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ت������وزع جم��ان��ا

احلرب وقف  قبل  ت�صفيات  ال�صعودية: 

وا�صنطن ل�  بن �صلمان: 
حربك انتهت

ال�صعودية نحو احلل اأ�صباب انعطافة 



بني  وعناق”  “قبلة  حول  الأردن  يف  اجلدل  اإتخذ   
الأردين  الربملان  يف  اخلارجية  ال�شئون  جلنة  رئي�س 
اأكرث  �شكال  ويلز  األي�س  الأمريكية يف عمان  وال�شفرية 
حدية مع اإعالن  الرئي�س الأ�شبق للجنة فل�شطني يف 
“يخد�س احلياء  جمل�س النواب الأردين ان ما ح�شل 

العام”.
 واإنتقد النائب يحيي ال�شعود بق�شوة  �شور العناق بني 

ال�شفرية وزميله الدكتور حازم ق�شوع.
 وقال يف بيان له بان تبادل الأعناق والقبل بني ق�شوع 
وال�شفرية ويلز يخد�س احلياء الوطني العام  وي�شيء 
الأردين  ال�شعبني  م�شاعر  وي�شتفز  النواب   ملجل�س 

والفل�شطيني .
 وطالب ال�شعود زميله ق�شوع بالإعتذار  متحدثا عن اإ�شتفزاز م�شاعر ال�شعب الفل�شطيني اي�شا لإن ق�شوع قدم ل�شيفته 

ثوبا فل�شطينيا ل ت�شتحق  اإرتداءه.

كتلة  رئي�شة  الفتالوي  حنان  كتبت 
لديها  اأن  العراقية  الربملانية  “اإرادة” 
معلومات تتحدث عن ح�شد قوات عربية 
لقتال  فرد  األف   100 قوامها  واأمريكية 

العراق. ال�شالمية” يف  “الدولة 
“في�شبوك”  يف  �شفحتها  على  ودونت 
“اجلانب الأمريكي وعلى ل�شان  اخلمي�س 
يوؤكد  خارجيته  ووزير  دفاعه  وزير 
العراق  اإىل  برية  خا�شة  قوات  اإر�شال 
العراقية،  احلكومة  وموافقة  وبعلم 
ل�شان  وعلى  العراقية  احلكومة  باملقابل 
الر�شمي  ومتحدثه  ومكتبه  العبادي 
تنفي ذلك وتوؤكد عدم احلاجة لقوات”، 
“ن�شّدق فيهم”؟، كما  مت�شائلة، حول من 

نقلت عنها “رو�شيا اليوم”.
التي  “املعلومات  اأن  الفتالوي  واأ�شافت 
جمع  الذي  الجتماع  داخل  ومن  لدي 
بتاريخ  الوزراء  رئي�س  مع  ماكني  جون 
امل�شرتكة  العمليات  قيادة  يف   11/27
رئي�س  ومعاون  الدفاع  وزير  وبح�شور 
الأمنية  الأجهزة  وممثلي  اجلي�س  اأركان 
التي  القوات  باأن  العبادي  اأبلغ  اأنه 
املحافظات  لتحرير  العراق  �شتدخل 
منهم  األف،  مئة  �شيكون  عددها  الغربية 

اخلليج  دول  من  مقاتل  األف  ت�شعون 
والأردن،  والإمارات(  وقطر  )ال�شعودية 
واأ�شارت  اأمريكي”.  مقاتل  اآلف  وع�شرة 
اإىل اأن “العبادي كان منزعجا لكن ماكني 

اأبلغه اأن القرار �شدر وانتهى”.
جون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  وكان 
دي�شمرب/كانون   8 الأربعاء  قال  كريي 

اأطلعت  املتحدة  الوليات  اإن  الأول 
خططها  كامل  على  العراقية  احلكومة 
فيما  العراق،  يف  خا�شة  قوات  لن�شر 
املتحدث  وارن  �شتيف  الكولونيل  اأعلن 
“الدولة  على  الأمريكية  احلملة  با�شم 
100 فرد  ال�شالمية” اأن بالده �شرت�شل 

فقط اإىل العراق.

ويف هذا ال�شياق، �شرح ع�شوا الكونغر�س 
وليند�شي غراهام  الأمريكي جون ماكني 
لل�شحفيني خالل زيارة لبغداد  يف تعليق 
موؤخرا اأن ن�شاط الع�شكريني الأمريكيني 
املزمع اإر�شالهم اإىل العراق �شيقت�شر على 
واملخابراتي  اللوج�شتي  الدعم  تقدمي 
األف   100 قوامها  مقرتحة  “لقوة 
م�شر  مثل  �شنية  عربية  دول  من  فرد 
اإىل  �شتتوجه  وال�شعودية”،  وتركيا 
“الدولة  قتال  اإطار  يف  و�شوريا  العراق 

ال�شالمية”.
ت�شريح  على  العراقية  احلكومة  وردت 
“اإذ  فيه:  جاء  بيان  يف  وغراهام  ماكني 
بزيادة  العراقية  احلكومة  ترحب 
والإ�شناد  والتدريب  ال�شالح  يف  الدعم 
�شد  حربنا  يف  الدوليني  ال�شركاء  من 
العراق  لدى  اأن  نوؤكد  فاإننا  الإرهاب، 
لإحلاق  والعزمية  الرجال  من  يكفي  ما 
الهزمية بـ”الدولة ال�شالمية” واأ�شباهها 

من اجلماعات الإجرامية الأخرى”.

على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  قادة  اأكد 
وفق  �شوريا  يف  ال�شيا�شي  للحل  دمعهم 
وفق  وفق  اليمن  يف  و   ،1 “جنيف  مبادرة 
احلوار  وخمرجات  اخلليجية،  املبادرة 
الأمن  جمل�س  وقرار  ال�شامل،  الوطني 

الدويل 2216.
ال�شادر  الريا�س”  “اإعالن  يف  هذا  جاء 
الـ36   للدورة  اخلليجية   القمة  ختام  يف 
اخلمي�س،  ام�س  اأعمالها  اختتمت  التي 
الأمني  وتاله  بالريا�س،  الدرعية  بق�شر 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول  العام 
عبداللطيف الزياين، ونقلته على الهواء 

مبا�شرة قنوات تلفزيونية خمتلفة.
اأكدت  املجل�س  دول  اإن  الزياين  وقال 
وال�شتقرار   الأمن  حتقيق  على  حر�شها 
وفق  ال�شيا�شي  احلل  “وتدعم  اليمن،  يف 
اأنهى  الذي  )التفاق  اخلليجية  املبادرة 
يف  �شالح  اهلل  عبد  على  الرئي�س  حكم 
الوطني  احلوار  وخمرجات   ،)2012
 / يناير  يف  اأعماله  اأنهى  ال�شامل)الذي 
كانون ثاين 2014(، وقرار جمل�س الأمن 

.2216
اإىل  “دعت  املجل�س  دول  اأن  واأ�شاف 
اليمن  اإعمار  لإعادة  دويل  موؤمتر  عقد 
اإىل  اليمنية  الأطراف  تو�شل  بعد 
برنامج  وو�شع  املن�شود،  ال�شيا�شي  احلل 
لت�شهيل  اليمني  القت�شاد  لتاأهيل  عملي 

اندماجه مع القت�شاد اخلليجي”.

 14 يف  الدويل،  الأمن  جمل�س  واأ�شدر 
برقم  قرارًا  املا�شي،  ني�شان  اأبريل/ 
الفوري  بالن�شحاب  يق�شي   ،2216
مل�شلحي جماعة “اأن�شار اهلل” )احلوثي( 
املناطق  من  ل�شالح،  املوالية  والقوات 
اأ�شلحتهم،  وت�شليم  عليها،  ا�شتولوا  التي 
التي  ال�شلطات  ا�شتخدام  عن  والتوقف 
ربه  عبد  الرئي�س  �شلطة  حتت  تندرج 
مفاو�شات  يف  والدخول  هادي،  من�شور 

بهدف التو�شل اإىل حل �شلمي.
 وكان اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد، املبعوث 

يف  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س 
اليمن، اأعلن يف موؤمتر �شحفي، يف جنيف، 
الإثنني املا�شي،  اأن حمادثات �شالم �شتبداأ 
يف 15 ال�شهر اجلاري، ب�شوي�شرا، للتو�شل 
اإىل وقف دائم لإطالق النار، وو�شع حد 

للنزاع يف اليمن.
�شل�شلة  �شتعقد  املتحدة  “الأمم  اإن  وقال 
من الجتماعات بني اأطراف النزاع، �شعيًا 
النار،  لإطالق  دائم  وقف  قرار  لتخاذ 
اإىل  والعودة  الإن�شاين  الو�شع  وحت�شني 
البالد”،  يف  ال�شيا�شي  النتقال  عملية 

م�شيفًا اأن “احلكومة اليمنية واحلوثيني، 
التزمت  ال�شلة،  ذات  الأخرى  والأطراف 

جميعها بامل�شاركة يف املحادثات”.
البيان  يف  اخلليج  دول  اأعلنت  كما   
يف  ال�شيا�شي  للحل  دعمها  اخلتامي، 
موؤكدة   ،1 “جنيف  مبادرات  وفق  �شوريا 
للق�شية  املحدود”  “غري  دعمها  كذلك 

الفل�شطينية.
ويف تطور نوعي يف م�شرية جمل�س التعاون، 
املجل�س  دول  قادة  اأن  اإىل  الزياين  اأ�شار 
امللك  ال�شعودي   العاهل  روؤية  اأقروا 
“اإمكانية  ب�شاأن  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
الأع�شاء  الدول  من  عدد  بني  التفاق 
اإطار  يف  تراها  تكاملية  اإجراءات  على 
متى  الدول  بقية  تتبعها  اأن  على  املجل�س 

كان الوقت منا�شب لها “.
قال  “الإرهاب”،  مبكافحة  يتعلق  وفيما 
العامل  دول  “على  اإنه  اخلتامي  البيان 
التطرف  ملحاربة  م�شرتكة  م�شوؤولية 
والإرهاب اأيا كان م�شدره”،  م�شريًا اإىل اأن 

له”. دين  ل  “الإرهاب 
الذي  اخلتامي  البيان  تالوة  اأعقاب  ويف 
العاهل  اأعلن  الأنا�شول،  مرا�شل  تابعه 
اآل  عي�شى  بني  حمد  امللك  البحريني 
للقمة اخلليجة  ا�شت�شافة بالدة  خليفة، 
ال�شعودي  العاهل  األقى  فيما  القادمة، 

كلمة اأعلن فيها اختتام اأعمال القمة.
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خمت�صر مفيد

 فك االرتب�ط ب�آل �صعود ...
يف ال�شابيع الوىل، تقدم 
عدة  واللجان  اجلي�س 
كيلومرتات داخل الرا�شي 
التقدم  وكان  ال�شعودية. 
امل�شار  لتحريك  كافيًا 

ال�شيا�شي . 
�شعدة  حتييد  ُطرح  حيث 

واللجان  اجلي�س  ان�شحاب  مقابل  العدوان  قبل  من 
ال�شعبية اىل احلدود، فُرف�س الطرح باملطلق من قبل 

وفد �شنعاء.
ت�شتطيع  عّلها  جديدة،  مهلة  ال�شعودية  اأعطيت 
ت�شعها  ورقة  اأي  يك�شبها  ع�شكري  اإجناز  حتقيق 
من  الكرة  التحالف  فاأعاد  املفاو�شات،  طاولة  على 
خالل جتهيز حمالت ع�شكرية على حمافظتي ماأرب 
وتعز. ومرة جديدة ف�شل الغزاة يف حتقيق اأي تقدم 
يف  واللجان  اجلي�س  جنح  العك�س،  وعلى  ع�شكري. 
اجلنوبية.  ال�شعودية  املناطق  عمق  يف  اأكرث  التقدم 
حلج  يف  الواقعة  ال�شريجة  على  ال�شيطرة  ومتت 
مدينتا  �شقطت  احلدود،  معركة  ويف  اجلنوبية. 

اخلوبة والربوعة يف حمافظة جيزان.
ي�شمى  ما  دول  اأن  تبنّي  جرت  التي  املفاو�شات  يف 
واأنها تبحث  ا�شتمرار عدوانها   »التحالف« تعبت من 
النجاة. وقد طرح من قبل  لها طوق  عن خمرج ميّد 
للجي�س  متزامن  ان�شحاب  ودوليني  اإقليميني  و�شطاء 
ي�شمى  ما  دول  ان�شحاب  مقابل  احلدود،  اىل  اليمني 
اليمنية، خ�شو�شًا اجلنوب،  »التحالف« من الرا�شي 
جهة،  من  العدوان  قبل  من  النار  اإطالق  وقف  مع 
ووقف اإطالق نار على امل�شتوى الداخلي اليمني، على 
مفاو�شات  اىل  الداخلية  اليمنية  امل�شكلة  ترّحل  اأن 

جنيف.
عبء  حتت  يرزحون  وحلفاءهم  �شعود  اآل  اأن  غري 
ال�شقوف العالية والهداف التي ي�شتحيل حتقيقها. 
احلاكمة  ال�شرة  داخل  الجنحة  �شراعات  ودخلت 
اأ�شهر على بدء  العدوان. وبعد م�شّي ت�شعة  يف �شلب 
التحالف  ا�شتخدمها  التي  املربرات  �شقطت  العدوان، 
على  القدرة  وفقد  اأدواته،  و�شعفت  اخلليجي 
الغربيني  حلفاءهم  اأن  حتى  العام،  الراأي  خماطبة 
واملجازر  جرائمهم  تغطية  عن  عاجزين  اأ�شبحوا 
اأ�شبح  بل  اليمنيني،  املدنيني  بحق  ارتكبوها  التي 
كثري من الكّتاب وال�شحف الكربى يوّجهون اللوم اإىل 
الرتباط  فك  على  ويحّر�شونها  الغربية  احلكومات 

باآل �شعود.
رئي�س التحرير
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تاميز”  فاينن�شال   ” �شحيفة  ن�شرت 
الربيطانية مقال للكاتب اليهودي ال�شهري 
“جدعون را�شمان”، طرح فيه خياًرا على 
الكنائ�س  ببناء  ال�شماح  اإما  ال�شعودية، 
اليهودية  والكن�س  الهندو�شية  واملعابد 
ال�شعودي  التمويل  وقف  اأو  اململكة،  يف 

للم�شاجد يف الغرب.
الغرب  اأ�شباب تغري نظرة  الكاتب  وتناول 
�شعود  اأن  معترًبا  لل�شعودية،  موؤخًرا 
“داع�س” واملخاوف ب�شاأن حقوق الإن�شان 
العربي  النفط  على  العتماد  وقلة 

�شاهمت جميعها يف هذا التغيري.
عالقة  يف  يتغري  ما  �شيًئا  اأن  عن  وحتدث 
بال�شعودية، وهو ما ميكن قراءته  الغرب 
ال�شيا�شيني،  من  و�شماعه  ال�شحف  يف 

وروؤيته يف تغري ال�شيا�شات.
الأحد  افتتاحًيا  مقاًل  الكاتب  ور�شد 
“الأوبزرفر”  �شحيفة  يف  املا�شي، 
الربيطانية ومادة اأخرى يف “بي بي �شي” 
الأمريكي  للكاتب  ومقاًل  بيومني،  قبله 
�شهرين،  فريدمان” قبل  “توما�س  ال�شهري 

هاجموا ب�شدة اململكة.
بنف�س  يقومون  ال�شيا�شيني  اأن  اإىل  واأ�شار 
الدور حالًيا، وهو ما ظهر على ل�شان نائب 
اململكة  اتهم  الذي  الأملانية  امل�شت�شارة 
كذلك  وظهر  الغرب،  يف  التطرف  بتمويل 
على ل�شان “لورد اأ�شدون” الزعيم ال�شابق 
بريطانيا،  يف  الدميقراطيني  لليرباليني 
اململكة  متويل  يف  بالتحقيق  طالب  الذي 

للجهاد بربيطانيا.
يف  املفاجئة  الزيادة  الكاتب  واأرجع 
اإىل  ال�شعودية  من  الغربية  املخاوف 
اأن  م�شيًفا  كبري،  ب�شكل  “داع�س”  �شعود 
كذلك  الغرب  يف  �شعف  ال�شعودي  النفوذ 
النفط  ثورة  مثل  اأخرى،  تطورات  نتيجة 
الغرب  جعل  الذي  الأمريكي  ال�شخري 

اأقل اعتماًدا على النفط ال�شعودي.
وذكر اأن ال�شطرابات يف ال�شرق الأو�شط 

وجهت  حيث  كذلك،  بظاللها  األقت 
احلملة  ب�شبب  للمملكة  حادة  انتقادات 
التي تقودها يف اليمن، وت�شببت يف �شقوط 
عدد كبري من املدنيني، ودور الريا�س فيما 
و�شفه بتحطيم انتفا�شة يف البحرين عام 

2011م.
توؤد  مل  النتقادات  تلك  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شيا�شة  اإىل تغيريات متوا�شعة يف  �شوى 
الرئي�س  اإ�شرار  يف  ظهر  ما  وهو  الغربية، 

مع  النووي  التفاق  اإبرام  على  الأمريكي 
اإيران رغم معار�شة اململكة، وكذلك اإلغاء 
برامج  ب�شاأن  للتعاقد  �شعيها  بريطانيا 
ما  وفق  ال�شعودية.  يف  لل�شجون  تدريبية 

ترجمه موقع �شوؤون خليجية.
النظام  تغري  من  الغرب  خ�شية  عن  وعرب 
املعار�شني  اأقوى  اأن  خا�شة  اململكة،  يف 
ليرباليني  لي�شوا  داخلًيا  امللكي  للنظام 
من  الغرب  يخ�شى  حيث  مت�شددون،  واإمنا 

كما  فا�شلة  اأخرى  دولة  اململكة  ت�شبح  اأن 
يحدث يف دول ال�شرق الأو�شط بعد الربيع 

العربي.
ال�شرتاتيجيني  بع�س  اأن  عن  وك�شف 
على  اإيران  مع  للتقارب  ي�شعون  الغربيني 
اأي  لكن  ال�شعودية،  مع  التحالف  ح�شاب 
نظر  وجهة  من  اإيران  مع  غربي  حتالف 
خا�شة  بعيًدا،  احتماًل  مازال  الكاتب، 
املعتدلني  ب�شيطرة  �شمانة  توجد  ل  اأنه 
على احلكم يف طهران، ف�شاًل عن اأن اإيران 
امل�شلحة  اجلماعات  متويل  يف  م�شتمرة 
ا�شتقرار  وتزعزع  اللبناين  اهلل  كحزب 
اأكرب  مع  التحالف  اأن  كما  جماورة،  دول 
ينفر  اأن  �شاأنه  من  العامل  يف  �شيعية  قوة 
امل�شلمني ال�شنة، بالإ�شافة اإىل اأن ن�شطاء 
الإعدامات  اأن  لحظوا  الإن�شان  حقوق 
يف  تنفذ  التي  تلك  من  اأكرث  طهران  يف 

الريا�س.
اجلدير بالذكر اأن دولة الإمارات العربية 
كنائ�س  ببناء  موؤخرًا  �شمحت  املتحدة 
يبدو  اأرا�شيها،  على  هندو�شية  ومعابد 
اليهودي  الكاتب  هذا  كالم  �شمعت  اأنها 
قبل اأن يكتبه لتاأخذ مبثل خذه الن�شيحة 
التي يطرحها اليوم الكاتب اليهودي على 
داخلية  حتديات  تواجه  التي  ال�شعودية 

وخارجية جمة الآن.

ب��ال��غ��رب ل��ل��م�����ص��اج��د  “اأو” ���ص��ن��وق��ف مت��وي��ل��ك��م  وامل���ع���اب���د  ال��ك��ن��ائ�����س  ب��ب��ن��اء  ال�����ص��م��اح  اإم����ا  ل��ل�����ص��ع��ودي��ة..  ي���ه���ودي  ك��ات��ب  العراق..   يف  اال�صالمية”  “الدولة  �صد  األف   100 قوامها  مقبلة  عربية  ع�صكرية  حملة  عن  اأنباء 
اأمريكي مقاتل  اآالف  وع�صرة  واالأردن  واالإم���ارات  وقطر  ال�صعودية  من  مقاتل  األ��ف  ت�صعون 

و�صوريا اليمن  يف  ال�صيا�صي  للحل  اخلليجية  ال��دول  دعم  يوؤكد  الريا�س”  “اإعالن  الريا�س..  يف  اخلليجية  القمة  اختتام 

برملانية  جلنة  ورئي�س  وا�صنطن  �صفرية  ب��ن  وقبل  اأح�صان  وت��ب��ادل  ح��ار  عناق 
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الإهانة  من  انزعاجها  اأمريكية  دوائر  اأبدت 
الع�شكرية  الرت�شانة  لها  تعر�شت  التي 
بعد  اليمني  اجلي�س  يد  على  المريكية 
التعّنت ال�شعودي الذي طال اإزاء احلرب على 
اليمني  وفريقها  الريا�س  موقف  بداأ  اليمن، 
اإىل  بالذهاب  القبول  مع  وا�شحة  بانعطافة 
كما  ب�شقوف،  املرتقبة،  ال�شيا�شية  املحادثات 
�شابقًا.  كانت  التي  من  انخفا�شًا  اأكرث  يبدو، 
اأ�شباب عدة اأدت اإىل هذا التغرّي، اأهمها الف�شل 
على  الأمريكية  وال�شغوط  املدّوي  الع�شكري 

اآل �شعود .
على  العدوان  لدول  العايل  ال�شقف  انخف�س 
ب�شورة  ترف�س  ال�شعودية  كانت  اليمن. 
التعهد  قبل  �شيا�شية  مفاو�شات  اأي  مطلقة 
2216 بحذافريه، ثم  الدويل  القرار  بتنفيذ 
�شنعاء  تعطي  لبنوده  تنفيذية  اآلية  رف�شت 
هام�س مناورة، فيما كانت ت�شّر على ان�شحاب 
من  كامل  ب�شكل  ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�س 
والثقيل  املتو�شط  ال�شالح  ت�شليم  مع  املدن 
»ال�شرعية«  بعودة  مطالبًة  �شروط،  دون  من 
فجاأة  ولكن،  عربية.  ب�شمانات  �شنعاء  اىل 
حل،  عن  البحث  نحو  العداون  دول  انعطفت 
ا�شتدارة  نحو  الواقع«  اإنكار  »حالة  متجاوزة 
تكاد تثري الريبة ل�شدة انعطافتها. فما الذي 

يجري؟
مفاو�شات  بداأت  تقريبًا،  اأيام  ع�شرة  منذ 
اليمن  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  يديرها 
برئا�شة  عماين  وفريق  ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل 
قابو�س،  ال�شلطان  م�شت�شاري  اأبرز  اأحد 
واإقليميني.  دوليني  و�شطاء  ومب�شاركة 
املفاو�شات  جتري  ال�شابقة،  املرات  وبخالف 
يف اأجواء جدية وفعالة. وتتعامل الأطراف، 
وهناك  النّدية.  موقع  من  بع�س،  مع  بع�شها 
الأوىل  املرة  وهي  خمارج.  عن  حقيقي  بحث 
التي ت�شعر فيها الأطراف باأن دول »التحالف« 
تعبت من ا�شتمرار احلرب وا�شتنزافها ملواردها 
وهيبتها. هذه الدول، ل �شيما الأ�شا�شية منها، 
ت�شارك يف املفاو�شات مبا�شرة ويف »الكوالي�س« 
وحمكومة  خاوية  بحقيبة  الو�شطاء  وعرب 
ب�شقوف عالية، الأمر الذي يفر�س على اإدارة 
املخارج  اإيجاد  يف  اجلهود  بذل  املفاو�شات 
�شنعاء  وفد  اأن  خ�شو�شًا  املطالب،  ولي�س 
عبد  ال�شيد  و�شعه  الذي  بال�شقف  حمكوم 
»اأننا  حول  خطاباته  اأحد  يف  احلوثي  امللك 
واأن  للعدوان،  خمارج  باإيجاد  معنيني  ل�شنا 

املهم بالن�شبة الينا م�شلحة ال�شعب اليمني«.
جتمعت  الوقائع  من  جملة  اإن  الواقع،  ويف 
خالل فرتة ق�شرية فر�شت على دول العدوان 
عن  البحث  يف  والإ�شراع  احلادة  ال�شتدارة 
اإيجاد خمارج لوقف العدوان، مع العزوف عن 
وغري  منها  املعلن  اليمن،  يف  واأهدافها  �شقوفها 

املعلن. ويف هذا الإطار ميكن ت�شجيل الآتي:
املرحلة  من  النتهاء  اليمن  اإعالن  اأوًل، 
مع  احلدود  على  التكتيكية  التمهيدية 
باخليارات  البدء  اإىل  والنتقال  ال�شعودية 
»العالم  اإ�شدار  مع  مرتافقًا  ال�شرتاتيجية، 
�شقوط  م�شاهد  للجي�س  التابع  احلربي« 
وخمز.  مهني  ب�شكل  احلدودية  احلاميات 
اجلي�س  تهاوي  امل�شاهد  هذه  واأظهرت 
الأمر  وا�شعة،  مناطق  من  وهروبه  ال�شعودي 
الذي مّهد للجي�س اليمني الو�شول اىل م�شارف 
يف  ع�شري(  جيزان،  )جنران،  رئي�شية  مناطق 

اجلنوب ال�شعودي.
املتكررة  الع�شكرية  الهجمات  ف�شل  ثانيًا، 
العدوان يف جبهة تعز، مع اخل�شائر  ملرتزقة 
اجلي�س  اأن  �شيما  ل  �شفوفهم،  يف  الفادحة 
هوؤلء  مع  اعتمدوا  ال�شعبية«  و«اللجان 
وكمنوا  الع�شابات،  حرب  تكتيك  املرتزقة 
ا�شتدراجهم  مت  اأو  القتال،  جبهات  خارج  لهم 
اإىل مناطق قاتلة داخل مناطق اجلي�س ومن 
ثم الإطباق عليهم، اإىل درجة اأن م�شت�شفيات 
للجرحى  تت�شع  تعد  مل  اليمني  اجلنوب 
وبعدما  القتال.  جبهات  من  باملئات  القادمني 
معارك  يف  امل�شاركة  اجلنوب  اأبناء  رف�س 
تلّقت  ال�شلفية،  القوى  با�شتثناء  ال�شمال، 
يف  خ�شو�شًا  قا�شية،  �شربات  الأخرية  هذه 
باب  من  القريب  العمري«  »مع�شكر  موقعتي 
كل  الأوىل  املوقعة  يف  �شقطت  حيث  املندب، 
قوات ها�شم ال�شيد امل�شّكلة من مئات العنا�شر 
ابن  قتل  كذلك  وجريح،  قتيل  بني  ال�شلفيني 
ال�شيد وابن اأخيه، فيما اأ�شيب ال�شيد باإ�شابة 
حني  فكانت  الثانية  املوقعة  اأما  بالغة. 
معرب  اإىل  ال�شلفية  القوى  اإحدى  ا�شُتدرجت 
املئات،  وجرح  فقتل  الوازعية،  يف  اإجباري 
من  اأكرث  يف  امل�شهد  تكرر  املنوال  هذا  وعلى 

مديرية يف تعز.
التعب  وحالة  الإخفاقات  �شوء  وعلى 
من  عدد  وّجه  املقاتلة،  للوحدات  والإعياء 
هادي،  مل�شلحي  التابعني  الع�شكريني  القادة 

ر�شالة  با�شميع،  نا�شر  الركن  العقيد  بقيادة 
تعز«  »معركة  باأن  فيها  اعرتفوا  هادي،  اإىل 
و�شعها  يف  تكون  ولن  بتاتًا،  جمدية  غري 
لـ»التحالف«  ا�شتنزاف  معركة  اإل  الراهن 
»اجلي�س  ي�شمى  وملا  ال�شعودية،  بقيادة 
املذكورة  الر�شالة  و»املقاومة«.  الوطني« 
جاءت بعدما ح�شم اجلي�س و»اللجان« املعارك 
وجند  وماوية،  والدمغة،  احل�شب،  حماور  يف 

ق�شيم والوازعية يف تعز.
للقبائل  ماأرب  يف  القبلي  املزاج  تبدل  ثالثًا، 
والرئي�س  »الإ�شالح«  حزب  على  املح�شوبة 
حققها  التي  الجنازات  بعد  هادي،  الفار 
اجلي�س و»اللجان«، اإىل درجة اأن قائد املنطقة 
على  املح�شوب  ال�شدادي،  الرب  عبد  الثالثة 
هادي، اجتمع بالقبائل وطلب الهدنة، ووقف 
اإطالق النار يف املحافظة مع اجلي�س، غري اأنه 
ال�شعودية،  الغارات  وقف  �شمان  ي�شتطع  مل 
اإىل  القبائل  ا�شتدعى  ما  مقرتحه،  فف�شل 
ت�شلم املبادرة، وهي تعمل حاليًا على التوا�شل 

مع اجلي�س وت�شوية اأو�شاعها.
بعد  اليمني  اجلنوب  يف  الو�شع  تدهور  رابعًا، 
مناطق  على  و«داع�س«  »القاعدة«  �شيطرة 
الأمني  والنهيار  اأبني  حمافظة  يف  وا�شعة 
واأ�شبحت  قيود.  اأّي  من  وانفالته  عدن  يف 
عمليات القتل حت�شى بال�شاعة ولي�س باليوم، 
املعني  املحافظ  اغتيال  فيها  البارز  وكان 
اغتياله  لي�شكل  �شعد،  جعفر  اللواء  حديثًا 
�شربة قوية لـ»التحالف«، ملا لذلك من �شمعة 

�شيئة وفقدان للهيبة.
رئي�شية  قوى  بني  امل�شتحكم  العداء  خام�شًا، 
والقوة  المارات  دولة  وهي  العدوان،  يف 
العدوان،  مع  املتحالفة  الرئي�شية  املحلية 
امل�شلمني(،  )الإخوان  »ال�شالح«  حزب  مثل 
الطرفني.  بني  املتبادلة  التهامات  وتوجيه 
الماراتية  القوات  »ال�شالح«  اتهم  ففيما 
الدولة  وزير  هاجم  والرتاجع،  بالرتدد 
قرقا�س،  اأنور  الإماراتي،  اخلارجية  لل�شوؤون 
»الإ�شالح«، مّتهمًا اإياهم باأنهم مل ي�شاركوا يف 

احلرب وما زالوا يحتفظون باأموالهم وقواهم 
لفرتة ما بعد احلرب، موؤكدًا اأن لديه تقارير 

بهذا ال�شاأن.
يف  الدخول  قرار  يف  بالده  م�شاركة  وب�شاأن 
لكون  بـ»ال�شعب  قرقا�س  و�شفه  العدوان، 
اليمن بلدًا معقدًا«، يف اعرتاف �شمني باملاأزق 
وقال  اليمن.  يف  بالده  اإليه  و�شلت  التي 
ال�شيا�شي  باحلل  متفائاًل  لي�س  اإنه  قرقا�س 
معهم  يتفاو�س  الذين  لأن  جنيف،  يف  املقبل 
من  »الأخبار«  علمت  وقد  حرب«.  »اأمراء 
تتوا�شل  المارات  دولة  باأن  موثوقة  م�شادر 
)ُو�شف  اجلنوبي«  »احلراك  يف  ف�شائل  مع 
باحلراك  اخلليجي  العالم  من  �شابقًا 
هي  املطروحة  العرو�س  وباأن  اليراين( 
ال�شالح  بوجه  الأمني  احلّل  يف  امل�شاعدة 
الف�شائل  هذه  اأن  اإل  املتطرفة،  والقوى 
ت�شرتط العرتاف با�شتقالل اجلنوب اليمني 

وانف�شاله عن ال�شمال.
العدوان،  يف  الرديفة  القوى  ف�شل  �شاد�شًا، 
وبالتحديد القوتني ال�شودانية والكولومبية، 
يف معركة تعز ووقوع خ�شائر يف �شفوفهم، ما 
ا�شتدعى الرئي�س ال�شوداين عمر الب�شري اإىل 
الإعالن اأن مهمة بالده يف اليمن »تقت�شر على 

الإ�شناد والدعم اللوج�شتي«.
مدة  اإطالة  من  الأمريكي  احلرج  �شابعًا، 
و»داع�س«  »القاعدة«  اأن  �شيما  ل  احلرب، 
ويتمّددان  ا�شتمرارها  من  يتغذيان  اأ�شبحا 
معار�س  غربي  عام  راأي  ظهور  وبعد  ظلها،  يف 
لها. وقد عرّب كبار الكّتاب وال�شحف الغربية 
والغرب،  وا�شنطن  دعم  من  انزعاجهم  عن 
ال�شغط  ب�شرورة  الدارة المريكية  مطالبني 
»الأخبار«  علمت  وقد  النار.  اإطالق  لوقف 
ويّل  اأبلغت  وا�شنطن  يف  القرار  دوائر  باأن 
اأن  �شلمان،  بن  حممد  ال�شعودي،  العهد  ويّل 
منه  انتهت، وطلبت  له قد  اأعطيت  التي  املهل 

الن�شراف اإىل اإعادة هيكلة اجلي�س ال�شعودي 
واأبدت  فاعلة.  ع�شكرية  عقيدة  على  بناًء 
التي  الإهانة  من  انزعاجها  الدوائر  هذه 
المريكية  الع�شكرية  الرت�شانة  لها  تعر�شت 
»الأخبار«  وعلمت  اليمني.  اجلي�س  يد  على 
المريكية  التحذيرات  ياأخذ  �شلمان  بن  باأن 

على حممل اجلد.
حرب  من  التخل�س  مبحاولة  ال�شعوديون  بداأ 
اخليارات،  كل  نفاد  من  التيّقن  بعد  اليمن 
ذهن  يف  لأن  ال�شوري،  للملف  التفرغ  لني  مف�شّ
بالإمكان  يزال  ل  اأنه  ال�شعودية  القيادة 
اليمن.  يف  ا�شتثمارها  ميكن  مكا�شب  حت�شيل 
با�شرت  ال�شعودية  باأن  »الأخبار«  وعلمت 
اأطراف  مع  الأ�شواء،  عن  بعيدًا  التوا�شل، 
واأن  اهلل«،  لـ»اأن�شار  حليفة  اأ�شا�شية  مينية 
جذرية  تنازلت  قّدم  ال�شعودي  املفاو�س 
الأيام  ويف  �شابقًا.  مطروحًا  كان  عّما  بعيدًا 
املا�شية، مهدت املاكينة العالمية اخلليجية 
والتربير  لال�شتدارة  احلادة  لالنعطافة 
خليجية  م�شادر  عن  نقاًل  بالك�شف،  لها، 
ح�شلت  اهلل«  »اأن�شار  اأن  عن  مطلعة،  ومينية 
و�شفت  الأ�شلحة  من  جديدة  دفعات  على 
باحلديثة واملتطورة من اإيران ودول اإقليمية 
جتري  التهريب  عمليات  واأن  اأخرى،  ودولية 
واملهرة  و�شبوة  ح�شرموت  حمافظات  من 
اليمن  تربط  التي  ال�شحراوية  واملناطق 
من  العرب )غمز  املنطقة على بحر  بدول يف 
ناحية �شلطنة عمان(. وكذلك جرى التمهيد 
ي�شمى  ما  باأن  الرتويج  خالل  من  لال�شتدارة 
»ال�شرعية« )هادي وبحاح( تتعر�س ل�شغوط 
مع  مبا�شرة  مفاو�شات  يف  للم�شاركة  �شديدة 

»اأن�شار اهلل« بغية اإيقاف احلرب.
لقمان عبداهلل
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ال�����������ص�����ع�����ودي�����ة: ت���������ص����ف����ي����ات ق�����ب�����ل وق���������ف احل�������رب

وا������ص�����ن�����ط�����ن ل�������� ب�������ن ������ص�����ل�����م�����ان: ح������رب������ك ان���ت���ه���ت

وك���ول���وم���ب���ي���ًا واأ������ص�����رال�����ي�����ًا  ب���ري���ط���ان���ي���ًا   13 م���ق���ت���ل  ت����ع����ز:  ع���ل���ى  امل����رت����زق����ة  ه����ج����وم  ف�������ص���ل 

البيت االأبي�س يرحب بتقييد نظام االإعفاء من تاأ�صريات الدخول اإىل االأرا�صي االأمريكية

اأوباما: ال تزال اثار”اخلطيئة االأ�صلية” باقية يف الواليات املتحدة بعد انتهاء العبودية

اأ�صباب انعطافة ال�صعودية نحو احلل ومفاو�صات »جدية« يف م�صقط
اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  قيم   
الأمريكي  النواب  جمل�س  قرار  اإيجابيا 
الإعفاء  نظام  يقيد  قانون  م�شروع  بدعم 
الأرا�شي  اإىل  الدخول  تاأ�شريات  من 

الأمريكية ملواطني بع�س الدول.
واأكد املتحدث با�شم البيت الأبي�س جو�س 
اإيرن�شت يف موؤمتر �شحفي عقده الأربعاء 
“الإدارة  اأن  الأول  دي�شمرب/كانون   9
الإ�شالح”،  هذا  تدعم  كانت  الأمريكية 
الرئي�س  براأي  ي�شكل،  اأنه  م�شيفا 
فعالية  الأكرث  “الطريقة  الأمريكي، 
ال�شعف  مواطن  وتعديل  البالد  حلماية 
كال  اأن  على  اإيرن�شت  و�شدد  النظام”.  يف 
م�شروع  اأيدا  املتحدة  للوليات  احلزبني 

القانون هذا.
النواب الأمريكي �شادق  اأن جمل�س  يذكر 
على  الأول  دي�شمرب/كانون   8 الثالثاء 

اإجراءات  بت�شديد  يق�شي  قانون  م�شروع 
بع�س  ويفر�س  احلدودية  الرقابة 

38 دولة، وهي  القيود اجلديدة ملواطني 
املتحدة،  للوليات  احلليفة  الدول  اأقرب 

حلف  يف  الأع�شاء  الدول  ذلك  يف  مبا 
�شمال الأطل�شي، والتي يحظى مواطنوها 
اإىل  الدخول  تاأ�شريات  من  الإعفاء  بحق 

الأرا�شي الأمريكية.
هوؤلء  اأن  على  القانون  م�شروع  وين�س 
خالل  زاروا  الذين  الدول  لهذه  املواطنني 
العراق  املا�شية كال من  ال�شنوات اخلم�س 
يكون  لن  وال�شودان،  واإيران  و�شوريا 
املتحدة  الوليات  اإىل  الو�شول  باإمكانهم 
تاأ�شرية  على  احل�شول  طريق  عن  اإل 

الدخول.
وجاءت هذه اخلطوة يف اإطار ردود الفعل 
على ارتفاع م�شتوى التهديد الإرهابي على 
موؤخرا  بها  مرت  التي  الهجمات  خلفية 
�شان  باري�س ومدينة  الفرن�شية  العا�شمة 
برناردينو بولية كاليفورنيا الأمريكية.

وا�شنطن – )د ب اأ(- دعا رئي�س الوليات 
يف  الأمريكيني  اأوباما  باراك  املتحدة 
العبودية  لنهاية   150 الـ  الذكرى 

لللت�شدي للتع�شب بكل اأ�شكاله.
يف  الكوجنر�س  لقادة  اأوباما  وان�شم 
الكابيتول هيل لإقامة احتفال مبنا�شبة 
ذكرى م�شادقة الكوجنر�س على التعديل 
اأول/  كانون  من  ال�شاد�س  الثالث ع�شر يف 
ر�شميا  يحظر  الذي   1865 عام  دي�شمرب 

العبودية يف الوليات املتحدة باأكملها.
ع�شر  الثالث  التعديل  اإن  اأوباما  وقال 
يعني  كان  العبودية  بالغاء  اخلا�س 

احلرية جلميع املواطنني يف اأمريكا.
اأفريقي  اأ�شل  من  اأمريكي  رئي�س  اأول  لكن 
قال اإن الأمريكيني �شوف ي�شيئون لالأفراد 
العبودية  اإنهاء  اأجل  من  نا�شلوا  الذين 

احلقوق  على  باحل�شول  طالبوا  والذين 
اأن  اأنكرنا  “اإذا  الد�شتور  مبوجب  املدنية 
تزال  ل  لأمتنا  الأ�شلية  اخلطيئة  اثار 

باقية معنا اإىل اليوم”.
من  احلالية  املوجة  اإىل  اأوباما  واأ�شار 
الأمريكيون  ينظمها  التي  الحتجاجات 
واإ�شاعة  ال�شرطة  وح�شية  �شد  ال�شود 

اخلوف من امل�شلمني لأغرا�س �شيا�شية.
باأنف�شنا  ما�شينا  نخون  اإننا   ” واأ�شاف: 
اإذا اأنكرنا احتمالية التقدم،و اإذا تركنا 
ي�شيطر  واخلوف  ي�شتنزفنا  الت�شاوؤم 

علينا “.
العبودية  �شكلت  كيف  اىل  اأوباما  ا�شار  و 
�شيا�شة الوليات املتحدة يف القرن التا�شع 
ما  الأهلية  حرب  يف  البالد  ومزقت  ع�شر 

بني عامي 1861 و .1865

اأردوغ������ان: ت��وت��ر ال��ع��الق��ات م��ع رو���ص��ي��ا ل��ن ي��وق��ف ب��ن��اء حم��ط��ة اأك����وي ال��ن��ووي��ة

هيدروجينية قنبلة  اع��داد  اإىل  يلمح  ال�صمايل  الكوري  الزعيم 

رجب  الرتكي  الرئي�س  قال   : ب(  ف  )اأ   
يدل  ما  هناك  »لي�س  اإّنه  اأردوغان،  طيب 
الرو�شية  التحتية  البنى  م�شاريع  اأن  على 
ة بالطاقة، من املمكن اأن  وامل�شاريع اخلا�شّ
تتوّقف اأو تعّلق ب�شبب توّتر العالقات مع 

رو�شيا«.
الرتكي،  الغاز  �شيل  »م�شروع  اأّن  واأ�شاف 
الطبيعي  الغاز  لت�شدير  اأن�شئ  الذي 
يعّلق  مل  بالده،  عرب  اأوروبا  اإىل  الرو�شي 
لكّنه توقف من قبل  الرو�شي،  الطرف  من 

ال�شلطات الرتكية يف اأنقرة«.
الرو�شية  الطاقة  �شركة  رئي�س  وكان 
يف  اأعلن  قد  ميللر،  األيك�شي  »غازبروم«، 
احلايل  دي�شمرب  الأول/  كانون  الثالث 
تعليق امل�شروع ب�شبب توّقف املباحثات مع 
اأنقرة حول م�شروع »ال�شيل الرتكي« لنقل 
اأي  رو�شيا  تلقي  بـ»عدم  ذلك  معلاًل  الغاز، 
طلب من تركيا ب�شاأن موا�شلة املحادثات«.

الوزراء  رئي�س  نائب  قال  اأخرى،  جهة  من 
على  »نحن  قورتوملو�س:  نعمان  الرتكي 
اكوي  حمطة  عن  احلديث  باأن  قناعة 

النووية ل يزال مبكرًا، ول اأظّن اأن الرو�س 
و�شّدد  ب�شهولة«.  املحطة  عن  �شيتخلون 
واحد،  ببلٍد  مرتبطًا  لي�س  بلدنا  »اأّن  على 
املحطة  ب�شاأن  البلد  ذلك  وبتكنولوجيا 
و�شركات  عّدة  بلدانًا  اأن  نعلم  النووية. 

حول العامل م�شتعّدة لتلبية طلباتنا«.
 Israel« جملة  ذكرت  جهتها،  من 
اأّنه  اليوم،  الإ�شرائيلية،   »defense
الطاقة  حمطة  توا�شل  اأن  املتوقع  من 
حمطة  اأول  بناء  »رو�شاتوم«،  الرو�شية، 
للطاقة النووية يف اأكوي جنوب حمافظة 
البحر  �شاحل  على  الرتكية  مر�شني 

املتو�شط، برغم التوترات بني البلدين.
املتوترة  العالقات  اإن  املجلة،  وقالت 
اإ�شقاط  خلفية  على  وتركيا  رو�شيا  بني 
لن   ،»24 »ال�شوخوي  لطائرة  الأخرية 
توؤّثر يف موا�شلة بناء اأّول حمّطة للطاقة 

النووية يف اأكوي.
تركيا  اأن  اأردوغان  اأّكد  اأخرى،  جهة  من 
والنفط،  الطبيعي  الغاز  اإىل  بحاجة 
ولكن مو�شكو لي�شت اخليار الوحيد، م�شريًا 

مع  العالقات  عن  النظر  »ب�شرف  اأنه  اإىل 
الغاز  اتفاقيات  لديها  تركيا  فاإن  رو�شيا، 
ونيجرييا  واأذربيجان  اإيران  مع  الطبيعي 
اأنه »بالإ�شافة  وقطر واجلزائر«، واأ�شاف 
اتفاقات  لديها  تركيا  الطبيعي،  الغاز  اإىل 

نفطية مع اإيران وال�شعودية«
يف  �شنويًا  الطبيعي  الغاز  ا�شتهالك  ويقّدر 
مليار مرت مكعب، و55   50 تركيا بحواىل 
من  م�شتورد  الطبيعي  الغاز  من  املئة  يف 

رو�شيا، تليها اإيران مع 18.1 يف املئة.

الكوري  الزعيم  املح  ب(:  ف  )اأ  �شيول- 
بالده  ان  اىل  اون  جونغ  كيم  ال�شمايل 
قنبلة  اعدت  النووي  ال�شالح  متتلك  التي 
حال  يف  ي�شجل  الذي  المر  هيدروجينية 
برناجمها  يف  كبريا  تقدما  �شحته  اثبات 

للت�شلح النووي.
بها  قام  جولة  اثناء  اون  جونغ  كيم  وقال 
كوريا  اإن  ع�شكري  موقع  لتفقد  موؤخرا 
ال�شالح  متتلك  مقتدرة  “دولة  ال�شمالية 
ذرية  قنبلة  لتفجري  م�شتعدة  النووي، 
عن  الدفاع  بغية  هيدروجينية  قنبلة  اأو 

�شيادتها ب�شكل فعال”.

النباء  وكالة  اخلمي�س  ت�شريحاته  ونقلت 
الكورية ال�شمالية الر�شمية.

جتارب  ثالث  ال�شمالية  كوريا  اجرت  وقد 
وهذه  و2013.  و2009   2006 يف  نووية 
دولية  عقوبات  فر�س  اىل  ادت  التجارب 

عليها.
نووي  �شالح  الهيدروجينية  والقنبلة 
نووي  ان�شطار  تفاعل  من  الطاقة  ي�شتخدم 
وتزداد بذلك نتيجة النفجار اىل حد كبري 

من حيث القوة التفجريية.
اىل  املا�شي  يف  ال�شمالية  كوريا  املحت  وقد 
فعالية”.  واكرث  “اقوى  ا�شلحة  متتلك  انها 

لكن هذه الت�شريحات اجلديدة لكيم جونغ 
اون ت�شكل ا�شارة مبا�شرة اكرث اإىل القنبلة 

الهيدروجينية.
الدلء  على  يانغ  بيونغ  واعتادت 
التي  النووية  قدراتها  حول  بت�شريحات 
ب�شكل  وتوؤكد  �شحتها.  من  التحقق  ميكن  ل 
الرا�شي  ا�شابة  على  قادرة  انها  خا�س 
معظم  يعتربه  الذي  المر  المريكية 
الوقت  يف  اقله  م�شتحيال  امرا  الخ�شائيني 

احلايل.
العلوم  معهد  حذر  �شبتمرب  ايلول/  ويف 
من  وا�شنطن،  يف  مقره  الدويل،  والمن 

�شاخنة”  “خلية  انه  على  يبدو  ما  خطورة 
املجمع  يونغبيون  يف  البناء  قيد  جديدة 

النووي الرئي�شي يف كوريا ال�شمالية.
ت�شتخدم  قد  اخللية  هذه  ان  املعهد  واعترب 
مادة  وانتاج  امل�شعة  النظائر  لف�شل 

الرتيتيوم .

يف  �شتيتمان  فيليب  ال�شرتايل  وقائدهم  كولومبيني  �شتة  قتل 
�شبعة  ُقتل  كما  تعز،  يف  العمري  منطقة  يف  عنيفة  مواجهات 
اآرثر بون�شرت يف  اأجانب بينهم م�شت�شار بريطاين يدعى  مقاتلني 
منطقة ذو باب يف تعز. واأكد م�شدر ع�شكري يف تعز، اأم�س، مقتل 
املرتزقة يف مواجهات عنيفة �شهدتها منطقة العمري يف مديرية 
و�شقوط قتلى  الهجوم  ف�شل  اإىل  اأدت  تعز،  باب جنوب غرب  ذو 
وجرحى يف �شفوف قوات امل�شلحني. وبح�شب امل�شدر، فاإن القتلى 
الكولومبيني وقائدهم الأو�شرتايل كانوا �شمن دفعة قدمت اإىل 
ووتر«  »بالك  �شركة  مع  اإماراتي  اإيجار  عقد  عرب  اأخريًا  اليمن 

الأمريكية.
وقد وقعت هذه املجموعات يف كمائن ن�شبها مقاتلو اأن�شار اهلل يف 
منطقة تعز حيث كان »املرتزقة« يحاولون اإحداث ثغرة للنفاذ 

وهي  هنا.  العدوان  مل�شلحة  ميداين  تطور  حتقيق  بغية  منها 
املحاولة التي اأعقبت ف�شل امليلي�شيات اجلنوبية التي تقاتل اىل 

جانب ال�شعودية.
ويف العمق ال�شعودي، وا�شلت مدفعية اجلي�س و»اللجان ال�شعبية« 
ا�شتهداف مركز الرم�شة الع�شكري وق�شفت جتمعًا كبريًا للجنود 

والآليات ال�شعوديني،
و»اللجان«  للجي�س  التابعة  ال�شاروخية  القوة  اأطلقت  كذلك 
العني  مع�شكر  على  ال�شنع  املحلي  »ال�شرخة«  نوع  من  �شاروخني 
مواقع  طاول  مدفعي  ق�شف  اإىل  اإ�شافًة  ال�شلعة،  وموقع  احلارة 
ا�شتهدفت  كذلك  جيزان.  منطقة  يف  اخلوبة  جنوب  ع�شكرية 
موقعي  يف  �شواريخ  ومن�شات  ال�شعوديني  للجنود  متركز  نقاط 

نهوقة والع�س والربوعة يف جنران وع�شري.



