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ت������وزع جم��ان��ا

ن����ي����وي����ورك ت����امي����ز: ال�������س���ع���ودي���ة ت��ط��ل��ق 
نف�سها ع��ل��ى  اأ���س��ل��ح��ت��ه��ا  اأخ��ط��ر  م��ن  ر���س��ا���س��ة 

“الدولة  ان���ت���ق���ال  م���زاع���م  ال��ب�����س��ر:  ال��رئ��ي�����س  م�����س��اع��د 
املعار�سة اأط����راف  م��ن  مفربكة  اأك��ذوب��ة  ل��ل�����س��ودان  اال�سالمية” 

على اإ�سرائيل  اإىل  اليمن   يهود 
ال�سعودي! ال��ري��ح«  »ب�����س��اط 

���ص��ن��ع��اء  يف  ح�����ذر  ت�����ف�����ا�ؤل 
�احل���ي���اة ت��ع��ود ال��ي��ه��ا ج��زئ��ي��ا

واعدامات واغتيال  تفجر   : اجلنوب  ا�ستباحة  يف  ميعن  »القاعدة« 



�سيف اأكثم املظفر
الأمل،  اأرهقها  اأج�ساد  بالدم،  مطلية  �سوارع 
وفالح ي�ستجدي الرتاب، واألوان فقدت تلوينها، 
حتى  رائحة،  ول  طعم  بال  اأ�سبح  �سيء  كل 
الق�سور  و�سكان  موت،  بن�سف  اأمتالأت  احلياة 
عن  يبحثون  ال�سحايا،  اأروقة  بني  يتجولون 

اأخر رمق يف هذا الوطن كي يقتلوه.
جدرانها  باألوان  وكانت  خ�سراء،  تكن  مل  ليتها 
ا�ستقر  حيث  امل�سودة،  وقلوبهم  املعتمة، 
�سرفهم،  وت�س�سى  عوراتهم،  وبانت  ف�سادهم، 
احلقائق  وحمريف  وم�سوقيها،  الأزمات  دعاة 

ومبدليها.
مفتعلة  اأزمة  العراقية،  ال�ساحة  ت�سهد 
م�ستوى  وعلى  مدرو�س،  ب�سكل  تدار  حقيقية، 
الراأي  وت�سليل  وت�سويه  اخلداع  من  متطور 
اأنطلقت  الآن،  من  �سهور  عدة  قبل  العام.. 
ومن  اخلدمات  بتح�سني  مطالبة،  مظاهرات 
وهي  جدا،  ملتهب  �سيف  يف  الكهرباء،  �سمنها 
اأطراف  قبل  من  منظمة  غري  عفوية،  مطالبة 
الواقع  ذاك  تردي  ب�سبب  وجّدت  اإمنا  معينة، 

ب�سكل كبري.
ما  يف  م�سارها،  وتغيري  الأزمة،  اإدارة  طريقة 
حتكم  �سيا�سية،  وجهة  حزبية،  م�سالح  يخدم 
مقوماتها،  بكل  الدولة  مقدرات  على  �سيطرتها 
ير�سم  اأن  ي�ستطيع  الداخلي،  لل�ساأن  املتابع 
املتظاهرون،  بها  مر  التي  التغريات،  خمطط 
اجلانب  يف  اإ�سالحية،  مطالب  حتولت  كيف 
اخلدمي الذي مي�س حياة املواطن اليومية، اإىل 
مطالب تغيري واإقالة اأع�ساء الربملان وجمال�س 
حكومي،  بتغيري  تنادي  واليوم   ، حمافظات 

ووزاري بدعوى)�سلع قلع(.
ال�سواهد  لكن  املوؤامرات،  بنظرية  نوؤمن  ل 
يجري،  ما  بحقيقة  والتمعن  الوقوف  تفر�س 
ت�سويق الأزمة احلالية، مبا يتنا�سب مع م�سالح 
مع  يتناغم  ب�سكل  اإدارتها،  على  تعمل  حزبية، 
ما يريده البع�س، لفر�س روؤية جديدة، ت�سب 
يف م�سلحة الفا�سدون واملت�سلطون، ومن بيدهم 

دفة احلكم. 
وقع رئي�س الوزراء يف �سر اأعماله، طبقا للمثل 
فيها(  �سقط  لأخيه  حفرة  حفر  من  ال�سائد) 

بعد حماولته العزف على وتر التغيري الوزاري 
املزعوم، ثم انتقاله اإىل فر�سية التكنوقراط، 
التي اأخذت �سدى وا�سع يف الأو�ساط ال�سعبية، 
اأ�سقطته يف م�ستنقع التغيري، حتى اأُغرق يف بحر 
و�سمال،  ميينا  تاأخذه  دوامات  قلع(،  )ال�سلع 
الو�سائل التقليدية التي عمل بها نف�س احلزب 
واأدارته  اليوم،  فعالة  تعد  مل  عامني،  قبل 
ينفع،  يعد  مل  العام(،  )اأمينها  بفكر  لالزمة 
قيادات  مع  ال�سريع،  العراقي  ال�سعب  فتطور 
متوارثة،  واإدارية  �سيا�سية  بخلفية  بارزة 

اأجه�س حلم الدعاة، وباتت اأيامهم قليلة.
تقل�س  الوزراء:  رئي�س  اإىل  مفتوحة  ر�سالة 
اأوك�سجني اخليارات، ومل يعد هناك وقت كايف، 
الوحيد  النجاة  قارب  هي  احلوار،  فطاولة 
فاألزمه  حمال،  ل  غرق  عداها  وما  املتبقي، 
املماطلة،  اأو  للت�سويف،  قابلة  غري  احلالية 
واأفكار حزبك اجلبارة، يف هذا املجال، مل تعد 
يقتنع  �سار  وال�سعب  قادم،  والفي�سان  نا�سجة، 

يوما بعد اأخر اأن )ال�سلع قلع( منطقية!.

امل�سدر / وكالت
الأمريكي،  الرئي�س  نائب  بايدن،  جوزيف  اأعلن 
اأن  مين�سك،  لتفاقات  وفقا  مو�سكو،  على  يجب  اأنه 
ناديجدا  ال�سابقة  الأوكرانية  الطيارة  عن  تفرج 

�سافت�سينكو املدانة بقتل �سحفيني رو�س.
بايدن  اأن  الأبي�س  البيت  عن  �سادر  بيان  يف  وجاء 
اأدىل بهذا الت�سريح خالل ات�سال هاتفي مع رئي�س 
مار�س/  22 الثالثاء  بورو�سينكو،  بيرتو  اأوكرانيا، 
»التهام  دان  الأمريكي  الرئي�س  نائب  واأن  اآذار، 
الأوكرانية  الطيارة  على  العادلني  غري  واحلكم 

ونائب الربملان ناديجدا �سافت�سينكو«.
كما اأكد بايدن، خالل املكاملة الهاتفية، على »اأهمية 
العودة ال�سريعة حلكومة م�ستقرة وحتالف برملاين 
واتفق  املطلوبة«.  الإ�سالحات  بتنفيذ  متم�سك 
على  الأوكراين  والرئي�س  الأمريكي  الرئي�س  نائب 

�سرورة تنفيذ »كافة جوانب« اتفاقات مين�سك.
بالرئا�سة  الإعالمي  املكتب  اأعلن  جهته،  من 
يقوم  باأن  بورو�سينكو  وعد  بايدن  اأن  الأوكرانية 
الذي يبداأ  وزير اخلارجية الأمريكي، جون كريي، 
الأربعاء، 23 مار�س/اآذار، زيارته اإىل مو�سكو، بنقل 

الإ�سارات حول �سرورة الإفراج عن �سافت�سينكو اإىل 
اجلانب الرو�سي.

يف  الواقعة  دونيت�سك،  مدينة  حمكمة  وكانت 
بجنوب  الرو�سية  الدون  على  رو�ستوف  مقاطعة 

ب�سجن  مار�س/اآذار،   22 الثالثاء،  ق�ست  رو�سيا، 
بقتل  املدانة  �سافت�سينكو  ناديجدا  الأوكرانية 
�سرق  بجنوب  معارك  خالل  رو�سيني  �سحفيني 

اأوكرانيا، ملدة 22 عاما.
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خمت�صر مفيد

كّل  من  اآذار  من  الثامن  يف  العامل  يحتفل 
منا�سبة  اليوم  هذا  في�سبح  املراأة.  بيوم  عام 
الدول  ويف  العامل،  يف  الن�ساء  اأو�ساع  ملناق�سة 
من  فهل  اخل�سو�س.  وجه  على  العربية 
وهل  عامة؟،  العربية  املراأة  و�سع  يف  جديد 
املراأة؟. من  حاًل  اأف�سل  عندنا  الرجل  و�سع 
  اإن ما تواجهه الن�ساء الآن يف العديد من البلدان 
العربية، وهذا ي�سمل الكثري من الن�ساء اليمنيات 
حيث  احلرب  اأهوال  هو  اأي�سًا،  الفل�سطينيات  و 
ترتب�س بهّن اآلة القتل والدمار اجلهنمّي، وجتدهّن 
للقتل  التعر�س  من  والهلع  باخلوف  حما�سرات 
وفقدان  والغت�ساب،  اخلطف  اأو  العتقال،  اأو 
اأبنائهن اأو اأزواجهّن واأخوتهن، اأو امل�سكن والعائلة 
ولقمة اخلبز، اأو التعّر�س ملرارة النزوح اأو اللجوء 
نحو  املوت  قوارب  ركوب  اأو  اجلوار،  دول  اإىل 
ال�سفة الأخرى من العامل، ويف هذا كّله تت�ساوى 
والعجائز،  الأطفال  ومع  الرجال،  مع  الن�ساء 
فهّن/ وهم جميعًا جمرد وقود اأو �سحايا مهملون 
احلمقاء؟!. البهيمية  احلرب  لآلة  ومن�سيون 
 رئي�س التحرير
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بقايا”  اآخ�����ر  “لدفن  ك���وب���ا  اىل  ج����اء  ان����ه  ه���اف���ان���ا  ق��ل��ب  م���ن  ي��ع��ل��ن  اوب����ام����ا 
ال������راي ق���م���ع ح�����ري�����ات  وي���ن���ت���ق���د  االم����رك����ي����ت����ن  ال������ب������اردة يف  احل�������رب 

رو�س �سحفين  بقتل  املدانة  االأوكرانية  عن  االإف��راج  �سرورة  على  تلح  وا�سنطن 

الغربية  ال�سحراء  يف  االإن�سان  حقوق  تناق�س  االأمريكي  الكونغر�س  يف  االإن�سان  حقوق  جلنة 

الرئي�س  قال   – ب(  ف  )اأ  ـ  هافانا 
يف  للكوبيني  اوباما  باراك  المريكي 
الكوبي  التلفزيون  بثها  نادرة  كلمة 
ال�سيوعية  اجلزيرة  اىل  جاء  انه 

ل”دفن” عقود من احلرب الباردة.
التاريخية  زيارته  من  يوم  اخر  ويف 
الرئي�س  ا�ستعر�س  كوبا،  اىل 
المريكي روؤيته لنهاء اخلالف الذي 
القرن  من  اخلم�سينات  نهاية  يف  بداأ 
املا�سي عندما اطاح الرئي�س ال�سابق 
الي�سارية  وملي�سياته  كا�سرتو  فيدل 
الوليات  من  املدعومة  باحلكومة 
املتحدة واأ�سبح حليفا قويا لالحتاد 

ال�سوفياتي.
الهتافات  و�سط  كلمته  اوباما  والقى 
امل�سرح  من  اجلمهور  من  والت�سفيق 
الرئي�س  وح�سرها  هافانا،  يف  الكبري 
و�ساهدها  كا�سرتو،  راوؤول  الكوبي 
�سا�سات  على  الكوبيني  ماليني 

التلفزيون.
وقال اوباما يف كلمته “لقد جئت اىل 
هنا لدفن اخر بقايا احلرب الباردة 

يف المريكيتني”.
“انا اوؤمن بال�سعب  وقال بال�سبانية 

الكوبي” وكررها بالنكليزية.
اخرى  مرة  لوباما  احل�سور  وهلل 
المريكي  الكونغر�س  دعا  عندما 
كوبا  على  املفرو�س  احلظر  رفع  اىل 
منذ عقود يف حماولة فا�سلة لرتكيع 

احلكومة ال�سيوعية يف هافانا.
وقال عن احلظر ان “هذا عبء قدمي 
على ال�سعب الكوبي. وهو عبء على 
المريكيني الذين يرغبون يف العمل 
كوبا  يف  هنا  وال�ستثمار  والتجارة 

)..( لقد حان وقت رفع احلظر”.
انتقاد  عن  يتورع  مل  اوباما  ان  ال 

كوبا،  يف  ال�سيا�سية  احلرية  غياب 
على  يعتمد  ل  امل�ستقبل  ان  وقال 
التغيري  على  بل  املتحدة  الوليات 

الداخلي يف البالد.
يجب  الكوبيني  ان  اأوؤمن  “انا  وقال 
ان يتحدثوا بدون خوف، ويجب ال 
افكارهم  ب�سبب  لالعتقال  يتعر�سوا 

ويجب ان يعتنقوا احلرية”.
اىل  دعوة  كل  يف  يلقى  اوباما  وكان 
اطالق احلريات ت�سفيقا حادا، وهو 
حدث ا�ستثنائي يف امل�سرح بينما كان 

الرئي�س يجل�س م�ستمعا للكلمة.
– – توترات 

ال�سفارة  يف  الثالثاء  اوباما  ويلتقي 
عددا  هافانا  يف  المريكية 
يتعر�سون  الذين  املن�سقني  من 
واحيانا  با�ستمرار  للم�سايقات 

لالعتقال.
وحر�س اوباما وكا�سرتو على الرتكيز 

زيارة  خالل  بينهما  التقارب  على 
ايام،  ثالثة  ا�ستمرت  التي  اوباما 
الثالثاء  من  لحق  وقت  يف  وتنتهي 
يف  البي�سبول،  دبلوما�سية  من  بقليل 
الوطني  الفريق  بني  ودية  مباراة 
رايز"  باي  "تامبا  وفريق  الكوبي 
حب  على  رمزية  يف  المريكي، 

البلدين امل�سرتك لهذه الريا�سة.
املتحدة  الوليات  كا�سرتو  وهاجم 
الن�سان  حقوق  ق�سية  اثارتها  على 
يف حني ان احلقوق المريكية نف�سها 
الرعاية  جمالت  يف  كافية  غري 

ال�سحية وال�سمان الجتماعي.
يجب  وا�سنطن  ان  كا�سرتو  وقال 
على  ال�سيادة  كوبا  اىل  تعيد  ان 
ال�سيطرة  حتت  الواقعة  غوانتانامو 
املعتقل  عليها  واملقام  المريكية، 
فيه  حتتجز  الذي  الع�سكري 
ي�ستبه  اجانب  املتحدة  الوليات 

ب�سلوعهم بالرهاب.
– �سرعية  – م�سالة 

الذي  الدميوقراطي  اوباما،  وواجه 
مل يتبق على فرتة وجوده يف ال�سلطة 
من  انتقادات  عام،  من  اقل  �سوى 
الن�سان  حقوق  وممثلي  اجلمهوريني 

ب�سبب انفتاحه على كوبا.
ال انه �سرح لتلفزيون “ايه بي �سي” 
يف الوليات املتحدة الثنني انه بعد 
حمادثاته مع كا�سرتو، فان ال�سيا�سة 
توؤتي ثمارها من خالل اجبار الدولة 

املعزولة على دخول حوار.
وقال “اذا فكرمت يف املوؤمتر ال�سحايف 
هي  هذه  فان  علمي  فبح�سب  اليوم، 
كا�سرتو  راوؤول  فيها  يقف  مرة  اول 
امام ال�سحافة لي�س فقط المريكية 
على  ويجيب  الكوبية  كذلك  بل 

ا�سئلة”.
“ذلك مل يكن ليحدث لو  وا�ساف ان 

مل نغري �سيا�ستنا”.
حزمه  على  الدليل  ان  اوباما  وقال 
ب�سان ق�سية احلقوق هو ان حكومة 
معظم  على  ت�سيطر  التي  كا�سرتو 
جوانب ال�سيا�سة الكوبية، مل ي�سمح 
لها بالعرتا�س على قائمة املن�سقني 
يف  للم�ساركة  دعوتهم  متت  الذين 

لقاء ال�سفارة الثالثاء.
“نحن  �سي  بي  ايه  ل�سبكة  و�سرح 
من  �سنقابل  باننا  متاما  وا�سحون 

نريد مقابلتهم”.

تندرج عملية الوكالة اليهودية لتهريب اليمنيني 
اليهود اإىل اإ�سرائيل �سمن ع�سرات العمليات التي 
اإل  املا�سي.  القرن  اأربعينيات  منذ  اليمن  �سهدها 
ظل  يف  جاءت  العملية  اأن  املرة  هذه  املختلف  اأن 
اأثار ت�ساوؤلت عن  ا�ستمرار احل�سار ال�سعودي، ما 
»اآخر  باأنها  ُو�سفت  التي  بالعملية  اململكة  عالقة 
الع�سرات  مت�سك  برغم  اليمن«،  يهود  من  بقي  من 

منهم بالبقاء يف وطنهم
ال�سري  التهجري  عمليات  تتوقف  مل  �سنعاء 
اليهودية  الوكالة  د�سنتها  التي  اليمنيني  لليهود 
الذين  اليمن  يهود  كان  عامًا.   60 من  اأكرث  قبل 
حرفية  ومهارات  قدرات  بامتالكهم  يتميزون 
اأربعينيات القرن  األفًا يف  باأربعني  رون  كبرية، يقدَّ
ع�سرات  �سوى  اليوم  منهم  يبَق  مل  فيما  املا�سي، 
العائالت التي تعي�س يف مدينة �سعوان ال�سياحية 

يف العا�سمة �سنعاء.
اليمن  على  ال�سعوديني  واحل�سار  احلرب  بدء  مع 
قبل عام، وقف يهود اليمن اإىل جانب مواطنيهم 
�سحيفة  موقع  نقله  ما  اأن  اإل  العدوان،  �سد 
عن  الإ�سرائيلية  »هاآرت�س«  و�سحيفة  »معاريف« 
ومعقدة«  �سرية  »عملية  عرب  مينيًا   19 و�سول 
حتت اإ�سراف الوكالة اليهودية كان خربًا �سادمًا 
لكل اليمنيني. واأثار موجة ت�ساوؤلت عن الدورين 
اأن  �سيما  ول  العملية،  يف  والأمريكي  ال�سعودي 
منذ  خانقًا  وبحريًا  جويًا  ح�سارًا  يواجه  اليمن 

عام.
يف  يعي�سون  اليمن  يهود  من  بقي  من  كان  وفيما 
يف  الأمريكية  ال�سفارة  برعاية  �سعوان  مدينة 
ال�سفري  من  �سخ�سي  باهتمام  ويحظون  �سنعاء 
ال�سفارة  طاقم  مغادرة  تاريخ  حتى  الأمريكي 
قبيل العدوان باأيام، اأكدت ال�سحافة اأن العملية 
جرت  يهوديًا   19 نقل  من  متكنت  التي  ال�سرية 
على مرحلتني: الأوىل ُنقل 17 يهوديًا يف خاللها، 
و�سول  �سبق  فيما  املا�سي،  الأحد  و�سولهم  واأُعلن 
تاأكيد  من  الرغم  وعلى  عدة.  اأيام  قبل  اثنني 
اأن املجموعة املغادرة هي  ال�سحافة الإ�سرائيلية 
املجموعة  اأن  اإل  اليمن«،  يهود  من  بقي  من  »اآخر 
يزالون  ل  الذين  الع�سرات  من  جزءًا  كانت 
يعي�سون يف اليمن، من الذين رف�سوا »الهجرة اإىل 

اإ�سرائيل« مف�سلني البقاء يف اليمن.
انتقلت  التي  املجموعة  اأفراد  معظم  ويتحدر 
فردًا   14( املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  اإىل 
عليها  اأطلقت  التي  العملية  يف   )19 اأ�سل  من 
من  تاميان«،  »ميكتزي  ا�سم  اليهودية  الوكالة 
هي  اليهودية  للطائفة  كمعقل  �سهرية  منطقة 
مدينة ريدة يف حمافظة عمران �سمايل �سنعاء، 
وت�سم املجموعة عائلة واحدة موؤلفة من خم�سة 

اأ�سخا�س تعود جذورها اإىل �سنعاء.

وعلى الرغم من ا�ستمرار عمليات تهريب الوكالة 
 49 نقل  اآخرها  كان  اليمنيني،  لليهود  اليهودية 
العملية  اإن  القول  ميكن   ،2012 عام  �سخ�سًا 
جلهة  �سيما  ول  املرة،  هذه  خمتلفة  ال�سرية 
ال�سعودية  تعاون  مدى  على  عدة  دلئل  حملها 
بكيان الحتالل الإ�سرائيلي. ف�سحيفة »هاآرت�س« 
مع  بالتن�سيق  جرت  التهريب  عملية  اأن  اأكدت 
اخلارجية  ووزارة  الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزارة 
مو�سحًة  اأخرى،  حكومية  وهيئات  الأمريكية، 
ذكر  دون  من  دول،  اأربع  امتداد  على  جرت  اأنها 
اإحدى  هي  ال�سعودية  اأن  اإل  الدول.  تلك  اأ�سماء 
العلمية  هذه  �سهلت  اأنها  يعتقد  التي  الدول  اأبرز 
تفر�س  اأنها  �سيما  ول  اأرا�سيها،  عرب  ومررتها 
ومتار�س  اجلوية  الرحالت  على  م�سددة  رقابة 
الرحالت  كل  على  »بي�سة«  مطار  يف  التفتي�س 
الآتية من �سنعاء، اإ�سافًة اإىل اأنها تت�سلم ن�سخة 
الطريان  رحلة  منت  على  امل�سافرين  اأ�سماء  من 
وهو  �سنعاء،  مطار  من  الأخرية  تتحرك  اأن  قبل 
يهود  تهريب  عملية  اأدارت  الريا�س  اأن  يوؤكد  ما 
نقل  ال�سحيفة،  وبح�سب  اإ�سرائيل.  اإىل  اليمن 
من  قدمية  خمطوطة  معه  املجموعة  اأفراد  اأحد 

»التوراة« تعود اإىل قبل نحو 500 عام.
اليمن،  من  اليهود  لتهجري  العلنية  العمليات 
م�ستعينًة   1949 عام  اليهودية  الوكالة  بداأتها 
بربيطانيا التي كانت حتتل جنوب اليمن. وت�سري 
ال�سرية  العمليات  اأن  اإىل  التاريخية  امل�سادر 
بداأت  البلد  هذا  يف  اليهودية  للوكالة  الأوىل 
جمموعات  هّربت  اأنها  اإل  الأربعينيات،  مطلع 
لعملية  اإ�سرائيل  رتبت  ثم  عدن.  عرب  قليلة 
»ب�ساط الريح« التي اأدت اإىل تهجري �سّري نفذته 
اليمن  يهود  من  اآلف  لنحو  اليهودية  الوكالة 
نقلوا خالل الفرتة  اإىل الأرا�سي املحتلة. هوؤلء 

 ،1950 اأيلول  اإىل   1949 حزيران  من  املمتدة 
اإىل  عدن  من  �سرية  جوية  رحلة   380 عرب 
طائرات  منت  على  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 

اأمريكية وبريطانية.
جرى  حيث  عملياتها  يف  اإ�سرائيل  ا�ستمرت  ثم 
مب�ساعدة  يهودي  األف  ع�سرين  قرابة  ترحيل 
وبعد  و1960.   1957 عامي  بني  ما  بريطانيا 
 ،1962 26 �سبتمرب« يف ال�سمال عام  قيام »ثورة 
يف  الربيطاين  املحتل  �سد  اأكتوبر«  »ثورة  ثم 
ال�سرية  العمليات  توقفت   ،1963 عام  اجلنوب 
حظر  احلكومة  فر�س  ب�سبب  اليهودية  للوكالة 
من  خوفًا  اليهودية  الطائفة  اأبناء  على  �سفر 
تقدمي  على  وعملت  اإ�سرائيل،  اإىل  هروبهم 
الرعاية والهتمام بهم، باعتبارهم جزءًا اأ�سياًل 
للعمل  عادت  الوكالة  اأن  اإل  اليمني،  املجتمع  من 
دقيقة  وب�سورة  �سرية  بطرق  الق�سية  هذه  على 
فاإن  امل�سادر،  ووفق  الآن.  حتى   1990 عام  من 
األفي  قرابة  بتهريب  جنحت  اليهودية  الوكالة 
املا�سي،  والعقد  الت�سعينيات  عقد  خالل  �سخ�س 
حيث عاودت الوكالة تهريب اليهود على دفعات، 
ال�سفر  حظر   1993 عام  رفع  بعدما  وخ�سو�سًا 
ومع  الت�سعينيات.  بداية  عليهم  فر�س  الذي 
 300 نحو  هناك  كان  الثالثة،  الألفية  بداية 
التهريب  اأن عملية  اإل  اليمن،  يقيمون يف  يهودي 
ظلت م�ستمرة بطرق خمتلفة. ووفق امل�سادر، فاإن 
الوكالة اليهودية نقلت يف اأكرث من عملية �سرية 
نيويورك،  يف  للعي�س  �سخ�سًا   60 نحو  معلنة  غري 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، ومن ثم ُنقلوا اإىل 

تل اأبيب.

ال�����س��ع��ودي! ال����ري����ح«  »ب�������س���اط  ع��ل��ى  اإ����س���رائ���ي���ل  اإىل  ال��ي��م��ن  ي���ه���ود 

ال��ف��ا���س��دون ل��ن ي��ت��ن��ازل��وا ع��ن ا���س��ت��ح��ق��اق��ه��م يف ال�����س��رق��ة؟!

اغالق القن�سلية الهولندية يف ا�سطنبول “موقتا 
وب�سورة احتياطية” ب�سبب تهديد ارهابي

اخالء  الهولندية  اخلارجية  وزارة  اعلنت   – ب(  ف  )اأ  ـ  لهاي 
وب�سورة  “موقتا  ا�سطنبول  يف  العامة  قن�سليتها  واغالق 

احتياطية”، وذلك بعد “تهديدات ارهابية”.
القن�سلية موؤقتا  “الوزارة قررت اغالق  الوزارة يف بيان  وتابعت 

وب�سورة احتياطية اثر تهديد ارهابي ممكن”.
ونقل البيان عن وزير اخلارجية برين كوندرز قوله “امن موظفينا 

والقادمني اىل القن�سلية اولوية بالن�سبة الينا”.
وتابعت الوزارة ان قرابة 40 موظفا كانوا يف املبنى عند اخالئه 

ويوا�سلون العمل قدر المكان يف مبان اخرى.
بت�سريحات  “ل�سباب معروفة، ل ميكن الدلء  وا�ساف كوندرز 

حول طبيعة التهديد واملعلومات” التي تربر هذه القرارات.
من جهة اخرى، ن�سحت الوزارة “الرعايا املوجودين يف اكرب مدن 

تركيا بتفادي املنطقة املحيطة بالقن�سلية العامة”.
وتعر�ست تركيا لعتداء انتحاري ال�سبت اوقع اربعة قتلى على 
القل من �سياح اجانب ونحو ثالثني جريحا على جادة ا�ستقالل 

ال�سهرية يف قلب ا�سطنبول.

�سحيفة بلجيكية.. �سهادة �سائق �سيارة 
االأجرة التي اأقلت منفذي هجمات بروك�سل

متكنت �سرطة العا�سمة البلجيكية، مب�ساعدة �سائق �سيارة اأجرة، 
من العثور على املتفجرات التي مل تنفجر يف مطار بروك�سل وعلى 
مواد كيميائية ومتفجرة يف �سقة الإرهابيني مبنطقة �سكاربيك.

اأفادت بذلك �سحيفة Derniere Heure البلجيكية واأ�سارت 
اإىل اأن ال�سائق كان قد نقل الإرهابيني من �سقتهم اإىل املطار يوم 

العملية الإرهابية.
اإنه  بالقول  اكتفت  ال�سائق،  ا�سم  عن  ال�سرطة  تف�سح  مل  وفيما 
حقائب   4 �سيارته  يف  نقلوا  الإرهابيني  اأن  البولي�س  رجال  اأخرب 
ولي�س ثالث، ما �سمح بالعثور على العبوة التي مل تنفجر يف املطار.

وعلمت ال�سرطة، من ال�سائق اإياه، عنوان ال�سقة التي انطلق منها 
نقل  اأرادوا  الإرهابيني  باأن  ال�سائق  اأخربهم  فقد  الإرهابيون. 
وبالفعل،  ذلك.  رف�س  ولكنه  �سيارته  يف  احلقائب  من  اأكرب  عدد 
جاهزة  نا�سفة  عبوات  على  ال�سقة  يف  لحقا،  الأمن،  رجال  عرث 

للتفجري ومواد كيميائية لتح�سري املتفجرات وراية داع�س.
طراز  من  �سيارة  عن  تبحث  ال�سرطة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
�ساحب  اأن  وتعتقد   ،4 “اأودي  طراز  من  واأخرى  كليو”  “رينو 
�سكان  من  ال�سخ�س  وهذا  الإرهابيني.  مع  متواطئ  ال�سيارتني 

حمافظة ليمبورغ، وله ملف لدى ال�سرطة يتعلق بق�سية اإرهاب.

فوز كا�سح لكلينتون وترامب باأريزونا
 

امل�سدر / وكالت
فازت الدميقراطية هيالري كلينتون واجلمهوري دونالد ترامب، الثالثاء، 
بح�سب  اأريزونا،  ولية  يف  للمع�سكرين  الرئا�سية  التمهيدية  بالنتخابات 

و�سائل الإعالم الأمريكية.
يف  مناف�سيهما  على  ب�سهولة  مع�سكره  يف  كل  حظًا  الأوفر  املر�سحان  وفاز 

ولية اأريزونا.
وهزم امليلياردير دونالد ترامب، اأبرز املر�سحني لتمثيل احلزب اجلمهوري 
�سيناتور تك�سا�س تيد كروز  الرئا�سية يف نوفمرب، ب�سهولة  يف النتخابات 

وحاكم اأوهايو جون كا�سي�س.
ويف هذه الولية املحاذية للمك�سيك وجد خطاب ترامب املناه�س للهجرة 
هذه  مندوبي  بكافة  ترامب  فوز  اإىل  الأولية  التقديرات  وت�سري  �سدى. 

الولية اإىل موؤمتر اجلمهوريني )58(.
الوحيد  مناف�سها  كلينتون  هيالري  هزمت  الدميقراطيني  مع�سكر  ويف 
مبداأ  وفق  �سيتم  املندوبني  تق�سيم  لكن  �ساندرز،  بريين  فريمونت  �سيناتور 

الن�سبية.
وت�سدر لحقًا نتائج ولية يوتاه للحزبني، واأي�سًا نتيجة ايداهو بالن�سبة 

للدميقراطيني حيث يتوقع �ساندرز اأن يحقق فوزًا كا�سحًا على كلينتون.

تناق�س جلنة حقوق الإن�سان يف الكونغر�س الأمريكي 
وت�سف  الغربية،  ال�سحراء  بق�سية  خا�سة  ورقة 

الوجود املغربي بالحتالل.
“فح�س احلالة  اأن الهدف هو  وجاء يف ورقة اجلل�سة 
التقدم  عن  وال�ستف�سار  الإن�سان   حلقوق  الراهنة 

املحرز .
ق�سية  اأزمة  ا�ستداد  ظل  يف  اليوم  جل�سة  وتعقد 
ال�سحراء الغربية بني املغرب والأمم املتحدة وتهديد 

البوليزاريو با�ستئناف احلرب �سد املغرب. اللجنة التي 
يراأ�سها كل من جوزيف بيت�س، عن احلزب اجلمهوري، 
تقول  الدميقراطي،  احلزب  عن  ماكغوفرن،   وجيم�س 
اأرا�سي  معظم  احتالل  يوا�سل  “املغرب  اأن  وثيقتها  يف 
اأي اعرتاف من اجلمعية  اأنه ل ميلك  ال�سحراء، رغم 
املتحدة”،  الأمم  داخل  اأخرى   هيئة  اأي  ول  العامة، 
اأعربوا  “عددا من مراقبي حقوق الإن�سان  اأن  زاعمة 

عن خماوفهم ب�ساأن اإدارة املغرب”.

وقالت الوثيقة باأن املغرب يقوم بالت�سييق على حرية 
ال�سحراويني املوالني  جلبهة البوليزاريو ومينعهم من 
�سيا�سية   وجمعيات  الإن�سان  حلقوق  جمعيات  تكوين 
لفرتات  التع�سفي  والعتقال  لالحتجاز  ويتعر�سون 

طويلة.
الإنرتنت  يف  وباخل�سو�س  املغربية  ال�سحافة  واتهمت 
الوثيقة  النت�سار  الوا�سعة   ه�سربي�س  جريدة  مثل 

الأمريكية واعتربتها مليئة باملغالطات.



الطبيعية  حياتهم  ا�ستعادة  اليمنيون  يحاول  فيما 
ت�سبح  اأن  ياأملون  التي  التهدئة  من  م�ستفيدين 
امل�ساعي  اأجواء  �سي�سود  واجلزر  املّد  اأن  يبدو  �ساملًة، 
لإيجاد حّل قريب ينهي احلرب ويدفع باأطرافها اإىل 
ا�ستئناف املفاو�سات. فبعد موؤ�سرات التفاوؤل يف الأيام 
املا�سية، برز يوم اأم�س تراجع يف حظوظ التوافق، يف 
�سرطًا  »اأن�سار اهلل« بوقف احلرب  فيه  وقت مت�سكت 

للذهاب اإىل املفاو�سات

علي جاحز
�سنعاء / بخالف املناخ الذي �ساد يف الأيام الأخرية، 
تراجعت يوم اأم�س الآمال املعقودة على اقرتاب احلل 
املبعوث  مغادرة  مع  احلرب  ووقف  اليمنية  لالأزمة 
على  �سنعاء  العا�سمة  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  الدويل 
اأن  عن  معلومات  فيه  وردت  وقت  يف  مفاجئ،  نحو 
التفاق بني ولد ال�سيخ والقوى ال�سيا�سية يف �سنعاء 
من  الكويت  يف  جديدة  حمادثات  عقد  على  اقت�سر 

دون حتديد موعدها.
وبعد ثالثة اأيام من زيارته �سنعاء، غادر ولد ال�سيخ 
�سحفي.  موؤمتر  عقد  دون  من  الريا�س  اإىل  متجهًا 
املبعوث  زيارة  اأن  اإىل  »الأنا�سول«  وكالة  واأ�سارت 
الدويل »مل تخرج باأي نتائج اإيجابية«، اإذ اإن حركة 
مت�سكا  العام«  ال�سعبي  »املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�سار 
اجلوي  احل�سار  وبرفع  النار  لإطالق  تام  بوقف 
يقّلل  قد  ما  املحادثات،  اإىل  التوجه  قبل  والبحري 
من حظوظ التوافق ال�سيا�سي، ول �سيما مع ا�ستمرار 
جوية  غارات  مع  املرتافقة  الع�سكرية  املواجهات 
اأن اتفاق التهدئة  اأنحاء البالد، يف حني  متقطعة يف 

�سمل ال�سريط احلدودي بني البلدين فقط.
وكان ولد ال�سيخ، وفقًا لـ»الأنا�سول«، قد اأبلغ »اأن�سار 
اهلل« و»املوؤمتر« باأنه �سُتَقّر هدنة على م�ستوى املعارك 
»اأن�سار  رف�سته  ما  وهو  واحلدود،  اجلوية  والغارات 
املدن  جميع  يف  النار  اإطالق  وقف  م�سرتطًة  اهلل« 
ورفع احل�سار، ما اأف�سل اللقاء بولد ال�سيخ الذي غادر 

ب�سرعة.
ويف �سياق مت�سل، ظهرت موؤ�سرات »اإيجابية« من طرف 

ربه من�سور  امل�ستقيل عبد  للرئي�س  ال�سيا�سي  الفريق 
هادي، اإذ اأكد وزير اخلارجية يف حكومته، عبد امللك 
اهلل«،  »اأن�سار  مع  املحادثات  انطالق  قرب  املخاليف، 
قائاًل اإن »احلوثيني �سيكونون �سركاء يف الوطن خالل 
وال�ستقواء«.  ال�سالح  ترك  �سرط  القادمة  الفرتة 
اأن حكومته »مل  اإىل  املخاليف  اأ�سار  »هادئة«،  وبنربٍة 
احلرب  على  »اأجربنا  م�سيفًا:  قط«،  احلرب  تخرت 
لل�سالم،  نذهب  ا�ستعداد لأن  لنا، نحن على  وهي كره 
النقالبيني  مع  وو�سلنا  �سوي�سرا،  اإىل  ذهبنا  نحن 
حول  اتفاق  اإىل  كله  العامل  برعاية  )احلوثيني( 
عن  الإفراج  منها  ثقة،  بناء  �سميناها  امل�سائل  بع�س 
املدن والإغاثة، مل ينفذ منها  املعتقلني، وفك ح�سار 
�سيء«. وتابع قائاًل: »نحن الآن جمددًا نقول �سنذهب 
اإىل اأي مكان وزمان، لنوفر يومًا واحدًا من القتال يف 

بلدنا، هذا هو موقفنا ونلتزم به«.
تفاوؤل حذر يف �سنعاء

ويف ظّل الأنباء املتزايدة يف الأ�سبوعني الأخريين عن 
ال�سيا�سية،  العملية  وانطالق  احلرب  وقف  احتمال 
ن�سبيًا، برغم  اليمن بالتعايف  العامة يف  بداأت احلياة 
يرى  اإذ  وريبة،  بحذر  الأنباء  تلك  املواطنني  تلقي 
اليمنيون اأن جتارب الهدن ال�سابقة الفا�سلة ل ت�سجع 

على التفاوؤل.
ل  اعتيادية  يومية  حركة  �سنعاء  العا�سمة  وت�سهد 
احلرب.  قبل  ما  املعتادة  حركتها  عن  كثريًا  تختلف 
اإل اأن زحمة النا�س يف ال�سوارع والأ�سواق واملوؤ�س�سات 
ال�سنة  خالل  تفاقمت  التي  هوؤلء  معاناة  تخفي  ل 
الأخرية. فاملدينة الكبرية تعد حاليًا ماأوى النازحني 
و�سيطرة  واملواجهات  املعارك  مناطق  من  والفارين 
الكثري  افتقدت  التي  الأرياف  مقابل  يف  »القاعدة«، 
من مقومات العمل والعي�س ال�سرورية مثل الإمكانات 
الذي  الأمر  اأي�سًا،  واخلدمية  وال�سناعية  الزراعية 
م�ستوى  على  �سلبية  اآثارًا  وترك  البطالة  ن�سب  رفع 

النا�س املعي�سي هناك.
اليمن منذ  الذي فر�س على  تاأثريات احل�سار  وكانت 
اخلم�سة  الأ�سهر  يف  كبرية  ب�سورة  ظهرت  قد  عام 
تدريجًا  بالتطبع  الأمور  بداأت  ثم  للعدوان،  الأوىل 

ومتكن  وخدمية  معي�سية  بدائل  خلق  مع  ذلك  بعد 
الأوىل«  »ال�سدمة  امت�سا�س  من  الدولة  موؤ�س�سات 
و�سبط  احلياة  اإيقاع  على  ال�سيطرة  على  وقدرتها 
اأنتج  ما  وهو  ال�سعد،  كل  على  الدولة  �سلطة  اأداء 
وتوافر  املحلية  ال�سوق  يف  ملمو�سًا  وانتعا�سًا  توازنًا 
فر�س ال�سترياد، ولو بوترية اأقل من الو�سع الطبيعي 

بكثري.
الرقابية« يف  »اللجان  اأكد م�سدر يف  ال�ساأن،  ويف هذا 
�سبط  اإعادة  من  متكنت  الدولة  موؤ�س�سات  اأن  �سنعاء 
اإيقاع العمل املوؤ�س�سي ب�سورة تدريجية، وهو ما اأعاد 
ال�سترياد  اأن  اإىل  لفتًا  العامة،  للحياة  الدينامية 
البنك  من  م�ستندية  اعتمادات  فتح  عرب  يجري 
يف  التعامالت  كل  على  ي�سرف  يزال  الذي ل  املركزي 
كل البالد، حتى يف مناطق النزاعات ويف مناطق حتت 

�سيطرة امل�سلحني.
اجلي�س  �سيطرة  عن  املناطق  بع�س  خروج  وبرغم 
هذا  مينع  مل  �سنعاء،  و�سلطات  ال�سعبية«  و»اللجان 
املناطق  تلك  يف  العمل  من  الدولة  موؤ�س�سات  الواقع 
العا�سمة.  يف  املركزية  ال�سلطة  تتبع  باعتبارها 
بني  الت�سال  ا�ستمرار  اإن  اقت�سادي  خبري  ويقول 
يف  فروعها  وبني  العا�سمة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 
جميع املحافظات يخفف من حدة الأزمة القت�سادية 

وُي�سهم يف بقاء ال�ستقرار يف ال�سوق، معتربًا اأن �سرف 
الرواتب وتقدمي اخلدمات عرب فروع املوؤ�س�سات ي�سعر 
يف  اطمئنانًا  يخلق  وبالتايل  الدولة،  بوجود  املواطن 

ال�سوق.
واإىل جانب الو�سع الن�ساين يف مناطق النزاع نف�سها 
والتي توؤثر فيها املواجهات والغارات اجلوية مبا�سرًة، 
يف  »التحالف«  �سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  فاإن 
يف  امل�سلحة  املجموعات  �سيطرة  وحتت  اجلنوب 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سكو  مثاًل،  تعز  مناطق  وبع�س  ماأرب 
حلزب  التابعة  امل�سلحة  املجموعات  ممار�سات  من 
»الإ�سالح« و»القاعدة«. فتلك املناطق �سهدت �سرقات 
حكومية  مكاتب  اإغالق  جانب  اإىل  مل�سارفها  كربى 
ال�سركات  وابتزاز  الت�سالت  حمطات  اإيقاف  اأو 
واإجبارها على دفع اإتاوات. وبح�سب م�سادر يف عدن 
و»داع�س«  »القاعدة«  حاول  ح�سرموت،  يف  واأخرى 
اإجبار مكاتب الواجبات هناك على حت�سيل ال�سرائب 
مل�سلحتها،  وح�سرموت  عدن  يف  واملكلفني  التجار  من 
ت�ستطيع  ل  اأنها  موؤكدًة  رف�ست  املكاتب  تلك  اأن  غري 

القيام بذلك اإل باإذن من الوزارة يف �سنعاء.

يف  املنت�سر  »القاعدة«  تنظيم  �سعد 
ذات  ممار�ساته  من  اجلنوبية  املحافظات 
بفر�س  مرتبطة  واأخرى  الأمني  الطابع 
واقع اجتماعي على املناطق التي ي�سيطر 
املحافظات  فيه  �سهدت  وقت  يف  عليها، 
برغم  متفرقة  جوية  غارات  ال�سمالية 

اتفاق التهدئة
وا�سل تنظيم »القاعدة« عملياته الأمنية 
مع  بالتزامن  اجلنوبية  املحافظات  يف 
ت�سجيل غارٍة »غام�سة« الأهداف لطريان 
الوقت  يف  عدن،  يف  ال�سعودي  التحالف 
اجلوية  الغارات  فيه  جتددت  الذي 
واجلوف  �سنعاء  يف  متفرقة  مواقع  على 
قد  كانت  بعدما  الو�سط،  وحمافظات 
ن�سبيًا  هدوءًا  اليمنية  الأجواء  �سهدت 
الريا�س  بني  التهدئة  اتفاق  اإليه  اأف�سى 

وحركة »اأن�سار اهلل«.
بني  اتفاق  توقيع  من  قليلة  اأيام  وبعد 
املن�سورة  منطقة  يف  املحلية  ال�سلطة 
�سرقي حمافظة عدن وتنظيم »القاعدة«، 
اأف�سى اإىل مغادرة عنا�سر الأخري املدينة 
ا�ستهدفت  �سعد،  دار  منطقة  نحو  �سماًل 
موقعًا  ال�سعودي  للتحالف  تابعة  طائرة 
مل�سلحني يف حميط مبنى »املجل�س املحلي« 
اجلوية  الغارة  واأعقبت  املن�سورة.  يف 
م�سلحني  بني  كالتك�س  جولة  يف  مواجهات 
املنطقة  يف  اجلنوبية«  و»املقاومة 
الطرفني  بني  التفاق  �سبق  وقد  نف�سها. 
وعنا�سر  »املقاومة«  بني  ا�ستباكات 

تابعني لـ»القاعدة« يف اإطار ما اأطلق عليه 
من  الثانية  »املرحلة  ا�سم  »التحالف« 
اخلطة الأمنية«، لحتواء الو�سع الأمني 

املتدهور يف عدن.
ت�ستهدف  التي  الغتيالت  و�سمن 
عبد  امل�ستقيل  للرئي�س  موؤيدة  �سخ�سيات 
ربه من�سور هادي، ُقتل قائد ال�ستخبارات 
الع�سكرية يف حمافظة اأبني، العميد طالل 
مر�سع، واثنان من مرافقيه يف كمني ُن�سب 
فقد  حلج،  يف  اأما  �سبوة.  حمافظة  يف  لهم 
اإىل  انتمائهم  يف  ي�ستبه  جمهولون  فجر 
»القاعدة« مبنى املجمع الق�سائي يف مدينة 
التفجري  وهو  املحافظة،  مركز  احلوطة، 
ت�سهده  الذي  الثالث  تفجري  بعد  الثالث 
الأخرية،  الثالثة  الأ�سهر  خالل  احلوطة 
ومقر  املحافظة  اأمن  مبنى  ا�ستهداف  بعد 
ال�ستخبارات الع�سكرية بالطريقة نف�سها 
من قبل التنظيم املتطرف. واأدى التفجري 
مباين  ي�سم  الذي  املبنى  يف  اأ�سرار  اإىل 
واأق�سام  املتخ�س�سة  والنيابات  املحاكم 
بال�سلطة  اخلا�سة  املكاتب  من  التوثيق 

الق�سائية يف املحافظة.
»القاعدة«  تنظيم  نفذ  ح�سرموت،  ويف 
و�سط  �سخ�سني  بحق  اإعدام  عمليتي 
ح�سور املتفرجني، وذلك بـ»تهمة ممار�سة 
اأخرى  واتهامات  وال�سعوذة«،  ال�سحر 
وكالة  وقالت  الأر�س«.  يف  »الف�ساد  مثل 
»الأثري« التابعة للتنظيم اإنه »متت اإقامة 
الأر�س  يف  ومف�سد  �ساحر  على  اهلل  حكم 

ح�سرموت«.  ولية  يف  ال�سحر  مدينة  يف 
وكان تنظيم »القاعدة« قد �سّرح اخلمي�س 
ثالثة  يف  الإعدام  حكم  بـ»تنفيذ  املا�سي 

من ال�سحرة يف مديرية غيل باوزير«.
اجلي�س  بني  املواجهات  توا�سلت  كذلك، 
وبني  جهة  من  ال�سعبية«  و»اللجان 
لـ»التحالف«  التابعة  امل�سلحة  املجموعات 
يف مديرية بيحان يف �سبوة، عقب الهجوم 
الذي �سنته تلك املجموعات بغية التقدم 
باجتاه و�سط املديرية. وقتل القيادي يف 
العزيز  عبد  حممد  اجلنوبية«،  »املقاومة 
الكرف، خالل هذه املواجهات، كذلك دمر 

ع�سكرية،  اآليات  اأربع  و»اللجان«  اجلي�س 
»التحالف«  لقوات  تابعة  مدرعتان،  بينها 

يف منطقة ع�سيالن يف املحافظة نف�سها.
اأم�س  يوم  جتددت  اأخرى،  جهة  من 
�سنعاء،  العا�سمة  على  اجلوية  الغارات 
حيث ا�ستهدفت منطقة احلفا يف مديرية 
�ساعة،   24 خالل  الثانية  للمرة  ال�سبعني 
ومديرية بني ح�سي�س يف حمافظة �سنعاء 
»التحالف«  طريان  دمر  كذلك  بغارتني. 
الذي  اإب،  حمافظة  يف  ال�سياين  ج�سر 
اإىل  اأدى  ما  وتعز،  �سنعاء  طريق  يربط 

اإ�سابة �سخ�سني باإ�سابات خطرية.

