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ف��رن�����س��ا يف  ����س���ك���وى  رف�����ع 
بتهمة ���س��ل��م��ان  ب���ن  ���س��د 
اليمن بالتعذيب” يف  “التواطوؤ 

وع��ل��ى  ����س���وري���ة  اإىل  ق����ادم����ة  ال�������س���واري���خ   : ت����رام����ب 
رو���س��ي��ا اال���س��ت��ع��داد وع��اق��ت��ن��ا ب��ه��ا يف اأ����س���واأ م��راح��ل��ه��ا.. 
يف  ت��ت��م  ق���د  ل�����س��وري��ا  حم��ت��م��ل��ة  ���س��رب��ة  اأي  اإن  وي���ق���ول 
االإط�������اق” ع���ل���ى  ق���ري���ب  غ����ر  اأو  ج�����دا  “قريب  وق�����ت 

ت������وزع جم��ان��ا

واإذا  رو�سيا  مع  ُمبا�سرٍة  ملواجهٍة  ُم�ستعّدون  الت�سعيد:  ُتوا�سل  اإ�سرائيل 
هاجمت اإيران �سنقتل االأ�سد ون�سر اهلل ومنحو النظام ال�سورّي عن اخلريطة

م����رح����ل����ة ج������دي������دة م������ن »امل��������ف��������اج��������اآت«  »اأك������������ر ق������وة« 

�سنعاء ال تاأبه للتهديدات: 
ال���ط���ائ���رات امل�����س��رة 
مكثفة  البالي�ستية  وهجمات 



�سّد اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية، اأم�س، هجومًا وا�سعًا 
للقوات ال�سودانية يف جبهة ميدي، ياأتي من �سمن عمليات 
من  تقدم  حتقيق  »التحالف«  ي�ستهدف  جديدة،  ت�سعيد 
ورائها. لكن النتيجة التي اآل اإليها الهجوم ال�سوداين، ف�ساًل 
واجلوف  �سعدة  يف  تكثفت  اأخرى  ميدانية  موؤ�سرات  عن 
اخلطط  اأحدث  باأن  تنبئ  املا�سية،  الأيام  خالل  وغريهما 
الع�سكرية لـ»التحالف« لن تو�سل اإىل ما ت�ستهيه ال�سعودية 

والإمارات
عمليات  اأيام،  منذ  لـ»التحالف«،  املوالية  القوات  اأطلقت 
يبدو  ما  يف  جبهة،  من  اأكرث  على  متزامنة  ع�سكرية 
الزيارة  تعقب  جديدة  ت�سعيد  ملرحلة  اإرها�سات  اأنه 
اإىل  الأممي  للمبعوث  اأيام   8 ا�ستمرت  التي  ال�ستطالعية 
ال�سعودية والإمارات،  اليمن، مارتن غريفيث. وفيما تبدو 
متم�سكتني  املا�سية،  ال�ساعات  به  اأوحت  ما  �سوء  على 
خ�سو�سًا،  وال�سمال  الو�سط  جبهات  يف  اخرتاقات  بتحقيق 
تظهر »اأن�سار اهلل« ت�سميمًا على مواجهة الت�سعيد الأخري 
�سيكون  منها  والقادم  كثرية،  تزال  ل  ع�سكرية  بـ»خيارات 
مزعجًا«، على حد ما توّعد به اأم�س الناطق با�سم اجلي�س 

واللجان ال�سعبية، �سرف غالب لقمان.
م�سوؤولني  عن  نقاًل  اأم�س،  بر�س«،  »فران�س  وكالة  واأفادت 
اليومني  خالل  دفع،  »التحالف«  باأن  مينيني،  ع�سكريني 
اجلنود  من  املئات  ت�سم  ع�سكرية  بتعزيزات  املا�سيني، 
حمافظة  يف  القتال  جبهات  اإىل  وال�سودانيني  ال�سعوديني 
مع  عنها  احلديث  بداأ  كان  عمليات  لإطالق  متهيدًا  �سعدة، 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  املنطقة  قيادة  الأحمر  ها�سم  ت�سّلم 
الآن،  اإىل  ت�سي،  ل  امليدانية  التطورات  اأن  اإل  اجلوف.  يف 
باأنه �سيكون يف اإمكان ال�سعودية فتح خطوط قتال جديدة 
املفتوحة  اخلطوط  على  ُيذكر  تقدم  اإحراز  اأو  ب�سهولة، 

بها  منيت  التي  اخل�سائر  اأم�س،  به،  اأوحت  ما  هذا  اأ�ساًل. 
�سنت  والتي  ميدي،  جبهة  يف  املقاتلة  ال�سودانية  القوات 
حتت غطاء جوي مكثف من طريان »التحالف« هجومًا على 
املذكورة. لكن اجلي�س واللجان  املزارع واملخازن يف اجلبهة 
متكنا، بح�سب ما نقلت قناة »امل�سرية« التابعة لـ»اأن�سار اهلل« 
»ع�سرات  موِقعني  الزحف«،  »ك�سر  من  ع�سكري،  م�سدر  عن 
القتلى واجلرحى يف �سفوف ال�سودانيني«، ف�ساًل عن »تدمري 
نفذا،  واللجان  اجلي�س  وكان  اأخرى«.  واإعطاب  اآليات   4
اأخريًا، »عملية نوعية �سد القوات املوالية للتحالف قبالة 
منفذ علب احلدودي )القريب من حمافظة �سعدة(، حيث 
الع�سكرية، وقتل  املواقع  ال�سيطرة على عدد من  متكنا من 
اأ�سلحة  واغتنام  فيها،  املتمركزين  العنا�سر  من  كبري  عدد 
م�سدر  »الأخبار«  به  يفيد  ما  بح�سب  ومتو�سطة«،  خفيفة 

ع�سكري يف »اأن�سار اهلل«.
اهلل«  لـ»اأن�سار  املوالية  القوات  ا�ستهدفت  مواز،  خط  على 
جتمعات للمقاتلني التابعني لـ»التحالف« يف مديرية املتون 
يف حمافظة اجلوف، ما اأدى اإىل »�سقوط قتلى وجرحى يف 
وتاأتي  الر�سمية.  »�سباأ«  وكالة  ذكرته  ما  وفق  �سفوفهم«، 
عملية ال�ستهداف هذه بعدما �سيطر اجلي�س واللجان على 
مناطق وا�سعة يف جبهة خب وال�سعف، اإحدى اأكرب جبهات 
ال�سرتاتيجية  تواثنة  جبال  ا�ستعادتهما  عرب  اجلوف، 
ماأرب،  حمافظة  ويف  القعيف.  ووادي  م�سيق  على  املطلة 
�ساروخًا  واللجان  اجلي�س  يف  ال�ساروخية  القوة  اأطلقت 
بالي�ستيًا من نوع »قاهر M 2« على جتمعات القوات التابعة 
فيه  بداأ  وقت  يف  ذلك  جاء  الكنب.  جبهة  يف  لـ»التحالف« 
ربه  عبد  وليته،  للمنتهية  للرئي�س  املوالون  املقاتلون 
البي�ساء  حمافظة  نحو  التقدم  حماولتهم  هادي،  من�سور 
فاإن  وقبلية،  حملية  م�سادر  وبح�سب  ماأرب.  من  انطالقًا 

احلدود  على  الواقعة  قانية،  منطقة 
ثالثة  منذ  ت�سهد  املحافظتني،  بني 
اأيام مواجهات عنيفة بني قوات هادي 
عّززت  التي  واللجان  اجلي�س  وقوات 
اإ�سافيَتني  بكتيبَتني  هناك  مواقعها 

متركزتا يف منطقة م�سعودة اجلبلية.
الرغم  وعلى  الغربي،  املقلب  على 
احلر�س  جنود  من  املئات  انتقال  من 
اجلمهوري املوالني لنجل �سقيق الرئي�س 
مع�سكرات  من  �سالح،  طارق  ال�سابق، 
منطقة  يف  اإماراتيًا  املُمّولة  التدريب 

الواقعة على  املخا  اإىل مدينة  اأحمد يف مدينة عدن،  بئر 
ال�ساحل الغربي لليمن، اإل اأن املعركة هناك تبدو جممدة 
اإىل حني يف �سوء اإعالن الأمم املتحدة تكثيف اإجراءاتها 
التفتي�سية لل�سفن القادمة اإىل ميناء احلديدة، توازيًا مع 
منذ  امليناء  اإىل  املنزيل  بالغاز  حمملة  �سفينة  اأول  و�سول 
املنظمة  باأن  اأم�س،  اأمميون،  م�سوؤولون  واأفاد  اأ�سهر.  عدة 
اليمن  اإىل  القادمة  ال�سفن  مراقبي  عدد  �ستزيد  الدولية 
عدم  لـ»�سمان  فح�س  معدات  �ست�ستخدم  كما  ومفت�سيها، 
الإغاثة  اإمدادات  و�سول  ولت�سريع  اأ�سلحة،  اأي  تهريب 

املطلوبة«. 
اأعلن،  اجلابر،  حممد  اليمن،  لدى  ال�سعودي  ال�سفري  وكان 
املتحدة  الأمم  جلنة  مدير  مع  اجتمع  اأنه  اأم�س،  من  اأول 
ودبي  جيبوتي  موانئ  يف  والتفتي�س  والتحقق  للر�سد 
وجدة و�ساللة، واتفقا على »حت�سني القدرات وتعزيزها«. 
ال�سحافيني يف جنيف،  اإىل  واأ�ساف اجلابر، يف ت�سريحات 
 10 اإىل  اأربعة  من  مفت�سيها  عدد  �ستزيد  »اللجنة  اأن 
و�ستح�سن  مراقبًا،   16 اإىل  �ستة  من  ومراقبيها  مفت�سني، 

ويف  ال�سفن«.  تفتي�س  يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  كذلك 
اإىل غاط�س ميناء  اأم�س،  اأعقاب تلك الت�سريحات، و�سلت، 
من  طن   2900 متنها  وعلى  »كهيا�سى«  �سفينة  احلديدة، 
الغاز املنزيل، على اأن تتبعها �سفينة اأخرى حتمل على متنها 

اأكرث من 20 األف طن من املادة نف�سها.
الغربي، فذلك  ال�ساحل  واإذا كان ثمة جتميد فعاًل ملعركة 
متثلت  التي  الأخرية،  ال�ساروخية  الر�سالة  باأن  ي�سي  مما 
ال�سعودية  الوطنية  لل�سركة  تابعة  ناقلة  ا�ستهداف  يف 
ناقلتها  بتعر�س  اأم�س  ال�سركة  )اعرتفت  البحري  للنقل 
غربي  الدولية  املياه  يف  اإبحارها  اأثناء  لال�ستهداف  اأبقيق 
ميناء احلديدة(، قد و�سلت اإىل من يهمهم الأمر، يف وقت 
»العمليات  اأن  واللجان  اليمني  اجلي�س  قوات  فيه  توؤكد 
يف  م�ستمرًا  العدوان  حتالف  دام  ما  م�ستمرة  ال�ساروخية 
غالب  �سرف  العميد  اأم�س  اأكد  ما  وفق  اجلرائم«،  ارتكاب 
ال�ساروخية  القوة  »هجمات  اأن  على  �سدد  الذي  لقمان، 
وُتدار  العدو،  قوة  على  تاأثريًا  الأهداف  اأكرث  �سد  ُتوّجه 
املفاجاأة  عن�سر  حتقيق  ت�سمن  مدرو�سة  خلطط  طبقًا 

و�سعوبة ال�سد«.
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خمت�صر مفيد

وجدت اإدارة الرئي�س دونالد ترامب، يف ويل العهد ال�سعودي، 
اإحداث  مهمة  اإليه  توَكل  لكي  �ساّلتها،  �سلمان،  بن  حممد 
التغيريات املرجتاة يف املنطقة. تلك هي خال�سة املقال املطّول 
لل�سحايف الأمريكي املخ�سرم، ديك�سرت فيلكنز، والذي ن�سرته 
اإعادة  اإىل  »اأمري �سعودي ي�سعى  جملة »ذا نيويوركر« بعنوان 
�سنع ال�سرق الأو�سط«. خال�سة تبدو بالغة الدقة يف التعبري 
ما  يف  خ�سو�سًا  �سلمان،  ابن  من  املطلوب  الدور  حقيقة  عن 
يت�سل بالق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربي - الإ�سرائيلي. 
جملة  اأ�سئلة  اإجابته  يف  ال�سراحة  �سديد  الأمري  كان  حيث 
»ذي اأتالنتيك« ب�ساأن ذلك ال�سراع: »اأعتقد اأن الفل�سطينيني 
بهم.  اأر�س خا�سة  لهم  يكون  اأن  لهم احلق يف  والإ�سرائيليني 
لكن علينا التو�سل اإىل اتفاق �سالم ل�سمان ال�ستقرار للجميع، 

ولإقامة عالقات طبيعية«.
عرب  مغردين  تعبري  حد  على  بنجاح«  »#التطبيع_مت_ 
الأخرية  �سلمان  ابن  ت�سريحات  على  �سخطهم  عن  عرّبوا 
اأنه، ويف الوقت الذي كانت فيه  حتت هذا الو�سم وغريه. اإل 
و�سائل الإعالم تتداول تلك الت�سريحات، التي لحظ حماِور 
حول  �سيئة«  »كلمة  اأي  تت�سمن  ل  اأنها  ال�سعودي  العهد  ويل 
قطاع  بني  احلدود  على  ي�سقط  جديد  �سهيد  كان  اإ�سرائيل، 
فعاليات  يف  ق�سوا  �سهيدًا   16 اإىل  لين�سم  واإ�سرائيل،  غزة 
»يوم الأر�س« التي متتّد ل�ستة اأ�سابيع. م�سهد يخت�سر حقيقة 

العقبات التي تعرت�س م�سروع »امللك القادم«.
رئي�س التحرير

واإذا  رو�سيا  مع  ُمبا�سرٍة  ملواجهٍة  ُم�ستعّدون  الت�سعيد:  ُتوا�سل  اإ�سرائيل 
هاجمت اإيران �سنقتل االأ�سد ون�سر اهلل ومنحو النظام ال�سورّي عن اخلريطة

“ذكرى  اليوم  حُتيي  اإ�سرائيل  اأّن  من  الرغم  على   
اإّل  اليهود،  اأقدا�س  ُتعترب من قد�س  التي  املحرقة”، 
، ورمّبا اإ�سرائيلّي  -غربيٍّ اأّن التوقّعات بهجوٍم اأمريكيٍّ
ا، طغت على امل�سهد ال�سيا�سّي والأمنّي والإعالمّي  اأي�سً
الهاتفّية  املحادثة  وكانت  العربّية.  الدولة  يف 
الرو�سّي،  والرئي�س  الإ�سرائيلّي  الوزراء  رئي�س  بني 
يف  كبريٍة  اأهميٍة  على  حازت  قد  بوتن،  فالدميري 
)هاآرت�س(  �سحيفة  �سّدّدت  حيث  العربّي،  الإعالم 
العربّية يف تقريرها اليوم اخلمي�س على اأّن املحادثة 

. بني الرجلني مّتت بعد توجٍه اإ�سرائيليٍّ
اإ�سرائيل،  يف  والأمنّية  ال�سيا�سّية  املحافل  جهة  ومن 
نقل موقع )YNET( الإخبارّي-العربّي عن م�سادر 
م�سوؤولة ومطلعة يف تل اأبيب، اأّن الغطاء الدبلوما�سّي 
ا�ستخدام  �سرعية  ومنحه  ال�سورّي  للنظام  الرو�سّي 
وحقيقًيا  خطرًيا  تهديًدا  ُيعترب  كيميائي،  �سالح 
تابعت  العربّية،  الدولة  فاإّن  وعليه،  لإ�سرائيل، 

امل�سادر، على ا�ستعداٍد ملواجهٍة مبا�سرٍة مع رو�سيا.
“يديعوت  �سحيفة  ذكرت  اأفادت  ناحيتها،  من 
باأّنها  و�سفتها  م�سادر  عن  نقاًل  العربّية،  اأحرونوت” 
الهتمام  اأّن  اأفادت  اأبيب،  تل  يف  املُ�ستوى  رفيعة 
الأحداث  على  احلايل  الأ�سبوع  نهاية  يف  �سيرتكز 
 ، ا�ستثنائيٍّ ب�سكٍل  ت�سابكت  التي  �سورّية،  يف  الأخرية 

ما رفع من م�ستوى التوتر، بح�سب قولها.
اإّنه  وتابعت امل�سادر عينها قائلًة لل�سحيفة العربّية 
بح�سب جتربة املا�سي فاإن هجوًما اأمريكًيا يف �سورّية 
الكيميائي  الهجوم  على  رًدا  �سنة  قبل  ح�سل  كما 
يف  لإ�سرائيل  املن�سوب  والهجوم  اإدلب،  يف  املزعوم 
يرفعان  الع�سكرّية،  “التيفور”  قاعدة  على  �سورّية 
من م�ستوى التاأهب يف ال�سمال خ�سية من رّد الرئي�س 

ال�سوري ب�سار الأ�سد واإيران.
الدفاع  وزارة  اأّن  عن  النقاب  ا  اأي�سً امل�سادر  وك�سفت 
الأمريكّية “البنتاغون” اأطلعت اإ�سرائيل م�سبًقا على 
ظروف الهجوم ال�سابق لالأمريكيني يف �سوريا، ووفًقا 
لردٍّ  ال�ستعداد  الأمنية  املوؤ�س�سة  مبقدور  كان  لذلك 

�سوريٍّ من الرب واجلو.
فارقان  هناك  املرة  هذه  اأّنه  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
اأّن  الأول هو  اإ�سرائيل،  اثنان قد يعمالن لغري �سالح 
التقارير من وا�سنطن ومو�سكو باأّن اإ�سرائيل هي التي 
�ست  هاجمت قاعدة “T4” على الأرا�سي ال�سورية قوَّ
جمال الإنكار، الذي �سّكل �سمانة لهجمات اإ�سرائيلية 
لالأ�سد  ال�سرتاتيجّي  الو�سع  هو  والثاين   ، ردٍّ بدون 

ويف  بنف�سه  واثق  وهو  اأقوى،  فهو  �سورّية،  يف  اليوم 
طريقه لتحقيق النت�سار يف احلرب الأهلية، بف�سل 

حليفه من الكرملني، على حّد تعبريها.
للموؤ�س�سة  العليا  القيادة  يف  م�سادر  قالت  ذلك،  اإىل 
)معاريف(  ل�سحيفة  الإ�سرائيلّي،  واجلي�س  الأمنية 
�سد  عدائية  عملية  الإيرانيون  نفذ  حال  يف  اإّنه 
اإ�سرائيل، انطالًقا من الأرا�سي ال�سورية، فاإّن الأ�سد 
اأْي  ونظامه،  هو  وتابعت:  الثمن،  �سيدفعان  ونظامه 
مع  ويختفي  الثمن،  �سيدفع  وذاته،  ب�سخ�سه  الأ�سد 

نظامه من اخلريطة والعامل، بح�سب تعبريها.
لكن يف موازاة هذه التهديدات، اأكدت امل�سادر نف�سها 
وت�ستاأنف  لتعيد  بالت�سعيد،  معنية  غري  اإ�سرائيل  اأّن 
قالت  حيث  اللبنانية،  ال�ساحة  باجتاه  التهديد 
حال  يف  اإّنه  العربّية  لل�سحيفة  الرفيعة  امل�سادر 
الأمني  فعلى  الإيرايّن،  الرّد  اإىل  اهلل  حزب  ان�سّم 
العام حلزب اهلل ن�سر اهلل اأْن يدرك اأّنه �سيدفع ثمًنا 
باهًظا جًدا، واأّن م�سريه �سيكون م�سابًها مل�سري الأ�سد، 

على حّد و�سفها.
يف  ال�سيا�سّية  ال�سوؤون  حُمّلل  راأى  مت�سٍل،  �سياٍق  يف 
اإّن  �ساليف،  حيمي  العربّية،  )هاآرت�س(  �سحيفة 
قواعد اللعبة تغرّيت، كما اأو�سح اأم�س رئي�س الوزراء 
يف  الو�سع  اأّن  اإىل  لفًتا  للوزراء،  نتنياهو  بنيامني 

ال�سمال بات قاباًل لالنفجار ب�سبب التوّتر احلا�سل.
وتابع �ساليف قائاًل اإّنه بعد �سبع �سنوات على احلرب 
اإىل  العربّي  البلد  هذا  حتّول  �سورّية،  يف  الأهلّية 

املُ�ستوى  على  واإيران  اإ�سرائيل  بني  مناو�سات  �ساحة 
الأمريكّية  املُتحّدة  الوليات  وبني  الإقليمّي، 
ورو�سيا على املُ�ستوى العاملّي، ُم�سّدًدا على اأّن ال�سربة 
اإىل ردود فعٍل  �ستوؤدي  ل�سورّية،  املُتوقّعة  الأمريكّية 
متدحرجٍة، والتي من �ساأنها اأْن تقود املنطقة بّرمتها 

اإىل حرٍب �ساملٍة، على حّد تعبريه.
 )WALLA( اأّما حُمّلل ال�سوؤون الع�سكرّية يف موقع
اجلي�س  اإّن  فقال  بوحبوط،  اأمري  العربّي،  الإخبارّي 
الرئي�س  تغريدات  يتجاهل  اأْن  يقدر  ل  الإ�سرائيلّي 
عليه  ويتحّتم  �سورّية،  �سّد  الهجوم  حول  ترامب 
وقيادة  ال�سمالّية،  والقيادة  اجلّو،  �سالح  جتهيز 

اجلبهة الداخلّية لو�سٍع جديٍد، اأْي احلرب.
عالوًة على ذلك، �سّدّد املُحّلل اأّنه ينبغي على الدولة 
وتفا�سيل  معلوماٍت  على  ُم�سبًقا  احل�سول  العربّية 
لكي  �سورّية،  �سّد  املُزمعة  الأمريكّية  العملية  حول 
اأّن  اإىل  لفًتا  �سيناريو،  اأّي  ملواجهة  ُم�ستعّدًة  تكون 
الإ�سرائيلّي  اجلي�س  يف  وال�ستعدادات  التح�سريات 
يجب اأْن تكون م�سابهًة متاًما ملا جرى يف العام 2013 
عندما هّدّد الرئي�س الأمريكّي ال�سابق، باراك اأوباما، 
الأ�سلحة  نزعها  عدم  حال  يف  �سورّية  مُبهاجمة 

الكيميائّية التي بحوزتها، على حّد قوله.

الو�سط يف  ج��دي��دة  وجبهات  ال�سمال...  نحو  تعزيزات  جم���ددًا:  ي�ستعل  امل��ي��دان 
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�سروط امل�سابقة والتقدمي
الهيئة  و�سعته  الذي  والفني  الثقايف  الربنامج  اإطار  يف   
من  العرب  امل�سرحيني  للكّتاب  وحتفيزًا  للم�سرح،  العربية 
مب�سرح  واهتمامًا  الثالثني؛  و  اخلام�سة  �سن  حتى  ال�سباب 
احلادية  الن�سخة  للم�سرح  العربية  الهيئة  تنظم  الطفل، 
ع�سرة من م�سابقة تاأليف الن�س امل�سرحي املوجه لالأطفال 
املوروث  مع  ت�ستبك  لن�سو�س  خ�س�ست  والتي   2018 للعام 
الثقايف لإنتاج معرفة اإبداعية جديدة و متجددة؛ موجهة 
ال�سروط  �سمن  �سنة،   18 اإىل    6 �سن  من  العمرية  للفئة 

التالية:
الثيمة  على  مبنيًا  للم�سابقة  املر�سح  الن�س  يكون  اأن   ·
لنتاج  الثقايف  املوروث  مع  )ال�ستباك  املقدمة  يف  املذكورة 

معرفة جديدة و متجددة(.
ي�سبق  مل  جديدًا،  للم�سابقة  املر�سح  الن�س  يكون  اأن   ·
امل�سابقة  يف  �سارك  اأن  ي�سبق  ومل   ، اأخرى  م�سابقة  يف  فوزه 
عر�س  يف  تقدميه  اأو  و�سيلة  باأية  ن�سره  ي�سبق  مل  و  نف�سها 

م�سرحي.
الف�سحى. العربية  باللغة  مكتوبًا  الن�س  يكون  · اأن 

بهذا  امل�ستهدفة  العمرية  الفئة  الن�س  كاتب  يحدد  اأن   ·
الن�س.

مونودراميًا. الن�س  يكون  ل  · اأن 
 )Word( ب�سيغة  مطبوعًا  امل�سرحي  الن�س  يقدم  اأن   ·
بنط Arial 14 ومب�سافات بينية ل تتجاوز 1.15وير�سل 

بوا�سطة الربيد الإلكرتوين املدون اأدناه.
الربيد  بوا�سطة  املر�سح  الن�س  �ساحب  يقدم  اأن   ·
هوية  اإثبات  بطاقة  و�سورة  �سخ�سية  �سورة  الإلكرتوين 
كاماًل  العنوان   ، خمت�سرة  ذاتية  �سرية   ، ال�سفر  جواز   /
مبا يف ذلك الهاتف النقال  واإقرارًا مبلكيته للن�س والتزامه 

بال�سروط )ح�سب ال�سيغة املرفقة بهذا الإعالن(.
اإىل من�سق م�سابقة تاأليف  ·       اأن يبعث الن�س واملرفقات 

الن�س امل�سرحي، على الربيد الإلكرتوين التايل:
Script@atitheatre.ae
خانة  يف  الن�س  عنوان  و  املوؤلف  ا�سم  كتابة  برجاء 
)املو�سوع( على �سطح الربيد الإلكرتوين، و اإر�سال الن�س و 

الوثائق املطلوبة يف اإر�سالية واحدة،
 تدابري واإجراءات امل�ساركة :

.  2018 اأبريل  �سهر  مطلع  التقدمي  باب  · يفتح 
.2018 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  التقدمي  مهلة  · تنتهي 

نهائية. قراراتها  وتكون  حتكيم  جلنة  الهيئة  · ت�سكل 
.2018 نوفمرب  منت�سف  النهائية  امل�سابقة  نتائج  · تعلن 

الدورة  اأعمال  �سمن  بامل�سابقة  الفائزين  تكرمي  يتم   ·

العربي والتي تعقد يف  امل�سرح  احلادية ع�سرة من مهرجان 
القاهرة يناير 2019.

النحو  على  جوائز   ثالث  للم�سرح  العربية  الهيئة  · متنح 
التايل :

$  5000 الأوىل    · اجلائزة 
$  4000 الثانية    · اجلائزة 
$  3000 الثالثة    · اجلائزة 

الدورة  انعقاد  خالل  للفائزين  اأيقونتها  الهيئة  متنح   ·
احلادية ع�سرة من مهرجان امل�سرح العربي.

�سمن  بامل�سابقة  الفائزة  الن�سو�س  بن�سر  احلق  للهيئة   ·
من�سوراتها.

قبل  من  الفائزة  الن�سو�س  ون�سر  طباعة  يجوز  ل   ·
مرور  قبل  للم�سرح  العربية  الهيئة  غري  جهات  اأو  اأ�سحابها 

الفوز. اإعالن  على  �سنوات   3
 للمزيد من املعلومات:
0097165240800

�سيغة الإقرار املطلوب من املوؤلف:

اأقر اأنا )ال�سم....( من )بلد اجلن�سية احلالية(، من مواليد 
عام ).......(،  باأن الن�س امل�سرحي )عنوان الن�س.....( 
اأتقدم به  ......( والذي  اإىل   ...... املوجه )لالأطفال من 
للن�سخة احلادية ع�سرة من م�سابقة تاأليف الن�س امل�سرحي 
�سمن   ،2018 للعام  للم�سرح  العربية  الهيئة  جتريها  التي 
اإبداعية  معرفة  لإنتاج  الثقافة  املوروث  مع  )ال�ستباك 
جديدة و متجددة( ، هو ن�س من تاأليفي، غري مقتب�س، ومل 
ي�سبق يل اأن �ساركت به يف نف�س امل�سابقة، ومل ي�سبق اأن فاز 
يف م�سابقة اأخرى، ومل ي�سبق ن�سره اأو عر�سه على امل�سرح، 
كما اأتعهد باأن ل اأ�سارك به يف م�سابقة اأخرى اأو اأن�سره اأو 
اأقدمه على امل�سرح حتى اإعالن النتائج النهائية للم�سابقة، 

كما يحق للهيئة ن�سره �سمن و�سائل ن�سرها يف حال فوزه.
التوقيع   ................................. .

..................................مت  اإلكرتوين  بريد 
حترير الإقرار بتاريخ:       /           /                     

الن�سخة احلادية ع�سرة – 2018  من
  18 اإىل   6 �سن  م��ن  للطفل  امل��وج��ه  امل�سرحي  الن�ص  تاأليف  م�سابقة 
خم�����س�����س��ة  ل��ل��ك��ت��اب ال�����س��ب��اب ح��ت��ى ���س��ن اخل��ام�����س��ة و ال��ث��اث��ن
متجددة( و  جديدة  اإبداعية  ن�سو�ص  الإنتاج  الثقايف  املوروث  مع  )اال�ستباك 

مل���ى ���س��ع��ود : ال���ف���ن اخل��ل��ي��ج��ي ي��ن��ق�����س��ه ال���ت���ن���وع واالإب��ت��ك��������ار
و امل�����راأة ال�����س��ع��ودي��ة ���س��ت��ن��ال ح��ق��وق��ه��ا ب���ق���رارات غ���ر م��درو���س��ة

»امل���ف���اج���اآت« م���ن  ق�����وة«  »اأك������ر  م��رح��ل��ة  ���ن  ت���د����سّ اهلل«  »اأن�������س���ار 

وقعت  امل�ساء،  �ساعات  حتى  ال�سباح  منذ 
اليمنية،  الهجمات  ُرهاب  حتت  ال�سعودية 
دخول  مع  جديدًا  نوعيًا  �سكاًل  اتخذت  التي 
با�ستهداف  املعركة،  ميدان  امل�سرّية  الطائرات 
مطار اأبها و»اأرامكو جيزان«. ا�ستهداف مل تكد 
الريا�س ت�سحو من وقعه حتى باغتتها هجمة 
بالي�ستية وا�سعة جديدة، اأكدت مرة اأخرى اأن 
واأن  فراغ،  من  لي�ست  �سنعاء  �سلطات  تهديدات 
اأن  ميكن  »مفاجاآت«  �سيحمل  الأيام  من  املقبل 
»تغرّي جمرى احلرب«، وفق ما توّعدت به قوات 

اجلي�س واللجان.
مبنظوماتنا  الرابع  العام  يف  »قادمون 
تخرتق  التي  واملتنوعة  املتطورة  ال�ساروخية 
بطائراتنا  قادمون  احلماية...  و�سائل  كل 
اجليدة  والفاعلية  البعيد  املدى  ذات  ة  املُ�سريَّ
توّعد  ما  ذلك  املمتازة«.  الع�سكرية  والقدرة 
به قائد حركة »اأن�سار اهلل«، ال�سيد عبد امللك 
العدوان  لندلع  الثالثة  الذكرى  يف  احلوثي، 
�سبيله  وجد  ما  �سرعان  وعيٌد  اليمن.  على 
مع  الرابع  للعام  الأول  اليوم  منذ  التنفيذ  اإىل 
ا�ستهدفت  التي  الوا�سعة  البالي�ستية  الهجمة 
املا�سي،  مار�س  اآذار/  من  الـ26  ليل  ال�سعودية 
بفعل  تقدمًا  اأكرث  م�ستوى  اأم�س  بلغ  اأنه  اإل 
اإىل  الأوىل  للمرة  امل�سرية  الطائرات  دخول 
الهجمة  فيه  اأُطلقت  وقت  يف  املواجهة،  ميدان 
)لناحية  نوعها  من  الثانية  البالي�ستية 
ال�سعودية  لتبدو  �سهر،  من  اأقل  يف  حجمها( 
النريان  اأمام  »م�ستباحًة«  ــ  ل�ساعات  واإن  ــ 

اليمنية.
املفارقة اأن هذا امل�سهد جتّلى بعد �ساعات فقط 
بن  حممد  ال�سعودي،  العهد  ويل  اّدعاء  من 
�سلمان، يف معر�س دفاعه عن »التحالف« الذي 
ال�سرعية  »قوات  اأن  باري�س،  من  بالده  تقوده 
�سنعاء،  من  كليومرتًا   20 عن  يقل  ما  تبعد 
نعرف  ولكن  غدًا،  بريًا  جتتاحها  اأن  وت�ستطيع 
كثريون«.  مدنيون  �سحايا  هناك  �سيكون  اأنه 
قال ابن �سلمان ذلك من دون اأن ُيبِلغه اأحد على 
مللمة  من  ينتهوا  ملّا  كانوا  اليمنيني  اأن  الأرجح 
جمازر  اأحدث  خّلفتهم  الذين  ال�سحايا  اأ�سالء 
»التحالف« يف �سعدة وتعز. لكن ما تناهى اإىل 
تعر�س  التي  »املحرقة«  نباأ  هو  حتمًا  م�سمعه 
القوات  جنود  ومعهم  ال�سودانيون،  اجلنود  لها 
ربه  عبد  وليته،  املنتهية  للرئي�س  املوالية 
ال�ساحل  على  ميدي  مدينة  يف  هادي،  من�سور 
لتعّزز  الأربعاء  هجمات  تاأتي  نباأ  اليمني. 
وقعه على الريا�س واأبو ظبي، باعثة بر�سالة 
التي  »التحالف«  قيادة  اإىل  قوة  اأكرث  ردعية 
ل تفتاأ حتاول حتقيق اخرتاقات على جبهتي 
بتحقق  اأملها  ت�ساءل  بعدما  وميدي،  �سعدة 

�سيء مماثل على جبهة �سنعاء، خالفًا ملا زعمه 
الأمري »املدّلل«.

نوعها  من  الأوىل  هي  عملية  ويف  اأم�س،  يوم 
طيار  بدون  طائرات   4 عن  ال�ستار  اإزاحة  منذ 
حملية ال�سنع يف الـ26 من �سباط/ فرباير من 
تنفيذ  امل�سرّي  اجلو  �سالح  اأعلن  املا�سي،  العام 
اأبها  مطار  على   »1 »قا�سف  بطائرة  غارات 
»اأرامكو«  و�سركة  ع�سري  منطقة  يف  الدويل 
نقلت  ما  بح�سب  جيزان،  منطقة  يف  النفطية 
ع�سكري.  م�سدر  عن  الر�سمية  »�سباأ«  وكالة 
يف  اجلوية  الرحالت  »تعطل  امل�سدر  واأكد 
به  اعرتف  ما  وهو  ال�سربات«،  بعد  املطار 
املتحدث با�سم »التحالف«، تركي املالكي، الذي 
املالحة  حركة  اإغالق  حينه  يف  »مت  اإنه  قال 
اجلوية... ومن ثم عادت احلركة اجلوية من 
فيه  انت�سرت  وقت  يف  لطبيعتها«،  املطار  واإىل 
خالد،  بن  في�سل  ع�سري،  منطقة  لأمري  �سور 
ويف  ت�سغيله.  اإعادة  قبل  املطار  يتفقد  وهو 
حماولة لتربير ف�سل اأجهزة الرادار ال�سعودية 
تزيد  م�سافة  قطعت  التي  الطائرة  ر�سد  يف 
نقلت  اأبها،  اإىل  �سعدة  من  كيلومرتًا   150 على 
اأن  ميدانية  م�سادر  �سعودية عن  اإعالم  و�سائل 
»امليلي�سيات احلوثية ا�ستغلت الأجواء الغائمة 
حّلقت  التي  طائرتها«  لت�سيري  الطق�س  وحالة 

على ارتفاع يقارب 4 كيلومرتات.
 »1 »قا�سف  طائرة  اأن  املالكي  اّدعى  حني  ويف 
اأكد  اإيرانية«،  وموا�سفات  »خ�سائ�س  ذات 
واللجان  اجلي�س  قوات  با�سم  املتحدث  م�ساعد 
به  قامت  ما  اأن  را�سد،  عزيز  العقيد  ال�سعبية، 
الطائرة اأم�س »يك�سف وهم الدفاعات اجلوية 
ال�سعودية  حتاول  ما  دائمًا  التي  الأمريكية«، 
التغطية على ف�سلها با�ستدعاء الدور الإيراين 
را�سد  وتوّعد  واللجان.  اجلي�س  عمليات  يف 
الريا�س بـ»�سربات موؤملة خالل الفرتة املقبلة، 
ورئي�س  احلوثي،  ال�سيد  لتوجيهات  تنفيذًا 
الذي  ال�سماد،  �سالح  الأعلى  ال�سيا�سي  املجل�س 
يومية«.  �ساروخية  ب�سربات  ال�سعودية  هّدد 
مع�سكر  ا�ستهداف  ب�ساعات  اأعقبه  تهديٌد 
يف  وال�سودانية  ال�سعودية  للقوات  م�ستحدث 
منطقة ع�سري ب�ساروخ بالي�ستي من نوع »قاهر 
M«، »خّلف خ�سائر كبرية يف �سفوف العدو   2
به وكالة  اأفادت  ما  الع�سكري« بح�سب  وعتاده 
�ساروخ  اإطالق  عن  الإعالن  مع  توازيًا  »�سباأ«، 
1« على مع�سكر الإمداد  باليت�سي من نوع »بدر 

والتموين يف اأحد امل�سارحة جنوبي جيزان.
بلغت،  املتتالية  البالي�ستية  ال�سربات  هذه 
باغتت  بعدما  جديدًا،  قيا�سيًا  م�ستوًى  اأم�س، 
دفعة  اأُطلقت  �سواريخ  ب�سبعة  ال�سعودية 
واحدة على اأرا�سي اململكة، ليل الـ26 من اآذار 

ال�ساروخية يف اجلي�س  القوة  واأعلنت  املا�سي. 
وزارة  ا�ستهداف  الأربعاء،  م�ساء  واللجان، 
العا�سمة  يف  اأخرى  ومواقع  ال�سعودية  الدفاع 
الريا�س ب�سواريخ من طراز »بركان H 2«، كما 
اأعلنت اإطالق دفعة من �سواريخ »بدر 1« املحلية 
ال�سنع على من�ساأة تابعة لـ»اأرامكو« يف منطقة 
جنران، وعلى اأهداف اإ�سافية يف القطاع نف�سه. 
كذلك،  مت،  باأنه  اهلل«  »اأن�سار  م�سادر  واأفادت 
عبد  امللك  مدينة  ا�ستهداف  نف�سه،  الوقت  يف 
منطقة  يف  اأخرى  واأهداف  القت�سادية  اهلل 
اأي�سًا.   »1 »بدر  �سواريخ  من  بدفعة  جيزان 
ال�سواريخ  اأ�سابت  فقد  امل�سادر،  لتلك  ووفقًا 
�سعودية  اإعالم  و�سائل  ذكرت  فيما  اأهدافها، 
3 �سواريخ يف اأجواء اململكة.  اأنه مت اعرتا�س 
عن  بدورها،  عاملية،  اأنباء  وكالت  وحتدثت 
3 انفجارات يف الريا�س، وم�ساهدة  �سماع دوي 
وعلى  العا�سمة.  و�سط  �سماء  يف  دخان  �سحب 
الناطق  توّعد  املتزامنة،  العمليات  تلك  اإثر 
لقمان،  �سرف  العميد  واللجان،  اجلي�س  با�سم 
جمرى  �ستغرّي  قادمة  مبفاجاآت  العدوان  »قوى 
مقبالن  واللجان  »اجلي�س  اأن  موؤكدًا  احلرب«، 
وجزم  ت�سعيدًا«.  واأكرث  اأقوى  مراحل  على 
»)اننا(  قائاًل  تلفزيوين،  حديث  يف  لقمان، 
و�سنق�سف  بعناية،  اأهدافنا  نختار  كيف  نعرف 
من�ساآتهم الع�سكرية والقت�سادية واأي مفا�سل 

ا�سرتاتيجية موؤملة«.
بعدما  الأر�س.  على  كذلك  ال�سماء،  يف  وكما 
لـ»التحالف«  التابعة  الإعالم  و�سائل  بالغت 
يف الحتفاء مبا �سّمته »حترير مدينة ميدي« 
�سمال غربي البالد، جاءت التطورات امليدانية 
اأم�س لتك�سف اأن ما مت حتقيقه لي�س �سوى تقدم 
من  واجلنوبية  ال�سرقية  الأجزاء  يف  حمدود 
ع�سكرية  م�سادر  اأكدت  ما  بح�سب  املدينة، 
ميدي  اأن  امل�سادر  واأو�سحت  اهلل«.  »اأن�سار  من 
ل  عنيفة  مواجهات  اأ�سبوع  حواىل  منذ  ت�سهد 
تزال م�ستمرة، اأدت اأخريًا اإىل مقتل الع�سرات 
هجمات  اأن  واأ�سافت  ال�سودانيني.  اجلنود  من 
القوات املوالية لـ»التحالف«، وامل�سنودة بغطاء 
لتتمكن  بلغت ذروتها منذ يومني،  جوي كثيف، 
تلك القوات على اإثرها من التقدم قلياًل، قبل 
»خ�سائر  اأوقعت  م�سادة  لهجمات  تتعر�س  اأن 
�سفوفها.  يف  والعتاد«  الأرواح  يف  فادحة 
اخلام�سة  املرة  هي  هذه  اأن  ذكره  واجلدير 
على التوايل، منذ عامني، التي تعلن فيها قوات 
»التحالف« »حترير ميدي«، اإل اأنه ويف كل مرة 
كانت الت�سكيالت التابعة لـ»ال�سرعية« تتعر�س 

لكمائن جتربها على الرتاجع.

على  حا�سلة   - �سعودية  اإعالمية 
بداية  كانت  اأوروبية،  لغات  بكالوريو�س 
ان�سمت  عندما   2009 عام  يف  �سهرتها 
الربامج  بع�س  وقدمت  اإم  اإف  بانورما  اإىل 
بالربامج  نوعت  ثم  بالبداية  الغنائية 
 2013 ونا�سة  جل�سات  كوالي�س  تقدم  كما 
على قناة اإم بي �سي وتتمتع ب�سهره وا�سعه 
على  القوية  اخلليجية  املتابعه  خالل  من 
الإجتماعي  التوا�سل  مبواقع  ح�ساباتها 
من  عدد  اأطلقت  مب�سر  تواجدها  وخالل 
العالقات  تناولت  ال�سحفية  الت�سريحات 
اأن  اأكدت  حيث  وال�سعودية  امل�سرية 
كبريا  تقاربا  ت�سهد  البلدين  بني  العالقات 
الإقت�سادية  امل�ساريع  من  عدد  ج�سدته 
والإ�سرتاتيجية امل�سرتكة ياأتي يف مقدمتها 
احللم  حتول  �ساملان  امللك  ج�سر  م�سروع 
ظل  اأن  بعد  عده  اأعوام  بعد  حقيقة  اإيل 
حبي�س الأدراج منذ عام 1988م لكن كتب 
للتجربة النجاح يف عهد امللك �ساملان خالل 

 2016 اإبريل  ال�سعودية  امل�سرية  القمة 
ال�سعبني  على  �ستعود  اخلطوة  وتلك   ،

ال�سقيقني مبنافع كثرية .
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإجراءات  وعن 

تاأيدها  ملى  اأكدت  املراأة  حقوق  ق�سية  يف 
للمراأة  الداعمة  احلكيمة  القرارات  لتلك 
واقت�ساديا  اإجتماعيا  املجالت  �ستى  يف 
التنمية  عجلة  م�سار  �سيدفع  و�سيا�سيا 
الفن  وعن   ، اهلل  �ساء  اإن  م�سرق  مل�ستقبل 
اخلليجي  الفن  لالأ�سف   ،، قالت  اخلليجي 
يتاأرجح بني الدراما والكوميديا فقط ولبد 
املغامرة  بني  ما  الطرح  يف  تنوع  وجود  من 
اأن  واعتقد  والبولي�سي  والعاطفي  والرعب 
ال�سينما  دور  بفتح  القا�سي  ال�سامي  القرار 
طرح  الفن  �سناع  على  �سيوجب  وامل�سارح 
الإرتقاء  �ساألنها  من  جديدة  اأطروحات 
ملى  واختتمت   ،، اخلليجي  امل�ساهد  بذوق 
الدميوقراطي  بالعر�س  بالإ�ساده  حديثها 
اأمام  امل�سريني  احت�ساد   « وقالت  امل�سري 
الرئي�س  �سعبية  على  وا�سح  دليل  اللجان 
ال�سي�سي والثقة ال�سعبية املتمتع بها والتي 
�سيا�ساته  يف  له  الإ�سا�سي  الداعم  تعترب 

الداخلية واخلارجية »  

ال����ت����ه����دي����دات االأم����رك����ي����ة ت��غ��ّر 
م�����������س�����ار ال��������رح��������ات اجل������وّي������ة

اأعلنت �سركات طريان عّدة، اليوم، عن تغيري م�سار رحالتها التي 
حتّلق اأو تهبط يف كل من مطار »بن غوريون« يف تل اأبيب، ومطار 
»رفيق احلريري الدويل« يف بريوت، وذلك خ�سية من ال�سربات 
الطريان  �سركات  اإحدى  اأما  �سوريا.  على  املتوّقعة  الأمريكية 

ال�سينية فف�سلت اإلغاء رحلتها كليًا من �سنغهاي اإىل تل اأبيب
لطلب  وتلبيًة  �سوريا،  على  املتوقعة  الأمريكية  لل�سربة  حت�سبًا 
اأعلنت  )يوروكونرتول(،  اجلوية  لل�سالمة  الأوروبية  املنظمة 
رحالتها  م�سار  تغيري  عن  وعربية  عاملية  طريان  �سركات  عّدة 
اجلوية، التي كان من املقّرر لها النطالق اأو الهبوط يف مطاري 
»بن غوريون« يف تل اأبيب، و»رفيق احلريري الدويل« يف بريوت.

اإعالن ال�سركات �سمل خطوط الطريان اللبنانية »ميدل اإي�ست«، 
واخلطوط الفرن�سية »اإير فران�س«، اإ�سافة اإىل اأن امل�سوؤولني عن 
�سالمة الطريان يف الوليات املتحدة واأملانيا وبريطانيا وفرن�سا 
كانوا قد حّذروا، يف وقت �سابق، �سركات الطريان التابعة لتلك 
فقد  الكويت،  اإىل  بالن�سبة  اأّما  �سوريا.  فوق  الطريان  من  الدول 
اإيقاف  عن  اليوم،  الكويتية«،  اجلوية  »اخلطوط  �سركة  اأعلنت 
حتليق  من  حتذيرًا  تلّقت  بعدما  بريوت،  اإىل  رحالتها  جميع 

الطائرات بالقرب من املجال اجلوي اللبناين.
ال�سركة  اأو�سحت  »تويرت«،  موقع  يف  ح�سابها  على  تغريدة  ويف 
املحيطة  بالأجواء  الطريان  »بخطورة  الأمني  التحذير  اأن 
باجلمهورية اللبنانية« ورد من ال�سلطات القرب�سية، مرّبرًة بذلك 
اإ�سعاٍر  وحتى  اليوم،  من  اعتبارًا  بريوت  اإىل  الرحالت  »توقيف 

اآخر، التزامًا من الكويتية بتطبيق معايري الأمن وال�سالمة«.
الرحالت  ال�سني  اإلغاء  مع  بالتزامن  ياأتي  »الكويتية«  اإعالن 
�سحيفة  ن�سرته  ما  وبح�سب  اإ�سرائيل.  وبني  بينها  اجلوية 
األغت  اجلوية«  هاينان  »خطوط  فاإن  اأحرونوت«،  »يديعوت 
تل  اإىل  وت�سل  �سانغهاي  تغادر  اأن  املقّرر  من  كان  التي  الرحلة 

اأبيب اليوم، وذلك بدافع »القلق على ال�سالمة العامة«. 
من جهته، قال الرئي�س التنفيذي لل�سركة يف اإ�سرائيل اإن »هاينان 
تعمل على اإيجاد حلول بديلة للركاب الذين بلغ عددهم 220 

راكبًا، وكان من املفرت�س اأن ي�سلوا اليوم اإىل تل اأبيب«.
ُيذكر اأن الإجراءات التي اتخذتها �سركات الطريان، تاأتي غداة 
)يوروكونرتول(  اجلوية  لل�سالمة  الأوروبية  املنظمة  دعوة 
ل�سركات الطريان اإىل توخي احلذر يف �سرق املتو�سط، لحتمال 

�سن غارات جوية يف �سوريا خالل 72 �ساعة. 
ورّجحت »يوروكونرتول«، اأم�س، ا�ستخدام �سواريخ جو ـ اأر�س اأو 
الذي  الأمر  الفرتة،  تلك  خالل  معًا،  كليهما  اأو  »كروز«  �سواريخ 
يزيد من احتمالت تعّر�س اأجهزة املالحة الال�سلكية للت�سوي�س 

على فرتات متقطعة.

ترامب غا�سب: »اأف بي اآي« دهم مكتب حماميه!
بني  ال�سكوت«  »اتفاق  كان  اإذا  ما  على  حاليًا،  اخلالف،  يرتكز 

ترامب وممثلة الأفالم الإباحية �سحيحًا )اأ ف ب (
يوم  اآي«،  بي  »اأف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  من  عنا�سر  دهم 
اأم�س، مكتب مايكل كوهني، املحامي ال�سخ�سي للرئي�س الأمريكي 
ترامب  ق�سية  فيه  تتفاعل  زالت  ما  وقت  يف  ترامب،  دونالد 

وممثلة الأفالم الإباحية �ستورمي دانيالز.
�ستيفن  كوهني،  حمامي  عن  تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  ونقلت 
يف  الواقع  مكتبه  من  �سادروا  اآي«  بي  الـ»اأف  عنا�سر  اأن  راين، 
كان  بع�سها  له،  ات�سالت« بني كوهني ووكالء  »وثائق  نيويورك 
وجود  يف  يحّقق  الذي  مولر  روبرت  اخلا�س  املحّقق  من  بطلب 
روابط بني رو�سيا وحملة ترامب الرئا�سية. وعلى رغم ا�ستناد 
يف  العامني  املّدعني  راين  انتقد  تفتي�س،  مذكرة  اإىل  املداهمة 
�ساأن املداهمة التي جاءت يف وقٍت ي�سعى فيه مولر اإىل مقابلة 
ترامب يف اإطار التحقيقات التي يجريها حول التدخل الرو�سي 
يف النتخابات، معتربًا اأن قرار مكتب املدعي العام يف نيويورك 
منا�سب  »غري  تفتي�س  مذكرات  ا�ستخدام  عرب  حتقيقه  باإجراء 

بتاتًا وغري �سروري«.



