد املوؤمتر 
احلركة  ا�شتنها�س  على  بالعمل  املبا�شرة 
امل�شتويات  بكل  واأطرها  موؤ�ش�شاتها  بتفعيل 

واملبا�شرة بالعمل على تعزيز وحدة احلركة 
يف  الداخلية  امل�شاحلات  واجناز  وحلمتها 

احلركة بكل م�شتوياتها واأطرها واأقاليمها.
حامت  العري�شة  على  املوقعني  اأبرز  من  وكان 
خري�شة  واإبراهيم  ن�شر  واأحمد  القادر  عبد 
وعبد  برهم،  وابراهيم  �شتيوي،  وح�شن 
الفتاح حمايل، وبالل النت�شة، وحنان م�شيح، 
اأبو  وفي�شل  عرار،  وهيثم  احلاج،  وحترير 
الربغوثي  وحافظ  �شويطات،  ونايف  �شهال، 
�شالمة،  ودالل  ال�شامي،  و�شامي  مطر،  وموفق 

وجهاد اأبو زنيد ودميرتي دلياين.

عبدالكرمي املدي
وحّق  االإن�شان  وحقوق  ال�شالم  بقيم  املوؤمنني  اإىل 
ل  التنقُّ وحرية  الكرمية  واحلياة  بال�شيادة  ال�شعوب 
وال�شفر عماًل ال قواًل ، مبادئًا ال �شعارات، ف�شاًل وّجهوا 
رادارات �شمائركم املعّطلة عن العمل باجتاه حمافظات 
احلديدة وعدن وحجة وتعز يف اليمن، وغّزة وال�شفة 
يف فل�شطني واملو�شل والفلوجة يف العراق و�شرت يف ليبيا 
والرقة وحلب ودير الزور يف �شوريا ، ففي تلك املناطق 
ما يكفي من م�شاهد حتب�س اأنفا�س العامل وتوقف االأر�س 
عن الدوران … هناك املاليني من الب�شر الذين قتلتهم 
 ، اإيران  و�شندان  ال�شعودية  مطرقة  يوم  كل  وتقتلهم 
ورعاية  وباإ�شراف   ، الفر�س  وعمائم  العرب  عقاالت 

وا�شتمتاع لالآخر من ِقبل اأمريكيا وغربها املنافق.
الكلى  ومر�شى  ال�شن  وكبار  االأطفال  اإن  تعلمون  هل 
مناطق  يف  التنف�س  و�شيق  الدم  و�شغط  وال�شكري 
ميوتوا  مل  اإذا  اليمن،  مناطق  من  وغريها  وعدن  تهامة 
ب�شبب الق�شف واحل�شار ال�شعودي، فاإنهم  ميوتون فوق 
االأر�شفة ويف االأكواخ والبيوت اختناقًا، مرّده االإرتفاع 
املخيف يف درجة احلرارة التي تزيد فيها عن الـ )40( 
درجة مئوية ، وغني عن البيان القول يف هذا ال�شياق: 
كاحلديدة  حمافظة  عن  منقطع  الكهربائي  التيار  اإن 
على �شبيل الذكر، ال احل�شر منُذ )16( �شهرًا . والإبداء 
واملاأ�شاة  الكارثة  هذه  من  التخفيف  يف  النية  ُح�شن 
االإن�شانية من طرف حتالف )االأ�شقاء يف عا�شفة احلزم 
يف  باملازوت  املحملة  ال�شفن  ر�شو  مبنع  يقومون  فاإنهم   )
حموالتها  تفريغ  من  ُمِكنت  اإن   ، التي  احلديدة  ميناء 
امل�شكلة،  من  جزءا  �شتحل  ،كانت  الهامة  املادة  هذه  من 
حتتاجه  مبا  الكهربائية  املحطات  متوين  �شيتّم   حيُث 
من وقود، عّلها ُتنقذ ما تبقى من اأرواح ب�شرية وطفولة 
ذبحها هذا ال�شمت العربي والدويل املخزي جتاه ملف 

ال�شراع اليمني/ اليمني.. واليمني / ال�شعودي .
العامل  اأن  رمّبا   : ونقول  االألف  للمرة  العذر  �شنلتم�س 
اأو يّطلع بعد على حقيقة ما يجري يف مناطق  مل يعلم 
اخلارجي  والعدوان  املختلق  واالإرهاب  املفتعل  ال�شراع 
من  ،اأوغريها  اليمن  يف  االأمة،�شواء  هذه  على  املمنهج 
اأقطار العروبة امل�شتباحة من ِقبل وكالء ال�شر وحلفاء 

�شياطني اجلن واالإن�س، واإن َعِلم ،مبعاناة االإن�شانية هنا 
املاأ�شاة  ويعي�س  يرى  كالذي  يعلم  الذي  ،فلي�س  وهناك 
يرى  الذي  ال�شخ�س  ذلك  قبيل  من  اأنه  اأو  بتفا�شيلها، 
اجلرح يف راأ�شك ،لكنه ال ي�شعرباالأمل الذي تعانيه ، اأو 
اأنه ُيريد لك هذا وما يحدث لك ، قد وافق هواه وحقق 

اأمانيه .
�شدقوين – واأنا الذي اأعي�س يف اليمن  – اإن ال�شرعية 
ال�شكلية التي ُتزايد ال�شعودية بها وتتوكاأ على عّكازها، 
ماأ�شاة  ت�شاوي  ال  هنا  اإعادتها  اأجل  من  العمل  مدعية 
ليلة واحدة يق�شيها طفالن يف حّر�شديد يف اأي مدينة 
اأومنطقة حاّرة كاحلديدة اأو عدن ، اللتني ُت�شوى فيهما 

االأج�شاد النحيلة لالأطفال واملر�شى وكبار ال�شن .
اأحد  ُيق�شيها  معدودة  �شاعات  عذابات  اإن  و�شدقوين 
مدينة  م�شت�شفيات  اأحد  يف  الكلوي  الف�شل  مر�شى 
وطواريدها  اأق�شامها  يف  ال�شموع  حترُق  التي  احلديدة 
االإن�شانية  واأمل، هي جرمية بحق  من رطوبة  تبقي  ما 
،وزرها عند اهلل رمبا اأكرب من جرائم التعذيب والتطهري 
والهر�شك  البو�شنة  يف  ال�شرب  بها  قام  التي  العرقي 

مطلع الت�شعينات من القرن املا�شي ..
اجلو  بحرارة  حترتق  التي  االأ�شر  اإنقاذ  اإن  و�شدقوين 
واحل�شار يف هذا البلد هي اأغلى واأقد�س  واأ�شرف واأهم 
لكر�شي  دولة  رئي�س  األف  اإعادة   ومن  �شرعية،  اأي  من 
اإمارة  واألف  مملكة  األف  م�شالح  حتقيق  ومن   ، احلكم 
وغازية  ونفطية  واإعالمية  مالية  اإمرباطورية  واألف 
قامت اأ�شا�شا على الُظلم والنفي والقتل، ويف حالة غفلة 

من الزمن ، اأوك�شدفة من �شدف احلياة.
واأمريكا  ال�شعودية  لنا  يقنع  ،من  تكرمتم  لو   ، عامل  يا 
اإن امللف اليمني ال مُيكن اأن ُيحل باحلرب ، واإن جماعة 
احلوثي ، ال مُيكن اأن ُت�شكل خطرا على اخلليج اأو ال�شرق 
اأو الغرب ، الأنها اأ�شال لن حتكم مبفردها ولن ت�شتمر يف 

الق�شر اجلمهوري يف �شنعاء لوحدها ..!
تقوم  مبا  والغرب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بلغوا 
، ع�شى  يقوموا  به �شديقتهم اللدودة وحليفهم االأبرز 
�شانعي  وطاوالت  واأدراج  عقول  من  درو�شهم  ب�شحب 
الدرو�س  اأ�شواأ  اإال  منها  ياأخذوا  مل  الذين  القرارهنا 
العلمي  والبحث  كاحلرية  االإيجابيات  اأم   ، وال�شلبيات 

من  لها  حمل  فال  املت�شاوية،  واملواطنة  والدميقراطية 
االإعراب عندهم..

نظام  ومنطاد  بالون  نفخت  التي  الأمريكا  قولوا 
اأوغري  ال�شالحية  منتهية  بغازات  ال�شعودية،  اململكة 
منا�شبة، اأن تت�شالح مع قيمها، اإن كان لها قيم اإن�شانية 
ودميقراطية حقيقية، وُتبادر اإىل تقدمي الن�شح اجلاد 
وا�شتقرار  باإ�شتقراره  املغامر  االأعوج،  احلليف  لهذا 
وح�شار  وقتل  احلقائق،  معاندة  عن  يكّف  ،كي  املنطقة 
اليمنني وال�شوريني وغريهم ، ونتمنى بهذه املنا�شبة من 
– وكتكفري عن اأخطائه و�شيا�شات دولته  اأوباما  ال�شيد 
–   اأن يقول الأ�شدقائه  يف منطقتنا منُذ ع�شرات ال�شنني 
stop ) قف( خا�شة واأنهم ُيحاولون ،منُذ فرتة قريبة، 
عليها  يرتبعون  التي  ال�شحراء  غرز  يف  بالده  دور  لعب 
االأراك  واأعواد  الق�س  من  باأوتاد  القريب  وحميطاها 
خالل  من  علينا  يطلون  املقابل  ويف   ، النحافة  �شديدة 
نف�شه  اأوباما  عنه  قال  الذي   ، املتبّجح   ، القوي  منطق 
،متهيدا  الدميقراطي  احلزب  اإطار  يف  تر�ّشحه  اأثناء   ،
الواليات   ( �شنوات:  ثمان  قبل  الرئا�شية  لالنتخابات 
تت�شم  خارجية  �شيا�شة  من  ُتعاين  االأمريكية  املتحدة 

ح وا�شتعرا�س الع�شالت (.. بالتبجُّ
هذه  األي�شت  التاأمل:  من  وبقليل  معي   الحظوا  طيب 
، هو نف�شه  املع�شلة والعور ال�شيا�شي والقيمي االأمريكي 
الذي  ال�شعودي،  العمى  ُقّل  بل   ، اليوم  ال�شعودي  العور 
يبدو اأنه اأبتلع درو�س العم �شام اإبتالعا ومل ي�شتوعبها 

ا�شتيعابا ،وهاهو اخذ يتعامل مع االآخرين وفقا لثقافة 
الغرائز،  وُت�شريها  عليها  تطغى  التي  البلع  وطريقة 
 ، وقوتها  وعظمتها  جربوتها  بكل  اأمريكا  اأن  بدليل 
ومنطق  التبجح  عن  تتخلى  �شنوات  قبل  بداأت  قد 
فيما   ، والوكالء  الناعمة  للقوة  منتقلة  ال�شلبة  القوة 
ال�شعودية ل�ّشه داخلة ال�شوق بكل عنفوان، وهذا يوؤكد  
اأن االأواآدم  هنا، من اأ�شحاب العقول ال�شغرية ، والبطون 
ت�شغر  العمر  تقدم  مع  عقولها  تظل  التي  الكبرية، 

وبطونها تكرب.
ح ال�شعودي ُوِجه  تخيلوا لو اأن ا�شتعرا�س القوة والتبجُّ
يف  املقاومة  ف�شائل  لدعم  كم�شاهمة   )5%( مثال  منه 
واملقد�شات  املنطقة  تطهري  اأجل  من  وغريها  فل�شطني 
من الكيان ال�شهيوين ، كيف �شيكون عليه احلال ، وكيف 
واالإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  يف  اجلماهري  �شتلتّف 
والدولة  النظام  حول  كله  العامل   يف  وال�شرفاء 
ال�شعوديني ، خا�شة واإن االإ�شرائليني اأ�شعف بكثري مما 
افراغ  منها   ، واالأدلة على ذلك كثرية  البع�س.  يتخيله 
ال�شمالية  واحلدود  غزة  قطاع  مع  احلدودية  املناطق 
حرب  اأي  بداية  مع  االإ�شرائليني  من  العمق،  ويف  بل 
اأما  لبنان،  جنوب  على  اأو  القطاع  على  اإ�شرائيل  ت�شنها 
اأثناء   )1991( للعام  بالعودة  فيتمثل  الثاين،  الدليل 
اطلق  التي  العراق،  على  الغربية  االأمريكية/  احلرب 
خاللها ال�شهيد �شدام ح�شني نحو االأرا�شي التي ت�شيطر 
والتي تكفلت   ،) �شكود   ( اإ�شرائيل )39( �شاروخ  عليها 
اأن  نتائجه  اأهم  ،من  م�شبوق  غري  رعب  باإحداث  حينها 
غالبية �ُشّكان املناطق التي كانت ال�شواريخ ت�شقط فيها 
كانوا   ) دان  غو�س   ( كمنطقة  فيها  �شقوطها  املتوقع  اأو 
يهربون منها حفاة ، لدرجة اأن عددا كبريا منهم بلغ به 
�شعودية  بوله..عا�شفة  �شرب  اإىل  واخلوف  الذل  حال 
والقائم  الهزيل   ، االإ�شتعماري  الكيان  هذا  نحو  عربية 
واأنبل  اأ�شرف  ،كانت  والتهويل  والدعاية  االإ�شاعة  على 
روؤ�س  التي وجهت فوق  العا�شفة  مليون مرة من  مبليون 
من  الريا�س  �شتمكن   – اأي�شا  ،وكان-  اليمنيني  املدنيني 

حكم ن�شف العامل واحرتام الن�شف الثاين ..

امل�������ض���ل���ح���ون امل�������وال�������ون ل����ل����ري����ا�����س ي����ف����ّج����رون 
ال���ت���ه���دئ���ة ����ض���رق���ًا: ه���ج���م���ات ع���ل���ى ����ض���ب���وة وم������اأرب

»ج���روزال���ي���م ب��و���ض��ت«: ���ض��ف��ق��ات اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ���ض��ري��ة مب��ئ��ات امل��اي��ني ل��ل�����ض��ع��ودي��ة ول���اإم���ارات

اعرتا�س  ر�ضالة  يوجهون  الثوري  باملجل�س  اأع�ضاء  فتح..  تنظيم  داخ��ل  قوية  ت�ضحيح  ث��ورة 
اأحد تغييب  دون  ال�ضابع  امل��وؤمت��ر  بعقد  ويطالبون  املركزية  واللجنة  م��ازن  اأب��و  �ضيا�ضة  على 

ُوِجهت نحو هذا العدو.. حلكمت ال�ضعودية ن�ضف العامل! “عا�ضفة احلزم” لو  اإمكانيات  خم�ضة يف املئة من 

���ع ت���دخ���ل���ه���ا: اإق���ام���ة  اإ����ض���رائ���ي���ل ت���و����ضّ
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 يحيى دبوق
قبل اأيام، عر�س رئي�س مركز اأبحاث االأمن القومي، اللواء عامو�س يدلني، 
امل�شلحة اال�شرتاتيجية االإ�شرائيلية للتدخل يف �شوريا، وطالب ب�شرورة 

العمل على اإ�شقاط نظام الرئي�س ال�شوري، ب�شار االأ�شد.
من  جزءًا  لكونه  حتديدًا  االأ�شد،  ي�شكله  الذي  التهديد  بني  يدلني،  قارن 
تهديدات  وبني  اإ�شرائيل،  على  االأكرب  اخلطر  ب�شفته  املقاومة  حمور 
االأول  التهديد  اأن  اإىل  ليخل�س  و»القاعدة« ومثيالتها،  »داع�س«  تنظيمي 

هو املركزي املاثل اأمام اإ�شرائيل وم�شاحلها، فيما الثاين هام�شي ال اأكرث.
املقاربة  يف  الفت  تطور  عن  اأحرونوت«،  »يديعوت  �شحيفة  ك�شفت  اأم�س، 
»وحدة  االإ�شرائيلي  اجلي�س  اإقامة  عرب  ال�شورية،  لل�شاحة  االإ�شرائيلية 
يعيد  تطور  وهو  اجلوالن«،  يف  ال�شوريني  »ال�شكان  مع  خا�شة  ارتباط« 
و»وحدة  لبنان،  جلنوب  االإ�شرائيلي  االحتالل  فرتة  اإىل  الذاكرة 
القرن  ال�شبعينيات من  التي �شبقت هذا االحتالل يف منت�شف  االرتباط« 

املا�شي، حتت نف�س امل�شمى.
اإىل  �شارع  الوحدة،  باإقامة  اأقر  الذي  االإ�شرائيلي،  اجلي�س  اأن  �شحيح 
تقيم  اأن  تنوي  ال  »اإ�شرائيل  اأن  جدًا  رفيع  ع�شكري  م�شدر  عرب  التاأكيد 
اإىل  اإ�شارة منه  لبنان«، يف  اإطارًا كالذي كان قائمًا يف جنوب  يف اجلوالن 
»احلزام االأمني« الذي اأُدير مبا�شرًة من قبل ال�شباط االإ�شرائيليني حتى 
االإ�شرائيلي  اجلي�س  تعميق  اإىل  ي�شري  اجلديد  القرار  لكن   ،2000 عام 
اإىل  بال�شرورة  ي�شري  اأن  دون  املا�شية،  بالفرتة  قيا�شًا  �شوريا،  يف  لتدخله 

ا�شتن�شاخ التجربة اللبنانية.
اأن »ماأ�ش�شة العالقات« بني اجلي�س  اأ�شار اإىل  تقرير »يديعوت اأحرونوت« 
يتعلق  ما  وحتديدًا  ال�شورية،  االأر�س  يف  وجهات  وم�شادر  االإ�شرائيلي 
تنظيم  مع  مبا�شرة  غري  وب�شورة  احلر«،  ال�شوري  »اجلي�س  من  بعنا�شر 
يف  وتركيزها  اجلهود  توحيد  يعني  اأخرى،  متطرفة  وجهات  »القاعدة« 
وغري  املبا�شر  التدخل  عرب  االإ�شرائيلية،  امل�شالح  لتحقيق  واحد،  اإطار 

املبا�شر.
�شتكون تابعة  اأن »وحدة االرتباط« اجلديدة  ال�شحيفة  اأو�شحت  كذلك 
كل  مكان  حتّل  وهي  االإ�شرائيلي،  اجلي�س  يف  ال�شمالية  املنطقة  لقيادة 
نقل  بينها  ومن  املا�شي،  يف  االت�شاالت  وتدير  ت�شغل  كانت  التي  االأطر 
داخل  امل�شت�شفيات  يف  للجرحى  العالج  وتقدمي  االإن�شانية«  »امل�شاعدات 
�شي�شتوعب  االرتباط(  )وحدة  اجلديد  االإطار  اأن  اإىل  الفتة  اإ�شرائيل، 
�شباطًا واأفرادًا ذوي اخت�شا�س يف املجال اللوج�شتي والطبي واالإن�شاين، 
املدنية يف اجلانب  العالقات مع اجلهات  اأخرى الإدارة  اإىل جانب عنا�شر 
اإىل  االإ�شارة  طياتها  يف  تخفي  التي  العبارة  وهي  اجلوالن،  من  ال�شوري 
اإدارة هذا النوع  اإليها  �شباط �شعبة اال�شتخبارات الع�شكرية، التي يوكل 

من العالقات واالت�شاالت.
ماأ�ش�شة العالقات بني اجلي�س االإ�شرائيلي واجلهات النافذة يف �شوريا من 
الع�شكري، ولي�شت بال�شرورة  امل�شلحني، لي�شت بال�شرورة توطئة للتدخل 
مقدمة الحتالل اأرا�ٍس واإقامة حزام اأمني وجي�س حلد �شوري، لكّن ال�شكل 
والت�شمية )وحدة االرتباط(، تدفع اإىل التفكري يف هذا االجتاه. فعليًا، 
جتاه  االإ�شرائيلية  التوجهات  يف  تغيري  على  يدل  اأو  ي�شري  ما  يوجد  ال 
احلرب ال�شورية، واإمكان زيادة من�شوب التدخل ب�شكل وا�شع كما ح�شل يف 
لبنان، علمًا باأن الظرف والقدرة واالأهداف مغايرة وخمتلفة بني الواقع 
اللبناين يف �شبعينيات القرن املا�شي والواقع ال�شوري احلايل، واأي مغامرة 
اإ�شرائيلية من هذا النوع من �شاأنها اأن ت�شحبها اإىل م�شتنقع ال يعرف عمقه، 
املا�شية،  ال�شنوات  االبتعاد عنها طوال  التي حاولت  النار  اإليها  واأن جتّر 
ت�شكل  ال  احلدود،  من  ال�شوري  اجلانب  على  امل�شلحة  اجلهات  اأن  خا�شة 
من  وهي  بها،  لالإ�شرار  توجهًا  متلك  وال  بل  اإ�شرائيل،  على  فعليًا  تهديدًا 
ي�شبه  مبا  اإ�شرائيل،  الأعداء  �شادًا  حائاًل  ت�شكل  وعملية  نظرية  ناحية 

بالنتيجة حزامًا اأمنيًا، بال ت�شميات.
بوتني يعيد دبابة ُنقلت من �شوريا

الرو�شي فالدميري بوتني، وقع  الرئي�س  اأن  اأم�س،  العربية  االإذاعة  ذكرت 
يف  �شاركت  قد  كانت  دبابة  اإ�شرائيل  اإىل  تعاد  باأن  يق�شي  رئا�شيًا  اأمرًا 
 ،1982 للبنان عام  االإ�شرائيلي  ال�شلطان يعقوب خالل االجتياح  معركة 
ونقلت من �شوريا اإىل رو�شيا، حيث مت عر�شها يف متحف املدرعات مبو�شكو.
نتنياهو:  بنيامني  االإ�شرائيلية،  احلكومة  رئي�س  قال  ذلك،  على  وردًا 
»اأ�شكر الرئي�س بوتني على ا�شتجابته لطلبي وطلب رئي�س االأركان )غادي 
�شتى  ن�شلك  »نحن  واأ�شاف:  اإ�شرائيل«،  اإىل  الدبابة  باإعادة  ايزنكوت(، 
كات�س  ويهودا  باومل  زكريا  فلدمان،  ت�شفي  م�شري  هو  ما  لتبيان  الطرق 

)اجلنود املفقودون يف املعركة(، ولن نهداأ حتى تبيان م�شريهم«.



اردوغ����������ان ي���رف�������س ا����ض���ت���خ���دام 
امل�����ض��ل��م��ني و����ض���ائ���ل م���ن���ع احل��م��ل

– اعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان  ا�شطنبول ـ )اأ ف ب( 
ان اال�شرة امل�شلمة ال تقبل با�شتخدام و�شائل منع احلمل او تنظيم 

اال�شرة، داعيا االمهات اىل زيادة عدد االتراك.
و�شرح اردوغان يف كلمة القاها يف ا�شطنبول “اقول بو�شوح �شنزيد 
من الن�شل”، م�شيفا “يحدثوننا عن منع احلمل والتخطيط اال�شري 

لكن ال ميكن الي اأ�شرة م�شلمة ان تفكر على هذا النحو”.
“نحن ن�شري على �شنة اهلل ور�شوله )…( هذا االمر ملقى  وا�شاف 

على كاهل االمهات”.
اطفال  ثالثة  ينجنب  ان  يجب  الن�شاء  ان  اردوغان  اعلن  ان  و�شبق 
“جرمية �شد االن�شانية” والتنظيم  على االقل واعترب االجها�س 

اال�شري “خيانة �شد اجيال من االتراك”.
وكان اردوغان قال مبنا�شبة اليوم العاملي للمراة يف الثامن من اذار/
ان  ارى  لكنني  �شينزعج من كالمي هذا،  ان هناك من  “اعلن  مار�س 

املراة هي قبل كل �شيء ام”.
وهناك امراة واحدة يف حكومة بن علي يلديرمي اجلديدة يف وزارة 

اال�شرة، ما دفع منظمات الدفاع عن حقوق املراة اىل انتقاد االمر.
الن�شاء  عن  تدافع  التي  �شينايتلري”  “كادين  جمموعة  وقالت 
حقنا  منا  تنتزع  ان  ميكنك  “ال  اال�شرى  للعنف  يتعر�شن  اللواتي 
القرون  اىل  تعود  بت�شريحات  االخرى  حقوقنا  وال  باالجها�س 

الو�شطى. �شندافع عن حقوقنا”.
وكان اردوغان وهو اب الربعة تقدم مبقرتحات لفر�س قيود على 

احلق يف االجها�س.
تعزيز  اىل  االحد  اردوغان  امينة  االوىل  الرتكية  ال�شيدة  ودعت 
اندماج  عن  االو�شح  املوؤ�شر  “ان  وقالت  العمل.  �شوق  يف  املراة  دور 
بذل  اىل  ال�شلطات  داعية  التوظيف”  هو  العمل  �شوق  يف  الن�شاء 

مزيد من اجلهود “ل�شمان امل�شاواة االجتماعية بني اجلن�شني”.
وبات  االخرية  ال�شنوات  يف  كبري  ب�شكل  تركيا  �شكان  عدد  وازداد 

يقارب 79 مليون ن�شمة.

بقلم: ايلي افيدار
توقع  نتنياهو  الوزراء  رئي�س  كان  اذا  وا�شحا  لي�س 
ليربمان  افيغدور  تعيني  على  القا�شية  الفعل  ردود 
االعالم  و�شائل  يف  فالرواية  للدفاع.  وزيرا 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  من  اجزاء  ويف  اال�شرائيلية 
بايفات  يعلون  بوغي  ا�شتبدال  وا�شحة:  كانت 
و�شا�شتها،  احلكومة  طبيعة  يف  تطرف  هو  ليربمان 
العامل  مع  الت�شرف  فيها  يتعني  فرتة  يف  بالذات 
الفل�شطينيون  �شدح  وقد  واعتدار.  بحذر  العربي 
الرامية  الت�شريحات  من  �شل�شلة  يف  الر�شالة  بهذه 
اىل نزع ال�شرعية عن وزير الدفاع املر�شح، قبل اأن 

يدخل هذا الكريا الول مرة مبن�شبه اجلديد.
الدول  جهة  من  وبالذات  العجب،  ل�شدة  اأنه  غري 
العربية �شاد �شمت. م�شر، االردن والقوة ال�شاعدة 
– احتاد االمارات، والتي ال تخ�شى  يف دول اخلليج 
تريد،  عندما  وحادة  فظة  بكلمات  القد�س  انتقاد 
اختارت اال ترد علنا على تعيني ليربمان. من يعرف 
�شديد  ال�شمت  هذا  هو  كم  يعرف  العربي  العامل 
مع  ال�شرائيل  ال�شرية  العالقات  ع�شر  يف  املعنى. 
يف  بال�شور  يتميز  ال  الذي  الع�شر  العربية،  الدول 
املعتدلة  االنظمة  تف�شل  االبي�س،  البيت  �شاحات 
ابداعية  حمافل  ا�شرائيل  يف  ت�شود  ان  املنطقة  يف 
�شوء  عن  بعيدا  معها  حوار  اجراء  ميكن  وهائلة، 
الرجل  بانه  يتبني  بان  كفيل  ليربمان  الكامريات. 

ال�شليم بالن�شبة لهم.
بانه  تفيد  ليربمان  جهة  من  الت�شريحات  ان  كما 
يف  بان  االفرتا�س  معقول  الن�شبي.  ف�شله  يفهم 
الفرتة القريبة القادمة �شن�شمع منه تعابري متلونة 
ومتفجرة اقل؛ اأما العمل احلقيقي ف�شيتم من خلف 
الكوالي�س. هذه انباء �شيئة لو�شائل االعالم، ولكن 

لي�س بال�شرورة للدولة.
براغماتي ولكن حازم

الهادئة  العالقات  هذه لن تكون اجلولة االوىل يف 
ن�شرت   2014 يف  العرب.  والزعماء  ليربمان  بني 
املدونة ال�شيا�شية تل �شنايدر بان افيغدور ليربمان 
جهته  من  ليربمان  وهدد  قطر؛  من  مبحفل  التقى 
برفع دعوى �شد �شنايدر اذا مل تن�شر نفيا. وتوقع 
�شرية،  يجريها  التي  اللقاءات  تبقى  بان  ليربمان 
الذي  املحفل  ت�شخي�س  يف  اأخطاأت  �شنايدر  ولعل 
التقى به، ولكنها مل تخطيء من حيث املبداأ – لدى 
زعماء  مع  لقاءات  جعبته  يف  اجلديد  الدفاع  وزير 
وال  ا�شرائيل.  يف  اجلمهور  يعرف  مما  اكرث  عرب 
بهم  التقى  الذين  العرب  بان  ليربمان يعرف  ان  بد 
يحذر  وهو  وال�شرية،  امل�شداقية  منه  يتوقعون 
م�شمون  يذكر  اال  وبالتاأكيد  الت�شريب،  من  جدا 
اأن ينفي  االحاديث. وعليه فقد كان يتوجب عليه 

ما ن�شر.
تتنا�شب  الدفاع  وزارة  فان  الناحية  هذه  من 
وزارة  هي  مما  بكثري  اف�شل  ليربمان  وكفاءات 
اخلارجية. فليربمان لي�س رجل اعالم فاخر جدا،  
مع  حميمية  عمل  عالقات  خلق  يف  ينجح  ولكنه 
يعمل  كيف  يعرف  فهو  بهم.  يلتقي  الذين  النا�س 

اأن يناور على  �شرا عند احلاجة، وال م�شكلة له يف 
يقود  بينما  ميينية  �شورة  على  واحلفاظ  االعالم، 
ذلك  – وكل  اي�شا(  )والعك�س  براغماتية  خطوات 

وفقا للظروف واالحتياجات ال�شيا�شية.
هم  ليربمان  تعيني  من  بالتاأكيد  يقلق  من 
بليربمان  بوغي  ا�شتبدال  فنية  الفل�شطينيون. 
ام�شكت حممود عبا�س وهو غري م�شتعد وهذا يق�س 
لليربمان  فان  معروف،  هو  وكما  منذئذ.  م�شاجعه 
اللدود  اخل�شم  دحالن،  حممد  اىل  قناة  توجد 
اخلليج  يف  م�شيفيه  واىل  الفل�شطيني،  للرئي�س 
الفار�شي. من ناحية ابو مازن، تعيني ليربمان لي�س 
نتيجة اخلطوات ال�شيا�شية يف ا�شرائيل بل جزء من 

املوؤامرة عليه.
تعيني  عن  را�شيا  لي�س  اآخر  فل�شطيني  حمفل 
ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  الزهار،  حممود  هو  ليربمان 
حلما�س. ففي حديث م�شحون مع �شحافيني يف غزة، 
يف  “البطل  و  “اجلبان”  بـ  ليربمان  الزهار  و�شف 
االعالم فقط” وا�شار اىل اأن “ت�شريحاته هي فقط 
واحلزبية.  االعالمية  ولالغرا�س  ال�شحف  لبيع 
فيها  توجد  التي  الفرتة  يف  الت�شريحات،  هذه 
�شيء  اأي  من  اكرث  تذكر  عميقة،  ازمة  يف  حما�س 
اآخر باملالحظة اال�شطورية ملو�شيه �شنيه: “حجة 

�شعيفة، ارفع ال�شوت”.
بني غزة وم�شر

يف املوؤمتر ال�شحفي مبنا�شبة التوقيع على االتفاق 
االئتاليف وعد ليربمان بانه اجتاز عملية جراحية 
“الطالة فتيلي الق�شري”. ولكن من اخلطاأ االعتقاد 
ات�شعت  اجلراحية  العملية  تلك  اطار  يف  بانه 
�شورته  ليربمان  بنى  لقد  االحتواء.  قدرة  اي�شا 
ال�شيا�شة  انتقاد  على  االخرية  ال�شنوات  يف  العامة 
يف  الرد  عدم  �شيما  وال  غزة،  جتاه  اال�شرائيلية 
حاالت خرق الهدوء. ال �شك ان وزير الدفاع �شيكون 
رد  اىل  ال�شعي  يف  هاما  حمفال  ف�شاعدا  االن  من 
للحفاظ على  ولي�س فقط  دراماتيكي على حما�س، 
يتذكر  الذي  اجلمهور،  نظر  يف  م�شداقة  �شورة 

ت�شريحاته جيدا.