ويف حمافظة ماأرب، �سّن طريان »التحالف« 
خا�سة  �ساحنات  ثالث  على  غارتني 
فيما  �سرواح،  مديرية  يف  البناء  باأعمال 
من  ب�سل�سلة  اأي�سًا  العدوان  ا�ستهدف 
يف  وكوفل  وامل�سجح  هيالن  جبل  الغارات 

املحافظة نف�سها.
واأ�سيب  ُقتل  ماأرب،  �سمايل  اجلوف  ويف 
لطريان  غارات  يف  اأم�س،  يوم  �سخ�سًا،   12
الداهوق  معهد  ا�ستهدفت  »التحالف« 
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اعتقاله مت  الذي  الع�سراوي  جنم  بروك�سل  بهجوم  الثالث  فيه  امل�ستبه  عن  جديدة  واحل����ي����اة معلومات  ال����ت����واف����ق  ح����ظ����وظ  يف  ت����راج����ع 
ج����زئ����ي����ًا ������س�����ن�����ع�����اء...  اإىل  ت�����ع�����ود 

واع��دام��ات واغ��ت��ي��ال  تفجر  اجل��ن��وب:  ا�ستباحة  يف  ميعن  »ال��ق��اع��دة« 

امل�سدر / وكالت
عن  اأنباء  »هناك  اأن  بلجيكية  اإعالم  و�سائل  اأفادت 
الرهابي  بروك�سل  بهجوم  الثالث  فيه  امل�ستبه  اعتقال 
بالعا�سمة  اندراخت  �ساحية  يف  الع�سراوي  جنم 

البلجيكية بروك�سل«.
الإرهابي  هذا  هوية  عن  بلجيكية  �سحيفة  وك�سفت 
الذي اأعلن اأخريًا عن اعتقاله، وقالت ال�سلطات اإنه كان 
هجمات  يف  بلقايد  وحممد  ال�سالم  عبد  ل�سالح  �سريكًا 

باري�س.
اأحد املقاتلني العائدين من �سوريا، وهو  الع�سراوي« هو 
مطلوبًا  واأ�سبح   ،1991 )اأيار(  مايو   18 مواليد  من 
حممد  يدعى  اآخر  �سخ�س  جانب  اإىل  الأمن  ل�سلطات 
عبد  �سالح  برفقة  كان  والذي  عامًا(   32( عربيني 
عبد  ا�سطحب  حيث  باري�س،  هجمات  ليلة  ال�سالم 
عرب  ب�سيارته  بلقايد  حممد  واجلزائري  ال�سالم، 
احلدود النم�ساوية املجرية يف �سبتمرب )اأيلول( املا�سي 
اأزمة  بها  ا�ستدت  التي  ذاتها  الفرتة  يف  مزورة،  بهوية 

الالجئني على احلدود.
الذي  املنزل  الع�سراوي  ا�ستاأجر  املزورة،  الهوية  وبهذه 
تعر�س ملداهمة يف 26 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2015 
ا�ستخدم  والذي  بلجيكا،  بجنوب  نامور  قرب  اأوفليه  يف 

لتدبري اعتداءات باري�س.
الذي  النووي  احلم�س  اآثار  التحقيقات  طابقت  كما 
الع�سراوي،  لنجم  امل�ستاأجر  املنزل  ال�سرطة يف  وجدته 
يف  برجيه  هرني  �سارع  يف  الواقعة  ال�سقة  يف  وكذلك 
ا�ستخدمها  تكون  قد  التي  بروك�سل(  )قرب  �ساربيك 
مهاجمو باري�س للتح�سري لالعتداءات التي خلفت اأكرث 
من 130 قتياًل يف 13 نوفمرب )ت�سرين الثاين( املا�سي«.

ر�سائل ن�سية
وقالت �سحيفة »ل ليرب بلجيك«، اإن املحققني ي�ستبهون 

مع  هاتفية  ات�سالت  اأجريا  وبلقايد  الع�سراوي  باأن 
نوفمرب)ت�سرين   13 يوم  باري�س  هجمات  منفذي 
ر�سالة  الأمنية  الأجهزة  ر�سدت  حيث  املا�سي،  الثاين( 
عند  »الع�سراوي«  اإىل  »بلقايد«  اأر�سلها  ق�سرية،  ن�سية 
»انطلقنا  ون�سها  املحلي  بالتوقيت   )21:42( ال�ساعة 
عا�ستها  التي  نف�سها  ال�سوداء  الليلة  وهي  العملية«،  يف 

باري�س.
ويف اليوم نف�سه جرى الت�سال من هاتف ُحدد موقعه 
من نف�س املنطقة يف بروك�سل، بالعقل املدبر لعتداءات 
خالل  قتل  والذي  اأباعود«،  احلميد  »عبد  باري�س 

مداهمة ال�سرطة الفرن�سية للمنزل يف �سواحي باري�س.
ونا�سدت ال�سلطات الأمنية يف بلجيكا، املواطنني لتقدمي 
القب�س على  اأخرى ت�ساهم يف  اأو م�ساعدة  اأي معلومات 
هذا ال�سخ�س الذي وزعت �سورته٬ وقالت اإن ا�سمه جنم 

الع�سراوي املعروف با�سم �سفيان كيال.
من  اثنني  هوية  على  التعرف  اليوم  مت  اأنه  يذكر 
منفذي هجمات مطار بروك�سل هما ال�سقيقان ابراهيم 
يف  يقيمان  وكانا  بلجيكية  وجن�سيتهما  بكراوي  وخالد 
انتحاري املطار والخر نفذ هجوم  بروك�سيل، احدهما 

املرتو.

بان كي مون يرغب يف حترك 
قوي ملجل�س الأمن �سد الرباط

لندن – وكالت –اأبلغ الأمني العام لالأمم املتحدة، بان 
البعثة  و�سع  اتفاقية  بـ”انتهاكه”  املغرب،  مون،  كي 
الأممية لال�ستفتاء يف ال�سحراء )مينور�سو(، وطالبه 

بـ”المتثال للتزاماته القانونية الدولية”.
ونقل فرحان حق، نائب املتحدث الر�سمي با�سم الأمني 
مع  الدائر  ال�سراع  من  مون  كي  بان  مواقف  اإن  العام، 
�سفهية،  اأر�سل مذكرة  “بان كي مون  اأن  املغرب. وقال 
اإىل املمثل الدائم للملكة املغربية لدى الأمم املتحدة، 
اأعرب فيها عن قلقه العميق اإزاء الإجراءات الأخرية 

التي اتخذتها حكومة بالد”.
مبقر  �سحفي  موؤمتر  يف  الأممي  امل�سوؤول  واأ�ساف 
العام  الأمني  “اأو�سح  نيويورك،  يف  الدولية  املنظمة 
يف ر�سالته ال�سفهية، اأن الإجراءات املغربية الأخرية، 
تتعار�س مع اللتزامات القانونية للرباط، على النحو 

املتفق عليه مبوجب اتفاقية و�سع بعثة مينور�سو”.
الأمني  “مذكرة  اأن  الأنا�سول،  وكالة  ح�سب  واأو�سح، 
العام، التي مت اإبالغها ملندوب املغرب، جاءت رًدا على 
كي  بان  اإىل  املغرب  حكومة  بها  بعثت  مماثلة،  اأخرى 

مون، يف 16 مار�س/ اآذار اجلاري”.
ونقلت كل من وكالة الأنباء الفرن�سية اأ ف ب والأملانية 
د ب اأ عن م�سوؤول كبري يف الأمم املتحدة مل يك�سف عن 
يتحرك  اأن  بت�سميم  “يريد  مون   كي  بان  هويتهاأن 
المم  مهمة  على  للحفاظ  فقط  لي�س  المن  جمل�س 
املتحدة يف ال�سحراء الغربية بل اأي�سا لتفادي اعمال 
العامل” قد  �سالم اخرى يف  مهام حفظ  مماثلة جتاه 

ترغب الدول امل�سيفة لها يف التخل�س منها.
�سبق  لكن  املعنية  الخرى  املهام  امل�سوؤول  يحدد  ومل 
لالمم املتحدة ان ا�ستكت مرارا من عرقلة عمل مهامها 
يف الكونغو الدميقراطية وجنوب ال�سودان وال�سودان.



دبي ـ )اأ ف ب( – اعلن م�سوؤول حكومي ميني 
ان جولة حمادثات جديدة بني طريف النزاع 
اآذار/ نهاية  الكويت  يف  تعقد  قد  اليمن  يف 
مع  مرتافقة  املتحدة  المم  برعاية  مار�س 
افاد  ما  بح�سب  النار،  لطالق  م�سروط  وقف 

وكالة فران�س بر�س الثنني.
امللك  عبد  اليمني  اخلارجية  وزير  واكد 
جديدة،  حمادثات  اجراء  امكان  املخاليف 
اجلزيرة  قناة  نظمته  موؤمتر  يف  مو�سحا 
هذه  يف  “�ست�سارك  احلكومة  ان  قطر  يف 

املحادثات”.
ان  ا�سمه،  ك�سف  رف�س  الذي  امل�سوؤول  وقال 

على  توافقوا  احلوثيني  واملتمردين  احلكومة 
يف  جديدة  حمادثات  جل�سة  عقد  “مبداأ 
الكويت نهاية �سهر مار�س يف الكويت” والذي 
لبدء  الوىل  ال�سنوية  الذكرى  ي�سادف 
عملياته  ال�سعودية  بقيادة  العربي  التحالف 

دعما للرئي�س عبد ربه من�سور هادي.
ا�ستئناف  احتمال  عن  احلديث  ويتزامن 
املباحثات مع تواجد موفد المني العام لالمم 
اليمن  ال�سيخ احمد يف  ا�سماعيل ولد  املتحدة 
�سنعاء  يف  احلوثيني  مع  لقاءات  اجرى  حيث 
من  وحلفاوؤهم  املتمردون  عليها  ي�سيطر  التي 
�سالح  عبداهلل  علي  ال�سابق  للرئي�س  املوالني 

منذ ايلول/�سبتمرب 2014.
واعلن ولد ال�سيخ ان اجواء لقاءاته يف �سنعاء 

وبناءة”. “ايجابية 
“في�سبوك”  موقع  على  �سفحته  عرب  وقال 
اهلل  ان�سار  ممثلي  مع  الجتماع  “اجواء 
)احلوثيون( واملوؤمتر ال�سعبي العام )بزعامة 
�سالح( ايجابية وبناءة، والتح�سريات جارية 

للدورة املقبلة من حمادثات ال�سالم لليمن”.
املحادثات  ان  اىل  اليمني  امل�سوؤول  وا�سار 
“هدنة ل�سبوع  املفرت�س عقدها �سترتافق مع 
قابلة للتمديد اذا مت احرتامها”، م�سريا اىل 
قرار  تطبيق  �ستكون  ال�سا�سية  النقطة  ان 

ين�س على  الذي   2216 الرقم  المن  جمل�س 
�سيطروا  التي  املدن  من  احلوثيني  ان�سحاب 

عليها وت�سليم ال�سلحة الثقيلة.
يف  مباحثات  جولة  النزاع  طرفا  وعقد 
�سوي�سرا برعاية المم املتحدة بني 15 كانون 
التو�سل  دون  من  منه،  و20  الول/دي�سمرب 

اىل نتائج تذكر.
اليمني  النزاع  ادى  املتحدة،  المم  وبح�سب 
اىل مقتل زهاء 6300 �سخ�س ن�سفهم تقريبا 
من املدنيني، منذ بدء عمليات التحالف نهاية 

اآذار/مار�س.

عمان :
من  جو  و�سط  الردنيون  عا�س 
التكهنات الوا�سعة جراء انباء تفيد 
ت�سمم  ب�سبب  ا�سخا�س   4 بوفاة 
غذائي، اإذ بدوؤوا يتداولون التكهنات 
ات�سح  الذي  المر  التفا�سيل؛  يف 
لحقا انه وفاة ب�سبب ا�ستن�ساق غاز 

م�سال.
وتناقلت و�سائل اعالم اأنباء عن كون 
احد  يف  غداءها  تناولت  الوفيات 
التكهنات  مطاعم عمان، بينما بداأت 

حول هوية املطعم.
يف  الأمني  الإعالم  اإدارة  وك�سفت 
التحقيقات  اأن  العام  الأمن  مديرية 
اأربعة  وفاة  بحادثة  الأولية 
عمان،  يف  مينية  عائلة  من  اأ�سخا�س 
“ا�ستن�ساق  الوفيات  �سبب  باأن  اأفادت 

الغاز امل�سال داخل منزلهم”.
وقالت اإدارة الإعالم الأمني يف بيان 
خا�سة  حتقيق  جلنة  اإن  �سحفي 
بحادثة  المن  مديرية  يف  �سكلت 
وفاة اأربعة اأ�سخا�س من عائلة مينية 
اليا�سمني  مبنطقة  منزلهم  داخل 
الوفايات  “اأن  اإىل  تو�سلت  بعمان، 
مبادة  الأج�سام  اإ�سباع  عن  ناجتة 
اأول اك�سيد الكربون وبن�سب مرتفعة 
الغاز  ا�ست�ساق  عن  والناجت  جدا 

امل�سال”.
اىل  ورد  بالغا  اأن  البيان  واأ�ساف 
يف  الرئي�سية  العمليات  غرفة 
م�ساء  عمان  جنوب  �سرطة  مديرية 
من  مكونة  عائلة  باإ�سعاف  ال�سبت، 
اليمينة  اجلن�سية  من  افراد  �سبعة 
وخادمة من اجلن�سية الثيوبية اىل 
امل�ست�سفى بحالت �سيئة، حيث فارق 
الربعة  زال  وما  احلياة  منهم  اربعة 
�سيئة،  بحالة  العالج  قيد  الخرين 

ومت حتويل املتوفني للطب ال�سرعي.
اأنه وفور البالغ عن احلادثة  وتابع 

اللواء  العام  المن  مدير  امر 
جلنة  بت�سكيل  ال�سعودي  عاطف 
م�ساعد  برئا�سة  خا�سة  حتقيق 
امن  وقائد  لل�سري  العام  المن  مدير 
البحث  ادرة  ومدير  العا�سمة  اقليم 
املختربات  ادارة  ومدير  اجلنائي 
�سرطة  ومدير  اجلرمية  والدلة 
جنوب عمان، للوقوف على مالب�سات 

احلادثة وحتديد ا�سباب الوفاة.
الق�سية  يف  التحقيق  جلنة  اإن  وقال 
حولها  املعلومات  بجمع  قامت 
وار�سال  املنزل  على  والك�سف 
ال�سرعي  الطب  من  الالزمة  العينات 
املختربات  ادارة  اىل  وامل�ست�سفى 
لتحديد  لفح�سها  اجلرمية  والدلة 
حيث  وال�سابات،  الوفيات   ا�سباب 
الطب  من  العينات  نتائج  وردت 
بان  اجلنائي  واملخترب  ال�سرعي 
ا�سباع الج�سام  الوفايات ناجتة عن 
وبن�سب  الكربون  اك�سيد  اول  مبادة 
ا�ست�ساق  عن  والناجت  جدا  مرتفعة 

الغاز.
وتابع البيان اأنه بالك�سف على املنزل 
امل�سال  بالغاز  تزويده  يتم  انه  تبني 
بوا�سطه  والتدفئة  الطبخ  لغايات 
موجودة  احلارقة  وان  بويلر  انابيب 
يف احدى خزائن املطبخ وتولت فرق 
اجراء  املدين  الدفاع  من  منخ�س�سة 
وما  املوقع   على  الولية  الك�سوفات 
زالت التحقيقات جارية يف الق�سية.

العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  وكان  
هايل  الدكتور  والدواء  للغذاء 
وفاة  تكون  ان  ا�ستيعد  عبيدات 
الأ�سخا�س الأربعة من عائلة واحدة 
يف عمان “ناجتة عن ت�سمم غذائي”.
عائلة  من  مينيني  اأ�سخا�س   4 وكان 
احلياة  م�ست�سفى  يف  توفوا  واحدة 
 4 ا�سيب  فيما  ام�س،  ع�سر  بعمان 
من  منهم   6 الت�سمم،  بذات  اخرون 

العائلة اليمنية، واثنان من اجلن�سية 
الثيوبية، يعمالن مع العائلة، وكانا 

يقيمان يف ذات ال�سقة بعمان.
من  حالتني  اأن  اإىل  عبيدات  وا�سار 
حرجة  �سحية  بحالة  امل�سابني 
�سحي  بو�سع  وحالتني  حاليا، 
“بح�سب  م�ستبعدا  متو�سط، 
ان  للحالت  ال�سريرية  الفحو�س 
لكنه  الت�سمم”،  �سبب  الغذاء  يكون 
والفحو�س  التحقيقات  اأن  على  �سدد 
�سبب  �سيحدد  ما  “هي  املخربية 

الت�سمم وم�سدره”.
ان يكون غذاء مطعم  ونفى عبيدات 
العائلة  افراد  ت�سمم  وراء  هو  معني 
امل�سابة، وقال “ان امل�سابني واملتوفني 

تناولوا الطعام يف �سقتهم بعمان”.
حتويل  مت  انه  اىل  عبيدات  وا�سار 
ال�سرعي،  الطب  اىل  املتوفني  جثث 
“ومل  منهم،  عينات  اأخذ  مت  حيث 

ت�سدر بعد نتائج حتليل العينات”.
وكانت م�سادر طبية ابلغت “الغد” يف 
وقت �سابق من يوم ام�س، ان الوفيات 
يتوقع  �سديد”،  “ت�سمم  عن  نتجت 
وجبات  تناول  عن  ناجتا  يكون  ان 

غذائية م�ساء اجلمعة.
م�ست�سفى  مدير  اأو�سح  ذلك،  اىل 
الردنية  النباء  لوكالة  احلياة 

اربع حالت وفاة، �سجلت  ان  )برتا( 
ونقلها  اليا�سمني  ب�ساحية  منزل  يف 
اربع  ومعها  املدين  الدفاع  ا�سعاف 

ا�سابات اأخرى من نف�س العائلة.
الوفاة  حالت  ان  احلاليقة  وبني 
ولالأم  �سنوات  و5   3 لطفلني  هي 
اىل  فتعود  الإ�سابات  اأما  واجلدة، 
13 عاما  اإىل   8 اأعمارهم من  اأطفال 
“حالتهم ال�سحية حرجة” يرقدون 
يف ق�سم العناية املركزة على اجهزة 
تبقى  فيما  ال�سطناعي  التنف�س 

حالتان بو�سع �سحي متو�سط.
ولفت اىل انه مبجرد و�سول احلالت 
منهم  عينات  �سحب  مت  للم�ست�سفى 
ق�سم  اىل  وحولت  املخربي  للفح�س 

البحث اجلنائي يف الأمن العام.
“الغذاء  عام  مدير  قال  فيما 
والدواء” لوكالة “برتا” ان فرقا من 
حتركت  المنية  والجهزة  املوؤ�س�سة 
مبا�سرة اىل ال�سقة ال�سكنية للعائلة 

وجمعت عينات للفح�س املخربي.
العا�سمة  وحمافظ  عبيدات  وكان 
خالد اأبوزيد قد تواجدا بامل�ست�سفى 
ومتابعة  امل�سابني  على  لالطمئنان 

الإجراءات.

تنادي  اجلزائر  يف  حركة  ظهور 
مبقاطعة احلج املقبل ب�سبب �سيا�سة 
ال�سعودية يف تفريق العامل العربي 
احلجاج حياة  احرتامها  وع��دم 

ظهرت يف اجلزائر حركة مدنية و�سيا�سية تدعو اىل مقاطعة �سعائر 
احلج �سنة 2016 ب�سبب �سيا�سة العربية ال�سعودية يف العامل العربي 

وب�سبب املاآ�سي التي تعر�س لها احلجاج املو�سم املا�سي.
وتناولت ال�سحف اجلزائرية ال�سادرة اليوم مثل اإك�سرب�سيون وبالدي 
�سيا�سيني  وو�سط  الإنرتنت  يف  الجتماعية  ال�سبكات  يف  حركة  ظهور 

تدعو اىل مقاطعة احلج املقبل.
وتربر هذه احلركة اإقدامها على دعوات مثل هذه ب�سبب عدم احرتام 
ال�سعودية للحجاج. وت�ستدل مبا وقع ملئات احلجاج الذين لقوا حتفهم 

املو�سم املا�سي يف ظروف غري اإن�سانية.
وحت�سر ال�سيا�سية يف هذه الدعوات، ويقدم الواقفون وراء هذه احلملة 
تربيرات اأخرى وباخل�سو�س ما يعتربونه تدخل العربية ال�سعودية يف 

ق�سايا العامل العربي وتخريبه كما يجري يف �سوريا واليمن.
ال�سعودية  واململكة  اجلزائرية  اجلمهورية  بني  القائم  التوتر  ويغذي 
بني  القائم  اخلالف  من  اأمثلة  بالدي  جريدة  وتن�سر  الدعوات.  هذه 

البلدين حول حزب اهلل واليمن و�سوريا وليبيا.
وهذه اأول حركة مدنية �سيا�سية تظهر يف العامل ال�سالمي تدعو اىل 
يف  ال�سعودية  العربية  ا�ستمرت  طاملا  احلج  اىل  الذهاب  عن  المتناع 

�سيا�ستها جتاه العامل العربي وعدم احرتامها حياة احلجاج.
يف  حتفهم  احلجاج  مئات  لقي  بعدما  كارثيا  املا�سي  احلج  مو�سم  وكان 

ازدحام قد يكون �سببه فتح الطريق لبع�س الأمراء ملمار�سة ال�سعائر.

عمل  ب��روك�����س��ل  ت��ف��ج��رات  ال��ق��ر���س��اوي: 
والقانون وال��ع��رف  ال��دي��ن  ينكره  اإج��رام��ي 

القاهرة  :
�سهدتها بلجيكا  التي  بالتفجريات  القر�ساوي  ال�سيخ د. يو�سف  نّدد 
ل�ستهداف  اإدانته  موؤكدا  الع�سرات،  واإ�سابة  مقتل  عن  واأ�سفرت 
والعرف  الدين  ينكره  اإجرامي   عمل  باأنها  اإياها  وا�سفا  الأبرياء، 

والقانون.
وتابع القر�ساوي يف تغريدة له على موقعه بتويرت: “هذه تفجريات  

ت�سفك فيها الدماء بغري حق، ويوؤخذ فيها الربيء بامل�سيء”
مذّكرا بقول اهلل تعاىل “اأنه من قتل نف�سا بغري نف�س  اأو ف�ساد  يف 

الأر�س فكاأمنا قتل النا�س جميعا”.

الق�ساء  اأرجاأ   – ب(  ف  )اأ  ـ  الرباط 
ال�سحايف  حماكمة  جديد  من  املغربي 
بالوحدة  “امل�س  بتهمة  اأنوزل  علي 
يف  قاله  ما  ب�سبب  للمملكة”،  الرتابية 
مقابلة مع �سحيفة بيلد الأملانية، التي 
اأ�سفها  عن  لها  ر�سالة  يف  لحقا  عربت 

لوقوع خطاأ يف الرتجمة.
الثالثاء  بر�س  لفران�س  اأنوزل  وقال 
البتدائية  املحكمة  من  خروجه  بعد 
للمرة  قرر  القا�سي  اإن  الرباط  ملدينة 
حتى  املحاكمة  جل�سة  تاأجيل  الثانية 

اخلام�س من ني�سان/اأبريل املقبل.
اأوىل عقدت يف  وكانت جل�سة حماكمة 

التا�سع من �سباط/فرباير املا�سي.
املحاكمة  “هذه  ان  اأنوزل  واأو�سح 
تدخل يف اإطار الت�سييق على احلريات 
يف  احلرة  الأ�سوات  كل  وت�ستهدف 
راأيها  عن  تعرب  اأن  تريد  التي  املغرب 
ب”و�سع  وحرية” مطالبا  با�ستقاللية 
املحاكمات  ووقف  التهم  لهذه  هذه 
والتعبري  الراأي  حرية  ت�ستهدف  التي 

وال�سحافة”.
بتهمة  اأنوزل  املغربي  الق�ساء  ويتابع 
ب�سبب  الرتابية”  بالوحدة  “امل�س 
بيلد  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  قاله  ما 
احلمراء  اخلطوط  حول  الأملانية 
التي تهدد حرية ال�سحافة يف املغرب، 
لأنوزل  كالما  ال�سحيفة  ن�سرت  حيث 
اخلطوط  تلك  اإن  فيه  قال  بالأملانية 
تتمثل يف “امللكية وال�سالم وال�سحراء 

الغربية املحتلة”.

كلمة  العامة  النيابة  واعتربت 
بالأملانية  ن�سرت  التي  “املحتلة” 
اأنوزل  لكن  املغرب”.  بوحدة  “م�سا 
اإن  بر�س  لفران�س  �سابق  وقت  يف  قال 
دقيقة  غري  ب”ترجمة  يتعلق  الأمر 
لت�سريحاتي من العربية اىل الملانية” 
ال�سحراء  و�سف  قد  يكون  ان  نافيا 

الغربية بانها “حمتلة”.
ر�سالة  على  بر�س  فران�س  واطلعت 
رئي�س حترير  ري�سلت  بها جوليان  بعث 
“بيلد ديجيتل” لأنوزل قال فيها “لقد 
اأدليت  التي  مقابلتك  يف  جملة  غرينا 
+ال�سحراء  غرينا  فقد  ل+بيلد+،  بها 
يف  جاء  كما  ب+ال�سحراء+  املحتلة+ 
اأجل  من  وذلك  لنا،  الأ�سلي  ت�سريحك 
الت�سالح  ور�سالة  ال�سيا�سي  الو�سع  نقل 

مرات  عنها  عربت  التي  واحلوار 
ولقاعة  لأملانيا  زيارتك  خالل  عديدة 

حتريرنا”.
“اجلميع  اأن  ري�سلت  جوليان  واأ�ساف 
واأنا  بعملك،  معجبا  كان  بيلد  يف 
يف  لك  ت�سببنا  قد  كنا  اذا  اأتاأ�سف 
واعيا  اأكن  مل  �سخ�سيا  م�سكل.  اأي 
حل�سا�سية مناق�سة الو�سع ال�سيا�سي يف 

ال�سحراء”.
اقتناعه  عن  بيلد  حترير  رئي�س  وعرب 
مبا  �سيتحلون  املحكمة  “ق�ساة  بان 
يكفي من احلكمة لالعرتاف باأن الأمر 
عدة  بني  فهم  �سوء  مبجرد  يتعلق 

مرتجمني، ولي�س ا�ستفزازا �سيا�سيا” .
من جانبها قالت يا�سمني كا�سا م�سوؤولة 
مرا�سلون  منظمة  يف  املغاربية  املنطقة 

اإن  اجلل�سة  ح�سرت  التي  حدود  بال 
وف�سيحة،  ظلم  اأنوزل  “حماكمة 
بذلك  اأدىل  يكون  اأن  اأنوزل  نفى  فقد 
وجهت  بيلد  �سحيفة  اأن  كما  الت�سريح 
ر�سالة اأكدت فيها اأن اأنوزل مل ي�ستعمل 

امل�سطلح الذي يحاكم ب�سببه اليوم”.
ودعت كا�سا اإىل اإ�سقاط التهم عن علي 

اأنوزل ووقف حماكمته.
ويواجه اأنوزل، ب�سبب التهمة اجلديدة 
املوجهة اإليه، عقوبة بال�سجن ملدة قد 
مالية  وغرامة  �سنوات   5 اإىل  ت�سل 
مبوجب الف�سل 41 من قانون ال�سحافة 
املغربي الذي يجرم ن�سر اأي �سيء مي�س 
“بالدين الإ�سالمي اأو بالنظام امللكي اأو 

بالوحدة الرتابية”.
املغرب،  تاريخ  يف  الوىل  وللمرة 
نا�سط  اأو  �سحايف  مالحقة  تتم 
من  ع�سرات  اأن  رغم  التهمة  بهذه 
جلبهة  املوالني  ال�سحراويني  الن�سطاء 
ال�سحراء  يف  واملقيمني  البولي�ساريو 
الغربية، �سرحوا يف موؤمترات اإقليمية 
ودولية اأن “ال�سحراء الغربية حمتلة 

من طرف املغرب”.
منذ  اأنوزل  يالحق  ذلك،  اإىل  واإ�سافة 
“جرائم  ارتكاب  بتهم  �سنتني  من  اأكرث 
يرتكب  ملن  عمدا  امل�ساعدة  تقدمي 
لتنفيذ  اأدوات  وتقدمي  اإرهابية  اأفعال 
باأفعال  وال�سادة  اإرهابية  جرمية 
تراوح  والتي  اإرهابية”،  جرمية  تكون 
حب�سا  �سنة  و30   10 بني  عقوبتها 

نافذا.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , MARCH 25 . 2016   / Vol . 6 - Issue 234عربي �د�يل6

www .ghorbanews .com

7 FRIDAY , MARCH 25 . 2016   / Vol . 6 - Issue 234تقارير

ف�����وري�����ن اآف����������رز: ك���ي���ف ت����ب����دو ال����دمي����وق����راط����ي����ة يف ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ب���ع���د خ���م�������س �����س����ن����وات م�����ن ب�����داي�����ة احل���ل���م

ال��ن��ار الط���الق  م�����س��روط  وق���ف  م��ع  م��رتاف��ق��ة  امل��ت��ح��دة  االمم  ب��رع��اي��ة  اآذار  ن��ه��اي��ة  ال��ك��وي��ت  يف  ال��ي��م��ن��ي  ال���ن���زاع  ط���ريف  ب��ن  حمتملة  حم���ادث���ات 

اأو  غ���ذائ���ي  ت�����س��م��م  االأردن:  يف  مي��ن��ي��ن  ت�����س��م��م  ح���ول  ج���دل 
العائلة ذات  م��ن  اآخ��ري��ن   4 وا�سابة   4 وف��اة  امل�����س��ال؟..  بالغاز 

ت��اأج��ي��ل ج��دي��د مل��ح��اك��م��ة ���س��ح��ايف م��غ��رب��ي م��ت��ه��م ب��امل�����س ب���وح���دة ال��ب��الد

العربية  الدول  يف  الدميوقراطية  حال  يبدو  »كيف 
ال�سوؤال  هذا  كان  العربي؟«  الربيع  من  �سنوات  بعد 
ل�سحيفة  جونز  �سيث  الكاتب  مقال  طرحه  الذي 
خم�س  بعد  اأنه  يرى  حيث  الأمريكية،  اآفريز  فورين 
�سنوات من بدء ثورات الربيع العربي، مل يبق من تلك 
الأحالم الوردية التي عا�ستها ال�سعوب العربية �سوى 
»اجلرافيتي«  ر�سومات  فمن  الأليم،  احلايل  الواقع 
التي  الأحياء  اإىل  التون�سية،  الأحياء  يف  الغا�سبة 
اأحالم  خفتت  وطرابل�س،  دم�سق  يف  احلرب  مزقتها 
على  تقوم  حديثة  دول  تاأ�سي�س  يف  والعامل  العرب 

الدميوقراطية ويعمها ال�سالم.
تون�س.. من اجلرافيتي اإىل الإرهاب

يبداأ التقرير باحلديث عن تون�س، والتي كانت �سرارة 
ال�ساب  البائع  اأ�سرم  بعدما  العربي،  الربيع  انطالق 
كانون  بداية  يف  نف�سه  يف  النار  البوعزيزي  حممد 
العربية  ال�سعوب  بذلك  ليلهم   2011 يناير  الثاين/ 
تون�س  كون  من  الرغم  وعلى  الظلم.  �سد  للثورة 
الدولة الوحيدة التي جنت بتجربتها الدميوقراطية 
مهددة  البالد  تبدو  و2012،   2011 ا�سطرابات  من 
ليبيا،  جارتها  ب�سبب  العنف  نحو  بالجنراف  حالًيا 
والتي مزقتها ال�سراعات الداخلية منذ �سقوط نظام 

القذايف.
امل�سلحني  ال�سهر، قام ع�سرات من  يف وقٍت لحٍق هذا 
مدينة  باقتحام  الإ�سالمية  الدولة  لتنظيم  التابعني 
بنقردان احلدودية مع ليبيا وتنفيذ اأكرث من هجوم 
لل�سرطة،  متزامن على ثكنة ع�سكرية ونقاط تابعة 
قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  و�سفه  هجوم  يف 
�سحايا  عدد  و�سل  اأن  بعد  امل�سبوق«  بـ»غري  ال�سب�سي 
مل  الهجمات  تلك  اأن  اإل  ا،  �سخ�سً  54 اإىل  احلادث 
ا  تكن كما و�سفها ال�سب�سي، حيث ير�سد التقرير اأي�سً
العديد من احلوادث الإرهابية يف تون�س العام املا�سي، 
ففي حزيران/ يونيو على �سبيل املثال متكن م�سلحون 
من ا�ستهداف جمموعة من ال�سياح على اأحد �سواطئ 
اآذار/ مار�س من العام نف�سه  �سو�سة، وهو ما حدث يف 

يف متحف باردو الوطني يف العا�سمة.
عن  يختلف  ل  تون�س  يف  وال�سعبي  ال�سيا�سي  الو�سع 
الو�سع الأمني، حيث ت�سعر اأغلب الطبقة املتو�سطة يف 
البالد بعدم الر�سا ب�سبب القت�ساد املتعرث ومعدلت 
البطالة املرتفعة، ما اأ�سعل التظاهرات من جديد يف 
احلكومة  فيه  اأعلنت  الذي  الوقت  يف  البالد،  اأنحاء 
حظًرا للتجوال ا�ستمر من نهاية كانون الثاين/ يناير، 
ا  وحتى مطلع �سهر �سباط/ فرباير من العام احلايل رًدّ

على الحتجاجات.
اأحوال مت�سابهة

يختلف  ل  الو�سع  اأن  الأمريكية  ال�سحيفة  ترى 
مهدت  م�سر،  يف  العربي.  الربيع  دول  باقي  يف  كثرًيا 
الإخوان  اأو�سلت  التي  الدميوقراطية  النتخابات 
نحو  الطريق   2012 يف  البالد  حكم  اإىل  امل�سلمني 
احلكم  من  فقط  واحد  عام  بعد  ع�سكري  انقالب 
وزير  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  احلايل  الرئي�س  قاده 
الدفاع امل�سري ال�سابق. يواجه النظام امل�سري خطر 
ا، فبعد  الهجمات الإرهابية الذي تواجهه تون�س اأي�سً
اأكتوبر  يف  �سيناء  يف  رو�سية  ركاب  طائرة  �سقوط 

املا�سي، بدا الأمر وا�سًحا.
العملة  وتراجع  املنهار  فالقت�ساد  التقرير،  وفق 
املالمح  كانت  ال�سركات  من  الكثري  وتوقف  املحلية 

يف  الآن  حتى  ف�سل  كما  ال�سي�سي،  حكم  لفرتة  الأبرز 
تعاين  والتي  املجتمع،  من  الفقرية  الطبقة  اإر�ساء 

ب�سدة نتيجة تلك الأزمات.
ليبيا و�سوريا واليمن.. الق�س�س الأ�سواأ

اإل  وتون�س،  م�سر  يف  الأحوال  �سوء  من  الرغم  على 
ليبيا  اإليها  و�سلت  التي  الدرجة  لتلك  ت�سل  مل  اأنها 
و�سوريا واليمن، حيث تعي�س تلك الدول حالًيا حتت 
�ساعدت  ليبيا،  يف  املدمرة.  الأهلية  احلرب  وطاأة 
يف  القذايف  بنظام  الإطاحة  على  املتحدة  الوليات 
بعد  للبالد  الدميوقراطي  التحول  ودعمت   ،2011
لليبيا  بالن�سبة  املطاف  نهاية  اأن  اإل  القذايف،  �سقوط 
اجلهادية  لل�سلفية  قاعدة  اأكرب  اإىل  حتولها  كان 
من  الكثري  البالد  يف  تنت�سر  حني  يف  اإفريقيا،  يف 
يرى  حني  يف  التنظيم،  �سيئة  املتحاربة  امليلي�سيات 
عاتقها  على  حتمل  اأن  يجب  وا�سنطن  اأن  التقرير 
ال�سرق الأو�سط نحو املزيد من  م�سئولية منع انزلق 
الفو�سى، وحماولة و�سع اأ�س�س ال�ستقرار للم�ستقبل.

فورين  -بح�سب  ليبيا  من  حاًل  اأف�سل  اليمن  تبدو 
احلكم  عن  �سالح  اهلل  عبد  علي  تنازل  فبعد  اآفريز-، 
هادي،  من�سور  ربه  عبد  نائبه،  ل�سالح   2011 يف 
من  ا�ستقال  حيث  البالد،  اإدارة  يف  هادي  ي�ستمر  مل 
من�سبه يف يناير 2015 بعد غزو احلوثيني للعا�سمة 
�سنعاء، ما و�سع البالد يف حالة حرب اأهلية ي�سارك 
بينما  احلوثيني،  �سد  ال�سعودية  تقوده  حتالف  فيها 
وفق  املدنيني  اآلف  مقتل  اإىل  التحالف  هجمات  اأدت 

التقرير.
اأرواح  الطاحنة  الأهلية  احلرب  ح�سدت  �سوريا،  يف 
ت�سل  حني  يف  املدنيني،  من  األًفا   250 عن  يقل  ل  ما 
يف  قتيل  األف   500 اإىل  ال�سحايا  اأعداد  تقديرات 
11 مليون  بع�س الإح�ساءات، بالإ�سافة اإىل ت�سريد 
حالًيا.  اأخرى  دول  يف  لجئ  مليون   5 بينهم  �سوري، 
اأنحاء  جميع  من  املتطرفني  جذبت  ال�سورية  احلرب 
العامل، حيث يقدر البع�س اأعداد اجلهاديني املقاتلني 
يف �سوريا مبا يزيد عن 20 األًفا، يف الوقت الذي ميتد 
امل�سلحة  املعار�سة  اإىل جمموعات  لي�سل  ال�سراع  فيه 

وقوات النظام ودول خارجية.
موؤ�سرات  جميع  على  ال�سراعات  تلك  كل  انعك�ست 
التقرير،  وفق  ب�سكل عام  العربية  الدول  الكفاءة يف 
الأداء  موؤ�سرات  تراجعت  الدويل،  للبنك  فطبًقا 
الربيع  دول  كل  يف  الف�ساد  ن�سب  وازدادت  احلكومة 
هاو�س  فريدم  منظمة  تقرير  ير�سد  كما  العربي، 
يف  حت�سن  اأي  ظهور  عدم   2016 يف  ال�سادر  ال�سنوي 
الأفق القريب، وترى اأن الأنظمة احلالية ل توؤ�س�س 
حتتاجه  الذي  املدى  بعيد  لال�ستقرار  الإطالق  على 
و�سالمة  باأمن  الأنظمة  ت�سحي  كما  ب�سدة،  املنطقة 

املواطنني نظري تاأمني نف�سها.
كيف جنت الدول الأخرى؟

الأ�سباب  من  الكثري  اإيجاد  ميكننا  الذي  الوقت  يف 
الربيع  ثورات  بعد  الدميوقراطي  التحول  لف�سل 
الأ�سباب  من  الكثري  بو�سوح  نرى  اأن  ميكننا  العربي، 
التي اأدت لعدم �سقوط الأنظمة الأخرى يف الدوامة 
تخ�س�س  املثال،  �سبيل  على  اخلليج  دول  ففي  ذاتها. 
والدعم  النفط  الكثري من عائدات  الدول  تلك  اأغلب 
الأجنبي لتخفيف ال�سغط عن مواطنيها بكل الطرق؛ 

اأماًل يف الو�سول اإىل ا�ستقرار �سيا�سي كامل.
وفق تقرير فورين اآفريز، تقوم ال�سعودية على �سبيل 

من  املزيد  وتقدمي  املعار�سة،  الأ�سوات  بوقف  املثال 
ال�سحية  والرعاية  كالتعليم  امللمو�سة  الإ�سالحات 
املرتفعة  الرواتب  اإىل  بالإ�سافة  الطاقة،  ودعم 
الأنظمة  متكنت  الآخر،  اجلانب  على  للمواطنني. 
القدرات  نف�س  متلك  ل  التي  الأخرى  العربية 
وجودها  على  احلفاظ  من  والنفطية  القت�سادية 
والتغيريات  الإ�سالحات  ببع�س  ال�سماح  خالل  من 

الت�سريعية املتوا�سعة نظري البقاء.
تلعب  اأن  املتحدة  الوليات  على  اأنه  الكاتب  يرى 
تكرار  ومنع  املنطقة  ا�ستقرار  تثبيت  يف  حا�سًما  دوًرا 
باأن  يقول  حيث  اأهلية،  وحروب  عنف  من  حدث  ما 
ا�ستقرار  يف  حا�سًما  دوًرا  لعبت  قد  املتحدة  الوليات 
دول اأوروبية كبولندا بعد انهيار الحتاد ال�سوفيتي، 
حيث قامت ب�سمها حللف الناتو واأ�س�ست ل�ستقرارها 
اأن  يجب  البداية  اأن  يعتقد  كما  البعيد،  املدى  على 
تكون من تون�س، ب�سفتها الأمل الأخري املتبقي للربيع 

العربي.
ي�سيف الكاتب اأن وا�سنطن متلك الكثري مما ميكن اأن 
بدايًة،  املجالت.  من  الكثري  يف  تون�س  لدعم  تقدمه 
اإىل  تهدف  برامج  بتمويل  وا�سنطن  تقوم  اأن  يجب 
تقوية الدور احلكومي وتفعيله. ففي 2014، قدمت 
احلكومة خطة ا�ستثمارية من خم�س �سنوات لتح�سني 
اإ�سالحات  اخلطة  وتت�سمن  للبالد،  املحلية  الإدارة 
على  والق�ساء  البلديات  داخل  العامة  الأموال  اإدارة 
الف�ساد والك�سب غري امل�سروع لتمكني املحليات وزيادة 

قدرتها على الإجناز.
نظام  بدعم  املتحدة  الوليات  تقوم  اأن  ا  اأي�سً يجب 
التعليم اجلامعي يف تون�س بح�سب تقرير فورين اآفريز، 
التدري�س  جودة  حت�سني  على  اجلامعات  وت�سجيع 
ينتج  ما  وهو  ممكنة،  �سورة  باأف�سل  الطالب  لتاأهيل 
�ستى  يف  البالد  حتتاجها  التي  الكفاءات  من  الكثري 
البطالة  ن�سب  تقلي�س  على  �سي�ساعد  كما  املجالت، 
املدى  على  اقت�سادي  حت�سن  اإىل  الو�سول  وبالتايل 

البعيد.
اجلي�س  اإىل  ا  اأي�سً ي�سل  اأن  يجب  الأمريكي  الدعم 
نحو  خطواتهم  لتثبيت  الق�سائي  والنظام  وال�سرطة 
واملنطقة  تون�س  يف  والتطرف  الإرهاب  على  الق�ساء 
التي  الأمني  التعاون  برامج  خالل  فمن  اأو�سع،  ب�سكل 

الوليات  متكنت  الأمريكية،  الدفاع  وزارة  تقدمها 
النظام  هيكلة  اإعادة  يف  امل�ساعدة  من  �سابًقا  املتحدة 
زين  عهد  يف  اأمنية  دولة  من  وحتويلها  للبالد  الأمني 
املوؤ�س�سات  فيها  تتعاون  دولة  اإىل  علي  بن  العابدين 
مواجهة  يف  فعال  دور  لعب  على  والق�سائية  الأمنية 
اجلماعات الإرهابية كما ذكر التقرير، كما يجب اأن 
يف  للتطرف  املكافحة  الربامج  بدعم  وا�سنطن  تقوم 

البالد.
هل من املمكن اأن تقوم وا�سنطن باإنقاذ ليبيا؟

يف ليبيا، على الوليات املتحدة اأن توازن بني اأمرين، 
وثانيهما  الإرهاب،  ملكافحة  جهودها  هو  اأولهما 
كما  البالد  يف  �سيا�سي  ا�ستقرار  خلق  يف  رغبتها  هو 
للجماعات  املتزايد  النفوذ  كان  حيث  الكاتب،  يرى 
الإرهابية كتنظيم داع�س �سبًبا يف مطالبة الكثريين 
داخل  الإرهابي  الن�ساط  ملحاربة  اأمريكي  بتدخل 
البالد. يوؤمن الكثري من القادة الع�سكريني يف وا�سنطن 
التدريب  توفري  الأمريكية  اخلا�سة  القوات  على  اأنه 
من  للتخل�س  الليبية  للميلي�سيات  الالزم  والدعم 
بتنفيذ  تقوم  اأن  بالدهم  على  واأنه  داع�س،  خطر 
�سربات جوية �سد معاقل التنظيم، يف حني اأن هناك 
مبادرات  خللق  ملحًة  حاجًة  الآخر-  اجلانب  -على 
دبلوما�سية لإن�ساء حكومة وحدة وطنية، يف حني اأن 
ا على اأي  تنفيذ مثل تلك ال�سربات ميثل خطًرا حقيقًيّ

اتفاق �سيا�سي يف ليبيا.
هو  ليبيا  يف  الأكرب  فالتحدي  اآفريز،  فورين  بح�سب 
نف�س  ويف  داع�س،  لهزمية  طريقة  اإيجاد  حماولة 
البالد  حتمي  وطنية  وحدة  حكومة  تكوين  الوقت 
من خطر ال�سقوط يف بوؤرة الإرهاب جمدًدا، كما ترى 
ال�سحيفة اأن الوليات املتحدة يجب اأن حتافظ على 
التوازن بني الدعم ال�سيا�سي والع�سكري لدول املنطقة 
ك�سرط اأ�سا�سي ل�ستقرارها، حيث اإن قدرة الوليات 
تبدو  جذري  �سيا�سي  تغيري  اإحداث  على  املتحدة 
الربيع  ثورات  بعد  راأيناه  ما  وهو  للغاية،  حمدودًة 
اأن  يجب  الأ�سا�سي  فالهدف  لذلك،  بو�سوح.  العربي 
ومقاومة  والأمن،  ال�ستقرار  على  احلفاظ  هو  يكون 

خطر الإرهاب.
 )�سا�سة بو�ست(



 اإخالء مفاعل تيهاجن النووي البلجيكي ومداهمات
االرهابية الهجمات  يف  متورطن  عن  بحثا  �سرطية 

ـ  )د ب اأ(- ردا على الهجمات الإرهابية املميتة التي وقعت يف  روما 
اجتماعات  عقد  اإىل  وخارجها  اأوروبا  يف  احلكومات  دعت  بروك�سل، 
اأمن وطنية طارئة وتكثيف ال�سوابط يف املطارات وغريها من املواقع 

احل�سا�سة.
وقال مركز اإدارة الأزمة يف بلجيكا على �سفحته على تويرت للتوا�سل 
باجلي�س  القنابل  تفكيك  فريق  اإن  الثالثاء  اليوم  الجتماعي 
البلجيكي يقوم ” بتحييد طرد م�سبوه ” عرث عليه يف مطار بروك�سل .
القريب  النووي  تيهاجن  مفاعل  اإخالء  البلجيكية  ال�سلطات  وقررت 
يف  وقعت  التي  الهجمات  على  فعل  كرد  وذلك  اأملانيا  مع  احلدود  من 
“بلجا”  البلجيكية  الأنباء  وكالة  ذكرت  ح�سبما  وذلك  بروك�سل 

ا�ستنادا اإىل م�سادر بال�سرطة البلجيكية.
كما ت�سهد منطقة بروك�سل عمليات مداهمة يقوم بها اأفراد ال�سرطة، 
بح�سب ما نقله راديو وتلفزيون بلجيكا عن م�سادر ق�سائية مل ي�سمها.
واأفاد راديو وتليفزيون بلجيكا باأن “البحث جار على قدم و�ساق عن 

اأ�سخا�س ي�ستبه يف تورطهم يف الهجمات.”
ودعا مدعون احتاديون يف بيان لهم ال�سحفيني اإىل التوقف عن نقل 

معلومات حول التحقيق اجلاري، حتى “ل ي�سر ذلك” به.
العمليات  اأن  البلجيكية  النباء  وكالة  ذكرت  اأخرى،  ناحية  من 
ال�سرطية مازالت جارية يف مطار بروك�سل، حيث يبحث املحققون عن 
يف  مازالوا  مهاجمني  اأي  هناك  كان  اإذا  ما  حتديد  ويحاولون  اأ�سلحة 

املبنى ال�سخم للمطار.
اأنه مت ن�سر  اأعلن وزير الداخلية الفرن�سي برنار كازنوف  ويف فرن�سا 
اأنحاء  يف  القطارات  وحمطات  املطارات  حول  اإ�سايف  �سرطي   1600
بربوك�سل  باري�س  تربط  التي  تالي�س  قطارات  وتوقفت  البالد. 