املاليني  يجني  ت��رام��ب  دون���ل��د  اخل���اليف  املر�صح 
واأذرب��ي��ج���ن  واأندوني�ص�  تركي�  يف  م�ص�ريع  م��ن 
�صد  االأ�ص��صية  معلوم�ته  وم�صدر  واالإم������رات 
االإ�صالموفوبي� رم��وز  من  مغمور  ب�حث  امل�صلمني 

اأمريكية  اإعالمية  تقارير  ك�شفت 
املر�شح  لأفكار  الرئي�شي  املغذي  عن 
الأمريكي دونالد ترامب املت�شددة �شد 

الإ�شالم وامل�شلمني .
عن  ان  ان  �شي  حمطة  وحتدثت 
م�شاب  باحث  وهو  جافني  فرانك 
امل�شدر  باإعتباره  بالإ�شالموفوبيا 
ترامب  عليه  يعتمد  الذي  الرئي�شي 

برتويج نظريات املوؤامرة.
معلومات  م�شداقية  حول  وثارنقا�س 
الإ�شالم  بخ�شو�س  وخلفياتها  ترامب 

وامل�شلمني .
 وجافني موؤ�ش�س مركز اأبحاث هام�شي يدعى “مركز ال�شيا�شة الأمنية” و�شبق له العمل 
لأربع �شنوات يف وزارة الدفاع الأمريكية بحقبة الرئي�س الأ�شبق، رونالد ريغان، وي�شفه 
املت�شددة  العرقية  والنزعات  الدعوات  بوفرتي” املعني مبراقبة  “�شاوثرن  اليوم مركز 
“دعاة  اإىل قائمة  اإ�شافته  باأمريكا” وهو يعتزم  الإ�شالموفوبيا  اأعتى دعاة  “اأحد  باأنه 

الكراهية” للعام 2016
وا�شتهر جافني بني اأو�شاط القوى اليمينية الأمريكية خالل ال�شنوات املا�شية، و�شارك 
يف تاأليف كتاب يحذر فيه من ما و�شفه بـ”ت�شلل ال�شريعة” اإىل اأمريكا والغرب مع ترويج 

لالإ�شالم. موؤامرة” معادية  “نظريات 
يف  امل�شلمني  ميول  حول  املزعومة  الدرا�شة  بن�شر  جافني  يديره  الذي  املركز  قام  وقد   
حقهم  من  باأن  يعتقدون  باأمريكا  امل�شلمني  من  املائة  يف   51 اأن  فيها  جاء  والتي  اأمريكا، 
اأمريكا  املطالبة بتطبيق اأحكام ال�شريعة عليهم. واأن ربعهم يوؤيد ا�شتخدام العنف �شد 

يف �شياق “اجلهاد العاملي”.
الأمريكية،  للرئا�شة  املر�شحني  جميع  من  طلب  �شخ�شي، ُ مايل  اإف�شاح  اأحدث  ويظهر 
وعلى موقعه على النرتنت، م�شالح ترامب املختلفة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

واأذربيجان وتركيا، واثنني من امل�شاريع اجلديدة يف اإندوني�شيا.
كما قدم ترامب بيان دخله يف يوليو/ متوز املا�شي، وعّدله يف اأغ�شط�س/ اآب التايل، وهذا 

ما اأعلن عنه من م�شروعات يف دول اإ�شالمية.

مندوب  ت�شوركني  فيتايل  حذر  وكالت:  ـ  مو�شكو 
رو�شيا الدائم لدى الأمم املتحدة اأنقرة من اإر�شال 
يف  الع�شكري  تدخلها  غرار  على  �شوريا  اإىل  قوات 

العراق.
وقال ت�شوركني يف ت�شريحات �شحفية بعد اجتماع 
“رو�شيا  ونقلتها  الثالثاء،  الدويل  الأمن  ملجل�س 
يف  الرتكية  القوات  ن�شر  مو�شوع  تناولت  اليوم”، 
اأعرب  ما  ي�شاعد  اأن  يف  ناأمل  “اإننا  العراق:  �شمال 
اأع�شاء  من  وعدد  املتحدة  الأمم  عام  اأمني  عنه 
يف  النفعال  �شريعي  تربيد  يف  قلق،  من  املجل�س 
العراق  يف  الو�شع  ت�شوية  على  حلملها  اأنقرة، 

ب�شورة تر�شي احلكومة العراقية”.
على  تركيا  تقدم  األ  يف  تاأمل  رو�شيا  اأن  وتابع 
“خطوات متهورة جديدة” �شيما يف اأرا�شي �شوريا.
واعترب الدبلوما�شي الرو�شي اأن اخلطوات الرتكية 
يف العراق �شكلت مفاجاأة حتى بالن�شبة لوا�شنطن. 
زيارته  بعد  ال�شتنتاج  هذا  اإىل  تو�شل  اإنه  وقال 
�شمن  الأول  دي�شمرب/كانون   7 يوم  لوا�شنطن 
املتحدة،  الأمم  لدى  الدائمني  املندوبني  �شم  وفد 
امل�شوؤولني  من  عدد  مع  الدبلوما�شيون  التقى  اإذ 

الأمريكيني والرئي�س الأمريكي باراك اأوباما.
مع  املحادثات  على  تعليقا  ت�شوركني  واأردف 
اأن  طبعا،  ميكنهم،  “ل  الأمريكيني:  امل�شوؤولني 
من  كان  لكن  بح�شورنا،  تركيا  حليفتهم  ينتقدوا 
الوا�شح اأنهم لي�شوا مرتاحني للخطوات التي اأقدم 

عليها الأتراك”.
جمل�س  اجتماع  خالل  الأمريكي  الوفد  اإن  وقال 
اكتفى  املغلقة،  الأبواب  وراء  عقد  الذي  الأمن 
ومل  اأنقرة،  ت�شرفات  عن  عامة  ب�شورة  باحلديث 
املجل�س  لأع�شاء  موحد  موقف  و�شع  فكرة  يوؤيد 

للرد على التطورات الأخرية.
اأي رد ر�شمي  الدويل  ومل ي�شدر عن جمل�س الأمن 
على ق�شية ن�شر القوات الرتكية يف �شمال العراق 

بعد انتهاء الجتماع املغلق م�شاء الثالثاء.
لدى  الدائم  تركيا  مندوب  جيفيك  هاليت  وقال 

الأمم املتحدة اإن اأنقرة وبغداد ت�شتطيعان ت�شوية 
حمادثات  اإطار  يف  بينهما  ن�شبت  التي  اخلالفات 

ثنائية.
اأدركنا  “عندما  نيويورك:  يف  لل�شحفيني  وقال 
للجانب  بالن�شبة  جدا  ح�شا�شة  م�شاألة  اأنها 
العراقي، بداأنا ات�شالت ثنائية فورا لت�شوية هذه 

الق�شية”.
اأن بالده جزء من التحالف  امل�شوؤول الرتكي  واأكد 
�شف  ويف  ال�شالمية،  الدولة  حماربة  يف  الدويل 
واأنَّ  التنظيم،  �شد  العراقية  واحلكومة  ال�شعب 
غاية  يف  اأمر  العراقية،  الأرا�شي  ووحدة  �شيادة 

الأهمية بالن�شبة لرتكيا.
الأنراك  الع�شكريون  “املدربون  قائاًل  وا�شتطرد 
موجودون يف العراق، يف هذا الإطار منذ عام، وهذا 

لي�س �شرا”.
حل  يف  ترغب  بالده  اأن  على  “ت�شافيك”  و�شدد 
امل�شاألة ب�شكل ثنائي مع العراق، مو�شحًا اأن “وجود 
العراقية  نينوى  حمافظة  يف  الع�شكريني  املدربني 
وبالده  العراقية،  احلكومة  بر�شى  مت  عام،  منذ 

تبادلت كافة املعلومات مع امل�شوؤولني العراقيني”.
“جيفيك” من ت�شريحاته ال�شحفية  وبعد انتهاء 
الأمم  يف  العراق  �شفري  مع  جانبي  لقاء  جمعه 
قال  الذي  احلكيم”،   علي  “حممد  املتحدة 
بالده  رغبة  الرتكي،  ال�شفري  اأبلغ  اإنه  لل�شحفيني 
يف �شحب اأنقرة للجنود الذين اأر�شلتهم قبل يومني، 

واأن الأمر مبثابة انتهاك مليثاق الأمم املتحدة.
مع  لقاءاتهم  �شيوا�شلون  اأنهم  “احلكيم”  واأو�شح 
من  العراق  يكون  اأن  نافيا  امل�شاألة،  حلل  الأتراك 

اأبلغ جمل�س الأمن بعقد الجتماع املغلق.
وكان اجلي�س الرتكي قد ن�شر يف �شمال العراق قرب 
مدينة املو�شل التي ي�شيطر عليها تنظيم “الدولة 
ال�شالمية”، كتيبة جمهزة باملدرعات، بذريعة اأن 
الهدف الأ�شا�شي وراء هذه اخلطوة يكمن يف تدريب 
اخلارجية  وزارة  لكن  العراقية.  الكردية  القوات 
العراقية اعتربت ذلك تدخال ع�شكريا يف اأرا�شيها 

وطالبت ب�شحب تلك القوات فورا.
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بنيامني  الإ�شرائيلّي  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
اأم�س  ليلة  من  متاأخرٍة  �شاعٍة  يف  نتنياهو 
الثنني عن تعيني رئي�ٍس جديٍد للمو�شاد، 
اخلا�شة  والعمليات  ال�شتخبارات  جهاز 
ومكافحة الإرهاب خارج اإ�شرائيل. واأعلن 
نتنياهو مبا�شرة على التلفزيون اأّن يو�شي 
�شيحل  عاًما   54 العمر  من  البالغ  كوهني، 
وليته  تنتهي  الذي  باردو،  تامري  مكان 
وقال  القادم.  )يناير(  الثاين  كانون  يف 
نتنياهو عن كوهن اإّنه ذو خربة واإجنازات 
جمالت  يف  مثبتة  قدرة  ولديه  عديدة، 

عدة تتعلق بن�شاطات املو�شاد.
على  القدرة  ميلك  كوهني  اأّن  واأ�شاف 
يتحّلى  وبنظره  مهني  فهم  ولديه  القيادة 
تعبري  حّد  على  الالزمة،  باملوا�شفات 

نتنياهو.
وقام الرئي�س ال�شرائيلي، روؤوفني ريفلني، 
تعيينه  على  وتهنئته  بكوهني  بالت�شال 
يف  )هاآرت�س(  �شحيفة  واأ�شارت  للمن�شب، 
الرئي�س  اأّن  اإىل  اليوم،  ال�شادر  عددها 
مدر�شٍة  يف  تعّلم  للمو�شاد،  ع�شر  احلادي 
اجلي�س  يف  انخراطه  بعد  ولكّنه  دينّيٍة، 
ترك التّدين وعاد اإىل احلياة العلمانّية. 
وتندرج بني املجالت املتنوعة التي يعمل 
كعقد  �شرية  عالقات  اإقامة  املو�شاد  فيها 
ويف  والأردن  م�شر  مع  ال�شالم  معاهدتي 
ق�شايا الأ�شرى واملفقودين بالإ�شافة اإىل 
كوهني  ويّحل  والأبحاث.  التقنيات  جمال 
الذي  باردو  مكان  اأولد،  لأربعة  اأب  وهو 
تاأ�شي�شه  ومنذ  اأعوام.   5 ملدة  اجلهاز  اأدار 
من  �شباط  �شتة  رئي�ًشا،   11 للمو�شاد  كان 
�شابقني  جرنالت  وخم�شة  اجلهاز  داخل 
امللقب  كوهني  يو�شي  و�شغل  اجلي�س.  يف 

بـ”عار�س الأزياء” من�شب م�شت�شار الأمن 
العام  يف  للمو�شاد  كوهني  م  وان�شّ القومي. 
ال�شتخباراتي  اجلهاز  يف  وتدرج   1982
اإىل  خمربين  وت�شغيل  جمع  �شابط  من 
رئا�شة ق�شم جتنيد املخربين، ورئي�س فرع 
حتى  الأوروبية  الدول  اإحدى  يف  املو�شاد 
عامي  بني  املو�شاد  رئي�س  نائب  اإىل  و�شل 
على  كوهني  اإىل  وُينظر  و2013.   2011
نطاق وا�شع على اأّنه الأكرث قرًبا من رئي�س 
الوزراء الإ�شرائيلّي حيث عيّنه نتنياهو يف 
اآب )اأغ�شط�س( من العام 2013 م�شت�شاًرا 
لالأمن القومّي، وهو مكلف بتناول وتقدمي 
الأمور ال�شرية، �شاماًل بذلك املحادثات مع 
النووّية  الق�شية  ب�شاأن  املتحدة  الوليات 

الإيرانّية.
فاإّن  للمو�شاد،  رئي�ًشا  كوهني  تعيني  ومع 
الإ�شرائيلّية:  الأمنّية  الأجهزة  قادة 

ال�شرطة  )ال�شاباك(،  العام  الأمن  جهاز 
اإىل  ينتمون  واملو�شاد،  الإ�شرائيلّية 
اليهودّية-ال�شهيونّية،  الدينّية  املدار�س 
كوهني  يورام  ال�شاباك  رئي�س  اأّن  اإْذ 
روين  لل�شرطة،  اجلديد  العام  والقائد 
الدينّية  القبّعة  يعتمران  زال  ما  ال�شيخ، 
مدر�شة  اإىل  ينتميان  وهما  اليهودّية، 
ال�شهيونّية الدينّية املُتزمّتة، والتي ُتعترب 
ال�شّفة  يف  للُم�شتوطنني  الرئي�شّي  املُكّون 
ال�شوؤون  حُملل  وراأى  املُحتّلة.  الغربّية 
باراك  )هاآرت�س(،  �شحيفة  يف  ال�شيا�شّية 
نائب  من�شب  من  كوهني  تقّدم  اأّن  رافيد، 
الأمن  جمل�س  رئي�س  اإىل  املو�شاد  رئي�س 
القومّي كان تقّدًما خارج عن ال�شياق، ذلك 
اأّنه لي�س ُملًما بالأعراف الدبلوما�شّية، ول 
القرارات  اتخاذ  عملية  عن  �شيًئا  يفقه 
الوزارّي  املجل�س  يف  ول  احلكومة  يف 

يفتقد  اأّنه  كما  املُ�شّغر،  الأمنّي-ال�شيا�شّي 
اأْو  ال�شيا�شة  حتديد  يف  جتربٍة  لكّل 

الإ�شرتاتيجّية ال�شيا�شّية والأمنّية.
قائاًل  لكوهني  انتقادات  املُحلل  ووّجه   
اأكرث من �شنتني يف من�شبه رئي�ًشا  اإّنه بعد 
�شقل  من  يتمّكن  مل  القومّي  الأمن  ملجل�س 
يتعّلق  ما  كّل  يف  به  ة  خا�شّ �شخ�شّيٍة 
بال�شيا�شة والأمن، مقارنٍة ب�شلفه اجلرنال 
ولكن  عميدرور.  يعقوف  الحتياط،  يف 
هو  كوهني  اأّن  على  املُحلل  �شّدّد  باملُقابل، 
متّكن  الذي  الوحيد  الإ�شرائيلّي  الرجل 
الأمريكّية  العالقات  على  املُحافظة  من 
يف  التباحث  وُموا�شلة  الإ�شرائيلّية   –
يف  وال�شتخباراتّية،  الأمنّية  ال�شوؤون 
اأبيب  تل  بني  اخلالف  خّيم  الذي  الوقت 
ووا�شنطن حول التفاق النووّي مع اإيران. 
اأّنه حتفّظ من خطاب  النقاب عن  وك�شف 
النتخابات  ع�شية  الكونغر�س  يف  نتنياهو 
كلٍل  بدون  وعمل  الأخرية  الإ�شرائيلّية 
حكومة  بني  الت�شعيد  وقف  على  ملٍل  اأْو 
نتنياهو واإدارة الرئي�س الأمريكّي، باراك 
اأوباما، ولكّن تاأثريه كان �شعيًفا، وجناحه 
رافيد،  املُحلل  و�شف  حّد  على  قلياًل،  كان 
نتنياهو  من  ككوهني  قرب  اأّن  راأى  الذي 
ا  واأي�شً الإيجابيات  طياّته  يف  يحمل 
املو�شاد  رئي�س  ناحية،  فمن  ال�شلبيات. 
ويعلم  قرب،  عن  نتنياهو  يعرف  اجلديد 
وماذا  ُيغيظه  ماذا  ل،  وماذا  ُيّحب  ماذا 
ذلك،  من  اأهمية  اأّقل  ولي�س  ُيفرحه، 
نتنياهو ونقاط  كوهني يعرف حمدوديات 

�شعفه، بالإ�شافة اإىل املُحيطني به.
القرب  اأّن  رافيد،  اأو�شح  ذلك،  مبوازاة 
األذ  اإىل  يتحّول  قد  نتنياهو  من  الكبري 

اأعداء كوهني، لفًتا اإىل اأّن رئي�س املو�شاد 
خارج  ُيفّكر  اأْن  جريًئا،  يكون  اأْن  عليه 
اأْن  احلالت  من  الكثري  ويف  ال�شندوق، 
عن  يتحّدث  عندما  الطاولة،  على  ي�شرب 
الوزراء.  رئي�س  ُتعجب  ل  وق�شايا  اأمور 
�شّدّد  التعيني،  هذا  يف  الأخطر  وال�شوؤال 
نزع  كوهني  �شي�شتطيع  هل  رافيد،  املُحلل 
رئي�س  رجل  اأّنه  وهي  لب�شها  التي  العباءة 
النقاب  الوزراء، على حّد تعبريه. وك�شف 
الرئي�شّية  اخلالف  ق�شايا  اإحدى  اأّن  عن 
بني الرئي�س احلايّل للمو�شاد، تامري باردو 
وحتديًدا  اإيران،  حول  متحورت  ونتنياهو 
اأّن باردو قال يف  عندما ُك�شف النقاب عن 
على  الرئي�شّي  التهديد  اإّن  ُمغلقٍة  جل�شٍة 
ولي�س  الفل�شطينّية  الق�شّية  هو  اإ�شرائيل 

النووّي الإيرايّن.
الرغم  اإّنه على  القول  اإىل  املُحلل  وخُل�س 
اأقوال  ن�شر  بعد  غ�شب  نتنياهو  اأّن  من 
اأثبتت  الأخرية  الفرتة  اأّن  اإّل  باردو، 
اجلل�شة  منذ  لأّنه  ذلك  �شادًقا:  كان  اأّنه 
ال�شرّية الذكورة قامت اإيران بالتوقيع مع 
الدول العظمى على التفاق النووّي، فيما 
املا�شي،  ال�شيف  غّزة  يف  احلرب  اندلعت 
يف  الثالثة  ُتواجه  اليوم  اإ�شرائيل  وها 
وختم  تعبريه.  حّد  على  الغربّية،  ال�شّفة 
جريًئا  �شيكون  كوهني  هل  بالت�شاوؤل: 
ال�شاأن  يف  لنتنياهو  يقول  لأْن  احلّد  اإىل 

الإيرايّن: ل، اأنت خمطئ؟.

كراكا�س- )اأ ف ب(: طلب الرئي�س الفنزويلي 
بعد  ال�شتقالة  وزرائه  من  مادورو  نيكول�س 
املعار�شة يف  �شاحق حققته  انت�شار  يومني على 
مبمار�شة  لها  �شي�شمح  الت�شريعية  النتخابات 
ان ت�شل اىل فر�س رحيل  �شلطات كبرية ميكن 

مبكر للرئي�س.
التلفزيوين  برناجمه  خالل  مادورو  وقال 
تقدمي  الوزراء  جمل�س  من  “طلبت  ال�شبوعي 
ا�شتقالته للقيام بعملية اعادة هيكلة وجتديد 
الوطنية”.  احلكومة  لكل  عميق  واتعا�س 
للمرحلة  برنامج  اريده:  ما  “هذا  وا�شاف 
عميقة  مراجعة  مع  الثورة  من  اجلديدة 

وانتفا�شة”.
يف  النتخابي  الوطني  املجل�س  اعلن  وقد 
طاولة  اإئتالف  ح�شول  الثالثاء  فنزويال 
اغلبية  على  املعار�س  الدميوقراطية  الوحدة 
التي  الت�شريعية  النتخابات  خالل  الثلثني 

جرت الحد.
ومن ا�شل 167 نائبا يتاألف منهم الربملان ح�شل 
الإئتالف على 109 مقاعد كما فاز ثالثة نواب 
بالئتالف.  مرتبطة  اقليمية  احزاب  من 
فنزويال  يف  املوحد  ال�شرتاكي  احلزب  وح�شل 
16 عاما، على  الربملان منذ  ي�شيطر على  الذي 

نائبا.  55
وقال المني العام لئتالف الطاولة امل�شتديرة 
ال112  النواب  ان  توريالبا  خي�شو�س 
يف  دورهم  يف  للبحث  اخلمي�س  �شيجتمعون 
�شيبداأ دورته يف اخلام�س  الذي  املقبل  الربملان 

من كانون الثاين/ يناير.
اىل  بالدعوة  هذه  الثلثني  اغلبية  وت�شمح 

ا�شتفتاء او ت�شكيل جمل�س تاأ�شي�شي.
مقاعد  ثلثي  ب�شغلها  للمعار�شة  ميكن  كما 
الربملان “اعادة �شياغة ت�شكيلة املحكمة العليا 
التي اتخذت يف الفرتة الخرية قرارات موؤيدة 

مالمود  كارلو�س  قول  حد  على  للحكومة”، 
اخلبري يف �شوؤون امريكا الالتينية يف معهد ريال 

الكانو يف مدريد.
املجل�س  اع�شاء  تعيني  الغلبية  بهذه  وميكنها 
القوانني  على  واملوافقة  النتخابي  الوطني 
وتعديلها وعر�س التفاقات الدولية وم�شاريع 
خطط  على  والت�شويت  لال�شتفتاء  قوانني 
الرحيل  فر�س  وحتى  الد�شتوري  لال�شالح 

املبكر للرئي�س عرب تقلي�س مدة وليته.
ومل متلك املعار�شة يوما مثل هذه ال�شالحيات 
الوا�شعة. وكان ان�شار ت�شافيز يهيمنون على كل 

موؤ�ش�شات الدولة مبا فيها الربملان منذ 1999.
ي�شعف – مادورو 

يف  جاء  الذي  هذا  املعار�شة  فوز  وي�شكل 
الزمة  ب�شبب  ال�شعبي  ال�شتياء  من  اجواء 
مادورو  للرئي�س  قا�شية  �شربة  القت�شادية، 

)53 عاما( الذي يحكم البالد منذ 2013.
الراأي  ا�شتطالعات  معهد  رئي�س  وقال 
“جمرد  ان  ليون  في�شنتي  لوي�س  داتاناليز�س 
قواعد  يغري  املعار�شة  اىل  الربملان  انتقال 

اللعبة”.
ال  املعار�شة  “على  انه  من  حذر  املحلل  ان  ال 
مل  الفنزويليني  ان  اىل  م�شريا  نف�شها”،  تخدع 
لتحل  بل  مادورو  من  “للتخل�س  لها  ي�شوتوا 
م�شاكل عدم وجود البي�س وال�شكر لن الزمة 

القت�شادية قا�شية”.
يف  وليته  تنتهي  الذي  مادورو  الرئي�س  ودعا 
يف  املوحد  ال�شرتاكي  احلزب   ،2019 العام 
اخلمي�س  لالجتماع  يرتاأ�شه  الذي  فنزويال 
“النتقادات  على  والوقوف  م�شاورات  لجراء 

البناءة”.
تف�شي  ان  يفرت�س  امل�شاورات  هذه  ان  وقال 
القت�شادي  املجالني  يف  ا�شرتاتيجيات  اىل 
�شد  اجراءات  مع  وخ�شو�شا  وال�شيا�شي 

“البريوقراطية” و”الف�شاد”.
البوابة  اللكرتوين  ابوريا  موقع  وعلى 
بداأت  ت�شافيز  تيار  من  القريبة  الخبارية 
يف  الرئي�س  بقاء  يف  جديا  ت�شكك  ا�شوات 

ال�شلطة.
�شحافيي  احد  اوملو�س  رودريغيز  رافايل  وكتب 
ال�شرتاكي  احلزب  قيادة  “على  انه  املوقع 
موؤمترا  اليوم  من  ينظم  ان  لفنزويال  املوحد 
نيكول�س  ا�شتقالة  لعالن  لي�س  �شحافيا 
فح�شب بل ليدعو اىل انتخاب �شلطات جديدة 

يف اآذار/ مار�س 2016.
وتوقع املحلل الفنزويلي دييغو مويا اوكامبو�س 
“�شلال �شيا�شيا” بني برملان وحكومة متعار�شني 
يف  يعمل  الذي  اوكامبو�س  مويا  وقال  متاما. 
املعار�شة  “ت�شعى  ا�س" ان  ات�س  "اآي  جمموعة 
اىل  املوؤ�ش�شاتية  الزمة  من  اخلروج  اجل  من 
ميكن  )مادورو(  لقالة  ا�شتفتاء  اىل  الدعوة 
 2016 ابريل  ني�شان/  من  الول  يف  ينظم  ان 

يف منت�شف وليته” الرئا�شية.
“قدرة الرئي�س مادورو على البقاء  وا�شاف ان 
على  بقدرته  مرتبطا  �شيكون  ال�شلطة  يف 
والحتفاظ  البالد  يف  الهدوء  على  املحافظة 

بدعم اجلي�س واملحكمة العليا”.

رئي�س املو�صاد اجلديد يو�صي كوهن املُلّقب ب�”عار�س االأزياء” من اأقرب املُقّربن لنتنياهو ولكن هذه القربة قد تتحّول الألذ اأعدائه وحتديًدا يف ال�صاأن االإيرايّن

رئ���ي�������س ف����ن����زوي����ال ي���ط���ل���ب ا����ص���ت���ق���ال���ة 
االن���ت���خ���اب���ات يف  ه��زمي��ت��ه��ا  ب���ع���د  ح��ك��وم��ت��ه 

مو�صكو حتذر اأنقرة من اإر�صال قوات اإىل �صوريا على غرار تدخلها الع�صكري يف العراق 

لندن ـ )اأ ف ب( – وقع اأكرث من مئة 
دونالد  ملنع  عري�شة  �شخ�س  األف 
للفوز  املتناف�شني  ابرز  ترامب، 
لل�شباق  اجلمهوري  احلزب  برت�شيح 
من   ،2016 يف  البي�س  البيت  اىل 
دعوته  اأعقاب  يف  بريطانيا  دخول 
اإىل منع امل�شلمني من دخول الوليات 

املتحدة.
متاأخر  وقت  يف  العري�شة  ون�شرت 
اللكرتوين  املوقع  على  الثالثاء 
قبل  من  الربيطانية،  للحكومة 
كيلي  �شوزان  ال�شكتلندية  املقيمة 
من  البالغ  امللياردير  تنتقد  التي 

العمر 69 عاما منذ وقت طويل.
وتقول العري�شة اإن “اململكة املتحدة 
الأ�شخا�س  من  العديد  دخول  منعت 
وينبغي  الكراهية.  خطاب  ب�شبب 
من  كل  على  نف�شها  املبادئ  تطبيق 

يرغب يف الدخول اإىل بريطانيا”.
املتحدة  اململكة  قررت  “اذا  واأ�شافت 
معايري  تطبيق  يف  ال�شتمرار 
لأولئك  املقبول+  غري  +ال�شلوك 
حدودها،  دخول  يف  يرغبون  الذين 
كما  الغنياء  على  تطبق  اأن  فيجب 

الفقراء، وال�شعفاء كما الأقوياء”.
األف  مئة  املوقعني  عدد  بلغ  واإذ 
مناق�شة  من  �شيمكن  فهذا  �شخ�س، 
العري�شة يف الربملان الربيطاين. كما 
ان احلكومة ملزمة باإ�شدار رد ر�شمي 

ع�شرة  املوقعني  عدد  تعدى  بعدما 
اآلف.

اقرتاح  على  اأي�شا  نواب  �شتة  ووقع 
الربيطاين  العموم  جمل�س  يف 
عمران  العمال  حزب  ع�شو  قدمه 
“رف�س  اإىل  احلكومة  يدعو  ح�شني، 
ترامب  لدونالد  ت�شمح  تاأ�شرية 
حتى  املتحدة،  اململكة  بزيارة 
ت�شريحاته”،  ترامب  ال�شيد  ي�شحب 
“مثرية  الت�شريحات  هذه  اأن  م�شيفا 
التمييز  على  و�شتحر�س  لالنق�شام، 

والكراهية”.
وكان ترامب اعلن الثالثاء انه يريد 

غلق احلدود المريكية امام امل�شلمني 
حتديد  على  قادرين  ن�شبح  “حتى 

هذه امل�شكلة وفهمها”.
ودافع يف وقت لحق عن ت�شريحاته 
�شي  بي  ان  ا�س  ام  �شبكة  عرب 
المريكية قائال اإن “هناك قطاعات 
ترف�س   )…( باري�س  يف  متطرفة 

ال�شرطة دخولها”.
لندن  يف  اأماكن  “هناك  اأن  واأ�شاف 
)…( متطرفة اإىل درجة اأن عنا�شر 

ال�شرطة يخ�شون على حياتهم”.
ويف هذا ال�شياق، و�شف رئي�س بلدية 
تعليقات  جون�شون  بوري�س  لندن 

حني  يف  الكامل”،  ب”الهراء  ترامب 
الوزراء  رئي�س  با�شم  متحدث  اعترب 
هذا  ان  كامريون  ديفيد  الربيطاين 
الت�شريح “بب�شاطة �شيء وغري جمد 

ومن �شاأنه ان يزرع ال�شقاق”.
عري�شة  على  �شخ�س  الف   17 ووقع 
تدعو  اأي�شا،  كيلي  اأطلقتها  اأخرى 
مدينة  يف  غوردون  روبرت  جامعة 
جتريد  اإىل  ال�شكتلندية  اأبردين 
منحته  فخرية  دكتوراه  من  ترامب 

اإياها يف العام 2010.

بريطانيا  دخ���ول  م��ن  ت��رام��ب  ملنع  عري�صة  ي��وق��ع��ون  �صخ�س  ال��ف  مئة 
املتحدة ال���والي���ات  دخ���ول  م��ن  امل�صلمن  م��ن��ع  اإىل  دع��وت��ه  اأع��ق��اب  يف 

لو�س اجنلي�س ترحب ب��صتقب�ل 
الجئني بينهم �صوريون

لو�س اجنلي�سـ  )اأ ف ب( – �شوت م�شوؤولو املقاطعات يف لو�س اأجنلي�س 
الأمريكية ل�شالح ا�شتقبال لجئني هاربني من ال�شطهاد مبا يف ذلك 
اأن  من  املتحدة  الوليات  يف  املخاوف  رغم  �شوريا  من  الآتني  اأولئك 

يكون بع�شهم على �شلة بالإرهاب.
مقابل  اأ�شوات  بثالثة  املقاطعات  على  امل�شرفني  هيئة  و�شوتت 
من  هاربني  �شوريني  لجئني  با�شتقبال  رمزي  موقف  ل�شالح  اثنني 
الأزمة الإن�شانية “التي ميكن القول اإنها الأكرب منذ احلرب العاملية 

الثانية”.
اأما ال�شوتان  والأ�شوات الثالثة الداعمة كانت من دميوقراطيني. 
عن  واحد  �شخ�س  امتنع  فيما  جمهوريني،  من  فكانا  املعار�شان 

الت�شويت.
املا�شي  ال�شهر  باري�س  �شربت  التي  الدامية  الهجمات  اأعقاب  ويف 
واأ�شفرت عن مقتل 130 �شخ�شا، اأعلنت اأكرث من 25 ولية اأمريكية 

من اأ�شل 50 رف�شها ا�شتقبال لجئني من �شوريا.
والأ�شبوع املا�شي، قتل 14 �شخ�شا واأ�شيب 21 بجروح يف كاليفورنيا 
يف هجوم قام به �شيد فاروق )28 عاما( وزوجته الباك�شتانية املولد 

تا�شفني مالك )29 عاما(.
احلزب  برت�شيح  للفوز  املتناف�شني  ابرز  ترامب  دونالد  ودعا 
اجلمهوري لالنتخابات الرئا�شية المريكية يف 2016، الثنني اىل 

منع امل�شلمني من دخول الوليات املتحدة.
الت�شريحات معتربا  اأوباما على تلك  باراك  الرئي�س المريكي  ورد 

اأنها تتعار�س مع القيم الأمريكية.

جمهولون يفجرون كني�صة ك�ثوليكية يف عدن 
حافون  حي  يف  كاثوليكية”  “كن�شية  جمهولون،   م�شلحون  فجر  ـ  عدن 

مبنطقة املعال التابعة ملحافظة عدن جنوبي اليمن.
وقال �شكان حمليون لالأنا�شول، يف اأحاديث منف�شلة، قرب موقع النفجار، 
تفجري  على  اأقدموا  نارية،  دراجات  ي�شتقلون  جمهولني  “م�شلحني  اإن 
“الن�شارى” و�شط حي حافون باملعال، دون وقوع  الكني�شة املقابلة ملقربة 

اإ�شابات ب�شرية، ثم لذوا بالفرار.
ويعود تاريخ بناء “الكني�شة الكاثوليكية”، يف حي حافون مبدينة املعال 
اليمني، لكنها  اأيام حكم ال�شتعمار الربيطاين للجنوب   ،1963 اإىل عام 
دار  اإىل  حتويلها  ومت   ،1973 عام  ال�شرتاكي  النظام  قبل  من  �شودرت 
عام  اليمنية  الوحدة  بعد  للم�شيحني  اإعادتها  ثم  ومن  اجلميلة،  الفنون 

.1990
“مبنى الكني�شة قد �شوي بالأر�س من  اإن  وقال ال�شكان ملرا�شل الأنا�شول 

�شدة النفجار”.
اليمنية حتريرها من قب�شة جماعة  اأعلنت احلكومة  التي  وت�شهد عدن 
من  عددا  املا�شي،  متوز  يوليو/  �شهر  منت�شف  )احلوثيني(،  اهلل  اأن�شار 
موكب  يف  مفخخة  �شيارة  تفجري  اآخرها  كان  والتفجريات،  احلوادث 
حمافظ عدن ال�شابق، الأحد املا�شي، واأودى بحياته مع عدد من مرافقيه.
على  اجلوية  غاراته  الأربعاء،  العربي،  التحالف  طريان  جدد  ذلك  اىل 
قاعدة ع�شكرية ي�شيطر عليها م�شلحو احلوثي �شمايل العا�شمة اليمنية 

�شنعاء، ح�شب �شهود عيان.
قاعدة  على  غارات  �شن  التحالف  طريان  “اإن  لالأنا�شول  ال�شهود  وقال 
العا�شمة” �شمايل  الدويل  �شنعاء  مطار  من  القريبة  “الديلمي” اجلوية 

واأ�شاف ال�شهود اأن “انفجارات هزت القاعدة اجلوية جراء الغارات، التي 
تزامن معها اإطالق م�شلحي احلوثي مل�شادات الطريان”

ومنذ 26 مار�س/اآذار املا�شي يوا�شل التحالف العربي بقيادة ال�شعودية، 
اليمني  للرئي�س  موالية  وقوات  احلوثي،  جلماعة  تابعة  مواقع  ق�شف 
احلزم”  “عا�شفة  اأ�شماها  عملية  �شمن  �شالح،  اهلل  عبد  علي  ال�شابق 

ا�شتجابة لطلب الرئي�س عبد ربه من�شور هادي.
ا�شم  عليها  اأطلق  اأخرى  عملية  التحالف  بداأ  اأبريل/ني�شان   21 ويف 
“اإعادة الأمل”، قال اإن من اأهدافها �شًقا �شيا�شًيا يتعلق با�شتئناف العملية 
الع�شكرية  والعمليات  للتحركات  الت�شدي  بجانب  اليمن،  يف  ال�شيا�شية 
للحوثيني، وعدم متكينهم من ا�شتخدام الأ�شلحة من خالل غارات جوية.



عبا�س اجلمعة  
فل�شطني  يف  املراأة  �شد  العنف  م�شهد  يعترب 
كاأحد امل�شاهد التي ل تنتهي ب�شبب خ�شو�شية 
الحتالل  حتت  بوقوعه  الفل�شطيني  الو�شع 
اأكرث من من ثمانية و�شتني عاما، وميار�س  منذ 
مبا�شر  ب�شكل  العنف  اأ�شكال  جميع  الحتالل 
او غري مبا�شر على املراأة بهدف احكام قب�شته 
واأر�شه،  وقد ت�شبب الحتالل يف  ال�شعب  على 
ب�شكل  واعاقتهن  واعتقالهن  الن�شاء  اآلف  قتل 
فردي وجماعي يف داخل الوطن ويف خارجه يف 
املراحل املختلفة، حيث ميار�س الحتالل قمعه 
جميع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد  وتنكيله 
ومتطلبات  لحتياجات  وفقا  تواجده  مناطق 
لذلك  وال�شتعمارية،  الحتاللية  خططه 
فاخلطر والعنف الرئي�شي الذي يحيط باملراأة 
الحتالل،  بعنف  يتمثل  وحريتها  ودورها 
التقليدي  الجتماعي  البعد  يجند  والذي 
وابقائها  املراأة  قمع  اجل  من  منه  وي�شتفيد 

حتت ال�شيطرة.
مهم  دور  اليوم   النتفا�شة  متيزت  هنا  من 
مواجهة  يخ�شني  يكن  مل  �شابات  خالل  من 
�شهداءالنتفا�شة،  ثلث  ميثلن  حيث  الحتالل 
من خالل دورهم رغم الجراءات التي يبتدعها 
الحتالل واملتمثلة بع�شكرة الطرق واحلواجز 
لعاقة التنقل للعمل والتعليم ، ال ان الفتيات 
ال�شابات ب�شكل خا�س ا�شبحن هم ي�شكلن القوة 

الرئي�شية يف م�شاندة ال�شباب  .
املراأة  �شد  العنف  ملناه�شة  العاملي  اليوم  وامام 
واقع  مع  يتنا�شب  اليوم   هذا  هل  نت�شاءل   ،
بني  فالربط  الفل�شطينية.  املراأة  وبرنامج 
يجد  والجتماعي  الحتاليل  العنف  هياكل 
اأجوبته الفل�شطينية من خالل حتليل اأثر بيئة 
القمع ال�شيا�شي والوطني على بناء ال�شخ�شية 
التربير  فل�شفة  يف  الوقوع  دون  الفل�شطينية، 
العنف،  عوامل  بناء  يف  الوحيد  العامل  وكاأنه 
اأو ت�شويره كاأحد اأ�شكال ردود الفعل على عنف 

الحتالل.
ان الربط بني العنف الجتماعي والحتاليل 
امل�شهد  عر�س  من  الفل�شطينية  املراأة  ميكن 
دوائر  يف  يعي�س  كمجتمع  احلقيقية،  باأبعاده 
ي�شرتط  عليه  الق�شاء  وباأن  العنف،  من  مغلقة 
كاأحد  الأر�س  من  الحتالل  اخراج  ي�شبقه  ان 
اأ�شكال  وتربير  تغذية  يف  الأ�شا�شية  العوامل 

العنف  ومنها  الداخلي  العنف  من  اأخرى 
الجتماعي..

ق�شية  اأن  العربية،  املجتمعات  يف  ال�شائد  اإن 
العتقاد  وي�شود  خا�شة،  ق�شية  هي  العنف 
اإطار  يف  تبقى  اأن  ينبغي  نتائجها  اأن  اأي�شًا 
يتدخل  كي  �شرورة  فال  وبالتايل  الأ�شرة، 
لأنه،  املدين،  املجتمع  منظمات  اأو  القانون 
للمجتمع  دخل  ل  ال�شائد،  الراأي  بح�شب 
اإىل  الواقع  ي�شري  بينما  العنف،  هذا  مبواجهة 
واأ�شبابها  �شاملة،  ق�شية  العنف  ق�شية  اأن 
ذات  وجميعها  ومتداخلة،  اجلوانب  متعددة 
التي  الأ�شباب  اأهم  من  ولعل  باملجتمع،  عالقة 
العربية  البلدان  يف  العنف  انت�شار  يف  ت�شاهم 
اأ�شبح  الذي  اخلاطئ،  التاريخي  العتقاد 
الدين  اإن  والقائل  واجتماعية،  دينية  قيمًا 
تهدر  حيث  املراأة،  �شد  العنف  اأقّر  الإ�شالمي 
اأنها  ترى  ول  املراأة  حقوق  العربية  املجتمعات 
تنتق�س هذه احلقوق لأنها ل تعرتف مبعظمها، 
وعلى ذلك ل ت�شتنكر العنف، ول تطالب مبنعه 
ومالحقة الرجال املعنفني، وبع�س اأنواع العنف 
بالب�شر،  كالإجتار  الدولة  حدود  تتجاوز  قد 
ويحد  ونف�شية  و�شحية  اإجتماعية  اآثار  وله 
العامة  احلياة  يف  امل�شاركة  الن�شاء  متكن  من 
املعنفات  الن�شاء  لتتجاوز  الآثار  هذه  ومتتد   ،
لت�شل اىل الأ�شرة واملجتمع باأكمله ، ل بل اىل 
واأ�شرهن وجمتمعاتهن وبلدانهن،  الن�شاء  اإفقار 
للعنف الأ�شري  اأن زيادة خطر تعر�شهن  حيث 
املمار�شات  هذه  جميع  فاإن  لهذا   ، والإغت�شاب 
احلد  ،اأو  عليها  للق�شاء  حثيثة  جهود  تتطلب 
اجلمعيات  قيام  �شرورة  نرى  هنا  من   ، منها 
والحزاب  والن�شوية  الهلية  واملوؤ�ش�شات 
من  املراأة  �شد  العنف  وقف  اجل  من  بدورها 
باإ�شراك  واملحا�شرات  الندوات  تنظيم  خالل 
الرجال وال�شباب يف مناه�شة العنف �شد املراأة  
تغيري  خالل  من  ذلك  حتقيق  يف  ت�شاهم  حتى 
للن�شاء  النمطية  وال�شورة  الذكورية  املفاهيم 
العنف،  من  خايل  جمتمع  اىل  الو�شول  بهدف 
بالأمر  لي�س  والفتيات  املراأة  �شد  العنف  لأن 
اأمر ممكن  ، فمكافحته  الذي ل ميكن اجتنابه 
العربي،  العامل  انحاء  يف  املراأة   وحتمي،لأن 
كع�شوات يف احزاب �شيا�شية، اكانت مرخ�شة او 
يف املعار�شة، ، واملراأة مل تكن فقط نا�شطة فقط 
فهي اي�شا منا�شلة وطبيبة واعالمية و�شيا�شية 

وفنانة وطالبة ومن اجيال خمتلفة،  و�شاعرة 
ما تتعر�س   بالرغم  العربية  املراأة  ن�شال  ولأن 
لكل  وتعر�شها  ارهابية  قوى  من  بلدانها  لها 
اأ�شكال النتهاكات من تهجري وتخويف وتعذيب 
ظلت  جماعي  اأو  فردي  واغت�شاب  وقتل  وبيع 
منت�شبة القامة ، على الرغم من كل ذلك اإل اأن 
العربية مازالت تكمل م�شوارها وتنطلق  املراأة 
واحدة  كل  لتعمل  الأ�شواء  عن  بعيدًا  بجدية 
منوذج  لبناء  وذلك  توجد،  وحيث  جمالها  يف 
النق�شامات  اأ�شكال  كل  يعالج  جديد  ح�شاري 
الفئوية والطائفية ويقرب الأخوة من بع�شهم، 

لأنها هي وحدها القادرة على لئم اجلرح.
احل�شور  هو  احلالية،  الإنتفا�شة  مييز  ما  اأن 
الغا�شبة  والثورة  الفل�شطينية،  للفتاة  الالفت 
ملنطق  الإن�شياع  رف�شن  اللواتي  للفل�شطينيات، 
واأم  ال�شهيد،  اأخت  الفل�شطينية،  تبقى  اأن 
الأ�شري، فاأ�شبحت هي ذاتها، املقاِومة، وال�شهيدة 
الفتيات  نرى  هنا  ومن  واجلريحة،  والأ�شرية 
يجمعن من تي�شر من حجارة وحت�شريها ل�شبان 
الإنتفا�شة، كي يقوموا باإلقاء املزيد منها على 
الن�شاء  لعبت  بينما  الإحتالل،  واآليات  جنود 
العديد  اإف�شال  يف  رياديا  دورًا  الفل�شطينيات 
يتجمعن  فكن  ال�شبان،  اعتقال  حماولت  من 
بعفوية، على مقربة من جنود الحتالل اأثناء 
اعتقالهم لأحد ال�شبان، ويعملن على تخلي�شه 

من بني اأيديهم، وتوفري احلماية له .
الفل�شطينيات، ومن بينهن  الفتيات  ان م�شاركة 
بع�س  ويف  متزوجات،  ون�شاء  عازبات،  �شابات 

يدافعن  املُ�شّنات،.  بع�س  بينهن  يظهر  الأحيان 
جاحمة  رغبة  ولديهن  وطنهن،  كرامة  عن 
ويرين  املواجهة،  خلو�س  �شديدة  وحما�شة 
مواظبتهن  وما  ذلك،  على  القدرة  اأنف�شهن  يف 
خمتلف  يف  اليومية،  املواجهة  فعاليات  على 
حيث    ، والقد�س  الفل�شطينية  ال�شفة  مناطق 
الفل�شطينية  بالكوفية  املُلثمات  الفتيات  تظهر 
بكثافة، ولكل واحدة منهن دورها يف املواجهة، 
هي  الوطنية  الوحدة  باأن  ر�شالة،  ذلك  ويف 
ليوؤكدن  املواجهة  ميدان  يف  املوقف  �شيدة 
يقت�شر  ل  اأن  ويجب  للجميع،  الوطن  هذا  باأن 
فهن  فقط،  وال�شبان  الرجال  على  عنه  الدفاع 
مبا  املجالت،  �شتى  يف  املجتمع  ن�شف  بالفعل 
تتوىل  اأ�شبحت  املراأة  فهذه  املقاومة،  فيها 
منا�شب قيادية يف اأعرق املوؤ�ش�شات، رغم عنف 
الإحتالل  �شجون  يف  الأ�شر  مرارة  و  الحتالل 
نعم  ن�شالية،  بفعاليات  قيامهن  خلفية  على 
نا�شلت  الفل�شطينية  املراأة  لأن   ذلك  نقول 
اأمثلة  و�شطرت  الرجل،  مع  جنب  اإىل  جنبًا 
الوجود  معركة  يف  وكفاحها  ن�شالها  يف  رائعة 
الفل�شطيني  ال�شعب  يخو�شها  التي  واحلرية، 

منذ الإحتالل.
الرجال،  يناف�شن  بنت   ، فل�شطني  فتيات  واليوم 
ال�شعبية،  املواجهة  ميدان  اإىل  وي�شبقنهم،  بل 
له  تتعر�س  ما  رغم  �شاب،  جيل  يقودها  الذي 
العمل  اجلميع  من  ي�شتدعي  وهذا  ازمات،   من 
اجتماعيا  املراأة   ارتقاء  متطلبات  تاأمني  على 
احلياة  يف  للم�شاركة  يوؤهلها  ومبا  وثقافيا، 

 ، املجتمع  �شعيد  وعلى  حميطها  يف  العامة، 
املراأة  على  الجتماعي  التخلف  اأثار  ومعاجلة 
والتقاليد  العادات  و  واآثاره،  الحتالل  جراء 
�شد  والعنف  التمييز  وحماربة  الجتماعية 
للرجل  تبعيتها  وانهاء  اأ�شكاله  بجميع  املراأة 
جميع  الأجور،يف  يف  املراأة  م�شاواة  ،و�شمان 
القطاعات القت�شادية، وتوفري بيئة وظروف 
عمل منا�شبة، و�شمان حق الن�شاء العامالت يف 
املن�شو�س عليها يف  حماية الأمومة والطفولة 

القوانني  حتى تتمكن من موا�شلة ن�شالها .
لإنهاء  احتدوا  القول  من  لبد   : ختاما 
م�شتوى  اإىل  ترتقى  حتى  املراأة  �شد  العنف 
والطبقي  الوطني  الن�شال  يف  العريق  تاريخها 
اأن  والجتماعي ، لأن املجتمع الذي يقرر دون 
اأن لكل �شخ�س فيه دورًا وموقفًا وخطوة  يعلم 
امراأة  لكل  واأن  الكامل،  هيكله  لبناء  وحجرًا 
امل�شرتك،  العمل  يف  موجود  التكامل  ورجل 
األ  املجتمع  وعلى  امل�شرتكة،  احلياة  يف  كما 
هي  بل  ملكية،  هي  املراأة  اأن  على  اأفكارًا  يبني 
ظلم  من  تتحرر  ان  حقها  من  لنها  ال�شريك، 
ورف�ٍس  واحتجاٍج  راأي  باألف  يحيطها  جمتمع 
ظاهرها  بكلمات  واأحيانًا  وتقاليد،  وعادات 
مع�شول وباطنها قيد كاأن يقولون لها )نريدك 
حيئذ  هذا،  كل  من  تتحرر  ملكة(،فعندما 
وراأي،  قرار  �شاحبة  ملكة،  حقًا  ت�شبح  فقط 
يواجهن  هن  املنا�شالت  فل�شطني  فتيات  واليوم 
فل�شطني  الحتالل بحجارتهن من اجل حرية 
وا�شتعادة حقوق ال�شعب الفل�شطيني يف احلرية 

وال�شتقالل والعودة .