احلاالت  يف  فقط  للتهديدات  موؤيد  هو  ليربمان 
وعليه  للتنفيذ.  حقيقي  ا�شتعداد  فيها  يوجد  التي 
كبريا  انخفا�شا  �شرنى  باننا  االفرتا�س  فمعقول 
اجلي�س  من  �شتخرج  التي  التقديرات  حجم  يف 
اال�شرائيلي والناطقني بل�شانه حول ال�شيا�شة جتاه 
كاملة  �شنة  انتظر  من  عليه.  تاأثرياتها  او  حما�س 
كي يدخل وزارة الدفاع �شيف�شل اال يقدم تف�شريات 
ملتوية بل و�شع خط احمر؛ ومبا يتنا�شب مع ذلك، 
بتنفي�س  حلما�س  ت�شمح  التي  ال�شيغة  ايام  فان 
ال�شغط باطالق النار بني احلني واالخر كفيلة بان 

تكون معدودة.
االختبار الثاين لليربمان �شيكون خمتلفا جوهريا. 
اخرى  مرة  اقتب�س  اأ�شوان  �شد  عن  ال�شهري  فقوله 
العامل،  يف  االعالم  و�شائل  كل  يف  اال�شبوع  هذا 
�شياقه.  عن  اخراجه  ظل  يف  قريبة  احيان  ويف 
الرئي�س ال�شي�شي، احلليف االهم ال�شرائيل يف هذه 
يرى بوجي هرت�شوغ  اأن  اأمل يف  يكون  اللحظة، قد 
توثيق  يف  حقيقية  م�شلحة  له  ولكن  احلكومة،  يف 
يفعل  اأن  يف  امل  يكون  قد  ا�شرائيل.  مع  العالقات 
اي�شا  ربحا  ي�شخ�س  ولكنه  هذا مع حكومة وحدة، 
فيه  ي�شكل  ع�شر  يف  �شيما  وال  ليربمان،  تعيني  من 
التي  قطاع غزة خلفية لوج�شتية حلركات اجلهاد 

تعمل يف �شبه جزيرة �شيناء �شد م�شر وجي�شها.
يف اطار ال�شيا�شة االعنف التي ي�شعى اىل انتهاجها 
جتاه حما�س، ميكن لليربمان ان يوجه رئي�س �شعبة 
ملعاجلة  اكرب  مقدرات  يخ�ش�س  بان  اال�شتخبارات 
غزة واجلهاد العاملي. اعمال اال�شتخبارات من هذا 
دولة  على  الفوري  بالتهديد  مرتبطة  لي�شت  النوع 
ا�شرائيل، ولكن لها معنى حرجا ال�شتقرار االنظمة 
يف م�شر، االردن ودول اخلليج الفار�شي. �شبب اآخر 
من ناحية ا�شدقاء ا�شرائيل الهادئني الن يفح�شوا 

بعناية �شيا�شة وزير الدفاع اجلديد.
معاريف
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عبد احلميد �شيام
مل اأكن اأتخيل اأن ي�شل االأمر باالأمم املتحدة واأمينها العام 
ي�شمح  اأن  ومبادئها  وميثاقها  قراراتها  على  االأمني  غري 
للبعثة االإ�شرائيلية لدى االأمم املتحدة بعر�س من�شوراتها 
االأمانة  داخل  واجلغرافيا  للتاريخ  وتزويرها  واأباطيلها 
قرارات  على  االإعتداء  يف  الزبى  ال�شيل  بلغ  لقد  العامة.  
اجلمعية العامة وجمل�س االأمن حتت �شمع وب�شر مندوبي 
22 دولة عربية و 57 دولة اإ�شالمية دون حترك جاد اأو 
االن�شحاب  اأو  موؤمتر �شحفي  اأو عقد  ب�شوت عال  اإحتجاج 
امل�شوؤولني  كافة  ملقابلة  وفد  ت�شكيل  اأو  ما  جل�شة  من 
تبني  حول  واحلديث  العامة.   االأمانة  يف  االأ�شا�شيني 
داخل  اأباطيلها  برتويج  لها  وال�شماح  االإ�شرائيلي  اخلطاب 
احلاالت  باأكرث  و�شاأكتفي  وموجع  طويل  العامة  االأمانة 

رعونة وعنجهية.
منذ هبة االأق�شى واالأمني العام وممثله يف االأرا�شي املحتلة، 
الفل�شطينيون  به  يقوم  ما  ي�شنفون  مالدينوف،  نيكوالي 
اإرهابا  وال ي�شدرون البيانات اإال عندما يتعلق االأمر بقتلى 
من اجلانب االإ�شرائيلي اإال اإذا كانت جرمية نكراء مب�شتوى 
الفل�شطينيني  من  فال�شحايا  واإال  الدواب�شة  عائلة  حرق 
اأرقام تقدم ملجل�س االأمن مرة يف ال�شهر.  فمنذ  عبارة عن 
ت�شلم مالدينوف حقيبة املمثل اخلا�س تغري اخلطاب متاما 
واأ�شبح التقرير الدوري ينحاز يف جوهره ب�شكل فج للجانب 
الروتينية  مثل  العبارات  االإ�شرائيلي رغم تغليفه ببع�س 
وحدات  وبناء  البيوت  هدم  ب�شبب  القلق  عن  التعبري 

اإ�شتيطانية جديدة.
 ولكن لي�س هذا بيت الق�شيد بل اأريد اأن اأطلع القراء على 
ثالثة تطورات جتاوز فيها االأمني العام كل حدود.  ولكن 
دعني يف البداية اأ�شرح مو�شوع احلقوق الفل�شطينية غري 
القابلة للت�شرف والتي اأقرتها االأمم املتحدة عرب العديد 
من القرارات التي اإعتمدها جمل�س االأمن واجلمعية العامة 
يعترب  لها  اإنتهاك  واأي  الدولية  العدل  حمكمة  واأقرتها 

اإنتهاكا للقانون الدويل:
ترابه  على  م�شريه  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق   -
القرار  وخا�شة  القرارات  من  العديد  يف  – مثبت  الوطني 
العدل  ملحكمة  اال�شت�شاري  والراأي   )1974(  3236

الدولية ال�شادر بتاريخ 9 يوليو 2004 ؛
- حق العودة اإىل اأرا�شيه وبيوته االأ�شلية ومن يختار عدم 
العودة يتم التعوي�س عليه – القرار 194 )1984( والذي 

اأعيد التاأكيد عليه اأكرث من 40 مرة؛
اأرا�س  غزة  وقطاع  الغربية  وال�شفة  ال�شرقية  القد�س   -
 242 القرارات وخا�شة  العديد من  حمتلة ح�شب منطوق 
و 338  وكافة القرارت املتعلقة بحل الدولتني مثل القرار 

)2003(؛  1515
ال�شرقية  القد�س  يف  االإ�شرائيلية  االإجراءات  كافة   -
1980 يعترب الغيا وال قيمة قانونية  واإعالن �شمها عام 
 478 و   476 االأمن  ملجل�س  قرارين  منطوق  ح�شب  له 
من  العديد  ذلك  قبل  املجل�س  اإعتمد  وقد    .)1980(
القرارات املتعلقة باملدينة ورف�س تغيري معاملها التاريخية 

والثقافية والدينية؛

القرار   – �شرعية  غري  االإ�شتيطانية  الن�شاطات  كافة   -
وغريه؛  )1979(  446

- حق ال�شعوب الرازحة حتت االحتالل مبقاومة االحتالل 
امل�شري  تقرير  يف  احلق  النتزاع  تنا�شبها  التي  بالطريقة 
 3236 القرار  ذلك  على  ن�س  كما   الوطني،  واال�شتقالل 

)1974( حرفيا يف فقرته العاملة رقم 5.
اإن اأي ن�شاط اأو ت�شريح اأو بيان اأو اإجراء يتعار�س مع تلك 
الدويل  للقانون  اإنتهاكا  ت�شبح  واحلقوق  الثابتة  املبادئ 
نريد  االأمن.  ومن هنا  العامة وجمل�س  وقرارات اجلمعية 

اأن نراجع ثالثة تطورات:
التقارير املنحازة للرواية االإ�شرائيلية

القراء  �شاأ�شع  ولكني  كثريا  الوراء  اإىل  اأعود  اأن  اأريد  ال 
الأنني  االأخرية  اخلم�شة  ال�شهور  يف  يجري  ما  �شورة  اأمام 
ال�شهور  يف  �شيلحقه  الذي  اخلراب  اأن  من  اأحذر  اأن  اأريد 
ال�شبعة املتبقية من واليته قد تكون اأكرب اإذا مل تتحرك 
عدم  وكتلة  االإ�شالمية  واملجموعة  العربية  املجموعة 
االإنحياز واأ�شدقاء ال�شعب الفل�شطيني لتنبيه االأمني العام 
اأن لي�س من حقه اأن ي�شمح اأو يتغا�شى اأو يت�شامح اأو يداري 
اأي انتهاك لتلك احلقوق وتلك الثوابت التي ثبتها القانون 
باالإ�شافة  الدولية  القرارات  من  العديد  عرب  الدويل 
و�شع  على  تنطبق  والتي  الرابعة«  جنيف  »اإتفاقية  اإىل 
الراأي  القابعني حتت االحتالل كما جاء يف  الفل�شطينيني 

اال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية.
 بداأت الق�شة عندما جتاراأ االأمني العام وذكر اأمام جمل�س 
ي�شتطيع  ال  االأمني  »احلل  اأن  يناير   26 بتاريخ  االأمن 
اللذين  والياأ�س  باالغرتاب  العميق  ال�شعور  يخاطب  اأن 
اإن  ال�شباب.   جيل  وخا�شة  الفل�شطينيني  بع�س  يحركان 
االإحباط لدى الفل�شطينيني يزداد حتت وطاأة ن�شف قرن 
درو�س  علمتنا  لقد  ال�شالم.   عملية  و�شلل  االحتالل  من 

التاريخ اأن ال�شعوب تقاوم االحتالل«.
داين  املتحدة،  االأمم  لدى  االإ�شرائيلي  ال�شفري  بعدها  قام 
اإ�شرائيل و�شحافتها مبهاجمة االأمني العام  دانون، واأن�شار 
يحاربه  اأن  بدل  وي�شجعه  بل  االإرهاب  يربر  باأنه  واتهامه 
رغم  االإرهاب  حتارب  اأن  يجب  املتحدة  االأمم  باأن  وذكره 
بها  يقوم  التي  الياأ�س  هجمات  �شنف  العام  االأمني  اأن  من 
االإ�شرائيلي  العنف  عن  يتحدث  ومل  اإرهابا  الفل�شطينيون 
القانون  اإطار  خارج  والقتل  القوة  اإ�شتخدام  يف  واالإفراط 
ومنظماتهم  امل�شتوطنون  ميار�شه  الذي  والتحري�س 

االإرهابية. 
يف  مقاال  فن�شر  نف�شه  عن  يدافع  اأن  العام  االأمني  حاول 
عنوان  حتت  فرباير   1 تاميزبتاريخ  النيوويرك  جريدة 
موقفه  يو�شح  الر�شول«  على  النار  تطلقي  ال  اإ�شرائيل  »يا 
حيث يقول: »اإن البع�س ف�شل اأن يطلق النار على الر�شول 
وكاأنها  كلماتي  حتريف  مت  حيث  الر�شالة،  يقراأ  اأن  بدل 
تربير للعنف.  اإن الطعن والده�س والهجمات االأخرى التي 
وكذلك  االإدانة  ت�شتحق  االإ�شرائيليني  املدنيني  ت�شتهدف 
واإنني  االإرهاب  يربر  �شيء  ال  القتلة.  ومتجيد  التحري�س 
اأدينه كليا«. وهو بهذه الكلمات تبنى الرواية االإ�شرائيلية 
املحتلة  االأرا�شي  داخل  االحتالل  مقاومة  اأن  من  متاما 

واملتاحة  الب�شيطة  وبالو�شائل  ال�شرقية  القد�س  فيها  مبا 
عبارة عن اإرهاب وهو ما مل يقل به اأي اأمني عام �شابق.

االإ�شرائيلية  للرواية  املنحازة  تقاريره  يف  اأكرث  متادى  بل 
 19 يوم  االأمني  جمل�س  اأمام  تقريره  يف  قاله  ما  وخا�شة 
لفرتة  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  »�شهدت  اأبريل: 
الهجمات  نتيجة  العنف  اأ�شهر ت�شاعدا يف  �شتة  تربو على 
ذلك  عن  نتج  الفل�شطينيني  جانب  من  الفردية  االإرهابية 
اأغلبية  وقتل  فل�شطيني.   200 و  اإ�شرائيليًا   30 مقتل 
قاموا  اأو  اأ�شلحة  اأو  �شكاكني  يحملون  وهم  الفل�شطينيني 
التقرير  هذا  يف  بان  ال�شيد  اأعطى  ده�س.“  لقد  بعمليات 
�شك غفران الإ�شرائيل وتربيرا ملا تقوم به من اإرهاب دولة 
اإفراط  عمد  عن  العام  االأمني  وجتاهل  حمتل  �شعب  �شد 
القانون  نقاط  خارج  والقتل  القوة  اإ�شتخدام  يف  اإ�شرائيل 
والعنف الذي ميار�شه امل�شتوطنون وهي نقاط حتدث عنها  

حتى املندوب االأمريكي يف املجل�س.
العام  االأمني  وبقي  احلد.   هذا  عند  تقف  مل  االأمور  لكن   
لل�شفح  الإ�شرائيل  مبطنة  ر�شائل  لتقدمي  الفر�س  يتحني 
اجلو  هذا  م�شتغلة  كثريا  متادت  اإ�شرائيل  جهتها  من  عنه. 
االأمانة  مبنى  داخل  جريـئتـني  خطوتني  على  واأقدمت 

العامة: اإقامة معر�س وعقد موؤمتر.  وهذه حكايتهما.
معر�س مل�شقات »اإ�شرائيل تهمنا«

بطلب  ني�شان/اأبريل  من  اخلام�س  يف  اإ�شرائيل  تقدمت 
الإقامة معر�س فني مبنا�شبة ما ي�شمونه »عيد اال�شتقالل«.  
ال�شوؤون  ق�شم  خالل  من  العامة  االأمانة  تقوم  وكالعادة 
وقد  واملل�شقات.   واللوحات  ال�شور  مبراجعة  ال�شيا�شة 
رف�شت حينذاك ثالثة مل�شقات يتعلق واحد منها بالقد�س 
القد�س  اأن  على  كتابة  وتن�س  ال�شخرة  قبة  فيها  وتظهر 
اآخر  ومل�شق  الإ�شرائيل  والفعلية  الروحية  العا�شمة 
اإىل  اأ�شلي  باإعتبارها حركة عودة �شعب  ال�شهيونية  حول 
مبا  يتعلق  والثالث  �شنة   2000 بعد  واأجداده  اآبائه  اأر�س 
اأ�شمتهم :«االإ�شرائيليني العرب« داخل اإ�شرائيل وحقوقهم 
الدرجة  من  كمواطنني  القانون  اأمام  غريهم  مع  املت�شاوية 

االأوىل. 
وقد اأر�شل املندوب االإ�شرائيلي ر�شالة �شديدة اللهجة يقرع 
فيها االأمني العام ب�شبب هذا القرار جاء فيها: »من خالل 
اإعالن عدم اأهلية  بع�س عنا�شر املعر�س حول ال�شهيونية 
تقو�س االأمم املتحدة وجود دولة اإ�شرائيل كوطن لل�شعب 
على  رقابة  فر�س  املتحدة  لالأمم  ن�شمح  ولن  اليهودي.  
االأبدية«.  تغري  اإ�شرائيل  القد�س هي عا�شمة  اأن  حقيقة 
موعد العر�س ومر اأكرث من �شهر ون�شف حتى ظننا اأن فكرة 
املعر�س األغيت لنفاجاأ يوم الثالثاء 17 مايو باأن اللوحات 
واأن  العامة  االأمانة  ملبنى  الداخلية  اجلدران  على  معلقة 
هناك  كان  اإذن  مايو.   19 اخلمي�س  يوم  �شيفتتح  املعر�س 
اإلغاء للقرار االأول واأن هناك من تراجع و�شمح بعر�س هذه 

اللوحات والتي تخالف قرارات االأمم املتحدة نف�شها.
طلبنا  تف�شريا وا�شحا لعملية تغيري املوقف لكن رد املتحدث 
االمم  اإن  قال  حيث  غام�شا  كان  العام   لالأمني  الر�شمي 
املتحدة بعد ا�شتعرا�س املادة ال تتدخل يف حمتواها؟  وهذا 
اأمر غري �شحيح على االإطالق بل اإن العرف املتبع دائما هو 

املحتوى  يف  تدقيق  عملية  يف  مير  اأن  يجب  يعر�س  ما  اأن 
وال�شور  االأفالم  من  وكم  املادة.   �شحب  يتم  واإال  واإجازته 
واملل�شقات والوثائق املتعلقة بفل�شطني رف�س عر�شها حتت 
املتحدة.  االأمم  موقف  خمالفة  اأو  التوازن  عدم  حجة 
جوهر احلادثة اأن االأمني العام �شمح بعر�س مل�شق ي�شرعن 

�شم القد�س ال�شرقية الإ�شرائيل.
 املوؤمتر االإ�شرائيلي داخل اجلمعية العامة

اأكرث وطلبت  املعر�س متادت  اإ�شرائيل يف مترير  بعد جناح 
القادم  الثالثاء  يوم  العامة  اجلمعية  قاعة  اإ�شتخدام 
اأطلقه  الذي  املعروف  الربنامج  �شد  موؤمتر  لعقد  مايو   31
و�شحب  اإ�شرائيل  مقاطعة  على  والقائم  الفل�شطينيون 
اإ�س(  دي  )بي  عليها  عقوبات  وفر�س  منها  اال�شتثمارات 
االأبرثايد،  نظام  �شد  اأفريقيا  جنوب  يف  حدث  مبا  اأ�شوة 
الواليات  ذلك  يف  مبا  اأجمع  العامل  يف  ينت�شر  بداأ  والذي 

املتحدة االأمريكية. 
املقاطعة«.   ال  اجل�شور  »بناء  �شعار  حتت  املوؤمتر  يعقد 
املتحدة  االأمم  لدى  الدائمة  االإ�شرائيلة  البعثة  وي�شارك 
الإ�شرائيل  والداعمة  اليهودية  املنظمات  من  جمموعة 
1500 من طالب وفنانني و�شناع راأي  باالإ�شافة اإىل نحو  
دي  )بي  املقاطة  لربنامج  الت�شدي  كيفية  على  لتدريبهم 
اإ�س(«.  وقال ال�شفري دانون »هذا املوؤمتر �شينتج عنه اآليات 
االإ�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة  لربنامج  للت�شدي  عملية 
والعقوبات وذلك عن طريق تدريب الطالب ليكونوا �شفراء 
موؤهلني  جامعاتهم  اإىل  �شيعودون  الربنامج.   ذلك  �شد 
اال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة  حركة   الأكاذيب  للت�شدي 
العامة  اجلمعية  قاعة  اأن  احلادث  جوهر  والعقوبات«. 
اإ�شرائيل على الت�شدي  اأن�شار  ت�شتخدم الأول مرة لتدريب 
حلركة �شلمية ن�شخت بال�شبط عن جتربة مقاطعة نظام 

االأبرثايد يف جنوب اأفريقيا.
تبنى  الذي  احلايل  العام  االأمني  في�س  من  غي�س  هذا 
مقر  وحّول  االإرهاب  تعريف  يف  االإ�شرائيلي  اخلطاب 
املخالفة  االإ�شرائيلية  لالأن�شطة  منربا  الدولية  املنظمة 
لقرارات اجلمعية العامة وجمل�س االأمن.  ولعل هذا ال�شوؤال 
احلايل:   الو�شع  يلخ�س  الر�شمي  للمتحدث  وجهته  الذي 
تقيم  اأن  العن�شري  الف�شل  اأيام  اأفريقيا  اأرادت جنوب  »لو 
ن�شاطا داخل اجلمعية العامة للتحري�س �شد مقاطة ذلك 
النظام و�شحب اال�شتثمارات منه وفر�س عقوبات عليه فهل 
الن�شاط؟  هذا  باإقامة  اأفريقيا  جنوب  لنظام  �شي�شمح  كان 

اجلواب: ال جواب. 

الأخ������رة  ����ض���ه���وره  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ع�����ام  اأم������ني  حت����ذي����ر: 
ل���ي�������س اأم����ي����ن����ا ع���ل���ى ث����واب����ت ال���ق�������ض���ي���ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة

النظمة  تف�ضل  العربية  ال��دول  مع  ل�ضرائيل  ال�ضرية  العاقات  ع�ضر  يف 
ال��ك��ام��رات ���ض��وء  ع��ن  بعيدا  معها  ح���وار  اج���راء  املنطقة  يف  املعتدلة 

تامر،  مي�شال  املوؤقت،  الربازيلي  /الرئي�س   
لال�شتخبارات  ال�شفارة،  لدى  »خمربًا  اإال  لي�س 
موقع  ن�شرها  لتغريدة  وفقًا  االأمريكية«، 
دبلوما�شية  برقية  عن  كا�شفًا   / »ويكيليك�س«، 
اأمريكيني  لدبلوما�شيني  قّدم  تامر  اأن  ُتظهر 
معلومات �شيا�شية »ح�شا�شة« قبل االنتخابات يف 

عام 2006.
كانون   11 اإىل  تاريخها  يعود  التي  الربقية  ويف 
2006، واملدرجة يف خانة »ح�شا�س لكن  الثاين 
غري م�شنف«، ملخ�س حمادثات اأجراها تامر مع 
نائبًا  يزال  ال  كان  عندما  االأمريكيني  امل�شوؤولني 

عن حزب احلركة الدميوقراطية الربازيلية.
الواليات  �شفارة  الدبلوما�شية  الوثائق  وتذكر 
تفا�شيل  يف  اخلو�س  دون  برازيليا  يف  املتحدة 
التي  عن و�شع مي�شال تامر، ومل حتدد الربقية 
ن�شرها املوقع رتبة وهوية امل�شوؤولني االأمريكيني 

الذين قّدم لهم تامر املعلومات.

وراأى تامر، وفقًا للمعلومات امل�شّربة، اأن انتخاب 
�شيلفا،  دا  لوال  اينا�شيو  لوي�س  العمايل،  الزعيم 
لدى  كبريًا«  »اأماًل  اأوجد   2002 عام  يف  رئي�شًا 
يف  كانت  لوال  رئا�شة  اأن  اإىل  اأ�شار  لكنه  ال�شعب، 
املقابل »خميبة لالآمال«، واأن حزبه كان بالتايل 
عام  الرئا�شية  لالنتخابات  هو  تر�شيحه  يدر�س 
2006، واأنه مل يكن م�شتبعدًا التحالف مع حزب 

العمال للو�شول اإىل هذه الغاية.
ويف �شياق مت�شل، مل ت�شّيع احلكومة الربازيلية 
العمل  فبداأت  وقتها،  تامر،  برئا�شة  اجلديدة، 
الو�شع  لـ»اإ�شالح«  روؤيتها  لتطبيق  اأم�س  �شباح 
»اأو�شاط  تراه  ملا  طبقًا  البالد،  يف  االقت�شادي 
املالية  وزير  يعلن  اأن  وُيتوّقع  منا�شبًا.  االأعمال« 
يف  فورية  اإجراءات  مرييي�س،  انريكي  اجلديد، 

هذا ال�شدد.
اأم�س يف ق�شر  اأول من  ويف مرا�شم ت�شّلم مهماته 
حزب  يقود  الذي  تامر،  قال  الرئا�شي،  بالنالتو 

»احلركة الدميوقراطية الربازيلية«، اإن »الوقت 
�شيق... لكننا �شنجهد الإر�شاء اإ�شالحات حتتاج 
اإليها الربازيل«. ووجه تامر خطابه اإىل االأمة، 
اإن  قائاًل  »الليربالية«،  بحكومته  حماط  وهو 
امل�شتثمرين  )جتاه  الربازيل  �شدقية  »ا�شتعادة 
ال�شاحة  على  ملّح  اأمر  االأجانب(  فني  املوظِّ اأو 

الوطنية والدولية«.
املركزي،  للم�شرف  ال�شابق  احلاكم  تامر  وعنّي 
واحلاكم  للمالية،  وزيرًا  مرييي�س،  انريكي 
وزيرًا  �شريا،  خو�شيه  باولو،  �شاو  لوالية  ال�شابق 
احلكومة  ت�شكيلة  اأُعلنت  اإن  ما  لكن  للخارجية. 
وال  االنتقادات،  عليها  انهالت  حتى  اجلديدة، 
24 وزيرًا ال تت�شم  املوؤلفة من  اأن ال�شيغة  �شيما 
بالتنّوع، وال ت�شمل اأي امراأة. غري اأن »االأ�شواق« 
راأ�س  على  جنح،  الذي  مرييي�س،  بتعيني  رّحبت 
�شيلفا  دا  لوال  والية  اأثناء  يف  املركزي  البنك 

)2003-2010(، باحتواء الت�شخم.

ال����رازي����ل / »وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س«: ت��ام��ر ك����ان »خم������رًا« ل��اأم��رك��ي��ني

الرجاء من كل عربي حر التوا�شل مع البيت االأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�شاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�شعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�شيوخ  وال�شباب  والرجال 
اجلوي  واحل�شار  والتاريخي  احل�شاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

 202-647-6575  
Stop aggression 
against Yemen.
Stop the killing 
of women and 

children in Yemen.

املغاربة ين�ضون ملف ال�ضحراء ويهتمون بفيلم فرن�ضي حول امللك حممد ال�ضاد�س باحلديث عن املوؤامرة من عدمها
واملوؤامرة  ال�شحراء  املغاربة قليال ملف  ن�شي 
واهتموا  املغرب،  لتق�شيم  االأمريكية 
القناة  عر�شته  الذي  بالفيلم  االأيام  هذه 
حول  العمومية   3 “فران�س  الفرن�شية 
حممد  للملك  واملالية  ال�شيا�شية  االأعمال 
الفيلم بني  اآراوؤهم حول  ال�شاد�س، واختلفت 

منتقد وموؤيد.
 3 فران�س  التلفزيونية  القناة  وعر�شت 
مملكة  املغرب:  “ملك  عنوان  ويحمل  الفيلم 
عندما  امللك  ن�شاأة  على  فيه  االأ�شرار” ركزت 

كان وليا للعهد حتى توليه عر�س البالد.
معاجلته  يف  متوازنا  يكون  اأن  الفيلم  وحاول 
اجلانب  على  كثريا  ركز  ولكنه  امللك،  حلياة 
باال�شتثمار  يهتم  ملكا  ليقدم  االقت�شادي 
ويف  بال�شيا�شة،  اهتمامه  من  اأكرث  والرثوة 
الكربى  القرارات  على  يهيمن  الوقت  نف�س 

للبالد.
خالل  من  الرئي�شية  الفكرة  الفيلم  وزكى 
ا�شتعرا�س جمموعة من الفاعلني ال�شيا�شيني 

واالقت�شاديني وال�شحافيني، وح�شرت اأ�شماء 
جنيب  االقت�شادي  مثل  ب�شهادتها  اأدلت 
اأبو  وال�شحايف  ه�شام  موالي  واالأمري  اأق�شبي 

بكر اجلامعي املقيم يف فرن�شا.
يعترب  ق�شم  ق�شمني،  اىل  املغاربة  وانق�شم 
معروفة  امللك  ا�شتثمارات  واأن  عاديا   الفيلم 
لدى املغاربة، واإن كان ق�شم منهم ياآخذ امللك 
قطاعات.  على  والهيمنة  االحتكار  على 
وق�شم اآخر يعترب الفيلم �شمن املوؤامرات التي 
وتقف  ال�شحراء،  ب�شبب  املغرب  �شد  حتاك 
املتحدة  الواليات  تاآمر  بعد  فرن�شا  وراءها 
�شحافة  و�شنت  ال�شحراء.  يف  املغرب  على 
يف  امل�شاركني  على  حملة  ال�شلطتا  من  مقربة 

الفيلم الوثائقي.
ي�شمد  مل  املرة  هذه  املوؤامرة  منطق  لكن 
لطرح  ال�شحافيني  ببع�س  حدى  مما  كثريا، 
بالتاآمر  باري�س  اتهام  ا�شتفهام حول  عالمات 
جمل�س  يف  املغرب  اأنقذت  التي  الدولة  وهي 
ملف  يف  قا�شيا  قرارا  وجنبته  الدويل  االأمن 

فرن�شا  اتهام  قرار  ي�شمد  ال  كما  ال�شحراء. 
عطلة  امللك  فيه  يق�شي  وقت  يف  باملوؤامرة 
مفتوحة يف اإقامته يف بيتز �شمال باري�س منذ 

اأكرث من �شهر.
ورغم تراجع دور ال�شحافة احلرة يف املغرب، 
فهناك منابر رقمية تن�شر بني احلني واالآخر 
مقاالت وحتاليل حول ثروة امللك وحميطه، 
لكن االهتمام كان كبريا هذه املرة الأن الفيلم 
الوثائقي بث يف فرن�شا. وهذا يوؤكد ا�شتمرار 
املغاربة يف االهتمام بكل ما ي�شدر وين�شر يف 

فرن�شا.
فرن�شا  يف  م�شاهدة  ن�شبة  الفيلم  وحقق 
مقبول  رقم  وهو  األف،   750 بلغت  وحدها 
جدا ل�شريط وثائفي يف قناة ثانوية، وجتاوز 
خالل اأيام يف يوتوب 400 األف م�شاهدة رغم 

اأنه بالفرن�شية.
اجلدل  حتريك  يف  باري�س  ت�شتمر  وبهذا 
من  اأكرث  املغاربة  و�شط  والثقايف  ال�شيا�شي 

و�شا\ل اإعالمهم.



مو�شوعا  ن�شرت  تليغراف  الديلي 
بعنوان “تنظيم الدولة االإ�شالمية 
يحقق اأكرب تقدم له قرب احلدود 

الرتكية خالل عامني”.
لو�شيا  اأعدته  الذي  املو�شوع 
يفرد  ا�شطنبول  من  لوفالك 
م�شاحة وا�شعة للحديث عن تاأثري 
�شرق  التنظيم  �شنه  الذي  الهجوم 
للهرب  ال�شوريني  اآالف  ودفع  حلب 

وترك منازلهم.
الهجوم  اأن  لوفالك  وت�شيف 
يهدد  حماور   3 على  يجري  الذي 
اخر  على  التنظيم  ب�شيطرة 
املناطق التى ت�شيطر عليها ف�شائل 
االإ�شالمية  ال�شورية غري  املعار�شة 

يف حلب �شمال �شوريا.
اأن  تو�شح  التقارير  اأن  اإىل  وت�شري 
املناطق  اإىل  هربوا  �شوري  اآالف   6
غربي  االأكراد  عليها  ي�شيطر  التى 
اإىل  االأخرون  ان�شم  بينما  حلب 
يقيمون  نازح  األف   165 من  اأكرث 
املحاذية  واالأحرا�س  احلقول  يف 

للحدود الرتكية املغلقة حاليا.
التنظيم  اأن  لوفالك  وتعترب 
و�شع  ومارع  اأعزاز  على  بال�شيطرة 
مناطق �شيطرته املحاذية للحدود 
الرتكية مبا يزيده قوة على اأر�س 
بتهديد  ملقاتلية  وي�شمح  الواقع 

احلدودي  ال�شالمة  باب  معرب 
يحت�شد  حيث  وتركيا  �شوريا  بني 
اأن  ويتوقع  ال�شوريون  النازحون 

ين�شم لهم اأخرون.
التنظيم  مقاتلي  اإن  وتقول 
اقتحموا مارع اجلمعة ومتكنوا من 
الرئي�شي  امل�شت�شفى  اإىل  الو�شول 
اإجبارهم  يتم  ان  قبل  وحا�شروه 
اجلميع  ان  غري  االن�شحاب  على 

يتوقع عودتهم مرة اأخرى.
العاملني  اأحد  عن  لوفالك  وتنقل 
يف امل�شت�شفى قوله “ن�شعر باخلوف 
تنظيم  ان  نعلم  فكلنا  ال�شديد 
الدولة االإ�شالمية �شيعود” م�شرية 
مقاتلوا  عاد  بالفعل  اأنه  اإىل 
الذي  للقتال  �شاعات  بعد  التنظيم 

ا�شتمر طوال ليلة ال�شبت.
الن�شطاء  اأن  اإىل  اأي�شا  وت�شري 

مقاتلي  اأن  يوؤكدون  واملتابعني 
املعار�شة جنحوا يف تو�شيع املنطقة 
اإىل  م�شريين  اأعزاز  حول  العازلة 
ي�شتخدم  الغالب  يف  التنظيم  اأن 
التكتيكية  االن�شحابات  هذه 
يقوم  اأن  قبل  العدو  قوات  الإرهاق 
على  به  ي�شيطر  م�شاد  بهجوم 

املناطق املحيطة مبجهود اأقل. 

 / م�شعد  فوؤاد   / )اليمن(  عدن 
الكهرباء  اأزمة  تفاقمت  االأنا�شول: 
عدن،  املوؤقتة  اليمنية  العا�شمة  يف 
القليلة  االأيام  خالل  البالد،  جنوبي 
معر�شة  اخلدمة  وباتت  املا�شية، 
ال�شاعات  خالل  التام  لالنقطاع 
الديزل  مادتي  نفاد  ب�شبب  القادمة؛ 
حمطات  لت�شغيل  الالزمني  واملازوت 

توليد الكهرباء يف املدينة.
نداءات اال�شتغاثة حول  بداأت  بينما 
الرئي�س  على  تتواىل  ال�شاأن  هذا 

اليمني، عبد ربه من�شور هادي.
عرب  جاء  االأول  اال�شتغاثة  نداء 
عام  مدير  وجهها  مفتوحة  ر�شالة 
“اأجمد  عدن،  يف  الكهرباء  موؤ�ش�شة 
حممد مانا”، الذي توىل مهام من�شبه، 
وت�شمنت  هادي،  اإىل  االأحد،  اأم�س 
حتذيرا مما اأ�شمته بـ”الو�شع الكارثي 
املدينة(؛ جراء توقف  للكهرباء )يف 
عدد من املحطات؛ ب�شبب نفاد مادتي 

الديزل واملازوت.
ح�شلت  التي  الر�شالة،  وح�شب 
فاإن  منها،  ن�شخة  على  “االأنا�شول” 
اأقل  خالل  �شتتوقف  املحطات  بقية 
من اأربع وع�شرين �شاعة؛ وهو ما يعد 
املحافظة  واأن  خ�شو�شا  خطريا  اأمرا 
ال�شيف،  ف�شل  االأيام  هذه  تعي�س 
وتزيد درجة احلرارة فيها عن اأربعني 

درجة مئوية.
“�شركتي  اإن  ر�شالته  يف  “مانا” اأو�شح 
النفط  و�شركة  عدن  م�شايف 
م�شئوليتهما  عن  تخلتا  )حكوميتان(، 
الالزم  واملازوت  الديزل  توفري  يف 

لتوليد الكهرباء”.
اأعمال  حدوث  يتوقع  اإنه  وقال 
فو�شى و�شغب يف حال االإطفاء الكلي 
من  عددا  اأن  اإىل  م�شريا  للكهرباء، 

تعر�شت  وحمطاتها  الكهرباء  مباين 
واإطالق  حمتجني  من  القتحام  اليوم 

نار.
يا  “انقذونا  بالقول:  ر�شالته  وختم 

�شيادة الرئي�س .
نداء اال�شتغاثة الثاين جاء من مدير 
يف  وال�شكان  العامة  ال�شحة  مكتب 
ل�شور”،  “اخل�شر  )حكومي(،  عدن 
ورئي�س  هادي  الرئي�س  نا�شد  الذي 
وحمافظ  دغر،  بن  اأحمد  الوزراء، 
ووزير  الزبيدي،  عيدرو�س  عدن، 
ال�شحة العامة وال�شكان، نا�شر باعوم، 
“�شرعة التدخل قبل انهيار اخلدمات 
امل�شت�شفيات  كافة  يف  ال�شحية 
ب�شبب  ال�شحية؛  واملرافق  واملجمعات 

االنقطاع امل�شتمر للتيار الكهربائي”.