واأم�سرتدام وكولونيا.
ويف هولندا قال رئي�س الوزراء مارك روته اإنه جرى تكثيف اإجراءات 
اإىل  املوؤدية  احلدود  وعند  القطارات  وحمطات  املطارات  يف  الأمن 
من  املزيد  اتخاذ  يتم  وقد  لهاي.  يف  الواقع  الربملان  ويف  بلجيكا 
الإجراءات عند احلدود بالت�ساور مع اأملانيا وفرن�سا. ون�سحت وزارة 

اخلارجية مواطنيها بعدم ال�سفر اإىل بروك�سل.
ويف اأملانيا �سددت ال�سرطة الأملانية اإجراءاتها الأمنية على حدودها 
ال�سرطة  با�سم  متحدث  ورف�س  وهولندا.  ولوك�سمبورج  بلجيكا  مع 
هذا  اإن  بالقول  مكتفيا  ال�ساأن  هذا  يف  التفا�سيل  من  ملزيد  التطرق 
على  الأمنية  الإجراءات  من  �سل�سلة  من  جزءا  اإل  لي�س  الإجراء 

احلدود ويف املطارات وحمطات القطارات.
وقال وزير اخلارجية فرانك فالرت �ستاينماير اإن وزارته اأقامت خطا 
�ساخنا لالأملان املتواجدين يف بلجيكا واأقاربهم. واأ�سافت الوزارة على 
بروك�سل  يف  املوجودين  هوؤلء  على  ينبغي  اأنه  الإلكرتوين  موقعها 
الوزراء  رئي�س  قال  بريطانيا  ويف   .“ واحلذر  احليطة   ” توخي 
الربيطاين ديفيد كامريون اإنه يعتزم تروؤ�س اجتماع للجنة الطوارئ 
احلكومية. وهناك ” تواجد كبري ” لل�سرطة يف مطار لندن الرئي�سي 
” هيرثو “.وجاري ن�سر املزيد من رجال ال�سرطة يف لندن وغريها من 
املدن. وقال م�ساعد مفو�س �سرطة العا�سمة الربيطانية مارك رويل 
” يف املواقع الرئي�سية بينها مراكز النقل ..  اإن ن�سر رجال ال�سرطة 

لي�س له �سلة باأي معلومات اأو ا�ستخبارات معينة “.
ماتيو  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  يراأ�س  اأن  املقرر  من  ايطاليا،  ويف 
بينما قالت م�سادر  الداخلية  وزارة  اأمنيا وطنيا يف  رينزي اجتماعا 
الرئي�سية  املواقع  يف  املراقبة  اإجراءات  تكثيف  جرى  اإنه  ال�سرطة 

بروما مثل حمطات املرتو واملطارات وحمطات القطارات .
الداخلية خورخي فرينانديز  باأعمال وزير  القائم  اأ�سبانيا، دعا  ويف 
دياز اإىل اجتماع خلرباء مكافحة الإرهاب لتقرير م�ساألة رفع م�ستوى 
اإىل  اأربعة  من  الإرهاب  مبواجهة  اخلا�سة  الوطني  التاأهب  حالة 

خم�سة وهو اأعلى م�ستوى ممكن.
اإجراءات  بتكثيف  اأكينو  بنينو  الفلبيني  الرئي�س  اأمر  الفلبني  ويف 
الأمن يف املطارات وغريها من حمطات النقل يف البالد. ومن املتوقع 
اأن ي�سافر اللف من الفلبينيني بدءا من غد الأربعاء اإىل الأقاليم 

يف عطالت عيد الف�سح.
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اعتداءات  �سل�سلة  هزت   – ب(  ف  )اأ  ـ   بروك�سل 
من�سقة على ما يبدو املطار الدويل وحمطة مرتو يف 
34 قتيال على القل يف احدث  بروك�سل مما اوقع 

ف�سول العتداءات التي ت�ستهدف اوروبا.
انحاء  خمتلف  يف  المنية  الجراءات  و�سددت 
التفجريات  بعد  النقل  و�سائل  حركة  و�سلت  القارة 
البلجيكي �سارل مي�سال  الوزراء  التي و�سفها رئي�س 

انها “ع�سوائية وعنيفة وجبانة”.
مطار  يف  الرئي�سية  القاعة  تفجريان  وا�ستهدف 
بالتوقيت  الثامنة  ال�ساعة  حواىل  الدويل  زافنتم 
البلجيكي  املدعي  اعلن  فيما  ت.غ(   7،00( املحلي 
نفذ  القل  على  انتحاري  ان  ليو  فان  فريديرك 

احدهما.
للمرتو  مالبيك  حمطة  ثالث  تفجري  وا�ستهدف 
املواطنون  كان  فيما  الوروبي  املوؤ�س�سات  حي  قرب 

يتوجهون اىل اعمالهم.
ان  مي�سال  �سارل  البلجيكي  الوزراء  رئي�س  واعلن 
مع  �سوداء”  حلظة  ما�ساة،  “حلظة  تعي�س  بالده 
عنيفة  ع�سوائية  “لعتداءات  بروك�سل  تعر�س 
وجبانة” اوقعت ما ل يقل عن 26 قتيال وع�سرات 

اجلرحى وفق ح�سيلة موؤقتة.
وقال مي�سال خالل موؤمتر �سحايف عقده مع املدعي 
“كنا نخ�سى اعتداء وها  البلجيكي  العام الفدرايل 

انه وقع .
يف  الطفاء  ق�سم  با�سم  املتحدث  مي�س  بيار  وقال 
بروك�سل لوكالة فران�س بر�س ان 14 �سخ�سا قتلوا 
يف املطار فيما اعلنت ال�سركة امل�سغلة ملحطة املرتو 
ان 20 اخرين قتلوا يف انفجار املحطة وا�سيب 55 

اخرون بجروح.
املطار  عمت  فو�سى  م�ساهد  عن  �سهود  وحتدث 
بذعر  يهربون  الركاب  كان  فيما  الدماء  من  وبرك 
وتت�ساعد �سحب الدخان من مبنى املطار الرئي�سي.

ارهابي  خطر  من  النذار  م�ستوى  ال�سلطات  ورفعت 
اىل اق�سى م�ستواه فيما اتخذت اجراءات م�سددة 

يف مطارات اوروبية كربى اخرى.
وتاتي هذه النفجارات بعد اربعة ايام على اعتقال 
مغربي،  ا�سل  من  الفرن�سي  ال�سالم  عبد  �سالح 
الوحيد على قيد احلياة من املجموعة  امل�ستبه به 
ت�سرين   13 يف  باري�س  اعتداءات  نفذت  التي 
حي  يف  قتيال،   130 اوقعت  والتي  الثاين/نوفمرب 

مولنبيك بربوك�سل.
الركاب  التلفزيون  بثها  التي  امل�ساهد  واظهرت 
من  ال�سود  الدخان  يت�ساعد  فيما  بذعر  يهربون 

مبنى قاعة املطار الذي حتطم زجاجه.
قاعة  يف  نار  اطالق  �سمع  انه  املكان  يف  �سهود  وقال 
امل�سافرين يف مطار بروك�سل الدويل و�سيحة باللغة 
الثالثاء،  �سباح  النفجارين  دوي  قبل  العربية 

ح�سبما نقلت وكالة “بلغا”.
البلجيكية  الداخلية  وزارة  با�سم  متحدث  واعلن 
اىل  الثالثة  الدرجة  من  رفع  النذار  م�ستوى  ان 
جممل  يف  الق�سوى  الدرجة  وهي  الرابعة  الدرجة 

انحاء البالد.
المنية  اجراءاتها  البلجيكية  ال�سلطات  وعززت 
العتداءات  بعد  البالد  يف  النووية  املن�ساآت  حول 
الدامية ح�سبما اوردت الوكالة الفدرالية للرقابة 

النووية لوكالة فران�س بر�س.

بروك�سل- يف  م�سلولة  – احلركة 
العا�سمة  يف  احلركة  �سلت  النفجارات  وقوع  فور 
البلجيكية حيث اغلق املطار واوقفت حركة و�سائل 

النقل كما طلب من ال�سكان مالزمة منازلهم.
عدم  اىل  ال�سكان  البلجيكية  ال�سلطات  ودعت 
الزمة  خلية  وكتبت  اماكنهم.  ومالزمة  التنقل 
على موقع تويرت “ابقوا حيث انتم” م�سرية اىل ان 
جميع و�سائل النقل العام وحمطات املرتو واملحطات 
ا�سعار  حتى  اغلقت  الوروبية  العا�سمة  يف  الكربى 

اخر.
كما طلبت املفو�سية الوروبية من موظفيها الثالثاء 

مالزمة منازلهم او مكاتبهم بعد النفجارات.
املالحة  امن  املكلفة  الوروبية  املنظمة  واعلنت 
موقعها  على  الثالثاء  “يوروكونرتول”  اجلوية 
ا�سعار  حتى  اغلق  بروك�سل  مطار  ان  اللكرتوين 

اخر.
الغاء  واعلن املطار على ح�سابه على تويرت انه مت 

رحالت وحتويل م�سار رحالت اخرى.
ب�سكل  وال�سفر  الطريان  �سركات  ا�سهم  وتراجعت 

كبري يف خمتلف ا�سواق املال الوروبية.
اوروبية- عوا�سم  يف  م�سددة  – اجراءات 

تعزيز  اىل  اوروبية  دول  بعدة  النفجارات  دفعت 
على  وحمطاتها  مطاراتها  يف  المنية  الجراءات 

حدودها.
على  الرهاب  مكافحة  تعزيز  اىل  فرن�سا  ودعت 
“العتداءات اخلطرية” يف  امل�ستوى الوروبي بعد 
برنار  الفرن�سي  الداخلية  وزير  اعلن  كما  بروك�سل 
عن�سر   1600 ن�سر  اىل  م�سريا  الثالثاء  كازنوف 

�سرطة ودرك ا�سافيني يف البالد.
واعلن م�سدر مالحي تعزيز الجراءات المنية يف 

مطار روا�سي �سارل ديغول يف باري�س.
كما مت تعزيز الجراءات المنية يف مطار غاتويك 
بلندن بعد النفجارات، ح�سبما اعلن متحدث با�سم 

املطار.
م�سددة  امنية  تدابري  هولندا  فر�ست  جهتها،  من 
على  املراقبة  اجراءات  عززت  كما  مطاراتها  يف 
الجهزة  افادت  ما  بح�سب  بلجيكا،  مع  حدودها 

الهولندية ملكافحة الرهاب الثالثاء.

مطار  يف  م�سددة  امنية  اجراءات  واتخذت 
اثر  اوروبا،  مطارات  اكرب  احد  فرانكفورت، 
الفدرالية  ال�سرطة  اعلنت  ما  على  النفجارات، 

الملانية لوكالة فران�س بر�س.
وبعد ايام على توقيف �سالح عبد ال�سالم يف بلجيكا، 
�سجل التحقيق يف اعتداءات باري�س تقدما الثنني 
مع ك�سف هوية �سريك للمجموعة املنفذة هو جنم 
النووي  اثار من حم�سه  الذي عرث على  الع�سراوي 

على متفجرات ا�ستخدمت يف يوم العتداءات.
فعل- – ردود 

من  بروك�سل  بهجمات  املنددة  الفعل  ردود  توالت 
يف  الوحدة  اىل  والدعوات  العامل  انحاء  خمتلف 

مواجهة الرهاب.
الوروبي  الحتاد  خارجية  وزيرة  اعتربت 
جدا  حزين  “يوم  انه  موغرييني  فيديريكا 

لوروبا”.
تو�سك  دونالد  الوروبي  املجل�س  رئي�س  وندد 
يف  وقال  بروك�سل.  الرهابية” يف  ب”العتداءات 
جديدا  م�ستوى  ت�سكل  العتداءات  “هذه  ان  بيان 
يتحركون  الذين  الرهابيني  قبل  من  الدناءة  من 

بدافع الكراهية والعنف”.
واعلن الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هولند ان “اوروبا 
بروك�سل.  اعتداءات  خالل  من  م�ستهدفة  كلها 
كل  “اتخاذ  اوروبا  على  ان  بيان  يف  هولند  و�سرح 
التهديد”،  خطورة  ازاء  ال�سرورية  الجراءات 
لعتداءات  تعر�ست  التي  “فرن�سا  ان  على  م�سددا 
الثاين/ ت�سرين  ويف  الثاين/يناير  كانون  يف 
هذه  من  كاملة”  بح�ستها  �ستتكفل  املا�سيني  يناير 

الجراءات.
واعترب رئي�س الوزراء ال�سويدي �ستيفان لوفني “انه 
ابدا  نقبل  لن  الدميوقراطية.  اوروبا  على  هجوم 

بان يعتدي ارهابيون على جمتمعاتنا املنفتحة”.
من جهته ندد رئي�س الوزراء الدمناركي لر�س لوكي 

را�سمو�سن يف تغريدة على تويرت “بهجوم دينء”.
ودان الزهر ب�سدة اعتداءات بروك�سل التي اوقعت 
انها  معتربا  واجلرحى  القتلى  ع�سرات  الثالثاء 
“جرائم نكراء تخالف تعاليم ال�سالم ال�سمحة”.

�سحفية  اأنباء  قالت  اأ-  ب  د  الريا�س- 
�سعودية الثالثاء اإن الأجهزة الأمنية قامت 
امل�ساجد  اأحد  خطيب  على  القب�س  باإلقاء 
منطقة  يف  ال�سيعي  املذهب  اإىل  املنتمني 
الح�ساء، �سرق اململكة، بعد اأن قام بتمجيد 

حزب اهلل الإرهابي واإ�ساءته اإىل اململكة.
ونقلت �سحيفة )الوطن( ال�سعودية الثالثاء 
عن م�سدر اأمني قوله اإن “الجهزة المنية 
قامت اأم�س باإلقاء القب�س على خطيب جامع 
ملنطقة  التابعة  العمران  بلدة  يف  الر�سول 
متجيده  بعد  الرا�سي،  ح�سني  الأح�ساء، 
اململكة  اإىل  واإ�ساءته  الإرهابي،  اهلل  حزب 
مع  جتاوبه  عدم  كذلك  متداول،  مقطع  يف 
ب�سبب  نف�سه،  على  قطعها  �سابقة  تعهدات 
منر  الإرهابي  عن  ودفاعه  الدولة  من  نيله 

النمر بعد اإعدامه”.
�سدرت  جتاوزات  “عدة  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
اأنه  اإل  الرا�سي قابلتها الدولة باحللم،  عن 
منابر  م�ستغال  العام،  الراأي  تاأليب  وا�سل 

امل�ساجد باملخالفة لالأنظمة”.
واأعلن ال�سيخ الرا�سي الحد اأنه اأُبلغ �سفهيًا 
مبنعه من اإمامة ال�سالة واخلطابة يف م�سجد 
العمران، بالأح�ساء، حيث يخطب اأ�سبوعيًا.
وندد ال�سيخ الرا�سي خالل خطبة األقاها يوم 
والعربي  اخلليجي  بالقرار  املا�سي  اجلمعة 
بـ”الإرهابي”، واأكد  الذي و�سف حزب اهلل 
قتال  يف  للحزب  دعمه  على  اخلطبة  يف 
اإىل  التحية  ووّجه  والتكفرييني،  اإ�سرائيل 

اأمينه العام ح�سن ن�سر اهلل.

الرباط- 
التي  ال�ساد�س،  حممد  امللك  واأغرا�س  اأثاث  اأن  يبدو 
يحر�س على تواجدها باملنتجعات والفنادق التي يحل 

بها، لزالت تثري ف�سول ال�سحف الأجنبية.
اهتمت  التي  واليونانية،  الرتكية،  ال�سحف  فبعد 
باأغرا�س امللك والأثاث التي توؤثت القامات التي يقيم 
�سحيفة  على  املرة  هذه  الدور  جاء  املغرب،  خارج  بها 
من  جزء  عن  ك�سفت  التي  الت�سيكية،   »  blesk.cz  «
ال�ساد�س  حممد  امللك  �سفر  رافقت  التي  ال�ستعدادات 
 » براغ   « بعا�سمتها  حل  التي  الت�سيك،  جمهورية  اإىل 
امللك  اأن  املتتبع  ب�سكل يخال معه  املا�سي،  يوم اجلمعة 

حممد ال�ساد�س يتواجد باإحدى املدن املغربية.
وذكر امل�سدر ذاته، اأن امللك حممد ال�ساد�س حل مبطار 
اإىل  فاجته  املا�سي،  اجلمعة  يوم   » هافيل  فاكالف   «

الفاخر،   » الأربعة  الف�سول   « بفندق  الرئا�سي  اجلناح 
الذي قلب » راأ�سا على عقب «، ح�سب تعبري ال�سحيفة، 
تغريات  �سهد  بالفندق  امللكي  اجلناح  باأن  قالت  التي 

مهمة ل�ستقبال امللك.
�سحن  طائرة  اأن  البلجيكية،  ال�سحيفة  واأو�سحت 
طائرة  و�سول  قبل  باملطار  حطت  امللك  باأثاث  حمملة 
العاهل املغربي، حيث توجهت 14 �سيارة يف اجتاه فندق 
�سعوبات  واجه  بع�سها  اأن  اإىل  م�سرية   ،» فور�سيزن   «
فوق  الوقوف  اإىل  لت�سطر  للوقوف  مكان  على  للعثور 
الر�سيف، كما يبدو من ال�سور التي ن�سرتها ال�سحيفة.

للت�سيك،  املغربي  العاهل  فزيارة  ذاته،  للم�سدر  ووفقا 
مع  لقاءات  تتخللها  لن  خا�سة،  زيارة  كونها  لتعدو 

امل�سوؤوليني الت�سيكيني .

بريوت :
ال�سيد  اهلل  حلزب  العام  المني  ا�ستبعد 
ح�سن ن�سر اهلل ح�سول حرب ا�سرائيلية 
�سد لبنان يف املدى املنظور وقال اذا حدثت 
�سد لبنان و�سعبه �سنخو�سها بال �سقف ول 
حدود ول خطوط حمراء، وا�سار اىل ان 
مغامرة  لبنان  على  اإ�سرائيلية  حرب  اأي 
ونتائجها جمهولة بالن�سبة لالإ�سرائيليني 
والأمريكيني، موؤكدا ان ا�سرائيل ل تقدم 
على حرب من دون موافقة اأمريكية، واكد 
ان احلزب بلغ بالقرار الرو�سي بالن�سحاب 
عنه،  العالن  قبل  �سوريا  من  اجلزئي 
واكد ان رو�سيا وايران والقيادة ال�سورية 
الخر  الطرف  لكن  �سيا�سيًا  حاًل  تريد 
كان يرف�س، فيما اتهم ال�سعودية بالعمل 
“من  قائال  لبنان،  يف  املقاومة  اإلغاء  على 
يعتربنا حقيقة اإرهابًا هم اآل �سعود ولي�س 

ال�سعودية”.
يف  مبا�سر  لقاء  يف  اهلل  ن�سر  ال�سيد  وقال 
“امليادين”  قناة  مع  العام”  “حوار  اإطار 
اأن كلفة احلرب على  “الإ�سرائيلي يعرف 
اأي  من  واأكرب  جدًا  وباهظة  كبرية  لبنان 
ن�سرب  اأن  حقنا  من  وا�ساف  جدوى”، 
اعتدى  اإذا  املحتلة  فل�سطني  يف  هدف  اأي 
ال�سرائيلي على بلدنا”، وتابع “من حقنا 
فل�سطني  يف  هدف  اأي  ن�سرب  اأن  الطبيعي 
فيها  مبا  العدو  يردع  اأن  ميكن  املحتلة 

املفاعالت النووية”.
�سابق  حديث  يف  بتلويحه  يتعلق  ما  ويف 
داخل  الأمونيا  خزانات  م�ساألة  اإىل 
ن�سراهلل  ال�سيد  اأو�سح  املحتلة  فل�سطني 
اأن “تهديدنا با�ستهداف خزانات الأمونيا 
نكون  حني  اإرباك،  يف  الإ�سرائيليني  و�سع 

يف  نوؤكد  ومهددين  عليه  املعتدى  موقع  يف 
املقابل اأننا ل�سنا �سعفاء”.

اأي  ن�سرب  ان  الطبيعي  حقنا  “من  وتابع 
يردع  ان  ميكن  املحتلة  فل�سطني  يف  هدف 
العدو مبا فيها املفاعالت النووية، من حقنا 
ان ن�سرب اأي هدف اإذا اعتدى الإ�سرائيلي 
على بلدنا”، موؤكدًا على اإمكانات املقاومة 
يف  مكان  اأي  يف  تريده  هدف  اأي  �سرب  يف 
فل�سطني املحتلة. واأكد على وجود قائمة 
كاملة من الأهداف يف فل�سطني املحتلة مبا 
البحاث  ومراكز  النووية  املفاعالت  فيها 

البيولوجية.
للعدو  اأمنية  �سمانات  نقدم  “ل  وقال 
“من  وقال  يعتدي”.  باأل  له  نقول  لكن 
لبنان  يف  وال�سعب  واجلي�س  املقاومة  حق 
الدفاع  من  البالد  ميّكن  �سالح  اأي  امتالك 
عن نف�سها، هناك معركة جهوزية وامنية 

م�ستمرة مع العدو ومن حقنا مواجهتها”.
ونّوه اإىل اأن املقاومة لي�ست يف موقع تبادل 
اإي�سالها  ر�سائل مع العدو واإن كان يحاول 
لي�ست  تعبريه،  حد  على  املقاومة،  لكن 

معنية بالإجابة.
الخطر  “امل�سروع  اهلل  ن�سر  ال�سيد  وقال 
له  عالقة  ول  اإيران  على  هو  �سعود  لآل 
حول  معطى  لدي  وال�سيعة..  بال�سنة 
امل�سروع ال�سعودي يف لبنان باإلغاء املقاومة 
بيعمل  “لأنو  تفا�سيله  اإعالن  اأريد  ول 
ال�سعودي  النظام  وا�ساف  بالبلد”،  م�سكل 
لديه تراكم يف املواقف حيالنا له عالقة 

بامل�سروع ال�سعودي يف املنطقة ولبنان”.
اهلل   ن�سر  قال  العراق  موقف  وب�ساأن 
قرار  يف  املجاملة  ي�ستطع  مل  “العراق 
كان  لأنه  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

م�ستهدفًا”.
وتابع بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي 
اإرهابيًا  احلزب  ت�سنيف  مبناخ  يكن  مل 
�سطوة  متلك  لنها  ال�سعودية  اأر�سى  لكنه 
الديني  والتكفري  والفتوى  والعالم  املال 
يعار�سها،  من  بها  وتهدد  والتكفرييني 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  قرار  ان  واكد 
قرار  هو  اإرهابيًا  اهلل  حزب  بت�سنيف 

�سعودي اوًل والباقون ير�سونها:.
“النظام ال�سعودي  وقال ال�سيد ن�سر اهلل 
المريكية  النتخابات  على  يراهن  رمبا 
ال�سيا�سي،  امل�سار  يف  تقدمًا  اتوقع  ل  لذا 
الوىل  بالدرجة  تعّطل  التي  وال�سعودية 
اي حل �سيا�سي يف �سوريا ومن ثم تركيا: 
اأكرث  يكونوا  اأن  ميكن  “التراك  وتابع 
واقعية من ال�سعوديني حيال �سرط رحيل 

الرئي�س ال�سد”.
يف  ا�سفة  عن  اهلل  ن�سر  ال�سيد  وعرب 
ي�ستغلون  العرب  “بع�س  قائال  املقابلة 
لدى ا�سرائيل لكن الخرية ل ت�ستغل عند 

اأحد”.
�سحب جزء من قواتها  مو�سكو  وعن قرار 
اإن  اهلل  ن�سر  ال�سيد  قال  �سوريا،  من 
القرار  باأن  تعاطى  العامل  يف  “البع�س 
قرارا  �سوريا  اىل  املجيء  يف  الرو�سي 
مع  يناق�س  كان  المر  هذا  ولكن  مفاجئا، 
كنا  ونحن  واليرانية  ال�سورية  القيادة 
على اطالع بهذه النقا�سات، بوتني عندما 
مل  املعركة  اىل  بالدخول  قراره  اأخذ 
بل  ل�سوريا،  اأو  ليران  مفاجئا  قرارا  يكن 

نوق�س على اأعلى م�ستوى”.
الن�سحاب  اأن  ن�سراهلل  ال�سيد  واأعلن 
جزئي  ان�سحاب  هو  �سوريا  من  الرو�سي 

قوة  اأن  املو�سوع  “حجم  وقال  كبري،  �سبه 
معني  ع�سكري  ت�سور  �سمن  جاءت  رو�سية 
ل�ستعادة مناطق وتغيري املعادلة وتواكب 
ولكن  وحلفائه،  ال�سوري  اجلي�س  عمليات 
الرو�سية  الطائرة  تركيا  اأ�سقطت  عندما 
ح�سل تهديد رو�سي مبنع خرق اأي طائرة 
اأن  ميكن  وكان  ال�سورية  لالأجواء  تركية 
المر  وهذا  رو�سي،  تركي  �سدام  يح�سل 
مل  ع�سكرية  قوة  تر�سل  اأن  برو�سيا  دفع 
األتزموا  التراك  تاأتي،  اأن  لها  مقرر  يكن 
�سوابطهم ومت معاجلة املو�سوع وتهداأته، 
هذه  لبقاء  حاجة  هناك  يعد  مل  والن 

القوة”.
“النقا�س  اأن  اإىل  اهلل  ن�سر  ال�سيد  ولفت 
على  كان  واإيران  ورو�سيا  العراق  بني 
ووزارات  العليا  القيادات  م�ستوى 
اخلارجية ورئا�سات الركان، ومت ت�سكيل 
فيها  بغداد  يف  وطوارئ  عمليات  غرفة 
واإيران  ورو�سيا  العراق  عن  ممثلون 
اإن  وقال  النقا�سات”،  نتيجة  و�سوريا 
ل  ولكن  رو�سيا  مع  مبا�سر  ات�سال  “هناك 
�سيا�سية  ع�سكرية  بنقا�سات  معها  ندخل 
ا�سرتاتيجة، نحن دورنا م�ساعد ول ندعي 

اأكرث من ذلك”.
وعن بقاء الرئي�س ال�سوري من عدمه قال 
ال�سيد ن�سر اهلل ان ما يطالب به الطرف 
�سيا�سي  خداع  هو  ال�سد  برحيل  الخر 
امليدان،  يف  به  ف�سل  ما  لتحقيق  ويهدف 
واكد ان احلل ال�سيا�سي يف �سوريا هو عرب 
الو�سول اىل ت�سوية ما ولي�س عرب الإلغاء 
ل  ال�سد  الرئي�س  ان  م�سددا  والق�ساء، 
يف  عري�سًا  تيارًا  ميثل  بل  �سخ�سه  ميثل 
ترحيله،  بحل  يقبلوا  لن  وحلفاوؤه  �سوريا 
�سوريا  يف  البديل  اأن  اأدركوا  والمريكيون 
بات داع�س والن�سرة وباتوا يبحثون عن 
البديل يف �سوريا ول �سيما بعد اعرتافهم 

بخطئهم يف ليبيا.
العام”  “حوار  اهلل   ن�سر  ال�سيد  وا�ستهل 
وال�سهداء  املعتقلني  اأمهات  بتهنئة 
ان  قائال  بعيدهن،  الأمهات  وكل  ووالدته 
الأمهات لهن دور كبري يف ا�ستمرار املقاومة 

وانت�سارها.

وبلجيكا  ان��ت��ح��اري..  بينها  بروك�سل  يف  م��رتو  وحمطة  املطار  ه��زت  هجمات  يف  االق��ل  على  قتيال   34
باري�س يف  روا�سي  مطار  يف  االمن  اج��راءات  وتعزيز  م�ستوى..  اأعلى  اإىل  االأمني  التاأهب  درجة  ترفع 

اململكة اإىل  واإ���س��اءت��ه  اهلل  ح��زب  متجيده  بعد  �سيعي  خطيب  على  القب�س  يلقي  ال�سعودي  االأم���ن 

اأث������اث واأغ����را�����س امل���ل���ك ال���ت���ي ت��ث��ر ف�����س��ول االإع������الم وامل��ت��ت��ب��ع��ن يف اأ���س��ف��اره

ح��م��راء..  خطوط  وال  ح��دود  وال  �سقف  ب��ال  �سنخو�سها  لبنان  على  ح��رب  اأي  اهلل:  ن�سر 
النووية امل��ف��اع��الت  فيها  مب��ا  املحتلة  االرا���س��ي  يف  ه��دف  اي  ا�سابة  �سواريخنا  بامكان 



)حكومية(،  غزة  قطاع  يف  املياه  �سلطة  قالت 
اإن و�سع املياه يف القطاع “خطري جدا”، نتيجة 
يف  الآبار،  لبع�س  الحتالل  �سلطات  حفر 

املناطق احلدودية للقطاع.
يف  املياه،  �سلطة  رئي�س  ال�سنطي،  يا�سر  وقال 
ُعقد يف مدينة غزة:” الو�سع  موؤمتر �سحفي 
م�ستمرًا،  تدهورًا  ي�سهد  غزة  قطاع  يف  املائي 

الحتالل  قبل  من  املياه  �سرقة  نتيجة 
الإ�سرائيلي من خالل حفره لالآبار على حدود 

غزة”.
املياه،  يف  اأزمة  من  يعاين  القطاع  واأ�ساف:” 
ونق�س حاد يف اخلزان اجلويف ال�ساحلي الذي 
يعتمد عليه كم�سدر رئي�سي يف ا�ستخراج املياه، 
والحتالل يزيد الأزمة من خالل حفره لآبار 

املياه يف املناطق احلدودية”.
املياه  من   85% من  اأكرث  اأن  ال�سنطي،  واأو�سح 
من  تعاين  املنزلية،  لال�ستعمالت  املخ�س�سة 
والنرتات”،  “الكلوريد  مادتي  معدلت  ارتفاع 
ال�سموح  املعدلت  من  بكثري  اأعلى  لن�سب  فيها، 
بها ح�سب املوا�سفات الفل�سطينية ملياه ال�سرب، 

وح�سب معايري منظمة ال�سحة العاملية.

قطاع  عن  ال�سرائيلي  احل�سار  رفع  اإىل  ودعا 
البنية  اإعمار  “برامج  تنفيذ  بهدف  غزة، 

التحتية اخلا�سة بقطاع املياه”.
وتفر�س )اإ�سرائيل( ح�ساًرا على قطاع غزة، 
منذ فور حركة املقاومة الإ�سالمية "حما�س"، 
ثم   ،2006 عام  الربملانية،  النتخابات  يف 

�سددته يف منت�سف عام 2007.

جنيف ـ )اأ ف ب( – يف ال�سبوع الثاين من مفاو�سات 
جنيف حول �سوريا برعاية املوفد الدويل اخلا�س 
الوفد  على  ي�سغط  الذي  مي�ستورا  دي  �ستافان 
روؤيته  ب�ساأن  عملية  مقرتحات  لتقدمي  احلكومي 

ملرحلة النتقال ال�سيا�سي.
ال�سوري،  احلكومي  الوفد  مي�ستورا  دي  ويلتقي 
دي  مطالبة  بعد  الطرفني  بني  الول  هو  لقاء  يف 
حول  ورقة  بـ”تقدمي  اجلمعة  الوفد  مي�ستورا 
ال�سيا�سي” خالل هذا ال�سبوع اثر تلقيه  النتقال 
“ورقة جيدة وعميقة حول روؤية وفد الهيئة العليا 

للمفاو�سات” على حد تعبريه.
املفاو�سات  انطالق  منذ  احلكومي  الوفد  ويتم�سك 
للحل  ا�سا�سية  “عنا�سر  بعنوان  ورقة  مب�سمون 
ال�سيا�سي” �سلمها للموفد الدويل وين�س ابرز بنودها 
مو�سعة”  “حكومة  بت�سكيل  اللتزام  �سرورة  على 
من دون ان تاتي على ذكر النتقال ال�سيا�سي الذي 

يعتربه دي مي�ستورا "ا�سا�س" املفاو�سات.
ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  م�سري  وي�سكل 
العليا  الهيئة  تطالب  اإذ  جوهرية،  خالف  نقطة 
النتقالية  املرحلة  بدء  مع  برحيله  للمفاو�سات 
ال�سد  م�سري  ان  على  احلكومي  الوفد  ي�سر  فيما 

يتقرر فقط عرب �سناديق القرتاع.
من  الول  ال�سبوع  ختام  يف  مي�ستورا  دي  واقر 
املحادثات غري املبا�سرة اجلمعة بان “الهوة كبرية” 
بني الوفدين، معلنا انه �سيعمل خالل هذا ال�سبوع 

على “بناء ار�سية م�سرتكة”.
– دولية  – �سغوط 

ويقول دبلوما�سي غربي لفران�س بر�س ان “هاج�س 
املعار�سة  هاج�س  فيما  الجراءات  هو  النظام 
حتقيق التقدم” يف هذه اجلولة من املفاو�سات، التي 
املتحدة  الوليات  وخ�سو�سا  الكربى  القوى  ت�سغط 

ورو�سيا لجناحها.
انه  كريي  جون  المريكي  اخلارجية  وزير  واعلن 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  ال�سبوع  هذا  �سيلتقي 
لدفع  مو�سكو  يف  لفروف  �سريغي  ونظريه  بوتني 

عملية املفاو�سات.
ويقول كرمي بيطار مدير البحاث يف معهد العالقات 
بر�س  لفران�س  باري�س  يف  وال�سرتاتيجية  الدولية 
“ياتي متاأخرا لكنه �سيكون  ان اللقاء بني الرجلني 
لي�ست  البلدين  بني  “اخلالفات  ان  مو�سحا  مهما” 

جوهرية كما يعتقد البع�س”.
لفروف  بني  الجتماعات  ان  مي�ستورا  دي  ويعترب 
“ميكن ان ت�ساعد كثريا يف  “حا�سمة” لنها  وكريي 
يف  �ستعقد  التي  املفاو�سات(  )من  الثالثة  املرحلة 

ني�سان/ابريل”.
وجولة املفاو�سات احلالية واحدة من ثالث جولت 
ثانية  جولة  تبداأ  ان  قبل  اخلمي�س  حتى  وت�ستمر 
بعد توقف ملدة ا�سبوع او ع�سرة ايام على ان ت�ستمر 
ما  بح�سب  تعقد  ثم  القل”،  على  “ا�سبوعني  ملدة 
اعلن دي مي�ستورا ال�سبوع املا�سي جولة ثالثة من 

املفاو�سات بعد توقف مماثل.
العليا  الهيئة  وفد  الثالثاء  مي�ستورا  دي  ويلتقي 
للمفاو�سات الذي �سي�سلمه ردوده على نحو ثالثني 
�سوؤال وجههم اليها حول النتقال ال�سيا�سي وت�سكيل 
هيئة احلكم النتقايل. وكان من املقرر ان يلتقي دي 

مي�ستورا وفد الهيئة ع�سر اليوم قبل ان يتم الغاء 
املوعد.

للهيئة  العام  املن�سق  جنيف  اىل  الثنني  وو�سل 
يف  الخرية  الجتماعات  ملواكبة  حجاب  ريا�س 

المم املتحدة.
وتنتقد الهيئة “عدم جدية” دم�سق يف املفاو�سات. 
ق�سماين  يحيى  للهيئة  العام  املن�سق  نائب  وامل 
على  لل�سغط  نفوذها  رو�سيا  “ت�ستخدم  ان  الحد 
مفاو�سات  يف  يدخل  كي  جدي  ب�سكل  ال�سد  نظام 

جادة حول النتقال ال�سيا�سي”.
من  يتهرب  ان  يحاول  بانه  “النظام  واتهم 
املفاو�سات  جولة  تاأجيل  طلبه  بعد  م�سوؤوليته” 
ليت�سنى  قوله،  حد  على  ا�سبوعني”  “ملدة  املقبلة 
 13 يف  املقررة  الت�سريعية  النتخابات  اجراء  له 

ني�سان/ابريل املقبل.
-مر�سحون لالنتخابات-

او�سح  احلكومي  الوفد  من  قريبا  م�سدرا  لكن 
لفران�س بر�س الثنني ان الوفد “ابلغ دي مي�ستورا 
املقبلة  اجلولة  موعد  �سيوؤجل  كان  حال  يف  بانه 
)الوفد(  فاإنه  ني�سان/ابريل،   4 يف  مبدئيا  املقررة 
من  ع�سر  الرابع  يف  املفاو�سات  تبداأ  ان  يف�سل 
يف  دم�سق  يف  التواجد  له  يت�سنى  حتى  ذاته  ال�سهر 
13 ني�سان/ابريل خ�سو�سا وان خم�سة من اأع�ساء 

الوفد من املر�سحني خلو�س هذه النتخابات”.
يف  ت�سريعية  انتخابات  اىل  دم�سق  دعوة  ولقيت 
13 ني�سان/ابريل، انتقادات من وا�سنطن وباري�س، 
النتخابات  هذه  تنظيم  ان  مو�سكو  اعتربت  بينما 

ال�سالم”. عملية  يعيق  “ل 
انتخابات  بتنظيم  “الرغبة  ان  بيطار  ويعترب 
هذه  مع  �سارخ  ب�سكل  يتناق�س  ني�سان/ابريل  يف 
يبدو  اخلطوة  هذه  “باعالنه  م�سيفا  العملية” 
املعطيات  لكن  املفاو�سني  يتجاهل  وكاأنه  النظام 
القرار باجراء  تغريت اىل حد كبري” منذ اتخاذه 

النتخابات.
يف  المن  جمل�س  عن  ال�سادر   2254 القرار  ون�س 
ت�سم  حكومة  ت�سكيل  على  الول/دي�سمرب  كانون 

اأ�سهر،  �ستة  خالل  واحلكومة  املعار�سة  عن  ممثلني 
خالل  انتخابات  واجراء  جديد،  د�ستور  و�سياغة 

�سهرا.  18
التو�سل اىل  الراهنة بعد  املفاو�سات  وتاأتي جولة 
اتفاق لوقف العمال القتالية يف �سوريا �سامد منذ 
امريكي  رو�سي  اتفاق  مبوجب  �سباط/فرباير   27
مدعوم من المم املتحدة وبعد بدء مو�سكو ال�سبوع 

املا�سي �سحب اجلزء الكرب من قواتها من �سوريا.
اىل  الثنني  انتقادات  وجه  الرو�سي  اجلي�س  لكن 

اجلي�س المريكي حول متابعة انتهاكات الهدنة.
الرو�سي  اجلي�س  قيادة  يف  الكبري  امل�سوؤول  وقال 
غري  “من  بيان  يف  رود�سكوي  �سريغي  اجلرنال 
املقبول تاخري البدء بتطبيق اجراءات تن�س على 
اطالق  لوقف  انتهاكات  ح�سول  حال  يف  التحرك 
“�ستتابع ب�سكل احادي  النار” حمذرا من ان رو�سيا 
اجلانب قواعد تطبيق )الهدنة( يف حال غياب رد 

من اجلانب المريكي” اعتبارا من يوم غد.
التحذير  هدف  فاإن  الغربي،  الدبلوما�سي  وبح�سب 
الق�سية  عن  بعيدا  النظار  “حرف  هو  الرو�سي 
ال�سا�سية وهي النتقال ال�سيا�سي من دون ال�سد”.