زين العابدين عثمان
يف  اوزارها  ت�سع  لن  باليمن  احلرب  ان  رمبا   
ا�سافية  مرحله  تدخل  وقد  القريب  املدى 
من  ابعد  زمني  ومدى  الع�سكري  الت�سعيد  من 
املوقف  اىل  يرجع  ذلك  يف  وال�سبب  املتوقع 
توقف  بان  يرى  لزال  الذي  المريكي 
النظام  ابتزاز  ابواب  �سيغلق  باليمن  احلرب 
تعطي  احلرب  هذه  ان  باعتبار  ال�سعودي 
الدارة المريكيه �سالحية يف ق�سم اخلزانة 
ويف  العامل  يف  الكرب  هي  بن�سب  ال�سعودية 

تاريخ العالقات ال�سعودية المريكية…
واللجان  باجلي�س  املتمثلة  اليمنية  القوات 
مبا  الع�سكرية  القطاعات  وبكافة  ال�سعبية 
، يف حال مل تتوقف  ال�ساروخية  القوى  فيها 
ا�سافية  قادمه  مرحلة  اىل  وطالت  احلرب 
�سد  ال�سرتاتيجية  الرد  منهجية  فان 
تكون  لن  ال�سعودية  فيها  مبا  التحالف  دول 
ال�سابقه فهي  تقليدية كما احلال يف العوام 
يف  كليا  جديدة  ت�سعيدية  م�سارات  مت�سمنه 
الهداف  او  التكتيكية  العمليات  نوع  م�ستوى 

الع�سكرية  ونوعية ال�سلحة امل�ستخدمه، .
عمليات  تخللته  والذي     2018 عام  بداية 
القوة  نفذتها  م�سبوقه  غري  ع�سكرية 
 ( �سواريخ  باطالق  اليمنية  ال�ساروخية 
قدرات   …اظهرت  وبالي�ستية(   – دفاعية  
دول  وح�سابات  توقعات  جلميع  خارق  تعترب 
، حيث   املوقف  ال�سعودي وتقديرها  التحالف 
ا�سرعه  اكرث  �ساروخية  منظومات  ظهرت 
منها  متطوره  تكنولوجيا  وذات  دقه  واكرث 
ا�سابة  من  متكنت  التي  جو  ار�س  الدفاعية 
ل�سالح  التابعه  مقاتالت  احدث  وا�سقاط 
الملانية  الرتنادو  امثال  ال�سعودي  اجلو 
اجلو  �سالح  فخر  تايفون  واليوروفايرت 

الربيطاين ..
ك�سواريخ  ار�س  ار�س  منظومات  منها  واي�سو 
ت�سل  التي  املدى  ق�سرية  البالي�ستية  بدر1 
عالية  فاعلية  وذات  ماخ   4.5 اىل  �سرعتها 
دقه  اكرث  متطور  تكنولوجي  توجيه  ونظام 

ال�ساروخية  املظومات  باقي  عن  متفوقه 
القوة  ت�ستخدمها  .وللذكر  الخرى 
ال�ساروخية اليمنية  هذه ال�سواريخ يف ق�سف 
يف  وا�سرتاتيجية  حيوية  اهدافا  وا�ستهداف 
جنران  ال�سعودي  باجلنوب  القطاعات  مثلث 
وجيزان وع�سري بكثافة وب�سكل يومي اىل حد 

ال�ساعه،
ان  هو  ال�سياق  هذا  يف  اليه  ال�سارة  نريد  ما 
جوهر الرد الع�سكري الذي �ستقوم به القوات 
باملراحل  البحرية  القوة  وبالخ�س  اليمنية 
الحمر  البحر  مياة  على  �ستكون  القادمه 
ا�ستهداف  عملية  �سدى  لزال  وقت  ففي   ،
يدوي  ايام  قبل  ال�سعودية  النفط  ناقلة 
ال�ساحه القليمية والدوليه ، هناك عمليات 
اكرث  اليمنية  البحرية  القوات  حت�سرها 
جراأه واكرث تاأثريا على واقع احلرب وابعادها 

اجليو�سيا�سية .
وقطع  متطورة  ا�سلحة  متتلك  باتت  فقد 
ال�سرعه  العالية  بالزوارق  ابتداءا  بحرية 
التكتيكية  العلميات  يف  ت�ستخدم  التي 
بحرية  والغام  البوارج  او  ال�سفن  واعرتا�س 
بتاأمني  يتعلق  ما  يف  خا�سه  مهمات  لها  التي 
�سواريخ  منظومات  واخريا  القليمية  املياة 
املقاتله  والبارجات  لل�سفن  م�سادة  بحر  ار�س 
ك�سف  والتي   >>1 >>املندب  ..ك�سواريخ 
مت  ان  بعد   2017 عام  اواخر  عنها  النقاب 
ا�ستخدامها يف تدمري واحراق بع�س من بوارج 
وال�سفن ال�سعودية والتي كان اخرها ال�سفينة 

املعروفه باملدينة التابعه لل�سعودية
هذه ال�سواريخ التي متتاز بقدراتها الع�سكرية 
بالبحر  املتحركة  الهداف  ا�سابة  دقة  يف 
300 كيلومرت  متتلك مدى ي�سل اىل اكرث من 
�سلم  مت�سدرة  يجعلها  ما  بطبيعته  وهذا 
غرف  يف  الع�سكريني  اخلرباء  اهتمامات 
ي�سكل  بات  وانه  ،�سيما  ال�سعودي  التحالف 
مبياة  لي�س  اهدافا  يطال  ا�سرتاتيجي  خطر 
جتاوز  وامنا  فقط  الدولية   الحمر  البحر 
اخلط  بقطع  مهددا  ابعد  مدى  اىل  ذلك 

منه  مير  الذي  العاملي  والتجاري  املالحي 
…وبالتايل  العامل  �سادرات  من   30%
هذا  خالل  من  اليمنية  البحرية  فالقوات 
من>ا�ستهداف  �ستتمكن  ال�سواريخ   من  اجليل 
التجارية  ال�سحن  و�سفن  النفط  ناقالت  حتى 
القليميني  اوحلفاءها  ال�سعودية  تتبع  التي 

والغرب < ب�سهولة .
ناقلة  ا�ستهداف  حادثة  ان   : فقط  للعلم 
حادثة  تكن  مل  ايام  قبل  ال�سعودية  النفط 
عر�سية فخرب ا�ستهدافها والتي لزال تتكتم 
�سنعاء  بالعا�سمة  ال�سيا�سية  القيادة  عليه 
ومعادلة  ال�سعودي  للنظام  ر�سالة  يعترب  هو 
خالل  احلرب  واقع  على  نف�سها  �ستفر�س 
هو  واخريا  اول  مفادها  يكون  القادمه  اليام 
امن  ان  واما  احل�سار  ورفع  احلرب  ايقاف  اما 
والتجارية  الدولية  املالحة  خط  و�سالمة 
لل�سعودية �ستكون يف مرمى نريان ال�ستهداف 

املبا�سر …

ع��رب��ي��ة ج��دي��دة  »ال���ره���ي���ن���ة« يف ط��ب��ع��ة 
هايل املذابي 

والتوزيع  للن�سر  اأثر  دار  عن  موؤخرًا  �سدرت 
رواية  من  ال�سابعة  العربية  الطبعة 
الكبري زيد مطيع  اليمني  للروائي  »الرهينة« 
دماج. وقد جاء يف كلمة دار الن�سر عن �سدور 
ربع  من  اأكرث  مدار  »على  اأنه  الطبعة  هذه 
قرن، كانت الرهينة من الروايات التي �سغلت 
والعاملي«،  والعربي  اليمني  الثقايف  الو�سط 
الذي  »ال�سوت  هي  كانت  الرواية  اأن  م�سيفة 

ومتمردة،  خا�سة  �سعرية  بلغة  ولونًا،  دمًا  املظلم  الأربعينات  مين  منح 
ناجحة يف تخطي الفوا�سل الزمانية واملكانية«. 

من  �سنفت  وقد  مينية،  رواية  اأ�سهر  تعد  الرهينة  اأن  بالذكر  اجلدير 
�سمن اأف�سل ١٠٠ رواية عربية يف القرن الع�سرين، كما اأنها ترجمت اإىل 
عدد من اللغات، كالإجنليزية والرو�سية والهندية، ولأكرث من مرة، كما 
حدث يف ترجمتها الفرن�سية. وتاأتي الطبعة العربية ال�سابعة من دار 
ن�سر خمتلفة للرواية ك�سابقة من نوعها لأي رواية مينية، اأو عربية، 

ودلياًل على جناح الرواية التي �سدرت منذ اأكرث من ثالثة عقود.
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رئي�س التحرير :
المم املتحدة )الوليات املتحدة( ـ  ا�ستخدمت رو�سيا 
حق الفيتو يف جمل�س المن �سد م�سروع قرار امريكي 
ال�سلحة  ا�ستخدام  حول  حتقيق  اآلية  بان�ساء  يق�سي 
التي  العتداءات  بعد  وذلك  �سوريا،  يف  الكيميائية 
قرب  ال�سورية  دوما  مدينة  يف  املا�سي  ال�سبت  وقعت 
به  تقدمت  الذي  القرار  م�سروع  رف�س  فيما  دم�سق، 
تاأييد  وبعد  املجل�س،  يف  ال�سلبي  الت�سويت  اثر  رو�سيا 

عليه. دول   7 واعرتا�س  دول   6
اأ�سوات  �سبعة  باأكرثية  الدويل  الأمن  جمل�س  و�سّوت 
مقابل �ستة وامتناع اثنني عن الت�سويت، �سد م�سروع 
قرار تقدمت به رو�سيا ويق�سي بت�سكيل اآلية للتحقيق 

يف ال�سلحة الكيميائية يف �سوريا.
ومل يحز م�سروع القرار الرو�سي اإل على �ستة اأ�سوات 
القل  على  اأ�سوات  لت�سعة  بحاجة  كان  انه  حني  يف 
الت�سويت  يف  �سقط  الذي  الرو�سي  والن�س  لتمريره. 
مينح جمل�س المن القرار النهائي يف اعتماد او رف�س 
التحقيق.  اآلية  اليها  تخل�س  التي  التحقيقات  نتائج 
لنه  خ�سو�سا  الن�س  هذا  الغربية  الدول  ورف�ست 
ال�ستقاللية  من  التحقيق  اآلية  نظرها  يف  يحرم 

الالزمة للقيام بعملها.
يف  المريكي،  القرار  م�سروع  على  دولة   12 ووافقت 
عن  ال�سني  وامتنعت  وبوليفيا،  رو�سيا  عار�سته  حني 

الت�سويت.
حتقيق  “اآلية  ان�ساء  اىل  يدعو  القرار  م�سروع  وكان 
م�ستقلة تابعة لالمم املتحدة” على ان تعمل ملدة �سنة 
�سوريا.  يف  الكيميائي  ال�سالح  ا�ستخدام  يف  للتحقيق 
رو�سيا  ت�ستخدمه  الذي  ع�سر  الثاين  هو  الفيتو  وهذا 
يف جمل�س المن ب�ساأن امللف ال�سوري منذ بدء النزاع 

يف �سوريا عام 2011.
كما �سّوت جمل�س الأمن الدويل الثالثاء �سد م�سروع 

حظر  منظمة  اإجراء  لدعم  رو�سيا  به  تقّدمت  قرار 
الهجوم  ب�ساأن  حتقيقا  الكيميائية  ال�سلحة  انت�سار 
يف  دوما  مدينة  ا�ستهدف  الذي  املفرت�س  الكيميائي 

غوطة دم�سق ال�سبت.
ومل توؤيد م�سروع القرار الرو�سي اإل خم�س دول، بينها 
رو�سيا، يف حني �سوتت �سده اأربع دول وامتنعت الدول 
ال�ست الباقية عن الت�سويت، علمًا باأن اأي قرار ل بد 
على  اأ�سوات  ت�سعة  على  يحوز  ان  اعتماده  اجل  من 
اخلم�س  الدول  من  اي  ت�ستخدم  ل  اأن  ب�سرط  القل 
الدائمة الع�سوية ) الوليات املتحدة ورو�سيا وال�سني 

وفرن�سا وبريطانيا( حق الفيتو �سده.
املتحدة،  الأمم  لدى  الدائم  الرو�سي  املندوب  وقال   
فا�سيلي نيبينزيا، يف كلمة األقاها خالل جل�سة خا�سة 
ملجل�س الأمن الدويل، ب�ساأن الت�سويت على 3 م�ساريع 

ترف�س  رو�سيا  اإن  �سوريا،  كيميائي  يف  التحقيق  حول 
م�سروع القرار الأمريكي لأنه �سيوؤدي اإىل ت�سكيل اآلية 

حتقيق لن تعمل ب�سورة م�ستقلة.
واأ�سار نيبينزيا اإىل اأن اإجراء حتقيق اأويل يف مزاعم 
يتطلب  ل  بدوما  الكيميائية  الأ�سلحة  ا�ستخدام 

ت�سكيل اآلية خا�سة.
اأن  على  بو�سوح  تدل  الأولية  املعطيات  اأن  واأكد 
اأثر  ول  دوما  يف  ت�ستخدم  مل  الكيميائية  الأ�سلحة 

لذلك على الإطالق.
باتخاذ  الأمريكي  اجلانب  الرو�سي  املندوب  واتهم 
توزيع  خالل  من  التوتر  ت�سعيد  نحو  جديدة  خطوة 
اأ�سال  تريد  وا�سنطن  اأن  اإىل  لفتا  قراره،  م�سروع 
عدم اتخاذ قرار يف جمل�س الأمن حول دوما ملوا�سلة 

نهجها.

حاليا  تعمل  املتحدة  الوليات  اأن  نيبينزيا  واأو�سح 
 ،2017 عام  به  التزمت  الذي  النموذج  مع  بالتوافق 

عندما وجهت �سربات اإىل �سوريا.
البداية  منذ  كانت  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  ولفت 
وهو  النهج،  هذا  لتطبيق  ذريعة  على  للح�سول  ت�سعى 
املعروفة  البي�ساء”،  “اخلوذ  موؤ�س�سة  لها  قدمته  ما 
با�ستفزازاتها ال�سابقة، لكنه اأعرب عن اأمله مبراجعة 
وا�سنطن حر�سها على توجيه �سربات ع�سكرية على 

�سوريا حال اعتزامها �سنها.
اأن رو�سيا �س�ستخدم الفيتو �سد  واأكد نيبينزيا م�سبقا 
ملمار�سة  تلجاأ  اأنها  على  م�سددا  الأمريكية،  الوثيقة 
هذا احلق “للدفاع عن القانون الدويل والأمن وال�سالم 

العامليني”.
وقالت مندوبة الوليات املتحدة لدى الأمم املتحدة، 
نيكي هايلي، الثالثاء، اإن م�سروع القرار الرو�سي مينح 

مو�سكو فر�سة اختيار املحققني وهو غري م�ستقل.
واأ�سافت هايلي يف جل�سة ملجل�س الأمن ب�ساأن الت�سويت 
على 3 م�ساريع ب�ساأن التحقيق بهجمات الكيميائي يف 
التي  الوح�سية  الهجمات  اإنهاء هذه  اأنه يجب  �سوريا، 

يتعر�س لها املدنيون يف مدينة دوما.
الأمم  لدى  الدائم  فرن�سا  مندوب  اأفاد  جهته،  من 
الكيمياوي  ال�سالح  ا�ستخدام  باأن  ديالتر،  املتحدة 
تبعات  وله  الدويل  النظام  ويهدد  للغاية  مروع  اأمر 
بتعهداتها  تلتزم  مل  دم�سق  اأن  اإىل  م�سريا  خطرية، 

وتوا�سل ا�ستخدام الأ�سلحة الكيمياوية.
لوقف  اجلهود  كل  بذل  �سيتم  باأنه  ديالتر  و�سرح 
غري  اآلية  اأي  نقبل  ولن  العقاب  من  الإفالت  �سيا�سة 

م�ستقلة.
التحقيق  اآلية  عملية  انتهاء  اأن  فرن�سا  مندوب  واأكد 
قبل  من  ا�ستغالله  مت  كبريا  فراغا  خّلف  امل�سرتكة 

دم�سق.

ـ  املتحدة(  )الوليات  وا�سنطن  برودوي- 
الرئي�س  اأكد  ا(:  ب  – )د  ب(  ف  )اأ  ـ   لندن 
الفرن�سي اميانويل ماكرون اأن لديه “الدليل” 
الأ�سلحة  ا�ستخدم  ال�سوري  النظام  باأن 
الكيميائية يف الغوطة ال�سرقية قرب دم�سق 
م�سريا اإىل اأن الرد على ذلك �سيتم يف “الوقت 

الذي نختاره”.
“تي  حمطة  مع  مقابلة  خالل  ماكرون  وقال 
 )…( باأن  دليل  “لدينا  الفرن�سية  اف1” 
الأقل  على  ا�ستخدمت،  الكيميائية  الأ�سلحة 
)غاز( الكلور، واأن نظام ب�سار الأ�سد هو الذي 
“يف  �سرتد  باري�س  اأن  م�سيفا  ا�ستخدمها” 
الوقت الذي نختاره عندما نقرر باأنه الأن�سب 

والأكرث فعالية”.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأبدى  جهته،  من 
توقيت  ب�ساأن  اخلمي�س  �سبابية  ترامب 
وا�سنطن  تتوعد  التي  املحتملة  ال�سربة 
بتنفيذها �سد �سوريا ردا على هجوم كيميائي 
يف  ال�سوري  النظام  قوات  اإىل  ن�سب  مفرت�س 

الغوطة ال�سرقية.
“ال�سواريخ  باأن  حتذيره  من  يوم  وبعد 
تغريدات  �سل�سلة  يف  ترامب  قال  قادمة”، 
�سينفذ  متى  قط  اأقل  “مل  اخلمي�س  �سباح 
قريب  وقت  يف  يكون  قد  �سوريا.  على  هجوم 

جدا اأو غري قريب على الإطالق”.
الوزراء  رئي�سة  ترتاأ�س  اأن  املقرر  ومن 
وزاريا  اجتماعا  ماي  ترييزا  الربيطانية 
فعل  رد  ملناق�سة  اخلمي�س  اليوم  عاجال 
هجوم  وقوع  عن  يرتدد  ما  على  بريطانيا 

كيميائي يف �سورية اأودى بحياة الع�سرات.

تنتمى  الذي  املحافظني،  من  النواب  وانق�سم 
الجتماع  قبل  املعار�سة،  واأحزاب  ماي  لهم 
الوزاري، ب�ساأن ما اإذا كان يجب على احلكومة 
برملانية  موافقة  على  للح�سول  ت�سعى  اأن 

لالن�سمام لأي عمل ع�سكري م�سرتك.
وكانت ماي اأعلنت ا�ستعدادها لتخاذ اإجراء 
الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  حكومة  �سد 

الربيطاين”. للربملان  اأول  العودة  “دون 
الأربعاء  اأم�س  قال  قد  الأبي�س  البيت  وكان 
يدر�س  حيث  مطروحة،  اخليارات  جميع  اإن 
على  الرد  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

الهجوم، بعدما قال يف وقت �سابق يف تغريده 
اإن ال�سربة الع�سكرية اأ�سبحت و�سيكة.

م�ستمرة  اأمريكا  اأن  الأبي�س  البيت  واأ�ساف 
العربية  واململكة  اإ�سرائيل  مع  التوا�سل  يف 

ال�سعودية وفرن�سا وبريطانيا ودول اأخرى.
ا�ستخدام  اإن  اليوم  اجتماع  قبل  ماي  وقال 
يجب  ل   ” �سورية  يف  الكيميائية  الأ�سلحة 
تعمل  باأن  متعهدة  حما�سبة”  بدون  مير  اأن 
بريطانيا مع حلفائها للرد على الهجوم الذي 

وقع ال�سبت املا�سي.

ت��رف��ًا ي��ع��د  مل  ال�����س��ع��ادة  م��ف��ه��وم 

ي��ت��وق��ف  مل  اذا  ال��ي��م��ن��ي  ال������رد  ���س��ي��ك��ون  ه���ك���ذا 
ال�����ع�����دوان ال�������س���ع���ودي االم���ري���ك���ي ع���ل���ى ال��ي��م��ن

جدا  “قريب  وق��ت  يف  تتم  ق��د  ل�سوريا  حمتملة  �سربة  اأي  اإن  يقول  ت��رام��ب 
وزاري��ا  اجتماعا  ت��راأ���ص  م��اي  وت��ري��زا  االإطاق”..  على  قريب  غ��ر  اأو 
نختاره” ال���ذي  “الوقت  يف  ���س��رد  وم���اك���رون:  ���س��وري��ة..  ب�����س��اأن  ط��ارئ��ا 

ورف�ص  ب�سورية..  الكيماوية  االأ�سلحة  ا�ستخدام  حول  جديد  حتقيق  الإجراء  اأمريكى  م�سروع  �سد  الفيتو  ت�ستخدم  رو�سيا 
البلد يف  الكيميائية  اال�سلحة  حظر  ملنظمة  حتقيقا  يدعم  رو�سي  قرار  م�سروع  �سد  وي�سّوت  به..  تقدمت  قرار  م�سروع 

بت�سريح  م�����س��ي��دة  اخل�����ايل  ق�����س��واء 
ق��ا���س��ي ب��ري��ط��اين ���س��د اإره���اب���ي: ميثل 
روؤي������ة امل��ت��ف��ه��م��ن حل��ق��ي��ق��ة االإ����س���ام

ق�ساة  اأحد  اأعلنه  مبا  اخلاليل،  ق�سواء  الإعالمية  اأ�سادت 
لندن،  يف  غرين«  »بار�سون  اإعتداء  حادث  منفذ  �سد  بريطانيا 
املعاين  يتعلم  حتى  ال�سجن  يف  عام   34 يق�سي  اأن  يجب  باأنه 

ال�سامية لال�سالم والقراأن.
واأ�سافت »اخلاليل« يف برناجمها »�سباح درمي«، اأن هذا القا�سي 
يتفهم حقيقة الدين الإ�سالمي لكونه دين الرحمة والت�سامح، 

وتفهم التعليمات ال�سمحة لال�سالم.
واأو�سحت اأن ما قاله القا�سي ميثل روؤية �سخ�س متفهم حلقيقة 
الدين الإ�سالمي ول يحكم عليه بت�سرفات بعد من يدعون اأنهم 
الإ�سالم  حقيقة  عنه  غابت  �سخ�س  على  ردا  تعامليه،  ينفذون 

والأديان.

واجلوا�سي�ص  اخل��ون��ة   : نف�ص  علم  اأ�ستاذ 
م����ت����واج����دون ع���ل���ى م����ر ال��ع�����س��ور
قالت الدكتورة رحاب العو�سى ا�ستاذ علم النف�س ال�سلوكى ان 
الرهاب موؤامرة دولية وامل�سريني لديهم اإرادة و�سرب ملواجهة 

اى ابتالء منذ ع�سر الفراعنة .
وا�سافت العو�سى خالل لقاء مع العالمية ق�سواء اخلالىل فى 
برنامج �سباح درمي اأن اخلونة واجلوا�سي�س متواجدون على مر 

الع�سور .
اأر�سهم  ترك  فكرة  لديهم  لي�س  امل�سريني  اأن  العو�سى  واأكدت 

واحلفاظ عليها  .
ويلتف  ال�ستقرار  يحب  امل�سرى  ال�سعب  اأن  العو�سى  واأو�سحت 
حول القيادة ال�سيا�سية باأ�ستمرار وي�سارك جي�س بالده دائما 

فى مواجهة اأى حروب و�سعوبات تواجة الدولة امل�سرية .
من  عدد  هناك  وان  اهلل  حرمها  النف�س  قتل   : قائلة  وتابعت 

الدول حتارب م�سر علميا ونف�سيا ولي�س ع�سكريا .

دفاع الربملان: اإن�ساء »في�ص بوك« م�سري حتت 
القومي لاأمن  ملحة  �سرورة  الدولة  �سيطرة 
 قال اللواء يحيى الكدواين وكيل جلنة الدفاع والأمن القومي 
اأي  الأن  حتى  علينا  تعر�س  مل  احلكومة  اإن  النواب،  مبجل�س 
م�سروعات قوانني خا�سة باإن�ساء »في�س بوك« م�سري، و�سمعنا 

عنه من و�سائل الإعالم املختلفة.
واأ�ساف يف مداخلة هاتفية مع الإعالمية »ق�سواء اخلاليل« يف 
اإجتماعي  توا�سل  �سبكة  اإن�ساء  ناأمل يف  »�سباح درمي«،  برنامج 
ينفع  ما  كل  يف  ا�ستخدامها  يتم  الدولة  �سيطرة  حتت  حملية 
املواطن امل�سري خا�سة واأن  �سبكات التوا�سل احلالية تدار من 
من  كثري  يف  وت�ستخدم  والوطن،  املواطن  باإمن  وت�سر  اخلارج، 

اجلرائم التي تتم.
واأ�سار اإىل وجود �سرورة ملحة يف اإن�ساء »في�س بوك« م�سري، 

وننتظر القانون من احلكومة لإقراره.
احمد مراد

قادمة  ال�سواريخ  متوعدا:  ترامب 
اال�ستعداد  رو�سيا  وعلى  �سورية  اإىل 
مراحلها..  اأ���س��واأ  يف  بها  وعاقتنا 
ترامب  ���س��واري��خ  ت���رد:  ومو�سكو 
االإرهابين  ت�ستهدف  اأن  يجب  الذكية 
�سوريا يف  ال�سرعية  احل��ك��وم��ة  ال 
وا�سنطن  ـ مو�سكو ـ )ا ف ب( ـ )د ب اأ(- كتب الرئي�س الأمريكي 
ال�سواريخ  اأن   ، تويرت  موقع  على  ح�سابه  على  ترامب،  دونالد 

“ال�ستعداد”. اإىل  رو�سيا  ودعا  �سورية،  “قادمة” اإىل 
التي  ال�سواريخ  اأي وجميع  باإ�سقاط  رو�سيا  وكتب :”لقد تعهدت 
قادمة..  لأنها  رو�سيا،  يا  ا�ستعدي  �سورية.  على  اإطالقها  يتم 

�ستكون بارعة وحديثة و/ذكية/”.
واأ�ساف :”عليكم األ تكونوا �سركاء لـ/حيوان قاتل بالغاز/ يقتل 

�سعبه وي�ستمتع بذلك!”.
وتابع اأن العالقات بني بالده ورو�سيا يف اأ�سواأ مراحلها حاليا، مبا 

يف ذلك “احلرب الباردة”.
واأ�ساف :”عالقاتنا مع رو�سيا الآن اأ�سواأ من اأي وقت م�سى، مبا يف 

ذلك /احلرب الباردة/، دون اأن يكون هناك مربر لذلك”.
وكتب :”رو�سيا حتتاج اإلينا لدعم اقت�سادها، وهو اأمر من ال�سهل 

جدا القيام به، ونحن نحتاج اإىل اأن تعمل كافة الدول �سويا”.
وختم التغريدة بـ”اأوقفوا �سباق الت�سلح”.

ومن جهتها اعتربت مو�سكو الربعاء ان ال�سواريخ المريكية التي 
يريد الرئي�س المريكي دونالد ترامب ق�سف �سوريا بها، يجب ان 

ت�ستهدف “الرهابيني” ولي�س “احلكومة ال�سرعية” يف دم�سق.
يف  زاخاروفا  ماريا  الرو�سية  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت 
ح�سابها على في�سبوك “على ال�سواريخ الذكية ان ت�سوب باجتاه 
منذ  تواجه  التي  ال�سرعية  احلكومة  باجتاه  ولي�س  الرهابيني، 

�سنوات عدة الرهاب الدويل على ارا�سيها”.

اأحمد حمارم – نيويورك
ملاذا ازداد الإهتمام مبقيا�س اأو موؤ�سر ال�سعادة 
يف كل دول العامل؟ وماذا يعني ذلك بالن�سبة 

لنا نحن اأبناء العامل العربي؟
قد مت موؤخرًا ن�سر درا�سة متميزة �سملت 156 
الأ�سئلة  من  جمموعة  طرح  فيها  مت  دولة 
على 1000 �سخ�س من جمموع هذه البلدان. 
ركزت تلك الدرا�سة على مقيا�س مدى �سعادة 
املواطنيني واأي�سا املهاجرين والوافدين، وقام 
 )BBC( الربيطانية  الإذاعة  هيئة  موقع 
اأ�سارت  الدرا�سة.  هذه  ونتائج  بيانات  بن�سر 
�سكان  هم  ال�سعوب  ا�سعد  اأن  اإىل  الدرا�سة 
الدول الإ�سكندنافية والأقل يف ال�سعادة كانوا 
 - ال�سحراء  جنوب  الأفريقية  الدول  �سكان 
حيث   - افريقيا  و�سط  يف  بوروندي  وحتديدًا 
�سعادة  الأكرث  اخلم�س  الدول  ترتيب  كان 
 – –الدامنارك  –الرنويج  فنلندا  يلي:  كما 
يف  الأخري  الرتتيب  وكان  –�سوي�سرا  اآي�سلندا 

القائمة من ن�سيب اليمن وجنوب ال�سودان!
اأي  جند  مل  اأننا  ف�سرنى  الدرا�سة،  هذه  ومن 
يف  املتقدمة  الدول  قائمة  �سمن  عربي  بلد 
بينما وجدنا دولتان عربيتان  ال�سعادة  معيار 
يف ترتيب الدول الأكرث تعا�سة! وكانت الدول 

التي ح�سلت على املراتب الأوىل واملتقدمة يف 
ال�سعادة هي التي �سعوبها تعمل وتدفع  معيار 
�سرائب بن�سب مرتفعة وهم مرتاحون لذلك 
لأنهم يحق لهم حما�سبة امل�سوؤلني عن كل يورو 
يتم �سرفه. واملعنى هنا ان ال�سعوب املتح�سرة 
ودفع  للعمل  الإ�ستعداد  لديها  والراقية 
ال�سرائب والر�سوم طاملا اأن احلكومات مهتمة 

مبراعاة م�سالح �سعوبهم.
اأي�سًا  اإهتم  اأنه  التقرير  هذا  يف  والأجمل 
الدولة  اأن  هنا  واملعنى  املهاجرين..  ب�سعادة 
مثل  لأنهم  اإن�سانية  معاملة  تعاملهم  امل�سيفة 
غريهم من املواطنني يدفعون ال�سرائب وعلى 
اخلدمات  كل  على  يح�سلون  الأ�سا�س  هذا 
الدولة  لهم  وتقدم  املواطنني  من  غريهم  مثل 
التعليم احلكومي املجاين واخلدمات ال�سحية 
حد  على  الأ�سا�سية  اخلدمات  من  وغريها 
م�ساألة  يراعون  اأنهم  هنا  والوا�سح  �سواء. 
او  الوافدين  اإر�ساء  يف  جنحوا  اإذا  اأنهم 
املهاجرين وعاملنوهم معاملة اإن�سانية ح�سنة 
عطائهم  من  �سيزيدون  حتمًا  فهم  ومت�ساوية، 
على  تاأتي  ل  املواطن  �سعادة  لأن  وانتاجيتهم 

ح�ساب الوافدين.
لدولة  والتقدير  فالتحية  املنطلق،  هذا  ومن 

عن  اأعلنت  التي  املتحدة  العربية  الإمارات 
اأعلنت  ت�سكيل وزارة لل�سعادة يف الوقت الذى 
فيه اململكة املتحدة عن اإن�ساء »وزارة للعزلة« 
يف  مواطن  ماليني   9 قرابة  ان  ات�سح  حيث 
العزلة  ب�سبب  الإكتئاب  من  يعانون  بريطانيا 

التي يعي�سون فيها.
يف  هام  ك�سعور  ال�سعادة  اأن  هي  اخلال�سة 
حياة الإن�سان مل يعد احل�سول عليها ترفًا بل 
اأ�سبحت حقًا اأ�سياًل ت�سعى الدول اإىل حتقيقه 

ملواطنيها كافة.



قناة  اأفادت   – ب(  ف  )اأ  ـ  )اجلزائر(  اجلزائر 
الطائرة  قتلى  عدد  باأن  اجلزائرية  “النهار” 

الع�سكرية التى حتطمت اليوم ارتفع اإىل 257.
وكانت تقارير اأ�سارت اإىل الطائرة تقل مئتي �سخ�س 
بوفاريك  مطار  من  اإقالعها  بعد  مبا�سرة  وحتطمت 

الع�سكري القريب من العا�سمة اجلزائرية.
الوطني  الدفاع  وزارة  اأعلنت  ذلك،  غ�سون  يف 
يف  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  جرى  اأنه  اجلزائرية 

احلادث.
وحتطمت طائرة نقل ع�سكرية جزائرية تقل نحو 
قاعدة  من  اإقالعها  بعيد  الأربعاء  ع�سكري  مئة 
و�سائل  اأعلنت  ما  وفق  العا�سمة،  قرب  بوفاريك 
اأكد م�سدر ع�سكري عدد من  فيما  اإعالم جزائرية 

كانوا على متنها.
عن  الك�سف  رف�س  الذي  الع�سكري  امل�سدر  وذكر 
 ”76 اإل  اآي  “اإليو�سن  الطائرة من طراز  اأن  هويته 

وهي قادرة على ا�ستيعاب نحو 120 راكبا.
فيها  ظهرت  م�ساهد  التلفزيونية  املحطات  وبثت 
الطائرة م�ستعلة وقد حتطمت بعد وقت ق�سري من 
اإقالعها قرب القاعدة الواقعة نحو 30 كلم جنوب 

العا�سمة اجلزائرية، غري ان اأي ح�سيلة مل ترد يف 
الوقت احلا�سر.

 77 ق�سى   ،2014 �سباط/فرباير  يف  اأنه  ويذكر 
يف  ع�سكريني  عائالت  واأفراد  ع�سكريني  من  �سخ�سا 

�سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم 
برحلة بني مترنا�ست على بعد الفي كيلومرت جنوب 
�سرق  كلم   450( وق�سنطينة  اجلزائرية  العا�سمة 

العا�سمة(.

اإيران  ال�سعودية  اتهمت 
من  الهجمات  وراء  بالوقوف 
اهلل«  »اأن�سار  تزويد  خالل 

بـ»البالي�ستي« )اأ ف ب (
لردود  �سنعاء  �سلطات  تاأبه  مل 
الفعل على هجماتها ال�ساروخية 
امل�سي  موؤكدة  ال�سعودية،  �سد 
بوجه  الدفاعية  �سيا�ساتها  يف 
ع�سكري  اإجناز  عرب  العدوان، 
طائرتني  مبالحقة  متّثل  جديد 
العا�سمة.  اأجواء  يف  اإماراتيتني 
الفعل  ردود  توالت  الأثناء،  يف 
تهديدات  على  الإيرانية 
الريا�س لطهران، واتهامها اإياها 
بتزويد »اأن�سار اهلل« بال�سواريخ

الق�سف  عملية  اأعادت 
اأهداف  على  اليمني  ال�ساروخي 
الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة  يف 
ومدن اأخرى، الرتا�سق الإعالمي 
و�سط  واإيران،  ال�سعودية  بني 
بالأ�سلحة  عالقتها  طهران  نفي 
الريا�س  وتهديد  اليمنية، 
على  الرد«  بـ»حق  باحتفاظها 
وردًا  الإ�سالمية.  اجلمهورية 
على تهديدات ال�سعودية بـ»الرد 
املنا�سبني«،  والزمان  املكان  يف 
وراء  بالوقوف  اإيران  واتهامها 
تزويد  خالل  من  الهجمات 
بال�سواريخ  اهلل«  »اأن�سار 
اأم�س  طهران  قالت  البالي�ستية، 
ال�سعودية  الت�سريحات  اإن 
»الهزائم  على  للتغطية  حماولة 
هذه  اأن  على  م�سددة  اليمن«،  يف 

التهامات »ل اأ�سا�س لها«.
وزارة  با�سم  املتحدث  وعّلق 
قا�سمي،  بهرام  اخلارجية، 
بالقول  اململكة  اتهامات  على 
عرب  يحاولون  »ال�سعوديني  اإن 
واهية  اتهامات  الآخرين  اتهام 
على  التغطية  لها  اأ�سا�س  ول 
يف  املتتالية  وهزائمهم  عجزهم 
احلرب  يف  ميداين  ن�سر  حتقيق 
وجود  رغم  اليمني،  ال�سعب  على 
املتطورة  والأ�سلحة  الإمكانات 
مبليارات  ال�سالح  و�سفقات 
الدولرات«، م�سيفًا اأن »احلقيقة 
وحلفاءهم  ال�سعوديني  اأن  هي 
غري  احلرب  هذه  يف  واجهوا 
املتكافئة مقاومة ال�سعب اليمني 
هزمية  بهم  وحلقت  فقط، 

نكراء«.
تهديدات  اإىل  قا�سمي  وتطرق 
املتحدث با�سم »التحالف«، تركي 
ُملّوحًا  اأم�س،  من  اأول  املالكي، 
ال�سعودية  التهديدات  مبالحقة 
»مثرية  كونها  ودوليًا«  »قانونيًا 
للحروب«. واعترب اأن »ال�سعودية 
متّكنها  وظروف  موقع  يف  لي�ست 
اأوهامها«، واأن »اأب�سط  من تنفيذ 
يتعلمه  اأن  املتوقع  من  كان  در�س 
مع  احلرب  من  الريا�س  حكام 
هو  الأعزل  اليمني  ال�سعب 
جميع  من  ما  حد  اإىل  اخلروج 

اأوهامهم«.
الع�سكرية  القيادة  ودخلت 
الإيرانية على خط ردود الفعل 
ال�سعودية،  التهامات  على 
طهران  م�سوؤولية  نفي  لتاأكيد 
بالأ�سلحة  �سنعاء  تزويد  عن 
احلر�س  ونفى  ال�ساروخية. 
الثوري، على ل�سان م�ساعد القائد 
العام للحر�س لل�سوؤون ال�سيا�سية 
ما  جواين،  اهلل  يد  العميد 
ال�سعودية«.  بـ»املزاعم  و�سفها 
وو�سع العميد الإيراين اتهامات 
خانة  يف  لبالده  الريا�س 
املنطقة  يف  العام  الراأي  »حرف 
على  وللتغطية  والعامل... 
امل�سوؤولني  اأن  معتربًا  الهزائم«، 
ال�سعوديني يعمدون اإىل »البحث 
وبينها  املزاعم،  من  عدد  عن 
لل�سعب  ال�سالح  اإيران  اإر�سال 
حلركة  اإيران  وتقوية  اليمني، 
ال�سالح«،  اإر�سال  عرب  اهلل  اأن�سار 
بحق  »اجلرائم  على  للتغطية 
اليمنيني«. واأ�ساف اأن »احلقيقة 

اليوم  وا�سحة  اأ�سبحت  التي 
باأكمله  اليمني  ال�سعب  اأن  هي 
يواجه ال�سعودية، وا�ستطاع هذا 
قدراته  على  بالعتماد  ال�سعب 
قدرات  على  احل�سول  الداخلية 
القدرات  �سمنها  ومن  دفاعية 
الذي  الأمر  وهذا  ال�ساروخية، 

مل تكن تتخيله ال�سعودية«.
جمل�س  جّدد  الريا�س،  ويف 
اأم�س،  اجتماعه،  يف  الوزراء 
عبد  بن  �سلمان  امللك  برئا�سة 
لـ»النظام  اتهاماته  العزيز، 
دعم  يف  بالتورط  الإيراين 
احلوثيني، يف حتد وا�سح لقراري 
و2231،   2216 املتحدة  الأمم 
ومبا يبنّي الدور التدمريي الذي 
خالل  من  اليمن  يف  اإيران  تلعبه 
للميلي�سيات  ال�سواريخ  تهريب 
�سد  ل�ستخدامها  الإرهابية 
واململكة«،  اليمن  يف  املدنيني 
الأنباء  وكالة  اأفادت  ما  وفق 
مبا  الريا�س  واأ�سادت  الر�سمية. 
قدرات  وكفاءة  »جناح  اعتربته 
يف  امللكي«  اجلوي  الدفاع  قوات 
ال�سواريخ  وتدمري  اعرتا�س 

اليمنية.
ال�سعودي  امللك  تلقى  حني  ويف 
بع�س  من  »مت�سامنة«  ات�سالت 
وزارة  اأكدت  العربية،  الدول 
�سنعاء  يف  اليمنية  اخلارجية 
على »حق ال�سعب اليمني وجي�سه 
يف الدفاع عن نف�سه بكل الو�سائل 
من  ا�ستغرابها  مبدية  املتاحة«، 
ال�سقيقة  الدول  بع�س  »مواقف 
ا�ستهجنت  التي  وال�سديقة 
ال�سعبية  واللجان  اجلي�س  قيام 

يف  الوطنية  مهامهما  مبمار�سة 
اإ�سارة  يف  ال�سعب«،  عن  الدفاع 
دول  من  ال�ستنكار  بيانات  اإىل 
ال�ساروخية  للهجمات  عربية 
ودعت  ال�سعودية.  �سد  اليمنية 
مواقفها  من  بدًل  الدول،  هذه 
اجلاد  الدعم  »تقدمي  اإىل  تلك، 
العدوان  لإنهاء  وال�سادق 
للدخول  متهيدًا  احل�سار  ورفع 
كل  ت�سم  جادة  مفاو�سات  يف 

الأطراف«.
والدولية  العربية  املواقف 
على  اليمني  للرد  ال�ساجبة 
القوات  متنع  مل  ال�سعودية، 
ت�سديها  موا�سلة  من  اليمنية 
ال�سعودي،  »التحالف«  لقوات 
متثل  جديد  اإجناز  واآخرها 
حربيتني  طائرتني  مبالحقة 
اأجواء  يف   »16 »اإف  طراز  من 
العا�سمة �سنعاء. ووزع »الإعالم 
م�ساهد  اأم�س،  اليمني،  احلربي« 
تظهر ت�سدي الدفاعات اجلوية 
قامتا  اإماراتيتني،  لطائرتني 
بالونات  اإطالق  عرب  باملناورة 
من  الفرار  لتغطية  حرارية 
الأجواء اليمنية من دون التمكن 
وهددت  اإغارة.  اأي  تنفيذ  من 
اليمني،  اجلوي  الدفاع  قوات 
»التحالف«، باملزيد من العمليات 
�سد �سالح اجلو، موؤكدة اأن »قادم 
املعتدين  اإذلل  �سي�سهد  الأيام 
املقاتالت  اأ�سطورة  ونهاية 
الأمريكية بعد اأن انتهت اأ�سطورة 

الباتريوت«.

النا�سرة - زهري اأندراو�س:
الإ�سرائيلّي- الإعالم  اأّن  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا 
العربّي، املقروء، امل�سموع واملرئّي، عالوة على و�سائل 
�سّناع  واأفكار  اآراء  يعك�س  الجتماعّي،  التوا�سل 
القول-الف�سل:  فُيمكن  العربّية،  الدولة  يف  القرار 
�سلمان،  بن  ال�سعودّي، حممد  العهد  ويّل  ت�سريحات 
ل�سحيفة )The Atlantic(، حول حّق اليهود يف 
ٍة بهم، مل حتَظ باهتماٍم يف  احل�سول على اأر�ٍس خا�سّ
الأو�ساط الإ�سرائيلّية، حيث اكتفت و�سائل الإعالم 
ال�سفحات الأخرية من  املُقابلة يف  بن�سر اخلرب عن 
عن  يعقوب،  نف�س  يف  لأمٍر  وامتنعت،  ال�سحف، 
ت�سمية الت�سريحات بالتاريخّية، جرًيا على العادة 
اإجناًزا  الحتالل  دولة  ُت�سّجل  عندما  الإ�سرائيلّية 

دبلوما�سًيا اأْو �سيا�سًيا اأْو ع�سكرًيا.
التعقيب  ودن  اخلرب  بن�سر  اكتفى  العربّي،  الإعالم 
)يديعوت  �سحيفة  اأّن  حتى  عليه،  التعليق  اأْو 
العربّية،  الدولة  يف  انت�ساًرا  الأو�سع  اأحرونوت( 
املُنا�سب  من  تَر  ومل  �سديٍد،  باقت�ساٍب  اخلرب  ن�سرت 
ن�سر �سورة ويّل العهد ال�سعودّي بن �سلمان، كما برز 
جلًيا ووا�سًحا عدم تعقيب ال�سا�سة يف اإ�سرائيل على 
العربّي  الإعالم  اأّن  على  عالوًة  الت�سريحات،  هذه 
هذه  وتداعيات  تبعات  حول  التحليالت  ين�سر  مل 

الت�سريحات.
اإىل  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة  مبكان  الأهمّية  ومن 
يف  العاّمة  الأركان  هيئة  قائد  اأدىل  عندما  اأّنه 
جي�س الحتالل، اجلرنال غادي اآيزنكوط، بحديٍث 
الدنيا  اإ�سرائيل  اأقامت  ال�سعودّي،  )اإيالف(  ملوقع 
الـ”لقاء  العربّي  الإعالم  وتناول  ُتقعدها،  ومل 
التاريخّي” من جميع جوانبه، ل بْل اأكرث من ذلك، 
الدرزّية،  الطائفة  ابن  وهو  الإ�سرائيلّي،  ال�سحايّف 
التي اأجرى اللقاء حتوّل اإىل جنٍم يف جميع و�سائل 
الإعالم على ال�سبق ال�سحايّف الذي كان من ن�سيبه.

هايوم(  )ي�سرائيل  �سحيفة  بدء:  على  وعوٌد 
العربّية، املُقّربة جًدا من رئي�س الوزراء الإ�سرائيلّي، 
الأمري  مع  املقابلة  خرب  اأوردت  نتنياهو،  بنيامني 
ُيوا�سل  اإّن ويّل العهد ال�سعودّي  بن �سلمان، وقالت: 
اإطالق الت�سريحات املفاجّئة، لفتًة اإىل اأّنه �ساوى 
مّرة اأخرى اأملانيا النازّية مع اإيران، وقال لل�سحيفة 
الأمريكّية اإّن املُر�سد الأعلى للثورة الإ�سالمّية، علي 

خامينائي يجعل من هتلر يبدو جّيًدا، واأّن هتلر مل 
يُقم بفعل ما يفعله خامنينائي، فالأّول اأراد احتالل 
اأوروبا، اأّما خامينائّي ُفرييد احتالل العامل، بح�سب 
تعبريه. وانتهز اأحد قّراء هذه ال�سحيفة اليمينّية 
يف  ال�سهيويّن”  الـ”ي�سار  لُيهاجم  الت�سريحات  ن�سر 
هذه  على  ُيوافق  ل  ال�سار  اأْي  اأّنه،  زاعًما  اإ�سرائيل، 
الأقوال، لأّنه يرف�س اأْن تكون لليهود دولًة، بح�سب 

تعبريه.
خرًبا  الآخر  هو  ن�سر  )هاآرت�س(  �سحيفة  موقع 
مع  ال�سعودّي،  العهد  ويّل  ت�سريحات  عن  ق�سرًيا 
�سورٍة كبريٍة لبن �سلمان، ولكن ما يوؤّكد عدم اهتمام 
الإ�سرائيليني بهذا الـ”حدث”، مُيكن ا�ست�سفافه من 
عدد املُعقبني على اخلرب: ثالثة قّراء فقط وجدوا 
من املُنا�سب التعقيب على اأقوال ابن �سلمان، يف حني 
اهتّم الآخرون بت�سفح اأخباٍر اأخرى ُن�سرت يف املوقع 

عينه.
الإخبارّي-  )WALLA( موقع  ن�سر  ناحيته  من 
ابن  ت�سريحات  عن  جًدا  ُمقت�سًبا  خرًبا  العربّي 
العهد  ويّل  اإّن  اخلرب  مقدمة  يف  وقال  �سلمان، 
مع  ال�سداقة  �سيا�سة  تبّني  ُيوا�سل  ال�سعودّي 

حّق  حول  بت�سريحه  اليهودّي،  وال�سعب  اإ�سرائيل 
القّراء كتب  اأحد  لكن  بهم،  ٍة  دولٍة خا�سّ اليهود يف 
غري  )اأْي  الأغيار  ُت�سّدقوا  ل  فيه:  جاء  تعقيًبا 
دولتي  على  ح�سلت  اأنا  قائاًل:  وتابع  اليهود(، 
بحاجٍة  ول�سُت  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  من  اإ�سرائيل 

لت�سديٍق من الأغيار، على حّد تعبريه.
قمتها  اإىل  رمّبا  و�سلت  الإ�سرائيلّية  العنجهية 
الذي  اللكرتويّن،  )معاريف(  �سحيفة  موقع  يف 
ويّل  ت�سريحات  عن  جًدا  ق�سرًيا  خرًبا  ن�سر 
تعقيًبا  القّراء  اأحد  كتب  حيث  ال�سعودّي،  العهد 
اململكة  “م�ساحة  �سلمان:  ابن  الأمري  اأقوال  على 
من  باملائة  ع�سرين  ُتعادل  ال�سعودّية  العربّية 
م�ساحة اإ�سرائيل، عليَك منح الفل�سطينيني دولًة يف 

ال�سعودّية”.
حتى و�سائل التوا�سل الجتماعّي مل ُتبِد اأّي اهتماٍم 
بت�سريحات ابن �سلمان، فال�سفحة الر�سمّية لوزارة 
)في�سبوك(:  موقع  على  الإ�سرائيلّية  اخلارجّية 
للوطن  املوّجهة  وهي  العربّية”،  تتكّلم  “اإ�سرائيل 
العربّي، مل تتناول ت�سريحات ابن �سلمان لل�سحيفة 

الأمريكّية بتاًتا.

باري�س- )اأ ف ب(: رفعت �سكوى يف باري�س �سد 
�سلمان  بن  حممد  المري  ال�سعودي  العهد  ويل 
اتهمت  ان  بعد  بالتعذيب”  “التواطوؤ  بتهمة 
منظمة غري حكومية اجلي�س ال�سعودي املو�سوع 
عمدا”  مدنية  اهداف  بـ”ق�سف  امرته  حتت 
لدى  حمامني  من  الثالثاء  علم  كما  اليمن  يف 

املنظمة.
رايت�س  فور  �سنرت  “ليغال  منظمة  ورفعت 
للحقوق  القانوين  )املركز  ديفيلبمنت”  اند 
والتنمية( الثنني �سكوى لدى حمكمة الدرجة 
يف  النظر  يف  املتخ�س�سة  باري�س  يف  الوىل 
جرائم احلرب، �سد ويل العهد وهو اي�سا وزير 

الدفاع.
ويختتم الأمري حممد بن �سلمان الثالثاء زيارة 
وزير  وو�سف  اأيام.  ثالثة  ا�ستغرقت  لفرن�سا 

اخلارجية ال�سعودي الدعوى باأنها “�سخيفة”.
انرت  فران�س  اذاعة  ك�سفتها  التي  الدعوى  ويف 
وجملة الك�سرب�س واطلعت عليها وكالة فران�س 
“مقتل  احلكومية  غري  املنظمة  تدين  بر�س، 
املنازل  ق�سف  يف  خ�سو�سا  املدنيني  من  العديد 
التجارية  واملحال  وامل�ست�سفيات  وال�سواق 
ي�سنها  التي  اجلوية  الغارات  خالل  واملدار�س” 
التحالف العربي بقيادة �سعودية يف اليمن منذ 

اآذار/ مار�س 2015.
وذكرت املنظمة مثال الغارات التي ا�ستهدفت يف 
2015 حفل زفاف ما ادى  28 ايلول/ �سبتمرب 
اآذار/   15 يف  �سوقا  او  مدنيا   131 مقتل  اىل 
مار�س 2016 وق�سى فيها 97 مدنيا بينهم 25 

طفال.

�سرقي  وحكيم  برهام  جوزف  املحاميان  وافاد 
اعمال  تعترب  الع�سوائية  الهجمات  “هذه  ان 

تعذيب”.
موؤهلة  الفرن�سية  املحاكم  اإن  املحاميان  وقال 
املتحدة  الأمم  ميثاق  وفق  الق�سية  مع  للتعامل 
�سخ�س  اي  حول  والتحقيق  للتعذيب،  املناه�س 
كان موجودا يف  ان  التجاوزات  متهم مبثل هذه 

فرن�سا.
الأمري  مالحقة  تتم  اأن  امل�ستبعد  من  لكن 
للح�سانة  نظرا  اخلارج  يف  �سلمان  بن  حممد 

الدبلوما�سية التي يتمتع بها.
ثالث  من  اكرث  منذ  دائر  اليمن  يف  والنزاع 
�سنوات بني القوات املوالية للحكومة املدعومة 
واملتمردين  �سعودية  بقيادة  عربي  حتالف  من 
والذين  ايران  من  املدعومني  احلوثيني 

ي�سيطرون على العا�سمة �سنعاء.
واوقعت هذه احلرب حواىل 10 الف قتيل منذ 
ب”ا�سواأ  وت�سببت  املدنيني  اآلف  بينهم   2015
ازمة ان�سانية يف العامل” بو�سف المم املتحدة.
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ال�����دور  ل���ل���ت���ه���دي���دات:  ت����اأب����ه  ال  ���س��ن��ع��اء 
ع��ل��ى ����س���اح اجل�������و... ب��ع��د »ال���ب���ات���ري���وت«

اجل��زائ��ري��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ق���رب  ع�����س��ك��ري��ة  ط���ائ���رة  حت��ط��م  يف  ق��ت��ي��ا   257

املباالة  بعدم  بدولٍة  اليهود  حّق  حول  �سلمان  ابن  ت�سريحات  ُتقابل  اإ�سرائيل 
يتجاهلونها وال�سا�سة  التعقيب  دون  باقت�ساٍب  اأق��وال��ه  بن�سر  يكتفي  واإعامها 

رفع �سكوى يف فرن�سا �سد بن �سلمان بتهمة “التواطوؤ بالتعذيب” يف اليمن

 ال�������س���ي���د م����ارت����ن ج���ري���ف���ي���ت ه��ل
���س��ي��ك��رر اخ����ط����اء م����ن ���س��ب��ق��وه؟

بقلم/ رائــد اجلحايف
العام لالأمم  ال�سيد مارتن ممثل المني  ام�س  و�سل اىل �سنعاء يوم 
اأممي  كمبعوث  اليمن  اىل  له  زيارة  اول  وهي  اليمن،  اىل  املتحدة 
جديد جاء تعيينه يف من�سبه هذا خلفًا للمبعوث ال�سابق ا�سماعيل 
ولد ال�سيخ، ويعترب ثالث مبعوث اممي اىل اليمن لبحث حل الأزمة 

اليمنية.
وكان املبعوثني الأممني ال�سيد جمال بن عمر، وال�سيد ا�سماعيل ولد 
ال�سيخ قد تداول يف حماولة حل اأزمة ال�سراع يف اليمن ومل يتو�سال 

اىل نتيجة اإيجابية لأ�سباب كثرية معظمها غري معلنة.
�سابت  التي  والأخطاء  الإخفاقات  مالحظة  ن�ستطيع  قد  لكن 
نف�س  واختارا  مهامه  يف  النمط  ذات  �سلك  منهما  فكل  حتركاتهما، 
ما  م�ستقبل  وحتدد  الف�سل  او  النجاح  ب  َع�سّ متثل  التي  اخلارطة 
نقاط  اختارا  فاملبعوثني  الأممي،  املبعوث  حتركات  عنه  �ستنتج 
اليها  وال�ستماع  معها  للجلو�س  بعينها  اأطراف  واأ�ستهدفا  النطالق 
ذات  على  منهما  كل  �سار  حيث  م�سبقًا  معدان  وخطة  برنامج  وفق 
طبيعة  جتاهل  مت  اذ  مبكرًا،  بالف�سل  النتيجة  لتظهر  الربنامج 
من  برمتها  الأزمة  مع  تعاطيا  بل  واجلنوب،  ال�سمال  يف  الواقع 
الطوىل  اليد  لها  �سيا�سية  وميول  لرغبات  تخ�سع  خطوات  منطلق 
ح�سب  الواقع  درا�سة  على  منهما  ايًا  يقدم  ومل  اليمنية،  الأزمة  يف 
الظروف واملتغريات واخل�سو�سية ال�سيا�سية والجتماعية لكل من 
ال�سمال واجلنوب من ناحية ولواقع الأزمة اليمنية من حيث العامل 
اخلارجي الذي ميثل طرف رئي�سي هام، وتبقى المور الخرى التي 
التي  التحركات  وخارطة  اخلاطئة  لالنطالقة  نتاج  فيها  اأخفقا 
م�سري  لي�سبح  خارجية،  اأطراف  ورغبات  �سغوط  �سوء  على  قامت 
الن�سانية  والزمة  تزال  ول  ا�ستمرت  فاحلرب  الف�سل،  جهودهما 

تفاقمت ب�سكل خميف.
اليوم نحن امام مبعوث جديد، وقد نتفائل خريًا منه اذا ما كان قد 
ز تفاوؤلنا بال�سيد مارتن ل�سبب  ا�ستفاد من اخطاء من �سبقوه، ويتعَزّ
وفهم  درا�سة  ملحاولة  املا�سية  ال�سنوات  ا�ستغالله  يف  يتمثل  واحد 
ما  اأن�سطة  ممار�سة  خالل  من  اليمنية  والحداث  الواقع  طبيعة 
للمعهد الوروبي لل�سالم الذي عمل على تنظيم ور�س عمل مل�ساركني 
من ال�سمال واجلنوب، وان كانت عملية اختيار امل�ساركني قد جانبت 
ال�سواب ومت ح�سرها على فئة حمددة يف اجلنوب ومثلها ال�سمال، 
اذ ان معيار الختيار قد مت وفق رغبات الو�سيط الذي اأوكلت اليه 
مهمة تر�سيح امل�ساركني، لكن لعل اخلرباء يف املعهد الوروبي لل�سالم 
بع�س  فك  ا�ستطاعوا  قد  �سابق  وقت  يف  يديره  مارتن  كان  الذي 
الواقع اجلنوبي ليقوم  اليمنية وكذلك  طال�سم وعقد اخل�سو�سية 
مارتن بجمع ما خل�س اليه اخلرباء من ور�س العمل بال�سافة اىل 
تقارير املن�سمات ومراكز الدرا�سات الخرى وظمها مبعّية التجربة 
التي خا�سها كل من بن عمر وولد ال�سيخ ثم بلورة جميع تلك الأ�سياء 
واخراجها على �سكل خارطة جديدة له ت�سمن اىل حد كبري حتقيق 
واإعادة  احلرب  واإيقاف  الراهنة  اليمنية  الأزمة  حل  يف  جناحات 
تطبيع الو�ساع بالذات الن�سانية لإنقاذ حياة ع�سرات املاليني من 

املواطنني من املوت واجلوع والت�سرد وغريها.
ال�سيخ  وولد  عمر  بن  ال�سيدان  فيها  وقع  التي  الأخطاء  ابرز  ان 
هي  من  ملعرفة  دقيقًا  تو�سيفًا  امل�سكلة  تو�سيف  عدم  يف  تتمثل 
مل  اذ  اخلارجي  امل�ستوى  على  هذا  فيها  احلقيقية  الأطراف 
يتعاطيان على ان دول التحالف وبالذات ال�سعودية اأ�سبحت طرفًا 
رئي�سيًا يف احلرب وجرى التعاطي مع هذا المر من منطلق اخر اذ 
احلرب  يف  مب�سروعية  تدخلت  جهة  جمرد  ال�سعودية  ان  اعتربا 
عمر  بن  جمال  الول  املبعوث  كان  واإذ  الدويل  القانون  منطلق  من 
اأدت  ل�سغوط  لكنه تعر�س  بقوة  المر  مع هذا  التعاطي  قد حاول 
�سكل تقرير  المر على  ف�ساق  اليه،  املوكلة  املهمة  من  اىل تنحيته 
اأحاطته تلك  مع  الذي تعاطى  الأمن  امام جمل�س  امل�سكلة  ي�سخ�س 
من اعتبارها م�سكلة بحد ذاتها وحاول تالفيها عرب املبعوث التايل 
باي  يتعاطيا  مل  كالهما  املبعوثني  ان  ثم  ال�سيخ،  ولد  ا�سماعيل 
احلل  ومفتاح  امل�سكلة  هي  تعترب  التي  اجلنوب  م�سكلة  مع  اإيجابية 
م�سكلة  جمرد  باعتبارها  معها  التعاطي  جرى  اذ  الوقت،  نف�س  يف 
ثانوية مثلها مثل بقية امل�ساكل اليمنية التي فاقمت الأزمة وجرى 
موؤمتر  خمرجات  حملتها  التي  املعاجلات  مزاعم  على  العتماد 
حمددة  اأبواب  طرق  منهما  كل  ان  اىل  بال�سافة  اليمني،  احلوار 
حتمل �سفة متثيل اجلنوب نالت م�سروعية �سفتها من قبل اأطراف 
ووا�سنطن،  الريا�س  من  مقربني  واأ�سخا�س  اليمنية  احلكومة  يف 
اىل  الفعلية  اجلنوبية  احلراكية  املكونات  وجتاوز  جتاهل  فادى 
ارباك اجلهود الدبلوما�سية وتفاقم الأزمة وتطورها لتاخذ ابعاد 
هذا  ب�سهولة،  فهمها  غريفيت  على  حتى  ي�سعب  قد  جديدة  اخرى 
خمتلف  مع  وواقع  مبو�سوعية  التعاطي  عليه  الخري  ينجح  ولكي 
الق�سايا واملوؤثرات اخلارجية والداخلية، مع الأخذ بعني العتبار 
الرتكيبة  املتداخل وكذلك  والثوري  ال�سيا�سي  الطيف  وتنوع  تعدد 
تعدد  حالة  ي�سهد  الذي  اجلنوب  يف  وبالذات  املعقدة  الجتماعية 
التي احدثت حالة  التدخالت اخلارجية  ب�سبب  املكونات  وتداخل 

من التعقيد يف امل�سهد الثوري.. 