“ل�شور”، ح�شب وكالة  الدكتور  وقال 
اإن  )�شباأ(،  الر�شمية  اليمنية  االأنباء 
“ذلك تزامن، اأي�شا، مع توقف تزويد 
امل�شت�شفيات مبادة االأوك�شجني؛ االأمر 
امل�شت�شفيات  �شيوؤدي اىل اغالق  الذي 
للحاالت  خا�شة  وفيات  وحدوث 
ما�شة  حاجة  يف  هي  التي  احلرجة 

لالأك�شجني”.
“ننا�شد  اليمني:  امل�شوؤول  واأ�شاف 
املبا�شر  بالتدخل  الدولة  قيادة 
الو�شع  خلطورة  ال�شريع  وال�شخ�شي 
اىل  و�شوله  قبل  عدن  يف  ال�شحي 
�شي�شعب  التي  الكارثة  مرحلة 

جتاوزها الحقا”.
يف  حكومي  م�شدر  قال  جهته،  من 
احلكم  )مقر  عدن  حمافظة  ديوان 

قيادة  اإن  لـ”االأنا�شول”  املحلي) 
متوا�شلة  جهودا  تبذل  املحافظة 
من  واحلكومة  هادي  الرئي�س  لدى 
واملازوت  الديزل  مادتي  توفري  اأجل 
قبل  القادمة  القليلة  ال�شاعات  خالل 

نفادهما من املحطات ب�شكل كلي.
عن  الك�شف  عدم  طلب  الذي  امل�شدر، 
باحلديث  خموال  لي�س  الأنه  ا�شمه 
لو�شائل االإعالم، اأ�شار اإىل اأن وزارتي 
املعنيتان  هما  واملالية  الكهرباء 
مادتي  توفري  يف  رئي�شية  بدرجة 
ال�شلطة  ولكن  واملازوت،  الديزل 
املحلية يف عدن تعمل منذ عدة اأ�شهر 
باإمكاناتها الذاتية املتوا�شعة لتجاوز 

امل�شكلة.
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ال���ت���ل���ي���غ���راف: ت���ن���ظ���ي���م ال�����دول�����ة الإ�����ض����ام����ي����ة ي��ح��ق��ق 
اأك������ر ت���ق���دم ل����ه ق�����رب احل�������دود ال���رتك���ي���ة خ�����ال ع��ام��ني

ع���ا����ض���م���ة ال���ي���م���ن امل����وؤق����ت����ة م����ه����ددة ب���ال���ظ���ام ال���دام�������س 
خ������ال ������ض�����اع�����ات.. ون�����������داءت ال����ض���ت���غ���اث���ة ت���ت���وايل

ر�شد خرباء ومراقبون �شيا�شيون من ليبيا وخارجها 
الوفاق  حكومة  متنع  التي  التحديات  من  جمموعة 
اأبرزها  من  البالد،  �شوؤون  اإدارة  يف  دورها  تفعيل  من 
“مترد” اجلرنال خليفة حفرت على هذه احلكومة، 
على  االأخري  ت�شجع  التي  اخلارجية  والتدخالت 

اال�شتمرار يف “مترده”.
هوؤالء  طرح  االأنا�شول،  مع  منف�شلة  اأحاديث  ويف 
ظل  يف  ليبيا،  تنتظر  خماوف  واملراقبون  اخلرباء 
الراهن،  ال�شيا�شي  الو�شع  يف  االن�شداد  ا�شتمرار 
“اإعالن انف�شال املنطقة  وياأتي من بينها احتماالت 
وجمل�س  حفرت  اإعالن  اأو  البالد،  عن  ال�شرقية” 
“جمل�س  �شرقًا،  طربق،  مدينة  يف  املنعقد  النواب 

اإنقاذ ع�شكري” لقيادة البالد.
يف  املنتظرة  املعركة  اأن  على  منهم  عدد  واتفق 
“داع�س”  مدينة �شرت، غربي البالد، لطرد تنظيم 
بينه  طرف  من  اأكرث  بادر  والتي  منها،  االإرهابي 
�شتكون  فيها،  امل�شاركة  اإىل  حلفرت  التابعة  القوات 
حا�شمة لل�شراع يف ليبيا؛ حيث �شينجم عنها حتديد 

الطرف املنت�شر واملوؤهل لقيادة البلد.
نظام  اإ�شقاط  تلت  التي  االنتقالية  املرحلة  وخالل 
الرئي�س الراحل معمر القذايف يف ليبيا عام 2011، 
وجود  يف  متثل  البلد  هذا  يف  �شيا�شي  انق�شام  حدث 
البالد  يف  يعملون  وجي�شني  وبرملانيني  حكومتني 
)غربًا(  طرابل�س  يف  تعمل  كانت  اإذ  واحد؛  اآن  يف 
حكومة “االإنقاذ الوطني” و”املوؤمتر الوطني العام” 
بينما  عنهما،  انبثق  جي�س  ولهما  برملان(  )مبثابة 
املوؤقتة” يف مدينة  “احلكومة  ال�شرق  يعمل يف  كان 
البي�شاء و”جمل�س النواب” يف مدينة طربق، ولهما 

جي�س اآخر انبثق عنها.
 17 يف  ليبيا،  يف  مت�شارعة  اأطراف  تتفق  اأن  قبل 
انعقد  حوار  وعرب   ،2015 اأول  كانون  دي�شمرب/ 
املغربية، على  ال�شخريات  اأممية يف مدينة  برعاية 
هي  واحدة  حكومة  يف  التنفيذية  ال�شلطة  توحيد 
واحد،  برملان  يف  والت�شريعية  الوطني”،  “الوفاق 
“جمل�س  واإن�شاء  اجلي�س،  توحيد  اإىل  اإ�شافة 
الوطني  “املوؤمتر  اأع�شاء  من  يت�شكل  للدولة”  اأعلى 
الراأي  اإبداء  يف  مهامه  وتتمثل  طرابل�س،  العام” يف 
لـ”حكومة الوفاق” يف م�شروعات القوانني والقرارات 

قبل اإحالتها اإىل جمل�س النواب.
اأ�شهر  لكن حكومة الوفاق مل تتمكن على مدى عدة 
من االنتقال من تون�س اإىل طرابل�س؛ ب�شبب ا�شتمرار 
ليبيا،  يف  ال�شراع  طريف  بني  ال�شيا�شية  اخلالفات 
والتي حالت دون ح�شولها على ثقة جمل�س النواب، 
قبل اأن تبادر هذه احلكومة بالتوجه اإىل طرابل�س، 
يف  البدء  اأجل  من  املا�شي،  اآذار  مار�س/  �شهر  اأواخر 
هذا  موافقة  على  احل�شول  دون  مهامها  ممار�شة 

املجل�س.
** “مترد حفرت وجمل�س النواب”

وعن التحديات التي تقف يف طريق حكومة الوفاق، 
والتي مل تتمكن حتى ال�شاعة من االإم�شاك مبفا�شل 
ال�شلطة يف البالد، حتدث الباحث الليبي يف ال�شوؤون 
“مترد” جمل�س  عن  بعيو،  ح�شني  حممد  ال�شيا�شية، 
اأن  متوقعًا  الوفاق،  حكومة  على  طربق  يف  النواب 
الثقة  احلكومة  هذ  “منح  عدم  على  املجل�س  ي�شر 
و�شول  جتربة  ا�شتن�شاخ  باجتاه  ُقدمًا  للم�شي 
)الرئي�س امل�شري( عبد الفتاح ال�شي�شي اإىل ال�شلطة 

يف م�شر”.
“منحاز"  “بعيو” لالأنا�شول اإّن جمل�س النواب  وقال 
ب�شكٍل كامل اإىل “فكرة اإعالن جمل�س اإنقاد ع�شكري 
)يف ليبيا(؛ نظرًا خل�شوعه الكامل ل�شيطرة حفرت”، 

ح�شب راأيه.
�شيا�شي  كم�شت�شار  العمل  له  �شبق  الذي  “بعيو” 
“االإنقاذ”  حلكومة  ال�شابق  الرئي�س  احلا�شي،  لعمر 
“جمل�س  “خطورة” �شيا�شات  من  حذر  طرابل�س،  يف 
ال�شي�شي؛  جتربة  “ا�شتن�شاخ  اإىل  الرامية  النواب” 
ال�شرقية  املنطقة  انف�شال  اإىل  �شتوؤدي حتمًا  والتي 
ال�شيطرة  يف  حماوالته  ف�شلت  اإذا  راأيه(؛  )ح�شب 
حل�شم  االأهم  املركز  باتت  التي  �شريت  مدينة  على 

ال�شراع يف البلد”.
لكن الباحث ال�شيا�شي الليبي “يا�شني ح�شني خطاب” 
االإعالن  “اإمكانية  االأنا�شول  مع  حديثه  يف  ا�شتبعد 

يف  الراهن  الوقت  يف  ع�شكري  اإنقاد  جمل�س  عن 
ليبيا على غرار اإعالن عبد الفتاح ال�شي�شي جمل�شه 
املنتخب  امل�شري  الرئي�س  عزل  الذي  الع�شكري 

حممد مر�شي”.
اجلي�س  قادة  اأطاح   ،2013 يوليو/متوز   3 ويف 
اأول رئي�س مدين منتخب يف  امل�شري مبحمد مر�شي، 
م�شر، بعد عام واحد من و�شوله اإىل ال�شلطة، وبينما 
اعترب اأن�شار االأخري هذه اخلطوة “انقالبًا ع�شكريًا” 
لـ”احتجاجات  ا�شتجابه  معار�شوه  عّدها  عليه، 
االنق�شام  خماطر  من  للبالد  و”اإنقاًذا”  �شعبية” 

ال�شيا�شي.
وبعد نحو عام من اإدارة “املجل�س الع�شكري” )ي�شم 
و�شل  البالد،  �شوؤون  اإدارة  اجلي�س(  قادة  كبار 
8 يونيو/ حزيران  الرئا�شة يف  اإىل كر�شي  ال�شي�شي 

.2014
ال�شي�شي وزيًرا للدفاع يف عهد مر�شي، وهو من  وكان 

توىل قراءة بيان االإطاحة به.
** التدخل اخلارجي والنزعة االنف�شالية

عّده  النواب،  وجمل�س  حلفرت  اخلارجي”  “الدعم 
“حكومة  تواجه  التي  التحديات  اأحد  “بعيو” 

الوفاق”.
رو�شيا  من  كّل  بني  الوا�شح”  “التقارب  اإن  وقال 
وفرن�شا من جهة، وبني جمل�س النواب واللواء حفرت 
على  بـ”التمرد  االأخري  “اأغرى”  ثانية؛  جهٍة  من 
منظومة اتفاق ال�شخريات وم�شاعي املبعوث االأممي 
اإىل ليبيا”، مارتن كوبلر، الرامية اإىل تثبيت اأقدام 

حكومة الوفاق املنبثقة عن هذا االتقاق.
“حلظٍة  يف  العامل  اعرتاف  “بعيو”  ي�شتبعْد  ومْل 
املنطقة  على  امل�شتقلة  و�شلطته  النواب  مبجل�س  ما 
“ا�شتمر مترده على حكومة  اإذا  ال�شرقية من ليبيا؛ 
مدينة  على  �شيطرته  فر�س  من  ومتّكن  الوفاق، 
ال�شيطرة  اأو  له؛  عا�شمًة  واتخاذها  �شرقًا،  بنغازي، 
املجال  يف  النفطية  الرثوة  مراكز  كامل  على 
ال�شحراوي اإىل اجلنوب من مدينة �شرت، وما يتعلق 
ال�شمال  اإىل  وغريها  وم�شايف  اإمداد  خطوط  من  بها 

منها”.
�شتتوا�شل  ليبيا  يف  ال�شيا�شية  االأزمة  اأن  واعترب 
الفرقاء  بني  التوافق  عدم  حالة  ا�شتمرت  “طاملا 
ال�شاأن  يف  اخلارجية  والتدخالت  ال�شيا�شيني، 
من  االأزمة  حل  عوامل  اأهم  غّيب  الذي  الداخلي 

خالل حوار ليبي ليبي فقط”.
املا�شية  الفرتة  خالل  اأخفق  النواب  جمل�س  وكان 
لنحو 10 مرات يف عقد جل�شة ملنح الثقة من عدمه 
الن�شاب  اكتمال  عدم  ب�شبب  الوفاق؛  حلكومة 
قانوًنا،  اجلل�شة  ل�شحة  الالزم  الأع�شائه  القانوين 
حول  اأع�شاءه  بني  ال�شيا�شية  اخلالفات  وا�شتمرار 

احلكومة.
“يا�شني  الليبي  ال�شيا�شي  الباحث  قال  “اإخفاًق” 
والوالء  االنف�شالية  “النزعة  خطاب”اإن  ح�شني 

املناطقي تغذيه”.

“القوة  اأن  لالأنا�شول  حديثه  يف  “خطاب”  واأ�شاف 
“غياب  ومع  ال�شالح”،  ميلك  ملن  اليوم  والنفوذ 
“بيد  ال�شالح  بات  قوله،  ح�شب  الدولة”،  موؤ�ش�شات 
دعاة االنف�شال والفيدراليات والقوى االأخرى التي 

ال توؤمن باحلل عرب احلوار”.
الباحث ال�شيا�شي الليبي “عمر عبد العزيز ، اعترب 
حكومة  تواجهها  التي  التحديات  اأّن  جانبه،  من 
اأو  الثقة  منحها  على  فقط  تقت�شر  “ال  الوفاق 
اعرتا�س احلكومة املوؤقتة برئا�شة عبد اهلل الثني، 
ا اإىل كيفية ا�شتعادة املنطقة ال�شرقية  اإمنا متتد اأي�شً
احلكومات  بني  االنق�شامات  وتاليف  الدولة،  ل�شلطة 
الوفاق،  )حكومتا  حاليا”،  ليبيا  حتكم  التي  الثالث 

واالإنقاذ يف طراب�س، واملوؤقتة يف البي�شاء، �شرقًا(.
يف  “�شعوبة”  االأنا�شول،  مع  حديث  يف  راأى،  لكنه 
على  �شيطرتها  اإحكام  من  الوفاق  حكومة  متكن 
اعتماد  اإىل  نظرًا  البالد؛  من  ال�شرقية  املنطقة 
اإليه،  ت�شتند  “عامل قوة وحيد  هذه احلكومة على 

ويتمثل يف الدعم والتاأييد اخلارجي لها”.
ليبيا  يف  ال�شيا�شية  االأزمة  “ج�شامة  اأّن  واعترب 
ال�شراج  فائز  ميتلكه  ما  حدود  تتعدى  وت�شعبها، 
�شيا�شية  خربة  من  الوفاق(  حكومة  )رئي�س 

متوا�شعة”، ح�شب تقديره.
من  االآن  حتى  املحدد  غري  ال�شراج  “موقف  وانتقد 
جعل  املوقف  ذلك  اأن  الفًتا  حفرت”،  خليفة  اللواء 
“يرتدد  احلكومة  برئي�س  املحيط  ال�شيا�شي  الفريق 

يف االلتفاف حوله”.
** جميء “حكومة الوفاق”.. عقد االأزمة

“ر�شا  الليبي  بال�شاأن  املهتم  اجلزائري  الباحث  اأما 
الوفاق  حكومة  “جميء  اأّن  اعترب  فقد   ، بوذراع 
برئا�شة فايز ال�شراج قد عّقد )يف حد ذاته( االأزمة 
امل�شهد  اإىل  اأ�شافت  حيث  ليبيا(؛  )يف  كبري  ب�شكٍل 
واأخرى  ت�شريعيٍة  �شلطٍة  له  ثالثًا  ج�شدًا  ال�شيا�شي 
جديدة؛  ع�شكرية  قّوة  لبناء  وي�شعى  تنفيذية، 
حكومتني  من  اأ�شاًل  موجود  ما  اإىل  ي�شاف  ذلك  كّل 
ع�شكرية  وقواٍت  وتنفيذية،  ت�شريعية  ب�شلطتني 

متنازعة خا�شة بكل حكومة”.
كما  ليبيا  امل�شلحة” يف  “الثورة  اإّن  لالأنا�شول  وقال 
ودولية  حملية  قوى  بح�شابات  “اأطاحت  و�شفها، 
حل�شم  حفرت  خليفة  اللواء  دعم  على  تراهن  كانت 
االأزمة ال�شيا�شية بو�شائل ع�شكرية ل�شمان م�شاحلها 

اخلا�شة بها”.
اأن  من  اجلزائري  الباحث  حذر  ال�شياق،  هذا  ويف 
ح�شب  واالإمارات،  وم�شر  فرن�شا  مثل  دول  دعم 
من  النواب  “الثني” وجمل�س  حكومة  ملوقف  زعمه، 
رف�س منح الثقة حلكومة الوفاق “من �شاأنه اأْن يهدد 

بانزالق ليبيا اإىل حرٍب اأهلية طويلة املدى”.
واعترب اأن اندالع “حرب اأهلية” يف ليبيا “اأمر ممكن 
يف  كوبلر  مارتن  االأممي،  املبعوث  ف�شل  اإذا  احلدوث؛ 

احتواء املوقف”.
يف  “كوبلر”  لعبه  الذي  الدور  “بوذراع"  وانتقد 

حني  واالنق�شامات”؛  اخلالفات  حّدة  “ت�شعيد 
“انقلب على اخليار الليبي الذي اأجمع على اأن احلل 
يجب اأْن يكون عرب احلوار الليبي الليبي الذي جنح 
يف التو�شل اإىل اتفاق تون�س قبل اأْن جته�شه م�شّودة 
اتفاق  يف  ليون،  برناردينو  ال�شابق،  االأممي  املبعوث 
مرجعيًة  احلايل  املبعوث  يعتمده  الذي  ال�شخريات 

واإطاٍر �شيا�شي حلل االأزمة”.
وكانت قوى ممثلة ملجل�س النواب يف طربق واملوؤمتر 
 5 يف  تون�س،  يف  وقعت  طرابل�س  يف  العام  الوطني 
مبادئ  “اإعالن  على   ،2015 اأول  كانون  دي�شمرب/ 
اتفاق وطني حلل االأزمة الليبية” من اأجل التو�شل 
اإىل اتفاق “ليبي ليبي” الإنهاء االأزمة بعيًدا عن اأي 

تدخل خارجي.
ون�س االإعالن على العودة واالحتكام اإىل ال�شرعية 
ال�شابق  الليبي  الد�شتور  يف  واملتمثلة  الد�شتورية 
انتخابات  الإجراء  البالد  يف  العام  املناخ  لتهيئة 

ت�شريعية وملدة اأق�شاها �شنتني.
قبل اأن يتم “جتاهل” هذا االتفاق، ح�شب منتقدين، 
 17 )يف  اأيام  عدة  بعد  اأخرى  ليبية  قوى  وتقوم 
يف  اتفاق  بتوقيع   )2015 اأول  كانون  دي�شمرب/ 

ال�شخريات برعاية اأممية.
** �شرت.. ورقة اأخرية حا�شمة

الذين  واملراقبون  اخلرباء  �شرت” اعتربها  “ورقة 
لل�شراع  “حا�شمة”  االأنا�شول،  معهم  حتدثت 
حتديد  عنها  �شينجم  حيث  ليبيا؛  يف  ال�شيا�شي 

الطرف املنت�شر، واملوؤهل لقيادة البلد.
بطاًل  �شيتوج  حفرت  “خليفة  اأن  “خطاب”  راأى  اإذ 
�شعبيًا اإذا ا�شتطاع ال�شيطرة على �شرت والق�شاء على 
ال�شيطرة  نحو  لالنطالق  يوؤهله  مبا  داع�س  تنظيم 

على كامل ليبيا”.
وعّده  �شرت،  معركة  يف  حفرت  انت�شار  ا�شتبعد  لكنه 
االآن  االأخري حتى  “ف�شل  املنال”؛ حيث  “بعيد  اأمًرا 
يف ال�شيطرة على مدينة بنغازي رغم دعم املخابرات 
واملايل  الع�شكري  والدعم  واالأردنية،  امل�شرية 
حد  على  االإمارات”،  دولة  تقدمه  التي  الالحمدود 

زعمه.
بيد  االأخرية  الورقة  اأّن  يف  العزيز"  “عبد  واتفق 
حل�شم  �شاحًة  �شتكون  التي  �شرت  “هي  اجلميع 
لقيادة  املوؤهل  املنت�شر  الطرف  وحتديد  ال�شراع، 

البلد”.
�شيعني  �شريت  ملعركة  حفرت  خ�شارة  اأّن  واأ�شاَف 
املنطقة  حدود  على  التجحفل  املطاف  نهاية  “يف 
الوفاق  حكومة  �شلطة  خارج  واإبقائها  ال�شرقية، 
االآليات  وفق  ال�شرعية  اكت�شابها  املنتظر  الليبية 

الد�شتورية”.
املا�شي،  العام  ليبيا  يف  “داع�س” ظهر  تنظيم  وكان 
بثه  الذي  الفيديو  مقطع  اأن  مراقبون  ويعترب 
التنظيم لعملية اإعدام 21 م�شيحيًا م�شريًا مبدينة 
كان  ذاته،  العام  من  �شباط  فرباير/   13 يف  �شرت، 
مبثابه اإعالن ر�شمي من التنظيم عن ظهوره يف هذا 
البلد العربي، رغم وجود عمليات نوعية من�شوبة له 

قبل هذه العملية.
من  اآيار  مايو/  منذ  �شرت،  على  التنظيم  وي�شيطر 
العام املا�شي؛ بعد ان�شحاب “الكتيبة 166 ، التابعة 
قبل  من  مكلفة  كانت  والتي  ليبيا”،  “فجر  لقوات 

املدينة. العام” بتاأمني  الوطني  “املوؤمتر 
مل  “داع�س”،  ظهور  على  عام  من  اأكرث  مرور  ورغم 
لـ”جمل�س  التابعة  �شواء تلك  الليبية  القوات  تتخذ 
خطوات  الوطني”،  لـ”املوؤمتر  التابعة  اأو  النواب”، 
يتبدل  اأن  قبل  التنظيم،  لقتال  االأر�س  على  جادة 
احلال خالل االأ�شابيع االأخرية؛ حيث وجه املجل�س 
الإنهاء  م�شعى  يف  املدينة  باجتاه  قوات  واملوؤمتر 

�شيطرة التنظيم عليها.
مراقبون  راأى  االأنا�شول،  مع  �شابقة  اأحاديث  ويف 
الليبي  والغرب  ال�شرق  قوات  تدافع  اأن  وخرباء 
“داع�س”، هو ت�شابق بينهما  نحو االإعالن عن قتال 

لك�شب الدعم اللوجي�شتي الغربي.

حا�ضمة �ضرت”  و”ورقة  ال��ل��ي��ب��ي��ة..  “الوفاق”  ح��ك��وم��ة  ي��ه��ددان  اخلارج”  و”تدخات  ح��ف��رت  “مترد”  املغرب” �ضباب   .. رم�ضان”   قفة 
الفقراء على  الب�ضمة  ير�ضمون 

بعد جناحها العام املا�شى يف اإدخال ال�شعادة على ع�شرات البيوت الفقرية 
بجنوب املغرب، بداأت اأن�شطة الن�شخة الثانية من حملة “قفة رم�شان” اأو 
“قفة االبت�شامة” التي يقودها جمموعة من �شباب املغرب لدعم املعوزين 
رم�شان  ب�شهر  االأ�شا�شية  املعي�شية  احتياجاتهم  مواجهة  على  واملهم�شني 

املقبل.
عام  قبل  املغربي  ال�شباب  من  جمموعة  اأطلقها  التي  االإن�شانية،  احلملة 
املغرب،  جنوب  وبلدات  قرى  احلايل  العام  ت�شتهدف  كبريا،  جناحا  والقت 
ذات  �شيق  تعاين  التي  الفقرية  االأ�شر  لع�شرات  غذائية  معونات  باإي�شال 

اليد، وتعجز عن مواكبة م�شاريف رم�شان.
ملوقع  اأو�شح  الكي�س  احلميد  االبت�شامة”عبد  “قفة  فريق  اأع�شاء  اأحد 
»ه�شربي�س« االإخبارى اأن “احلملة انطلقت بفكرة �شغرية، قبل اأن تتحول 
املغاربة  م�شاهمات  بف�شل  ف�شيئا،  �شيئا  يكرب  وخريي  تنموي  م�شروع  اإىل 

الذين وعزميتهم للعطاء والبذل، خا�شة يف �شهر ال�شيام“.
واأ�شاف الكي�س اأن حملة هذا العام ت�شتهدف اأكرث من ا�شتفادة زهاء 500 
مربزا  باجلنوب،  وفكيك  تارودانت  �شواحي  يف  رم�شان”،  بـ”قفة  اأ�شرة 
“الدوالر  20 درهما،  10 اأو  اأنها جميعها عائالت ال يتجاوز دخلها اليومي 

االأمريكي يعادل نحو 9.7 درهم”.
الواحدة، واملحدد يف  القفة  �شداد ثمن  املانحني على  باإقبال  وفيما يتعلق 
بـ 400 درهم، قال الكي�س اإنه “مع مرور االأيام، وباقرتاب ال�شهر الكرمي، 
“القفف”  م�شتلزمات  �شراء  يف  واملواطنني  املح�شنني  م�شاهمات  ترتفع 
اخلا�شة ب�شهر رم�شان، وي�شري العطاء اأكرب مبجرد دخول ال�شهر الف�شيل“.
االبت�شامة”  “قفة  حملة  �شمن  يعمل  الذي  العمل  “فريق  اأن  اإىل  واأ�شار 
منها  ا�شتفادت  التي  املا�شي،  “القفف” العام  �شاهموا يف  الذين  مع  توا�شل 

املتو�شط”. االأطل�س  مبنطقة  اأ�شرة   800
من  كيلوجرامات  و5  الزيت،  من  لرتات   5 االبت�شامة” من  “قفة  وتتكون 
الدقيق  من  كيلوجرامات  و5  القمح،  دقيق  من  كيلوجرامات  و5  ال�شكر، 
االأبي�س، وعلبة جنب، وعلبة مربى، وعلبة كبرية لل�شاي، ومرّكز طماطم، 

وعد�س، وغريها من املواد اخلا�شة برم�شان.

ي��ت��خ��ل��ى اأوغ�����ل�����و   داوود 
ع����ن ق�������ض���ره وه�����داي�����اه!

اأعاد  اأنه  اأوغلو  داوود  اأحمد  ال�شابق  الرتكي  الوزراء  رئي�س  مكتب  اأكد 
واخلارجية  الداخلية  زياراته  خالل  اإليه  قدمت  التي  والهبات  الهدايا 

اأثناء توليه من�شب رئا�شة الوزراء.
اأفاد املكتب يف بيان له، االأحد، باأن  “دايلي �شباح”، فقد  وح�شب �شحيفة 
 62 الـ  اأوغلو خالل تروؤ�شه احلكومات الرتكية  التي ت�شلمها داود  الهدايا 
اأمالك  �شمن  حتفظ  لكي  اإعادتها  متت  عائلته،  تلقتها  والتي  و64،  و63 

رئا�شة الوزراء الرتكية.
بع�س  فيه  �شتعر�س  الذي  الوقت  يف  بال�شور  توثيقها  مت  اأنه  اإىل  واأ�شار 

الهدايا يف ق�شر ت�شانكايا ليتمكن الزوار من م�شاهدتها.
ياأتي هذا يف الوقت الذي قالت فيه م�شادر اإعالمية تركية اإن داود اأوغلو 
�شينتقل للعي�س يف املنزل الذي ا�شتاأجره يف حي جاي يولو يف اأنقرة، ابتداء 
حزب  رئي�س  بيت  عن  الأوغلو  اجلديد  البيت  ويبعد  القادم.  االثنني  من 

ال�شعب اجلمهوري ال�شابق دنيز بايكال، 500 مرت فقط.
فيما  مرت،   400 االإجمالية  م�شاحته  وتبلغ  و�شالون،  غرف   6 من  ويتكون 
بينما  تركية،  لرية  اآالف   10-4 بني  املنطقة  تلك  يف  االإيجار  قيمة  تبلغ 

تبلغ قيمة البيوت هناك بني مليون ون�شف اإىل مليوين لرية تركية.



مع  ومثمر   وطيب  ممتاز  لقاء  لنا  كان 
االردنية  اململكة  ب�شفارة  اال�شقاء 
املوافق  اجلمعة  اأم�س  يوم  الها�شمية 
اىل  باإ�شهاب  تطرقنا   2016-4-29
املتميزة   االأخوية  الثنائية  العالقات 
بني  املتبادل   واالحرتام  والتاريخية  
اأ�شبح  ااْلردن  وكون  ال�شقيقني  البلدين 
فى  اليمنيون   منها  يتنف�س  التي  الرئة  

حالهم وترحالهم من اجل 
١- العالج  واال�شتطباب 

٢- الدرا�شة والتاهيل  
٣- ال�شياحة

٤- التجارة  واال�شتثمار  
او  اليمن  ايل   لل�شفر  الرتانزيت    -٤

الدول االآخري
اليمنيون   - االأمريكيون   »« �شفر    -٥
ال�شفارة  يف  معامالتهم  الإجناز  �شواء    »«
او يف طريقهم ايل  االمريكية يف عمان  
اليمن  او اأية دولة اخري حيث  يعربون 
الرافد االأ�شا�شي  لطريان امللكية االردنية  
     وبينا وو�شحنا باإ�شهاب مدى التكاملية 
بني البلدين ال�شقيقني من حيث ا�شتفادة 
اعاله   املذكورة  املجاالت  من  اليمنيون 
الخواننا  وامل�شالح   ا�شتفادة  وكذلك    »«
من  الها�شمية   االردنية  اململكة  يف 
من  اليمنيون  اخوانهم  ينفقة   ما  خالل 
وامل�شت�شفيات  اجلامعات  يف  �شعبة  عملة 
واملنتزهات ال�شياحية وكذلك اال�شتثمار 
يف  تواجدهم  خالل  وغريها  والتجارة 
االرا�شي االردنية وما لذلك من حتريك 

ل�شوق العمل مبختلف جماالتة
حول  و�شفافية  بو�شوح  حتدثنا  ثم 
االجراءات وال�شروط التي فر�شت علي 
معامالت  من  له  ومايتعر�شون  اليمنيون 
غري طيبة  وم�شايقات   وا�شتغالل  نتيجة  
ظروفهم  احلالية  وقد متثلت  اهم تلك 

الق�شايا يف :
�شلطات  من  احل�شن  غري  التعامل    -١
او  الو�شول  عند  عليا  امللكة  مطار 
�شواء  عام  ب�شكل  اليمنيون  مع  املغادرة 
اي  من  القادمون  او  اليمن  من  القادمون 
  »« الرتانزيت   »« وكذلك  اخري   دولة 
والطوابري  الفرز  وعمليات  وامل�شايقات 
الطويلة  والتحقيقات و�شحب اجلوازات 
ل�شاعات  واإبقائهم  التا�شريات   والغاء 

بالدخول  لهم  ال�شماح  وعدم  طويلة 
بانتقا�س  اليهم  واحلديث  ال�شاالت  ايل 

وتاأخري  و�شولهم ايل الطائرات.           
٢- املعاملة ال�شيئة  جدا من قبل موظفي  
  « االردنية  امللكية   « الطريان  �شركة 
واأكدنا  ُيطاق   ال  حد  ايل  و�شلت  والتي 
هذة  كون  ال�شديد  اندها�شنا  علي 
الزبون  يدفع   »« بحتة    جتارية  خدمة 
يح�شل  ان  يجب  لذا  التذكرة   قيمة 
ان  اىل  وا�شرنا   »« ممتازة  خدمات  علي 
الرافد االأ�شا�شي ل�شركة الطريان امللكية 
االردنية يف الواليات املتحدة االمريكية 
هم  االأمريكيون - اليمنيون اال ان هناك 
اخلدمات  ورداءة   �شوء  علي  اجماع 
�شوء  وكذلك  ال�شركة  من  املقدمة 

ومكاتب  ومندوبني  املحطة  مدير  تعامل 
ال�شركة يف الواليات االمريكية املختلفة 
كالفورنيا   - مت�شجن   - نيويورك  منها 
الواليات  وكذلك تعر�س  -  وغريها من 
لل�شياع   امل�شافرين  وحقائب  اأمتعة 
واأخذها  اغرا�شهم   وفقدان  والتاأخري 
يف  اخلدمات  تقدمي  وعدم  احلقائب  من 

حدها االأدين 
يف  والتخفيف  باملراجعة   طالبنا   -٣
التا�شريات واالقامة  االجراءات يف منح 
ماكانت  ايل  االو�شاع  عودة  وامكانية 
علية  و التي�شري والت�شهيل يف االجراءات 
التي  الغرامات  يف  املبالغة  ايل  وا�شرنا 

تفر�س علي اليمنني .
�شفارة  يف  اال�شقاء  اأكدوا  جانبهم  من 
ال�شقيقة  الها�شمية  االردنية  اململكة 
االأخوية  الثنائية  العالقات   عمق  علي 
ال�شقيقني  البلدين  بني   وتعزيزها 

واأوا�شر القربي 
الوا�شحة  التوجيهات  علي  واأكدوا 
ابن  الثاين   /عبداهلل  امللك  جلاللة 
احل�شني  بت�شهيل وتقدمي كافة اخلدمات 
معاملة  ومعامالتهم  اليمنيني  الخوانهم 
بنف�س  يح�شون   اليمنيون   وان  خا�شة 

معاملة االردنيون  
تطرقت  التي   التفا�شيل  كافة  ونقا�شنا 
اليها م�شريين اىل انها قد تكون ت�شرفات 
 »« االردنية  اململكة  اأبدًا  المتثل  فردية 
عن  وعربوا   »« علية  اأكدت  الذي  االمر 
بت�شجيل  قاموا  حيث  ال�شديد  اأ�شفهم 

كافة النقاط التي طرحناها واأكدوا لنا 
وزارة  مبخاطبة  �شيقومون  انهم  بو�شوح 
املعنية   واملوؤ�ش�شات  االردنية   اخلارجية 
يف  اليها  تطرقنا  التى  الق�شايا   ملعاجلة 

اقرب وقت ممكن 
اخري   لقاءات  عقد  علي  اتفقنا  كما 
لقاء بني  لعقد  الرتتيب  اي�شا  واقرتحنا 
مكاتب  وا�شحاب  والنا�شطني  املهتمني 
القن�شلية   مع  اليمنيون  ال�شفريات 
اأية  ملناق�شة  االردنية  اململكة  ب�شفارة 
رحب  حيث    - وق�شايا     اأ�شكاليات 

ا�شقائنا بعقد اللقاء ..
ومتنياتنا  جدًا   ممتازًا   اللقاء  كان   «
اخلري  اهلل  ون�شال  بالتوفيق  للجميع 

لليمن واليمنيون 
ملمو�س  تغيري  اهلل  باذن  و�شتالحظون 
االأيام  خالل  واملعاملة  االجراءات  يف 

القادمة 
�شاهم  من  لكل  والتقدير  ال�شكر   ،  »«
وي�شاهم  و�شي�شاهم يف طرح وحللت هذة 
ت�شهيل  علي  والعمل  واإبرازها  الق�شايا 
االجراءات واي�شال �شكاوي اليمنيون »««  
القادم  اال�شبوع  لنا  �شيكون  اهلل  وباذن 
حلللت   اجلزائر  يف  اال�شقاء  مع  لقاء 

ق�شايا التا�شريات  وباهلل التوفيق »«
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المريكية: امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  اجل��ال��ي��ة  واأب��ن��اء  ال��وط��ن  لب��ن��اء  ور�ضائلكم  اأ���ض��وات��ك��م  اأو���ض��ل��ن��ا 
ال�ضتاذ عادل ال�ضنيتي نائب ال�ضفر يف امريكا والقائم باعمال ال�ضفر �ضابقا يتابع مو�ضوع اليمنيني يف الردن

النتحارية العمليات  نافذة  من  ال�ضامية”  “الدولة  لتدخلها  “املكا”  يف  “الباب”  من  تخرج   “القاعدة” 
اخلا�ضة والمريكية  والماراتية  ال�ضعودية  للقوات  الع��داد  حُمكمة  م�ضيدة  انها  النا�ضفة..  والح��زم��ة 

اأمريكيني بخراء  ت�ضتعني  واإ�ضرائيل  �ضخ�ضًيا  الفل�ضطينيني  برتحيل  اأمر  غوريون  بن   وثيقة: 
واأحفادهم اأبنائهم  دون   8491 ع��ام  ُه��ج��روا  ال��ذي��ن  لج��ئ:  كلمة  معنى  تعريف  لإع���ادة 

تقوده  الذي  العربي  التحالف  قوات  احتفال 
قوات  باإخراج  ال�شعودية  العربية  اململكة 
القاعدة من مدينة املكال، عا�شمة ح�شرموت، 
عملية  وهي  ا�شابيع،  ثالثة  اال  تدم  مل 
�شعودية  قوات  فيها  �شاركت  التي  “التحرير” 
حكومة  قوات  جانب  اىل  خا�شة،  واماراتية 

املنفى يف الريا�س.
ان�شحبت  “القاعدة”  لتنظيم  التابعة  القوات 
قوات  اليها  لتعود  الباب،  من  املدينة  من 
“الدولة اال�شالمية” من النافذة، االمر الذي 
ان  فبعد  جديد،  من  االوراق  خلط  اىل  ادى 
“القاعدة”  تقاتل  القوات اخلا�شة  كانت هذه 
“الدولة  باتت االآن تقاتل اي�شا قوات زميلتها 

اال�شالمية” االكرث خطورة.
مزدوج  هجوم  على  املكال  �شكان  افاق  اليوم 
احد  يف  للمجنديني  جتمعا  االول  ا�شتهدف 
انتحاري  فجر  حيث  االمن،  قوات  مراكز 
حزامه النا�شف يف و�شط هوؤالء املجنديني، مما 
اآخرين،   60 وا�شابة  منهم،   13 قتل  اىل  ادى 
“للعميد  موكبا  فا�شتهدف  الثاين،  الهجوم  اما 
مما  ح�شرموت،  امن  مدير  العوبثاين،  مبارك 
وا�شابة  مرافقيه،  من  �شتة  مقتل  اىل  ادى 

العميد ا�شابات بالغة.
“الدولة اال�شالمية” ومقاتليه  و�شول تنظيم 
لقوات  �شيء  فاأل  ح�شرموت  مدينة  اىل 
التي  االمريكية،  ولنظريتها  العربي،  التحالف 
و�شلت بهدف تاأمني العا�شمة املكال، ومت�شيطها 