لل�شوؤون  الرو�شي  الرئي�س  م�شت�شار  اعلن 
الع�شكرية والتقنية فالدميري كوجني يف مقابلة 
الغاء  ان   ، الرو�شية  “ازف�شتيا”  �شحيفة  مع 
على  املفرو�س  الدويل  القت�شادي  احلظر 
التفاقيات  من  املزيد  توقيع  �شي�شهل  ايران 
ايران ورو�شيا ت�شل قيمتها اىل  الع�شكرية بني 

عدة مليارات من الدولرات .
واكد اأنه حينما يتم الغاء احلظر املفرو�س على 
– الع�شكري بني  التقني  التعاون  ايران �شي�شهد 
ايران ورو�شيا تطورا جادا، وقد تت�شمن م�شاريع 

ع�شكرية �شخمة .
وتو�شيع  تطوير  يف  راغبة  ايران  ان  وا�شاف، 
الرو�شي،  ال�شالح  انتاج  �شركات   مع  التعاون 
ومبا ان  ايران متتلك قوة ع�شكرية كبرية، فمن 
كبرية  ع�شكرية  اتفاقيات  عقد  �شيتم  املوؤكد 

معها وبقيمة عدة مليارات دولر.
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العدوان يجهز اأي�صًا على الرثوة ال�صمكية

اأمنية م�صاألة  االإ�صرائيلي  الغاز  توزيع  نتنياهو: 

رو�صّية   – اإي��ران��ّي��ة  ع�صكرية  �صفقات   .. ال����دوالرات  مليارات  بقيمة 

ال����ع����ن����ف �����ص����د امل��������������راأة واالن����ت����ف����ا�����ص����ة
ال�شمكية  الرثوة  قطاع  اأ�شحى   | �شنعاء 
»التحالف«  لطريان  رئي�شيًا  هدفًا  اليمن  يف 
احليوي  دوره  ب�شبب  الأخرية،  الآونة  يف 
عليها  يعتمد  اأ�شا�شية  ركيزة  يعّد  ولأنه 
البالد.  مناطق  خمتلف  يف  ال�شكان  معظم 
با�شتهداف  يكتِف  مل  ال�شعودي  العدوان 
اأي�شًا  عمد  بل  اليمنية  اجلزر  يف  ال�شيادين 
اإىل ا�شتهداف البنية التحتية للقطاع كاأحد 
يف  املتجددة  القت�شادية  القطاعات  اأهم 

هذا البلد.
اأعلنت  للعدوان،  الأوىل  اللحظات  ومنذ 
دخول  حظر  البحرية  »التحالف«  قوات 
ال�شواطئ  اإىل  نفطية  اأو  جتارية  �شفن  اأي 
كيلومرت.   2500 طولها  البالغ  اليمنية 
املياه  يف  قوارب  اأو  �شفن  اأي  حترك  وعّدت 
م�شروعًا  هدفًا  اليمنية  واملحلية  الإقليمية 
لعملياتها. منذ تلك اللحظة، بداأ ا�شتهداف 
قطاع الرثوة ال�شمكية اليمنية ابتداًء مبنع 
ال�شيد التقليدي يف ال�شواطئ اليمنية مرورًا 
با�شتهداف  البحرية وانتهاًء  البيئة  بتدمري 
جتمعات ال�شيادين ومراكز الإنزال وقوارب 
الأحمر  البحر  �شاطئ  امتداد  على  ال�شيد 
ا�شتهداف  منها  خمتلفة،  مربرات  حتت 
و«اللجان  اليمني  للجي�س  تابعة  جمموعات 
اتهمتها  قوارب  مهاجمة  اأو  ال�شعبية« 

بتهريب اأ�شلحة اإيرانية.
مئات القتلى على ال�شواحل

الذين  ال�شيادين  حياة  العدوان  حّول 
البحر  �شواطئ  امتداد  على  ينت�شرون 
باملوت  عليهم  وحكم  جحيم.  اإىل  الأحمر 
اإما جوعًا ب�شبب احل�شار الذي يفر�شه على 
الأربعني  تتجاوز  التي  ال�شكنية  جتمعاتهم 

عن  بعيدة  جزر  يف  واقعة  ومعظمها  جتمعًا 
حماولتهم  حال  يف  باملوت  احلكم  اأو  بع�شها، 

ا�شتئناف ن�شاطهم يف ال�شيد.
عملية   11 »التحالف«  قوات  ونفذت 
التقليديني  ال�شيادين  �شد  وبحرية  جوية 
ال�شهر  خالل  الأحمر  البحر  �شواطئ  يف 
احلايل اأودت بحياة ما يزيد عن 200 �شياد 
العمليات  وتنوعت  اآخرين.   100 واإ�شابة 
البحر  يف  ال�شيادين  قوارب  ا�شتهداف  بني 
وقتل كل من فيها من قبل البوارج املوجودة 
يف املياه املحلية والإقليمية، وبني ا�شتهداف 
الآبات�شي  بطريان  ال�شمكية  الإنزال  مراكز 
يف  اأو  املخا  يف  بال�شيادين  اخلا�شة  واملوانئ 
يقطنون  التي  واجلزر  ال�شيادين  جتمعات 
�شنت  املا�شية،  الفرتة  امتداد  وعلى  فيها. 
على  الغارات  ع�شرات  »التحالف«  قوات 
اللحية،  �شواحل  يف  التقليديني  ال�شيادين 
اخلوخة، املخا، و�شواطئ جزر زقر وعقبان 
وكدمان، وجزيرة حني�س واخلوخة وميدي 
وميون وهجرت الع�شرات من اأ�شر ال�شيادين 
مراكز  توقفت  كذلك،  بالقوة.  منازلهم  من 
امتداد  على  املنت�شرة  ال�شمكية  الإنزال 
مركزا   93 البالغة  الأحمر  البحر  �شواحل 

بالكامل نتيجة احل�شار والعدوان.
يف  ال�شمكية  امل�شائد  هيئة  رئي�س  واأكد 
حمافظة احلديدة، املهند�س خالد ال�شم�شي، 
الإنزال  ومراكز  ال�شيادين  ن�شاط  توقف 
باب  اإىل  اخلوخة  من  الأحمر  البحر  يف 
املندب ومن �شمال اللحية اإىل ميدي. ولفت 
اأن  اإىل  »الأخبار«،  اإىل  حديث  يف  ال�شم�شي 
جنوب  من  املمتدة  ال�شمكي  الإنزال  مراكز 
ل  اخلوخة  منطقة  �شمال  اإىل  »اللحية« 

تزال تعمل.
العدوان يقتل ال�شيادين مرتني

الأوىل  مرتني.  ال�شيادين  العدوان  يقتل 
لتنه�شها  جثثهم  وترك  ا�شتهدافهم  حال  يف 
اأ�شماك القر�س، والثانية يف اإخفاء اجلرمية 
نهاية  والدويل. يف  العربي  العام  الراأي  عن 
�شهر ت�شرين الأول املا�شي، اأقدمت طائرات 
»الأبات�شي«  بطائرات  م�شنودة  العدوان 
بحق  جماعية  اإبادة  جرمية  ارتكاب  على 
يف  وكدمان  عقبان  جزيرتي  يف  ال�شيادين 
 100 من  اأكرث  فيها  قتلت  الأحمر  البحر 
تفاوتت  بجروح  الع�شرات  واأ�شابت  �شياد 
فداحة  »التحالف«  وملعرفة  ن�شبها. 
اجلزيرتني  ح�شار  على  اأقدم  اجلرمية، 
اأي  و�شول  ومنع  احلربية  وال�شفن  بالبوارج 
حتى  امل�شتهدفة  اجلزر  اإىل  اإ�شعاف  طواقم 
الأهايل  واأجربت  اجلرمية،  تنك�شف  ل 
بعدما  اجلزيرتني  يف  ال�شحايا  دفن  على 
عن  اجلرمية  لتخفي  تتحلل  جثثهم  كادت 
حقوق  جمال  يف  العاملة  الدولية  املنظمات 
توا�شلت  اجلرمية  ارتكاب  وعقب  الإن�شان. 
يف  مكثف  ب�شكل  ال�شيادين  �شد  العمليات 
كذلك،  الآن.  حتى  تزال  ول  والرب  البحر 
بحق  جمرزة  »التحالف«  طريان  ارتكب 
مديرية  يف  »واحجه«  منطقة  يف  ال�شيادين 
ذباب )املخا – تعز(، �شقط فيها 135 �شهيد 
التعتيم  طي  بقيت  املا�شي  اأيلول  �شهر  يف 

الإعالمي.
ا�شتهداف منهجي واأ�شرار كبرية

مل  الإنتاجي  للقطاع  املتعمد  ال�شتهداف 
ومراكز  وبقواربهم  بال�شيادين  ينح�شر 
القطاع  ا�شتثمارات  اي�شًا  طال  بل  الإنزال، 

كما  ال�شمكي  ال�شتزراع  جمال  يف  اخلا�س 
ال�شمكي  لال�شتثمار  م�شلم  با  ملزرعة  حدث 
منطقة  يف  الواقعة  جمربي«  »مزرعة 
ال�شاحلية.  احلديدة  حمافظة  يف  اللحية 
هذه املزرعة ا�شتهدفهتا طائرات »التحالف« 
ب�شل�شلة  املا�شي  الأول  ت�شرين  �شهر  مطلع 

غارات اأدت اإىل تدمري من�شاآتها كافة.
ال�شمكية،  الرثوة  لقطاع  ال�شتهداف  وخلف 
اليمن،  يف  القت�شادية  القطاعات  كاأغلب 
حتى  �شعب  جدًا  كبرية  اقت�شادية  خ�شائر 

الآن على اجلهات املخت�شة تقديرها.
الأ�شرار  حل�شر  جلنة  اأن  ال�شم�شي  وك�شف 
للخ�شائر  النهائية  بالأرقام  للخروج  تعمل 
رئي�س  ولفت  احليوي.  القطاع  طاولت  التي 
هيئة امل�شائد ال�شمكية يف حمافظة احلديدة 
يف  �شاهمت  متعددة  تراكمات  ثمة  اأن  اإىل 
اأولها  التقليدين،  ال�شيادين  ن�شاط  توقف 

»التحالف«  طائرات  ا�شتهداف  من  املخاوف 
لل�شيادين يف البحر ومرورًا باأزمة امل�شتقات 
النفطية الناجتة عن احل�شار، التي اأعاقت 
ا�شتهداف  واأخريًا  التقليدي  ال�شيد  حركة 

قوارب ال�شيادين.
احلربي،  لال�شتهداف  وا�شتكماًل  ذلك  اإىل 
ارتكابات  عن  »التحالف«  �شفن  تتغا�شى 
الأحمر،  البحر  يف  ال�شفن  بع�س  متار�شها 
ول �شيما ا�شتهداف منطقة الرثوة ال�شمكية 
امل�شائد  هيئة  يف  م�شدر  واأكد  البحرية. 
بالغات  تلقيهم  احُلديدة  يف  ال�شمكية 
يف  تعمل  لل�شيد  اآيل  جرف  �شفن  بوجود 
�شواحل البحر الأحمر من دون اأي اعرتا�س 
من قبل بوارج وقوات »التحالف«، م�شريًا اإىل 
ال�شعب  لرثوة  وا�شحة  �شرقة  يحدث  ما  اأن 

اليمني.

 )اأ ف ب(
الإ�شرائيلية،  الوزراء  رئي�س  قال 
»م�شاألة توزيع  اإن  نتنياهو،   بنيامني 
م�شاألة  هي  الطبيعي  الغاز  عائدات 
دولة  قدرات  اأّن  اإىل  م�شريًا  اأمنية«، 
»تزيد  الغاز  ت�شدير  يف  الحتالل 
مقاومة  اأكرث  وجتعلها  قوتها  من 

لل�شغوط الدولية املمار�شة عليها«.
جلنة  اجتماع  خالل  واأ�شاف، 
لـ»الكني�شت«،  التابعة  القت�شاد 
الغاز  خطة  لبحث  واملخ�ش�س 
الأمنية  »احل�شابات  اإن  وت�شديره، 
عن  التنقيب  نوا�شل  اأن  علينا  حتتم 
املزيد من حقول الغاز واإقامة املزيد 

من املن�شات«.
ومبوجب القانون الإ�شرائيلي، يتعنّي 
اللجنة  مع  الت�شاور  نتنياهو  على 
لتطبيق  الربملانية  القت�شادية 
ل�شتخراج  احلكومية  اخلطة 
املتو�شط،  الأبي�س  البحر  يف  الغاز 
واللتفاف على قانون منع الحتكار. 
ويريد نتنياهو اإقناع اأع�شاء اللجنة 
ا�شت�شاري  دورها  اأن  علمًا  بخطته، 

ول ميكنها منعه.
ويرى معار�شو خطة الغاز احلكومية 
باأيدي  الغاز  احتكار  �شرت�شخ  باأنها 
الإ�شرائيلية  »ديلك«  �شركة 
اإنرجي«  »نوبل  وجمموعة 
غاز  احتياطي  تبقي  ول  الأمريكية، 

يف اإ�شرائيل على املدى الطويل.
الإ�شرائيليي  الوزراء  رئي�س  واأ�شار 
لن  الغاز  اإمدادات  دون  »من  اأنه  اإىل 
الكهرباء،  تاأمني  بالإمكان  يكون 
قد  الطبيعي  املورد  بهذا  النيل  واأن 
الدولة«.  باأمن  ال�شرر  اإىل  يوؤدي 
واأكد اأن »قدرات اإ�شرائيل يف ت�شدير 
اأكرث  وجتعلها  قوتها  من  تزيد  الغاز 
املمار�شة  الدولية  لل�شغوط  مقاومة 
اإ�شرائيل  اأن  اإىل  اإ�شارة  يف  عليها«، 

تواجه خطرًا كبريًا »لأن ما من اأحد 
ي�شتثمر يف حقولها«.

الطاقة  م�شادر  اأن  نتنياهو  واعترب 
من  للحد  و�شروري،  حيوي  اأمر 
اإ�شرائيل،  �شوؤون  الدويل يف  التدخل 
حملة  اأمام  م�شاعب  ت�شع  كما 

املقاطعة.
اإىل ذلك، تطرق نتنياهو اإىل مو�شوع 
دول  مع  الإ�شرائيلية  العالقات 
الغاز  ت�شدير  اأن  موؤكدًا  املنطقة، 
وتوقيع العقود مع هذه الدول يقوي 
اإ�شرائيل  مكانة  ويعزز  العالقات، 

على ال�شاحة الدولية.
اإ�شرائيل جتري حمادثات  اأن  وتابع 
الت�شالت  اأن  مو�شحًا  تركيا،  مع 
يف  جدًا  رفيع  م�شوؤول  مع  جرت 
اإمكانية  حول  الرتكية،  احلكومة 

دول  واإىل  بالده  اإىل  الغاز  ت�شدير 
اأخرى عن طريقها.

بني  القائمة  امل�شكلة  على  وتعليقًا 
اتفق  »اإنه  قال:  وم�شر،  اإ�شرائيل 
على  امل�شرية  احلكومة  مع  اأم�س 
القاهرة  اإىل  خا�س  مبعوث  اإر�شال 
و�شط«،  حل  اإىل  التو�شل  بهدف 
دولية  حتكيم  جلنة  قررت  بعدما 
والغاز  النفط  �شركتي  تدفيع 
امل�شريتني 1،76 مليار دولر ل�شركة 
عن  تعوي�شًا  ا�شرائيل،  كهرباء 
الغاز  اإمدادات  وقف  بعد  خ�شائرها 

الطبيعي امل�شري.
ُي�شار اإىل اأن وزارة البرتول امل�شرية 
عزمها  عن  اأم�س،  من  اأول  اأعلنت، 
اإن  وقالت  التحكيم.  قرار  ا�شتئناف 
للبرتول  العامة  امل�شرية  »الهيئة 

امل�شرية  الوطنية  الغاز  و�شركة 
الإجراءات  جميع  �شتتخذان 
القانونية ل�شتئناف هذا احلكم اأمام 
�شدور  وحتى  �شوي�شرية،  حمكمة 
احلكومة  فاإن  ال�شتتئناف  قرار 
�شتجمد كل املحادثات ب�شاأن ا�شترياد 

الغاز من ا�شرائيل«.
ا�شرائيل  بتزويد  م�شر  وبداأت 
بالغاز الطبيعي يف ربيع 2008 وفقًا 
لتفاق ثنائي وقع عام 2005 مدته 
2011 كانت  20 عامًا. وحتى العام 
امل�شري  الطبيعي  الغاز  امدادات 
من   40% نحو  ت�شكل  لإ�شرائيل 

ا�شتهالك الأخرية للغاز.

ي��ع��زز امل���ت���ط���رف  | ال��ي��م��ن   ف��رن�����ص��ا 
م��وق��ع��������ًا ي���ق���ّرب���ه م����ن ال��رئ��ا���ص��ة

من   40% من  اأكرث  على  لوبن  وماريون  مارين  من  كل  ح�شلت 
الأ�شوات كل يف منطقتها )اأ ف ب(

�شكل  الوطنية«،  »اجلبهة  حققته  الذي  التاريخي«  »النت�شار 
احلزب  حدت  كثرية،  فرن�شية  فئات  اإىل  بالن�شبة  �شدمة 
ال�شرتاكي و »اجلمهوريني« اإىل اتخاذ اإجراءات لتقليل الأ�شرار 
خالل اجلولة الثانية، فيما متثلت يف الإعالم تلويحًا بقرب و�شول 

مارين لوبن اإىل ال�شلطة يف النتخابات الرئا�شية ال�شنة املقبلة
غداة  الوطنية(،  )اجلبهة  املتطّرف  الفرن�شي  اليمني  فر�س 
تقدمه التاريخي يف الدورة الأوىل من انتخابات الأقاليم، واقعًا 
مثريًا للجدل طرح نف�شه من خالله كبديل لل�شلطة احلالية، الأمر 
الفرن�شية، يف ظل  ال�شحف  األقى بثقله على عدد كبري من  الذي 
احلديث عن الذهاب يف اجتاه تر�شيح زعيمة »اجلبهة الوطنية« 
اأن  �شيما  ول   ،2017 عام  الرئا�شية  النتخابات  يف  لوبن  مارين 
املقبل،  الأحد  الثانية،  دورتها  �شتجري  التي  الأقاليم  انتخابات 

هي اآخر عملية اقرتاع يف فرن�شا، قبل ال�شتحقاق الرئا�شي.

 حمكمة هندية تاأمر مبثول �صونيا غاندي وابنها اأمامها يف ق�صية
اإغالقها اأ�صول �صحيفة مت  ت�صرف يف  ب�صوء  تتعلق مبزاعم 

حممة  اأمرت   –  ) ا  ب  )د  ـ  نيودلهي 
زعيمة  غاندي  �شونيا  ال�شيدة  هندية 
املعار�شة وجنلها راهول باملثول اأمامها 
للنظر يف ق�شية تتعلق مبزاعم ب�شوء 
ت�شرف يف اأ�شول �شحيفة مت اإغالقها.

�شيا�شي  بها  التي تقدم  ال�شكوى  وتتهم 
جاناتا  بهاراتيا  حزب  اإىل  ينتمي 
ابنها  مع  العمل  وفريق  الأم  احلاكم 
قيمتها  تبلغ  اأ�شول  على  بال�شتحواذ 
20 مليار روبيه )300 مليون دولر(، 
�شحيفة  متتلكها  عقارات  معظمها 

نا�شيونال هريالد اليومية.
الهندي  املوؤمتر  با�شم  املتحدث  وقال 

الذي تنتمي اإليه �شونيا وابنها راهول غاندي اإن املحكمة ومقرها نيودلهي طلبت من الثنني املثول 
الثنني  اأم�س  رف�شت  قد  دلهي  يف  العليا  املحكمة  وكانت  احلايل،  اأول/دي�شمرب  كانون  يف19  اأمامها 

التما�شا تقدما به لإعفائهما من املثول �شخ�شيا اأمام املحكمة.
ت�شفية  هو  ال�شكوى  تقدمي  من  الغر�س  اأن  وزعم  خطاأ،  بارتكاب  التهامات  غاندي  راهول  ونفى 

ح�شابات �شيا�شية.
وقال راهول ” اإن هذه الطريقة التي حتاول بها احلكومة اإ�شكاتي، وهو اأمر لن يحدث، و�شاأو�شل طرح 

الأ�شئلة وممار�شة ال�شغط على احلكومة “.
يذكر اأن نواب حزب املوؤمتر ت�شببوا يف تعطيل اأعمال الربملان، زاعمني اأن زعماء حزبهم تعر�شوا ” 
لال�شطهاد “، وذكرت و�شائل الإعالم الهندية اأن املواجهة ميكن اأن تهدد مترير م�شروع قانون مهم 

حول فر�س �شريبة على ال�شلع واخلدمات.
وحتدت احلكومة املعار�شة باأن تو�شح ما اإذا كانت تتهم املحكمة باأن لها دوافع �شيا�شية.

على  الق�شية  يف  دور  اأي  لها  لي�س  احلكومة  اإن   ” احلكومة  يف  البارز  الوزير  نايدو  فينكاياه  وقال 
الإطالق، حيث اأنها بداأت قبل اأن تتوىل احلكومة احلالية احلكم “.

يذكر اأن �شحيفة ذي نا�شونال هريالد تاأ�ش�شت عام 1938 على يد جواهر لل نهرو اأول رئي�س وزراء 
للهند بعد ال�شتقالل، وهو اجلد الأكرب لراهول، وتوقفت ال�شحيفة عن ال�شدور عام .2008

 غوا�صة رو�صّية ب�صواريخ مطّورة يف 
ب�صوريا اأهداف  ل�صرب  “املتو�صط” 

“اإن  “اإنرتفاك�س” الرو�شية لالأنباء عن م�شدر قوله:  نقلت وكالة 
من  ال�شرقي  اجلزء  دخلت  كروز  ب�شواريخ  مزودة  رو�شية  غوا�شة 

البحر املتو�شط واقرتبت من ال�شاحل ال�شوري”.
ب�شواريخ  مزودة  الغوا�شة  اإن  قوله،   امل�شدر  عن  الوكالة  ونقلت 
بحر  اأ�شطول  يف  احلربية  ال�شفن  ا�شتخدمتها  التى  بتلك  �شبيهة 

“داع�س”. لتنظيم  تابعة  اأهداف  ل�شرب  “قزوين” الرو�شي 



ابوابها  بكني  مدار�س  اأغلقت   – اأ(  ب  )د  بكني 
حتذيرها  املدينة  فيه  اأ�شدرت  الذي  الوقت  يف 
ال�شباب  ب�شبب  الإطالق  على  مرة  لأول  الأحمر 
منازلهم  يف  بالبقاء  ال�شكان  ون�شحت  الدخاين 
ظهر  حتى  املدر�شة  اإىل  الذهاب  بعدم  والأطفال 

يوم اخلمي�س القادم.
الإنذار  املدينة  يف  الطوارئ  اإدارة  واأ�شدرمركز 
م�شتوى  الأعلى  التحذير  ميثل  الذي  اجلديد 
بنظام  العمل  منذ  الأوىل  للمرة  ي�شدر  والذي 
والأ�شفر  والربتقايل  الأحمر   – األوان  الأربع 

والأزرق – يف عام .2013
ريا�س  مدار�س  بكني  يف  التعليم  �شلطات  واأمرت 
الدرا�شة  بتعليق  والثانوي  ولإبتدائي  الأطفال 
البازلء  ي�شبه ح�شاء  ماألوف  اأن غطى غبار  بعد 
ال�شوارع وجعل ناطحات ال�شحاب الأكرث بعدا غري 

مرئية.
مكتب  من  �شادرة  النرتنت  على  ن�شرة  ون�شحت 
حماية البيئة يف بكني ال�شكان بالبقاء يف منازلهم 
قدر امل�شتطاع من ال�شاعة 00:07 اليوم الثالثاء 

اإىل ال�شاعة 12 ظهرا يوم اخلمي�س.
وعانت بكني من �شباب دخاين غري متوقع واأكرث 
املا�شي،  يف  اأيام  ثالثة  من  لأكرث  ا�شتمر  خطورة 

بحالة  اإنذار  لإ�شدار  ال�شلطات  يدفع  مل  لكنه 
تاأهب ق�شوى.

يف  �شيني  األف   4 حوايل  الهواء  تلوث  ويقتل 
م�شاهما  عامال  الفحم  احرتاق  يعد  حيث  اليوم، 
جمموعة  ت�شدرها  علمية  ملجلة  وفقا  رئي�شيا، 

الأبحاث امل�شتقلة “بريكلي اإيرث”.
عند  الدخاين  ال�شباب  يتبدد  اأن  املتوقع  ومن 
و�شول جبهة باردة بعد ظهر يوم اخلمي�س، وفقا 

ملركز الر�شد البيئي يف بلدية بكني.

علي جاحز
على  اأ�شهر  اأربعة  من  اأكرث  |بعد  �شنعاء 
ال�شعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�س  ان�شحاب 
الماراتي  الغزو  قوات  ودخول  اجلنوب،  من 
والع�شكري  الأمني  الو�شع  و�شل  ال�شعودي،  ــ 
والإن�شاين يف عدن خ�شو�شًا، وبقية حمافظات 
فبعدما  حالته.  اأ�شواأ  اإىل  عمومًا،  اجلنوب 
عدن«،  »حترير  �شّموه  مبا  اجلنوبيون  احتفل 
اأنهم ي�شهدون على  بداأوا يكت�شفون متاأخرين 
ال�شالمية«  »الدولة  تنظيمي  متكني  واقع 
ق�شيتهم  ح�شاب  على  و»القاعدة«  )داع�س( 
ال�شيا�شي والع�شكري والجتماعي  ووجودهم 

اأي�شًا.
يقيم  اأبني،  تبعد كثريًا عن  التي ل  ويف عدن 
الرئي�س الفار عبد ربه من�شور هادي معزوًل 
اإماراتية  اأجنبية  قوات  حرا�شة  حتت 

و�شودانية وكولومبية.
حمافظات  دخلت  الريا�س،  من  عودته  ومنذ 
»داع�س«  �شيطرة  فبعد  مظلمًا؛  نفقًا  اجلنوب 
باأيام،  عودته  عقب  ح�شرموت  وادي  على 
يف  مدن  ثالث  على  »القاعدة«  ا�شتوىل 
الواقعة  عدن،  �شهدت  فيما  اأبني،  حمافظة 
اأ�شاًل،  و»داع�س«  »القاعدة«  �شيطرة  حتت 
والت�شفية،  الغتيال  عمليات  من  عددًا 

»القاعدة«  لعنا�شر  انت�شار كثيف  اإىل  اإ�شافة 
و»داع�س« ب�شورة علنية، رافقته �شيطرة على 

من�شاآت ومرافق عدة.
اأخريًا  املُعنّي  �شعد،  حممد  جعفر  اللواء  وقتل 
من  ع�شرة  مع  لعدن،  حمافظًا  هادي  قبل  من 
�شيارته،  ا�شتهدف  انفجار  جّراء  مرافقيه، 
املنطقة  بجوار  مروره  اأثناء  اأم�س،  �شباح 
عدن.  يف  التواهي  يف  الرابعة  الع�شكرية 
مفخخة  �شيارة  اإن  حملية  م�شادر  وقالت 
من  خروجه  عقب  جعفر  موكب  اعرت�شت 
اأثناء مروره بني منطقَتي جول دمور  منزله، 
بداخل  وهو  احرتاقه  اإىل  اأدى  ما  والفتح، 
املارة  ال�شيارات  بع�س  واحرتاق  �شيارته، 
بجواره. واأكد �شهود اأن �شيارة جعفر �شوهدت 
وهي ت�شري ما يقارب خم�شني مرتًا وهي حترتق 
املفخخة.  ال�شيارة  انفجار  عقب  مقدمتها،  يف 
وفيما كان املحافظ وبع�س مرافقيه يحاولون 
انفجرت  للنجاة،  ال�شيارة  من  يرتّجلوا  اأن 
الفور.  على  مقتلهم  اإىل  اأدى  ما  �شيارتهم، 
ومرافقيه  جعفر  جثث  فاإن  ال�شهود،  وبح�شب 
ال�شيارة.  داخل  وتركت  بالكامل  تفّحمت 
فارغًا  ظّل  احلادث  مكان  اأن  ال�شهود  واأ�شاف 
ل�شاعات من وجود اأي جهة حتقق اأو تتحّفظ 
على خملفات ال�شيارة املفخخة، يف غياب كّلي 

الأمنيني  وامل�شوؤولني  المنية  لالإجراءات 
ما  ملعاينة  �شريعًا  يهرعوا  اأن  يفرت�س  الذين 

حدث.
اأعلن  حدث،  ما  النا�س  ي�شتوعب  اأن  وقبل 
م�شوؤوليته  عدن«  ولية  ــ  »داع�س  تنظيم 
�شعد  جعفر  املحافظ  وا�شفًا  النفجار،  عن 
الذي  البيان  وقال  الكفر«.  وراأ�س  بـ»املرتد 
�شيارة  اإن  مواقعه  اأحد  يف  »داع�س«  ن�شره 
موكب  مرور  اأثناء  تفجريها  جرى  مفخخة 
املحافظ جعفر حممد �شعد يف منطقة غربي 
مدينة عدن. وتوّعد التنظيم بـ»قطف روؤو�س 
عمليات  تنفيذ  يف  �شي�شتمر  وباأنه  الكفر«، 
ولن  بيننا،  »الأيام  قائاًل:  واأ�شاف  �شبيهة. 
يهناأ لكم العي�س ولن تطيب لكم احلياة وفينا 

عني تطرف«.
من  هادي،  على  �شغطت  قد  المارات  وكانت 
اإقالة  بغر�س  لها،  املوايل  بحاح  خالد  خالل 
حمافظ عدن ال�شابق الذي ينتمي اإىل حزب 
�شعد  اللواء جعفر حممد  »ال�شالح«، وتعيني 

املوايل لالإمارات حمافظًا لعدن.
وتاأتي هذه العملية يف ظل �شيطرة »القاعدة« 
حمافظات  من  وعدد  عدن  على  و»داع�س« 
املتعدد  الغزو  انت�شار قوات  اجلنوب، ويف ظّل 
اأجواء  على  و�شيطرته  عدن  يف  اجلن�شيات 

و�شواحل املحافظات اجلنوبية. وعلى ال�شعيد 
اأمنيًا  التي تعي�س انفالتًا  نف�شه، �شهدت عدن 
التي  غري م�شبوق عددًا من حوادث الغتيال 
اأهمها  وبعده،  املحافظ  اغتيال  قبل  ُنّفذت 
القا�شي  اجلزائية  املحكمة  رئي�س  اغتيال 
حم�شن علوان وخم�شة من مرافقيه، يف �شارع 
اأمني  �شابط  واغتيال  املن�شورة،  يف  الت�شعني 
غرب  اإمناء  مدينة  يف  الباح�شي  عنرت  يدعى 
عنا�شر  فيه  اقتحم  الذي  الوقت  ويف  يعدن. 
�شركة  م�شرف  اأم�س،  لـ»القاعدة«،  تابعون 
ال�شيفي لل�شرافة، اأكد �شهود عيان اأن عنا�شر 
وعليها  ال�شوداء  الراية  يرفعون  م�شلحني 
�شعار تنظيم »داع�س« انت�شروا ب�شكل كبري يف 
اأكرث من �شارع يف عدن، مرّددين اأنا�شيده عرب 

مكربات ال�شوت، حتى و�شلت منطقة كريرت.
وقبل يومني من حادثة اغتيال اللواء جعفر، 
بحق  ب�شعة  عمليات  �شهدت  قد  اأبني  كانت 
ال�شعبية«،  و»اللجان  للجي�س  تابعني  اأ�شرى 
يظهر  م�شّورًا  مقطعًا  »داع�س«  تنظيم  ون�شر 
يتبعون  اإنهم  قال  لأ�شرى  جماعيًا  اإعدامًا 

للجي�س اليمني و»اللجان ال�شعبية«.
واأظهر الفيلم الذي حمل عنوان »ثاأر الكماة« 
اأ�شخا�س  ت�شعة  يجرون  التنظيم  من  عنا�شر 
ومطاأطئي  اللون  برتقالية  مالب�س  مرتدين 

ظهورهم،  خلف  اأيديهم  وثقت  وقد  الروؤو�س 
ذبحهم  ويبا�شروا  �شكاكينهم  ي�شتّلوا  اأن  قبل 
يف وقت واحد. ويف م�شهد اآخر، اأظهر التنظيم 
ال�شعاب  اأحد  يف  و�شعهم  اأ�شخا�س  خم�شة 
فيما  »كاتيو�شا«،  ب�شاروخ  وق�شفهم  اجلبلية 
�شتة  بحق  الأخرى  الإعدام  عملية  جرت 
على  قارب  يف  و�شعهم  مت  اآخرين  اأ�شخا�س 
عملية  اأما  تفجريهم.  وجرى  ال�شواطئ  اأحد 
اأ�شخا�س   4 بحق  فكانت  الأخرية  العدام 
اأن  قبل  قذائف  رقابهم  يف  التنظيم  و�شع 

يفّجرها.
بالعمليات  نّددت  اهلل«  »اأن�شار  حركة 
الرهابية، وراأت اأن ذلك »يدل على اأن داع�س 
الذي  ال�شعودي  العدوان  اأدوات  من  اأداة 
عنا�شر  وي�شتقدم  اأبناءه  ويقتل  اليمن  يدمر 
ظل  يف  دولة،  من  اأكرث  من  وداع�س  القاعدة 

�شمت العامل وتواطوؤ العديد من الدول«.
ظبي  واأبو  الريا�س  من  كل  اأدانت  ذلك،  اإىل 
بحاح  خالد  امل�شتقيلة  احلكومة  ورئي�س 
اغتيال حمافظ عدن. ودعا بحاح اإىل »العمل 
بروح الفريق الواحد، �شلطة ومقاومة وجميع 

اأبناء هذا الوطن«.

اليمنية  الرئا�شة  اعلنت   – ب(  ف  )اأ  ـ  عدن 
قابل  ايام  �شبعة  ملدة  النار  لطالق  وقفا  ان 
التنفيذ اعتبارا  ان يدخل حيز  للتمديد ميكن 
بدء  موعد  الول/دي�شمرب  كانون   15 من 
المم  برعاية  �شوي�شرا  يف  ال�شالم  مفاو�شات 

املتحدة.
ياتي احتمال اعالن هدنة يف بلد ي�شهد حربا 
منذ اكرث من ثمانية ا�شهر على خلفية ت�شاعد 
يف  اليمن  باغراق  يهدد  الذي  اجلهاديني  نفوذ 

املزيد من الفو�شى.
عبد  الرئي�س  فريق  مع  طويلة  مداولت  وبعد 
دعا  احلوثيني  واملتمردين  هادي  من�شور  ربه 
ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل  املتحدة  المم  و�شيط 
احمد الثنني اىل مفاو�شات �شالم يف �شوي�شرا 
اىل  م�شريا  الول/دي�شمرب  كانون   15 يف 
احتمال اعالن هدنة يف املعارك يف موازاة ذلك.
الوزراء  رئي�س  نائب  املخاليف  امللك  عبد  وقال 
الوفد  ورئي�س  اليمني  اخلارجية  ووزير 
بر�س  فران�س  لوكالة  جنيف  اإىل  املفاو�س 
بني  النار  اإطالق  تبادل  لوقف  اتفاق  “هناك 
�شريانه  يبداأ  والنقالبيني  احلكومي  اجلانب 
تاريخ  اجلاري  الول/دي�شمرب  كانون   15 من 

انطالق حمادثات” ال�شالم يف �شوي�شرا.
من جهته قال م�شدر يف مكتب الرئا�شة اليمنية 
لوكالة فران�س بر�س ان التفاق “يق�شي بوقف 

النار ل�شبعة ايام”.
املتمردين  رفع  على  ين�س  التفاق  ان  وا�شاف 
احلوثيني وحلفائهم “احل�شار عن املدن وتاأمني 
و�شول مواد الغاثة الإن�شانية اإىل املت�شررين 
الع�شكريني  املختطفني  �شراح  واإطالق 
تابعة  معتقالت  يف  املحتجزين  وال�شيا�شيني 

لالنقالبيني”.
�شتخ�شع  “الهدنة  ان  نف�شه  امل�شدر  واو�شح 
لرقابة اأممية وقابلة للتمديد يف حال التزمت 
امليلي�شيات بوقف النار ومل ت�شجل اأي خروقات، 
وذلك مبا من �شاأنه اإثبات ح�شن نية النقالبيني 

للم�شي يف املحادثات”.
مناق�شة  على  “ترتكز  املفاو�شات  ان  وا�شاف 
والذي   2216 الأمن  جمل�س  قرار  بنود  تنفيذ 
احلوثي  ميلي�شيات  بان�شحاب  اأهمها  يق�شي 
تتواجد  التي  واملحافظات  املدن  من  و�شالح 
ا�شتولت عليها من  التي  فيها، وت�شليم الأ�شلحة 
اأن�شطة  اأي  ممار�شة  وعدم  اجلي�س،  مع�شكرات 

ومتكني  احلكومة  اخت�شا�شات  اإطار  يف  تندرج 
احلكومة من مزاولة مهامها”.

من  املا�شية  ال�شنة  انطلقوا  الذين  واحلوثيون 
و�شيطروا  تقدموا  ال�شمال،  يف  معقلهم  �شعدة، 
اليمن  يف  كربى  ومناطق  �شنعاء  العا�شمة  على 
موالية  بقيت  التي  اجلي�س  وحدات  من  بدعم 

للرئي�س ال�شابق علي عبد اهلل �شالح.
امليداين- – الو�شع 

تقوده  الذي  العربي  التحالف  طريان  وا�شل 
تعز  حميط  يف  غاراته  الثالثاء  ال�شعودية 
ثالث مدن اليمن جنوب غرب البالد، حيث قتل 
اربعة مدنيني على القل يف ق�شف للمتمردين 
على احياء �شكنية كما افادت م�شادر ع�شكرية.

وقف  ان  بيان  يف  املتحدة  المم  و�شيط  واكد 
موؤات  جو  “خللق  حتمي  احلربية  العمال 
المر  ان  بيان  يف  مو�شحا  ال�شالم”  ملحادثات 
بني  مبا�شرة”  م�شاورات  “ب�شل�شة  يتعلق 

الطراف املتنازعة.
اطالق  “وقف  ت�شجيع  هدفها  امل�شاورات  وهذه 
الن�شاين  الو�شع  وحت�شني  و�شامل،  دائم  نار 
ومن�شق”  �شلمي  �شيا�شي  انتقال  اىل  والعودة 

بح�شب البيان.
اطراف  ان  احمد  ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل  وقال 
املفاو�شات  يف  �شي�شاركون  فقط  اليمني  النزاع 

التي “�شت�شتمر طاملا لزم المر”.
ع�شوا   12 �شي�شم  مفاو�س  وفد  كل  ان  وا�شاف 
واربعة  ر�شميني  مفاو�شني  ثمانية  بينهم 

هي  “مبا�شرة”  م�شاورات  لجراء  م�شت�شارين 
الوىل منذ ف�شل مهمة الو�شيط ال�شابق لالمم 

املتحدة جمال بنعمر يف اذار/مار�س.
ا�شماعيل  بهما  قام  �شابقتان  حماولتان  وف�شلت 
وايلول/ حزيران/يونيو  يف  احمد  ال�شيخ  ولد 

�شبتمرب.
الطراف  جلمع  اجلديدة  حماولته  وتاتي 
املتحاربة اىل نف�س الطاولة فيما اوقع النزاع 
5700 قتيل نحو ن�شفهم من املدنيني  اكرث من 
اآذار/مار�س  يف  العربي  التحالف  تدخل  منذ 

.2015
املوالية  القوات  بني  معارك  اليمن  وي�شهد 
بقيادة  عربي  حتالف  من  واملدعومة  للرئي�س 
املوؤيدين  احلوثيني  واملتمردين  ال�شعودية، 
من  وا�شعة  مناطق  على  ا�شتولوا  الذين  ليران 

البالد.
حيث  الو�شع  هذا  من  جهاديون  وي�شتفيد 
يف  الرعب  ن�شر  عرب  الدولة  رموز  يهاجمون 
ومناطق  عدن  يف  �شيما  ل  ال�شكان  �شفوف 

اجلنوب.
وكان و�شيط المم املتحدة حذر يف مقابلة مع 
الول/ ت�شرين  نهاية  يف  بر�س  فران�س  وكالة 
�شوى  تفيد  ل  الخرية  “احلرب  ان  من  اكتوبر 
اىل  وتقودنا  وداع�س  القاعدة  مثل  جمموعات 

خطر اكرب وهو تنامي الرهاب”.
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عبد احلميد �شيام
�شبه  اأو  الواحد  البائ�س  العربي  النظام  هذا  اأمر  غريب 
لإ�شرائيل  املجانية  الهدايا  يقدم  اأن  يختار  الواحد. 
زيارات  وتبادل  مكاتب  وفتح  وانبهارا  وغزل  تطبيعا 
اإ�شرائيل  توغل  الذي  الوقت  يف  ريا�شية  مباريات  وعقد 
يف الدم الفل�شطيني وكاأنها تكافاأ على جرائمها التي تهز 
ق�شية  مع  التعاطف  اأ�شبح  لقد  كلها.   الإن�شانية  �شمري 
القلوب  يف  وي�شتقر  احلدود  يخرتق  العادلة  فل�شطني 
وتنٍب  مهمة  قرارت  يف  وينعك�س  العامل  اأنحاء  كافة  يف 
وو�شم  ال�شتثمارات  و�شحب  والعقوبات  املقاطعة  لربامح 
الإ�شرائيلية  الب�شائع  ومقاطعة  امل�شتوطنات  منتجات 
احلرب  جمرمي  لعتقال  املحلية  املحاكم  اإىل  والإ�شراع 

الإ�شرائيليني.
يف املقابل بداأت عالقات الع�شق ال�شرية لبع�س الأنظمة 
حماولة  واأية  ال�شطح  على  تطفو  الكيان  مع  العربية 
ل�شان  وكاأن  امل�شيبة،  يفاقم  اإنكارها  اأو  منها  للتن�شل 
حال املواطنني العرب العاديني من اأمثالنا من امل�شابني » 
دروي�س،  راأي  على  اليا�شمني«  وبانفجار  الب�شيط  بالوطن 
تكابرون  ثم  مف�شوح  ع�شق  عالقة  يف  »تدخلون  يقول: 

باأنها لي�شت موجودة؟«.  
و�شاأمر يف هذا املقال على عينات قلية من ملف كبري جدا 
والتطبيع  الكيان  مع  التقارب  خطوات  من  املجال  ل�شيق 
املجاين يف  وقت زاد عدد �شهداء هبة القد�س والأق�شى 
القائمة الآن عن 105 من بينهم عدد كبري من الأطفال 
له  عالقة  ل  هنا  الرتتيب  ع�شرة.  الثامنة  �شن  دون 
ل  العادي  العربي  فاملواطن  اخلطورة-  اأو  بالأهمية 
القهر  زفرات  يطلق  اأن  يريد  وهو  يجري  ما  ي�شتوعب 

كيفما اإتفق. 
   فتح مكتب متثيلي يف اأبو ظبي

كالعادة الإ�شرائيليون يك�شفون اخلرب لأنهم غري معنيني 
 27 اجلمعة  يوم  اأعلنوا  الذين  هم  نظام.  اأي  بكرامة 
عا�شمة  يف  متثيليا  مكتبا  �شتفتح  اإ�شرائيل  اأن  نوفمرب 
الدولية  الوكالة  غطاء  حتت  ظبي«  »اأبو  الإمارات  دولة 
وكيل  قام  املكتب  ولتد�شني  »اإيرينا«.  املتجددة  للطاقة 
ر�شمية  بزيارة  غولد  دوري  الإ�شرائيل  اخلارجية  وزارة 
قبل  املكتب  على  الأخرية  اللم�شات  »لو�شع  لالإمارات 
الر�شمي  التف�شري  يهمني  ول  لنا.   قيل  كما  الفتتاح«، 
حيث يبدو اأن امل�شوؤولني ل يقدرون خطورة هذه اخلطوة 
اأن  وي�شتطيعون  املنظمة  هذه  ميولون  واأنهم  خا�شة 
يهددوا باإغالقها اأو طردها من البالد لو اأ�شرت على فتح 
مكتب لإ�شرائيل فيها.  يعرفون جيدا اأن املكتب لن يح�شر 
ن�شاطاته يف مو�شوع الطاقة املتجددة بل �شيتعدى حدوده 
ال�شيا�شية  الأن�شطة  ومراقبة  النا�س  كل  على  بالتن�شت 
علية  و�شيدعو  العمالء  جتنيد  على  و�شيعمل  والن�شطاء 
ي�شمونه  ما  بعيد  بالحتفال  الدبلوما�شي  وال�شلك  القوم 
ال�شتقالل اأو ذكرى النكبة الفل�شطينية )ول اأعرف ممن 
اإ�شتقلوا وبريطانيا هي التي اأن�شاأتهم( و�شري�شلون خرباء 
نف�شيني ومتخ�ش�شني يف اللغة العربية وبع�س العنا�شر من 
ذوي الأ�شول العربية لت�شهيل الندماج وجمع املعلومات.   
ت�شدير  عن  يبحثون  جتاريون  وكالء  املكتب  يف  و�شيكون 
من  باأنها  �شتو�شم  للحرج  وتفاديا  الإ�شرائيلة  املنتجات 
�شناعة ال�شني اأو تايالند ثم �شتت�شع العالقات بعد ذلك 
وبعد تروي�س العقل الإماراتي على تقبل اإ�شرائيل �شيتم 

ثم  ممثلية  اإىل  ليتحول  مهامه  و�شتتعدد  املكتب  تو�شيع 
�شفارة.  واأقرتح على من يعتقد اأنني اأ�شطح يف اخليال اأن 

ي�شاهد فيلم عادل اإمام »ال�شفارة يف العمارة«.
الف�شاء  للجنة  اإ�شرائيل  اإن�شمام  ل�شالح  الت�شويت 

اخلارجي
التابعة  الرابعة  اللجنة  يف  دولة    116 ت�شوت   اأن 
جلنة  لع�شوية  اإ�شرائيل  �شم  ل�شالح  العامة   للجمعية 
للف�شاء اخلارجي  ال�شلمية  املتحدة لال�شتخدامات  الأمم 
موجع  اآخر  �شيء  القرار  هذا  مع  م�شر  ت�شوت  واأن  �شيء 
وقاهر وغري مربر )القد�س العربي 29 اأكتوبر(.  فحتى  
وهي  اللجنة  لع�شوية  املر�شحة  الثالث  العربية  الدول 
قطر والإمارات وعمان �شوتت ب »اإمتناع« حتى ل ي�شجل 
اإ�شرائيل يف اجللو�س يف تلك اللجنة  اأنها �شوتت مع حق 
املهمة.  لكن م�شر كانت حري�شة على تلك الدول الثالث 
اأكرث من حر�شها على اأنف�شها ومتحم�شة لدخولها  حتى لو 
كان يف ذلك ت�شويت ل�شالح اإ�شرائيل كما حاول املتحدث 
وراح  يو�شح  اأن  زيد  اأبو  اأحمد  ال�شفري  اخلارجية   با�شم 
وكيفية  الأع�شاء  وعدد  الع�شوية  مو�شوع  يف  يخب�س 
ف�شملها.   العني  ليكحل  ذهب  من  طريقة  على  اإختيارهم 
فو�شعت  مك�شوفة  لعبة  املتحدة  الوليات  لعبت  لقد 
اإ�شرائيل مع ثالث دول عربية و�شريي لنكا وال�شلفادور 
طريقة  على  واحدة  مرة  املجموعة  على  والت�شويت 
الإثنني«.   على  والبيع  بالفني  والهّر  بدينارين  »اجلمل 
قبلت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  كانت  م�شر 
لالإحراج  وتفاديا  وليبا  ولبنان  الأردن  اأما  بال�شفقة.  