؟... حقيقيًا  االإ����س���اح  ي��ك��ون  م��ت��ى 
رحيم اخلالدي

والعمل  م�ستقباًل،  للت�سحيح  الأخطاء  ا�ستغالل  من  البلدان  تتطور 
املراكز  وباقي  الطبية،  املختربات  حال  حالها  درا�سات  وفق 
اأ�ساًل  هو  الذي  اخللل،  على  والوقوف  عمله،  ح�سب  كل  املتخ�س�سة 
جاء وفق درا�سة، واإل لي�س هنالك م�سروع مكلف للدولة، يتم اإن�ساءه 
دون درا�سة اأو تخطيط! وح�سابات م�ستقبلية ملوائمة احلياة، �سيما 
عامال  اليوم  التكنولوجي  والتطور  م�ستمر،  تطور  يف  اليوم  والعامل 
الع�سرية،  احلياة  متطلبات  ح�سب  اإ�ستثماره  يجب  ذلك،  يف  مهما 
الأرواح  اإزهاق  واأ�سوئها  كارثية،  اأن ل تكون  واردة على  والأخطاء 
وزنًا،  لها  ويقيم  احليوانات!  ب�سالمة  حتى  يفكر  والغرب  الب�سرية، 
املفرت�سات،  من  كانت  لو  حتى  اإحرتامها   يجب  خملوقات  اأنها  على 

كونها توازي الإ�ستقرار البيئي .
الإرهابي  احلراك  بداية  ويف  )ره(،  احلكيم  العزيز  عبد  ال�سّيد 
ال�سراع  �ساحة  كانت  والعا�سمة  عامة،  والعراق  خا�سة  بغداد  يف 
ال�سعبي«،  »احل�سد  بعيد  حلد  ت�سبه  قوات  اإن�ساء  اإقرتح  الكبرية، 
لكل العراق ولي�س الو�سط واجلنوب، وهذه مهمتها حماية املناطق، 
الإخرتاق  خ�سية  منطقتِه،  ح�سب  وكٌل  اإ�ستثمارهم  يتم  وهوؤلء 
قبل  من  حتى  كبرية  اإعرتا�سات  هنالك  كانت  لكن  الإرهابيني،  من 
والعذر  حينه،  يف  الوطني  الئتالف  على  واملح�سوبني  الأ�سدقاء 
الطائفي،  الوتر  منها  كثرية  واأعذار  ع�سكرته،  اأو  املجتمع  تفكك 

وكانوا خاطئني باإجتهادهم،بعدها كم اأحوجنا لتلك املبادرة .
بعد رحيل �سماحة ال�سيد احلكيم، حاول من كان املت�سدي تطبيق 
اأن  يفهمه!  ل  الذي  لن  ال�سيف،  كم�سي  م�سى  الوقت  لكن  الفكرة، 
الف�سل  نالت  حيث  طبقها،  من  يت�سورها  كما  ولي�س  اآنيا،  كان  احلل 
هو  كان  من  ال�سحوات  هذه  بع�س  اإحت�سنت  لأنها  وباإمتياز،  الذريع 
القانون،  من  حماية  لهم  فكان  امل�سلحة،  اجلماعات  لهذه  املحرك 
حيث َعِمَل هوؤلء مبمار�سة القتل بالعلن! بعدما كان يعمل باخلفاء، 
بدقة،  ويناق�سها  املبادرة،  هذه  ورث  ملن  يرجع  اأن  املفرت�س  وكان 
العملية  لن  منا�سبة،  لي�ست  الأمور  كون  ناجعة،  لتكون  ويطورها 
ال�سيا�سية يف وقتها اأخذت منحى اآخر، ولي�س كما ُطِرَحْت يف وقتها .
كما  لي�س  �سارت  ال�سيا�سية  والعملية  العراق،  به  مَر  الذي   كل هذا 
يرغب املواطن العراقي، بل وفق الأهواء ومتطلبات الدول املجاورة، 
ال�ساحلة  والأر�س  امل�سانع،  وُعِطَلْت  الرثوات،  اإثرِه  على  وذهبت 
املت�سارعة،  الدول  تلك  اإرادات  وهذه  �سبخة،  اأ�سبحت  للزراعية 
والأوامر مت�ساربة وتغري احلراكات م�ستمر وفق املتغري، وكٌل ُيغني 
على ليالُه، حتى و�سلنا ملرحلة الياأ�س، والو�سع ل يطاق، واخل�سية 
من الإنفجار ال�سعبي، الذي مل من اآلة القتل، التي ح�سدت الأرواح 
اأ�سبحت حالة ممّلة،  تلو الأرواح دون عالج، �سوى الرتقيعات التي 

حتى و�سلت حلكومة ت�سريف اأعمال .
بدايتها،  يف  الإنتهاء  على  �سارفت  التي  الإنتخابية  الدورة  �سادف 
حمافظات،  ثالث  والتهاب  العراق،  م�ساحة  لثلث  داع�س  واإحتالل 
وجمزرة �سبايكر التي يندى لها جبني الإن�سانية، وانتهت بالتوافق 
للف�ساد،  يت�سدى  اأن  على  الدولة،  مهام  العبادي  ال�سّيد  ت�سنم  على 
التي  بفتواها  املرجعية  من  الأوىل  اخلطوة  وكانت  بذلك،  ووعد 
واإنت�سار، وجتري  ربح  الدفة من خ�سارة اىل  واأدارت  املوازين،  قلبت 
الإعالم  منرب  من  قال  الذي  وهو  العبادي،  ل�سالح  النت�سار  هذا 
لرئا�سة الوزراء، وك�سف اأنه اإ�ستلم رئا�سة الوزراء واخلزانة فارغة 
البائ�سة  للحالة  اإ�سافة  العراقي  املواطن  ليدخل  الأموال!  من 

للتق�سف .
املواطن  ياألفها  مل  جديدة  �سيا�سة  بالتخدير  ال�ساكنات  حتريك 
العراقي من قبل، والنتائج بقيت يف خرب كان، وال�سعار الذي تبنته 
وما  َدْف!  ال�سُ لك�سب  وقت  ت�سريف  �سعار  �سوى  يكن  مل  احلكومة، 
اأكرثها، لكنه مل ي�ستغلها، والفر�سة التي حتققت لل�سيد العبادي، مل 
ينالها »علي بن اأبي طالب« �سلوات ربي عليه وعلى اآل البيت، وكان 
التي  املرجعية،  ومباركة  املواطن  من  واملطلق،  الكامل  التاأييد  معه 
نوهت من خالل ر�سائل عدة يف خطبها من منرب اجلمعة، وامل�سكلة 
تكون  اأن  اإرت�سى  لكنه  اأربع،  ل�سنوات  اإمتدت  التي  الدورة  اإنتهت 

الإ�سالحات فقط من خالل اخلطاب، وترك احلبل على الغارب .
الإ�سالح احلقيقي الذي نفهمه فطريًا ومن دون تعليم، اأن من �سرق 
معاقبته  يتم  فا�سدًا  كان  ومن  لأهله،  منه  اإ�سرتجاعه  يتم  ماًل 
ومن  وال�سرف،  بالكفاءة  له  ُي�ْسَهْد  نظيف،  ب�سخ�س  واإ�ستبداله 
لالأمرا�س  املخ�س�س  امل�ست�سفى  يف  اإيداعُه  يتم  نف�سيًا  مري�سًا  كان 
بل  بالأقوال  لي�س  جمراه  ياأخذ  والقانون  عالجه،  ليتم  النف�سية 
بالأفعال واحلزم عند ال�سدة، ولي�س تطبيق القانون على من ي�سرق 
اأ�سياء تافهة يتم اإنزال اأق�سى العقوبات، بينما من نهب املال العام ل 
يزال ينال الإحرتام والرفعة، ويقوم مبهامه كرجل دولة، وهناك 
هذا  لك  اأين  من  ومبداأ  الفالين،  احلزب  من  لأنه  عليه،  يغطي  من 

يكون راأ�س القائمة بهذا يكون الإ�سالح حقيقي .  
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د. عبد احلميد �سيام
العامل يف  املاليني  من  غريي  مثل  كنت  الأر�ــس  يوم   يف 

نظمتها التي  ال�سخمة  امل�سرية  اأتابع  وال�ستات   العربي 
 جلنة »م�سرية العودة« يف ذكرى يوم الأر�س الذي يوافق
تنقل كانت  والتي  عام  كل  من  اآذار/مــار�ــس  من   الثالثني 
هذا مبثل  مزهوا  كنت  فل�سطني.  تليفزيون  من  حيا   نقال 
 العمل العظيم الذي كان اأقرب اإىل احللم بعد ما �ساهدته
املــظــاهــرات مــع  ال�سعبي  الــتــجــاوب  �سعف  مــن   بنف�سي 
 احلا�سدة مبا فيها اأكرب مظاهرة خرجت من رام اهلل نحو
اأطلق التي   2٠١4 �سيف  جمــزرة  اأثناء  قلندية   خميم 
اأن جنمع 48 نود  اأي يف ذكرى نكبة 48   ،  عليها 48+48 
تاأكل حلمه وحو�س اجلو الذي  ال�سعب  مع  للت�سامن   األفا 

.والرب والبحر، فلم ياأت اإىل املظاهرة ربع هذا العدد
ـــوت يف دم  وبــعــد مــا ولـــغ اجلــيــ�ــس املــدجــج بــــاآلت امل

 املتظاهرين �سلميا وعلى اأر�سهم، وبعدما تبني اأنها جمزرة
 مروعة مع نهايات النهار راح �سحيتها كوكبة من ال�سهداء
الهولندي الأمن  رئي�س جمل�س  ا�ستجاب   واآلف اجلرحى 
العربي الع�سو  العتيبي،  من�سور  الكويتي،  ال�سفري   لطلب 
م�ساورات جل�سة  عقد  وقــرر  ــن،  الأم جمل�س  يف   الوحيد 
وا�ستمرت اجلل�سة  افتتحت  �ساعتني  نحو  وبعد   مغلقة. 
العام الأمــني  م�ساعد  فيها  حتــدث  دقائق  واأربــع   �ساعة 
اأقدم اأن  وراأيت  املندوبني.  من  وعدد  ال�سيا�سية   لل�سوؤون 
 عر�سا للم�سهدين املتناق�سني يف اجلمال والقبح والبطولة
البطولة م�سهد  بني  ف�ستان  والنفاق،  وال�سدق   واخلــواء 
املعلبة اخلــطــابــات  وبــني  غــزة  يف  والعفوية   والإبــــداع 
املبهمة واللغة  واملــواربــة  النفاق  وكلمات   واخل�سبية 

.والعبارات املكررة لدرجة امللل
امل�سهد من غزة

الطريق ر�سمت  اأنها  العودة  م�سرية  متثله  ما  اأعظم   اإن 
بحق والتم�سك  احلقوق  ل�سرتجاع  والوحيد   ال�سحيح 
الأ�سليون اأ�سحابها  منها  طرد  التي  الأر�ــس  اإىل   العودة 
من والطائرات  بال�سفن  جاوؤوا  غرباء  مكانهم  يف   لي�سكن 
 بالد بعيدة، لي�س لهوؤلء ذنب فيما تعر�سوا له من جمازر
عديدة خ�سائ�س  العودة  م�سرية  جمعت  لقد  متييز.   اأو 
والوحدة وال�سلمية  الزخم  اأخرى:  م�سرية  يف  تتوفر   مل 
العالية  احلقيقية حتت علم واحد وحيد والن�سباطية 

.والطاقة وال�سمولية لكل اأطياف ال�سعب الفل�سطيني
 كنت اأ�سع يدي على قلبي طوال امل�سرية خوفا من قيام

ولو باإطالق  املد�سو�سني  اأو  الطائ�سني  اأو  املتهورين   اأحد 
 ر�سا�سة واحدة جتاه اجلي�س الذي ينتظر ويتمنى ذلك.
 ولو اأطلقت ر�سا�سة واحدة لربر العامل كله املجزرة مبن
وتنتهي امل�سرية  تبداأ  اأْن  اجلــدد.  العرب  �سهاينة   فيهم 

واحدة طلقة  تطلق  ول  فظاعتها  بكل  املجزرة   وترتكب 
احل�سارية درجـــات  اأعــلــى  فهي  الفا�سل  احلــاجــز   عــرب 
ال�سفري يــجــد  مل  ولــذلــك  واملــ�ــســوؤولــيــة.   والنــ�ــســبــاط 
اإل املجزرة  لتربير  �سببا  املتحدة  الأمم  يف   الإ�سرائيلي 
»وبالرغم الأمــن:  ملجل�س  كتب  حني  الرخي�س   الكذب 
ال�سلمية الطبيعة  على  الفل�سطينية  القيادة  اإ�سرار   من 
 لهذه املظاهرات فاإن حما�س والف�سائل التابعة لها وزعت
 الإرهابيني امل�سلحني بني املدنيني، فقتل عدد منهم نتيجة
 لهجماتهم املبا�سرة على املواقع الإ�سرائيلية«، هل هناك

رعونة اأكرث من هذا الإدعاء؟
لكل من خطط اإحرتاما  اأن ينحني  اإل  اأحد   ول ميلك 

 ونظم وقاد. وحتية اإجالل واحرتام لل�سهداء واجلرحى
 وامل�ساركني. وحتية لل�سعب العظيم والعنيد الذي ما فتئ

.يحمل روحه على راحته ويقدمها فداء للوطن
امل�سهد من جمل�س الأمن الدويل

وانتهت  7:42 ال�ساعة  ر�سميا  اجلل�سة   افتتحت 
الهولندي، ال�سفري  ا�ستجاب  فقد  م�ساء.   8:48  ال�ساعة 
مل الــذي  الكويتي  ال�سفري  لطلب  الأمــن،  جمل�س   رئي�س 
 يتوان حلظة يف التحرك ال�سريع والدوؤوب بالتن�سيق مع
من باجلل�سة  وانتقل  من�سور،  ريا�س  الفل�سطيني   ال�سفري 
 امل�ساورات املغلقة اإىل اجلل�سة املفتوحة. وقد بداأ م�ساعد
زريهون، بروك-  تايي  ال�سيا�سية،  لل�سوؤون  العام   الأمني 
ال�سديد« القلق  عن  ــرب  و«اأع الو�سع  فيها  خل�س   بكلمة 
اأنطونيو العام  الأمني  رئي�سه  بيان  مثل  لكنه   لل�سحايا. 
 غوتريي�س، جتنب كلمة اإدانة، وهناك فرق كبري يف اللغة
ال�سديد. القلق  عن  والتعبري  الإدانــة  بني   الدبلوما�سية 
اإ�سرائيلية م�سادر  يقتب�س  اأن  حرجا  زريهون  يجد   ومل 
حاول الإ�سرائيلية  الأمن  قوات  لتقارير  »ووفقا   ويقول 
لزرع حماولة  يف  احلدودي  ال�سياج  عرب  املرور   امل�سلحون 
اأر�سلوا الفل�سطينيني  اأن  التقارير  اأفادت   املتفجرات. كما 
لكن ال�سياج،  عرب  �سنوات  ت�سع  العمر  من  تبلغ   طفلة 
ورد كان ما  باأمان. وح�سب  اأعادتها  الإ�سرائيلية   القوات 
 ممثلو حما�س حا�سرين يف بع�س التجمعات«. األي�س هذا
اإن�سانية �سورة  لإعطاء  احلقائق  وتزوير  النفاق   منتهى 
لهم واأعطيت  قنا�س   ١٠٠ ن�سر  ــه  اإن �سلفا  قــال   جلي�س 
فالأمني املجزرة  يف  التحقيق  طلب  اأما  بالقتل؟   الأوامــر 
 العام يعرف متاما اأن اإ�سرئيل ل تقبل بالتحقيق امل�ستقل
 ول تتعاون مع املحققني واإذا قامت هي بنف�سها بالتحقيق
اأحد ول  اإرتــكــب  خطاأ  »فــال  معروفة  دائما   فالنتيجة 

 .»يدان
بكل القتل  واأدان  موؤثرة  كلمته  كانت  العتيبي   ال�سفري 

باملطلق �سلمية  كانت  املظاهرة  اأن  على  مرارا  واأكد   قوة، 

كان اإذا  املجل�س  اأع�ساء  و�ساأل  غزة.  اأر�ــس  على   وجرت 
مبداأ مــن  امل�ستثنى  الــوحــيــد  هــو  الفل�سطيني   ال�سعب 
الأمم اأقــرتــه  الــذي  املدنيني«  حماية  عن   »امل�سوؤولية 

 .املتحدة
 ممثل الوليات املتحدة والرت ميللر اأخذ الكلمة ليعرت�س

الإ�سرائيلي، ال�سفري  غياب  يف  اأ�سال  اجلل�سة  عقد   على 
 داين دانون، لأنه يحتفل وعائلته بعيد الف�سح اليهودي.
للح�سور ال�سفري  ي�ستدعى  اأن  ت�ستحق  ل  املجزرة  اأن   اأي 
١5 قتل  اأجــل  من  املقد�سة  اإجــازتــه  يقطع  اأن   في�سطر 
 فل�سطينيا وجرح اأكرث من ١4٠٠. لكنه مل ين�س على من
ي�ستخدمون الذين  هم  ال�سيئون  اللوم:«امل�سوؤولون   ي�سع 
ويعر�سون العنف  على  للتحري�س  كغطاء   الحتجاجات 

 .»حياة الأبرياء للخطر
الوفود كلمات  معظم  يف  خ�سبية  عبارات  تكررت   لقد 

النف�س«، �سبط  اإىل  الأطــــراف  جميع  »دعـــوة   منها: 
واملفاو�سات »احلـــوار  والت�سعيد«،  التوتر   »تخفيف 
»ا�ستغالل ت�سوية«،  اإىل  للتو�سل  الوحيد  ال�سبيل   هما 

.»الإرهابيني للمدنيني«، »عدم ا�ستخدام القوة املفرطة
وا�سحا كان  الذي  الأجانب  ال�سفراء  بني  من   الوحيد 

ال�سبب يف هذا اإن  اإدانته هو �سفري بوليفيا الذي قال   يف 
 الإحباط لدى ال�سعب الفل�سطيني هو 7٠ �سنة من ال�سراع
 والت�سرد و 5٠ �سنة من الحتالل ثم ياأتي ترامب ليعرتف
ال�سفارة نقل  ويقرر  لإ�سرائيل  عا�سمة  القد�س  باأن   لهم 
 فكيف ل يوؤجج امل�ساعر. �سفري البريو الع�سو اجلديد يف
لل�سفرية الأمريكية ذات الكعب املتزلفني   املجل�س، واأحد 
له تتعر�س  الــذي  الإرهـــاب  بــاإدانــة  كلمته  بــداأ   العايل 
 اإ�سرائيل، ونائب �سفرية بولندا مل ين�س اأن يدين الإرهاب
تقريبا اللوم  وا�سعا  الت�سعيد  هذا  �سبب  الذي   والعنف 
من�سور ريا�س  الفل�سطيني  ال�سفري  الفل�سطينيني.   على 
 اأح�سن �سنعا بقراءة اأ�سماء ال�سهداء وذكر اأعمارهم على
اهلل ن�سر  وحيد  عمر  حكاية  ين�س  ومل  املجل�س   اأع�ساء 
بلدة اأر�سه يف  الذي كان يفلح  الفل�سطيني  املزارع   �سمور، 
 القراراة يف خانيون�س بعيدا عن املظاهرات فاأطلقت عليه

 .قذيفة فقتلته قبل اأن تبداأ امل�سرية اأ�سال
حممود الرئي�س  »اأعطى  الذي  الأمن  جمل�س  هو   هذا 

من�سور ريــا�ــس  الفل�سطيني  لل�سفري  تعليماته   عبا�س 
الأمن لطلب احلماية«، كما جاء يف خرب  للتوجه ملجل�س 

.عاجل ظل تلفزيون فل�سطني يكرره طوال اليوم
الأر�س جوهر ال�سراع

احلركة بني  ال�سراع  جوهر  و�ستظل  الأر�ـــس   كانت 
 ال�سهوينية وال�سعب العربي الفل�سطيني منذ اليوم الأول
اإىل اخلــارج  من  قــادم  م�ستوطن  قــدم  فيه  وطئت   التي 

 اأر�س فل�سطني. واحلركة ال�سهيونية كما عّرفها العالمة
 الراحل فايز ال�سايغ بكل ب�ساطة هي عملية مزدوجة:
 �سخ اأكرب عدد من اليهود يف فل�سطني وطرد اأكرب عدد من
يريدون العارية  احلقيقة  هي  هذه  فل�سطني.  من   العرب 
يتوقف مل  الــعــرب.  �سكانها  جميع  ــدون  ب كلها   الأر�ـــس 
�سنت وقد  �سنة.  اأو  �سهرا  اأو  واحــدا  يوما  املخطط   هذا 
لال�ستيالء القوانني  من  العديد  اإن�سائها  بعد   اإ�سرائيل 
باأنها ــس  اأرا� كت�سنيف  التاريخية  فل�سطني  اأر�ــس   على 
م�سادرة قانون  اأو  اأمنية  لأ�سباب  اأو  ع�سكرية   مناطق 
كان – لقد  والإعمار  التطوير  بحجة  اأو  الغائب   اأمالك 
 ن�سال ال�سعب الفل�سطيني وما زال متمحورا حول الأر�س
والتدمري وامل�سادرة  وال�سرقة  الغت�ساب  من   وحمايتها 
اجلمعية اعتمدته  الــذي  الــعــودة  حق  ومــا   والإهــمــال. 
١948 دي�سمرب  كانون/   ١١ بتاريخ   ١94 قرار  يف   العامة 
اأرا�سيهم اإىل  الأر�ــس  اأ�سحاب  عــودة  بحق  اإقـــرارا   اإل 
يف جاء  كما  حق  وجه  بغري  منها  طــردوا  التي   وديارهم 
حق على  تن�س  والتي  الــقــرار  من   ١١ العاملة   الفقرة 
�سرعة باق�سى  وحياتهم  ديارهم  اإىل  بالعودة   الالجئني 
الإغاثة وكالة  اأن�سئت  الفقرة  هذه  على  وبناء   ممكنة، 

.والت�سغيل »اأونروا« لت�سهيل وتنفيذ تلك العودة
 �سيبقى ال�سراع حمتدما بني هاتني الروايتني- مغت�سب

منها تبقى  ما  حلماية  ينا�سل  و�سعب  كلها  الأر�ــس   يريد 
ومنا ال�سيف  »فمنهم  الو�سائل:  بكل  فقد  ما   وا�سرتداد 
دبابة ومنهم  حلمنا  ومنا  والنار  الفولذ  ومنهم   دمنا، 
اأن يحملوا حقائبهم ويرحلوا- اإىل   اأخرى ومنا احلجر« 

.فلنا يف اأر�سنا ما نعمل
 حما�سر يف مركز درا�سات ال�سرق الأو�سط

بجامعة رتغرز يف ولية نيوجر�سي

ي�����وم االأر���������ص ب����ن م�����س��ه��دي��ن: غ�����زة وجم���ل�������ص االأم�������ن ال�����دويل

بالنار ال��ل��ع��ب  م��ن  بريطانيا  ي��ح��ذر  ال��رو���س��ي  وال�����س��ف��ر  �سكريبال  امل����زدوج  العميل  اأزم����ة  ت��ف��اق��م 
ال�سفري مــن  بــدعــوة   : املتحدة(  )الأمم   نيويورك 

 الرو�سي، فا�سيلي نيـبينـزيا، عقد جمل�س الأمن الدويل
غاز با�ستخدام  بــالده  اتــهــام  حــول  مـــداولت   جل�سة 
 الأع�ساب من النوع الع�سكري لت�سميم �سريغي �سكريبال
الرو�سية الع�سكرية  ال�ستخبارات  يف  ال�سابق   ال�سابط 
والتي املتحدة  باململكة  �سال�سبريي  يف  يوليا   وابنته 
غربية دول  بني  حــادة  دبلوما�سية  ــة  اأزم يف   ت�سببت 

.عديدة من بينها الوليات املتحدة
كانت حــيــث  الأمــــن  جمل�س  يف  تــتــفــاعــل  زالـــت  ــا   م

 بريطانيا قد دعت لعقد جل�سة مفتوحة يوم ١3 اآذار/
بريطانيا اإعتربتها  التي  امل�ساألة  لنقا�س  املا�سي   مار�س 

.تهديدا لل�سلم والأمن الدوليني
بالنار تلعب  بريطانيا  اإن  الرو�سي،  ال�سفري   وقــال 

 و�ستاأ�سف على ذلك. وقال نيبنزيا يف م�ستهل اجلل�سة:
الكيميائية املــادة  حول  الت�ساوؤلت  من  الكثري   »هناك 
والنتائج رو�سيا.  مــن  اأنــهــا  يدعى  والــتــي   امل�ستخدمة 
مدير ح�سب  اأثبتت  الربيطاين  املخترب  من   املخربية 
 املخترب الربيطاين اأن غاز الأع�ساب الذي مت ا�ستخدامه
 ل ميكن اأن يجزم باأنه من رو�سيا. الدعاء الربيطاين اأن
هذه مب�سداقيته.  م�سكوكا  اأ�سبح  رو�سيا  من  املادة   هذه 
من العديد  يف  ت�سنيعها  يتم  ا�ستخدامها  مت  التي   املادة 
 الدول من بينها بريطانيا والوليات املتحدة«. وقال »اإن
 وزير اخلارجية الربيطاين، بوري�س جون�سون، ادعى اأنه
 متكن من حتديد اأ�سل املادة امل�ستخدمة بعد اأيام قليلة
ال�ستخباراتية الربيطانية  وامل�سادر  ا�ستخدامها.   من 
 ل ميكنها اأن تتحدث عن املخترب ال�سري الرو�سي الذي

 .»يدعي اأنه مت اإكت�سافه لكنه ل يقولون اأين املخترب
 وتابع قائال: »كيف ا�ستخدمت ال�سلطات الربيطانية

 خالل وقت ق�سري غازا م�سادا يف عملية عالج �سكريبال
 وابنته قبل اأن تعرف ما هو نوع غاز الأع�ساب امل�ستخدم؟

 �سريغي �سكريبال والذي اأدين يف رو�سيا لعمله كجا�سو�س
 ل�سالح بريطانيا وبعد العفو عنه ترك رو�سيا وكان يعي�س
من وتزوره  رو�سيا  يف  تعي�س  كانت  ابنته  بريطانيا.   يف 
املطروحة الأ�سئلة  من  الكثري  هناك  اأخرى.  اإىل   فرتة 
 التي مل جتب عليها بريطانيا ومن �سمنها ملاذا انتظرت
 رو�سيا ثمانية اأعوام للتخل�س منه؟ وملاذا قامت باإخالء

 »�سبيله اأ�سال؟ وملاذا مل تتقن رو�سيا عملية العتيال؟
اخلــارجــيــة وزيـــر  ـــــاءات  ادع اإن  نيبينزيا   وقـــال 

الأ�سئلة من  جمموعة  اأر�سلت  بــالده  بــاأن   الربيطاين، 
�سحيحة غري  رد،  على  حت�سل  ومل  الرو�سي   للجانب 
ال�سفري ــدث  وحت اأ�سئلة.  اأي  تتت�سلم  مل  رو�سيا   واأن 
مب�سروع واإيران،  ال�سني  مع  بالده،  تقدمي  عن   الرو�سي 
حتقيق ب�ساأن  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  ملنظمة   قرار 
 م�سرتك يف ق�سية الت�سميم اإل اأنه مل يح�سل على تاأييد
ما اأن  واأ�ساف  والربيطاين.  الأمريكي  الرف�س   ب�سبب 
 تقوم به بريطانيا عبارة عن لعبة قذرة«، كما جاء يف

.نهاية كلمته
كارن الأمـــن،  ملجل�س  الربيطانية  ال�سفرية   وقالت 

ت�سميم بعد   « قائلة  الرو�سي  نظريها  على  ردا   بري�س، 
ومعقدة مكثفة  بتحقيقات  قمنا  وابنته   �سكريبال 
على واعتمدوا  وحمققا،  �سرطيا   25٠ من  اأكرث  به   قام 
5 من  اأكــرث  يف  النظر  عن  ناهيك  اخلــرباء  من   العديد 
اأكرث وا�ستجواب  عامة  مراقبة  لكامريات  �ساعة   اآلف 
ال�سفرية الربيطانية: واأ�سافت   من 5٠٠ �ساهد عيان«. 
 »احلكومة الربيطانية تو�سلت اإىل اخلال�سة اأن هناك
من جاء  امل�ستخدم  الأع�ساب  غاز  بــاأن  كبريا   احتمال 
اأهم ومن  عديدة«.  ولأ�سباب  ع�سكرية  رو�سية   معامل 
»تو�سل الربيطانية  ال�سفرية  لها  اأ�سارت  التي   الأ�سباب 
ا�ستخدامه مينع  امل�ستخدم  الأع�ساب  غاز  اأن   خــرباء 
لكن الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  منظمة  ح�سب   دوليا 

لأ�سباب ت�سنيعه   ي�سمح 
رو�سيا اأن  ونعلم   بحثية. 
خــالل يت�سنيعه   قــامــت 
زالــت ــا  وم �سنوات   ع�سر 
ذلـــك وكما عــلــى   قــــادرة 
الـــوزاء رئي�سة   و�سحت 
الرو�سية الدولة  اأن   نعلم 
حــول بالتحقيق   قــامــت 
باغتيالت القيام   طــرق 
 عن طريق غاز الأع�ساب.
رو�سيا تــاريــخ  نعلم   كما 
كما باغتيالت.   بالقيام 
من ــد  ــدي ــع ال ــاك  ــن ه  اأن 
 الت�سريحات من م�سوؤولني
ــول اغــتــيــال اأي  رو�ـــس ح

للم�سطلح بريطانيا  ا�ستخدام  يخ�س  فيما  اأما   من�سق«. 
ا�ستخدام عن  رو�سيا  م�سوؤولية  لو�سف  كبري«   »احتمال 
للم�سطلح ا�ستخدامنا  اإن   « بري�س  قالت  الأع�ساب   غاز 
عما رو�سيا  م�سوؤولية  فيه  ن�سف  الذي  كبري«   »احتمال 
اإن حيث  بريطانيا،  يف  القانوين  بنظامنا  متعلق   حدث 
ولذلك حمكمة  عن  ي�سدر  اأن  يجب  ق�سية  باأي   اجلزم 
ول الربيطاين  بالقانون  املتعلق  التعبري  هذا   ن�ستخدم 
اأ�سافت ثم  ا�ستنتاجنا«.  من  متاأكدين  غري  اأننا   يعني 
عن حما�سرة  دولــة  اأي  �سفري  يعطيني  بــاأن  اأ�سمح   »لن 
ا�ستمرار منعت  التي  الدولة  نف�س  وهي   الأخالقيات، 

 .»التحقيق با�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا
»اإن الأمن  ملجل�س  الأمريكية  ال�سفرية  ممثلة   وقالت 

رو�سيا حمــاولت  جمددا  يظهر  )اأم�س(  اليوم   اجتماع 
.ل�ستخدام جمل�س الأمن

 دعونا نتذكر ما الذي حدث. اإما اأن رو�سيا ا�ستخدمت

خمزونها بحماية  ف�سلت  اأنها  اأو  خمطط  ب�سكل   الغاز 
ال�سفري حتدث  جهته  ومن  بذلك.  العــرتاف  تريد   ول 
لربيطانيا فرن�سا  دعم  عن  دولتر،  فران�سوا   الفرن�سي، 
 وقال اإن بالده تدعم اخلال�سة التي تو�سلت لها اجلهات

.الربيطانية باأن الغاز امل�ستخدم م�سدره رو�سي
 وردا على �سوؤال لـ»القد�س العربي« حول اإدانة رو�سيا

يقوم الذي  التحقيق  لنتائج  ا�ستباقا  بالعملية   بالقيام 
قالت الكيميائية،  الأ�سلحة  حظر  منظمة  خرباء   به 
كان حكمنا  اأن  نعتقد  »ل  بري�س:  الربيطانية   ال�سفرية 
كلها ت�سري  والتي  الدلئل  من  رزمــة  فلدينا  ـ   مت�سرعا 
وتهاجم اإ�ستخدمت  التي  فاملادة  الرو�سي  الإحتاد   اإىل 
.»الأع�ساب، عبارة عن مادة معقدة ل تنتجها اإل الدول

اليرانيني  من  الكثري  هرع   – ب(  ف  )اأ    – طهران 
بحثا  ال�سرافة  مكاتب  اإىل  احباط  حالة  يف  وهم 
عن دولرات باأ�سعار اأقل، غداة قرار احلكومة �سبط 
ارتفاع �سعر �سرف الريال يف مقابل الدولر، ليجدوها 

مغلقة اأو لي�س لديها دولرات.
�سعر  من  اأرخ�س  ب�سعر  دولرات  �سراء  ارادوا  وهم 
الثنني يف �سارع فردو�سي يف و�سط طهران، الذي يعج 

بع�سرات امل�سارف ومكاتب ال�سرافة.
جذرية  خطوات  الثنني  م�ساء  اإيران  واتخذت 
كحد  وجعله  الإيراين  الريال  �سرف  �سعر  ل�سبط 
اق�سى 42000 ريال مقابل الدولر، يف م�سعى لوقف 
�ستة  اأن فقد نحو ثلث قيمته يف خالل  بعد  تدهوره 

اأ�سهر.
رّدت  فردو�سي  �سارع  يف  ال�سرافة  مكاتب  كافة  لكن 
لفتات  عّلقت  اأو  الدولر،  على  باحل�سول  الراغبني 
خلت  فيما   ، للبيع  دولرات  لدينا  “لي�س  تقول 
الجنبية  العمالت  ا�سعار  عن  تعلن  التي  اللوحات 

امام مكاتب ال�سرافة من اي �سعر مكتوب.
يف  املتقاعد  املوظف  فارافاهار  تاهموري�س  وقال 
التلفزيون  يف  �سمعت  املا�سية  “الليلة  النفط  قطاع 
لذا جئت ل�سرتى  ريال  األف   42 )الدولر(  �سعر  اأن 
اي  اأجد  مل  لكنني  البالد  خارج  يدر�س  الذي  لأبني 

دولرات”.
بلغ  الريال  �سعر  اأن  تقارير  ذكرت  بليلة،  ذلك  وقبل 
ب�ساأن  الغمو�س  تزايد  مع  الدولر،  مقابل   60000
مع  ايران  وقعته  الذي  النووي  التفاق  م�ستقبل 
2015 وب�سبب الو�سع القت�سادي  القوى الكربى يف 

وال�سيا�سي املتاأزم يف البالد.
وقال رجل يبيع عمالت اأجنبية يف ال�سارع طلب عدم 
النا�س ل يثقون يف حديث  اأن  “احلقيقة  ا�سمه  ذكر 

احلكومة باأن اموالهم �ستبقى اآمنة”.
وتابع اأن “النا�س لي�س لديهم ثقة بالو�سع ال�سيا�سي 

ويريدون  مرتبكون  انهم  البالد.  يف  والقت�سادي 
اإىل  اأموالهم عرب حتويلها  فقط احلفاظ على قيمة 

دولرات”.
واأكد مكتب �سرافة اأنه لي�س من الوا�سح على الإطالق 

متى �سيمدهم امل�سرف املركزي بالدولرات لبيعها.
“ل اعرف  وقال موظف باملكتب قبيل ظهر الثالثاء 

ملاذا مل ياأتوا اليوم بعد”.
اأ�سعار  جيد.  اجلديد  ال�سرف  “�سعر  اأن  اأكد  اأنه  اإل 
القليلة  اليام  خالل  عادية  تكن  مل  )ال�سرف( 

املا�سية”.
الأول/ ت�سرين  منت�سف  منذ  الريال  وت�سارع هبوط 

 40 ب�سعر  الدولر  تداول  يتم  كان  وقت  يف  اأكتوبر 
ترامب  الأمريكي  الرئي�س  هدد  اأن  بعد  ريال،  األف 

بالن�سحاب من التفاق حول برنامج اإيران النووي.
تعيد  اأن  املتوقع  فمن  وا�سنطن،  ان�سحبت  حال  ويف 

بحق  حاليا  املعلقة  القت�سادية  العقوبات  فر�س 
و�سيبعد  البالد  اقت�ساد  على  �سينعك�س  ما  اإيران، 

امل�ستثمرين الأجانب.
ويقول حمللون اإن هذا التهديد �سّجع الإيرانيني على 
�سراء الدولر اأمال يف بيعه لحقا لتحقيق مكا�سب اإذا 

ما انهار الريال.
يعمل” – ل  �سيء  – “كل 

ا�سمه  ذكر  عدم  طالبا  ال�سارع  يف  اآخر  �سراف  وقال 
تراجع  يف  �سيء  كل  �ستجد  ال�سوق،  اإىل  نظرت  “اإذا 
اإل الدولر. �سوق العقارات ل تعمل، �سوق التجزئة 
وبيع  �سراء  لذا  دخل،  اإىل  بحاجة  النا�س  تعمل.  ل 

دولرات لك�سب بع�س املال يعد فكرة جيدة”.
�سعر  احلكومة  خّف�ست  املا�سية  “الليلة  واأ�ساف 
)ال�سرف( فا�سيب البع�س بنوبات قلبية، لكن ال�سعر 

لن يبقى كذلك”.

واأو�سح اأن جتار العملة �سيجدون و�سيلة للتحايل على 
النظام والبيع باأ�سعار اأعلى من �سعر ال�سرف الر�سمي، 
اأن  من  جهانغريي  ا�سحق  الرئي�س  نائب  حتذير  رغم 

ذلك �سيعترب مبثابة “الجتار مبواد ممنوعة”.
يحق  ل  املخدرات،  تهريب  “مثل  جهانغريي  و�سدد 
لأحد بيعها او �سراءها )…( اذا عر�س �سعر �سرف 

اآخر يف ال�سوق، �سيتعامل الق�ساء والأمن مع المر”.
ابيع  ان  “اريد  ا�سمه  ذكر  رف�س  اأربعيني  رجل  وقال 
لن  �سراءها  يريد  اأحد  ل  لكن  الدولرات  بع�س 

ال�سوق غري اآمن”.
الو�سع  حيال  قلقة  ال�سرافة  “مكاتب  اأن  واأ�ساف 
ال�سرف  �سعر  من  اأعلى  البيع  اإن  قالت  احلكومة  لأن 

الر�سمي يعد تهريبا، لذا ل احد يريد البيع”.
– غريبة  – ظاهرة 

لحظ  املرتبك،  الريال  �سرف  �سعر  عن  وبعيدا 
ال�سحافيون الذين يغطون احلدث يف �سارع فردو�سي 

الثالثاء، ظاهرة غريبة غري وا�سحة.
رجال  من  العديد  “هناك  حملي  �سحايف  وقال 

ال�سرطة، لكن اأحدا منهم مل ي�ساألنا عن اأي �سيء”.
وكذلك  اخرى  اإعالم  و�سائل  يف  �سحافيون  وقال 
التي  الأوىل  املرة  اإنها  بر�س  فران�س  وكالة  مرا�سلو 
عن  ال�سرطة  ت�ساألهم  اأن  دون  يعملون  فيها  يرتكون 

اأوراقهم اأو حتى اأن يتوقفوا عن العمل ويرحلوا.
منذ  اأقل  ب�سغوط  اإيران  يف  ال�سحافيون  وي�سعر 
و�سول الرئي�س ح�سن روحاين اىل احلكم يف 2013، 
او  املرا�سلني  ت�سايق  كانت  ما  دائما  ال�سرطة  لكن 

توقف ت�سويرهم يف ال�سوارع مع املارة.
�ساهده  امامه  وقال �سحايف وهو يراقب �سرطيا مير 
المر  على  يعلق  ان  دون  من  فيديو  كامريا  ي�ستخدم 

باحللم”. ا�سبه  “الأمر 

ت��ه��اف��ت ع��ل��ى م��ك��ات��ب ال�������س���راف���ة يف اي������ران ب��ع��د ���س��ب��ط ارت����ف����اع ���س��ع��ر ����س���رف ال���ري���ال

املفو�سية  اأعلنت   – ا(  ب  )د  بروك�سل- 
ب�سخ  يقوم  الأوروبي  الحتاد  اأن  الأوروبية 
 507( يورو  ماليني   410 تبلغ  ا�ستثمارات 
ماليني دولر(، بهدف حتفيز ا�ستثمارات لتنفيذ 
بقيمة  خماطرة  على  تنطوى  التي  امل�سروعات 
اإجمالية تبلغ 5ر6 مليار يورو، وبذلك يتم دعم 

امل�سروعات النا�سئة يف جمال البتكار.
م�سنية  جهودا  الأوروبي  الحتاد  دول  وبذلت 
يف  امل�ستثمرين  جذب  اأجل  من  طويلة  لفرتة 
جمال متويل امل�سروعات ذات املخاطر، متخلفة 

بذلك عن الوليات املتحدة مب�سافة كبرية.
ومت خالل عام 2016 ا�ستثمار 5ر6 مليار يورو 
م�سروعات  يف  اأوروبا  يف  اخلا�سة  الأموال  من 
ال�سركات  يف  تكون  ما  غالبا  املخاطر،  عالية 
التو�سع،  يف  الراغبة  امل�سروعات  اأو  النا�سئة 
وباملقارنة بالوليات املتحدة جند اأن مثل هذه 

ال�ستثمارات واملعروفة با�سم راأ�س املال املغامر 
�سجلت 4ر39 مليار يورو خالل نف�س العام.

دعم  اأوروبا  على  ال�سعب  من  جعل  وهذا 
مبا  النا�سئة،  ال�سركات  ن�ساط  على  والإبقاء 
فيها ال�سركات التي ت�سل يف النهاية اإىل قيمة 
كان   2017 عام  ويف  دولر،  مليار  تبلغ  �سوقية 
ال�سركات  هذه  من  فقط   26 اأوروبا  يف  يوجد 
كان  بينما  القرن”،  “وحيد  با�سم  عرفت  التي 
منها  �سركات   109 املتحدة  الوليات  يف  يوجد 

ويف ال�سني 59 �سركة.
لراأ�س  الأوروبي  الحتاد  برنامج  اإطار  ويف 
، �ستقوم املفو�سية الأوروبية الآن  املال املغامر 
من  يورو  ماليني   410 اإىل  ي�سل  ما  با�ستثمار 
خالل �ستة �سناديق خا�سة �ست�ستخدم الأموال 
جلمع ما اإجماليه 1ر2 مليار يورو من م�ستثمرين 

بالقطاع اخلا�س ب�سورة اأ�سا�سية .

اأ�سهم يف  و�ستح�سل هذه ال�سناديق ال�ستة على 
خمتلف  يف  حجما  اأ�سغر  لال�ستثمار  �سناديق 
اأنحاء اأوروبا، بهدف احل�سول على ما اإجماليه 

اجلديدة. ال�ستثمارات  من  يورو  مليار  5ر6 
املفو�سية  رئي�س  نائب  كاتاينني  جريكي  وقال 
الأوروبية “مع راأ�س مال املغامر ميكن لكثري من 
احل�سول  اأوروبا  يف  املبتكرين  الأعمال  رجال 
يريدونها  التي  ال�ستثمارات  على  �سريع  ب�سكل 
ق�س�س  ولتحقيق  والنمو،  البتكار  اأجل  من 
جناحات عاملية، وهذا يعني مزيد من الوظائف 

والنمو يف اأوروبا”.
من   1500 نحو  ت�ستفيد  اأن  املتوقع  ومن 
ال�سركات النا�سئة وتلك الآخذة فى التو�سع من 

هذا الربنامج يف جميع اأنحاء اأوروبا.

“طريق لدخول  تتجه   تون�ص 
احلرير” ال�سيني خال �سهور
 تون�س/ الأنا�سول  – اأعلن �سربي ب�سطبجي، كاتب الدولة لدى 
ال�سوؤون اخلارجية، عن توجه بالده لالنخراط يف م�سروع   وزير 

طريق احلرير  ال�سيني، خالل ال�سهور املقبلة.
حول  ندوة  هام�س  على  لالأنا�سول،  ت�سريح  يف  ب�سطبجي  وقال  
اأكرث من ا�ستثمار  اإن امل�سروع �سيكون فيه  م�سروع طريق احلرير، 

و�سراكة وخلق فر�س العمل للبالد.
واأ�ساف بحكم موقع تون�س ال�سرتاتيجي يف قلب البحر املتو�سط، 

فاإننا �سنحاول ال�ستفادة من هذا امل�سروع مبنطق رابح – رابح
اإ�سراك  اإىل  احلرير،  طريق  م�سروع  خالل  من  ال�سني،  وتتطلع 
�سكان  باملائة من  ن�سمة )70  مليارات   5.4 فيها  يعي�س  65 دولة 

العامل(، وت�ستاأثر بـ55 باملائة من الناجت اخلام يف العامل.
من جانبه، قال مهدي تاج، اخلبري يف اجليو�سيا�سية وال�ست�سراف، 
الإقليمي  النظام  �سيغرّي  ال�سيني  احلرير  طريق  م�سروع  اإن  

والدويل على امل�ستوى اجليو�سيا�سي والقت�سادي .
واأ�ساف يف ت�سريح لالأنا�سول على هام�س الفعالية، التي ت�ستمر 
با�ستثمار  �سنوات   5 منذ  انطلق  الذي  امل�سروع  الأربعاء  حتى غد 
والربية  البحرية  التحتية  البنية  ي�ستهدف  دولر،  تريليون 

والتكنولوجيا .
ي�سار اإىل اأن منظمة طريق احلرير للتعاون الثقايف والقت�سادي 
 ،2017 ني�سان  اإبريل/  يف  افتتحت  )�سيكو(،  ال�سينية  الدويل 

مكتبا لها يف تون�س )�سيكو تون�س(، وهو الأول باإفريقيا.
ويف 2013، ك�سفت ال�سني عن ا�سرتاتيجيتني جديدتني للتجارة 
طريق  و   ، القت�سادي  احلرير  طريق  حزام  وهما   اخلارجية 
حلركة  قدميًا  ي�ستخدمان  كانا  طريقان  وهما   ، البحري  احلرير 

التجارة.
احلزام  ل�سم  والطريق(،  )احلزام  ال�سينية  املبادرة  وتهدف 
يف  الـ21،  للقرن  والبحري  الربي  احلرير  لطريقي  القت�سادي 
اآ�سيا واأوروبا  �سبيل بناء �سبكة للتجارة والبنية التحتية تربط 

واإفريقيا.

ي�����ورو م�����اي�����ن   410 ي�����ق�����دم  االأوروب���������������ي   االحت����������اد 
امل���خ���اط���ر ذات  امل���������س����روع����ات  يف  اال����س���ت���ث���م���ار  ل���ت���ع���زي���ز 
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اليمن يف  ال�����س��ام��ل  ال�����س��ام  ن��ح��و  ال��ب��ن��اء  يف  ال��ب��دء  و  احل����رب  ل��وق��ف  ���س��ام��ل��ة  اأول���ي���ة  م���ب���ادرة 
خالد  املهند�س  الأ�ستاذ  قدمها  التي  الروؤية  على  اطلعت  بعدما 
احلرب  وقف  عن  �ساملة  بعنوان)روؤية  نعمان  عبدالواحد 
يهمه  كمواطن  ارتاأيت   ، م�ستدام(   عادل  �سالم  اإىل  والو�سول 
و�سع  يف  خالد  املهند�س  الأكرب  اخي  اأ�سارك  ان   ، البلد  هذه  اأمر 
يهمه  من  كل  من  امل�ساركة  فعرب   ، ا�ساركها  ان  ارتاأيت   ، تعديالت 
المر ،ن�سل جميعا اىل روؤية نهائية و�ساملة ت�سل ملتخذي القرار 

من كل اطراف ال�سراع يف حرب اليمن .
توطئة :

اأ�سبح من ال�سرورة اإيجاد اآلية وا�سحة لوقف احلرب يف اليمن . 
هذه ال�سرورة تقت�سي الو�سول اإىل خارطة طريق لأجل ت�سوية 
�سيا�سية عادلة تنهي هذه احلرب  التي التهمت الأخ�سر والياب�س 
بنيته  ،وقو�ست  واليمنيني  اليمن  على  بالغا  تاأثريا  واأثرت   ،

الأ�سا�سية ، بل وهددت  كيان ووجود دولة ا�سمها » اليمن  » .
 الأخطر

   اأنها توؤدي اإىل متزيق وتفكيك الن�سيج الجتماعي لليمنيني يف 
كل امل�ستويات ، دينيا ، مذهبيا ، طائفيا ، قبليا ، مناطقيا ،جهوريا 
،  حزبيا ، ا�سريا ، وظيفيا . مل ن�سل ان يتمايز النا�س بانت�سابهم 
، ال يف اللحظة احلرجة من التاريخ ، هي هذه احلرب  لوظيفة 
التي ه�سمت اليمن ،هذا الن�سيج الذي كان متما�سكا ومت�ساحما يف 

عقود ما�سية ، لبد ان ي�ستمر ويعود .
ماذا نتوقع من هذه حرب ،

 بال ا�سرتاتيجية ، بال اهداف ، وحقيقة بال اأي قيمة �سوى تدمري 
اليمن واأهله .