من قوات “القاعدة” التي �شيطرت عليها الكرث 
من عام، فلم يكن معروفا قبل هذين الهجومني 
وقوفه  عن  “الدولة”  تنظيم  اعلن  اللذين 
قاعدة  واقام  املنطقة،  اىل  و�شل  انه  خلفهما 
تقول  التي  النظرية  يوؤكد  الذي  االمر  فيها، 
املدن  “حترر”  العربي”  “التحالف  قوات  ان 
اجلنوبية، لكي تخ�شرها لتنظيمي “القاعدة” 
و”الدولة”، وقد �شحت هذه النظرية عمليا يف 

عدن، وها هي تتاأكد يف املكال.
اجلهادية  اجلماعات  لهجمات  الت�شعيد  هذا 
ف�شل  عن  االنباء  تواتر  مع  يتزامن  املت�شددة، 
يف  املتورطة  االطراف  بني  الكويت  مفاو�شات 
احلرب اليمنية، وهي املفاو�شات التي ترعاها 
مل  ال�شطور،  هذه  كتابة  فحتى  املتحدة،  االمم 
امللك  ال�شيد عبد  يتم حتقيق اي تقدم، واتهم 
بال�شعي  ال�شاحلي”  “احلوثي  الوفد  املخاليف 
بتنفيذ  التزام  اي  يريد  وال  فقط،  احلكم  اىل 
ا�شلحته  وت�شليم  الدويل،  االمن  جمل�س  قرار 

الثقيلة.
با�شم  املتحدث  ع�شريي،  احمد  ركن  العميد 
اجلوي  الق�شف  باأن  هدد  التحالف،  قوات 
و�شيكون  املفاو�شات،  انهيار  حال  يف  �شيعود 

م�شحوبا هذه املرة باقتحام �شنعاء.
�شدور  دون  فعليا  انهارت  الكويت  مفاو�شات 
االنهيار،  هذا  حدوث  عن  ر�شمي  اعالن 
“عا�شفة  وطائرات  العربي  التحالف  وقوات 
هي  واحدا،  حتالفا  تقاتل  كانت  حزمه” التي 

“ال�شاحلي احلوثي” بات عليها االآن  التحالف 
ودموية،  خطورة،  اكرث  “كوكتيال”  تقاتل  ان 
و”الدولة  “القاعدة”  حتالف  بذلك  ونق�شد 
يف  غاية  مهمته  يجعل  مما  اال�شالمية”، 

ال�شعوبة.
اال�شالمية”  “الدولة  تفجريات  ا�شتمرت  اذا 
على الوترية نف�شها يف اليمن، �شماله وجنوبه، 
ال�شيا�شية  وقياداته  ع�شريي  العميد  فان 
“احلوثي  التحالف  ايام  على  �شيرتحمون 

“نزهة”،  قتاله  �شيبدو  الذي  ال�شاحلي” 
باملقارنة مع قتال مقاتلي “الدولة اال�شالمية” 
هذه  حظ  �شوء  فمن  “القاعديني”،  وحلفائهم 
القيادة ان التنظيمني اللذين يقاتالن بع�شهما 
�شورية  ومناطق  الزور  ودير  حلب  يف  البع�س 
اخرى، يعي�شان حالة من الوئام فيما بينهما يف 
جنوب اليمن، ح�شب معظم التقارير االعالمية 

واالمنية.
اليمنية  لالزمة  �شيا�شي  حل  اىل  الو�شول 

كل  مت�شك  ب�شبب  بال�شعوبات  حمفوف 
وا�شتخدام  ومطالبه،  ب�شروطه  طرف 
باالمريكان،  واال�شتعانة  احلديدية  القب�شة 
اجلماعات  على  للق�شاء  مارينزهم،  وقوات 
م�شتحيلة،  �شبه  مهمة  املت�شددة  “اجلهادية” 

عالوة على كونها مكلفة للغاية ماديا وب�شريا.
هذه  من  املكان  هذا  يف  و�شهرين  عام  قبل  قلنا 
بجنوبه  اليمن،  ان  اليوم”  “راي  ال�شحيفة 
اهل  ي�شدقنا  مل  الغزاة،  لكل  مقربة  و�شماله، 
ان  واعتقدوا  وا�شدقائهم،  احلزم”  “عا�شفة 
التدخل يف اليمن �شيكون م�شاألة ايام او ب�شعة 
ا�شابيع على االكرث، وها هو يدخل عامه الثاين 

بزخم اكرب.
والق�شف  حتما،  �شتنهار  الكويت  مفاو�شات 
اجلوي �شيعود، او هذا هو االكرث ترجيحا، مع 
فارق ا�شا�شي، ان اليمنيني تعودوا على احلرب، 
ميكن  ما  لديهم  ولي�س  معها،  يتعاي�شون  وبداأوا 
املتدخلني  االآخرين  و�شع  بينما  يخ�شروه،  ان 

ع�شكريا عك�س ذلك متاما.
اليوم” “راي 

العربّي  ال�شعب  اإ�شرائيل ترتكب املجازر بحّق  زالت  ما 
قبل  من  وخمٍز  ُمريٍب  �شمٍت  ظّل  يف  الفل�شطينّي، 
الغربّية  الدولة  اأّما  واالإ�شالمّية،  العربّية  االأمتني 
خجوٍل،  ب�شكٍل  املجازر  باإدانة  فتقوم  الـ”ُمتح�شّرة” 
اإ�شرائيل  حّق  من  اأّنه  على  الت�شديد  تن�شى  اأْن  دون 
هذا  الفل�شطينّي.  الـ”اإرهاب”  اأمام  نف�شها  عن  الدفاع 
قبل  بداأ  ال�شهاينة  قبل  من  املجازر  ارتكاب  االأ�شلوب، 
الدالئل  جميع  وح�شب  العربّية،  الدولة  قيام  اإعالن 
“اجلي�س  قبل  من  عاليٍة  بوتريٍة  �شي�شتمر  واملوؤ�ّشرات 
دولة  اأركان  يت�شّدق  كما  العامل”،  يف  اأخالقّية  االأكرث 

االحتالل.
اإ�شرائيل  اأمام  مفتوحة  الطريق  العاّمة،  املح�شلة  ويف 
لالإيحاء باأنّنا اأمام ق�شية تتعار�س فيها �شهادة ال�شهود، 
ونتيجة ذلك، يكون الفاعل فيها جمهواًل، بل مل تنته 
حربها  اإ�شرائيل  توا�شل  بل  احلد،  هذا  عند  املوؤامرة 
اإْن مل  بتواطوؤٍ وبتخاذٍل عربّي ودويّل،  الالجئني  على 
يُكن اأكرث من ذلك. ومن اأحدث االأ�شاليب يف ذلك �شعي 
املُتحّدة  الواليات  من  بخرباء  باال�شتعانة  اأبيب  تل 
الجئ.  كلمة  معنى  تعريف  اإعادة  بهدف  االأمريكّية، 
مبعنى اأن تقت�شر هذه ال�شفة على الذين ُهجروا عام 

واأحفادهم. اأبنائهم  دون   ،1948
اإنه  اأنه يراد التمهيد للقول  والوا�شح من هذه اخلطة 
ا اأّن جزًء  مل يعد هناك الجئون بعد موتهم، وخ�شو�شً
كبرًيا منهم توفوا، والباقون بلغوا من العمر عتيا. اأّما 
احلّق الوطنّي وال�شخ�شّي لكّل هوؤالء، فال ين�شحب على 

االأبناء واالأحفاد.
العامل  �شهد  فقد  مفاجًئا،  يكون  اأْن  ينبغي  ال  تقدم  ما 
وال�شوت،  بال�شورة  موثقة  جمازر  �شنتني  نحو  قبل 
ومدفعيته،  االإ�شرائيلّي  اجلي�س  طريان  �شالح  ارتكبها 
�شيف  يف  غّزة  قطاع  على  الرببرّي  العدوان  خالل 
مكتملة:  اجلرمية  عنا�شر  اأّن  اأْي   ،2014 العام 
باالآالف.  وال�شحايا  موثقة،  واالأداة  معلوم،  الفاعل 
الوزراء  رئي�س  اعتلى  بعد ذلك؟  النتيجة  كانت  فماذا 
املتحدة،  االأمم  من�شة  نتنياهيو،  بنيامني  االإ�شرائيلّي، 
وف�شائل  االإ�شالمية-حما�س  املقاومة  “حركة  حمماًل 
واالأّهم  املجازر.  هذه  م�شوؤولية  الفل�شطينية  املقاومة 

اأّن الدول الكربى واملوؤ�ش�شات الدولية مل حترك �شاكًنا، 
اإ�شرائيل  لوم  �شقف  يتجاوز  وال  فبخجل  حدث  واإن 
بطريقة  رّدت  اأْو  املفرطة،  القوة  ا�شتخدامها  على 
حق  تاأكيد  ن�شيانهم  عدم  مع  اإاّل،  لي�س  تنا�شبية  غري 

اإ�شرائيل يف الدفاع عن نف�شها.
ال�شعب  تهجري  عالقة  اأّن  ُيخفى  ال  ذلك،  على  عالوة 
هو  العربية  الدولة  باإعالن  اأر�شه،  من  الفل�شطيني 
عالقة املقدمة ال�شرورية بنتيجتها. فلم يكن باإمكان 
دولتهم،  اإقامة   )1948 )يف  �شهيويّن  األف   650 نحو 
يف ظل وجود نحو 900 األف فل�شطيني )�شمن ما ُعرف 
اإ�شرائيل(. ونتيجة ذلك، كان على  الحًقا با�شم دولة 
باجتاه  اإ�شرتاتيجّي  خيار  تبّني  ال�شهيونية  املنظمات 

حتقيق ما كان مر�شوًما من اأهداف.
عن  العزوف  تختار:  اأن  عليها  كان  فقد  ذلك،  وعلى 
الرتكيبة  نتيجة  االإ�شرائيلية  الدولة  قيام  اإعالن 
كان  اخليار  هذا  لكن  اآنذاك.  لفل�شطني  الدميغرافية 

االإ�شرتاتيجّي  الهدف  مع  يتعار�س  لكونه  ا  مرفو�شً
بنب  املتمثلة  قيادتها  وقناعة  ال�شهيونية،  للحركة 

غوريون باإمكانية حتقيق هدف اإقامة الدولة.
الثاين، تاأجيل اإعالن قيام الدولة اإىل مرحلة الحقة. 
لكن ذلك كان يعني اأّنهم �شيعودون اإىل مواجهة املع�شلة 
يف  �شتبقى  الفل�شطينية  االأغلبية  لكون  الحًقا،  نف�شها 
تلك  يف  الحت  التي  الفر�شة  اأّن  اإىل  اإ�شافة  وطنها، 
وفق  مفتوحة  بقاءها  ي�شمن  ما  يوجد  ال  املرحلة 

ح�شابات تلك املرحلة.
قائمة  القومية،  ثنائية  دولة  اإقامة  الثالث،  واخليار 
للطرف  اأرجحية  مع  فل�شطينّي،  يهودّي-  توازن  على 
الهدف  مع  ا  اأي�شً يتعار�س  اخليار  هذا  لكن  الثاين. 
جلهة  وجودية،  خماطر  على  ينطوي  كما  ال�شهيوين، 
الدميغرايف  الواقع  ظل  يف  �شهيونية  دولة  اإقامة  اأّن 
موقوتة  قنبلة  على  بناء  د  �شَيّ كمن  ي�شبه  اآنذاك، 
اخليار  اأّما  كله.  البناء  وتهدم  تنفجر  متى  يعرف  ال 

تهجريه.  اأْو  الفل�شطيني  ال�شعب  اإبادة  فكان  الرابع، 
من  ُبّد  ال  �شار  ممكنة،  غري  التاّمة  االإبادة  كانت  وملّا 
يف  الرعب  لبث  وا�شتغاللها  مدرو�شة  جمازر  ارتكاب 
�شفوف �شكان القرى واملدن لي�شعروا اأّنهم اإذا مل ينجوا 
باأنف�شهم �شيواجهون امل�شري نف�شه. على هذه اخللفية، 
�شة ملا  لي�س اأمًرا عابًرا اأْن تنفذ جمزرة دير يا�شني املوؤ�ِشّ
تالها من جمازر وتهجري، قبل نحو خم�شة اأ�شابيع )9 
“مايو”  اأيار   14( اإ�شرائيل  دولة  اإعالن  على  ني�شان( 
االآالف  مئات  املجزرة  بعد  ُهجر  وهكذا   .)1948
ال�شهاينة  من  االآالف  مئات  ليبني  الفل�شطينيني،  من 
الوحيد  اخليار  التهجري  بات  وبالتايل  بعدها،  دولتهم 
ال�شياق  يف  الدولة.  الإقامة  ال�شهيونّية  احلركة  اأمام 
“هاآرت�س" اإىل  يف  حزقاين  �شاي  الباحث  اأ�شار  عينه، 
املو�شوع،  بحث  يف  تعمقوا  الذين  املوؤرخني  معظم  اأّن 
اأظهروا اإثباتات باأّن بن غوريون كان على علٍم وب�شكٍل 

مبا�شٍر بعمليات ترحيل فل�شطينيني، بل �شادق عليها.
بن  جانب  من  كلفوا  الذين  الباحثني  اأّن  وي�شيف 
عن  كاملة  �شورة  ُيقّدموا  مل  البحث،  و�شع  غوريون 
مل  اإذ  الالجئني،  ق�شية  خلق  يف  اإ�شرائيل  م�شاهمة 
االعرتاف  على  املا�شي  القرن  �شتينات  يف  اأحد  يجروؤ 
العلني باأن اإ�شرائيل هّجرت الفل�شطينيني. لكن اليوم، 
وبعد اتفاقات اأو�شلو واأبحاث املوؤرخني اجلدد، مل تعد 
الرواية االإ�شرائيلية الر�شمية )عن النزوح الطوعي( 

هي وحدها ال�شائدة يف اإ�شرائيل.
يف  يعد  مل  اجلدل  باأّن  اال�شتنتاج  اإىل  الكاتب  وخل�س 
الفل�شطينيني  بتهجري  االإ�شرائيلّي  اجلي�س  قيام  �شاأن 
للمهجرين  ي�شمح  مل  اأّنه  اأْو   1948 عام  منازلهم  من 
بالعودة اإىل ديارهم، اإمنا يتناول �شوؤااًل مفتوًحا: هل 
و�شع بن غوريون خطة وا�شحة املعامل لتنفيذ عمليات 
اإىل  مفتقًرا  يبقى  ال�شوؤال  هذا  اأّن  واأ�شاف  الرتحيل. 
جواب طاملا وا�شلت الرقابة الع�شكرية اإطباق قب�شتها 

على اأر�شيف الدولة.



 Nouh Trevol ال�شهري   الأمريكي  الأعالمي  عنها  قال 
بعدائه  اأ�شتهر  الذي  ترامب  الرئا�شي  املر�شح  علي  يجب  انه 
وطلب   . عن�شرايته  عن  فورا  يتوقف  كي  يرايها  بان  للم�شلمني 
وكرمها  املا�شي  نوفمرب  يف  مقابلتها  اوباما  المريكي  الرئي�س 
بان كي مون يف الأمم املتحدة . واأ�شتحقت عن جدارة لقب روزا 

بارك�س العرب .
والطالبة  ربيعا  وع�شرون  الثالثة  ذات  ال�شابة   فرنا 
اأ�شالميا  مثال  اأ�شبحت  العريقة   هارفارد  بجامعة  باملاجي�شرت 

يدعو للفخر يف بلد التعددية واحلرية امريكا .
وهي اأول م�شلمة واأول عربية واأ�شغر من ح�شل علي جائزة 
املنظمة  ان�شاء  منذ   AWARD Posse scholar star
من خم�س ع�شر عاما . �شلمتها اجلائزة يف حفل كبري حظي بتغطية 
 Deborah Bial وا�شعة من و�شائل العالم العاملية ال�شيدة

رئي�شة منظمة posse foundation ال�شهرية .
والعالم  ال�شيا�شية  رجال  من  كبري  عدد  ح�شرها  احلفل 
 ABC ومقدمو برامج التوك �شو المريكية .و رئي�س حمطة ال
الأ�شهر  المريكي  والعالمي   News Harry Smith

NOUH TREVOL
 Ny اأقل من 24 ياعة مت تكرميها مرة اأخري من قبل  وبعد 
City government و رئي�شة مقاطعة كوين فى نيويورك 
ومت ت�شليمها �شهادات تقدير �شيناتور Toby Ann وبح�شور 
بح�شور   Melinda Katez نيويورك  مقاطعة  رئي�شة 
مقاطعة  با�شم  واملتحدثة   Toby Ann نيويورك  �شيناتور 
منظمة  دور  عن  والتكرمي   Nily Rozic بالكونغر�س  كوين 
اأ�ش�شهامن 5 �شنوات.... خلدمة الفتيات امل�شلمات  wise التى 
�شفحة  تاأ�شي�س  عن  وكذلك  واوروبا....  واأمريكا  بنيويورك 
Hijabi of NY عن دور املنظمة فى اخلدمات الجتماعية 
امل�شلمة  للجالية  املنظمة  تقدمها  التى  وال�شحية  والنف�شية 
..وقد  واجلامعية  الثانوية  املرحلة  �شن  فى  ال�شابات  وخا�شة 
اأ�شاد اجلميع بدرو املنظمة التى بداأت بداأت بتقدمي خدمات ل13 
منظمة  من  تتحول  و  لتن�شر  بروكلني  فى  باأوىل  ال�شنة  فى  قناة 
داخل  فروع   7 اأكرث من  لدينا  اإىل منظمة  تخدم جالية حمدودة 
اأمريكا وفرعني فى اروربا.. واجلدير بالذكر اأن هذه املنطقة قد 
ح�شلت من قبل على عدد كبري من اجلوائز اأهمها جائزة الأمم 
 running star اجتماعية وجائزة  منظمة  املتحدة حل�شن 
احلركة  موؤ�ش�شة  اأن  بالذكر  واجلديد   for leader ship
ال�شتاذة رنا عبد احلميد اجتهت مبا�شرة بعد ا�شتالم اجلوايز 
الزعرتى  خميم  ايل.  املتحدة  الأمم  املراأة  جلنة  مع  الأردن  اإىل 
للنازحني بالأردن مل�شاعدة الالجئني وتقدمي اخلدمات النف�شية 
الأمم  من  لها  مقدم  عر�س  رف�شت  اأن  لهم.بعد  والجتماعية 
و�شط  تكون  اأن  وف�شلت  نيويورك  مكتب  فى  بالعمل  املتحدة 

اأهالينا فى املخيم لتقوم بدورها احلقيقى هناك. .
اأختارت امل�شرية  واجلدير بالذكر ان  منظمة المم املتحدة 
ال�شابة رنا عبداحلميد )23( عام . كم�شئولة عن خميم الزعرتة 

لالجيئن ال�شوريني علي احلدود الردنية .
الدعم  تقدمي  عن  م�شئولة  ال�شابة  املفو�شة  �شتكون  حيث 

املادي والنف�شي واملعنوي لالجئات ال�شوريات باملخيم.
هي   احلميد  عبد  رنا  ال�شابة  النا�شطة  ان  بالذكر  اجلدير 

 wise موؤ�ش�شة منظمة
وهى منظمة  ن�شاأت من 5 �شنوات لتعليم الفتيات امل�شلمات  
و�شائل  الدفاع عن النف�س �شد اى حتر�س ناجت عن العن�شرية 
ب�شبب احلجاب وكان عدد الفتيات التى ان�شم اىل الربنامج 15 
كن  �شنوات   5 .وبعد  ال�شالمية  املراكز  اأحد  بدروم  فى   . فتاة 
العمل ا�شتطاعت  wise اأن تكون حمل اأنظار الكثري من املواقع 
الوليات  فى  مراكزها  انت�شرت  اأن  بعد  واجلرائد  واملنظمات 
وا�شنطن   و  وتك�شا�س   ونيوجري�شي   نيويورك  ..فى  املتحدة 
اأيدن  اإىل بالد اأخرى مثل  مدريد  و  وبو�شطن   بل وتعدت ذلك 

بورج
ال150  الربنامج  من  امل�شتفيدين  الفتيات  عدد  وجتاوز 
كامل  تاأهيل  لي�شمل  ل  املنظمة  ن�شاط  تو�شع  وكذلك  عام...  كل 

للفتيات . فقدمت لهم wise كور�شات فى  
 Public  speech

وبرامج عن التوعية ال�شحية  وبرامج عن اختيار اجلامعة 

والوظيفة املنا�شبة وغريها 
مما جعل املنظمة حت�شل على عديد من اجلوائز  من عديد 
Wise مت دعوتها حل�شور  من املنظمات يذكر انه مت  منظمة 
موؤمتر القمة للمراأة والفتاة فى العامل لعام 2016 والذى يقام 
فى البيت الأبي�س كل عام وبح�شور ال�شيدة الأوىل ..وي�شم هذا 
املوؤمتر العديد من املنظمات المريكية والغربية املعنية ب�شوؤون 
املراأة والتحديات التى تواجهها يف العامل وهذه املرة الأوىل التى 
 Wise تدعى منظمة م�شلمة فى امريكا لهذا املوؤمتر وان تكون

ممثلة للمراأة امل�شلمة فى املوؤمتر .
املقابالت  من   العديد  يف  احلميد  عبد  رنا  جنم  ملع  وكما 

التلفزيونية  وال�شحيفة مع العديد من القنوات مثل 
 associated Press

Cbs
huffpost.com

mic.artic

Washington post   top
 Women of the world

NY time
منهاتن فار�س  وقناة   Abc news
hejaby of NY كذلك نال موقع

التى  التحديات  WISE  ويتحدث عن  والذى هو جزء من 
قامت  حيت   الكثريين  اهتمام  بنيويورك  املحجبة  الفتاة  تقابل 
جريدة elle وهى ا�شهرجريدة  ازياء,ومو�شة بالعامل بو�شع 
�شور  املنظمة والفتاة بالزى ال�شالمى �شفحة اأوىل  لأول مرة 
تلفزيونية مع  رنا عبد  فى تاريخ املجلة ملحق مبقال ومقابلة 

 wise احلميد  موؤ�ش�شة  ورئي�شة
وا�شع    انت�شار  ..و  املنظمة  حول  اإعالمية  �شجة  اأثار  مما 
للمقال واملقابلة على اكرث من 20  موقع   اأمريكى واروبى هذا 
وكندا   لندن  فى  لها  اآخر  فرع  ان�شاء   على  الآن  املنظمة  وتعمل 

حيث اأكرب جتمع للم�شلمات  .
رنا  الجتماعية  للنا�شطة  اجلريدة  ا�شرة  وتتمني  هذا 
الفتيات  تكت�شف  ان  اأملني   . والتوفيق  التقدم  كل  عبداحلميد 
قريبا  احلميد  عبد  رنا  حترك  التي  القوة  �شر  اأمريكا  يف  العرب 

وقريبا جدا .
احمد مراد
كاتب �شحفي  مقيم بنيويورك
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�شبت     ٩ �شباحا اىل ٩ م�شاءا

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�شكنات
خدمة قيا�س �شغط الدم وفح�س ال�شكري

معدات طبية واجهزة قيا�س ال�شكر وال�شغط
جميع انواع العطور وم�شتح�شرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�شات خا�شة للم�شينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�س االأفالم 

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�شمي

DDS

DDS

و�شتكون الزيارة االأوىل جمانا ... واأهال و�شهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

Tel : (718)333-5898  / ( 718)333-5899

E-mail : braces@bkortho.com
www.bkortho.com

احلائز على�شهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�شا�س تقومي االأ�شنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�شا�س طب االأ�شنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

Dr. Tarek Korban, D.M.D,M.O

�ضر القوة التي حترك رنا عبد احلميد ؟؟؟
روزا بارك�س العرب التي طلب اأوباما مقابلتها رف�ضت العمل يف مكاتب الأمم املتحدة
!!! �����ض����وري����ا  يف  ال����اج����ئ����ات  مل���خ���ي���م���ات  ال�����ذه�����اب  وف�������ض���ل���ت 

اعالن ال�شحاب ال�شركات واملحالت
اىل ا�شحاب ال�شركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�شحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�شحاب ال�شركات واملحالت االت�شال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

حلويات مغربية حلويات م�شرية حلويات �شامية كنافة نابل�شية بقالوة م�شكلة  وربات بالق�شطة

تهنئكم بحلول �شهر رم�شان املبارك
وكل عام وانتم بخري

6812 5th Ave. Brooklyn,NY 11220
Tel: 718-748-1214       Fax: 718-748-6148

www.nablussweets.com

حلويات نابل�س



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

by checks money orders or certified checks.
 Payment must be mailed to :

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

Tel:917-488-9650.
  or: 646-294-1237.

email: ghorbanews1@yahoo.com
  Please don›t make any payment to any one else,

only if you been notified by Ghorba news .
 We will not be responsible for any payment to

personal
or any one else.

 Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

 املذكور اأعاله والتعامل املبا�شر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�شوؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خالل التعامل 

مع اأ�شخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�شتف�شار يرجي التوا�شل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�شابق ذكرهم وذلك حر�شا علي �شالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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تداوالت  نهاية  يف  عربية  بور�شات  �شت  هبطت 
املحفزات  غياب  ا�شتمرار  مع  االأحد،  اليوم 

االإيجابية الداعمة على �شعود االأ�شهم.
وقال اإ�شالم عبد العاطي، ع�شو اجلمعية امل�شرية 
“كان هناك تفاوت ملحوظ  للتمويل واال�شتثمار، 
هو  الرتاجع  كان  واإن  االأ�شهم،  اأ�شواق  اأداء  يف 
املحفزات  غياب  ب�شبب  رمبا  الغالبة،  ال�شمة 

ومو�شم العطالت ال�شيفية وقدوم �شهر رم�شان”.
مع  هاتفي  ات�شال  يف  العاطي  عبد  واأ�شاف 
االأنا�شول، “نعتقد اأن اأ�شعار النفط �شتحدد م�شري 
اأ�شواق االأ�شهم يف تداوالت الغد، ولكن �شيظل هذا 
مرهون بعدم ظهور اأية اأنباء �شلبية قد تعكر �شفو 

املتعاملني”.
وحتوم اأ�شعار النفط حاليًا حول م�شتوى 50 دوالرًا 
للربميل، وتظهر ح�شابات – اأجرتها االأنا�شول – 
“ناميك�س  االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود  ارتفاع 
االأ�شبوع املا�شي بن�شبة %1.9 اإىل 49.33 دوالرًا 
على  ال�شابع  لالأ�شبوع  ارتفاعه  موا�شاًل  للربميل، 
التوايل، بينما زادت عقود خام “برنت” القيا�شي 

بن�شبة %1.2 اإىل 49.32 دوالرًا للربميل.
العامل  يف  االأكرب  ال�شعودية  بور�شة  وجاءت 
هبوط  مع  اخلا�شرة  االأ�شواق  �شدارة  يف  العربي، 
عند  ليغلق   0.83% بن�شبة  الرئي�س  موؤ�شرها 
6428.39 نقطة، مدفوعًا برتاجع اأ�شهم امل�شارف 

وال�شناعات البرتوكيماوية.
موؤ�شرها  تراجع  مع  البحرين  بور�شة  وهبطت 
 1092.02 عند  ليغلق   0.61% بن�شبة  الرئي�س 
العربية  “املوؤ�ش�شة  �شهمي  تراجع  مع  نقطة 
بنحو  لالأ�شواق”  البحرين  و”جممع  امل�شرفية” 

الرتتيب. على  و0.63%   8.86%
ونزلت بور�شة م�شر مع ت�شررها من تراجع االأ�شهم 
القيادية، وهبط موؤ�شرها الرئي�س بن�شبة 0.6% 
ليغلق عند 7486.13 نقطة و�شط عمليات بيعية 

للموؤ�ش�شات االأجنبية والعربية.

قطر  بور�شة  وتراجعت 
ل�شغوط  تعر�شها  مع 
جني  بهدف  بيعية 
موؤ�شرها  ونزل  االأرباح، 
 0.42% بنحو  الرئي�س 
نقطة   9675.66 اإىل 
اأ�شهم  بهبوط  مدفوعًا 
واملاء”  “الكهرباء 
و”ودام”   2.1% بن�شبة 
بن�شبة  الغذائية 
و”فودافون”   1.87%

بن�شبة 1.25% .
بور�شة  وانخف�شت 
حمدود  بنحو  م�شقط 

الرئي�س  موؤ�شرها  ليغلق   0.41% ن�شبته  بلغت 
للجل�شة  هبوطه  موا�شاًل  نقطة   5890.45 عند 
القطاع  اأ�شهم  هبوط  مع  التوايل  على  الرابعة 
 0.66% بنحو  واخلدمي  وال�شناعي  املايل 

و%0.57 و%0.24 على التوايل.
بن�شبة  ال�شعري  املوؤ�شر  انخف�س  الكويت،  ويف 
%0.07 اإىل 5392.81 نقطة، فيما هبط املوؤ�شر 
نقطة،   356.89 اإىل   0.22% بنحو  الوزين 
القيادية،  لالأ�شهم   ،15 “كويت  موؤ�شر  واأغلق 

مرتاجعا بنحو %0.16 اإىل 830.15 نقطة.
العا�شمة  بور�شة  موؤ�شر  ارتفع  االإمارات،  ويف 
 4297.19 عند  ليغلق   0.32% بن�شبة  اأبوظبي 
نقطة م�شتفيدًا من �شعود اأ�شهم امل�شارف يت�شدرها 
 2.37% بن�شبة  الوطني”  اأبوظبي  “بنك 
 1.33% بن�شبة  االإ�شالمي”  اأبوظبي  و”م�شرف 

و”بنك اخلليج االول” بن�شبة 0.41% .
بن�شبة  املجاورة  دبي  بور�شة  موؤ�شر  زاد  فيما 
ب�شعود  مدفوعا  نقطة   3360.47 اإىل   0.28%
و”بنك  االإ�شالمي”  “دبي  وهي  فقط  اأ�شهم   5
و”دو”  مولز  و”اإعمار  و”اأمان”  التجاري”  دبي 

بني  بن�شب  العقارية  و”اإعمار”  لالت�شاالت 
. و2.8%   1.12%

مع  حمدود  ارتفاع  على  االأردن  بور�شة  واأغلقت 
اإىل   0.01% بنحو  الرئي�س  موؤ�شرها  �شعود 
2107.75 نقطة بدعم رئي�شي من اأ�شهم البنوك.
فيما يلي اأداء البور�شات العربية، بارتفاع اأ�شواق:
 اأبوظبي: بن�شبة %0.32 اإىل 4297.19 نقطة.

دبي: بن�شبة %0.28 اإىل 3360.47 نقطة.
االأردن: بن�شبة %0.01 اإىل 2107.75 نقطة.

فيما انخف�شت اأ�شواق:
 6428.39 اإىل   0.83% بن�شبة  ال�شعودية: 

نقطة.
 1092.02 اإىل   0.61% بن�شبة  البحرين: 

نقطة.
م�شر: بن�شبة %0.6 اإىل 7486.13 نقطة. 

قطر: بن�شبة %0.42 اإىل 9675.66 نقطة.
م�شقط: بن�شبة %0.41 اإىل 5890.45 نقطة.
الكويت: بن�شبة %0.07 اإىل 5392.81 نقطة.

امل�����ح�����ف�����زات غ������ي������اب  ظ��������ل  يف  ع�����رب�����ي�����ة  ب�������ور��������ض�������ات  ������ض�����ت  القادمه������ب������وط  يونيو  يف  الوقود  اأ�ضعار  ترفع  الإم��ارات 
ارتفاع  عن  االأحد،  اليوم  االإماراتية  الطاقة  وزارة  اأعلنت   : اأبوظبي 
على  بناء  القادم  يونيو/حزيران  �شهر  خالل  الدولة  يف  الوقود  اأ�شعار 

متو�شط االأ�شعار العاملية.
اأ�شعار  اأن  االأنا�شول،  عليه  واطلعت  اليوم  لها  بيان  يف  الوزارة،  وقالت 
الغازولني ارتفعت بواقع 8 فلو�س يف اأنواعه الثالثة، لي�شل �شعر “بنزين 
اإىل  �شعبية(  )االأكرث   95 “بنزين  و�شل  فيما  درهمًا،   1.86 اإىل   98

درهمًا.  1.68  91 “بنزين  �شعر  وبلغ  درهمًا،   1.75
وقالت وزارة الطاقة وفق البيان اأن اأ�شعار الديزل زادت بواقع 17 فل�شا 

اإىل 1.77 درهمًا.
28 من كل  وتعقد جلنة متابعة اأ�شعار الوقود بالدولة اجتماعها يف الـ 

�شهر لتحديد اأ�شعار املحروقات لل�شهر الذي يليه.
كانت االإمارات اأعلنت عن بدء حترير اأ�شعار الوقود يف الدولة، اعتبارًا 
لالأ�شعار  وفقًا  للت�شعري  اآلية  واعتماد  املا�شي،  اأغ�شط�س/اآب  مطلع  من 
)امل�شتخدم  اجلازولني  مادتي  االأ�شعار  حترير  قرار  وي�شمل  العاملية، 

كوقود لل�شيارات( والديزل.
الوقود  اأ�شعار  اإن  لالأنا�شول،  النفط،  اأ�شواق  حملل  حيدر،  حممد  وقال 
امل�شتمر  ال�شعود  ب�شبب  القادم  ال�شهر  من  اعتبارًا  ارتفعت  باالإمارات 
ثاين  نوفمرب/ت�شرين  منذ  م�شتوياتها  اأعلى  نحو  عامليًا  اخلام  اأ�شعار  يف 

املا�شي، والتوقعات بانخفا�س املعرو�س من اخلام.
وتظهر  للربميل،  دوالرًا   50 م�شتوى  حول  حاليا  النفط  اأ�شعار  وحتوم 
االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود  ارتفاع  “االأنا�شول”،  اأجرتها  ح�شابات 
للربميل  دوالرًا   49.33 اإىل   1.9% بن�شبة  املا�شي  االأ�شبوع  “ناميك�س 
زادت عقود خام  بينما  التوايل،  ال�شابع على  لالأ�شبوع  ارتفاعه  موا�شاًل 

للربميل. دوالرًا   49.32 اإىل   1.2% بن�شبة  “برنت” القيا�شي 
واأ�شاف حيدر، اأن اأ�شعار الديزل ارتفعت ب�شبب زيادة الطلب على املنتج 

يف دول اأوروبا وال�شني.
والرثوة  والغاز  للبرتول  امل�شاعد  الوكيل  الكعبي،  حممد  اأحمد  وقال 
املعدنية بوزارة الطاقة االإماراتية، اأن زيادة يف اأ�شعار الوقود بالدولة 
نتيجة زيادة الطلب على منتج الديزل يف اأوروبا وتدفق الكميات بدرجة 

اأكرب من ام�شرتدام وروتردام واأنتويرب اإىل فرن�شا.
الطلب على منتج  “كذلك هناك منو يف  االأنا�شول،  وتابع يف حديث مع 
اجلازولني يف ال�شني بن�شبه%7.1 مقارنة بال�شنة املا�شية ل�شهر اإبريل/

ني�شان ب�شبب حت�شن اجلو وزياده مبيعات �شيارات”.