تغيبوا عن اجلل�شة.
املندوب الإ�شرائيلي اإعترب هذا الت�شويت تتويجا جلهود 
ومل  لإ�شرائيل.   مهما  ويوما  الإ�شرائيلية  الدبلوما�شية 
قائال:  ل�شاحلها  ت�شوت  مل  التي  الدول  يهاجم  اأن  ين�س 
امل�شاهمة   بدل  اإ�شرائيل  تقريع  تف�شل  دول  هناك  »اإن 
عن  اإمتنعت  التي  قطر  مثل  الدويل،  املجتمع  جهود  يف 
الت�شويت بالرغم من اأنه اي�شا كان ت�شويتا على ع�شويتها 

يف نف�س اللجنة«.
زيارة توا�شرو�س لفل�شطني 

الذكر  طيب  فر�شه  الذي  الفيتو  اأن  توقعوا  كثريون 
وبطريرك  ال�شكندرية  بابا  �شنودا،  البابا  املرحوم 
الكرازة املرق�شية، على زيارة الأرا�شي املقد�شة  منذ نحو 
45 �شنة اإل بعد نهاية الحتالل الإ�شرائيلي دفن معه.  
البابا  و�شل  فقد  التوقع.   �شحة  تثبت  الأيام  هي  وها 
املحتلة  يف  القد�س  اإىل  نوفمرب  توا�شرو�س اخلمي�س26 
روح  على  ال�شالة  ليرتاأ�س  نوعها  من  الأوىل  هي  زيارة 
قيل  طبعا  القد�س.  يف  مطران  اإبراهيم  الأنبا  الفقيد 
و�شيقال هذه لي�شت زيارة تطبيعية.  وقيل نف�س ال�شيء 
 18 القد�س يف  ال�شيخ علي جمعة  زار مفتي م�شر  عندما 
تطبيع  الزيارة  اأن  م�شت�شاره  نفى  حيث   2012 اأبريل 
والزيارة بل«علمية يف املقام الأول لفتتاح كر�شي الإمام 
الطيب  اأحمد  الأزهر  �شيخ  رف�شها  والزيارة  الغزايل«.  
اإفتتاح  اأعرف هل  اأنها تطبيع مرفو�س.  ول  اأ�شا�س  على 
الأكرب  م�شر  ح�شورمفتي  اإىل  يحتاج  درا�شي  كر�شي 
الإمام  الأزهر  �شيخ  مب�شافحة  هذا  ويذكرين  �شخ�شيا.  
نوفمرب   12 بتاريخ  برييز  �شمعون  طنطاوي  �شيد  حممد 
ومبت�شما  الإثنتني  يديه  م�شتخدما  نيويورك  يف    2008
يف وجهه ثم اإدعى بعد ذلك اأنه ل يعرفه اإىل اأن ن�شرت 

ال�شورة فتحولت امل�شافحة اإىل اأنها جمرد �شدفة. 
التي  الفل�شطينية  ال�شلطة  طبعا  الزيارات  هذه  عراب 
على  فتتكرم  الإ�شرائليني  عند  حظوتها  ت�شتخدم 
ال�شيوف املهمني بالتو�شط لعدم دمغ جواز ال�شفر باخلامت 
جواز  حتول  اأبدية  عالمة  يبقى  ل  حتى  الإ�شرائيلي 

ال�شفر اإىل قطعة اأثرية نادرة تباع باملاليني.
�شت�شتخدم  زيارتك  اأن  املبجل  البابا  غبطة  يا  اخلوف 
املقد�شة  الأرا�شي  يزوروا  كي  املوؤمنني  ملاليني  ذريعة 
ولكي  موقفك.  اإىل  اإ�شتنادا  بحتة«  دينية  »لأ�شباب 
عليكم  اأقرتح  عغبطتك  عن  ال�شبهة  ونبعد  الذرائع  ن�شد 
البابا  الذكر  طيب  �شلفكم  فيتو  جتددوا  اأن  توا�شع  بكل 

�شنودة. 
توقيع اإتفاقية قناة البحر امليت- البحر الأحمر

وهو  النقية  للمياه  ما�شة  بحاجة  الأردن  اأن  نعرف 
مياه  حتلية  اأن  ونعرف  باملياه.  فقرا  البدان  اأكرث  من 
املياه  م�شكلة  حلل  الأق�شر  الطريق  تكون  البحرقد 
قلة  من  فعال  ميوت  يكاد  امليت  البحر  اأن  كذلك  ونعرف 
امل�شرتكة  امل�شاريع  جتنب  يتم  اأن  ميكن  األ  ولكن  املاء.  
ال�شيا�شة الأردنية  اإ�شرائيل على الأقل لغاية تنفيذ  مع 
العلنية والقائمة على الن�شحاب الإ�شرائيلي ال�شامل من 
ال�شريف  القد�س  فيها  مبا  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي 
الدولة  وقيام  الها�شمية،  للو�شاية  ر�شميا  واخلا�شعة 
الفل�شطينية امل�شتقلة وحل م�شكلة الالجئني حال عادل. 
 2002 عام  بريوت  قمة  يف  جمتمعني  العرب  يلتزم  اأمل 
ال�شامل  الن�شحاب  مقابل  ال�شامل  التطبيع  تبادل  مببداأ 
من الأرا�شي العربية املحتلة وقيام الدولة الفل�شطينية 
الإردن  يف  الإخوة  ينتظر  اأن  اأجدى  يكن  اأمل  امل�شتقلة.  
اإخوتهم واأبناءهم واأ�شهارهم واأهلهم وبناتهم يف ال�شفة 
الأخرى حتى تزول املحنة ويتم كن�س الحتالل ومن ثم 
امل�شرتكة بوجود  الإ�شرتاتيجية  بامل�شاريع  التفكري  ميكن 

الفل�شطينيني؟  
 فكرة ربط البحر الأحمر بالبحر امليت فكرة بريطانية 
لكن  اإ�شرائيل.   ال�شوي�س قبل قيام  لقناة  قدمية كبديل 
الأمور بقيت يف مكانها نتيجة تطورات املنطقة واحلروب 
العربية الإ�شرائيلة اإىل اأوا�شط ال�شبعينات عندما بداأت 
الأردن  عار�س  وقد  املو�شوع.   بدرا�شة  جديا  اإ�شرائيل 
1979 بدعم عربي اأي م�شروع اإ�شرائيلي مي�س  منذ عام 
مرة  طرحت  الفكرة  لكن  الأردن.  نهر  اأو  امليت  بالبحر 
واأ�شبحت   1991 عام  وا�شنطن  مفاو�شات  اأثناء  ثانية 
عام  عربة  وادي  اإتفاق  توقيع  بعد  متاما  جدية  فكرة 
اأجلت  الثانية  الفل�شطينية  النتفا�شة  لكن   .1994
الطرف  للمفاو�شات  اإن�شم  حيث   2005 لعام  املو�شوع 
الثالثة يف مقر  الأطراف  ر�شميا بني  الفكرة  ومت توقيع 
ثم    .2013 دي�شمرب   16 يف  وا�شنطن  يف  الدويل  البنك 
اإن�شاء  اإتفاق  ووقعا  والفل�شطيني  الأردين  الطرفان  عاد 
2015 يف  27 فرباير  البحرين« منفردين بتاريخ  »قناة 
غياب املمثل الفل�شطيني لأ�شباب مل يتم الإف�شاح عنها.  
بتمويل   الأمريكية  واحلكومة  الدويل  البنك  و�شيقوم 
و�شتبنى  دولر.  مليون   900 تبلغ  التي  امل�شروع  تكاليف 
التي  املياه  بتحلية  وتقوم  العقبة  ميناء  يف  املحطة 
املياه  وزير  لكن  والأردنيون.  الإ�شرائيليون  �شيتقا�شمها 
�شيح�شلون  الفل�شطينيني  اأن  اأكد  النا�شر  حازم  الأردين 

على ح�شتهم من املياه املحالة. 

على  عبا�س  �شالم 
نتنياهو يف باري�س

الرئي�س  و�شف 
حممود  الفل�شطيني 
م�شافحته  عبا�س 
نتنياهو  لبنيامني 

جمرد  باأنها  باري�س  يف  املناخ  موؤمتر  هام�س  على  الإثنني 
م�شافحة بروتوكولية فقط.  نحن ل نفهم يف الربوتوكول 
ول نعرف ما معنى الربوتوكول ول نحب الختباء وراء 
عذر الربوتوكول  ملد اليد وم�شافحة اليد التي حتمل وزر 
امل�شتوطن  دع�شها  التي  قطناين  »اأ�شرقت  ال�شغرية  دماء 
واأطلق النار عليها وع�شرات مثلها.  وباملنا�شبة ففي نف�س 
امل�شتوطن  باأن  اإ�شرائيلية  حمكمة  اأقرت  امل�شافحة  يوم 
اأنهغري  جمد  قد  اأبوخ�شري  حممد  الطفل  اأحرق  الذي 
ماأمون  الطفل  قتل  مت  كما  نف�شيا«  »مري�س  لأنه  مذنب 
 )  16( داود  اإبراهيم  وقبله   – �شنة(   16( اخلطيب 
وقبلهم هديل اله�شلمون )18( وبعدهم ي�شري طه )21( 

والقائمة تطول. 
وهو  اأعلن  نتنياهو  اأن  ذلك،  من  والأمر  والأنكى  الأدهى 
الزعماء  من  »عددا  اأن  اأبيب  تل  اإىل  عائد  الطائرة  يف 
خالل  منه  واإقرتب  وحتدثوامعه  اإليه  توجهوا  العرب 
كله  العامل  اأمام  و�شافحوه  عرب  قادة  الغداء  فرتة 
م�شيفا »لي�س فقط من تربط اإ�شرائيل بعالقات معهم بل 
اأعرب عن تقديره خلطا يف  اأحدهم  اأن  اآخرون« واأ�شاف 

الأمم املتحدة«.
الوفود الريا�شية والأمينة والتجارية حتط يف املغرب  

دعني اأقتب�س ال�شيد عزيز هناوي، الكاتب/الأمني العام 
اأحدا.   اأظلم  ل  كي  التطبيع  ملناه�شة  املغربي  للمر�شد 
قد  الفل�شطيني  ال�شعب  بخيانة  التطبيع  ربط  »اإن  يقول 
جميع  يف  متتد  باتت  ال�شهيوين  الكيان  اأذرع  اإن  وىل. 
داخل  والثقافية  وال�شياحية  ال�شينمائية  املجالت 
اململكة.  وبلغت حتى املجال الأمن والع�شكري مما ينبئ 

بتهديد خطريلال�شتقرار املدجتمعي املغربي«. 
يف  ال�شهيوين  الكيان  تغلغل  على  فقط  الأمثلة  ومن 
املغرب اأن مت عر�س فيلم اإ�شرائيلي برعاية من »اخلزانة 
ومت  القد�س«   - طنجة   « يعنوان  بطنجة«  ال�شينمائية 
فيلم  عر�س  كما  الثانية.   املغربية  القناة  يف  عر�شه 
»�شرقة« ملخرجه الإ�شرائيلي »عامني ليفني« ومت تكرمي 
خمرجه الذي طرد من تون�س وم�شر. ول اأريد اأن اأطيل 
اأختم  ودعني  ومت�شعبة  عميقة  فالعالقات  القارئ  على 
بهذا اخلرب وتاريخع 20 مايو 2015. »منع وفد اجليدو 
ملدة  وحجز  املغرب  دخول  اوروبا  من  القادم  الإ�شرائيلي 
تدخلت  اأن  اإىل  البي�شاء  الدار  مطار  يف  �شاعات  ثماين 

»جهات عليا« لل�شماح لهم بدخول املغرب.  
العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني  على  اأخريا  نقرتح 
اجلل�شة  اأعمال  جدول  على  بند  اإ�شافة  يقرتح  اأن 
لع�شوية  �شقيقة  كدولة  اإ�شرائيل  ل�شم  القادة  الوزرية 
اجلامعة العربية لت�شبج الدولة 23 وقد يقرتح املندوب 
الفل�شطيني   املندوب  طرد  جل�شة  اأول  يف  الإ�شرائيلي 
يفوز  وقد  فل�شطني  اإ�شمها  دولة  وجود  عدم  اأ�شا�س  على 

الإقرتاح بغالبية الأ�شوات«. 
بجامعة  الأو�شط  ال�شرق  درا�شات  مركز  يف  حما�شر   *

رتغرز 

ايام ال��ن��ظ��ام ال��ع��رب��ي وظ���اه���رة ال��ت��ط��ب��ي��ع امل���ج���اين م���ع اإ���ص��رائ��ي��ل  �صبعة  ملدة  اليمن  يف  ا�صبوع  خالل  حمتمل  نار  اطالق  وقف  اعالن 
االول كانون   15 من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  يدخل  للتمديد  قابل 

اإغ����الق م��دار���س ب��ك��ن ل��ع��دة اأي����ام وامل��دي��ن��ة ت�����ص��در االإن����ذار 
ال��دخ��اين ال�����ص��ب��اب  ب�صبب  ال��ق�����ص��وى  ال��ت��اأه��ب  ب��ح��ال��ة  االأول  »ع������ا�������ص������م������ة اجل����������ن����������وب« حت���������ت ال������������راي������������ات ال�����������ص�����ود

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

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت البي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية المريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

رموز املجتمع االأمريكي امل�صلم تعترب ت�صريحات 
املر�صح ترامب “اإهانة” للقيم االأمريكية ومتهورة 

 وا�شنطن – 
املر�شح  ت�شريحات  اأثارت 
الرئا�شة  اجلمهوري لإنتخابات 
امل�شلمني  بخ�شو�س  الأمريكية 
اإنزعاجا  املتحدة  الوليات  يف 
اجلالية  او�شاط  يف  بالغا 

واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف اأمريكا خ�شو�شا دعوته ملنع امل�شلمني من 
دخول البالد.

املر�شح  و�شف  يف  الأمريكي  امل�شلم  املجتمع  يف  قيادات  واإ�شتعملت 
دونالد ترامب تو�شيفات من بينها “متهور” وتخدم الإرهاب.

ملجل�س  التنفيذي  املدير  عو�س  نهاد  عن  اإن  �شي  حمطة  ونقلت 
كزعيم  “يبدو  ترامب  اأن  )كري(  الأمريكية  الإ�شالمية  العالقات 
اأن  م�شيفا  اأمتنا”،  مثل  عظيمة  اأمة  زعيم  كونه  من  اأكرث  للرعاع 

ترامب “ي�شاعد داع�س بتقليب الأمريكيني على بع�شهم البع�س.
ترامب  ت�شريحات  اإن  “كري”  با�شم  املتحدث  �شايلور  كوري  وقال 
اأن �شخ�شا تخلى  بالقلق من  “اأ�شعر  اأ�شاف:  لكنه  لي�شت مفاجئة، 
بالكامل عن القيم الأمريكية يتقدم يف ا�شتطالعات الراأي”، حيث 
بطاقة  على  يتناف�شون  الذين  اجلمهوريني  قائمة  ترامب  يت�شدر 

متثيل احلزب يف انتخابات البيت الأبي�س املقررة يف عام 2016
اأ�شامة  الأمريكية  الإ�شالمية  املنظمات  ملجل�س  العام  الأمني  واأكد 
اأجندته  ي�شع  اأن  يريد  ل�شخ�س  مكان  يوجد  “ل  اإنه  جمال 

ال�شيا�شية فوق القيم التي تاأ�ش�شت عليها هذه البالد”.
اأمريكيان  م�شلمان  نفذه  الذي  الهجوم  من  اإتخذ  قد  ترامب  وكان 
ومنع  الإ�شالمية  اجلالية  على  للهجوم  ذريعة  باك�شتاين  ا�شل  من 

امل�شلمني من دخول الوليات املتحدة.
يف  اجلمهوري  احلزب  ببطاقة  للفوز  ي�شعى  الذي  ترامب  وقال 
2016، يف بيان �شحفي، اإنه  الرت�شح لرئا�شة البيت الأبي�س لعام 
يدعو اإىل “منع كامل و�شامل للم�شلمني من دخول الوليات املتحدة 

حتى يتمكن امل�شرعني من فهم ما يحدث.
قاعدة  وتاأ�شي�س  امل�شاجد  مراقبة  اإىل  دعا  الذي  ترامب  واأ�شاف 
“من  اأنه  املتحدة  الوليات  يف  يعي�شون  الذين  للم�شلمني  بيانات 
نعرف  اأن  ولذا يجب  الفهم،  الكراهية جتاوزت حدود  اأن  الوا�شح 

من اأن تاأتي الكراهية وملاذا؟.
متثله،  الذي  والتهديد  امل�شكلة  هذه  ونفهم  نحدد  “حتى  وتابع: 
اأ�شخا�س يوؤمنون  اأن تكون �شحية لعتداءات من  دولتنا ل يجب 

فقط باجلهاد ولي�س لديهم اأي احرتام للحياة الإن�شانية



البحر  على  املطل  “ال�شاطئ”،  خميم  يف   – غزة 
جدران  تبدو  غزة،  مدينة  غربي  املتو�شط،  الأبي�س 
“املتهالكة” قامتة  اأزقته  امل�شاكن امللت�شقة واأر�شيات 
اللون، ومييل بع�شها اإىل “ال�شواد”، بفعل “الفقر” وما 
الإ�شرائيلية”  “احل�شار”، و”احلروب  �شنوات  خلفته 

املتعاقبة.
غري اأن ري�شة عدد من الر�شامني، والفنانني الت�شكيليني، 
اأرادت لثاين اأكرب خميمات الالجئني الفل�شطينيني يف 
زاهية”،  وردية  “األوان  بف�شل  يبدو  اأن  غزة،  قطاع 

مغايرا لتفا�شيله “البائ�شة” و”املعتمة”.
اإّن  الأول(،  با�شمه  الكتفاء  )ف�شل  بهجت  يقول 
“ناطق  اآخر  اإىل  حتول  القامت،  الرمادي  بيته  جدار 
باحلياة”، كما ي�شف لـ”الأنا�شول”، وقد تزين بورود 

كبرية برتقالية وبنف�شجية اللون.
لكنه ي�شيف م�شتدركا، اإن الألوان مل تغري من حقيقة 
و�شعهم املعي�شي القا�شي، ومل تقدم له عمال، اأو طعاما 

لأ�شرته.
من  باأ�شى:” تلونت  اأطفال،  لثمانية  الأب  وي�شتدرك 
برا )اخلارج(، لكن جوا )الداخل(، �شواد وفقر وحال 

�شعبة”.
الزاهية”،  “اجلميلة  الألوان  باأّن  يعرتف  اأنه  غري 
والتغيري الذي اأ�شاب املخيم، اأدخل ال�شعادة اإىل قلوب 

قاطنيه.
ويعي�س يف املخيم )تقل م�شاحته عن كيلو مرت مربع( 
ال�شكان  عدد  اإجمايل  من  لجئ،  األف   82 من  اأكرث 

البالغ 1.9 مليون �شخ�س.
وتقول وكالة الغوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني 
باتت  )ثمانية(  غزة  قطاع  خميمات  اإن  “اأونروا”، 
كتل   عن  عبارة  الإ�شرائيلي،  واحل�شار  الفقر  بفعل 
ال�شحية،  املعي�شة  �شبل  اإىل  تفتقر  و�شكنية  ب�شرية 
ُي�شجل  الالجئني،  حياة  يف  القت�شادي  الو�شع  واأن 
انحدارا م�شتمرا، وحادا ُيو�شف باأنه الأكرث “بوؤ�شا” 

يف العامل.
ووفقا لـ”اأونروا”،  فاإن %70 من �شكان قطاع غزة هم 

من الالجئني، )1.2 مليون لجئ موجود حتت رعاية 
الوكالة الأممية(.

وتقول اإن هذا الرقم �شيزيد اإىل 1.5 مليون يف العام 
.)2020

لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  عن  �شادر  تقرير  وك�شف 
الفل�شطيني )حكومي(، يف يونيو/حزيران املا�شي اأن 
تبلغ  الالجئني،  الأفراد  فل�شطني بني  الفقر يف  ن�شبة 

.31.2%
اإىل  املائل  “الرمادي  لونه  حتول  جدار  من  وبالقرب 
ما  بف�شل  فنية،  بلوحة  اأ�شبه  هو  ما  اإىل  الأ�شود” 
اندجمت  اللون  برتقالية  “زهور”  من  عليه  ارت�شم 
�شغرية” تدلت  “�شجرة  �شكلت  خ�شراء،  خطوط  مع 
من اأ�شفل �شباك حديدي متهالك، يقف طفالن، وهما 

يلوحان بفرح.
يقول اأحدهم وا�شمه “ن�شال” )11 عاما(، اإنه �شعيد 
ل  وي�شيف:”  خمتلفة،  بحلة  منزله  بروؤية  جدا 

اأ�شدق نف�شي، لقد اأ�شبح املكان جميال”.
الأدراج  وعتبات  املخيم،  اأر�شيات  من  الألوان  ونالت 
اإطارات  وا�شطفت  والأمكنة،  البيوت  بني  الوا�شلة 
يعيد  م�شهٍد  يف  الزهو  عليها  ُعلقت  “خ�شبية” ملونة 
عبد  داليا  تقول  كما  البائ�س  للمخيم  والأمل  احلياة 
فنانا   30 نحو  اأطلقها  التي  املبادرة  من�شقة  الرحمن، 

وحملت ا�شم “غزة اأحلى”.
اإّنهم  الأنا�شول،  لوكالة  الرحمن  عبد  وت�شيف 
ا�شتخدموا األوانا زاهية، اأهمها )الربتقايل، والزهري، 
بيوت  جدران  لتلوين  الفاحت(  والأخ�شر  والأ�شفر، 

و�شوارع املخيم، وحتى اأر�شياته.
من  )بدعم  املبادرة  هذه  خالل  من  اأردنا  وتتابع:” 
اجلدران،  نلون  اأن  الفل�شطينية(،  باديكو  �شركة 
باحلياة، اأن نقول لإ�شرائيل التي تلون غزة بال�شواد، 
الزهور على هذا املخيم  واإن  اإننا �شعب يريد احلياة، 

�شتهزم املوت واحل�شار”.
ومنذ منت�شف ال�شهر املا�شي، وري�شة الفنانني تتوا�شل 
اإىل  و�شول  احلايل،  ال�شهر  نهاية  اإىل  و�شت�شتمر 

الرحمن. عبد  ت�شيف  بالفرح” كما  ي�شع  “خميم 
ي�شري  وهو  م�شرورا  بدا  اأعوام(  بكر)9  رائد  الطفل 
بالقرب من جدار، ُنق�شت عليه “الزهور” و”الفرا�شات 

امللونة”.
ويقول بكر لـ”الأنا�شول”:” بدي )اأريد( يلونوا كمان 
)اأي�شا( الدور )البيوت( من جوا )الداخل(، ونعي�س 

يف �شالم وبدون فقر ول جوع .
 ?80 فاإن  دولية،  موؤ�ش�شات  اأعدتها  لتقارير  ووفقا 
الفقر  ب�شبب  يعتمدون،  باتوا  غزة  قطاع  �شكان  من 

والبطالة، على امل�شاعدات الدولية من اأجل العي�س.
موؤمتر  منظمة  عن  ال�شادر  ال�شنوي،  التقرير  وقال 
مطلع  “الأونكتاد”،  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم 
ت�شبح  قد  غزة  اإن  املا�شي،  اأكتوبر  الأول/  ت�شرين 
2020، خا�شة  لل�شكن قبل عام  منطقة غري �شاحلة 
مع توا�شل الأو�شاع والتطورات القت�شادية احلالية 

يف الرتاجع.
الت�شريعية  النتخابات  يف  حما�س  حركة  فوز  ومنذ 
مطلع عام 2006، تفر�س ال�شلطات الإ�شرائيلية على 

غزة، ح�شارًا خانقًا.
ول ي�شدق الزائرون للمخيم الذي يحتوي على اأ�شهر 
حّولت  خميم  اأمام  اأنهم  غزة،  مدينة  يف  الأ�شواق 
بفعل  “دافئة”،  اإىل  “الباردة”  جدرانه  الألوان 

خيوط هند�شية وزخارف فنية متعددة الأ�شكال.
على  الأخرية  الإ�شرائيلية  احلرب  بعد  وانت�شرت 
قطاع غزة، ظاهرة تلوين جدران الأحياء “ال�شعبية 

الفقرية” يف قطاع غزة.
لتزيني  مبادرة  من  اأكرث  فل�شطينيون  �شبان  ونظم 
ال�شوارع والأحياء، يف خطوة قالوا اإنها تهدف لتلوين 
الأخري”،  الإ�شرائيلي  “العدوان  خلفه  ما  �شواد 
عام  منذ  املفرو�س  “احل�شار”  �شنوات  وتراكمات 

.2007
غزة،  ميناء  �شخور  بتلوين  موؤخرًا  فنانون  وقام 
والبيوت املتنقلة )الكرفانات( ور�شم وجوه �شاحكة، 
على جدران اكت�شب ب�شواد “احل�شار” و اآثار 3 حروب 

�شنتها اإ�شرائيل على القطاع خالل �شت �شنوات فقط.

 ي�شكل اغتيال اللواء جعفر �شعد حمافظ 
هذا  من�شبه  توىل  الذي  عدن  مدينة 
يف  مفخخة  ب�شيارة  ا�شابيع،  ثالثة  قبل 
و”�شخ�شية”  كبرية  نك�شة  التواهي  حي 
للرئي�س عبد ربه من�شور هادي، لي�س لن 
املراقبني له، وامنا  اللواء جعفر من اكرث 
لن هذا الغتيال يعني ان جهود الرئي�س 
اليمني املدعوم من دول التحالف العربي 
يف  المنية  الو�شاع  تثبيت  يف  ال�شعودي 
تواجه  “املوؤقتة”  اجلنوبية  العا�شمة 

�شعوبات كبرية.
ت�شكل  هذه  الغتيال  عملية  توقيت 
احراجا كبريا للرئي�س اليمني اي�شا لنها 
انعقاد  من  ايام  ع�شرة  من  اقل  قبل  تاأتي 
المم  ترعاه  الذي  "جنيف2"،  موؤمتر 
ولد  ا�شماعيل  ال�شيد  ومبعوثها  املتحدة 
لالزمة  �شيا�شي  حل  اىل  للتو�شل  ال�شيخ 
الغتيال  هذا  يعزز  مثلما  اليمنية، 
التحالف  يف  خ�شومه  نف�شه  الوقت  يف 
يراهنون  الذين  ال�شاحلي”  “احلوثي 
يف  المنية  الو�شاع  انهيار  على  دائما 
قوات  ا�شتعادتها  التي  الربع  املحافظات 

وابني  وال�شالع  حلج  وهي  هادي،  الرئي�س 
باأن  العرتاف  من  بد  ل  كان  وان  و�شبوه، 
لي�شت  املحافظات  هذه  على  ال�شيطرة 

كاملة.
هذه  الغتيال  عملية  يف  ما  اخطر  ان 
التابعة  ابني”  عدن  “ولية  تبني  هو 
عن  امل�شوؤولية  ال�شالمية”  لـ”الدولة 
تنفيذها، يف بيان ا�شدرته ون�شرته مواقع 
جهادية عديدة، تابعة او متعاطفة معها، 
قالت فيه “بعملية امنية جرى التخطيط 
لها بدقة مت بف�شل اهلل قتل املرتد، راأ�س 
من  وثمانية  �شعد  حممد  جعفر  الكفر، 
مفخخة  �شيارة  بتفجري  وذلك  مرافقية 
حي  يف  مروره  عند  موكبه  على  مركونة 

التواهي”.
وتنفيذها  العملية  هذه  ان  الوا�شح  فمن 
يوحي  الدقة  من  العالية  الدرجة  بهذه 
يف  المنية  “الدولة” لالجهزة  باخرتاق 
جعفر  اللواء  مكتب  ورمبا  عدن،  مدينة 
به،  املحيطة  ال�شيقة  والدائرة  نف�شه، 
يف  امني  تق�شري  وجود  جانب  اىل  هذا 

الوقت نف�شه.

و�شول “الدولة ال�شالمية” وبهذه القوة 
املفرو�س  من  التي  عدن  حمافظة  اىل 
لوجود  امنا  املحافظات  اكرث  تكون  ان 
�شيئا  فاأل  ي�شكل  فيها،  هادي  الرئي�س 
والقوات  ال�شعودي،  التحالف  لقوات 
 5000 تعدادها  ي�شب  التي  ال�شودانية 
جندي، ومن املفرو�س ان حتقق ال�شتقرار 
جتاوزات  اي  حدوث  ومتنع  المني، 

واعمال اغتيال.
تنظيم  ان  اعتبارنا  يف  و�شعنا  واذا 
قوي  بوجود  يحظى  الم  “القاعدة” 
جنوبية  حمافظات  جانب  اىل  عدن،  يف 
عدة  ونفذ  وح�شرموت،  ابني  مثل  اخرى 
ا�شتهدفت  اغتيال  وعمليات  هجمات 
فان  هادي،  حلكومة  تابعني  م�شوؤولني 

ال�شورة تبدو اكرث قتامة.
وح�شار  �شعبة،  او�شاعا  يعي�س  اليمن 
بري وبحري وجوي خانق، وق�شف جوي 
وار�شي يح�شد ارواح الآلف من البرياء 
وكهرباء  ماء  من  ال�شا�شية  واخلدمات 
عجز  ظل  يف  معدومة،  و�شحة  وتعليم 
جميع الطراف املتورطة يف ال�شراع على 

واحدة  حكومتان،  البالد  ففي  احل�شم، 
يف  واحدة  براأ�شني،  باتت  هادي  للرئي�س 
عدن برئا�شته، والثانية يف ماأرب بزعامة 

نائبه ورئي�س وزرائه خالد بحاح.
هذه  حرفيا  يتكرر  الليبي  ال�شيناريو 
املركزية  فالدولة  اليمن،  يف  اليام 
حادة،  انق�شامات  من  وتعاين  �شعيفة 
امل�شلحة  للميلي�شيات  خا�شعا  بات  والبلد 

واملجتمع  والطياف،  اللوان  كل  من 
الدويل من�شغل بالزمة ال�شورية، وال�شعب 
اليمني، مثل ال�شعب الليبي يدفع الثمن من 
ان  ا�شا�شي  فارق  مع  ابنائه،  وارواح  دمه 
مقتول،  جمموع  حما�شر  اليمني  ال�شعب 

ومن قبل ا�شقاء عرب وم�شلمني لالأ�شف.
اليوم” “راي 
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ال�����ص��ع��ودي..  وال��ت��ح��ال��ف  ه���ادي  للرئي�س  ك��ب��رية  نك�صة  ع���دن  حم��اف��ظ  اغ��ت��ي��ال  ب�”احلياة” يتلون  غ��زة  خميمات  اأف��ق��ر 

اال�صالمية” و”الدولة  االإيرانين  �صّد  منيًعا  ح�صًنا  اإ�صرائيل  تعترب  العربّية  ال�ُصنّية  الدول  معظم  رو�س:  ديني�س 

عبدالكرمي املدي
واأبناء  ال�شيحق،  املا�شي  يف  اليمن  لأبناء 
ما  ال�شعبية(  الدميقراطية  اليمن  )جمهورية 
واأبناء  املجيدة،  14اأكتوبر1962  ثورة  بعد 
واأبناء   ،)2007( العام  بعد  العربي،  اجلنوب 
واأبناء   )2011( العام   يف  ال�شريعة  اأن�شار 
داع�س  واأبناء   )2013( العام  يف  القاعدة 
وتنظيم )الدولة الإ�شالمية( واخلليج يف العام 
وراء  احلداثة،وما  بعد  ما  واأبناء   ،)2015(

الثقوب ال�شوداء يف الأيام القادمة وو..الخ..
حتية طيبة بعد ال�شالم عليكم ..

ثّم اأما بعد :
يف  وجريانكم  واأ�شقاءكم  اأهلكم  اإن  ثقوا 
�شمال  مقدمتهم  ويف  ال�شمالية،  املحافظات 
�شتمه  تتفننون يف  ما  دائمًا  الذي  ال�شمال، هذا 
واأحيانًا  والتو�شوهات،  العاهات  بكل  وو�شمه 
جنوبه  حمافظات  بع�س  اأبناء  معكم  ُي�شاهم 
اأبناء املناطق  و�شاحله وو�شطه، مبن فيهم نحن 
يفتحون  اإليها،�شيظلون  اأنتمي  التي  الو�شطى 
لكم قلوبهم ونفو�شهم وم�شاعرهم وبيوتهم،ولن 

يتغريوا اأبدًا.
املحنة  هذه  ويف  و�شماله،  ال�شمال  اإن  تاأكدوا 
فيها  يغرق  التي  والكارثة  ميننا  يعي�شها  التي 
ومدنه  ذراعيه  فاحتًا  �شيظل  )جنوبكم( 
يف  واحدة  للحظة  ترتددوا  فال  لكم،  وقراه 
اإن )رواف�س(  اإليه، ونقطُع لكم جازمني  النزوح 
احلوثي، وميلي�شياته، و�شيعة )�شالح( وجي�شه، 
كل  يحدث  ومثلما  الدوام،  على  بكم  مرحبون 
)جنوبكم(   من  القادمني  اإخوانهم  مع  يوم 
والورود  بالزوامل   – اأي�شا   – �شي�شتقبلونكم 
بكم  ي�شيقوا  ولن  والرمان،  العنب،  واأغ�شان 
،واأنتم تنجون بجلودكم من �شكاكني )اخلالفة( 
اأحد  روح  فيها  ُتزهق  ل  التي  البالد،  هذه  اإىل 
ون�شائه  باأطفاله  التحر�س  يتم  ول  بالهوية، 
بالهوية اأي�شا، واحلال نف�شه مع عقارات وبيوت 
والغربني  وال�شرقيني  اجلنوبيني  وممتلكات 
فر  وال�شُّ والبي�س  وال�شود  والأجانب  واليمنيني 
وغريهم فكل هذه ل ُتنهب بالهوية ول تت�شادر 

بناء على اللون وال�شكل واللقب.
اأحٌد  القبلي( ل يفعل  هنا يف مناطق )التخلُّف 
ما يفعله اأمام اجلميع بع�ُس ثّواركم و�شبابكم بـ 
اأقدامهم  حتت  تت�شاقط  الذين   ،) )الدحاب�شه 
والرحمة  التعايي�س  قيم  اخلريف  كاأوراق 
بكرامة ورحمة  القتل  ،حتى  والدين  والت�شامح 
،ل ينالهما بني اأيديهم اأي �شمايّل ، فال�شماليون 
ُمدانون  لثواركم،   التابعة  التفتي�س  حماكم  يف 
 – )عفا�س  لـ  وخمربون  ّباط  �شُ باأنهم  جميعًا 
ال�شمايل،  والبطاط  الطماط  فبائع  احلوثي(، 

عربية  و�شاحب  عقيد،  برتبة  خمرب  عندكم 
ومغ�ّشل  مقدم،  برتبة  خمرب  واجلرجري  الب�شل 
الأمن  تتبع  �شرية  قائد  املطعم  يف  ال�شحون 
القومي برتبة نقيب، وبائع القات رئي�س عمليات 
ال�شتخبارات  اأو  اخلا�شة،  القوات  يف  كتيبة 
املفّرغ  واجلندي  عميد،  رتبة  يحمل  الع�شكرية 
من عمله، اأواملتقاعد، الذي يعي�س �شنوات عمره 

الأخرية هو الآخر خمرب بدرجة لواء، وهكذا.
نقول  واألف  وعا�شرة  ثانية  ومرة  هذا  كل  ومع 
تفتح  ال�شمال  و�شمال  �شنعاء  هي  ها  لكم: 
من  يفّر  جنوبي  لكل  اأبنائها  وقلوب  ذراعيها 
ويالت جحيم ثّواركم، والبدلت )الربتقالية( 
و)الزرقاء( التي اأخذت مكانها بقوة يف جنوبكم 

املحرر يف الآونة الأخرية.
اإن  تعلمون  هل  الثائر:  اجلنوب  يف  اأحبابنا 
وبعد  وتغولها،  القبيلة  نفوذ  ومناطق  �شنعاء 
هي  �شارت  عندكم،  يحدث  ُن�شاهده  الذي  كل 
والوحدة  للمدنية  امل�شرق  الوجه  بالفعل، 
للت�شامح  و�شارت، دون غريها، موطنًا  الوطنية، 

والإن�شانية، ومالذًا لكل ميني وغري ميني؟
ويف املقابل، وبكل اأ�شف نقولها: �شارت مدنيتكم 
بط�شًا  مقيمًا،  خوفًا  اأبديًا،  ظالمًا  كربى،  كذبة 

وغدرًا ودماًء وكراهية..
ال�شمال  �شمال  غدا  لقد  نعرتف:  اأن  علينا 
والرجعي  باملتخلف  ت�شفونه  ما  دائما  الذي 
للت�شامح،  ملهمًا  للتعاي�س،  ِقبلًة  ووالخ،  والقبلي 
من  ،حتى  اإن�شان  لأي  موطنًا  للم�شتجري،  مالذًا 
يف  اأهلنا  اأومن   ، الأفريقي  القرن  من  اإليه  جلاأ 
العراق و�شوريا وفل�شطني ،وكل من وطاأت قدمه 
 ، باآمان  فيه  �شيعي�س   ) املتخلف   ( ال�شمال  هذا 
و�شييجد الطماأنينة وراحة البال ، له ما لغريه 

من النا�س وعليه ما عليهم.
واأبني  وحلج  عدن  اأبناء  يا   – هنا  التعايي�س 
وح�شرموت و�شبوة – هو عنوان ال�شمال ، مبداأ 
، ا�شاألوا كل جنوبي،  القبيلة ثقافتها الرا�شخة 
كل �شافعي وتعزي ورميي واإّبي وتهامي وو�شابي 
هذه  ي�شكن  واإ�شماعيلي  و�شويف  وح�شرمي 
املناطقي  حراككم  خطاب  حولها  التي  املناطق 
للجهل  وم�شدر   ، وجحيم  غول  اإىل  والعن�شري 
والتخلف والكراهية ، ا�شاألوهم :كيف يعي�شون 
وحجة  و�شعدة  وعمران  و�شنعاء  �شنحان  يف 
وغريها ، هل قد �شمع اأحدهم  يومًا اأن مواطنًا 
اأو  ، ُقِتيل  على خلفية مناطقية  جنوبيًا ، مثاًل 
على  ما  مواطن  اأموال  ُنهبت  قد  هل   ، مذهبية 
بيت  اقتحام  مت  قد  هل   ، مناطقية  خلفية 
اأو حتى كائن ف�شائي  اأو �شافعي  مواطن جنوبي 
بطريق  اجلغرافيا  هذه  يف  الطائر  طبقه  هبط 
الن�شاء  على  الأعتداء  مت  قد  هل   ، الغلط 

وال�شوارع  والأحياء  الأ�شواق  يف  وم�شايقتهن 
ينتمني  اأو  جنوبيات  ،كونهن  واملدار�س  العامة 
ف�شل  مت  قد  هل   ، معينة  ومنطقة  معني  ملذهب 
لأنه  عليه  والت�شييق  معاقبته  حتى  اأو  موظف 
قد  هل   ، جّني  حّتى  اأو   ، �شافعي  اأو  جنوبي 
قد  �شجائر  ولعة  حتى  ،اأو  �شيارة  اإن  �شمعتم 
ُنهبت على هوؤلء لذات ال�شبب ، وهل قد �شمعتم 
بل يف �شنعاء  اإن مواطنًا جنوبيًا تقطعت به ال�شُّ
اأو  �شيارة  يجد  ومل  ذمار  اأو  اإب  اأو  عمران  اأو 
اأو فرزة موا�شالت تنقذه  مركبة يف طريق عام 
وقتله لأن  ُيريدون خطفه  الذين  من مطارديه 
عربيته لي�شت بعربيتهم ول�شانه لي�س بل�شانهم ؟
ترك  جنوبيًا  مواطنًا  اإن  �شمعتم  قد  وهل 
ال�شمالية )  القبيلة  اأمواله وحقوقه لدى هذه 
م�شادرتها  متت  وقد  ما  يوم  يف  وعاد  املتخلفة( 
تقدير  ،كاأقل  اأو   ، بعدها  من  حياته  وم�شادرة 
عدة  والتعذيب  والإخفاء  باخلطف  اإكرامه 
اإليهم،  العودة  اأ�شتطاع  اإن  اأهله،  ليجده  اأ�شهر 

وقد فقد بع�س حوا�شه ولّب عقله ؟
مع  وال�شدق  للحقيقة  انحازوا  عليكم  باهلل 
�شمعتم  قد  ثانيًا:هل  النف�س  ومع  اأوًل:   اهلل 
، �شواء كانت تتبع القبيلة  اأمنية هنا  اإن نقطة 
، اأو امليلي�شات اأو الأمن، اأوغريه قد هتكت ِعر�س 
اإمراأة اأو عائلة جنوبية مرت من هذه النقطة اأو 
تلك ، وهل قد �شمعتم، من قبل العام )1990( 
اإن طالبًا يف مدار�س وجامعات ومعاهد  اأو بعده 
،بحّجة   ) املتخلفة  ال�شمالية)  القبيلة  هذه 
التحّر�س  ،مت  �شكلهم   اأو  املناطقية  خلفياتهم 
يخجل  باألفاظ  ونعتهم  عليهم  والت�شييق  بهم 
هذه  لرتك  مثال،  بهم،  تدفع  ذكرها،  من  املرء 

املوؤ�ش�شات التعليمية ومغادرة البالد ؟
اأبناء  يا   – هاهم  ذلك  كل  ومع  لذلك   ونظرًا 
ال�شمال  اأبناء  من  اإخوانكم   – احلّر   اجلنوب 
ون بكم دائما،كمواطنيني  و�شمال �شماله  ُيرحبُّ
جنوبيني  وكعرب   ، ذلك  منكم  اأراد  ملن  مينيني 
اأو  مينيني  وغري   ، ذلك  منكم  اأراد  ملن  اأقحاح 
جنوبيني اأوحتى عرب ، ملن اراد منكم ذلك اأي�شا 

.
ووافر   ، التحايا  خال�س  بقبول  وتف�شلوا  هذا 

الوّد وال�شالم .
التوقيع:

ميني. – مواطن 
 – الديانة : م�شلم .
. �شافعي  – املذهب: 

-عنوان ال�شكن : �شمال ال�شمال.
 -املوطن الأ�شلي:  مناطق اليمن الو�شطى.

كاتب ميني

العربي”! “اجلنوب  الأب�����ن�����اء  ال���ي���م���ن���ي..  ال�������ص���م���ال  ����ص���م���ال  م����ن  اخلالفات ال�صعودية االإيرانية ترخي بظاللها على “اأوبك”ر����ص���ال���ة 
الوليات  انتاج  ارتفاع  اأن  مراقبون  يرى 
�شُيفقد  للنفط،  ورو�شيا  الأمريكية  املتحدة 
للنفط )اأوبك( قوتها  امل�شدرة  الدول  منظمة 
يف  املنظمة  تردد  واأن  العاملية،  الأ�شواق  يف 
يوؤدي  قد  الأخري،  اجتماعها  خالل  قراراتها، 

يتحول  وقد  املجموعة،  داخل  وال�شعودية،  اإيران  بني  جديد  �شراع  اإىل 
هذا ال�شراع اإىل �شدام اإقليمي بينهما.

النم�شاوية،  بالعا�شمة  عقد  الذي  الأخري،  اجتماعها  يف  املنظمة  وف�شلت 
30 مليون  فيينا، اجلمعة املا�شية، من حتديد �شقف ر�شمي لالنتاج بنحو 
 31.4 الأ�شهر الأخرية  الفعلي لأوبك يف  بلغ النتاج  برميل يوميًا، حيث 

مليون برميل يوميًا.
ويعتقد مراقبون، اأن قيام ال�شعودية والعراق بزيادة انتاج النفط ب�شكل 
الآونة  يف  “وظيفتها”  للمنظمة  الر�شمي  النتاج  �شقف  اأفقد  منفرد، 
الذي  اجتماعها  اإىل  ال�شقف  قرار  يف  البت  تاأجيل  اإىل  ودفعها  الأخرية، 

�شيعقد يف �شهر يونيو/ حزيران املقبل.
الو�شع،  باأن هذا  لالأنا�شول، عن اعتقادهم  واأعرب خرباء يف ت�شريحات 
انق�شامات  اإىل  ويوؤدي  الإيرانية،  ال�شعودية  العالقات  يف  التوتر  �شيزيد 

داخل املنظمة. 
لالأبحاث  ري�شك”  “ميا  موؤ�ش�شة  يف  اخلبري  ويدر�شوفن”،  “كرييل  واأكد 
كيانها  اأفقدها  قراراتها،  يف  املنظمة  تردد  اأن  املتحدة،  الوليات  ومقرها 
التي تعد  ال�شعودية،  لقوة  ت�شكل تهديدًا  اإيران  وباتت  واملتكامل،  املتحد 
اأكرب نفوذ داخل منظمة  �شمن اأكرب م�شدري النفط يف العامل، و�شاحبة 

اأوبك باإنتاج يومي يبلغ 10.3 مليون برميل.
قبل  النتاج،  بخف�س  ترغب  كانت  التي  الدول،  اأن  ويدر�شوفن  واأ�شار 
التي تدافع عن  لل�شعودية،  ما  املنظمة الأخري، خ�شعت بطريقة  اجتماع 

بقاء الأ�شعار منخف�شة.
توجهها،  اأو  املنظمة  يف  توؤثر  اأن  لل�شعوية  تريد  ل  “اإيران  اأن  واأ�شاف 
الأخرى،  والدول  فنزويال  مثل  النتاج،  املتو�شطة  الدول  مع  و�شتعمل 
من  ح�شتها  وزيادة  النفط،  اأ�شعار  رفع  بهدف  املنظمة،  انتاج  خف�س  على 

النتاج”.
انخفا�س  واحتمال  العاملي،  القت�شاد  منو  بطء  اإىل  ويدر�شوفن  وتطرق 
قال:  حيث  املقبل،  العام  العاملي  امل�شتوى  على  اخلام  النفط  على  الطلب 
داخل  النزاع  اإىل  والريا�س  طهران  حكومتي  يدفع  قد  الو�شع،  “هذا 

املنظمة ولحقًا قد يتطور اإىل �شدام �شيا�شي واأمني يف املنطقة”.
اإيران،  “اململكة العربية مل ترغب يومًا اأن ُترفع العقوبات عن  اأن،  واأكد 
ويف حال ح�شول مواجهة بينهما داخل املنظمة، قد تتحول هذا املواجهة 

اإىل �شدام يف املنطقة”.
ت�شكو  جهة  فمن  عدة،  حتديات  ال�شعودية  العربية  اململكة  وتواجه 
يف  مناف�شتها  قوة  بزيادة  رو�شيا  قيام  اأخرى،  جهة  ومن  اأوبك،  �شعف  من 

الأ�شواق، رغم انخفا�س اأ�شعار النفط.
ال�شيف  النتاج،  ورو�شيا حول خف�س  املنظمة  مباحثات بني  ف�شل  وعقب 
 10.7 اإىل م�شتوى قيا�شي، ليبلغ  املا�شي، رفعت رو�شيا من انتاجها للنفط 

مليون برميل.
"كابيتال  �شركة  يف  الباحثة  اأرمولنكو”  “ليزا  اأ�شارت  جهتها،  من 
اإىل ه�شا�شة القت�شاد الرو�شي و�شعف بنيته  اإكونوميك�س" الربيطانية، 
والت�شخم  امليزانية  عجز  “اإن  م�شيفة:  النفط،  اأ�شعار  انخفا�س  ب�شبب 
وانخفا�س اأ�شعار النفط وبطء النمو واملخاطر ال�شيا�شية هي عوامل ت�شري 

اإىل اأن منو القت�شاد الرو�شي �شيكون بطيئًا اأي�شًا العام املقبل”.

بالتفكري  ال��غ��رب  ي��ط��ال��ب  االأمل�����اين  اخل�����ص��ر  ح���زب 
ال�صعودية ع��ل��ى  اق��ت�����ص��ادي��ة  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  يف 

اأ(- طالب رئي�س الكتلة الربملانية حلزب  ـ )د ب  زاربروكن/برلني  
اخل�شر الأملاين املعار�س، اأنطون هوفرايرت، الغرب بالتفكري يف فر�س 

عقوبات اقت�شادية على ال�شعودية.
ت�شايتوجن”  “زاربروكر  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  هوفرايرت  وقال 
فيها  يتعر�س  اإ�شالمية،  ديكتاتورية  فقط  لي�شت  “اإنها   : الأملانية 
اأي�شا  املخالفون للراأي ب�شدة للقمع وحتى للقتل. ال�شعودية تدعم 

الإيديولوجية الإ�شالمية باأموال كثرية يف جميع اأنحاء العامل”.
النزاع  حل  يف  ال�شعودية  اإىل  للحاجة  نظرا  اأنه  هوفرايرت  واأكد 
القيادة  مع  حوار  اإجراء  املقابل  يف  يتعني  العربية،  املنطقة  يف 
اإذا مل  “لكن  الريا�س من ت�شرفها”، وقال:  “حتى تغري  ال�شعودية 
يحدث ذلك، فيتعني على الغرب التفكري بجدية يف فر�س عقوبات 

اقت�شادية عليها”.
القت�شاد  ووزير  مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة  نائب  اأن  يذكر 
ال�شرتاكي  للحزب  الربملانية  الكتلة  ورئي�س  جابريل،  زيجمار 
الدميقراطي ال�شريك يف الئتالف احلاكم يف اأملانيا توما�س اأوبرمان، 
دعم  من  وحذرا  اجلاري،  الأ�شبوع  مطلع  لل�شعودية  انتقادات  وجها 

ال�شعودية ملتطرفني اإ�شالميني ماليا يف اأملانيا اأي�شا.