ب�سحب  مو�سكو  قرار  ان  جهته  من  بيطار  ويرى 
اجلزء الكرب من قواتها “ل يعني التخلي عن نظام 
ال�سد ولكن حثه )…( على تقدمي تنازلت اكرث 

بقليل مما يرغب”.
قوات  من  القل  على  عن�سرا   26 قتل  ميدانيا، 
تنظيم  �سد  بعد  الثنني  �سباح  ال�سوري  النظام 
مدينة  غرب  للجي�س  هجوما  ال�سالمية  الدولة 
تدمر الثرية يف و�سط �سوريا، وفق ما افاد املر�سد 

ال�سوري حلقوق الن�سان.
ل�ستعادة  معركة  ا�سبوعني  منذ  اجلي�س  وبداأ 
ايار/ من  اجلهاديون  عليها  ي�سيطر  التي  املدينة 

مايو، بغطاء جوي رو�سي.

www .ghorbanews .com

FRIDAY , MARCH 25 . 2016   / Vol . 6 - Issue 234عربي �د�يل10

www .ghorbanews .com

11 عربي �د�يل FRIDAY , MARCH 25 . 2016   / Vol . 6 - Issue 234

عبد احلميد �سيام
العام  الأمني  موؤهالت  اأهم  يف  راأيي  عن  �سئلت  لو 
جلامعة الدول العربية لقلت بدون تردد اأول وقبل 
بل  العيب  من  اإذ  العربية.   اللغة  اإتقان  �سيء  كل 
اأن يجل�س على راأ�س موؤ�س�سة متثل، على  والف�سيحة 
العربي  العمل  جممل  النظرية،  الناحية  من  الأقل 
ي�سرتك  التي  واملوا�سفات  والهموم  والقيم  امل�سرتك 
فيها العرب كاأمة، ول ي�ستطيع اأن يقراأ جملة واحدة 
بلغة عربية �سليمة دون اأن يحطم كل القواعد التي 
من املفرو�س اأن يعرفها اإبن ال�ساد�س البتدائي عدا 
عن ته�سيم �سالمة اأ�سوات احلروف وخمارجها.  وقد 
يحمل  كان  لو  اللغوية  جرائمه  العام  لالأمني  نغفر 
اإىل املن�سب تاريخا من العمل القومي والتزاما بالهم 
وق�ساياها  الأمة  خدمة  يف  وتفانيا  العام  العربي 
املركزية وعلى راأ�سها ماأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني التي 
اأطلق عليها ال�سحفي الكبري املرحوم حممد ح�سنني 
كان  اإذا  فكيف  امل�سرتك«.  العربي  »القا�سم  هيكل 

القادم للمن�سب يفتقد ال�سفتني معا؟
هذا ما جال يف خاطري ورمبا يف خاطر املاليني من 
مليون  الأربعمائة  بني  من  العاديني  النا�س  من  مثلي 
العربية  اجلامعة  جمل�س  اأن  �سمعوا  عندما  عربي 
اأقر يوم 10 اآذار/مار�س احلايل قبول تر�سيح م�سر، 
وللدقة تر�سيح الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي، ال�سيد 
لل�سيد  خلفا  للجامعة  عاما  اأمينا  الغيط  اأبو  اأحمد 
نبيل العربي.  فمن وجهة نظري ال�سخ�سية، واأمتنى 
اأن تثبت الأيام خطاأ تقديري، اأن اجلامعة العربية 
بهذا التعيني قد دقت اآخر م�سمار يف نع�سها وفقدت 
اأية م�سداقية اأو قيمة اأو وزن.  بهذا القرار يتفكك 
اإ�سمها متاما حيث مل تعد جتمع اأحدا اإل حفنة من 
ال�سا�سة املرتبطني بحكام غري �سرعيني قد يجمعهم 
مما  اأكرث  لإ�سرائيل  �سداقتهم  اأو  لإيران  كرههم 
تعد  مل  وكذلك   العربية.  الأمة  م�سالح  جتمعهم 
الأخرية  ومواقفها  وقراراتها  مواقفها  بعد  عربية 
من ال�سراعات البينية من جهة ومن تعريفها لأخري 
مل�سطلح الإرهاب والتي ف�سلت اجلمعية العامة لالأمم 
وبني  بينه  اخللط  يتم  ل  كي  تعريفه  عن  املتحدة 
وال�ستعمار  الحتالل  �سد  الن�سال  يف  ال�سعوب  حق 

وال�سطهاد والقهر. 
واأتوقع اأن يكون القادم اأعظم يف العهد القادم فقد 
ياأتي يوم يتهم بالإرهاب من يتحدث اللغة العربية 
ح�سة  اأعمالها  جدول  على  يو�سع  اأن  اأو  ال�سليمة 
اجلديد  الع�سو  ب�سفتها  العليا  املنا�سب  يف  اإ�سرائيل 

الذي  يحتل املقعد الثالث والع�سرين.
لقد فقدت ال�سعوب العربية ثقتها يف جامعة احلكام 
العرب منذ زمن بعيد لكن  تعيني من ل يوؤمن بالعمل 
اأرجل الفل�سطينيني  القومي و�ساحب نظرية تك�سري 
لعمري اإنها اإهانة لل�سعوب العربية كلها.  اإنه الرجل 
الذي اأعلنت اأمامه ت�سيفي ليفني، وزيرة اخلارجية 
 26 يوم  غزة  على  احلرب  اآنذاك،  الإ�سرائيلية 
2008 يف موؤمترهما ال�سحفي  امل�سرتك يف  دي�سمرب 
قاهرة املعز وجمال عبد النا�سر، فكافاأها باأن خرج 
العامل  كامريات  اأمام  بيدها  مي�سك  وهو  مودعا  معها 
اليوم  يف  �ستن�سب  التي  احلرب  يف  اللوم  و�سع  حيث 
لإ�سرائيل  املربر  معطيا  حما�س  حركة  على  التايل 
املعا�سر.  التاريخ  لرتتكب من اجلرائم ما مل ي�سهده 
اأبو الغيط هو ذلك الرجل الذي اإختفى بعد اإنطالق 
ثورة 25 يناير العظيمة وحذر من اإ�سطرار الع�سكر 
على  فر�سا  ويفر�س  اليوم  تاأهيله  يعاد  للتدخل 
الأمة العربية باأ�سرها اأمينا عاما ملا تبقى من رمزية 
اجلامعة العربية وما متثله من تقاطع العمل القومي 

ولو يف اأدناه منذ اإن�سائها عام 1945.  
وللعلم فاإن اأول من طرح فكرة اجلامعة العربية هو 
 ،1941 وزير خارجية بريطانيا عام  اإيدن،  اأنتوين 
ال�سعوب  وحدة  من  نوع  اأي  على  الطريق  ليقطع 
�سد  ال�ستقالل  حروب  تخو�س  كانت  التي  العربية 
ال�ستة  للحكام  جمل�س  حملها  ليحل  امل�ستعمرين 
الربيطاين  بال�سيدين  اآنذاك  اأكرثهم  املرتبط 
العراق  وزراء  رئي�س  ال�سعيد  نوري  الفرن�سي.  اأو 
عربية  دولة  لإن�ساء   1943 يناير  يف  مبادرة  اأطلق 
و�سوريا  العراق  ت�سم  اخل�سيب  الهالل  يف  واحدة 
ملوك  عليها  فتحفظ  والأردن.  وفل�سطني  ولبنان 
ال�سعودية  من  كل  زعماء  اإلتقى  الزمان.   ذاك 
وم�سر والعراق ولبنان و�سوريا والأردن واأقروا عام 
»بروتوكول  �سمي  ما  فل�سطني  اإ�ستبعاد  بعد   1944
للدول  جتمع  لإن�ساء  مهد  والذي  الإ�سكندرية« 
امل�ستقلة  ومت توقيعه يف القاهرة بعد اإدخال بع�س 
عرف  ما  لإن�ساء   1945 مار�س   22 يف  التعديالت 
اإن�سم  فقد  وللعلم  العربية.  الدول  جامعة  مبيثاق 
تاأ�سي�سها  بعد  ال�ستة  املوؤ�س�سة  الدول  اإىل  اليمن  

ب�سهرين.  
يف  العربية  اجلامعة  جهود   – الف�سل  غري  �سْي  ل   

الو�ساطة بني اأع�سائها
هذا العنوان الذي يلخ�س جهود اجلامعة العربية يف 
م�سرية تزيد عن 70 عاما لي�س يل بل �ساغه الكاتب 
كلية  يف  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  بنفاري،  ماركو 
انتقل  والذي  ال�سايا�سية  والعلوم  لالقت�ساد  لندن 
عام  بالقاهرة  الأمريكية  اجلامعة  ف�س  للتدري�س 
2012، حيث ن�سر درا�سة م�ستفي�سة حول اجلامعة 
يف  ودورهما  اخلليجي  التعاون  وجمل�س  العربية 
الو�ساطة لغاية عام 2009 فوجد اأن اجلامعة مرت 
خالل هذه ال�سنوات يف 56 اأزمة بني حروب حملية 
اأو نزاعات حدود اأو اأزمات داخلية ومل تفلح يف حل 
اأي منها.  ويقول الباحث اإن ف�سل اجلامعة العربية 
لي�س ممثال فقط يف منع النزاعات اأو التو�سط حللها 
بل ف�سلت يف اإيجاد نوع من التعاون يف املجالت غري 

ال�سيا�سية. 
اأو  احلدود  عرب  �سراعات  يف  املنطقة  فقدت  لقد 
بينما  مليون  ون�سف  مليون  يزيد عن  ما  اأعدائها  مع 
داخلية  �سراعات  يف  مليونني  عن  يزيد  ما  فقدت 
�سيا�سية وطائفية وعرقية ودينية.  اإ�سافة اإىل اأن 
املنطقة العربية الآن اأكرب منتج لالجئني يف العامل 
ت�سل  منطقة  واأكرث  ال�سالح  ت�ستهلك  منطقة  واأكرث 
الفروق يف الدخل بني اأع�سائها من واحد اإىل 300 
اإقليمية  منظمات  اإن�ساء  اأن  الكاتب  ويعترب  �سعف. 
داخل املنطقة العربية دليل اآخر على ف�سل اجلامعة 
عام  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اإن�سئ  فقد  العربية.  
 1989 اإن�سئ جملي التعاون العربي عام  1981 ثم 
واليمن  والأردن  وم�سر  العراق  من  كال  �سم  الذي 
للكويت  العراق  غزو  مع  النور  يرى  اأن  قبل  وانتهي 
والذي   1989 عام  العربي  املغرب  اإحتاد  اإن�سئ  ثم 
ال�سحراء  حول  النزاع  ب�سبب  قدميه  على  يقف  مل 

الغربية.
النزاعات  كافة  حتل  اأن  على  اجلامعة  ميثاق  ين�س 
بني الدول الأع�ساء بالطرق ال�سلمية على اأن يعمل 
والتدخل  للو�ساطة  عربي  كمركز  اجلامعة  جمل�س 
الأمني  مكتب  اآلية  وا�ستخدام  والتحكيم  الإيجابي 
الأع�ساء.  الدول  بني  نزاع  ن�سوء  حالة  يف  العام 
حدودية  نزاعات  حتدث  اأن  تنوقع  اأن  البديهي  من 
الذي  الأع�ساء  الدول  بني  واأمينة  واأيديلوجية 
تكاد  دول  ثالث  بينهم  من   22 اإىل  عددهم  و�سل 

الن�سمام  طلبت  هام�سية  فيها  تكون  العربية  اللغة 
للجامعة لعل بع�س الفوائد القت�سادية ت�سلها وهي 

ال�سومال وجيبوتي وجزر القمر.  
اإرتباط اجلامعة العربية بال�سيا�سة امل�سرية

كافة  يف  املحوري  م�سر  دور  على  يجادل  اأحد  لأا 
الق�سايا العربية �سلما اأو حربا، اإقت�سادا اأو ثقافة، 
دورا  عليها  تفر�س  ثالث  ميزات  ومل�سر  اأوعلما.  فنا 
اأمتها  بهموم  تلتزم  عندما  وخا�سة  مميزا  قياديا 
العربية:  املوقع ال�سرتاتيجي الرابط بني جناحي 
الأمة يف اآ�سيا واإفريقيا، والثقل ال�سكاين الذي يعادل 
ربع الأمة، وقيام الدولة احلديثة الن�ستقرة اأو �سيه 
عهد  منذ  موؤ�س�ساتي  اأ�سا�س  على  تاريخيا  امل�ستقرة 
الدول  كافة  قبل  اإبراهيم  وابنه  با�سا  علي  حممد 
العرب  اأمر  ي�سلح  م�سر  ت�سلح  فعندما  العربية.   
اإنعك�س  دورها  وتراجع  و�سعفت  م�سر  وهنت  واإذا 
وحروبا  و�سياعا  تفككا  جميعا  العرب  على  ذلك 
واحتالل  وتراجعا  واإقليمية  حملية  و�سراعات 
واأهميتهم  العرب  دور  بني  ب�سيطة  ومقارنة  وهوانا. 
بعد  ملا  النا�سروامتدادا  عبد  جمال  عهد  يف  كاأمة 
بعد  العرب  و�سع  وبني  ق�سرية  بفرتة   1973 حرب 
خروج م�سر من دائرة الإجماع العربي بعد اتفاقية 
كامب ديفد يو�سح تلك ال�سورة املاأ�ساوية التي و�سل 

اإليها العرب كاأمة. 
 عند اإن�ساء اجلامعة العربية عام 1945 كان هناك 
واأن  القاهرة  يف  الدائم  املقر  يكون  اأن  على  اإتفاق 
يكون اأول اأمني عام لها من م�سر )عبد الرحمن عزام  
اإىل  حتول  عرفا  بداأ  الذي  لكن   )1952-1945
املن�سب  �سغل  فقد  املكتوب.   فري  القانون  ي�سبه  ما 
ريا�س  فمحمود  ح�سونة  عبداخلالق  من  كل  بعده 
املقر  رحل  حيث  ديفيد  كامب  بعد  ا�ستقال  الذي 
اإنتخب  القليبي  ال�ساذيل  ا�ستقالة  وبعد  تون�س  اإىل 
مو�سى  عمرو  تاله  املجيد  عبد  ع�سمت   1991 عام 
ثم نبيل العربي وباية من اأول يوليو �سيحتل ال�سيد 
اأبو الغيط هذا املوقع. ول�سنا هنا يف �سدد اأن نناق�س 
كفاءاتهم اأو اإجنازاتهم اإذ ل يختلف الكثريون على 
اأن  نريد  لكننا  الإخفاقات.   ل�سالح  امليزان مييل  اأن 
الدول  بني  وتداولها  العامة  الأمانة  ق�سية  نطرح 
يكون  اأن  الإ�سرارعلى   هذا  بني  ونقارن  الأع�ساء 
اإعرتافنا  رغم  فقط  واحد  بلد  من  العام  الأمني 
كافة  يف  به  معمول  هو  ما  وبني  البلد  هذا  باأهمية 
ملن�سب  تداول  من  العامل  يف  الإقليمية  املنظمات 
الأمني العام اأو الرئي�س كي ل ت�سعر الدول ال�سغرية 
الإقليمية  املنظمات  من  العديد  اإن  حتى  بالغنب.  
رئي�س  بني  يجمع  الذي  الرتويكا  نظام  اإىل  جلاأت 
حايل ورئي�س قادم ورئي�س قد رحل للتو.  في�ستفيد 
احلايل ممن �سبقه يف املن�سب ويتعلم الرئي�س القادم 
ويتمرن على مهام املن�سب قبل و�سوله مقعد القيادة.
اإذن ل اأحد يجادل يف اأهمية م�سر وحجمها ودورها 
مو�سوع  يف  النظر  يعاد  اأن  الأوان  اآن  ولكن  القيادي 
العربية  الكتل  بني  العام  الأمني  من�سب  تداول 
والهالل  النيل  وحو�س  اأفريقيا  �سمال   : الأربعة 
اخلليج  ومنطقة  والعراق(  ال�سام  )بالد  اخل�سيب 
الأخرى  الإقليمية  املنظمات  ببقية  اأ�سوة  العربي 
العامل  ربع  ت�سكل  م�سر  اأن  على  ولنتفق  العامل.  يف 
كل  بعد  مرة  العامة  الأمانة  فلتاأخذ  اإذن  العربي، 
على  الأخرى  الدورات  توزع  اأن  على  دورات  ثالث 
عام  اأمني  اإختيار  اإن  الثالث.  اجلغرافية  املناطق 
اأو  فل�سطني  اأو  لبنان  اأو  الكويت  مثل  �سغري  بلد  من 
تون�س يعطي دفعة اأعلى للعمل العربي امل�سرتك لأن 
الأمني العام لن يكون رهنا ل�سي�سات بلده من جهة ول 

يعمل  بل ورمبا  اأخرى.   امل�سرية من جهة  لل�سيا�سة 
اأكرب لي�س بال�سرورة يف جمل  اإجنازات  على حتقيق 
القت�سادي  التكامل  ميادين  يف  بل  النزاعات  حل 
والبيئي وال�سياحي والجتماعي والثقايف وال�سحي.
�ساب  يحتاجها  التي  التاأ�سريات  معدل  اأن  تخيلوا 
بينما  تاأ�سرية   18 العربية  الدول  ليزور  عربي 
اإن  حتى  اإثنتني.  اأو  لتاأ�سرية  لالأمريكي  تنخف�س 
وتعامله  بالإ�سرائيلي  ترحب  العربية  الدول  بع�س 
بطريقة ح�سارية اأكرث من الفل�سطيني اأو ال�سوري اأو 
اإل  فاي جامعة عربية ت�سمت على هذا  العراقي.  
تقران  دولتني  اأو  لولة  مرهونا  العام  اأمينها  كان  اإذا 

هذه ال�سيا�سة. 
مبادرات للعمل العربي اجلاد بر�سم ال�سيد اأبو الغيط
نريد يف النهاية اأن نتحدى ال�سيد اأبو الغيط ونعطيه 
اجلامعة  اأن  العربية  لل�سعوب  يثبت  كي  فر�سة 
العربية ما زالت جامعة وعربية.  نقول له اإن كنت 
حقيقة  باملن�سب  جدير  اأنك  تثبت  اأن  تريد  فعال 

فعليك اأن تقوم بالآتي:
- خذ مواقف متوازنة و�سجاعة و�سليمة ول تخ�س 

اأحدا من كافة الق�سايا العربية؛  
�سعبها  باآلم  اأول حمطة لك كي حت�س  لتكن غزة   -
املحا�سر منذ 2007 وقد �ساهمت نف�سك بق�سط من 

هذا احل�سار؛
الأطراف  كافة  مع  واجل�س  اليمن  اإىل  اإذهب    -

املتنازعة و�سيد بينهم ج�سور توا�سل؛ 
من  تخفف  اأن  وحاول  طهران  مطار  يف  اإهبط   -
جهة  من  ال�سعودية  تقوده  الذي  الت�سعيد  حدة 

واملتطرفون من نظام املاليل من جهة اأخرى؛
- قدم مبادرة حلل اأزمة الرئا�سة يف لبنان بعيدا عن 

اإمالءات ال�سعودية وفيتو حزب اهلل؛
كمية  على  واطلع  واإدلب  وحلب  دم�سق  اإىل  اإنزل   -
�سوريا  الناب�س  العروبة  بقلب  حلق  الذي  اخلراب 

الوطن واعلن وقوفك مع ال�سعب ال�سوري املظلوم؛
اأزمة  حلل  واجلزائر  املغرب  بني  بوا�سطة  قم    -
اجلارين  قدرات  �سلت  التي  الغربية  ال�سحراء 

الكبريين؛
اأ�سبوعا  هناك  وابق  الفا�سر  ملدينة  بزيارة  قم   -

لتتعرف على اأوجاع ال�سعب يف دارفور؛
عدو  من  تاريخيا  موقفا  اإعلن  وبعده  هذا  وقبل   -
الأمة القومي اإ�سرائيل التي دفنت الأ�سرى امل�سريني 
وتهود  الفل�سطينية  الأر�س  حتتل  زالت  وما  اأحياء 
القد�س وحتا�سر غزة وحتتل اجلولن ومزارع �سبعا 

وكفر فالو�س وبلدة الغجر. 
 بهذا يا �سيادة الأمني العام، لو فعلتها بجد، )مع اأنك 
العربية  ال�سعوب  قلوب  �ستحتل  تقديراتنا(  تعرف 
العربي  النظام  لدى  �سغريا  موظفا  ت�سبح  اأن  بدل 

املتهالك ل اأحد يعريك اأي اإهتمام.
 حما�سر يف مركز درا�سات ال�سرق الأو�سط بجامعة رتغرز.

ع��رب��ي��ة وال  ج���ام���ع���ة  ال  ت���ع���د  مل   � ال���ع���رب���ي���ة  �����س����غ����وط ع����ل����ى دم���������س����ق ل����ت����ح����دي����د م����وق����ف����ه����ا م��ن اجل����ام����ع����ة 
االن����ت����ق����ال ال�����س��ي��ا���س��ي م����ع ا����س���ت���ئ���ن���اف م���ف���او����س���ات ج��ن��ي��ف

اجل�����زائ�����ر: ال���ق�������س���اء ع���ل���ى ���س��ت��ة اإره����اب����ي����ن وا����س���رتج���اع 
ك���م���ي���ة م����ن االأ����س���ل���ح���ة وال�����ذخ�����رة ����س���م���ال �����س����رق ال���ب���الد

“خطر” امل��������ائ��������ي  ال������و�������س������ع  ب��������غ��������زة:  امل��������ي��������اه  �����س����ل����ط����ة 

الرجاء من كل عربي حر التوا�سل مع البيت الأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  الأمريكية  واخلارجية 
والن�ساء  الأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�سعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�سيوخ  وال�سباب  والرجال 
اجلوي  واحل�سار  والتاريخي  احل�ساري  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.

بعد طرد 84 موظفا مدنيا من 
اال�ستفتاء يف ال�سحراء “املينور�سو”..

املغرب يطرد عن�سرين من القبعات 
البعثة لنف�س  ت��اب��ع��ن  ال����زرق 

باري�س / 
ي�سمل  مرة  اأول  وهذه  الزرق،  القبعات  من  جنديني  بطرد  املغرب  قام 

الطرد جنودا بعدما كان قد �سمل الأيام املا�سية املوظفني املدنيني.
طرد  خرب  ال�سلطة  من  القريب   360 “لو  العالمي  املنرب  واأرد 
اجلنديني. ونقل عن م�سادر حكومية اأن اأن�سطة العن�سرين متعار�سة 

مع مهام قوات املينور�سو.
عالقات  ربط  تهمة  الزرق  القبعات  من  للجندين  احلكومة  ووجهت 
تكون  الغربية، وقد  ال�سحراء  البوليزاريو يف مدن  موؤيدي جبهة  مع 
حا�سرة ال�سحراء “العيون”. ويوجد متركز كبري لقوات املينور�سو يف 

املدينة.
84 من اأع�ساء بعثة  وكان قد غادر ما بني اجلمعة والأحد املا�سيني  
ولكن هذه  املغربية،  الغربية بطلب من احلكومة  ال�سحراء  املينور�سو 

اأول مرة يتم طرد جنود من القبعات الزرق.
وتعرف العالقات بني الأمم املتحدة واملغرب �سوء تفاهم خطري مرده 
ت�سريحات الأمني العام بان كي مون الذي و�سف ال�سلطة املغربية يف 

ال�سحراء الغربية بـ “�سلطة الحتالل”.
ا�ستفتاء  لتنظيم   1991 �سنة  املينور�سو  املتحدة قوات  الأمم  واأن�ساأت 
تقرير امل�سري، ومل تنجح يف مهمتها، وتعترب من البعثات الأممية التي 
كلفت ميزانية املنظمة العاملية مئات املاليني من الدولرات خالل 25 

�سنة الأخرية.
املغرب  بني  النار  اإطالق  وقف  مراقبة  على  حاليا  املينور�سو  وت�سرف 
وجبهة البوليزاريو، وتزيل األغام احلرب التي وقعت بني الطرفني ما 

بني �سنوات 1991-1975.

للجي�س  مفرزة  متكنت  ا(-  ب  )د  ـ  اجلزائر 
�سمال  بالوادي  اجلزائري  ال�سعبي  الوطني 
اإرهابيني  �ستة  على  الق�ساء  من  البالد  �سرق 
الأ�سلحة  من  معتربة  كمية  وا�سرتجاع 
والذخرية، ح�سب ح�سيلة اأولية اأوردتها وزارة 

الدفاع الوطني.
حماربة  اإطار  “يف  اأنه  الوزارة  واأو�سحت 
مفرزة  با�سرتها  التي  للعملية  وتبعا  الإرهاب، 
 21 اليوم  �سباح  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
الع�سكرية  )الناحية  بالوادي   2016 مار�س 
يف  تتمثل  املحينة  احل�سيلة  فان  الرابعة(، 
وا�سرتجاع  اإرهابيني   )6( �ستة  على  الق�ساء 
نوع  من  ر�سا�سة  م�سد�سات   )08( ثمانية 

ر�سا�سةاف  بنادق   )03( وثالث  كال�سينكوف 
 )10( وع�سر  اآليني  وم�سد�سني  كيه  بي  ام 
من  هامة  وكمية  نا�سف  وحزام  يدوية  قنابل 
الذخرية من خمتلف العيارات )3485 طلقة( 
و�سائل   )04( واأربعة  ذخرية  خمزن  و46 

نظارات ميدان ومركبتني  �ست )06(  و  ات�سال 
النباء  وكالة  ،بح�سب  الدفع  رباعيتي   )02(

اجلزائرية.
كان اجلي�س اجلزائري قد اطلق عملية وا�سعة 
ي�سارك فيها اأكرث من 2500 ع�سكري مدعومني 
جمموعة  لتعقب  خا�سة،  وقوات  مبروحيات 
من�ساة  املا�سي  اجلمعة  فجر  هاجمت  اإرهابية 

غازية مبنطقة اخلري�سبة جنوبي اجلزائر.
واأعلن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي 
امل�سوؤولية عن الهجوم، الذي يعد الهجوم الول 
من نوعه منذ ا�ستهداف القاعدة الغازية بعني 
كانون  يف  الليبية  احلدود  من  القريبة  امنا�س 
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عبداهلل ال�سريف
تعز  حمافظات  يف  القتال  جبهات  ا�ستعرت   : ماأرب 
من  حماولة  يف  املا�سيني  اليومني  يف  واجلوف  وماأرب 
تغيري  »التحالف«  وقوات  للعدوان  املوؤيدين  امل�سلحني 
الإيجابية عن  الأجواء  مع  بالتزامن  امليداين  امل�سهد 
قرب وقف اإطالق النار يف البالد، وبدء جولة جديدة 

من املفاو�سات لوقف العدوان.
ويف حمافظة تعز التي كان اجلي�س اليمني و»اللجان 
الأ�سابيع  يف  مهمة  مواقع  فيها  خ�سروا  قد  ال�سعبية« 
املا�سية، متكن اجلي�س و»اللجان« يف اليومني املا�سيني 
من ا�ستعادة مناطق وا�سعة ومواقع يف اجلبهة الغربية 

للمحافظة.
مناطق يف منطقة  تاأمني  و»اللجان« يف  وجنح اجلي�س 
املقهاية  ومنطقة  ال�سالح  حدائق  باجتاه  ال�سباب 
بعد اإطالق عملية ع�سكرية يف اجلهة الغربية، ولقي 
قائد  بينهم  م�سرعهم  امل�سلحني  من  عن�سرًا   80 نحو 
اللواء 35 املعنّي من قبل قوات الغزو، القيادي حممد 

العوين، خالل املواجهات.
ل�ستعادة  عمليات  و»اللجان«  اجلي�س  اأطلق  كذلك 
والزنوج  والأربعني  كالبة  اأحياء  على  ال�سيطرة 
�سامع  جبهات  يف  عنيفة  مواجهات  وجرت  وثعبات، 

جنوب املدينة.
للرئي�س  املوالية  القوات  من  م�سادر  اأعلنت  وفيما 
�سيطرتها على جبل  ربه من�سور هادي  امل�ستقيل عبد 
»الهان« ال�سرتاتيجي يف تعز، اأكدت م�سادر ع�سكرية 
وقف  من  متكنوا  و»اللجان«  اجلي�س  اأن  لـ»الأخبار« 
مواجهات  تدور  حيث  اجلبل  باجتاه  امل�سلحني  تقدم 
يف  وجرحى  قتلى  خلفت  اجلبل  حميط  يف  عنيفة 

�سفوف امل�سلحني.
وحاول امل�سلحون التعوي�س املعنوي عن خ�سائرهم يف 
مديرية  على  الكاملة  �سيطرتهم  على  بالتاأكيد  تعز 

حريب التابعة ملحافظة ماأرب.
القحاطي،  نا�سر  حريب،  مديرية  عام  مدير  واأو�سح 
يف ت�سريح اإىل وكالة »الأنا�سول«، اأن القوات املوالية 
اأم�س  الإ�سالح جنحوا  للرئي�س هادي وم�سلحي حزب 

يف »حترير املدينة«.
لهادي  املوالية  القوات  �سيطرة  من  الرغم  وعلى 
ل  و»اللجان«  اجلي�س  اأن  اإل  حريب  على  و»الإ�سالح« 

يزالون ي�سيطرون على املواقع املهمة واجلبال املطلة 
على املديرية، ومنها جبل �سقري.

ماأرب  حمافظتي  يف  املختلفة  القتال  جبهات  وكانت 
اليومني  خالل  عنيفة  معارك  �سهدت  قد  واجلوف 
�سفوف  يف  واجلرحى  القتلى  ع�سرات  خلفت  املا�سيني 
واقع  لفر�س  »الإ�سالح«  حزب  ي�سعى  حيث  امل�سلحني 
ويفر�س  مكا�سب  خالله  من  يحقق  جديد  ميداين 
ظل  يف  خ�سو�سًا  قادمة،  مفاو�سات  اأي  يف  �سروطه 
»الإ�سالح«  بني  الثقة  وغياب  ال�سكوك  ت�ساعد 

و»التحالف«.
وترتكز املواجهات العنيفة يف منطقة بيحان جنوبي 
هجومًا  ال�سعودية  حلفاء  �سّن  حيث  ماأرب  حمافظة 
وا�سعًا على مديرية حريب يف ماأرب وكذلك يف بيحان 
التابعة ل�سبوة املتجاورتني من حماور متعددة، اندلعت 
على اإثرها مواجهات عنيفة خلفت اأكرث من 20 قتياًل 

و40 جريحًا يف �سفوف قوات العدوان.
ويف مديرية بيحان، التابعة ملحافظة �سبوة واملحاذية 
و»اللجان«  اجلي�س  ت�سدى  ماأرب،  يف  حريب  ملناطق 
لطائرات  كثيف  جوي  غطاء  حتت  امل�سلحني  لهجمات 

العدوان ال�سعودي.
اجلي�س  اأن  اإىل  لـ»الأخبار«  ع�سكرية  م�سادر  واأ�سارت 
وتكبيدهم  امل�سلحني  هجوم  �سّد  من  متكنا  و»اللجان« 
نحو  قتل  حيث  والعتاد،  الأرواح  يف  فادحة  خ�سائر 
تنظيم  يف  قيادات  بينهم  امل�سلحني،  من  عن�سرًا   12

خالل  �سعودية  مدرعات  اأربع  وتدمري  »القاعدة«، 
املواجهات، يف حني ت�سهد جبهة �سرواح هدوءًا ن�سبيًا 
مدفعي  ق�سف  با�ستثناء  اجلبهات،  ببقية  مقارنة 
اأي  حتقيق  يف  وامل�سلحون  الغزاة  ف�سل  حيث  متبادل 

تقدم يف املنطقة خالل الأ�سهر املا�سية.
ماأرب،  ملحافظة  الغربية  الأطراف  جبهة  ويف 
وبالتحديد يف مناطق نهم واجلدعان، اأجرب امل�سلحون 
فر�س  حيث  نهم  فر�سة  يف  مناطق  من  الرتاجع  على 
اجلي�س و»اللجان« خالل الأ�سبوع املا�سي �سيطرة تامة 
بفر�سة  وا�سعة  جبلية  و�سل�سلة  ال�سبكة  جبل  على 

نهم، والتقدم باجتاه منطقة قرود يف اجلدعان.
خفيفة  ا�ستباكات  واجلدعان  نهم  مناطق  وت�سهد 
اجلوف،  ويف  للجي�س.  م�ستمر  ميداين  تقدم  و�سط 
�سهدت املحافظة، اأم�س، مواجهات عنيفة بعد حماولة 
التفاف للم�سلحني باجتاه منطقة املتون غربي مدينة 
احلزم حيث جنح اجلي�س و»اللجان« يف فر�س ح�سار 
حاولت  امل�سلحني  من  كبرية  جمموعات  على  مطبق 
خلفية  خطوط  عرب  املتون  منطقة  باجتاه  التقدم 

وقتل الع�سرات منهم.
حمافظ  اإ�سابة  لـ»الأخبار«  ع�سكري  م�سدر  واأو�سح 
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  للرئي�س  املوايل  اجلوف 
هادي، ح�سني العجي العوا�سي، وم�سرع واإ�سابة �سبعة 
من مرافقيه، بينهم جنله، يف كمني للجي�س ا�ستهدفهم 

غربي مدينة احلزم.

 17 اليهودية:  للوكالة  �سرية  عملية 

اإ�سرائيل اىل  ي�سلون  ي��ه��ودي��ًا  مينيًا 

 و�سل 17 يهوديًا من اليمن اإىل مطار »بن غوريون« يف تل اأبيب،  يف 
عملية �سرّية نّفذتها الوكالة اليهودية. وذكرت �سحيفة »هاآرت�س« 
العربية اأن 17 يهوديًا ممن و�سفوا باأنهم اآخر اليهود املوجودين يف 
اإ�سرائيل  اإىل  هاجرا  مينيني،  يهود  زوجي  اإىل  اليوم  ان�سموا  اليمن، 

قبل اأيام قليلة.
وقالت تقارير اإ�سرائيلية اإن »هوؤلء اليمنيني اليهود طلبوا اخلروج 

من اليمن الذي يعاين من حرب اأهلية«.
اليهودية لإذاعة  الهجرة  وكالة  م�سوؤولة يف  اأخرى، قالت  من جهة 
اجلي�س الإ�سرائيلي، ، اإن »نحو 50 يهوديًا مينيًا رف�سوا الهجرة اإىل 
يف  اأقاربها  اإىل  ان�سمت  اإ�سرائيل  و�سلت  التي  العائلة  واأن  اإ�سرائيل، 

مدينة بئر ال�سبع«.
اأخرجت  املجموعة  هذه  اأن  الإ�سرائيلية  الثانية  القناة  ولفتت 
للوكالة  �سرّية  عملية  اإطار  يف  اإ�سرائيل  اإىل  واأح�سرت  اليمن  من 
اليهودية ا�ستمرت �سنة كاملة. واأ�سافت اأن احلاخام �سليمان دهاري، 
كتاب  معه  اأح�سر  واأنه  وزوجته،  والدّيه  برفقة  املجموعة  تراأ�س 

توراة قدمي يعود تاريخ كتابته اإىل 800 عام خلت.
اأنه �ساركت يف العملية ال�سرية لإخراج  اإىل  واأ�سارت القناة الثانية 
هذه املجموعة من اليمن وزارة اخلارجية الأمريكية وجهات اأمريكية 
من  مبعوثون  رافق  كما  انتقالهم،  تن�سيق  يف  �ساعدت  اأخرى  ر�سمية 
وو�سلوا  الأخرية،  الأ�سهر  خالل  املجموعة  اأفراد  اليهودية  الوكالة 

الليلة املا�سية اإىل مطار بن غوريون يف تل اأبيب.

واإبراهيم  توكل  حممد  اأبابا/  اأدي�س 
الرئي�س  م�ساعد  نفى  الأنا�سول:  �سالح/ 
ال�سوداين، اإبراهيم حممود حامد، انتقال 
ال�سالمية”  “الدولة  تنظيم  من  عنا�سر 
“اأكذوبة  ذلك  معتربًا  دارفور،  اإقليم  اإىل 
رده  يف  املعار�سة”،  قوى  بع�س  تروجها 
ال�سودان  حترير  حلركة  ت�سريحات  على 
“انتقال  عن  فيها  حتدثت  )املعار�سة(، 
اإىل  ال�سالمية،  الدولة  من  عنا�سر 
بـ”التواطوؤ”  احلكومة  واتهمت  دارفور، 

معه )الدولة ال�سالمية(.
معه  اأجرته  خا�س  حوار  يف  ذلك  جاء 
الأنا�سول، حتدث خالله عن عدة ق�سايا 
اأبرزها، املفاو�سات اجلارية بني احلكومة 
يف  ال�ستفتاء  وم�ستقبل  واملعار�سة، 
دارفور، واآفاق احلوار بعد رحيل الرتابي، 
وعالقات بالده مع ال�سعودية، وموقفها من 

ال�سيا�سة الإيرانية يف املنطقة العربية.
معلومات  املعار�سة  ن�سر  على  تعليقه  ويف 
الدولة  من  عنا�سر  “انتقال  عن  تتحدث 
ال�سالمية عرب ليبيا ومايل، اإىل مناطق يف 
“اأكاذيب  اإنها  دارفور”، قال حامد،  اإقليم 
ل تنطلي على اأحد”، م�سريًا اأن “ال�سودان 
اأفراد منها  من الدول القليلة التي التحق 
اإىل الدولة ال�سالمية، والعامل كله يعلم 
اأنها الدولة الوحيدة التي يعول عليها اأن 
تكون �سامنة ال�ستقرار يف الإقليم كله”.

الدولة  لعنا�سر  وجود  “ل  وتابع 
ال�سالمية الإرهابي يف ال�سودان، ومزاعم 
وهي  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ل  املعار�سة 
خاللها  من  حتاول  اإ�ساعات،  جمرد 
ذريعة  واإعطاء  ال�سودان،  ق�سية  تدويل 
ل  الأكاذيب  وهذه  اخلارجية،  للتدخالت 
يقدر  الذي  الدويل  املجتمع  على  تنطلي 

دور ال�سودان يف مكافحة الإرهاب”.
حركة  رئي�س  مناوي،  اركو  مني  وكان 
�سابق  ت�سريح  يف  ذكر  ال�سودان،  حترير 
“عنا�سر من  اأن  الثنني،  اليوم  لالأنا�سول 
اإىل  انتقلت  ال�سالمية،  الدولة  تنظيم 
اإقليم دارفور )غرب(، واإن هذه اجلماعات 
وفقًا  باملنطقة”،  والأمن  ال�سلم  �ستهدد 
بـ”التواطوؤ”  احلكومة  اتهم  كما  لتعبريه، 

معه )الدولة ال�سالمية(.
وحول م�ساركة بالده يف “عا�سفة احلزم” 
يف اليمن، وموقف املعار�سة من ذلك، قال 
من  اإجماع  “ثمة  اإن  ال�سوداين،  امل�سوؤول 
اأهل ال�سودان ملوقف احلكومة بالن�سمام، 
من  قوية  م�ساندة  وجد  القرار  وهذا 
متثل  ال�سعودية  لأن  ال�سوداين،  ال�سعب 
هو  اململكة  واأمن  ال�سرتاتيجي؛  العمق 
اأحمر،  خط  وهو  ال�سودان،  لأمن  مكمل 
مبا�سر  تهديد  هو  لل�سعودية  تهديد  واأي 

لأمننا”.
عا�سفة  يف  “م�ساركتنا  بالقول  وتابع 
الوقائية،  ال�سيا�سة  اإطار  يف  تاأتي  احلزم 
الفو�سى  م�ستنقع  يف  اليمن  انزلق  بعد 
نتيجة �سيطرة امللي�سيات احلوثية املوالية 
لإيران، والتي ت�سعى لزعزعة ال�ستقرار 
نقل  )امليلي�سيات(  حاولت  كما  الإقليمي، 
ال�سعودية،  احلدود  اإىل  املذهبية  الفتنة 
وامل�سروع الإيراين كان ي�سعى لتهديد اأمن 
وان�سممنا  املوقف  تداركنا  ونحن  اململكة، 
على  احلفاظ  اأجل  من  التحالف  اإىل 
واإيقاف  اأرا�سيه،  و�سالمة  اليمن  وحدة 

التدخالت اليرانية”.
العالقات  باأن  املعار�سة،  مزاعم  وحول 
اأفاد  امل�سالح،  على  مبنية  ال�سعودية  مع 
فعالقتنا  خاطئ،  العتقاد  “هذا  حامد، 
وارتباطنا  ا�سترتاتيجية،  ال�سعودية  مع 
الإقليم،  يف  مهمة  دولة  فهي  قدمي،  معها 
عمقا  لنا  ومتثل  الإ�سالمي،  العامل  تقود 

كبريا، ولدينا م�سالح م�سرتكة معها”.
اأّما ب�ساأن املفاو�سات اجلارية بني احلكومة 
الذي  الأول  “اللقاء  اأن  اأو�سح  واملعار�سة، 
كان  املا�سية،  اجلمعة  الطرفني  جمع 
الإ�سرتاتيجية،  الق�سايا  حول  ت�ساوريًا 
وعلى راأ�سها ق�سية اإيقاف احلرب وال�سالم 
الأزرق؛  )النيل  املنطقتني  يف  الدائم 
واإيقاف  ودارفور(،  كردفان؛  وجنوب 
واإقليم  املنطقتني  يف  املواطنني  معاناة 

دارفور”.
كيفية  هي  الثانية  “الق�سية  وتابع 
يف  )املعار�سة(  املجموعات  هذه  م�ساركة 
من  ال�سودان،  م�ستوى  على  اليومي  ال�ساأن 

مبينًا  الوطني”،  للحوار  ان�سمامهم  خالل 
ال�ساأن  بهذا  اأو�سحت موقفها  اأن احلكومة 
للو�ساطة الأفريقية رفيعة امل�ستوى، باأنها 
موؤقت  اإيقاف  عن  احلديث  يف  ترغب  ل 
احلركة  لها  تدعو  كانت  كما   – للحرب 
اأ�سهر-  ل�ستة  العدائيات  لإيقاف  ال�سعبية 

واإمنا وقف احلرب نهائيًا”.
“الق�سية  حامد  قال  لدارفور،  وبالن�سبة 
وجربيل  الدوحة،  وثيقة  هناك  وا�سحة 
اإبراهيم )رئي�س حركة العدل وامل�ساواة( 
كان جزء من هذه الوثيقة، لذلك ل نعتقد 
اأن هناك م�سكلة كبرية يف اأن يتم الذهاب 
نوق�ست  التي  الوثيقة  ونقا�س  للدوحة 
مالحظات  اأي  لديهم  كانت  اإذا  قبل،  من 
وال�سيا�سية  الأمنية  لرتتيبات  ق�سايا  اأو 

خا�سة بهم ميكن اأن تناق�س”.
اإىل  الرئي�س  م�ساعد  >br<وتطرق 
ال�سدد  بهذا  لفتًا  الوطني،  احلوار 
داخل  فاحلوار  جدًا،  وا�سح  “موقفنا 
اآخر  حوار  باأي  نقبل  ول  ال�سودان، 
اإذ  الأمر،  يعّقد  �سوف  ذلك  لأن  باخلارج، 

اأن احلوار فيه مراحل مل تكتمل”.
للذين  “الآن  اخل�سو�س  بنف�س  واأ�ساف 
يف  نحن  للحوار  ين�سموا  اأن  يريدون 
الهامة  املرحل  ولكن  التو�سيات،  مرحلة 
لروؤ�ساء  العام  املوؤمتر  انعقاد  مرحلة  هي 
التو�سيات،  بهذه  �سيقرر  الذي  الأحزاب 
وثيقة  احلوار  �سينتج  ذلك  بعد  ثم 
اأفكارها  تكون  الأحزاب،  لروؤ�ساء  وطنية 
الذي  للد�ستور؛  واملرجعية  القاعدة  هي 
�سيكون جلنة اأو مفو�سية قومية متثل كل 

القوى ال�سيا�سية”.
النتائج  ب�ساأن  �سوؤال  على  رده  معر�س  ويف 
اأفاد  دارفور،  ا�ستفتاء  من  املتوقعة 
ا�ستحقاق  هو  دارفور  “ا�ستفتاء  اأن  حامد 
وهو  احلكومة؛  مع  وقعت  لتفاقيات 
وقعتها،  التي  للعهود  احلكومة  من  التزام 
�سار  الأوىل  املرحلة  يف  وال�ستفتاء 
ماليني  ثالثة  و�سيديل  جيدة،  ب�سورة 
اإح�ساء  وهو  باأ�سواتهم،  املليون  ون�سف 
لآخر ت�سجيل مت يف النتخابات بدارفور، 
يف  دارفور  اأهل  رغبة  على  دليل  وهذا 

اإدارية  ق�سية  وال�ستفتاء  اآرائهم،  اإبداء 
دارفور  اأهل  فيه  ي�سوت  الأول،  املقام  يف 
الكثريين  اأن  ونتوقع  الإدارية،  مل�ساحلهم 
اأن تكون م�ساحلهم  من املواطنني يف�سلون 

قريبة منهم”.
وعن مدى تاأثري القوى الراف�سة لالن�سمام 
اإىل احلوار، قال امل�سوؤول ال�سوداين، “نحن 
يكون  اأن  �سيا�سي  عمل  اأي  يف  نتوقع  ل 
هناك اإجماع كامل، ولكن نعتقد اأن هناك 
ت�سارك،  اأن  تريد  ل  الداخل  قوى  بع�س 
اخلارج،  يف  وبع�سها  الي�سار،  قوى  مثل 
اأن  نريد  ل  ونحن  امل�ساركة،  اإىل  ت�سعى 
اأجل  من  ال�سوداين  ال�سعب  كل  نحب�س 
حركتني اأو ثالثة، وثمة �سبه اإجماع بني 
القوى ال�سيا�سية التي متثل راأي الأغلبية 
مراحله  يف  واحلوار  ال�سوداين،  لل�سعب 
اأمام  مفتوح  املجال  زال  وما  النهائية، 
القوى التي تخلفت من ركب القطار الذي 

انطلق يف اخلرطوم”.
وعن تاأثري رحيل الرتابي يف التقارب الذي 
كان بني املوؤمترين الوطني وال�سعبي، اأفاد 
الرتابي  ال�سيخ  فقدان  اأن  �سك  “ل  حامد 
للعمل  كبرية  وخ�سارة  عظيم  فقدان  هو 
وحميطها  لل�سودان  وال�سيا�سي  الفكري 

من  كان  لقد  الإ�سالمي،  والعامل  الإقليمي 
الوطني،  للحوار  الأ�سا�سيني  الداعمني 
وكان حري�س على ا�ستقرار ال�سودان؛ وهو 
العامل  م�ستوى  على  البارزين  القادة  من 

الثالث، وقائد وعامل ومفكر”.
وعن العالقات بني اخلرطوم وجوبا، قال 
مع  عالقات  على  حري�سون  “نحن  حامد 
كل دول اجلوار، ون�سعى يف اأن يكون هناك 
نحر�س  كما  املنطقة،  دول  كل  بني  تكامل 
هذا  ومن  اجلوار،  دول  واأمن  اأمننا  على 
املنطلق كانت مبادرة الرئي�س )ال�سوداين 
مع  العالقات  لتعزيز  الب�سري(  عمر 
احلدود  فتح  منها  وكان  ال�سودان،  جنوب 
املوقعة بني اخلرطوم  التفاقات  وتنفيذ 
وجوبا، لكن حكومة اجلنوب بداأت بدعم 
التفاقات،  من  اأي  تنفذ  ومل  املعار�سة، 
رئي�س  اإخبار  اإىل  الرئي�س  دعا  ما  وهذا 
ثامبو  امل�ستوى،  رفيعة  الأفريقية  الآلية 
لل�سودان  الأخرية  زيارته  اأثناء  امبيكي 
التفاق  يف  بال�ستمرار  نرغب  ل  باأننا 

الذي ل يرغب اجلنوب بتطبيقه”.