بقلم: �شمدار بريي
�شهر  من  قريب  موعد  يف  ونيف،  ا�شبوع  بعد 
وامل�شلمون  احلج”،  “مو�شم  يبداأ  رم�شان،  ال�شوم 
من اأرجاء العامل �شينطلقون الداء فري�شة احلج 
واملدينة  مكة  مدينتي  يف  املقد�س  االماكن  اىل 
�شت�شتوعب  املرا�شيم،  ذروة  يف  ال�شعودية.  يف 
من  املاليني  ع�شرات  واحدة  دفعة  ال�شعودية 
النا�س. ومن يقيم الفري�شة ميكنه لدى عودته 
للن�شاء(،  حاجة  )او  حاج  بلقب  يتباهى  اأن 
لي�شري اىل عمق مت�شكه مببادىء املعتقد الديني. 
وهم يلب�شون االبي�س، يدور حول حجر الكعبة 
ذات  يف  وال�شيعة،  )االغلبية(  ال�ُشنة  اال�شود، 

املكان وذات الزمان.
اجلي�س  قوات  من  خيايل  عدد  انت�شار  رغم 
دوما  اجلماهريي  احلدث  ينتهي  وال�شرطة، 
االمني،  الراأ�س  وجع  ذروة  هذه  بامل�شائب. 
منع  على  ال�شاعة  مدار  على  احلكم  يعمل  حني 
من  االرهاب.  منظمات  من  والت�شلل  العمليات 
مكانتها  البراز  لل�شعودية  فر�شة  هذه  جهة 
جهة  ومن  املقد�شة،  االماكن  ك�شيدة  اخلا�شة 
ير�شلون  من  على  بالعثور  ملزمون  فانهم  اخرى 

ال�شاءة ا�شتخدام االكتظاظ.
لقد ار�شلت الدعوات هذه ال�شنة يف وقت متقدم 
ا�شتكمال  على  احلجاج  حلث  املعتاد،  من  اكرث 
الرتتيبات. ورغم االزمة بني الريا�س وطهران، 
�شافر  اعداد  فريق  اي�شا.  االيرانيون  دعي  فقد 
من طهران اىل الريا�س الجراء مفاو�شات على 
خم�شة  قبل  يذكر،  وكما  التاأ�شريات.  ا�شدار 
يف  ال�شعودية  ال�شفارة  اقتحام  اعقاب  يف  ا�شهر، 
العالقات،  قطع  عن  �شلمان  امللك  اعلن  طهران، 
مواطنو  ومنع  اجلوية،  الرحالت  وتعطلت 

الدولتني من الزيارات.
وانتهت جولة املحادثات يف الريا�س باالنفجار: 

اتفاق.  دون  جاء  مثلما  عاد  اال�شرائيلي  الوفد 
ال�شلطات  تهديد  اىل  ال�شعودية  و�شارعت 
امام  امل�شوؤولية  �شتتحملون  “انتم  بان  االيرانية 
اهلل عن منع احلجاج من حقهم يف اداء الفري�شة 
“ال  فت�شر:  جهتها  من  طهران  اما  الهامة”. 

يريدوننا”.
ي�شجل م�شتوى الع�شبية بني االجهزة يف طهران 
ال  جديدة.  مقايي�س  يوم  كل  يف  الريا�س  ويف 
هي  الباردة  بالذات  �شوي�شرا  ولكن  ي�شدق، 
دولة  ف�شفارة  الو�شاطة:  مهامة  تلقت  التي 
ال�شوكالته يف طهران �شتكون م�شوؤولة عن ا�شدار 
ال�شفارة  وذات  االلكرتونية،  الدخول  تاأ�شريات 
يف الريا�س �شت�شمن )ح�شب قدراتها املحدودة( 
ما  اذا  ايران،  من  احلجاج  االف  ع�شرات  �شالمة 
يف  قتلوا  ايراين   770 االطالق.  على  جاءوا 
انهيار ج�شر عند مدخ ملدينة  املا�شية يف  ال�شنة 
ال�شحايا  عدد  يف  طهران  رواية  وح�شب  مكة. 

االيرانيني بلغ 2.400.
بني  قوي  و�شيط  مطلوب  االن،  هذا  يبدو  وكما 
الطرفني. لرو�شيا يوجد موطيء قدم يف النوافذ 
االعلى يف طهران ويف الريا�س. بدون بوتني، فان 
االيرانيني �شيبقون يف البيت، والكرة �شتتدحرج 
االن  منذ  تعد  وطهران  �شلمان.  امللك  ق�شر  نحو 
لهجوم اعالمي يركز على امل�س بحقوق االن�شان. 
ال توجد مفارقة اأكرب. فالدولتان حتتالن، حتى 
بدون هذه الق�شية، مرتبتني عاليتني يف قائمة 
يف  طهران  االن�شان:  حقوق  تنتهك  التي  الدول 
املرتبة الثانية يف عدد االعدامات واالعتقاالت 

التع�شفية، وال�شعودية تاأتي بعدها فورا.
القوة  حروب  على  اآخر  موؤ�شر  هي  احلج  ق�شية 
فخلف  النووي.  اتفاقات  عن  تولدت  التي 
النفط  امتيازات  على  معركة  جتري  الكوالي�س 
ايران،  اىل  وال�شناعيني  االعمال  رجال  وتدفق 

واجلمهورية  واململكة  ال�شعودية.  ح�شاب  على 
احتكار  على  املعركة  يف  االظافر  متت�شقان 
يف  العاملية  التجارة  و�شوق  الت�شدير  م�شارات 
النفط. ق�شور الريا�س تعتمل ن�شاطا يف اعقاب 
تعيينات جديدة يف منا�شب اأ�شا�س، وعلى راأ�شها 

الوزير امل�شوؤول عن �شفقات النفط.
“جلنة  رئي�س  غريوا  طهران،  يف  باملقابل، 
الدينية   – ال�شيا�شية  القوة  قاعدة  اخلرباء”، 
جيناتي  اأحمد  فانتخاب  خامينئي.  للحاكم 
اأنباء �شيئة  املتماثل مع التيار املحافظ جدا هو 

فتح  اىل  ال�شاعي  ظريف   – روحاين  للثنائي 
طهران على العامل الكبري. ويطلق جيناتي االن 
بحيث  جناد،  احمدي  حبيبه،  نحو  داهية  غزة 
جيناتي  ولكن  للكامريات.  نف�شه  بتعري�س  يبداأ 
يف  ينجو  اال  اي�شا  هو  ميكنه  ذاته  الت�شعني  ابن 
ثماين �شنوات واليته املحدد له )بعد �شنتني هو 
التايل(. عندما  الذي �شيحدد ويو�شي باحلاكم 
عجوزا،  ياأتي  وجيناتي  مري�شا،  خامينئي  يكون 

فكل �شيء مفتوح.

اطعمة الع�شر احلجري تبطئ ال�شيخوخة!

لفت عامل االحياء االأمريكي مايكل روز يف درا�شاته اىل ان اجل�شم 
ميكنك  اذ  العمر،  من   90 الـ  يبلغ  عندما  ال�شيخوخة  عن  يتوقف 
غذائي  نظام  اتباع  خالل  من  ذلك  قبل  ال�شيخوخة  مظاهر  اإبطاء 
الـ  تتخطى  اأن  مبجرد  احلجري  الع�شر  اأيام  متوفرًا  كان  ما  ي�شبه 
30، وبالطبع باإمكانك تغيري عاداتك الغذائية يف اأي وقت اإذا كنت 

تخطيت هذا ال�شن.
ان  اىل  الربيطانية  ميل”  “دايلي  �شحيفة  لفتت  ال�شياق  هذا  ويف 
االألبان،  ومنتجات  احلبوب  اأكل  عن  ميتنع  القدمي  الغذائي  النظام 
واخل�شروات  البحرية  املاأكوالت  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  االعتماد  ليتم 

والفواكه واملك�شرات.
ووفقًا الأبحاث الربوفي�شور مايكل روز من جامعة كاليفورنيا يت�شمن 
عن  عامني  ملدة  االبتعاد  على  ت�شدد  تو�شيات  الغذائي  النظام  هذا 
االأطعمة امل�شتقة من احلبوب والع�شب مثل االأرز و�شكر الذرة وق�شب 
ال�شكر واأي �شيئ م�شنوع من احلليب. ويو�شي روز اإىل اأن اأن اأج�شامنا 
�شن  يف  اإال  احلديث  الغذائي  النظام  مع  التعامل  على  قادرة  لي�شت 

ال�شباب فقط، لكنه ي�شبب لنا االأمرا�س كلما تقدمنا يف العمر.
يف  القدمي  الغذائي  النظام  ي�شبح   30 الـ  االإن�شان  يتجاوز  اأن  وبعد 

ع�شر الكهوف هو القادر على اإبطاء ال�شيخوخة واإيقافها تقريبًا.

الغذاء اخلارق للقدرة اجلن�شّية …
يعترب “غذاء ملكات النحل”، غذاًء 
غذائية  وقيم  كبرية،  اأ�شراٍر  ذو 
من  العديد  انتباه  لفتت  عالية، 
من  العديد  تخ�شي�س  ليتم  العلماء 

الدرا�شات الكت�شافه.
وغذاء ملكات النحل هو اإفراز حليبي 

يتم انتاجه من قبل عامالت النحل يف اخللية، ويتم تخ�شي�شه فقط 
كغذاء خا�س بالريقة التي يقع عليها االختيار لت�شبح ملكة اخللية 

امل�شتقبلية لتطويرها ورعايتها.
ويف مملكة النحل يتم تغذية ملكة النحل بكميات كبرية من غذاء 
وتطورًا  منوًا  لها  ي�شبب  مما  حياتها،  من  االوىل  االيام  يف  امللكات 

�شريعًا يف املباي�س، ويعطيها القدرة على و�شع البي�س.
قد  الذي  الدور  حول  العلمية  واالآراء  الدرا�شات  بينته  ما  اإليكم 
يلعبه غذاء ملكات النحل اجتاه اخل�شوبة وم�شاكل العقم وال�شحة 

اجلن�شية:
1.عرف عن غذاء ملكات النحل كونه غذاء معزز للخ�شوبة وتوازن 
بالربوتينات  غني  كونه  اىل  يعود  قد  وذلك  اجل�شم،  يف  الهرمونات 

والفيتامينات مثل فيتامني B1 ،B6 ، B2 وحم�س الفوليك.
اأن تطبيق حملول يحوي غذاء   2006 ن�شرت عام  درا�شة  2.بينت 
من  يزيد  قد  اأ�شبوعني  وملدة  املهبل  منطقة  على  النحل  ملكات 
فر�س احلمل لدى االزواج الذين يعانون من �شعوبة يف ذلك ب�شبب 

انخفا�س حركة احليوانات املنوية.
جمموعة  اأن  يوغ�شالفية،  درا�شة  بينت  فقد  العقم  عالج  يف  3.اأما 
نتائج  اأظهرت  قد  النحل  ملكات  غذاء  تناولت  التي  الن�شاء  من 
ايجابية يف حت�شن �شحتها واختفاء م�شاكل الطمث لديها، يف مقابل 
اأي  الغذاء ومل يلحظ  الن�شاء مل تتناول نف�س  اأخرى من  جمموعة 

تغيري لديها.
ملكات  غذاء  تناولوا  الذين  الرجال  اأن  اأظهرت  اأخرى  4.درا�شة 
غناه  الجل  وذلك  املنوية.  احليوانات  انتاج  لديهم  حت�شن  النحل 
واالحما�س  واالنزميات  والفيتامينات  االمينية  باالحما�س 
النووية وهرمونات ال�شتريويد.كما اأن غذاء امللكات يزيد من املناعة 
ويعزز ال�شحة. واىل االن التف�شريات غري وا�شحة حول االلية التي 
يعمل بها غذاء ملكات النحل يف تعزيز عملية اخل�شوبة، اال انه من 
وهو  ذلك،  يف  دور   Royalactin با�شم  يعرف  لربوتني  اأن  املرجح 
الربوتني الذي يوؤثر على ت�شكل ومنو امللكة ويعزز من قدرتها على 

االبا�شة واالت�شال اجلن�شي.

العاملية  البحثية  املراكز  من  الكثري  عكفت 
ت�شدرها  التي  االأ�شعة  تاأثري  درا�شة  على 
ماليني  بيد  اأ�شبحت  والتي  املحمولة  الهواتف 
االإ�شعاعات  تلك  وعالقة  العامل  حول  الب�شر 
اخلبيثة  االأورام  مثل  باالأمرا�س  باالإ�شابة 

وال�شكتات الدماغية والقلب.
الربيطانية  ميل”  “الديلي  �شحيفة  وك�شفت 
عن اأحدث درا�شة اأجراها برنامج علم ال�شموم 
على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الوطني 
الفئران التي عر�شت لنوع من موجات الراديو 
املنبعثة من الهواتف النقالة والتي اأكدت باأنها 
كانت اأكرث عر�شة لال�شابة باالأورام وعدد من 
العلماء  من  العديد  ولكن  االأخرى  االأمرا�س 
قوية  لي�شت  واأنها  االبحاث  تلك  يف  ي�شككون 
مبا يكفي الثارة املخاوف ويجب اجراء املزيد 
حيث  الفئران  ولي�س  الب�شر  على  االبحاث  من 
اأكد علماء بريطانيون اأن اأبحاثا وا�شعة حول 
الهواتف  بت�شبب  اأدلة  على  تعرث  مل  الب�شر 
النقالة مبخاطر �شحية موؤكدين باأن الدرا�شة 
مبا  قوية  اأدلة  توؤكد  مل  اجلديدة  االأمريكية 

يكفي الإثارة املخاوف.
قالت الدرا�شة التي اأجراها برنامج علم ال�شموم 
االأمريكي، باأنه ونظرا لال�شتخدام العاملي وا�شع 
النطاق لالت�شاالت املتنقلة من جميع االأعمار، 
عن  ناجتة  اأمرا�س  من  ت�شببه  اأن  ميكن  وما 
التعر�س الإ�شعاع الرتددات الراديوية وما متثله 
من اآثار وا�شعة النطاق على ال�شحة العامة قام 
اأجريت منذ عامني على  املركز بالدرا�شة التي 
ملدة  الراديو  ملوجات  تعري�شهم  مت  فاأر   2500
حيث  العامني  مدار  على  اليوم  يف  �شاعات  ت�شع 
االأورام  من  منخف�شة  حاالت  الباحثون  وجد 

التي اأ�شيب بها الفئران املعر�شة لالإ�شعاع.
�شابق يف برنامج  وقال رون ملنيك، وهو باحث 
علم ال�شموم الوطني والذي عمل على املراحل 

 ” ل�شحيفة  تقاعده  قبل  الدرا�شة  من  االأوىل 
اأنه اليوجد  وول �شرتيت جورنال” باأن مقولة 
املحمول  الهاتف  التعر�س الأ�شعة  اأي خطر من 

مقولة اأ�شبحت من املا�شي.
يف  خبري  وهو  كيفني،  الربوفي�شور  وقال 
االإح�شاء التطبيقي يف اجلامعة املفتوحة، اإنه 
الأمر جيد اأن يقوم برنامج علم ال�شموم الوطني 

االأمريكي بعمل درا�شة حول هذه الق�شية.
الوا�شعة  البحوث  اأن  على  اآخرون  علماء  واأكد 
باأن  اأدلة  على  تعرث  مل  الب�شر  على  النطاق 
واأن  �شحية  خماطر  ت�شكل  النقالة  الهواتف 
اأي  ت�شبب  اأن  يجب  ال  اجلزئية  النتائج  هذه 
الناجمة  ال�شحية  املخاطر  حول  حقيقي  قلق 

عن ا�شتخدام الهاتف املحمول.
االأبحاث  من  الكثري  هناك  كان  باأنه  واأكدوا 
تعرث  مل  وبع�شها  املو�شوع،  هذا  حول  ال�شابقة 
على دليل على وجود خطر كبري، والبع�س منها 
ب�شيطة  ملخاطر  من  حمدودة  اأدلة  وجدت  قد 

مع ا�شتخدام الهاتف لوقت كبري ولكنها الت�شل 
على  املحمول  الهاتف  ا�شتخدام  عن  للتوقف 

�شوء تلك الدرا�شة.
املركز  مدير  كروفت،  رودين  الدكتور  وقال 
لالأبحاث:  لاللكهرومغناطي�شية  االأ�شرتايل 
من  جمموعة  �شوء  ويف  احلا�شر،  الوقت  “يف 
مل  فاأنها  الدرا�شة،  تلك  نتائج  ب�شاأن  ال�شكوك 
تقدم �شببا لتغيري االإجماع العلمي احلايل الذي 
يوؤكد باأن التعر�س ال�شعاعات الهاتف املحمول 

ال يوؤثر على ال�شحة “.
منها  تنبعث  املحمولة  الهواتف  باأن  واأكدو 
طاقة االإ�شعاع يف �شكل موجات الراديو و ميكن 
اأن  من  الهاتف  اإىل  االأقرب  اجل�شم  الأن�شجة 
متت�س هذه الطاقة واأنه ال توجد اأدلة كافية 

للتو�شل اإىل ا�شتنتاج وا�شح.

الفتيات  بع�س  تالحظ  اأن  مبجرد 
ال�شفاه،  اأعلى  الزائد  ظهورال�شعر 

تبداأ يف ا�شتخدام ال�شمع واخليط 
الإزالته دون االنتباه اإىل اأن هذه 
ببقع  الب�شرة  ت�شيب  االأ�شياء 

داكنة اللون.
املحيطة  باملنطقة  الب�شرة  والأن 

بال�شفاه تكون ح�شا�شة جدا، تبدو 
ال�شعر  الإزالة  التقليدية  الو�شائل 

ب�شدة  موؤملة  املنطقة  هذه  يف  الزائد 
لدى العديد من الن�شاء.

اأعلى  الزائد  ال�شعر  من  تتخل�شي  ولكي 
بب�شرتك،  اأ�شرار  اأي  اإحلاق  دون  ال�شفاه 

اتبعي الو�شفات الطبيعية التي ن�شردها لك 
يف ال�شطور التالية بح�شب ما جاء يف موقع 

:”bold sky“
ال�شكر االأبي�س والليمون:

ع�شري  اإليه  وا�شيفي  وعاء  يف  ال�شكر  �شعي 
الليمون مبقدار مت�شاوي.

ثم  يجف،  حتى  واتركيه  وجهك  اغ�شلي 
طبقي اخلليط ال�شابق اأعلى ال�شفاه.

ا�شطفي الب�شرة بعد 15 دقيقة.
ي�شمن  الو�شفة  لهذه  االأ�شبوعي  التطبيق 

لك انخفا�س يف منو ال�شعر بهذه املنطقة.
الفيديو  يف  الب�شرة  تق�شري  فوائد  اكت�شفي 

التايل:
الكركم واحلليب:

من  ب�شرتك  حماية  على  الكركم  يعمل 
االلتهابات، اما احلليب يعمل مبثابة مرطب 

طبيعي للب�شرة.
حتى  احلليب  مع  الكركم  بودرة  اخلطي 

يتكون لديك عجينة متجان�شة.
ال�شفاه وانتظري حتى  اأعلى  �شعي اخلليط 
واغ�شليها  ب�شرتك  افركي  ثم  متام،  جتف 

باملاء البارد.

بيا�س البي�س:
البي�س  بيا�س  من  مكونة  عجينة  ا�شنعي 

وال�شكر ودقيق الذرة.
العلياوقومي  ال�شفة  على  الو�شفة  طبقي   

بتق�شريها بعد 30 دقيقة.
اأ�شبوعيا  مرتني  الو�شفة  هذه  اتبعي 

للح�شول على اأف�شل النتائج.
الزائد..  ال�شعر  من  نهائيا  تتخل�س  امراأة 

�شاهدي الطريقة عرب هذا الفيديو:
الزبادي والطحني والكركم:

من  مكونة  متجان�شة  عجينة  ا�شنعي 
الزبادي والطحني والكركم لتطبيقها اأعلى 
حتى  دقيقة   20 ملدة  ال�شفاهواتركيها 

جتف.

مرات  الطريقة  هذه  ا�شتخدام  ميكنك 
عديدة خالل االأ�شبوع لتقليل منو ال�شعر.

ع�شري البطاط�س:
فائدة  الطرق  اأكرث  من  واحدة  لي�شت  هذه 
الإزالة ال�شعر بال�شفة العليا، بل اأي�شا تعمل 

على تقليل البقع ال�شوداء بهذه املنطقة.
وطبقيه  البطاط�س  ع�شري  على  اح�شلي 
ال�شفاه، واتركيه على ب�شرتك طوال  اأعلى 

الليل.
اأن  ميكن  الو�شفة  لهذه  اليومي  التطبيق 

مينحك نتيجة اإيجابية مبعدل اأ�شرع.
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 يا�شني جميل:
قالت م�شادر لـ”راي اليوم” ان اأحمد متو�شليان الذي 
اأ�شري اإليه يف تقرير عن ت�شريح القائد ال�شابق للحر�س 
الثوري االيراين اللواء حم�شن ر�شائي على اأنه �شابط 
اإختطفته اإ�شرائيل، هو يف احلقيقة دبلوما�شي اإيراين 
يف  اإختطفوا  الذين  االأربعة  الدبلوما�شيني  بني  من 
ر�شول  )حممد  لفرقة  قائدًا  وكان   1982 عام  لبنان 
اهلل( يف احلر�س الثوري، واأنتجت ال�شينما االإيرانية 
عام 2015 فيلم �شينمائي بعنوان )واقف يف الغبار( 
يروي ق�شة املفقود اأحمد متو�شليان الذي ذكر �شمري 
�شّرح  حبيقة  اإيلي  اأن  اإال  قتلتهم  قواته  اأن  جعجع 
بدوره  �شّلمهم  الذي  جلعجع  الدبلوما�شيني  �شّلم  باأنه 

الإ�شرائيل.
 1982 جتدر اال�شارة اىل ان هذا احلدث يعود  لعام 
احلافل بالوقائع واالأحداث الذي وقف ورائها  حزب 
الكتائب اللبنانية، حيث وقع خالل ذلك العام تفجري 
�شيارة مر�شيد�س مفخخة يف طرابل�س على مقربة من 
حاجز اأمن �شوري، وتفجري �شيارة مر�شيد�س اأُخرى يف 
االإن�شاء، وجمازر  كان يف طور  الذي  مركز حزب اهلل 
احلزب  رئي�س  اإغتيال  وحماولة  و�شاتيال،  �شربا 
دي�شمرب   1 يف  جنبالط  وليد  االإ�شرتاكي  التقدمي 

.1982
وقالت امل�شادر ان “اإختطاف الدبلوما�شيني االإيرانيني 
الع�شكري  الرببارة  حاجز  تفتي�س  نقطة  يف  االأربعة 
راجي  عبده  باإ�شراف  كانت  اللبنانية  للقوات  التابع 
املعروف باإ�شم ‘‘الكابنت‘‘ يف اأو�شاط الكتائب والقوات 
وهو  )اأكرم(  احلركي  واإ�شمه  رزق  وبيار  اللبنانية، 

الكتائب  حزب  يف  واملخابرات  االأمن  جهاز  م�شوؤول 
بالكثري  اإ�شمه  واإرتبط  الحقًا  اللبنانية  والقوات 
والتفجريات  واالإغتياالت  اخلطف  عمليات  من 
عنا�شر  مبعاونة  املفخخة  ال�شيارات  وباخل�شو�س 

حمرتفة يف اجلهاز .
القائم  هم  االإيرانيني  الرهائن  ان  امل�شادر  وذكرت 
وكاظم  متو�شليان  واأحمد  مو�شوي  حم�شن  باالأعمال 

االإعتقال  رهن  وكانوا  مقدم  ر�شتكار  وتقي  اأخوان 
احلزب  وكان  جعجع،  و�شمري  حبيقة  اإيلي  اإمرة  حتت 
االإحتالل  لقوات  ال�شياحي  املر�شد  هو  حينذاك 
مبقاومة  اهلل  حزب  نه�س  اأن  وبعد  االإ�شرائيلي، 
1986 يف حترير عدد من  االإحتالل جنح خالل عام 
اإ�شرائيليني،  اأ�شرى  مع  تبادل  عمليات  عرب  االأ�شرى 
الدبلوما�شيني  اأن  مفادها  اأنباء  ترددت  ذلك  اأعقاب 

االإحتالل  قوات  اإىل  ت�شليمهم  جرى  االأربعة 
يف  كانوا  الذين  املعتقلني  من  طائفة  مع  االإ�شرائيلي 
�شجون حزب الكتائب اللبنانية، وذكر بع�س االأ�شرى 
ال�شجون  اأحد  يف  االإيرانيني  راأوا  اأنهم  املحررين 
ومل  ال�شمت  اآثرت  بدورها  اإ�شرائيل  االإ�شرائيلية/ 

تك�شف عن م�شريهم.
من  م�شتوى  اأعلى  على  اإ�شتخباري  تقريٌر  يخُل�س 
اأحد ال�شجون  اأن �شجينًا يونانيًا خرج من  اإىل  الدقة 
لل�شفارة  اأفاد  حيث  بالده  اإىل  وعاد  االإ�شرائيلية 
االإيرانيني  الدبلوما�شيني  اأن  اأثينا  يف  االإيرانية 
ذاتهم  هم  االإ�شرائيلية،  ال�شجون  يف  اأحياء  االأربعة 
اأجرى  1982، ويف موازاة دعواه،  املختطفون يف عام 
ه�شام  اأبو  اهلل  حبيب  اأحمد  الفل�شطيني  ال�شهيد 
جولة  وال�شجني(  املعتقل  اأ�شدقاء  )جمعية  رئي�س 
االأ�شرى  اأحوال  لتفقد  االإ�شرائيلية  ال�شجون  على 
الذي  وهو  فيها،  املعتقلني  اأو�شاع  على  واالإطمئنان 
�شجون  يف  لالأ�شرى  الروحي  )االأب  لقب  عليه  اأُطلق 
اإنتهاء  اأبو ه�شام لل�شحافيني بعد  اأعلن  العدو(، حيث 
يقبعون  االأربعة  االإيرانيني  الدبلوما�شيني  اأن  جولته 
يف �شجن عتليت االإ�شرائيلي فقامت اإ�شرائيل بت�شفيته 
�شمال  مندا  كفر  بلدة  من  بالقرب  مدّبر  �شري  بحادث 
داخلي  لنزيف  اأثره  على  تعر�س  املحتلة  فل�شطني 
واأُ�شت�شهد بتاريخ 15 ايار )مايو( 2002 يف يوم ذكرى 

النكبة.

 ال�ضابط اليراين الذي اعلن عن اختطافه يف ا�ضرائيل واحد من اربعة دبلوما�ضيني اختطفوا
عام 1982 من لبنان.. وا�ضرائيل اغتالت زعيم فل�ضطيني حاول ك�ضف تفا�ضيل عملية اختطافهم

تولدت ال��ت��ي  ال��ق��وة  ح���روب  على  اآخ���ر  م��وؤ���ض��ر  وال��ري��ا���س  ط��ه��ران  ب��ني  احل��ج   ق�ضية 
النفط ام��ت��ي��ازات  على  معركة  جت��ري  الكوالي�س  فخلف  ال���ن���ووي..  ات��ف��اق��ات   ع��ن 
وت���دف���ق رج����ال الع���م���ال وال�����ض��ن��اع��ي��ني اىل اي�����ران ع��ل��ى ح�����ض��اب ال�����ض��ع��ودي��ة

بال�ضرطان والإ�ضابة  الهاتف  اأ�ضعة  عاقة  عن  درا�ضة  واأح��دث  اأخطر 
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عمالئها  اإعالنات  اإن  في�شبوك  �شركة  قالت 
الطرف  وتطبيقات  الويب  مواقع  على  �شتظهر 
موقعها  زار  واأن  �شبق  م�شتخدم  الأي  الثالث 
الذي  للم�شتخدمني  فقط  ولي�س  االإلــكــرتوين، 

يدخلون اإىل �شبكتها االجتماعية.
ومع ذلك، ميكن للنا�س اأن يختاروا االن�شحاب 
ومواقع  التطبيقات  على  االإعالنات  روؤيــة  من 
بناًء  وذلـــك  في�شبوك،  تقدمها  الــتــي  الــويــب 
اأو�شحت  ما  ح�شب  اإعالناتهم،  تف�شيالت  على 
اأم�س  ُن�شر  مدونتها  على  من�شور  يف  ال�شركة 

اجلمعة.
بقية  كحال  حالها  في�شبوك،  اأن  اإىل  ُي�شار 
ــت  ــرتن ـــات عــلــى االإن مــــزودي خــدمــة االإعـــالن
البيانات  جلمع  الكوكيز  ت�شتعمل  االآخــريــن، 
بغية  وذلك  للم�شتخدمني،  الت�شفح  عادات  عن 

عر�س اإعالنات ذات ال�شلة.
اأكرب  متلك  التي  ال�شركة،  اأن  اإىل  ُي�شار  كما 
ما  مع  العامل  يف  االجتماعي  للتوا�شل  �شبكة 

�شهرًيا،  ن�شط  م�شتخدم  مليار   1.69 على  يزيد 
االإنرتنت  �شبكة  على  ــالن  االإع خدمات  تقدم 
 Audience»اجلمهور »�شبكات  ق�شم  حتت 

.»Network
جنت  احلايل  العام  من  االأول  الربع  وخالل 
التي  عائداتها  من   80% من  اأكــرث  في�شبوك 

اإعالنات  من  اأمريكي  دوالر  مليار   5.20 بلغت 
اجلوال.

اجلديدة  املزايا  من  العديد  ال�شركة  وتطلق 
املحمولة  االإعالنات  جمال  يف  اأعمالها  لتكثيف 
وتــ�ــشــجــيــع الــعــمــالء عــلــى جتــربــة اإعــالنــات 

الفيديو.

قدرة  من  يعزز  جديد  الكت�شاف  العلماء  تو�شل 
بطاريات اأجهزة املحمول، عن طريق مواد حمفزة 
Lithium- الهوائي  الليثيوم  لبطاريات  جديدة 
من  اأكــرث  مــرات   5 قدرتها  على  للحفاظ   air

العادية.
املحفزات  على  اجلــديــدة  الــدرا�ــشــة  ـــزت  ورك  
ــواء  ــه الــكــهــربــائــيــة داخــــل بــطــاريــة لــيــثــيــوم ال
حمفزات  ا�شتخدام  خالل  من   ،Lithium-air
ــــدرات عــالــيــة مــقــارنــة  ــان ذات ق ــذوب ــل ل قــابــلــة 

باملحفزات ال�شلبة التقليدية.
ليثيوم  )اأو  الــهــواء  ليثيوم  بطارية  وتعترب   
ب�شحب  تقوم  التي  البطاريات  مــن  االأك�شجني( 
الــتــفــاعــالت  لتن�شيط  الـــهـــواء  مــن  االأكــ�ــشــجــني 
ذلك  عن  وتنجم  الكهرباء،  تنتج  التي  الكيميائية 
كثافة يف الطاقة النظرية ت�شاوي 10 مرات كثافة 

الطاقة يف بطاريات الليثيوم االأيوين )احلالية(.
عالية  بــقــدرة  الــبــطــاريــات  هــذه  تتميز  لــذا   
يف  االأخ�س  على  املتجددة،  الطاقة  تخزين  على 
على  الكهربائية.  وال�شيارات  املحمولة  االأجهزة 
�شبيل املثال، ت�شمح بطارية ليثيوم الهواء لل�شيارة 
الكهربائية بال�شري م�شافة 400 ميل مرة واحدة، 
مدة  املحمول  الهاتف  عمل  ا�شتمرار  اإىل  اإ�شافة 

اأ�شبوع كامل دون اإعادة �شحنه.

 وقــــام الــعــلــمــاء بــالــرتكــيــز عــلــى املــحــفــزات 
الكهربائية داخل البطارية من اأجل تعزيز قدرة 
اأن  حيث  الكيميائية،  التفاعالت  عرب  البطارية 
اإ�شافة  عديدة  مزايا  متتلك  الذائبة  املحفزات 

لكفاءتها العالية على ح�شاب املحفزات ال�شلبة.
 لذا مت التعاون بني الربوفي�شور ت�شو والباحث 
يف  الوطنية  �شيول  جامعة  يف  باحثني  مع  ت�شنغ، 
جديد  حمفز  اإن�شاء  اأجــل  من  اجلنوبية،  كوريا 

اجلديد  املحفز  اإن  حيث  الهواء،  ليثيوم  لبطارية 
الهواء  ليثيوم  لتمكني بطارية  اأن يكون حال  ميكن 

من تخزين الطاقة ب�شكل اأكرث فاعلية.
العملية  اأن  من  ت�شو  حــذر  الــوقــت،  نف�س  ويف   
قبل  �شنوات،   10 اإىل   5 مــن  ت�شتغرق  اأن  ميكن 
البطاريات  يف  اجلديد  االكت�شاف  بتطبيق  البدء 
اجلديدة امل�شتخدمة يف اأجهزة املوبايل وال�شيارات 

الكهربائية.

الن�شخة  »مايكرو�شوفت«   �شركة  اأطلقت   
البعيد  املــكــتــب  �شطح  تطبيق  مــن  النهائية 
 ،»10 »ويندوز  لنظام   Remote Desktop
والذي مُيكن حتميله االآن من متجر »ويندوز«، 
على  امل�شتخدم  مل�شاعدة  التطبيق  ت�شميم  ومت 

الو�شول اإىل عمله اأينما كان.
باالت�شال  للم�شتخدم  التطبيق  وي�شمح   
بالعمل  اخلا�س  اأو  ال�شخ�شي  احلا�شب  بجهاز 
عن بعد من اأي مكان تقريبًا، مع احل�شول على 
املكتب  �شطح  بــروتــوكــول  عــرب  غنية  جتربة 
ويقدم   ،RemoteFX مــع   RDP البعيد 

ات�شال اآمن للبيانات والتطبيقات.
 وعانى �شابقًا م�شتخدمو نظام »ويندوز 10« 
من  اأخــرى  حوا�شيب  اإىل  بالو�شول  الراغبني 
فون  »ويندوز  تطبيق  �شوى  حلول  وجود  عدم 
8.1« الذى �شدر فى �شهر مار�س 2015، وقامت 
املا�شية  القليلة  االأ�شهر  يف  »مايكرو�شوفت« 
احلايل  التطبيق  من  املعاينة  ن�شخة  باإتاحة 

الذي ُيعترب تطبيق »ويندوز 10« �شامل.
با�شتبدال  احلايل  ال�شامل  التطبيق  ويقوم   
للحوا�شيب   »10 »ويندوز  لنظام   8.1 االإ�شدار 
من  االإ�شدار  هذا  ويعمل  املحمولة،  والهواتف 
اأجهزة  على   Remote Desktop تطبيق 
اللوحية  واحلــوا�ــشــيــب  املكتبية  احلوا�شيب 

»ويندوز  بنظام  العاملة  املحمولة  والهواتف 
.»10

ب�شكل  اإطالقه  على  »مايكرو�شوفت«  وتعمل   
تدريجي، و�شيكون متاح للمزيد من امل�شتخدمني 
و�شيعمل  الــقــادمــة،  القليلة  االأ�شابيع  خــالل 
املكتب  �شطح  ات�شاالت  حفظ  على  التطبيق 
ــدادات  واالإع والبوابات  امل�شتخدمني  واأ�شماء 

العامة للجهاز.
البعيد  املــكــتــب  �ــشــطــح  تــطــبــيــق  ويــ�ــشــمــح   
Remote Desktop ببث ال�شوت وال�شورة 

كل  اإدارة  الإمكانية  باالإ�شافة  �شل�س  ب�شكل 
ب�شكل  االت�شال  مركز  عن  البعيدة  االت�شاالت 

ب�شيط.
قائمة  اإ�شافة  على  »مايكرو�شوفت«  وتعمل   
من املميزات االأخرى مثل االت�شاالت املتزامنة 
الديناميكية  واال�ــشــتــدارة  والــدقــة  املتعددة 
توجيه  واإعــــادة  الطابعة  توجيه  واإعــــادة 
البطاقة الذكية ودعم امليكروفون والتطبيقات 
التطبيق حاليًا  املحلية، حيث يدعم  املرتجمة 

اللغة االإجنليزية فقط.
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�ضيارة امل�ضتقبل دون عجات وحتلق يف الهواء

منوذجًا  عمالئها  على  كــربى  �شيارات  �شناعة  �شركة  عر�شت 
دون  الطريق  فــوق  وتتحرك  دائــري،  �شكل  على  م�شممة  ل�شيارة 

عجالت وحتلق يف الهواء دون اأجنحة.
لزوجني  اإعــالنــًا  االإنــرتنــت  على  من�شور  فيديو  مقطع  واأظــهــر    
يت�شع  والــذي  اإنتاجه  املرتقب  النموذج  هــذا  من  �شيارة  ي�شتقالن 
ل�شخ�شني فقط، قبل اأن تبداأ ال�شيارة يف التحليق فوق �شبكة طرق 

كهرومغناطي�شية بارتفاع قدم اأو قدمني.
يف  ال�شفافة  االأبـــواب  ذات  بال�شيارة  يتجوالن  الــزوجــان  وظــل   
الذين  االأطفال  خا�شة  املارة  انبهار  من  حالة  و�شط  املدينة  �شوارع 
اأخذوا يرك�شون خلفها وال�شكان الذين خرجوا اإىل ال�شرفات ملتابعة 
بح�شب  م�شبوقة،  غري  بطريقة  تنقلها  اأثناء  الطائرة  ال�شيارة 

�شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.
مفتاح  يتحكم يف حركتها من خالل  اأن  ال�شيارة  قائد  وي�شتطيع   
نوع  خــالل  مــن  اخلــارجــي  لونها  تغيري  ميكنه  كما  بجانبه،  حتكم 
التوقف فجاأة  اإليها. ولل�شيارة القدرة على  التي �شي�شتمع  املو�شيقى 

يف حال اقرتب منها اأي ج�شم لتجنب وقوع حوادث الت�شادم.
اأطلق  م�شروع  اإطــار  يف  النموذج  هذا  عر�شت  ال�شركة  اأن  ُيذكر   
والذي  ال�شعبية«،  »ال�شيارات  عنوان  حتت  املا�شي  العام  ال�شني  يف 
و�شجل  مت�شفح  مليون   33 االإنرتنت  على  االإلــكــرتوين  موقعه  زار 
يف  يرغبون  ل�شيارات  مقرتحة  اأفكارًا  منهم  �شخ�س  األف   120 نحو 

اإنتاجها.