اإىل عدة دويالت بل  اليمن  اإىل �سرذمة   هل ننتظر حتى يوؤدي 
�سنوات  لعدة  بينها  فيما  تتحارب    ) )ع�س�س  رمبا  بل   ، كانتونات 

قادمة .
ل ميكن ان يتجاهل املرء اأن الثالث �سنوات من احلرب التي مرت ، 
اقنعت القريب والبعيد باأن هذه احلرب ل اأمل يف  حلها ع�سكريا 

يف املدى املنظور او القريب اأو املمكن .
لذا لبد ، ولبد من خمرج بخارطة طريق ، ت�ستهدف و�سع اأ�سا�س 
امل�سالح  ان�سب  حتقق  �سيا�سية  ت�سوية  يف  والبدء  احلرب  لإنهاء 

لكل اطراف ال�سراع ، خدمة لليمن واأهله .
 ويف النتيجة اود التاأكيد ان هذه املبادرة قد متثل  خطوة اأوىل 
نهائية  للو�سول اىل مبادرة   ، واإعادة �سياغتها  لتبنيها  الدفع  يف 
مبا   ، اليمن  حرب  يف  املعنية  الأطراف  كل  عليها  وتوقع  تقبلها 
يحقق وقف احلرب واطالق عملية اإعادة البناء للدولة واإعادة 

العمار  .
اأول: مرحلة بناء الثقة :    

: اليمن  يف  احلاكمة  · ال�سرعية 
- يجب ان يعي اجلميع ان  ال�سرعية ل تختزل يف �سخ�س الرئي�س 
، او حكومته ، ول تتمثل  ، او حا�سيته   عبده رب من�سور هادي  
باأن�سار اهلل ، ول حكومتهم ، ول حا�سيتهم . وال�سرعية ل تتمثل 
يف اأي حزب من الأحزاب ال�سيا�سي منفردا او �سمن فريق ي�سطف 
مع اأي جهة . وان كان القرار 2216 يعطي الرئي�س هادي ) �سفة 
املوؤ�س�سة  باعتبار  وامنا  ال�سخ�س  باعتبار  ل   ) ال�سرعي  الرئي�س 
التي ينتمي لها و و�سل اليها عرب اتفاق �سيا�سي ، من كل الأطراف 
تف�سي  ان  يفرت�س  كان  انتقالية  فرتة  خالل  لها  منحت  اليمنية 
اىل ا�ستفتاء على الد�ستور وانتخابات حتدد ال�سرعية ال�سيا�سي 
يف  الأطراف  من  طرف  اأي  تعزير  �سدد  يف  هنا  ول�سنا   ، لليمن 

احلرب .
موؤ�س�سات  كل  يف  تتمثل  ال�سرعية  اأن  التاأكيد  علينا  امنا          -
الدولة ) الرئا�سة والنواب و احلكومة واجلي�س والأمن والق�ساء 

)
-         وهذه املوؤ�س�سات ل تكت�سب �سرعيتها يف بلد جمهوري ال 
، ولي�س باملفا�سلة من قوى خارجية  من خالل �سندوق القرتاع 
، بل ميثلها كل مواطن ميني  ، ولي�س باختيار �سماوي  او داخلية 

عرب �سوته احلر .
، بني  انق�سام كبري  اليوم يف حال  الدولة  -         ولن موؤ�س�سات 
)حكومة الرئي�س هادي و حكومة املجل�س ال�سيا�سي ( وهذا يهدد 
اأي  يحقق  ول   ) و�سيا�سيا  واجتماعيا  )اقت�ساديا  البلد  ا�ستقرار 
احلكم  طريف  ان  جند  هذا  ورغم  خا�سة   . اجتاه  اأي  يف  جناح 
اأخرى  قوى  بروز  مع   ، لليمن  العام  الو�سع  اإدارة  عن  يعجزان 
وكونتونات   ، م�سغرة  دويالت  تربز  اجتاهات  يف  نفوذها  تب�سط 

م�سالح ، يغتنمها جتار احلرب والدم والدمار ،
-        فالغر�س اذن انهاء هذه احلالة  ، واإيجاد اأر�سية م�سرتكة 
لقوى وطنية واحدة متثل ال�سرعية ) وان موؤقتة ( حتى ت�سليم 

الراية ل�سرعية تاأتي من خالل الختيار احلر والنزيه .
  وبناء عليه :

ت�سوية  عرب  اليها  الو�سول  يتم  ان  يجب  املوؤقتة  فال�سرعية   .1
�سيا�سية ل�ستالم الدولة اليمنية ،

، ال�ساملة  امل�ساحلة  حتقق      .2
، جميعها  الأطراف  م�سالح  وتاأمني  حماية  حتقق      .3

، النهائية  املرحلة  اىل  انتقال  يف  البدء  اىل  توؤدي      .4
، العمار  اإعادة  مرحلة  لبدء  توؤ�س�س      .5

العالقة والت�سال  :
اإن من منهجية احلكم الر�سيد ان يوؤ�س�س لل�سفافية وامل�ساءلة   -
ا�ستغالل  ومت   ، ميني  مواطن  كل  هم  احلرب  هذه  من  واملت�سرر   ،

لتح�سد  ال�سراع  اطراف  حتت  من�سوية  عنا�سر  قبل  من  احلرب 
الن  امل�سكلة  من  جزء  وهي   ،  ) و�سيا�سية   ، )اقت�سادية  مكا�سب 
�سارت  فهي  نهاية  من  احلرب  لهذه  تريد  ل  الغلب  يف  وهي   ،

ا�ستثمارا غري اعتيادي لها ،
- ويف ظل ذلك مل يقم احد من اطراف احلكم  بفتح قناة ات�سال 
مفتوح مع املواطنني ، بل زادت ال�ساعات والتاأويالت ، وميوت من 
ميوت يف جهله ، وبرزت �سناعة )الوهم ( ، وا�ستجرار العواطف 
تباعا ، مما اأ�س�س فعليا ملر�س قاتل للن�سيج  الجتماعية يف اليمن 
ال�سالح  �سهول تبادل  ، وتعزز ذلك بانت�سار ملي�سيات متنوعة مع 

بدعم من اطراف ال�سراع ،
لعالقة  توؤ�س�س  التي   ) )امل�سالح  يف  وا�سح  غمو�س  وهناك   -
تبادلية ندية بني الأطراف يف التحالف ، ابرزها التقرير الممي 
النهائي لفريق اخلرباء املعني باليمن ، والذي قدم ملجل�س الأمن 
الروؤية  )انف�سال  على  يدل  مما   ، 2018م  يناير   26 يف  الدويل 
التام  للجهل   ، لحقا  املطالب  �سقف  ارتفاع  و   ) وال�سرتاتيجية 
اليوم مبا ميكن الو�سول اليه ، ويعني هذا ان هناك خلل كبري يف 

اإدارة عملية احلرب من كل الأطراف .
اإيجابي  تفاعل  خلق  اىل  بحاجة  اجلميع  ان  هذا  على  فيبنى   -

قبل اأي مفاو�سات كاملة ومبا�سرة وذلك عرب :
1.    هدنة حرب : تتوقف فيها كل العمليات العدائية بني كل 
مبا�سرة  لقاءات  عن  ،وتعلن  اجلبهات  كل  تتوقف  و   ، الأطراف 
)رم�سان-  تكون  قد  معينة  فرتة  خالل  املعنية  الأطراف  بني 

�سوال  2018 (،
، ال�سيا�سي  و�سعها  ترتيب  الأطراف  كل  تعيد      .2

، وم�ساحلها  تخوفاتها  الأطراف  حتدد      .3
التعديات  وقف  و  املبادئ  لوثيقة  الويل  الت�سور  حتدد      .4

الإعالمية والقتالية ،  
، الطريقة  خلريطة  الت�سور  حتدد      .5

، الوطنية  امل�ساحلة  منهجية  حتدد      .6
، واغرا�سها  الأطراف  لكل  امل�سالح  حتدد      .7

و   ) �سنعاء  يف  ال�سيا�سي  )املجل�س  بني  مبا�سرة  ات�سالت      .8
العربية  اململكة  خا�سة  وب�سورة   ) العربي  التحالف  قيادة   (

ال�سعودية لو�سع مبادئ الثقة وامل�سالح ،
قيادة   ( و   ) ال�سرعية  احلكومة   ( بني  مبا�سر  تو�سيح      .9
التحالف  اطراف  بني  امل�سار  لت�سحيح   ) العربي   التحالف 

وحتديد مبادئ الثقة وامل�سالح ،
التحالف  قيادة  و  ال�سيا�سية  الأحزاب  بني  مبا�سر  10.تو�سيح 

لتحديد مبادئ الثقة وامل�سالح ،
بني مبا�سرة  11.مفاو�سات 

   ، البينية  باأول  اأول  احلقائق  12.تن�سر 
، اجلمهور  امام  تن�سر  13.كما 

14.يجنب القت�ساد الوطني اأي تبعات نتجت عن احلرب ، وما 
بعد الهدنة منها

، اليمني  املركزي  اإدارة  15.توحيد 
مع   ، والربية  والبحرية  اجلوية  املنافذ  فتح    16.اإعادة 
جلان  ت�سكيل  وميكن   ، والتفتي�س   ، الرقابة  بحق  الحتفاظ 
يف  يتمثل  قد  ثالث  )طرف  من  م�سكلة  املنافذ  كل  يف  مراقبة 

جمل�س المن او من حتدده الأمم املتحدة ( .
: الأمنية  املكونات  وتوحيد  الت�سلح  · انهاء 

باأ�سماء  امللي�سيات  وانت�سار   ، ال�سالح  انت�سار  يف  الفو�سى  حالة   -
خمتلفة ،

- ت�سكيالت ع�سكرية كبرية تهدد قدرة الدولة يف امل�ستقبل على 
ا�ستيعابهم ،

- قدرات ع�سكرية عالية مت اق�ساءها ،
- جيوب ع�سكرية ) قد تنتمي او تنتمي لتنظيمات اإرهابية  ( يف 

حالة �سكون او حترك خفي ،
بدون  �سيا�سية  ت�سوية  اىل  الو�سول  ال�سعوبة  من  يجعل  هذا   -

اإعادة هيكلة اجلي�س والمن يف كيان موحد ،
اطراف  بني  الثقة  انعدام  ظل  يف  مبكان  ال�سعوبة  من  وهذا   -

ال�سراع ،
 لذا :

من  يكون   ) امني  ع�سكري  )جمل�س  ت�سكيل  على  العمل   .1
مكوناته ،

عن  الأع�ساء  يزيد  ل  بحيث  ت�سكيله  �سمن  حمايدة  اأطرافا   .2
، ع�سوا   11

    .4 ال�سيا�سي  التفاق  مرحلة  يف  موؤقتة  الع�سويات  هذه      .3
النتخابات  بعد  وطني  جمل�س  من  املجل�س  ا�ستالم  �سيتم  حيث 

النهائية ،
بحيث  امل�سلحة  القوات  ترتيب  اإعادة  على  املجل�س  يعمل   .5
ويتم   ،  2010 الأمنية  والقوات  امل�سلحة  القوات  هيكلة  ت�سمل 

فيها ،
6.    دمج القوات ذات الكفاءة من ) حكومة ال�سرعية وحكومة 
تتمثل  ل  جلان  او  ملي�سيات  اأي  الغاء  ويتم   ) ال�سيا�سي  املجل�س 

حتت راية اجلي�س اليمني ، ويتم
الأمنية  )القوات  لت�سكيل  القوات  تلك  من  اأجزاء  توزيع   .7
بكل  اخلا�سة   ) الخ    .. عام  امن   ، مرور   ، �سرطة   - املدنية 
اأ�سماء  تغيري  اإمكانية  مع   ، اجلمهورية  حمافظات  من  حمافظة 

اللوية والوحدات ،
8.    على ان يتم من خالل املجل�س ا�ستالم كل الأ�سلحة الثقيلة 

لتكون يف عهدة القوات امل�سلحة ، والبدء يف ت�سريح القوات ،
، والتعوي�س  والنقل  بالتدوير      .9

خالل  من  ال  اليمن  يف  الإرهاب  حماربة  لحد  يحق  10.ل 
اجلي�س والمن اليمني ومن خالل جمل�سه الع�سكرية ،  

اإبقاء قوات ع�سكرية كقوات حفظ �سالم ان  11.يحق للمجل�س 
تطلب المر ذلك وخا�سة خالل الفرتة النتقالية ،

 املبادئ الأ�سا�سية :
اليمن  م�سلحة  اجل  من  التنازل  الأطراف  جميع  يتقبل      .1

واأهله ،
امل�سرتكة  امل�سالح  اجل  التنازل من  الأطراف  يتقبل جميع      .2

واحلقوق املتبادلة ،
باأن املظامل يف كل حمافظات اجلمهورية نتجت  3.    العرتاف 

عن خلل يف اإدارة احلكم ،
مينية  مدنية  دولة  تاأ�سي�س  اىل  الو�سول  الأطراف  يتبنى      .4

دميقراطية ،
اجلوار  دول  مب�سالح  ال�سرار  الأطراف  جميع  يرف�س      .5

وامل�سالح امل�سرتكة ،
مذهبية  او  دينية  دولة  اإقامة  الأطراف  جميع  يرف�س      .6

او �ساللية ،
العربية  الدول  من  دولة  اليمن  كون  يف  ذلك  يتعار�س  ل      .7

والإ�سالمية ،
اليمنيني  املواطنني  كل  م�سالح  مع  ذلك  يتعار�س  ل      .8

باختالف مذاهبهم وعقائدهم ،
9.    يتفهم جميع الأطراف انه ل احد ميثل اليمن ال اليمنيني 

انف�سهم ومن يختارونه لتمثيلهم ،
، حر  م�ستقل  ب�سيادته  الق�ساء  ان  الأطراف  جميع  10.يتفهم 

والقانون  الد�ستور  ب�سيادة  الولية  ان  الأطراف  كل  11.يتفهم 
على اجلميع بال ا�ستثناء ،

، اليمن  اأرا�سي  وحدة  على  للحفاظ  الأطراف  جميع  12.ي�سعى 
مبادئ  بتطبيق  ت�ستقيم  العدالة  ان  الأطراف  جميع  13.يتفهم 

احلكم الر�سيد ،
14.يتفهم جميع الأطراف ان ال�سرعية تاأتي من خالل �سندوق 
القرتاع يف انتخابات حرة نزيهة ي�سارك فيها كل مواطن ميني 

،
على  املحافظات  كل  تتح�سل  ان  الأطراف  كل  15.يتفهم 
�سالحيات حكم متكاملة ، تنهي �سنوات من املركزية واملظلومية 

،
ثانيا : مرحلة املفاو�سات والت�سوية ال�سيا�سية :

هوؤلء  كل  يف  واأهله  اليمن  ميثل  فعليا  احد  ل  انه  نكرر  كما   ·
يعد  مل  و   ، اليمنيني  اختيار  فعليا  ميثل  احد  ول   ، املت�سارعني 
فالنكبات   ، ال�سراع  اطراف  من  طرف  باأي  يثق  اليمني  املواطن 
اين  اللهم   ( دائم  بدعاء  قناعة  اىل  او�سلته  لها  تعر�س  التي 

مغلوب فانت�سر ( ،
 2011 قبل  ما  الفرتة  اىل  ينظرون  اليمنيون  �سار         ·
 · العاملني  ينفع  ل  الندم  ولن   ، الندم  ا�سد  عليها  ويتندمون 

حتتاج املرحلة بعد التفاهم اىل
، اليمن  يف  احلرب  انتهاء  · اعالن 

يعقد  �سامل  اجتماع  – يف  ال�سراع  اأطراف  من  )اأع�ساء  · تكوين 
عملية  توؤ�س�س   ،  ) عمان  �سلطنة  او  )الكويت  حمايدة  دولة  يف 
وامل�سالح  الثقة  مبادئ  من  عليه  التوافق  مت  ما  لعر�س  الت�سوية 

التي مت الإ�سارة اليه يف العالقة والت�سال (
الع�سكري  للمجل�س  النهائي  الت�سكيل  الت�سوية  عن  ينتج   ·

والأمني امل�سار اليه يف فقرة انهاء الت�سلح ،
: لـ  يوؤ�س�س  �سيا�سي  اتفاق  ت�سكيل  يتم  ان  · يفرت�س 

يف  ال�سيا�سية  املكونات  بني  توافقي  موؤقت  رئا�سي  جمل�س      .1
مرحلة التفاو�س ي�ستلم رئا�سة اجلمهورية ،  

على  ت�ستمل  بحيث    ) تكنوقراط   ( وطنية  حكومة      .2
وزير )�سيا�سي( ونائبه )من اخلرباء( يعمالن ك�سلطة تنفيذية 
احلكومة  تدير   ، وزيرا   21 عن  عددها  يزيد  ل   ، لليمن  موؤقتة 

الفرتة التاأ�سي�سية ملدة ل تزيد عن عام واحد.
ملرحلة  الدعوة  يف  العربي  التحالف  مع  احلكومة  تعمل      .3
ت�سيري  عدا   ، فيها  والبدء  ومتابعتها   ، اليمن  يف  العمار  اإعادة 

اعمال الدولة اليمنية ،
ان  عليهم  يريد  ما  اليمنيون  يقرر  ان  هو  الهدف  ولن         ·
العمل  يتم  ان  ينبغي  ل  وبالتايل  قراراهم  م�سئولية  يتحملوا 
على  وبناء  اليمني    املواطن  �سلطة  خارج  جمل�س  ت�سكيل  على 

ذلك لي�سبح اليمنيون حا�سرون يف اختيارهم :
،  ) التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�س   ( ان�ساء  اعالن      .1

5 اع�ساء حتت ا�سراف  2.    يتم عرب انتخاب عن كل حمافظة 
اممي وحتت ا�سراف احلكومة الوطنية املوؤقتة .

كمحافظ  ال5  من  ع�سو  اختيار  التاأ�سي�سي  املجل�س  على      .3
للرئا�سة ل�ستالم من�سبه  كمحافظ وم�سرف  ، وير�سح  حمافظة 
لكل  الكاملة  الولية  �ستوؤ�س�س  والتي   ، حمافظته  على  حكومي 

حمافظة. )ولية- املحافظة (
ويوؤدي  احلايل  الد�ستور  على  بناء  مهامه  املحافظ  ي�ستلم      .4

اإدارة  مهام  ل�ستالم  ويغادر  املجل�س  امام  الد�ستورية  اليمني 
املحافظة )الولية (.

: التاأ�سي�سي  املجل�س  على      .5
املجتمع  اأطياف  بني  �ساملة  وطنية  م�ساحلة  وعقد  اعالن   -

ال�سيا�سي اليمني يف الداخل واخلارج.
وتدويرها   ، وت�سوياتها  الدولة  وظائف  )ت�سويات  على  العمل   -
اجلدارة  اأ�سا�س  على  ال�سابقة  الفرتة  يف  معنيني  اأي  وقبول   ،

والكفاءة فقط (
اإدارة البنك املركزي اليمني واجلهاز املركزي للرقابة  - اختيار 

واملحا�سبة، ويتم تفعيل املركزي يف العا�سمة �سنعاء ،
ال�سيا�سية  والقوى  الأحزاب  دعوة  التاأ�سي�سي  املجل�س  على   -
لختيار ممثلني لهم ) 3 عن كل حزب او جماعة �سيا�سية ( يتم 
ومن   ، اأ�سبوع  غ�سون  يف  التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�س  اىل  �سمهم 
التيار  ذلك  من  معروفة  �سخ�سيات  باختيار  املجل�س  يقوم  يتاأخر 

او احلزب ،
-        يتم يف املجل�س بعد ت�سكيله اجلديد  البدء يف �سياغة او 
ا�سالح او تعديل  الد�ستور النهائي للدولة اليمنية  والذي يتبنى 

مبادئ )املدنية ، احلوكمة ، املواطنة ( .
الد�ستور  من  النهائية  الن�سخة  التاأ�سي�سي  املجل�س  ي�سلم      .6
3 ا�سهر  املعدل او اجلديد اىل احلكومة خالل مدة ل تزير عن 

، وبعد ذلك :
خالل  املجتمعي   للنقا�س  العداد  احلكومة  رئي�س  يعلن          -
مدة ل تزيد عن 30 يوما ، يتم فيها مراجعة الد�ستور ومناق�سته 
تيار  كل  يدعو  حمافظها  باأ�سراف  حمافظة  كل  يف  جمتمعيا 
لختيار  املحافظة  يف  حزب   او  نقابة  او  منظمة  او  جمتمعي 
مالحظات  اأي  تداول  ويتم    . املجتمعية  اجلل�سات  يف  ع�سوين 
ترفع  املجتمعة  الأطراف  كل  من  توقع  وثيقة  يف  توافقات  او 

للحكومة .
-        ت�سلم احلكومة املالحظات للمجل�س للنظر فيها ويتم و�سع 
الية لت�سنيف التكرار او التعديل او املالحظات ، ويتم التعديل او 

الإ�سافة بناء على تلك املذكرات املجتمعية
لرئي�س  يوما   30 غ�سون  يف  النهائية  الن�سخة  ت�سليم  يتم   -

احلكومة ليتم البدء يف العداد لال�ستفتاء يف غ�سون 60 يوما
لالنتخابات  العداد  يف  البدء  يتم  الد�ستور  اإقرار  بعد          -
ي�سعها  التي  بال�سورة  امل�ستقرة  املرحلة  اىل  لالنتقال  النهائية 

الد�ستور اجلديد  .
النتخابات  يليها   ، الد�ستور  على  ال�ستفتاء  مرحلة  تبداأ      .7

املوؤ�س�سة للمرحلة النهائية للدولة ،
�سالحياتهم  الوطني  واملجل�س  الرئا�سة  جمل�س  ت�سليم      .8

للرئا�سة اجلديدة والربملان اجلديد ،
رابعا : انهاء املظامل :

 ولن الكل تعر�س للظلم ، ال ان العالم وال�سراخ هول و�سخم 
من مظلومية طرف على طرف اآخر ، وهذا  لن ومل يعد احلق ولن 

ومل ينه الظلم ،ولذا  :
    .2 النتقالية  العدالة  قانون  ا�سدار  ت�سريع  على  العمل      .1
العمل معاجلة املظامل  عرب :  ت�سكيل نيابة منبثقة من النيابة 

العامة )ت�سمى نيابة العدالة النتقالية واملظامل( تتكون من :
-          النائب العام وثالثة ق�ساة ،وثالثة حمامني .

3.     يتم ت�سكيل جلان فرعية تابعة لهم يف املحافظات يف مقر 
النيابة العامة تتكون من  :

-         قا�سي حتقيق وع�سوية 3 حمامني .
املعلوماتي  الدعم  كل  لتقدمي  التعاون  اجلهات  جميع  على      .4

والتوثيقي لهذه النيابة .
تهمة  اأو   .. مظلمة  لديه  من  كل  دعوة  يتم                .5
خارجها  اأو  الدولة  يف  موقع  اأي  يف  كان  اأيًا  �سد  ف�ساد  اأو  قتل 
للجنة  اأدلة  من  ميلك  مبا  م�سفوعا  اتهامه  اأو  بظلمته  بالتقدم 

يف حمافظته
واملعاينة  والبحث  امللفات  كل  مبراجعة  اللجنة  تقوم      .6

للمعلومات ورفعها اإىل النيابة )العدالة واملظامل(
ما  وكل  والتاأكد  والتحقيق  ال�ستدعاء  يف  احلق  للنيابة      .7
للق�ساء  املكتملة  الق�سايا  واحالة  ملف  كل  من  للتاأكد  ميكن 

املخت�س بالق�سية )اإدارية ، جنائية ، جتارية  ...،(
د�ستور. على  ال�ستفتاء  بعد  للق�ساء  الإحالة  يتم      .8

كل  لتلقي  �سنتني   عن  تقل  ل  لفرتة  النيابة  عمل  ي�ستمر      .9
ت�سكلها  بعد  العامة  للنيابة  الأوراق  حتال  ذلك  وبعد  املظامل 

بناء على الد�ستور اجلديد .
يف   ) منا�سبا  )اراه  ت�سور  و�سح  اىل  ال�سابق  الطرح  يف  �سعيت     
اليمن  يف  ال�سراع  تنهي   ، وعادلة  �ساملة  ت�سوية  اىل  الو�سول 
 ، اليمنية  الدولة  لبناء  وتوؤ�س�س   ، الأطراف  كل  م�سالح  وحتقق 
 ، نهائية  تاأ�سي�سية ولي�ست  املبادرة هي  وكما بداأت احلديث هذه 
، �سجعني اكرث  النوع  وقد كنت اقدم يف كل عام مبادرة من هذا 
على اإعادة كتابتها ، مبادرة املهند�س خالد عبدالواحد ، ومبادرة 
الرئي�س الأ�سبق علي نا�سر ، وهذه الآن مبادرتي القابلة للتعديل 
وال�سافة واحلذف للو�سول اىل الن�سخة النهائية للحل يف اليمن 
احمد مبارك ب�سري

اأن مــن  الــرغــم  مــتــابــعــات: على  ـ   الــقــاهــرة 
 الكثريين ينظرون اإىل “قارئة الفنجان”، اآخر
 اأغنية قدمها “العندليب الأ�سمر” عبد احلليم
3٠ يف  رحيله  قبل  الفني،  م�سواره  يف   حافظ 
مع مرير  �سراع  بعد   ،١977 عام   مــار�ــس/اآذار 
كان اأنه  هي  املفاجاأة  اأن  اإل  البلهار�سيا،   مر�س 

.نادما على تقدميه لها
 وبح�سب رواية فنان املاكياج، حممد ع�سوب،

العر�س”، “ممنوع من  التلفزيوين  الربنامج   يف 
فيه �سيوؤدي  كــان  ــذي  ال الــيــوم  يف  حليم  ــاإن   ف
يف امل�سرح،  خ�سبة  على  الأوىل  للمرة   الأغنية 
 نادي الرت�سانة يف القاهرة، قال له اإنه ندم على

.تقدمي الأغنية، ب�سبب م�سمونها املت�سائم
“اهلل لنف�سه:  قال  حليم  اإن  ع�سوب   وقــال 

 ي�ساحمك يا نزار”، ويق�سد هنا كاتب الأغنية،
كلمات ب�سبب  قباين،  نــزار  الــراحــل،   ال�ساعر 
فنجان قارئة  تنبوؤ  حول  تدور  التي   الأغنية 

.مب�ستقبل مظلم له
اأن اإىل  لي�سري  روايته،  ع�سوب  حممد   وتابع 

“قارئة لأغنية  حافظ  احلليم  عبد  اأداء   يوم 
منذ املتوترة،  بالأجواء  مفعم  كان   الفنجان” 
ا�ستعدادا �سعره،  لت�سفيف  منزله  اإىل  قدم   اأن 
بالأغنية حليم  هــنــاأ  عندما  ـــه  واأن  للحفل، 
كا�سيت، �سرائط  على  طرحها  بعد   اجلديدة، 
اأي وجــود  دون  و�سكره  بانك�سار،  اإلــيــه   نظر 

.عالمة للفرح على وجهه
حافظ احلليم  عبد  �سجار  اأن  ع�سوب   واأكــد 

له كان  احلفل،  يف  الأوىل  للمرة  جمهوره   مع 

عن ر�ساه  عدم  الأول  املقام  يف  ومنها   اأ�سبابه، 
اأنه اإىل  بالإ�سافة  الفنجان”،  “قارئة   اأغنية 
وكــان  — الرت�سانة  ــادي  ن اإىل  و�سوله   عند 
 ع�سوب برفقته اآنذاك — فوجئ باإ�سرار اأحد
له طرزها  ل�سرتة  حليم  ارتــداء  على   معجبيه 
قهوة، فناجني  عليها  مر�سوم  وكــان   خ�سي�سا، 

.وهو ما اأغ�سب حليم ب�سدة
عبد وقــف  عندما  ذروتــهــا،  الأزمـــة   وبلغت 

يف و�سرخ  امل�سرح،  خ�سبة  على  حافظ   احلليم 
قاطعوه عندما  الأوىل،  للمرة  اجلمهور   وجه 
يقطع جعله  ما  مــرة،  من  اأكــرث  “الت�سفري”   بـ 
 اأدائه لأغنية “قارئة الفنجان”، ويخربهم اأن
 باإمكانه “الت�سفري” اأي�سا، وعندما ازداد �سياح

بغ�سب: لهم  �سعوره وقال   اجلماهري، خرج عن 
بقى .“!“ب�س 

اأن اإىل  اأ�سارت  الروايات،  من  العديد   وكانت 
 �سبب �سجار عبد احلليم حافظ مع جمهوره، هم
 فئة مند�سة بينهم، يتبعون لأحد الفنانني، من
اإف�ساد احلفل، ولكن رواية حممد ع�سوب  اأجل 
“قارئة اأغنية  هو  ال�سبب  اأن  ويوؤكد   تنفيها، 
كانت اأنها  اإىل  اأ�سار  التي  نف�سها،   الفنجان” 
 “�سوؤم” على حليم، خا�سة واأنه يف تلك الفرتة
معاناته و�سط  لالأمل،  �سديدة  حاجة  يف   كان 
حتى ج�سده،  ينه�س  ــذ  اأخ ــذي  ال املــر�ــس،   مــن 
ح�سب لندن،  الربيطانية  العا�سمة  يف   رحــل 

.““�سبوتنيك

 احت�سنت مدينة امللك عبداهلل القت�سادية
تامر_ للفنان   الأول  الغنائي  احلفل  بجدة، 
وقت منذ  مدرجاته  امــتــالأت  ــذي  وال  ح�سني، 

.مبكر قبيل بدء احلفل
الأوىل للمرة  العوائل  ح�سور  احلفل   و�سهد 

تقدمها التي  الغنائية  احلفالت  م�ستوى   على 
ح�سور كان   %6٠ وبن�سبة   #هيئة_الرتفيه 

.ال�سيدات، و4٠% من الرجال
والتقاطه امل�سرح  حل�سبة  �سعوده   ولـــدى 

 امليكروفون، قال تامر ح�سني: “دعوتي لإقامة
حياتي”، يف  اأهمية  الأكـــرث  هــي  احلفل   هــذا 

.مقدمًا �سكره لل�سعودية ول�سعبها
باأغنيته الغنائية  و�سالته  اأوىل   وافتتح 

 “عينيا بتحبك” والتي تفاعلت معها اجلماهري
اأ�سهر مــن  �سل�سلة  بعدها  وقـــدم   احلــا�ــســرة، 

.اأغانيه
الأوىل اأغنيته  انتهاء  بعد  ح�سني   تامر 

اإين “حا�س�س  قــال:  للجمهور  اأهــداهــا   والتي 
.“باغني لأول مر النهارده

لـ” ح�سني  تامر  الفنان  اأكــد  جانبه،   مــن 
اأول لكونه  فخره  قمة  يف  اأنــه   العربية.نت” 

يف غنائيا  حفال  يقيم   وعربي  م�سري   مطرب 
 ال�سعودية، منوهًا باأنها املرة الأوىل التي يقام

.فيها على اأر�س اململكة حفل يجمع اجلن�سني
للمملكة والحـــرتام  التقدير  “كل  ــال:   وق

من وجــدتــه  مــا  الــكــرمي،  و�سعبها   ولــقــاداتــهــا 
 حفاوة وا�ستقبال لي�س مب�ستغرب اأن يجده كل

وفخور الوطن،  هذا  من  وم�سري  عربي   فنان 
 جدًا ب�سرف تقدمي هذا الكرنفال الغنائي الذي
 ا�ستمتعت به كثريًا برفقة هذا اجلمهور املثايل
اأي حمفل فني، اأي فنان لإجناح   الذي ي�ساعد 
اجلمهور وا�ستمتع  وفقت  قد  اأكــون  اأن   واأمتنى 

.“احلا�سر

الــفــنــان ي�ستعد   : ــرة  ــاه ــق  ال
 امل�سري عمرو دياب لتقدمي حفل
بطر�سبورغ مــديــنــة  يف   غــنــائــي 
دعما القادم،  يونيو  يف   الرو�سية 
يف املــ�ــســارك  املــ�ــســري   للمنتخب 
التي العامل 2٠١8  كاأ�س   نهائيات 
.ت�ست�سيفها رو�سيا ال�سيف املقبل

عن امل�سوؤولة  ال�سركة   واأعلنت 
الذي دياب  عمر  حفالت   تنظيم 
اأن بـ”اله�سبة”،  ع�ساقه   يلقبه 
يف �سيبداأ  احلفل  حل�سور   احلجز 

الالزمة التذاكر  لتاأمني  املقبل،  اأبريل   منت�سف 
يف ليال  لـ4  والإقامة  الطريان  تذاكر   وتوفري 

ال�سمالية العا�سمة  بطر�سبورغ  مبدينة   فنادق 
.لرو�سيا

 و�سيقام حفل دياب يف الـ١8 من يونيو املقبل،

بني املنتظر  الــلــقــاء  مــن  واحـــد  ــوم  ي قبل   اأي 
 املنتخب امل�سري واملنتخب الرو�سي امل�سيف على

.“ملعب �سان بطر�سبورغ، ح�سب “رو�سيا اليوم
 وحددت ال�سركة منت�سف مايو موعدا نهائيا

دفع يتم  اأن  على  احلفل،  ح�سور  طلبات   لتلقي 
 جزء من قيمة ال�سفر والرحلة ح�سب مواعيد

.حددتها ال�سركة بدءا من منت�سف اأبريل
ملنتخب خا�سة  اأغنية  “اله�سبة”   واأهــدى 

 الفراعنة عند تاأهلهم اإىل نهائيات كاأ�س العامل
 بعد 28 عاما من الغياب عن امل�ساركة يف العر�س
 الكروي العاملي، وذلك عقب مباراته مع منتخب
“الفرحة ا�ــســم  الأغــنــيــة  وحملت   الكونغو، 

.“الليلة

حافظ احلليم  عبد  عليها  ندم  التي  االأغنية  ال�41… �سر  رحيله  ذكرى  يف 

ال�����س��ع��ودي��ة؟ يف  االأوىل  ح��ف��ل��ت��ه  ب��ع��د  ح�����س��ن��ي  ت��ام��ر  ق���ال  م����اذا 

ال��ف��راع��ن��ة م��ن��ت��خ��ب  ل���دع���م  رو����س���ي���ا  اإىل  دي������اب  ع���م���رو 

“احلرافي�ص” رواي��ت��ي   حت��وي��ل 
درام��ي��ة الأع��م��ال  “مرامار”  و 

 

جنيب الــراحــل   العاملي  الأديـــب  اأعــمــال  تعود  جديد  من   :  القاهرة 
ح�سولها عن  الإنتاج  �سركات  اإحدى  ك�سفت  بعدما  الدراما،  اإىل   حمفوظ 

.على حق حتويل روايتي ” احلرافي�س ” و ” مريامار ” اإىل م�سل�سلني
 وذلك بعد اتفاق جمع بني مدير عام ال�سركة املنتجة وال�سيدة اأم كلثوم

يف “احلرافي�س”  لتقدمي  ال�سركة  تخطط  حيث  الراحل،  الأديــب   ابنة 
.م�سل�سل تلفزيوين يق�سم على ١٠ موا�سم

 فيما يقدم م�سل�سل “مريامار” يف �سهر رم�سان بالعام املقبل ح�سب ما اأكد
روايات جنيب حمفوظ احلا�سل اإىل كون  اأ�سار  الذي  اأ�سامة،   املنتج هاين 
اأكرث من مرة، اكت�سافه  نوبل عام ١988 هي كنز ثري ميكن   على جائزة 
 معتربا اأن اخلطوة التي قامت بها ال�سركة كان لبد اأن حتدث وهم يف غاية

.احلما�س من اأجل البدء يف امل�سروعني
 وياأتي تقدمي الروايتني يف التلفزيون بعد اأن قدمتا من قبل يف ال�سينما

اأفالم اأبرزها  كان  التي  الأعمال  من  عدد  خالل  من  والتلفزيون   امل�سرية 
والنبوت .““مريامار” و”احلرافي�س” و”التوت 

ال��ط��اق اإىل  جل�����اأوا   ف��ن��ان��ون 
ق�����س��رة زواج  ف�����رة  ب���ع���د 

التوا�سل مواقع  رواد  قبل  من  اجلدل،  من  حالة  املا�سية  الفرتة   �سهدت 
زواج فرتة  بعد  والإعالميني  الفنانني  ثنائيان  انف�سال  بعد   الجتماعي، 
 ق�سرية بدون الإف�ساح عن اأي تفا�سيل، والتي ينطبق عليها مثل “يا فرحة
 ما متت”، ومن املعروف اأن حالت الزواج بني الفنانني التي ا�ستمرت ل�سنوات
تبلد تتطلب  التي  الفن  جنوم  حياة  لطبيعة  وذلك  احلدوث؛  نادرة   طويلة 

.م�ساعر الطرف الثاين، خا�سة واإن كان خارج الو�سط الفني
اأو زواج  فرتة  بعد  انف�سلوا  الذين  امل�ساهري  اأبــرز  “الد�ستور”   وير�سد 

.ارتباط ق�سرية خالل ال�سطور التالية
تامر عا�سور

“لأبغ�س احلالل”،  كان املطرب تامر عا�سور، اأخر الفنانني الذين جلاأوا 
 عند اهلل وهو الطالق، حيث اأثار جدل كبري بعد تداول خرب انف�ساله عن
 زوجته �سمر اأبو �سقة، وذلك بعد �سهر واحد من الزواج، دون الإف�ساح عن اأي
 تفا�سيل، وحر�س على اإخفاء خرب النف�سال ملدة خم�سة اأ�سهر؛ منعا لأية
 اإ�ساءة قد تالحق طليقته، وتعمد اأن يتم الطالق بهدوء وبدون م�ساكل حتى

.ل يتحول احلب اإىل كراهية
 وكان حفل زفاف “عا�سور” يف �سهر اأكتوبر املا�سي، و�سط �سجة اإعالمية،

اأبو�سقة، �سمر  حبيبته  على  خطوبته   ،2٠١2 دي�سمرب  يف  اأعلن   بعدما 
التجنيد لظروف  نظًرا  اخلطوبة؛  فرتة  وطالت  الفني،  الو�سط  خارج   من 

. والدرا�سة بح�سب موقع اخبارك نت
معز م�سعود

انف�سالها الدين،  نور  ب�سنت  ال�سياحية  املر�سدة  اأعلنت  ال�سياق؛  نف�س   يف 
�سبب مما  اأ�سهر،   6 نحو  دام  زواج  بعد  م�سعود،  معز  الإ�سالمي  الداعية   عن 
 �سدمة وذهول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي؛ ب�سبب الزواج الذي مل يدم

.طويال
 و�ساركت “ب�سنت” من�سور لها عرب �سفحتها الر�سمية على “في�س بوك”،

 قائلة: »هي احلياة كده.. قدر بي�سوقنا لقدر.. ربنا قّدر واإداين �ُسهرة يف
 فرتة ق�سرية، بعدها قابلت قَدري الآخر وهو منف�سل عن زيجته الأوىل من

.»فرتة، وتزوجنا
كما تبدو  دائًما  لي�ست  والأ�سياء  دنيا،  الدنيا  الآخر  يف  »لكن   واأ�سافت: 

 نتمنى.. احلمدهلل، مت انف�سايل موؤخًرا، م�س مهم اإنك تقع، املهم اإنك تقوم
حمتوى تقدمي  ويف  طريقي  يف  مركزة  اأنا  حالًيا  تاين،  من  احلياة   وتكمل 

.»اأقوى.. اأدعوا يل
حممود حجازي

 اأما الفنان حممود حجازي و”اأ�سما” ابنة الفنان �سريف منري، فقد كان
املختلفة، الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  اجلدل  يف  الأوفــر  احلظ   لهم 
 خا�سة واأن النف�سال جاء بعد جناحه يف م�سل�سل “اأبو العرو�سة”، برفقة

.الفنانة ال�سابة ولء ال�سريف، والتي اتهمها البع�س باأنها �سبب النف�سال
 واأعلنت “اأ�سما” عرب �سفحتها الر�سمية على “في�س بوك” خرب انف�سالها

 عن حممود حجازي، وطالبت اجلميع باإغالق هذا املو�سوع وعدم التحدث
اأي لتنفي  ال�سريف  ولء  برفقة  لها  �سورة  �ساركت  كما  اأخــرى،  مرة   فيه 

.�سائعات عن اأنها كانت �سببا يف انف�سالهما



ف  )اأ   – الفل�سطينية(  )الرا�سي  غزة 
ت�سيطر  الذي  غزة  قطاع  يعاين   – ب( 
عليه حركة حما�س ال�سالمية من الفقر 
اىل  بال�سافة  ال�سكاين  والكتظاظ 
ح�سار جوي وبري وبحري خانق تفر�سه 

عليه ا�سرائيل.
اأ�سبوع  من  لأكرث  العنف  اأعمال  وتفجرت 
بعدما  وا�سرائيل  غزة  بني  احلدود  على 
على  النار  ال�سرائيلية  القوات  فتحت 
اأ�سفر عن  ما  اآذار/مار�س   30 تظاهرة يف 
املئات  واإ�سابة  فل�سطينيا   19 ا�ست�سهاد 

بجروح.
وكان ذلك اليوم الأكرث دموية يف القطاع 
منذ حرب العام 2014 . ومذاك، ا�ست�سهد 
11 فل�سطينيا اآخر يف �سدامات مع القوات 

ال�سرائيلية.
– ومكتظ  �سيق  – قطاع 

ا�سرائيل،  غرب  جنوب  غزة  قطاع  يقع 
البي�س  والبحر  جنوبا  م�سر  حتده 

املتو�سط غربا.
الذي  ال�سيق  ال�ساحلي  ال�سريط  ويعد 
اكرث  من  مربعا  كلم   362 م�ساحته  تبلغ 
حيث  بال�سكان  اكتظاظا  العامل  مناطق 

يعي�س فيه نحو مليوين فل�سطيني.
وبعد احلرب العربية ال�سرائيلية عامي 
يوم  بعد  اندلعت  والتي   ،1949-1948
ا�سبحت  ا�سرائيل،  دولة  قيام  اعالن  من 
غزة تخ�سع ل�سيطرة م�سر دون اأن ت�سمها 

الأخرية.
 ،1967 حزيران/يونيو  حرب  وبعد 

احتلت ا�سرائيل قطاع غزة.
وجوي- وبحري  بري  – ح�سار 

�سحبت   ،2005 ايلول/�سبتمرب   12 يف 
ا�سرائيل جميع جنودها وم�ستوطنيها من 
 38 اأنهى  اجلانب  احادي  حترك  يف  غزة 

عاما من الحتالل.
فر�ست   ،2006 حزيران/يونيو  ويف 

وجويا  وبحريا  بريا  ح�سارا  ا�سرائيل 
ا�سرائيلي  جندي  اأ�سر  عقب  القطاع  على 
قبل الفراج عنه يف عام 2011. وقامت 
يف  احل�سار  بت�سديد  بعدها  ا�سرائيل 
حما�س  حركة  �سيطرة  اثر   2007 عام 
بالقوة على غزة وطردها عنا�سر حركة 
الفل�سطيني  الرئي�س  يتزعمها  التي  فتح 

حممود عبا�س من القطاع.
امل�سري  بالرئي�س  الإطاحة  ومنذ 
ال�سابق حممد مر�سي عام 2013، اقفلت 
ال�سلطات امل�سرية ب�سكل �سبه كامل معرب 
رفح، املنفذ الوحيد الذي ل ت�سيطر عليه 

ا�سرائيل ويربط غزة باخلارج.
– الإن�سانية  امل�ساعدات  على  – اعتماد 

يقدر البنك الدويل اأن ن�سبة اخل�سائر يف 

اإجمايل الناجت الداخلي يف غزة الناجمة 
عن احل�سار تتجاوز 50%.

اي  ال�ساحلية  املنطقة  هذه  متلك  ول 
مزمن  نق�س  من  وتعاين  تقريبا  �سناعات 

يف املياه والوقود.
 45% القطاع  يف  البطالة  ن�سبة  وتبلغ 
القطاع  �سكان  ثلثي  من  اأكرث  يعتمد  حيث 

املحا�سر على امل�ساعدات الن�سانية.
واأثمر اتفاق م�ساحلة مت التو�سل اإليه يف 
ت�سرين الأول/اكتوبر 2017 بني حركة 
اآمال  عن  الفل�سطينية  وال�سلطة  حما�س 

باأن تتح�سن الظروف يف القطاع.
رف�س  و�سط  تعرثت  املحادثات  لكن 

الطرفني حتمل م�سوؤولية ف�سلها.
حذر   ،2018 الثاين/يناير  كانون  ويف 

ال�سرق  اىل  الأممي  اخلا�س  املوفد 
الو�سط نيكولي مالدينوف من اأن قطاع 

غزة بات على �سفا “انهيار كامل”.
للمانحني  موؤمتر  وافق  اآذار/مار�س،  ويف 
البحر  مياه  لتحلية  م�سنع  م�سروع  على 
باملئة   95 من  اأكرث  تعد  حيث  غزة  يف 
ب�سبب  لل�سرب  �ساحلة  غري  املياه  من 

ال�ستغالل املفرط للمياه اجلوفية.
ع�سكرية- عمليات  – �سل�سلة 

�سباط/فرباير   27 يف  ا�سرائيل  �سنت 
عملية   ،2008 اذار/مار�س   3 وحتى 
�ساخن”  “�ستاء  عليها  اطلقت  ع�سكرية 
�ساروخ  �سقوط  اثر  ا�سرائيلي  مقتل  بعد 
اطلق من القطاع. وا�ست�سهد اأكرث من 120 

فل�سطينيا خالل العملية.

متثلت  التي  العنف  اعمال  وا�ستمرت 
مقابل  القطاع  من  ال�سواريخ  باطالق 
ا�ست�سهاد  اىل  ادى  ما  ا�سرائيلي  ق�سف 
مئات الفل�سطينيني حتى مت التو�سل اإىل 

هدنة يف حزيران/يونيو من العام ذاته.
الول/دي�سمرب  كانون  من   27 ويف 
2008، اطلقت ا�سرائيل عملية ع�سكرية 
جوية وا�سعة من اجل و�سع حد لطالق 
“الر�سا�س  ا�سم  عليها  اأطلق  ال�سواريخ 

امل�سبوب”.
فل�سطيني   1400 من  اكرث  وا�ست�سهد 
العملية  خالل  املدنيني  من  معظمهم 
كانون   27 بني  الفرتة  يف  ال�سرائيلية 
كانون   18 و   2008 الول/دي�سمرب 
 13 قتل  بينما   ،2009 الثاين/يناير 

ا�سرائيليا.
 ،2012 الثاين/نوفمرب  ت�سرين   14 ويف 
ال�سرائيلي  الع�سكري  الت�سعيد  بداأ 
العمليات  قائد  ا�سرائيل  اغتالت  عندما 
حلركة  امل�سلح  اجلناح  يف  الع�سكرية 

حما�س احمد اجلعربي.
الدولة  عليها  اطلقت  التي  العملية  وادت 
العربية ا�سم “عمود ال�سحاب” وا�ستمرت 
 177 ا�ست�سهاد  اىل  ايام  لثمانية 
قبل  ا�سرائيليني  �ستة  ومقتل  فل�سطينيا 

تطبيق هدنة رعتها م�سر.
عملية  بداأت   ،2014 متوز/يوليو  ويف 
“اجلرف ال�سامد” على غزة والتي هدفت 
ال�سواريخ وتدمري  اإىل و�سع حد لإطالق 
وا�سفرت  القطاع.  يف  التهريب  انفاق 
�سخ�سا   2251 ا�ست�سهاد  عن  العملية 
من     74 ومقتل  الفل�سطيني   اجلانب  من 

اجلانب ال�سرائيلي.

قبيل  تت�سارع  اخلطوات  تلك  اأن  الالفت 
اليمن،  اإىل  الأممي  للمبعوث  مرتقبة  زيارة 
حيث  عدن،  مدينة  اإىل  غريفيث،  مارتن 
املكّونات  عن  ممثلني  يلتقي  اأن  املنتظر  من 
اأبو  اأن  اإىل  يوؤ�سر  ما  املدينة،  يف  ال�سيا�سية 
امل�ساعي  انتعا�س  ت�سابقان  والريا�س  ظبي 
الأممية ب�ساأن الأزمة اليمنية للملمة �ستات 
من  اأول  التقى،  غريفيث  وكان  حلفائهما. 
اأم�س، قائد حركة »اأن�سار اهلل«، ال�سيد عبد 
الأربعاء،  يجتمع،  اأن  قبل  احلوثي،  امللك 
�سالح  الأعلى،  ال�سيا�سي  املجل�س  برئي�س 
اأن ُيحِدث  اأمله يف  اأعرب عن  ال�سماد، الذي 
»وجود املبعوث الأممي نقلة �سيا�سية ت�سهم 
يف حلحلة الأو�ساع«، موؤكدًا انفتاح »�سفحة 
جديدة مع غريفيث، لن يعّكرها �سيء« طاملا 
اأن ثمة »حيادية يف العمل مع كل الأطراف، 
ابتزاز  اأو  �سغوط  لأي  ا�ست�سالم  وعدم 
»العدوان  اأن  اإىل  ال�سماد  واأ�سار  خارجي«. 
اجلبهات...  كل  يف  كبري  ت�سعيد  اإىل  متجه 
ال�ساعات  خالل  )ترت�سم(  مالحمه  بداأت 

املا�سية«.
ت�سعيد قابلته »اأن�سار اهلل« باإطالقها ثامن 
غ�سون  يف  ال�سعودية  على  بالي�ستي  �ساروخ 
الفعل  ردود  ت�سارع  من  الرغم  على  اأيام، 
الدولية املنددة بعملية »ال�سهيد اأبو عقيل«. 

اأن  اأم�س،  الر�سمية،  »�سباأ«  وكالة  وذكرت 
واللجان  اجلي�س  يف  ال�ساروخية  القوة 
 »1 »بدر  نوع  من  بالي�ستيًا  �ساروخًا  اأطلقت 
على �سركة »اأرامكو« يف جيزان، بعدما كانت 
ا�ستهدفت، ع�سية ذكرى العدوان على اليمن، 
مطار امللك خالد يف الريا�س ومطار جيزان 
اأخرى  واأهدافًا  اأبها  ومطار  جنران  ومطار 
الفور،  وعلى  بالي�ستية.  �سواريخ  ب�سبعة 
متكن  اجلوي  دفاعها  اأن  ال�سعودية  اأعلنت 
اأنه  علمًا  وتدمريه«،  ال�ساروخ  »اعرتا�س  من 
حتى يوم اأم�س مل تتوقف التقارير امل�سككة 
متلكها  التي  »باتريوت«  منظومة  متكن  يف 
ال�سبعة  ال�سواريخ  اعرتا�س  من  الريا�س 
)قال مدير مركز »جيم�س مارتن« لدرا�سات 
»ميدلبوري«  معهد  يف  الأ�سلحة  انت�سار  منع 
لي�س  اإنه  اأم�س،  لوي�س،  جيفري  الأمريكي، 
هناك دليل على اأن ال�سعودية اعرت�ست اأيًا 

من ال�سواريخ التي ا�ستهدفتها(.
وقت  يف  الثامن  ال�ساروخ  اإطالق  وجاء 
نغم  على  العزف  ال�سعودية  فيه  وا�سلت 
املرة  هذه  ذاهبة  الإيرانية«،  »ال�سواريخ 
اأ�سلحة  اأن  عن  بحديثها  ذلك  من  اأبعد 
»اأن�سار اهلل« تاأتي »من ال�ساحية اجلنوبية 
الذي  املتقدم،  الت�سريح  وترافق  لبريوت«. 
تركي  »التحالف«  با�سم  املتحدث  به  اأدىل 

الأمن  جمل�س  عن  بيان  �سدور  مع  املالكي، 
دان »الهجمات املتعددة التي �سنها املتمردون 
كرر  حني  يف  ال�سعودية«،  على  احلوثيون 
اإيف  جان  الفرن�سي،  اخلارجية  وزير 
لودريان، القول اإن »احلوثيني يح�سلون على 
ا�ستهداف  موازاة  ويف  اإيران«.  من  اأ�سلحتهم 
و�سائل  حتدثت  جمددًا،  جيزان«  »اأرامكو 
7 جنود �سعوديني  اإعالم �سعودية عن مقتل 
وقت  يف  اجلنوبي،  احلد  على  مواجهات  يف 
مبقتل  اهلل«  »اأن�سار  من  م�سادر  فيه  اأفادت 
8 جنود �سعوديني يف عمليات قن�س مبنطقة 

اخلوبة يف جيزان.
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ه����ادي رئ��ي�����س��ًا ل����»امل���وؤمت���ر«... مت��ه��ي��دًا الإزاح���ت���ه؟

متّكن يف  كة  املُ�سكِّ التقارير   تتابعت 
ال�سواريخ اعرا�ص  من  »باتريوت« 

ردود  فيه  توا�سلت  وقت  يف 
الفعل الدولية املنددة بالعملية 
التي  الوا�سعة  البالي�ستية 
اأيام،  قبل  ال�سعودية  ا�ستهدفت 
ثامن  اهلل«  »اأن�سار  اأطلقت 
منطقة  على  نوعه  من  �ساروخ 
ياأتي  اأيام.  غ�سون  يف  جيزان 
املبعوث  يتابع فيه  ذلك يف وقت 
يف  لقاءاته  اجلديد  الأممي 
�سنعاء، قبيل توجهه اإىل عدن، 
�سيا�سيًا  حراكًا  ت�سهد  التي 
مللملة  طريق  على  مت�سارعًا 

�ستات »احللفاء«
لقيادات  اجتماع  انعقاد  اأعاد 
لـ»التحالف«  موالية  »موؤمترية« 
يف مدينة عدن )جنوبي اليمن(، 
الرئي�س  »انتخاب«  اإىل  َخُل�س 
ربه  عبد  وليته،  املنتهية 
للحزب،  رئي�سًا  هادي،  من�سور 
»املوؤمتر  م�سري  عن  احلديث 
الواجهة،  اإىل  العام«  ال�سعبي 
يومني  بعد  جاء  اأنه  خ�سو�سًا 
حكومة  رئي�س  حديث  من  فقط 
دغر،  بن  عبيد  اأحمد  هادي، 
للحزب  م�سرتكة«  »قيادة  عن 
وجنل  امل�ستقيل  الرئي�س  ت�سّم 
علي  اأحمد  ال�سابق،  الرئي�س 
ي�سي،  تعاقٌب  �سالح.  اهلل  عبد 
العرتا�س  عدم  جانب  اإىل 
اجتماع  انعقاد  على  الإماراتي 
من هذا النوع يف عدن اخلا�سعة 
ل�سيطرة اأبو ظبي، باأن »انتخاب« 
اإ�سافية  خطوة  يكون  قد  هادي 
هيكلة  اإعادة  طريق  على 
بوجوه  وتطعيمها  »ال�سرعية«، 
�ست�سكل  اأنها  »التحالف«  يعتقد 

فارقًا يف م�سار املعركة.
انعقد،  الذي  الجتماع  واأقّر 
حتت  معا�سيق،  ق�سر  يف  اأم�س، 
�سرعية...  لتعزيز  »معًا  �سعار 
هادي«، تعيني الرئي�س امل�ستقيل 

ال�سعبي  املوؤمتر  حلزب  »رئي�سًا 
التنظيمية  للوائح  وفقًا  العام 
من  منتخبًا  هادي  كون  للحزب، 
)للحزب(  ال�سابع  العام  املوؤمتر 
نائبًا اأول لرئي�س املوؤمتر«. واأكد 
عددهم  زاد  الذي  املجتمعون، 
يف  احلزب،  من  ع�سو  األف  عن 
بيان، »عزم املوؤمتر على ا�ستعادة 
كامل  ب�سكل  ال�سيا�سي  ن�ساطه 
املقبلة،  القريبة  الفرتة  خالل 
مفاو�سات  اأي  يف  وامل�ساركة 
وجاء  �سيا�سية«.  ت�سويات  اأو 
اجتماع »معا�سيق« بعد يومني من 
لنب  لفتة  �سحافية  ت�سريحات 
�سنمنع  »)اأننا(  فيها  جزم  دغر، 
تدمريه،  اأو  احلزب  تق�سيم 
العدو،  ل�سالح  تدجينه  و�سنمنع 
احلياة  يف  مكانته  له  و�سنعيد 
والدميقراطية«.  ال�سيا�سية 
واأ�سار بن دغر اإىل اأنه من املقرر 
ت�سم  م�سرتكة  قيادة  »ت�سكيل 
�سالح،  واأحمد  هادي،  الرئي�س 
امل�ساعدين  العموم  اأمناء  وكل 

العامة«،  اللجنة  واأع�ساء 
مو�سحًا اأن »الهدف املبا�سر لهذه 
التح�سري  هو  املوؤقتة  القيادة 
على  الدائمة  اللجنة  لجتماع 
رئي�س  لختيار  مينية،  اأر�س 
واأمني  للرئي�س  ونواب  للحزب 

عام«.
م�سادر  فيه  تقراأ  التعاقب  هذا 
انخراط  اإىل  اإ�سارة  جنوبية 
للخطة  التن�سيق  يف  دغر  بن 
على  القائمة  الإماراتية، 
لرتتيب  هادي  من  ال�ستفادة 
لواء  حتت  »املوؤمتريني«  �سفوف 
طارق  عمه  وابن  �سالح،  اأحمد 
قبيل  �سالح،  اهلل  عبد  حممد 
ل  خطة  الأول.  من  »التخل�س« 
يبدو اأن هادي قادر على الإفالت 
منها، يف ظل تتايل املوؤ�سرات اإىل 
»اإقامة  ي�سبه  ما  اأنه يقبع حتت 
جربية« يف العا�سمة ال�سعودية 
اأن  عن  ف�ساًل  الريا�س، 
ب�ساأن  وزرائه  بع�س  ت�سريحات 
مل  اململكة  ِقبل  من  »احتجازه« 

اإىل  يوؤ�سر  ما  لديه،  تعليقًا  تلَق 
اأنه ي�سري يف طريق »ال�ست�سالم« 
يعّزز  »حمتجزيه«.  لإرادة 
دغر  بن  اأن  املتقدمة  الرواية 
الأخرية  مقابلته  يف  تناول 
اأحمد  على  املفرو�سة  العقوبات 
�سندعو  »)اأننا(  موؤكدًا  �سالح، 
اإىل  الدويل  املجتمع  باإحلاح 
�سوف  اأحمد،  عن  العقوبات  رفع 
فيما  اخلالفات  �سفحة  نطوي 
اإ�سفاء  اإىل  و�سنعمد  بيننا، 
الأع�ساء«،  بني  الت�سامح  روح 
اخلطوة  باأن  ينبئ  ت�سريح  يف 
قد  هادي  لـ»انتخاب«  التالية 
الرئي�س  جنل  تخلي�س  تكون 
متهيدًا  العقوبات،  من  ال�سابق 
لت�سليمه واأقربائه زمام القيادة، 
واإزاحة هادي من امل�سهد، بعدما 
ب�سكل وا�سح تهمي�س »�سقور  مت 

الإخوان امل�سلمني«.