ال�شراع  يبدو  الأو�شط  ال�شرق  يف  املرء  نظر  حيثما 
وال�شطراب منت�شرين. فنظام الدولة العربّية بحّد 
)الدولة  تنظيم  يتحّدى  اإْذ  لالعتداء،  عر�شًة  ذاته 
ال�شيعة.  كّل  ويرف�س  عربّي  نظام  كل  ال�شالمية( 
�شلطة  فريف�شون  ال�شيعة،  من  اأتباعها  كما  اإيران  اأّما 
بالتايل،  ال�شنة،  عليها  يهيمن  التي  العربّية  الدول 
فاإّن فهم طبيعة التهديدات وما ي�شكل حقيقة �شراًعا 
حول من �شيتوىّل حتديد هوية املنطقة وت�شكيلها، هو 
ونظًرا  ناجحة.  اإ�شرتاتيجّية  لو�شع  الأول  ال�شرط 
اإ�شرائيل  �شتتخذ  املنطقة،  بها  متر  التي  للظروف 
ال�شرق  دول  بقية  مع  �شارٍخ  ب�شكٍل  ا  متناق�شً موقًفا 
الأو�شط، و�شت�شتمر يف كونها �شريًكا طبيعًيا لأمريكا، 
املنطقة،  يف  الوحيدة  الدميقراطية  هي  فاإ�شرائيل 
هذا ما جاء يف مقّدمة الدرا�شة اجلديدة التي ن�شرها 
الدبلوما�شّي الأمريكّي ال�شابق دني�س رو�س على موقع 

وا�شنطن”. “معهد 
 ولفت اإىل اأّن عرب النظر يف كتابه اجلديد، “حمكوم 
املتحدة  الوليات  بني  العالقة  اإىل  بالنجاح  عليه 
واإ�شرائيل من عهد الرئي�س هاري ترومان و�شوًل اإىل 
كّل  اأّن  وا�شًحا  اأ�شبح  اأوباما”،  باراك  الرئي�س  عهد 
اإدارة �شملت ثالث فر�شيات مرتابطة ثابتة يف جهاز 
عن  بنف�شها  وا�شنطن  ناأت  اإذا  اأوًل،  الوطني.  الأمن 
اإ�شرائيل �شتك�شب العرب اإىل �شفها. ثانًيا، اإذا تعاونت 
اأرادت  ذا  وثالًثا  العرب.  تعاون  �شتفقد  اإ�شرائيل،  مع 
تغيري موقفها يف املنطقة، وتغيري املنطقة بحّد ذاتها، 
الفل�شطينّي،  الإ�شرائيلّي  ال�شراع  حّل  من  لها  بّد  ل 
وجزم رو�س اأّن هذه الفرتا�شات الثالثة خاطئة من 

الأ�شا�س.
مع  التعاون  باأّن  الأوىل،  الفر�شية  اإىل  بالن�شبة 
اإ�شرائيل �شُيفقد اأمريكا عالقاتها مع العرب خاطًئا. 
تقدم  اإدارة  اأول  كانت  كندي  جون  الرئي�س  فاإدارة 
واجه  وقد  اإ�شرائيل.  اإىل  احلديثة  الأ�شلحة 
اإدارته  داخل  من  كبرية  معار�شة  الأمريكي  الرئي�س 
دين  خارجيته،  وزير  اعترب  اإذ  اخلطوة،  هذه  على 
اأن  اإ�شرائيل من �شاأنه  اأن توفري الأ�شلحة اإىل  را�شك، 
بعالقة  ج�شيمة  اأ�شراًرا  تلحق  رهيبة  �شابقة  ي�شكل 

العهد  ويل  لقائه  عند  لكن  العرب.  مع  وا�شنطن 
ال�شعودي الأمري في�شل بن عبد العزيز يف نف�س اليوم 
الذي ت�شرب فيه خرب بيع الأ�شلحة، رّكز ويل العهد 
ولي�س  النا�شر  عبد  من  بدعم  اليمن  يف  انقالب  على 
ببيعها  املتحدة  الوليات  قامت  التي  الأ�شلحة  على 
تهديًدا  ي�شكل  قوله  وفق  فالأمر،  اإ�شرائيل.  اإىل 
وال�شمانات  الأ�شلحة  اإىل  بحاجة  وهي  لل�شعودية 
الأمريكية. وبعد اأ�شبوع، عندما التقى في�شل بكندي 
م�شر  على  ًبا  ٌمن�شّ العهد  ويل  اهتمام  بقي  م�شر  يف 
اأمريكا  تقارب  باأن  مو�شًحا  اإ�شرائيل،  على  ولي�س 
جتاه م�شر وامل�شاعدة القت�شادية التي تقدمها اإليها 
ت�شكل تهديًدا للمنطقة، ومّرًة اأخرى، طلب في�شل من 
بالأمن  واللتزام  الأ�شلحة  على  احل�شول  وا�شنطن 

ال�شعودّي.
التي  واحلجج  نف�شه،  يعيد  التاريخ  اأّن  رو�س  وراأى 
امللك  قدمها  التي  نف�شها  هي  لكندي  في�شل  قدمها 
وامللك  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الراحل  ال�شعودي 
حول  اأوباما  للرئي�س  العزيز  عبد  بن  �شلمان  احلايل 
اإيران. فقد �شددت ال�شعودية ودول اخلليج الأخرى 
مع  اأوباما  اإدارة  انخراط  اإزاء  قلقها  على  مراًرا 
العقوبات  تخفيف  عن  املرتتبة  والعواقب  اإيران 
الإيرانية.  النووية  ال�شفقة  عن  �شينجم  الذي 
دولة  ت�شتفيد  اأن  ال�شعوديون  يخ�شى  جديد،  من 
الإقليمي،  ال�شعيد  على  للمتاعب  مثرية  يعتربونها 
احلايل،  الوقت  يف  واإيران  ال�شتينيات  يف  م�شر  كما 
اأّن  على  رو�س  و�شّدّد  املتحدة.  الوليات  م�شاركة  من 
القادة  اأولويات  قراأت  الأمريكّية  الإدارات  جميع 
بل  اإ�شرائيل،  لي�س  فالأولوية  خاطئ.  ب�شكل  العرب 
اأمنهم وا�شتمرارهم. فاملناف�شون الإقليميون ي�شكلون 
على  يعتمدون  وهم  بها،  ين�شغلون  التي  التهديدات 
لن  فاإّنهم  ذلك،  اإىل  ونظًرا  اأمنهم،  ل�شمان  وا�شنطن 
وعالقة  اأمريكا  مع  عالقتهم  بني  ما  يوًما  يربطوا 

وا�شنطن مع اإ�شرائيل.
هي  وا�شنطن  م�شداقية  فاإّن  احلقيقة،  يف  اأّنه  وتابع 
اأقل  هي  وا�شنطن  اأّن  اعتربوا  ما  فاإذا  تهمهم،  التي 
فاإّن  اليوم،  ما  حد  اإىل  يفعلونه  ما  وهو  موثوقية، 

اأمريكا  مع  عالقاتهم  على  �شيوؤثر  الذي  هو  ذلك 
يف  اخللل  وا�شنطن  ترى  وهنا  لها.  وا�شتجابتهم 
الفل�شطينّي  ال�شراع  مركزية  اأْي  الأخرية،  الفر�شية 
ول  منه،  وا�شنطن  وموقف  املنطقة  يف  الإ�شرائيلّي 
يوؤثر  ال�شراع  هذا  اأّن  العرب  الزعماء  معظم  يرى 
يف  اإّنه  قائاًل  رو�س  وتابع  اأمنهم.  على  جذري  ب�شكل 
ُيوّجه  وا�شٍح  مفهوٍم  اإىل  بحاجة  وا�شنطن  البداية، 
هزمية  تبدو  اأن  الطبيعي  فمن  اإ�شرتاتيجيتها. 
اأولوياتها،  راأ�س  على  ال�شالمية”  “الدولة  تنظيم 
ولكن لتحقيق ذلك حتتاج اأمريكا اإىل الدول ال�شنية، 
على  القادرة  وحدها  هي  ال�شنية  والع�شائر  فالدول 
ت�شويه �شمعة “الدولة ال�شالمية”، مو�شًحا اأّن ذلك 
ي�شتبعد ال�شراكة مع الأ�شد اأو الإيرانيني يف �شورّية، 
حتى فيما ت�شعى وا�شنطن اإىل بناء النفوذ اجلماعّي 
التي  ال�شيا�شّية  العملية  لت�شكيل  الواقع  اأر�س  على 
�شتوؤّدي يف مرحلة ما اإىل و�شع نهاية للحرب الأهلية.

ومن املفارقات، اأ�شاف رو�س، اأّن معظم الدول ال�ُشنّية 
اإ�شرائيل باعتبارها ح�شًنا  العربّية تنظر اليوم اإىل 
الإ�شالمية”  و”الدولة  الإيرانيني  من  كل  �شّد  منيًعا 
واجلماعات التي تزعم الولء لها. ويف حني اأنها قد 
ا اإىل حٍد كبرٍي، نظًرا  تبقي تعاونها مع اإ�شرائيل �شريًّ
اإىل احل�شا�شيات ال�شعبية حول الق�شية الفل�شطينية، 
فاإّن نطاق ما تقوم به اإ�شرائيل الآن مع عدد من الدول 

العربية يف جمال الأمن مل ي�شبق له مثيل.
املجالت  اأحد  يربز  هنا  القول:  اإىل  رو�س  وخُل�س 
اأْن ت�شدد وا�شنطن عليه، ل �شيما بالنظر  التي يجب 
اإىل قيمته يف اإقناع اأ�شدقائها التقليديني يف املنطقة 
فاإثبات  تقلقهم،  التي  للتهديدات  تفهًما  اأكرث  باأّنها 
�شُت�شّهل  اأمور  الأمريكّية،  املوثوقية  وا�شتعادة  ذلك 
يف  الإقليميني  �شركائها  من  اأمريكا  مطالب  زيادة  من 
مواجهة “الدولة ال�شالمية” واأفعال اإيران الهادفة 
اإىل زعزعة ال�شتقرار يف املنطقة. ويف نهاية املطاف، 
يف  وا�شنطن  �شللت  التي  الفر�شيات  ف�شح  ُي�شّكل 
اإ�شرتاتيجّية، على  اأّي  املنطقة اأمر ل بّد منه لنجاح 

حّد تعبريه.
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رون�����ال�����دو ي���ع���ت���دي ع���ل���ى م���را����ص���ل ت��ل��ف��زي��وين

مدريد  ريال  مهاجم  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  اقدم  ـ  مدريد 
اخل�شارة  عن  املرا�شلني  اأحد  �شاأله  عندما  بقوة  النفعال  على  الإ�شباين 
املرحلة  يف  بر�شلونة  التقليدي  الغرمي  اأمام  الكال�شيكو  مباراة  يف  الثقيلة 

الثانية ع�شرة من الدوري ال�شباين.
ملعب  بوابات  وامام  اللكرتونية،  املواقع  عرب  انت�شر  الذي  الفيديو  ويف 
تدريبات ريال مدريد توقف رونالدو ب�شيارته خارجا يوم الثنني للتقاط 
على  التلفزيوين  املرا�شل  اقدم  عندها  اجلماهري،  مع  التذكارية  ال�شور 
�شوؤاله عن الهزمية التي تعر�س لها فريقه برباعية نظيفة اأمام بر�شلونة 
ال�شبت املا�شي، وموقف مدرب الفريق امللكي رافائيل بينيتيز من البقاء يف 
النادي، المر الذي اأثار غ�شب النجم الربتغايل وقام بدفع امليكروفون يف 

وجه املرا�شل، قبل اأن ينطلق ب�شيارته م�شرعا.
غرميه  مع  الكال�شيكو  مباراة  يف  متوا�شعا  اداء  قدم  رونالدو  ان  يذكر 
بر�شلونة الذي اكت�شحه برباعية نظيفة يف عقر داره يف �شانتياغو برنابيو، 
و�شط تقارير تتحدث عن اأن النجم الربتغايل طالب عقب اخل�شارة برحيل 

املدرب رافائيل بنيتيز عن امللكي، مهددا باأنه يف حال بقائه �شريحل هو.
وكان الربتغايل كري�شتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خري ادارة النادي 
بينه وبني املدير الفني للفريق رافائيل بنيتيز، بح�شب ما ا�شارت لغازيتا 
ديللو �شبورت، وذلك عقب خ�شارة ريال مدريد الثقيلة �شفر – 4 اأمام غرميه 
التقليدي بر�شلونة يف مباراة الكال�شيكو، برحيل بنيتيز، مهددا باأنه يف حال 

بقائه �شريحل هو.
وتوجه رونالدو اىل رئي�س النادي فلورنتينو برييز عقب اخل�شارة، قائال: 

اإما اأنا اأو بنيتيز.

اعالن ال�صح�ب ال�صرك�ت واملحالت
اىل ا�صح�ب ال�صرك�ت واملحالت الذين يبحثون عن ايدي ع�مله

يتوفر لدين� عم�ل مهرة وا�صح�ب خربة وج�هزون للعمل
على من يرغب من ا�صح�ب ال�صرك�ت واملحالت االت�ص�ل مع

غربة نيوز على ه�تف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

هنا انت يف وطنك ول�صت يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�صاعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�صيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���الن���ات���ك���م 
������ص�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����راح����ات����ك����م

انتهت احداث اجلولة ما قبل االخرية 
دوري  مل�سابقة  املجموعات  دور  من 
اقيمت  والتي  القدم،  لكرة  اأوروبا  اأبطال 
واالربعاء،  الثالثاء  يومي  مدار  على 
حيث حجزت فرق جديدة بطاقة العبور 
غادرت  واخرى  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
حتديد  تنتظر  ومثلها  مبكرا  امل�سابقة 

م�سريها.
ت�سجيل  اخلام�سة  اجلولة  و�سهدت 
مدار  على  لعبت  مباراة   16 يف  هدفا   54
هدف   3.37 مبعدل  املا�سيني  اليومني 
تهديفي  رقم  وهو  الواحدة،  املباراة  يف 
اأنخيل  االرجنتيني  متكن  كما  مثايل، 
جريمان  �سان  باري�س  جناح  ماريا  دي 
الفرن�سي من ت�سجيل الهدف رقم 7 اآالف 
يف تاريخ دوري االأبطال، يف مباراة انتهت 
بفوز فريقه بخما�سية نظيفة على م�سيفه 

ماملو ال�سويدي.
لكم  يطالع  التايل،   التقرير  �سياق  ويف 
اأبرز النتائج امل�ستخل�سة واالحداث التي 
م�سابقة  من  اخلام�سة  اجلولة  �سهدتها 

الت�سامبيونز ليغ:
ويفقد  يرتنح  مدريد  ريال   –

“عذرية” �سباكه
يقدم  مدريد  ريال  فريق  يزال  ال   
املدرب  قيادة  حتت  متذبذبة  عرو�سا 
مل  حيث  بينيتيز،  رافاييل  اال�سباين 
تقدمه  على  احلفاظ  الفريق  ي�ستطع 
دوني�ستيك  �ساختار  امام  اهداف  باأربعة 
االر�س  ا�سحاب  ليعود  االوكراين، 
ويذللوا الفارق اإىل هدف يف مباراة انتهت 
بفوز املريينغي 4-3، والذي �سمن تاأهله 

لدور ال�ستة ع�سر قبل مواجهة �ساختار.
ريال  فعل  رّدة  يرتّقب  كان  اجلميع 
م�ساحلة  اإىل  يرنو  كان  الذي  مدريد، 
جماهريه بفوز كبري يرافقة اداء �ساحر، 
متاما  خمالفة  جاءت  احلقيقة  اأن  اإال 
من  مدريد  ريال  جترد  حيث  للتمّنيات، 
اآخر 20  بال هوادة يف  البطل وظهر  ثوب 
دقيقة من املباراة، خا�سة واأن االج�سام 
الثابتة دانيلو وكرو�س اعادا احياء كارثة 
الكال�سيكو لدى م�ساركتهما، كما فقد ريال 
مدريد عذرية �سباكه مع وجود احلار�س 
يلبي  ال  الذي  كا�سيا،  كيكو  “اليافع 
ومتكن  مدريد،  ريال  ع�ساق  طموحات 
لوكا مودريت�س من ت�سجيل اأول هدف له 
مع ريال مدريد من داخل منطقة اجلزاء 
اأهداف من خارجها، فيما  بعد ت�سجيل 7 
اآخر مباراة تلقى فيها ريال مدريد  كانت 
برو�سيا  �سد  الثاين  ال�سوط  يف  اأهداف   3
الت�سامبيونز  نهائي  ن�سف  يف  دورمتوند 

ليغ مو�سم 2013-2012.
روما “msn” ي�سرب  – اع�سار 

متكن بر�سلونة اال�سباين من نقل تفوقه 
دّك  بعدما  االوروبية  القارة  اإىل  املحلي 
�سباك ذئاب روما ب�سدا�سية على )الكامب 
الهجومي  الثالثي  ا�ستطاع  حيث  نو(، 
لرب�سلونة من ت�سجيل 121 هدفا يف كافة 
 43 منها  احلايل،  العام  خالل  امل�سابقات 
ملي�سي و39 لنيمار و39 اأي�سا ل�سواريز، 
خملفني ورائهم ا�سرارا ج�سيمة يف �سباك 

اخل�سوم.
تفّوق  قد  الكتالوين  النادي  وكان 

برباعية  الكال�سيكو  يف  مدريد  ريال  على 
اأن يواجه روما بعدها بثالثة  نظيفة قبل 
من  د�ستة  بن�سف  �سباكه  وي�سرب  ايام 
 – بر�سلونة  ا�ستمر  ما  واذا  االهداف، 
والذي   – املا�سي  املو�سم  اللقب  حامل 
على  موا�سمه،  اف�سل  من  واحدا  يعي�س 
التتويج  من  �سيتمّكن  فاإنه  الن�سق  هذا 
بالنجمة ال�ساد�سة يف امل�سابقة االوروبية 
بعدما جنح بحجز بطاقة العبور اإىل ثمن 

النهائي رغم تبقي جولة.
�سخ�سيته  يفقد  يونايتد  – مان�س�سرت 

يف االبطال
يف  نعام   .. الربميريليج  يف  “ا�سود   
اوروبا”، جملة تعرب عن الو�سع احلايل 
عند  االجنليزية  الفرق  تعي�سه  الذي 
اوروبا  اأبطال  دوري  بطولة  يف  امل�ساركة 
مان�س�سرت  على  وبالرتكيز  القدم،  لكرة 
�سخ�سيته  فقد  الفريق  اأن  جند  يونايتد، 
عن  يبحث  وبات  الت�سامبيونزليغ  يف 
واالخرية  ال�ساد�سة  اجلولة  يف  التاأهل 
التعادل  بعد  االملاين  فولف�سبورغ  امام 
ال�سلبي على ار�سه “اولد ترافورد” امام 

اآيندهوفن الهولندي.
مو�سم  اإىل  قلياًل  بالذاكرة  عدنا  ولو 
مان�س�سرت  فيه  الذي خرج   2012/2011
اأبطال  دوري  بطولة  من  يونايتد 
ب�سبب  املجموعات  مرحلة  من  اأوروبا 
للعب  احلمر  ليتجه  ال�سوي�سري  بازل 
هذا  اأن  جند  االوروبي،  الدوري  يف 
رغم  التكرار  من  قريبا  بات  ال�سيناريو 
املاليني املدفوعة من قبل ادارة ال�سياطني 
اإىل  للعودة  املا�سية  ال�سنوات  يف  احلمر 
واجهة االحداث يف اوروبا، عقب الغياب 
الذي كان كارثيا على  املا�سي  يف املو�سم 
ويعد  املقايي�س،  بكل  يونايتد  مان�س�سرت 
الذي  يونايتد،  ملان�س�سرت  التعادل  هذا 
حافظ على نظافة �سباكه للمرة اخلام�سة 
منذ  له  االأول  هو  ملعبه،  يف  التوايل  على 
عام 2010.. فهل ينقذ فان غال نف�سه اوال 
دوري  يف  املبكر  االق�ساء  من  الفريق  ثم 

االبطال عرب بوابة فولف�سبورغ؟.
الطرق  كل   .. وال�سيتي  ا�سبيلية   –

توؤدي اإىل ال�سباك
الرقم  �ساحب  ا�سبيلية،  ي�سعى 
بالدوري  التتويج  مرات  بعدد  القيا�سي 
التاأهل  �سمان  اإىل  مرات،   4 االوروبي 
يف  ليغ”  “الت�سامبيونز  اوروبا  لعرو�س 
حظوظ  كامل  فقد  بعدما  املقبلة  ن�سخته 
ثمن  للدور  التاهل  بطاقة  على  املناف�سة 
النهائي عقب خ�سارته بنتيجة 2-4 امام 
الذي  االملاين،  مون�سنجالدباخ  برو�سيا 
املجموعة  يف  الثالث  املركز  يحتل  بات 
“املهور”،  عن  نقطتني  بفارق  الرابعة 
ف�سل  �سبيلية  فاإن  اهداف   4 وبا�ستقباله 
للمباراة  �سباكه  نظافة  على  احلفاظ  يف 

الثامنة على التوايل يف دوري االأبطال.
�سيتي  مان�س�سرت  فريق  ف�سل  كما 
االجنليزي يف احلفاظ على نظافة �سباكه 
دوري  يف  له  مباراة   20 اآخر  من   19 يف 
�سقط  بعدما  القدم،  لكرة  اوروبا  ابطال 
يف  العجوز  ال�سيدة  امام  نظيف  بهدف 
مباراة لن توؤثر على هوية �ساحبي بطاقة 
العبور اإىل الدور املقبل، حيث بات يحتل 
بفارق  متخلفا  الثاين  املركز  ال�سيتيزينز 
بر�سيد  يوفنتو�س  املت�سدر  عن  نقطتني 
11 نقطة، و�ستحدد اجلولة االخرية بطل 

املجموعة وو�سيفه ب�سكل نهائي.
�سحق  يوا�سل  ميونيخ  بايرن   –
مناف�سيه واآر�سنال يواجه �سبح االق�ساء

الن�سج  قّمة  اإىل  بايرن ميونيخ   و�سل 
للمدرب  الثالث  املو�سم  يف  التكتيكي 
الفريق،  مع  غوارديوال  بيب  اال�سباين 
قّوة عظمى  البافاري  العمالق  بات  حيث 
وكاأنه  العجوز،  القارة  يف  بها  ي�ستهان  ال 
“ت�سونامي” يجرف كل ما يقف يف طريقه 
اليوناين  اوملبياكو�س  �سباك  دّك  بعدما 
املعطيات  وح�سب  نظيفة،  برباعية 
حظا  االوفر  هو  بايرن  اأن  يبدو  احلالية 
بدوري  للتتويج  بر�سلونة  مع  باملنا�سفة 
ا�ستعاد  الفريق  واأن  خا�سة  االبطال، 
بعودة  االطراف  على  ال�ساربة  قوته 
والتعاقد  اال�سابة  من  وريبريي  روبني 

مع الربازيلي دوغال�س كو�ستا.

ت���ق���ري���ر: ب��ر���ص��ل��ون��ة وب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ ي�����دّم�����ران اوروب������ا
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�صيدلية االأفينيو اخل�م�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�ص�راتن� 
جم�نية الخوانن� 

العرب

من االأثنني اىل ال�صبت     ٩ �صب�ح� اىل ٩ م�ص�ءا

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف االأدوية
خدمة ك�ملة للو�صف�ت الطبية

ك�فة انواع االأدوية اجل�هزة وامل�صكن�ت
خدمة قي��س �صغط الدم وفح�س ال�صكري

معدات طبية واجهزة قي��س ال�صكر وال�صغط
جميع انواع العطور وم�صتح�صرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخ�رج الوالي�ت املتحدة 
دفع الفواتري بك�فة انواعه�
تخفي�ص�ت خ��صة للم�صينني
جميع ح�جي�ت االأطف�ل 
طبع وحتمي�س االأفالم 

ا�صع�رن� يف متن�ول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلن�بي

الدكتورط�رق كرب�نالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

و�صتكون الزي�رة االأوىل جم�ن� ... واأهال و�صهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

احل�ئز على�صه�دة البورد االأمريكي
 يف اخت�ص��س تقومي االأ�صن�ن

افتتح عي�دته اجلديدة واملجهزة ب�أحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�ص��س طب االأ�صن�ن - لالطف�ل
افتتحت عي�دته� اجلديدة واملجهزة ب�أحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

مطعم الغيثي
Yemen Restaurant
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الّذي  اليوم  لي�س غريبا على هذا 
يطل نهاره يف لبنان مب�شهد الكاآبة 
نف�شها مع �شائر اأيام الزمن املا�شي 
ت�شري  التي  فاحلياة  واحلا�شر، 
ت�شتفيق  اأن  حتاول  كئيب  ببطء 
اأن  ع�شى  املكلومات  الن�شاء  منها 
املفقودون  اأحبابهن  اإليهن  يرجع 
فيلم  يف  القريب  امل�شتقبل  يف 
“وينن”)اأين هم( فيم�شحن عنهن 

هذا العبء املثقل باجلراح.
�شباب  خمرجون  �شبعة  يجتمع 
من جامعة ال�شيدة لويزة، يف هذا 
العمل الذي ير�شد ق�ش�س يوميات 
6 ن�شاء ينتظرن من فقدوا، وتنتج 
الفيلم موؤ�ش�شة اأميل �شاهني و�شام 
�شيناريو  خباز  ونيكول  حلود 
جائزة  على  ويناف�س  خّباز  جورج 
مهرجان عنابة للفيلم املتو�شطي.

اأن يكون متما�شكا  ويحاول الفيلم 
خطة  اأُعدت  فقد  بعيد  حد  اإىل 
العمل  فريق  قبل  من  اإخراجه 
حدة  على  حياة  كل  بتق�شيم 
الق�شة  يف  الأخري  يف  لتلتقي 
ال�شيناريو  وي�شري  ال�شابعة، 
ترافقه  لآخر  مكاين  حيز  من 
مو�شيقى حمت�شمة ت�شفي حقيقة 
مع  البداية  وكانت  يجري،  ما 
جُت�ّشد  التي  عبود  كارول  املمثلة 
ب�شوؤون  تهتم  جمعية  رئي�شة  دور 
لتنظيم  ت�شتعد  وهي  املفقودين 
من  فيه  ت�شارك  ن�شائي  اعت�شام 
يف  املدينة  و�شط  اأحبابهن  فقدن 

�شاحة التحدي.
املمثلون بنف�س الأ�شماء

بيت  اإىل  الأحداث  وتنتقل 
التي  الأم  ملتقى،  لطيفة  الفنانة 
فقد  الذي  اإبنها  عودة  تنتظر 
�شنة،  ع�شرين  قبل  اختطف  اأو 
املمثالت  وكل  لطيفة  وحتافظ 
اأ�شمائهن  يف هذا العمل على نف�س 
الفريق  احلقيقية وهي دللة من 
حقيقي  جزء  الق�شية  اأن  على 
لأي  يحدث  اأن  له  وميكن  ومعا�س 
يف  ال�شبب  كانوا  ملن  “اإل  كان 

حدوثه”.
املتعبتان  عيناها  لطيفة  وتر�شل 
املوح�س  البيت  نافذة  �شباك  عرب 

كلمات  ذلك،  يف  وت�شحبهما 
فارغ تخاطبه  اإىل كر�شي  موجهة 
جال�س  املفقود  اإبنها  اأن  لو  كما 
اأثناء  معه  الكالم  وي�شتمر  عليه، 
حت�شري وجبة الغذاء لكن ال�شمت 
يب�شط جناحيه على البيت الذي 
اأنطوان،  زوجها  فيها  ي�شاركه 
اأ�شخا�س  لثالثة  وجبات  ثالث 
تعودت  هكذا  خمتطف،  اأحدهم 
قواها  تخور  التي  ال�شامدة  الأم 
كل  ومتزق  عاطفتها  وتنفجر 

الآمال املرجوة.
لطيفة  للفنانة  بحق  �شادق  اأداء 
حني  مرة  الأمل  اإليها  يعود  التي 
يغلق اأنطوان الباب ب�شدة فتخرج 
البيت  اإىل  الداخل  لعّل  م�شرعة 
تعود  لكنها  املفقود،  اإبنها  هو 

خا�شرة.
ونف�س الأوجاع تتكرر يف كل حياة، 
اأحيانا  يتج�شد  الغرتاب  ونف�س 
املمنوع،  احلب  عن  بحثا  كثرية 
مثلما تفعلها كارمن لب�س، التي مل 
تفجر �شرارة لوعتها وبدت تائهة 
على  ج�ّشدته  الذي  امل�شهد  يف 
�شرير زوجها املفقود، وهي تخونه 

مع امليكانيكي املو�ّشم.
اأوجاع  يقلبون  خمتطف  األف   17

ذويهم
�شقف  عبود  بو  ديامان  وترفع 
يف  فتنغم�س  عاليا،  الأداء 
�شخ�شية الفتاة غري ال�شوية التي 

فتبحث يف  م�شلحتها جيدا  تعرف 
ُيعّو�س  حنون  �شدر  عن  مرة  كل 
فتف�شخ  املختطف  والدها  فراق 
ذلك  اإىل  وترجع  هذا  خطوبة 
اأوبريايل  الذي تركته، ويف م�شهد 
ديامان  اأوجاع  ترتاق�س  حزين 
لكن  “التكيال”،  مو�شيقى  على 
خطيبها  على  تتجرب  التي  الفتاة 
كربياءها  تفقد  تركته  الذي 
من  اأح�شان  على  جمددا  وتنك�شر 

يعرف وجعها.
ول ي�شتت الأمل الذي يعت�شر قلب 
تقيال �شمعون الغارقة يف بكائيات 
كوميديا  اإل  ال�شقيق،  فراق 

�شديقتها يف املدر�شة.
وتنتهي الق�ش�س املكررة يف �شاحة 
العت�شام، فيه تلتقي الن�شاء ككل 
الهرب  �شليم  املخرج  ويربع  مرة 
توثيقية  م�شاهد  بني  ميزج  حني 
خالل  املعت�شمات  عن  حقيقية 
يوم  يف  الت�شوير  من  �شاعات  ت�شع 
عن  الإجابة  فيه  تبقى  واحد 

بذلك. قاموا  من  “وينن؟” لدى 
وي�شري الفيلم بريتم بطيء وكئيب 
ويكرر نف�س الق�ش�س التي لو برتت 
امل�شاهد  انتبه  ما  منها  واحدة 
اإىل  اأحيانا  العمل  ويقارب  لذلك، 
امللل لرمبا تعمده كاتب ال�شيناريو 
عي�س  رتابة  ليو�شح  خباز،  جورج 
ال�شقطة  لكن  املفجوعات،  الن�شوة 
“وينن”،  فيها  وقع  التي  الكربى 

امل�شحة  تلك  النقاد،  بع�س  براأي 
ن�شاء  على  الطاغية  امل�شيحية 
فيه  يكن  مل  واقع  يف  املختطفني 
فح�شب  امل�شيحيني،  من  املفقودون 

بل من كل الطوائف.
�شار حلود يعرتف ب�شاأن تر�شيحات 

الأو�شكار
الذي مت تر�شيحه من  العمل  هذا 
قبل وزارة رميون عريجي لتمثيل 
الأو�شكار  جوائز  حفل  يف  لبنان 
اأف�شل  فئة  عن  الـ88،  العاملّية 
�شار  ذلك  يف  يرى  اأجنبي،  فيلم 
اأنه  حلود يف حديثه للعربية نت، 
باملقارنة  الرت�شيح  ي�شتحق  “ل 
�شلهب”،  لغ�شان  الوادي  فيلم  مع 
الفيلم  اأن  يعترب  حلود  �شار  لكن 
يف  موؤملة  حقيقة  ُيج�ّشد  الذي 
مفقود  األف   17 لق�شية  لبنان 
ت�شتحق اأن ي�شمعها العامل بعد اأن 
ّمت اأذان امل�شوؤولني يف لبنان عن  �شُ

ال�شماع ، ح�شبه.
ويرى املخرج ال�شاب �شليم الهرب يف 
حديثه للعربية نت، اأن “م�شاركة 
هذا  اإخراج  يف  �شباب  �شبعة 
ذاته”،  بحد  حتديا  يعترب  العمل 
من  واحد  كل  ي�شق  اأن  اأمل  على 
ال�شينما  عامل  اإىل  طريقه  هوؤلء 
مرتكزين على قاعدة قوية بفيلم 

“وينن”.

االأو�صكار اإىل  طريقهم  يف   .. لبنان  حرب  مفقودو  “وينن”.. 

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  ل  نيوز  غربة  وموقع  جريدة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�س  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع الوطان ول�شنا مع احلكام ول 
الوطن  التحتية يف  البنية  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

مهرجان مراك�س ال�شينمائي 
با�شم “الإن�شانية” هذا العام

مراك�س –
كتبت جملة مهرجان مراك�س ال�شينمائي يف افتتاحية لها، “اإذا كان 
من ال�شروري و�شع ا�شم على الدورة 15 من املهرجان الدويل للفيلم 
مبراك�س، فهو “الإن�شانية”، مبا فيها من متازج بني خمتلف الثقافات 
الب�شرية، وهو ما عربت عنه الأفالم التي عر�شت حتى يوم الأحد 

�شمن امل�شابقة الر�شمية.
اإنتاج مغربي  “املتمردة” وهو  ويف هذا ال�شياق، عر�س الأحد فيلم 
الفيلم  اإخراج  اإىل  انتقل  الذي  غالب  جواد  توقيع  من  بلجيكي، 

الروائي الطويل بعد جتربة ناجحة يف الأفالم الوثائقية.
الفيلم من ت�شخي�س �شوفيا مانو�شا، ببنيامني رامون، هاند كودجا، 
اأوليفيي  برونو،  رفائيل  دور�شالير،  فان  بونوا  ويدراوكو،  نادج 

بوجنور، جون دومينيك اأور�شاتيلي.
باللغة  امل�شاهد  بع�س  با�شتثناء  الفرن�شية،  باللغة  ناطق  الفيلم 
العربية، و�شورت منه بع�س امل�شاهد يف املغرب بالرتكيز على حياة 
ليلى التي ت�شكل حمور ق�شة الفيلم، فهي �شابة مغربية لها تكوين 
جامعي يف جمال املعلوميات لكنها عاطلة عن العمل، وهو ما حفزها 
الربيع  ثورات  �شياق  يف  املغربي  ال�شباب  مظاهرات  يف  لالنخراط 

العربي.
ويف  ال�شغل  يف  احلق  عن  دفاعها  ب�شبب  ليلى  تتعر�س  الفيلم،  ويف 
حياة كرمية، لعدة مالحقات جعلتها تركب موجة الهجرة لتغيب 
بلجيكا.  اأجل عمل مو�شمي يف  بلدها من  ليلى  الأنظار، وتغادر  عن 
التحاقها  وبعد  اأندرو،  يديرها  �شغرية  مزرعة  يف  ال�شابة  وحتل 

�شرعان ما ت�شاب بخيبة اأمل.
ويذكر اأن املهرجان الدويل للفيلم مبراك�س وبلغة الأرقام �شيعر�س 
15 منها اختريت للمناف�شة يف امل�شابقة الر�شمية. ومن  93 فيلما، 
�شمن هذا العدد �شيتم تقدمي ت�شعة اأفالم لأول مرة كفيلم "ال�شيد 
هوملز" ملخرجه بيل كوندون، ومن املنتظر اأن يخرج للقاعات يف �شهر 

مايو/ اأيار من ال�شنة املقبلة.
وي�شار اإىل اأن املهرجان يعرف ح�شور 36 جن�شية خمتلفة، وقدوم 
ما يقارب 140 �شحفيا دوليا من خمتلف بقاع العامل و250 �شحفيا 

مغربيا ميثلون ال�شحافة الوطنية التي تواكب هذا احلدث.

عليه  ف�����ص��ل  ����ص���وداين 
فر�صته  اأخ���ذ  الكهرباء 
داخ��ل  للنوم  واط��ف��ال��ه 
����ص���رك���ة ال���ك���ه���رب���اء
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد  تداول 
�شورًا ملواطن �شوداين قامت �شركة الكهرباء 
ال�شوادنية بف�شل التيار عنه منزله ، اإل اأن 
يف  حديثة  طريقة  اإبتكر  ال�شوداين  الزول 
بعد  وذلك  الكهرباء  �شركة  من  الإمتعا�س 
والنوم  ال�شغار  اطفاله  و  فر�شته  اخذ  اأن 
داخل  الكرمي  القراآن  وقراأة  وال�شرتاخاء 
يف�شل  مل  بالطبع  والذي   ، ال�شركة  مبني 
من  و�شط ذهول موظفيها  نهائيًا  التيار  عنه 
ي�شتطع  مل  الذي  الغلبان  املواطن  ت�شرف 
ا�شتهالك  فاتورة  تكاليف  دفع  تاأكيد  وبكل 

التيار الكهربائي

امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

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

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

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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اأنقرة – 
عن  بالبحث  تركيا،  يف  القطاعات  من  العديد  بداأت 
حدوثها  املحتمل  اخل�شائر  لتعوي�س  بديلة،  اأ�شواق 
اقت�شادية  عقوبات  جملة  عن  مو�شكو  اإعالن  نتيجة 
مقاتلتها  اإ�شقاط  حادثة  اإثر  تركيا،  بحق  �شتفر�شها 
التي انتهكت الأجواء الرتكية يف 24 ت�شرين الثاين/ 

نوفمرب املا�شي.
فاإّنه  الأنا�شول،  مرا�شل  عليها  ح�شل  ملعلومات  ووفقًا 
الأق�شى،  وال�شرق  اأوروبا  دول  تكون  اأّن  املحتمل  من 

وافريقيا واأمريكا اجلنوبية، اأ�شواقًا جديدة لرتكيا.
واأعلنت رو�شيا اأنها �شتفر�س اعتبارًا من الأول من يناير 
والفواكه  اخل�شار  اأنواع  من  عدد  على  حظرًا  املقبل، 
راأ�شها  وعلى  تركيا،  من  ت�شتوردها  التي  الطازجة 
واخليار،  والقرنبيط  والربوكويل  والب�شل  الطماطم 
والفراولة  والإجا�س  والتفاح  الربتقال  اإىل  اإ�شافة 

والعنب.
ويزيد اإجمايل قيمة املواد التي �ُشيحظر ا�شتريدها من 
تركيا، عن 750 مليون دولر اأمريكي، فيما تبلغ قيمة 
والفواكه  اخل�شار  من  رو�شيا  اإىل  الرتكية  ال�شادرات 
�شتطرح  حيث  دولر،  مليون  و270  ملياًرا  الطازجة، 
اأ�شواقها  الداخلية، وعدد من  تركيا هذه املنتجات يف 

اأ�شواق اأوروبا ال�شرقية ودول ال�شرق الأق�شى.
اللحوم  اإنتاج  قطاع  يف  اأتراك  م�شوؤولون  واأو�شح 
الأ�شواق  من  ُتعّد  ل  الرو�شية  ال�شوق  اأّن  البي�شاء، 
املالب�س  قطاعات  باإمكان  واأّن  لهم،  بالن�شبة  الهامة 
طريق  عن  خ�شائرها،  تعوي�س  والن�شيج،  واجللود 

الت�شدير اإىل بلدان اأخرى.
على  القائمون  اأو�شح  املقاولت،  قطاع  يخ�س  وفيما 
هذا القطاع اأّن تركيا لديها ا�شتثمارات تقدر مبليارات 
الدولرات يف رو�شيا، واأّن اأكرث من 10 اآلف عامل تركي 
باإمكان  اأّن  ال�شياق،  هذا  يف  م�شريين  رو�شيا،  يف  يعملون 
اأفريقيا،  يف  الأ�شواق  نحو  التوجه  الإن�شاءات،  قطاع 

واإيران واأمريكيا اجلنوبية.
ال�شتفادة  اإمكانية  اإىل  القطاع،  م�شوؤولو  اأ�شار  كما 
و�شمال  ال�شعودية  العربية  واململكة  قطر  اأ�شواق  من 

العراق والإمارات العربية املتحدة و�شلطنة عمان، يف 
اأ�شواق  اإىل  الزراعية  املواد  وت�شدير  املقاولت  جمال 

هذه البلدان.
عن  املحتملة  اخل�شائر  تفادي  يتم  اأّن  املنتظر  ومن 
خالل  من  تركيا،  اإىل  الرو�س  ال�شياح  توافد  تراجع 
اأو�شح  اأوروبا، حيث  الرتكيز على ال�شياح القادمني من 
الدخول  تاأ�شرية  اإلغاء  باأّن  القطاع،  هذا  يف  امل�شوؤولون 
عدد  زيادة  يف  �شي�شاهم  الحتاد،  ودول  تركيا  بني 

ال�شياح الأوروبيني القادمني اإىل تركيا.
القت�شادية  العالقات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
“الإجراءات  اأّن  فاردان”،  جهاد  “عمر  اخلارجية 
القت�شادية التي �شتتخذها رو�شيا �شّد تركيا، �شتعود 

بال�شرر اإىل كال الطرفني”.
رو�شيا  اإىل  الرتكية  ال�شادرات  اأّن  فاردان،  واأو�شح 
خالل  باملئة   40 حدود  اإىل  و�شلت  بن�شبة  تراجعت 
العام اجلاري، وذلك نتيجة للم�شاكل القت�شادية التي 

تعاين منها الأ�شواق الداخلية يف رو�شيا.
قطاع  يف  املحتملة  اخل�شائر  اأّن  فاردان،  واأ�شاف 
ل  الرتكية،  ال�شادرات  قيمة  مع  مقارنة  ال�شياحة، 
تعادل 1 باملئة من الناجت القومي الإجمايل للبالد، واأّن 
تركيا �شتعمل على تعوي�س هذه اخل�شارة، عرب النفتاح 
على الأ�شواق الأخرى مثل افريقيا اأو اأمريكا اجلنوبية 
اأّن تركيا تعّول كثريًا  اإيران، م�شريًا يف هذا ال�شدد،  اأو 

على الدول الأوروبية لتعوي�س هذه اخل�شارة.
الدول  نظرة  تغري  “لحظنا  قائاًل  فاردان  وتابع 
الوروبية  الرتكية  القمة  اإىل تركيا عقب  الأوروبية 
بروك�شل،  البلجيكية  العا�شمة  يف  موؤخرًا  جرت  التي 
حلها  ميكن  ل  املنطقة  م�شاكل  اأّن  ادركوا  فالأوروبيون 
التجارية  العالقات  ت�شل  اأن  واآمل  تركيا.  عن  مبعزل 
بدء  عقب  عالية  م�شتويات  اإىل  والحتاد  تركيا  بني 

عملية اإلغاء تاأ�شريات الدخول بني الطرفني”.
البدائل جاهزة فيما يخ�س الواردات:

رو�شيا،  من  تركيا  ت�شتوردها  التي  املواد  يخ�س  وفيما 
مقدمة  يف  تاأتي  ال�شم�س،  عّباد  بذور  زيت  مادة  فاإّن 
املواد التي ت�شتوردها تركيا من رو�شيا، فقد بلغت قيمة 

ال�شنف خالل  اإىل تركيا من هذا  الرو�شية  ال�شادرات 
�شهر ت�شرين الأول/ اأكتوبر املا�شي، 601 مليون دولر، 
امل�شتوردات  اإجمايل  باملئة من   41 الرقم  ويعادل هذا 
الرتكية من الزيوت النباتية احليوانية البالغ قيمتها 

الإجمالية مليار و465 مليون دولر.
الزيوت  م�شانع  جمعية  رئي�س  �شّرح  ال�شياق   هذا  ويف 
رو�شيا  اأّن  غيلر”،  هلواجي  بويوك  “طاهر  النباتية 
الزيوت  ا�شترياد  ميكن  التي  الوحيدة  الدولة  لي�شت 
�شد  الرو�شية  املمار�شات  اأّن  م�شريًا  منها،  النباتية 
القيم  مع  تتوافق  ل  موؤخرًا،  الأتراك  الأعمال  رجال 

الإن�شانية.
مادة  من  تركيا  اإنتاج  “اإّن  قائاًل  غيلر  هلواجي  وتابع 
ن�شتهلك  واإننا  مليون طن،   1.2 يبلغ  النياتية،  الزيوت 
رو�شيا  اأّن  ونعلم  طن.  مليون   2.5 يقارب  ما  �شنويًا 
ل�شترياد  بالن�شبة  املهمة  البلدان  من  واأوكرانيا 
التي  الوحيدة  الدولة  لي�شت  رو�شيا  لكن  املادة،  هذه 
اأن  وميكننا  منها،  النباتية  الزيوت  ا�شترياد  ميكننا 
اأوكرانيا وبلغاريا  نوؤّمن احتياجاتنا من هذه املادة من 

ورومانيا ومولدافيا. والأرجنتني”.
ويحتل قطاع احلبوب حيزًا مهمًا يف العالقات التجارية 
بني تركيا ورو�شيا، فقد بلغت قيمة ال�شادرات الرو�شية 
الأول/  ت�شرين  نهاية  حتى  املادة  هذه  من  تركيا  اإىل 
718 مليون دولر، اأي ما يعادل ن�شف  اأكتوبر املا�شي، 
احلبوب،  من  الإجمالية  الرتكية  امل�شتوردات  قيمة 

والبالغة مليار و446 مليون دولر.
واأفادت رئي�شة جمعية موردي احلبوب “غولفم اأرن”، 
من  خمف�شة  باأ�شعار  والذرة  القمح  ت�شرتي  تركيا  اأّن 
اأخرى  اأ�شواق  اإىل  للتوجه  �شت�شطر  واأّن تركيا  رو�شيا، 
تركيا،  اإىل  املواد  هذه  ت�شدير  رو�شيا  اأوقفت  حال  يف 
الحتاد  ودول  اأوكرانيا  اأّن  ذاته،  الوقت  يف  م�شريًة 
لرو�شيا  البديلة  الأ�شواق  راأ�س  على  �شتكون  الوروبي، 

فيما يخ�س ا�شترياد احلبوب.

ت��رك��ي��ا ت��ب��ح��ث ع��ن اأ����ص���واق ب��دي��ل��ة ل��ت��ع��وي�����س واردات���ه���ا م��ن رو���ص��ي��ا



مت ال��ت��ي  احلربية  ال�صفينة   : ميني  ع�صكري   م�صدر 
االإماراتية للبحرية  تابعة  املخا  �صواحل  قبالة  ا�صتهدافها 

وكالت
اأكد م�شدر ع�شكري ميني اأن ال�شفينة احلربية التي مت ا�شتهدافها 
قبالة �شواحل املخا تابعة للبحرية الإماراتية فرن�شية ال�شنع من 
طراز » قندال » وحتمل اإ�شم )زايد 6( مزودة بال�شواريخ وكا�شحة 
األغام بحرية،واأو�شح ، اأن قوة الإ�شناد ال�شاروخي للجي�س واللجان 
ال�شعبية متكنت يف هذه العملية النوعية من حتقيق اإ�شابة مبا�شرة 

لل�شفينة التابعة للبحرية الإماراتية قبالة �شواحل املخا.
اأن ا�شتهداف هذه ال�شفينة احلربية جاء بعد  اإىل  واأ�شار امل�شدر 
عملية ر�شد ومراقبة من اجلي�س واللجان ال�شعبية اأثناء حماولتها 

القرتاب من �شواحل املخا.
امل�شروع  الرد  اإطــار  فى  تاأتى  العملية  هذه  اأن  اإىل  امل�شدر  ولفت 
للمياه  الــعــدوان  حتالف  انتهاء  على  ال�شعبية  واللجان  للجي�س 
اإنتهاء  ا�شتمرار  اأن  اليمنية..حمذرا فى نف�س الوقت من  الإقليمية 
التحالف للمياه الإقليمية اليمنية �شيتم مواجهته برد قا�س كحق 

كفلته كافة املواثيق والقوانني الدولية.
العدوان  لتحالف  قا�شية  �شربة  �شكلت  العملية  هذه  اإن   « وقال 
اإىل جانب ال�شربات التى تتلقاها قوى العدوان ومرتزقته فى كافة 

امليادين«.
الدفاع  قوة  فى  ال�شتطالع  جمموعة  اأن  الع�شكرى  امل�شدر  واأكد 
و�شفن  بــوارج  حتركات  تر�شد  ال�شعبية  واللجان  للجي�س  البحرى 

العدوان على امتداد ال�شواحل اليمنية.
ا�شتهدافها  يتم  التى  ال�شاد�شة  احلربية  ال�شفينة  هذه  وتعترب 
اإىل  اإ�شافة  ال�شعبية،  للجي�س واللجان  البحرية  العمليات  اإطار  فى 

تدمري ثالثة زوارق حربية.

 وكالت 
م�شت�شارة  راي�س،  �شوزان  قالت 
الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــي، اإن 
تنتهجها  الــتــي  ال�شرتاتيجية 
الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
التحالف  يف  الـــــ65  و�ــشــركــائــهــا 
الإ�شالمية  الــدولــة  تنظيم  �شد 
ُيعرف  مــا  اأو  وال�شام  الــعــراق  يف 
لفتة  قدما  مت�شي  بـــ«داعــ�ــس،« 
بالتنظيم  الهزائم  اإحلاق  اأن  اإىل 

م�شتمر.
لراي�س  مقابلة  يف  ذلــك  جــاء 
حيث قالت: »منذ بداية احلملة 
�شد داع�س يف �شيف العام 2014 
يتحرك  التنظيم  كــان  وعندما 
اإزالـــة  ويــحــاول  كــبــرية  ب�شرعة 
احلــــدود بــني الـــعـــراق و�ــشــوريــا 
جبل  وعلى  املو�شل  على  و�شيطر 
�شنجار كان عندها يهدد ا�شتقرار 
كامل،  ب�شكل  العراقية  الــدولــة 
وحتى  الوقت  ذلــك  منذ  والكثري 

الآن تغري.«
»داع�س  قائلة:  راي�س  وتابعت 
فقد �شيطرته على ما بني 20 اإىل 

املاأهولة  املناطق  من  املائة  يف   25
التي �شيطر عليها قبل عام وجزء 
ب�شبب  هو  ــاز  الإجن هذا  من  كبري 
خـــطـــوات اتــخــذتــهــا الـــوليـــات 
و�شركائنا  والتحالف  املــتــحــدة 
احلكومة  فيهم  مبا  الأر�ــس  على 
الب�شمريغة  ـــوات  وق الــعــراقــيــة 

الكردية.«
العا�شمة  و�شع  حول  واأ�شافت 
الــعــراقــيــة بــغــداد: »بــغــداد مل 
ويومي  مبا�شر  تهديد  حتت  تعد 
يف  وحتى  ال�شابق..  يف  كانت  كما 
�شوريا والأرا�شي التي كان ي�شيطر 
�شمال  وخ�شو�شا  داعــ�ــس  عليها 
واملنطقة  الــرتكــيــة  ـــدود  احل مــع 
عــادا  كــوبــاين  مبدينة  املحيطة 
على  �شركائنا  قـــوات  ل�شيطرة 

الأر�س.«

على  وب�شيطة  �شهلة  طريقة  لكي  نقدم  اليوم 
مطبخ عمل اأ�شابع الكروكيت املقرم�شة ال�شهية

املقادير :
�شميد كوب   1/2  •

حليب اأكواب   3  •
زبدة كبرية  ملعقة   1  •

بي�شة  1  •
طحني كبرية  مالعق   3  •

الذوق ح�شب  •  ملح 
طريقة التح�شري :

يف وعاء الطهي، اأ�شيفي احلليب وال�شميد وقليل 
من امللح، قلبي حتى ي�شبح اخلليط �شميك.