علي جاحز
�سنعاء | يف الوقت الذي ت�ستمر فيه املفاو�سات املبا�سرة 
بني ال�سعودية وحركة اأن�سار اهلل على احلدود اليمنية 
اإىل  التو�سل  بقرب  تب�ّسر  موؤ�سرات  ظهرت  ال�سعودية، 
اليمنية  الأزمة  انتهاء  اإىل  تقود  اأن  �ساأنها  من  حلول 

واإيقاف العدوان ال�سعودي.
اإ�سماعيل ولد ال�سيخ  وحمل املبعوث الأممي اإىل اليمن، 
ب�سكل  الو�سع  لإنهاء  اليمنية  لالأطراف  مقرتحات 
بني  ال�سيا�سية  املفاو�سات  م�سار  باإحياء  وتتمثل  كامل 
جميع  يف  للحرب  �سامل  وقف  تثبيت  بعد  الأطراف 
اجلبهات خالل فرتة زمنية ل تقل عن ع�سرة اأيام، ثم 

ت�سكيل حكومة وحدة وطنية.
من  »الأخبار«  عليها  ح�سلت  التي  املعلومات  وبح�سب 
الذي  ال�سيخ،  ولد  مع  الجتماعات  يف  �ساركت  م�سادر 
فاإن  ال�سبت،  يوم  مفاجئة  ب�سورة  �سنعاء  اإىل  و�سل 
لديه  اأّن  التقاها  التي  لالأطراف  اأكد  الأممي  املبعوث 

دعمًا اأمريكيًا رو�سيًا لوقف اإطالق النار.
�سوي�سرا  جولة  يف  املفاو�س  �سنعاء  فريق  ع�سو  وك�سف 
الذي  باقزقوز  نا�سر  »احلراك اجلنوبي«،  الأخرية عن 
التقى املبعوث الأممي يف �سنعاء �سمن »ممثلي املكونات«، 
اأّن ولد ال�سيخ حمل مقرتحًا يت�سمن اأن يكون هناك وقف 
اإطالق نار �سامل قبل اأي مفاو�سات قادمة بخم�سة ع�سر 
يومًا، اإ�سافة اإىل اأن يكون التوافق على ت�سكيل حكومة 
من  املرتقبة  اجلولة  اأجندة  راأ�س  على  وطنية  وحدة 

املفاو�سات.
زيارة  اأن  »الأخبار«  اإىل  حديث  يف  باقزقوز  واأو�سح 
من  جديدة  جلولة  للتمهيد  جاءت  الأممي  املبعوث 
املفاو�سات، م�سيفًا اأن الوفد اأكد لولد ال�سيخ »اأن ل يكون 
هناك اأي جولة اإل بعد وقف احلرب ب�سكل نهائي، واأن 
يلتزم  اأيام  ع�سرة  عن  تقل  ل  كافية  فرتة  هناك  يكون 
بها كل الأطراف لوقف اإطالق النار، ثم بعدها ميكن اأن 

نتحدث عن جولة مفاو�سات قادمة«.
�سيحمل وجهة نظر  ال�سيخ  فاإن ولد  املعلومات،  وبح�سب 

الأطراف اليمنية اإىل الريا�س التي بداأ زيارة لها اأم�س، 
عما  تقريرًا  ليقدم  املتحدة  الأمم  اإىل  �سينتقل  ومنها 

تو�سل اإليه يف جولته.
موقع  يف  �سفحته  على  من�سور  يف  ال�سيخ  ولد  واأو�سح 
اأن�سار اهلل  »اأجواء الجتماع مع ممثلي  اأن  »فاي�سبوك« 
واملوؤمترال�سعبي العام كانت اإيجابية وبناءة«، لفتًا اإىل 

اأن »التح�سريات جارية جلولة قادمة من املفاو�سات«.
ال�سيخ  ولد  مع  التفاق  جرى  اأنه  باقزقوز  اأكد  بدوره، 
للمباحثات  حمددة  اأجندات  هناك  يكون  اأن  على 
حكومة  ت�سكيل  اإىل  التو�سل  �سرورة  مثل  القادمة 
وجلان ع�سكرية ت�سرف على وقف احلرب حتت اإ�سراف 
موؤ�سرات  معه  حمل  ال�سيخ  ولد  اأن  موؤكدًا  احلكومة، 
لديه  الريا�س  يف  الآخر  الطرف  باأن  تفيد  اإيجابية 

ا�ستعداد لوقف احلرب.
حكومة  من  ر�سالة  ال�سيخ  ولد  »حمل  باقزقوز  وقال 
وقف  على  موافقة  وفيها  هادي  من�سور(  ربه  )عبد 
موافقته  اأبدى  اليمني  الوفد  اأن  كا�سفًا  احلرب«، 
اأي  قبل  اجلبهات  كل  يف  احلربية  الأعمال  وقف  على 

مفاو�سات.
اإيقاف احلرب حمل توافق الأطراف

فاإن  »الأخبار«،  عليها  ح�سلت  التي  املعلومات  وبح�سب 
اأن  املرة يتمثل يف  ال�سيخ هذه  اجلديد يف ما حمله ولد 
ال�سروط والعوائق التي كانت تطرحها ال�سعودية قبيل 
تطرحها  مل  املعتقلني،  اإطالق  مثل  ال�سابقة  املفاو�سات 
يف  الأطراف  موافقة  تاأخذ  باأن  واكتفت  املرة،  هذه 
الأمم  اإعالن  عرب  اإما  احلرب  لوقف  اآلية  على  �سنعاء 
املتحدة اإيقاف احلرب اأو اأن تعلن الأطراف ذلك تباعًا، 
وقف  تنفيذ  خاللها  يجري  فرتة  هناك  تكون  اأن  على 

اإطالق النار ثم تبداأ اجلولة اجلديدة من املفاو�سات.
وبح�سب املعلومات، فاإن جناح م�ساعي ولد ال�سيخ يعتمد 
على  اجلارية  املفاو�سات  جناح  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
احلدود بني الريا�س و»اأن�سار اهلل«، والتي جتري مبعزل 
الناطق  اأكد  ال�سياق،  ويف  الدويل.  املبعوث  م�ساعي  عن 

با�سم »اأن�سار اهلل« حممد عبد ال�سالم يف ت�سريح لقناة 
قائمة  وال�سعودية  اليمن  بني  التفاهمات  اأن  »امليادين« 
احلرب  لوقف  اخلطوات  وبدء  الثقة  بناء  اأ�سا�س  على 

ب�سكل كامل.
باقزقوز  نا�سر  اجلنوبي  القيادي  اأكد  ذلك،  غ�سون  يف 
املفاو�سات  اأن  ويرى  متفائاًل،  بدا  الأممي  املبعوث  اأّن 
تكون  اأن  على  ت�ساعد  اإيجابية  خطوة  احلدود  على 
الوفد  اأبلغ  ال�سيخ  اأن ولد  هناك جولة قادمة، مو�سحًا 
املفاو�سات  عن  تفا�سيل  باأي  معرفته  عدم  التقاه  الذي 

اجلارية على احلدود.
ويف �سياق حديثه عن املفاو�سات اجلارية على احلدود، 
اأكد باقزقوز اأن »اأن�سار اهلل« وعرب التفاهمات املبا�سرة 
ال�سيخ الكثري من  اجلارية على احلدود وفروا على ولد 
كانت  التي  العقد  من  الكثري  له  وحلوا  والوقت  اجلهد 

حتول دون جناح م�ساعيه«.

موؤ�سرات  ال�سيخ على �سفحته وجود  ولد  ن�سر  ويف حني 
تدل على توافق ميني ميني على اأن تكون الكويت وجهة 
طرح  ال�سيخ  ولد  اأن  باقزقوز  اأكد  القادمة،  املفاو�سات 
ل  الأمر  يف  البحث  اأن  كان  الوفد  رد  اأن  مو�سحًا  ذلك، 

يكون قبل انتهاء م�ساعيه لوقف احلرب اأوًل.
اإىل ذلك، اأكد الرئي�س امل�ستقيل، عبد ربه من�سور هادي، 
اأّن احلكومة ترحب و�ستتعاطى باإيجابية مع امل�ساورات 
ال�سرعية  قرارات  ا�ستحقاقات  تنفيذ  اإىل  تهدف  التي 

الدولية وم�ساعي الأمم املتحدة للحل ال�سيا�سي.
احلكومة  لوفد  دوريًا  اجتماعًا  تروؤ�سه  خالل  و�سدد، 
املفاو�س يف ح�سور نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
الفريق علي حم�سن الأحمر، على اأن »مرتكزات ال�سالم 
وا�سحة وقرارات ال�سرعية الدولية هي املرجعية التي 

ينبغي على النقالبيني الن�سياع لها«.
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ق��ادم��ة م���ف���او����س���ات  اأي  ق��ب��ل  ال����ع����دوان  وق����ف  م��ت��ف��ائ��ل:  ال�����س��ي��خ  ول����د 

تاريخها”  يف  االره������اب  م���وج���ات  “اكرب  اح����دى  ت���واج���ه  ت��رك��ي��ا  اردوغ�������ان: 
ميكن م���ا  ب��ا���س��د  اال�سالمية”  “الدولة  وت��ن��ظ��ي��م  االك�������راد  و���س��ن�����س��رب 

امل��ع��ار���س��ة اأط������راف  م���ن  م��ف��ربك��ة  اأك����ذوب����ة  ل��ل�����س��ودان  اال�سالمية”  “الدولة  ان��ت��ق��ال  م���زاع���م  ال��ب�����س��ر:  ال��رئ��ي�����س  م�����س��اع��د 

ا�سطنبول ـ )اأ ف ب( –
ان  اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اعلن   
يف  الرهاب  موجات  اكرب  “احدى  تواجه  تركيا 
تاريخها” واعدا بالتحرك �سد املتمردين الكراد 
وتنظيم الدولة ال�سالمية بعد الهجمات الخرية.
ا�سطنبول  يف  القاه  خطاب  يف  اردوغان  وقال 
ما  با�سد  الرهابيني  التنظيمني  هذين  “�سن�سرب 
يف  ال�سفوف”  “ر�س  اىل  التراك  داعيا  ميكن” 

مواجهة هذا التهديد.
“ازاء  املحافظ  ال�سالمي  الرئي�س  وقال 
�سنطور  اجلديدة،  الرهابيني  ا�سرتاتيجيات 

امناط قتال جديدة و�سنحقق انت�سارا �سريعا”.
وتابع ردا على املنتقدين الذين يتهمونه باجلنوح 
الدميوقراطية  نقاتل  ل  “اننا  الت�سلط  اىل 
بل  الن�سان  حقوق  نقاتل  لن  الرهاب،  بل 

الرهابيني”.
وت�سهد تركيا منذ عدة ا�سهر حالة انذار م�سددة 
نتيجة �سل�سلة غري م�سبوقة من العتداءات التي 
با�ستئناف  ارتباط  على  او  اجلهاديني  اىل  ن�سبت 

النزاع الكردي.
انتحارية  عملية  العتداءات  هذه  اخر  وكان 
ال�سياحي  ا�ستقالل  �سارع  ال�سبت  ا�ستهدفت 

ال�سلطات  ون�سبتها  ا�سطنبول  قلب  يف  والتجاري 
الدولة ال�سالمية وقد ادت  الرتكية اىل تنظيم 
ثالثني  وا�سابة  اجانب  �سياح  اربعة  مقتل  اىل 

�سخ�سا بجروح.
على  ايام  �ستة  بعد  النتحارية  العملية  ووقعت 
ادى  انقرة  بو�سط  املخففة  بال�سيارة  اعتداء 
“�سقور  جمموعة  وتبنته  قتيال   35 �سقوط  اىل 
العمال  حزب  من  القريبة  كرد�ستان”  حرية 

الكرد�ستاين.
الثنني  جديدة  مرة  الرتكي  الرئي�س  و�سكك 
حزب  مكافحة  يف  الوروبي  الحتاد  بـ”�سدق” 

العمال الكرد�ستاين.
توقيع  فيه  مت  الذي  املبنى  خلف  “مبا�سرة  وقال 
العمال  )حزب  الرهابي  التنظيم  ين�سب  التفاق، 
ا�سارة  يف  لفتاته”،  ويرفع  خيمة  الكرد�ستاين( 
الوروبي  والحتاد  تركيا  بني  املوقع  التفاق  اىل 
تدفق  �سبط  بهدف  بروك�سل  يف  اذار/مار�س   19 يف 

املهاجرين.
وا�ساف “كيف ميكن لالحتاد الوروبي الذي ي�سنف 
هذا  مبثل  يقبل  ان  ارهابي  انه  على  التنظيم  هذا 

الو�سع؟ اين ال�سدق والنزاهة؟ )…( هذا نفاق”.
انقرة  يف  بلجيكا  �سفري  الحد  تركيا  وا�ستدعت 

العمال  حزب  ان�سار  اقامها  خيمة  على  لالحتجاج 
الكرد�ستاين قرب مقر املفو�سية الوروبية.

�سدق  عن  التحدث  ميكن  “كيف  اردوغان  وقال 

العمال  )حزب  الرهابية  املنظمة  تتمكن  حني 
مقابل  بروك�سل  يف  خيمة  ن�سب  من  الكرد�ستاين( 

مبنى املجل�س الوروبي؟”

تعز يف  ال����ع����دوان  ل���ق���وات  ج���دي���د  ف�����س��ل 
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للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

 HOUSES , BUILDINGS , APARTEMENTS
    ) Income Tax ( و�ح�سل على �ملورج�ش مع تقدمي �أو بدون تقدمي �لإقر�ر �ل�سريبي

��ستفيد من برنامج تنزيل �لفائدة Loan Modification  فبل تاريخ �لنتهاء يف نهاية دي�سمر  2015

ب�صرى �صارة ال�صحاب الدخل املنخف�ض
ن�صاعدكم يف �صراء املنزل اأو العمارة باحل�صول 

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�صاعد يف ت�صليح الكريدت اأ� يف بناء 

الكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�سر البنوك

ادفع 30 �سنة يف 10
 �سنوات

لدينا 
زبائن �ساعدناهم

ميكنك االإت�سال والتاأكد من خدماتنا
خربة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خربة 27 �سنة يف بيع و�سراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو االأوك�سن اأو ال�سورى �سيل وتوفر املورج�س 

خالل 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate

ياأكلون واملُ�سلمون  ا  بع�سً بع�سهم  و�سياأكلون  ديدان  العرب  اأرت�سي:  بن  البارز  االإ�سرائيلّي   احلاخام 
واحٍد بيوٍم  الفل�سطينين  يتفّجر  اأْن  ويتمّنى  ك��ّذاب  وعّبا�س  رائع  وال�سي�سي  حّية  وهي  فرن�سا 

نري  الإ�سرائيلّي-ال�سهيويّن  احلاخام  عر�س 
ُم�ستمعيه  على  فا�سّية  نظرّيًة  ارت�سي،  بن 
الأمم  لكّل  امل�سرتك  العامل  اإّن  فيها  قال 
نحن،  اإّل  جهلة  كلهم  حاله:  على  يبقى 
الذين اختارهم اهلل لريثوا اأر�س اإ�سرائيل، 
على حّد تعبريه. املوعظة الأخرية ال�سادرة 
عن بن ارت�سي، املولود يف تون�س عام 1957، 
اإىل  �سياقها  يف  تطّرق  فقد  �ساملًة،  كانت 
يف  يتفجروا  اأْن  متّنى  الذين  الفل�سطينيني 
الذين  الديدان  العرب  وعن  واحدة،  ليلة 
التي  رو�سيا  وعن  ا،  بع�سً بع�سهم  ياأكلون 
�سعي  وعن  اإ�سرائيل،  مع  تتحالف  اأْن  متّنى 
حزب اهلل اإىل حيازة ال�سالح الرو�سّي، وعن 
الرئي�س الأمريكّي، الذي ل يريد اأْن يحارب 

اأحًدا، وفق تعبريه.
اأرت�سي،  بن  جزم  ب�سورّية  يتعّلق  وفيما 
)كيكار  الدينّي-اليهودّي  املوقع  ذكر  كما 
�سالم  ل  �سيء،  ينفعها  لن  اإّنه  ه�سابات(، 
ولن  �سرف  وبال  جمرمون  فهم  �سورّية،  يف 

ينفعهم �سيء، مغمورون بالإجرام.
لتحقيق  نفًعا  اجلهود  جتدي  لن  وتابع: 
ال�سالم يف �سورّية، لفًتا اإىل اأّن الرب بنف�سه 
يقاتل هناك وبكل عظمته، واإذا كانت اأوروبا 
تعطي الطعام لل�سوريني كي ل يلجئوا اإليها، 
فهذا لن ينفعهم ب�سيء. اأّما عن رو�سيا فقال 
بن اأرت�سي اإّنها تقوم بعملها، وتعمل يف ال�سرق 
الأو�سط وتريد التعاون مع اإ�سرائيل. رو�سيا 
عالقاتها  يف  امل�ساعدة  اإ�سرائيل  من  تريد 
اليهودي،  العقل  تريد  وهي  وا�سنطن،  مع 

ل  لكن  العربية،  الدول  كل  يهدد  وبوتني 
وقال  ثالثة.  عاملية  حرب  خو�س  ي�ستطيع 
يريد  اأوباما،  باراك  الأمريكّي،  الرئي�س  اإّن 
اأْن يظهر مبظهر امل�سوؤول اجليد عندما ينهي 
واأْن  هادًئا  يكون  اأْن  يريد  من�سبه.  مهمات 

يخرج باحرتام من املن�سب.
للمخاطرة  وا�سنطن  يف  ا�ستعداد  يوجد  ل 
الرئي�س  ياأتي  وعندما  الآخرين،  اأجل  من 
اجلديد هناك، �سيعمل على القت�ساد، لكّنه 
�سيعلق، و�ستنتظره مفاجاأة، بح�سب تعبريه. 
توّجه  الأرديّن  العاهل  فاإّن  وبح�سبه، 
لوا�سنطن، وهو خائف ومرعوب حتى املوت 
من الالجئني يف بالده، لكّنه لن يح�سل على 
�سيء من الأمريكيني، وكل الكالم الذي قيل 

له، جمرد كالم فارغ.
وقال اإّن فرن�سا متطورة مع )داع�س(، لديها 
ياأكلونها  وهم  م�سلمون،  ولديها  لجئون 
اأملانيا،  اأ�ساف  الأمر،  كذلك  حية.  وهي 
ميلئون  الذين  الالجئني  مع  متورطة  فهي 
مو�سًحا  احتاللها،  و�سيوا�سلون  �سوارعها 
اأوروبا تنهار وهم يف املقابل،  اأّن التجارة يف 
لهم  يخبئه  ما  يعرفون  ل  الأوروبيون، 
اأّن  اأ�ساف  الأخرى،  الناحية  ومن  اهلل، 
يخرج  ل  لكي  باب  اإغالق  على  تعمل  تركّيا 
تفتح  لكنها  اأوروبا،  باجتاه  الالجئون  منها 
اإّن الرئي�س  مقابل ذلك ع�سرين باًبا. وقال 
كي  اأوروبا  من  املليارات  يت�سّلم  اأردوغان، 
ل  الآلف  مئات  لكن  عنها،  الالجئني  مينع 
موعظته  يف  و�سّدّد  منها.  يخرجون  يزالون 

واأل  تركيا  من  نحذر  اأْن  يجب  “اأنّنا  على 
نت�سالح معها، ويجب اأْن مننعهم من الو�سول 
بال�سفن اإىل قطاع غزة، لأّنها �ستكون مليئة 

بال�سواريخ واملخربني.
الفّتاح  عبد  امل�سرّي،  للرئي�س  املديح  وكال 
واأ�س�س  رائٍع،  اإّنه يقوم بعمٍل  ال�سي�سي وقال 
ينظف  احلرا�س.  من  حوله  واٍق  ل�سوٍر 
الأنفاق  تدمري  و�سيوا�سل  �سيناء  �سحراء 
حزب  اأّما  تعبريه،  بح�سب  وغزة،  م�سر  بني 
لرو�سيا  والتدلي�س  النفاق  ف�سُيوا�سل  اهلل 
على  احل�سول  اأجل  ومن  دعمه  اأجل  من 
و�سّدّد  اأوهام،  يف  يعي�س  لكّنه  ال�سالح، 
احلاخام ال�سهيويّن اأّنه يتحّتم على اجلي�س 
احلدود  على  يقًظا  يكون  اأْن  الإ�سرائيلّي 
ي�سغي  واأل  اأحًدا،  ينتظر  واأل  ال�سمالية، 
واأن  اأخرى،  دولة  اأي  اإىل  ول  اأحد،  اإىل 
اإّن  قائاًل  وتابع  نف�سه.  على  فقط  يعتمد 
وال�سعوب  هي،  كما  باقية  العربية:  الدول 
ا  بع�سً بع�سهم  ياأكلون  ديدان  العربّية 
اأّنه يف قطاع  ا. وراأى  ويكرهون بع�سهم بع�سً
غزة: �سينفجر كل �سيء يف وجه )داع�س( 
اأفعى،  والثانية  اأفعى،  فالأوىل  وحما�س، 
الأر�س،  مبارًكا  اإ�سرائيل  على  ينزل  واملطر 
الأنفاق.  يغرق  وهو  لعنة،  فهو  غّزة  يف  اأّما 
الرق�س  وتوا�سل  حتتفل  اإّن  ا  اأي�سً وقال 
النووية  املفاعالت  توا�سل  فيما  والفرح، 
الوليات  على  وي�سحكون  يتحايلون  العمل، 
اليهود  من  رعًبا  ميوتون  لكّنهم  املتحدة، 
ال�سلطة  رئي�س  اإىل  وتطّرق  اإ�سرائيل.  يف 

ل  اإّنه  وقال  عّبا�س  حممود  الفل�سطينّية، 
ال�سبان  لكّنه كاذب وير�سل  انتفا�سة،  يريد 
و�سخة  مناورة  �سمن  يعمل  اليهود،  لإيذاء 
اأكرث، على حّد تعبريه. وخُل�س احلاخام  ل 
الرب  موعظته:  يف  القول  اإىل  الإ�سرائيلّي 
من  ويريد  اإ�سرائيل،  �سعب  اأجل  من  يقاتل 
يكرثوا  واأْن  التوراة،  يتعلموا  اأْن  اليهود 
اأحميكم  اأنا  لهم  يقول  وهو  ال�سالة،  من 
يف  �سواء  �سوء،  كل  من  عليكم  و�ساأحافظ 
ها  اأيُّ تعالوا  اإ�سرائيل،  داخل  اأو  ال�سماء 
اإليها،  هاجروا  اإ�سرائيل،  اإىل  اليهود 
والبحث  الأوهام  يف  العي�س  عن  وتوقفوا 
و�سيحل  عليكم  داهم  فاخلطر  الأموال،  عن 

واعلموا  ومدار�سكم،  ومعابدكم  بيوتكم  يف 
والرياح  والفي�سانات  والزلزل  النار  اأّن 
�ست�سل اإىل كل العامل ما عدا اإ�سرائيل، التي 
كل  �سينهار  وهناك  �سيء،  كّل  فيها  �سيزدهر 

�سيء، على حّد قوله.
ُي�سار اإىل اأّن احلاخام بن اأرت�سي ُيدير �سبكة 
الدينّية،  اإ�سرائيل للرتبّية  اأنحاء  يف جميع 
ليكونوا  ال�سباب  وتدري�س  الأطفال،  ريا�س 
من  وُيعترب  اأخرى،  وم�ساريع  حاخامات، 
اليهود- على  جًدا  املوؤّثرين  احلاخامات 

ال�سهاينة املُتدينني.

مطعم الغيثي
Yemen Restaurant



الإ�صبانية  البايي�س  �صحيفة  اأكدت 
جوزيه  من  قريبة  م�صادر  عن  نقال 
الربتغايل  املدرب  اأن  مورينيو 
مع  مبدئي  باتفاق  ارتبط  ال�صهري 
مان�ص�صرت يونايتد املناف�س يف الدوري 
متهيدا  القدم  لكرة  املمتاز  الجنليزي 
لتويل تدريبه يف نهاية هذا املو�صم خلفا 
فان  لوي�س  الهولندي  احلايل  ملدربه 

جال.
التقارير  من  الكثري  ور�صحت 
ت�صيل�صي  مدرب  مورينيو  الإعالمية 
ال�صابق  وريال مدريد واإنرتنا�صيونايل 
منذ  يونايتد  مان�ص�صرت  تدريب  لتويل 
عن  اإجنلرتا  بطل  ت�صيل�صي  ا�صتغناء 
يف  النتائج  تراجع  ب�صبب  خدماته 

دي�صمرب/ كانون الأول املا�صي.

اإن  الإ�صبانية  ال�صحيفة  وقالت 
يلزم  بندا  يت�صمن  املبدئي  التفاق 
للمدرب  يدفع  باأن  يونايتد  مان�ص�صرت 
جنيه  ماليني  خم�صة  الربتغايل 
اإن  دولر(  مليون   7.24( اإ�صرتليني 
اأول  بحلول  كامال  عقدا  معه  يربم  مل 
ماليني  وع�صرة  املقبل  اأيار  مايو/ 
معه  يتعاقد  مل  اإن  اإ�صرتليني  جنيه 

ر�صميا بحلول اأول يونيو/ حزيران.
ثالثة  ملدة  عقدا  جال  فان  ووقع 
مبان�ص�صرت  ارتباطه  لدى  اأعوام 
ل  لكن   2014 اآيار  مايو/  يف  يونايتد 
يتوقع اأن يكمل مدته مع النادي الذي 
يحتل حاليا املركز ال�صاد�س يف الدوري 
وقت  يف  �صيلتقي  والذي  الجنليزي 
وغرميه  جاره  مع  اليوم  من  لحق 

مان�ص�صرت �صيتي الرابع يف الرتتيب.
وحتدث تقرير ال�صحيفة الإ�صبانية 
الذي نقل عن م�صدر قريب من ال�صركة 

وجود  عن  مورينيو  اأعمال  تدير  التي 
خالفات يف جمل�س اإدارة يونايتد حول 

التعاقد مع مورينيو )53 عاما(.
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�صيدلية االأفينيو اخلام�ض 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�صبت     ٩ �صباحا اىل ٩ م�صاءا

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب ��صرف االأد�ية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

كافة انواع االأد�ية اجلاهزة �امل�صكنات
خدمة قيا�ض �صغط الدم �فح�ض ال�صكري

معدات طبية �اجهزة قيا�ض ال�صكر �ال�صغط
جميع انواع العطور �م�صتح�صرات التجميل 

حتويل االأموال داخل �خارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�صات خا�صة للم�صينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع �حتمي�ض االأفالم 

ا�صعارنا يف متنا�ل اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

��صتكون الزيارة االأ�ىل جمانا ... �اأهال ��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

احلائز على�صهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�صا�ض تقومي االأ�صنان

افتتح عيادته اجلديدة �املجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بر�كلن

 اخت�صا�ض طب االأ�صنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة �املجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بر�كلن

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

للمراكز جديد  من  تعود   اأزارينكا 
العاملي بالت�سنيف  االأوىل   الع�سرة 
ل���الع���ب���ات ال��ت��ن�����س امل��ح��رتف��ات

برلني  )د ب اأ( – عادت البيالرو�صية فيكتوريا 
الأوىل  الع�صرة  املراكز  اإىل  جديد  من  اأزارينكا 
 ، املحرتفات  التن�س  لالعبات  العاملي  بالت�صنيف 
م�صاء  ويلز  اإنديانا  بطولة  بلقب  توجت  اأن  بعد 
الأحد بفوزها يف النهائي على النجمة الأمريكية 

�صريينا وليامز.
وقفزت اأزارينكا من املركز اخلام�س ع�صر اإىل 
الثامن ، لتكون اأول عودة لها اإىل املراكز الع�صرة 
غابت  حيث   2014 اآب/اأغ�صط�س  منذ  الأوىل 

لفرتة عن املالعب ب�صبب الإ�صابة.
اأمام  نقطة   3730 بفارق  نقطة   9505 بر�صيد  ال�صدارة  يف  وليامز  وظلت 
اأجنليك  الأملانية  من  الثاين  املركز  انتزعت  التي  رادفان�صكا  اأجني�صكا  البولندية 

كريبر.
اإىل  تراجعت  حيث  الأوىل  الع�صرة  املراكز  �صارابوفا  ماريا  الرو�صية  وغادرت 
ن�صطات يف وقت  اختبار  �صقوطها يف  ب�صبب  اإيقافها  ، يف ظل  املركز احلادي ع�صر 

�صابق من اآذار/مار�س اجلاري.
ال�صادرة  الت�صنيف  بن�صخة  الأوىل  الع�صرة  املراكز  يف  الالعبات  ترتيب  وجاء 
اآذار/ اليوم الثنني املوافق 21  التن�س املحرتفات  العاملية لالعبات  الرابطة  عن 

مار�س 2016 كما يلي :
البولندية  نقطة   9505 بر�صيد  الأول  املركز  يف  وليامز  �صريينا  الأمريكية 
اأجنليك كريبر  الأملانية  نقطة  بر�صيد 5775  الثاين  املركز  رادفان�صكا يف  اأجني�صكا 
املركز  يف  موجوروزا  جاربني  الأ�صبانية  نقطة   5700 بر�صيد  الثالث  املركز  يف 
بر�صيد  املركز اخلام�س  هاليب يف  �صيمونا  الرومانية  نقطة   4776 بر�صيد  الرابع 
 3800 بر�صيد  ال�صاد�س  املركز  يف  نافارو  �صواريز  كارل  الأ�صبانية  نقطة   3960
البيالرو�صية  نقطة  بر�صيد 3698  ال�صابع  املركز  كفيتوفا يف  الت�صيكية برتا  نقطة 
فيكتوريا اأزارينكا يف املركز الثامن بر�صيد 3595 نقطة الإيطالية روبرتا فين�صي يف 
املركز التا�صع بر�صيد 3540 نقطة ال�صوي�صرية بليندا بين�صيت�س يف املركز العا�صر 

بر�صيد 3450 نقطة.

ف����ورم����وال1- يف  االأم��������ان  م���ع���اي���ر  ي�����س��ك��ر   ال���ون�������س���و 
اأ����س���رتال���ي���ا يف  ه����ائ����ل  ح��������ادث  م�����ن  جن����ات����ه  ب���ع���د 

الأمان  و�صائل  تطوير  اأن  مكالرين  �صائق  الون�صو  فرناندو  ال�صباين  اأكد  اأ(-  ب  )د  ملبورن  
كانت العامل الرئي�صي يف جناته من حادث الت�صادم الذي تعر�س له اليوم الأحد يف �صباق جائزة 

اأ�صرتاليا الكربى، اوىل �صباقات بطولة العامل ل�صباقات �صيارات فورمول.1-
وقال الون�صو بطل العامل مرتني عقب تلقيه العالج ل�صبكة “نتورك تن” التليفزيونية ال�صرتالية 

هنا”. بتواجدي  حمظوظ  خميفا،  ت�صادما  كان  لقد  هنا،  بتواجدي  “�صعيد 
الطريق  عن  الون�صو  �صيارة  جنوح  بعد  ال�صباق،  عمر  هي  لفة   57 ا�صل  من  اللـ17  اللفة  يف  احلمراء  بالراية  التلويح  ومت 

وا�صطدامه باحلواجز، وذلك عقب ا�صطدامه مبوؤخرة �صيارة ها�س التي يقودها ا�صتيبان جوترييز.
وخرج الون�صو من بني حطام �صيارته وهو ل ي�صتطيع حتريك �صاقه، لكنه لوح اإىل اجلماهري وهو يف طريقه للخ�صوع للك�صف 
الطبي. وقال الون�صو “لقد كان حادثاً كبريًا، حاولت تخطي جوترييز حتى نقطة الكبح، ويف اللحظة الأخرية تدخلت عوامل عدة 

انتهت بهذا احلادث الكبري”.
واأ�صاف “حل�صن احلّظ خرج كالنا �صليم ونحن نتحدث معكم الآن، اتوجه بال�صكٌر مل�صتوى اأمان ال�صيارة ، مازلت حيا واتكلم 

معكم. اأرغب ب�صكر الحتاد الدويل لل�صيارات »فيا« على الهتمام املتوا�صل مبعايري ال�صالمة”.
ومن جانبه قال جوترييز “حل�صن احلظ مل ي�صيبنا مكروه”.

واأ�صاف “لقد خرجت باأق�صى �صرعة يل و�صعرت بارتياح كبري لأن فرناندو مل ي�صيبه مكروه، مل نتحدث كثريا، كانت حلظة 
�صدمة لكالنا”.

يونايتد مبان�س�سرت  مورينيو  ارت��ب��اط  يف  ج��دي��د  ت��ط��ور 

ويلز اإن��دي��ان  يف  ون���ادال  ديوكوفيت�س  بن  نارية  مواجهة 

لل�سيتي االإحتياطي  ميونيخ  بايرن  الع��ب  �سم  يريد  ج��واردي��وال 

املقبل ال�����س��ي��ف  يف  ال��ق��دمي  ه��دف��ه  ي���رتك  ل��ن  م��دري��د  ري����ال 

اعالن ال�صحاب ال�صركات �املحالت
اىل ا�صحاب ال�صركات �املحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة �ا�صحاب خربة �جاهز�ن للعمل
على من يرغب من ا�صحاب ال�صركات �املحالت االت�صال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

يواجه نادي مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي، �صراًعا جديًدا مع 
حار�س  خيا،  دي  دافيد  اأجل  من  املقبل،  ال�صيف  يف  مدريد،  ريال 

ال�صياطني احلمر.
ووفًقا ملا ن�صرته �صحيفة “ديلي �صتار” الإجنليزية، فاإن ريال 
اإ�صبانيا  يف   1 رقم  احلار�س  مع  جمدًدا  التعاقد  يف  يرغب  مدريد 

حالًيا.
املا�صي يف  ال�صيف  اإىل ريال مدريد  بالنتقال  وارتبط دي خيا 

يف  خلطاأ  تتم  مل  اأنها  اإل  نافا�س،  كيلور  وبني  بينه  تبادلية  �صفقة 
الإجراءات قبل اإغالق باب النتقالت ال�صيفية.

وقالت ال�صحيفة: “رغم اأن دي خيا وقع على عقًدا جديًدا ملدة 
يف  يرغب  زال  ل  مدريد  ريال  اأن  اإل  اليونايتد،  مع  �صنوات  اأربع 

التعاقد مع �صاحب الـ25 عاًما”.
ف�صل  حال  يف  ترافورد  اأولد  عن  يرحل  قد  خيا  “دي  واأمتت: 

الفريق يف التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل”.

ميونيخ  بايرن  لفريق  الفني  املدير  جوارديول،  بيب  يرغب   
الفريق  و�صط  لعب  رود،  �صيبا�صتيان  ا�صطحاب  يف  الأملاين، 

البافاري، اإىل فريقه املقبل مان�ص�صرت �صيتي.
وقالت �صحيفة “ديلي �صتار” الإجنليزية :”بالرغم من عدم 
م�صاركة رود مع بايرن بانتظام، اإل اأن جوارديول مقتنع بقدرات 

الالعب ويريد ا�صطحابه اإىل ال�صيتي”.
معظم  يف  البايرن  بدلء  مقاعد  على  رود  “جلو�س  واأ�صافت 
الفريق  ميتلكهم  الذي  الكبار  الالعبني  هو  �صببه  الأوقات، 

البافاري يف خط الو�صط”.
وتابعت ال�صحيفة “جوارديول يرى يف رود حجر اأ�صا�صي يف 
بناء م�صروعه يف مان�ص�صرت �صيتي، حيث يحتاج الفريق ال�صماوي 

اإىل لعب مثله”.
واأمتت “�صاحب الـ25 عاًما الذي رف�س النتقال اإىل توتنهام 
ال�صيتي 10  اإدارة  يكلف  قد  وليفركوزن و�صالكه وفولف�صبورج، 

ماليني جنيه اإ�صرتليني”.

ال�صربي  نارية بني  الأحد مواجهة  الأ�صاتذة فجر  لتن�س  ويلز  اإنديان  لبطولة  الذهبي  املربع  ي�صهد   
يف  والربعني  الثامنة  للمرة  نادال  رافاييل  والإ�صباين  العامل  على  الأول  امل�صنف  ديوكوفيت�س  نوفاك 

تاريخهما.
ويلتقي النجمان للمرة الثانية يف املو�صم احلايل بعد اأن التقيا يف نهائي بطولة الدوحة وفاز ديوكوفيت�س 

باللقب حينذاك.
وتغلب ديوكوفيت�س يف دور الثمانية على الفرن�صي جو ويلفريد ت�صوجنا 7/6 )7/ 2( و7/ 6 )7/ 2( 
يف الوقت الذي فاز فيه نادال امل�صنف الرابع للبطولة على الياباين كي ني�صيكوري 6/ 4 و 6/3، لي�صعد 

اإىل املربع الذهبي لإحدى بطولت الأ�صاتذة فئة 1000 نقطة للمرة اخلام�صة يف اأقل من عام واحد.
مئوية  درجة   34 اإىل  و�صلت  مرتفعة  حرارة  درجة  يف  املباراة  خا�س  اأن  بعد  ديوكوفيت�س  وقال 

»بالتاأكيد املناف�صة يف هذه الأجواء مع جو كانت �صعبة للغاية«.
وحتدد طرفا املباراة النهائية لفئة ال�صيدات حيث تلتقي الأمريكية �صريينا ويليامز امل�صنفة الأوىل 

على العامل مع البيالرو�صية فيكتوريا ازارينكا.
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
ن�سرت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية تقريرًا 
يتحدث عن ا�ستبدال ملكة جمال الكون، حيث 
اأكدت من خالله اأن املت�سابقة كري�ستيلي كاريد 
من بورتو ريكو قد �ُسلبت لقب ملكة جمال الكون 
اإحدى  2016، بعد ت�سريحاتها يف  يف م�سابقة 
ال�سور  التقاط  يتم  اأن  حتب  ل  اأنها  املقابالت 

لها.
عامًا  الـ24  ذات  كاريد  كري�ستيلي  و�سدمت 
ت�سريحاتها  بعد  امل�سابقة  يف  امل�سوؤولني 
ل  فقط  “اأنا  قائلة:  ريكو  بورتو  يف  ل�سحيفة 

اأحب الكامريات”.
الإقليمية  املديرة  لوري،  ديزيري  وقالت 
اإنها  العامل يف بورتو ريكو  مل�سابقة ملكة جمال 
حينما  وابتلعها  ان�سقت  الأر�س  اأن  لو  “متنت 

�ساهدت املقابلة املثرية للجدل”.
“لقد �ساهدت باأم عيني ال�سرر البالغ  واأكدت: 
التي كانت ت�سببه كري�ستيلي لنف�سها وللموؤ�س�سة 
لقب  تتقلدين  “عندما  واأ�سافت:  باأكملها”، 
�سخ�سية  الآن  فاأنت  ريكو  بورتو  جمال  ملكة 
الكامريا  عد�سات  اأمام  الظهور  ويعد  م�سهورة، 
جزء ل يتجزاأ من عملك. وعندها ينبغي عليك 
ظهور  البديهي  ومن  حّلة،  باأف�سل  الظهور  دومَا 
ال�سخ�سيات امل�سهورة اأمام الكامريات والإجابة 

على جميع اأنواع الأ�سئلة”.
عن  امل�سوؤولني  اأخربت  كاريد  اإن  لوري  وقالت 
م�ساكل  من  تعاين  اأنذاك  كانت  باأنها  امل�سابقة 
�سخ�سية واأن تلك احلادثة لن تتكرر اأبدًا، كما 
اأكدت اأن ملكة اجلمال مل تقدم اعتذارها اأبدًا 

على ما بدر منها.
فقد  تاجًا  مرتدية  ظهرت  والتي  جيمينيز  اأما 

قالت اأنها اىل الآن غري م�ستوعبة للخرب.

نتائج  عر�س  تاريخ  يف  �سابقة  هذه  وكانت 
تخ�سر  حيث  العامل،  جمال  ملكة  م�سابقة 
موعد  قبل  اللقب  ريكو  بورتو  من  مت�سابقة 

العر�س النهائي.
اإزابيل  اأقليم  ثمثل  والتي  كاريد  قامت  وقد 
في�سبوك  على  �سفحتها  على  ر�سميًا  بالعتذار 
املقابلة  يف  حدث  ما  بتف�سري  وقامت  ملعجبيها، 

وذلك يوم اخلمي�س.
“ملكات  الإ�سبانية:  باللغة  اأنذاك  وكتبت 
اأيام ع�سيبة، وقد  اأي�سًا من  اجلمال قد يعانني 
اأمام م�سريتي  �سمحت مل�ساعري بالوقوف عائقًا 

املهنية”.

م�سكالت  من  عانت  قد  اأنها  كاريد  و�سحت 
ولكنها  الفائتة،  القليلة  الأيام  يف  �سخ�سية 
وم�سوؤولياتها  مهماتها  متابعة  يف  ا�ستمرت 
جمال  ملكة  م�سابقة  يف  ريكو  بورتو  كممثلة 

العامل.
�سديد  عن  اأعرب  اأن  “اأّود  كاريد:  و�سّرحت 
ملعحبّي  بداية  اخلال�س  واعتذاري  اأ�سفي 
وامل�ساندة  الدعم  الذين قاموا بتقدمي  وهوؤلء 
فريق  اإىل  ثم  املهني،  م�سوراي  بداية  منذ  يل 
ملكة  مل�سابقة  ريكو  بورتو  منظمة  واىل  العمل 

جمال العامل”.

بعيد  الحتفال  العامل  الردن  ي�سارك    
احلادي  الثنني  غد  يوم  ي�سادف  الذي  الم 
،حيث  عام  كل  من  اآذار  �سهر  من  والع�سرين 
و  امهاتهم  تكرمي  على  املواطنون  يحر�س 
اأعياد  تبقى  اأن  مف�سلني  لهن،  الهدايا  تقدمي 
الأم متوا�سلة نظرا لف�سلها الكبري على ال�سرة.

وال�سريعة،  النف�س  ويعترب متخ�س�سون يف علم 
العائلية  الروابط  لزيادة  فر�سة  الأم  يوم  اأن 
الثر  وله  ال�سري،  التجمع  فكرة  وتن�سيط 
العميق يف نفو�س المهات، حيث ير�سم الب�سمة 
والعناء  التعب  اأيام  وتعوي�س   ، وجوههن  على 

وال�سهر من اأجل راحة اأبنائهن.
دلل  الدكتورة  وال�سرية  النف�سية  امل�ست�سارة 
خا�سة  اهمية  الم،  لعيد  اإن  قالت،  العلمي 
الأ�سرة  فيها  اأ�سبحت  التي  الفرتات  هذه  يف 
اأفراد  ترابط  من  يزيد  اأنه  ذلك  متباعدة، 
اأ�سا�س  فالأم   ، البع�س  بع�سهم  مع  ال�سرة 
على  حث  الكرمي،  ونبينا  ل  فكيف  ال�سرة، 
باحلديث  م�ستدلة  بها،  والعتناء  الهتمام 
-�سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  رجٌل  جاء   : ال�سريف 
من  اهلل،  ر�سول  يا   : فقال  و�سلم-  عليه  اهلل 
)اأمك(،  قال:  �سحابتي؟،  بح�سن  النا�س  اأحق 
قال: ثم من؟ قال: )اأمك(، قال: ثم من؟ قال: 

)اأمك(، قال ثم من ،قال اأبوك.
بعبارات  اليوم  هذا  يف  تهنئتها  اأهمية  وبينت 
اأبنائها  قبل  من  وورود  وقبالت  جميلة 
واأحفادها، تن�سيها عناء وتعب ال�سنني وت�سفي 
يومها  يف  التفرغ  من  بد  فال  واآلمها،  جراحها 
الم  ب�سعور  كفيلة  فهي  احلياة،  ان�سغالت  من 
بني  وجتد  حولها  من  تنظر  حيث  بال�سعادة 
باأننا  الطماأنينة،  من  املزيد  يعطوها  من  يديها 

هنا من اأجلك ولأجلك.
الدكتور  الردنية  اجلامعة  يف  ال�سريعة  اأ�ستاذ 
ال�سالم  يف  املراأة  ان  قالت  العمو�س،  ب�سام 
مكّرمة، ولها منزلتها، ومن الهمية اأعطائها ما 
ت�ستحق من تكرمي، فكيف وهي اأم اأعطت كل ما 
الولد  تربية  �سبيل  يف  حياتها  واأفنت  لديها، 

والخالق  بالقيم  ومدهم  ح�سنة،  تربية 
الكرمية وتن�سئتهم التن�سئة ال�ساحلة.