 اآبل تطلق نظاما يحّول الآيفون
اإىل مفاتيح موؤقتة لل�ضيارات

 اأطلقت اأبل نظاما جديدا 
الـ«اآيفون«، ميكن  يف هاتفها 
الـــذكـــي مـــن فتح  ــاتــف  ــه ال
ــــواب الــ�ــشــيــارات،  وغــلــق اأب
وذلك  ت�شغيلها،  عن  ف�شال 
وفــــق مـــا اأعـــلـــنـــه املــوقــع 
الــ�ــشــيــارات  يف  املتخ�ش�س 

.»autoevolution«
»اأبــل«  اأن  املــوقــع  واأورد 
اخرتاع  براءة  على  ح�شلت 
ل�شائقي  ي�شمح  وهو  جديد، 
الـــ�ـــشـــيـــارات بــا�ــشــتــخــدام 
هــــواتــــفــــهــــم االآيـــــفـــــون 

كـ«مفاتيح موؤقتة«.
 »temporary key« اأو  موؤقتة«  »مفاتيح  م�شطلح  اأن  واأو�شح 
غ�شون  يف  ماألوفا  ي�شبح  قد  لكنه  ال�شيارات،  عامل  يف  جديدا  يعّد 
ال�شنوات القليلة املقبلة، اإذا ما اأ�شبحت هذه التكنولوجيا يف متناول 
املجال  هذا  يف  املناف�شني  بع�س  دخول  اإمكانية  عن  ف�شال  اجلمهور، 

مثل »غوغل« و«�شام�شوجن«.
وطريقة ا�شتخدام هذه التكنولوجيا اجلديدة هي باإن�شاء »مفتاح 
موؤقت« يعمل لفرتة حمددة، و�شيكون يف متناول �شخ�س واحد معني 

فقط.
التخزين،  واأماكن  ال�شيارة  ــواب  اأب فتح  اجلديد  النظام  ويتيح 
ال�شوت  وتفعيل  املواقع،  حتديد  نظام  وت�شغيل  املقاعد،  و�شبط 
امل�شابيح  ت�شغيل  �شيتيح  النظام  هذا  اأن  كما  الب�شرية،  واالأنظمة 
االأمامية، عرب ات�شال ال�شيارة بالهاتف، من خالل خدمات البلوتوث 

اأو الواي فاي.

 عمدة لندن امل�ضلم يدعو ترامب
للتعرف على الإ�ضام

امل�شلم  »لندن«  الربيطانية  العا�شمة  عمدة   - خان«  »�شادق  دعا 
تعليم  ي  لتلقِّ ترامب«  »دونالد  االأبي�س  للبيت  اجلمهوري  املر�شح   -

منا�شب عن االإ�شالم يف »الواليات املتحدة«.
 حيث �شرح »خان« اجلمعة املا�شية قائاًل: اآُمل اأن يزور »دونالد 
ترامب« »لندن«؛ لكي يرى اأين م�شلم ومتوافق متاًما مع ِقَيم الغرب، 
الربيطانية  ُهويتهم  يحبون  البلد  هذا  يف  امل�شلمني  ماليني  اأن  كما 

والغربية.
اأنه من  اأََودُّ تعليم »دونالد ترامب« االإ�شالم؛ الأُظهر له   واأ�شاف: 

ا يف الوقت نف�شه. املمكن اأن تكون م�شلًما وغربيًّ
حزب  عن  لـ«لندن«  عمدًة  من�شَبه  »خان«  تويلِّ  بعد  اأنه  وُيذكر   
اأن هذه االآراء  راأي »ترامب« يف االإ�شالم، حمذًرا من  انتَقد  العمل - 

�س اأمن »الواليات املتحدة« واأْمن »بريطانيا« للخطر. ُتعرِّ

 جمل�س الكنائ�س يف اأملانيا يطالب
بتدري�س الدين الإ�ضامي

طالب رئي�س جمل�س الكنائ�س الربوت�شتانتية يف اأملانيا، هايرني�س 
الدين  عــن  �شاملة  ح�ش�س  تدري�س  بتعميم  �ــشــرتوم،  بــيــدفــورد- 

االإ�شالمي يف كافة املدار�س باأملانيا لفائدة اأبناء امل�شلمني.
 وقال بيدفورد- �شرتوم ، وهو اأ�شقف مدينة ميونيخ )جنوب( يف 
ت�شريح ل�شحيفة »هايلربونر �شتيما » االأملانية ال�شادرة اأم�س )27 
امل�شلم من  ال�شباب  اأف�شل طريقة لتح�شني  » هذه  اإن   ،)2016 مايو 

اإغراءات املتطرفني«.
فر�شة  على  امل�شلمني  التالميذ  كل  يح�شل  اأن  يتعني  اأنــه  وذكــر   
لالإطالع اأكرث على دينهم ، وقال اإن »ذلك �شيمكنهم اأي�شا من اإدراك 

اأمور جديدة عن االإ�شالم، حتت مظلة الد�شتور االأملاين«.
االإ�شالمية يف  املوؤ�ش�شات  اأن تتوىل  اإىل  �شرتوم   - بيدفورد   ودعا 
اأملانيا م�شوؤولية تعليم ح�ش�س الدين االإ�شالمي يف املدار�س، مثلما هو 

احلال بالن�شبة للكنائ�س فيما يتعلق بح�ش�س الدين امل�شيحي.
ب�شورة  اأنف�شهم  امل�شلمون  »ينظم  اأن  املجل�س  عن  امل�شوؤول  واأمل   

جتعلهم �شركاء حوار للدولة«.
 وذكرت �شحيفة »هايلربونر �شتيما«،  ا�شتنادا اإىل بيانات موؤمتر 
وزراء التعليم االأملان، اأن مدار�س بواليات بادن- فورمتربغ وبافاريا 
وراينالند-  وي�شتفاليا  الراين-  و�شمال  ال�شفلى  و�شك�شونيا  وهي�شن 
والية  ويف  االإ�ــشــالمــي.  الدين  تعليم  يف  ح�ش�شا  تقدم  بفالت�س، 
زارالند تقدم ح�ش�شا جتريبية لتعليم الدين االإ�شالمي يف املراحل 

التعليمية االأوىل.

االأخ���رى امل��واق��ع  على  ل��ه  امل�شتخدمني  غ��ري  يتتبع  في�شبوك 

م��اي��ك��رو���ش��وف��ت ت��ط��ل��ق ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ط��ح امل��ك��ت��ب ال��ب��ع��ي��د

اك���ت�������ش���اف ج���دي���د الإط����ال����ة ع���م���ر ب���ط���اري���ة ال��ه��ات��ف

االردنية  االفتاء  دائــرة  بينت 
يحر�س  اأن  امل�شلم  على  يجب  انه 
وقتها،  على  الــ�ــشــالة  اأداء  على 
على  تعينه  التي  الو�شائل  ويتخذ 
من  الطلب  اأو  املنبه،  ك�شبط  ذلك 

االآخرين اإيقاظه لوقت ال�شالة.
وقت  ــول  دخ بعد  نــام  اإن  ولكن 
ظنه  على  وغــلــب  معينة،  �ــشــالة 
عدم قدرته على اال�شتيقاظ قبل 
خروج وقتها ا�شتحق االإثم بذلك.

تــارك  اأن  ـــدائـــرة  ال ـــارت  وا�ـــش
ف�شيامه  �شام  فــاإذا  ك�شاًل  ال�شالة 
�شاء اهلل تعاىل، ولكنه  اإن  �شحيح 
الكبائر  من  لكبرية  مرتكبًا  يكون 
وق�شاء  الن�شوحة  التوبة  فعليه 

ال�شلوات املرتوكة.
ا�شدرتها  بفتوى  ذلــك  وجـــاء 
ت�شاوؤالت  وردت  ان  بعد  الــدائــرة 
�شحة  حول  املواطنني  من  عديدة 
على  ال�شالة  تقم  مل  اذا  ال�شيام 

وقتها.
وتاليا ن�س الفتوى:

ال�شوؤال:
ال�شالة  اأ�شلي  ال  لكني  اأ�ــشــوم 
واأقــوم  الــنــوم،  ب�شبب  وقتها  على 

فهل  اال�شتيقاظ،  بعد  بق�شائها 
يقبل �شيامي؟

اجلواب
وال�شالم  وال�شالة  هلل،  احلمد 

على �شيدنا ر�شول اهلل
من  وقتها  على  الــ�ــشــالة  اأداء 
تعاىل،  اهلل  عند  االأعمال  اأف�شل 
ر�شي  م�شعود  بــن  اهلل  عبد  فعن 
ِبيَّ  اهلل تعاىل عنه، قال: �َشاأَْلُت النَّ
الَعَمِل  اأَيُّ  َو�َشلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �شَ
اَلُة  )ال�شَّ ــاَل:  َق ؟  ِ اهللَّ اإِىَل  اأََحـــبُّ 
َقاَل:  ؟  اأَيٌّ ُثمَّ  َقــاَل:  َوْقِتَها(  َعَلى 
؟  اأَيٌّ ــمَّ  ُث َقـــاَل:  ــِن(  ــَدْي ــَواِل )ِبـــرُّ ال
 ) ِ اهللَّ �َشِبيِل  يِف  )اجِلــَهــاُد  ـــاَل:  َق
ا�ْشَتَزْدُتُه  َوَلِو   ، ِبِهنَّ َثِني  َقاَل: »َحدَّ

َلَزاَديِن« متفق عليه.

ــى املــ�ــشــلــم اأن  ــــذا يــجــب عــل ول
على  ال�شالة  اأداء  على  يحر�س 
التي  الــو�ــشــائــل  ويــتــخــذ  وقــتــهــا، 
اأو  املنبه،  تعينه على ذلك ك�شبط 
الطلب من االآخرين اإيقاظه لوقت 

ال�شالة.
وقت  ــول  دخ بعد  نــام  اإن  ولكن 
ظنه  على  وغــلــب  معينة،  �ــشــالة 
عدم قدرته على اال�شتيقاظ قبل 
خروج وقتها ا�شتحق االإثم بذلك، 

وعليه التوبة اإىل اهلل تعاىل.
وقت  دخـــول  قبل  ــام  ن اإذا  اأمـــا 
َت  َفَوَّ اإثم عليه، ولكنه  ال�شالة فال 
ويف  جزياًل.  وثوابًا  عظيمًا  اأجــرًا 
اإن  �شحيح  �شيامه  احلالتني  كــال 

�شاء اهلل تعاىل.

جاء يف »حا�شية ال�شرواين على 
حتفة املنهاج« )1/ 407(:

الــوقــت  دخــــول  قــبــل  ـــام  ن »اإن 
ــه وقــت الــ�ــشــالة[ فال  ــات ]وف
اإثم عليه، واإن علم اأن ]نومه[ 
على  جمعة  ولو  الوقت،  ي�شتغرق 
فورًا  الق�شاء  يلزمه  وال  ال�شحيح، 

]لعدم تق�شريه يف ذلك[.
واإن نام بعد دخول الوقت: فاإن 
قبل  اال�شتيقاظ  ظنه  على  غلب 
اأي�شًا  عليه  اإثم  فال  الوقت  خروج 
له  ُيكره  لكنه  الوقت،  خــرج  واإن 
ال  بحيث  النوم  غلبه  اإن  اإال  ذلك، 

ي�شتطيع دفعه.
ظــنــه  عـــلـــى  يــغــلــب  مل  واإن 
اال�ــشــتــيــقــاظ اأثــــم، ويــجــب على 
حينئذ،  اإيقاظه  بحاله  علم  من 
يندب  فــاإنــه  �شبق  فيما  بخالفه 

اإيقاظه« انتهى.
فــاإذا  ك�شاًل  ال�شالة  تــارك  اأمــا 
�شاء  اإن  �شحيح  ف�شيامه  �ــشــام 
مرتكبًا  يكون  ولكنه  تعاىل،  اهلل 
التوبة  فعليه  الكبائر  من  لكبرية 
ــاء الــ�ــشــلــوات  الــنــ�ــشــوحــة وقــ�ــش

املرتوكة. واهلل تعاىل اأعلم

االفتاء  دائــرة  قالت    - عمان 
العامة اأنه ال يجوز االأكل وال�شرب 
�شهر  يف  الثاين  الفجر  اأذان  بعد 
اإذ   ، تعاىل  لقوله  املبارك  رم�شان 
تعاىل:  اهلل  لقول  خمالفة  فيه 
َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  َوا�ْشَرُبوا  )َوُكُلوا 
ْيِط ااْلأَ�ْشَوِد  ْيُط ااْلأَْبَي�ُس ِمَن اخْلَ اخْلَ
وقول  البقرة/187،  اْلَفْجِر(  ِمَن 
)اإِنَّ  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
َوا�ْشَرُبوا  َفُكُلوا  ِبَلْيٍل،  ُيَناِدي  ِباَلاًل 
رواه  َمْكُتوٍم(  اأُمِّ  اْبُن  ُيَناِدَي  َحتَّى 
البخاري؛ الأنه كان ينادي بال�شالة 
ال  ممــا  وهــذا  الفجر؛  طلوع  عند 

خالف فيه بني امل�شلمني. 
لها  بيان  يف  الــدائــرة  واأ�شافت 
من  �شيئا  تناول  من  اأن  الثالثاء، 
اأن  االأذان  بـــدء  بــعــد  املــفــطــرات 
اليوم،  هذا  يف  الطعام  عن  مي�شك 
بداية  الأن  رم�شان؛  بعد  ويق�شيه 
الفجر،  دخــول  على  تــدل  االأذان 
مع  يلزمه  اآثم  فهو  واإن تعمد ذلك 
االإم�شاك والق�شاء التوبة الن�شوح 
تكرار  عــدم  على  والــعــزم  بالندم 

ذلك، واالإكثار من اال�شتغفار.
وتاليا ن�س البيان ..

هل االأكل اأو ال�شرب اأثناء قول 
املوؤذن: »اهلل اأكرب« يف اأذان الفجر 

الثاين يوؤثر على �شحة ال�شيام؟
اجلواب :

وال�شالم  وال�شالة  هلل،  احلمد 
على �شيدنا ر�شول اهلل

ال يــجــوز االأكـــل والــ�ــشــرب بعد 
بدء االأذان الثاين، اإذ فيه خمالفة 
لقول اهلل تعاىل: )َوُكُلوا َوا�ْشَرُبوا 
ااْلأَْبَي�ُس  ْيُط  اخْلَ َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى 
اْلَفْجِر(  ِمــَن  ــَوِد  ــشْ � ااْلأَ ــْيــِط  اخْلَ ِمــَن 
�شلى  النبي  وقول  البقرة/187، 
اهلل عليه و�شلم: )اإِنَّ ِباَلاًل ُيَناِدي 

ُيَناِدَي  َحتَّى  َوا�ْشَرُبوا  َفُكُلوا  ِبَلْيٍل، 
اْبُن اأُمِّ َمْكُتوٍم( رواه البخاري؛ الأنه 
طلوع  عند  بال�شالة  يــنــادي  كــان 
فيه  خــالف  ال  ممــا  ــذا  وه الفجر؛ 

بني امل�شلمني.
)اإَِذا  ال�شريف:  احلديث  ــا  واأم
َوااْلإَِنـــــاُء  ــَداَء  الــنِّ اأََحـــُدُكـــُم  �َشِمَع 
َي  َيْق�شِ َحتَّى  ْعُه  َي�شَ َفاَل  َيِدِه،  َعَلى 
داود.  اأبـــو  رواه  ــُه(  ــْن ِم ــُه  َحــاَجــَت
اأبي حامت«  ابن  فقد جاء يف »علل 
اأبي:  »قال   :)759 )رقم/340، 
هذا احلديث لي�س ب�شحيح« انتهى 

بت�شرف.

اهلل:  رحمه  القطان  ابن  وقال 
رفعه«  يف  م�شكوك  حديث  »وهــو 
واالإيهام«  الوهم  »بيان  من  انتهى 

.)282 /2(
حمله  فقد  �شحته  فر�س  وعلى 
يف  امل�شكوك  االأذان  على  العلماء 
ــتــه عــلــى طــلــوع الــفــجــر، ويف  دالل
اآخر ُحمل على االأذان االأول  قول 
الذي يوؤذن بليل ولي�س للفجر، اأما 
الفجر  طلوع  )اأذان  الثاين  االأذان 

حقيقة( فال يحل االأكل بعده.
�شيئا  تناول  لذا فيجب على من 
اأن  االأذان  بدء  بعد  املفطرات  من 
اليوم،  هذا  يف  الطعام  عن  مي�شك 
بداية  الأن  رم�شان؛  بعد  ويق�شيه 
الفجر،  دخــول  على  تــدل  االأذان 
مع  يلزمه  اآثم  فهو  واإن تعمد ذلك 
االإم�شاك والق�شاء التوبة الن�شوح 
تكرار  عــدم  على  والــعــزم  بالندم 

ذلك، واالإكثار من اال�شتغفار.
لدينه  يحتاط  اأن  امل�شلم  وعلى 
جماهري  ــوال  اأق فيتَّبع  وعباداته 
علماء االأمة، ويبتعد عن االأقوال 
تعاىل  واهلل  واملخالفة.  ال�شاذة 

اأعلم

وافق 28 ع�شًوا مقابل 24 ع�شًوا يف 
اجتماع اأع�شاء االحتاد االأوروبي لكرة 
القدم الذي ُعِقد يف العا�شمة املجرية 
على  اجلاري  ال�شهر  اأوائل  »بوداب�شت« 
ان�شمام فريق »كو�شوفو« كع�شو عامل؛ 
»ال�شرب«  جمهورية  ا�شتياء  اأثــار  مما 
التي تعترب »كو�شوفو« جزًءا ال يتجزاأ 

منها.
 - كردازيت�س«  »تومي�شالف  وقــال   
 :- ال�شربي  القدم  كرة  احتــاد  رئي�س 
اإن هذا الت�شرف يعد اإقحاًما لل�شيا�شة 
اإ�ــشــارة منه  الــريــا�ــشــة، وذلـــك يف  يف 
االألبان  حلركة  اأمريكا  م�شاندة  اإىل 
االإقليم  يف  االأغلبية  ذوي  امل�شلمني 
عن  ــال  ــش ــ� ــف االن اإىل  ــعــوا  �ــش الـــذيـــن 

وذلك  املطلب،  هــذا  ونــالــوا  »�شربيا«، 
»�شربيا« و«اجلبل  رغم حتذير كل من 
االأ�شود« من خطورة �شبح م�شلمي »�شبه 
جزيرة البلقان« على القارة االأوروبية 

باأكملها.
 - �شافيت�شيفك«  »ديفان  اإن  حتى   
رئي�س احتاد كرة القدم يف »جمهورية 
الئحة  اإن  قـــال:   - االأ�ــشــود«  اجلــبــل 
تن�س  القدم  لكرة  االأوروبــي  االحتــاد 
عــلــى انــ�ــشــمــام اأعــ�ــشــاء الــــدول التي 
املتحدة  االأمم  منظمة  بها  تــعــرتف 
االآن  حتى  يحدث  مل  ما  وهــذا  فقط، 
خالفوا  فلماذا  »كو�شوفو«،  اإقليم  مع 
القوانني التي �شُتهدد اأوروبا من اجلهة 

ال�شرقية ب�شبب امل�شلمني؟!

ح���ك���م ج������واز ال�������ش���ي���ام يف ح�����ال ت���اخ���ري ال�������ش���الة ع����ن وق��ت��ه��ا

؟ ب��رم�����ش��ان  ال��ث��اين  ال��ف��ج��ر  اأذان  اأث���ن���اء  ال�����ش��رب  اأو  االأك����ل  ح��ك��م 

ال���ق���دم ت��ع�����ش��ب ����ش���د االإ������ش�����الم ح���ت���ى يف ك�����رة  ك���و����ش���وف���و: 



د. �شلمى عراف بيكر
الــلــغــة  ــم  عــل يف  املـــعـــروفـــة  ــم  ــه ــت ــش درا� يف 
اللغات  تعلم  يف  املواقف  دور  حول  االجتماعي 
الباحثان )غاردنر( و)المربت( )١٩٧٢(  مّيز 
املنفعي،  اأو  العملي  الــدور  اأ�شا�شيني:  دوريــن 
وبح�شب  االنــدمــاجــي.  اأو  التكاملي  والــــدور 
التعريف، فاإن االأ�شخا�س الذين حتركهم دوافع 
بغر�س  مادية  اأهدافهم  تكون  ما  عادة  عملية 
احل�شول على مكافاآت الرواتب، وما يتبعها من 
متطلب  لهم  بالن�شبة  اللغة  الأن  اأو  خم�ش�شات، 
للعمل اأو للدرا�شة. اأما ذوو الدوافع االندماجية 
بناء جمتمع  اهتماماتهم وطموحاتهم يف  فلهم 
اإنــ�ــشــاين اأكـــرث تــقــاربــا واخــتــالطــا، وعـــادة ما 
يقبلون على تعلم اللغات حتى يتمكنوا من فهم 
اأف�شل لل�شعوب وثقافاتها والتعامل مع مميزات 
وال  متبادل،  وتقدير  باحرتام  الثقافات  هذه 
اأ�شا�شي  ب�شكل  �شاحلة  النظرية  هذه  اأن  �شك 
عن  مبعزل  تطرح  ولكنها  احلـــاالت،  جميع  يف 
مثال،  كال�شيا�شية  خارجية،  عوامل  تاأثريات 
االأمريكية  بيئتها  يف  اليوم  العربية  كحالة 

تتيح لنا الفر�شة لتو�شيح الفكرة.
الــنــظــريــات  مــعــار�ــشــة  هــنــا  ــدف  ــه ال لي�س   
العامل  اأخذ  مع  معها  التعامل  واإمنا  املطروحة، 
مفهوم  يبقى  ال  كي  االعتبار  بعني  ال�شيا�شي 
بال�شطحيةواحلياد،  يت�شف  اللغة  تعلم  دوافع 
املُ�شّي�س.  الواقع  اأر�س  مع  يتفق  ال  الذي  االأمر 
مع  تتفاعل  بــل  ـــراغ  ف يف  تــتــواجــد  ال  الــلــغــة 
االأحــداث  جمريات  ووفــق  ال�شيا�شية،  بيئتها 

وال�شيا�شات املتعلقة بها، اأو املن�شوبة اإليها.
ال �شك اأن تعلم اللغة هو يف االأ�شا�س م�شاألة 
للبيئة  ولــكــن  الــتــوا�ــشــل،  هدفها  اجتماعية 
ففي  ال�شيناريو،  هــذا  على  تاأثري  ال�شيا�شية 
�شابقة )عراف، ٢٠٠٤( كنت قد بينت  درا�شة 
تاأثريا  ال�شيا�شية  االأحـــداث  اأو  لل�شيا�شة  اأن 
القرار،  �شنع  على  وبالتايل  املرء،  مواقف  على 
الفردي،  اأو  املوؤ�ش�شاتي  امل�شتوى  على  �شواء 
نف�شها  تقّدم  اأيلول  من  ع�شر  احلادي  فاأحداث 
احلدث  ذلــك  ومنذ  احلــالــة،  لهذه  قويا  مثااًل 
الفعل،  ردود  م�شتوى  على  تغريات  العامل  �شهد 
املختلفة،  احلياة  جماالت  يف  املواقف  واتخاذ 
الثقافة  ــاه  جت العاملية  املــواقــف  بينها  ــن  وم
العربية ومميزاتها ورموزها ويف مقدمتها اللغة 

العربية.
االجتماعي،  اللغات  علم  نظر  وجهة  ومــن 
االأ�شا�س  يف  هي  معينة  لغة  جتاه  املواقف  فاإن 
يتكلم  الــذي  ال�شعب  جتــاه  للمواقف  انعكا�س 
هذه اللغة. ففي اأعقاب االأحداث، اأ�شبح ينظر 
العربية  وللغة  الوطني،  لالأمن  كتهديد  للعرب 
فهم  يف  املفتاح  فهي  ولــذلــك  اإرهــابــيــني،  كلغة 

ثقافة �شعوبها،وطرق تفكريها.
وال بد من التو�شيح اأوال اأنه يف زمن احلرب 
اللغة  ت�شبح  ما  عــادة  ال�شيا�شية  االأزمـــات  اأو 
و�شيلة يتم ا�شتخدامها يف املقام االأول الأغرا�س 
احلماية واالأمن، فالعمل اال�شتخباراتي يتطلب 
مع اخل�شم. يف معظم  للتعامل  اللغوية  املعرفة 
احلاالت تكون االأهداف منفعية، ولذلك يزداد 
وُتعر�س  اللغويني،  املتخ�ش�شني  على  الطلب 
على  واعــدة  وظائف  اإن�شاء  اأجــل  من  احلوافز 
املدى الطويل. اأما االأهداف االندماجية فتبقى 
متوقعة  غــري  حتى  اأو  عــام،  ب�شكل  هام�شية 
فاإنه  ذلك  ومع  ال�شيا�شية،  االأزمــات  خ�شم  يف 
بيئة  يف  تتولد  اأن  االندماجية  لالأهداف  ميكن 
ال�شراع ال�شيا�شي، وعادة ما تكون ممثلة باأقلية 
معرفة  يف  حقيقية  م�شلحة  لديهم  النا�س  من 
الطرف االآخر، ال�شريك بالنزاع ويتميز هوؤالء 
اإ�شدار االأحكام،  بالرتوي يف فهم الدوافع قبل 
واحــرتام  ال�شالم،  نحو  ال�شعي  يف  وبتوجههم 
الفجوات  وت�شييق  الــ�ــشــعــوب،  بــني  التباين 
الثقافية بينها، للحد من اأثر االأزمات وتخفيف 
ال�شراع، ولكن يف معظم احلاالت يبقى تاأثريهم 
يحدث  وقلما  �شعيفا،  ال�شائدة  ال�شيا�شات  على 

تغيريا جوهريا يف جمريات االأحداث.
       يف الواليات املتحدة لطاملا كانت م�شاألة 
الوطنية  ال�شيا�شة  من  يتجزاأ  ال  جــزءًا  اللغة 
البلدان(،  معظم  يف  احلال  هو  )كما  الر�شمية 
اللغات  مقابل  االإجنليزية  مكانة  �شكلت  فلقد 
يف  واجلــدل  النقا�س  حمور  االأخــرى  االأجنبية 

مو�شوع الهجرة و)الدميوغرافيا(، كما بنّي لنا 
يف  املتخ�ش�س  كــروفــورد(  )جيم�س  د  الباحث 
املهاجرين  تاريخ  مراجعة  اإن  اللغة:  �شيا�شات 
ولغاتهم يف اأمريكا وتعديالت ال�شيا�شة الوطنية 
يف مراحلها املختلفة تتيح للقارئ الفر�شة لفهم 
يقف  ما  اأن  وتبني  املو�شوع،  هذا  الأبعاد  اأف�شل 
داعمة  مواقف  هي  التعديالت  هذه  مثل  وراء 
اللغات  مكانة  وحتديد  االإجنليزية،  ل�شيادة 
غريبا  لي�س  االأمر  هذا  فاإن  وبالطبع  االأخرى، 
حيث  دولــة،  كل  على  ينطبق  واإمنــا  مميزا،  اأو 
عليه  وبناء  الر�شمية،  باللغة  �شيادتها  تتمثل 
اللغات املحلية والدخيلة على �شلم  يتم تدريج 

االأهمية رمزيا ووظائفيا.
تاأثرت  فقد  ال�شياق  هــذا  مــن  وكــجــزء       
االأر�س  على  بالو�شع  ولغتها  العربية  اجلالية 
مما  اأكــرث  وحديثا  املهاجرين،  لغات  ك�شائر 
تفجرت  اأن  بعد  خا�شة  قبل،  من  عليه  كانت 
اأيــلــول،  اأحــــداث  عقب  االأمــريــكــيــة  القومية 
اأكرث  الوطنية  االأمنية  االإجــراءات  واأ�شبحت 
فما  �شابقة،  اأوقــات  يف  عليه  كانت  مما  كثافة 
�شغوطات  مــن  الــعــربــيــة  الــلــغــة  ــه  ل تعر�شت 
له  ال�شائدة مل يكن  ال�شيا�شية  االأو�شاع  ب�شبب 
ات�شال مبا�شر مب�شاألة مكانة اللغة االإجنليزية 
االإ�شبانية  مــع  احلـــال  هــو  )كــمــا  ومركزيتها 
يكن  مل  واإقامتهم  هجرتهم  تاريخ  مثال(.عرب 
بالتحدي  يت�شم  موقف  اأي  االأمريكيني  للعرب 
ال�شرعية.  و�شيادتها  االإجنليزية  اللغة  ملكانة 
ا�شتعدادهم  يظهر  تاريخهم  العك�س،  على  بل 
درجة  وي�شل  وا�شتخدامها،  لتعلماللغة  الدائم 
والثالث.  الثاين  اجليل  يف  الكامل  االنــدمــاج 
اإذا لي�شت م�شاألة �شراع ثقايف ولغوي،  فامل�شاألة 
من  رمزا  فيه  اللغة  اأ�شبحت  عرقي.  توتر  بل 
االإثنية  الهوية  اإىل  ي�شري  التوتر؛  هذا  رمــوز 
واحد  اإطــار  يف  ويح�شرها  االأمريكي،  للعربي 

تطغى عليه ال�شبغة الدينية امل�شّي�شة.
اأكــرث  اأ�ــشــبــح     ونــالحــظ اأن هــذا الــتــوتــر 
اأنها  على  للعربية  ينظر  بــداأ  عندما  و�شوحا 
)الهاّزا(  و�شفها  كما  م�شبوهة”،  “اأقلية  لغة 
و)لكنج( يف بحث م�شرتك مت ن�شره عام ٢٠٠٥. 
ومن التناق�س يف املو�شوع هو اأنه على الرغم من 
فاإن  ثقة،  وعدم  بح�شا�شية  العرب  مع  التعامل 
م�شتوى  رفعت  الوطنية  االأمنية  االحتياجات 
والع�شكريني  -املــدنــيــني  االأمــريكــيــني  اهتمام 
العربية  الثقافة  ومعرفة  اللغة  بتعلم  منهم- 
العربية  اأ�شبحت  لقد  العرب.  تفكري  وطــرق 
االأمن  حلماية  وخا�شة  للمعرفة،  هاما  مــوردا 
القومي، وكذلك رمزا لفك القواعد ال�شمنية يف 
اال�شتخباراتي  امل�شتوى  على  العربية  الثقافة 

والع�شكري.
ــاط  االأو�ــش يف  الــو�ــشــع  فـــاإن  وبالتاأكيد       
االأو�شاط  االأكادميية يختلف عما هو عليه يف 
االأو�شاط  يف  العربية  اللغة  الع�شكرية.برامج 
تبطئ  خمتلفة  حتديات  تواجه  االأكادميية 
تقف  التحديات  هــذه  ــس  راأ� وعلى  انت�شارها، 
ق�شية التمويل يف اال�شتثمار الثقايف، خا�شة يف 
ظل غياب البعثات الثقافية امللحقة بال�شفارات 
العربية. ولذلك نرى اأن اللغة العربية ال تزال 
تعاين من تق�شري بلدانها يف حق عوملتها ون�شرها 

وت�شجيع تعلمها ك�شائر اللغات احلديثة.
برامج  يف  اال�شتثمار  يظهر  باملقابل  ولكن   
عظمى،  كــاأولــويــة  دفاعية  ــس  ــرا� الأغ اللغة 
ــاع،  ــدف ال وزارة  ــن  م مــبــا�ــشــرة  ــة  ــاي رع وحتـــت 
احلكومية  الـــدوائـــر  دعـــم  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــش
ال  الع�شكري  العامل  اأن  يعني  ال  هذا  االأخــرى. 
يعاين من م�شاكل يف امليزانية، ولكن الفرق اأنه 
اأ�ش�س  على  امليزانية  خم�ش�شات  احت�شاب  يتم 
جدول االأولويات وفقا للم�شالح االإ�شرتاتيجية 

للحكومة.
الق�شايا  على  التحديات  تقت�شر  وال       
املادية، بل هناك عوامل اأخرى تلعب دورا هاما 
العامل  يف  اللغة  برامج  اإجناح  على  تاأثريها  يف 
االأمريكيني  مواقف  واأهمها  واملدين،  الع�شكري 
جتاه اللغات ب�شكل عام، خا�شة اللغات امل�شماة 

ب “االأقل �شيوعا” يف تعلمها، كالعربية مثال.
�شائدة،  فــكــرة  هــنــاك  اأن  الــقــول  ميكن       
املواطنني  بني  جديدة،  لي�شت  فكرة  فعال  وهي 
اإن االأمريكي ال يحتاج اإىل  االأمريكيني تقول: 

طاملا  االآخرين  مع  للتعامل  اأجنبية  لغات  تعلم 
معظم  ي�شتطيع  عاملية  لغة  االإجنليزية  اأن 
وميكن  خاللها.  من  ر�شالتهم  تو�شيل  النا�س 
القول اأي�شا اأن مثل هذه املواقفقد متيز عقلية 
لــذاك  جــذورهــا  ترجع  ا�شتعالئية  ونف�شية 
يف  يعزز  الــذي  االأمريكية  منالثقافة  اجلانب 
نظرا  الفوقية  النظرة  هذه  مثل  االأمريكيني 

ل�شيادة بلدهم عامليا.
      من ناحية اأخرى، نالحظ اأن االأمريكيني-  
دميوقراطيني-   اأو  جمهوريني  اأكــانــوا  �ــشــواء 
اأزمــة  تفجر  عند  اللغات  تعلم  على  يقدمون 
بلدهموم�شاحله،  �شالمة  تــهــدد  قــومــي  اأمـــن 
العربية  اللغة  مع  ح�شل  كما  �شيادتهم،  ورموز 
ال  وبالطبع  )االإ�ــشــالمــي(.  بــاالإرهــاب  وربطها 
االإغـــراءات  اأو  املنفعي  العامل  جتاهل  ميكن 
مهنة  بناء  جتاه  حما�شهم  تقوي  التي  املادية 
الوفري،  املال  عليهم  وتدر  اللغة  درا�شة  تتطلب 