ال�شميد  خليط  اإىل  والطحني  البي�س  اأ�شيفي 
وامزجيهم ب�شكل جيد .

�شبي خليط ال�شميد على �شطح م�شتِو مر�شو�س 
بقليل من الطحني واتركيه ليربد متامًا.

بعد اأن يربد العجني، قومي بت�شكيله اإىل اأ�شابع 

�شميكة.
اأ�شيفي  ثم  الزبدة  �شخني  الطهي،  مقالة  يف 
اأ�شابع العجني وقلبيها بعناية على نار متو�شطة 

احلرارة حتى ي�شبح لونها ذهبيًا.

التقدمي  طبق  يف  الكروكيت  اأ�شابع  ر�شي 

اأو  اللبنة  اأو  احلام�شة  الكرمية  مع  وتناوليه 

الثومية.

مينح  و  بالدهنيات  غني  اجلوز، 
ال�شعرات  من  مزيدا  اجل�شد 
لكنه  للبدانة،  امل�شببة  احلرارية 
دهنية  بحوام�س  اجل�شد  ميد 
الدماغ  لتطور  الأهمية  بالغة 
القدرة  ولتقوية  ال�شكري  ولعالج 
وللحمية  للرجل  اجلن�شية 
ال�شرطان  ولعالج  الغذائية 

والوقاية منه.
البالغ  اليجابي  تاأثريه  ب�شبب 
اعتربه  الإن�شان،  �شحة  على 
العلماء جنم املك�شرات. هكذا ذهب 
هانوفر�شه  �شحيفة  ن�شرته  مقال 

الغماينه.
من   65% ن�شبة  الدهون  ت�شكل 
من  جبال  بذلك  فيكون  مكوناته 
على  الباعثة  احلرارية  ال�شعرات 
هذه  ثلثي  فاإن  ذلك  رغم  البدانة، 
وتوؤدي  م�شبعة  غري  هي  الدهون 
يف  الكول�شرتول  ن�شبة  خف�س  اإىل 
الذكاء  ن�شبة  يف  تزيد  كما  الدم، 
والأع�شاب  املخ  خاليا  بت�شجيعها 
ف�شائل  للجوز  لكن  النمو.  على 
بالفيتامينات  غني  فهو  اأخرى، 
مبا  النباتية  واملواد  واملعادن 
والأوعية  اخلاليا  حماية  ي�شمن 

املرنة.
بال�شحة  Mercolaاملعني  موقع 

ك�شف عن منافع للجوز هي:
ملحاربة  غذاء  خري  اجلوز  ـ 
بن�شبة  يقلل  فهو  ال�شرطان، 
الإ�شابة  احتمالت  من  كبرية 
وال�شدر.  الربو�شتات  ب�شرطان 
الفئران  اأجريت جتارب على  وقد 
اأن  اإىل  فخل�شت   ، اخل�شو�س  بهذا 
جوز  ثمرة  اأكلت  التي  الفئران 

اليوم  يف  ون�شف  اون�شتني  وزنها 
ل�شرطان  تعر�شها  احتمالت  قلت 
ملحوظة  بن�شبة  الربو�شتات 

وخالل 18 اأ�شبوعا.
القلب،  ل�شالمة  غذاء  خري  ـ 
فاجلوز يحتوي على مادة ارغينني 
اأداء  يح�شن  اميني  حام�س  وهي 
النا�س  عند  الدموية  الأوعية 
من  اأو  القلب،  باأمرا�س  امل�شابني 
يحتمل اأن ي�شابون بهذه الأمرا�س 
 ، هريب�س  مبر�س  امل�شابون  .اأما 
اأو  اجلوز،  تناول  بعدم  فين�شحون 
الإقالل منه ، لأن ارتفاع م�شتويات 
اللي�شني  اثر  ميحو  قد  الرغينني 
المينية  احلوام�س  يف  املوجود 
فتقل احتمالت ال�شفاء من مر�س 

الهريب�س.
نادرة  مواد  على  اجلوز  احتواء  ـ 
وهي  لالأك�شدة.  مقاومة  وقوية 
ل�شحة  الأهمية  �شديدة  مواد 
اإىل  تقرر  التي  فهي  الفرد، 
عمر  يطول  اأن  ميكن  مدى  اأي 
املانعة  النادرة  املواد  الأ�شنان. 

لالأك�شدة، غري موجودة يف اأي مادة 
غذائية اأخرى، وهذا ي�شمل مواد، 
تيليماغراندين،  تانني  جوغلون، 

فالفونول مورين.
نيئة  الغالب  يف  املك�شرات  توؤكل 
قيمتها  تفقد  فال  مطبوخة  وغري 
عامة  ب�شورة  وحتتوي  الغذائية، 
ال�شعرات  من  كبرية  كميات  على 
املفيدة  الدهون  وعلى  احلرارية 
من  تزيد  ل  والتي  امل�شبعة  وغري 
خماطر البدانة. وتخلو املك�شرات 
ال�شارة  اجلراثيم  من  اأي�شا 
ذلك  اإىل  بالإ�شافة  والطفيليات. 
حتتوي املك�شرات على فوائد كثرية 

تعرفوا عليها يف ملف ال�شور.
الوزن.  على  ال�شيطرة  يف  ي�شاعد  ـ 
اإ�شافة كميات حم�شوبة من اجلوز 
اإىل حميتك الغذائية ي�شاعد على 
وقد  الوقت.  مبرور  وزنك  حتديد 
�شخ�شا،   31 على  جتارب  اأجريت 
احتوت  من  اأّن  اإىل  فخل�شت 
من  كميات  على  اليومية  وجباتهم 
اجلوز، فقدوا ربع باوند من الوزن 

اأكرث من اآخرين مل ت�شمل حميتهم 
اأنه  التجارب،  اأثبتت  كما  اجلوز. 
بعد 3 اأيام فقط من تناول اجلوز، 
بال�شبع  �شعورا  الإن�شان  يكت�شب 

والر�شا يقيه من �شراهة الأكل.
اجلن�شية،  الرجل  قدرة  تقوية  ـ 
طب  ي�شفها  كما  الباه  )قوة 
فائدة  وهي  العربي(.  الأع�شاب 
وُين�شح  اجلوز،  عن  معروفة  غري 
اجلوز  من  غراما   75 باإ�شافة  هنا 
اإىل  ) بقدر فنجان قهوة عربية( 
طعام الرجل اليومي فتقوى قدرة 
عمرها  ويطيل  املنوية  احليوانات 
اإىل  الو�شول  يف  �شرعتها  وتزداد 

البوي�شة.
العقل،  و�شحة  الدماغ  قدرة  ـ 
يحتوي اجلوز على مركبات حتمي 
 ،E فيتامني  بينها،  من  الأع�شاب 
 ،3 اوميغا  ميالتونني،  فوليت، 
واملواد املقاومة لالأك�شدة. واأثبتت 
ب�شكل  اجلوز  تناول  اأن  البحوث 
منتظم، يزيد القدرة على التفكري 

عند البالغني.
ثبت  ال�شكري.  مر�س  مقاومة  ـ 
امل�شبعة  غري  الدهون  اأن  علميا 
مر�شى  عالج  يف  ت�شاعد  اجلوز  يف 
تناول  الثاين.  النوع  من  ال�شكر 
يعانون  ممن  املر�س  بهذا  امل�شابني 
من البدانة لربع فنجان من اجلوز 
يوميا، ي�شاعد يف تعديل م�شتويات 
اأن  وثبت  ابدانهم.  يف  الن�شولني 
من  اأ�شهر   3 بعد  حتققت  الفائدة 

بدء تناوله ب�شكل يومي.
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اإيلي �شلهوب
من  الــثــاين  ت�شرين  اأواخــــر  يف  عــامــًا،   72 قبل 
�شتالني  ــوزف  ج الــعــامل«  »قـــادة  حــّط   ،1943 عــام 
يف  رحالهم  ت�شر�شل،  ووين�شتون  روزفلت  وفرانكلني 
حول  اأيام  ثالثة  ا�شتمرت  حمادثات  لعقد  طهران 
يف  اإيــران  كانت  الثانية.  العاملية  احلــرب  جمريات 
حينه، تخ�شع لحتالل �شوفياتي بريطاين م�شرتك 
ال�شاه ر�شا بهلوي  منذ عام 1941، بذريعة تعاطف 
�شيف  جاءهم  غــرة،  حني  وعلى  هتلر.  اأدولــف  مع 
وقتهم،  من  دقائق  خم�س  يرجو  فيه،  مرغوب  غري 
ت�شر�شل  عليه  مّن  وتو�شل،  اإحلــاح  بعد  جــدوى.  بال 
بلحظات ا�شتماع، ا�شتغلها يف ا�شتجداء معاملة اأف�شل 
مومباي  يف  موري�شيو�س  جزيرة  اإىل  املنفي  لوالده 
اإيران اجلديد،  الهندية. مل يكن ال�شيف �شوى �شاه 

حممد ر�شا بهلوي، ابن ر�شا �شاه.
الثاين  اأواخر ت�شرين  اأ�شبوعني، يف  اأقل من  قبل 
2015، وطئت قدما فالدميري بوتني، قي�شر رو�شيا، 
قد  ال�شاعة  كانت  طــهــران.  اأر�ـــس  �شتالني،  ــث  وري
قمة  افتتاح  موعد  الظهر،  بعد  من  الثانية  لم�شت 
طلب  ايـــران.  يف  املنعقدة  للغاز  املــ�ــشــدرة  ـــدول  ال
الفتتاح،  موعد  للحاق  اخلطى  ت�شريع  مرافقوه 
ال�شتقبال  مرا�شم  اإجـــراء  عليه  متنوا  فرف�س. 
اآية  الر�شمي، فتمنع. كان قد حدد وجهته م�شبقًا: 
م�شتوى  من  »ال�شتفادة  اأراد  خامنئي.  علي  اهلل 
يف  عرب  ما  على  بهما«،  يتميز  اللذين  واحلزم  الفهم 
الرئي�س  اأم�شاهما  �شاعتان  زيارته.  من  لحق  وقت 
حــاول  اجلــمــهــورّيــة،  مر�شد  �شيافة  يف  الــرو�ــشــي 
خاللهما الفريق املرافق تذكريه، اأكرث من مرة، باأنه 
فيها  واحــدًا  جوابه  كان  القمة.  على  كثريًا  تاأخر 

كلها: ل يهم.
اإىل  الثنائية  العالقة  نقل  خالله  يف  تقرر  لقاء 
امل�شتوى ال�شرتاتيجي. كان بوتني وا�شحًا يف ذلك. 
قالها �شراحة: »كّنا نعترب عالقتنا تكتيكية، ونعرف 
اأن يف اإيران من يعترب اأننا ميكن اأن نبيعكم للغرب. اإن 
رو�شيا لن تتخلى عن حليفتها ال�شرتاتيجية اإيران«، 
على ما نقل م�شوؤول اإيراين رفيع امل�شتوى. بوتني �شدد 
على اأنه يريد العالقة بهذا ال�شقف يف كل املجالت، 
التفاهم  وجرى  والتجارية.  والع�شكرية  ال�شيا�شية 
بني الرجلني على توجيه جميع الوزارات يف البلدين 
لرتجمة هذا التفاهم ال�شرتاتيجي يف كل تفا�شيل 
الثنائية. ظهر ذلك �شريعًا يف التفاقات  العالقات 
اأو التفاهمات التي وقعت خالل الزيارة يف جمالت 
النووي  امليدان  ويف  والتكنولوجي،  العلمي  التبادل 
)التفاق مع مو�شكو على بناء 12 مفاعاًل يف اإيران(، 

بقيمة  متويل  خط  فتح  بوتني  )قــرار  والتجاري 
مليارات،  ع�شرة  اإىل  للرفع  قابل  دولر،  مليارات   5
طهران  تعهدت  فيما  التجارية،  التبادلت  لتغطية 
بفتح الباب وا�شعًا اأمام م�شاركة رو�شيا يف ال�شناعة 
يف  طبعًا  هذا  الإ�شالمية(.  اجلمهورية  يف  النفطية 
من  اإيــران  تريده  ما  كل  بت�شدير  بوتني  تعهد  ظل 
اأفادت م�شادر ع�شكرية  ا�شلحة، كّمًا ونوعًا، على ما 

اإيرانية وا�شعة الإطالع.
وتثمينه  تقديره  عن  خامنئي  اأعرب  املقابل،  يف 
اأوكرانيا.  يف  الغرب  مقاومة  يف  الرو�شية  لل�شيا�شة 
كذلك اأعرب لبوتني عن »قناعته باأن موقف مو�شكو 
ويف  الــدويل،  النظام  يف  رو�شيا  موقع  عزز  �شوريا  يف 

موقع بوتني و�شمعته على امل�شتوى العاملي«.
ملف  اأن  الــرفــيــع،  الإيــــراين  ــوؤول  املــ�ــش ي�شيف 
قدم  املباحثات،  طاولة  على  رئي�شيًا  كــان  �شوريا 
اجلمهورية  مثل  مثله  يقبل،  بــاأّل  »تعهدًا  بوتني 
ال�شوري«.  ال�شعب  يقبله  ل  حل  بــاأي  الإ�شالمية، 
فر�س  دون  للحوؤول  »بالعمل  الطرفان  تعهد  كذلك 
اأي طرف خارجي اأي حل« على دم�شق. وهي العبارة 
م�شاومة  »ل  تعني  باأنها  املتابعون  يرتجمها  التي 
ال�شعب  يقرره  وم�شريه  الأ�شد،  ب�شار  الرئي�س  على 
ال�شوري«. وهي كانت العنوان الأول يف الر�شالة التي 
نقلها م�شت�شار املر�شد، علي اأكرب وليتي، اإىل الرئي�س 

الأ�شد خالل زيارته قبل اأيام للعا�شمة ال�شورّية.
حكومته  معلومات  ا�شتعرا�س  على  بوتني  حر�س 
للمجموعات  تركيا  تقدمه  الـــذي  الــدعــم  ــول  ح
»داع�س«.  وخ�شو�شًا  �شوريا،  يف  امل�شلحة  الإرهابية 
مع  النفط  جتارة  يف  اأنقرة  جهود  بالتف�شيل  �شرح 
اأ�شبوع  اأنه يف  نوع  التنظيم، وقدم معلومات من  هذا 
نحو  �شوريا  باجتاه  الرتكية  ــدود  احل عرب  ــد،  واح

2000 اإرهابي م�شلح ونحو 20 طنًا من ال�شالح.
اجلمهورية  اإن  نف�شه  الإيـــراين  امل�شوؤول  يقول 

و�شعها  يف  ما  بالعمل  لرو�شيا  تعهدت  الإ�شالمية 
»اأطل�شي«  تقدم  اأي  من  اجلنوبية  حدودها  حلماية 
يحاكي ذاك الذي ح�شل على اجلبهة الغربية )يف 
�شرق اأوروبا(، يف مقابل التزام رو�شي بتقدمي غطاء 
كامل لإيران يف مواجهة عدوان اأمريكي اأو »اأطل�شي« 
من اأي نوع كان. واتفق الطرفان على اإعادة اإحياء 
»اأوبك الغاز«، يف حماولة لت�شكيل جبهة اقت�شادية 
وتن�شيق  للغرب،  املعادي  الــدويل  الفريق  لتقوية 
جبهتهم.  لتقوية  كامل  ب�شكل  الطاقة  �شيا�شات 
تن�شيق �شارعت اجلمهورية الإ�شالمية اإىل ترجمته 

بوقف اإمداداتها لأوروبا بالغاز كي ل ت�شر رو�شيا.
بني  التــفــاق  هــو  اآين،  منظور  مــن  ـــم،  الأه لكن 
الإرهــاب،  �شد  عاملي  حتالف  ت�شكيل  على  الطرفني 
منت�شف  �شكل  الــذي  العاملي  التحالف  غــرار  على 
القرن املا�شي �شد النازية، نواته الدول الإ�شالمية، 
لت�شكيل  ي�شلح  ل  الغرب  باأن  القناعة  قاعدة  على 

حتالف كهذا ولن يفعل.
وجهه  �ــشــوؤال  كلها،  الــزيــارة  يف  طــرافــة  الأكـــرث 
ن�شتطيع  »هل  �شيفه:  اإىل  روحاين  ح�شن  الرئي�س 
اأن نتوافق �شيادة الرئي�س على تعريف الإرهابي؟«. 
جدًا  �شهل  اأمــر  »هــذا  �شريعًا:  القي�شر  جــواب  كان 
من  وكل  اإرهابي،  �شدنا  هو  من  كل  الرئي�س.  �شيادة 

هو معنا لي�س اإرهابيًا«.
جملة خلطت اجلد باملزاح، لكنها تخت�شر معادلة 
فر�شت نف�شها يف امليدان، وتعززت مع اإ�شقاط تركيا 
طهران«  »تفاهمات  غداة  الرو�شية،  »�شوخوي«  للـ 
جديد،  دويل  اإقليمي  حتالف  دعائم  و�شعت  التي 
تداعياته لن مي�شي الكثري من الوقت قبل اأن تظهر 

جلية على اأر�س الواقع.

»داع�س«  اأن  اإىل  التقديرات  غالبية  ت�شري   
العامل،  يف  اإرهابية«  منظمة  »اأغنى  يعد  الذي 
اأن توؤثر يف قدرته  يواجه م�شاكل مادية ميكن 
ــت الـــذي يــحــاول  ــوق عــلــى �ــشــن حــــروب، يف ال
»دولــتــه«  �شمن  مــن  النا�س  ماليني  اإدارة  فيه 
املزعومة. هذا ما خل�شت اإليه التقارير ال�شادرة 
القليلة  ــام  الأي خالل  الأمريكية،  ال�شحف  يف 
اجلوية  الهجمات  تكثيف  ظــل  يف  املــا�ــشــيــة، 
وا�شتعادة  و�شوريا  العراق  يف  عليه  وامليدانية 

بع�س املناطق منه.
ـــــــادت �ــشــحــيــفــة »وا�ــشــنــطــن بــو�ــشــت«  واأف
بداأ  التنظيم  باأن  حمللني،  عن  نقاًل  الأمريكية، 
العرب  ا�شتعاد  بينما  متويله،  م�شادر  يخ�شر 
والأكراد مدنًا وقرى يف �شوريا كان يعتمد عليها 
اأنه خ�شر  اإىل  اإ�شافة  ال�شرائب،  اأجل جني  من 
مع  العراق  يف  عليها  ي�شيطر  التي  املناطق  ثلث 
ال�شعبي«  »احل�شد  ــوات  وق احلكومة  ا�شتعادة 
مدينة تكريت وم�شفاة بيجي. ويف هذا املجال، 
اأمين  الأو�شط«  ال�شرق  »منتدى  يف  اخلبري  قال 
هذا  قا�شية  �شربة  واجه  التنظيم  اإن  التميمي 
ال�شيف، عندما توقفت احلكومة العراقية عن 
الذين  املدنية،  اخلدمات  ملوظفي  الأمــوال  دفع 
يعي�شون يف املناطق امل�شيطر عليها من قبله، مبا 

فيها مدينة املو�شل.
قدرت،  قد  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  وكانت 
على  يح�شلون  التنظيم  م�شّلحي  اأن  اأخــــريًا، 

مبيعات  مــن  �شهريًا  دولر  مليون   40 ــواىل  ح
يجمع  التنظيم  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  النفط، 
يفر�شها  التي  والأتاوات  ال�شرائب  من  الأموال 
حتت  يعي�شون  �شخ�س  ماليني   9 اإىل   6 على 

�شيطرته.
اأن  اإىل  ال�شحيفة  اأ�شارت  املنطلق،  هذا  من 
واأي�شًا  النفط،  فيها حقول  »غنائم احلرب، مبا 
املناطق حيث ميكن للتنظيم اأن ي�شادر الأرا�شي 
نــادرة،  اأ�شبحت  الفدية،  مقابل  النا�س  ويبتز 

بينما ينازع لل�شيطرة على مناطق جديدة«.
»اإحـــدى  اأن  بو�شت«  »وا�شنطن  واأو�ــشــحــت 
اجلزء  اأن  هي  داع�س  يواجهها  التي  امل�شاكل 
الأكرب من دخله، خالل العامني املا�شيني، ياأتي 
وهذه  والبتزاز،  الأرا�شي  وم�شادرة  الغزو  من 
كلها م�شادر غري م�شتدامة«، م�شيفة اأن التنظيم 
عليه  ال�شعب  من  لذا  الأرا�ــشــي،  الآن  »يخ�شر 

احل�شول على الإيرادات«.
وراأت ال�شحيفة، نقاًل عن املحللني، اأن خ�شارة 
التنظيم  حتّول  وراء  ال�شبب  تكون  قد  املناطق 
فيها  مبا  ــ  اخلارج  يف  اإرهابية  عمليات  �شن  اإىل 
اإىل  اأدت  التي  باري�س  على  الأخــرية  الهجمات 
ملمار�شة  طريقة  ــي  وه ــــ  �شخ�شًا   130 مقتل 
�شغوط على اأعدائه. كذلك، اأ�شار املحّللون اإىل 
اأن »داع�س« يقوم بتحويل موارده لتقوية فروع 
تابعة له يف مناطق اأخرى، منها ليبيا، لتح�شني 
منطقة اآمنة له، بدًل عن املناطق التي يخ�شرها 

يف �شوريا والعراق.
اأن  اإىل  موؤ�شرات  هناك  اأن  التقرير  وذكــر 
رواتب  اأن  مو�شحًا  ميزانّيته،  ي�شّيق  التنظيم 
اأخريًا، من 400$ �شهريًا  املقاتلني قد خف�شت، 

اإىل حواىل $300.
فــ�ــشــاًل عــن ذلــــك، فــــاإن بــرامــج املــ�ــشــاعــدة 
لـ«داع�س«،  اخلا�شعة  املناطق  يف  للمحتاجني 
يبدو اأنها ُقّل�شت، وهو ما اأدى اإىل تعّمق الفقر، 
حادًا  نق�شًا  تعاين  املناطق  هذه  اأن  وخ�شو�شًا 
اإىل  اإ�شافة  امل�شتع�شية،  لالأمرا�س  الأدوية  يف 

النقطاع الطويل للكهرباء.
ن�شرت  قد  تاميز«  »نيويورك  �شحيفة  وكانت 
م�شروع  اأن  فيه  ذكـــرت  اأيــــام،  قبل  تــقــريــرًا، 
»الــدولــة« الــذي وعــد به »داعــ�ــس« يواجه يف 
التقت  وفيما  عديدة.  م�شاكل  احلــايل  الوقت 
مناطق  من  الهاربني  من  جمموعة  ال�شحيفة 
اأن  ذكروا  هوؤلء  اأن  اإىل  اأ�شارت  فقد  التنظيم، 
اأجور بع�س املقاتلني تقّل�شت، كما ترك اآخرون 
ال�شالح وهربوا بعيدًا، وتراجع م�شتوى اخلدمات 
الرئي�شية ب�شبب �شوء عمليات ال�شيانة. كما اأن 
التنظيم جلاأ اإىل رفع ال�شرائب والأتاوات التي 
جتارة  تداعي  نتيجة  ال�شكان،  على  يفر�شها 

تهريب وبيع النفط.

اإره������اب������ي �����ص����دن����ا  ي����ق����ف  م������ن  ك������ل  اإي����������������ران:  يف  ب�����وت�����ن 

ق������درات������ه يف  ت��������وؤث��������ر  امل������ال������ي������ة  »داع���������������������س«   م�صت�صارة االأمن القومي االأمريكي: بغداداأزم���������������ة 
ال�صابق كما  يومي  ب�صكل  مهددة  تعد  مل 

ط��ري��ق��ة ع��م��ل اأ����ص���اب���ع ال���ك���روك���ي���ت امل��ق��رم�����ص��ة ال�����ص��ه��ي��ة

باملاج كيك  �صوكليت  حت�صري  طريقة 

خرباء اأتراك يطورون م�صتح�صر 
ب�صرة فريد من زيت الزيتون

نوعية  اأ�شري  باليك  مدينة  يف  الأتراك  الباحثني  من  فريق  طور 
خا�شة من زيت الزيتون تعمل على تن�شري ب�شرة الن�شاء عند دهنها 

به.
عمل الفريق خمربيا على حت�شني �شاللت من �شجر الزيتون يتم من 
ميتلك  الذي  الزيتون  زيت  من  فريدة  نوعية  على  احل�شول  خاللها 
طبيعي  ب�شكل  عليها  واملحافظة  الب�شرة  تن�شري  يف  مذهلة  خا�شية 

ومن دون اأي اأ�شافة لأي م�شتح�شر كيميائي.
من جانبها، اأكدت الربف�شورة كولدان تومان القائمة على امل�شروع اأن 
اأ�شري  باليك  جامعة  يف  بحثي  فريق  عمل  نتاج  جاء  امل�شتح�شر  هذا 

لأكرث من ع�شرة �شنوات.
واأ�شافت تومان اأن هذه النوع من زيت الزيتون ل ين�شح با�شتخدامه 
لديه  اأن  حيث  الب�شرة  على  للدهن  جدا  منا�شب  ولكنه  الطعام،  يف 
و  اإ�شراقا  اأكرث  واإطهارها  الب�شرة  يف  التجاعيد  تقليل  على  القدرة 
ال�شعر  ب�شيالت  لتقوية  ا�شتخدامه  املنتج ميكن  اأن هذا  كما  ن�شارة، 

ويعطي نتائج و�شفتها بـ”املعجزة”.

القهوة تخف�س احتم�ل االإ�ص�بة 
ب�لنوع الث�ين من ال�صكري

تناول  بني  عالقة  وجود  �شابقة  درا�شات  نتائج  بينت   – وكالت 
بالنوع  الإ�شابة  وانخفا�س احتمال  ب�شورة دورية منتظمة  القهوة 

الثاين من ال�شكري.
هذه  اىل  ا�شتنادا  الدمناركية  اآرهو�س  جامعة  من  علماء  ويقول 
النتائج يكفي تناول 3-4 فناجني من م�شروب القهوة يوميا ب�شورة 
مر�س  من  الثاين  بالنوع  الإ�شابة  احتمال  لتخفي�س  منتظمة 

ال�شكري.
اىل  يعود  هذا  يف  الرئي�شي  الدور  باأن  يعتقدون  العلماء  كان  وقد 
مادة الكافيني يف القهوة، ولكن ات�شح ان تاأثريها يف م�شتوى الغلوكوز 
من  اخلالية  القهوة  وان  ق�شرية،  لفرتة  ي�شتمر  الدم  يف  والن�شولني 

الكافيني لها نف�س التاأثري.
اجلرذان  يف  القهوة  مركبات  بع�س  تاأثري  اجلامعة  علماء  واخترب 
وحم�س   cafestol مركب  ان  الختبار  نتائج  فبينت  املخربية. 
القهوة هو ما يت�شبب يف زيادة افراز الن�شولني عند اإ�شافة الغلوكوز. 
cafestol م�شتوى ا�شتيعاب خاليا ع�شالت  اإ�شافة لهذا رفع مركب 
الطبية  امل�شتح�شرات  ومفعول  يتطابق  مما  للغلوكوز،  اجلرذان 

امل�شتخدمة حاليا يف عالج النوع الثاين من مر�س ال�شكري.
cafestol يجعله  وح�شب راأي اخلرباء ان الفائدة الثنائية ملركب 
املر�شح الأول لعالج النوع الثاين من ال�شكري. ول ي�شتبعد اخلرباء 

ان تكون ملركبات القهوة الأخرى خوا�س مماثلة.
ان  نتائجها  بينت  درا�شة اجراها علماء جامعة هارفرد،  ان  ويذكر 
ب�شبب  املبكر  املوت  احتمال  يخف�س  منتظمة  ب�شورة  القهوة  تناول 
اأمرا�س القلب والأوعية الدموية واأمرا�س الأع�شاب والنوع الثاين 

من ال�شكري.
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الكتل. منها  وتختفي  تتجان�س  حتى  جيدًا  املكونات  اأخلطي   2-

كبري. كوب  يف  اخلليط  اأ�شكبي   3-
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مكتب  اإىل  بــطــلــب  ــرت  ــوي ت ــع  ــوق م ــدم  ــق ت   
الوليات املتحدة لرباءات الخرتاع والعالمات 
حقوق  على  للح�شول   USPTO التجارية 

.»subtweet« العالمة التجارية مل�شطلح
تغريدة  اإىل   subtweet م�شطلح  وي�شري   
بذكر  تــقــوم  تــويــرت  مــوقــع  عــلــى  ن�شرها  يــتــم 
م�شتخدم معني للموقع بدون ذكر ا�شم امل�شتخدم 

الفعلي، وبدون معرفته.
تغريدات  لن�شر  ــادة  ع ا�شتخدامها  ويتم   
�شلبية اأو مهينة لل�شخ�س املذكور ب�شكل موارب، 
ولن يرى ذلك امل�شتخدم التغريدة على جدوله 
الذي   @ الرمز  على  حتتوي  ل  لأنها  الزمني 

يحتويه اأي ا�شم م�شتخدم على تويرت.
 وي�شتخدم امل�شطلح على �شبيل املثال يف حال 
كان �شخ�س ما يحاول انتقاد �شخ�س اأخر ميلك 
اأن  بدون  مثاًل   JohnDoe@ امل�شتخدم  ا�شم 
الزمني  اجلـــدول  على  التغريدة  تلك  تظهر 
حال  ويف   ،JohnDoe@ بامل�شتخدم  اخلا�س 
مل يقم ال�شخ�س بو�شع عالمة @ يف التغريدة 
اخلا�س  الزمني  اجلـــدول  يف  تظهر  لــن  فاإنها 

.JohnDoe@ بامل�شتخدم
عام  ب�شكل  امل�شطلح  هــذا  ا�شتخدام  ويتم   
2013 على الأقل، ولي�س من اخرتاع  منذ عام 
ما  نادرًا  ولكن  امل�شغر،  التدوين  �شبكة  موظفي 

يتم ا�شتخدامها بهذا ال�شياق خارج املوقع.
 وقامت اللجنة بن�شر الطلب يف 19 نوفمرب، 

اأحد  يريد  كان  حال  يف  املعار�شة  باب  وفتحت 
العالمة  على  ال�شبكة  ح�شول  على  الإعرتا�س 
كعالمة   ”Sub tweet“ للم�شطلح  التجارية 
جتارية تابعة له، ويف حال مل يتم العرتا�س 
غ�شون  يف  املوافقة  تتم  ان  املحتمل  فمن  عليها 

اأ�شهر.
هذا  ا�شتخدام  تــويــرت  مــوقــع  على  ويــجــب   
�شبيل  يف  الــتــجــاري  الإطــــار  �شمن  امل�شطلح 
ــعــالمــة الــتــجــاريــة  ــوق ال ــق احلــفــاظ عــلــى ح
لتفوي�س  احل�شرية  احلقوق  تويرت  و�شيمتلك 

الآخرين ل�شتخدام هذا امل�شطلح التجاري.
 ويعمل تويرت على ت�شجيل هذا امل�شطلح يف 
ا�شتخدامه  حقوق  على  للحفاظ  منها  حماولة 
حول  ال�شابقة  ملعركته  خ�شارته  بعد  وذلــك 
كعالمة   ”tweet“ م�شطلح  على  احلــفــاظ 
قبل  من  ا�شتخدامه  بعد  به  خا�شة  جتارية 
ال�شبكة، وبدون  اإذن  التطبيقات بدون  مطوري 
للم�شطلح  امل�شغر  الــتــدويــن  �شبكة  ت�شجيل 

كعالمة جتارية.

- كيندة حامد الرتكاوي
الدنيا،  وجنة  الأعظم،  اهلل  باب  الر�شا   «   
ونعيم  املحبني،  وحــيــاة  الــعــارفــني،  ومــ�ــشــرتاح 

العابدين، وقرة عيون امل�شتاقني »]1[.
خالل  مــن  يــاأتــي  تــعــاىل  اهلل  ر�ــشــا  وك�شب   
والقيام  والتذلل،  واخل�شوع  بالطاعة  عبادته 
وطلبًا  اهلل  وجـــه  ابــتــغــاء  �ــشــالــح  عــمــل  بــكــل 
اإيثار  اهلل  حمبة  فعالمة  وطاعته،  ملر�شاته 
طاعته، ومتابعة ر�شوله، فالعبادة كلها موافقة 
العمل  هو  وهذا  وير�شاه،  ه  يحبُّ وملا  اهلل،  لأمر 

الذي ل يقبل اهلل من عامل �شواه.
ِلَيْبُلَوُكْم  ــَيــاَة  َواحْلَ ــْوَت  امْلَ َخَلَق  ــِذي  " الَّ  
 " اْلَغُفوُر  اْلَعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  اأَْح�َشُن  ُكْم  اأَيُّ

امللك: 2[.
 » اإن من احلقائق التي ُيقرها الإ�شالم اأن ما 
يقوم به الإن�شان من طاعة اهلل تعاىل واخل�شوع 
املالئم  ونظامه هو  منهجه  اإىل  له والجنــذاب 
من  الوقاية  وهــو  ال�شّوية،  الإنــ�ــشــان  لفطرة 
النـــحـــراف عــن املــنــهــج وعـــن الجنــــراف اإىل 
الباطل »]2[. كما ُيفهم ذلك من قول اهلل 
َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َوْجَهَك  " َفاأَِقْم  �شبحانه وتعاىل: 
َتْبِديَل  َل  َعَلْيَها  ا�َس  النَّ َفَطَر  الَِّتي   ِ اهللَّ ِفْطَرَت 
ا�ِس  النَّ اأَْكرَثَ  َوَلِكنَّ  ُم  اْلَقيِّ يُن  الدِّ َذِلَك   ِ ْلِق اهللَّ خِلَ
تعاىل  فــاهلل   ]30 ]الـــروم:   " َيْعَلُموَن  َل 
ربه  معرفة  على  مفطوًرا  وجعله  الإن�شان  َخلق 
الإن�شان  تو�شل  الفطرة  هــذه  واإن  وعبادته، 
اإىل املعرفة الإجمالية بخالقه وت�شعره ب�شلته 
قد  بطبعه  والإن�شان  وخالقه،  اإلهه  ــه  واإن به 
ُتعد من دعائم حياته  اأمور وغرائز  ُفطر على 
املال،  املادية واملعنوية مثل حب احلياة، وحب 
وحب  الن�شاء،  وحــب  املــلــذات،  وحــب  والــولــد، 
غري  ــك.  ذل وغــري  جن�شه،  بني  مــع  الخــتــالط 
حيث  الغرائز  لهذه  �شوابط  و�شع  الإ�شالم  اأن 
فينغم�س  منها  الأخذ  يف  مداه  املرء  يتجاوز  ل 
فالإميان  تعاىل،  باهلل  الإميان  خالل  من  فيها، 
لتحقيقه،  ي�شعى  مبداأ  �شاحب  الإن�شان  يجعل 

فتكون حياته حتمل معنًى �شاميًا نبياًل، يدفعه 
اإىل العمل واجلهاد يف �شبيله وبذلك يبتعد عن 
ل�شالح  حياته  وتكون  ال�شيقة،  الأنانية  حياة 
فالإن�شان  فيها،  يعي�س  التي  واأمــتــه  جمتمعه 
معدودة  اأيــامــه  ت�شبح  لنف�شه  يعي�س  عندما 
للفكرة  يعي�س  عندما  اأمــا  حمــدودة،  وغاياته 
جميلة  طويلة  تبدو  احلياة  فاإن  يحملها  التي 
بعد  ومتتد  الإن�شانية  بـــداأت  حيث  مــن  تــبــداأ 
يت�شاعف  وبــذلــك  الأر�ــــس،  لوجه  مفارقتها 
من  لأن  وحلظاته؛  و�شاعات  باأيامه  �شعوره 
حياتنا  اإخ�شاع  واأهــدافــهــا،  العبادة  طبيعة 
اليومية لإرادة اهلل وحّبه ومناجاته، واإخ�شاع 
لتنظيم  القت�شادية  وحياتنا  وك�شبنا  اأموالنا 
تعاىل  فاهلل  وت�شريعه،  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
اأمرنا يف حمكم تنزيله العظيم بالقت�شاد يف كل 
�شيء عبادًة وقوًل وعماًل؛ لأن الدين الإ�شالمي 
الأمة  متيزت  وقد  والعتدال.  الو�شطية  دين 
من  لأمة  تكن  مل  منفردة  بخا�شية  الإ�شالمية 
الأمم ال�شابقة وهي ميزة الو�شطية التي جعلها 
حممد  لأمــة  خ�شي�شة  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
َلَها  َخَلْت  َقْد  ٌة  اأُمَّ " ِتْلَك  �شلى اهلل عليه و�شلم. 
ا َكاُنوا  َما َك�َشَبْت َوَلُكْم َما َك�َشْبُتْم َوَل ُت�ْشاأَُلوَن َعمَّ
134[.«وفيه ]َخرْي  " ]البقرة:  َيْعَمُلوَن 
َفَلها  ُموَدة  حَمْ َخ�شَلة  ُكلُّ  اأْو�َشاُطها[  الأمــور 
خاَء َو�َشٌط َبنْي الُبْخل  َطَرَفان َمْذُمومان فاإنَّ ال�شَّ
ر  َهوُّ والتَّ اجُلنب  َبنْي  َو�َشٌط  جاَعة  وال�شَّ ْبذير  والتَّ
َمْذموم  َو�شٍف  ُكلَّ  َب  َيَتَجنَّ اأْن  ماأموٌر  والإن�شاُن 
اْزَداَد  َعْنه فُكلَّما  ي منه والُبعِد  َعرِّ ُبه بالتَّ نُّ َوجَتَ

يًا »]3[. ِمنه ُبْعدًا اْزداَد ِمْنُه َتَعرِّ
العبادة  باألفاظ  الحتفاظ  اأن  نرى  وهكذا   
ومعانيها يف الذهن والقلب دون تنفيذ لأوامرها 
وال�شلوك  احلياة  اإخ�شاع  ودون  ومقت�شياتها، 
ينجيه  حقيقيًا  اإميانًا  الإن�شان  يعطي  ل  لها، 
يدل  ل  بــل  وتــعــاىل،  �شبحانه  اهلل  ــذاب  ع مــن 
فعاًل على �شحة العتقاد باهلل واليوم الآخر. 
ُتنظم  للم�شلم، ومدر�شة  فالعبادة نظام تربوي 

حياتنا تنظيمًا يحمل امل�شلم على حتقيق اأفكاره 
ومثله العليا يف احلياة، ي�شل امل�شلم دائمًا باآداب 
ال�شريعة، ويعلق قلبه بد�شتورها ومبر�شاة ربه 
هدٍف  ذات  حياته  ويجعل  وتــعــاىل،  �شبحانه 
ذلك  املردود.  كبرية  الفائدة،  عظيمة  ومغزى، 
كان  فـــاإذا  وروح،  ــادة  م مــن  مكون  الإنــ�ــشــان  اأن 
العن�شر اجل�شدي فيه يجد حاجته يف العنا�شر 
وملب�س  وم�شرب  مــاأكــل  مــن  الــكــون  يف  املــاديــة 
ل  الروحي  العن�شر  فــاإن  ذلــك،  وغري  وتنا�شل 
اهلل  مــن  بالقرب  اإل  حلاجته  اإ�ــشــبــاعــًا  يجد 
تعاىل اإميانًا به واإتباعًا له، حتى ي�شعر مبعيته 
ال�شراء  اإل بالعبادة �شواء يف  وذلك ل يتحقق 
تعاىل،  اهلل  اأوامر  يتبع  فامل�شلم  ال�شراء،  يف  اأو 
وك�شبًا  لعظمته،  طاعًة  عنه،  نهاه  ما  ويتجنب 
اقت�شادية  ن�شاأة  امل�شلم  ين�شئ  وحتى  لر�شاه. 
�شلوكاقت�شادي  اإىل  تقود  �شليمة،  اإ�شالمية 
بزينة  ــــاين  الإمي ال�شت�شعار  عليه  ر�ــشــيــد، 
من  وهذا  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ب�شرع  اللتزام 
اهلل  ر�شا  حتقيق  فيها  التي  الإميانيات  م�شائل 
العمل  اإىل  فعقيدته تدفعه   . �شبحانه وتعاىل 
واأنه  ديًنا  بذلك  ماأمور  اأنــه  يعلم  لأنــه  اجلــاد؛ 
واإنَّ  �شغر.  اأم  العمل  ذلك  ل  جَّ عمل  على  مثاب 
اإِفراد اهلل تعاىل بالتوجه اإليه يف جميع الأمور 
ي�شعى  التي  احلقيقية  احلرية  لالإن�شان  ُيحقق 
فت�شغر  تعاىل.  هلل  عبًدا  اإل  يكون  فال  اإليها 
اهلل،  دون  من  املعبودات  جميع  عينه  يف  بذلك 
لل�شهوات؛  والنقياد  للمادة  العبودية  وت�شغر 
كما  املــادة،  ع�شر  اأ�شقط  الإ�شالمي  الدين  لأن 
اأ�شقط ع�شر الروحانية البحتة، ووازن ما بني 

املادة والروح بو�شعهما يف امليزان الإلهي.

�شالة  الــيــوم  اأقيمت   – ب(  ف  )اأ  ـ  تون�س 
جامع  اأكرب  اللخمي،  �شيدي  جامع  يف  اجلمعة 
لأول  تون�س  �شرق  بو�شط  �شفاق�س  وليــة  يف 
ب�شبب  توقفت  بعدما  �شهرين  نحو  منذ  مــرة 
احتجاجات على عزل الإمام املثري للجدل ر�شا 

اجلوادي.
وزارة  با�شم  املتحدثة  الهمامي  وقالت جناة 
ال�شوؤون الدينية لفران�س بر�س “اقيمت اليوم 
بهدوء  اللخمي  �شيدي  جامع  يف  اجلمعة  �شالة 

بعدما توقفت �شبعة ا�شابيع .
اجلــوادي  ر�شا  املعزول  الإمــام  اأن�شار  وكــان 
منعوا اإمام اجلمعة ميمون الكراي الذي عينته 
الوزارة خلفا للجوادي من اعتالء املنرب لربعة 
ا�شابيع متتالية ما دفعها اىل وقف اإقامة �شالة 
اجلمعة لثالثة ا�شابيع اىل حني عودة الهدوء 

اىل اجلامع.
الــ�ــشــوؤون  وزارة  با�شم  املــتــحــدة  واأ�ــشــافــت 
امام جمعة جديدا  الوزارة عينت  ان  الدينية 

للجامع هو عمر امللويل.
وزارة  عزلت  املا�شي،  ايلول/�شبتمرب  ويف 
“عقد  بتهمة  اجلــــوادي  الدينية  ــوؤون  الــ�ــش

اجتماعات نقابية” يف جامع �شيدي اللخمي.
ومت توقيف اجلوادي مع اآخرين ب�شعة ايام 
“جمع  بتهمة  الول/اكــتــوبــر  ت�شرين  نهاية 
جامع  يف  )قانوين(  ترخي�س  دون  من  امــوال 

�شيدي اللخمي”.
ور�شا اجلوادي هو ع�شو “املنظمة التون�شية 
 2013 لل�شغل” )نقابة عمال( التي اأ�ش�شها يف 
ل�شعد عبيد املن�شق عن “الحتاد العام التون�شي 

لل�شغل” )املركزية النقابية(.
حركة  على  حم�شوبان  واجلوادي  واملنظمة 
حكومة  قــــادت  ــتــي  ال ال�ــشــالمــيــة  النه�شة 
مطلع  حتى   2011 نهاية  مــن  “الرتويكا” 

.2014
حكومة  يف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  وكانت 
امام  اجلوادي  ر�شا   2012 يف  عينت  الرتويكا 
يف  جامع  اأكرب  اللخمي  �شيدي  جامع  يف  جمعة 

�شفاق�س.
هجوم  يف  اأجنبيا  �شائحا   38 مقتل  وغــداة 
يف  فندق  على  املا�شي  حزيران/يونيو   26
تنظيم  تبناه  �ــشــرق(  )و�ــشــط  �شو�شة  ــة  ولي
قـــرر رئي�س  املــتــطــرف،  الــدولــة ال�ــشــالمــيــة 
م�شجدا   80 غلق  ال�شيد  احلبيب  احلكومة 
وعزل  الرهاب”  على  بـ”التحري�س  اتهمها 
ــالم  ــائــل اع ــش ــة و�ــشــفــهــم مــعــار�ــشــون وو� ــم اأئ

بـ”الوهابيني” و”املتطرفني”.
بالرئي�س   2011 مطلع  الطــاحــة  ـــر  واإث
الـــذي كان  الــعــابــديــن بــن علي  املــخــلــوع زيــن 

يفر�س رقابة �شارمة على دور العبادة، �شيطر 
م�شجد”   1000 من  “اأكرث  على  “تكفرييون” 
ا�شرتجعت ال�شلطات معظمها، بح�شب ما اعلنت 

وزارة الداخلية يف 2014.
التي خرجت  امل�شاجد  الــوزارة، مت يف  ووفق 
عن ال�شيطرة التحري�س على قتل قوات المن 
لتنظيمات  مالية  تربعات  وجمع  واجلي�س، 
العهد  “حديثي  �شبان  وجتنيد  “ارهابية”، 

بالتدين” وار�شالهم للقتال يف �شوريا.
ومنذ ت�شلمت حكومة احلبيب ال�شيد مهامها 
 20 املا�شي مت عزل نحو  �شباط/فرباير   6 يف 
18 الفا يف البالد” وفق �شليم  “من اأ�شل  اإماما 
الدينية  ال�شوؤون  وزارة  يف  امل�شوؤول  بال�شيخ 
يخ�شع  عــام  مرفق  “امل�شاجد  ان  قــال  الــذي 

ل�شراف الدولة ولي�شت قطاعا خا�شا”.

الأملانية  فاغن«  »فولك�س  �شركة  ا�ــشــدرت   
اأن مبيعاتها يف بريطانيا  بيان تفيد من خالله 
من  بــاأكــرث  املــا�ــشــي  ال�شهر  تــراجــعــت  وحــدهــا 
%20، مقارنة مبا كانت عليه يف نف�س ال�شهر من 
العام املا�شي، وذلك بتاأثري من ف�شيحة التالعب 
ال�شركة  مركبات  عن  ال�شادرة  النبعاثات  يف 
مبا  اأ�شهمها  يف  قا�شية  بخ�شائر  ت�شببت  والتي 
خ�شائر  قطر  لدولة  ال�شيادي  ال�شندوق  كبد 

كبرية قدرة مببلغ 4 مليارات.
 واأو�شحت البيانات التي �شدرت عن »فولك�س 
نوفمرب  �شهر  خالل  باعت  ال�شركة  اأن  فاغن« 
 16 مع  مقارنة  �شيارة  األف   13 من  اأقل  املا�شي 
األفًا و200 �شيارة باعتها ال�شركة خالل ال�شهر 
انخفا�شًا  ما يظهر  2014، وهو  العام  ذاته من 
يف املبيعات بن�شبة تزيد عن %20، ويتوقع اأن 
تكون مبيعات ال�شركة قد �شجلت الهبوط ذاته 

يف خمتلف اأنحاء اأوروبا اأي�شًا.
 وبح�شب البيانات ذاتها فاإن مبيعات »فولك�س 
األف   14 بلغت   2015 اأكتوبر  خــالل  فاغن« 
مركبة فقط، مقارنة باأكرث من 15 األفًا و500 
مركبة مت بيعها يف بريطانيا خالل ال�شهر ذاته 

من العام املا�شي.
الأ�شواق  اأهم  من  واحدة  بريطانيا  وتعترب   
التي تعمل فيها �شركة »فولك�س فاغن« الأملانية، 
ترتبع  فيما  لل�شيارات،  كبري  م�شتهلك  اأنها  كما 
اقت�شادين  اأكرب  عر�س  على  وبريطانيا  اأملانيا 
اأ�شخم  ــن  م ــني  ــن واث الأوروبــــيــــة،  الــقــارة  يف 

القت�شادات يف العامل.
 وبح�شب البيانات فان ح�شة »فولك�س فاغن« 
بريطانيا  يف  ال�شيارات  �شوق  من  الجمالية 

الف�شيحة  بعد   7.2% اىل   9.4% من  هبطت 
تزعزع  اىل  واأدت  موؤخرًا  ال�شركة  هزت  التي 
تالعبت  ال�شركة  اأن  تبني  حيث  بها،  الثقة 
الكربون  بانبعاثات  اخلا�شة  بــالخــتــبــارات 
يف  املطلوبة  املعايري  مع  لتتنا�شب  مركباتها  من 

الوليات املتحدة.
�شهر  يف  اعــرتفــت  فــاغــن«  »فولك�س  وكــانــت   
�شبتمرب املا�شي اأنها زودت مركباتها يف الوليات 
تراجع  اىل  اأدت  وبرجميات  باأجهزة  املتحدة 
الفحو�س  يف  النجاح  من  مكنها  مبا  النبعاثات 
كما  املتحدة،  الــوليــات  يف  لها  خ�شعت  التي 
اعرتفت ال�شركة اأنها زودت اأكرث من 11 مليون 
مركبة يف خمتلف اأنحاء العامل بهذه الأجهزة 
1.2 مليون مركبة يف  والربجميات مبا يف ذلك 

بريطانيا.
منيت  التالعب  ف�شيحة  عن  الك�شف  وفــور   

كبرية،  بــرتاجــعــات  الأملــانــيــة  ال�شركة  اأ�شهم 
�شندوق  اأن  ليتبني  قا�شية،  خ�شائر  وتكبدت 
وحده  تكبد  القطري  ال�شيادية  ال�شتثمارات 
ما  يــورو،  مليار   3.8 تفوق  ال�شركة  يف  خ�شائر 
الأيــام  خــالل  وذلــك  دولر،  مليار   4.3 يعادل 

القليلة التي تلت الك�شف عن الف�شيحة.
 و�شندوق ال�شتثمار القطري هو اأكرب حامل 
فايجن«  »فولك�س  �شركة  يف  املمتازة  لالأ�شهم 
اأكرب حاملي  اأنه ثالث  %13 منها، كما  وبواقع 
يف  املدرجة  تلك  من  لل�شركة  العادية  الأ�شهم 

البور�شة، وبواقع %17 منها.
 وكانت اأ�شهم »فولك�س فايجن« قد هوت باأكرث 
من %15 خالل يومني فقط من التداولت التي 
تلت الأزمة يف �شبتمرب باملا�شي، لكنها ا�شتقرت 
توا�شل  ومل  املتدنية  م�شتوياتها  عند  لحقًا 

نزيف اخل�شائر رغم اأنها مل تعاود الرتفاع.
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اإطالق �شاروخ لك�شف الثقوب ال�شوداء
 

 اأطلقت وكالة الف�شاء الأوروبية، �شباح اخلمي�س، القمر ال�شطناعي 
تعود  والتي  ال�شوداء  الثقوب  نظرية  يف  للبحث  وذلك  باثفايندر«  »ليزا 
اإثبات  قبل  اأبن�شتاين  لوفاة  ،وذلك   « اآين�شتاين  األربت   « الفيزيائي  لعامل 

نظريته. 
غويانا  يف  قــاعــدة  مــن  انطلق  »فيغا«  الــ�ــشــاروخ  اإن  الوكالة  وقــالــت   
يق�شي  اأن  املقرر  من  الــذي  ال�شطناعي  القمر  يحمل  وهــو  الفرن�شية، 
الف�شاء  والزمن يف  ر�شد موجات اجلاذبية  تقنيات  اختبار  �شهور يف  �شتة 

اخلارجي، ما ي�شيف منظورا جديدا للتعرف على الكون وفهمه.
 وتتكلف املهمة نحو اأربعمئة مليون يورو »423 مليون دولر«.