م���ت���ى ت��ن��ت��ه��ي احل�������رب ع���ل���ى ال���ي���م���ن؟
 لقمان عبد اهلل 

�سوؤاٌل يتكرر عند اأي حترك دبلوما�سي اأو �سيا�سي، اأو جولة من جولت 
املفاو�سات، اأو زيارة مل�سوؤول خليجي، اأو ت�سريح لأحد م�سوؤويل الدول 
على  بالتكرار  امل�ستهلكة  امليدانية  اجلولت  يف  وكذلك  الكربى...، 
اجلبهات، اأو مع التطورات الداخلية يف كل من ال�سعودية واليمن. لكن 
عالقة  له  كان،  �سكل  باأّي  ا�ستمرارها،  اأو  احلرب  نهاية  اأن  احلقيقة 
بالقدرة على تكوين نظام احلكم ال�سيا�سي لليمن، وولء هذا النظام 
للمحاور الإقليمية والدولية اأو ا�ستقالل قراره، وموقفه من الق�سايا 
املوؤثرة يف الإقليم. فاملطلوب �سعوديًا اأن يبقى اليمن �سعيفًا، وُيق�ّسم 
اإىل دويالت مناطقية وقبلية تتناحر يف ما بينها، وتعمل بالتبعية 

لدول اخلليج وغريها.
على  اليمن  على  احلرب  ال�سعودية  �سّنت  التي  الأهداف  �سياغة  اإن 
اأ�سا�سها هي �سياغة ل تدع جماًل اإل لالعتقاد باأن ال�سعودية تريد 
وفق  يعمل  تبعية  بنظام  والإتيان  اهلل«،  لـ»اأن�سار  الكاملة  الهزمية 
اأو  اإذا كان اليمن دولة مركزية  اإ�سكال حينذاك فيما  اأجندتها، ول 
دويالت متناحرة. فاملهم هو �سعف تلك الدولة، واإفقار �سعبها، حتى 
الب�سرية  موارده  من  وال�ستفادة  ا�ستقالله  يف  التفكري  له  يت�سنى  ل 
والطبيعية وموقع بالده احليوي. وعلى الرغم من الإجماع الإقليمي 
املتتالية  امليدانية  والهزائم  الع�سكري،  اخليار  ف�سل  على  والدويل 
�سلمان،  بن  ال�سعودي، حممد  العهد  اأن ويل  اإل  لل�سعودية وحلفائها، 
يف  بالده  غرق  متجاهاًل  عناده،  يف  ي�ستمر  احلكم،  بزمام  املم�سك 

امل�ستنقع اليمني، بح�سب تعبري املطلعني واخلرباء. 
الغلبة  منطق  عن  البتعاد  ال�سعوديون  امل�سوؤولون  ي�ستطع  مل 
واملالية  ال�سيا�سية  التكلفة  ميزان  يف  وهم  والنكار،  وال�ستئثار 
والع�سكرية حا�سرون للم�سي يف احلرب مهما بلغت خطورة تاأثريها 
قائمة  ال�سعودية  ال�سيا�سة اخلارجية  فاإن  اقت�سادهم. كذلك،  على 
على ا�ستجداء ال�سرعية الدولية لك�سب احلرب على اليمن، باعتبار 
باأ�سره.  الإقليم  ليطال  يتو�سع  وتاأثريها  وجودية،  حاجة  الأخرية 
الغربية  الدول  دعم  على  احلفاظ  يف  ال�سعودي  النظام  جنح  وقد 
واإن  لعملياته،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  راأ�سها  وعلى  الكربى، 
بكلفة باهظة جدًا. وعلى الرغم من ال�سخب املعاِر�س الذي �ساحب 
زيارة ابن �سلمان لكل من لندن ووا�سنطن، اإل اأن احلفاوة والرتحيب 
والتفاقات التي خرج بها توؤكد اأن الغرب ينافق يف دعوته اإىل حّل 

النزاع يف اليمن بالطرق ال�سيا�سية. 
ياأخذ دوره  بلد غني  اإىل  اليمن  ال�سعودية من حتول  تبقى اخل�سية 
اإذ  اململكة،  قيادة  اأعني  اأمام  ماثاًل  هاج�سًا  الإقليم  يف  الطليعي 
على  �سيكونان  و�سيادته  اليمن  غنى  اأن  الريا�س  يف  الأمراء  يعتقد 
الدرا�سات  من  الكثري  الأخرية  الآونة  يف  ُن�سر  وقد  مملكتهم.  ح�ساب 
اأن  اأمريكيون،  ومنهم  اقت�ساديون،  خرباء  فيها  اأكد  التي  والأبحاث، 
يف  الكربى  القت�سادات  �سمن  من  ي�سبح  اأن  باإمكانه  الفقري  اليمن 
العامل يف وقت قيا�سي، حال خروجه من التحديات احلالية، وذلك 
اخلارطة  على  ال�سرتاتيجي  واملوقع  الطبيعية  الرثوات  لمتالكه 
العاملية، وا�ستحواذه على املقومات القت�سادية واجلغرافية املوؤّهلة 

لذلك، وهي على النحو الآتي: 
من  لقربه  العامل،  يف  ا�سرتاتيجي  ميناء  ثاين  عدن،  ميناء   1-
فقط  تن�سيُطه  يتطلب  املندب(.  )باب  العاملية  التجارة  ع�سب 
باأن  علمًا  مطلقة،  ب�سفافية  التجارية  املناف�سة  جمال  يف  و�سَعه 
التي  ال�سني  العامل ترغب يف ال�ستثمار فيه، ومنها  العديد من دول 
ال�ستثمارية  امليناء  وُتقّدر عائدات  لذلك.  ا�ستعدادها  اأخريًا  اأبدت 
يف حال ت�سغيله مبئات املليارات من الدولرات، كما اأن باإمكانه توفري 
تطوير  �ساأن  ومن  وغريهم.  اليمنيني  من  الآلف  ملئات  عمل  فر�س 
ميناء عدن، وبقية املوانئ اليمنية على خليج عدن والبحر العربي 
الرتانزيت  اأكرب حمطات  ال�ساحلي، جعلها واحدة من  على المتداد 

العاملية، مبا ي�ساهي �سبه القارة الهندية ودول �سرق اآ�سيا. 
من  تتفوق  والتي  الأحمر،  البحر  يف  اليمنية  املوانئ  ميزة   2-
هي  الأفريقي،  والقرن  وال�سودان  ال�سعودية  موانئ  على  خاللها 
اأن  ميكن  اللذين  وال�سليف،  احلديدة  ميناءي  منها  �سيما  ل  العمق، 
ترانزيت  كعائدات  الدولرات،  مليارات  ع�سرات  ا�ستثمارهما  َيُدرَّ 

فقط.
خمزون  على  لل�سعودية  املحاذية  اجلوف  حمافظة  احتواء   3-
بذريعة  فيه  ال�ستثمار  من  اليمنيني  ال�سعودية  منعت  هائل،  نفطي 
ال�سعودي،  اجلانب  ح�ساب  على  �سيكون  هناك  النفط  ا�ستخراج  اأن 

بالإ�سافة اإىل الكت�سافات النفطية الواعدة يف ماأرب وح�سرموت. 
من  بديل  اإيجاد  اإىل  اأخرى  خليجية  ودول  ال�سعودية  �سعي   4-
عرب  النفط  لت�سدير  بحري  منفد  على  للح�سول  هرمز،  م�سيق 
خمطط  عن  »ويكيليك�س«  وثائق  ك�سفت  وقد  العربي.  البحر 
ال�سعودية عرب  الأرا�سي  �سلمان( متّر من  لبناء قناة )قناة  �سعودي 

ح�سرموت، وت�سّب يف بحر العرب بطول 2000 كلم.
لها يف  العظمى، وتلك احلليفة  الدول  اإذًا، هي ميزات حيوية تغري 
ُربط  التي  ال�سعودية  منها  خ�سو�سًا  والت�سلط،  بالهيمنة  الإقليم، 
تربطها  والتي  واإخ�ساعه،  اليمن  على  بالو�ساية  تاريخيًا  بقاوؤها 
رابطة ع�سوية بامل�سروع الأمريكي الذي اأُحبطت الكثري من خططه 
يف �سوريا والعراق، يف حني اأن غالبية ال�سعب اليمني ترى اأن املوقع 

الطبيعي لبالدها هو يف مقدمة املت�سدين لذلك امل�سروع.

ق�����ط�����اع غ����������زة.. ج����ي����ب ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ت���ن���ه�������س���ه احل����������روب وال���ف���ق���ر

من الفعاليات التي �سهدتها �سنعاء مبنا�سبة الذكرى الثالثة للعدوان )اأ ف ب (
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 �سيح�سل عمال ا�ستادات بطولة كاأ�س العامل
يقارب مــا  على  قطر  يف   2٠22 الــقــدم   لــكــرة 
املقبلني، العامني  ــدار  م على  دولر  ماليني   5 
التي وال�سعوبات  التوظيف  ر�سوم  عن   تعوي�سًا 

 .عرفوها من قبل
 و�ستعّو�س اللجنة العليا للم�ساريع والإرث –

التحتية البنية  تقدمي  عن  امل�سوؤولة   اللجنة 
العاملني املقاولني  من  عدد  على  العامل،   لكاأ�س 

.»يف م�ساريعها كجزء من نظام »الدفع ال�سامل
للم�ساريع العليا  للجنة  العام  الأمــني   وقال 

را�سخ اعتقاد  »لدينا  الــذوادي:  ح�سن   والإرث 
اأن تكون العامل 2٠22 ميكن  كاأ�س   باأن بطولة 
من الأخرى  والأجزاء  قطر  يف  للتغيري   حافزًا 
معقدة ق�سية  التوظيف  ر�سوم  وُتَعّد   العامل. 
اللجنة اتفقت  ــك  ذل ورغـــم  كــبــري،  ــدٍّ  ح  اإىل 
مقاولينا من  والعديد  والإرث  للم�ساريع   العليا 
اآلية ل�سمان ح�سول عمالنا على تعوي�س  على 
عند واجهوها  قد  كانوا  رمبا  التي   ال�سعوبات 

.»القدوم اإىل قطر من اأجل العمل
التقرير يف  املو�سحة  الإجنــــازات   وتظهر 

وطرفني الرئي�سيني  الأربعة  املقاولني   التزام 
،2٠١7 خــالل  معهما  التعاقد  جــرى   اآخــريــن 
املقاول  – خالد  بــن  حمد  �سركة  وافــقــت   اإذ 
 الرئي�سي يف ا�ستاد لو�سيل – على تعوي�س مبلغ
 2.7 مليون ريال قطري لـ ١5٠٠ عامل يف �سكل
قطريًا ريــاًل   ١5٠ مببلغ  خا�س  م�سروع   بدل 
 �سهريًا. ويتوقع اأن يت�ساعف هذا الرقم خالل

.ال�سهر الـ ١2 املقبلة مع تزايد العمالة

)ا�ستاد توبرو  اآنــد  لر�سن  �سركة   وتتبعها 
الثمامة(، )ا�ستاد  اجلابر  جمموعة   الريان(، 
الدوحة( ميناء  )م�سروع  برتو�سريف   �سركة 
تولفرز هما  معهما،  متعاقد  ــران  اآخ  وطرفان 
 ومان فور�س. وقد نتج من هذا اللتزام ح�سول
 ١7٠٠ عامل عام 2٠١7 – ما ي�ساوي ١٠ باملئة
للم�ساريع العليا  اللجنة  يف  العاملة  القوى   من 
ريال ماليني   3 يبلغ  تعوي�س  على   –  والإرث 

 .قطري
مقاولني �سبعة  تعهد  ـــك،  ذل عــلــى   عـــالوة 

باللجنة الإن�ساء  م�ساريع  ملف  يف   اإ�سافيني 
ريال ماليني   9 بدفع  والإرث  للم�ساريع   العليا 

قبل دولر(  مليون   2.4( اإ�ــســافــيــة   قــطــري 
2٠2٠.

قطب، حممود  قال  التقرير،  على   وتعليقًا 
 املدير التنفيذي يف اإدارة رعاية العمال التابعة
التقدم »رغم  والإرث:  للم�ساريع  العليا   للجنة 
اإىل اأُحرز يف 2٠١7، نحن نتطلع بالفعل   الذي 
 2٠١8 وما بعده عندما ن�سل اإىل ذروة الأيدي
 العاملة«. واأ�ساف: »وي�سمل هدفنا العام املقبل
وموا�سلة املقاولني  مع  التعاون  يف   ال�ستمرار 
متكينهم ل�سمان  العمال  اإىل  للو�سول   اللتزام 

.»يف م�ساريعنا

كلوب يــورجــن  الأملـــاين  اأ(-  ب  )د   –  لندن 
لديه كان  الإجنليزي  لليفربول  الفني   املدير 
اأبطال لدوري  الثمانية  دور  قرعة  قبل   �سعور 
.اأوروبا، وا�ستجاب اله كرة القدم لهذا ال�سعور

�سيتي مان�س�سرت  فريق  ليفربول   وي�ست�سيف 
يف الأربعاء  غدا  الإجنليزي،  الــدوري   مت�سدر 
اأوروبا على اأبطال  لدوري  الثمانية  دور   ذهاب 

.ملعب انفيلد
 هذه هي اأول مباراة جتمع فريقني اإجنليزيني

منذ الأبــطــال  لــدوري  الق�سائية  الأدوار   يف 
.�سبع �سنوات، لكن هذا مل يفاجئ كلوب

“لقد لناديه  الر�سمي  للموقع  كلوب   وقــال 
اإنه احلقيقة،  هي  هذه  ولزلــت  قبل  من   قلتها 
من فريقا  تــواجــه  اأن  القرعة  يف  �سائع  ــر   اأم

.“جريانك، لكن ب�سراحة ل اكرتث
 واأ�ساف “الو�سع مماثل ملا كان عليه من قبل،

 علينا اأن نواجه م�سرينا.. الآن جاء الدور على
الفوز الفريقان  واقت�سم  �سيتي”.   مان�س�سرت 
 خالل مواجهتيهما يف املو�سم احلايل من الدوري

.الإجنليزي، حيث فاز كل منهما على اأر�سه
بخم�سة ليفربول  فــريــق  �سيتي   واكت�سح 

 اأهداف دون رد يف ايلول/�سبتمرب املا�سي، لكن
من اأربعة  اأن  اإذ  خادعة  تكون  قد   النتيجة 
 هذه الأهداف جاء بعد طرد املهاجم ال�سنغايل

.لليفربول �ساديو ماين يف ال�سوط الأول
كانون منت�سف  يف  �سيتي  من  ليفربول   وثــاأر 

.ثان/يناير وفاز عليه 4 3/ ي مواجهة مثرية
 الغزارة التهديفية �سعار الفريقني يف املو�سم

الـ١٠٠ حاجز  منهما  كل  تخطى  حيث   احلايل 
املو�سم يف  امل�سابقات  جميع  م�ستوى  على   هدف 

.احلايل
الدوري يف  هجوم  خط  اأقوى  �سيتي   وميتلك 

�سجل فيما  هدفا   88 �سجل  حيث   الإجنليزي 
اأوروبـــا اأبــطــال  دوري  يف  هدفا   28  ليفربول 
.لي�سبح �ساحب اأقوى خط هجوم يف البطولة

 وتــوهــج الــنــجــم املــ�ــســري حمــمــد �ــســالح يف

هدفا  37 و�سجل  املو�سم  هذا  ليفربول   �سفوف 
تعاونه ظل  يف  امل�سابقات  جميع  م�ستوى   على 
روبرتو والــربازيــلــي  مــاين  �ساديو  مــع   املثمر 

.فريمينو يف خط الهجوم
 وقال الإ�سباين بيب جوارديول مدرب �سيتي
رائعون اإنهم  اإيقافهم،  ميكن  ل  .““الثالثي 

ليفربول بها  يلعب  التي  “الطريقة   واأ�ساف 
ميتلكون ذلــك،  نــدرك  لنا،  بالن�سبة   معقدة 
.“ال�سرعة، اإنهم رائعون وهذا اأمر �سعب علينا

 واأ�سار “لكنها مباراة يف دور الثمانية لدوري
 الأبطال ول ميكن توقع خو�س مباراة �سهلة يف

.“هذه املرحلة
الذهبي املــربــع  بــلــوغ  يف  ليفربول  ــاأمــل   وي

هزميته منذ  الأوىل  للمرة  القارية   للبطولة 
على يد ت�سيل�سي يف .2٠٠8

له ي�سبق  الذي مل  �سيتي   ومن جانبه يطمح 
 الفوز بالدرة الأوروبية، يف بلوغ املربع الذهبي

بعدما اأعـــوام  ثالثة  ــر  اأخ يف  الثانية   للمرة 
 �سقط على يد ريال مدريد الإ�سباين يف .2٠١6
 وتوج �سيتي بلقب كاأ�س رابطة املحرتفني وبات
 على اأعتاب ح�سم لقب الدوري الإجنليزي، لذا

.يرى كلوب اأنهم مر�سحون للفوز غدا
اأن ليفربول �سريفع راية  ولكن هذا ل يعني 

.ال�ست�سالم
طيبة نتيجة  حتقيق  “ميكننا  كلوب   وقــال 

�سعبة مباراة  لكنها  تاأكيد،  بكل  ملعبنا   على 
.“متاما

“اإنها مباراة كما ينبغي اأن تكون يف  واأ�ساف 
يف متمثل  قويا  فريقا  �سنواجه  الثمانية،   دور 

.“مان�س�سرت �سيتي
فريق ــه  اأن اجليد  “ال�سيء  بالقول   وختم 

اجليد بــالــ�ــســيء  لي�س  لكنه  جــيــدا،   نــعــرفــه 
 لإجنلرتا لأن فريقا واحدا فقط �سيبلغ املربع

.“الذهبي، �سنبذل ق�سارى جهدنا

دوالر ماين   5 ي�سردون   2022 مونديال  عمال 

 ي���ورج���ن ك��ل��وب امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ي��ف��رب��ول االإجن���ل���ي���زي ك��ان 
اأوروب����ا اأب��ط��ال  ل����دوري  الثمانية  دور  ق��رع��ة  ق��ب��ل  ���س��ع��ور  ل��دي��ه 

جم�����ددًا ال���ق���م���ة  يف  ن��������ادال 

 كما كان منتظرًا بعد اخلروج املبكر لل�سوي�سري روجيه فيديرر من دورة
اإنديان ويلز  ميامي، ثانية دورات املا�سرتز هذا املو�سم، بعد توديعه دورة 
 اأي�سًا، ا�ستعاد الإ�سباين رافايل نادال �سدارة الت�سنيف العاملي لالعبي كرة
منذ يلعب  مل  الإ�سباين  باأن  علمًا  غرميه،  ح�ساب  على  املحرتفني   امل�سرب 
 ان�سحابه من ربع نهائي بطولة اأو�سرتاليا، اأوىل البطولت الأربع الكربى،

.يف كانون الثاين
ن�سف بلوغه  بعد  �سباط   ١9 يف  ال�سدارة  اعتلى  الذي  فيدرر   و�سقط 

وخرج ميامي،  يف  الأوىل  مباراته  يف  الهولندية،  روتــردام  دورة   نهائي 
من ال�ساعد  كوكيناكي�س  ثانا�سي  الأو�سرتايل  يد  على  الثاين  الــدور   من 

.الت�سفيات، ما اأفقده لقب الدورة و�سدارة الت�سنيف العاملي يف اآن واحد
 من جانبه، تقدم الأمريكي جون اأي�سرن الذي حقق اأهم األقابه يف ميامي،

 وهو الأول يف دورات الألف نقطة يف �سن الثانية والثالثني، ثمانية مراكز
التا�سعة يف نادي الع�سرة الأوائل، و�سعد و�سيفه الأملاين يف  اإىل املرتبة 
ح�ساب على  الرابع  املركز  اإىل  واحــدة  درجــة  زفرييف  األك�سندر   ميامي 
اأف�سل من  واحــدة  درجــة  بعد  على  وبــات  دمييرتوف،  غريغور   البلغاري 

.ت�سنيف بلغه يف 6 ت�سرين الثاين 2٠١7
:ترتيب امل�سنفني الع�سرة الأوائل -

١- الإ�سباين رافايل نادال 877٠ نقطة
2- ال�سوي�سري روجيه فيديرر 867٠

3- الكرواتي مارين �سيليت�س 4985
4- الأملاين األك�سندر زفرييف 4925

5- البلغاري غريغور دمييرتوف 4635
6- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 447٠

7- النم�سوي دومينيك تييم 3665
8- اجلنوب اأفريقي كيفن اأندر�سون 339٠

9- الأمريكي جون اأي�سرن 3١25
١٠- البلجيكي دافيد غوفان 3١١٠

دورة بلقب  جة  املتوَّ �ستيفنز  �سلون  الأمريكية  دخلت  ال�سيدات،   ولدى 
.ميامي نادي الع�سر الأوليات للمرة الأوىل يف م�سريتها

 وتقدمت �ستيفنز )25 عامًا( ثالث مراتب اإىل املركز التا�سع بعد فوزها
التي عامًا(   2٠( اأو�ستابنكو  يلينا  الالتفية  على  ميامي  دورة  نهائي   يف 

.احتفظت باملركز اخلام�س
:ترتيب امل�سنفات الع�سر الأوليات -

١- الرومانية �سيمونا هاليب 8١4٠ نقطة
2- الدامناركية كارولين فوزنياكي 679٠
3- الإ�سبانية غاربيبي موغوروت�سا 597٠

4- الأوكرانية اإيلينا �سفيتولينا 563٠
5- الالتفية يلينا اأو�ستابنكو 56١١

6- الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا 473٠
7- الفرن�سية كارولني غار�سيا 4625

8- الأمريكية فينو�س وليام�س 4277
9- الأمريكية �سلون �ستيفنز 3938
١٠- الت�سيكية برتا كفيتوفا 327١

على اجلن�سية  االعتداءات   ف�سائح 
االأطفال يف الكرة االأرجنتينية تتواىل

اأن الأرجنتني  يف  ق�سائية  م�سادر  ك�سفت  اأ(-  ب  )د  اآير�س    بوين�س 
 اإحدى املنظمات املدنية يف البالد تقدمت ب�سكوى ر�سمية للق�ساء مطالبة
الأرجنتيني بليت  ريفر  نــادي  يف  �سباب  لعبني  تعر�س  يف   بالتحقيق 

لالعتداء اجلن�سي يف الفرتة ما بني عامي 2٠٠7 و.2٠١١
يف العنف  �سحايا  م�ساعدة  منظمة  ممثل  كالزي،  بوين  اندري�س   وقال 

 الأرجنتني، التي تقدمت بال�سكوى للجهات الق�سائية، اأن الق�سية ت�ستند
تعر�سوا لعبني  ثالثة  على  تعرفت  التي  الطبيبات  اإحــدى  �سهادة   اإىل 
 لالعتداء اجلن�سي وكانوا يعي�سون يف مقرات الإقامة اخلا�سة بنادي ريفر

.بليت، اأحد اأ�سهر الأندية يف الأرجنتني
 وقالت �سحيفة “ل نا�سيون” الأرجنتينية اأن م�سوؤويل منظمة م�ساعدة

 �سحايا العنف تلقوا معلومات تفيد بوجود حالت العتداء املذكورة يف
.ريفر بليت

خالل و2٠١١   2٠٠7 عامي  بني  ما  الفرتة  اإىل  الق�سية  هذه   وتعود 
بليت، خو�سيه ماريا اجويالر )2٠٠١ / نادي ريفر  رئي�سي   فرتتي ولية 

.)2٠٠9( ودانييل با�ساريال )2٠٠9 / 2٠١3
اأيام من �سكوى اأخرى  وظهرت ال�سكوى اخلا�سة بنادي ريفر بليت بعد 

بنادي النا�سئني  قطاعات  يف  لعبني  �سبعة  تعر�س  حول  للق�ساء   قدمت 
ت�ستغل �سبكة  يد  على  اجلن�سي  لالعتداء  الأرجنتيني   اندبيندينتي 

.الأطفال يف اأعمال منافية لالآداب



لندن ـ )اململكة املتحدة( ـ )اأ ف ب( – دعت 
ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئي�سة 
حكومتها لجتماع طارئ اخلمي�س ملناق�سة رد 
املفرت�س  الكيميائي  الهجوم  على  لندن  فعل 
يف �سوريا، بح�سب ما اعلنت الربعاء رئا�سة 

احلكومة الربيطانية.
احلكومة  رئا�سة  با�سم  متحدثة  وقالت 
دعوة  قررت  ماي  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
على  الرد  “ملناق�سة  لندن  اىل  الوزراء 

الحداث التي �سهدتها �سوريا”.
تلغراف”  “ديلي  �سحيفة  واأعلنت 
تلقت  بريطانية  غوا�سات  باأن  الربيطانية، 
اأوامر بالتحرك للم�ساركة يف توجيه �سربة 

ل�سوريا.
رئي�سة  تلغراف” اأن  “ديلي  �سحيفة  وقالت 
اأعطت  ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء 
بالتحرك  الربيطانية  للغوا�سات  اأوامرها 
ا�ستعدادا ل�سن هجمات �سد اجلي�س ال�سوري 

قد تبداأ يف وقت مبكر من م�ساء اخلمي�س.
بعد  تتو�سل  مل  ماي  اأن  ال�سحيفة  وتوؤكد 
�سربات  لأي  الن�سمام  ب�ساأن  نهائي  لقرار 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات  بجانب  ع�سكرية 

ردا على الهجوم الكيميائي املزعوم.

اأن  اإىل  لل�سحيفة،  واأ�سارت م�سادر حكومية 
لت�سبح  �سروري  هو  ما  كل  تبذل  بريطانيا 
من  توماهوك  �سواريخ  اإطالق  على  قادرة 

الغوا�سات �سد اأهداف ع�سكرية يف �سوريا.
ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئي�سة  وقالت 
م�ساركة  على  للموافقة  م�ستعدة  اإنها  ماي 
“الهجوم  على  ردا  ع�سكري  عمل  يف  بالدها 
على  احل�سول  بدون  �سوريا،  يف  الكيميائي” 

تاأييد من الربملان.

“بي. الربيطانية  الإذاعة  هيئة  ونقلت 
ماي  ت�سريحات  الأربعاء،  اليوم  بي.�سي”، 
باأن  ا�سمها،  تذكر  اأن  دون  م�سادر،  عن  نقال 
اململكة املتحدة م�ستعدة للم�ساركة يف تدخل 
ع�سكري ردا على الهجوم الكيميائي املزعوم 

يف �سوريا.
رو�سيا  ا�ستخدام  الربعاء  ماي  وانتقدت 
المن  ملجل�س  قرار  �سد  للفيتو  “ال�سادم” 
يف  دولية  حتقيق  جلنة  بت�سكيل  الدويل 

ا�ستخدام ا�سلحة كيميائية يف �سوريا.
وقالت ماي “لقد �سدمني ذلك، ولكنني ل�ست 

متفاجئة”.
�سد  الفيتو  اىل  الثالثاء  رو�سيا  وجلاأت 
املتحدة  الوليات  تدعمه  قرار  م�سروع 
دولية  حتقيق  “اآلية  ت�سكيل  لعادة 
م�سرتكة” للتحقيق يف الهجمات الكيميائية 

يف �سوريا وحتديد امل�سوؤولني عنها.
قرار  م�سروع  بدورها  وا�سنطن  رف�ست  كما 
رو�سيا يتعلق بالهجوم الكيميائي املزعوم يف 

الغوطة ال�سرقية قرب دم�سق.
و�سركائنا  حلفائنا  مع  “نعمل  ماي  وا�سافت 
حدث  ما  حول  تفاهم  اىل  ب�سرعة  لن�سل 
على الر�س. وجميع املوؤ�سرات تدل على ان 

النظام ال�سوري م�سوؤول”.
ال�سلحة  “ا�ستخدام  ان  واعتربت 
حما�سبة  بدون  مير  ان  ميكن  ل  الكيميائية 
كيفية  على  املقربني  حلفائنا  مع  �سنعمل   ..

�سمان حما�سبة امل�سوؤولني”.
ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س  واجرى 
وماي  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  ونظريه 
مكاملة هاتفية م�سرتكة الثالثاء ملناق�سة رد 

املجتمع الدويل على الهجوم املفرت�س.
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اليمن” يف  الدفتريا  مبر�ص  وفاة   84 ر�سد  تعلن  العاملية”  ال�سحة 

و�سعودّيٍة م�سرّيٍة  ل�سغوٍط  االن�سياع  رف�ست  حما�ص  اأب��ي��ب:   تل 
االإ�سراتيجّية ومن�ساآتها  احلركة  قادة  با�ستهداف  يتوّعد  واالحتال 

الجتماع ت��دع��و  ال����وزراء  ورئي�سة  ���س��وري��ا..  ���س��وب  غ��وا���س��ات  حت��رك   بريطانيا 
ع�سكري عمل  يف  امل�ساركة  على  للموافقة  وم�ستعدة  اخلمي�ص  حلكومتها   ط���ارئ 

اليمن/ الأنا�ضول
الثالثاء،  اليوم  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت 
يف  الدفترييا  مبر�ض  وفاة  حالة   84 ر�ضدت  اأنها 

اليمن، منذ اأكتوبر/ ت�ضرين الأول 2017.
وذكرت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة، يف تقرير 
ح�ضلت الأنا�ضول على ن�ضخة منه، اإنه مت ت�ضجيل 
هذه احلالت يف 20 حمافظة من اأ�ضل 23، ويف 191 

مديرية من اأ�ضل 333.
اأي�ضا ر�ضد 1516 حالة  “مت  اأنه  التقرير  واأفاد 

اإ�ضابة بهذا املر�ض يف تلك املحافظات”.
واحلديدة  )و�ضط(،  اإب  حمافظتي  اأن  وك�ضف 
فيها  انت�ضر  التي  املحافظات  اأكرث  هما  )غرب(، 

املر�ض.
وموؤخرا، اأطلقت وزارة ال�ضحة اليمنية، حملة 
حماولة  يف  الدفترييا،  مر�ض  �ضد  للتطعيم  وا�ضعة 
لتفادي انت�ضار متزايد للمر�ض، وا�ضتهدفت اأكرث من 

2.6 مليون طفل.
“الدفترييا” عرب جرثومة تدعى  وينتقل مر�ض 
اأ�ضا�ضي الفم  “الوتدية اخلناقية”، وي�ضيب ب�ضكل 
فرتة  ومتتد  اجللد،  واأحياًنا  والأنف،  والعينني 

ح�ضانة املر�ض من يومني اإىل 6 اأيام.
مع  اليمن،  يف  املر�ض  هذا  انت�ضار  ويتزامن 

اأبريل/ني�ضان  اأواخر  منذ  الكولريا،  وباء  تف�ضي 
األفني و200  اأ�ضفر عن وفاة اأكرث من  2017، الذي 
حالة، فيما جتاوزت احلالت التي ي�ضتبه اإ�ضابتها 
لل�ضحة  �ضابقة  تقارير  وفق  حالة،  مليون  باملر�ض 

العاملية.
ومنذ نحو 3 اأعوام، ت�ضهد اليمن حرًبا عنيفة بني 
القوات احلكومية املوالية للرئي�ض عبد ربه من�ضور 

بقيادة  العربي  التحالف  بقوات  امل�ضنودة  هادي، 
“احلوثي”  ال�ضعودية من جهة، وم�ضلحي جماعة 

من جهة اأخرى.
اإن�ضانية و�ضحية  اأو�ضاًعا  هذه احلرب  وخلفت 
كبري  عدد  واإغالق  الأوبئة  تف�ضي  اإىل  اأّدت  �ضعبة، 
اأفقر  من  تعد  التي  البالد  يف  ال�ضحية  املرافق  من 

دول العامل.

 ك�ضفت اليوم الأحد م�ضادر �ضيا�ضّية، ُو�ضفت باأّنها 
اأّن  عن  النقاب  ك�ضفت  اأبيب،  تل  يف  املُ�ضتوى  رفيعة 
م�ضر واململكة العربّية ال�ضعودّية مُتار�ضان ال�ضغوط 
ال�ضتفزازات  لوقف  غّزة  قطاع  يف  حما�ض  حركة  على 
مع  احلدود  على  الثاين  لالأ�ضبوع  ُتنظمها  التي   )!(
لهذه  الن�ضياع  رف�ضت  احلركة  لكّن  اإ�ضرائيل، 
الإ�ضرائيلّية،  الأخبار  �ضركة  اأفادت  كما  ال�ضغوطات، 

)القناتان 12 و13 يف التلفزيون العربّي(.
من  الإ�ضرائيلّي  الرتباك  مدى  وا�ضًحا  وكان 
اأّقر كبار اجلرنالت  العودة، حيُث  مظاهرات م�ضرية 
يف جي�ض الحتالل، كما نقل حُمّلل ال�ضوؤون الع�ضكرّية 
في�ضمان،  األيك�ض  اأحرونوت(،  )يديعوت  �ضحيفة  يف 
باأعداٍد  واجلرحى  القتلى  �ضقوط  ا�ضتمرار  باأّن  اأّقروا 
اأ�ضراًرا  وُي�ضبب  �ضبب  غّزة  مع  احلدود  على  كبريٍة 
الدعائّية  ال�ضيا�ضّية،  النواحي  يف  لإ�ضرائيل  ج�ضيمًة 
والعملياتّية، لفًتا اإىل اأّن قيادة اجلي�ض، وب�ضكٍل خا�ضٍّ 
القائد الّعام لهئية الأركان، اجلرنال غادي اآيزنكوط، 
اتخّذوا قراًرا بعدم الت�ضعيد لكي ل ُيف�ضدوا فرحة عيد 

الف�ضح العربّي، الذي انتهى اأم�ض ال�ضبت.
باأّنه  الأمنّية،  م�ضادر  عن  نقاًل  في�ضمان،  واأ�ضاف 
اجلي�ض  با�ضتفزاز  حما�ض  حركة  ُموا�ضلة  حال  يف 
يف  �ضيقوم  اجلي�ض  فاإّن  احلدود،  على  الإ�ضرائيلّي 
الأ�ضبوع القادم بتوجيه �ضرباٍت قوّيٍة ملن�ضاآت حما�ض 
حفرتها  التي  الأنفاق  تدمري  ذلك  يف  مبا  القطاع،  يف 
يف  ال�ضواريخ  اإنتاج  وور�ضات  وم�ضانع  احلركة، 
غّزة، كما اأّنه �ضيقوم با�ضتهداف قادة احلركة �ضمن ما 
الأحداث  املمركز يف حماولٍة لحتواء  ُي�ّضمى الغتيال 
يف  اإ�ضرائيل  ب�ضورة  حلقت  التي  الأ�ضرار  وتقليل 

الراأي الّعام العاملّي، على حّد تعبريه.
وزعمت امل�ضادر اأي�ًضا، كما اأفاد املُحّلل اأّن اجلي�ض 
ا�ضطر لإطالق النار احلّية على املُتظاهرين، لأّن عدًدا 
ل ُي�ضتهان به منهم حاولوا اجتياز ال�ضياج احلدودّي 
كانوا  الذين  اجلنود  �ضّد  “تخريبّيٍة”  اأعمال  وتنفيذ 
اإىل  الدخول  فل�ضطينّي من  اأّي  املكان ملنع  ُيرابطون يف 

الأرا�ضي الإ�ضرائيلّية.
ال�ضتنزاف”  “حرب  اأّن  اإىل  لفت  ذلك،  على  عالوًة 
اأْن  ُيكنها  ل  قواعدها  حما�ض  حركة  و�ضعت  التي 
اللعب  ترف�ض  اإ�ضرائيل  لأّن  املنوال،  هذا  ت�ضتّمر على 
وفق املبادئ التي و�ضعتها حما�ض، وبالتايل، اأ�ضاف، 
عاجاًل  �ضتقود  على احلدود،  املظاهرات  ا�ضتمرار  فاإّن 
اأّن  الطرفني، كا�ضًفا  اإىل مواجهٍة ع�ضكرّيٍة بني  اآجاًل  اأْم 
اإ�ضرائيل لي�ضت معنيًة الآن يف خو�ض املواجهة، لأّنها، 
بح�ضبه، هي التي ُتقرر متى �ضتكون املُواجهة، ولي�ض 

ا�ضتفزازات حما�ض، على حّد تعبريه.
ا�ضتمرار  اإّن  عينها،  امل�ضادر  عن  نقاًل  قائاًل،  وتابع 
وقوع القتلى وباأعداٍد كبريٍة يف �ضفوف الفل�ضطينيني، 
من �ضاأنه اأْن يزيد ويوؤجج حالة العنف على احلدود، 
وعليه، لن يكون اأمام الحتالل �ضوى اللجوء اإىل �ضرب 
يف  قادته  وا�ضتهداف  حما�ض،  حلركة  التحتّية  البنية 
فر�ضتها  التي  اجلديدة،  ال�ضتباك  قواعد  لك�ضر  غّزة 

احلركة على اإ�ضرائيل، على حّد قوله.
حممود  الفل�ضطينّية،  ال�ضلطة  رئي�ض  اأّن  وزعم 
عّبا�ض، ل يهّتم البّتة فيما يجري على احلدود مع غّزة، 
على  حافظت  املُحتّلة  الغربّية  ال�ضّفة  اأّن  على  موؤّكًدا 
باهتمام  يحظى  الذي  هو  الأمر  وهذا  والأمن،  الهدوء 
ذلك،  من  اأكرث  بْل  ل  الفل�ضطينّية،  وال�ضلطة  عّبا�ض 

اإّن عّبا�ض فرح جًدا لأّن حما�ض واإ�ضرائيل  قال املُحّلل 
تتقاتالن، يف حني اأّنه و�ضلطته يقفان موقف املُتفّرجني.
الع�ضكرّية  ال�ضوؤون  حُمّلل  قال  عينه،  ال�ضياق  يف 
اجلي�ض  اإّن  هارئيل،  عامو�ض  )هاآرت�ض(  �ضحيفة  يف 
الإ�ضرائيلّي �ضريّد على مظاهرات العودة التي ُتنّظمها 
مواقع  بق�ضف  القادم،  الأ�ضبوع  يف  حما�ض  حركة 
اأّنه  ُم�ضيًفا  اجلّو،  �ضالح  بوا�ضطة  القطاع  يف  احلركة 
“حرب  تطّور  من  جًدا  قلقون  الأمنّية  املوؤ�ض�ضة  يف 
حركة  حماولت  ت�ضتّمر  اإطارها  ويف  ا�ضتنزاف”، 
البينّية  وتخريب  احلدودّي  ال�ضياج  لخرتاق  حما�ض 
اأقامتها اإ�ضرائيل حت�ضرًيا لبناء اجلدار  التحتّية التي 

�ضّد الأنفاق.
املخابرات  يف  م�ضادر  عن  نقاًل  املُحّلل  وزعم 
اأبيب  تل  يف  الأمنّية  املوؤ�ض�ضة  اأّن  زعم  الإ�ضرائيلّية، 
ح�ضلت على معلوماٍت موؤّكدٍة مفادها اأّن حركة حما�ض 
ا�ضتعّدت لتنفيذ اأعماٍل تخريبّية يف اجلدار الذي تعكف 
الدولة العربّية على ت�ضييده، كما اأّن احلركة خططت 
لقتحام عدٍد من امل�ضتوطنات الإ�ضرائيلّية فيما ُي�ّضمى 
و�ضعها  اإىل  بالإ�ضافة  غّزة،  غالف  مُب�ضتوطنات 
وهذه  الحتالل،  جي�ض  من  جنوٍد  باأ�ضر  للقيام  خطٍط 
ة  املعلومات، اأ�ضافت امل�ضادر، هي التي األزمت القنا�ضّ

با�ضتخدام الذخرية احلّية، على حّد قول امل�ضادر.
جًدا،  ُمرتبكة  اإ�ضرائيل  فاإّن  اأمر،  من  يُكن  مهما 
اإجماٍع �ضهيوينٍّ  باملّرة وجود  مفاجًئا  يُكن  وبالتايل مل 
غّزة،  مع  احلدود  على  الـ”ُمناو�ضات”  ا�ضتمرار  باأّن 
ال�ضيا�ضّية  القيادة  �ضتدفع جي�ض الحتالل،باأوامر من 
لل�ضروع يف عدواٍن جديٍد �ضّد غّزة لإعادة قّوة الردع 

التي بداأت بالتاآكل منذ عدوان �ضيف العام 2014.

اإنهاء  يجوز  ال  ر:  ُيقرِّ االأردن   برملان 
ال�سبب ك��ان  مهما  املري�ص  ح��ي��اة 

 عمان- :
“القتل  مع  التعامل  الأردين  النواب  جمل�ض  اأ�ضدره  جديد  ت�ضريع  منع 

ب ويف احلالت املُ�ضتع�ضية. الرحيم”، املبداأ املُعَتمد يف الطِّ
من مناق�ضات قوانني لها عالقة باملُ�ضاءلة الطبية وافق النواب على  و�ضِ
ا كان ال�ضبب  اأيًّ اإنهاء حياة متلقي اخلدمة  “ل يجوز  مادة م�ضافة تقول: 

ي عليه”. ولو كان بناًء على طلبه اأو طلب ولّيه اأو الَو�ضِ
كما ل يجوز رفع اأجهزة الإنعا�ض عن ُمتلقِّي اخِلدمة اإل اإذا توّقف القلب 
ًفا كاِماًل  ا، اأو توّقفت جميع وظاِئف الدماغ توقُّ ا وِنهائيًّ �ض توّقًفا تامًّ اأو التنفُّ
ل  الَوقف  هذا  اأن  املُعاجِلني  الأطباء  وقّرر  الطبّية  للَمعايري  ِوفًقا  ا  وِنهائيًّ

رجعة عنه.
ة   وُيفرَت�ض اأن يت�ضّبب هذا الَقيد باإرباك بع�ض الربامج الطبّية اخلا�ضّ

مَبر�ضى ال�ضرطان حتديًدا.

 ال����ت����م����ي����م����ي ت����ع����ّر�����س����ت
ل��ل��ت��ح��ّر���ص اأث����ن����اء ال��ت��ح��ق��ي��ق

الق�ضائي  امل�ضت�ضار  اإىل  �ضكوى،  التميمي  عهد  الأ�ضرية  موكلة  رفعت 
الفل�ضطينية  الفتاة  تعّر�ض  يف  بالنظر  فيها  طالبته  الإ�ضرائيلية،  للحكومة 

للتحّر�ض اجلن�ضي اللفظي، خالل التحقيق معها
ذكرت �ضحيفة »اإ�ضرائيل اليوم« اأن املحامية املدافعة عن عهد التميمي، 
غابي ل�ضكي، رفعت �ضكوى اإىل امل�ضت�ضار الق�ضائي للحكومة الإ�ضرائيلية، 
بالفتاة  »اأمان«  جهاز  من  �ضابط  حتر�ض  بعدما  وذلك  مندلبليت،  اأفخاي 

الفل�ضطينية وهّددها خالل التحقيق.
وكتبت ل�ضكي يف �ضكواها اأن »التميمي املعتقلة منذ حواىل اأربعة اأ�ضهر، 
تعّر�ضت للتحّر�ض اجلن�ضي اللفظي، الذي وجهه �ضابط يف جهاز اأمان كما 
اإن  للتميمي  »قال  الأخري  اأن  اإىل  ولفتت  التحقيق«.  اأثناء  نف�ضه  عن  عّرف 
اأن  قبل  جميالن،  الزرقاوين  وعينيها  الأ�ضقر  �ضعرها  واإن  مالئكي  وجهها 

يهّددها باعتقال اأفراد اأ�ضرتها واأقربائها يف حال مل تتجاوب معه«.
حتّر�ضاً  الكالم  هذا  مثل  »ُيعترب  القانون،  بح�ضب  اأنه  اأكدت  لك�ضي 
جن�ضياً من قبل اأ�ضحاب ال�ضلطة واملن�ضب، وي�ضّبب حرجاً وعدم ارتياح 
باعتقال  الفل�ضطينية  املنا�ضلة  هّدد  »ال�ضابط  اأن  واأ�ضافت  ملوكلتها«. 
يف  وقالت  ال�ضمت«.  بالتزام  احلق  اإىل  باللجوء  ا�ضتمّرت  حال  يف  اأقاربها، 
اأنه جرى يف  التميمي ال�ضمت، رغم  التزمت  التحقيق  اإنه »خالل  ال�ضكوى 

ظروف خرقت حقها كقا�ضر«.
�ضفقة  اإىل  التميمي،  عن  الدفاع  حمامو  تو�ضل  اأ�ضبوعني  قبل  اأنه  ُيذكر 
مع النيابة الع�ضكرية الإ�ضرائيلية خالل جل�ضة يف حمكمة عوفر غربي رام 
التميمي  وكانت  ال�ضجن.  يف  اأ�ضهر  ثمانية  الأ�ضرية  مبوجبها  تق�ضي  اهلل، 
قد اعُتقلت، يف كانون الأول من العام املا�ضي، بتهمة العتداء على جنود 
العدو وطردهم من اأمام منزل عائلتها يف بلدة النبي �ضالح، �ضمال غرب رام 
اهلل. كذلك، ُحكمت والدتها ناريان التميمي بثمانية اأ�ضهر �ضجن، بالإ�ضافة 
اتهامها  بعد  وذلك  اأمريكي،  دولر   1800 اإىل  ت�ضل  مالّية  غرامة  دفع  اإىل 

»بتحري�ض ابنتها« �ضد جنود الحتالل.

اهلل  ح�����س��ب��ن��ا 
الوكيل  ون��ع��م 
اليمن �سفر   يف 
ال�����س��وم��ال يف 
هو  عالق  اليمن  ابناء  احد 
ال�سومال  مطار  يف  وزوجته 
ا�سهر  ويف  مري�سه  وزوجته 
ال�سفري  من  طلب  احلمل 
ال�سفري  رد  وكان  �سمانه 
العالق  املواطن  لهذا  اليمني 
يف املطار« اأنا م�س خدام عند 

اأبوك«
ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل

طبعا زوجة هذا الخ اليمني 
حدث لها اإنها اأ�سقطت اجلنني 

اللي يف بطنها !
يا  ودورك  عملك  ماهو  اذن 

�سعادة �سفرينا ...!
اأ�سعد العبديل

جنحت �سنعاء يف اإر�سال ر�سالتها »ال�سامتة« اإىل »املعنيني«، 
ت�ستهدف  نوعها،  من  الأوىل  هي  »حتذيرية«،  عملية  عرب 
الدولية يف  املياه  اأثناء عبورها  �سعودية  ناقلة نفط  فيها 
النفط  حامالت  نوع  من  اأنها  اأم�س  تبنّي  الأحمر،  البحر 
العمالقة. الر�سالة تخطت الريا�س وو�سلت اإىل وا�سنطن 
املائي  املمر  تهديد  خطر  على  جمددًا  ا�ستفاقت  التي 

الدويل ذي الأهمية ال�سرتاتيجية
العمليات  مبلف  املعنيني  اليمنيني  امل�سوؤولني  بح�سب 
�سنعاء  يف  اإ�سرار  ثمة  الأحمر،  البحر  يف  الع�سكرية 
اأول  ال�سعودية،  النفط  ناقلة  �سرب  ر�سالة  ت�سل  اأن  على 
اليمن  على  باحلرب  القرار  اأ�سحاب  ويعيها  اأم�س،  من 
�ست�سهد  املقبلة  الأيام  فاإن  »واإل  والريا�س  وا�سنطن  يف 
ب�سيغة  ل  امل�سابهة،  العمليات  و�ستتكرر  خطريًا  ت�سعيدًا 
حتذيرية فح�سب، بل �سيكون الثمن كبريًا«. بالن�سبة اإىل 
اإ�سهار  املطلوب  »الأخبار«، كان  اإىل  م�سادر مينية حتدثت 
لدى  اأن  مفادها  ر�سالة  لإي�سال  الأحمر،  البحر  ورقة 
�ستجرب  التي  املوؤملة  الأوراق  من  الكثري  اليمنية  القيادة 
املعنيني دوليًا، واأمريكيًا بالتحديد، على عدم جتاهل ملف 
ثمن  اأن  »ال�سامتني«  اأولئك  واإدراك  ال�سعودي،  العدوان 
جمزرة  واآخرها  العدوان،  يرتكبها  التي  واملجازر  احل�سار 
حد  يو�سع  مل  »اإذا  اجلميع  ويطاول  �سريتفع  احلديدة، 

للغطر�سة ال�سعودية«.
معربًا  اليمنية،  العملية  على  الأبي�س  البيت  علق  واأم�س، 
عن »انزعاج بالغ« للوليات املتحدة من ت�سعيد احلرب يف 
اليمن »مبهاجمة �سفينة جتارية يف باب املندب اأحد اأكرث 
ممرات ال�سحن يف العامل ازدحامًا«. ودعا البيت الأبي�س، 
ال�سراع  ت�سعيد  »وقف  اإىل  اهلل«  »اأن�سار  حركة  بيان،  يف 
جهة  اأي  عن  ي�سدر  مل  اأنه  علمًا  احلوار«،  التزام  واإبداء 
على  تعليق  ع�سكرية،  اأو  دبلوما�سية  �سواء  �سنعاء،  يف 

احلادثة.
الذي  املندب  باب  يف  جرى  الهجوم  اأن  وا�سنطن  اعتبار 
ال�سحن  ممرات  اأكرث  بـ»اأحد  الأبي�س  البيت  بيان  و�سفه 

املياه  يف  ح�سل  الهجوم  اأن  برغم  العامل«،  يف  ازدحامًا 
وعلى  احلديدة،  مدينة  قبالة  الأحمر  للبحر  الدولية 
اإ�سارة وا�سحة  يعد  املندب،  باب  م�سافة بعيدة من م�سيق 
يتهدد  قد  مبا  الت�سعيد  خلطورة  الأمريكيني  اإدراك  على 
راأي  لديها  فكان  الريا�س،  اأما  الكربى.  الدول  م�سالح 
الفالح  خالد  الطاقة  وزير  قلل  حيث  ال�ساأن،  بهذا  اآخر 
»لن  العملية  اأن  اإىل  الطماأنة  حماوًل  الهجوم،  اأهمية  من 
النفط«.  اإمدادات  تعطل  اأو  القت�سادي  بالن�ساط  توؤثر 
قال  اأم�س،  »تويرت«،  يف  ح�سابه  على  للفالح  تغريدة  ويف 
اإن »ما تعر�ست له ناقلة النفط غرب ميناء احلديدة من 
للتاأثري  اإل حماولة يائ�سة  اإرهابي حوثي، ما هي  اعتداء 

باأمن املالحة الدولية«.
لكن ت�سريحات الفالح، املقّللة من خطورة احلادثة، بدت 
من  املتخّوفة  الأبي�س  البيت  ت�سريحات  مع  متعار�سة 
املتحدث  الدويل، وكذلك ت�سريحات  املمر  الت�سعيد قرب 
الذي  املالكي،  تركي  اليمن  �سد  العربي«  »التحالف  با�سم 
تهدد  احلوثي  »ميلي�سيات  اأن  من  التحذير  اأم�س  كرر 
واأعلن  املندب«.  باب  وم�سيق  الأحمر  البحر  يف  املالحة 
املالكي ا�ستهداف طريان »التحالف« ملعامل »ت�سنيع زوارق 

مفخخة« يف احلديدة.
عملية  اأن  لـ»الأخبار«  ك�سف  مطلعًا  مينيًا  م�سدرًا  اأن  اإل 
بحر  ــ  بر  ب�ساروخ  جرت  ال�سعودية  النفط  ناقلة  �سرب 
طريق  من  ولي�س  حمليًا،  املطور   »1 »مندب  طراز  من 
الزوارق املفخخة. وعلق امل�سدر على كالم املتحدث با�سم 
)اأم�س(  اليوم  »غارات  اإن  بالقول  ال�سعودي  »التحالف« 
القوة  امتالك  موؤكدًا  هدف«،  اأي  ت�سب  مل  احلديدة  على 
اإىل  اإ�سافة  ت�ستمل،  بحري  دفاع  ملنظومة  البحرية 
بينها  الأ�سلحة،  من  متعددة  اأنواع  على  البحرية،  الألغام 
ــ بحر، من  »زوارق موجهة« حترك عن بعد، و�سواريخ بر 
بينها منظومة »مندب 1« املطورة حمليًا والتي ُك�سف عنها 

لالإعالم.
وكان امل�سدر قد اأكد �سحة بيان »التحالف« ب�ساأن اإ�سابة 

احلديدة.  �سواطئ  قبالة  الدولية  املياه  يف  النفط  ناقلة 
واأكد اأن القوات اليمنية ا�ستهدفت ناقلة النفط ب�ساروخ 
»بر ــ بحر«، وقال اإن القوة البحرية قادرة على ا�ستهداف 
كامل البحر الأحمر، و�سوًل اإىل �سواطئ القرن الأفريقي، 
ال�سعودي(  )التحالف  لهم  لي�س  ف�ساعدًا  الآن  »من  واأنه 
ت�سهد  قد  املقبلة  الأيام  اأن  من  حمذرًا  البحر«،  يف  اأمان 

ت�سعيدًا لعمليات القوة البحرية.
وحتى ليل اأم�س، مل ي�سدر عن ال�سلطات ال�سعودية تو�سيح 
البحرية  القوة  اأن  اإل  امل�ستهدفة،  النفط  ناقلة  ب�ساأن 
اأفادت باأن الناقلة حتمل ا�سم  التابعة لالحتاد الأوروبي 
»اأبقيق«. وبح�سب بيانات ال�سحن، فاإن ال�سفينة امل�ستهدفة 
ال�سعودي  العلم  ترفع  وكانت  عمالقة  نفط  ناقلة  كانت 
اإىل  ملكيتها  وتعود  النفط،  من  برميل  مليوين  وحتمل 
مل  التي  البحري«  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  »ال�سركة 
ت�سدر تو�سيحًا ب�ساأن ما تعر�ست له �سفينتها، كذلك فاإنها 

جتاهلت طلبًا للح�سول على تعقيب تقدمت به »رويرتز«، 
وفق ما نقلت الوكالة.