اآيات  من  الكرمي  القران  يف  جاء  ما  وا�سرت�سد 
ال�سرة،  يف  الأم  حتتلها  التي  املكانة  على  تدل 
واأن طاعتها واجب، واأن عبادة اهلل مقرونة برب 
الوالدين، كما يف قوله تعاىل: » وق�سى ربك األ 
يبلغن  اإما  اإح�سانا  وبالوالدين  اإياه  اإل  تعبدوا 
عندك الكرب اأحدهما اأو كالهما، فال تقل لهما 
اأف ول تنهرهما وقل لهما قول كرميا، واخف�س 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 

كما ربياين �سغريا«.
كرثت  زمن  يف  الوالدين  بر  اىل  العمو�س  ودعا 
والتباعد  النا�س  بني  والعزلة  املع�سية  فيه 
وعقوق الوالدين، م�سددا على اأهمية طاعتهما 
البناء،  يح�سدنهما  الوالدين  يزرعانهما  فما 

واليام دواليك، وكما تدين تدان.

»اأم ن�سر » واحدة من المهات التي ترتقب هذا 
اليوم بفارغ ال�سرب، فهي مبثابة فر�سة لاللتقاء 
باأبنائها ، على طاولة واحدة يعرّبون فيها عن 
املحبة التي جتمع الأ�سرة يف ظل الأم، وتقدمي 
هذا  طوال  ويحر�سون  هدايا،  من  بجعبتهم  ما 
اليوم باملكوث معها والتفرغ لها، اإل اأن يف بقية 
ين�سغل  لوحده،  منهم  واحد  كل  يجل�س  اليام 

عن الخر وفقا مل�سوؤولياته واأعبائه.
من  حال  باأح�سن  لي�ست  الأخرى  هي  ه�سام،  اأم 
غريهن من المهات، فكل واحد من اولدها يف 
اليوم، باحللوى  الباب معا يف هذا  بيته، يطرق 
طوال  على  اليوم  هذا  تكرار  متمنية  والهدايا، 
ات�سالت  من  يهداأ  ل  الهاتف  ان  اإذ  ال�سنة، 

القارب واملعارف بالتهنئة لها بيومها .

وال�����س��ب��ب؟ ال���ل���ق���ب..  م���ن   2016 ال���ك���ون  ج���م���ال  م��ل��ك��ة  جت���ري���د 

ال��ف�����س��ي��ل��ة مب���ه���د  حت���ت���ف���ي  االن�������س���ان���ي���ة   : االم  ع���ي���د 

الفيديو الف�سيحة” مينح هوجان 115 مليون دوالر

هوغان  هولك  ال�سهري  امل�سارع  مبنح  اأمريكية  حملفني  هيئة  ق�ست 
موقع  اأن  قررت  اأن  بعد  دولر،  مليون   115 قدرها  تعوي�سات 
مع  له  جن�سي  �سريط  بث  خالل  من  خ�سو�سيته  انتهك  “جوكر” 
مداولت  وبعد  العاملي،  للنجم  كربى  ف�سيحة  �سّكل  �سديقه،  زوجة 
مليون دولر   60 املحلفني هوغان  �ساعات، منحت هيئة   6 ا�ستمرت 
عن الأ�سرار العاطفية، و55 مليون دولر عن الأ�سرار القت�سادية. 
وقال ديفيد هو�ستون املحامي عن هوغان “هذا انت�سار لكل �سخ�س 
هوغان  بكى  التعوي�سات  عن  الإعالن  وفور  خ�سو�سيته”،  انتهكت 

وعانق هو�ستون.
من جهته، قال نيك دينتون نا�سر موقع “جوكر” اإن موقع النرتنت 
�سوف ي�ستاأنف هذا احلكم الذي يهدد املوقع بالإفال�س والتوقف عن 
100 مليون دولر عن  العمل. كان هوغان طالب بتعوي�سات قدرها 
ويظهر  نيويورك.  ومقره  جوكر  موقع  بثه  الذي  امل�سور  ال�سريط 
الفيديو املن�سور هوغان وهو ميار�س اجلن�س مع زوجة اأف�سل �سديق 

له منذ حوايل عقد من الزمن.

كلب بولي�سي يكت�سف جثة متحللة منذ 15 عاما يف دبي
 

على  العثور  من  متكنت  البولي�سية  الكالب  اأن  دبي،  �سرطة  ك�سفت   
القوز  15 عاما مبنطقة  اإىل نحو  جثة رجل متحللة يعود تاريخها 

يف دبي.
 وقال مدير اإدارة التفتي�س الأمني، بالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
اإن  ال�سبت،  �سحفي،  بت�سريح  ال�سام�سي،  ال�سالم  عبد  دبي،  ب�سرطة 
اجلثة عرث عليها اأثناء البحث عن جثة اآ�سيوي قتله زميله يف اأحد 

�سكنات العمال مبنطقة القوز.
اىل  قادت  البولي�سية،  بالكالب  والبحث  التحريات  ان  وبني   
الإدارة  اإىل  حتويلهما  فجرى  واحدة،  من  بدًل  جثتني  على  العثور 
ل�ستكمال  دبي  �سرطة  يف  اجلرمية  وعلم  اجلنائية  لالأدلة  العامة 

التحقيقات.
حتتوي  الكلب،  ميتلكها  التي  ال�سم  حا�سة  اأن  اإىل  ال�سام�سي،  واإ�سار   
مهما  بالأجهزة  تعوي�سها  ميكن  ل  ح�سا�سة  خلية  مليون   250 على 

تطورت يف حني ميتلك الإن�سان 5 ماليني خلية.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع الوطان ول�سنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�سال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�سخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�ستف�سار يرجي التوا�سل معنا مبا�سرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�سابق ذكرهم وذلك حر�سا علي �سالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�سكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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بيانات  اأظهرت  ا(  ب  د   (- بكني 
الدولة  م�سلحة  اأ�سدرتها  ر�سمية 
توا�سل  اجلمعة  اليوم  لالإح�ساء 
ال�سينية  الإ�سكان  �سوق  حت�سن 
املا�سي،  �سباط/فرباير  �سهر  يف 
املدن  ن�سف  من  اأكرث  �سجلت  اإذ 
اأجري  م�سح  �سملها  التي  الكبرية 
بهذا اخل�سو�س، ارتفاعًا يف اأ�سعار 
اأ�سا�س  على  اجلديدة  امل�ساكن 

�سهري .
 70 بني  من  اأن  امل�سلحة  واأ�سافت 
احلجم  ومتو�سطة  كبرية  مدينة 
املا�سي  ال�سهر  يف  امل�سح  �سملها 
امل�ساكن  اأ�سعار  ارتفعت  املا�سي، 
اأ�سا�س  على  منها   47 يف  اجلديدة 
ال�سهر  يف   38 بـ  مقارنة  �سهري، 
الأ�سبق،بح�سب وكالة اأنباء ال�سني 

اجلديدة)�سينخوا( .
 15 �سجلت  نف�سه،  الوقت  ويف 
على  الأ�سعار  يف  تراجعًا  مدينة 
 24 عن  بانخفا�س  �سهري،  اأ�سا�س 
ثان/يناير  كانون  �سهر  يف  مدينة 

املا�سي.
 32 �سجلت  �سنوي،  اأ�سا�س  وعلى 
امل�ساكن  اأ�سعار  يف  زيادة  مدينة 
�سجلت  مدينة  و37  اجلديدة 
مدينة   25 مع  مقارنة  انخفا�سا، 
�سهر  يف  التوايل  على  مدينة  و45 

كانون ثان/يناير املا�سي.
اجلديدة  امل�ساكن  اأ�سعار  و�سجلت 
املئة  يف  8ر57  بن�سبة  ارتفاعًا 

مدينة  يف  �سنوي  اأ�سا�س  على 
وهي  ال�سني،  بجنوبي  �سنت�سن 
ال�سهر  يف  امل�سجلة  الأ�سد  الزيادة 
الكبرية،  املدن  جميع  بني  املا�سي 
وبكني،  �سانغهاي  مدينتا  تلتها 
الأ�سعار  يف  زيادة  �سهدتا  اللتني 
و2ر14يف  املئة  يف  بن�سبة1ر25 
فيما   ، �سنوي  اأ�سا�س  على  املئة 
�سمال  يف  داندوجن  مدينة  �سجلت 
يف  انخفا�س  اأكرب  البالد  �سرقي 

الأ�سعار بن�سبة 9ر3يف املئة .
اأ�سعار امل�ساكن القائمة  كما �سهدت 
مع  املا�سي،  ال�سهر  اأي�سا يف  حت�سنا 
اأعلى  اأ�سعار  مدينة   34 ت�سجيل 
مدينة  و28  �سهري  اأ�سا�س  على 

اأ�سعارا اأقل .
ال�سينية  العقارات  �سوق  وبداأت 
من  الثاين  الن�سف  يف  انتعا�سها 
لأكرث  ركودها  بعد   2015 عام 
بتدابري  مدفوعة   ، �سنة  من 

الدعم احلكومية كتخفي�س اأ�سعار 
الأقل  الودائع  ومتطلبات  الفائدة 

.
العقارية  ال�سفقات  بع�س  و�سهد 
اأكرث  تخفي�سا  املا�سي  ال�سهر  يف 
الدفعات  بخ�سو�س  لل�سرائب 
دفعها  املتوجب  الدنيا  الأولية 
للمرة  امل�ساكن  مل�سرتي  بالن�سبة 

الأوىل والثانية .

ال�����������س�����ن يف  ال����������ع����������ق����������ارات  ���������س��������وق  حت�������������س������ن  اأواب�������ك: ال�����س��ك��ان االأع���ل���ى دخ����ال ي�����س��ت��ح��وذون ا��������س�������ت�������م�������رار 
ال��ن��ف��ط��ي��ة امل���ن���ت���ج���ات  دع�����م  م����ن   %40 ع���ل���ى 

الأقطار  منظمة  ر�سدت 
للبرتول  امل�سدرة  العربية 
ال�سكان  اأن  )اأوابك( 
الدول  يف  دخال  الأعلى 
على  ي�ستحوذون  الأع�ساء 
حجم  من   40% من  اأكرث 

دعم املنتجات النفطية.
الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن  )كونا(  الكويتية 

“�سيا�سات دعم  درا�سة �سادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان 
الطاقة يف الدول الأع�ساء وانعكا�ساتها على القت�سادات الوطنية” 
الإيجابية  النتائج  من  العديد  “حققت  الطاقة  دعم  �سيا�سات  اأن 
ال�سلبية  املظاهر  بع�س  الزمن ظهرت  اأنه ومع مرور  اإل  بداياتها  يف 
خ�سو�سا على �سعيد التزايد الكبري واملت�سارع يف معدلت ال�ستهالك 

املحلي من الطاقة والتي تعد من اأعلى الن�سب عامليا”.
واأ�سافت اأن “ذلك يعود ب�سكل رئي�سي اإىل الزيادة ال�سريعة يف عدد 
ال�سكان وما اأدت اإليه من ارتفاع يف عدد املدن والتجمعات ال�سكانية 
ب�سكل  التحتية  والبنية  الكهربائية  الطاقة  وحمطات  والطرق 

عام”.
واأو�سحت اأنه “نتيجة لالآلية احلالية يف تطبيق دعم الطاقة، فاإن 
حمدودي  من  اأكرب  بدرجة  ي�ستفيدون  املرتفعة  الدخول  اأ�سحاب 

الدخل”.
تعدادا،  الأقل  وهي  دخال،  الأعلى  “الفئات  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 
املنتجات  دعم  حجم  من  املئة  يف   40 من  اأكرث  على  ت�ستحوذ 
منو  على  �ساعدت  الطاقة  دعم  “�سيا�سة  اأن  اإىل  م�سرية  النفطية”، 
ال�سناعات كثيفة ال�ستهالك للطاقة بدل من ال�سناعات ال�سغرية 
واملتو�سطة ما ت�سبب يف انخفا�س كفاءة الطاقة وتزايد العبء على 

املالية العامة للدول الأع�ساء”.



5 فيتامينات حتمي من االإ�صابة بالزهامير

امل�ساب  يبداأ  حيث  الأن�سان  يف  املخ  ي�سيب  اخلرف  اأو  الزهامير  مر�س 
كامل-  ب�سكل  الذاكرة  يفقد  وبعدها  التذكر  على  القدرة  وقلة  بالن�سيان 
اتخاذ  عليه  ويتعذر  اجلديدة  املعلومات  ا�ستيعاب  على  القدرة  ويفقد 
القرارات وتتغري �سخ�سية املري�س اإىلالأ�سواأ ويت�سرف ب�سكل غري �سوي. 

و ي�ساعد تناول الفيتامينات يف الوقاية من الإ�سابة بهذا املر�س
فيتامني )د(:يلعب فيتامني )د( دورا هاما يف تنظيم عمليات منو اخلاليا. 
اليومي  – تعر�س  ال�سمك  – زيت  البي�س  الغذائية:الكبد-�سفار  م�سادره 

لأ�سعة ال�سم�س.
منو  يف  ي�ساعد  الذاكرة،  فقدان  الفوليك(:يبطئ  فيتامنيB9)حم�س 
الورقية  اخل�سروات  الغذائية:  م�سادره  احلمل.  فرتة  خالل  اجلنني 
الهليون   – البي�س   – القمح   – الليمون   – البقول   – ال�سبانخ  الداكنة: 
– املوز-  – التوت  – الربوكلي  – الذرة  – الأفوكادو  – الأرز  – املكرونة 

البطيخ الأ�سفر–البابايا.
الذاكر.  و�سعف  الرتكيز،  �سعف  من  يحمي  مركب(:  )ب   B12فيتامني
 – البحرية  الأكالت   – -اللحوم  الأجبان   – البي�س  الغذائية:  م�سادره 

احلليب وم�ستقاته.
فيتامنيB6: ي�ساعد على حماية خاليا املخ من التلف. م�سادره الغذائية: 
الكبد- الدجاج -الأ�سماك – احلبوب الكاملة – بذور القمح – البي�س – 

املوز – الأفوكادو- البطاطا.
الذاكرة.   فقدان  من  يقي  مما  الإجهاد  اآثار  من  يقلل  )اإي(:   Eفيتامني
الكاملة  احلبوب  النباتية-  الزيوت  :املك�سرات-  هي  الغذائية  م�سادره 
هذا  من  كميات  تتوفر  كما  الورقية.  اخل�سار  الفا�سوليا-   – الزيتون   –
الفيتامنِي يف اأطعمة مثل الأرز الأ�سمر- الذرة – والبي�س- اأع�ساب البحر- 
احلليب – اللحوم. بع�س م�سادر فيتامني ت�سمل اأي�سا الرب�سيم – الهندباء 

القرا�س. نبات  – الكتان- 

عالج فقر الدم بالغذاء
مثل:  الدم  فقر  ترافق   التي  الأعرا�س  اجل�سم  يف  احلديد  نق�س  ي�سبب 

الدوخة وال�سداع. و ميكن عالج اأعرا�س بالغذاء:
الفا�سولياء: تناول ن�سف كوب من الفا�سولياء امل�سلوقة مع وجبة الغذاء 

اأو الع�ساء.
اأو  اليومية  الغذاء  وجبة  يف  امل�سلوق  ال�سبانخ  من  كوب  ال�سبانخ:تناول 

تناول �سوربة ال�سبانخ اأو اإ�سافة اأوراق ال�سبانخ اإىل ال�سلطة.
�سرب ع�سري اجلزر  اأو  اليومي  الغذائي  النظام  اإىل  اإ�سافة اجلزر  اجلزر: 

الطازج اأو تناول �سلطة اجلزر.
يف  الكبدة  خ�سو�سا  و  احلمراء  اللحوم  تناول  ت�ساعد  احلمراء:  اللحوم 
الأ�سخا�سالذينيتناولو B12.و  فيتامني  و  الدم  يف  احلديد  م�ستوى  زيادة 

ناللحوماحلمراءبانتظامعادةليعانومننفقرالدم.
الطماطم: من اأف�سل الأطعمة لعالج فقر الدم، لذا ين�سح باإ�سافة حبتان 

من الطماطم اإىل النظام الغذائي.
البي�س: تناول بي�سة م�سلوقة يف وجبة الإفطار اليومية تزيد من ال�سعور 

بن�ساط و ت�ساعد على حماربة فقر الدم.
املك�سرات و الفواكه املجففة:يوؤخذ 10غ من املك�سرات اأو قليل من الفواكه 

املجففة يوميا كوجبة خفيفة يف منت�سف النهار.
الع�سل: تذوب ملعقة �سغرية من الع�سل يف كوب من املاء الدافئ اأو كوب من 

ع�سري الليمون و ي�سرب كل �سباح على الريق.
لذا  احلديد،  من  ملغ   0.12 على  حتتوي  التفاح  من  غرام   100 التفاح: 

ين�سح بتناول تفاحتان يف اليوم.
الرمان: ي�سرب كوب من ع�سري الرمان الطازج مع وجبة الإفطار اأو تناول 

حبة رمان يف اليوم.
ال�سمندر )البنجر(: �سرب كاأ�س من ع�سري ال�سمندر قبل وجبة الإفطار و 

كاأ�س قبل وجبة الع�ساء اأو  تناول ال�سمندر مطبوخ.
ملعقة  توؤخذ  و  الع�سل  مع  ال�سم�سم  بذور  من  كمية  مزج  ال�سم�سم:  بذور 

كبرية يوميا.
الدب�س: ملعقة كبرية من الدب�س حتتوي 3.2 ملغ من احلديد.

ال�سوكولتة الداكنة: مائة غرام من ال�سوكولتة حتتوي على 17 ملغ من 
احلديد. لذا ين�سح بتناول قطعتني من ال�سوكولتة كوجبة خفيفة.

من  كاأ�س  مع  حبات   7 اأو  يوميا  الزبيب  من  50غ  يوؤخذ  والتمر:  الزبيب 
احلليب يوميا.

وجبات  اإىل  البقدون�س  اإ�سافة  اأو  البقدون�س  ع�سري  ي�سرب  البقدون�س: 
الطعام.

د. اإميان ب�سري اأبوكبدة
هو  الع�سل  للنا�س(،  �سفاء  )فيه  تعاىل:  اهلل  قال 
املادة العطرية الكثيفة حلوة الطعم والتي يجمعها 
النحل من رحيق الأزهار ، ومن ثم يحولها اإىل �سائل 
ذو قوام كثيف. فمكونات الع�سل الفريدة واملتميزة 
من  للعديد  مده�سة  �سفائية  قدرة  ذا  منه  جتعل 
واحد  كيلو  اأن  ثبت  وقد  والأعرا�س.  الأمرا�س 
اأو  الع�سل يفيد اجل�سم مبقام )3.5( كيلو حلم  من 
ي�ستخدم  حليب.  كيلو   )5( اأو  خ�سار  كيلو   )12(

الع�سل يف العديد من العالجات ومنها:
الإم�ساك: تذوب ملعقة �سغرية من الع�سل يف كاأ�س 

من احلليب البارد و ي�سرب مرتان يف اليوم.
كوب  مع  الع�سل  من  فنجان  ميزج  املعدة:  قرحة 
املجففة  املوز  ق�سرة  دقيق  و  ال�ساخن  احلليب  من 
و  ال�سباح   يف  كبرية  ملعقة  توؤخذ  ثم  املطحونة،  و 

ملعقة كبرية يف امل�ساء ملدة �سهر.
الأمرا�س ال�سدرية: تذوب ملعقة كبرية من الع�سل 

يف ع�سري الفجل الدافئ و ي�سرب مرتان يف اليوم.
زيادة ن�ساط الغدة الدرقية: تخلط حبتان الليمون 
بق�سورها مع كاأ�س من املاء، ثم ي�سفي ويحلى مبلعقة 
كبرية من الع�سل وي�سرب كاأ�س 3 مرات يف اليوم ملدة 

ثالثة �سهور.
من  �سغرية  ملعقة  ت�سف  الدرقية:  الغدة  ك�سل 
مطحون الق�سط الهندي مع ن�سف ملعقة �سغرية من 
مطحون حبة الربكة و ملعقة �سغرية من الع�سل 3 

مرات يوميا.
التئام اجلروح: تغطية اجلروح بقطعة من ال�سا�س 
مع  �ساعة   24 ملدة  يرتك  و  الع�سل  يف  مغمو�سة 
ال�سا�س يوميا )مع جتنب تعري�س اجلروح  جتديد 

للماء طوال فرتة العالج(.
ال�سعال الديكي: ت�سخن كمية من الع�سل مع �سرائح 
دقيقة.   15 ملدة  النار  على  الأحمر  ب�سل  حبتان 

توؤخذ ملعقة كبرية 3 مرات يوميا.
الزكام: اإ�سافة ملعقة كبرية من الع�سل اإىل كوب من 

ع�سري الليمون الدافئ و ي�سرب 3 مرات يف اليوم.
من  �سغرية  ملعقة  ت�ساف  املعدة:  �سرطان  اأعرا�س 

الع�سل اإىل كاأ�س من املاء الدافئ ومرتان يف اليوم.
مبلعقة  ممزوجا  احلليب  من  كاأ�س  ي�سرب  ال�سل: 

كبرية من الع�سل كل �سباح.
الأرق: ت�ساف ملعقة �سغرية من مطحون اليان�سون 
و الع�سل اإىل كاأ�س من احلليب الدافئ و ي�سرب قبل 

النوم.

البهاق: تدهن املنطقة بخليط من الن�سادر و الع�سل  
يوميا.

من  �سغرية  ملعقة  ن�سف  ت�ساف  الركبة:  اآلم 
القرفة و ملعقة �سغرية من الع�سل اإىل كاأ�س من املاء 
اأو تدلك مكان  الإفطار  الدافئ وي�سرب يوميا قبل 

الأمل مبخلوط مطحون القرفة مع الع�سل.
احلبة  من  جرام  مائة  ميزج  الربو�ستاتا:  التهاب 
ملعقة  منه  ويوؤخذ  ال�سدر  ع�سل  كيلو  يف  ال�سوداء 

�سغرية 3 مرات يوميا.
جرثومة املعدة: يخلط مقدارين مت�ساويني من املاء 

والع�سل وي�سرب فنجان من اخلليط قبل الإفطار.
غذاء  مع  الذكر  النخل  طلع  يخلط  الرجال:  عقم 

امللكات والع�سل ويوؤخذ مرتني يوميا.

لتخ�سي�س  ي�سعون  النا�س  من  الكثري  هناك  لندن- 
الوزن ولكن هناك عادات خاطئة يجب جتنبها عند 

تخ�سي�س الوزن منها:
املاء  غذائية  حمية  كل  بداية  عند  اجل�سم  يخ�سر 
لذا،  الع�سل.  ثم  ومن  الدهون،  وتدريجيًا  الزائد، 
يجب النتباه اإىل نوعية املاأكولت التي نتناولها اأو 
منتنع عن تناولها، حتى ل يخ�سر اجل�سم الع�سل لدى 

البدء بنظام خا�س خلف�س الوزن.
وُيذكر اأن ن�سبة خ�سارة الدهون تختلف بني الرجال 
والن�ساء، اإذ تبلغ لدى الن�ساء بني 25 و32 يف املائة 

بينما تبلغ لدى الرجال بني 20 و25 يف املائة.
النظام  من  الن�سويات  فئة  يلغي  القا�سي  الريجيم 
طاقة  لتعزيز  الأهمية  كثرية  تعد  والتي  الغذائي، 
من  حالة  يف  اجل�سم  بدخول  ي�سبب  ما  اجل�سم، 
وخ�سارة  باجلوع،  القوي  ال�سعور  ب�سبب  ال�سدمة، 
الع�سلية،  والكتل  الدهون  من  كبرية  لن�سبة  اجل�سم 
اإىل م�ساكل �سحية كثرية.  يف وقت ق�سري، ما يوؤدي 
من  لأكرث  اجل�سم  خ�سارة  يتعدى  ل  اأن  ويجب 
الوزن  من  الكيلوغرام  ن�سف  اأو  واحد  كيلوغرام 

اأ�سبوعيًا.
وقد يت�سبب الريجيم القا�سي باخل�سائر التالية:

نق�س �سديد بالفيتامينات واملعادن:
 B12 وفيتامني  احلديد  ملعدن  اجل�سم  خ�سارة 
امل�سببني لفقر الدم، ونق�س البوتا�سيوم وال�سوديوم، 
واأع�ساب  ع�سالت  وظيفة  على  يوؤثر  الذي  الأمر 

اجل�سم، وميكن اأن يوؤدي اإىل م�ساكل يف القلب.
على  باخلطر  قا�سي  غذائي  نظام  اتباع  وي�سبب 
والكلى  القلب  وحتديدًا  الأ�سا�سية  اجل�سم  اأع�ساء 
على  الأع�ساء  هذه  وتعتمد  الدماغ.  وحتى  والكبد 
الن�سويات للطاقة والتي يف حالة انعدامها يف النظام 
من  بالطاقة  اجل�سم  مد  اإىل  توؤدي  قد  الغذائي، 

الع�سل، ما ي�سبب حالة الهزال.
ال�سعور  اىل  املنخف�سة  احلرارية  ال�سعرات  توؤدي 
بالتعب ال�سديد، والدوخة، وت�ساقط ال�سعر، و�سعف 
الظافر، واخللل يف الهرمونات خ�سو�سًا لدى الن�ساء، 
و�سعف املناعة. ويوؤدي هذا النظام الغذائي القا�سي 
بالرتقق  العظام  اإ�سابة  اإىل  الطويل  املدى  على 

واله�سا�سة ب�سبب النق�س يف عن�سر الكال�سيوم.
من  النوع  لهذا  يخ�سعون  الذين  الأ�سخا�س  وي�سطر 
الريجيم القا�سي، اإىل التهام الطعام ب�سكل م�ساعف، 
لتعوي�س الطاقة التي خ�سرها اجل�سم، ما يوؤدي اإىل 

اكت�ساب وزن اإ�سايف وقد يبلغ �سعف الوزن ال�سابق.
ال�ست�سالم لإغراء الطعام

عند  فيها  تقع  التي  ال�سائعة  الأخطاء  اأكرث  من 
اإنك عندما ت�ست�سلمني  اتباعك حمية غذائية، هي 
لإغراء الطعام وتف�سد برناجمِك الغذائي يف اإحدى 
داعي  ل  باأنه  �سعور  الفور  على  ينتابك  الوجبات، 
لعدم  اليوم  بقية  احلمية  نظام  على  للمواظبة 
تطبيقه يف اإحدى الوجبات ومن هنا تكمن امل�سكلة، 
يف  ت�ستمر  ف�سوف  الفكرة،  هذه  على  اعتمدت  فكلما 
لإف�ساد  منطقية  حجة  لديك  وت�سبح  الأيام  بقية 
يوم  بتخ�سي�س  اأن�سحك  لذلك  الغذائية،  احلمية 
منعًا  نف�سك،  ت�ستهيه  ما  لتناول  الأ�سبوع  يف  واحد 

خلرق احلمية والتحجج باملواظبة يف اليوم التايل.
تناول طعام خا�س باحلمية

اأوزانهم على �سراء  انقا�س  يقدم جميع املقبلني اىل 
اأو  الد�سم  قليلة  اأنها  عليها  املكتوب  الأطعمة  كافة 
بالغر�س  تفي  ل  لالأ�سف  ولكنها  ال�سكر،  اأو  الدهون 

ويجدون اأنف�سهم يتناولون املزيد من الطعام.
عليها  املكتوب  الأطعمة  اأن  التغذية  خرباء  واكد 
ت�سعرِك  ل  الد�سم،  اأو  الدهون  اأو  ال�سكر  قليلة  اأنها 
بالر�سي والإح�سا�س بال�سبع على عك�س املتوقع منها، 
لتجدي النتيجة عك�سية باملرة وهي اإقبالك ال�سديد 

على تناول الطعام ب�سراهة.
مراقبة ال�سعرات احلرارية

على  املواظبة  عند  اتباعها  املالحظ  الأمور  من 
ُتف�سد  التي  العوامل  اأهم  من  وُتعد  غذائية،  حمية 
ال�سعرات  بح�ساب  الدائم  الهو�س  هي  احلمية 
اللتفات  من  بدًل  طبق  كل  يف  املوجودة  احلرارية 
من  اليومي  احلد  بان  علما  املتناول.  الطعام  لنوع 

ال�سعرات احلرارية هو 1800 �سعر حراري.
اإغفال بع�س الوجبات

يجدن  عندما  بالإحباط  ي�سنب  ال�سيدات  من  كثري 
اأن وزنهن يف تزايد، على الرغم من اأنهن يغفلن بع�س 

الوجبات اليومية اأو الوجبات اخلفيفة “�سناك”.
تناول  عدم  وهي  الفكرة  تلك  ت�سحيح  يجب  لذلك 
الوزن  تخ�سرين  جتعلك  لن  لأنها  �سناك،  وجبات 
الزائد بل العك�س هو ال�سحيح، فاإن تناول الوجبات 
اخلفيفة كل اأربع �ساعات يزيد من معدل اله�سم، كما 

اأنها متنحك الطاقة الالزمة على مدار اليوم.
اخلوف من ال�سعور باجلوع

ال�سعور باجلوع �سبح يهدد كل من يتبع حمية غذائية، 
فالكثري ي�سكون دومًا من قلقهم من الإح�سا�س باجلوع 

ما يدفعهم اإىل تناول املزيد من الطعام.
هذه  اأوًل  اطرد  ال�سليم،  الطريق  على  نكون  وحتى 
اأن ال�سعور باجلوع  الأفكار اخلاطئة، وعليك معرفة 

حرق  عملية  واأن  �سليم  اله�سمي  جهازك  اأن  يعني 
ل  كنت  اإذا  حالة  يف  اأما  جيد،  ب�سكل  ت�سري  الطعام 
ت�سعر باجلوع عند تناولك اأيًا من الوجبات اليومية 
اأو اخلفيفة التي تتخلل اليوم، فذلك يعني خموًل يف 

عملية اله�سم.
�سعرت  اإذا  يحدث  �سوف  ماذا  نف�سك  �سوؤال  وعليك 
اليومية  وجباتي  تناويل  من  الرغم  على  باجلوع 
�ستكون  الغذائي؟،  الربنامج  يف  عليها  املن�سو�س 
خفيفة  وجبة  تناول  وهي  للغاية  ب�سيطة  الإجابة 
وحتميل  للقلق  داعي  فال  بالغر�س.  تفي  “�سناك” 

الأمور اأكرث مما حتتمل.
وجبة ع�ساء خفيفة

عن  متاأخر  وقت  يف  مرة  ذات  العمل  من  عدت  هل 
لدرجة  الرهيب  باجلوع  و�سعرت  الغداء،  موعد 
اإىل الثالجة وتتناول ما ي�سادفك بها؟،  اأنك تتجه 
بالتاأكيد مررت بذلك املوقف م�سبقًا فكثريًا ما ن�سعر 
مما  الليل  �ساعات  يف  ال�سديد  اجلوع  اأو  بال�سغط 
بعد  اإل  تناوله  ما  كامل  ب�سكل  مدركني  غري  يجعلنا 
النتهاء منه لنجد اأن وجبة الع�ساء تعدت الـ 1000 

�سعره حرارية
وجبة  يف  خا�سة  ال�سديد  احلذر  ب�سرورة  نن�سح 
يكون  اأن  كالآتي:  طبقك  تق�سيم  وعليك  الع�ساء، 
خم�س�سًا  وربعه  الطازجة  اخل�سراوات  من  ن�سفه 

للربوتني وربعه للحبوب الكاملة.
اإهمال وجبة الإفطار

ال�سعور  لعدم  �سواء  الإفطار  وجبة  ُيهمل  البع�س 
من  احلد  يف  رغبة  اأو  اليوم،  بداية  يف  باجلوع 

ال�سعرات احلرارية يف اأول النهار.
وهنا تكمن امل�سكلة، وهي يف تناول املزيدا من الطعام 
على مدار اليوم، تبعًا لإح�سا�سك باجلوع بخالف اأن 

معدل احلرق يكون اأقل بدون وجبة الإفطار.
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معايري  ازدواجــيــة  بالتعهدات،  نكث 
انتزاع  مبحاولت  ترجم  �سيا�سي  وابتزاز 
التقدميات  مقابل  �سنعاء  مــن  تــنــازلت 
اأداء  �ــســمــات  هــي  تــلــك  ــة...  ــي ــان ــس ــ� الن
تخفف  مل  التي  املتحدة  الأمم  منظمات 
يف  لليمنيني  الن�سانية  املعاناة  حجم  من 

ظل احلرب واحل�سار امل�ستمّرين

ر�سيد احلداد
الأمم  اأداء  على  نــظــرة  يف   | �سنعاء 
املتحدة جتاه اليمن خالل احلرب، يت�سح 
جّدي  بدور  تقم  مل  الدولية  املنظمة  اأن 
اليمنيني،  معاناة  من  يخفف  اأن  �ساأنه  من 
بعدم  املعاناة  هذه  �ساعفت  هي  لرمبا  بل 
وفائها باللتزامات التي قطعتها للحّد من 
م�ساعدات  وتقدمي  احل�سار  ورفع  ماآ�سيهم 

للمحافظات اليمنية كافة.
»الأخبار« اطلعت على عدد من الوثائق 
التي ك�سفت عن الدور ال�سلبي الذي اأدته 
املنظمة. وتبنّي هذه الوثائق اأن اأكرث من 
املتحدة  الأمم  �سعار  حملت  غذاء  �سحنة 
انطلقت يف البحر لكنها مل ت�سل، وغريها 
ال�ستجابة  اإطــــار  يف  و�ــســلــت  الــتــي  مــن 
العاجلة ولكنها تعر�ست ملحاولت ال�سحب 
التفريغ،  بــدء  بعد  ال�سليف  ميناء  مــن 
دخلت  التي  اأثينا«،  »�سي  ال�سفينة  مثل 
املا�سي،  اآب  ال�سليف بتاريخ 23 من  ميناء 
ب�سحبها  العاملي  الغذاء  برنامج  طالب  ثم 
من  العديد  وغريها  واهية،  مربرات  حتت 
ال�سحنات التي �سل �سبيلها اإىل م�ستحقيها.
املتحدة  الأمم  اأّن  اأي�سًا  اأكدت  الوثائق 
اأر�س  يف  اأثره  يت�سح  مل  �سوريا  دورا  اأدت 
وكيل  قطعها  الــتــي  فــالــوعــود  الـــواقـــع. 
ومن�سق  املــتــحــدة  لـــالأمم  ــام  ــع ال الأمــــني 
اأوبـــرايـــن،  �ستيفن  الــطــارئــة  الإغـــاثـــة 
من  العا�سر  يف  ل�سنعاء،  زيــارتــه  اأثــنــاء 
الوعود  �سيما  ول  ترتجم،  مل  املا�سي  اآب 
الن�سانية  امل�ساعدات  بـ»اإي�سال  املتعلقة 

كانوا وحيثما  اأينما  اليمن  للمحتاجني يف 
كانوا«، واعدا حينها بالعمل على التخفيف 
تفوق  اإنها  قال  التي  اليمنيني،  معاناة  من 
على  وبالعمل  املتوافرة  امل�ساعدات  حجم 
ح�سد اجلهود الدولية لزيادة امل�ساعدات. 
وك�سفت اإحدى الوثائق اأن ال�سعودية التي 
ال�ستجابة  خطة  يف  الإ�ــســهــام  التزمت 
مليون  بـــ274  املا�سي  العام  يف  الن�سانية 
دولر، مل ت�سلمها بعد لالأمم املتحدة وهو 

ما اأعاق دور الأخرية.
من  التلكوؤ  هــذا  مطلعة  م�سادر  وتعزو 
ممثليها  كــون  اإىل  املتحدة  الأمم  جانب 
يوؤدون دور »املقاي�س« خلدمة ال�سعودية. 
الدولية  املنظمة  ممثلو  يحمل  مل  كذلك، 
الفرتة  خــالل  �سنعاء  اإىل  و�سلوا  الذين 
اليمني بل حمل  لل�سعب  اآمال  اأي  املا�سية 

اإن�سانية،  ل  �سيا�سية  اأهــدافــًا  جميعهم 
�سيا�سية  تنازلت  على  احل�سول  حماولني 
ووفق  ان�سانية.  م�ساعدات  تقدمي  مقابل 
الأمم  مملثي  من  العديد  ــاإن  ف الوثائق، 
طالبوا  �سنعاء  زاروا  الــذيــن  املــتــحــدة 
»اللجنة الثورية العليا« بتقدمي املزيد من 
التنازلت برغم تاأكيد »اللجنة« التزامها 
تقدمي كل الت�سهيالت لالأعمال الن�سانية 

واحرتام مواثيق الأمم املتحدة.
�سادرة  وثيقة  من  اأكــرث  توؤكد  كذلك، 
ومذيلة  العليا«  الــثــوريــة  »اللجنة  مــن 
اإىل  احلوثي  علي  حممد  رئي�سها  بتوقيع 
�سنعاء،  يف  املتحدة  لــالمم  املقيم  املمثل 
واأخرى  اأيلول   21 بتاريخ  �سادرة  اإحداها 
فيها  يبدي  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف  يف 
احلــوثــي ا�ــســتــغــراب »الــلــجــنــة« مــن عدم 

الحتياجات  تغطية  يف  اجلــاد  التفاعل 
جانب  من  اليمنيني  للمواطنني  الطارئة 
اإنقاذًا  مبثابة  يعد  الذي  املتحدة،  المم 
عدم  اأن  اإىل  الر�سالة  واأ�ــســارت  للحياة. 
التي  باللتزمات  املتحدة  الأمم  اإيــفــاء 
ويعطي  ال�سدقية  �سيفقدها  بها  وعــدت 
انطباعًا �سلبيًا عن الدور الذي تقوم به مع 
اللتزامات  اأن كل  اإىل  ولفتت  منظماتها. 
عرب  الممــيــة  املنظمة  بها  وعــدت  التي 
ال�سوؤون  تن�سيق  ملكتب  القليمي  املدير 
من   27 يف  داودي  عامر  لليمن  الن�سانية 
لل�سعب  ــن  ــراي اأوب و�ستيفن  املا�سي  اأيـــار 
واأكـــدت  الن.  حتى  تنفذ  مل  اليمني، 
كل  جهتها  مــن  ــفــذت  ن اأنــهــا  »الــلــجــنــة« 
لقاءاتها  خالل  قطعتها  التي  اللتزامات 

بامل�سوؤولني الدوليني.

طالبت  التي  امللحة  املطالب  �سمن  ومن 
ـــادة  ــت زي ــان بــهــا »الــلــجــنــة الــثــوريــة« ك
واإغاثة  العاجلة  الإن�سانية  امل�ساعدات 
لق�سف  تعر�ست  التي  املت�سررة  املناطق 
كــثــيــف مـــن قــبــل الـــطـــريان الــ�ــســعــودي، 
واأولئك الذين يعي�سون ظروفًا كارثية يف 
�سكان  وخ�سو�سًا  والــعــدوان  احل�سار  ظل 
�سعدة  حمافظتي  يف  احلدودية  املناطق 
مبا�سر  لق�سف  يتعر�سون  الذين  وحجة 

من قبل مدفعية ال�سعودية.
املتحدة  المم  اأداء  الوثائق  واأكـــدت 
اليمن،  على  احلرب  يف  حياديًا  غري  دورًا 
ال�ــســتــجــابــة  خــطــط  اأن  اإىل  اإ�ـــســـافـــًة 
الإن�سانية الطارئة �سلت طريقها يف اإغاثة 
الإغــاثــي  الــتــدخــل  ــج  ــرام وب املحتاجني 
لعدم  �سيا�سية  دهاليز  يف  غرقت  ال�سريع 
يف  و�سفافة  وا�سحة  تن�سيق  اآلية  وجــود 
املنظمات  ت�سنتد  ومل  الإن�ساين.  العمل 
على  املتحدة  الأمم  رايــة  حتت  العاملة 
متكنها  واأولويات  وا�سحة  بيانات  قاعدة 
عملية  يف  ــة  ــعــدال ال ــداأ  ــب م حتــقــيــق  ــن  م
للمناطق  الإن�سانية  امل�ساعدات  توزيع 
اإىل  واحل�سار،  العدوان  من  ت�سررًا  الأ�سد 
تتبعها  التي  املعايري  ــة  ــي ازدواج جانب 
الحتياجات.  حتديد  يف  املنظمات  تلك 
ولـــذلـــك ركــــزت املــنــظــمــات الــعــامــلــة يف 
اأخرى  دون  مناطق  على  الن�ساين  املجال 
ـــرث مــاأ�ــســاويــة من  وجتــاهــلــت مــنــاطــق اأك
اإىل  غريها. ووجهت المدادات الغذائية 
مناطق مل تتعر�س لغارات من العدوان ومل 
بتلك  �سبيهة  �سكانها لأي جرائم  يتعر�س 
�سعدة  مثل  احلدود  مناطق  �سهدتها  التي 
وحجة اأو اأحياء �سنعاء ال�سكنية. ونظرًا 
التخطيط  بــني  الفجوة  ات�سعت  لــذلــك 
ــني واحــتــيــاجــهــم  ــن ــواط لحــتــيــاجــات امل
املقدمة  امل�ساعدات  �ساآلة  ظل  يف  الفعلي، 
الن�سانية  الكارثة  بحجم  مقارنة  لليمن 

التي خلفها العدوان.
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اإبراهيم ال�سراجي
حملة  ال�سعودي  التحالف  اإطالق  من  اأ�سبوع  بعد 
املن�سورة  مديرية  يف  »القاعدة«  عنا�سر  �سد  م�سلحة 
يف عدن، حيث ان�سحب اأولئك العنا�سر اإثر اتفاق بني 
وال�سعودية  المارات  بني  التباين  اأن  يبدو  اجلانبني، 

يحتدم على خلفية هذه الق�سية.
يف  للوقوف  »الإ�سالح«  حلزب  ال�سعودية  جلاأت  فقد 
باإرادة  انطلقت  التي  »التحالف«  العمليات  تلك  وجه 
يف  وتو�سعه  »القاعدة«  انت�سار  من  للحد  اإماراتية 

املن�سورة.
اأم�س، بدعوات  امل�سلون يف م�ساجد عدن،  وقد فوجئ 
مناوئة  تظاهرة  يف  للخروج  اجلمعة  خطباء  اأطلقها 
اأثر  وعلى  »القاعدة«،  م�سلحي  �سد  الأمنية  للعمليات 
ذلك وجهت اتهامات حلزب »الإ�سالح« بالوقوف وراء 
تلك الدعوات من جانب قادة حم�سوبني على احلراك 
اأطلقها  الدعوات  اأن  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اجلنوبي، 
الذي  الإخواين  احلزب  على  حم�سوبون  خطباء 

ي�سيطر على م�ساجد عدن اىل جانب ال�سلفيني.
واأثارت تلك الدعوات جدًل كبريًا برغم اأنها مل ت�سهد 
ا�ستجابة، حيث ي�سر قيادي يف احلراك اجلنوبي على 
اأن »الإ�سالح« يقف وراء دعوات التظاهر تلك، م�سريًا 
للتظاهر  النا�س  خروج  ياأمل  يكن  مل  احلزب  اأن  اإىل 
بعرقلة  للبدء  �سعودية  ر�سالة  يو�سل  اأن  اأراد  اأنه  اإل 

احلملة الأمنية �سد »القاعدة« و»داع�س«.
اجلنوب  يف  مك�سوفة  الأوراق  اأن  القيادي  واأكد 
اأن  معروفًا  اأ�سبح  حيث  خا�سة،  ب�سورة  وعدن  عامة 
باأجندة  يعملون  و»الإ�سالح«  و«داع�س«  »القاعدة« 

�سعودية ت�سعى للق�ساء على »املقاومة اجلنوبية«.