على  بالف�شاء  موقعه  من  ال�شطناعي  القمر  يتمكن  اأن  املتوقع  ومن   
ارتفاع 1.5 مليون كيلومرت من البحث عن موجات اجلاذبية الناجمة عن 
اأجرام كونية تندمج مع بع�شها، وهي تتحرك ب�شرعات عالية مثل الثقوب 

ال�شوداء.
 وكان من املقرر اإطالق القمر ال�شناعي اأم�س الأربعاء لكنه تاأخر ب�شبب 

م�شاكل فنية.
اجلاذبية  موجات  ر�شد  حمــاولت  جميع  الآن  حتى  بالف�شل  وبــاءت   

بال�شتعانة باأجهزة ر�شد على الأر�س.

طريقة منخف�شة التكلفة 
لإنتاج الطاقة..

 
 رغبة منها مب�شاعدة املحرومني 
مــن اأبــ�ــشــط احلــقــوق واخلــدمــات 
الأولية، قامت الطالبة الأمريكية 
بابتكار  عامًا(   15( هرب�شت  هنا 
ـــدة ومــنــخــفــ�ــشــة  ـــري طــريــقــة ف
الـــتـــكـــلـــفـــة لإنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
املحيطات  تيارات  من  الكهربائية 
اآلة مكونة من مروحية  من خالل 
واأ�شطوانة ومولد كهربائي يحّول 
اأخرى  اإىل  الكهرومائية  الطاقة 
يبلغ  ب�شعر  وذلـــك  كــهــربــائــيــة، 
من  ميكن  حيث  فقط،  دولرًا   12
خـــالل ابــتــكــارهــا حتــويــل اأمـــواج 
املحيطات »املد واجلزر« اإىل طاقة 

كهربائية.
يف  الأوىل  باجلائزة  فلوريدا  ولية  من  املبتكرة  الطالبة  فازت  وقد   
اإم   3 اإديوك�شن  »دي�شكفري  الأمريكية  للمدار�س  تعليمية  علمية  م�شابقة 
دولر  األف   25 قدره  مايل  مبلغ  على  وح�شلت  ت�شالنغ«،  �شاينت�شت  يانغ 

تكرميًا لها.
 هرب�شت �شرحت باأن »�شبب ابتكارها هو رغبتها يف م�شاعدة املجتمعات 
التي تعاين من انعدام الكهرباء كاإثيوبيا، وذلك بعد توا�شلها مع طالبة يف 

نف�س عمرها هناك و�شفت لها تلك املعاناة«

كني�س يهودي يعر�س اإقامة �صالة اجلمعة فيه

»كــوارثــا«  مدينة  يف  اليهودي  اإ�شرائيل«  »بيت  كني�س  عر�س   
يف  امل�شلمني  ا�شت�شافة  على  اخلمي�س،  الكندية  »اأنتاريو«  مبقاطعة 
بالإجماع  الأع�شاء  موافقة  بعد  اجلمعة،  �شالة  لأداء  اجُلمع  اأيام 
م�شجد  �س  تعرُّ اأعقاب  يف  ذلك  امل�شلمني،وياتي  مع  الت�شامن  على 

ر خ�شائره بــ80 األف دولر.  اجلمعية الإ�شالمية لتدمري ُتقدَّ
اإىل  الإعالمية  ت�شريحاته  يف  الكني�س  عن  امل�شوؤول  اأ�شار  وقد   
ول  واليهود،  امل�شلمني  بني  املت�شابهة  الأمــور  من  الكثري  يوجد  اأنــه 
اأتباع الأديان  �شيما الق�ش�س الدينية، وهذا ف�شاًل عن التعاون بني 

ال�شماوية، وخا�شًة يف اأزمة التعامل مع الالجئني.

امل�صلمون يجمعون التربعات لرعاية الالجئن

»نوفا  مقاطعة  عا�شمة  »هاليفاك�س«  مبدينة  امل�شلمون  جمع 
لرعاية  دولر،وذلـــك  األــف   200 بلغت  تربعات  الكندية  �شكو�شا« 
تقيم  اأ�شر  لهم  من  �شيما  ل  �شكو�شا«  نوفا  يف  الالجئني  امل�شلمني 

باملنطقة.
العديد  يتلقون  اأنهم  باجلمعية  الإ�شالمي  املجتمع  اأع�شاء  واأكد   
والإجــراءات  الأ�شر  اإح�شار  كيفية  عن  ت�شتف�شر  التي  املكاملات  من 
الراغبني  جميع  بجهود  الرتحيب  على  عالوة  الالزمة،  والتكاليف 
يف امل�شاركة يف م�شروع »الحتاد من اأجل توحيد الأ�شر«، من جميع 
التي  الفعاليات  تنظيم  خــالل  من  وكذلك  واخللفيات،  الأعـــراق 
بدعم  حتظى  والتي  وم�شاعدتهم،  بالالجئني  الرتحيب  تت�شمن 

املجتمع املحلي من اخللفيات املتنوعة.

 نائبة فرن�صية تقرح فر�س �صريبة
على املنتجات احلالل

 اقـــرتحـــت الــنــائــبــة عن 
ناتايل  اجلــمــهــوري،  احلـــزب 
فر�س  مــوريــزيــه،  كو�شييكو 
املئة  يف   1 قــدرهــا  �شريبة 
عــلــى املــنــتــجــات احلــــالل يف 
ــا، بــغــيــة متـــويـــل ما  ــش ــ� ــرن ف
�شمته »اإ�شالم فرن�شا«،وزيادة 
�ــشــوف يقدر  ـــذي  ال ــل  ــدخ ال

بـ60 مليون يورو.
كو�شييكو  ناتايل  وقالت   

موريزيه، يف ت�شريح لإذاعة »اإر.تي.ال«  »اأ�شبح لدينا اليوم العديد 
اأننا  غري  اأجنبية  دول  من  متول  التي  فرن�شا  يف  العبادة  اأماكن  من 

نتغا�شى عن الأمر، ينبغي علينا اإيجاد متويل بديل يكون وطنيا«.
 واأ�شافت »مل ل نفر�س �شريبة ل تتجاوز 1 يف املئة على املنتجات 
احلالل، فهي متثل �شوقا تقدر بحوايل 6 مليارات �شنويا حتى منول 

اإ�شالما خا�شا بفرن�شا«.
 وتابعت »ذلك �شيدر مبلغا يقدر بـ 60 مليون يورو كل �شنة، وميكن 
اأ�ش�شها  التى  الإ�ــشــالم«  اأعمال  »موؤ�ش�شة  اإىل  ذلك  بعد  بها  التربع 
النائب اجلمهوري ورئي�س وزراء فرن�شا ال�شابق دومينيك دو فيلبان، 

الذي لطاملا عمل من اأجل اإيجاد بديل لأموال الدول الأجنبية«.

�صهرين اإثر توقف نحو  التون�صية  اأكرب ج�مع ب�صف�ق�س  ا�صتئن�ف �صالة اجلمعة يف  %20 ف��������غ�������ن  ف�����ول�����ك�����������س  م�����ب�����ي�����ع������ت  ت��������راج��������ع 

ت��وي��ري��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب احل�����ص��ول ع��ل��ى ح���ق ال��ع��الم��ة ال��ت��ج���ري��ة

وج�����ل  ع�������ز  اهلل  ر�������ص�������  ك���������ص����ب 
املب��صر ال��ب��ث  م��ي��زة  تتيح  في�صبوك 

 
ال�شور  واإن�شاء  املبا�شر  البث  ميزة  اإ�شافة  عن  في�شبوك،  �شركة  اأعلنت   

املدجمة لكافة م�شتخدميها بعد اأن كانت مقت�شرة على امل�شاهري.
مليار،   2 نحو  عددهم  البالغ  في�شبوك  مل�شتخدمي  اجلديدة  امليزة  وتتيح   

م�شاركة حلظاتهم ب�شكل مبا�شر مع اأ�شرهم واأ�شدقائهم على موقع التوا�شل.
 وكانت في�شبوك قد اأطلقت ميزة البث املبا�شر يف �شهر »اآب« املا�شي، اإل اأنها 
م�شتخدمي  من  حمدود  عدد  مع  حاليا  وبــداأت  امل�شاهري،  على  مقت�شرة  كانت 

هواتف »اآيفون« يف الوليات املتحدة الأمريكية.
الأ�شخا�س  اأ�شماء  معرفة  البث،  بعملية  يقوم  الــذي  ال�شخ�س  وباإمكان   
�شي�شاف  البث،  من  النتهاء  وعند  مبا�شرة،  تعليقاتهم  وقــراءة  له  املتابعني 

املقطع امل�شور اإىل اخلط الزمني للم�شتخدم وباإمكانه حذفه لحقا.



ال�شعودية  العربية  اوقفت اململكة 
“املنار” التابعة حلزب اهلل  بث قناة 
العربي  ال�شناعي  القمر  على  مــن 
نف�شه  الجـــراء  وهــو  “عرب�شات”، 
الذي اتخذته بحق قناة “امليادين”، 
ومينية  ــوريــة  ــش و� ليبية  وقـــنـــوات 
�ــشــن هجمات  ــة  ــع ــت ذري اخــــرى، حت

اعالمية متوالية �شدها.
تقدم  ال�شعودية  العربية  اململكة 
القمر  مقر  لن  اخلطوات  هــذه  على 
يف  يــوجــد  “عرب�شات”  الــ�ــشــنــاعــي 
جمل�س  ويرتاأ�س  الريا�س،  عا�شمتها 
متلك  ولنها  �شعودي،  مواطن  ادارتــه 
مــا يــقــرب مــن الربــعــني يف املــئــة من 

ا�شهم ال�شركة التي تديره.
ت�شاهم  عربي  قمر  “عرب�شات” 
ــة ان  ــي ــعــرب ـــــدول ال ــه مــعــظــم ال فــي
ــرار من  ــق مل يــكــن كــلــهــا، وتــاأ�ــشــ�ــس ب
ــعــربــيــة لــيــكــون  ـــــدول ال جــامــعــة ال
احلكومات  جلميع  اعالمية  من�شة 
التلفزيونية،  العربية  واملوؤ�ش�شات 
ول  يكن،  مل  انه  اي  اي�شا،  واخلا�شة 

يجب ان يكون قمرا �شعوديا.
غريها  دون  ــس  ــا� ــري ال اخــتــريت 
كانت  لنــهــا  العربية  العوا�شم  مــن 
وت�شتهر  �شالم”،  “حمامة  حينها  يف 
العربي،  للت�شامن  عا�شمة  بكونها 
ال�شعودية  احلــكــومــة  كــانــت  حــيــث 
تلعب دور الو�شيط لت�شوية النزاعات 
العديد  ت�شوية  يف  وجنحت  العربية، 
 ، الهــلــيــة  ــــروب  واحل الق�شايا  ــن  م
اللبنانية،  الهلية  احلــرب  وابرزها 
على  راأ�شا  ال�شورة  هذه  انقلبت  والآن 
عقب، وحتولت “احلمامة” ال�شعودية 
اىل “�شقر جارح”، توؤجج ال�شراعات 
مبا�شرة  حروبا  وتخو�س  العربية، 
التحتية  بــنــاه  ــر  ــدم وت الــيــمــن،  يف 
وتقتل  واملعدمة،  الفقرية  والفوقية، 
وت�شلح  ومتـــول  ابــنــائــه،  مــن  الآلف 

حروبا اخرى يف �شورية وليبيا.
ــلــطــات  الــ�ــش متـــلـــك  ل  قـــانـــونـــيـــا 
هذه  مثل  اتخاذ  يف  احلق  ال�شعودية 
القرارات بوقف من ت�شاء من القنوات 

عليها  تفر�س  او  العربية،  الف�شائية 
معايريها اخلا�شة، ولكن لن عوا�شم 
بغداد  مثل  املركزية،  العربي  القرار 
جراء  من  تدمرت  ودم�شق  والقاهرة 
الغزو الغربي اخلارجي، او موؤامراته، 
واخرى مثل اجلزائر، تعي�س يف حال 
رئي�شها،  ملر�س  ال�شيا�شي  ال�شلل  من 
بحياة  اودت  دموية  بحرب  ومروها 
تدجنت  وثالثة  ان�شان،  الــف  مئتي 
وا�شبحت  من قبل دول اخلليج،  ماليا 
ــرر كــيــفــمــا تــ�ــشــاء،  ــق ــعــوديــة ت الــ�ــش
وحتجب من ت�شاء من الذين يختلفون 
معها و�شيا�شاتها، ويعار�شون حروبها، 
فرو�س  لها  يــقــدمــوا  ان  ويــرفــ�ــشــون 

الطاعة والولء.
الدكتور  ال�شعودي  العــالم  وزيــر 
ت�شريح  يف  اكـــد  الــطــريــفــي  عــــادل 
اللــكــرتونــيــة،  “�شبق”  ل�شحيفة 
ايقاف بث قناتي “املنار” و”امليادين” 
اهلل  حلزب  املوالني  “عرب�شات”  على 
خاللهما  من  لفقتا  “لنهما  وايـــران، 
الكثري من ال�شائعات والكاذيب خالل 
تلفيق  ــان  ك فـــاذا  احلزم”،  عا�شفة 
ال�شائعات والكاذيب يعر�س �شاحبه 
لوقف البث على القمر العربي “عرب 
تطبيقه  حـــال  يف  هـــذا  فـــان  �شات” 

يعني  �ــشــرف،  قــانــوين  مهني  ب�شكل 
ال�شعودية  القنوات  جميع  بث  وقف 
واخلليجية، وعلى راأ�شها كل من قناتي 
وع�شرات  و”العربية”،  “اجلزيرة” 
ورمبا  ال�شالمية،  الدينية  القنوات 
“اجلزيرة”  قناة  باأن  التذكري  يفيد 
نف�شه  امل�شري  �شتواجه  كانت  نف�شها 
ــج اخلـــالف الــ�ــشــعــودي  ــاأج يف زمـــن ت
بني  امل�شاحلة  حدوث  لول  القطري، 

اجلانبني.
وال�شعودية  اخلليجية  القنوات 
التلفيق  تــهــمــة  ــن  م بــريــئــة  لي�شت 
والفربكة، وغياب الراأي الآخر، ولكن 
طاملا ان الوطن العربي يدار حاليا من 
اخرى،  خليجية  وعوا�شم  الريا�س، 
احلالة  ــذه  ه يف  ــكــذب  وال فالتلفيق 
اما  و”م�شروع،  و”قانوين”  “حالل” 
ت�شكل  احلزم”  “عا�شفة  بــاأن  القول 
عدوانا على بلد عربي �شقيق، وتقتل 
الذي  بعينه  الكفر  هو  فهذا  ابرياء، 
يجب ان يدفع اي منرب اعالمي ثمنه 

حجبا وت�شويها وح�شارا.
ال�شعودي  القرار  ان  املوؤكد  المــر 
“املنار” و”امليادين”  قناة  بث  بوقف 
والقناة  اليمنية،  “امل�شرية”  وقبلهما 
و”الخبارية”  الليبية،  الف�شائية 

من  �شيزيد  الــ�ــشــوريــتــني،  و”دنيا” 
انت�شارها،  دائرة  من  ويزيد  �شعبيتها، 
فالقمار  ــدودا،  حم تاأثريه  و�شيكون 
هذه  الرانب  مثل  تتنا�شخ  ال�شناعية 
نكت�شف  قريب  يوم  و�شياأتي  ــام،  الي
القــل  �شيكون  “عرب�شات”  ان  فيه 
تبث  ول  عــزلــة،  والكـــرث  متابعة، 
او  ال�شعودية  الــقــنــوات  غــري  عــربه 
“غ�شب1 و”غ�شب2، على حد و�شف 

احد الظرفاء ال�شعوديني.
ــوات  ـــث الــقــن ــــف ب ــشــنــا وق عــار�
“عرب�شات”، رغم  ال�شورية على قمر 
اننا يف �شحيفة �شابقة تعر�شنا للمنع 
وامل�شادرة واحلجب من قبل ال�شلطات 
حجب  عــار�ــشــنــا  مثلما  ــوريــة،  ــ�ــش ال
وت�شامنا  والليبية،  اليمنية  القنوات 
“امليادين”،  قــنــاة  يف  الــزمــالء  ــع  م
و�شنتخذ املوقف نف�شه ت�شامنا مع اي 
وخليجية  �شعودية  �شحيفة  او  قناة، 
ومن  ــادرة،  ــش ــ� وامل للحجب  تتعر�س 
قناة  مع  ت�شامننا  نعلن  نف�شه  املنطق 
والزمالء  الزميالت  وكــل  “املنار”، 
فيها يف وجه هذا القرار، بغ�س النظر 
بع�س  مــع  اختالفنا  او  اتفاقنا  عــن 
فنحن  التحريرية،  �شيا�شتها  جوانب 
مــع حــريــات الــتــعــبــري، ومـــع احـــرتام 

العالمية  والتعددية  الآخر،  الراأي 
واحرتام  العالية  املهنية  ار�شية  على 

القوانني وخ�شو�شا الآخر.
ـــرقـــابـــات  ال انـــحـــ�ـــشـــار  زمـــــن  يف 
معظم،  او  كــل،  وتــراجــع  الر�شمية، 
ـــال اجلـــمـــاهـــريي  ـــش ـــ� و�ـــشـــائـــل الت
التوا�شل  و�شائط  مل�شلحة  التقليدية 
تنت�شر  التي  احلديثة  الجتماعي 
املثل  ان  نعتقد  واله�شيم،  النار  مثل 
احلج  “يذهب  يــقــول  الـــذي  العربي 
راجعة” ينطبق حرفيا على  والنا�س 

غري  وقراراتها  ال�شعودية،  ال�شلطات 
املفهومة هذه.

كانت  الذي  الزمن  ذلك  اهلل  رحم 
ــوم فــيــه الــ�ــشــلــطــات الــ�ــشــعــوديــة  ــق ت
وتتبنى  العربية،  اخلالفات  بت�شوية 
ـــني املـــذاهـــب  ــتــقــريــب ب ــل ــــــوار ل احل
احلق  ق�شايا  لكل  وتنت�شر  والديــان، 
ول  وال�شالمية،  العربية  والعدالة 

تتدخل يف �شوؤون الدول الخرى.
اليوم” “راي 

ــط الـــبـــاحـــث الأمـــريـــكـــي  ــّل ــش �
مــديــر  هندر�شون”  “�شاميون 
برنامج اخلليج و�شيا�شة الطاقة يف 
خفايا  على  ال�شوء  وا�شنطن  معهد 
ما-  حــد  -اإىل  اخلفية  العالقة 
على  واإ�شرائيل  اخلليج  دول  بني 
والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  امل�شتوى 
التي  العالقة  وهي  والقت�شادي، 
لطاملا اكتنفها الغمو�س، فمنذ اأيام 
املتحدة  العربية  الإمــارات  منحت 
ــــًا ر�ــشــمــيــًا لإقــامــة  اإ�ــشــرائــيــل اإذن
اأبوظبي حتت  مكتب دبلوما�شي يف 
للطاقة  الدولية  “الوكالة  رعاية 
هيئة  وهي  “اإيرينا”  املتجددة” 
متعددة الأطراف ت�شم اأع�شاء من 

144 دولة.
له  مقالة  يف  هندر�شون   وي�شري 
بــعــنــوان )الــتــطــّور الـــذي حتققه 
يف  -ُن�شرت   ) اخلليج  يف  اإ�شرائيل 
املوقع الإلكرتوين ملعهد وا�شنطن- 
عملتا  احلــكــومــتــني  ــال  ك اأن  اإىل 
جاهدتني على الإيحاء باأن املكتب 
ت�شهيل  اإىل  فقط  يهدف  اجلديد 
“الوكالة  يف  اإ�شرائيل  ع�شوية 
يف  الرئي�شي  مقرها  يقع  “التي 

اأبوظبي.
ــة من  ــالق ــع  وحتـــولـــت هـــذه ال

حني  ــي  ــف ف الـــعـــلـــن،  اإىل  ــر  ــش ــ� ال
اإ�شرائيليون  دبلوما�شيون  ــان  ك
“الوكالة”  اجتماعات  يح�شرون 
�شار  ــنــوات  �ــش مــنــذ  ــي  ــب ــوظ اأب يف 
يــقــول  اليوم–كما  مبــقــدورهــم 
هـــنـــدر�ـــشـــون-اإنـــ�ـــشـــاء مــكــتــب يف 
العا�شمة الإماراتية والعي�س فيها 

ب�شكل دائم اأي�شًا.
ــي  ــك ــري ــث الأم ــاح ــب  وربــــط ال
الدبلوما�شية  العالقات  انــعــدام 
ــني دولـــة الإمــــارات  الــر�ــشــمــيــة ب
اإيرانية  بعثة  باإيجاد  واإ�شرائيل، 
يف  املــتــحــدة  الأمم  ــدى  ل معتمدة 
من  الرغم  على  نيويورك،  مدينة 
دبلوما�شية  عالقات  وجــود  عــدم 
ـــران.  واإي املتحدة  الــوليــات  بــني 
الدولية  “الوكالة  حالة  يف  ولكن 
يقول-  املتجددة—كما  للطاقة 
اأكــرث  اجلــديــد  الــرتتــيــب  “يبدو 
اأهــمــيــة بــكــثــري عــلــى الــرغــم من 

البيانات الر�شمية احلذرة.
احلذر-بح�شب  ــذا  ه  ويتجلى 
ــة و�ــشــائــل  ــب ــون- يف رغ ــش ــدر� ــن ه
يبدو  ما  على  الإماراتية  الإعــالم 
ــوع،  ـــد مــن اأهــمــيــة املــو�ــش يف احل
الر�شمية  الرقابة  اإىل  بالإ�شافة 
و�شائل  تــنــ�ــشــره  ــا  مم ــد  حت الــتــي 

الإعالم حول موا�شيع معينة، مبا 
فيها العالقات مع الدول العربية” 
اجلديد–  املــكــتــب  هـــذا  ويعك�س 
ــول الــكــاتــب- احلــ�ــشــور  ــق كــمــا ي
الثاين  الدبلوما�شي  الإ�شرائيلي 
بعد  وذلـــك  خليجية،  مدينة  يف 
بالتكتم  اأحيطت  التي  القن�شلية 
عن  الك�شف  مت  والــتــي  ال�شديد 
موقعها-يف  لي�س  -ولكن  وجودها 
مت  اإ�شرائيلية  ميزانية  وثيقة 
يف  يبدو  ما  على  َعَر�شًا  حتريرها 

عام 2013.
ــون بـــني منو  ــش ــدر� ــن  وقـــــارن ه
دول  مــع  الإ�شرائيلية  الــتــجــارة 
ــرار  ــم ــت ــش ــا� اخلـــلـــيـــج الـــعـــربـــي ب
والروابط ال�شيا�شية التي تتاأرجح 
بني مد وجزر، وي�شري -على �شبيل 
املثال- اإىل ما ح�شل يف عام 2010، 
العربية  الإمــــارات  غ�شبت  حــني 
اأ�شلحة  مهرب  اغتيال  من  املتحدة 
من حركة حما�س يف دبي- يق�شد 
املبحوح-  حمــمــود  حما�س  ع�شو 
من  عنا�شر  يــد  على  ُقــتــل  الـــذي 
اأنظار  وحتت  الإ�شرائيلي  املو�شاد 
فنادق  اأحــد  زايــديف  عيال  �شلطة 

اأبو ظبي-.
اإىل  الأمريكي  الكاتب   ولفت 

تعود  اأن  املــرجــح  غــري  “من  ـــه  اأن
اإ�شرائيل  بني  ال�شيا�شية  الروابط 
ودول اخلليج على الفور اإىل اأوّجها 
عندما  الت�شعينيات،  يف  كانت  كما 
بعد  الإ�شرائيليون،  الــقــادة  قــام 
بــزيــارة  ديفيد،  كــامــب  اتفاقية 
بعثات  واإنـــ�ـــشـــاء  ــر  ــط وق ُعـــمـــان 
باأنها  ُو�شفت  �شغرية  دبلوما�شية 

جتارية اأو مكاتب ات�شال”
يقول-  وا�شنطن-كما   و�شجعت 
منذ  التــ�ــشــالت  هــذه  مثل  قيام 
فرتة طويلة، وبالتايل فاإن التبادل 
ــمــي بـــني الــدبــلــومــا�ــشــيــني  ــش ــر� ال
يعود  والإماراتيني  الإ�شرائيليني 

اإىل اأكرث من عقد من الزمن.

وا�شنطن  اأن  هندر�شون   ويــرى 
ل  اأنــهــا  اإل  التقارب  بهذا  رحبت 
تغفل عن حقيقة اأن هذا التقارب 
اإدارة  لحــتــ�ــشــان  نتيجة  جـــاء 
ــــران الــتــي- اأوبـــامـــا املــتــ�ــشــّور لإي
بح�شب قوله- “ل تزال تثري قلقًا 
يف  التقليديني  اأمريكا  حلفاء  بني 

املنطقة”.
زميل  هو  هندر�شون   و�شاميون 
برنامج  ومدير  وا�شنطن  معهد  يف 
اخلليج و�شيا�شة الطاقة يف املعهد، 
الطاقة  �ــشــوؤون  يف  ومتخ�ش�س 
ــــدول الــعــربــيــة املــحــافــظــة يف  وال
)اخلليج الفار�شي( كما ي�شر املعهد 
على ت�شميته. وعمل هندر�شون يف 

الإذاعة  هيئة  يف  �شحفيًا  ال�شابق 
الــربيــطــانــيــة والــفــايــنــانــ�ــشــيــال 
ــل مــ�ــشــتــ�ــشــارًا  ــم ــا ع ــم ـــز، ك ـــامي ت
على  عــالوة  وحكومات.  ل�شركات 
ل�شدام  الذاتية  ال�شرية  كتابته 
حــ�ــشــني، فــقــد كــتــب هــنــدر�ــشــون 
ـــات وظــهــر  ـــف ـــوؤل ـــن امل الـــعـــديـــد م
عـــدة مـــرات يف و�ــشــائــل الإعـــالم 
ال�شيا�شية  الديناميكيات  ملناق�شة 
�ــشــعــود،  اآل  لــعــائــلــة  ــيــة  الــداخــل
ــــداث  وتـــطـــورات الــطــاقــة والأح
ــنــووي  ــج ال ــام ــربن يف الـــعـــراق وال

الباك�شتاين
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واخلليج” “اإ�صرائيل  بني  العالقة  خف�ي�  يك�صف  اأمريكي  ك�تب   

ال�صعودية؟  القنوات  على  نف�صه�  املع�يري  تنطبق  فهل  و”الفربكة”..  “التلفيق”  والذريعة  “املي�دين”  بعد  “املن�ر”  بث  متنع  ال�صعودية 

لندن – فران�س بر�س
ارتدته  الذي  بالزهور  املزين  الف�شتان  بات 
وكايت،  وليام  ــري  الأم ابنة  �شارلوت،  الأمــرية 
املا�شي  الأحد  ن�شرت  التي  الر�شمية  ال�شور  يف 
�شاحبة  ك�شفت  ما  بح�شب  املتاجر،  من  نافدا 

ماركة “ام اأند ات�س” الإ�شبانية التي �شممته.
هذه  �شاحبة  �شيد،  باتو  مارغاريتا  وقالت 
�شنوات،   6 قبل  اأ�ش�شت  التي  العائلية  ال�شركة 
تلبية  “نحاول  ا�شبانيا:  يف  متاجر   5 وفتحت 
بع�س  ب�شنع  حاليا  ونــقــوم  الطلبات.  جميع 
القطع لكن لي�س لدينا ما يكفي من القما�س ل�شد 

الحتياجات”.
يف  الرابعة  وهي  �شارلوت،  الأمــرية  وظهرت 
ن�شرت  �شور  يف  اإنكلرتا،  عر�س  خالفة  ترتيب 
وهي  كايت  والدتها  التقطتها  املا�شي  ــد  الأح
زهرية  كنزة  مع  زهــور  عليه  ف�شتانا  ترتدي 

اللون وتلعب بدمية قطنية على �شكل كلب.
العائلة  اأطفال  يرتديها  التي  املالب�س  وتثري 
متتبعي  اهتمام  الر�شمية  اإطاللتهم  امللكية يف 
على  يقبلون  الــذيــن  املــو�ــشــة  �شيحات  اآخـــر 

�شرائها.
يكلف  الــذي  الف�شتان  هذا  نفد  ما  و�شرعان 

متاجر  من  تقريبا(  دولرا   32( يورو   29.95
التي ل تبيع ت�شاميمها على النرتنت.  املاركة 
من  باأغلبيتهم  هــم  الــذيــن  الــزبــائــن  وينتظر 
الوليات املتحدة وبريطانيا الدفعة الثانية من 

الب�شاعة.

التي ترتدي  الثالثة  املرة  بالفعل  وهذه هي 
ال�شاد�س،  �شهرها  بلغت  التي  �ــشــارلــوت،  فيها 
مالب�س من ماركة اإ�شبانية، ورمبا يعود ذلك اإىل 
احلا�شنة الإ�شبانية ماريا ترييزا توريون التي 

تعتني بالأمري جورج و�شقيقته.

اأ�شبحت  باأنها  بالدهم  مغاربة،  باحثون  و�شف 
لدول  بالن�شبة  اأفريقيا  يف  ال�شتثمار  بوابة  متثل 
موؤ�ش�شاتها  ــروع  ف انت�شار  اإىل  م�شتندين  الــقــارة، 
امل�شرفية واملالية و�شركات الت�شالت عرب احلدود، 
اإ�شافة اإىل موقعها ال�شرتاتيجي والتفاقيات التي 

تربطها مع دول القارة.
املــتــحــدة  الأمم  ملــفــو�ــشــيــة  تــقــريــر  وبــحــ�ــشــب 
من   %12 الــقــارة  متتلك  لأفريقيا،  القت�شادية 
الذهب  من  و%40  العامل،  يف  النفط  احتياطيات 
العاملي، وحوايل 90% من خامي البالتني، والكروم، 
لكن ذلك مل مينع من ا�شتمرار الفقر والتهمي�س لدى 

العديد من دولها.
�شر�شة  مناف�شة  فــاإن  مغاربة،  باحثني  وبح�شب 
القارة،  ثــروات  ا�شتغالل  حول  تدور  الــدول  بني  ما 
تقوية  اإىل  دعوة  موجهني  معينة،  مل�شالح  حتقيًقا 
اأن  ا  خ�شو�شً الأفــريــقــيــة،  الــــدول  بــني  الــتــعــاون 
املبادلت التجارية بني دولها ل تتجاوز 15%، وجلب 

ا�شتثمارات اأجنبية توفر فر�س عمل جديدة.
زهــر،  ابــن  بجامعة  القت�شاد  اأ�ــشــتــاذ  واعــتــرب 
مبدينة اأجادير )جنوب(، حممد ياوحي، يف حديث 
لها  ت�شمح  موؤهالت  متلك  بــالده  اأن  الأنا�شول،  مع 
اأفريقيا،  يف  بال�شتثمار  الراغبة  الــدول  بتوجيه 
والت�شالت  التاأمني  و�شركات  البنوك  اأن  “خا�شة 

املغربية متلك فروًعا يف العديد من دول القارة”.
ودول  املــغــرب  بــني  اجلــيــدة  العالقات  اإن  ــال  وق
القارة والبنية التحتية القوية التي متلكها، توؤهلها 
تريد  التي  الـــدول،  من  للعديد  بوابة  تكون  لأن 
ال�شتثمار يف اأفريقيا، حيث تتوفر فر�س لال�شتثمار، 

يف جمال املعادن والنفط والأيدي العاملة”.
القدرة  لديها  الأفريقية  القارة  “دول  وتابع: 
الذي  الوقت  يف  مرتفعة،  منو  ن�شب  حتقيق  على 
ت�شهد فيه دول العامل كاأوروبا واأمريكا معدلت منو 

مرتاجعة”.
يف  الأجنبية  ال�شتثمارات  اأن  ياوحي،  واأو�شح 
القارة ال�شمراء، �شتقود اإىل توقف عمليات الهجرة 
التي ينفذها ال�شباب نحو اأوروبا، وتثبت ال�شكان يف 
“لأن حماربة الهجرة والتطرف  اأماكنهم الأ�شلية، 
البنية  وحت�شني  القت�شاد،  بوابة  عرب  تتم  قد 

التحية، وال�شتثمار”.
من  العامل  ــارات  ق اأكــرب  ثــاين  اأفريقيا،  وتعترب 
املرتبة  يف  وتاأتي  ال�شكان،  وعــدد  امل�شاحة  حيث 
مليون   30.2 م�شاحتها  وتبلغ  اآ�شيا،  بعد  الثانية 
م�شاحة  اإجمايل  من   %6 وتغطي  مربع،  مرت  كيلو 
م�شاحة  اإجمايل  من   %20.4 ومتثل  الأر�ــس،  �شطح 

الياب�شة.
الأفريقية،  الــدرا�ــشــات  مبعهد  الباحث  ــرى  وي
اخلام�س،  حممد  بجامعة  الدولية  العالقات  اأ�شتاذ 
القوى  حترك  التي  هي  “امل�شالح  اأن  جبور،  حممد 
التقليدية من اأجل احلفاظ على مكانتها باأفريقيا، 
اأو الدول النا�شئة التي تريد اأن ت�شع قدم لها، وتنال 

ح�شة من املوارد الطبيعية بالقارة الأفريقية”.
الآونــة  “يف  الأنا�شول:  ملرا�شل  جبور  واأ�ــشــاف 
على  باأفريقيا،  الدول  من  العديد  اهتمت  الأخرية، 
�شر�شة  مناف�شة  امل�شتقبل، وهناك  قارة  اأنها  اعتبار 
الربازيل،  مثل  والنا�شئة  التقليدية،  القوى  بني  ما 

والهند، وال�شني حول هذه القارة”.

واأ�شار جبور، اإىل ارتفاع عدد املنتديات الدولية، 
اأمريكا  منتدى  “مثل  باأفريقيا،  تهتم  باتت  التي 
واليابان  اأفريقيا،  الأوروبـــي  والحتــاد  اأفريقيا، 

واأفريقيا، وال�شيني- الأفريقي”.
ودعا جبور، الدول الأفريقية اإىل اإيجاد حلولها 
يجب  ول  الأفــارقــة،  بيد  “احلل  قائاًل:  بنف�شها، 
يكون  وهــذا  احللول،  تقدمي  غريهم  من  النتظار 
فيما  العالقة  بتوثيق  القارة  دول  قيام  خالل  من 
بينها، وت�شجيع املبادلت التجارية، التي ل تتجاوز 

.”%15
املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن  �شادر  تقرير  وبح�شب 
اأفريقيا  فـــاإن  “الأونكتاد”،  والتنمية  للتجارة 
من   %  5.7 اإىل  ت�شل  حــ�ــشــة،  عــلــى  ا�ــشــتــحــوذت 

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر عاملًيا عام 2013.
اأفريقيا  يف  الأجنبية  ال�شتثمارات  حجم  وبلغ 
 %  6.8 قــدره  بارتفاع   ،2013 عام  دولر  مليار   56
مقارنة بعام 2012، حيث بلغت 53 مليار دولر، وفق 

الأونكتاد.

ف���������ص����ت�����ن االأم��������������رية ������ص������رل�����وت ن����ف����د م������ن امل����ت�����ج����ر

اأف��ري��ق��ي��� ب����واب����ة اال����ص���ت���ث���م����ر يف  ال����رب�����ط  ب����ح���ث���ون م���غ����رب���ة: 

بلوتو  لكوكب  التقطت  �صور  اأقرب  تن�صر  ن��ص� 

 وكالت – ن�شرت وكالة الف�شاء الأمريكية “نا�شا” �شورا ل�شطح 
واأظهرت  الكوكب،  ل�شطح  قربا  الأكرث  ال�شور  وهي  بلوتو،  كوكب 

ال�شور اجلديدة ال�شهول اجلليدية واجلبال الفردية. 
ل�شطح كوكب  ال�شور الأكرث و�شوحا ودقة  “نا�شا” عن  وك�شفت 
بلوتو، والتي التقطتها مركبة ف�شاء New Horizons من بعد 

10000 ميل )17000 كيلومرت( فوق �شطح الكوكب القزم. 
املذهلة،  اجلــديــدة  التفا�شيل  من  جمموعة  ال�شور  واأظــهــرت 
الفردية،  اجلبال  من  وجمموعة  اجلليدية،  ال�شهول  عن  وتك�شف 
يف  ت�شاعدهم  التي  الهامة  البيانات  من  جمموعة  للعلماء  وتقدم 

درا�شة ظروف الكوكب، والطبقات التي ت�شكل �شطح بلوتو.
�شيتم  الدقة  عالية  ال�شور  من  املزيد  هناك  اإن  نا�شا  وقالت 
حتميل  يتم  اأن  ومبجرد  القادم،  الأ�شبوع  يف  الأر�س  اإىل  حتميلها 
باقي هذه ال�شور �شيتمكن العلماء من الإعالن عن نتائج مبهرة عن 
الكوكب، فحتى الآن مل ي�شل اإىل الأر�س اإل 40% فقط من البيانات 

التي توجد على املركبة الف�شائية.
واجلــودة،  الدقة  من  عال  م�شتوى  على  اجلديدة  ال�شور  وتعد 
فخالل الفرتة املا�شية مل ت�شل لنا�شا �شور من املركبة الف�شائية 
بهذا الو�شوح من بلوتو، فهي غري م�شو�شة بل هي على قدر كاف من 
النقاء والقرب، ول تت�شابه مع ال�شور الأخرى التي اأر�شلتها مركبة 

املا�شية. الفرتة  خالل   New Horizons

جن�ة النجم “مورج�ن فرمي�ن” 
مب�صي�صبي ط����ئ���رة  ب���ح����دث  امل�����وت  م���ن 

جنا مورغان فرميان جنم هوليوود احلائز على جائزة الأو�شكار 
بعد هبوط ا�شطراري لطائرة �شغرية كانت تقله من م�شي�شبي اإىل 

تك�شا�س اإثر انفجار اأحد اإطاراتها عند الإقالع.
بخري.  والطيار  عاما(   78( فرميان  اإن  اإعــالم  و�شائل  وقالت 
ونقل مدير اأعمال فرميان عن جنم هوليوود قوله يف بيان اإنه كان 
م�شافرا من م�شي�شبي اإىل تك�شا�س من اأجل ت�شوير تلفزيوين اإل اأنه 
ا�شطر للهبوط يف مطار تونيكا ب�شمال غرب م�شي�شبي بعد انفجار 

الإطار الذي �شبب م�شاكل اأخرى.
وقال فرميان يف البيان “اأحيانا ل ت�شري الأمور كما هو خمطط 
لها ولكن بف�شل الطيار الرائع جيمي هوب�شون هبطنا ب�شالم دون 

خد�س ول ميكنني اأن اأقول نف�س ال�شيء عن طائرتي”.
وكان فرميان ر�شح جلائزة الأو�شكار عن اأفالم بينها )درايفينج 
مي�س ديزي( و)ذا �شاو�شانك ريدمب�شن( وفاز بجائزة اأو�شكار اأف�شل 

ممثل م�شاعد عن دوره يف فيلم )مليون دولر بيبي( عام 2004.

 Angelia Ong الفلبينية 
ملكة جم�ل االر�س للع�م 2015

 
ال�شابة  تتويج   ، النم�شا  عا�شمة  فيينا  يف  مت 
Angelia Ong اجنيليا اونغ من الفيليبني بلقب 
للعام  الر�س  جمال  ملكة   2015  Miss Earth

. 2015
جمال  ملكة  بلقب  ونـــغ  اجنيليا  تــتــويــج  ومت 
رائع  باحتفال  اختتمت  رائعة  م�شابقة  يف  الر�س 
يف  املهتمة  ال�شخ�شيات  اكرب  من  وا�شعة  ومب�شاركة 

جمال الفن واجلمال على امل�شتوى العاملي .
ي�شار اىل ان ال�شابة �شم�س طرعاين الن�شراوية 

اختارتها ليلك للم�شاركة يف امل�شابقة .
�شارك يف امل�شابقة اكرث من 90 دولة ، وقد اثبت 
والتي  العاملية  ايرث  مي�س  م�شابقة  على  املقيمون 
ارفع  انهم على  لها،  ليلك احلقوق احل�شرية  ملجلة 

م�شتويات املهنية والن�شانية.



الأممــي  املبعوث  ي�شل  اأن  املتوقع  |من  �شنعاء 
العا�شمة  اإىل  ال�شيخ  ولــد  اإ�شماعيل  اليمن،  اإىل 
العمانية م�شقط اليوم للقاء وفد حركة اأن�شار اهلل 
عبدربه  الفار  للرئي�س  زيارته  نتائج  على  ليطلعه 
من�شور هادي يف عدن وم�شاوراته مع وفد احلكومة 
حول  مــ�ــشــاوراتــه  ونتائج  الــريــا�ــس  يف  امل�شتقيلة 

امل�شودة املقرتحة ملوؤمتر »جنيف 2«.
التقى هادي يف عدن خالل  ال�شيخ قد  وكان ولد 
عبدامللك  مــع  مــ�ــشــاورات  وعقد  املا�شيني  اليومني 
اإىل  هــادي  حلكومة  املمثل  الوفد  رئي�س  املخاليف 
نقل  املخاليف  ان  الأنــبــاء  ـــادت  واأف اأمــ�ــس.  جنيف، 
امل�شودة  حــول  احلكومة  حتفظ  ــي  الأمم للمبعوث 
املقرتحة ملوؤمتر »جنيف 2« وطالب ب�شمانات دولية 

على تنفيذ القرار الدويل 2216.
اإن ولد  لـ«الأخبار«  وقال م�شدر مطلع يف حديث 
ال�شيخ �شيعر�س على »اأن�شار اهلل« مالحظات الطرف 
وتعديالت  مالحظات  ــول  ح الــريــا�ــس  يف  الآخـــر 
اإمكانية  ومناق�شة  املــوؤمتــر  م�شودة  على  احلركة 
وفيما  غــدًا،  اأو  اليوم  نهائي  ب�شكل  امل�شودة  اإعــالن 
اأن  عن  للعدوان  موالية  اعالمية  و�شائل  حتدثت 
التحفظات  بع�س  لديهم  هـــادي  حكومة  ممثلي 
امل�شودة  تعَلن  اأن  املطلع  امل�شدر  توقع  امل�شودة،  على 
النهائية قريبًا، مبديًا تفاوؤله باأن ما يحمله املبعوث 
التفاق  �شيجري  واأنــه  اإيجابيًا،  يكون  قد  الــدويل 
على ال�شيغة النهائية خالل اللقاء الذي من املتوقع 

اأن ينعقد اليوم يف م�شقط.
وك�شف امل�شدر اأن اخلطوة التالية لإعالن امل�شودة 
النهائية هي ت�شمية الوفود امل�شاركة يف »جنيف 2«، 
التي يفرت�س اأن تكون بح�شب امل�شودة عبارة عن 6 
اأع�شاء و4 م�شت�شارين لكل مكون من مكونات جنيف 
امل�شودة بحكومة هادي من  التي ح�شرتها  الثالثة، 
ال�شعبي  املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�شار  مقابل  جهة، 
العام من جهة اأخرى. وعلمت »الأخبار« اأن »املوؤمتر 
ال�شعبي« حدد ممثليه اإىل جنيف يف وقت �شابق على 
ممثليها  �شمت  قد  كانت  التي  هــادي،  حكومة  غرار 

قبل اأ�شابيع.
م�شقط  يف  اهلل«  »اأن�شار  وفد  اأن  امل�شدر  وك�شف 
الــدويل  املبعوث  لقائه  عقب  �شنعاء  اإىل  �شيعود 
ليجري م�شاورات حول الوفد الذي �شيمثل احلركة 
يف »جنيف 2«، متوقعًا اأن يعلن ذلك يف غ�شون الأيام 
املقبلة وهو ما �شيرتتب عليه اأن تعلن الأمم املتحدة 
يلي  ر�شمي  ب�شكل   »2 »جنيف  موؤمتر  انطالق  موعد 

ذلك حترك الوفود.
اليمني  اجلي�س  فيه  ــات  ب ــت  وق يف  ــذا  ه يــاأتــي 
العمليات  ب�شري  يتحكمون  ال�شعبية«  و»الــلــجــان 
يف  اأو  الداخلية  اجلبهة  على  �ــشــواء  الع�شكرية 
جبهات ما وراء احلدود. ويف وقت يو�شع فيه اجلي�س 
و»اللجان« من �شيطرتهم داخل الأرا�شي ال�شعودية 
الــبــدء يف  واإعــالنــهــم  يف جــيــزان وجنـــران وع�شري 
اخليارات الإ�شرتاتيجية، بات وا�شحًا ف�شل العدوان 
ال�شعودي يف ك�شب اأوراق ميدانية ميكنه ا�شتثمارها 

ماأرب اجلبهتني  اأو يف  اإن كان يف تعز  يف »جنيف 2« 
ثقله  بكل  واألقى  اإمكاناته  كل  لهما  ح�شد  اللتني 

فيهما.
ال�شعبية«  و»اللجان  وفيما جنحت قوات اجلي�س 
جبهات  ويف  مــاأرب  يف  الغزو  قــوات  تقدم  اإعاقة  يف 
خيار  اإىل  للجوء  اأخرى  مرة  ال�شعودية  عادت  تعز 
الطريان وتكثيف الغارات اجلوية على �شعدة وتعز 

وماأرب ب�شكل خا�س.
متكن  الإعالمية«  تعز  »جبهة  يف  م�شدر  ــد  واأك
اأبناء تعز م�شنودين  مقاتلي »اجلبهة الوطنية« من 
بقوات اجلي�س و»اللجان ال�شعبية«، اأم�س، من تطهري 
منطقة ال�شنمة يف الأحيوق وتاأمينها، كما تقدمت 
فندق  جنوب  قلتني  وطــهــرت  ال�شباب  منطقة  يف 

احلرمني.
اأن جمموعات  امل�شدر  وعلى �شعيد مت�شل، ك�شف 
ماوية  مديرية  يف  للعدوان  املوؤيدين  املقاتلني  من 
اأبناء  وّقعه  الــذي  القبلي  الإتــفــاق  اأم�س  نق�شوا 
من  عدد  يف  والتمرت�س  التمركز  وحاولوا  املديرية 
اجلبال هناك بهدف فتح جبهة مل�شلحة العدوان يف 
املديرية التي تعد الأكرث اأمنًا وا�شتقرارًا من غريها، 
اجلي�س  مع  بالتعاون  املنطقة  اأبــنــاء  اأن  مو�شحًا 

و»اللجان« ت�شدوا لهم ودحروهم من تلك املواقع.
وعلى جبهة الوازعية �شنت الطائرات ال�شعودية 
اأم�س، غارات مكثفة على املنطقة عقب ف�شل الهجوم 
ــوؤيــدون  امل وامل�شلحون  الــغــزو  قـــوات  �شنته  الـــذي 

للعدوان يف املنطقة.
حمــاولت  عــدة  ف�شل  وبعد  الجتـــاه،  ذات  على 
اإمــاراتــيــة  بــقــوات  م�شنودة  امليلي�شيات  نفذتها 
املا�شية ل�شتعادة مديرية  الأيام  و�شودانية طوال 
ال�شريجة يف حمافظة حلج، �شنت طائرات العدوان 
مديرية  على  هي�شتريية  غــارات  اأم�س،  ال�شعودي، 
احلكومية  املباين  من  عــددًا  ا�شتهدفت  ال�شريجة 

واملن�شاآت.
ال�شعودية  الطائرات  �شنت  مـــاأرب،  جبهة  ويف 
غارات مكثفة ا�شتهدفت جبل هيالن واملناطق التي 
يوم  بعد  �شرواح  يف  ــريًا  اأخ عليها  ال�شيطرة  جرت 
ال�شعبية« على جبال  و»اللجان  �شيطرة اجلي�س  من 
وتالل ا�شرتاتيجية يف حميط مع�شكر«كوفل« �شرق 

�شرواح.
التح�شيد  من  اأ�شهر  وبعد  مت�شل،  �شعيد  على 
املتكرر واملكثف لقوات الغزو وميلي�شيات »القاعدة« 
ال�شحراء  يف  اأن�شاأتها  مع�شكرات  يف  ــالح  ــش و«الإ�
م�شدر  اأكـــد  اجلـــوف،  حمافظة  حلـــدود  املــحــاذيــة 
م�شنودة  اجلــوف  قبائل  اأن  احلربي«  »الإعـــالم  يف 
تقدم  عملية  نفذت  ال�شعبية«  و»اللجان  باجلي�س 
اأن  امل�شدر  واأو�ــشــح  املعك�شرات.  تلك  على  كبرية 
امل�شلحني  مــن دحـــر  ــان« متــكــنــوا  ــج ــل و»ال اجلــيــ�ــس 
يف  الع�شكرية  املــواقــع  اأهــم  من  للعدوان  املوؤيدين 
من  الع�شرات  مقتل  اإىل  اأدت  عملية  يف  ال�شحراء، 
امليلي�شيات بينهم قادة بارزون واإىل هروب  عنا�شر 

من تبقى باجتاه الوديعة يف ح�شرموت.