مقبلة  اليمنية  ال�ساحة  باأن  ت�سي  جميعها  املوؤ�سرات  هذه 
على ت�سعيد ميداين وا�سع على عتبة العام الرابع للحرب، 
واآخرها  تهداأ،  ل  التي  ال�ساروخية  الهجمات  فيه  تربز 
جيزان  يف  النفطية  »اآرامكو«  خزانات  با�ستهداف  اأم�س 
1«، قال »التحالف« اإنه جنح يف اعرتا�سه.  ب�ساروخ »بدر 
اأنه  با�سمه  املتحدث  واعتبار  التحالف«،  اأن »جناحات  اإل 
اأر�سًا وجوًا وبحرًا ويعمل على تاأمني  ميلك »زمام املبادرة 
الأحمر«  البحر  ومياه  املندب  باب  م�سيق  يف  املالحة 
مواقف  كـ»اأولوية«،  �سعدة  اجتياح  بعملية  وتلويحه 
بتعداد  فيكتفي  املت�ساعد،  اليمني  الرد  اأمام  ت�سمد  ل 
107 �سواريخ، فيما بلغ  ال�سواريخ التي بلغت وفق املالكي 
عدد قتلى اجلي�س ال�سعودي 55 قتياًل يف �سهر اآذار فقط، 

بح�سب اإح�سائية مينية.

وا�سنطن ت�سل  االأحمر  البحر  ر�سالة  اليمن: 

نيويورك  يف  اليمنيه  اجل��ال��ي��ه 
ت��ل��ت��ق��ي م���ع وزي�����ر امل��غ��رب��ن
لقاء ابناء اجلاليه اليمنيه يف نيويورك مع وزير املغرتبني علوي با َفِقيه ووكيل 
وزيره اخلارجية لل�سوون املالية اأو�سان العود وال�سفري اليمني يف وا�سنطن احمد 

عو�س بن مبارك وال�سفري خالد اليماين والقن�سل علي عبادي .
على  الجابة  ومتت  املغرتبني  تخ�س  امور  عدة  عن  اللقاء  هذا  يف  احلديث  ومت 
بع�س ال�سئلة املطروحة مثل مو�سوع اجلوازات حيث قال الوزير اننا عملنا بجهد 
وقال  اجلوارات  ت�سدر  التي  الوحيدة  اجلهة  هي  احلكومة  تكون  ان  على  جبار 

امل�سكلة اننا نعي�س يف اليمن حتت �سلطتني . ومتت مناق�سة عدة امور اخرى .
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“الهجوم”  ح���ول  االأدل������ة  ل��ت��دم��ر  حت���رك���ات  اأي  م���ن  حت���ذر  وم��و���س��ك��و  ����س���وري���ا..  ���س��د  ع�����س��ك��ري��ة  ���س��رب��ة  ت��وج��ي��ه  ب��خ�����س��و���ص  م��و���س��ع��ة  غ��رب��ي��ة   م�������س���اورات 
“الهجوم وراء  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة  ت��ك��ون  اأن  يف  ي�����س��ك��ك  وخ��ب��ر  اإي�������راين..  ل���رد  حت�����س��ب��ا  ا���س��رائ��ي��ل��ي  وت���اأه���ب  امل��ن��ط��ق��ة..  يف  ال��و���س��ع  “تزعزع”  “و 

  مو�سكو )رو�سيا( ـ برلني-  لندن ـ تل ابيب ـ )اأ ف 
– )د ب ا(:  حذرت مو�سكو من اأن اأي �سربات  ب( 
الأدلة  لتدمري  مربرا  ت�سكل  قد  �سوريا  يف  اأمريكية 
ب�سنه  ال�سوري  النظام  اتهم  كيميائي  هجوم  على 
“ا�ستفزازا” مفربكا من قبل  يف ما اعتربته رو�سيا 

املعار�سة لتربير التدخل الغربي.
وت�ساءلت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية 
“في�سبوك” “هل  يف  �سفحتها  عرب  زاخاروفا  ماريا 
اآثار  اأي  من  �سريعا  التخل�س  يف  تتمثل  الفكرة 
لال�ستفزاز )…( عندها لن يبقى �سيء للمحققني 
بالأدلة؟” مت/ يتعلق  ما  يف  عنه  للبحث  الدوليني 

لني/ج ب
يف  حتركات  اأي  من  الأربعاء  الكرملني  حذر  كما 
يف  الو�سع  ب”زعزعة”  تت�سبب  ان  ميكن  �سوريا 
املنطقة، يف الوقت الذي توا�سل دول غربية عدة 
النظام  اىل  ع�سكرية  �سربة  بتوجيه  التهديد 
ذ  ال�سوري املتهم بالوقوف خلف هجوم يعتقد اأنه ُنِفّ

بالأ�سلحة الكيميائية يف مدينة دوما.
بي�سكوف  دميرتي  الكرملني  با�سم  الناطق  وقال 
“ناأمل باأن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ خطوات 
اأ�سال  اله�س  الو�سع  تزعزع  اأن  باإمكانها  مربرة  غري 

يف املنطقة”.
اأن  م�سيفا  متوتر”،  “الو�سع  اإن  بي�سكوف  وقال 
ومو�سوعي  منحاز  غري  “حتقيق  اإىل  تدعو  رو�سيا 
با�ستخدام  التهامات  ب�ساأن  اأحكام”  اإ�سدار  قبل 

الأ�سلحة الكيميائية.
الهجوم  على  “قوي”  برد  وا�سنطن  وتعهدت 
بالأ�سلحة  تنفيذه  مت  اأنه  تقارير  حتدثت  الذي 
�سخ�سا   40 مقتل  عن  واأ�سفر  ال�سبت  الكيميائية 
يف  املعار�سة  معاقل  اآخر   — دوما  يف  الأقل  على 
البي�ساء  اخلوذ  منظمة  وفق  ال�سرقية،  الغوطة 

)الدفاع املدين يف مناطق املعار�سة(.

ال�سرق  �سوؤون  يف  اأملاين  خبري  اأعرب  جهته،  من 
الأو�سط عن ت�سككه يف اأن حكومة الرئي�س ال�سوري 
بالغاز  املزعوم  الهجوم  وراء  التي  هي  الأ�سد  ب�سار 

ال�سام يف مدينة دوما ال�سورية.
العامل  اأبحاث  مركز  رئي�س  ماير،  جونرت  وقال 
لربنامج  ت�سريحات  يف  الأربعاء  اليوم  العربي، 
اإن  الأملانية  هي�سن  ولية  اأر-اإنفو” باإذاعة  “ات�س 
لي�ست  التهام  هذا  مثل  لتوجيه  الالزمة  املعلومات 

متوافرة على الإطالق.
واأ�ساف اأن مثل هذا الهجوم لي�س له اأهمية مطلقا 
من منظور احلكومة ال�سورية، لفتا اإىل اأنه يف هذا 
التوقيت املثري للجدل كان اآخر املقاتلني املعار�سني 
الإ�سالميني ب�سدد الن�سحاب من معقلهم الأخري يف 

الغوطة ال�سرقية.
اأن  ماينت�س،  بجامعة  الأ�ستاذ  ماير،  ويفرت�س 
كان  “اإذا  وقال:  خاطئ”،  علم  “حتت  مت  الهجوم 
مت  قد  فاإنه  الهجوم،  هذا  مثل  الأ�سا�س  من  هناك 
البي�ساء  اخلوذ  با�سم  تعرف  جماعة  من  تدبريه 
حالت  من  كبريا  عددا  نفذت  قد  كانت  التي 
اإثارة  يف  يرغبون  هوؤلء  اأن  مو�سحا  م�سابهة”، 

تدخل الوليات املتحدة الأمريكية يف النزاع.
يف  البي�ساء  اخلوذ  جمموعة  انتقد  قد  ماير  وكان 
املا�سي  اآذار/مار�س  ت�سريحات له يف منت�سف �سهر 
وا�سفا اإياها باأنها “اأداة دعاية” حلكومات غربية، 
بريطانيا  جانب  من  دعمها  يتم  اأنه  اإىل  واأ�سار 

والوليات املتحدة مببالغ تقدر باملاليني.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإن  اليوم  ماير  وقال 
“رجال قويا”  ب�سفته  نف�سه  لتقدمي  ي�سعى  ترامب 
ويعتزم دعم اإ�سرائيل ب�سفة خا�سة، لفتا اإىل اأنه 
اإ�سرائيل،  يندرج �سمن هذا الدعم مكافحة اأعداء 

الذين تندرج �سورية من بينهم.
وبح�سب تقدير اخلبري الأملاين، ميكن توقع “هجوم 

البحر  �سفن حربية يف  ع�سكري �سخم” من جانب 
يوم  �سورية  يف  ع�سكرية  قواعد  على  املتو�سط 

اخلمي�س كحد اأق�سى.
البي�ساء،  للخوذ  معدلة  جديدة  بيانات  وبح�سب 
خالل  حتفهم  لقوا  الأقل  على  �سخ�سا   42 فاإن 
املا�سي،  ال�سبت  يوم  ال�سام  بالغاز  املزعوم  الهجوم 
للعالج  يخ�سعون  �سخ�س   500 من  اأكرث  وهناك 

حاليا يف امل�ست�سفى.
ال�سورية  احلكومة  املتحدة  الوليات  وحتمل 
تعد  التي  رو�سيا  اأعلنت  فيما  الهجوم،  م�سوؤولية 
حليفة ل�سورية اأن املعار�سني هم من دبروا الهجوم.
فا�سيلي  املتحدة  الأمم  لدى  الرو�سي  ال�سفري  وحذر 
نيبنزيا من ان اأي تدخل ع�سكري اأمريكي يف �سوريا 

�ستكون له تداعيات “خطرية جدا”.
جمددا  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  ورف�ست 
الأ�سلحة  با�ستخدام  لدم�سق  املوجهة  التهامات 
الكيميائية، معتربة اأنها مفربكة لالإطاحة بحليف 

مو�سكو الرئي�س ب�سار الأ�سد.
الرو�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطقة  وقالت 
عملية  “هذه  الربعاء  لل�سحافيني  زاخاروفا  ماريا 

خداع كاملة على م�ستوى عاملي”.
ل�ستخدام  الدافع  متلك  ل  “دم�سق  واأ�سافت 
الكيميائية  الأ�سلحة  ول  الكيميائية  الأ�سلحة 
قبل  من  ا�ستخدامها  على  دليل  يوجد  ل  نف�سها. 

دم�سق”.
واعتربت اأن “ل اأحد يريد الثباتات والوقائع. مت 

اتخاذ جميع القرارات بهدف الإطاحة بالأ�سد”.
جمل�س  يف  الفيتو  حق  الثالثاء  رو�سيا  وا�ستخدمت 
الوليات  �ساغته  قرار  م�سروع  �سد  الدويل  الأمن 
الهجمات  منفذي  لتحديد  جلنة  لت�سكيل  املتحدة 

التي ي�ستبه ا�ستخدام الغاز ال�سام فيها يف دوما.
مل  الع�سكريني  خرباءها  اأن  على  مو�سكو  واأ�سرت 
كيميائي  هجوم  وقوع  على  دليل  اأي  على  يعرثوا 
واأ�سارت اإىل اأن ف�سائل املعار�سة اختلقت اأو ن�سرت 
�سائعات عن وقوع الهجوم لإلقاء اللوم على دم�سق.

باأن  بر�س”  “اأ�سو�سيتد  وكالة  اأفادت  جهتها  ومن 
زعماء كل من الوليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا، 
توجيه  اإمكانية  حول  مو�سعة  م�ساورات  اأجروا 
الأ�سبوع  نهاية  قبل  �سوريا  �سد  ع�سكرية  �سربة 

اجلاري.
تذكر  مل  اأمريكية  م�سادر  عن  الوكالة  ونقلت 
هويتها، اأنه مل يتم بعد اتخاذ قرار موؤكد بتوجيه 

�سربات ع�سكرية �سد �سوريا.
اإمكانية  تناولت  امل�ساورات  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 
القيام بعمل ع�سكري يكون مو�سعا اأكرث من ال�سربة 
العام  اأبريل  يف  املتحدة  الوليات  وجهتها  التي 

املا�سي اإىل مطار ال�سعريات يف حم�س.
برفيعة  و�سفتها  م�سادر  عن  الوكالة  وذكرت 
خمتلف  “ناق�سوا  الثالث  الدول  زعماء  اأن  امل�ستوى 
عن  يدور  احلديث  اأن  م�سيفة  ال�سيناريوهات”، 
“ملنع  ع�سكرية  من�ساآت  ت�ستهدف  �سربات  توجيه 
)الرئي�س ال�سوري ب�سار( الأ�سد من اإمكانية تنفيذ 

هجمات كيميائية جديدة”.
وتتهم الدول الغربية احلكومة ال�سورية با�ستخدام 
بالغوطة  دوما  مدينة  يف  الكيميائي،  ال�سالح 

ال�سرقية، وهو ما تنفيه دم�سق نفيا قاطعا.
تقارير  على  مبنية  املزاعم  هذه  اأن  رو�سيا  وتعترب 

اإعالمية، ول يوجد اأي دليل يوؤكد وقوعها اأو وقوف 
اإليها  اجلي�س ال�سوري وراءها، واأنها تربيرات يلجاأ 

الغرب ل�ستخدام القوة �سد �سوريا.
ومن جهتها اأفادت �سحيفة “هاآرت�س” الإ�سرائيلية 
لإ�سرائيل  ال�سمالية  احلدود  باأن  الأربعاء  اليوم 
ت�سهد حالة من التاأهب و�سط خماوف من رد حمتمل 
من جانب اإيران اأو حزب اهلل على ا�ستهداف مطار 
ال�سوري، وكذلك حت�سبا ل�سربة  الع�سكري  التيفور 
الكيماوي  الهجوم  على  ردا  حمتملة  اأمريكية 

املفرت�س يف دوما بالغوطة ال�سرقية.
م�ست�سار  تهديد  من  واحد  يوم  بعد  التقرير  ياأتي 
علي  الدولية  لل�سوؤون  الإيراين  الأعلى  املر�سد 
اأكرب وليتي بالرد على العتداء على املطار، الذي 
اإيرانيني  �سبعة  مقتل  اإىل  اإيرانية  تقارير  اأ�سارت 
اإ�سرائيل هي  اأن  فيه. وكانت رو�سيا و�سورية اأكدتا 

من ق�سف املطار.
املجموعة  اأن  الإ�سرائيلية  ال�سحيفة  وذكرت 
لبحث  اليوم  اجتماعا  �ستعقد  الأمنية  الوزارية 
التوتر على احلدود ال�سمالية، م�سيفة اأن الأجهزة 
ال�ستخباراتية �ستعطي خالل الجتماع تقييماتها 

للتطورات الراهنة.
الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الحتجاجات  من  جديد  ليوم  اأي�سا  ي�ستعد 
الفل�سطينية قرب ال�سياج احلدودي يف قطاع غزة، 
لتهدئة  م�سر،  مب�ساعدة  جهودا،  “يبذل  اأنه  اإل 

املزاج العام يف القطاع”.
م�ساحة  تو�سيع  اأم�س  الإ�سرائيلي  اجلي�س  واأعلن 
ال�سيد امل�سموح بها ل�سيادي غزة. وقالت ال�سحيفة 
كبار  كان  التي  اخلطوات  من  “واحدة  هذه  اإن 
�ساأنها  باأن من  موؤخرا  م�سوؤويل حما�س قد �سرحوا 

تخفيف حدة التوتر”.
مكثفا  حتليقا  الثالثاء  م�ساء  م�سادر  ور�سدت 
منخف�س  ارتفاع  على  الدويل  التحالف  لطائرات 
العراقية،  ال�سورية  احلدود  قرب  التنف  فوق 
اأي  تبني  الدويل يف  المن  ف�سل جمل�س  بعد  وذلك 
عليه  عر�ست  التي  الثالثة  القرارات  م�ساريع  من 
الأ�سلحة  ا�ستخدام  يف  للتحقيق  اآلية  اإن�ساء  ب�ساأن 
اإىل  الأنظار  تتجه  بينما  �سورية،  يف  الكيميائية 
الرئي�س  يتخذ  اأن  املتوقع  من  حيث  وا�سنطن 
بتوجيه  قرارا  وحلفاوؤه  ترامب  دونالد  الأمريكي 

�سربة ع�سكرية للبلد.
ارتفاع  “على  حلقت  الطائرات  اإن  امل�سادر  وقالت 
العراقية”  ال�سورية  احلدود  قرب  منخف�س 
ع�سكرية  قاعدة  تقع  حيث  التنف،  منطقة  فوق 
تنظيم  �سد  الع�سكرية  جهوده  اإطار  يف  للتحالف 

داع�س الإرهابي التي انطلقت قبل �سنوات.

 عزيزي برج احلمل، كف عن الهراء
 وركـــز مبــا تــقــولــه وتــفــعــلــه، فــاأنــت ل
قرارة يف  تعرف  اأ�سياء  وتفعل   تطاق، 
دون مــن  لكنك  خاطئة،  اأنــهــا   نف�سك 
متر ع�سيبة  فــرتة  تفعلها،  تــدري   اأن 
وتبداأ اخلام�سة،  وحتى  الظهرية   منذ 
 نف�سيتك باأخذ موقعها اجليد ويتح�سن

.مزاجك تدريجيًا يف امل�ساء

الأيــام يــوم من  الــثــور،  بــرج   عزيزي 

عن فعرب  ــثــور،  ال �سديقي  يــا   املــمــتــازة 

الأ�سدقاء مع  لال�ستمتاع  واخرج   نف�سك 

الذي اليوم اجلميل   اأو مع عائلتك بهذا 

ال�سعيدة، الأحــــداث  مــن  الكثري   ي�سم 

.وبخا�سة خالل فرتة النهار

 ا�سمك يرتدد يف كل زاوية، لأن الكثري
الأ�سئلة بع�س  منك  طالبني   ينادونك 
عما اأحــيــانــا  ت�سحك  قــد   والأعـــمـــال، 
�سعبية لديك  اأن  تالحظ  وقد   ي�سيبك 
اإىل يكون  اأن  يريد  والكل  جــدا،   قوية 
 جانبك. فرتة ما بعد الظهر متقلبة فال
للم�ساء، وبخا�سة وانتظر   تاأتي بجواب 
جيد امل�ساء  عاطفي.  ملو�سوع  كــان   اإذا 
.للخروج ومت�سية الوقت مع اأ�سدقائك

ــوم هــادئ ــــوزاء، ي ــرج اجل  عــزيــزي ب
عليك. مر  الذي  ال�ساخب  الأ�سبوع   بعد 
تقوم ل  وقــد  متاأخر،  وقــت  حتى   تنام 
بعد ما  فرتة  جميء  مع  حتى  فعل   بــاأي 
لديك يكون  قد  امل�ساء  فرتة  يف   الظهر. 
ما بعد  متتعك  قد  التي  الربامج   بع�س 

.مررت به

اأو دعمًا  اإما  تلقى  قد  املالية   الأمــور 
على يعتمد  وهذا  ال�سباح،  هذا   تراجعًا 
 قرارك ب�سراء اأو بغريه، لذلك كن مهتما
 بهذه الناحية، اأما بالن�سبة للعائلة فقد
الباكر، ال�سباح  منذ  اهتمامك   تاأخذ 
يف بق�سري.  لي�س  وقت  منذ  مهملها   لأنك 
يجعلك مما  مرهقًا  نف�سك  جتد   امل�ساء 
مع نقا�س  اأي  عن  ابتعد  البيت.   تــالزم 

.من حتب

تفيدك الــ�ــســرطــان،  بـــرج  ــزي  ــزي  ع
 �سلواتك ل حمالة يا �سديقي كي تهرب
بامل�ساكل، واملليء  املتعب  اليوم  هذا   من 
اأي �سيء، وفوق  فاأنت ل ترغب يف عمل 
 كل هذا تبداأ نهارك بداية �سيئة بخرب
 ل حتبذه، يف الظهرية تخف ال�سغوطات
مل�ساكل امل�ساء  يف  ترجع  لكنها   قلياًل، 

.عائلية قد تواجهك

مولود يــا  طريقك  يف  يقف  ــد  اأح  ل 
 اجلدي، فاأنت تعرف ماذا تفعل وكلمتك
 هي الأخرية، جتد نف�سك اليوم م�سيطرًا
�سهولة وبكل  حولك  الأمــور  جميع   على 
والقرارات للمبادرات  جيد  يوم   وي�سر، 
 املهمة يف احلياة ال�سخ�سية، امل�ساء جيد
 لإ�سالح الأو�ساع مع من حتب، وبخا�سة
.)ملواليد 2 اإىل ١2 كانون الثاين )يناير

هذه عنيد،  اأنت  الأ�سد،  برج   عزيزي 
القوية، �سخ�سيتك  اإىل  ت�ساف   خ�سلة 
 فاأنت اليوم تغلق اأذنيك عن كل ما ت�سمعه
ن�سيحة، اأي  لــك  تــوجــه  اأن  تــريــد   ول 
اإىل ت�ستمع  اأن  اأ�ــســد  يــا  لــك   ن�سيحتي 
لأن م�سلحتك،  يريدون  الذين   حمبيك، 
 اأمورًا مهمة ت�سري من وراء ظهرك واأنت ل
 تدري. فرتة امل�ساء قد تكون جيدة وقد

.ت�سلك دعوة من اأحد املقربني لك

ــن جتــد فــرقــًا يــذكــر بــني اأمــ�ــس  ل
حد اإىل  مت�سابهان  فهما   والــيــوم، 
ما وامل�ساكل  ال�سغوطات  لأن   قريب، 
بالكاآبة ال�سعور  لــك،  مالزمة   تــزال 
ـــزال يــوؤثــر ــا ي ــي م ــل  وانــقــبــا�ــس داخ
 عليك وبخا�سة يف فرتة الظهرية وما

.بعدها

مييزك ما  اأبــرز  هو  بالراحة   �سعورك 
الـــعـــذراء، فــاأنــت مبت�سم  الــيــوم يــا مــولــود 
لكن اأم�س،  حققتها  التي  جناحاتك   وتتابع 
الوحيد ال�سيء  هــي  تكون  قــد   ع�سبيتك 
�سماع عليك  لــذلــك  ــيــوم،  ال لــهــذا   ال�سلبي 
العنان واإطــالق  احلكم  قبل  لالآخر   الق�سة 
عنك املدافعني  اأكرب  هو  احلظ   لع�سبيتك. 
جيدة بليلة  ت�ستمتع  ليجعلك  امل�ساء،   يف 
اإىل  6 مواليد  من  كنت  اإذا  وبخا�سة   جدا، 

.)١3 اأيلول )�سبتمرب

القرار اإىل  التو�سل  ت�ستطيع   ل 
 ب�سهولة يف هذا اليوم الذي يعطي كل
اأن ت�ستطيع  فلن  وطعمًا،  لونًا   �ساعة 
جيدا كــان  اإن  اليوم  هــذا  على   حتكم 
 اأم ل، لكن انتبه بالدرجة الأوىل اإىل
التنف�سي اجلهاز  وبخا�سة   �سحتك، 
فرتة يف  �سحية  لوعكة  تتعر�س   فقد 
اإلغاء موعد قد يحدث  ما بعد الظهر، 
 يف فرتة امل�ساء، وبخا�سة ملواليد 8 اإىل

.)١2 ت�سرين الأول )نوفمرب

على م�سيطرًا  ـــزال  ي ــا  م  الــهــدوء 

ما وبقوة،  احلوت  مولود  يا   اأو�ساعك 

 يجعل امللل يت�سرب قلياًل اإىل نف�سيتك

الأحــداث تت�سارع  ال�سباح،  فــرتة   يف 

 تدريجيًا يف فرتة الظهرية، ما يجعلك

يــراك الــكــل  اأن  وبخا�سة   م�ستمتعا 

.جذابا وتالحظ الطلب عليك



الأنا�سول:  ال�سيد/  حممد 
حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 
يعرقل  “احل�سي�س”  خمدر  باأن 
عن  الإقالع  يف  املدخنني  فر�س 
املدخنني  غري  ويقود  التدخني، 

لإدمان التبغ.
باحثون  اأجراها  الدرا�سة 
مبدينة  كولومبيا  جامعة  يف 
اليوم  نتاجها،  ون�سروا  نيويورك، 
 Journal( دورية  يف  الثالثاء، 
 )of Clinical Psychiatry

العلمية.
الدرا�سة،  نتائج  اإىل  وللو�سول 
بيانات  اإىل  الباحثون  ا�ستند 
بحث ا�ستق�سائي وطني، مت ر�سد 
�سنوات،   4 مدى  على  بياناته 
و634  األفا   34 فيه  و�سارك 
احل�سي�س  تعاطي  ب�ساأن  ا،  �سخ�سً

والتدخني.
تدخني  اأن  النتائج  وك�سفت 
احل�سي�س مرتبط بزيادة تدخني 
كما  املدخنني،  بني  ال�سجائر 
يدفع غري املدخنني لالإدمان على 

تدخني التبغ.
الذين  البالغني  اأن  وجدوا  كما 
ويتعاطون  ال�سجائر  يدخنون 
احل�سي�س اأقل قدرة على الإقالع 
عن تدخني ال�سجائر، من اأقرانهم 

الذين ل يتعاطون احل�سي�س.
املدخنني  اأن  ا  اأي�سً الفريق  ووجد 
يتعاطون  الذين  ال�سابقني 
عر�سة  اأكرث  هم  احل�سي�س 
تدخني  اإيل  والعودة  لالنتكا�سة 

ال�سجائر مرة اأخرى.

قائد  جودوين،  رينيه  وقال 
العالقة  “فهم  اإن  البحث،  فريق 
وتدخني  احل�سي�س  تعاطي  بني 
ال�سجائر اأمر بالغ الأهمية، حيث 
يظل تدخني ال�سجائر هو ال�سبب 

الرئي�سي للوفاة واملر�س”.
“الدرا�سة  اأن  جودوين،  واأ�ساف 
احل�سي�س  تعاطي  اأن  اإىل  ت�سري 
احتمالت  بزيادة  مرتبط 
فاإن  لذلك  التبغ؛  على  الإدمان 
تاأثريه املحتمل على زيادة اأعداد 
من  اأكرب  يكون  قد  املدخنني 

التقديرات املعلنة”.
احل�سي�س  “تعاطي  اأن  اإىل  واأ�سار 
بن�سب  يرتفع  املدخنني  قبل  من 
املا�سيني  العقدين  خالل  كبرية 
درجة  اإىل  املتحدة،  الوليات  يف 

عر�سة  اأكرث  كانوا  املدخنني  اأن 
لحتمال  اأ�سعاف  بخم�سة 
غري  من  يومًيا  احل�سي�س  تعاطي 

املدخنني”.
عن  ك�سفت  �سابقة  اأبحاث  وكانت 
تعاطي  بني  وثيقة  �سلة  وجود 
وارتفاع  للح�سي�س،  املراهقني 
بالأمرا�س  اإ�سابتهم  معدلت 
العقلية اخلطرية، خا�سة انف�سام 
الذاكرة،  وفقدان  ال�سخ�سية 
ويرفع معدلت الإ�سابة باأمرا�س 

القلب.
خمدر  تدخني  اأن  واأظهرت 
يخّف�س  قد  بانتظام،  احل�سي�س 
كثافة العظام، ويجعل الأ�سخا�س 
العظام،  لك�سور  عر�سة  اأكرث 
على  توؤثر  اأن  ميكن  مكوناته  لأن 

وظيفة خاليا العظام.
هي  املاريجوانا  اأو  واحل�سي�س 
القنب  نبات  اأوراق  من  خليط 
وهو  واأزهاره،  وبذوره  الهندي 
ينت�سر  خمدرة  تاأثريات  ذو  نبات 
اأ�سماء  بعدة  العربية  البلدان  يف 
خمتلفة منها احل�سي�س والباجنو 
وال�سارا�س  والكيف  والزطلة 
واحلقبك  والغاجنا  واجلنزفوري 
والتكرورى والبهانك والدوام�سك 
اأ�سكال  كل  وتوؤثر  وغريها، 
على  مبا�سًرا  تاأثرًيا  املاريجوانا 
توؤثر  كما  الدماغ،  عمل  كيفية 
الع�سبي  اجلهاز  مركز  يف  ا  اأي�سً

كمادة مهلو�سة.

الأنا�سول – اأفادت درا�سة دولية 
غذائي  نظام  اتباع  اأن  حديثة، 
يقلل  احلمراء  اللحوم  من  خاٍل 
اإ�سابة  خطر  من  كبري  ب�سكل 
القولون  ب�سرطان  ال�سيدات 

وامل�ستقيم.
الدرا�سة قادها باحثون بجامعة 
مع  بالتعاون  الربيطانية،  ليدز 
ون�سروا  اإ�سبانيا،  من  باحثني 
نتائجها، اليوم الثنني، يف دورية 
 International Journal(

العلمية.  )of Cancer
ك�سفت  الباحثني،  وح�سب 
الكثري  تناول  اأن  �سابقة  درا�سات 
واللحوم  احلمراء  اللحوم  من 
امل�سنعة يزيد من خطر الإ�سابة 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
اجلديدة  الدرا�سة  هدف  وكان 
اللحوم  كانت  اإذا  ما  تقييم 
اأو  الدواجن  اأو  احلمراء 
النباتية  احلمية  اأو  الأ�سماك 
الإ�سابة  بخطر  مرتبطة 
القولون.وا�ستخدم  ب�سرطان 
الباحثون بيانات 32 األًفا و147 
يف  يع�سن  الالتي  ال�سيدات  من 
يف  وا�سكتلندا،  وويلز  اإجنلرتا 
الفرتة من 1995 وحتى 1998، 
يف  �سنة   17 ملدة  تتبعهن  ومت 

املتو�سط.
العادات  الباحثون  وراقب 
وخالل  للم�ساركات،  الغذائية 
اإ�سابة  توثيق  مت  املتابعة  فرتة 
القولون  ب�سرطان  �سيدة   462
ب�سرطان  و335  وامل�ستقيم 

ب�سرطان  حالة  و119  القولون، 
ال�سرطان  وهو  القا�سي،  القولون 
ال�سفلي  اجلزء  ي�سيب  الذي 
تخزين  يتم  حيث  القولون  من 

الرباز.
ال�سيدات  اأن  الباحثون  ووجد 
احلمراء  اللحوم  يتناولن  الالتي 
من  اأكرث  معر�سات  بانتظام 
ب�سرطان  الإ�سابة  غريهن خلطر 
من  مع  مقارنة  القا�سي،  القولون 
من  خالًيا  غذائًيا  نظاًما  يتناولن 

اللحوم احلمراء.
رادا  دييجو  الدكتور  وقال 
البحث  فريق  قائد  فرنانديز 
خمتلفة  اأنواع  تناول  تاأثري  اإن 
والأمناط  احلمراء  اللحوم  من 
هو  ال�سرطان  على  الغذائية 

يف  التحديات  اأكرب  من  واحد 
املرتبط  الغذائي  النظام  درا�سة 
وامل�ستقيم.  القولون  ب�سرطان 
من  من  تعد  درا�ستنا  اأن  واأ�ساف 
الأبحاث القليلة التي تر�سد هذه 
اإىل  حاجة  هناك  لكن  العالقة، 
مزيد من التحليل يف درا�سة اأكرب، 
لأولئك  قيمة  معلومات  لتوفر 
عائلي  تاريخ  لديهم  الذين 

ل�سرطان القولون وامل�ستقيم
املتوقع  من  للدرا�سة،  .ووفقا 
مليون   2.2 من  اأكرث  اإ�سابة 
القولون  ب�سرطان  �سخ�س 
با�سم  ا  اأي�سً املعروف  وامل�ستقيم، 
اأنحاء  �سرطان الأمعاء، يف جميع 

العامل بحلول عام 2030.
القولون  �سرطان  ويعترب 

الأ�سباب  اأكرث  ثاين  وامل�ستقيم، 
املرتبطة  للوفاة  �سيوعا 
حيث  اأوروبا،  يف  بال�سرطان 
يت�سبب يف وفاة 215 األف �سخ�س 

�سنوًيا.
ال�سرطان  جلمعية  ووفًقا 
القولون  فاإن �سرطان  الأمريكية، 
اأنواع  اأكرث  ثالث  هو  وامل�ستقيم، 
الوليات  يف  �سيوًعا،  ال�سرطان 
 95 من  اأكرث  ُي�سيب  اإذ  املتحدة؛ 
كما  �سنوًيا،  جديدة  حالة  األف 
للوفيات  رئي�سي  �سبب  رابع  اأنه 
اأنحاء  جميع  يف  بال�سرطان 

العامل.
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درا�����ص����ة: احل�����ص��ي�����ص ي��ع��رق��ل ف���ر����ص االإق�������الع ع���ن ال��ت��دخ��ن

ال���ث���اين ت��ن�����ص��ي��ب��ه  ي�����وم  ل��ل�����ص��ي�����ص��ي يف  امل�������ص���ري���ة  امل���ع���ار����ص���ة  ر����ص���ائ���ل 

االب��ت��ع��اد ع��ن ال��ل��ح��وم احل���م���راء ي��ق��ي ال��ن�����ص��اء ���ص��رط��ان ال��ق��ول��ون القلب على  االأخ�صر  لل�صاي  خطري  تاأثري 

يوؤكد علماء التغذية يف خمتلف دول العامل على عدم وجود مواد غذائية 
مفيدة واأخرى م�سرة ب�سورة مطلقة.

باأن  تفيد  معلومات  على  كندا  يف  تورنتو  جامعة  يف  القلب  اأطباء  وح�سل 
نب�سات  ت�سارع  يف  �سببا  يكون  اأن  ميكن  )الثقيل(  القوي  الأخ�سر  ال�ساي 
القلب )ا�سطراب النب�س(. اأي اأن تاأثريه يفوق تاأثري ال�ساي الأ�سود يف هذا 

املجال.
ويعود ال�سبب يف هذا اإىل اأن ال�ساي الأخ�سر يحتوي على مواد بيولوجية 
ن�سطة اأكرث من ال�ساي الأ�سود، قادرة على التاأثري فيزيولوجيا يف الأوعية 
اإىل  يوؤدي  �سحيحة  غري  ب�سورة  الأخ�سر  ال�ساي  تناول  اأن  اأي  الدموية. 

ظهور اأعرا�س عدم انتظام نب�سات القلب واإىل ارتفاع �سغط الدم اأي�سا.
ويوؤكد اخلرباء اأن اخلوا�س ال�سحية املفيدة لل�ساي الأخ�سر تظهر عندما 
عدم  يجب  واأنه  مبا�سرة.  الطعام  تناول  بعد  ولي�س  منف�سال  تناوله  يتم 
تناول اأكرث من كوبني منه يف اليوم، لأنه قد ي�سبب تكون احل�سى يف الكلى.

احل��ب بع�ص  ي�صتحق  امل��ن��زيل  ال��ن��ب��ات 

رعاية  على  يح�سل  الذي  املنزيل  النبات  ي�سري  اأن  ميكن  اأ(-  ب  )د  برلني 
جيدة رفيقا لفرتة طويلة يعي�س معك ل�سنوات كثرية. اإل اأنه رغم خدمته 
بع�س  يلي  وفيما  الآخر.  تلو  يوما  النباتات  اأغلب  اإهمال  يتم  املخل�سة 

الن�سائح الأ�سا�سية:
النباتات  جذور  جفاف  مع  الغالب  يف  جيد  ب�سكل  التعامل  يتم  ل  املياه: 
اإغراق  اإىل  يوؤدي  ما  الأمر  املبالغة يف  اأي�سا  املحتمل  اأنه من  اإل  املنزلية. 
باملياه وتعفن اجلذور. وبالتايل قم بتفقد الرتبة تفقدا منتظما  الرتبة 
قاع  يف  احل�سى  ي�ساعد  اأن  وميكن  غارقة.  لي�ست  اجلذور  اأن  من  للتاأكد 

الوعاء يف ال�سرف.
اأن  ميكن  املرتاكم  فالغبار  املنزيل.  النبات  عن  الغبار  اإزالة  يحب  الغبار: 

يخف�س قدرة النبات على التمثيل ال�سوئي بواقع 35 باملئة.
ال�سوء: يحتاج النبات اإىل ال�سوء. الكثري من النباتات يتح�سن حالها يف 
نطاق مرتين من نافذة م�ساءة ب�سكل جيد. واإذا كنت ل ت�ستطع توفري هذا 
مثل  املظلمة  الغرف  يف  جيد  ب�سكل  تتكيف  التي  النباتات  فاختار  الأمر، 

النباتات املت�سلقة اأو اللبالب.
ال�سوء،  املت�ساقطة عالمة على قلة  اأو  ال�سفراء  الأوراق  اأن تكون  وميكن 

واأن تكون البقع اجلافة اأو املحرتقة اإ�سارة على فرط التعر�س لل�سم�س.

جهاز ا�صت�صعار اإلكرتوين يثبت على االأ�صنان 
للم�صتخدم الغذائية  ال�صلوكيات  ملراقبة 
�سان فران�سي�سكو  )د ب اأ(- ابتكر فريق من الباحثني يف الوليات املتحدة 
البيانات  لنقل  الأ�سنان  على  تثبيته  ميكن  احلجم  �سغري  ا�ست�سعار  جهاز 
على  وت�سجيلها  امل�ستخدم،  يتناولها  التي  الغذائية  املواد  ب�ساأن  ل�سلكيا 
تطبيق اإلكرتوين يعمل على الأجهزة املحمولة، حيث اأن ر�سد ال�سلوكيات 
الرعاية  اأبحاث  تطوير  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  لالإن�سان  الغذائية  والعادات 

ال�سحية والعلوم الطبية.
وي�ستطيع اجلهاز الذي طوره فريق البحث بجامعة “تافت�س” الأمريكية 
التي  والكحوليات  والأمالح  اجللوكوز  كميات  ب�ساأن  بيانات  ر�سد  للهند�سة 
اجلهاز  متكني  اإىل  امل�ستقبل  يف  الباحثون  ويهدف  امل�ستخدم،  يتناولها 
الغذائية  املواد  من  خمتلفة  اأنواع  تناول  معدلت  وت�سجيل  ر�سد  من 

والكيميائية التي يتناولها الن�سان.
وكانت الأجهزة ال�سابقة التي ت�ستخدم لقيا�س ال�سلوكيات الغذائية تعاين 
من عدة م�سكالت واأوجه ق�سور مثل كرب حجمها وكرثة اأ�سالكها اأو تعر�سها 
للتلف بوترية �سريعة، ولكن الباحثني يف جامعة تافت�س جنحوا من خالل 
تقنيات جديدة يف تطوير جهاز ا�ست�سعار �سئيل ل يزيد حجمه عن 2 مللي 
مرت مربع ميكن تثبيته ب�سهولة على الأ�سطح املتعرجة لالأ�سنان. ويتكون 
الطبقة  وتتميز  متال�سقة،  طبقات  ثالث  من  اجلديد  ال�ست�سعار  جهاز 
الو�سطى بقدرتها على امت�سا�س املواد الغذائية والكيماوية وحتليلها، فيما 
تتكون الطبقتني ال�سطحيتني من اإطارين من الذهب مربعني ال�سكل. وتكون 
الر�سائل  يتلقى  حيث  �سغريا  هوائيا  جهازا  جمتمعة  الثالثة  الطبقات 

ويعيد بثها عرب موجات ترددات الراديو.

غزة/ نور اأبو عي�سة/ الأنا�سول-
فل�سطينيون  �سيا�سيون  حمللون  يعتقد 
احل�سار”  وك�سر  “العودة  م�سريات  اأن 
املا�سية،  اجلمعة  انطلقت،  التي  ال�سلمية 
احلدودية  ال�سرقية  املناطق  طول  على 
الفا�سلة بني قطاع غزة واإ�سرائيل، ُتعيد 
طرح ق�سية الالجئني الفل�سطينيني وحق 
ُهّجروا  التي  الأرا�سي  اإىل  “عودتهم” 
ال�سيا�سة  اأجندة  على   ،١948 عام  منها 

واملحلية”. والإقليمية  “الدولية 
فــيــه  ــــــاول  حت ــــــذي  ال ــــوقــــت  ال ويف 
للق�سية  اجلــديــدة  الأمريكية  املقاربة 
بع�س  عليها  اأطلق  والتي  الفل�سطينية، 
املراقبني الدوليني ا�سم “�سفقة القرن”، 
ت�سفية ق�سية الالجئني وحماولة تفكيك 
وكالة غوث وت�سغيل الالجئني “اأونروا”، 
اإل اأن م�سريات العودة قد متنع ذلك، كما 

قال املحللون لوكالة “الأنا�سول”.
الأطــراف  تهمي�س  اأن  املحللون  ويــرى 
الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  الدولية 
يف  �سعبًا؛  اأمــرًا  يبدو  احلــايل،  الوقت  يف 
ظل ما يعتقدون اأنه جناح لتلك امل�سريات 
والإقليمية  الدولية  الأنــظــار  بتوجيه 

لق�سيتهم.
بطرحها  امل�سريات،  تلك  اأعـــادت  كما 
فتح  الــعــودة،  وحــق  “الالجئني”  ق�سية 
الــ�ــســراع  ــن  م الأوىل  املـــراحـــل  اأبـــــواب 
الفل�سطيني –الإ�سرائيلي، والتي اعتقدت 
واأنها  اإغالقها  على  �سارفت  اأنها  اإ�سرائيل 
“اأونروا”؛ ال�ساهد  اإنهاء عمل  �ستنجح يف 

الدويل على هجرة الفل�سطينيني.
التي  الـــعـــودة،  مــ�ــســرية  وا�ستقطبت 
انطلقت اجلمعة املا�سية، اأنظار الأطراف 
ــيــمــيــة الــعــربــيــة والإ�ــســالمــيــة،  الإقــل
غزة،  قطاع  جتــاه  الدولية،  والأطـــراف 

وق�سية “الالجئني”.
با�ستهداف  الأطـــــراف  تــلــك  ونــــددت 
احلي،  بالر�سا�س  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
ال�سلميني  الفل�سطينيني  للمتظاهرين 
لإحياء  امل�سريات،  تلك  يف  �ساركوا  الذين 
ذكرى “يوم الأر�س” على حدود غزة؛ ما 
اأ�سفر عن ا�ست�سهاد ١7 فل�سطينيًا واإ�سابة 

املئات.

العلوم  مدر�س  عامر،  اأبو  عدنان  وقال 
)خا�سة(  ـــة  الأم بجامعة  ال�سيا�سية 
ــبــاحــث يف الــ�ــســوؤون  مبــديــنــة غـــزة، وال
الإ�سرائيلية:” ل �سك اأن م�سريات العودة 
ال�سيا�سية  الإيجابيات  من  العديد  لديها 
البعيد،  ـــدى  امل عــلــى  حــتــى  واملــيــدانــيــة 

ال�سرتاتيجية”.
لـ”الأنا�سول”:”  حديثه  يف  وتــابــع، 
طرح  اإعـــادة  هي  الإيجابيات  تلك  اأهــم 
على  الفل�سطينيني  الــالجــئــني  ق�سية 
والإقليمية  الدولية  ال�سيا�سة  اأجندة 
ر  حت�سّ مــا  ظــل  يف  خــا�ــســة  واملحلية”، 
لق�سية  اإلــغــاء  من  القرن”،  “�سفقة  له 
لتوطني  طــرحــهــا  واإعــــــادة  ــني،  ــئ ــالج ال

الالجئني وتعوي�سهم”.
واأعاد م�سطلح “العودة”، الذي حملته 
العامل  تذكري  ال�سلمية،  امل�سريات  ا�سم 
ُيطالبون  فل�سطينيني  لجئني  بــوجــود 
منها  ُهّجروا  التي  اأرا�سيهم  اإىل  بالعودة 

عام ١948، بح�سب اأبو عامر.
للمرة  العودة”،  “حق  م�سطلح  وظهر 
حلت  ــي  ــت ال “النكبة”  عــقــب  الأوىل 
اأن  بــعــد   ،١948 عـــام  بالفل�سطينيني 
الع�سابات  ارتكبها  �سل�سلة مذابح  اأ�سفرت 
واملدن  القرى  ع�سرات  بحق  ال�سهيونية 
األف   8٠٠ نحو  نــزوح  اإىل  الفل�سطينية 

فل�سطيني.
ويعترب، اأبو عامر، تلك امل�سريات اإعادة 
الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  طــرح 
على �سناع القرار الدوليني، �سواء حققت 

“حتقيق  وهو  منها  العام  الهدف  امل�سرية 
حق العودة” اأو ل.

ما يعني اأن احلديث عن اإلغاء “اأونروا” 
اأو تهمي�س ق�سية الالجئني الفل�سطينيني 
كما  احلالية،  الفرتة  يف  �سعبًا  يكون  قد 

قال.
عامر،  اأبو  وفق  امل�سريات،  تلك  وتفّند 
باأن  بها  اخلا�سة  الإ�سرائيلية  الرواية 
الفل�سطينيني قد ن�سوا ق�سيتهم، كما ت�سع 
م�ستوى  على  �سعبة،  زاويــة  يف  اإ�سرائيل 

الإعالم الدويل.
الق�سية  اأن  توؤكد  امل�سرية  واأ�ساف:” 
لي�ست  واأنها  حية،  زالت  ل  الفل�سطينية 
اأو  معي�سي،  اقــتــ�ــســادي  حــ�ــســار  جمـــرد 

مطالب بتوفري الطعام وال�سراب”.
تعامله  يف  الإ�سرائيلي  ال�سلوك  وعن 
“هناك  اإن  عامر  اأبــو  يقول  امل�سرية،  مع 
الإ�سرائيلي  للجي�س  �سارمة  تعليمات 
بالقرتاب  فل�سطيني  لأي  ال�سماح  بعدم 
بني  الفا�سل  )ال�سياج  الهدنة  خط  من 

غزة واإ�سرائيل( اأو حماولة اجتيازه”.
التعليمات  ــت  نــ�ــسّ الــوقــت،  نف�س  يف 
كبرية  ب�سرية  خ�سائر  اإيقاع  عــدم  على 
الأمنية  الأو�ساع  باإ�سعال  ال�سماح  لعدم 

وامليدانية، على حد قول اأبو عامر.
لكن  حتقق،  الأول  الهدف  واأ�ساف:” 
�سحايا  �سقوط  بدليل  يتحقق  مل  الثاين 
ب�سرية كرث مل ي�سكلوا خطرا على حياة 

اجلنود”.
اأبو عامر، من  اإ�سرائيل، وفق  وتتخوف 

العودة خا�سة  ا�ستمرار م�سريات  اإمكانية 
يف ظل احتمالية ت�ساعدها يف املنا�سبات 
الوطنية؛ كيوم الأ�سري الفل�سطيني الذي 
يوافق ١7 من ال�سهر اجلاري، اأو يف ذكرى 
“النكبة الفل�سطينية” يف ١5 مايو/ اأيار 

املقبل.
الكاتب  �سنب،  اأبــو  حمزة  معه،  يتفق 
قائاًل:”  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  واملحلل 
الق�سية  طرح  ــادت  اأع امل�سريات  تلك  اإن 
– اجلـــوهـــريـــة يف الـــ�ـــســـراع الـــعـــربـــي 
الفل�سطيني- والــ�ــســراع  الإ�ــســرائــيــلــي، 
الإ�سرائيلي، وهي ق�سية الالجئني الذين 

مت تهجريهم من اأرا�سيهم عام ١948 .
ــــروج تلك  ــن تــوقــيــت خ ــزام ــت كــمــا ي
القرار  مع  �سنب،  اأبــو  بح�سب  امل�سريات، 
الأمريكي الذي اعرتف بالقد�س عا�سمة 
من  ال�سفارة  نقل  على  ون�ّس  لإ�سرائيل، 
منت�سف  املقد�سة،  املدينة  اإىل  اأبيب  تل 

مايو/ اأيار املقبل.
واأ�ساف:” كما ياأتي يف ظل ال�ستعداد 
ل�سطب حق العودة من طاولة املفاو�سات 
لل�سالم )بني  اأي مبادرة قد تطرح  اأو من 

اإ�سرائيل والفل�سطينيني(”.
الحتفالت  موعد  اقرتاب  جانب  اإىل 
مبنا�سبة  اإ�ــســرائــيــل،  يف  عقدها  املــزمــع 
مرور 7٠ عامًا على تاأ�سي�سها، ورغبتها يف 
للم�ساركة  روؤ�ساء  لعدة  دعــوات  توجيه 

بالحتفال.
العودة،  م�سريات  اأن  �سنب  اأبــو  ويــرى 
بحقهم،  مت�ّسكهم  على  امل�ساركني  وتاأكيد 
الــدولــيــة  لـــالأطـــراف  �سوتهم  وو�ــســول 
والإقليمية، �سي�سّكل عائقًا لدى اإ�سرائيل 

يف دعوة الروؤ�ساء لالحتفال بتاأ�سي�سها.
امل�سريات،  تلك  توؤكد  ال�سياق،  ذات  يف 
امل�ساريع  كافة  اأن  على  �سنب،  اأبو  بح�سب 
غري  الالجئني”  لــتــوطــني  “الوهمية 

مقبولة ومرفو�سة.
ورغم مرور 7٠ عامًا على تهجريهم من 
اأرا�سيهم، تخرج م�سريات العودة لالجئني 
التي جتاوزت،  القرارات  اأن  لتوؤكد  اليوم، 
يقبلها  لن  بالعودة،  حقهم  �ستتجاوز  اأو 

ال�سعب الفل�سطيني، وفق اأبو �سنب.
وي�ستدل اأبو �سنب بذلك على انتفا�سة 

“فتحي  بقيادة   ١955 عام  الفل�سطينيني 
م�سروع  �سد  ب�سي�سو”،  ومعني  البلعاوي، 
طرحته  والــــذي  �ــســيــنــاء  يف  ــتــوطــني  ال
لإلغاء  ١953؛  عام  الأمريكية  الإدارة 

حق العودة.
يف  جنــحــوا  الفل�سطينيون  وتابع:” 
يف  و�سينجحون  امل�سروع،  ذلــك  اإ�سقاط 
الالجئني،  ق�سية  �سطب  م�ساريع  اإ�سقاط 

فهم قادرين على تغيري املعادلت”.
يتفق معهما م�سطفى اإبراهيم، الكاتب 
واملحلل ال�سيا�سي، حيث يقول اإن م�سريات 
الالجئني  ق�سية  طــرح  “اأعادت  العودة 
ال�سيا�سة  اأجــنــدة  على  الفل�سطينيني 

الدولية”.
الأخــري  ال�سعبي  التحرك  واأ�ساف:” 
ــدويل  ال املجتمع  وعــلــى  اجلــمــيــع،  فــاجــاأ 

حتّمل م�سوؤولياته”.
ــم ان تــلــك املــ�ــســريات  ــي ــراه اإب ويــــرى 
“�ست�سع العامل اأمام م�سوؤولياته القانونية 
الوعي  �ستعيد  اأنــهــا  كما  والأخــالقــيــة 

بالق�سية الفل�سطينية”.
“تفاعالت  وجــود  اإبــراهــيــم  ويتوقع 
ــة يف حـــال ا�ــســتــمــرت الــتــحــركــات  ــي دول
ال�سعبية قرب حدود غزة بهذا الزخم”.