كما ترّوج الفكرة.
االأزمات  هذه  تاريخ  فاأن  فقط،  ولالإ�شارة      
يوؤول  املفاجئ حاملا  اأن مثل هذا احلما�س  يبني 
يبقى  ولكنه  ــت،  ــوق ال مـــرور  مــع  الــفــتــور  اإىل 
باأ�شبابه ودوافعه؛ ولذلك  الذاكرة  مرتبطا يف 
مماثلة  اأحـــداث  يف  ثانية  يقوى  اأن  لــه  ميكن 
مثل  ت�شتغل  ما  وكثريا  القومي.  لالأمن  مهددة 
هذه االأر�شية يف العامل اال�شتخباراتي من اأجل 
ا�شتهداف فئة معينة، وتاأجيج الراأي العام �شد 
هذه الفئة، وكل ما يتعلق بها من رموز ومفاهيم، 

واإن كانت هذه املفاهيم مقولبة اأو م�شوهة.
مواقف  يف  مغالطة  هناك  اأن  �شك  وال      
ـــعـــرب مـــن جــهــة،  ــــــاب وال الـــربـــط بـــني االإره
ويف  اأخـــرى.  جهة  من  والــديــن  اللغة  وكــذلــك، 
بالدين  العربية  اللغة  ربط  فكرة  اأن  احلقيقة 
انت�شرت  وقد  دقيقة،  غري  فكرة  هي  االإ�شالمي 
يكتنفه  ملوقف  تعبريًا  واأ�شبحت  الغربيني،  بني 
�شوء الفهم والتعميم، خا�شة بعد اأحداث اأيلول 
الفكرة  هذه  فــاأن  املقابل  يف  ولكن  االإرهابية. 
يف  الــغــرب  اإىل  ت�شل  ومل  م�شتحدثة،  لي�شت 
ليلة و�شحاها، بل اإنها انتقلت من الفكر العربي 
باللغة  الدين  يربط  الذي  املت�شدد  االإ�شالمي 
بها،  ناطقا  القراآن  ملجيء  نظرا  حمكما،  ربطا 
ــار واملــواقــف  ــك ــذه االأف ـــذي بـــدوره عمم ه وال
بع�س  تبني  كما  اأواًل،  العربية  املجتمعات  يف 

الن�شو�س العربية.
    هذا الفكر يوؤمن باأن اللغة العربيةلي�شت 
ولكنهالغة  القراآن،  بها  نزل  التي  اللغة  فقط 
بقد�شية  حماطة  فهي  وبالتايل  ذاتــه  الدين 
بها  امل�شا�س  جتعل  مرتبة  اإىل  ترفعها  خا�شة 
املنطقظهرت  هذا  الكفر.ومن  ــواع  اأن من  نوعًا 
نــظــريــة تــ�ــشــف الــلــغــة الــعــربــيــة بــاأنــهــا لغة 
“توقيفية” اأي اأنها منزلة من ال�شماء، وبالتايل 
فهي متوقفة بجوهرها عن اأية اإ�شافة اأو حذف 
االأفــكــار  هــذه  مثل  اإن  الب�شر.  بيد  اأوتــعــديــل 
االإخوان  فعل  ردود  يف  املثال  �شبيل  عل  تتجلى 
امل�شلمني لكتاب)لتحيا اللغة العربية.. ي�شقط 

�شيبويه( للموؤلف �شريف ال�شوبا�شي، ٢٠٠٤.
االأو�شاط  يف  االأفكار  هذه  انت�شرت  وقد      
االأكادميية اأي�شا، وطاملا اأثارمتثل تلكالن�شو�س 
خا�شة  االأكادميي،  البحث  م�شتوى  على  جدال 
واأن لي�س كل امل�شلمني من العرب، وال كل العرب 
من امل�شلمني. وللتنويه، ميكن مراجعة اجلدلية 
راأ�شها  وعلى  االأكادميية،  االأو�شاط  يف  القائمة 
لغة  متعلقةبتف�شري  درا�ــشــات  حــول  االأملانية، 
القراآن من خالل قراءة �شريانية- اآرامية، كما 
يحاول اأن يبني الكاتب )كري�شتوف لوك�شنربغ( 
نتائج  لرمبا   .٢٠٠٠ عام  �شدر  الذي  كتابه  يف 
هذا البحث تعترب نوعا من التحدي، وال تروق 
لكثريين من ذوي التوجه الديني، ولكنها تبقى 
االأو�ــشــاط  يف  بحثي  نظر  وجهة  مــن  �شاحلة 
االأكادميية حتى يثبت عك�س ما طرح فيها من 

نظريات واإثباتات.
وبناء على هذا االفرتا�س الذي يربط اللغة 
بع�س  تطور  نرى  االإ�شالمية،  العربية  بالهوية 
املواقف مرتبطا بعملية التوظيف: لقد اأ�شبح 
تدري�س  جمال  يف  للعمل  املتقدمني  من  متوقعا 
االإملــام  الغربية  اجلامعات  يف  العربية  اللغة 
هناك  اأن  بل  والــقــراآن.  االإ�شالمية  بالثقافة 
جورج  كجامعة  االأمريكية،  اجلامعات  بع�س 

اخلا�شية،  هذه  على  ت�شدد  التي  وييل،  تــاون 
جنب  اإىل  جنبا  االإ�شالمية  الدرا�شات  وتدر�س 
يف  العربية  ق�شم  هو  وها  العربية.  اللغة  مع 
جامعة وا�شنطن يف مدينة �شياتل يدر�س اللغة 
الدرا�شات  العربية بالدرجة االأوىل يف خدمة 
على  اال�شم  هذا  برناجمه  ويحمل  االإ�شالمية. 
يف  ويوؤكد  التبا�س  دون  االإلكرتونية  �شفحته 
على”  ومتطلباته  الــربنــامــج  لو�شف  عر�شه 
خلق فهم وا�شع للعامل االإ�شالمي من خالل فهم 
اللغة العربية والثقافات االإ�شالمية على وجه 
اأو  )اثنيا  عربي  هو  ما  كل  متجاهال   ،“ العموم 

ثقافيا( غري م�شلم.
احلقائق  فهم  تنمية  مع  ذلــك  يتم�شى  وال   
وغر�س  ت�شويهها  من  يعزز  بل  �شحيح  ب�شكل 
يجهلون  الــذيــن  بــني  وبثها  الفهم  �شوء  ــذور  ب
العرب  امل�شيحيون  فهناك  وتوثيقاته.  التاريخ 
اإىل  بنا  يرجع  الــذي  وتاريخهم  االإ�شالم  قبل 
عهد الر�شل يف القرن االأول امليالدي. ومع ظهور 
اإىل  جنبًا  العرب  امل�شيحيون  عا�س  االإ�ــشــالم 
و�شكلوا  ال�شابع  القرن  منذ  امل�شلمني  مع  جنب 
العربية،  املجتمعات  ن�شيج  يف  رئي�شة  �شريحة 
احل�شارة  بناء  يف  مميزة  م�شاهمة  لهم  وكــان 
العربي واالإ�شالمي، وكانوا �شركاء يف  بجزئيها 
زالوا  وما  امل�شلمني،  وامل�شري مع  والوطن  االأر�س 
االإ�شهاب  هنا  الق�شد  لي�س  هــذا.  يومنا  حتى 
من  وفــرة  فهناك  املــو�ــشــوع،  هــذا  يف  والتعمق 
البحوث املوثقة ت�شمح للقارئ بالتبحر يف تاريخ 
املنطقة و�شعوبها، واذكر يف هذا املجال البحث 
اجلامعية  واال�شتاذة  املوؤرخة  به  قامت  الذي 
التون�شية �شلوى باحلاج �شالح )١٩٩٧( والذي 
ويعترب  م�شداقيته  ومتانة  بتوثيقاته  يعرف 
امل�شيحية  تاريخ  مو�شوع  يف  املراجع  اأقــوى  من 

العربية.
ــكــم االأدبـــــي املــتــوفــر حـــول هــذا  ورغــــم ال
االإ�ــشــالم  ربــط  فكرة  اأن  نــرى  فاإننا  املــو�ــشــوع، 
وا�شع  نطاق  على  منت�شرة  تــزال  ال  بالعربية 
اإىل م�شتوى”  فيها  اإىل درجة و�شلت  الغرب  يف 
املقولبة.  ال�شائعة  االأفكار  اأو   ،“ الكلي�شيهات 
يف  تغريًا  املــرء  يتوقع  قد  اأيلول،  اأحــداث  بعد 
زيادة  بعد  خا�شة  االأقــل،  على  الوعي  م�شتوى 
والبحث  العربية  والثقافة  باللغة  االهتمام 
وراء مكنوناتها؛ فقد هرول الباحثون وغريهم 
الثقافية،  االأو�ــشــط  ال�شرق  كنوز  الكت�شاف 
االأفـــاق  وتو�شيع  معارفهم  اإثــــراء  حمــاولــني 
املنطقة.  لهذه  اأف�شل  فهم  اأجــل  من  الفكرية 

دورات  على  م�شبوق  غري  طلبًا  الكليات  و�شهدت 
اللغة العربية املقدمة للطالب ذوي التوجهات 
اأن  يبدو  ما  على  ولكن  املختلفة.  والتخ�ش�شات 
االحتكارية  العالقة  حول  االلتبا�س  م�شكلة 
وربطهما  العربية  واللغة  االإ�شالمي  الدين  بني 
مت  م�شّي�شا  موقفا  تعك�س  االإ�شالمي  باالإرهاب 
ا�شتغالله وا�شتخدمت اأر�شيته لتحقيق اأهداف 

�شيا�شية، فو�شعت كل العرب يف نف�س اخلانة.
من  بينة  على  العرب  يكون  اأن  املهم  ملن  اإنه 
والعمل  التعميم،  هــذا  يف  دورهـــم  م�شوؤولية 
بــطــرق حــ�ــشــاريــة ومقنعة  مــنــه  احلـــد  عــلــى 
وجمريات  التاريخ  تو�شح  درا�شات  على  مبنية 
اأحداثه، وكذلك على بث الوعي عرب الكتابات 
والندوات واملوؤمترات، بدءا من البيئة العربية 
وموؤ�ش�شاتها التعليمية. فالتعميم ميكن اأن يكون 
وي�شبح  احلقائق،  ت�شويه  يتم  عندما  م�شلاًل 
عقبة يف تعزيز ال�شالم بني النا�س من خلفيات 
يوؤثر على فر�س عملهم،  ثقافية خمتلفة وقد 
وفوق كل ذلك مي�س بكرامتهم كب�شر. هنا يكمن 
وعلم  الثقافية  التعددية  لرتبية  املثمر  الدور 
التحليلي  التفكري  لتعزيز  االجتماعي  اللغة 
بني ال�شباب واحرتام االإن�شان بغ�س النظر عن 
اأفكار وت�شورات  اأمل نقل  هويته الدينية، على 

�شحيحة واإيجابية لالأجيال املقبلة.
اليوم(  متاأخرا  يكن  مل  )اإن  االأوان  اآن  لقد 
ــات والــرتبــيــة يف اجلــامــعــات  ــغ ــل الأقــ�ــشــام ال
من  للتحرر  العربية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 
العربية  اللغة  لتدري�س  التقليدية  النظرة 
علم  موا�شيع  تنمية  على  والرتكيز  وتربيتها 
اللغة االجتماعي وال�شيا�شي والنف�شي من اأجل 
تو�شيع االآفاق الفكرية واملعرفية لطالبها ومن 
والأبعادتدري�شها  اللغة  ملفهوم  اأف�شل  فهم  اأجل 

وتاأثريها على �شبل التفكري وبناء املواقف.
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امل���ث���ال ����ش���ب���ي���ل  اأم�����ريك�����ا ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة يف  وال����ل����غ����ة  ن�������ّظ�������ارات�������ه ق����ط����ع����ة ف���ن���ي���ة!امل�����واق�����ف 

 وقع زّوار »متحف �شان فران�شي�شكو للفن احلديث« يف فخ ن�شبه 
نّظاراته  االأخري  خلع  عامًا(.   ١٧( خاياتان  جاي  تي  ال�شاب  لهم 
الطبية وو�شعها على االأر�س، فظن الزّوار اأّنها قطعة فنية، وهّموا 

بت�شويرها.
قال  خاياتان  اأّن  الربيطانية  »اإندبندنت«  الـ  �شحيفة  اأو�شحت 
باالأعمال  للغاية  معجبني  كّنا  للمتحف،  لنا  زيــارة  اأّول  »يف  ــه  اإّن
لبع�شنا«،  مفاجاأة  تكن  مل  االأعمال  بع�س  لكن  واللوحات،  الفنية 
م�شيفًا: »كنت اأرغب يف اختبار اإذا كان زّوار املتحف �شيحدقون يف 
اأي �شيء يتم عر�شه، فرتكت نّظاراتي على االأر�س وابتعدت ورحت 

اأترّقب«.
النّظارات  حــول  يتجّمعون  بــداأوا  الـــزّوار  اأّن  خاياتان  وتابع 
ويحدقون بها من بعيد، باعتبارها »عماًل فنيًا«، يف حني قام اآخرون 

بدافع االإعجاب بالتقاط �شور للنظارات!
ح�شابه  على  �شورًا  خاياتان  ن�شر  الربيطانية،  ال�شحيفة  ووفق 
اإّياها  مرفقًا  نظاراته،  ي�شّورون  الأ�شخا�س  التقطها  تويرت  على 
على  املوجودة  النظارات  يحلل  بداأ  بع�شهم  اأّن  »اأحببُت  بتعليق: 
روؤية  رمبا  اأو  الثقافة،  تدهور  اإىل  ترمز  قد  اأّنها  معتقدًا  االأر�ــس، 

احلياة عرب العد�شات«.

ح���ادث���ة غ���ري���ب���ة.. خ��ل��ي��ة ن��ح��ل ت��ط��ارد 
داخلها  املحبو�شة  امل��ل��ك��ة  الإن��ق��اذ  ���ش��ي��ارة 

 يف حادثة غريبة من نوعها، طاردت ٢٠ األف نحلة �شيارة يف بريطانيا 
ليومني متتالني، وذلك لوقوع ملكتهم حبي�شة داخل ال�شيارة بطريق اخلطاأ، 

ما ا�شطر اأتباعها ملالحقة ال�شيارة، اأماًل يف اإنقاذها.
ووقعت احلادثة بعدما قامت هوارث بركن �شيارتها يف مراآب ال�شيارات 
و�شط بلدة هافرفوردو�شت غرب ويلز، قبل توجهها للت�شوق يوم االأحد ٢٢ 

مايو/اأيار املا�شي.
عودتها  بعد  عاما،   6٥ العمر  من  البالغة  هــوارث«،  ــارول  »ك وفوجئت 
امليت�شوبي�شي  مــوؤخــرة  تغطي  نحلة  األــف   ٢٠ من  اأكــرث  بوجود  لل�شيارة 

اوتالندر، قامت جميعها مبالحقة ال�شيارة الأكرث من ميلني.
عندها قام فريق مكون من ٣ اأ�شخا�س ) ُمربي للنحل وحار�س حديقة 
املارة( بالتقاط ال�شرب داخل �شندوق، وا�شتطاعوا بالفعل النجاح  واأحد 

يف اإزالته من ال�شيارة.
لتقود  هوارث  ال�شيدة  رجعت  فبعدما  االأمــر،  ينته  مل  ذلك  من  بالرغم 
حلقها  قد  ال�شرب  اأن  التايل  اليوم  �شباح  يف  اكت�شفت  املنزل،  اإىل  �شيارتها 

للمنزل ليغطي ال�شيارة مرة اأخرى.
وا�شطرت هوارث الإبالغ مربيي النحل للمرة الثانية، والذين جنحوا يف 

اإزالة ال�شرب مرة اأخرى.
وقال اخلبري يف �شوؤون النحل »روجر برنز«: »قد تكون امللكة اجنذبت 
ل�شيء يف ال�شيارة، رمبا كانت حلوى اأو طعامًا داخلها، ثم علقت يف م�شاحة 

الزجاج اخللفي«.
الــورق  من  �شندوق  يف  واإدخــالــه  النحل  بــاإزالــة  »قمت  برنز:  واأ�ــشــاف 
ل�شعة، بعد ذلك قمنا  اإىل ٢٠  لـ ١٥  باأق�شى �شرعة، لكني تعر�شت  املقوى 
بو�شع ال�شندوق على �شقف ال�شيارة يف انتظار الـ ١٠٠ نحلة الباقية لرتك 
ال�شندوق اخللفي لل�شيارة، اإال اأن عا�شفة هوائية اأطاحت به، لتعود امللكة 

لداخل ال�شيارة مرة اأخرى«.
اأن تراهم  املفاجئ  ال�شكل، كان من  �شربا بهذا  اأر بحياتي  واأ�شاف: »مل 

يتبعون ال�شيارة ليومني متتاليني، هذا مده�س«.

الــرابــع  العقد  يف  �شيدة  هــي   
الــقــراءة  جتيد  ال  عــمــرهــا،  مــن 
ــة. بــ�ــشــيــطــة وفــقــرية  ــاب ــت ــك وال
ب�شبب  االآن  عائلتها  مع  تعي�س 
خالفات بينها وبني زوجها، لكنها 
اأبو قرقا�س  كادت حتول مدينة 
الواقعة يف حمافظة املنيا جنوب 
فتنة  م�شر حلمامات دم، وت�شعل 
طــائــفــيــة ال حتــمــد عــقــبــاهــا يف 

م�شر.
 ا�شمها جنوى، ربة منزل لديها 
٣ اأوالد من زوجها امل�شلم هم نورا 
ما  اأن  وتــوؤكــد  ــان،  ــوره ون وعمر 
بينها  عائلية  خالفات  هي  حدث 
لها  عالقة  وال  زوجها  اأهل  وبني 
اإن  وتــقــول  الــديــن،  اأو  بال�شرف 
على  اأنها  روجــوا  زوجها  اأقـــارب 
اأ�شرف  امل�شيحي  بال�شاب  عالقة 
عطية لالنتقام منها بعدما طلبت 

الطالق من زوجها.
اأن  لـ«العربية.نت«  وتــذكــر   
لل�شاب  �ــشــريــك  امل�شلم  ــا  ــه زوج
اأدوات  حمــــل  يف  املــ�ــشــيــحــي 
زوجها  واأن  بالقرية،  كهربائية 
لذلك  وعــنــف،  بق�شوة  يعاملها 
جنون  فجن  منه،  الطالق  طلبت 
�شائعة  وروجوا  واأ�شرته،  اأقاربه 
�شريكه  ــع  م عــالقــة  عــلــى  ــا  ــه اأن
ــيــربئــوا ابــنــهــم من  املــ�ــشــيــحــي ل
م�شيفة  معها،  ت�شرفاته  �شوء 
رقم  يحمل  ببالغ  تقدمت  اأنــهــا 
اإىل  قرقا�س  اأبــو  اإداري   ٣٩٣٣
اأن  منهم  وطلبت  ال�شرطة،  ق�شم 

طبية  جلنة  اأي  على  يعر�شوها 
الإثبات براءتها. 

اأن اأهل زوجها  اأ�شارت اإىل  كما 
يعلمون جيدًا اأن ال�شاب امل�شيحي 
وم�شتقر  اأطــفــال  ولديه  متزوج 
يقيم  فكيف  العائلية،  حياته  يف 
موؤكدة  معها،  عاطفية  عالقة 
يعلمون  الــقــريــة  اأهــــل  كــل  اأن 
وراء  ان�شاقوا  من  واأن  احلقيقة، 
بع�س  هــم  زوجــهــا  ــل  اأه �شائعات 
اإ�شافة  الــ�ــشــن،  �شغار  ال�شباب 

الآخرين من خارج القرية.
 مـــن جـــانـــب اأخــــــر، فــر�ــشــت 
ــــراءات  االأجـــهـــزة االأمــنــيــة اإج
ــددة عــلــى مــداخــل  اأمــنــيــة مــ�ــش
بعد  ـــرم  ـــك ال قـــريـــة  وخمــــــارج 
اأدت  الــتــي  االأحــــداث االأخــــرية 
لـــقـــيـــام عـــــدد مــــن املـــواطـــنـــني 
ال�شاب  مــنــزل  ـــام  اأم بالتجمهر 
ــي، واإلــــقــــاء زجـــاجـــات  ــط ــب ــق ال
ــوف عــلــيــه، واإحـــــراق ٣  ــوت ــول امل
النريان  وامتداد  جماورة،  منازل 

وجتريد  اأخـــرى،  منازل  لثالثة 
�شيدة م�شيحية م�شنة من ثيابها، 
كبري  ح�شد  ـــام  اأم بها  م�شهرين 
مواطنة  تدخلت  حتى  بال�شارع، 
جارتها  ج�شد  لتغطي  م�شلمة 

وت�شرتها.
نيابة  قررت  مت�شل،  �شياق  يف   
اأبو قرقا�س حب�س ٥ من املتهمني 
يف  التحقيق  ذمــة  على  يومًا   ١٥
ال�شيدة  زوج  ومنهم  الق�شية، 
ـــرت  ـــة اآخــــــرون، كــمــا اأم ـــع واأرب
واإح�شار  ب�شبط  العامة  النيابة 

١٧ متهمًا اآخرين.
املنيا،  اأكـــد حمــافــظ  ـــدوره،  ب  
قبول  عــدم  ن�شر،  طــارق  الــلــواء 
غري  �شلوكيات  اأو  ــاوزات  جت اأيــة 
م�شوؤولة تقع من االأخوة امل�شلمني 
الفتًا  امل�شيحيني،  اأ�شقائهم  �شد 
اأن الدولة لن تقبل بحدوث  اإىل 
مثل هذه التجاوزات اأو التقاع�س 

على  و�شدد  القانون.  تنفيذ  عن 
املق�شرين  حما�شبة  �شتتم  اأنــه 

واملخالفني للقانون.
 وقال ن�شر، خالل اللقاء الذي 
قــيــادات  مــع  مبكتبه  عــقــده  مت 
اأ�شباب  الإزالـــة  وكن�شية  اأمنية 
هناك  اإن  امل�شلمني،  بني  اخلالف 
اإحـــداث  حتـــاول  خفية  اأيــــادي 
واأ�شقائهم  امل�شلمني  بني  ان�شقاق 
يحدث  لن  هــذا  واأن  امل�شيحيني، 
كيان  باأنهم  امل�شريني  من  اإميانًا 

واحد.
ــب املــحــافــظ بــ�ــشــرورة  ــال  وط
االأجواء  االأزمة وتهيئة  احتواء 
ال�شماح  وعدم  خالف،  اأي  الإزالة 
اأو �شلوكيات ت�شر  باأية جتاوزات 
على  مــوؤكــدًا  الوطني،  بالن�شيج 
بكل  فــيــه  املت�شببني  حما�شبة 

�شدة. - العربية. نت

جماًل  اأن  التقارير  ذكرت 
قد ت�شّبب يف مقتل �شاحبه، 
يف  كامل  ليوٍم  قّيده  اأن  بعد 
ـــع احلـــــادث يف  ــقــيــظ. وق ال
الهندية  راج�شتان  واليـــة 
اأثناء  الفائت،  ال�شبت  يــوم 
ــد مبــوجــة حر  ــل ــب مــــرور ال
القيا�شية،  ــام  االأرق حطمت 

احلــــرارة  درجــــة  بــلــغــت  اإذ 
حوايل ٤٣ درجة مئوية. 

 Times جلــريــدة  وفــًقــا 
اأوجــارام،  كان   ،of India
وهو �شاحب اجلمل، ي�شتقبل 
بيته،  يف  الــ�ــشــيــوف  بــعــ�ــس 
اجلمل  ترك  اأنه  تذّكر  حني 
ـــني حــــاول اأن  ــدًا. وح ــي ــق م

قـــام اجلمل  وثـــاقـــه،  يــفــك 
مبهاجمته.

قرويًا   ٢٥ نحو  اأن  وُذكــر 
لـ  اجلمل  جماح  كبح  حاولوا 

6 �شاعاٍت كاملة. 
كــمــا نــ�ــس الــتــقــريــر على 
�شهادة اأحد معارف ال�شحية، 
قال:  حيث  رام،  ثكارا  وهو 

»قام اجلمل بحمله من عنقه 
ثم األقى به على االأر�س، ثم 
اأكل ج�شمه بعد قطع راأ�شه.«

ورغم اأن حوادث مهاجمة 
ــس نـــــادرة  ــا� ــن ــل ــــال ل ــــم اجِل
احلدوث، اإال اأنها لي�شت �شاذة 
 ،٢٠١٥ عــام  ففي  للغاية؛ 
رجٍل  بقتل  هائج  جمٌل  قــام 

مبدينة  مزرعة  يف  وزوجته 
جمٌل  قام  كما  فولز،  وي�شيتا 
بركل   ٢٠١٤ عــام  يف  اآخـــر 
ــوت يف  ــٍل حتى امل وعــ�ــّس رج
ــدى حدائق احلــيــوان يف  اإح

املك�شيك.

ق�شتها  ت���روي  باملنيا  طائفية  فتنة  ت�شعل  ك���ادت  �شيدة 

ج��م��ل ي��ق��ط��ع راأ�������س ���ش��اح��ب��ه وي����اأك����ل ج�����ش��ده ل���ه���ذا ال�����ش��ب��ب !

ال��رج��ال يخ�شاها  رو���ش��ي��ة  ح�شناء 
فينز«،  »جوليا  ا�شمها  رو�شية  �شورًالفتاة  �شولت«  توداي  موقع«  ن�شر   
ورغم اأن وجهها اجلميل ي�شبه وجوه دمية »باربي« اإال اأنه با�شتطاعتها 

حمل اوزان تبلغ ١8٠ كيلو غراما.
اأرقــام   ٣ م�شريتها  خالل  وح�شدت  عاما،   )٢٠( فينز  جوليا  وتبلغ   

قيا�شية عاملية.
يغارون  وانهم  الــرجــال،  ي�شتفز  اخلارجي  �شكلها  اأن  جوليا  توؤكد   
منها، خا�شة من يراها ب�شعة، على الرغم من وجود ح�شاب على موقع 

ان�شتغرام جلوليا يتابعها االالف عليه.
 وبدات جوليا برفع االأثقال منذ �شبتبمر٢٠١٢، حيث ا�شارة اال ان 
ازدادت  لكنها  بنف�شها،  ثقتها  لزيادة  جاء  االثقال  رفع  على  التدريب 

تعلقا بريا�شة كمال االج�شام .



علي جاحز
امل�شاورات  من  اأ�شابيع  خم�شة  انتهاء  ■ بعد 

ما الذي تو�شلتم اإليه مع الطرف االآخر؟
اأن  ن�شتطيع  �ــشــيء  يح�شل  مل  االآن  حتى 

ن�شميه تقدما ملمو�شا اأو حقيقيا.
ولكننا �شهدنا م�شاورات م�شتفي�شة يف خمتلف 
والع�شكرية  واالأمــنــيــة  ال�شيا�شية  الق�شايا 
بحث  جانب  اإىل  واالإن�شانية  واالقت�شادية 
الرتكيز  وكان  وطنية،  وحدة  حكومة  تاأليف 
ــــرب عــلــى اجلــانــب الــ�ــشــيــا�ــشــي واالأمــنــي  االأك
وا�شتمرار تثبيت االأعمال الع�شكرية. ولالأ�شف 
يف  اأم�شيناه  الــذي  الوقت  كل  من  ن�شتفد  مل 
م�شاركته  الريا�س  وفد  تعليق  ب�شبب  الكويت 
حقيقي،  �شبب  دون  من  مرات  ثالث  وان�شحابه 
اإمنا ب�شبب التعنت واملماطلة وحماولة اإف�شال 

امل�شاورات عرب اأ�شباب غري عملية.
هذه  بعد  املفاو�شات  يف  يبقيكم  الذي  ■ ما 

الفرتة من دون نتيجة تذكر؟
ويف  وطنية  مهمة  يف  االآن  اأنف�شنا  نعّد  نحن 
التحدي  ملواجهة  ال�شاملة  املعركة  من  جــزء 
االأكرب �شد ال�شعب اليمني. ولهذا، طاملا هناك 
حقيقة  ويتلّم�س  نظرنا  لوجهة  ي�شتمع  من 
وتفنيد  التو�شيح  واجبنا  من  فــاإن  يجري،  ما 
االأكاذيب وال�شائعات. وطاملا اأن االأمم املتحدة 
اإىل  ولال�شتماع  للنقا�س  اجلميع  بقاء  تطلب 
هو  مثلما  االأفــكــار،  وتــقــارب  النظر  وجــهــات 
حا�شل حاليًا، فهذا من �شلب مهمتنا وال م�شكلة 
االأفكار  يف  تقدم  هناك  طاملا  الوقت  يف  لدينا 
واملقرتحات، والنقا�س يدخل يف �شلب الق�شايا 

الرئي�شية.
يف  تــزال  ال  التي  العقبات  ــرز  اأب هي  ما   ■

طريق احلوار مع الطرف االآخر؟
والروؤية  االآخر ال ميتلك قرارًا،  الطرف  اإن 
امل�شاركة  يعّلق  فــتــارًة  اأمــامــه.  وا�شحة  غــري 
ــروطــًا، ثم  ــش � ويــ�ــشــع  املــوقــف  �شقف  ويــرفــع 
ويرتاجع  متامًا  موقفه  الثاين  اليوم  يف  يغرّي 
مب�شببات اأخرى. هذا املوقف يعك�س مواقفهم 
ال�شيا�شية، مبا هي تعبرٌي عن املوقف اخلارجي 
ال�شعب  رغبة  من  اأكــرث  اخلارجية  والرغبة 
احلا�شلة  امل�شاكل  اأبــرز  فــاإن  كذلك،  اليمني. 
لديهم هي عدم قناعتهم اأ�شاًل باحلل ال�شيا�شي 
اللحظة  حتى  زالـــوا  مــا  فهم  والــتــفــاو�ــشــي، 
ذلك  عــن  ويف�شحون  ــرب  احل على  يراهنون 
اإىل  يقف  العامل  اأن  يــرون  لكونهم  �شراحًة 
االأموال  توفري  يف  لديهم  م�شكلة  فال  جانبهم. 
يقاتل  »التحالف«  اأن  كما  احلديث،  ال�شالح  اأو 
�شيفر�س  الــذي  الدافع  هو  فما  عنهم.  نيابًة 
يف  هم  طاملا  ال�شيا�شي  احلل  يف  الرغبة  عليهم 
اليمنيون  فيما  واأوالدهــم،  اأ�شرهم  مع  اخلارج 
هم من يعانون، وغريهم من يدفع الثمن ماديًا 

واإن�شانيًا واقت�شاديًا.
للمحادثات  قريب  انهيار  توقع  ميكن  ■ هل 

وخ�شو�شًا يف �شوء الت�شعيد امليداين؟
امليدان انعكا�س للهروب من احللول ال�شيا�شية 
تلبيًة  احلــرب،  با�شتمرار  وا�شحة  ولرغبة 
فــاإذا  واالنــتــقــام.  الــوجــه  مــاء  حفظ  لرغبة 
املت�شّلطة ومل يجنحوا  العقلية  ا�شتمروا بهذه 
عقيمًا  احلــوار  �شيكون  فبالتاأكيد  ال�شلم،  اإىل 

وبال جدوى.
�شرعية  ــودة  ــع ب قــبــولــكــم  حقيقة  ــا  م  ■
املرحلة  نهاية  اإىل  ــادي  ه من�شور  ربــه  عبد 
الطريق«  »خريطة  م�شمون  وما  االنتقالية؟ 
املجتمع  على  وعر�شتموها  اقرتحتموها  التي 

الدويل؟
اأن  نطرح  ولكننا  امل�شاألة.  هذه  تناَق�س  مل 
مبوجب  توافقية  البلد  يف  ال�شلطة  تــكــون 
الــقــوى  تــخــو�ــس  فيما  اخلليجية،  املـــبـــادرة 
قــرارات  مبوجب  �شيا�شيًا  حـــوارًا  ال�شيا�شية 
وطنيًا  مطلبًا  ال�شراكة  وُتعّد  االأمــن.  جمل�س 
وال�شلطة  الوطني.  احلوار  خمرجات  مبوجب 
فيها  مبــا  م�شوؤولية  اأي  ت�شتثني  ال  البلد  يف 
ونحن  واالأمـــن.  واحلكومة  الرئا�شة  �شلطات 
املرحلة  يخ�س  ما  يف  امل�شاألة  تت�شح  اأن  نطرح 
االأوىل، وكذلك ال�شالحيات فيها ومدتها. ومن 
املعامل  انتقالية وا�شحة  اإىل مرحلة  ثم ن�شل 
وتثبيت  قانونية  خمــارج  اإيجاد  فيها  يجري 
د�شتوري لكل ما نتفق عليه، حتى ال ي�شتخدم 
اأحد اأي �شلطة �شد التوافق، وال �شيما اأن الثقة 
من  ثابت  جــزء  هــو  ــذي  ال بالطرف  معدومة 
اأو  البلد  اإدارة  يف  لهم  ناأمن  لن  ولهذا  احلــرب، 
اال�شتمرار يف قيادة البلد اإىل الهاوية بال�شكل 
اأن  ال�شمانات يجب  اأن  الذي يريدون. ونعتقد 
اجلميع،  فيها  ي�شارك  بلجنة  مرتبطة  تكون 
وُتتخذ القرارات عربها وبالتوافق، واأن تكون 
توافقية  اأي�شًا  واالأمنية  الع�شكرية  اللجنة 
ال  نف�شه،  الوقت  ويف  والقرارات.  الت�شكيل  يف 
ولكن  ا�شتبعاده  اأو  اأحد  ا�شتثناء  عن  نتحدث 
ندعو اإىل م�شاركة اجلميع بالتوافق ال�شيا�شي 
عليها  يبنى  التي  االأهم  الق�شية  ذلك  باعتبار 

اأي حل يف امل�شتقبل.
مع  ـــــدويل  ال املــجــتــمــع  تــعــاطــى  كــيــف   ■
»خريطة  �شيما  وال  وروؤاكـــــم  مقرتحاتكم 

الطريق«؟
بلد  مــن  الـــدويل  املجتمع  تقييم  يختلف 
هو  االأمـــور  م�شار  يف  يتحكم  ومــن  اآخـــر.  اإىل 
بريطانيا  ومعها  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
اأما  ال�شعودية.  مع  م�شاحلهما  على  حفاظًا 
ذا  دورهــا  يبدو  فال  الدولية،  االأطــراف  باقي 
اجلل�شات  يف  ن�شمع  نحن  وعمومًا  بالغ،  تاأثري 
على  ومــالحــظــات  نطرحه  مــا  لبع�س  تفهمًا 
بع�س  تفهم  عدم  اإىل  ا�شافة  االآخــر،  البع�س 
النقا�شات،  يف  معروف  اأمــر  وهــذا  الطروحات 
جــاّدون  اأننا  يــدرك  اجلميع  املجمل  يف  ولكن 
وفيها  �شاملة  كانت  قدمناها  التي  الروؤية  واأن 
نوع من التعقل واالإن�شاف واملنطق، واأننا نوِجد 
خمارج  عن  ونبحث  االأفق  ُي�شّد  عندما  اأفكارًا 

منطقية وعادلة كّلما �شُعب االأمر.
■ ملاذا يتعاطى الطرف االآخر مع تنازالتكم 
اأخــريًا  مزاجه  تقّلب  تف�شرون  وكيف  بحذر. 