الدعوة  من  التن�سل  »الإ�سالح«  حاول  جهته،  من 
برئي�س  ودفع  للتظاهر  امل�ساجد  خطباء  اأطلقها  التي 
نفي  اإىل  حيدان،  خالد  عدن  يف  الإعالمية  دائرته 
عالقة احلزب بالدعوة للتظاهر، معتربًا اأنها دعوات 
جمهولة وهو ما علق عليه القيادي باحلراك اجلنوبي 
مل  لكنه  ذلك  من  للتن�سل  الإ�سالح  »ي�سعى  بالقول 
رف�سا  هناك  اإن  يقول  اأن  ويريد  الدعوات  تلك  ينف 
بها«.  عالقة  له  يكن  مل  لو  حتى  الأمنية  للعمليات 
وذّكر القيادي اجلنوبي باحلملة الإعالمية ال�سر�سة 
اإعالم »الإ�سالح« �سد اجلي�س اليمني يف  التي تبناها 
عام 2014 على خلفية احلرب التي �سنها على تنظيم 
ت�سلم  ومل  اإيقافها.  اإىل  اأدى  ما  اأبني  يف  »القاعدة« 
العملية التي �سنها طريان »التحالف« �سد »القاعدة« 
وجهت  اتهامات  من  عدن  يف  املن�سورة  يف  و»داع�س« 
ل�ستهداف  احلملة  با�ستغالل  ال�سعوديني  لالأطراف 

مواقع ومقار احلراك اجلنوبي.
اأحد ف�سائل  ومع انطالق تلك احلملة �سدر بيان عن 
اتهم  اجلاري  اآذار  من   12 يف  اجلنوبي  احلراك 
مقارهم  با�ستهداف  ال�سعودي  التحالف  طريان  فيه 

والأطقم الع�سكرية التابعة لهم.
احلراك  لإبادة  بال�سعي  التحالف  البيان  واتهم 
»القاعدة«  على  القائمة  احلملة  م�ستغال  اجلنوبي، 
من  الع�سرات  طاولت  التي  الغتيالت  موجة  بعد 
كوادر احلراك اجلنوبي، م�سريًا اإىل اأن كل ذلك ياأتي 

يف �سياق واحد بح�سب البيان نف�سه.
و�سهدت املن�سورة هدوًءا مفاجئًا يف اليومني املا�سيني، 
�سد  احلملة  اإيقاف  يف  �سعوديًا  جناحًا  ُعّد  ما  وهو 
حيث  وجودهما،  تنِه  مل  التي  و»داع�س«،  »القاعدة« 

ح�سلت اإعادة متو�سع وتغيري ملواقع ال�سيطرة فقط.
الدولية  ال�سغوط  ازدياد  ومع  منف�سل،  �سياق  يف 
املفو�سية  اأعلنت  الأخرية،  الآونة  يف  ال�سعودية  على 
التحالف  اأن  اأم�س،  يوم  الإن�سان،  حلقوق  الدولية 
مبرتني«  »اأكرث  املدنيني  من  اليمن  يف  قتل  ال�سعودي 
امل�ساركة يف احلرب.  الأخرى  القوات  به  ت�سببت  مما 
وجاء يف بيان �سدر عن مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي 
اأن  جنيف،  يف  احل�سني  رعد  بن  زيد  الإن�سان  حلقوق 
»ح�سدت  املا�سي،  اآذار  منذ  اليمن  يف  الدائرة  احلرب 

اأرواح 3218 مدنيًا واأ�سابت 5778 �سخ�سًا بجروح.
م�سوؤول عن مقتل  التحالف  اأن  »يبدو  وقال احل�سني: 
كل  به  ت�سببت  مما  مبرتني  اأكرب  املدنيني  من  عدد 
»التحالف«  اأن  م�سيفًا  جمتمعة«،  الأخرى  القوات 

ق�سف اأ�سواقًا وم�ست�سفيات وعيادات ومدار�س وم�سانع 
امل�ساكن  ومئات  الزفاف  حلفالت  ا�ستقبال  وقاعات 

اخلا�سة يف قرى ومدن مبا فيها العا�سمة �سنعاء.
بها  ت�سببت  التي  باملجزرة  البيان  يف  احل�سني  وندد 
يف  اخلمي�س  �سوق  على  لـ»التحالف«  جوية  غارة 
اأدت اىل مقتل  الغارة  اأن  اإىل  حمافظة حجة، م�سريًا 

طفاًل.  24 بينهم  مدنيني   106
روبرت  املفو�سية  با�سم  املتحدث  اأ�سار  جهته،  من 
كولفيل اإىل اأن »طاقم فريق حقوق الإن�سان مل يعرث 
وجود  اأو  م�سلحة  مواجهات  ح�سول  على  دليل  على 
هدف ع�سكري مهم يف القطاع وقت الهجوم با�ستثناء 

نقطة تفتي�س على بعد 250 مرتًا من ال�سوق«.

دع����وة »اإ���س��الح��ي��ة« ل��دع��م »ال���ق���اع���دة« يف ع��دن داء لكل  �سفاء  الع�سل 

ال��غ��ذائ��ي��ة احل��م��ي��ة  ع���ن  ت��ع��رف��ي��ه��ا  اأن  ي��ج��ب  م��ه��م��ة  م��ع��ل��وم��ات 



�سركات  اأن  اجلــارديــان  �سحيفة  اأفـــادت    
في�س  ذلــك  يف  مبا  الــرائــدة،  ال�سيليكون  وادي 
تعزيز  على  تعمل  �سات،  و�سناب  وجوجل  بوك 
�سوء  يف  بها  اخلا�سة  اخلدمات  ت�سفري  تقنيات 
اآبل  املعركة الق�سائية التي تخو�سها نظريتهن 

مع احلكومة الأمريكية ب�ساأن املو�سوع نف�سه.
خدمة  تعتزم  الربيطانية،  لل�سحيفة  ووفًقا 
ل�سركة  اململوكة  اب،  وات�س  الفوري  الرتا�سل 
مزايا  تعزيز  اأ�سابيع  غ�سون  يف  بــوك  في�س 
املكاملات  لتطال  الر�سائل  وت�سفري  اخل�سو�سية 

ال�سوتية، واملحادثات اجلماعية.
التي  بوك،  في�س  اأن  اإىل  اجلارديان  واأ�سارت 
اب  واتــ�ــس  تطبيق  م�ستخدمي  عــدد  يتجاوز 
تبحث  �سهرًيا،  ن�سط  م�ستخدم  املليار  خا�ستها 
الفوري  الرتا�سل  تطبيق  اأمــان  تعزيز  ا  اأي�سً

م�سنجر”. بوك  “في�س 
وحتدثت ال�سحيفة اأن �سناب �سات، �ساحبة 
ال�سعبية  املوؤقتة ذات  امل�سورة  الر�سائل  خدمة 
ا على نظام اآمن  بني اأو�ساط ال�سباب، تعمل اأي�سً
ا�ستخدامات  تبحث  جوجل  وكذلك  للمرا�سلة، 

اإ�سافية مل�سروع للربيد الإلكرتوين امل�سفر.
الر�سائل  ت�سفري  اإمكانية  اب  وات�س  وتوفر 
لأجزاء من م�ستخدميها منذ العام 2014، مما 
اخلدمة  ر�سائل  على  ال�سلطات  جت�س�س  يجعل 
تعد  فامل�ساألة  متزايد،  نحو  على  اأ�سعب  ــًرا  اأم
�سخ�سيًة بالن�سبة ملوؤ�س�سها يان كوم، الذي ولد 

يف احلقبة ال�سوفيتية باأوكرانيا.

مل�ستخدميها  اب،  ــس  ــ� وات خــدمــة  ــر  ــوف وت
خدمة  ـــس  اإ� اأو  واآي  اأنـــدرويـــد  نــظــامــي  عــلــى 
الأ�سابيع  يف  تعتزم  ولكنها  امل�سفرة.  الر�سائل 
واملحادثات  ال�سوتية  املكاملات  ت�سفري  املقبلة 
اجلماعية، وفق ما نقلت اجلارديان عن �سخ�سني 

قالت اإنهما مطلعني على امل�ساألة.

جديدًا  حتديثًا  اأطلقت  اإنها  تويرت«  قالت«    
»ويندوز  الت�سغيل  بنظام  اخلا�س  لتطبيقها 
10« يجعله متاحًا لن�سخة الهواتف الذكية من 

النظام، كما يجلب عددًا من املزايا اجلديدة.
 وكانت ال�سركة قد اأطلقت نهاية �سهر يوليو 
 »10 »ويندوز  بنظام  اخلا�س  تطبيقها  املا�سي 
ال�سخ�سية  للحوا�سب  خ�سي�سًا  مم  �سُ ــذي  ال
�سركة  اأطلقته  الذي  الت�سغيل  بنظام  العاملة 

»مايكرو�سوفت« يف نف�س اليوم.
 وقــالــت »تــويــرت« يف بــيــان، الأربــعــاء، على 
نظام  على  تطبيقها  اإىل  اأ�سافت  اإنها  مدونتها 
اكت�ساف  جتعل  مزايا  موبايل«   10 »ويــنــدوز 
واخلا�سة  العامة  امل�ساركة  عن  ف�ساًل  املحتوى، 

اأكرث �سل�سلة من ذي قبل.
ميزة  ال�سركة  ذكرت  اجلديدة،  املزايا  ومن   
اإر�سال  واإمكانية   ،»Moments »اللحظات 
الر�سائل اخلا�سة اجلماعية، والتقاط وحترير 
م�ساركة  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  الفيديو،  ون�سر 
التغريدات  اإىل  التعليقات  واإ�سافة  التغريدات 

املعاد تغريدها.
خا�سة  ميزة  اأ�سافت  اإنها  »تويرت«  وقالت   

من  اللوحية  واحلوا�سب  املكتب  �سطح  بن�سخة 
تطبيقها، وهي عر�س التطبيق باللون الداكن.

»في�سبوك«  مثل  �ــســركــات،  اأن  اإىل  ُيــ�ــســار   
تطبيقاتها  ن�سبيًا  تهمل  وغريهما،  و«تــويــرت« 
»اأنــدرويــد«  بنظامي  مقارنة  »ويــنــدوز«  لنظام 
م�ستخدمي  قلة  ب�سبب  وذلــك  اإ�ـــس«،  اأو  و«اآي 
�سركتي  نــظــامــي  م�ستخدمي  وكـــرثة  الأول، 

يتعلق  فيما  لذا هناك فجوة  و«اآبــل«.  »غوغل« 
باملزايا بني الأنظمة.

 »10 »ويـــنـــدوز  نــظــام  مل�ستخدمي  وميــكــن   
مل  النظام  لأن  الآن  حتى  قلة  وهــم  موبايل، 
العاملة  الذكية  الهواتف  جلميع  بعد  يتوفر 
تطبيق  تنزيل   ،»8.1 فــون  »ويــنــدوز  بنظام 

»تويرت« اجلديد من »متجر ويندوز«.

طرح  �ستبداأ  اأنها  جي«  اإل  �سركة«  اأعلنت    
الأ�ــســواق  يف   »G5« الأحـــدث  الــذكــي  هاتفها 

العاملية اعتبارًا من يوم 31 مار�س اجلاري.
اجلديد،  الذكي  هاتفها  جــي«  »اإل  وت�سف   
العاملي  »املــوؤمتــر  يف  عنه  النقاب  ك�سفت  الــذي 
يف  املا�سي  ال�سهر   «  MWC 2016 للجوال 
هاتف  اأول  باأنه  الإ�سبانية،  بر�سلونة  مدينة 
ذكي »قابل للتعديل«، اإذ ميتاز باأنه يدعم ربطه 
التحكم  وحدة  ذلك  يف  مبا  امللحقات،  من  بعدد 

.Cam Plus بالكامريا
اأعلنت  »اإل جي« الكورية اجلنوبية  اأن   ومع 
الــذي  ال�سبت  نف�س  يف  اجلــديــد  الهاتف  عــن 
هاتفيها  عن  »�سام�سونغ«  مواطنتها  فيه  ك�سفت 
اإ�س7  »و«غالك�سي  اإ�س7  »غالك�سي  الذكيني 
اإيدج«، اإل اأن الأخرية �سبقتها يف طرح اأجهزتها 

الأ�سبوع املا�سي.
 800 ب�سعر   »G5« الذكي  الهاتف  وياأتي   
 Cam ذلك  يف  مبا  ترويجية  هدايا  مع  دولر 
بالتحكم  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي   Plus
الأحادية  الرقمية  »الكامريات  مثل  باجلهاز 
العد�سة العاك�سة DSLR«، اأو بطارية اإ�سافية 

تزيد قيمتها عن 100 دولر اأمريكي.
الرتويجية  الهدايا  اأن  جي«  »اإل  واأو�سحت   
ال�سركة  و�ستقوم  املعني.  للبلد  تبًعا  �ستختلف 
%38 على وحدات  بتقدمي خ�سم قدره  ا  اأي�سً

العالمة  تنتجها  التي  ــودة  اجل عــايل  ال�سوت 
.Bang & Olufsen التجارية

فهو  الــهــاتــف،  مبــوا�ــســفــات  يتعلق  وفــيــمــا   
وبدقة  بــو�ــســات   5.3 بقيا�س  �سا�سة  يــقــدم 
ــرة  ذاك يــقــدم  كما  بك�ساًل،   1440×2560
و  4 غيغابايتات،  و�سول ع�سوائي »رام« بحجم 
الداخلية  التخزين  م�ساحة  من  غيغابايًتا   32

القابلة للتو�سعة حتى 2 تريابايت.
 6.0 بالإ�سدار  يعمل  الــذي  اجلهاز،  وي�سم   
»مار�سميلو« من نظام الت�سغيل اأندرويد، معاجلًا 

�سنابدراجون  »كوالكوم  نوع  من  النوى  ثماين 
.»530 »اأدرينو  الر�سوميات  ومعالج   ،»820

ب�سماكة  ياأتي  الذي  الذكي،  الهاتف  وميلك   
كامريتني  غراما،   159 ويزن  ميليمرتات   7.7
ميغابك�ساًل   16 بــدقــة  اإحـــداهـــا  خلفيتني 
والأخرى بدقة 8 ميغابك�سالت، بالإ�سافة اإىل 
8 ميغابك�سالت، وبطارية  اأمامية بدقة  كامريا 
ومنفذ  اأمــبــري/�ــســاعــة،  ميلي   2،800 ب�سعة 

.USB Type-C
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علماء يكت�سفون لقاحا واقيا من حمى ال�سنك
 

 اأفادت درا�سة علمية ن�سرت بالوليات املتحدة الأمريكية بنتائج 
قال  ح�سبما  الفريو�سي،  ال�سنك  حمى  لعالج  لقاح  باكت�ساف  واعدة 
باحثو املعاهد القومية الأمريكية لل�سحة حيث وفر اللقاح اجلديد 

الوقاية جلميع من تعاطوه.
وقال الباحثون اإنه قد يطرح على نطاق وا�سع بحلول عام 2018، 
معربين عن تفاوؤلهم باأن ي�سهم املنهج البحثي الذي اتبعوه يف ابتكار 
لنف�س  ينتمي  الذي  زيكا  لفريو�س  لقاح  باإيجاد  ال�سنك  حمى  لقاح 

العائلة الفريو�سية.
جرعة  من  املكون  اللقاح  بتجربة  الأمريكيون  الباحثون  وقــام 
ثم  املتطوعني  من  جمموعة  على   )003 يف  )تــي  وي�سمى  واحــدة 
وهم بعد �ستة اأ�سهر لل�ساللة الفريو�سية حلمى ال�سنك2- وهي  �سُ عَرّ

واحدة �سمن اأربع �ساللت خمتلفة للفريو�س.
هوبكنز  »جـــون  بكلية  اللقاحات  ــال  جم يف  الباحثة  وقــالــت 
النتائج واعدة  اإن  اأنا دوربني  العامة يف بالتيمور  بلومربج« لل�سحة 
يف  النا�س  �سيقي  اللقاح  باأن  هائلة  ثقة  هناك  اإن  للغاية،مو�سحة 

مناطق تتوطن بها حمى ال�سنك.

kceD teewT تويرت ينهي دعم
 

من�سة  من  »ويندوز«  نظام  تطبيق  ن�سخة  دعم  »تويرت«  �سينهي 
التغريد التابعة للموقع Tweet Deck، واأعلنت ال�سركة باأن هذا 

التغيري �سيبداأ يف 15 ني�سان.
التطبيق  ن�سخة  دعــم  لنتهاء  ــددًا  حم �سببًا  املوقع  يعِط  ومل   

العاملة على نظام »ويندوز«.
 ويف وقٍت ا�ستكى امل�ستخدمون من اإهمال ال�سركة، لفتت متحدثة 
اأنَّ  اإىل  التقني   VentureBeat ملوقع  حديث  يف  »تويرت«  با�سم 
من  ال�ساملة   Tweet Deck جتربة  تعزيز  من  �سيتمكن  »تويرت 
الرتباط  تعريف  ملفات  وتفعيل  »ويندوز«  تطبيق  اإيقاف  خالل 
جتربة  بناء  على  يقوم  الرئي�سي  وتركيزنا  باملن�سة.  اخلا�سة 
على  ونعمل  »تويرت«.  موقع  م�ستخدمي  جلميع  اأكرب  ب�سكل  مب�سطة 
ملوا�سلة  م�ستقرة  اأ�سا�سية  بنية  ل�سمان وجود  بنية حتتية  م�ساريع 

حت�سني املن�سة يف امل�ستقبل«.
وفالتر  اخلا�سة  الر�سائل  مثل  ميزات  �سابقًا  »اأ�سفنا  وتابعت:   
 GIF املتحركة  وال�سور   Vines اإىل  الو�سول  تتيح  جديدة  بحث 
التطبيق  كان  اإذا  بعد  الوا�سح  غري  من  ولكن   .»Periscopesو
�سيعمل  اأنــه  اأو  ني�سان   15 تاريخ  بعد  متامًا  العمل  عن  �سيتوقف 

مت�سمنًا مزيدًا من التحديثات.

تطوير �سفرات مرور �سرية عن طريق االأذن
 

�سماعات  اأنها تطور  اليابانية   NEC �سي«  اإي  »اإن  �سركة  ك�سفت 
ميكنها التحقق من هوية �ساحبها.

من  تعمل  الأمر  بهذا  اخلا�سة  التكنولوجيا  اإن  ال�سركة  وتقول   
خالل، بث �سوت ثم فح�س الكيفية التي يبدو عليها �سداه يف القناة 
ال�سمعية لأذن مرتدي ال�سماعات. ويوفر هذا فح�س مقيا�س حيوي 

يعمل كبديل لأجهزة ا�ست�سعار ب�سمة الإ�سبع اأو ما�سح العني.
نهاية  متاحا قبل  املنتج  اأنها تعتزم جعل هذا  ال�سركة  واأ�سافت   

عام 2018.
املرور  ل�سفرات  جديدا  بديال  لتوفريه  بالبتكار  خبري  واأ�ساد   
ال�سرية – التي ميكن التج�س�س عليها و�سرقتها – ولكنه حذر من اأنه 

قد ينقلب �سد م�ستخدمه.
 واأو�سحت �سركة »اإن اإي �سي« اإن �سماعات الأذن اخلا�سة بها ميكن 
ا�ستخدامها لإمتام اختبار الهوية يف نحو ثانية واحدة. م�سرية اإىل 
اأ�سكال  اأنه يجب احتواء ال�سماعات على ميكروفون بهدف ت�سجيل 
املوجات التي تولدها دفقة ق�سرية من �سوت منخف�س مع انعكا�سها 

حول طبلة الأذن.
فاإن  �سكل وحجم فريد،  اإنه نظرا لأن لأذن كل �سخ�س   وتابعت 

البيانات الناجتة ميكن اأن ت�ستخدم لتمييز الفرد.

 فرن�سا: اإدانة ن�سطاء معادين
للمهاجرين امل�سلمن

املتطرف يف »فرن�سا«،  لليمني  نا�سطني مناه�سني  اإدانة ثالثة   مت 
من » جماعة جيل الهوية« الذين �ساركوا يف مظاهرة �سد املهاجرين 
اأمر  دون  اأ�سهر   3 باحلب�س  واأدينوا  الفرن�سية،  »كالية«  مدينة  يف 

ق�سائي.
مري«  �سور  »بولون  حمكمة  قبل  من  الفور  على  عليهم  حكم  وقد   
يوم 14 مار�س بتهمة اأعمال العنف جتاه اثنني من �سباط ال�سرطة، 

ا �سيدفعون غرامة 400 يورو لالأ�سرار التي ت�سببوا فيها. واأي�سً
ملخيم  اجلنوبية  املنطقة  معظم  تفكيك  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير   
منذ  الأ�سخا�س  اآلف  يعي�س  حيث  »كاليه«؛  مبنطقة  املهاجرين 

اأواخر فرباير

 رو�سيا: انفجار �سيارة اأمام م�سجد
وقت خروج امل�سلن

انفجرت �سيارة بجوار اأحد امل�ساجد يف مدينة »نازران« الرو�سية، 
وكان النفجار يف وقت خروج اإمام امل�سجد »حمزة �سيماكوف«، بعد 

اأداء �سالة اجلمعة.
 ومل ي�سب الإمام باأذى، ولكن اأ�سيب اثنان من امل�سلني بجروح كانا 
بجوار الإمام، وقد نقال اإىل امل�ست�سفى واأحدهما بالعناية املركزة يف 

حالة خطرية.
 واجلدير بالذكر اأنه يف عام 2010 دبر عن�سريون لغتيال هذا 

ا، ونتيجة ذلك فقد �ساقة. الإمام اأي�سً

 قرار اأوروبي مرتقب �سد ميامنار
الإنهاء اأزمة الروهنجيا

اأفادت وكالة اأنباء اأراكان اأن الحتاد الأوروبي على و�سك اإ�سدار 
لإنهاء  ميامنار  حكومة  على  ال�سغط  من  مزيد  بفر�س  يق�سي  قرار 
يف  الأ�سا�سية  احلقوق  ومنحهم  امل�سلمة،  الروهنجيا  اأقلية  اأزمــة 
من  عقود  بعد  مدين  رئي�س  اإىل  ال�سلطة  انتقال  ت�سهد  التي  البالد 

احلكم الع�سكري.
الدكتور  العاملي،  الروهنجي  باملركز  احلقوق  قطاع  رئي�س  وقال   
جل�سة  املا�سي  الثالثاء  عقد  الأوروبـــي  الحتــاد  اإن  �سراج،  طاهر 
ح�سرها ممثلون عن كل اأع�ساء الحتاد، اإ�سافة اإىل ممثلني عن دول 
اأخرى خارج الحتاد من بينها ال�سعودية وال�سني وكندا والوليات 
املتحدة الأمريكية وغريها، وحتدثوا فيها عن حالة حقوق الإن�سان 
يف ميامنار، وما تتعر�س له اأقلية الرهنجيا من ممار�سات ل اإن�سانية.
رفعته  تقرير  على  ا�ستنادا  اأتــت  اجلل�سة  هذه  اأن  �سراج  وبني   
مبعوثة الأمم املتحدة اإىل ميامنار يانغي يل التي اأكدت تردي حالة 
جمل�س  مقر  يف  عقد  الذي  الجتماع  يف  ميامنار  يف  الإن�سان  حقوق 

حقوق الإن�سان بجنيف.
 واأكد �سراج اإن الدول العربية ل�سيما رحبت بهذا القرار ودعت 
اأزمة  تفاقم  دون  للحيلولة  تام  ب�سكل  لإقراره  قدما  به  امل�سي  اإىل 

الروهنجيا يف ميامنار.
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تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  �سلطت 
الذي  الــدور  على  ال�سوء  الأمريكية 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  لعبته 
النفط  م�سّخرة  املا�سي  القرن  ن�سف 

ك�سالح خلدمة م�ساحلها.
الأمــريــكــيــة  ال�سحيفة  ـــــادت  واأف
بـ  عنونته  مقال  تاميز" يف  "نيويورك 
اأخطر �سالح  ال�سعودية  “كيف �سوبت 
ال�سبت  يوم  ن�سرته  نف�سها” الذي  اإىل 
12 مار�س/اآذار، اأن النفط كان رهينة 
ال�سعودية،  هــي  فقط  واحـــدة  ــة  دول
عندما  �سيطرتها  عــن  خــرج  اأنــه  اإل 
خريف  يف  الأخرية  للمرة  ا�ستخدمته 

.2014
اأن  اإىل  تاميز"  "نيويورك  واأ�سارت 
النفطي  �سالحها  ا�ستخدمت  اململكة 
اأثــنــاء  اإ�ــســرائــيــل  حل�سم اخلـــالف مــع 
عام  الــثــاين  اأكتوبر/ت�سرين  حــرب 
ال�سعودية  اأوقــفــت  حــيــث   ،  1973
�سحنات  تـــوريـــد  مــفــاجــئ  وبــ�ــســكــل 
على  ردا  املــتــحــدة  لــلــوليــات  النفط 
ارتفاع  اإىل  اأدى  ما   ، دعمها لإ�سرائيل 
كان  ما  اأ�سعاف   4 النفط  برميل  �سعر 
عليه، وهو ما اأ�سفر عن ارتفاع حاد يف 
تكاليف املعي�سة بالغرب وزيادة معدل 
البطالة وتنامي ال�سخط الإجتماعي.
ووفـــقـــا لــلــ�ــســحــيــفــة قــــال وزيـــر 
هرني  اآنـــذاك  الأمــريــكــي  اخلارجية 
ال�سعودي  الإجراء  على  ردا  كي�سنجر 
العرب  ــربت  لأج الرئي�س  لوكنت   ”:
الرئي�س  اأن  اإل  النفط”.  �سخ  على 
ذلك  يف  نيك�سون  ريت�سارد  الأمريكي 
ميلي  اأن  على  يــجــروؤ  يكن  مل  الــوقــت 

اإرادته على ال�سعوديني.
�ــســالح  اأن  الــ�ــســحــيــفــة  واعـــتـــربت 
بدء  منذ  موؤثرًا  ال�سعودي ظل  النفط 
حني   ،2014 عــام  وحتى  ا�ستخدامه 
وانخف�س  ال�ساحر  على  ال�سحر  انقلب 
ال�سعر اأكرث من املتوقع، وتاأتي فعاليته 
هــذه املـــرة مــن كــونــه حقق اأهــدافــه 
من  لكل  موجعة  �سربات  توجيه  يف 
خرج  اأنه  الفارق  ولكن  ورو�سيا،  اإيران 
بنزوله حتت  املرة  ال�سيطرة هذه  عن 
اأ�سبح  ما  للربميل،  دولرًا   60 حاجز 
ودول  لل�سعودية  حقيقيًا  تــهــديــدًا 
من  عدد  اإىل  اإ�سافة  الأخرى،  اخلليج 
كنيجرييا  العامليني  النفط  منتجي 
فيها  الت�سخم  و�سل  التي  وفنزويال 

ب�سبب الأزمة اإىل %720.
احلــروب  ــاإن  ف ال�سحيفة  وبح�سب 
النفطية للقرن 21 قد بداأت، معتربة 
عن  ناجتة  احلالية  النفط  اأزمــة  اأن 
الــ�ــســيــا�ــســات الإقــلــيــمــيــة ولــيــ�ــس عن 
ال�سوق،  يف  والطلب  العر�س  تقلبات 
ل  احلالية  احلـــروب  اأن  اإىل  م�سرية 
الغرب،  اقت�ساد  على  خطرا  ت�سكل 
كونه ل ي�سكل هدفا رئي�سا لل�سعوديني.
ــــارب الــريــا�ــس طــهــران  كــيــف حت

نفطيا؟
وجهة  تاميز"  "نيويورك  عر�ست 
اأنــه  مبينة  امل�ساألة  ــذه  ه يف  نظرها 
عبيد،  نــــواف  حـــذر   2006 عـــام  يف 
امل�ست�سار  من�سب  حينها  �سغل  ــذي  ال
الريا�س  حــذر  ال�سعودي،  الع�سكري 
النفط  اأ�سعار  ا�سرتاتيجية خف�س  من 
ذلك  وبعد  الإيراين،  القت�ساد  خلنق 
ل�سل  الكّرة  ال�سعوديون  عاود  بعامني 
دعم”امليلي�سيات  على  طهران  قــدرة 
واأماكن  ولبنان  العراق  يف  ال�سيعية” 

اأخرى.

واأ�سافت ال�سحيفة اأنه يف عام 2011 
ال�سعودية  ال�ستخبارات  رئي�س  اأخرب 
ال�سابق الأمري تركي الفي�سل م�سوؤويل 
لإغراق  م�ستعدة  الريا�س  اأن  الناتو 
ال�سوق بالنفط لإثارة القالقل داخل 
اإيران. وبعد مرور3 �سنوات على ذلك، 
ال�سربات  بتوجيه  ال�سعوديون  قــام 
مرة تلو الأخرى لي�س فقط لإيران بل 
لكل اأعدائهم ال�سيا�سيني اأو مناف�سيهم 
العامليني يف ال�سوق النفطية، وذلك من 
خالل زيــادة الإنــتــاج، وهــذا ما فعلوه 
ال�سخري  النفط  اأ�سعار  خلف�س  اأي�سا 
للهيمنة  الأول  املناف�س  الأمــريــكــي 

النفطية ال�سعودية يف العامل.
هذه  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ــســارت 
عام  اإيـــران  ب�ساه  اأطــاحــت  ال�سيا�سة 
1977 بعدما اأغرقت ال�سعودية ال�سوق 
بالنفط لكبح جماح النفوذ الإيراين، 
بالتاأكيد  قائلة:  ال�سحيفة  وم�ست 
ــبــاب  كــانــت هــنــاك الــكــثــري مــن الأ�ــس
الأخــــرى الأكـــرث اأهــمــيــة يف الــثــورة 
ال�سوق(  ولــكــنــه)اإغــراق  الإيــرانــيــة، 
يف  �ساهمت  التي  العوامل  ــد  اأح كــان 
اآية  به  يطيح  اأن  قبل  احلكم  زعزعة 
امللكي  النظام  م�ستبدًل  اخلميني  اهلل 
بالكامل.  للغرب بدولة دينية  املوايل 
القول  ميكن  الــطــرح،  هــذا  على  بناًء 
�سببًا يف  كانت  النفط  �سوق  اإن معركة 

�سعود الإ�سالم ال�سيا�سي.
بالحتاد  يطيح  ال�سعودي  النفط 

ال�سوفيتي
فــاإن  تاميز"  "نيويورك  وبح�سب 
كــالحتــاد  للنفط  املنتجة  الــبــلــدان 
كبري  بــتــنــوع  حتــظــى  ل  الــ�ــســوفــيــتــي 
ميثل  بل  القت�سادي،  الدخل  مل�سادر 
اقت�سادها،  يف  كــربى  قاعدة  النفط 
وتقوم ميزانياتها بالأ�سا�س على عدم 
م�ستوى  حتت  النفط  �سعر  اإنخفا�س 
هذا  عن  الأ�سعار  انخف�ست  واإن  معني، 
يلوح النهيار القت�سادي  احلد، حال 
ال�سعوديون  اأراده  ما  وهذا  اأفقها.  يف 
بال�سبط لل�سغط على رو�سيا واإ�سعاف 
العراق  يف  حلفائها  دعم  على  قدرتها 

و�سوريا.
اإىل  الأمريكية  ال�سحيفة  ونّوهت 
اأن اأ�سعار النفط اأنهت احلرب الباردة، 
ذلك  يف  ال�سوفيتي  الحتاد  كان  حيث 
ومنتجًا  عظمى  �سيوعية  قوة  الوقت 
على  اقت�ساده  يعتمد  للنفط  اأ�سا�سيًا 
عائدات كل من النفط والغاز. اإىل اأن 
قررت اململكة يف عامي 1986-1985، 
ي�سري  والذي  بالنفط  الأ�سواق  اإغراق 
من  بتوجيهات  جاء  كونه  اإىل  البع�س 
حينها،  وا�سنطن  يف  “ريغان”  اإدارة 
والتي اأدت بدورها اإىل انهيار الأ�سعار، 
يعاين  ال�سوفيتي  القت�ساد  ترك  مما 

من فو�سى كربى.
الرو�سي  القت�سادي  للخبري  و�سبق 
اأن  “ميكننا  كتب:  قد  غايدار  اإيغور 
الحتاد  لنهيار  الزمني  اخلط  نعيد 
 ،1985 �سبتمرب   13 اإىل  ال�سوفيتي 
ال�سعودي  الــبــرتول  ــر  وزي اأعلن  حني 
الأ�ـــســـبـــق، الــ�ــســيــخ اأحـــمـــد بـــن زكــي 
تغيري  قّررت  قد  ال�سعودية  اأن  مياين، 

�سيا�ساتها النفطية ب�سكٍل جذري”.
وتوجه  ــّرة  ــك ال تعيد  ال�سعودية 

�سالحها اإىل رو�سيا
يــعــتــمــد نــ�ــســف الـــدخـــل الــقــومــي 
على  الـــراهـــن  الـــوقـــت  يف  الــرو�ــســي 
انخفا�س  ومع  والغاز،  النفط  عائدات 

دولرًا   40 اإىل  حاليًا  النفط  اأ�سعار 
للربميل، وانخفا�س ال�سعر حتت معدل 
نرى  ــعــام،  ال ــذا  ه مــرتــني  دولرًا   30
ال�سيناريو يتكرر، وكما يظن ميخائيل 
التنمية  وزيــــر  ــب  ــائ ن دميــيــرتيــف، 
القــتــ�ــســاديــة والــتــجــارة الــرو�ــســي 
الت�سخم  قيمة  و�سلت  فقد  ال�سابق، 
م�سبوقة  غــري  اأرقـــام  اإىل  الــبــالد  يف 
ي�سمى  ما  ا�ستنزفت  كما  املا�سي،  العام 
بح�سب  ال�سيادية  الــرثوة  ب�سندوق 

ال�سحيفة.
تاأثر الدول املنتجة للنفط

فــنــزويــال مـــن اأكــــرث الـــــدول الــتــي 
اإذ  النفط  اأ�سعار  بانخفا�س  تــاأثــرت 
قيمة  من   %95 الأ�سود  الذهب  ميثل 
�سادراتها، ومع توقعات �سندوق النقد 
الدويل اأن يبلغ حجم الت�سخم %720 
فاإن فنزويال �ست�سبح تقريبا دولة بال 
اقت�ساد و�سيح�سر الرئي�س الفنزويلي 
اإىل  بــه  تــرمــي  قــد  �سيقة  ـــة  زاوي يف 

الهاوية.
نيجرييا اأي�سا دولة ع�سفت بها اأزمة 
حتت  تقع  الدولة  اأن  ل�سيما  النفط 
“بوكوحرام”  �سغط حماربة جماعة 
وهذا   ، لداع�س  التابعة  الإرهــابــيــة 
اآ�سيا  دول  بع�س  على  ينطبق  اأي�سا 
واأذربيجان  كازاخ�ستان  مثل  الو�سطى 
من  القــرتا�ــس  اإىل  ت�سعيان  اللتني 

�سندوق النقد الدويل.
كبري  ب�سكل  تــاأثــر  اأيــ�ــســا  ــراق  ــع ال
وتراجعت قدرته على حماربة تنظيم 
“داع�س” الإرهابي، يف حني عانت دول 
خليجية كقطر والإمارات من خ�سائر 
من  دولر  مليار   360 بنحو  قـــدرت 
واأكدت  املا�سي،  العام  �سادراتها  قيمة 
�سيوؤدي  الراهن  الو�سع  اأن  ال�سحيفة 
يف  الداخلي  ال�ستقرار  زعزعة  اإىل 
باحلرب  ت�سارك  التي  ــدول  ال جميع 

على �سوريا واليمن .
هل �ستتاأثر ال�سعودية نف�سها؟

بـ”نعم” �ستتاأثر، اأجابت "نيويورك 
يف  املــ�ــســوؤولــني  اأن  والــ�ــســبــب  تاميز" 
ال�سعودية مل يتوقعوا على الإطالق اأن 
تنخف�س اأ�سعار النفط حتت 60 دولرًا 

للربميل، ومل يتوقعوا اأن تفقد البالد 
�سيطرتها على ال�سعر، على الرغم من 
كونها اأكرب منتج داخل منظمة الدول 

امل�سدرة للنفط “اأوبك”.
�سندوق  كــان  الآخــر،  اجلانب  على 
ــد الــــــدويل قـــد حـــــّذر مـــن اأن  ــق ــن ال
ال�سعودية قد تواجه الإفال�س بحلول 
الإنفاق  يف  تتحكم  مل  اإذا   2020 عام 
م�سهد  ففي  منا�سب.  ب�سكل  احلكومي 
التي  ال�سعودية،  ت�سعى  معتاد  غــري 
من  احتياطي  اأكـــرب  �ساحبة  تعترب 
الذهب الأ�سود يف العامل، اإىل اقرتا�س 
اأجنبية  مليارات الدولرات من جهات 

حاليًا، وزادت من خططها التق�سفية.
من  الــعــديــد  ال�سحيفة  وطــرحــت 

ال�سعودي  امللك  قدرة  عن  الت�ساوؤلت 
يف  الإقليمي  الأمن  اأعباء  حتمل  على 
واأنه  الأو�سط، ل�سيما  ال�سرق  منطقة 
الوقت  يف  كبريتني  جبهتني  يــواجــه 
ذاته، وهو ما مل تتمكن منه اأي دولة 

نفطية �سابقًا.
من  اإيران  حتررت  نف�سه،  الوقت  يف 
العقوبات الدولية الأمر الذي ي�سيف 
ال�سوق  يف  للنفط  ــدًا  ــدي ج مــ�ــســدرًا 
العاملي الذي فقدت الريا�س ال�سيطرة 
حالة  من  فيه  ي�سود  ملا  بالفعل  عليه 
عدم ال�ستقرار واملتاعب القت�سادية 
، ويبقى اجلانب الرئي�سي يف  الراهنة 
الق�سية هو كيف تاأّذى ال�سعوديون من 

�سالحهم.
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نف�صها على  اأ�صلحتها  اأخطر  من  ر�صا�صة  تطلق  ال�صعودية  تاميز:  ت���رك نيويورك  ع�����دم  �راء  ال�������ص���ر  ت��ع��ل��م  ه����ل 
م��ف��ت��وح؟!! �امل��ق�����ض  م��ق��ل��وب  ال�صب�صب 

وكالت–
املق�س  لترتكو  وجداتنا  اأمهاتنا  من  كثريا  الأقوال  تلك  ن�سمع 
مفتوح فهو يجلب النكد ، لجتعلو احلذاء مقلوب فهذا خاطىء ل 
يجب فعله واي�سا عند ر�س املنزل وارجائه بامللح فى املنا�سبات عند 
ولدة مولود جديد وعند دخول عرو�سني اىل املنزل وهو بالن�سبه 
جلميع المهات �سىء مقد�س وهام واي�سا عدم كن�س املنزل بالليل 
العلمى  لل�سبب  درايــه  دون  متاما  المهات  متنعه  �سىء  وهو  ابــدا 
وراءه ولكن من خالل العلماء ادركنا ان ما كنا نظنه خرافات لي�س 

بخرافات وامنا هو حقيقه علميه در�سها واكت�سفها العلماء !
اأ�ستطاع العلماء ان يثبتو ان هناك ا�سياء جتلب الطاقه ال�سلبيه 
فى املنزل فمنها ترك احلذاء باملقلوب واي�سا ترك املق�س مفتوح 
فهو يعمل على �سحب الطاقه اليجابيه من اج�سادنا ويقطع هالة 
اأما بالن�سبه اىل  الطاقه املوجوده حولنا وين�سر الطاقه ال�سلبيه 
بالنهار  الكن�س  ان  فوجدو  بالليل  املق�سه  با�ستخدام  الكن�س  عدم 
ينجذب فيه الرتاب نحو �سوء ال�سم�س دائما بينما بالليل فال�سىء 
الكرث حدوثه هو دخول الرتاب اىل �سدورنا ور�س امللح يعمل على 
جذب الطاقه اليجابيه اىل املنزل وقد اكت�سف ان تلك العادات 
اعتنقو  الذين  الفراعنه  من  البدايه  من  كان  م�سدرها  والقاويل 

تلك املعتقدات والتى اكت�سفنا �سحته الآن .

» اأديل « حتقق حلم فتاة مري�صة بطريقة رائعة
على   Tracy Gibney ن�سرت 
جمموعة   ،» تويرت   « على  �سفحتها 
 ،» اأديــل   « الربيطانية  للنجمة  �سور 

خالل زيارتها لطفلتها املري�سة.
اأديل   « النجمة  ا�ستجابة  وجاءت 
« لأمنية هذا الطفلة اإجنليزية، بعد 
اأن قامت والدتها بحملة على مواقع 

التوا�سل الجتماعي، تنا�سد بها اجلميع لي�سل �سوتها اإىل » اأديل 
لهم يف   » اأديــل   « بزيارة  قليلة  اأيــام  بعد  لتفاجاأ  وتــزور طفلتها،   »

املنزل.
اأديل «؛ حيث قامت   « وعربت تراي�سي عن فرحتها ملا قامت به 
النائمة  املري�سة  بابنتها  جتمعها  التي  ال�سور  من  جمموعة  بن�سر 

على ال�سرير.

األ���غ���ت رح��ل��ت��ه��ا �اأ�����ص����اع ج�����واز ���ص��ف��ره 
دب��ي( )ف���الي  م��ن  ع��ل��ى  امل���وت  م��ن  فنجيا 
جنت �سيدة رو�سية وابنها من موت حمتم كان ينتظرهما على منت 
الطائرة املنكوبة )فالي دبي( لتنعي اأربعة من اأفراد عائلتها يف هذه 

احلادثة.
ابنها  مع  املقررة  رحلتها  األغت  قد  )يكاتريينا(  ال�سيدة  وكانت 
الذي  الوقت  يف  ــرية  الأخ اللحظة  يف  املنكوبة  الطائرة  منت  على 
كان يتواجد اأربعة من اأفراد عائلتها على منت الطائرة لتتلقى خرب 

موتهما املفاجئ.
التي  رحلته  اإلغاء  نتيجة  حمتم  موت  من  رو�سي  رجل  جنا  كما 
كانت مقررة مع زوجته ب�سبب �سياع جواز �سفره ليتلقى خربا مفجعا 

بوفاة زوجته التي كانت على منت هذه الرحلة.
يذكراأن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 العائدة ل�سركة 
اأثناء  مار�س/اآذار   19 فجرال�سبت  حتطمت  الإماراتية  دبي  فالي 
حماولتها الهبوط يف مطار ر�ستوف على الدون جنوب رو�سيا ما اأدى 
اإىل م�سرع 62 �سخ�سا مبن فيهم اأفراد طاقمها املكون من 7 اأ�سخا�س.

م��ن  ����ص���ن���وات   8 ب���ع���د 
اإىل  تعود  �صابة  االآالم.. 
احل���ي���اة ب���وج���ه ج��دي��د!
عن  اأمريكية  �سابة  حتدثت  تلفزيونية،  مقابلة  يف 
جتربتها ال�سعبة والتي ا�ستمرت لأكرث من 8 �سنوات وذلك 

بعد تعر�سها حلادث �سري مروع.
وظهرت كلوي طوم�سون البالغة من العمر 19 عاما، يف 
اأملها باحلياة رغم الآلم  برنامج تلفزيوين مبا�سر لتوؤكد 
اإثر  �سنة،   11 عمر  يف  بها  مــرت  قد  كانت  التي  واملحنة 
العظام  كل  تك�سر  اإىل  اأدى  ماأ�ساوي  �سري  حلادث  تعر�سها 

املوجودة يف ج�سدها ووجهها.
وحتدثت ال�سابة عن مراحل العالج الطويلة التي مرت 
بها لرتميم عظامها وجمجمة راأ�سها التي تك�سرت، والت�سوه 
الذي ق�سى على مالحمها ب�سكل كامل؛ ما ا�سطرها للخ�سوع 
للعديد من العمليات التجميلية ل�سرتجاع �سكلها القدمي.

الأمريكية  املطربة  يكفي  يعد  مل  اأنــه  يبدو 
ال�سهرية مادونا، اأن تعري ج�سدها فقط فاأ�سبحت 
تعري يف ج�سد جمهورها اأي�سا، اإذ تواجه مادونا 
موجة انتقادات حادة، بعدما ك�سفت �سدر اإحدى 
جولتها  �سمن  حفل  خالل  امل�سرح،  على  املعجبات 

يف اأ�سرتاليا.
عاما،   57 العمر  من  البالغة  مادونا،  ــارت  واأث
اجلدل بدعوة فتاة يف ال�سابعة ع�سر من عمرها 
التي  الفتيات  نوع  “من  اإنها  قائلة  امل�سرح،  اإىل 
واأ�سافت  موؤخرتها”،  على  �سفعها  يف  تــرغــب 
�سدرها:  وتك�سف  الفتاة  مالب�س  جتذب  اأن  قبل 
نف�س  فعل  ميكنك  جن�سي..  حتر�س  “اآ�سفة.. 

ال�سيء معي”.
اخلمي�س  حفل  يف  ــا،  ــادون م فعلته  مــا  واأثــــار 
حــادة  انــتــقــادات  موجة  بري�سبان،  يف  املا�سي، 
التوا�سل  مــواقــع  وم�ستخدمي  اإعــالمــيــني  مــن 
اأخرى  انتقادات  موجة  بعد  وذلك  الجتماعي، 

اإثر مزاعم عن اأنها كانت ثملة على امل�سرح خالل 
حفل اآخر يف ملبورن.

ل�سبكة  جورجيو  جوزفني  الفتاة  قالت  بينما 
“News 7” الأ�سرتالية اإنها ل ت�سعر باأن تعرية 
توجد  “ل  اأنــه  واأ�سافت  كبرية،  م�سكلة  �سدرها 

نوايا �سيئة، كان جمرد حب ومتعة على امل�سرح”. 
قولها:  الفتاة  ميل” عن  “دايلي  �سحيفة  ونقلت 
�سعرت  قد  كنت  اإن  اأقرر  اأن  فقط  اأنا  حقي  “من 
بالإهانة اأم ل.. ملاذا يفرت�س النا�س اأنني �سعرت 

بالإهانة ب�سبب �سدري اأو ج�سمي؟”.

اأ���ص��رال��ي��ا يف  امل�����ص��رح  ع��ل��ى  ���ص��دره��ا  �تك�صف  ب��ف��ت��اة  تتحر�ض  م��اد�ن��ا 

 By Melissa Mark-Viverito, Speaker of the New
York City Council

 When I began my work as a Council member,
 I arrived with the clear understanding that no
 matter the age, race, ethnicity, gender or sexual
 orientation, all New Yorkers should be at the
 center of the conversations and decisions that
 shape our City. You have to have a say in the
 making of policies because your neighborhoods
 and communities are directly affected. After all,
 who knows the needs of a community better than
the people who live there?