كما قد ت�سع تلك التفاعالت الدولية، 
فيما  خا�سة  م�سوؤولياته  اأمــام  اجلميع 
لــالأمم  الــعــامــة  اجلمعية  بــقــرار  يتعلق 

املتحدة )١94(.
ــالأمم  ـــدرت اجلــمــعــيــة الــعــامــة ل ـــس واأ�
عام  الأول  دي�سمرب/كانون  يف  املتحدة 
القا�سي   )١94( ـــم  رق قــــرار   ،١948
اأقرب وقت  بالعودة يف  ال�سماح  “بوجوب 
اإىل  العودة  يف  الراغبني  لالجئني  ممكن 
جريانهم”،  مع  ب�سالم  والعي�س  ديارهم 

وفق البند ١١ من القرار.
و�سّكلت تلك امل�سريات �سدمة لالأطراف 
اأن  اعــتــقــدت  الــتــي  والــدولــيــة  العربية 
�سفقة  مع  �سيت�ساوقون  “الفل�سطينيني 

القرن”، كما قال اإبراهيم.
ال�سعبية  التحركات  تلك  اأن  ويـــرى 
ال�سيا�سي  النظام  تخدم  اأن  �ساأنها  مــن 
الفل�سطيني؛ الذي عليه اأن يلتقط املبادرة 

ويتحرك ب�سكل اأقوى من ذي قبل.

القاهرة :
عن  ر�سميا  الإعــالن  ويتم  قليلة  �ساعات 
ثانية  ــرتة  ف وتن�سيبه  “اجلرنال”  ــوز  ف
فرتات  لتكون  بقوة  مر�سحة  �سنوات”   4“

طويلة.
حت�س  ل  امل�سرية  املعار�سة  اأن  وبرغم   
فــاإن  ركـــزا،  لهم  ت�سمع  اأو  اأحــد  مــن  منهم 
على  الغالبية  تتفق  معار�سة  اأ�سواتا  ثمة 
ل  ال�سرب،  خــارج  تغرد  تــزال  ل  وطنيتهم 
يهمها اإن غ�سب عليها قوم، اأو �سخط عليها 

اآخرون.
يف  لآرائهم  ا�ستطالع  التالية  ال�سطور  يف 
ال�سي�سي  فوز  بعد  ال�سيا�سي  م�سر  م�ستقبل 

وتن�سيبه فرتة ثانية.
نافعة

اأن  نافعة  ح�سن  د.  ــرى  ي الــبــدايــة  يف   
اأن  تــوؤكــد  الرئا�سية  النــتــخــابــات  نتائج 
واأن  �سرعية،  اأزمة  يواجه  احلاكم  النظام 
م�سداقية،  اأزمة  تواجه  املعار�سة  ف�سائل 
ال�سيا�سات احلالية من جانب  ا�ستمرار  واأن 
نحو  مب�سر  ويدفع  الأزمــة  يعمق  الطرفني 
م�سري جمهول. انتقاد النظام مل يعد كافيا 
م�سر  يجنب  حل  عن  البحث  وم�سوؤولية 

�سيناريو الفو�سى تقع على عاتق اجلميع .
الثانية  الــوليــة  فــرتة  اإن  نافعة  وقــال 
م�سر،  م�ستقبل  حتديد  يف  حا�سمة  �ستكون 

�سي�سعى  ــايل  احل الرئي�س  اأن  اىل  م�سريا 
ينجح  مل  واإذا  بال�سلطة،  لــالحــتــفــاظ 

�سي�سعى ل�سمان نقلها اإىل اأحد معاونيه.
�ستت�سرف  كــيــف  ــة:  ــع ــاف ن وتــ�ــســاءل 
لتحويل  ال�سغط  يف  تنجح  هل  املعار�سة؟ 
حقيقية  فر�سة  اإىل   2٠22 انــتــخــابــات 
املكابرة  يف  ت�ستمر  اأم  ال�سلمي  للتغيري 

واملزايدة على بع�سها البع�س؟!
كفانا ا�ستجداء

ي�سري  ابراهيم  املنا�سل  ال�سفري  ــا  اأم  
على  بح�سابيه  نــ�ــســره  مــقــال  كــتــب  فــقــد 
ــعــنــوان:  ب و”تويرت”  “الفي�سبوك” 
والبتالء  و  والدعاء  ال�ستجداء  “كفانا 
واخلالفات احلمقاء” جاء فيه: “اجلوعي 
يف  ياملون  والــفــقــراء  الطعام  ي�ستجدون 
اخلــــروج فـــوق حــد الــفــقــر والــ�ــســاحلــون 
بثقافة  ويب�سرون  هلل  الــدعــاء  يوا�سلون 
البتالء والنخب تغرق يف خالفات حمقاء 
اجرام  و  اخطاء  يوميا  تف�سح  والهوائيات 

النظام”.
لن  هــذا  “كل  يــ�ــســري:  ال�سفري  وتــابــع 
الف�ساد  توح�س  و  الظلم  رفــع  يف  يجدي 
ودمار ام الدنيا بعد زوال النيل وفقد الغاز 
وفتح باب بيع البالد ملليارات اخلليج من منح 
الرا�سي والتاريخ و الثار وعمارات و�سط 
فاجرة  كبرية  ومديونية  بالقاهرة  البلد 

افهم ان ال�ست�سالم للحاكم وطاعته ا�سلها 
الع�سر  ويِف  ملكا  ل  الها  كــان  الفرعون  ان 
احلديث خدرنا رجال الدين بتقبل البتالء 
�سعيا للثواب يف اجلنة و ان الظامل �سيذهب 
طيب  ال�سرب  عبارات  وانت�سرت  جهنم  ايل 
َوَيا  الفرج وياظامل لك يوم  وال�سرب مفتاح 

مظلوم ارتاح!!
والف�ساد  والقمع  القهر  هي  والنتيجة 

وال�ستعمار الوطني بجي�س الوطن”
كتابه  يف  قــال  اهلل  بــان  “اذكر  وتــابــع: 

الكرمي
ما  يغريوا  حتي  بقوم  ما  يغري  ل  اهلل  اإن 

باأنف�سهم”
الظلم  �سد  للدعاء  يركنون  ملن  واأقــول   
انتظارا  ال�ست�سالم  ظاهرة  تغيري  يتطلب 
لعقاب ال�سماء ولكن لن�ستمر يف الدعاء دون 
ال�ساكني  للمتذمرين  واأقول  به  ال�ست�سفاء 
�ستذهب  دعاءهم  و  �سوتهم  ان  الباكني: 

هباء يف الهواء!
واأكد ال�سفري ي�سري اأن التاريخ علمنا ان 
و بط�سه  اقوى من احلاكم وقمعه  ال�سعوب 
لن  ا�سبابها  تعددت  مهما  ال�سلبية  وهــذه 

جتدي.
البحث عن نخب جديدة!

فلنتم�سك  العنف  جتنبنا  “واذا  وتابع: 
ام�سي  وهو  �سامل  مدين  ع�سيان  يف  باحلق 

يف  �سهدناه  ما  بعد  وقــانــوين  �سلمي  �سالح 
النــتــخــابــات الــراقــ�ــســة واأكـــرث مــن اربــع 
وقيمها  حياتنا  فيها  ــورت  ــده ت �ــســنــوات 
مراجعة  ال�سروري  من  ي�سبح  وجمتمعنا 
تنحي  وان  واأ�ساليبها  �سيا�ستنا  مــواقــف 
والبحث  لها  احــرتامــنــا  مــع  جانبا  نخبنا 
كل  يف  كاريزماتية  جــديــدة  قــيــادات  عــن 
امل�ساعر.  تعبئ  وحمافظة  مدينة  و  قرية 
فعلنا  كما  الف�سائل  بني  املواقف  وتوحد 
التحرير  يتم  حتي  التحرير  مــيــدان  يف 
وان  الــدميــوقــراطــيــة  و  بــاحلــريــة  وننعم 
الق�ساء  ونتجنب  الختالف  بثقافة  نوؤمن 
حب  من  ال�سخ�سية  م�ساعرنا  من  ونتخل�س 
او كراهية، وان نقبل على ممار�سة �سيا�سية 
فاعلة بعد ان اختفت حتت حكم الع�سكر”.

ممدوح حمزة
حمزة،  ممــدوح  د.  ال�سهري  املعار�س  اأمــا 
بح�سابه  لل�سي�سي  ر�سائل  عــدة  كتب  فقد 

على تويرت، جاء فيها:
�سيبك   ”١“ ال�سي�سي  الفتاح  عبد  ايل 
ملب�سينه  اللي  الطفل  من  �سيبك  البكاء  من 
تقبيل  من  �سيبك  فيه،  ح�سن  ونــازل  كاكي 
�سيبك  ال�سارع  وتعديها  امل�سنة  ال�ست  راأ�س 
وتعطيه  ال�سعب  حتدث  ل  الــدراجــات،  من 
نحن  وقل  م�سريني  يا  اأنتم  تقل  ل  ظهرك 
لن  خطب  او  كــالم  ترجتل  ل  امل�سريني، 

من  اآيـــات  ت�سرتجع  ل  كــثــرية  اأخــطــاءك 
الذاكرة”.

وتابع حمزة: “ايل عبد الفتاح ال�سي�سي 
واق�سد  املظلومني  كــل  عــن  اأفـــرج   :”2“
الكفالت  فلو�س  للنا�س  ورجــع  جميعهم 
ايل  وحولها  الإعـــدام  احكام  جميع  الغي 
اترك  �سعبة  فرتة  يف  لأننا  اخر  حكم  َاي 
�سيبك  روؤ�سائها  لتعني  ــري  الآخ ال�سلطات 
النيل/ مياه  العقارات وركز يف:  من جتارة 
ميزان املدفوعات/النتاج/الت�سخم/عجز 

امليزانية”.
العاملي  الهند�سي  ال�ست�ساري  وتــابــع 
موجها خطابه لل�سي�سي: “الإنكار لن يفيد 
بل  الأجهزة  اإعــالم  ي�سدق  لن  وال�سعب   ..
�سخرية..  وم�سار  بايخة  نكتة  اأ�سبحوا 
واآليات  اأدوات  تغري  هو  الوحيدة  الفر�سة 
مثل  امل�سرحي  العامل  عن  والبعد  احلكم 
القناة  يف  واملحرو�سة  زينب  احلاجة  حلق 

وال�سجادة احلمراء لل�سيارة”.

الدولية االأجندة  الفل�صطينين” اإىل  “الالجئن  ق�صية  العودة” ُتعيد  “م�صريات 



يف  الأذان  ــع  رف ــالل،  ــت الح �سلطات  منعت 
اآذار  �سهر  خالل  وقتا   52 الإبراهيمي  امل�سجد 

املا�سي.
الدينية  ــوؤون  والــ�ــس الأوقــــاف  وزيـــر  وقـــال 
يو�سف ادعي�س، اإن ال�سلطات الإ�سرائيلية منعت 
مدينة  يف  الإبراهيم،  امل�سجد  يف  الأذان  رفع 
 52 من  لأكرث  الغربية،  ال�سفة  جنوبي  اخلليل 

وقتا لل�سالة خالل �سهر اآذار املا�سي.
وزارة  ــن  �ــســدر ع بــيــان  ادعــيــ�ــس يف  وقـــال 
تنتهجها  ال�سيا�سة  هذه  »اإن  الأحــد،  الأوقــاف، 
�سلطات الحتالل ب�سكل متوا�سل، للت�سييق على 
بامل�سجد  �سلواتهم  اأداء  من  ومنعهم  امل�سلمني، 

ال�سريف«.
»يفر�س  الإ�ــســرائــيــلــي  اجلــيــ�ــس  اأن  ـــر  وذك
املــداخــل  على  مــ�ــســددة  ع�سكرية  اإجـــــراءات 
وتوا�سل  للم�سجد،  املوؤدية  الرئي�سية  والطرق 

تدني�س باحاته، واأركانه«. 
الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  الأوقــاف  وزير  وبنّي 
والتفتي�س  »البتزاز  لعمليات  امل�سلني  ُيخ�سع 
عــلــى الـــبـــوابـــات اللــكــرتونــيــة، واحلـــواجـــز 
الإبــراهــيــمــي،  للم�سجد  ــة  ــوؤدي امل الع�سكرية 
وتوا�سل  اخلليل،  مدينة  من  القدمية  والبلدة 

م�سايقتها لهم«.
ومنذ عام ١994، ُيق�ّسم امل�سجد الإبراهيمي، 
اهلل  نبي  �سريح  على  ُبني  اأنــه  ُيعتقد  الــذي 
ق�سم  ق�سمني،  اإىل  الــ�ــســالم،  عليه  اإبــراهــيــم 
باليهود  واآخر   ،%45 مب�ساحة  بامل�سلمني  خا�س 
مب�ساحة 55%، اإثر قيام م�ستوطن يهودي بقتل 

�سالة  تاأديتهم  اأثــنــاء  م�سلما  فل�سطينيا   29
الفجر يوم 25 �سباط من العام ذاته. 

ــع املــ�ــســجــد الإبــراهــيــمــي يف الــبــلــدة  ــق وي
ال�سيطرة  حتت  تقع  التي  اخلليل  من  القدمية 
م�ستوطن   4٠٠ نحو  بها  وي�سكن  الإ�سرائيلية، 

يحر�سهم نحو ١5٠٠ جندي اإ�سرائيلي.

وح�سي  اعتداء  اإىل  حمجبة  فتاة  تعر�ست 
ملا  وفقا  م�سفى،  داخــل  اأمريكي،  رجل  قبل  من 

ن�سرت �سحيفة »ميرتو« الربيطانية.
 واأو�سحت ال�سحيفة اأن »جون ديليز« البالغ 
من العمر 57، اعتدى بلكمة وح�سية على فتاة 
حمجبة تبلغ من العمر ١9 عاما، دون اأي �سبب 

يذكر.
 ووقع العتداء قبل اأيام، يف م�سفى بومونت، 

يف ديربورن بولية مي�سيجان.
 واأو�سحت »ميرتو« اأن املعتدي كان خرج لتوه 

من امل�سحة العقلية، واأقر باأنه مذنب.
يف  »اجلـــزيـــرة«  قــنــاة  مــرا�ــســلــة  راأت  فيما   
وا�سنطن، وجد وقفي، اأن ما حدث هو »جرمية 

كراهية«، ول ميكن اعتبارها اأمرا اآخر.
الفتاة،  عن  الربيطانية  ال�سحيفة  ونقلت   
ماجد  وحماميها  هويتها،  عن  تك�سف  مل  التي 
الكراهية  �سببه  الهجوم  اإن  قولهما  مغني، 
هي  ال�سحية  اإن  اإذ  الإ�سالم،  �سد  والعن�سرية 

الوحيدة التي كانت ترتدي احلجاب.
احلادثة  على  �سهد  الــذي  امل�سفى  ويواجه   
دولر  ـــف  األ  25 يــتــجــاوز  مبلغ  بــدفــع  خــطــرا 

لل�سحية، نظري ف�سله يف منع الهجوم.
اأن املعتدي مت حتويله اإىل املركز   ي�سار اإىل 

الأمني، قبل املبا�سرة يف اإجراءات حماكمته.

الهند،  يف  م�سلمون  دين  علماء  ف�س 
تعدد  د�ستورية  بدرا�سة  ق�سائيا  قرارا 
الزوجات يف البالد؛ ما قد ميهد حلظره.
وقال عامل الدين امل�سلم، مفتي �سيز، 
لفتح  الــوحــيــد  ــدافــع  ال اإن  اخلمي�س، 
الق�سية هو التدخل يف ال�سوؤون الدينية 
ي�سمحوا  لــن  اأنــهــم  م�سيفا  للم�سلمني، 

بتمرير هذا الأمر.
اأما الداعية امل�سلم اأف�سار خان فقال: 
»هناك ق�سايا يف كل دين، لكن ا�ستهداف 
اأجــنــدات  وجـــود  يــوؤكــد  معني  جمتمع 

خفية«.
الثــنــني  الــعــلــيــا،  املحكمة  ونــظــرت 
بها  تــقــدم  الــتــمــا�ــســات،   4 املــا�ــســي، يف 
العا�سمة  يف  ــم  ــاك احل ـــزب  احل زعــيــم 
واملحامي  اأبادايايا،  اآ�سوينى  نيودلهي، 
العام لولية تيالنغانا، معلم حم�سن بن 
اأنهما  زعمتا  وامراأتان  الكثريي،  ح�سني 

من »�سحايا تعدد الزوجات«.
ــت املــحــكــمــة مـــن احلــكــومــة  ــب ــل وط
هذه  من  موقفها  تو�سيح  الفيدرالية 

الق�سية.

ب�������س���رى �����س����ارة مل�����س��ت��خ��دم��ي وات�������س���اب

القاهرة - وكالت
القدمية  اأندرويد  ت�سغيل  اأنظمة  دعم  متديد  وات�ساب  قررت 

حتى 1 فرباير 2020، على اأن يتم بعدها اإيقافها نهائيا.
�ستتوقف عن  اأنها  وات�ساب  اأعلنت  املا�سي  العام  من  ويف فرباير 
بحلول  وغريها  و2.2   2.1 مثل  القدمية  اأندرويد  اإ�سدارات  دعم 
نهاية عام 2016، لكنها لحقًا مددته، والآن لدينا متديد جديد 
بح�سب  واأقدم،   2.3.7 اأندرويد  بنظام  العاملة  الهواتف  وي�سمل 

موقع »عامل التقنية«.
ن�سخ  من  املزيد  �ست�سبح   2020 عام  حتى  اأنه  لالإهتمام  املثري 
كات  كيت   4.4 وحتى   4.1 و   4 اأنــدرويــد  مثل  قدمية،  اأنــدرويــد 
اأنها �ستبقى تدعمها حتى بعد عام  وغريها، حاليًا تقول وات�ساب 
القادمة  ال�سنوات  خالل  املوقع  تعديل  �سيتم  براأي  لكن   ،2020
تعد  ومل  قدمية  اأ�سبحت  التي  اأندرويد  ن�سخ  من  املزيد  وي�سيف 

م�ستخدمة بكثافة معقولة.
على الرغم من اأن وات�ساب �سيدعم ن�سخ اأندرويد القدمية حتى 
2020 لكن ل نتوقع اإ�سافة اأحدث املزايا لها اإمنا �ستحافظ على 
اأداء اخلدمات الأ�سا�سية يف التوا�سل، وكل هذا ي�سب �سمن توفري 
ال�سركة جهودها وتكاليفها والرتكيز على التطوير للمن�سات التي 

ي�ستخدمها %99.3 من النا�س اليوم.

 ع��ل��م��اء اأم��ري��ك��ي��ون ي��ب��ت��ك��رون ج���ه���ازا ي��ق��راأ
احل���ال ف���ى  ن�����ص  اإىل  وي��رج��م��ه��ا  االأف����ك����ار 

جديدا  جهازا  كاليفورنيا  بجامعة  العلماء  من  جمموعة  طور 
الفور كن�س، كما  الأفكار، وترجمتها وعر�سها على  ميكنه قراءة 
يزعم مطوروه  اأن لديه معدل دقة ي�سل اإىل 90 فى املئة اأو اأكرث، 
اإذ يعمل عن طريق  تف�سري احلروف ال�ساكنة واحلروف املتحركة 

يف اأدمغتنا.
هذا  اأن  الباحثون  يعتقد  الربيطانى،  ميل«  »ديلى  ملوقع  ووفقا 
يعانون  الذين  املر�سى  م�ساعدة  الأيــام  من  يوم  يف  ميكنه  اجلهاز 
على  قــادر  فهو  التحدث،  عن  تعيقهم  التى  الأمــرا�ــس  بع�س  من 
التي  ال�ساكنة  واحلــروف  العلة  حروف  تركيبة  وحتليل  ت�سجيل 
على  اجلمل  هذه  ويف�سر  عقولنا،  فى  جملة  بناء  عند  ن�ستخدمها 
اأ�سا�س الإ�سارات الع�سبية وميكن اأن يرتجمها اإىل ن�س فى الوقت 

احلقيقي.
غري  الكلمات  حتى  تف�سري  ميكنه  اجلهاز  اأن  العلماء  ويدعى 

متعارف عليها والتى مل ي�سمع بها من قبل.
»�سن«:  ل�سحيفة  الدرا�سات،  قادة  اأحد  مو�سي�س،  ديفيد  وقال 
الوقت  فى  تف�سري  اإىل  تطويره  مت  اآخــر  جهاز  اأى  يتو�سل  »مل 
احلقيقى للجمل من الإ�سارات الع�سبية، وبالنظر اإىل الأداء الذى 
اأظهره هذا اجلهاز وقدرته على التو�سع، فاإننا جنزم بقدرته على 

العمل كمن�سة �سناعية خم�س�سة للكالم.«
اأن اجلهاز �سي�سبب م�ساكل  اأن هناك خماوف من البع�س من  اإل 

اإذا مت ك�سف عن بع�س الأفكار ال�سرية عن طريق اخلطاأ.
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ر�سميًا  اأطلقت �سركة هيونداي 
�سيارتها  مــن  اخلــامــ�ــس  ــل  ــي اجل
اأك�سنت يف اأ�سواق منطقة اإفريقيا 
الطراز  وجاء  الأو�سط.  وال�سرق 
ــيــارة هــيــونــداي  ــن �ــس ــد م ــدي اجل
الوا�سعة،  ال�سعبية  ذات  ال�سغرية 
يف  الــقــوة  مكامن  على  م�ستندًا 
معّززًا  ال�سابقة،  الأجــيــال  طــرز 
الت�سميم  ابتكارات  باأحدث  اإياها 
ال�سانعة  تبدعها  التي  والهند�سة 
الكورية، مع احلفاظ على القيمة 
الكبرية التي تقّدمها هذه ال�سيارة 

مل�سرتيها.
وت�سمل اأبرز مزايا هذا الطراز 
الــتــ�ــســمــيــم اخلـــارجـــي اجلــديــد 
التقنية  عــايل  والت�سميم  كليًا 
بالراحة،  املت�سمة  للمق�سورة 
حركة  قـــوة  بــنــظــام  ُزّود  فيما 
الأداء  من  ممتازة  تركيبة  يقّدم 
الوقود  ا�ستهالك  يف  والقت�ساد 
مع  اأعــلــى،  كــفــاءة  م�ستوى  تتيح 
البنزين  حمــركــات  مــن  خيارين 
اأحدهما  الأ�سطوانات،  رباعية 
ب�سعة  والآخـــر  ليرت   1.4 ب�سعة 
1.6 ليرت، مع اإتاحة خيار ملحرك 
الديزل يف بع�س الأ�سواق، ويقرتن 
بناقل  املــحــركــات  هـــذه  ــن  م ــل  ك
ذي  اأوتوماتيكي  اأو  يدوي  حركة 
�ست �سرعات. وت�سمل التح�سينات 
داخــل  ال�سو�ساء  خف�س  كذلك 
ديناميكيات  وتعزيز  املق�سورة 
بف�سل  ملحوظة،  ب�سورة  القيادة 
املت�سم  الــ�ــســيــارة  بـــدن  هند�سة 
جمموعة  جــانــب  اإىل  بــالــقــوة، 
خمتارة من اأحدث مزايا ال�سالمة 
اأو  قيا�سية  كانت  �سواء  والراحة 

�سيارة  وتعترب  كخيارات.  متاحة 
من  قلياًل  اأكرب  اجلديدة  اأك�سنت 
الطول  ناحية  من  ال�سابق  اجليل 
بقاعدة  تتمتع  كما  والــعــر�ــس، 
املزيد  يعطي  مما  اأطــول  عجالت 

من امل�ساحة الداخلية لل�سيارة. 
رئي�س  ــغ،  ــون ــس � ــك  ــاي م ـــــد  واأّك
اإفريقيا  يف  هــيــونــداي  عمليات 
الــطــراز  اأن  الأو�ـــســـط،  والــ�ــســرق 
يت�سّمن  اأكــ�ــســنــت  مــن  اجلــديــد 
حت�سينات رئي�سية عديدة اأُجريت 
كان  الــذي  ال�سابق،  الطراز  على 
ب�سعبية  يحظى  ممــتــازًا  »طـــرازًا 
وا�ــســعــة لــــدى املــ�ــســتــخــدمــني«، 
اجلديد  اجلــيــل  »يتمتع  وقـــال: 
حديث  بت�سميم  اأكــ�ــســنــت  مــن 
يعني  ما  متامًا،  جديدة  وهند�سة 
مظهر  ذات  �سيارة  على  احل�سول 
وم�ستويات  ممتعة  وقيادة  رائــع 
عالية من الأمان، و�سيكون متّلكها 

اقت�ساديًا«.
اأك�سنت  ال�سيارة  وُيربز ت�سميم 
الثقة والتطور،  م�ستوًى عاليًا من 
لأ�سلوب  جديدًا  تف�سريًا  مقّدمًا 
وي�سمل  هيونداي.  يف  الت�سميم 
متتايل  الأمـــامـــي  ال�سبك  ذلـــك 
من  جــزءًا  ي�سّكل  الذي  النحدار 
الهوية املرئية اخلا�سة بالعالمة، 
والذي تقع على جانبيه امل�سابيح 
 LED الأمامية امللتفة وم�سابيح
حني  يف  الخــتــيــاريــة،  النهارية 
متــتــد اخلـــطـــوط احلـــــادة الــتــي 
على  الــ�ــســيــارة  �سخ�سية  تــوؤلــف 
 LED طولها، لتلتقي مع م�سابيح

اخللفية النحيلة.
املتطور  الع�سري  املظهر  وميتّد 

والــطــلــة الـــواثـــقـــة مـــن خـــارج 
داخـــل  اإىل  اأكــ�ــســنــت  ــيــارة  ــ�ــس ال
الت�سميم  ويجمع  مق�سورتها. 
ال�سائق  حول  املتمحور  الداخلي 
حتكم  اأدوات  عــلــى  واملــ�ــســتــمــل 
بديهية، مزايا الرحابة املح�سنة 
واأجـــود  ـــودة  اجل عالية  واملــــواد 
املـــواد  ت�ساهم  كــمــا  الــتــقــنــيــات. 
املمتازة ناعمة امللم�س امل�ستخدمة 
يف نقاط رئي�سية داخل املق�سورة 
يف جعل البيئة الداخلية جذابة 

ومريحة لل�سائق وللركاب.
وت�ستمل لوحة اأجهزة القيا�س 
ــام كــامــريا  ــظ الــعــريــ�ــســة عــلــى ن
تعمل   LCD �سا�سة  مع  قيا�سي 
التحكم  لوحة  وُثّبتت  باللم�س. 
اأفقية  بو�سعية  ال�سا�سة  اأ�سفل 
ُرّتبت  وعنا�سر  اأزرارًا  وتت�سمن 
ح�سب  منطقية  جمــمــوعــات  يف 
وظائفها. وت�ستمل مزايا الراحة 
املــثــال،  �سبيل  على  اأكــ�ــســنــت،  يف 
عند  ال�سيارة  يفتح  مفتاح  على 
ت�سغيلها  يتم  فيما  منها  القرتاب 
دون  الت�سغيل  زر  على  بال�سغط 
من  املفتاح  اإخـــراج  اإىل  احلاجة 
كما  حمفظته،  اأو  ال�سائق  جيب 
�سحن  مــنــفــذي  ــيــارة  الــ�ــس تــتــيــح 
USB ومنافذ م�ساعدة اإ�سافية.

ــ�ــســالمــة  ــل مــــزايــــا ال ــم ــس ــ� وت
ــيــة اأنـــظـــمـــة الــتــحــكــم  الــقــيــا�ــس
والتحكم  الثبات،  يف  الإلكرتوين 
يف اجلــــر، ونـــظـــام مــنــع انــغــالق 
اإ�ــســارة  ميزة  عــن  ف�ساًل  املكابح، 
جتعل  التي  املفاجئة،  الفرملة 
تلقائيًا  توم�س  الفرامل  م�سابيح 
دوا�سة  على  ب�سّدة  الدو�س  عند 

الطارئة.  احلـــالت  يف  الفرامل 
نظام  املتاحة  اخليارات  وت�سمل 
هوائية،  و�سائد  �ست  من  حماية 
باإنارة  ثابتة  اأمامية  وم�سابيح 
قابلة لالنحناء تتيح روؤية اأف�سل 
اأثناء  املنعطفات  عند  للطريق 
الظالم، ونظامًا لتثبيت ال�سرعة.

ــراز  ــط ـــذا ال ويـــاأتـــي جــ�ــســم ه
مـــن ج�سم  اأقـــــوى  ــنــت  اأكــ�ــس مـــن 
ال�سالبة  حت�سني  مّت  اإذ  �سابقه، 
ا�ستخدام  زيادة  عرب  اللتوائية 
ــولذ املــتــطــور عــايل الــقــوة.  ــف ال
ــاز الــ�ــســيــارة بــالــعــديــد من  ــت ومت
على  اأُجــريــت  التي  التح�سينات 
والعتبات  الأمــامــيــة  الأجـــــزاء 
اأجــل  مــن  الــداخــلــيــة،  اجلانبية 
حال  يف  احلماية  م�ستوى  حت�سني 
وقوع ت�سادم. وقد زيدت مناطق 
النهيار يف املقدمة، ومّتت ترقية 
الــو�ــســائــد الــهــوائــيــة الأمــامــيــة 
ــة تــعــزيــزات  ــاف ــس اجلــانــبــيــة واإ�
طاقة  مع  التعامل  اأداء  لتح�سني 
ــالت  ح يف  �سيما  ل  الــتــ�ــســادم، 

التداخل ال�سغرية.
واأ�سار �سونغ اإىل ا�ستمال �سيارة 
على  اأك�سنت  من  اجلديد  اجليل 
احلديثة  البتكارات  من  العديد 
ــارات،  ــي ــس ــ� ال ـــامل  ــة يف ع ــاح ــت امل
معتربًا اأن من �ساأن ذلك اأن »ُير�سي 
ــور مــعــيــارًا جــديــدًا يف  ــف عــلــى ال
»تقدم  اأنها  اإىل  وانتهى  فئتها«، 
�سيئًا ا�ستثنائيًا مل�سرتي ال�سيارات، 
جناحها  ق�سة  �سرد  و�ستوا�سل 

العريق«.

اإفريقيا و  االأو�صط  ال�صرق  يف  اأك�صنت  من  اجلديد  اجليل  ُتطلق  هيونداي 

جامعة مي�صيجان تبداأ اختبار الطائرات بدون طيار ال�صتخدامها فى مهام االإنقاذ

اآذار يف  االإبراهيمي  بامل�صجد  وقتا   52 االأذان  رف��ع  مينع  االح��ت��الل 

اأم����ريك����ا يف  حم���ج���ب���ة  ف����ت����اة  ع���ل���ى  وح�������ص���ي  اع������ت������داء 

ع��ل��م��اء ال��ه��ن��د ي��رف�����ص��ون حم���اوالت 
ال��ب��الد ال����زوج����ات يف  ت���ع���دد  ح��ظ��ر 

 ال����ت����ع����اون االإ������س�����ام�����ي ت���دي���ن
اجل�������رائ�������م االإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة

يو�سف  الدكتور  الإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  اعام  الأمــني  اأعــرب   
املدنيني  على  الإ�سرائيلي  للعدوان  ال�سديدة  اإدانته  عن  العثيمني، 

افل�سطينيني امل�ساركني مب�سرية العودة.
ت�سنه  الذي  الغا�سم  العدوان  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  ودانت 
قوات الحتالل على املدنيني الفل�سطينيني العزل اأثناء م�ساركتهم 
يف م�سريات �سلمية تخليدًا ليوم الأر�س، ما اأدى اإىل �سقوط اأكرث من 
١6  �سهيدا وجرح اأكرث من ١4٠٠ مواطن فل�سطيني. معتربة اأن هذا 
التحقيق  ت�ستدعي  وجرمية  دولة  اإرهاب  ي�سكل  اخلطري  الت�سعيد 

واملحا�سبة.
الكاملة  امل�سوؤولية  الحتالل،  قوة  اإ�سرائيل،  العثيمني،  وحّمل 
التي  احلــرب  وجــرائــم  عــدوانــهــا  وت�ساعد  ا�ستمرار  تبعات  عــن 
ترتكبها بحق ال�سعب الفل�سطيني. داعيًا جمل�س الأمن الدويل اإىل 
التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإ�سرائيلي املتوا�سل، وتوفري 
احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني، وحمل اإ�سرائيل على المتثال 
للتزاماتها مبوجب القانون الإن�ساين وقرارات ال�سرعية الدولية.

وجدد الأمني العام التاأكيد على �سرورة انخراط املجتمع الدويل 
يف رعاية م�سار �سيا�سي يف�سي اىل حتقيق ال�سالم القائم على روؤية 

حل الدولتني.

ت�سريحات جديدة مل�سوؤول اأملاين عن االإ�سام

 قال رئي�س الربملان الأملاين فولغانغ �سويبله: »كل �سخ�س يجب 
اأن يتعاطى مع حقيقة اأن الإ�سالم بات جزءًا من بالدنا«.

امل�سيحي  الدميقراطي  ــزب  احل مــن  املنحدر  �سويبله،  وطــالــب 
بزعامة مريكل، امل�سلمني بـ«التعاي�س مع حقيقة اأنهم يعي�سون يف بلد 

ل يت�سم بطابع التقاليد الإ�سالمية«.
واأ�ساف �سويبله، اأنه »على ال�سكان اأن يقبلوا وجود ن�سبة متزايدة 

من امل�سلمني يف اأملانيا«.
الختالفات،  واحـــرتام  ال�سلمي  التعاي�س  �ــســرورة  اإىل  ولفت 

واحلاجة اإىل التما�سك املجتمعي واللتزام بالد�ستور والقانون.
وقبل اأ�سبوعني، فجر هور�ست زيهوفر، زعيم احلزب الجتماعي 
امل�سيحي، جدًل كبريًا يف اأملانيا، بعد ت�سريحات ل�سحيفة »بيلد« قال 

فيها »اإن الإ�سالم ل ينتمي لأملانيا«.
للخروج  مريكل  دفعت  انتقادات،  عا�سفة  الت�سريحات  واأثــارت 

ببيان توؤكد فيه اأن »امل�سلمني ودينهم الإ�سالم جزء من اأملانيا«.
غرّي اأن الوزير خرج بعد اأيام من بيان مريكل، بت�سريحات جديدة 
مت�سك فيها مبوقفه وروؤيته، كما عرب عن غ�سبه ال�سديد من مريكل 

التي اأ�سدرت بيانا يتبني روؤية معاك�سة له.

اأ�سخا�ص  4 اع��ت��ق��ال   اأمل��ان��ي��ا.. 
للم�سلمن م�����س��ل��ى  ه���اج���م���وا 

لال�ستباه  �ــســوريــني   4 ــة  ــي ــان الأمل الــ�ــســرطــة  اعتقلت   
على  احلارقة  بالقنابل  وهجوم  وتخريب  قتل  مبحاولتهم 

م�سلى يوؤمه م�سلمون اأتراك.
واأدى احلادث، الذي وقع يف مدينة اأومل جنوبي البالد 
اأ�سرار مادية فقط، ومل ي�سب الأ�سخا�س  اآذار اإىل  يف ١9 

الثمانية الذين كانوا داخل امل�سلى وقت الهجوم باأذى.
اأعمارهم  وتـــرتاوح  بهم  امل�ستبه  ال�سرطة  واعتقلت 
يف  مب�ساركته  الرجال  اأحــد  واعــرتف  عاما،  و27   ١8 بني 

احلادثة، وفقا لل�سرطة.
مع  املحلي،  بالتوقيت  �سباحا   3 ال�ساعة  الهجوم  ووقع 
اإلقاء العديد من القنابل احلارقة على امل�سلى، مما اأدى اإىل 
ا�ستعال النار، اإل اأن ال�سرطة متكنت من اإخمادها ب�سرعة.

كتبت زينب عبد املنعم
جديدا،  مرفقا  مي�سيجان  جامعة  افتتحت 
قدم    9،600 وم�ساحته   ،  M-Air ا�سم  يحمل 
فهو م�سمم  اأربــعــة طــوابــق،  مــن  ومــكــون  مــربــع 
لختبار الطائرات بدون طيار فى الهواء الطلق، 
ليتيح للباحثني اختبار الطائرات بدون طيار فى 
ظروف ال�ساءة والرياح الطبيعية، ولكنه ي�سمل 
ال�سطدام  من  ال�سالة  الطائرات  ملنع  �سبكات 

بالأ�سخا�س اأو الطائرات الأخرى.
قام  اإذ  املختلفة،  جتاربهم  الباحثون  وبــداأ 
بجهاز  حمملة  طــائــرات  باإ�سقاط  واحــد  فريق 
ا�ست�سعار لقيا�س ما يحدث حتت الأر�س بعد وقوع 
التى  الروبوتات  اآخر  م�سروع  و�سيخترب  زلــزال، 
اخل�سبية  الألــواح  تركيب  حتى  اأو  �سحب  ميكنها 

دون اإجبارك على ت�سلق �سلم.
وتاأتى هذه اخلطوة بعد اأن اأ�سبحت الطائرات 
مثل  ملهام  قيمة  اأدوات  طيار  بــدون  ال�سغرية 
مثل  الختبار  ملواقع  وميكن  واملراقبة،  الإنقاذ 
بدون  الطائرات  هذه  تطوير  ت�سريع   M-Air

وقوع خماطر غري �سرورية.



“كالكيل�ست”  �ــســحــيــفــة  كــ�ــســفــت 
التابعة  الإ�سرائيلّية،  القت�سادّية 
اأحـــرونـــوت(  )يــديــعــوت  ل�سحيفة 
اجتماٍع  عن  النقاب  ك�سفت  العربّية، 
�ساعات،  اأربــع  حــوايل  ا�ستمّر  مطوٍل، 
بن  حممد  ال�سعودي  العهد  ويل  جمع 
امللياردير  مع  املا�سي،  الأ�سبوع  �سلمان 
الإ�سرائيلّي حاييم �سابان، الذي قالت 
املتربعني  اأكــرب  ُيعترب  ــه  اإّن ال�سحيفة 
للجي�س الإ�سرائيلّي، واأّنه جمع ثروته 
التي ُتقّدر بـ4 مليارات دولر من عمله 

كمخرٍج �سينمائيٍّ يف اأمريكا.
اإّن  لها،  تقرير  يف  ال�سحيفة،  وقالت 
اإ�سهام  فر�س  بحث  بهدف  جاء  اللقاء 
وهو  عاًما،   73 الإ�سرائيلّي،  امللياردير 
من مواليد القاهرة، يف تد�سني م�ساريع 
موؤّكدة  ال�سعودية،  يف  وثقافّيٍة  فنّيٍة 
خالل  �ــســابــان،  اأبــلــغ  �سلمان  ابــن  اأّن 
املا�سي  الأ�سبوع  عقد  الذي  الجتماع 
هام�س  على  هيلز،  بفريل  مدينة  يف 
زيارته احلالية للوليات املتحّدة، باأّنه 
يتوجب فتح عهد جديد يف العالقة بني 

اإ�سرائيل وال�سعودية.
ال�سحيفة،  لفتت  ذلك،  على  عالوة 
موقع  على  تقريرها  يف  اعتمدت  التي 
�سوؤون  يف  املخّت�س   ،)The Wrap(
الرتفيه والتلفزيون، اإىل اأّن ابن �سلمان 
الذي  ب�سابان،  اجتماعه  من  ا�ستهدف 
ا،  اأي�سً الأمــريــكــّيــة  اجلن�سية  يحمل 
تد�سني  يف  اإ�ــســهــامــه  فــر�ــس  مناق�سة 
اعتبار  على  وثقافية،  فنية  م�ساريع 
من  طائلة  ثــروة  جمع  قد  الأخــري  اأّن 
خالل ا�ستثماره يف جمال اإنتاج الأفالم 
وامل�سل�سالت، اإىل جانب احتكاره اأ�سهما 

يف  الإعالمّية  املوؤ�س�سات  من  الكثري  يف 
الوليات املتحدة واإ�سرائيل.

تقريرها،  يف  “كالكيل�ست”،  وتابعت 
الــذي  و�ــســابــان،  �سلمان  ابــن  لقاء  اأّن 
ــاعــات، تــنــاول  ــس ا�ــســتــمــر نــحــو اأربــــع �
الأخري  به  يقوم  اأن  ميكن  الذي  الــدور 
ال�سينمائّي  كم�ستثمر يف جمال الإنتاج 
والإعاليّن، يف تد�سني م�ساريع ثقافية 

يف  م�سريًة  ال�سعودية،  يف  واإعــالمــيــة 
الوقت عينه اإىل اأّن اللقاء بني الثنني 
ياأتي بعيد اتفاق ال�سعودية مع �سركة 
AMC، لتد�سني دور �سينما يف اأرجاء 

اململكة.
كما ذكرت اأّن ابن �سلمان اأطلع �سابان 
على خمططاته الهادفة اإىل التقلي�س 
من وطاأة القيود التي تفر�سها التفا�سري 

املت�سددة للدين على املجتمع ال�سعودّي، 
اأطلع  ال�سعودي  العهد  ويل  اأّن  م�سيفًة 
على  الإ�سرائيلّي-الأمريكّي  امل�ستثمر 
وتاأكيده  ال�سعودية،  مل�ستقبل  روؤيته 
امل�سادر  تنويع  اإىل  ي�سعى  اأّنـــه  على 
القت�سادية للمملكة، اإىل جانب �سعيه 

لتحويلها اإىل مركز ثقايف.
)دي  �سحيفة  قالت  ناحيتها،  مــن 

)هاآرت�س(،  ملجموعة  التابعة  ماركر(، 
عاًما،  الـــ32  ابن  ال�سعودّي  الأمــري  اأّن 
الإ�سرائيلّي- مع  اللقاء  خــالل  اأ�ــســار 
الوقت  اأّنه حان  اإىل  �سابان،  الأمريكّي 
يف  جـــديـــدٍة  حــقــبــٍة  اإىل  لــالنــتــقــال 
العالقات بني اململكة والدولة العربّية، 
اأّن  اأ�ساف  ولكّنه، بح�سب م�سدٍر مطلٍع، 
ر�سمًيا  �سيخرج  الدولتني  بني  التقارب 
ُي�ّسجل  عندما  فقط  التنفيذ  حّيز  اإىل 
بني  العالقات  م�ستوى  يف  مهًما  تقدًما 
بن  ورف�س  والفل�سطينيني،  اإ�سرائيل 
كما  روؤيته،  عن  اأكرث  الإف�ساح  �سلمان، 

اأّكد امل�سدر عينه.
�سباح  نف�سه  الأمريكّي  املوقع  واأفاد 
ال�سعودّي  العهد  ويّل  اأّن  الأحــد  اليوم 
بالرئي�سني  الــ�ــســبــت  اأمـــ�ـــس  الــتــقــى 
بو�س  جــورج  ال�سابقني:  الأمريكّيني 
الأّول،  بيت  يف  البـــن  ــا  واأيــ�ــسً الأب 
موقع  على  تــغــريــدًة  ن�سر  بو�س  واأّن 
)تويتور( قال فيها اإّنه وابنه وجيم�س 
بيكر، وزير اخلارجية يف عهد الرئي�س 
بو�س الأب، التقوا مع ويل العهد، الأمر 
الوطيدة  العالقات  عمق  يوؤّكد  الــذي 
وال�سعودّي،  الأمــريــكــّي  ال�سعبني  بني 
الجتماع  وح�سر  تعبريه.  حــّد  على 
ا الأمري خالد بن �سلمان. ُي�سار اإىل  اأي�سً
ابن  مع  اللقاء  من  �سورًة  ن�سر  بو�س  اأّن 

�سلمان.

دعــت  اأ(-  ب  )د  يـــاجنـــون  
رايــتــ�ــس  “هيومان  مــنــظــمــة 
ميامنار  الثنني  اليوم  ووت�س” 
اإىل اإلغاء اإدانة اجلندي الطفل 
الذي  هتوي،  كو  اأوجن  ال�سابق 
ما  حول  حتدثه  ب�سبب  اعتقل 

مر به من جتارب .
واأ�سدرت حمكمة يف ياجنون 
يوم الأربعاء املا�سي حكما بحق 
ملدة  بال�سجن  هتوي  كــو  اأوجن 
ال�ساقة  الأ�ــســغــال  مــع  �سنتني 
)ب(   5٠5 ــــــادة  امل مبـــوجـــب 
حتظر  الــعــقــوبــات،  ــون  ــان ق يف 
املحتمل  مــن  “التي  الأعــمــال 
ــاج  الإزع اأو  اخلــوف  ت�سبب  اأن 

لل�سعب”.
يف  اآ�سيا  �ــســوؤون  مدير  وقــال 
ووت�س” براد  رايت�س  “هيومان 
اآدمز، يف بيان له :”اإن حماكمة 
اأبعاد  تك�سف  هتوي،  كو  اأوجن 
لإ�سكات  ميامنار  جي�س  جهود 
ما يرتكبونه  اأي �سخ�س يف�سح 

من اأخطاء”.
واأ�ساف اأنه :”يجب اأن يتلقى 
ال�سابقون  الأطــفــال  اجلــنــود 
ــل ،  ــاأهــي ــت ــــــادة ال الـــدعـــم واإع
النتهاكات  مــن  املــزيــد  ولي�س 

الع�سكرية”.
كو  اأوجن  على  القب�س  واألقي 
العام  اآب/اأغ�سط�س  يف  هتوي 
مع  مقابلة  اإجــراء  بعد  املا�سي 
اإذاعة اآ�سيا احلرة قال فيها اإنه 
مت جتنيده من قبل اجلي�س يف 
عمره  كــان  بينما   ،  2٠٠5 عــام 

١5 عاما.
موؤخرا  �سراحه  اإطــالق  ومت 
ملدة  ال�سجن  بعد ق�ساء عقوبة 
رجل  قتل  بتهمة  �سنوات   ١٠

بعد هروبه من جي�س ميامنار يف 
عام 2٠٠7 ، وهي جرمية يقول 

اإنه مل يرتكبها.
ــام  اأم اأوجن كــو هــتــوي  وقـــال 
:”مل  املا�سي  الأ�سبوع  املحكمة 
 ، للدولة  ــاءة  ــس اإ� عني  ت�سدر 
وعن  عانيته،  عما  حتدثت  لقد 
األ  يجب  اجلي�س،  يف  جتربتي 
املادة  مبوجب  لالتهام  اأتعر�س 

5٠5 )ب(” .
هــتــوي  كـــو  اأوجن  ـــه  ـــواج وي

لحق  وقت  يف  اأخــرى  اتهامات 
من هذا ال�سهر ، ب�سبب الوقوف 
ميامنار  د�ستور  من  ن�سخة  على 

احتجاجا عليه .
حقوق  منظمات  وتــوا�ــســل 
ــان احلـــث عــلــى اإ�ــســالح  ــس ــ� الإن
ميامنار  يف  القمعية  القوانني 
منها  الكثري  ي�سمح  ل  الــتــي   ،
من  وتعد   ، بكفالة  ــراج  ــالإف ب

بقايا احلكم ال�ستعماري.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , APRIL 13 . 2018   / Vol . 6 - Issue 277تقارير26

www .ghorbanews .com

27 دويل FRIDAY , APRIL 13 . 2018   / Vol . 6 - Issue 277

دونالد  الأمــريــكــي،  الرئي�س  عــنّي  اأن  منذ 
تـــرامـــب، جـــون بــولــتــون مــ�ــســتــ�ــســارًا لــالأمــن 
خارجيته  وزيـــر  بــاإقــالــة  و�سبقه  الــقــومــي، 
خلفًا  بومبيو  مايك  وتعيني  تيلر�سون،  ريك�س 
ال�سيا�سة  موؤ�ّس�سات  داخــل  والأحــاديــث  لــه، 
ترامب  كــان  اإذا  ما  حــول  تن�سّب  اخلارجية 

�سي�سّن حربًا جديدة.
�سقور  من  واحد  اأنه  بولتون  عن  فمعروف 
ــن يــوؤّيــدون  ــذي الـــوليـــات املــتــحــدة، ومـــن ال
ال�سربة ال�ستباقية �سد كل من اإيران وكوريا 
جديدة  حربًا  ترامب  �سي�سّن  فهل  ال�سمالية، 

بعد اأن اكتمل عقد ال�سقور يف اإدارته؟
هـــذا �ــســوؤال طــرحــه الــكــاتــب الأمــريــكــي 
�سحيفة  ن�سرته  مقال  يف  ديــهــل،  جاك�سون 
“يف ال�سنة الأوىل  “وا�سنطن بو�ست”، وقال: 
من  مت�سّككًا  ترامب  كان  الرئا�سة  توليه  من 
قبل  وتعّهد  الأمريكية،  الع�سكرية  امل�ساريع 
يعتزم  اأنــه  كما  �سوريا،  من  بالن�سحاب  اأيــام 

خف�س عدد القوات يف اأفغان�ستان”.
الأكرث من ذلك، يقول الكاتب، اأن اأي حتّرك 
على  مرّبر  غري  هجوم  ل�سّن  ترامب  جانب  من 
مبعار�سة  �سيواجه  ال�سمالية  كوريا  اأو  اإيران 
والكونغر�س،  املتحدة،  الــوليــات  حلفاء  من 
يف  ـــادة  وق ماتي�س،  جيم�س  ــدفــاع  ال ـــر  ووزي
القاعدة  من  الأرجــح  وعلى  “البنتاغون”، 
اعتادت  التي  لــرتامــب  اخلا�سة  ال�سيا�سية 

ت�سجيع لهجته حول احلروب غري املجدية.
مــغــايــرًا  مــ�ــســارًا  �ستمّثل  احلـــرب  اأن  كــمــا 
وهي  تــرامــب،  ينتهجها  التي  للدبلوما�سية 
الإرهــــاق  عــلــى  تعتمد  نا�سئة  دبلوما�سية 
ما  ــو  وه اتــفــاق،  اإىل  ل  التو�سّ ثــم  واخلــــداع 
املا�سي،  الأ�سبوع  اجلنوبية،  كوريا  مع  حدث 
التي عّلقت على اتفاقية التجارة احلرة التي 

اأعلنها الرئي�س الأمريكي.
التفاقية  اأن  اجلنوبية  كوريا  واعتربت 
وهو  عليها،  بالتعديل  قبلت  لكنها  “فظيعة”، 
اإيران؛ فبينما  اأن يفعله ترامب مع  ما يحاول 
فــاإن  معها،  الــنــووي  التــفــاق  بتمزيق  يــهــّدد 
احلكومات  على  بهدوء  ي�سغطون  دبلوما�سييه 
من  مزيد  اإجــراء  على  للموافقات  الأوروبية 

التعديالت عليها.
ترامب  اأن  يف  يكمن  ل  احلقيقي  اخلــطــر 
الكاتب،  يقول  كما  ــرب،  احل طريق  �سيختار 

فهو حتمًا �سيتعرّث ولن يتمّكن من �سّنها، واإمنا 
على  الأمريكي  الرئي�س  ُيقدم  اأن  من  اخلوف 
اأعمال متهّورة غري مرتبطة باأي ا�سرتاتيجية.
�سيكون  املقبل  مايو  فــاإن  الكاتب،  وبـــراأي 
حا�سمًا بالن�سبة اإىل اإيران وكوريا ال�سمالية، 
طهران،  حيال  قــرارًا  يتخذ  اأن  ترامب  فعلى 
اإ�سافة للقاء القمة الذي من املقّرر اأن يجمعه 
اأون،  جونغ  كيم  ال�سمايل،  الكوري  بالزعيم 

نهاية ال�سهر ذاته.
ال�سفقة  غرار  على  ب�سفقة  كيم  قبل  واإذا 
الإيرانية، اأو وعد بنزع ال�سالح النووي، فاإنه 
�ساحب  بولتون،  جــون  طــرح  مع  �سيتناق�س 
ال�سوؤال  ليبقى  ال�ستباقية،  ال�سربة  نظرية 

الأكرث اإثارة ملاذا مت تعيني بولتون اإذن؟
لتمزيق  تــرامــب  ــع  دف بــولــتــون  قـــّرر  واإذا 
التفاق النووي مع اإيران، اأو توبيخ كيم، فاإنه 
�سيخلق اأزمتني وي�سلم املبادرة لأعداء اأمريكا، 
بح�سب  جدًا،  �سعيدين  �سيكونون  فالإيرانيون 

الكاتب.
التفاق  ب�سبب  اأمل  بخيبة  ت�سعر  فطهران 
النووي، كما اأن ال�سركات الأوروبية مل تدخل 
يواجه  النظام  اأن  حني  يف  ال�ستثمار،  ل�سوق 

اأزمة ال�سطرابات.
النووي  لالتفاق  ترامب  اإلغاء  فاإن  ثم  ومن 
وحلفائها  ــكــا  اأمــري ــني  ب انــقــ�ــســامــًا  �سيعني 

الأوروبيني، واأي تفكري ب�سّن حرب على اإيران 
يف  ملي�سياتها  �ست�ستخدم  طهران  اأن  �سيعني 
الأمريكية  الــقــوات  لقتال  و�سوريا  الــعــراق 
تعاود  اأن  ميكن  اإيــران  اأن  اإىل  اإ�سافة  هناك، 

تخ�سيب اليورانيوم.
ومن الوا�سح جدًا اأن ترامب مل يفّكر كثريًا 
باخلطوة التالية بعد متزيق التفاق النووي 
ا�سرتاتيجية  اأي  ميلك  ل  فهو  ــــران،  اإي مــع 
رمبا  لكن  العدواين،  الإيــراين  الــرّد  لحتواء 
والإمــارات  ال�سعودية  ومعه  بولتون،  �سيدفع 
واإ�سرائيل، ترامب اإىل خو�س جتربة احلرب 

مع اإيران.
كوريا  مــع  مماثل  �سيء  يحدث  اأن  وميكن 
�سروطه  بفر�س  ترامب  ف�سل  اإذا  ال�سمالية 
الرئي�س  لــدى  اأن  يبدو  ل  واأي�سًا  كيم،  على 
اأعلنه  اأن  �سبق  ما  عــدا  ما  خطة،  الأمريكي 
اإر�سال  ال�سمالية ثم  بولتون عن ق�سف كوريا 

قوات اأمريكية لحتاللها.
يتجّنب  اأن  “ميكن  مقاله:  الكاتب  ويختم 
من  املزعجة  ال�سيناريوهات  هذه  كل  ترامب 
اأو  اإيران،  ب�ساأن  اأوروبا  بعر�س  القبول  خالل 
اأن مينح املزيد من الوقت للمفاو�سات، واأي�سًا 
كيم،  مع  مهمة  اتفاقية  اإىل  ل  يتو�سّ اأن  ميكن 
وينهي من خاللها �سنوات طويلة من القطيعة، 

لكن اأي�سًا عليه اأن يعمل على �سراء الوقت”. 