وكان »التحالف« قد اأعلن مرارًا نيته فتح جبهة 
يف اجلوف غري اأنه ويف كل مرة كانت قوات اجلي�س 
من  تبداأ  اأن  قبل  املخططات  تلك  تف�شل  و»اللجان« 
اإن�شاوؤها  يجري  التي  املع�شكرات  تلك  ق�شف  خالل 
ماأرب  التي تف�شل اجلوف عن  الكنائ�س  يف �شحراء 

وال�شعودية وح�شرموت.
الثورية  اللجنة  رئي�س  طالب  اأخــرى،  جهة  من 
لالأمم  العام  الأمــني  احلــوثــي،  علي  حممد  العليا، 
اإعالن  اإىل  خطية  ر�شاىل  يف  مون  كي  بان  املتحدة 
اليمن  ــدوان على  ــع ال مــن  و�ــشــريــح  وا�ــشــح  مــوقــف 
مليثاق  معها  املتحالفة  والــدول  ال�شعودية  وانتهاك 
الأمم املتحدة والقانون الدويل امللزم بعدم التدخل 
وامل�شا�س  الأع�شاء  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

با�شتقاللها و�شيادتها.
وت�شمنت الر�شالة اأي�شًا الطلب من الأمم املتحدة 
مبا  الإن�شانية  وامل�شاعدات  الدعم  تقدمي  ــادة  زي
اليمن  يف  الكارثية  الإن�شانية  احلالة  مع  يتنا�شب 
م�شاعد  اإعالن  بح�شب  بلغت  التي  العدوان،  نتيجة 

الأمني العام لل�شوؤون الإن�شانية امل�شتوى الثالث.
واأكدت الر�شالة على �شرورة الوفاء باللتزامات 
يف  وال�شادرة  املتحدة  الأمم  مبعوثو  قطعها  التي 
ت�شريحاتهم، وخ�شو�شًا يف ما يتعلق بحماية ميناء 

احلديدة، واإدخال املواد الغذائية والدوائية.
كما تناولت ر�شالة رئي�س اللجنة الثورية العليا 
بالقرارات  العام  الأمــني  مذكرًا  الإرهــاب،  مو�شوع 
ال�شادرة عن جمل�س المن ب�شاأن اليمن التي عربت 
ميثله  ــذي  ال التهديد  اإزاء  املجل�س  قلق  عن  كلها 
يف  له  هجمات  حــدوث  وخطر  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
تلك  ُتدعم  اأن  من  اأ�شفه  عن  احلوثي  وعرب  اليمن. 
الــعــدوان  دول  جانب  مــن  الإرهــابــيــة  التنظيمات 
وب�شكل علني وعلى مراأى وم�شمع من الأمم املتحدة 

وجمل�س الأمن وحتت م�شميات متعددة.
مدن  على  ال�شيطرة  اإحكامه  وبعد  ــك،  ذل اإىل 
اأبــني،  حمافظة  عا�شمة  وزجنــبــار  وباتي�س  جعار 
القوات  اأم�س، بقتل قائد  »القاعدة«،  توعد تنظيم 
عبد  هادي،  من�شور  عبدربه  الفار  للرئي�س  املوالية 
اللطيف ال�شيد، قائد ما ي�شمى »املقاومة ال�شعبية« 
عممه  بيان  يف  التنظيم  واتهم  اأبــني.  حمافظة  يف 
بـ»�شرب  ال�شيد  اأثناء �شالة اجلمعة،  امل�شاجد  على 
ور�شد  ظهرهم«،  يف  وطعنهم  واأذيتهم  املجاهدين 
ميني  ريـــال  مــاليــني  �شبعة  قــدرهــا  مالية  مــكــافــاأة 
اأو يكون �شببًا يف قتله،  )32500 دولر(، ملن يقتله 
هدفًا  �شيكون  )ال�شيد(  معه  متعاون  »اأي  اأن  حمذرًا 

م�شروعًا للتنظيم«.
ع�شكري  م�شدر  اأكـــد  اأمــ�ــس،  متاأخر  ــت  وق ويف 
ا�شتهدفت  اليمني  للجي�س  ال�شاروخية  القوة  اأن 
بارجة ع�شكرية تابعة للعدوان قبالة �شواحل املخا 

واأ�شابتها اإ�شابة مبا�شرة.
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ل�»جنيف2« النه�ئية  امل�����ص��ودة  ب���إع��الن  ت��ف���وؤل  م�صقط  يف  ال�صيخ  ال������ي������م������ن.. واإخ��������������وة ي���و����ص���فول��د 
 حممد اأنعم

دول  ت�شنها  التي  احلــرب 
منذ  اليمن  على  التحالف 
عليها  تظهر  ل  اأ�شهر  ت�شعة 
ول  للحمل  اأعـــرا�ـــس  اأيــــة 
انــه يقال ان  لــلــولدة، رغــم 
اخرى..  حروبا  تلد  احلرب 
يبدو اأن حالة العقم اأ�شبحت 
ظاهرة عربية، فمنذ بداية 
على  ــعــودي  ــش ــ� ال ـــدوان  ـــع ال

اليمن كل �شيء مل يتغري يف موقف العرب.. ت�شحرت حتى م�شاعر 
الأ�شقاء رغم اإن ماأ�شاة ال�شعب اليمني من الفواجع التي لن تن�شاها 

الب�شرية.. امل�شهد نف�شه.
املثقفون..  املــعــار�ــشــون..  احلــكــام..  يــتــغــريوا..  مل  الالعبون   
املنظمات  الو�شط..  اليمني..  الي�شار..  الدين..  رجال  الكتاب.. 
احلقوقية.. الخ، غالبية هوؤلء –لالأ�شف- ل يكرتثون ملا يتعر�س 
على  ي�شتكرثون  انهم  بل  وح�شية..  اإبــادة  من  اليمني  ال�شعب  له 
املقابر  اإىل  يوميا  ي�شيعون  الذين  اليمن  ون�شاء  اأطفال  من  الآلف 
حتى كتابة مرثية يف �شحيفة مغمورة اأو جملة تعاطف يف هوام�س 

بياناتهم التي ل حت�شى ول تعد.
حفاظا  او  الواجب  اإ�شقاط  باب  من  ولو  ذلك  عمل  احدهم  ليت 
العروبة..  وبحق  والــدم..  واللغة  والإخــوة..  الدين  روابط  على 
دللت  لها  مازالت  كلها  اجلامدة  امل�شميات  هذه  ان  افرت�شنا  ولو 
مازالوا  باأنهم  لن�شدق  �شيئا  قالوا  كانوا  الأقل  فعلى  قلوبهم..  يف 
اأحياء فعال.. حتى ولو مبوقف يعربون فيه بن�شف �شجاعة مواقف 
اليمن،  ملاأ�شاة  العرب  الأ�شقاء  وجتاهل  �شمت  فان  لذا  الأجانب.. 
اأق�شى واأمر وا�شد املا من نريان �شواريخ وقذائف اآل �شعود والب�شري 
وابن زايد ومن توح�س معهم والتي ت�شوي اأج�شاد الأبرياء ليل نهار.
هذا  اإىل  اليمنيني  يكرهون  العرب  الأ�شقاء  ان  ا�شدق  اأكــن  مل 
اأبيهم..  بكرة  عن  ال�شعودية  اأبادتهم  اإن  يكرتثون  ل  واإنهم  احلد، 
اأو  الغرية  ترمومرت  ن�شبة  ارتفاع  هو  ذلــك  وراء  من  ال�شبب  وان 
اأو دفاعا عن الأمن القومي  النزعة العربية )التع�شب القومي(.. 
العربي، اأو ان العدوان ال�شعودي هو فعال قرار عربي نهائي ملواجهة 
جمرد  كلها  هذه  ان  اجــزم  العرب..  مهد  يف  املزعوم  الفار�شي  املد 
تلفيقات وان اجلميع يدركون اإن ما تتعر�س له اليمن ل عالقة له 

بهذا ابدا.
وان ما يحدث هو موؤامرة �شعودية اأخوانية تنفذ بعقلية واأدوات 
عرب  وت�شعى  الو�شطى  القرون  يف  تعي�س  ماتزال  متخلفة  وهابية 
امل�شلمني  وال�شلفيني والإخوان  القاعدة  امل�شلحة )جماعات  اذرعها 
املنطقة  يف  الوهابية  اخلالفة  اإن�شاء  اإىل  وداع�س(  واجلنجاويد 
العربية عرب حتالف العدوان الذي يربز ع�شالته على اليمن الفقري 

لرتهيب بقية العرب واإخ�شاعهم لأهوائهم .
لقد كان اليمن و�شيظل )مقربة للغزاة( ول ميكن ان تكون حديقة 
فاليمنيون  )الدرعية(..  لأ�شحاب  ول  )قم(  لأ�شحاب  ل  خلفية 
ال�شعودي  العدوان  وجه  يف  ال�شمود  مالحم  اروع  ي�شطرون  الذين 
واحل�شار اجلائر، لن ي�شمحوا للوهابيني ول للفر�س تدني�س اأر�شهم 

على الإطالق.
فابحثوا عن اأعذار اخرى لتربير �شمتكم.. اعرتفوا بخذلنكم 
دماءهم  يقدموا  ان  يوم  اأي  يف  يبخلوا  مل  الذين  اليمن  يف  لأهلكم 
جتردمت  ال�شالم..  عليه  يو�شف  اخوة  مثل  �شتندمون  اأجلكم..  من 
من قيم الخوة والدم وتتهمون �شعبًا عظيمًا باملجو�شية تقربا من 

فرعون الع�شر.
اجلرمية  هذه  على  ال�شمت  ثمن  �شتدفعون  لنكم  باحلزن  ن�شعر 
لن  التي  الطاهرة  الدماء  من  اليمني  ال�شعب  يدفعه  ما  اأ�شعاف 
تذهب �شدى، بل اإن هذه الدماء ت�شقي �شجرة احلرية لرتتوي منها 
ويواجهون  الكال�شنكوف  يحملون  الذين  فال�شباب  العرب..  اأجيال 
ع�شر  من  اكرث  جيو�س  وي�شدون  احلديثة  وال�شواريخ  الطائرات 
الأ�شلحة  العارية  باأج�شادهم  ويواجهون  الأقدام  حفاة  وهم  دول 
املحرمة دوليا ل ميكن اأن يهزموا.. فهوؤلء ال�شباب ل يدافعون عن 
اليمن فح�شب واإمنا عن كرامة وعزة و�شموخ امة.. اأنهم ي�شقطون 
�شبح اخلوف العالق يف قلوب العراب املرجتفني.. ان عدم التفريط 
بالقيم واملبادئ ال�شامية وبحرية وا�شتقالل اأي �شعب هو النت�شار 
املجيد مهما افرط املعتدون يف القتل، فموت كهذا ا�شرف من احلياة 
ومبادئه  قيمه  من  اإن�شان  اأي  اأو  العربي  الإن�شان  فيها  يتجرد  التي 
)خادمات  او�شاع  ويعي�س  ومواقفه  اأراءه  وت�شادر  حريته  وت�شلب 
يكونوا  بــان  قبلوا  الذين  العرب  الأ�شقاء  على  ن�شفق  املــنــازل(.. 
جمرد �شلعة يخ�شعون مواقفهم ل�شيا�شة العر�س والطلب مثلهم مثل 
)الوحيد  الوغد:  اليهودي  قول  عليه  وينطبق   .. النفط  براميل 

الذي ل يغري مواقفه اأبدا مدى احلياة هو احلمار فقط (..
�شحفي ميني

عمان ـ  اأعلن االأردن اخلمي�س، اأن قرار فر�س تاأ�سرية 
الدخول على اليمنيني، �سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 

منت�سف كانون اأول/دي�سمرب اجلاري.
جاء ذلك يف ت�سريحات  اأدىل بها وزير الدولة ل�سوؤون 
احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واالت�سال،  االإعالم 

االأردنية، حممد املومني.
منت�سف  بالتنفيذ  �سيبداأ  القرار  “اأن  املومني  وبنّي 
اليمنية،  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  اجلاري،  دي�سمرب 

ب�سبب االأو�ساع يف البلدين ال�سقيقني”.
القرار  كان  اإذا  فيما  �سوؤال،  على  رده  معر�س  ويف 
بالقول  املومني  رد  ال،  اأم  اليمنيني  اجلرحى  ي�سمل 
اليمنية”. ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  اليمنيني  كل  “ي�سمل 

ال�سفارة  يف  دبلوما�سي  م�سدر  اكتفى  جهته،  من 
ابالغنا  يتم  “مل  باأنه  لالأنا�سول  حديثه  خالل  اليمنية، 

بالقرار م�سبقاً، والقرار غري وا�سح”.
يف  اأعلنت  قد  االأردنية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
ال�سابع من دي�سمرب اجلاري، فر�س تاأ�سرية دخول على 

املواطنني الليبيني واليمنيني املقبلني اإىل اململكة.
احلكومة  مع  اتفاقاً  وقع  االأردن  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سعبية  املقاومة  جرحى  عالج  اأجل  من  اليمنية، 
اأن  اإال  االأردن،  يف  اليمنية  الدولة  نفقة  على  واملدنيني 
للمالحظات  نتيجة  االأحيان،  بع�س  توقف  اإر�سالهم 
حول  تركزت  والتي  االأردنية،  ال�سلطات  اأبدتها  التي 
الثبوتية”،  اأوراقهم  املر�سى  بع�س  حيازة  “عدم 
اإ�سافة اإىل “عدم توفر بع�س التاأمينات املالية املطلوبة 

للم�ست�سفيات”.
الذي  التحالف  اأعلن  املا�سي،  اآذار  مار�س/   26 ويف 

“عا�سفة  عملية  انطالق  ال�سعودية،  تقوده 
�سد  جوية  غارات  يف  متثلت  الع�سكرية،  احلزم” 
يف  التحالف  اأعلن  فيما  احلوثيني،  ومواقع  اأهداف 
العملية، وبدء  انتهاء  املا�سي،  ني�سان  اأبريل/   21
�سق  اأهدافها  من  اإن  قال  االأمل”،  “اإعادة  عملية 
يف  ال�سيا�سية  العملية  با�ستئناف  متعلق  �سيا�سي 
والعمليات  للتحركات  الت�سدي  بجانب  اليمن، 
ا�ستخدام  الع�سكرية للحوثيني، وعدم متكينها من 

االأ�سلحة من خالل غارات جوية.
تقوده  الذي  العربي  التحالف  اعلن  اليمن  ويف 
اليمني  للرئي�س  ال�سعودية اخلمي�س ان القوات املوالية 
طريان  من  بدعم  ا�ستعادت  هادي  من�سور  عبدربه 
وبحرية التحالف جزيرة ا�سرتاتيجية يف البحر االحمر 

عند مدخل م�سيق باب املندب.
واو�سح التحالف يف بيان انه متت ا�ستعادة جزيرة 
عمليات  �سملت  نوعية  “عملية  خالل  الكربى  حني�س 
والقوات  البحرية  القوات  فيها  �ساركت  واإغارة  اإنزال 

اجلوية”.
وحني�س الكربى جزء من ارخبيل عند مدخل م�سيق 
مير  الذي  عدن،  وخليج  االحمر  البحر  بني  املندب  باب 

عربه جزء من النقل البحري النفطي.
ع�سكري   400 حواىل  ان  ع�سكرية  م�سادر  وذكرت 
موالني للرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �سالح املتحالف مع 
املتمردين احلوثيني كانوا ي�سيطرون على اجلزيرة التي 

تبلغ م�ساحتها نحو 65 كيلومرتا مربعا.
ال�سعودية  االخبارية  قناة  بثتها  لقطات  يف  وظهر 
م�سجد مت�سرر وجنود يجمعون ا�سلحة وذخائر تخلى 

عنها املتمردون.
من جهة اخرى، قال التحالف العربي ان هذه العملية 
جاءت “بالتزامن مع عمليات” تقوم بها القوات املوالية 
“الإعادة  واجلوف  حجة  حمافظتي  يف  هادي  للرئي�س 
فر�س �سلطة احلكومة ال�سرعية فيها و�سوال اإىل الهدف 

الرئي�سي وهو اأمن وا�ستقرار اليمن”.
ومن جهة اخرى دعا الرئي�س اليمني عبدربه من�سور 
ما  ملواجهة  الهمم  و�سحذ  اليقظة  اإىل  اخلمي�س،  هادي، 
قبل  من  حتاك  التي  والتحديات”  “بالد�سائ�س  اأ�سماها 
باالأمن  املواطن  ينعم  ال  كي   ” بالوطن  “املرتب�سني 

واال�ستقرار.
االأمنية  بالقيادات  اجتماعه  خالل  هادي،  وقال 
” كّنا والزلنا و�سنظل كذلك وعلى  والع�سكرية يف عدن 
من  واملواطن  بالوطن  حاق  ما  رغم  �سالم  دعاة  الدوام 
امللي�سيا احلوثية و�سالح  خراب وقتل وتدمري من قبل 
واملدن  القرى  يغزوا  اأن  اإال  اأبوا  الذين  االنقالبية 
ممنهجة  عدوانية  ظاملة  حرب  يف  اأبناءها  ويهجروا 
وجمتمعنا  �سعبنا  على  دخيلة  واأجندة  لرغبات  تنفيذا 

وعقيدتنا”.

طويلة  ل�سنوات  توقفت  اأنها  رغم   
باأدوار  ذلك  بعد  وعادت  التمثيل،  عن 
التي  ال�سابة  البطلة  اأدوار  عن  بعيدة 
تعي�س ق�سة حب جارفة مع من يقا�سمها 
ديك�سيت،  مادهوري  اأن  غري  البطولة، 
عند  بقيت  ال�سهرية،  الهندية  املمثلة 
املغاربة منوذًجا لتلك ال�سابة اخلجولة 
قلب  خطفت  التي  املاهرة  والراق�سة 
تو  “ديل  فيلم  يف  )�ساروخان(  راهول 
فوق  �سيفة  جعلها  مّما  هي”،  باغال 

العادة يف مدينة مراك�س.
ال�سبت  اليوم  كّرمتها  التي  ديك�سيت  مادهوري 
دورته  يف  للفيلم  الدويل  مراك�س  مهرجان  اإدارة 
اخلام�سة ع�سر، خلقت لوحدها ف�ساًء هندًيا بامتياز 
يف عمق املغرب، اإذ �سّكل لبا�سها املتكّون من ال�ساري 
اأفالمها،  اأغاين  اإحدى  على  ورق�ساتها  الهندي، 
جمهور  بها  �سكرت  التي  الهندية  باللغة  وكلماتها 
مراك�س، ولقطات اأفالمها التي وطنت الأهم اأدوارها، 
فر�سة للكثري من احلا�سرين يف هذه الدورة للتعّرف 
يف  �سينمائي  �سوق  اأ�سخم  تعّد  التي  بولييود،  على 

العامل.
ق�سر  ف�ساء  يف  مبادهوري  االحتفاء  وبداأ 
املوؤمترات، حيث تعرف جمهور القاعة على جمموعة 
من اأفالمها التي بداأت منذ اأو�ساط الثمانينات، ومنها 
فيلم “رام الخان” عام 1989، و”ديل” عام 1990، 
و”هام اأبكي هي كون” عام 1994، و”ديل تو باغال 
هي” عام 1997، و”بوكار” عام 2000، و”ديفدا�س 
غاية  اإىل   ،2013 عام  نا�سلي”  و”اأجا   ،2002 عام 

وبعدها   ،2014 عام  غانغ”  “غوالب  اأفالمها  اآخر 
ت�سّلمت درع التكرمي.

مادهوري  انتقلت  التكرمي،  حفل  انتهاء  وفور 
املغرب  يف  ال�ساحات  اأ�سهر  الفنا،  جامع  �ساحة  اإىل 
من  غفري  جمع  ينتظرها  كانت  حيث  مراك�س،  ويف 
املتفرجني ي�سل اإىل ب�سعة اآالف. ورغم اأن م�ساهدة 
من  مدة  وانتظار  الوقوف  ا�ستلزمت  مادهوري 
الوقت، اإاّل اأن ح�سور جنمة هندية من هذا امل�ساف، 
جعل اجلمهور يرق�س طرًبا مع جمموعة من االأغاين 
اإنه كان  بل  �سبقت و�سول مادهوري،  التي  الهندية 
من  اأجزاء  اأنها  لو  كما  االأغاين،  هذه  كلمات  يّردد 

االأهازيج ال�سعبية املعروفة يف املغرب.
مادهوري التي مل تخف �سرورها باأن تتعّرف على 
الهند،  وثقافة  جغرافيا  عن  باأميال  بعده  رغم  بلد، 
اأكدت  يع�سق جزء كبري من �سعبه االأفالم الهندية، 
ثقافات  بني  الربط  يف  الدور  هذا  تلعب  ال�سينما  اأن 
كثرًيا  ال�سابع  الفن  واأن  متعددة حتى مع متايزها، 
ما يلعب اأدواًرا طالئعية يف التوا�سل بني ال�سعوب، 

لكن ذلك مل مينعها من التعبري عن تفاجئها باأن تكون 
فّكر �سناع  قلياًل ما  بلد  الع�سق يف  لبولييود كل هذا 
اأجوائه لت�سوير  اأن ي�ستفيدوا من  الهند  ال�سينما يف 

اأفالمهم.
كثرية،  اأفالم  يف  مادهوري  على  املغاربة  تعّرف 
ليا�س  هي”  باغال  تو  “ديل  فيلم  يف  اأدوارها  لكن 
بهان�سايل،  ليال  ل�ساجناي  “ديفدا�س  ويف  �سوبرا، 
و”كويال” لراكي�س رو�سان تبقى هي االأ�سهر. ورمبا 
اأن كلمة ال�سر يف هذا التعّرف، هي املمثل �ساروخان 
الذي �ساركها اأدوار البطولة يف االأعمال الثالثة )اإىل 
يف  املعروف  املمثل  وهو  اآخرين(،  عملني  جانب 
وميكن  االآن.  اإىل  الت�سعينيات  �سنوات  منذ  املغرب 
القول اإن مادهوري، اإىل جانب كاجول، تعّدان اأ�سهر 
�ساروخان  معهن  حقق  الالئي  الهنديات  املمثالت 

ا منقطع النظري. جناَحً
ورمبا اأن الطابع املحافظ ملادهوري، وت�سخي�سها 
من  جعلها  الهندية،  املراأة  معي�س  من  تنبع  الأدوار 
حتى  املغربي،  للم�ساهد  قرًبا  بولييود  جنمات  اأكرب 
وهي تتوقف عن التمثيل بني عامي 2002 و2014، 
 2007 عام  اأ�سا�سي  واحد  اثنني،  دورين  من  اإاّل 
يتذكر  املغرب،  ففي   ،2013 عام  ثانوي  والثاين 
ما  وكثرًيا  اأعمالهم،  باأهم  النجوم  ال�سينما  جمهور 
اأطلقوا على اأبطال بولييود األقاًبا تعود اإىل اأدوارهم، 
ن�سبة  بدي�سكو  يلقب  يزال  ال  �ساركوبوتي  فميثون 
 ،1982 عام  ال�سادر  دان�سر”  “دي�سكو  فيلمه  اإىل 
واأميتاب بات�سان ال يزال يلقب يف االأو�ساط ال�سعبية 
اإىل  يعود  قدمي  فيلم  يف  دوره  اإىل  ن�سبة  بال�ساعر 

ال�سبعينيات.

اآل �صعود ُيحاربون االأرهاب بداع�س
زيدون النبهاين

ارب االأم وليدها! اربة داع�س! َهل يحُعقل اأن حتحُ ملاذا َتدعي ال�سعودية حمحُ
الذي  والنظام  ال�سعودية،  عليه  ت�ستند  الذي  الديني  النظام  بني  ذكر  يحُ فرق  ال 
االأ�سل،  يف  لهم  كحُ والن�سرة  وداع�س  القاعدة  تنظيم  املت�سددة،  التنظيمات  تتبناه 
الفكر الذي تبناه وقام عليه  خريجوا مدر�سة ابن تيمية وحممد عبد الوهاب، هذا 
نظام اآل �سعود، واأتخذه منطلقاً لتثبيت دعائم نظامه، يف واحدة ِمن اأكرب �سفقات 

التجارة بالدين.
عبد العزيز اآل �سعود، موؤ�س�س النظام احلايل، َوجد يف فتاوى املت�سددين، مايعطيه 
م�ساحات للتدخل يف �سوؤون البالد، وبدعم كبري من احلكومة الربيطانية، اأ�ستطاع 
اأن ير�سخ نظامه املتهاوي ا�ساًل، فكفر البع�س واأخرج اأ�سداده من املّلة، واأ�ستخدم 
الدين اأداة ل�سرب الراف�سني حلكمه، فيما �سجع االأنكليز والدة هذا التحالف، الدين 

واملال، ودعموا بناء دولة بهذا املنطق، خ�سو�ساً واأنها ال ثوابت لها.
تٍب  كحُ يف  وبثه  امللك،  ي�ستهيه  مبا  املحُفتي  تلقني  تحركة،  محُ النظام  هذا  يف  الفتوى 
�سلمة لقربها ِمن الغرب  اأنظمة محُ كفر  تحُ الفتاوى  و�سحٍف وف�سائيات، باالأم�س كانت 
اخلليج  حرب  يف  العراق،  ل�سرب  بالكفار  االأ�ستعانة  باز«  »ابن  تيح  يحُ فيما  الكافر، 

الثانية!
لكن، م�سكلة النظام ال�سعودي مع اجلماعات التكفريية، مل تبداأ تلك اللحظة كما 
َيدعي البع�س، بل اأنها قائمة منذ اأ�سا�س ت�سكيل تلك اجلماعات، فاآل �سعود ولتثبيت 
االأمر لويل االأمر، زجوا بالفكر املنحرف يف مدار�سهم وجامعاتهم، واأعطوا لنظريات 
اما  املت�سددين،  قادة  ل  كحُ فيه  الذي جتد  الوقت  الوهاب خ�سو�سية كربى، يف  عبد 
در�سوا اأو دّر�سوا يف هذه املدار�س واجلامعات، مثاًل اأ�سامة بن الدن وعبد اهلل عزام، 

وكل من ت�سدى لالأفتاء املنحرف.
نهاية �سبعينيات القرن املا�سي، برز م�سطلح اجلهاديني العرب يف افغان�ستان، 
بدعم ومتويل �سعودي وقيادة ميدانية الأبن الدن، واحلجة املعلنة موؤكد اأنها �ستكون 
ن�سرة امل�سلمني، لكن؛ يف الواقع هي خدمة م�سالح الغرب وتذويب قلقهم من املد 
ال�سوفيتي، وهذا ما اأكده »روبرت غيت�س« الرئي�س ال�سابق للمخابرات االمريكية، 
حيث كتب يف مذكراته »من الظالل« مان�سه؛ »اإن املخابرات االأمريكية بداأت بدعم 
حركات املعار�سة يف اأفغان�ستان، قبل �ستة اأ�سهر من التدخل ال�سوفيتي«! وهذا يربر 
دوالر،  مليون   300 ب  العرب،  املقاتلني  بدعم  االأمريكية  للمخابرات  اآخر  اأعرتاف 

وفتح مراكز التطوع يف امريكا واهمها يف م�سجد الفاروق يف والية »بروكلني«.
واالنكليز،  املنحرفة  والفتوى  املال  بني  القدمي  التحالف  نف�س  باأخت�سار؛ 
الأ�ستحداث نظام عميل يف املنطقة، عاد ليتحالف مع امريكا للتخل�س من ال�سوفيت، 
والن�سرة  داع�س  مثل  جديدة،  ا�سماء  يف  اليوم  ن�سهده  الذي  ذاته  التحالف  وهو 
هي  اليوم،  االأ�سمى  فالغاية  كالفتوى،  تتحرك  والغايات  وغريهم،  ال�سام  وجي�س 
الق�ساء على التجربة الدميقراطية احلديثة يف العراق، واإ�سقاط الرئي�س ال�سرعي 

يف �سوريا.
اأنهم هم من �سنعه،  اإن الواقع يثبت  اربتها لالأرهاب، غري  َتدعي ال�سعودية حمحُ
ففتواى اجلهاد املنحرف، واأ�سلوب العقاب والقتل والتنكيل، كلها من فكر رعاه اآل 
�سعود، ما مثل �سابقة خطرية يف املنطقة، والكالم الدائر عن اخلالف بني اجلماعات 
التكفريية والعائلة املالكة، ماهو اإال اأطروحة مميزة من االعالم الغربي، يحقق منها 
غايتني: االأوىل، هي تخلي�س ال�سعودية من امل�سائلة الدولية، والثانية، هي مالحقة 
هذا التنظيم املطرود يف البلدان االأمنة، واإاّل؛ ماذا نفهم ِمن جتريد ا�سامة بن الدن من 
جن�سيته ال�سعودية، بعد اأكرث من ع�سِر �سنوات على اأنتظامه باحلركات التكفريية!

غدًا اأو بعد غٍد القريب، �سيذوق اآل �سعود جرم ما اأرتكبوه، وكل هذه التنظيمات 
التي اأوجدوها، �سرتتد عليها ِكالب جائعة ومتعط�سة للقتل واملال.

عذرًا اأيها املتاأ�صلمن فقد طفح الكيل!....  
رحمن الفيا�س..

الدين  تدخل  حتى  يتزوجها  اأن  والدهحُ  فر�س  اأجنبية،  فتاة  من  يتزوج  اأن  �ساب  اأراد 
، فوافقت على اأن تدخل  االأ�سالمي، فرح ال�ساب لهذا املقرتح، واأخرب حبيبتهحُ مبقرتح والدهحُ
االأ�سالم ب�سرط اأن تقراء جمموعة من كتب االأ�سالم،وبعد فرتة عادت الفتاة واأخربت ال�ساب 
اأنها اأ�سلمت، ففرح �ساحبنا لهذا اخلرب، لكن املفاجاأة اأنها اأ�سلمت ولكن التقبل به زوجاً الأنها 

ح�سب ماقراأت فاأهو لي�س مب�سلم.
يعتقد بع�س النا�س، اأن االأ�سالم هو ماموجود يف هوية االأحوال املدنية فقط ، وتنا�سوا اأن 
االأ�سالم عمل وفعل وتطبيق، وعك�س لرتبية واأخالق الفرد ، واأن �سلوك الفرد يف املجتمع هو 

حم�سلة لرتبية الدينية واالأ�سالمية.
اأ�سالمية  ال�سدامي،هي  النظام  �سقوط  بعد  العراق،  التي حتكم  ال�سيا�سية  القوى  اأغلب 
كما تعتقد هي، او على االأقل كما ماهو مكتوب يف لوحاتها التعريفية، لكن الواقع اأن بع�سها 
تاريخ  يعرفون  العراقيني  اأغلب  فقط،  االأ�سم  يف  اال   ، معهحُ واليرتبط  ب�سلة  لالأ�سالم  الميت 
او  يكونوا مدراء نواحي  باأن  كاأق�سى حد  التي كانت حتلم  القوى ورجاالتها،  تلك  قيادات 
التي  االأموال  فعمليات غ�سيل  ف�سادًا وخراباً،  االأر�س  عاثوا يف  قد  واليوم جندهم  اأق�سية، 
والتي  الدولة،  مفا�سل  كل  يف  امل�ست�سري  والف�ساد  العام  املال  و�سرقات  البالد،  يف  حدثت 

اليوجد لها مثيل يف كل بلدان العامل، �سوى يف عراقنا املظلوم.
�سكنوا الق�سور الفارهة، اأ�ستولوا على مقدرات البالد، بدون وجه حق، وعلى حد علمنا 
اأن اأغلبهم متفقهني، فباأي حق ومن اأعطاهم هذا احلق، االأ�سالم لي�س اأ�سم يف بطاقة االأحوال 
التزمت بعهود ومواثيق  القوى  تلك  اأغلب  االأ�سالم فعل وعمل،  املدنية و�سهادة اجلن�سية، 
تلك  نكثت  اأنها  اال  ال�سعب والوطن،  االأ تخون  االأنتخابات واق�سمت  املواطن يف فرتة  اأمام 
عهودها  كل  احلائط  عر�س  و�سربت  احلكم  مقاليد  من  متكنت  بعدما  واملواثيق،  العهود 

والتزاماتها اال مارحم ربي.
املنا�سب،  باعوا وا�سرتوا  املواطن  االأنتخابات وب�سوت  ب�سناديق  �سيء،  بكل  تالعبوا 
حتى اأ�سبح كل �سيء يباع يف بالدنا، ومع كل هذا الزالت يافطات كتلهم حتمل عنوان اأ�سالمي، 
اأنا هنا ال اأعمم على الكل فهناك بع�س القيادات التي تريد التغري لكن اأرادتها ت�سطدم باأدوات 
فا�سدة متكنت يف غفلة من الزمن،و ال زلنا نتاأمل منها اخلري الأنقاذ ماميكن اأنقاذه من العراق، 

من اأولئك املتاأ�سلمني الذين اليحملون �سوى اأ�سم الأ �سالم فقط يف لوحاتهم االأعالنية.

االأردن يبداأ بتطبيق فر�س “التاأ�صرية” على اليمنين منت�صف دي�صمرب اجلاري

 اأن�����������ص�����ط�����ة وف�����ع�����ال�����ي�����ات ب�����اجل�����ال�����ي�����ة ال����ع����رب����ي����ة

تكرميها ليلة  يف  الهندية  ال�صينما  باألوان  مراك�س  �صماء  ت�صيء  مادهوري 

الدكتور  اليه  دعى   – الطبي  �سينا  ابن  ملركز  ال�سنوي  االحتفال    •
الباى  منطقة  يف  الودى  قاعة  يف  كالعادة  االحتفال  و�سيقام  امني  ح�سام 
ريدج يف الرابعة ع�سرا من يوم االحد املوافق 13 دي�سمرب ويوؤكد الدكتور 

امني على ان الدعوة عامة .
 3 املوافق  االحد  يوم  �سينطلق  اأمريكا  من  العرب  �سوت  راديو    •
ال�ساعة  يف  �ستقام  احتفالية  يف   2016 اجلديد  العام  من  يناير  �سهر  من 
االأ�ستاذ  االت�سال على  مانهاتن وميكن  ال�ستى هول يف  اخلام�سة يف مبنى 

رفعت عبيد على هاتف رقم  3477861502  
بالنادى  ومتحدثا  �سيفا  �سيكون  االعرجى  الدين  عالء  االأ�ستاذ    •
دي�سمرب  �سهر  من   17 املوافق  اخلمي�س  يوم  املتحدة  لالأمم  العربى 
الثالثة  الكتب  �سي�ستعر�س  حيث  ظهرا  الواحدة  ال�ساعة  من  اجلارى 
و�سيكون  العربية  املجتمعات  يف  و�سدى  رواجا  لها  ووجدت  الفها  والتي 
هناك �سيوف ومتحدثني – للح�سور وامل�ساركة ميكن االت�سال على رقم  

  3477842939

يوم  ي�ست�سيف  �سوف  هايت�س  دايكر  – فرع  العامة  بروكلني  •  مكتبة 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  اجلارى  دي�سمرب  �سهر  من   29 املوافق  الثالثاء 
م�ستقبل  عن  متحدثا  التون�سى  جالل  االأ�ستاذ   – الثامنة  وحتى  م�ساء 

الدميقراطية يف املنطقة العربية وتداعيات الربيع العربى .
املا�سى  ال�سبت  يوم  امل�سرية  االمريكية  الطبية  اجلمعية  •  احتفلت 
– م�سر  يف  الع�سوائيات  على  الق�ساء  مل�سروع  املقدم  الدعم  ببداية 
اجلمعية  اأع�ساء  واالأطباء  الدبلوما�سيني  من  كبري  عدد  بح�سور 
عمر  القدير  االعالمى  وبح�سور   – املدنى  املجتمع  وممثلى  واالإعالميني 

الليثى – واحيت احلفل الفنانة غادة رجب .  
اجتماعية  جملة  وهى  الغرب  مراة  جملة  من  الثالث  العدد  �سدر    •
الدكتور  حتريرها  ويرا�س  والعائلية  الطبية  باالمور  – وتهتم  – ثقافية 

كمال توبة .



كاليفورنيا ه��ج��وم  يف  �صاركت  ال��ت��ي   امل���راأة 
“الدولة لتنظيم  والءه����ا  اع��ل��ن��ت   ك��ان��ت 
خمتلف ا�صم  حتت  “في�صبوك”  على  اال�صالمية” 

و�شائل  اأفادت   – ب(  ف  )اأ  ـ  وا�شنطن 
اعالم امريكية باأن املحققني يعتقدون 
ان تا�شفني مالك التي �شاركت يف هجوم 
كاليفورنيا كانت اعلنت ولءها لزعيم 
بكر  ابو  ال�شالمية  الدولة  تنظيم 

البغدادي عرب موقع في�شبوك.
م�شوؤول  عن  اأن  اأن  �شي  قناة  ونقلت 
ان  قوله  التحقيق  من  قريب  امريكي 
على  �شفحة  على  ذلك  ن�شرت  مالك 
ومل  خمتلفا.  ا�شما  حتمل  في�شبوك 
يو�شح امل�شوؤولون كيفية علمهم بان ما 

ن�شر يعود اىل مالك.
واأقدمت مالك وزوجها المريكي �شيد فاروق على قتل 14 �شخ�شا وجرح 21 اآخرين يف مدينة �شان 
برناردينو يف كاليفورنيا، يف هجوم ا�شتهدف حفال ملوظفي الولية يف مركز للخدمات الجتماعية، 

حيث يعمل فاروق.
اأنهما كانا اأكرث تطرفا ومتاأثرين  “يف هذه املرحلة نعتقد  وقال م�شوؤول ل�شحيفة نيويورك تاميز 

بالتنظيم الذي دفعهم اىل القيام بعملية اطالق النار”.
وكانت ال�شحيفة المريكية ذكرت اأي�شا اأن مالك اأعلنت ولءها لتنظيم الدولة ال�شالمية يف بيان 

ن�شر على في�شبوك، ولكن مل يكن هناك دليل على انها تلقت توجيهات من التنظيم.
واقرا�س  حممولة  هواتف  م�شمون  بتحليل  بداأ  اآي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  وكان 

مدجمة تعود اىل الزوجني.
وا�شارت قناة �شي ان ان يف وقت �شابق، نقال عن م�شوؤولني، اىل ان فاروق كان على ات�شال بافراد 
يف  ال�شعودية  يف  مبالك  اقرتانه  بعد  مت�شددا  نهجا  وتبنى  اخلارج،  يف  بالرهاب  بعالقتهم  ي�شتبه 

العام الفائت، ولو ان امام م�شجد حملي يرتاده اكد انه مل يبد اي موؤ�شر اىل ذلك.
كما ن�شرت �شحيفة تاميز ان مكتب التحقيقات الفدرايل ميلك ادلة على ان فاروق كان على توا�شل 

مع مت�شددين حمليا ويف اخلارج قبل اأعوام.
www .ghorbanews .com
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 30% على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�شال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

ويقيم االإره����اب  يتحدى  خليفة   مار�صيل 
اجلميلة ال��ف��ن��ون  ب��ق�����ص��ر  غ��ن��ائ��ي��ا  ح��ف��ال 

يف  “بوزار”  اجلميلة  الفنون  ق�شر  احت�شن 
اجلمعة،  م�شاء   بروك�شل،  البلجكية  العا�شمة 
“مار�شيل  اللبناين  العود  وعازف  الفنان  حفل 
الوطنية  بالأورك�شرتا  م�شحوبا  خليفة” 

البلجكية �شمن اأول تعاون بينهما.
يقرب  ما  ح�شره  الذي  احلفل  هذا  خالل  ومن 
اجلالية  اأفراد  من  اأكرثهم  �شخ�س   1500 عن 
“خليفة” هذا املو�شم  العربية يف بلجيكا، يعود 

لق�شر الفنون اجلميلة  “بوزار” بربوك�شل، مبعزوفات واأغاين جديدة من موؤلفاته اخلا�شة.
غري اأن “خليفة” تغنى كذلك و�شط ترديد اجلمهور الذي اأبدى حفظا  لكامل اأغانيه، باأجمل  
اأغنياته احلما�شية القدمية مثل “يا بحرية” و “انه�س يا ثائر” و”ريتا “، و”امي”، والتي 

اأعاد توزيعها ب�شكل يتما�شى مع عزف الأورك�شرتا الوطني البلجيكي.
“هذا احلفل مهم لأنه م�شاركة حقيقية بني  اإن  انتهاء احلفل،  اللبناين عقب  الفنان  وقال 
تاأليفي املو�شيقي ال�شرقي وعزف الأورك�شرتا الوطني البلجيكي التي بلغ عمرها هذه ال�شنة 

�شرقي”. ملوؤلف  ومعزوفاٍت  اأغاٍن  فيها  تعزف  التي  الأوىل  املرة  وهي  عامًا،   55
اإىل  بالنظر  وبالغة كذلك، وذلك  اأهمية خا�شة  يكت�شب  “احلفل  “خليفة” قائال  اأ�شاف  و 
اإرهابية. وهو مبثابة  العامل من تهديدات  التي متر بها بلجيكا، والعديد من دول  الأو�شاع 

حتٍد لالإرهاب بالإيقاع وحب احلياة والفرح والأمل”.
“اخلال�س من هذه الأو�شاع ميكن اأن يكون بالفن واملو�شيقى، وال�شعر،  “خليفة” اأن  واأو�شح 
والأدب، ولعل اإقامة هذا احلفل يف بروك�شل ويف ظل هذه الظروف بالذات، هو انت�شار بحد 

ذاته لق�شيتنا”.
هذا و�شكل حفل “مار�شيل خليفة” عودة الن�شاط الثقايف يف بروك�شل، بعد اأن �شهد انقطاعا 
لأق�شى  الإرهاب،  خلطر  التاأهب  م�شتوى  رفع  �شابق  وقت  يف  الأمنية  ال�شلطات  اعالن  عقب 
درجاته، حيث اأُغلقت �شبكة مرتو الأنفاق، واأُلغيت احلفالت، واملنا�شبات الثقافية، وُطلب من 

املواطنني جتنب مناطق الزدحام، مثل مراكز الت�شوق وامل�شارح.

 كاليفورنيا )الوليات املتحدة( ـ  )اأ ف ب( 
عن  املتحدة  الوليات  يف  وعرب  م�شلمون  اعرب   
تك�شف  مع  انتقامية  لهجمات  التعر�س  من  خ�شيتهم 
النار  باطالق  م�شلمني  وزوجته  رجل  قيام  تفا�شيل 

وقتل 14 �شخ�شا يف كاليفورنيا.
و�شتلتقي منظمة متثل العرب وامل�شلمني مع م�شوؤولني 
اجراءات  لتقييم  اجلمعة  القومي  المن  وزارة  من 
و21  قتيال   14 خلفت  التي  الهجمات  بعد  المن 
نحو  تبعد  التي  برناردينو  �شان  مدينة  يف  جريحا 
وت�شكنها  اجنلي�س  لو�س  �شرق  عن  بال�شيارة  �شاعة 

جمموعة كبرية من العرب وامل�شلمني.
وقال عابد ايوب مدير ال�شوؤون القانونية وال�شيا�شات 
يف اللجنة المريكية العربية ملكافحة التفرقة،وهي 
جمموعة للحقوق املدنية التي �شتجري املحادثات مع 
التعر�س  “هناك بالتاكيد خوف من احتمال  الوزارة 
لهجمات انتقامية، وهذه هي احلقيقة التي نعي�شها”.

عن  تقارير  اية  ترد  مل  انه  رغم  انه  ايوب  وا�شاف 
وقوع هجمات انتقامية على الهجوم امل�شلح الذي نفذه 
مالك )27  تا�شفني  فاروق )28 عاما( وزوجته  �شيد 
عاما(، ال انه من ال�شروري ان يبقى جمتمع امل�شلمني 

والعرب متيقظا.
اجلو  اىل  نظرا  متيقظني  نبقى  ان  “يجب  وقال 
ال�شائد، واىل ما حدث يف باري�س قبل ب�شعة ا�شابيع 
وانعكا�شات ذلك”، يف ا�شارة اىل الهجمات التي هزت 
�شخ�شا   130 مقتل  اىل  وادت  الفرن�شية  العا�شمة 

واعلن تنظيم الدولة ال�شالمية م�شوؤوليته عنها.
�شان  يف  ال�شالمي  املجتمع  واع�شاء  قادة  و�شارع 
هجوم  حول  بت�شريحات  الدلء  اىل  برناردينو 
املدينة،  يف  للمعاقني  مركزا  ا�شتهدف  الذي  الربعاء 

معربني عن �شدمتهم.
ونقلت �شبكة �شي ان ان عن م�شوؤويل الجهزة المنية 
با�شخا�س  وات�شل  متطرفا  ا�شبح  فاروق  ان  قولهم 

معروفني ي�شتبه ب�شلوعهم بالرهاب خارج البالد.
ال ان امام امل�شجد الذي كان يرتاده فاروق نفى ذلك. 
وقال حممود ناديف )39 عاما( امام م�شجد دار العلوم 
بر�س  فران�س  لوكالة  برناردينو  �شان  يف  ال�شالمية 
“مل نالحظ عليه مطلقا اية عالمات ت�شدد”. وقال 
“اذا انتاب احدهم اجلنون، فانه ل ميثل الدين بعد 

ذلك”.
بعد  �شوتية  تهديد  ر�شالة  تلقى  امل�شجد  ان  وا�شاف 
�شاعات من الهجوم، وطلب من ال�شرطة توفري حماية 

ا�شافية قبل �شالة اجلمعة.
ما  بان  مقتنع  انه  عاما(   42( �شحادة  جا�شر  وقال 
قام به فاروق ل عالقة له بالدين، ويرتبط بخالف 

يتعلق بالعمل، وهو جانب حتقق فيه ال�شرطة.
اي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ويتوىل 
التحقيق يف اطالق النار اجلماعي، حمذرا من انه ما 

زال �شابق لوانه ربط الهجوم بالرهاب.
من  بذلك  قام  انه  ت�شدق  ان  ميكنك  “ل  وا�شاف 
وخجول  هادئا  �شخ�شا  كان  لقد   )..( ال�شالم  اجل 

وحمافظا. وكان يعامل اجلميع باحرتام”.
وكان  المريكي،  احللم  يعي�س  “كان  فاروق  ان  وتابع 
الف  ب77  فاز  املا�شي  والعام  ابنة،  وعنده  متزوجا 

دولر. كان لديه كل مقومات ال�شعادة”.
واقيمت �شالة على ارواح ال�شحايا يف امل�شجد يف وقت 

لحق من اخلمي�س بالتوقيت املحلي.
�شت  وهم  ال�شحايا  هويات  اىل  ال�شلطات  وتعرفت 
و60   26 بني  اعمارهم  ترتاوح  رجال  وثمانية  ن�شاء 

عاما. ويعمل جميع هوؤلء با�شتثناء �شخ�شني يف ادارة 
مفت�شا  يعمل  كان  الذي  لفاروق  زمالء  وهم  املقاطعة 

بيئيا ل�شالح وزارة ال�شحة.
الحمدية  اجلالية  فرع  رئي�س  خان  اح�شان  و�شرح 
املجنون  العنيف  العمل  “ندين هذا  لو�س اجنلي�س  يف 
والفظيع با�شد العبارات”. وا�شاف “نحن متواجدون 
ن�شهد  ومل  عقود  ثالثة  نحو  منذ  بربنادينو  �شان  يف 

مثل هذا العمل ال�شائن”.
وا�شاف “قلوبنا مع ال�شحايا البرياء وعائالتهم”.

وا�شار موقع لر�شد اعمال اطالق النار اجلماعي اىل 
ان الهجوم الخري يرفع عدد هذه احلالت اىل 352 
النار  العام. ويعرف اطالق  املتحدة هذا  الوليات  يف 
يف  اكرث  او  ا�شخا�س  اربعة  ا�شابة  بانه  اجلماعي 

حادث واحد.

امل�صلمون والعرب يف الواليات املتحدة يخ�صون من عمليات انتقامية بعد حادث اطالق النار
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