 Today, serving as Speaker of the Council, I am
 committed to listening to diverse New Yorkers like
 you and encouraging them to make their voices
 heard. This is why my colleagues and I are funding
 and aggressively promoting initiatives that bring
more New Yorkers into civic participation.

 Here in New York, residents who are 14 and older,
 regardless of immigration status, can vote in a
 process known as Participatory Budgeting )PB(.
 Through PB, com munity members determine how
 public funds should be spent. Council Members
 join the program by committing $1 million each to
 funding PB projects in their districts, and residents
 propose and vote on projects to improve their
neighborhoods.

 PB was first introduced in 1989 in Porto Alegre,
 Brazil to restore democracy after military rule
 and since then, has caught fire in more cities. I
 am proud to be one of the first Council Members
 to have ushered PB into New York, where we are

Civic Participation Must Be Open to All
  seeing true democracy and inclusion at work.
 Last year’s 51,000 PB participants are evidence
 of this: 60 percent identified as people of color;
 63 percent were female; 10 percent were minors;
 nearly 30 percent reported an annual income of
 $25,000 or below; one in four was born outside
 the United States; 10 percent were noncitizens;
 12,500 had a barrier to voting in regular elections;
 and one in five cast a ballot in a language other
than English.
 Voting in this PB cycle begins on Saturday,
 March 26, when New Yorkers in participating
 Council districts have the opportunity to vote on
 hundreds of projects and decide how to spend
$32 million.
 We’re doing more to boost civic participation.
 Just last week, we facilitated Student Voter
 Registration Day, an annual program initiated
 by Council Member Helen Rosenthal, and we’re
 funding outreach to register 10,000 new youth
 voters.  I strongly encourage all eligible residents
 to register by Friday, March 25— the deadline to
 be able to cast a ballot in New York’s presidential
 primaries on April 19. Any U.S. citizen who is 18
 years old by November 8 and is not serving a felony
 sentence or on parole can vote this year.
 So whether it’s serving as a volunteer or
 voting in PB or in the upcoming elections, get
 involved! These initiatives, among others, are
 the foundation of a democratic partnership that is
 exciting, necessary and that needs you.



لقمان عبد اهلل
�سماها  ما  ال�سعودي  التحالف  اأطلق  اأ�سبوع،  نحو  قبل 
»املرحلة الثانية من اخلطة الأمنية يف عدن«، حيث بداأت 
املجموعات امل�سلحة املوؤيدة له بقتال تنظيم »القاعدة« يف 

منطقة املن�سورة يف املدينة اجلنوبية.
توجه  حقيقة  عن  ت�ساوؤلت  اأثــريت  احلــني  ذلــك  منذ 
قوات »التحالف« وم�سلحيه اإىل حماربة التنظيم املتطّرف 
اجلنوب،  يف  نفوذه  ات�ساع  عن  النظر  غ�ّس  من  �سنة  بعد 
حيث بات ي�سيطر على اأجزاء وا�سعة �سّيقت حتى م�ساحة 
ح�سور القوات الماراتية والعربية التابعة لـ»التحالف«.

ال�سلطة  بني  اأم�س  اأُبرم  جديد  اتفاق  عن  اأنباًء  اأن  اإل 
املحلية يف مديرية املن�سورة وقيادات يف »القاعدة«، اأزال 
مو�سحًا  الطرفني،  بني  املواجهات  خلفته  الذي  اللتبا�س 
مع  امل�سلحة  املواجهة  اإىل  »التحالف«  قــوات  انتقال  اأن 
»القاعدة« غري وارد على الأقل يف الوقت الراهن. ويق�سي 
اأخرى،  مناطق  اإىل  التنظيم  عنا�سر  بان�سحاب  التفاق 
يف  الأمن  حفظ  مهمات  اجلنوبية«  »املقاومة  تتوىل  فيما 

املديرية.
وعلى غرار ما جرى يف املكال قبل نحو �سنة حني ت�سّلمت 
ما  اأبرز  »القاعدة«،  من  حكومية  مرافق  املحلية  ال�سلطة 

جرى يف عدن »التعاون« بني الطرفني اإىل الواجهة.
اأ�سوات القيادات املح�سوبة على »التحالف« قد  وكانت 
عبداهلل  علي  ال�سابق  الرئي�س  اتهام  عن  مدة  منذ  تخّلت 
بـ»ائتالف  معرتفًة  »الــقــاعــدة«،  خلف  بالوقوف  �سالح 
وجود  اأماله  الذي  و»القاعدة«  »التحالف«  بني  ال�سرورة« 
حد  على  �سالح(،  وقــوات  اهلل«  )»اأن�سار  م�سرتك«  »عــدو 
الثقيلة  الأ�سلحة  اأن  اإىل  هــوؤلء  بع�س  واأ�سار  تعبريهم. 
القوات  ت�سليح  جرى  التي  والذخائر  الع�سكرية  والآليات 
اليمنية املوالية لـ«التحالف« بها، و�سلت اأخريًا اإىل اأيدي 
عليها  ا�ستوىل  التي  املرافق  كون  اإىل  اإ�سافة  »القاعدة«، 
اجلنوب  يف  الأهــم  يعد  ماليًا  مــردودًا  وفرت  قد  التنظيم 

اليمني، الأمر الذي فاقم من متدد التنظيم وقّوى بنيته.
على  »التحالف«  �سيطرة  مــن  ال�ستة  الأ�ــســهــر  خــالل 
من  »الــقــاعــدة«  تنظيم  ا�ستفاد  اجلنوبية،  املحافظات 
اجلي�س  �سد  »التحالف«  خا�سها  التي  املعارك  ا�ستمرار 
و»اللجان ال�سعبية« انطالقًا من مناطق اجلنوب التي كان 
على  الكثيف  واحل�سور  املواجهة  يف  احلربة  ــس  راأ� فيها 

اجلبهات مراكمًا من قدرته وانت�ساره.
لـ»التحالف«  والإعالمية  ال�سيا�سية  الأدبيات  وبقيت 
تنظيم  وجــود  تتجاهل  القريب  الأم�س  حتى  وموؤيديه 
»القاعدة« على الأر�س، م�سلطًة ال�سوء على عدو واحد هو 
التنظيم  كون  عن  ومتعاميًة  ال�سعبية«،  و»اللجان  اجلي�س 
ال�سعودية  تتعلم  مل  اجلميع.  على  م�ستقبليًا  خطرًا  ميثل 
مكررًة  والعراق،  اأفغان�ستان  يف  »القاعدة«  مع  جتاربها  من 
التجربة نف�سها يف اليمن برغم الإ�سارات العديدة على اأن 

»القاعدة« هو من ي�ستثمر يف ظل عدوانها.
فيما  »القاعدة«،  تقاتل  اأنها  اإظهار  ال�سعودية  حاولت 
ي�سعب ت�سديق ذلك يف ظل تكليف الإمارات مهمة �سرب 
وقوتها،  حجمها  تفوق  معركة  يف  اجلنوب،  يف  »القاعدة« 
وكان  اهلل«.  »اأن�سار  مواجهة  على  التنظيم  مع  والتالقي 
هذا التالقي قد برز على اأكرث من جبهة من ميدي �سماًل 
اأيام قتالهم يف  اإىل تعز جنوبًا، حيث نعى الطرفان قبل 

املعركة نف�سها غربي املحافظة.
مل تتخذ ال�سعودية قرارًا مبواجهة »القاعدة« لأ�سباب 
اإدارة  يف  املتحكمة  العقلية  وثانيها  فكرية  اأولها  عــدة، 
العدوان امل�سكونة بهواج�س تاريخية و�سيا�سية واإقليمية، 
اإىل جانب ال�ستعالء الذي يعمي ب�سرية قادته عن روؤية 

الأخطار املحدقة بهم.
»الــقــاعــدة«  تنظيم  مبواجهة  قـــرار  اأي  فـــاإن  كــذلــك، 
فك  بعد  العمل  من  الكثري  »التحالف«  يلزم  اجلنوب  يف 
الرتباط، كما اإن اأب�سط مقومات الق�ساء على التنظيمات 
لـ»التحالف«  الداخلي  البيت  ترتيب  ي�ستدعي  املتطرفة 

وال�ستغالل  والــنــزاعــات  الــ�ــســراعــات  تتجاذبه  الـــذي 
التي  ال�ستباكات  نتائج  اأوىل  فكانت  واحلزبي،  املناطقي 
»يافع«  قبائل  ارمتــاء  من  اخل�سية  هو  املن�سورة  �سهدتها 
اأح�سان  يف  اجلنوب(  يف  موؤثرًا  ب�سريًا  خزانًا  تعد  )التي 
»القاعدة«. ويتهم زعيم القبيلة عبد النا�سر بعوه امللقب 
يف  الرحمن  عبد  �سقيقه  قتل  الذي  اليافعي«  همام  بـ»اأبو 
بعالقة  اأيام،  قبل  جوية  ب�سربة  »القاعدة«  مع  املن�سورة 
م�ستقبلية  تاأثريات  له  �سيكون  ما  املتطرفة،  بالتنظيمات 
من  اخل�سية  ظل  يف  اجلنوب،  يف  التحالفات  خريطة  على 
حتول ال�سراع بني قبائل يافع وقبائل ال�سالع على النفوذ 

وحزب  المـــارات  بني  املفتوح  ال�سراع  ويبقى  عــدن.  يف 
ترتيب  من  قويًا  مانعًا  امل�سلمني(  )الخــوان  »الإ�ــســالح« 
جبهة  يف  »التحالف«  قــوى  وتوحيد  الــداخــلــي  الو�سع 
واحدة لقتال التنظيم املتطرف. ول يوجد اأي موؤ�سر على 
الذي  »الإ�سالح«  وجود  مع  التكيف  على  ــارات  الإم قدرة 
ي�ستفيد من التناق�سات بني الأطراف، ف�ساًل عن خالفه مع 
احلراك اجلنوبي بكل ف�سائله، برغم متكنه من ا�ستمالة 
ا�ستمالة قاعدته  النفعية من دون  بامل�سالح  بع�س قادته 

ال�سعبية.
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االأد�ار؟ ي���������وزع  »ال�����ت�����ح�����ال�����ف«  امل�����ن�����������ص�����ورة:  م������ن  »ال������ق������اع������دة«  ان���������ص����ح����اب 

جوي �سليم
اإىل  اهلل«  »اأن�سار  حركة  من  وفد  توجه  اأ�سبوع،  قبل 
اأمنيني  �سعوديني  م�سوؤولني  للقاء  احلدودية  ع�سري  منطقة 
املناطق  ت�سمل  تهدئة  اإىل  التو�سل  مت  حيث  وع�سكريني، 
احلدودية بني البلدين، من املفرت�س اأن تف�سي اإىل تهدئة 
�ساملة يف مرحلة لحقة ت�سع حدًا للحرب ال�سعودية على 

اليمن على م�سارف الذكرى ال�سنوية الوىل لندلعها.
اتفاقًا،  يكن  مل  حدث  ما  اأن  توؤكد  اهلل«  »اأن�سار  م�سادر 
بل جمرد م�ساٍع ل ترقى اإىل م�ستوى الهدنة ال�ساملة بعد. 
ومّت اإطالق �سراح اأ�سري �سعودي برتبة عريف، مقابل �سبعة 

مينيني قب�س عليهم من الداخل ال�سعودي.
على  ال�سعودي  اجلانب  من  اقت�سر  الــذي  اللقاء  وجــاء 
متثيل اأمني وع�سكري، ثمرة ثالثة لقاءات جرت يف م�سقط 
بني اجلانبني ال�سعودي واليمني، اإىل جانب لقاءات الوفد 
اليمني )»اأن�سار اهلل« و»املوؤمتر ال�سعبي العام«( مب�سوؤولني 
املتحدة،  المم  من  م�سوؤولني  جانب  اإىل  واأوروبيني  رو�س 

على مدى الأ�سهر الربعة املا�سية.
املوقف ال�سعودي تغري

املوقف  يف  تغرّيًا  الأخرية  الآونة  يف  اهلل«  »اأن�سار  مل�ست 
ال�سعودي. موؤ�سرات عدة التقطتها احلركة اليمنية، تكللت 

باللقاء احلدودي الذي �سهلت م�ساٍع قبلية انعقاده.
وانعقد اللقاء بـ»�سوء اأخ�سر« من امللك �سلمان وبدفع من 
جناح ويل العهد حممد بن نايف املوؤيد لوقف احلرب، وفقًا 
العائلة  داخل  النق�سام  اأن  اهلل«  »اأن�سار  تعلم  للم�سادر. 
احلاكمة اإزاء احلرب ل يزال م�ستعرًا. هي على يقني من اأن 
»جماعة )ويل ويل العهد( حممد بن �سلمان« تتبّنى قرار 

ا�ستمرار احلرب حتى ا�ستئ�سال احلركة اليمنية.
لكّن م�سوؤولني يف »اأن�سار اهلل« يرون اأن نزول ال�سعودية 
من »عليائها« مل يكن حدثًا عابرًا يف �سياق احلرب. فاململكة 
لت بعد نحو عاٍم اإىل حتمية اجللو�س معها، واإن ب�سكٍل  تو�سّ
بدائي مل يتبلور بعد. يرى م�سدر قيادي يف »اأن�سار اهلل« اأن 
اأ�سبابًا عدة جعلت ال�سعودية تلجاأ اإىل البحث عن حلول، 
�سواء عرب الُعمانيني اأو عرب اللقاءات احلدودية، بدءًا من 
ا�ستمرار  اإىل  و�سوًل  ال�سعودية،  الرا�سي  �سد  العمليات 
فو�سى  يف  البلد  ـــال  اإدخ �سوى  ُتــذكــر  نتائج  بــال  احلــرب 
ناجمة عن انت�سار »القاعدة« و»داع�س« على طول ال�ساحل 

اجلنوبي ويف تعز وماأرب اأي�سًا.
اإن �سغوطًا  القائلة  النظر  »اأن�سار اهلل« وجهة  وترف�س 
اأمريكية على ال�سعودية هي ما �سّرع انعقاد اللقاء. ل يزال 
»متقدمًا«  عـــدّوًا  املتحدة  الــوليــات  يعتربون  احلوثيون 
بع�س  اأن  القيادي  يرى  املنطلق،  هذا  من  ال�سعودية.  على 
جتـــاوزوا  قــد  هــدنــة  اإيــجــاد  نحو  ميلهم  يف  ال�سعوديني 

البي�س  البيت  عــن  �سدر  مــا  �سمعنا  لذلك  الأمــريكــيــني، 
املنال،  بعيد  يزال  ل  ال�سيا�سي  احلل  اأن  عن  اأم�س  من  اأول 
يراها  ت�سوية  عن  را�ــٍس  غري  الأمريكي  اإن  اآخر  مبعنى  اأو 

»غام�سة« حتى الآن.
ترقب وامتناع عن التفاوؤل

اليمني  اجلانب  من  العمليات  توقفت  اأيام،  ثمانية  منذ 
�سد الأرا�سي ال�سعودية، يف مقابل تهدئة �سعودية ت�سمل 
�سعدة واملناطق احلدودية، كذلك توقفت الغارات اجلوية 
»اأن�سار  بح�سب  ثقة«،  بناء  »اإجــراءات  هي  �سنعاء.  على 

اهلل«، ل يزال من املبكر احلكم بنجاحها اأو ف�سلها.
ورغم جمزرة �سوق حجة قبل ثالثة اأيام التي اأّدت اإىل 
مقتل 107 مدنيني، والتي هددت بف�سل التهدئة احلديثة، 
اإىل  التفاهم  ظــل  يف  ال�سوق  ا�ستهداف  القيادي  يرجع 
ال�سراعات داخل »التحالف«، �سراعات �سعودية ــ �سعودية 

و�سعودية ــ اإماراتية.
اهلل«.  »اأن�سار  على  الرتقب  من  حالة  تهيمن  حاليًا، 
ــ اليمني من التفاوؤل بوقف قريب  مينع التاريخ ال�سعودي 
للحرب، ل �سيما اأن اليمنيني معتادون غياب وحدة القرار 
ما  جّل  اأخريًا،  الالفتة  الت�سريحات  كل  ورغم  اململكة.  يف 
ال�سعودي  الأداء  مراقبة  هو  اليوم  اهلل«  »اأن�سار  تفعله 

وخروقات التفاهم، قبل حتديد خطوتها املقبلة.
»اجلذابة«  ال�سعودية  للت�سريحات  ت�ست�سلم  األ  حتاول 
عن نهاية و�سيكة للحرب، ول لكالم الرئي�س امل�ستقيل عبد 
ربه من�سور هادي عن »ال�سراكة يف ال�سلطة من دون اإق�ساء 
اأو تهمي�س اأي فئة« )بعدما كان يرّدد اأن احلرب لن تتوقف 
اإىل جبال مّران يف �سعدة(. ويجدد  قبل عودة احلوثيني 
الذي  الرجل  قرار  انعدام  على  التاأكيد  احلركة  م�سوؤولو 
التفاهم  بنية  اأعلموه  الذين  ال�سعوديني  امل�سوؤولني  اأجاب 
مع »اأن�سار اهلل« قبيل انعقاد اللقاء احلدودي بالقول: »اأنا 

معكم وخلفكم يف كل ما تريدونه«.
ل مفاو�سات قبل التهدئة ال�ساملة

من  مقبلة  جــولــة  انــعــقــاد  عــن  احلــديــث  يكرث  وفيما 
�ستكون  اأنها  �سحافية  معلومات  رّجحت  قريبًا،  املفاو�سات 
يف الكويت التي زارها املبعوث الدويل ا�سماعيل ولد ال�سيخ 

وهادي قبل اأيام.
الفيتو  هــو  رئي�سي  ل�سبب  الــكــويــت  اخــتــيــار  ــي  ــاأت وي
ال�سعودي على �سلطنة عمان التي تعّدها الريا�س »منحازة 

للحوثيني«.
اإل اأن »اأن�سار اهلل« توؤكد اأن حدوث هذه اجلولة يتوقف 
على نتائج التهدئة. »ل مفاو�سات قبل وقف �سامل لإطالق 
اجلولتني  قبيل  احلركة  رّددتها  التي  الالزمة  هي  النار«، 
وقف  على  التفاهم  اأن  املرة  هذه  اجلديد  لكن  املا�سيتني، 

النار مل يعد بوا�سطة الأمم املتحدة، بل مبحادثات مبا�سرة 
مع الريا�س. »اإذا اقتنعت ال�سعودية بوقف احلرب وتعميم 
ف�سن�سهد  الأخــرى،  املناطق  ما جرى على احلدود على كل 
مفاو�سات يف دولة عربية«، يقول القيادي يف »اأن�سار اهلل«، 
الأمر الذي يقلل من احتمال انعقاد اجلولة يف نهاية ال�سهر 

اجلاري مثلما ورد يف و�سائل الإعالم اخلليجية.
توؤكد  التفاو�س،  من  مقبلة  جولة  اأي  م�سمون  وعــن 
»اأن�سار اهلل« اأن ال�سعوديني يعلمون اأن القرار الدويل 2216 
قرار  اإىل  اللجوء  يجب  واأنه  للتطبيق،  اأر�سيه  لديه  لي�س 

دويل اآخر.
يف الوقت الراهن، حتاول ال�سعودية اليحاء بـ»ا�ست�سالم 
بنزع  لقيامهم  اإعالمها  و�سائل  يف  ــرّوج  ت اإذ  احلوثيني«، 
اأنباء عن اإدخالها  الألغام من �سعدة، واإذللهم حني تن�سر 
حمافظ  نفاه  الــذي  الأمــر  �سعدة،  اإىل  م�ساعدات  قافلة 

�سعدة حممد جابر عو�س اأول من اأم�س ب�سكل قاطع.
ولكن رغم هذه املحاولت، من الوا�سح اأن الريا�س ت�سعى 
اإىل متهيد اأر�سية حتى يف اإعالمها لنهاية قريبة. ما يعزز 
�سهدتها  التي  املعركة  عن  خرب  اأي  غياب  هو  الظّن  هــذا 
ع�سري ليل اأول من اأم�س، حني �سّن اجلي�س ال�سعودي هجومًا 
اجلي�س  قبل  من  اإف�ساله  قبل  الربوعة  منطقة  ل�ستعادة 
و»اللجان ال�سعبية«. غياب التغطية يوحي باتفاق �سمني 

على الإم�ساك اإعالميًا مبناخ التهدئة احلدودية.
امليدان يعاك�س الريا�س

ولكن م�سكلة اأ�سا�سية تقلل من اإمكانية ذهاب ال�سعودية 
التي  الع�سكرية  التوازنات  هي  قريبًا،  النهاية  اإعالن  اإىل 
ل تزال باملجمل يف كفة »اأن�سار اهلل«. اخلرق الذي حدث 
اأ�سابيع يف منطقة نهم، �سرقي �سنعاء، والذي اتخذه  قبل 

»معركة  اقــرتاب  عن  للحديث  منطلقًا  اخلليجي  العــالم 
معاجلته  من  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  متّكن  �سنعاء«، 
قبل اأيام بعد ا�سرتداد املناطق التي ا�ستطاعت جمموعات 
»ال�سالح« ال�سيطرة عليها مب�ساعدة طائرات »التحالف«. 
لتحقيق  املحروقة  ــس  الر� �سيا�سة  اعتمد  ــري  الأخ هــذا 
الذين  املقاتلني  من  الهائل  العدد  عن  ف�ساًل  اخلــرق،  هذا 
اأزعجنا، ولكنه مل  مت تدريبهم يف ماأرب. »ما جرى يف نهم 
الو�سول  للقيادي. فقبل  لنا«، وفقًا  ي�سكل تهديدًا حقيقيًا 
قبائل،  ثالث  مواجهة  امل�سلحني  على  كان  العا�سمة،  اإىل 
هي بني ح�سي�س، وبني حارث، واأرحب، التي توؤيد اجلي�س 

و»اللجان«، بينما ينح�سر فيها ح�سور »الإ�سالح«.
معظم  على  و»اللجان«  اجلي�س  ي�سيطر  التي  تعز  يف  اأما 
و�سول  فور  وحلفاوؤه  »الإ�سالح«  حترك  فقد  مديرياتها، 
اأي  يف  له  مكان  حجز  اإىل  م�سارعًا  تفاهمات،  عن  الأنباء 
مديريات  ثالث  على  �سيطرتهم  امل�سلحون  ب�سط  اتفاق. 
العالم  و�سائل  لّدعاء  كافيًا  كان  ما  وهو  تعز،  مدينة  يف 
اخلليجية »فك احل�ساء عن تعز« يف �ساعات قليلة. يوؤكد 
�ساركوا  و»داع�س«  »القاعدة«  اأن  اهلل«  »اأن�سار  يف  القيادي 
ووقعت  املعركة،  هــذه  يف  »ال�ــســالح«  جانب  اإىل  بكثافة 
جرائم �سحل ومتثيل باجلثث بّينت ال�سور ومقاطع فيديو 

اأن رايات »داع�س« كانت تظللها.
اعتاد »الإ�سالح« ردود فعل من هذا النوع، حني ي�ست�سعر 
ذو  »الإخـــواين«  احلــزب  ــق.  الأف يف  يلوح  �سيا�سيًا  حاًل  اأن 
اأن يغيب عن �سيغة احلكم  النفوذ الكبري يف اليمن يخ�سى 
اإىل  ر�سائل  ليوجه  فر�سة  اأي  يغتنم  هو  لذلك  املقبلة، 

الريا�س مفادها »اأننا �سنكون جزءًا من اأي ت�سوية«.

�صاملة ت��ه��دئ��ة  ق��ب��ل  م��ف��ا����ص��ات  ال  اهلل«:  »اأن�����ص��ار 

Good Afternoon -- STORY PITCH

 Would you be interested in covering the NYC
 Summer Youth Employment program. We are
 currently taking applications, youth between the
 ages of 14 - 24 have until April 15 to apply to get a
summer paid job.. ) see press release below(

  The Summer Youth Employment Program, now in
 its 53rd year,  has become a ”rite of passage“ for many
 New Yorkers who got  their first job through the
  program and have moved on to successful careers.

  The program started  back in 1963 and has become
 a model nationwide. NYU and UPENN conducted
 studies that show  SYEP lowers incarceration rates
 among youth as well as mortality rates and it
 increases school attendance. There are countless
 New Yorkers who got their first job through this
 program and are now success stories, such as
 DYCD’s  Commissioner Bill Chong. As a teenager
 in 1973, through SYEP, Commissioner Chong’s  first
 job was cleaning up empty lots in Chinatown under
 the auspices of the Two Bridges Neighborhood
  Council. That summer job not only taught  him
 work ethics but also positively affected the career
 choices he has made in  his life, by exposing him to
 the concept of public service. Please let me know if
you are interested in covering.
cid:image002.jpg@01D17309.E8E22650
 DYCD NOW ACCEPTING APPLICATIONS
 FOR CITY’S SUMMER YOUTH EMPLOYMENT
PROGRAM )SYEP(;
 STAR OF ”SHARK TANK“ AND SYEP ALUMNI
 DAYMOND JOHN RECORDS PUBLIC SERVICE
 ANNOUNCEMENTS FOR YOUNG PEOPLE
AND EMPLOYERS
 City residents ages 14-24 have until Friday, April 15
to apply for summer job lottery at www.nyc.gov/
dycd
 Employers interested in supporting NYC’s youth
 employment programs can visit NYC Center for
Youth Employment’s website at www.nyc.gov/cye
 NEW YORK – New York City Department of
 Youth and Community Development )DYCD(
 Commissioner Bill Chong today announced that
 applications are open for the 2016 Summer Youth
 Employment Program )SYEP( from Tuesday, March
 1 through Friday, April 15, 2016. SYEP is the nation’s
 largest summer youth employment initiative, and
 since 1963 has provided New York City young
 people between the ages of 14 and 24 with up to six
 weeks of entry-level experience at worksites in all
 five boroughs. Participants are selected by lottery
 for the program, which runs from July 5 through
August 13.
 ”The Summer Youth Employment Program has
 become a rite of passage for many New Yorkers
 who got their first job though the program and
 have moved on to successful careers,“ said DYCD
 Commissioner Bill Chong. ”My first job and love of
 public service are the result of SYEP, which taught
 me work ethic and positively affected the career
 choices I have made. Through SYEP, younger
 youths and those who have never worked before
 learn the importance of showing up on time and
 working with other people. For old teens and young
 adults, it’s about lining up the work experience and

careers in which they are interested.“
 ”Summer affords a critical opportunity for students
 to get hands-on experience, cultivate their skills
 needed to succeed in the workplace, and identify their
 interests. This program offers a wonderful opportunity
 for teens to gain the tools needed to succeed after
 graduation,“ said NYC Schools Chancellor Carmen
 Fariña. ”This is a great way for students to stay engaged
 and keep learning during the summer months, and I
strongly encourage them to apply.“

  ”Providing NYC youth with a summer job or
internship doesn’t just open a door of opportunity—
 it also strengthens the homegrown talent pool from
 which employers can hire. It is a critical way that we
 can prepare our youth, our businesses and our City to
 compete in the 21st century economy,“ said Gabrielle
 Fialkoff, senior advisor to the Mayor and director of
 the Mayor’s Office of Strategic Partnerships. ”We
 urge young people across our City to take a valuable
 first step toward a successful career by applying to the
 Summer Youth Employment Program this year. And
 we ask employers across our City to get in touch with
 the NYC Center for Youth Employment to learn how
 they can support these young workers today—and
help build the workforce of tomorrow.“
 ”Last year, our Center for Youth Employment was
 proud to help DYCD in offering a record number of
 summer jobs and internships through SYEP. This
 summer, we’re aiming to build on that success and
 continue our system’s growth toward supporting
 100,000 youth work opportunities per year across all
 programs serving youth,“ said David Fischer, executive
 director of the NYC Center for Youth Employment.
 ”In addition to creating more opportunities, our
 commitment is to craft work experiences that both
 provide immediate value to both youth and employers,
 and put our young people on a path toward sustained
employment and career success.“
 As part of the effort to reach as many young people,
 families and employers as possible, DYCD has
 partnered with the star of ABC’s ”Shark Tank,“
 Daymond John. The entrepreneur has recorded public
 service announcements )links at bottom of this press
 release( to engage youth and increase employment
 opportunities for young people in the private sector.
 John grew up in Hollis, Queens, and was an SYEP
participant in the 1980s.

 ”Getting your foot in the door at a young age and
 being heard is the first step in business. It played an
 important role in my professional growth, but more
 importantly as person,“ said Daymond John. ”That is
 why I joined forces with DYCD and their program.
 It is an amazing entry point for New York City youth
 to get involved in business and discover themselves in
ways they have not imagined.“

 SYEP participants are compensated for their work at
 thousands of diverse worksites, including government
 agencies, hospitals, summer camps, nonprofits, small
 businesses, law firms, museums, sports enterprises
 and retail. Specialized programming for disabled,
 foster care, runaway/homeless and court-involved
 young people are also available. SYEP also offers
 workshops on job readiness, career exploration and
 financial literacy, and opportunities to continue
 education and social growth. Ladders for Leaders is
 an employer-paid internship component of SYEP for
youth aged 16-21.

 ”The Summer Youth Employment Program was
 an important outlet for me as a teenager eager to
 gain some work experience at a young age. It set a
 precedent for me that resonates till this day with my
 chosen career path,“ said Riggs Morales, Atlantic
 Records VP of A&R and Artist Development. ”SYEP
 provided me with the type of work experience that
 prepared me for the bigger job opportunities that were
 soon to come as a teenager gearing up for the future.

 It’s an important entry point for anyone interested
in developing strong, long term work ethic.“
 ”SYEP gave me my first introduction into the
 workforce at the tender age of 14. This program
 helped me build key experiences and skills that were
 important as a young adult for my resume,“ said
 Patricia Robinson, Director of Operations, Emmis
 Communications/Hot 97, WBLS, WLIB. ”If it
 weren’t for SYEP, I would not have challenged my
 own potential. I hold SYEP in very high regards,
 and will continue to advocate its importance to
workforce development.“
 Last May, Mayor de Blasio, First Lady Chirlane
 McCray and the Mayor’s Fund to Advance New
 York City launched the NYC Center for Youth
 Employment, a public-private initiative charged
 with helping to expand the City’s employment
 services for young New Yorkers, including SYEP.
 The Center for Youth Employment’s specific goal is
 to support 100,000 unique work-related experiences
 each year, including high-quality summer jobs,
 career exposure, skills-building, and supportive
 mentorships, by 2020. In collaboration with
 City agencies, employers and other stakeholders,
 the Center for Youth Employment is focused on
 increasing private sector involvement in these
 programs as well as evaluating the City’s youth
 workforce system as a whole, with an eye toward
expanding effective programs and filling in gaps.
 Last summer, a record 54,263 young people were
 employed in more than 9,000 worksites throughout
 the five boroughs. With the support of the Center
 for Youth Employment, the City more than doubled
 the number of Ladders for Leaders internships
 )1,035( and opportunities for young people who are
 homeless, court-involved or in foster care )2,078(.
 Through first-time partnerships with companies
 like AOL, Pandora and Medidata, more than 200
 Ladders for Leaders positions were created in the
tech industry, up from just 44 slots in 2014.
 Studies show that SYEP improves school attendance,
 offers new skills, reduces incarceration rates and
 keeps teens and young adults safe—including youth
who wouldn’t otherwise have access to paying jobs.
 Youth can apply online or at a participating
 community-based organization during the
 application period. Worksites interested in
 providing jobs have until Friday, May 13, 2016 to
 apply. Online applications for both are available
 on the DYCD website. Updates will also be posted
 to DYCD’s Facebook, Twitter and Instagram sites.
 For more information, call 311 or DYCD Youth
Connect )1-800-246-4646(.
 Employers looking to support New York City’s
 youth employment programs, including SYEP,
 should go to the Center for Youth Employment’s
 website. Interested employers can also email the
 Mayor’s Fund at fund@cityhall.nyc.gov for more
information.
View Dayond John’s SYEP Youth PSA.
View Daymond John’s SYEP Employer PSA.
View or download the 2015 SYEP Annual Summary.
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Deputy Press Secretary
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وا�سنطن ـ )اأ ف ب( – هناأ الرئي�س 
المريكي باراك اوباما اليرانيني 
وهو  النريوز  بعيد  احتفلوا  الذين 
بعد  فار�سية  �سنة  راأ�س  عيد  اول 
اليراين،  النووي  التفاق  توقيع 
عن  ليعرب  الفر�سة  منتهزا 
خمتلف”  بـ”م�ستقبل  متنياته 

للبلدين.
متوز/يوليو  يف  طهران  ووقعت 
املا�سي مع �ست قوى كربى من بينها 
تعهدت  اتفاقا  املتحدة،  الوليات 
ن�ساطاتها  تقلي�س  مبوجبه  ايران 
عقوبات  رفع  مقابل  النووية 
والدول  املتحدة  المم  فر�ستها 
�سادرات  ذلك  يف  مبا  الغربية 

النفط احليوية للبالد.
متلفزة  ر�سالة  يف  اوباما  وقال 
ع�سية  ن�سرت  اليرانيني  اىل 
عام،  “كل  الفار�سية  ال�سنة  راأ�س 
بو�سفي رئي�س انتهز هذه املنا�سبة 
مبا�سرة  اتوجه  كي  الربيع،  امل 
كيف  لرنى  اليراين  ال�سعب  اىل 
ميكن فتح نافذة جديدة وعالقات 

جديدة بني بلدينا”.
الفار�سي  العام  مبنا�سبة  وا�ساف 
البدء  على  �سهرين  بعد  اجلديد 
“الن،  النووي  التفاق  بتطبيق 

فان  عقود،  منذ  الوىل  للمرة 
م�ستقبال جديدا ممكن”.

حول  “التفاق  ان  اوباما  واو�سح 
النووي مل يهدف ابدا اىل حل كل 
فالوليات  البلدين  بني  النزاعات 
اي�سا خالفات عميقة  لها  املتحدة 

مع احلكومة اليرانية”.
اذا كانت هناك  “لكن حتى  وتابع 
حكومتينا  بني  جدية  خالفات 
با�ستمرار  الن  نتحدث  فكوننا 
فهي  عقود،  منذ  الوىل  للمرة 
موا�سيع  حلل  ونافذة  منا�سبة 

اخرى”.

جازما  اعتقد  “هكذا،  وا�ساف 
تو�سيع  نوا�سل  ان  بامكاننا  انه 
المريكيني  بني  العالقات 
بني  والعالقات  واليرانيني”. 
قطعت  وايران  املتحدة  الوليات 

منذ العام 1979.
ر�سالته  المريكي  الرئي�س  وختم 
قائال “مبنا�سبة عيد الربيع هذا، 
عيد النريوز، الذي �ستحتفلون به 
مع عائالتكم، امتنى لكم ال�سعادة 
ان  وامل  والزدهار  وال�سحة 
تتو�سع اكرت العالقة بني ال�سعبني 

المريكي واليراين”.

وكالت
وانة  بلدة  اهايل  والت�سكيك  القلق  من  م�ساعر  تتنازع   
الواقعة على منحدر �سد املو�سل، ازاء تقارير تتحدث عن 
احتمال انهيار ال�سد ب�سكل مفاجىء ما قد يوؤدي اىل غرق 

بلدتهم بالكامل خالل دقائق.
العراقي  الرئي�س  عهد  يف  �سيد  الذي  املو�سل  �سد  ويعاين 
املهند�سني  بنيوية دفعت  م�سكلة  ال�سابق �سدام ح�سني من 
يف  �سد  “اخطر  بانه  و�سفه  اىل  المريكي  اجلي�س  يف 

العامل” يف تقرير ن�سر يف 2007.
ب�سكل  ال�سد  حل�سو  اآلية  ان�ساء  امل�سكلة  هذه  وحتمت 
ا�سمنتية.  مبواد  اليوم  يف  �ساعة   24 مدى  على  متوا�سل 
لكن اعمال ال�سيانة توقفت بعد الهجوم الذي �سنه تنظيم 
الدولة ال�سالمية يف املنطقة يف حزيران/يونيو 2014. 
وعلى الرغم من ا�ستعادة القوات احلكومية للمنطقة، مل 

ت�ستانف اعمال ال�سيانة ب�سرعة وبفاعلية.
وتقع وانة على بعد حواىل ع�سرة كيلومرتات اىل اجلنوب 
يف  للخطر  تعر�سا  والكرث  البلدات  اقرب  وهي  ال�سد،  من 

حال حدوث انهيار.
اندفاع  اىل  �سيوؤدي  املو�سل  �سد  انهيار  ان  خرباء  ويقول 
ارتفاعها  ي�سل  قد  التي  املياه  من  املكعبة  المتار  ماليني 

اىل اكرث من 15 مرتا.
ال�سبوع  تقريرا  بغداد  يف  المريكية  ال�سفارة  وا�سدرت 
اجل  من  املياه  من  املو�سل  �سد  بافراغ  فيه  او�ست  املا�سي 
التقرير  ودعا  �سخ�س.  مليون  ون�سف  مليون  نحو  حماية 
بني  وتكريت  املو�سل  مدينتي  �سكان  ابتعاد  �سرورة  اىل 

خم�سة اىل �ستة كلم عن �سفتي نهر دجلة ليكونوا باأمان.
التي  وانة  يف  طبيعي  ب�سكل  احلياة  تتوا�سل  الن،  حتى 
م�ساهدة  وميكن  �سخ�س.  الف  ع�سرة  حواىل  فيها  يعي�س 
حقول  يف  ترعى  والبقار  املنازل،  خارج  يلهون  الطفال 

ممتدة على جانب نهر دجلة.
بقلق  تتابع  التي  املحلية  بال�سلطات  الهايل  بع�س  ويثق 
العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س  مكتب  حتذيرات 

والقوات المريكية.
ويقول فا�سل ح�سن خلف )52 عاما(، وهو موظف حكومي 
ما زال يتذكر فرتة بناء ال�سد يف ثمانينات القرن املا�سي 
يقولون  الذين  العراقيني  اخلرباء  على  نعتمد  “نحن 
�سجة  جمرد  وهي  ال�سد،  انهيار  من  خماوف  هناك  لي�ست 

اعالمية”.
ـ ــ “لن نتمكن من النجاة”ـ 

لكن ب�سري ا�سماعيل )63 عاما(، وهو �ساحب حمل جتاري 
قلقا  يعي�س  طفال،   13 عن  م�سوؤول  ا�سرة  ورب  وانة  يف 
حقيقيا. ويقول “اذا كان ال�سد �سينهار، عليهم ان يبلغوننا 

مبغادرة املنطقة )…( م�ستحيل ال يقولوا لنا”.
بقلق  عاما(   31( �سعيد  زيد  احلكومي  املوظف  وي�سعر 
من  جدا  خائفون  نحن  اكذب،  “لن  بدوره  ويقول  اكرب. 

يفكرون  الهايل  من  “كثريون  ويتابع  لل�سد”.  انهيار 
برتك منازلهم والذهاب اىل اقليم كرد�ستان” القريب من 

حمافظة نينوى.
وي�سيف �سعيد، وهو ينظر مع جمموعة من ا�سدقائه اىل 
نفعل،  ماذا  ندري  “ل  ال�سد،  يقع  النهر حيث  مياه  م�ستوى 
من  ونخاف  وال�سد خلفنا  ت�سلنا،  امامنا ومدافعهم  داع�س 

انهياره”.
يف  �سر�س  هجوم  بعد  ال�سالمية  الدولة  تنظيم  و�سيطر 
�سمال  يف  وا�سعة  مناطق  على   2014 حزيران/يونيو 
املو�سل لفرتة حمدودة قبل ان ت�ستعيد  العراق بينها �سد 
الب�سمركة  قوات  وتتوىل  املنطقة.  احلكومية  القوات 

الكردية حماية ال�سد حاليا.
عقدا  احلايل  ال�سهر  بداية  العراقية  احلكومة  ووقعت 

من �سركة “تريفي” اليطالية بقيمة تناهز 300 مليون 
وقوع  منع  بهدف  ال�سد  على  ترميم  باعمال  للقيام  دولر 

كارثة.
�سريعا  العمال  هذه  تبداأ  ان  حمليون  م�سوؤولون  ويتوقع 
ذوبان  تزايد  مع  ال�سد  و�سع  حول  القلق  ت�ساعد  ب�سبب 
خزان  يف  املياه  من�سوب  وارتفاع  القادمة  اليام  يف  الثلوج 

ال�سد.
ويوؤمن ال�سد املياه والكهرباء اىل الق�سم الكرب من منطقة 
م�ساحات  لري  يخزنها  التي  املياه  ت�ستخدم  كما  املو�سل، 

وا�سعة يف حمافظة نينوى.
حم�سن  ال�سد  مدير  يقول  ال�سائد،  القلق  من  الرغم  وعلى 
“بعد حترير ال�سد من �سيطرة داع�س، قمنا  ح�سن معاون 

بفح�س ال�سا�سات وتبني عدم تعر�سها لي خطر”.
الذي  المريكي  للجي�س  التابع  الهند�سي  الفريق  وبح�سب 
“�سد  فان  ال�سد”،  ا�سا�سات  يف  تاآكل  “حدوث  عن  حتدث 

املو�سل اكرث �سدود العامل خطورة”.
بت�سريع  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س  واأمر 

الجراءات ملعاجلة اخللل بعد التحذيرات المريكية.
“حتى  يقول  �سالح  حممد  علي  وانة  ناحية  مدير  ان  ال 
طوارىء  خطة  او  ر�سمية  حتذيرات  اي  توجد  ل  الن 

)…( المور ت�سري ب�سكل طبيعي”.
“لكن اذا انهار ال�سد، لن نتمكن النجاة باي حال  وي�سيف 

من الحوال” .

www .ghorbanews .com

31 اعالنات FRIDAY , MARCH 25 . 2016   / Vol . 6 - Issue 234

www .ghorbanews .com

FRIDAY , MARCH 25 . 2016   / Vol . 6 - Issue 234تقارير30

اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�سم 30% على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�سال 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

ب���ل���دة ع���راق���ي���ة ت��ع��ي�����س ع���ل���ى م���ن���ح���در اخ���ط���ر ����س���د يف ال���ع���امل

قالت  وكالت:  ـ  وا�سنطن 
البعثة المريكية لدى المم 
ت�ساند  وا�سنطن  اإن  املتحدة 
املغرب  طرحها  التي  اخلطة 
ملنح اقليم ال�سحراء الغربية 
اخلطة  معتربة  ذاتيا،  حكما 
م�سداقية.” وذات  “واقعية 

عرب  البعثة  تعليق  وياأتي 
تغريدة يف تويرت و�سط خالف حمتدم بني الرباط واملنظمة الدولية، ح�سب 

ما قالت “بي بي �سي”.
املا�سي  ال�سبوع  يف  مون  كي  بان  املتحدة  لالمم  العام  المني  املغرب  واتهم 
ا�ستخدام  وانتقد  ال�سحراء،  ال�سراع حول  فيما يخ�س  بالتخلي عن احلياد 
ان�سحاب  بعد  ال�سحراء  املغرب لقليم  “الحتالل” لو�سف �سم  لعبارة  بان 

ال�ستعمار ال�سباين عام 1975.
�سحب  املتحدة  المم  احلايل  ال�سبوع  من  �سابق  وقت  يف  امر  املغرب  وكان 
ال�سحراء  يف  ال�سالم  حلفظ  بعثتها  يف  العاملني   84 الـ  املدنيني  موظفيها 
“غري  اإنها رد على تعليقات بان  الغربية )مينور�سو( يف خطوة قال املغاربة 

املقبولة.”
وقال كورتي�س كوبر الناطق با�سم البعثة المريكية اىل املنظمة الدولية 
وذات  وواقعية  جادة  املغربية  الذاتي  احلكم  خطة  “نعترب  تغريدته  يف 

م�سداقية، فهي متثل منحى قد ي�ستجيب لتطلعات ال�سحراء الغربية.”
ن�ساط بعثة  �ستوا�سل دعم  املتحدة  الوليات  اأن  امل�سوؤول المريكي  وا�ساف 
عليها  ت�سرف  التي  ال�سالم  وعملية  الغربية  ال�سحراء  يف  املتحدة  المم 

املنظمة الدولية.
يذكر ان اخلالف الذي ن�سب اخريا مع المني العام يعد ا�سواأ خالف من نوعه 
لعقد وقف  الدولية  املنظمة  1991 عندما تو�سطت  الطرفني منذ عام  بني 

لطالق النار لنهاء احلرب التي كانت دائرة يف القليم اآنذاك.
الالجئني  ال�سهر احلايل مع�سكرات  �سابق من  زار يف وقت  بان كي مون  وكان 

ال�سحراويني يف جنوب �سرقي اجلزائر.
القليم  يف  عام  ا�ستفتاء  باجراء  ال�سحراوية  بولي�ساريو  جبهة  وتطالب 
م�ستعدة فقط  اإنها  التي تقول  الرباط  الذي ترف�سه  لتقرير م�سريه، المر 

ملنح القليم حكما �سبه ذاتي.
وكان الناطق با�سم المني العام قال يوم اجلمعة اإنه ا�سيب بخيبة امل ازاء 
اخفاق جمل�س المن يف اتخاذ موقف قوي يف اخلالف بني بان واملغرب حول 

ال�سحراء الغربية.

مبنح املغرب  خطة  “ت�ساند   وا�سنطن 
ذاتيا” حكما  ال��غ��رب��ي��ة   ال�����س��ح��راء 
م�سداقية وذات  “واقعية  “وتعتربها 

الي�����ران ج����دي����دا  “م�ستقبال”  ي��ت��م��ن��ى   اوب����ام����ا 
وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة مب��ن��ا���س��ب��ة ع���ي���د ال���ن���روز

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