وا����ص���ن���ط���ن ب���و����ص���ت: ه����ل ي�������ص���ّن ت����رام����ب ح����رب����ًا ج���دي���دة 
اإدارت�����������ه؟ يف  ال���������ص����ق����ور  ع����ق����د  اك����ت����م����ل  اأن  ب����ع����د 

قا�صر اغت�صاب  ق�صية  يف  ميدلتون  لعائلة  ن�صيب  م��ع  حتقق  فرن�صا 

االإ�صرائيلّي  امل��ل��ي��اردي��ر  التقى  يك�صف:  اأم��ري��ك��ّي  وم��وق��ع  واالب���ن  االأب  ب��و���ص  م��ع  يجتمع  �صلمان  ب��ن 
ال��ع��رّي��ة وال���دول���ة  ال�����ص��ع��ودّي��ة  ال��ع��الق��ات  يف  ج��دي��دٍة  حل��ق��ب��ٍة  االأوان  اآن  واأّك����د  ���ص��اب��ان  ح��اي��ي��م 

ميامنار  حت��ث  ووت�����ص  راي��ت�����ص  ه��ي��وم��ان 
�صابقا طفل  ج��ن��دي  ���ص��راح  اإط���الق  على 

ق�سيتي  تــرامــب  مــع  يبحث  الــيــابــان  وزراء  رئي�س 
اجلاري ال�سهر  منت�سف  ال�سمالية  وكوريا  التجارة 

�سينزو  الياباين  الـــوزراء  رئي�س  قــال  ا(-  ب  )د  طوكيو 
يف  ترامب  دونالد  الأمريكي  بالرئي�س  يلتقى  �سوف  اإنه  اآبي 
التجارة  ق�سايا  ملناق�سة  اجلــاري  ني�سان/اأبريل  منت�سف 
ال�سمالية  الــكــوريــة  والــ�ــســاروخــيــة  الــنــوويــة  والــربامــج 
منذ  ياجن  بيوجن  اختطفتهم  الذين  اليابانيني  واملواطنني 

عقود.
ني�سان/ اإىل 2٠  من ١7  فلوريدا  اآبي  يزور  اأن  املقرر  ومن 
كوريا  وزعيم  ترامب  بني  املقرر  اللقاء  قبل  اجلاري  اأبريل 
نهاية  املتوقع عقده يف  الذي من  اأون،  ال�سمالية كيم جوجن 

اآيار/مايو املقبل.
وقال اآبي يف اجتماع لالئتالف احلاكم ” احلوار مع كوريا 
علينا   ” م�سيفا  له”  معنى  ل  ــوار  احل اأجــل  من  ال�سمالية 
كوريا  على  ال�سغط  درجــات  اأق�سى  ممار�سة  يف  ن�ستمر  اأن 
نزع  جتــاه   ” واقعية  اإجــــراءات  تتخذ  جلعلها  اجلنوبية 

ال�سالح النووي يف �سبه اجلزيرة الكورية.
ق�سايا  مناق�سة  ترامب  من  يطلب  �سوف  اأنه  اآبي  اأ�ساف 

الختطاف خالل لقائه مع كيم.
وكان ترامب قد التقى باأفراد اأ�سر بع�س املختطفني اأثناء 
متعهدا  املا�سي،  ثان/نوفمرب  ت�سرين  يف  لطوكيو  زيارته 

بالعمل مع اآبي لإعادة ال�سحايا.
باختطاف  قامت  بيوجنياجن  اإن  قالت  قد  اليابان  وكانت 

١7 يابانيا يف ال�سبعينيات والثمانينات .
وقال املتحدث با�سم احلكومة اليابانية يو�سيهيدي �سوجا 
يف موؤمتر �سحفي اليوم اإن ترامب واآبي �سوف يناق�سان اأي�سا 

احلرة”. التجارة  ” اأهمية 

اجلــــيــــ�ــــس الأملــــــــــــاين يــــعــــتــــزم تـــوفـــري 
ــــل ــــوام احل ـــات  ـــدي ـــن ـــج ـــل ل ــــم  ــــالئ م زي 

الأملــاين  اجلي�س  يعكف  اأ(-  ب  )د  برلني  
للجنديات  مــالئــم  زي  تــوفــري  على  حاليا 

احلوامل باإ�سدارات متنوعة.
الــدفــاع  وزارة  بــا�ــســم  متحدثة  وقــالــت 
الأملانية اليوم الثنني يف ت�سريحات لوكالة 

للجنديات  اجلديد  الزي  توفري  املنتظر  من  اإنه  )د.ب.اأ(  الأملانية  الأنباء 
احلوامل على م�ستوى اأملانيا خالل هذا العام.

اآراء اجلنديات احلوامل حول  اأنه يجرى حاليا تقييم  وذكرت املتحدثة 
الإ�سدارات التجريبية من الزي والعمل على حت�سينها.

بقيا�سات  اجلديد  احلوامل  زي  من  اإ�سدار   5٠٠ اختبار  حاليا  ويجرى 
بها  تقمن  التي  املختلفة  املهام  طبيعة  مع  للتنا�سب  خمتلفة  وت�سكيالت 
اجلنديات احلوامل. ويجرى اختبار هذه الت�سكيالت على نحو 8٠ جندية، 

حيث يقمن بتقييمها من ناحية املظهر وراحة الرتداء والتهوية.
وبح�سب بيانات الوزارة، فاإن الهدف هو ت�سميم زي مرن ميكن ارتداوؤه يف 

كافة مراحل احلمل.
كانون  يف  قررت  لين  دير  فون  اأورزول  الأملانية  الدفاع  وزيرة  اأن  يذكر 
يف  وذلك  اجلي�س،  يف  للحوامل  خا�س  زي  توفري   2٠١5 عام  اأول/دي�سمرب 
اإطار خطط تطوير اجلي�س الأملاين وجعله اأكرث جذبا للمتطوعني ومراعاة 

للم�ساواة بني اجلن�سني.
ن�سبة  ي�سكلن  الأملاين  اجلي�س  يف  احلوامل  فاإن  اجلي�س،  بيانات  وبح�سب 

اثنني باملئة من اإجمايل 2٠ األف جندية يف املتو�سط.
وي�سمح للجنديات احلوامل يف اجلي�س الأملاين حتى الآن بارتداء مالب�س 
ل�ستدارة  مالئم  غري  للجي�س  العتيادي  الــزي  ي�سبح  اأن  مبجرد  مدنية 

بطونهن. وُيطبق الزي اخلا�س للحوامل يف دول اأخرى اأي�سا.
هذا  تطبيق  اختبار  تكلفة  فاإن  الأملانية،  الدفاع  وزارة  بيانات  وبح�سب 

الزي تبلغ حوايل 65٠ األف يورو.

باري�س ـ: قال م�سدر ق�سائي اإن ديفيد ماثيوز، 
والد زوج بيبا ميدلتون �سقيقة كيت زوجة الأمري 
الربيطاين وليام، خ�سع لتحقيق ر�سمي يف فرن�سا 

فيما يتعلق بجرمية اغت�ساب قا�سر.
الثالثاء  يوم  اعتقل  ماثيوز  اإن  امل�سدر  وقــال 
اآذار( من قبل وحدة حماية الق�سر وخ�سع   27(
باغت�ساب  ال�ستباه  خلفية  على  للتحقيق  ر�سميا 

قا�سر حتت وليته.
باري�س  يف  الدعــاء  ممثلي  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
اأ�سدروا اأمرا باعتقال ماثيوز خالل زيارة لفرن�سا 
الرقابة  حتــت  وو�ــســعــوه  عنه  ــوا  ــرج اأف لكنهم 
اإطــالق  مــوعــد  عــن  يف�سح  اأن  دون  الق�سائية 

�سراحه.
اأن جرمية الغت�ساب حمل  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
وذكر  و١999.   ١998 عامي  بني  وقعت  التحقيق 
يف  لل�سلطات  قدمت  �سكوى  اأن  اأوروبــــا١  راديـــو 

.2٠١7
وتزوجت بيبا ميدلتون بجيم�س ماثيوز يف اأيار 
املا�سي يف حفل زفاف اأقيم بح�سور الأمريين وليام 

وهاري حفيدي امللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا.



املــطــرب  ـ  طــــرح  بــــريوت 
اأغنية  �ساكر،  ف�سل  اللبناين، 
“ليه  ا�ــســم  حتمل  ــدة،  ــدي ج
�سمن  قدمها  والتي  اجلرح”، 
اأجــرتــه قناة  الــلــقــاء الـــذي 
معه  اللبنانية  “اجلديد” 
 29 اخلمي�س  واأذيــع  موؤخرا، 

مار�س/اآذار.
بال�سكر،  �ــســاكــر  ــه  ــوج وت
على  الر�سمي  ح�سابه  عــرب 
اللبناين،  لل�سعب  “تويرت”، 
لبنان،  وزراء  رئي�س  وكذلك 
موقفه  على  احلريري،  �سعد 

الداعم له.

بال�سكر  “اأتوجه  وغـــّرد: 
احلبيب  اللبناين  ال�سعب  اإىل 
اأطيافه واإىل اجلمهور  بكافة 
كل  واإىل  الــعــزيــز،  الــعــربــي 
مــن ا�ــســتــمــع حلــكــايــتــي على 
كل  اأ�سكر  ــام.  اأي ثالثة  مدى 
ــي واأ�ــســكــر  ــرباءت املــوؤمــنــني ب
على  احلريري  �سعد  الرئي�س 
باذن  قريبا  نلتقي  موقفه. 

اهلل”.
ــد احلـــريـــري  ــع ــس  وكــــــان �
بت�سليم  �ــســاكــر  ف�سل  ن�سح 
لقناة  واأكــد  للق�ساء،  نف�سه 
ي�سمن  اأنـــــه  “اجلديد”، 

�سّلم  اإذا  له  عادلة  حماكمة 
نف�سه للعدالة.

“اجلديد”،  قــنــاة  وكــانــت 
ــــــــت بــــرومــــو لــلــفــيــلــم  اأذاع
طويلة”،  “حكاية  الوثائقي 
�ساكر  ف�سل  يظهر  والــــذي 
ويغني  ــن،  ــذق ال حليق  فــيــه 

للمطربة اللبنانية فريوز.
واأعلن ف�سل �ساكر اعتزاله 
عــام  يف  نــهــائــي  ب�سكل  الــفــن 
جماعة  اإىل  وان�سم   ،2٠١2

ال�سيخ اأحمد الأ�سري.
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“انتهاء ن�سف م�ساهد م�سل�سل “�سك على اخواتك

–  يوا�سل اأبطال م�سل�سل »�سك على اخواتك« ت�سوير  القاهرة 
مبنطقة  ــد  زاي بال�سيخ  فيال  ــل  داخ للعمل،  الداخلية  م�ساهده 
اأكتوبر، الديكور الرئي�سى للعمل »بيت العائلة«، ومن  ال�ساد�س من 
املقرر اأن ي�ستمر الت�سوير فيها ملدة 3 اأيام، مب�ساركة اأبطاله �سلوى 
خطاب وعلى ربيع و�سهر ال�سايغ وهنا الزاهد و�سالح عبداهلل، وهو 
على   2٠١8 فى  الرم�سانية  املائدة  �سمن  يعر�س  اأن  املقرر  العمل 

�سا�سة قنوات اإم بى �سى م�سر.
واإنتاج  اإح�سان  وائــل  اخــراج  من  اإجتماعى،  كوميدى  امل�سل�سل 
�سادق ال�سباح، وتاأليف اإياد اإبراهيم، وانتهى خمرجه وائل اإح�سان 
من ت�سوير 55% من م�ساهده، خالل 5٠ يوم ت�سوير، و�سور معظم 
م�ساهده اخلارجية فى اأ�سوان. تدور اأحداث العمل حول �سخ�سية 
»�سعادة« التى يج�سدها الفنان على ربيع، وهو �ساب من �سعيد م�سر، 
يفاجاأ باأن والده رجل اأعمال كبري مازال على قيد احلياة، وينتقل 
اإىل القاهرة ليعي�س معه، وبعد فرتة يتوفى الوالد ليجد »�سعادة« 
نف�سه م�سوؤول عن ثالث �سقيقات يواجه ب�سببهن العديد من امل�ساكل 

ح�سب “موقع امل�سري ” .

م�����س��ر يف  ال���ت���ع���ل���ي���م 
لي�س  امل�سري  التعليم  الربملان:  تعليم 

�سيئا ولكنه يعاين التكد�س 
التعليم  جلنة  وكيل  بركات  فايز  قال 
يتم  اإنه  النواب،  مبجل�س  العلمي  والبحث 
جمانية  برت�سيد  قــرار  اإ�ــســدار  مناق�سة 
الــعــلــيــم داخــــل اجلــامــعــات احلــكــومــيــة، 
التعليمية،  العملية  �سري  على  للحفاظ 
بالعملية  والنهو�س  للتعلم  الطالب  ودفع 

التعليمية.
مبجل�س  التعليم  جلنة  وكيل  واأ�ــســاف 
ــع الإعــالمــيــة  الـــنـــواب، خـــالل لــقــائــه م
»�سباح  بــرنــامــج  يف  ـــاليل«  اخل »قــ�ــســواء 
�سيئا  لي�س  امل�سري  التعليم  اأن  درمي« 
العلماء  من  العديد  وجود  ظل  يف  خا�سة 
امل�سريني املنت�سرين يف جميع دول العامل، 
من  يعاين  امل�سري  التعليم  اأن  اإىل  م�سريا 

التكد�س ولي�س �سوء العملية التعليمية.
جمانية  تر�سيد  عملية  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأ�ــســحــاب  �ــســرتاعــي  اجلــامــعــي  التعليم 
الأمـــرا�ـــس والـــقـــدرات اخلــا�ــســة، ومنح 
ا�ستثناءات للطالب للطالب الرا�سب الذي 

يتعر�س لظروف خارجة عن اإرادته.
علي  ح�سلت  م�سر  ان  بالذكر  اجلدير 
يف   مــركــز   ١4٠ بــني  مــن  ال١39  املــركــز 

جودة التعليم  علي م�ستوي العامل 
احمد مراد
كاتب �سحفي مقيم بنيويورك

ف�����ص��ل ���ص��اك��ر ي���ط���رح اأغ���ن���ي���ة ج��دي��دة 
وي����غ����رد جل����م����ه����وره: ن��ل��ت��ق��ي ق��ري��ب��ا

امل��م��ث��ل��ة اإمي��ي��ل��ي ب���الن���ت: االم���وم���ة غ��ريت��ن��ي مت��ام��ا

املمثلة  اأكــــدت  اأ(-  ب  )د  اأجنــلــيــ�ــس   لــو�ــس 
الربيطانية ال�سابة، اإمييلي بالنت، اأن المومة قد 
غريتها متاما، م�سرية اإىل اأنها �سارت الن، “�سخ�سا 

خمتلفا”.
اللكرتوين  ميوزيك”  “كونتاكت  موقع  واأفــاد 
بــاأن  الــيــوم الثــنــني،  املــ�ــســاهــري،  بــاأخــبــار  املعني 
 /4 هيزل  هما  لإبنتني  اأم  – وهي  ال�سابة  املمثلة 
جون  زوجها،  من  �سهرا/   /2٠ وفيوليت  ــوام/  اأع
كرا�سين�سكي – اأ�سبحت حاليا تدرك اأنها �سخ�س 

اأكرث “براعة”.
وذكر املوقع اللكرتوين اأن وجود عائلة خا�سة 
حيث  خمتلفة،  بطريقة  تختار  جعلها  باإمييلي، 
حيث  بالكامل،  عاملك  “تغرّي  المومة  اإن  تقول 

ت�سبح �سخ�سا خمتلفا، لأنك تنظر اإىل اختياراتك 
من منظور خمتلف”.

وت�سيف املمثلة احل�سناء 35/ عاما:/ “حيثما 
كيف  دائمًا  اأفكر  مــا،  م�سروع  يف  بالتفكري  اأقــوم 
�سيوؤثر ذلك على حياة ابنتاي. حيث تدرك اأنك، 

يف الواقع، �سرت اأكرث براعة من ذي قبل”.
اأن يتم خالل اليام القليلة املقبلة  ومن املقرر 
وهو  العر�س،  دور  يف  اإمييلي  اأفــالم  اأحــدث  طرح 
فيلم الرعب “A Quiet Place” )مكان هادئ(، 
واملخرج  املمثل  زوجها  مع  ببطولته  تقوم  الــذي 

المريكي 38/ عاما/، وهو خمرج الفيلم اأي�سا.
نوعية  لي�س من  اإنه  اإمييلي  الفيلم، تقول  وعن 
طفلتاها،  ت�ساهده  اأن  يف  ترغب  التي  الفـــالم 

ي�ساهداين  اأن  لهما  اأف�سل  اأنني  “اأعتقد  م�سيفة: 
يف فيلم /عودة ماري بوبينز/”.

فيلم  هو  بوبينز”  ماري  “عودة  اأن  اإىل  وي�سار 
ومن  مار�سال،  روب  اإخـــراج  من  مو�سيقي  خيايل 
املقرر عر�سه يف اأواخر العام اجلاري، وجت�سد فيه 
ماري  اخليالية،  الإجنليزية  املربية  دور  اإمييلي 
خا�سة.  �سحرية  بقدرات  تتمتع  التي  بوبينز، 
لني-مانويل  اأمثال  من  جنوم  الفيلم  يف  وي�سارك 

مرياندا ومرييل �سرتيب وبن وي�سا.
وكانت اإمييلي تزوجت من جون يف عام 2٠١٠، 

بعد نحو عامني من املواعدة.

الأهايل يرفعون املياه امللوثة يف زجاجات
الـ48، فل�سطينيي  ملحاربة  و�سيلة  اإ�سرائيل  ترتك   مل 

مــرورًا النكبة،  يف  وقراهم  مدنهم  من  بتهجريهم  ــدءًا   ب
اأرا�سيهم وهدم بيوتهم، ولي�س نهاية مبحاولت  مب�سادرة 
الفل�سطيني امتداده  عن  و�سلخه  املجتمع  هوية   ت�سويه 
بتعطي�س قرى اجلليل، و�سرقة بداأت  اأخريًا،   والعربي... 
 مياهها اجلوفية، ل �سيما قرية �سعب، ومّدها مبياه ملّوثة
!و�ساّمة. ويف املقابل توزيع املياه امل�سادرة على امل�ستوطنني

بحق الحتاللية  الإ�سرائيلية  املمار�سات   �سل�سلة 
البيوت، وم�سادرة الـ48 مل تتوقف عند هدم   فل�سطينيي 
الر�سمية، واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف  والعن�سرية  ــس،   الأر�
و�سلت واإمنــا  هويته،  وت�سويه  املجتمع  اأ�سرلة   وحماولة 
 اإىل درجة احلرمان من اأب�سط احلقوق الطبيعية وهي حق

.احل�سول على مياه نقية �ساحلة لل�سرب
ما حكاية مياه اجلليل امللّوثة؟

اجلليل، منطقة  يف  املياه  م�سادر  اأهــم  الينابيع   تعترب 
 حيث متتاز بغزارة مياهها وبجودتها الكيميائية العالية.
 ال�سبب يف ذلك، يعود بالدرجة الأوىل اإىل كرثة الأمطار
 يف املنطقة حيث يبلغ املعدل ال�سنوي لكمية املياه يف هذه
 الينابيع حواىل ١7٠ مليون مرت مكعب. مع ذلك، فوجئت
�ستة نحو  منذ  الأعلى،  اجلليل  يف  عّدة  فل�سطينية   قرى 
 اأ�سهر، بتغرّي لون مياه ال�سرب اإىل لون اأحمر وبني قامت، مع
 رائحة كريهة. طاولت امل�سكلة قرى جمد الكروم، والبعنة
ُحلت يبدو  مــا  وعلى  واجلــديــدة،  واملــكــر،  الأ�ــســد،  ــر   ودي
 امل�سكلة جزئيًا، لتعود اإىل الظهور مّرة اأخرى منذ �سهرين

.يف قرية �سعب، وهي م�ستمرة من دون اأي اأفق للحل
اأكرب جتّمع مياه اأن قرية �سعب ترتبع على   وعلى رغم 

وديــان وت�سعة  ــار  اآب ع�سرة  ومتلك  املحتلة،  فل�سطني   يف 
عالية جــودة  ذات  مياهًا  وتعترب  احللزون،  وادي   اأهمها 
اإ�سافة نف�سها،  بامل�سكلة  هناك  ال�سكان  فوجئ   كيميائيًا، 
 اإىل ظهور ديدان �سوداء عند فتح �سنابري املياه، مع رائحة
 كريهة. ت�سبب هذا الأمر بحالت ت�سّمم عدة، والتهابات
 جلدّية. ومنذ �سهرين، يخو�س ال�سكان معركة �سد �سلطة
اتهموها وقد  الإ�سرائيليتني،  »ميكوروت«  و�سركة   املياه 
»كرمئيل«، يف  امل�ستوطنني  على  وتوزيعها  مياههم   ب�سرقة 
بعدما اأقيمت  م�ستوطنات  وهي  و»جيلون«،   و»�سورا�سيم«، 
 �سادرت اإ�سرائيل اأرا�سي قرى البعنة، وجمد الكروم، ودير
يح�سل املقابل،  ويف   .١948 عام  ونحف  و�سعب،   الأ�سد، 
 الفل�سطينيون يف �سعب على مياه ُيعتقد اأنها مكررة من مياه

!)اآ�سنة )�سرف �سحي
حامية �سعب«: احلرب مل تنتِه«

فقد الفل�سطينية،  النكبة  بعمر  ال�ــســم  ــذا  ه  عمر 
الع�سابات قاوموا  الذين  القرية  ون�ساء  رجال  على   اأُطلق 
 ال�سهيونية؛ اإذ اإن املعروف بح�سب التوثيقات والكتب التي
وبقيت �سمدت  �سعب  اأن   ،١948 العام  نكبة  عن   حتدثت 
اأهايل ُهجر  حني  ويف  و�سجاعتهم.  اأهلها  ب�سالة   نتيجة 
والعنف ال�سالح  لقوة  نتيجة  حتــديــدًا  اجلليل  يف   قــرى 
 والأنباء التي و�سلتهم حول جمازر الع�سابات ال�سهيونية،
 حكي يف كتاب »حامية �سعب« )للكاتب الفل�سطيني املُهجر
يف توّزعت  املقاومة  اأدوار  اأن  ح�سني(  اأحمد  لبنان،   اإىل 
وقاتل ال�سالح  اأّمن  فالأول  والن�ساء،  الرجال  بني   القرية 
اإىل الطعام  نقل  وتوؤمن  ذهبها،  تبيع  كانت  والن�ساء   به، 

.اجلبهة
عهد على  النكبة  من  الثالث  اجليل  بقي  اأي�سًا،   اليوم 

نوع من  حربًا  يخو�سون  هوؤلء  »احلامية«،  من  �سبقوه   من 
 اآخر من اأجل احلفاظ على اآخر ما بقي لهم: �سربة املاء!
�سعب قرية  اأهــايل  رفع  هكذا  جرارنا«،  نعبي  بيارنا   »من 
مطالبني الإ�سرائيلي،  الحتالل  �سلطات  بوجه   �سعارهم 

 باإعادة مياههم امل�سادرة مل�سلحة من احتل اأر�سهم. و�سملت
اأمام اآخرها  كانت  التظاهرات  ع�سرات  ال�سكان   حتركات 
حواىل قبل  واأخــرى  املحتلة،  القد�س  يف  الكني�ست   مبنى 
املقابل، يف  »�سورا�سيم«.  م�ستوطنة  مدخل  على   اأ�سبوع 
القرية يف  املحلي  واملجل�س  ال�سعبية،  اللجنة   فر�ست 
 عددًا من الإ�سرابات العامة، طاولت املوؤ�س�سات التعليمية
الأربــعــاء يومي  �سُتنظم  كذلك،  البلدة.  يف   والر�سمية 

.واجلمعة املقبلني تظاهرات من اأجل املو�سوع نف�سه
يف اأنــه  خــوالــد،  عماد  ال�سعبية  اللجنة  ع�سو   ي�سرح 

من بعدد  فقمنا  املياه،  لون  بتغري  »فوجئنا  الأمــر   بداية 
 الت�سالت مع امل�سوؤولني يف �سلطة املياه و�سركة ميكوروت،
 ليتبني لنا اأنهم قاموا بتبديل م�سادر املياه التي ت�سل اإىل
 بيوتنا، من دون تبليغ اأحد، اأقله املجل�س املحلي«. وي�سيف
 اأنه »عندما �ساألنا عن ال�سبب رد امل�سوؤولون اأن هناك �ُسحًا
 يف املياه! وطبعًا نحن ل ن�سدقهم، فقريتنا كانت معروفة
ويتابع: فيها«.  املياه  م�سادر  لكرثة  الينابيع  بلدة   با�سم 
م�ساومة اأو  تفريط  اأو  تــنــازل  ل  وهــو  وا�ــســح   »موقفنا 
قريتنا مياه  ت�سبح  باأن  نقبل  ولن  اجلوفية.  مياهنا   على 
اأما بعدنا«.  من  لالأجيال  نحكيها  ق�سة  جمرد   وينابيعها 
قد »اللجنة  اأن  في�سرح  الت�سعيدية،  للخطوات   بالن�سبة 
اإذا تطلب الأمر العامة حتى  اإىل �سالح الإ�سرابات   تعود 
عن النهاية  يف  نتوانى  ولن  التعليمية،  املوؤ�س�سات   تعطيل 
.»تك�سري خط املياه الرئي�سي، اإذا ما بقينا على هذه احلال

معّلمني كانوا  ال�سابق  الإ�سراب  خا�سوا  الذين  بني   من 
هــوؤلء منهم،  عــدد  اإىل  ــار«  ــب »الأخ حتدثت   ومــدّر�ــســني، 
والتعليم الرتبية  وزارة  من  تهديدات  »تلقوا  اإنهم   قالوا 
حال يف  اأنهم  حتذيرية  بر�سائل  وتبلغوا   الإ�سرائيلية، 
اأخرى يف الإ�سرابات فاإن رواتبهم �سيطاولها  �ساركوا مّرة 

.»اخل�سم، اأو �سيف�سلون من وظائفهم
هويته(، عن  الك�سف  عدم  )ف�سل  املعلمني  اأحد   وقال 

 اإن »�سلطات الحتالل واأذرعها تالحقنا حتى �سربة املاء!
 وعلى رغم اأن املو�سوع يهدد �سالمتنا اجل�سدية وال�سحية،
 فاإنهم يهددوننا بف�سلنا من وظائفنا... مل يتبقَّ لنا �سيء،

.»!ونخ�سى اأن ي�سادروا الهواء الذي نتنف�سه
 واأو�سح علي خوالد، وهو ع�سو يف حركة »اأبناء البلد«،

 ونا�سط بارز يف التحركات يف حديثه لـ»الأخبار«، اأن »�سعب
 هي قرية موجودة قبل النكبة بكثري، وتعترب واحدة من
 اأغنى الأرا�سي مياهًا يف فل�سطني املحتلة، ل يعقل اأن ي�سلب
اأجل من  لل�سرب  �سالح  نقي  ماء  على  احل�سول  يف   حقنا 
 اإعطائه للغرباء الذين اأتوا من بعدنا«. واأ�ساف اأنه واحد
وم�سادرة الهدم  لقرارات  زالــوا  وما  تعر�سوا  الذين   من 
اليوم ي�سادرون  اأر�سي،  م�سادرة  »حاولوا  فبعدما   الأر�س، 
 مياهنا التي لوفرتها ت�ستطيع تغذية اأكرث من ن�سف مليون
ال�سكان يف القرية لي�س �سوى �سبعة  اإن�سان... بينما عدد 

.»اآلف ن�سمة
�سيا�سية بحت، ول تختلف ال�سكان  املياه بنظر   م�سكلة 

 عن م�ساألة م�سادرة الأر�س واحلق الفل�سطيني التاريخي يف
 الوجود فيها. »وكاأنه ل يكفينا دخول جي�س الحتالل بني
 الفرتة والأخرى اإىل قريتنا، بجنوده واآلياته الع�سكرية
 من اأجل التدريبات واملناورات، بحجة اأن ت�ساري�سها ت�سبه
�سرقة تكفينا  ل  وكــاأنــه  اأو  لبنان...  جنوب   ت�ساري�س 
والآن و�سالمتنا...  حياتنا  وتهديد  واأ�سجارنا،   اأرا�سينا، 
مياهًا منها  بــدًل  ويعطونا  ن�سربها،  التي  املياه   ي�سرقون 
ذكر على  متحفظًا  القرية  �سكان  اأحــد  ي�سرح   ملّوثة«، 
�سلة ذا  املو�سوع  يكون  اأن  اأ�ستبعد  »ل  وي�سيف:   ا�سمه. 
فعندما قريبة...  اأنها  ُيــرّوج  لبنان  مع  ع�سكرية   بحرب 
 ُتعلن �ساعتها قد ُتق�سف حمطات املياه، وتقطع عّنا بينما
 يف امل�ستوطنات من �سيقطع مياهًا ممدودة من قلب الأر�س

.»عرب �سبكة اأنابيب عميقة ت�سل اإىل بيوتهم
 اأزمة املياه امللّوثة م�ستمرة منذ �سهرين، ما يعني حرمان

والتنظيف لل�سرب،  املياه  ا�ستخدام  من  القرية  ــايل   اأه
 والطبخ. وا�سطرارهم اإىل �سراء املياه املعدنية من املحالت
وهو مادية،  خ�سائر  ذلــك  نتيجة  وتكبدهم   التجارية، 
حق »على  ين�س  الذي  الإ�سرائيلي  القانون  يخالف   اأمر 
وال�ساحلة النقية  ال�سرب  مياه  على  احل�سول  يف   املواطن 
ح�ساب على  ولي�س  املياه«،  �سلطة  من  الآدمي   لال�ستخدام 
العائالت من  ــددًا  ع القرية  يف  اأن  ومبــا  اخلا�س.   جيبه 
تربع اعت�سام  خيمة  ال�سعبية  اللجنة  ن�سبت   الفقرية، 
املعدنية، املياه  ل�سراء  باملال  املي�سورون  القرية  اأهايل   بها 

.وتوزيعها على من ل ي�ستطيع �سراءها
 ويف هذا ال�سدد، حتدثت »الأخبار« مع املحامية حنان

 اخلطيب، للوقوف على اجلوانب القانونية للمو�سوع؛ حيث
مياه اإىل  جوفيه  مياه  من  املياه  م�سدر  »حتويل  اإن   قالت 
للقانون«. خرق  هو  بذلك،  ال�سكان  اإخبار  دون  من   مكررة 
 و�سرحت اأن »الدعاء الذي تقدمت به كل من �سلطة املياه
اإدعاء باطل،  و�سركة ميكوروت والحتاد العام للمياه هو 
ونحن مياهنا  على  حولنا  من  امل�ستوطنون  يح�سل   فكيف 
وقّلة املياه  �سح  ب�سبب  وملّوثة  مكررة  مياه  على   نح�سل 

.»الأمطار؟
ت�سّمم حل��االت  ال�سكان  من  ع��دد   تعّر�ص 

والتهابات جلدية
اأهايل با�سم  جماعية  ق�سائية  دعوى  رفعت   اخلطيب 

 القرية �سد اإ�سرائيل و�سلطة املياه ووزارة ال�سحة، وفيها
اجللدية الأمــرا�ــس  نتيجة  املواطنني  بتعوي�س   طالبت 
نتيجة وكذلك  منهم.  ــددًا  ع اأ�سابت  التي   واللتهابات 
 لتكبدهم خ�سائر مادية ب�سبب �سرائهم املياه على ح�سابهم

 .اخلا�س
 وقد طالبت اخلطيب الحتاد العام للمياه يف �سفاعمر،

بتزويدها اأ�سهر،  ثالثة  منذ  يهوديًا  مديرًا  عنّي   والــذي 
تقرر اأ�سا�سها  اأعلى  التي  والربوتوكولت  املحا�سر   بكافة 
 تزويد �سعب مبياه مكررة. ونّوهت اإىل اأنه »يف خالل فرتة
 تن�سيب املدير اجلديد اتخذ هذا القرار، الذي قد يكون
 نتيجة لعتبارات �سيا�سية وعن�سرية وانتقامًا من ال�سكان
 الفل�سطينيني... ل �سيما اأن اإ�سرائيل تتعامل معنا بقانون

.»احلا�سر الغائب وت�سادر اأرا�سينا وحقوقنا
اأن بع�س الذين يعي�سون خارج فل�سطني املحتلة  �سحيح 

ال�سكان من  اأر�سهم  يف  بقوا  الذين  اأولئك  »يح�سدون«   قد 
يف احلــيــاة  ــاأن  ب اعتقادهم  هــو  رمبــا  ال�سبب   الأ�سليني. 
 الأر�س املحتلة عام ١948، ت�سبه اإىل حٍد ما منط العي�س

حقوقه، ويعطى  املواطن  فيها  ُيحرتم  اأوروبــيــة؛  بالد   يف 
نتيجة يكون  رمبا  اعتقاد  اأنواعها.  على  حريته   وميار�س 
�سياغة اأجل  من  لعقود  مور�ست  اإ�سرائيلية   لربوباغندا 
هــوؤلء كــون  رغــم  على  ــه  اأن اأ�سا�س  على  منطية،   �ــســورة 
)التي حقوقهم«  على  يح�سلون  »فاإنهم  حمتلني   ال�سكان 
احلياة يف  وي�ساركون  باملنا�سبة(  اأحد  من  مّنة  لي�ست   هي 
الكني�ست. يف  مقاعد  ولهم  النتخابات،  عرب   ال�سيا�سية 
اإذا ما دخلنا اإىل عمق احلياة  كل هذا قد يكون »واقعيًا« 
 املركبة، لنكت�سف مظاهر اجلحيم الفعلي الذي يعي�س فيه
 هوؤلء... اآخره ما ح�سل مع قرية جليلة �سغرية ل تزال

!منذ حواىل ثالثة �سهور حمرومة من املياه
هو الكذب  املياه:  و�سلطة  ال�سحة   وزارة 

!احلل
املياه و�سلطة  ال�سحة  وزارة  من  لكل  اإعالن م�سرتك   يف 

 الإ�سرائيليتني، عن ظاهرة املياه احلمراء ادعتا اأنه »بعد
 خم�سة ف�سول �ستاء �سحيحة، خ�سو�سًا يف �سمال اإ�سرائيل
املنطقة يف  املياه  م�سادر  حالة  �ساءت  اجلليل،   ومنطقة 
 للغاية وو�سلت م�ستويات املياه اجلوفية اإىل اأدنى م�ستوى
 تاريخي«. واأ�سافتا اأنه »نوق�س هذا الو�سع ال�ستثنائي يف
القطرية العمليات  جلنة  اجتماعات  خالل  ل  مف�سّ  �سكل 
ميكن ل  الذي  �سرر  حدوث  منع  اأجل  من  املياه  �سلطة   يف 

 .»اإ�سالحه مل�سادر املياه
مياهها، من  �سعب  قرية  حرمان  قررت  ذلك،  على   بناء 

تاآكل لظاهرة  نتيحة  هــي  احلــمــراء  »املــيــاه  اأن   مدعيًة 
 الأنابيب احلديدية )ظاهرة ال�سداأ(«، زاعمًة اأن امل�سكلة
النتائج جميع  اأن  »تبني  عّينات  اأخذها  وبعد   »جمالية«. 
 �سليمة وتفي مبتطلبات اأنظمة وزارة ال�سحة وهي �ساحلة

.»لال�ستخدام، مبا يف ذلك لل�سرب
والالمبالة ال�ستهتار  حجم  يبنّي  الــكــاذب   الدعـــاء 

على ح�سلت  »الأخبار«  اأن  �سيما  ل  الفل�سطينيني،   ب�سحة 
عن ال�سادر  املياه،  فح�س  لنتائج  العربية  باللغة   ن�سخة 
 وزارة ال�سحة الإ�سرائيلية بتاريخ ١5 اآذار اجلاري، وفيه
 تبني اأن »املياه غري �ساحلة لل�سرب ول للطبخ اأو التنظيف
وقد املتبعة«.  ال�سحية  وال�سروط  املعايري  ت�ستويف   ول 
 اأُجري الختبار املذكور على عينات مياه اأخذت من املدار�س

!وي�ستخدمها الطلبة والأ�ساتذة
)الأخبار( 

اجلليل يف  امل��ل��ّوث��ة  امل��ي��اه  اأزم����ة 



من  اأمام حالة  الفل�سطينيون عدّوهم  ي�سع  الأوىل منذ عقود،  للمرة 
الحتمالت املفتوحة. وللمرة الأوىل اأي�سًا تكون اإ�سرائيل يف موقع 
رّد الفعل والرتّقب، فيما يكون الفعل كاماًل مع الفل�سطينيني، اإىل حدٍّ 
امل�ستويات  اأعلى  على  اجتماعات  عقد  اإىل  بالعدو  معه  الأمر  و�سل 
اإلقاء  قبيل  من  »م�سحكة«،  مقرتحات  وتقدمي  والأمنية  الوزارية 
اجلائعني  »املتظاهرين  على  اجلو  من  وغذائية  طبية  م�ساعدات 
واملحا�سرين«، اأو من قبيل طرح جمال�س امل�ستوطنات املحيطة بقطاع 
املتكرر من احلكومة يف تل  للغزيني، عرب طلبها  غزة »عرو�س عمل« 

اأبيب ال�سماح لعمال القطاع بالعمل يف الزراعة داخل امل�ستوطنات!
مكت�سبة  ــ  اآذار  من  الثالثني  ــ  الأر�س«  »يوم  ذكرى  تاأتي  ال�سنة  هذه 
�سنتني  نحو  اإىل  ا�ستنادًا  وذلك  م�سبوقني،  غري  وحت�سيدًا  زخمًا 
ــ  وجماعية  فردية  ــ  فدائية  وعمليات  �سعبية  هّبة  من  �سنة  ون�سف 
اأ�ساليبها  اختالف  رغم  الثالثة«،  »النتفا�سة  تو�سيف  تقارب  باتت 
وانطالقتها عن النتفا�ستني الأوىل والثانية. والالفت اأي�سًا اأنه رغم 
حالة الت�سّظي ال�سيا�سي الفل�سطيني، بدءًا من اخلالف املت�ساعد بني 
حركتي »حما�س« و»فتح«، والتباينات داخل التنظيمني نف�سيهما جتاه 
ملفات عدة منها امل�ساحلة واملفاو�سات واحلرب، ُيجمع الفل�سطينيون 
والف�سائل على اإحياء ذكرى »الأر�س« بطريقة موحدة، فيما يتقدم 

قطاع غزة على باقي املناطق الفل�سطينية، خل�سو�سيات عدة.
ال�ستنزاف يف اجتاه  انتقلت غزة من حالة  �سهور،  ففي غ�سون عدة 
واحد اإىل »ا�ستنزاف متبادل«، اأقله جتاه »م�ستوطنات غالف القطاع«، 
داخل  خالية  مواقع  يف  غالبًا  وتقع  ُتطلق،  �سواريخ  ب�سعة  كانت  اإذ 
قدرات  ي�ستنزف  م�ساعف  اإ�سرائيلي  رّد  يف  تت�سّبب  املحتلة،  فل�سطني 
التي  احلدودية،  املواجهات  لكّن  والت�سليحية.  اللوج�ستية  املقاومة 
يوم  يف  حم�سورة  وكانت  جدواها  عن  ُي�ساأل  قريب  وقت  اإىل  كانت 
ال�سبان  ابتكار  اإىل ظاهرة يومية، تبعها  اأ�سبوع، حتّولت  اجلمعة كل 
ثم  ومن  احلدود،  على  اجلنود  لإ�سغال  عدة  و�سائل  الفل�سطينيني 
ت�سّببت يف ا�ستنفار الأجهزة الأمنية واجلي�س الإ�سرائيلي ملتابعة كل 
مرت من نحو 63 كلم ــ بجانب البحر �سماًل وجنوبًا ــ من اأجل مراقبة 
حالت الت�سلل التي كرثت يف الأ�سابيع الأخرية وت�سّببت يف حالة قلق 

كبرية داخل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية.
بعبوة  مربوطًا  كان  الذي  الفل�سطيني  العلم«  »كمني  جناح  ومنذ 
انفجرت بجنود الحتالل عندما حاولوا نزعه، حتّولت احلدود اإىل 
هاج�س كبري للجي�س الذي �سار معه يق�سف من بعيد الأعالم املعلقة. 
ثم ت�سّبب جناح عدد من حالت الت�سلل، ومنها ما وثقته الكامريات، 
يف تاأكيد اأنه رغم ال�ستنفار الإ�سرائيلي احلثيث، ثمة ثغرات كبرية 
اليوم  اأعمال نوعية، فكيف  للمقاومني ال�ستفادة منها وتنفيذ  ميكن 
قادة  حتى  معه  ي�ستطيع  ل  حّد  اإىل  مفتوحة  الأحداث  وم�سارات 
الإ�سرائيلية  املخاوف  وتاأتي  لالأحداث.  وا�سح  م�سار  ر�سم  الف�سائل 
الفل�سطينيون  من م�ساهد عدة، منها جناح حالت »دخول« )ي�سميها 
عدد  ت�سجيل  اأو  جماعية،  ب�سورة  املحتلة  فل�سطني  اإىل  »عودة«( 
�سغرية  جمموعات  �سورة  على  اأو  الفردية  الدخول  حالت  من  كبري 
دون ال�سيطرة عليها، خا�سة اأن عد�سات ال�سحافة الدولية واملحلية 
حا�سرة يف غالبية املحاور. ويف اأدنى الأحوال، �ستتحول امل�سريات اإىل 
العدو  معها جي�س  �سيتعامل  اإىل حّد قريب كيف  ل يظهر  ا�ستباكات 

و�سمن اأي قواعد ا�ستباك.
 ا�ستمرت امل�ساورات االإ�سرائيلية ال�سيا�سية

واالأمنية حتى وقت متاأخر من امل�ساء
ال�سبعني  الذكرى  من  حجر  مرمى  على  الفل�سطينيون  يقف  هكذا، 
للمرة  اأنه  ي�سجل  اإذ  وال�سرتاتيجيات،  الأدوات  تغرّيت  وقد  للنكبة 

عن  بعيدًا  ووا�سع  ب�سيط  تكتيك  دعم  على  الف�سائل  تعمل  الأوىل 
ماهية قدراتها واأدواتها، رغم اأنها اأعلنت اأنها لن تقف مكتوفة الأيدي 
امل�سريات  يف  العّزل  املتظاهرين  جموع  وق�سف  العدو  جتّراأ  حال  يف 
ال�سلمية اليوم. وكان لفتًا يف هذا الإطار اأن ُقّدمت هذه امل�سريات يف 
اإطارها املدين، وبتغطية من الفعاليات ال�سعبية وموؤ�س�سات اأهلية، رغم 
اعتذار موؤ�س�سات مثل »وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني« 
به  تفيد  ما  وفق  املتظاهرين،  تغطية  يف  الإ�سهام  عن  )الأونروا( 
اأجرت  املقاومة  اأن  لفتًا  كان  اأي�سًا،  لـ»الأخبار«.  �سيا�سية  م�سادر 
ا�ستعدادها  بها  اأعلنت  امل�سريات،  على  اأيام  قبيل  دفاعية«  »مناورة 

ل�سيناريوات عدة، وهو ما اأك�سب التح�سريات زخمًا اإ�سافيًا.
بل  )اجلمعة(،  اليوم  هذا  نتائج  على  تقت�سر  ل  اإ�سرائيليًا  وامل�سكلة 
منا�سبات  يف  تكراره  اإعادة  �سيعني  التكتيك  هذا  جناح  اأن  اإىل  متتد 
اأخرى قريبة، كذكرى النكبة )15 اأيار املقبل( وذكرى »النك�سة« )5 
ال�ستنزاف على  ا�ستمرار  بعبارة ميدانية  يعني  ما  املقبل(،  حزيران 
حتت  جدران  بناء  عرب  اآمنة،  جلعلها  تخطط  اإ�سرائيل  كانت  حدود 

اأر�سية واأخرى فوق اأر�سية.
مع كل ما �سبق، ل يعني ت�سليط ال�سوء على ما �سيحدث يف غزة اليوم 
اأبيب،  القرار يف تل  ل�سناع  ت�سكل عامل قلق  الأخرى ل  اأن اجلبهات 
وال�سفة  القد�س  وحتديدًا  املناطق،  باقي  يف  يحدث  �سوف  ما  اإن  اإذ 
خا�سة  م�سارات  طّياته  يف  يحمل   ،1948 عام  املحتلة  وفل�سطني 
امل�سهد  حتميل  حتاول  عدة  اأطرافًا  اأن  ورغم  اإ�سافية.  واحتمالت 
التي  ال�سلطة  جلهة  �سواء  ال�سيا�سية،  واملناورات  املكا�سب  م�سميات 
اأو »حما�س« التي  ت�سعى للخروج من ماأزق انهيار م�سروعها الت�سووي، 
مل تفلح يف نيل مكت�سبات من امل�ساحلة، فاإن الفعل ال�سعبي الذي اأثبت 

منذ ت�سرين الأول 2015 اأنه هو الذي بات يقود الف�سائل، ل العك�س، 
لن ينتظر ترجمة اأعماله اإىل مكا�سب �سيا�سية لطرف دون اآخر، رغم 
اأنه يطمح اإىل قيادة ت�ستطيع تثمري ت�سحياته التي يوا�سل تقدميها 

منذ اأكرث من 90 عامًا.
جميع  على  حثيثة  الإ�سرائيلية  املتابعة  بقيت  املقابل،  الطرف  على 
متاأخر  وقت  يف  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء  رئي�س  اأجرى  اإذ  اجلبهات، 
الأمن،  اأذرع  قادة  مع  الأمنية  امل�ساورات  من  �سل�سلة  اأم�س،  م�ساء  من 
العودة«.  »م�سريات  ملواجهة  ال�ستعدادات  اآخر  على  للوقوف  وذلك 
وذكر موقع »وال« العربي اأن نتنياهو هاتف كاّلً من رئي�س جهاز الأمن 
مدى  على  للوقوف  القومي«  الأمن  »جمل�س  ورئي�س  )ال�ساباك(  العام 
ا�ستعدادهما ملواجهة امل�سريات، وقد »ا�ستمع منهما اإىل اآخر املعلومات 
املتوافرة يف هذا اخل�سو�س«، طالبًا من وزرائه جتّنب الت�سريح يف ما 

يتعلق بهذا ال�ساأن.
وميدانيًا، وا�سل جي�س العدو اإجراءاته املتعددة، من قبيل ن�سر املزيد 
وال�سمالية  ال�سرقية  احلدود  طول  على  الع�سكرية  التعزيزات  من 
داخل  حفر  اأعمال  تنفذ  �سخمة  جرافات  �سوهدت  فيما  للقطاع، 
والقنا�سة.  اجلنود  لتمركز  مواقع  اإعداد  عن  ف�ساًل  الأمني،  ال�سياج 
اأ�سيب  اإذ  اأم�س،  ال�سبان  با�ستهداف  الت�سعيد  يف  زيادة  اأي�سًا  ولوحظ 

خم�سة بالر�سا�س �سرقي غزة، وخانيون�س.
 ...امل�ستوطنون يهربون

و»ال�ساح الدبلوما�سي« عاجز
مل�ستوطنني يقطنون يف  اأم�س، والأنباء تتواىل عن حركة  منذ م�ساء 
»غالف غزة« اإىل الداخل تخوفًا من �سيناريوات غري حمت�سبة اليوم، 
قد  ت�سلل  حلالت  حت�سبًا  ال�سالح  بحمل  لهم  دعوات  �سدرت  فيما 
والثغر  اجلي�س  ان�سغال  ظل  يف  باأنف�سهم  معها  التعامل  اإىل  ي�سطرون 

املحتملة بناًء على جتربة الأ�سبوعني الأخريين.
ال�سيا�سية  ال�ساحة  اإىل  اأي�سًا  اأبيب  تل  نقلتها  هذه  الرتهيب  حالة 
ترتكبها  جرمية  اأي  لتربير  نف�سه  الوقت  يف  لتمهد  والدبلوما�سية 
اأر�سلت اخلارجية الإ�سرائيلية اإىل كل ممثلياتها يف العامل  اإذ  اليوم، 
اإي�سالها اإىل الراأي العام وامل�سوؤولني يف جميع الدول«،  »ر�سائل يجب 
واتهامها  ال�سخمة  امل�سرية  عن  امل�سوؤولية  حما�س  »حتميل  فحواها 
اأمن  تهديد  حماولة  وكذلك  للموت،  واإر�سالهم  املدنيني  با�ستخدام 
العودة  م�سرية  فعاليات  على  �سرفت  »حما�س  اأن  مدعية  اإ�سرائيل«، 
الكربى اأكرث من ع�سرة ماليني دولر«. واإ�سافة اإىل املمثليات وو�سائل 
الإعالم، اأر�سل ال�سفري الإ�سرائيلي يف الأمم املتحدة، داين دانون، اإىل 
بامل�سمون  ر�سالة  غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني 

نف�سه.
الأمن،  كوزير  الكبار،  امل�سوؤولني  تهديدات  ا�ستمرت  اأم�س،  وحتى 
بارتكاب  اآيزنكوت،  غادي  اجلي�س،  اأركان  ورئي�س  ليربمان،  اأفيغدور 
اأن  حد  اإىل  احلدودي،  ال�سياج  املتظاهرين  اجتياز  حال  يف  جمازر 
»يديعوت  �سحيفة  ملوقع  اأم�س  قائاًل  اآيزنكوت،  تهديد  ليربمان  كرر 
احلي  الر�سا�س  لإطالق  جاهزون  القنا�سة  »مئات  اإن  اأحرونوت«، 
بال�سيادة  مي�س  من  ال�سياج...  اجتياز  حاولوا  اإذا  املتظاهرين  على 
»التو�سيالت  ليربمان:  واأ�ساف  بالر�سا�س«.  �سي�ساب  الإ�سرائيلية 
خالل  املجاين  والإنرتنت  واخليام  العازل  احلدودي  ال�سياج  اإىل 
اإغراءات من حما�س للنا�س للم�ساركة يف  فعاليات م�سرية العودة هي 
الفعالية... �سكان غزة يعلمون جيدًا اأن حما�س ت�ستغلهم، واحلركة 
العربي  العامل  يف  منبوذة  واأ�سبحت  واإدارته،  القطاع  حكم  يف  ف�سلت 

ول تدعمها اأي دولة �سنية«.
)الأخبار(
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»ي�����وم االأر����������ص«: م���وع���د يف غ����زة ل��ت��ت��وي��ج »ان��ت��ف��ا���س��ة ال��ق��د���ص«

  »ي���������������وم االأر����������������ص«:
م������وع������د م�������ع ال������ع������ودة
منا�سبة  الفل�سطيني  الأر�س«  »يوم  يعد  مل  طويلة،  �سنوات  منذ 
تخ�س اأهايل املناطق املحتلة عام 1948، عندما هّبوا �سنة 1976، 
من اجلليل اإىل النقب، رف�سًا ل�ستيالء العدو على اأرا�سي عدد من 
املنا�سبة  �سارت  عامًا،   42 بعد  اليوم،  اجلليل.  يف  العربية  القرى 
املناطق داخل فل�سطني  الفل�سطينيني يف جميع  موعدًا ل�سحذ همم 
»يوم  لإحياء  العامة  ال�سمة  اأن  ورغم  ال�ستات.  عن  ف�ساًل  املحتلة، 
الأر�س« تتمثل يف م�سريات ومواجهات �سعبية، فاإن غزة ت�سكل هذا 
خا�سة  لديها،  املعتمد  التكتيك  غرّيت  بعدما  فريدة،  حالة  العام 
اأنها موقع ا�ستباك ع�سكري منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، ذاهبة على 
غري املعتاد اإىل ا�ستثمار الزخم ال�سعبي والإعالم لتنظيم »م�سريات 

عودة« كبرية و�سعت الإ�سرائيلي اأمام اإحراج اخليارات املحدودة
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