وخ�شو�شًا بعد عودته من قطر؟
مزاج  بتغري  مزاجه  يتغري  االآخــر  الطرف 
فبعد  االأمـــر.  لــزم  كلما  ويتناق�س  داعميه، 
حلثهم  الريا�س  وفد  لدى  الكويت  اأمري  تدخل 
الــدعــوة  رفــ�ــشــوا  احلــــوار،  اإىل  ــودة  ــع ال على 
و�شافروا اإىل قطر حيث اأعلنوا الحقًا العودة 
اإىل امل�شاورات بعد تدخل اأمري قطر، متجاهلني 

اأخــالقــي« بحق دولــة  املــوقــف »غــري  اأن هــذا 
وبحق  املــحــادثــات  ت�شت�شيف  الــتــي  الكويت 
هذه  ن�شتغرب  ال  نحن  وعمومًا  اأي�شًا.  اأمريها 
املواقف املتقلبة، فقرارهم لي�س باأيديهم واإمنا 
بــاأيــدي اأطـــراف اأخـــرى، هــي مــن جتعل منهم 
طرف  اأي  بحق  �شلبية  ر�شائل  الإر�شال  و�شيلة 
لعادوا  التعقل  من  ذرة  لديهم  كان  ولو  دويل. 
كان  االأقــل  على  اأو  الكويت،  اأمــري  تدخل  بعد 
حرّيا بهم االإ�شارة اإىل دور اأمري الكويت الذي 
هم  حل�شاباتهم  وفقًا  ولكنهم  ذلك،  منهم  طلب 
يقفون مع االأقوى والفاعل واملوؤثر، وال تعنيهم 

االعتبارات االأخرى.
ت�شريحات  بــعــد  جـــدل  اأخـــــريًا  اأثــــري   ■
عن  خليجية،  اإعــالم  و�شائل  يف  لكم  �شحافية 
العالقة  و�شف  ميكن  كيف  باإيران.  عالقتكم 
وما  اليوم؟  واإيــران  اهلل«  »اأن�شار  حركة  بني 
هو موقف اجلمهورية االإ�شالمية من املحادثات 
ال�شابقة بينكم وبني  التفاهمات  احلالية ومن 

ال�شعودية؟
لكل و�شيلة اإعالمية اأ�شلوبها يف اإبراز اخلرب 
والرتويج له واأخذ املنا�شب منه، هذا اأمر معلوم 
مع  التفاهمات  اأثر  وعلى  االإعالمي.  العمل  يف 
التو�شيحات قراءة  لهذه  كان  ال�شعودية، رمبا 
جمل�شًا  اأن�شاأنا  منذ  عمومًا،  مكانها.  غري  يف 
ر�شمية  عالقة  فتحنا  اهلل«  لـ»اأن�شار  �شيا�شيًا 
ــراف  االأط من  وغريهم  اإيـــران  يف  االإخـــوة  مع 
الدولية. وعالقتنا مع اإيران تاأتي ان�شجامًا مع 
املوقف املناه�س للم�شروع االأمريكي وال�شهيوين 
يف املنطقة، وما عدا هذا هو تف�شري زائد وغري 
على  ــرد  ت تو�شيحاتنا  كــانــت  ولــهــذا  دقــيــق. 
باأن  اخلليجي  الو�شط  يف  املعروفة  االتهامات 
ما يجري يف اليمن هو تنفيذ الأجندة اإيرانية 
على  ال�شكوت  الأن  االأجندة؛  تلك  منثل  واأننا 
ذلك قد يعّده البع�س كافيًا ل�شّن العدوان على 
اليمن. لهذا، اأكدنا اأن ذلك الكالم غري �شحيح، 
واأننا اأ�شحاب ق�شية وم�شروع واأن احلرب على 
النفوذ  مبواجهة  عالقة  اأي  لها  لي�س  اليمن 
�شافر  عدوان  هي  اإمنا  يقولون.  كما  االيــراين 
الو�شع  عن  نتحدث  وعندما  حق.  اأي  دون  من 
منه،  االقت�شادي  اجلانب  وخ�شو�شًا  احلــايل، 
الر�شمي  التق�شري  على  عتبنا  عن  نعرّب  فنحن 
راأ�شها  وعلى  اليمنية  الق�شية  جتاه  االيــراين 
اجلانب االقت�شادي. اأما بالن�شبة ملوقف اإيران 
دعمهم  اأعلنوا  فاالإيرانيون  املــ�ــشــاورات،  من 
لل�شالم والت�شوية ال�شيا�شية واأنهم �شد احلرب 

منذ اللحظة االأوىل.
الوطنية  القوى  على  اإنــه  اأخـــريًا  قلتم   ■
ومواجهة  ال�شعب  خلــدمــة  حكومة  تــاألــيــف 
التحديات اإذا ف�شل احلل عرب امل�شاورات. ملاذا 
الذي  وما  البداية؟  منذ  احلكومة  توؤلَّف  مل 

تغري اليوم حتى تتخذوا هذا القرار؟
ومواجهة  ال�شعب  خلدمة  حكومة  تاأليف 
اليمنية  ال�شاحة  على  تطراأ  التي  التحديات 
االقت�شادية واالأمنية وغريها من الق�شايا بات 
لهذا كانت  اأي وقت م�شى.  اأكرث من  ملّحًا  اأمرًا 

القوى الثورية والوطنية ترتك املجال للتفاهم 
االختالف  لبع�س  ورمبــا  واحلـــوار،  ال�شيا�شي 
ولكن  الوطنية.  القوى  بني  النظر  وجهات  يف 
باأهمية  ي�شعر  اجلميع  بــات  املرحلة  هــذه  يف 
تاأليف حكومة لعدم ترك الفراغ مفتوحًا اإىل 
االأبد، ولكي ال ت�شتفيد منه جهات باتت عدوة 
بحقه  ومتار�س  �شده  تتحرك  اليمني  لل�شعب 
اأب�شع انواع التع�شف من حيث احل�شار وتربير 

العدوان.
بعد  اليوم  خمتلفًا  و�شعًا  ي�شهد  اجلنوب   ■
تعزيز  مــع  �شيما  وال  االأخـــــرية،  ــتــطــورات  ال
النزعة االنف�شالية. باعتقادكم كيف �شتوؤثر 
من  لق�شية اجلنوب يف حّلها  االأبعاد اجلديدة 

�شمن حّل االأزمة اليمنية؟
اجلنوب يتعّر�س حلالة خطرة من االبتزاز 
وم�شادرة احلقوق وت�شييع الق�شية اجلنوبية. 
جانب  اإىل  الوقوف  لناحية  يتغري  لن  موقفنا 
اإخواننا يف اجلنوب ملنا�شرة ق�شيتهم واملطالبة 
االأجنبي  التو�شع  فاإن  وباعتقادنا  بحقوقهم. 
عرب املّد الع�شكري املتزايد يف اجلنوب وانت�شار 
نتيجة  متوقعًا  اأمرًا  كان  و»داع�س«  »القاعدة« 
االحتالل، وقد حذر ال�شيد عبد امللك احلوثي 
اأن  اليوم  نلم�س  لهذا  االأول.  اليوم  منذ  منه 
من  اجلنوب  يف  م�شاحله  عن  يبحث  االحتالل 
حيث ال�شيطرة على القرار ال�شيادي واالإدارة 

واالأمن واالقت�شاد.
اأن  نرى  فنحن  ال�شيا�شي،  للحل  بالن�شبة  اأما 
بتنفيذ  يبداأ  اجلنوبية  للق�شية  العادل  احلل 
احلوار  موؤمتر  وخمرجات  الع�شرين«  »النقاط 
الوطني واإيجاد �شيغة توافقية حتّل الق�شايا 
املطلبية وال�شيا�شية للنا�س. واأعتقد اأن االأزمة 
يف اليمن لي�شت جنوبية وال �شمالية، بل اأزمة 
وطنية، جاءت احلرب ووجود قوات االحتالل 
لل�شراع  اآخر  بعدًا  وُي�شيفا  تعقيدًا،  ليزيداها 
اأطماع  لها  التي  الدولية  القوى  بع�س  ت�شتغله 

خا�شة يف اإثارة النعرات املناطقية.
�شيا�شي  اإطار  اأو  حل  اأي  يف  امل�شاركة  ■ هل 
ممــكــن يف ظــل وجــــود قــــوات اأجــنــبــيــة على 
االأرا�شي اليمنية، وال �شيما الوجود االأمريكي؟
اليمن  يف  االأجــبــنــي  الــعــ�ــشــكــري  الـــوجـــود 
اأمريكي،  غري  اأو  اأمريكيًا  كان  �شواء  مرفو�س 
الوطنية  لل�شيادة  �شارخا  انتهاكا  ذلك  لكون 
يف  و�شعنا  نحن  ولهذا  القرار.  يف  واال�شتقالل 
وا�شحًا  موقفًا  واالأمنية  ال�شيا�شية  الروؤية 
يدعو اإىل �شرورة اإخراج القوات االأجنبية من 

اليمن.
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ال�شالم عبد  حممد  املحادثات،  اإىل  اليمنية  احلركة  وف��د  رئي�س  مع  مقابلة 

ت�شت�شيف االإعالمية منى ال�شاذيل  يف برناجمها 
الفنان   ،CBC ف�شائية  على  املعرو�س  “معكم”، 

الكبري ح�شني فهمي.
يتحدث فهمي خالل احللقة عن ن�شاأته وعائلته 
 ١٩٥٢ يوليو  ثــورة  غريت  وكيف  االر�شتقراطية، 
م�شري العائلة من م�شاف العائالت الرثية اىل عائلة 
الرئي�س  اتخذها  التى  التاأميم  قرارات  بعد  فقرية 
الراحل جمال عبدالنا�شر، م�شريا اىل اأهمية الدور 
والده فى تربيته وتنمية وعيه  لعبه  الذي  الكبري 

الثقايف فى مرحلة مبكرة من حياته.
“خللي  اأن فيلم  الفني، يوؤكد فهمي  وعن م�شواره 
خا�شة  م�شواره  يف  التحول  نقطة  زوزو”  من  بالك 
واأنه كان يريد احرتاف االإخراج ال التمثيل، م�شريا 
عدم  من  متخوفا  كان  الفيلم  منتجي  اأحــد  اأن  اإىل 

جناحه لكن الفيلم حقق جناحا غري م�شبوق.
يا  واد  “يا  اأغنية  جناح  �شر  عن  فهمي  وحتــدث 
تقيل” التى غنتها له �شعاد ح�شني فى الفيلم، م�شريا 
اإىل اأن تلك االأغنية ما زالت مالزمة له حتى االآن 

ويتم غنائها له فى املنا�شبات التي ي�شارك فيها.
بلغة  تعرتف  ال  احلياة  فى  فل�شفته  اأن  واأو�شح   
م�شريا  االإن�شان،  بعمر  يتعلق  فيما  االأرقام خ�شو�شا 
اإىل اأنه يرى اأن ما بني �شهادة ميالد االإن�شان و�شهادة 

وفاته فرتة زمنية ال ميكن احت�شابها باالأرقام فهي 
بكل  هي  كما  يعي�شها  اأن  عليه  يجب  التي  حياته 
الفنان  ب�شقيقه  عالقته  عن  يتحدث  كما  مراحلها، 
م�شطفى فهمي وما اأ�شيع عن وجود خالفات بينهما، 
�شارك  التي  الدعائية  احلملة  كوالي�س  كا�شفا 
�شركات  ــدى  اإح ل�شالح  املا�شي  العام  بها  االثــنــان 

املحمول.
جديد  من  عودته  كوالي�س  عن  فهمي  وحتــدث 
برناجمه  خالل  من  التليفزيونيه  الربامج  لتقدمي 
الف�شائيات  اإحدى  على  �شُيعر�س  الذي  “الزمن”، 
العربية واالأفكار الفل�شفية التى بنيت عليها فكرة 

الربنامج واأهمية الزمن فى حياة الب�شر.

ح�شني فهمي يتحدث يف ”معكم” عن قرارات ”عبدالنا�شر” التي اأثرت على عائلته

املختار؟ عمر  م��ع  مّثل  ال��ذي  الطفل  ال��ي��وم  اأ�شبح  كيف  �شاهد: 
ذلك  الورفلي”،  “اإيهاب  ي�شاهد  مل  منا  من 
الطفل النحيل ذو ال�شت �شنوات الذي ظهر يف 
املختار،  عمر  ال�شحراء”  “اأ�شد  العاملي  الفيلم 
حني نظر اإليه بطل فيلم عمر املختار “اأنتوين 
اأثــرت  حلظة  يف  اإعــدامــه  قبل  وذلــك  كوين”، 
مباليني املتابعني للفيلم يف كل مرة ي�شاهدونه 

فيها.
�شتة  يف  الفيلم  يف  ظهر  الــورفــلــي  ــاب  ــه اإي
م�شاهد حفظها املاليني يف الوطن العربي طوال 

٣٥ عامًا هي عمر الفيلم يف الوقت احلايل.
مهند�س الكمبيوتر االآن، وابن االأم امل�شرية، 
ال مييل اإىل التمثيل، والدليل على ذلك اأنه مل 

يقم باأي دور اآخر بعد هذا الفيلم.
ووفقا  امل�شهد،  دور  للعب  اخــتــيــاره  ــول  ح
حم�س  كــان  ــه  اأن الورفلي  اأو�ــشــح  نت  للعربية 
الزهور حني  رو�شة  “كنت طالبًا يف  ال�شدفة: 
عمل  فريق  من  جمموعة  الرو�شة  اإىل  ح�شر 
واحد  اأنــا  اأطــفــال  ثالثة  اختيار  ومت  الفيلم 
تكون  اأن  تخ�شع  االختيار  معايري  وكانت  منهم 
فكان  الفيلم،  يف  االأم  مبالمح  �شبيهة  املالمح 
كانت  حيث  الــثــالثــة،  لالأ�شخا�س  االخــتــيــار 

حظوظنا مت�شاوية”.
الكبري  املــخــرج  “عند  الــورفــلــي:  وقــــال 
م�شطفى العقاد، وقع االختيار علّي ب�شبب عدم 
والبارود.  والر�شا�س  اخليل  �شوت  من  خويف 
فاأحدهم قد بكى اأمام الكامريا فكان من ح�شن 

حظي وقد مت ا�شتبعاده ومت اختياري”

الورفلي  اإيهاب  الت�شويريتذكر  اأ�شهر من   ٣.
خ�شو�شًا  الوقت،  ذلك  يف  يخف  مل  اأنــه  كيف 
ووالده، رحمه اهلل، معه طوال ت�شجيل الفيلم 
خمتلفة  مواقع  يف  اأ�شهر  ثالثة  ا�شتمر  الــذي 

للت�شوير.
م�شطفى  املخرج  كان  كيف  الورفلي  ويذكر 
“لدرجة  ب�شيطة:  امل�شاهد  يجعل  الــعــقــاد 
تخرجني من �شوت الر�شا�س واأجواء احلرب”، 
العقاد  تدريبي  على  ي�شرف  “كان  م�شيفًا: 
العمل  اأتقنت  حتى  م�شاعدته  واأحيانًا  بنف�شه 
تدريبي.  يف  كبري  تعب  هناك  يكون  اأن  بــدون 

وهذا جزء من اختياري مل�شهد الطفل
ــقــاد بــدقــة  ــع . كــنــت اأطـــبـــق تــعــلــيــمــات ال

واأنفذها”
.امل�شاهد والفيلم عاد الورفلي اإىل الذاكرة، 
“املوقع  الفيلم:  ت�شوير  طريقة  مو�شحًا 

الرئي�شي كان يف منطقة الواحات.
ال�شحراوية  امل�شاهد  اأغــلــب  ت�شوير  مت   
ق�شر  يف  ت�شويرها  مت  امل�شاهد  وبع�س  هناك 
تاأثريًا  االأكرث  امل�شهد  روما”.اأما  مو�شيليني ويف 
وهو �شنق عمر املختار: “فقد اختار له العقاد 

مدينة �شلوق حيث اأعدم فعليًا هناك”.

االأدوار:  اأ�ــشــعــب  عند  الــورفــلــي  وتــوقــف 
مت  وقد  الدبابة،  اأمام  من  اإنقاذي  “حماولة 
اإعادة هذا امل�شهد ١٠ مرات وال�شبب كان حركة 
االأم )اإليانورا(، وهي مل تر�س املخرج م�شطفى 

العقاد كما ذكر يل بعدها”
الوجه،  وتعابري  امل�شاهد  تطبيق  ــول  .وح
اأ�شار اإىل اأن العقاد مّثل له املعلم الكبري يف هذه 
“كما حدث يف م�شهد اعتقال عقيلة،  امل�شاهد: 

كان من املفرت�س اأن يكون الطفل مري�شًا.
 ويف نف�س يوم التمثيل، مل يقدموا يل وجبة 
�شاندويت�س  عن  عبارة  الــغــداء  ــان  وك اإفــطــار 
وبالتايل  ع�شرًا،  امل�شهد  ت�شوير  ومت  �شغري 
من  امل�شهد  هــذا  ملثل  الواقعي  التعامل  اأعطى 
ذلك  يف  وجهي  على  واالإجهاد  االإعياء  خالل 

اليوم”.
م�شهد  عن  الورفلي  خــالــد..!حتــدث  م�شهد 
بنظارته،  اأم�شك  وكيف  املختار  عمر  اإعــدام 

امل�شهد  هذا  يف  ا�شتدعى  العقاد  اأن  كيف  مبينًا 
والدة  ح�شور  والــده  من  وطلب  اأ�شرته  جميع 
الــورفــلــي واأخــيــه واأخــواتــه الــثــالثــة: “كان 

حل�شورهم تاأثري علي”.
ماذا عن عالقته بالعقاد؟

تفجري  يف  قتل  الذي  ال�شهري  الفيلم  خمرج 
يف  الورفلي  اإيهاب  التقاه   ،٢٠٠٥ عام  اإرهابي 
باأربعة  الفاجعة  وفاته  )قبل  نف�شه،  العام 
وحزنت  يل،  �شدمة  رحيله  “�شكل  اأ�ــشــهــر(: 
عليه حزنًا كبريًا، فقد كان معلما واأبا يف بع�س 

االأحيان”.
طرابل�س  يف  “التقيته  ــي:  الــورفــل وقـــال 
بع�س  الأ�شاأله  الدين  �شالح  لفيلم  يح�شر  وهو 
االأ�شئلة العالقة يف ذهني حول الفيلم وحويل 

�شخ�شيًا.
فكان رجاًل يحمل �شفات كبرية وبقيت معه 

يف طرابل�س ب�شعة اأيام”.

اأوت�������ي�������ل” م�����ش��ل�����ش��ل  “ج������ران������د 
اإ�����ش����ب����اين ي����ع����ود ب��ن�����ش��خ��ة م�����ش��ري��ة

 ٢٠١6 املقبل  الرم�شاين  املاراثون  اأوتيل”  “جراند  م�شل�شل  يدخل 
حقبة  تتناول  التي  االجتماعية  التاريخية  امل�شل�شالت  مــن  وهــو 
بني  والتناق�شات  املفارقات  ويقدم  املا�شي،  القرن  من  اخلم�شينيات 

الطبقات االجتماعية املختلفة يف هذا الوقت.
والفروق  اخلم�شينيات  معامل  نــرى  للم�شل�شل  االأوىل  امل�شاهد  يف 
الطبقية ب�شخبها ومفارقاتها و�شخ�شياتها امل�شرية، طاغية يف اأجواء 
الت�شوير واملالب�س التي تعك�س هذا الع�شر، فيما �شجل ح�شوًرا ملحوًظا 
اأول عمل لها بعد انتهاء فرتة حب�شها على  للفنانة دينا ال�شربيني يف 

خلفية حوزتها خمدرات.
نف�شه،  اال�شم  يحمل  اإ�شباين  م�شل�شل  من  م�شتوحاة  امل�شل�شل  ق�شة 
رجــال  جمتمع  ي�شكنها  التي  ال�شخمة  الفنادق  ــد  اأح حــول  وتـــدور 
جرمية  فيه  تقع  الذي  الوقت  يف  التجارية،  ال�شفقات  لعقد  االأعمال 
عن  البحث  امل�شل�شل  طوال  �شقيقتها  وحتــاول  بالفندق،  موظفة  قتل 
القاتل لتقدميه للمحاكمة، التي ي�شكنها جمتمع رجال االأعمال لعقد 
موظفة  قتل  جرمية  فيه  تقع  الذي  الوقت  يف  التجارية،  ال�شفقات 
بالفندق، وحتاول �شقيقتها طوال امل�شل�شل البحث عن القاتل لتقدميه 

للمحاكمة.
اأوتيل”  “جراند  م�شل�شل  اأن  ــرت  ذك اإ�شبانية  ف�شائية  وذكـــرت 
االإ�شباين الذي خا�س بطولته اإيرين اأثويال، واإيريك اإليا�س، وكارلو�س 
ريفريا، وعر�س على �شا�شة اأتينا ٣ الأول مرة يف ٢٠١١، مت “مت�شريه” 

لعر�شه يف م�شر خالل �شهر رم�شان.
تامر  ال�شيناري�شت  بني  التوايل  على  تعاون  ثــاين  امل�شل�شل  ويعد 
للنجمة  “طريقي”  م�شل�شل  بعد  خ�شري  �شاكر  حممد  واملخرج  حبيب 

�شريين عبد الوهاب.
خليل،  اأمينة  والفنانة  يو�شف  عمرو  الفنان  بطولة  من  امل�شل�شل 
من  النجوم،  من  وكوكبة  ممدوح  وحممد  واأنو�شكا،  ال�شربيني،  ودينا 
عر�شه  املقرر  ومن  خ�شري،  �شاكر  حممد  واإخراج  حبيب،  تامر  تاأليف 

خالل رم�شان يف بع�س الف�شائيات العربية .

يده يف  لي�س  االآخر  الطرف  قرار  الأن  املحادثات  يف  تقدم  ■ ال 
موقفًا تعك�س  القطرية  ■ الو�شاطة 

غري اأخالقي جتاه الكويت
االإيراين النفوذ  مبواجهة  لها  عالقة  ال  علينا  ■ احلرب 

وتفّرق  توقفه  من  اأف�شل  والعقبات  ال�شوائب  كل  برغم  احلوار  ا�شتمرار  اأّن  قاعدة  على 
الطرفني، توا�شل حركة »اأن�شار اهلل« م�شاركتها يف املحادثات يف الكويت بعد خم�شة اأ�شابيع 
املحادثات،  اإىل  اليمنية  احلركة  وفد  رئي�س  حقيقية.  نتيجة  اأي  دون  من  انطالقها  من 
حممد عبد ال�شالم، يوؤكد �شرورة النقا�س يف هذه املرحلة، وجّدية فريقه التي عرّب عنها يف 
»خريطة الطريق« التي قدمها اإىل االأمم املتحدة، وقوامها �شرورة تاأليف �شلطة توافقية ال 

ت�شتثني اأحدًا .



حمقق  �شتار  كينيث  �شقط   – اأ(  ب  )د  ـ  وا�شنطن 
االأبي�س  بالبيت  ال�شابق  اجلن�شية  الف�شيحة 
كلينتون  بيل  الرئي�س  بطلها  كان  التي   ، االأمريكي 
ف�شيحة  قلب  يف  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  اأواخر 

اأخرى هو نف�شه.
االأمريكية  تك�شا�س  والية  يف  بايلور  جامعة  واأعلنت 
اأن كينيث �شتار، املحقق اخلا�س الذي حقق يف العديد 
اجلن�شية  الف�شيحة  اأ�شهرها  كلينتون،  ف�شائح  من 
من  اإقالته  متت  لوين�شكي،  مونيكا  فيها  املتورطة 

رئا�شة اجلامعة.
روؤية  على  الدوؤوب  باإ�شراره  املعروف  املحامي  لكن 
ب�شبب  تعرث  لوين�شكي،  ق�شية  اإثر  معزوال  كلينتون 
ف�شيحة جن�شية يف املعهد امل�شيحي اخلا�س يف واكو، 
�شت  ملدة  الرئي�س  من�شب  ي�شغل  كان  حيث  بتك�شا�س، 

�شنوات.
له  �شمح  فيما  الرئي�س،  من�شب  من  عزله  ومت 
ن�شر  بعد  للقانون،  واأ�شتاذ  كم�شت�شار  باال�شتمرار 
تقرير خل�س اإىل اأن اإدارة اجلامعة ف�شلت يف التحقيق 
على نحو كاف يف اتهامات االعتداء اجلن�شي من قبل 

العبي كرة القدم يف بايلور.
وقالت اجلامعة يف بيان اأعلن تخفي�س وظيفة �شتار، 
اإنها “روعت” ملدى العنف اجلن�شي يف احلرم اجلامعي.
العنف  مبزاعم  دراية  على  يكن  مل  اإنه  �شتار  وقال 
داخليا،  حتقيقا  واأطلق  املا�شي،  العام  اأواخر  حتى 

قبل تو�شية اجلامعة بفتح حتقيق خارجي م�شتقل.
اآل  ف�شائح  من  العديد  يف  عاما/   /69 �شتار  وحقق 
ق�شية  حتقيق  خالل  ا�شمه  �شنع  ولكنه  كلينتون، 
لوين�شكي. واأدى تقريره اإىل ت�شويت جمل�س النواب 
يف عام 1998 لعزل كلينتون. ومثل الرئي�س ملحاكمة 
احلنث  تهمتي  من  براأه  الذي  ال�شيوخ،  جمل�س  يف 

باليمني وعرقلة �شري العدالة.
االأوفر  املر�شح  وهي  هيالري،  وزوجته  كلينتون  وكان 
انتخابات  يف  الدميقراطي  احلزب  لتمثيل  حظا 
اأثناء  حاد  ب�شكل  �شتار  انتقدا  املقبلة،  الرئا�شة 

التحقيق وو�شفاه باأنه ” متملق “.

تفيد التقارير ال�شحفية اأنه رغم الغياب 
ظاهرة  حول  بيانات  اأو  اأرقام  الأي  التام 
الفتيات  اأعداد  لكن  العذرية،  اإعادة 
يف  والراغبات  الزواج  على  املقبالت 
خالل  متزايدا  اأ�شبح  البكارة  عمليات 
الدليل  طم�س  اأجل  من  االأخرية  االأعوام 
اجلن�شية  عالقاتهن  على  اجل�شدي 
الغ�شاء  وا�شتعادة  الزواج  قبل  ال�شابقة 
عائالتهن  اأمام  عذارى  باأنهن  للتظاهر 
لتجنب  اأزواجهن،  وبالطبع  واملجتمع 
االآثار اخلا�شة بالعالقات غري ال�شرعية.

وقال طبيب يف اإحدى امل�شحات اخلا�شة، 
رف�س ذكر ا�شمه  اإّن حترر املراأة التون�شية 
ذكوري  رف�س  يقابله  “ن�شبيا”،  اجلن�شي 
ما  وهو  عذراء،  غري  بزوجة  لالرتباط 
ب�شيطة  جراحية  عملية  اإجراء  يتطلب 
تتعدى  وال  الوقت  من  الكثري  ت�شتغرق  ال 
كلفتها 400 دوالر تبقى هي احلل يف نظر 

كل فتاة فاقدة للعذرية.بح�شب ارم
تقت�شر  ال  الظاهرة  اأّن  الطبيب  واأ�شاف 
تعترب  ما  بقدر  التون�شيات  الفتيات  على 
اأّن  اإىل  م�شريا  العربي،  العامل  يف  عامة 
عربية  اأقطار  من  جاءته  الفتيات  مئات 
وموريتانيا  واجلزائر  ليبيا  مثل  اأخرى 
لتون�س  العربيات  ال�شائحات  من  وغريها 

لذات الغر�س.
قفزت  العذرية  اإعادة  عملية  اأّن  واأكد 
خالل االأعوام القليلة االأخرية ب�شكل غري 
م�شبوق خا�شة خالل ف�شل ال�شيف الذي 
اإقبال  اأن  مالحظا  االأعرا�س،  فيه  تكرث 

الفتيات على هذه العمليات يكون يف اأكرث 
االأحيان قبل موعد الزفاف باأيام قليلة.

20 عملية اإعادة بكارة يومًيا يف ال�شيف   
التي  العمليات  اأّن  على  الطبيب  و�شدد 
يف  الزفاف  حفالت  ذروة  يف  جترى 
يوليو/متوز  �شهري  بني  وخا�شة  ال�شيف 
ما  اإىل  ت�شل  عام،  كل  من  واأغ�شط�س/اآب 
ال يقل عن 20 عملية اإعادة بكارة يوميا، 
يتم  البكارة  غ�شاء  اإعادة  اأّن  مو�شحا 
ا�شطناعي  غ�شاء  زرع  عرب  اأو  الرتق  عرب 
النظر  الفتا  الليزر،  اأ�شعة  با�شتعمال 
من  الثاين  النوع  على  الطلب  تنامي  اإىل 
العمليات الأنه غري موؤمل ومن ال�شعب جدا 
على العري�س التفريق بينه وبني الغ�شاء 

الطبيعي.
علم  يف  الباحث  اأو�شح  جانبه،  ومن 
املراأة  “اأن  املرياوي  علي  حممد  االجتماع 
�شرف  اأّن  اإىل  تنظر  الزواج  على  املقبلة 
كانت  واإن  حتى  البكارة،  يف  عائلتها 
تثبت  براءة  �شهادة  اأنها  وترى  م�شطنعة 
وافرة  حظوظها  وجتعل  عذريتها  �شحة 
الرجل  يعتربه  الذي  الزواج  �شوق  يف 
املراأة  عذرية  يعترب  كما  اأ�شا�شيا،  �شرطا 
على  و�شهادة  و�شرفها  عفتها  على  موؤ�شرا 

ح�شن �شريتها و�شلوكها قبل الزواج”.
املراأة يف تون�س حتظى  اأّن  واأكد املرياوي   
العامل  يف  نوعه  من  فريد  قانوين  بو�شع 
العربي، م�شريا اإىل اأن الفتاة غري العذراء 
احلّل  اإىل  تهرب  الزواج  على  واملقبلة 
ال�شارة  غري  املفاجاآت  من  خوفا  الطبي 

جلب  من  وفرارا  جهة،  من  الدخلة  لليلة 
خا�شة  ثانية،  جهة  من  للعائلة  الف�شائح 
على  حتى  الزواج  تف�شد  قد  بذلك  اأنها 
�شقيقاتها غري املتزوجات  اللواتي ال ذنب 

لهن.
عمليات البكارة.. هل متثل حاًل؟

يف ذات ال�شياق، قال ال�شاب “�شادي” وهو 
يقبل  ما  بقدر  اأنه  احلقوق  بكلية  طالب 
تفقد  قد  التي  العذراء  غري  بالزوجة 
يرف�س  فهو  ما،  ونزوة  مرحلة  يف  بكارتها 

ب�شدة اخلداع بغ�شاء مزيف، م�شيفا بنوع 
جعل  العلمي  التقدم  اأن  اال�شتياء،  من 
باملال مبا يف ذلك  كل �شيء يباع وي�شرتى 
البكارة التي بح�شب راأيه اأ�شبحت جتارة.
االآداب  بكلية  طالبة  وهي  ي�شرى  الفتاة 
تتم  “ملاذا  وو�شوح:  جراأة  بكل  قالت 
حما�شبة املراة فقط علي جرائم ال�شرف 
مع  امل�شوؤولية  تتقا�شم  اأنها  حني  يف 
الرجل  اليحا�شب  املجتمع  وملاذا  الرجل؟ 
اجلن�شية  عالقاته  تعدد  من  الرغم  على 

الزواج؟”، مت�شائلة كيف لقطرة دم  قبل 
فتاة و�شريتها  �شرف  معيارا على  اأن تكون 

واأخالقها؟.
البكارة  اإعادة  اأّن  على  ي�شرى  و�شددت 
لكن  الرجل،  اإليه  يتفطن  ال  غ�شا  تعترب 
ذلك  الفتاة  تفعل  مل  لو  اأنه  امل�شكلة 
زوجته  ويطلق  ف�شيحة  هنالك  ف�شتكون 
البكارة  اإعادة  فاإّن  لذا  الدخلة،  ليلة 
يبيح  عربي  جمتمع  يف  احلل  هي  ت�شبح 

للرجل ما ال يبيحه للمراأة.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم ٣٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�شال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

ت���ون�������س يف  ال������ب������ك������ارة  لإع��������������ادة  ك����اف����ي����ة  ف����ق����ط  دولر   400

لو�س اأجنلو�س – فران�س بر�س
الهوليوودي  النجم  مينع  قرارًا  اأجنلو�س  لو�س  يف  حمكمة  اأ�شدرت 
طلبت  التي  هريد  امبري  املمثلة  زوجته  من  االقرتاب  من  ديب  جوين 

الطالق متهمة اإياه بتعنيفها.
وقالت ناطقة با�شم حمكمة لو�س اجنلو�س هاتفيًا اإن “القا�شي اأ�شدر 
مبنع  عامًا   30 البالغة  املمثلة  به  تقدمت  طلب  اإىل  ا�شتنادًا  اأمرًا” 
100 مرت حتى  جوين ديب )52 عامًا( من االقرتاب منها من م�شافة 

يونيو.  17
واتخذ القا�شي يف حمكمة لو�س اجنلو�س كارل مور القرار بعدما تلقى 

ملفًا من 40 �شفحة يت�شمن وثائق و�شورًا خالل جل�شة مغلقة.
على  ر�شو�س  مع  اجلمعة  املحكمة  يف  �شوهدت  التي  املمثلة  وطلبت 
بعد  اال�شبوع  من  �شابق  وقت  يف  نفقة  على  واحل�شول  الطالق  وجهها 
15 �شهرًا على زواجها من املمثل م�شرية اإىل وجود “اختالفات ال ميكن 

جتاوزها”.
ومل يح�شر جوين ديب اإىل املحكمة.

وقال جوزف كونيغ اأحد حماميي املمثلة التي �شاركت يف فيلم “ماجيك 
امبري  اإن  املا�شي،  غريل” العام  دايني�س  ال” و”ذي  اك�س  اك�س  مايك 

هريد “متر مبرحلة �شعبة”.
اأنها  اأكدت  املمثل من االقرتاب منها،  املرافقة لطلب منع  الوثائق  ويف 

تعر�شت طوال عالقتها باملمثل “لتعنيف لفظي وج�شدي” من قبله.
ون�شر موقع “تي ام زي” االلكرتوين الذي يعني باأخبار امل�شاهري �شورة 

للممثلة مع ر�شو�س حول عينها رفعتها على ما يبدو اإىل املحكمة.
قبل  من  داهم  خلطر  معر�شة  اإنها  قالت  هريد  امبري  اأن  املوقع  وذكر 

زوجها مع اأنه يف جولة ترويج خارج البالد.
ورف�شت لورا فا�شري، حمامية جوين ديب، التعليق يف حني اأن �شامانتا 

�شبيكرت، حمامية هريد، مل ترد بر�س التعليق.
جوين  والدة  باملر  �شو  بيتي  وفاة  على  يومني  بعد  الطالق  طلب  واأتى 

ديب البالغة 81 عامًا.

دي��ب ج���وين  امل��ح��ك��م��ة..   بحكم 
زوجته من  الق���رتاب  من  ممنوع 

هنا انت يف وطنك ول�ضت يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ضاعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�ضيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���ان���ات���ك���م 
������ض�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����رتاح����ات����ك����م

اجلن�ضية كلينتون  ف�ضيحة  يف  ال�����ض��اب��ق  امل��ح��ق��ق   ع���زل 
مماثلة ف�ضيحة  ب�ضبب  اأم��ري��ك��ي��ة  ج��ام��ع��ة  رئ��ا���ض��ة  م��ن 
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