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اقراأ يف هذا العدد

مع��اناة امل�ص���ريني 
والنار الت�راب  بني 

لها؟ ي�صتجيب  من  اليمني  ال�صعب  واأمل  ا�صتغاثة  �صرخة 

 ال��ي��م��ن��ي��ون
وامل�����������وت
ت������واأم������ان

 ف����وري����ن ب��ول��ي�����ص��ي:
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 وال���ع���رب ي��ت��ق��رب��ون..
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خمت�سر مفيد

اإن انح�شار م�شاركة املفكرين العرب عن جماالت 
البحث العلمي والفكري. يجب اأال يجعلنا ن�شكك 
للمفكرين  االإبداعية  واالإمكانات  بالقدرات 
العربي  املجتمع  واأبناء  خا�ص،  ب�شكل  العرب 
عموم  يف  ال�شيا�شية  فال�شلطات  عام.  ب�شكل 
عن  امل�شوؤولة  كامل  تتحمل  العربية،  البلدان 
الفردي  الفكري  الدعم للإبداع  انخفا�ص حجم 
وجتاهل  تهمي�ص  عن  واأي�شًا  واملوؤ�ش�شاتي.  منه 
املهاجرين  اأعداد  ارتفاع  وعن  واالإبداع.  ز  التميُّ
من املفكرين واملبدعني. اأي اإنها طاردة للعقلنية 
ونابذة لكافة اأ�شكال التفكري العلمي واالإبداعي، 
املعرفية  الفجوة  ات�شاع  يف  اأي�شًا  وت�شاهم 
العامل  دول  وبني  بيننا  والعلمية  واحل�شارية 

املتطور.
يف االإطار املذكور ي�شكل االنفتاح الكوين و�شرعة 
لتلقح  مهمًا  جمااًل  املعلومات،  وانتقال  التوا�شل 
اإمكانية  على  يدلل  ما  وارتقاءها.  العقول 
التقارب الكوين الأ�شكال التفكري، وجتاوز حواجز 
ال  لكنه  ال�شيا�شية.  ال�شلطات  ت�شعها  ومعيقات 
ثورة  على  تطورًا  االأكرث  الدول  هيمنة  ُيلغي 
اإىل  اإ�شافة  الرقمية  واالت�شاالت  املعلومات 

جماالت اأخرى خمتلفة.
اجلهادية  املجموعات  تفكري  اآليات  كانت  واإذا 
اأحادية  عقائدية  تفكري  لبنية  احلاملة 
اأكرث  اأحد  ت�شكل  عليها،  واملحمولة  تكفريية، 
تطرف  من  ن�شهده  ما  فاإن  خطورة.  امل�شادر 
و�شراعات عقائدية ع�شبوية وظيفية. يرتبط 
واآليات  مرجعيات  اأواًل:  منها:  متعددة  بعوامل 
ثانيًا:  اجلهادية.  املجموعات  تفكري  واأمناط 
عن  الناجمة  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأو�شاع 
القهرية.  ال�شيا�شية  اأنظمتنا  ا�شتغال  اآليات 
ثالثًا: �شيا�شات دولية واإقليمية تت�شم بالفو�شى 
والتناق�ص والعنف. ويزيد من املخاطر ال�شابقة 
يف  يجري  ملا  تنظر  ودولية  اإقليمية  اأطرافًا  اإن 
دولنا العربية من منظور وظيفي يربط التخلف 
العقل  بجوهر  والعنف  والتطرف  والتع�شب 

العربي االإ�شلمي وبنيته.
رئي�س �لتحرير
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رنا حربي
بقيادة  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ع��دوان  الثانية  ال��ذك��رى  يف   
يف  الدولية  املنظمات  اأجمعت  اليمن،  على  ال�شعودية 
اأن االأطفال هم اأكرث ال�شحايا ت�شررًا  تقاريرها على 
العاملية  احل��رب  منذ  االأ�شواأ  االن�شانية  »االأزم��ة  من 

الثانية«
روؤية  الكرمي  عبد  اإبراهيم  يتوقعه  كان  ما  اآخ��ر 
االأول،  ميلدها  عيد  من  يومًا   15 قبل  زينب،  ابنته 
ج�شدًا هامدًا حتت جثث مكد�شة من االأطفال داخل 
ثلجة املوتى يف م�شت�شفى الثورة العام، يف العا�شمة 

اليمنية، �شنعاء.
»يوم 16 رم�شان عام 2015، عند ال�شاعة الواحدة 
بعد منت�شف الليل... كّنا نائمني ب�شلم، وفجاأة حتّول 
بيتنا الفقري اإىل جحيم. �شراخ زوجتي، نريان م�شتعلة، 
وجوه ال اأعرفها، دخان اأ�شود، و�شوت ابنتي تناديني«، 
يقول عبد الكرمي ل�»االأخبار«، متذكرًا اأحداث الليلة 
التي حرمته �شواريخ العدوان ال�شعودي فيها »فرحَة 
يف  ابنه  وتركت  زوجته  واأقعدت  زينب،  اأي  عمره«، 
مني  اأخذوا  ثواٍن،  »بب�شع  وي�شيف:  نف�شية.  �شدمة 
مدفونة  زينب  راأيت  ب�شرعة.  حدث  �شيء  كل  قلبي. 
بالكامل حتت الركام، ثّم على فرا�ص املوت واالأطباء 
يف  وبعدها  الكهربائية،  بال�شدمات  اإنعا�شها  يحاولون 
الثلجة... راأيت حبيبتي التي اأخاف عليها من ن�شمة 

الهواء حتت الرتاب«.
�شورة عبد الكرمي وهو يغمر ابنته يف كفنها االأزرق 
اإىل  وو�شلت  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  اجتاحت 
ل�شحايا احلرب من  رمزًا  اليوم  زينب  لت�شري  العاملية، 
االأطفال يف اليمن. فمنذ 26 اآذار 2015 حتى اليوم، 
قتل ما ال يقل عن 2568 طفًل وُجرح اآالف اآخرون، 
على مراأى وم�شمع من العامل، الذي مل يحرك �شاكنًا 
العربي«  »التحالف  يرتكبها  التي  االنتهاكات  اإزاء 

بقيادة ال�شعودية. وبعد �شنتني من الق�شف واحل�شار، 
بدعم ع�شكري من الواليات املتحدة واململكة املتحدة، 
حتّذر املنظمات احلقوقية من اأنَّ 82 يف املئة من �شكان 
اإىل  بحاجة  االأو�شط،  ال�شرق  يف  فقرًا  االأ�شد  البلد 
اإن�شانية، يف وقت يعاين فيه اأربعة من كل  م�شاعدات 
خم�شة مينيني انعدام االأمن الغذائي، بح�شب »برنامج 

الغذاء العاملي«.
املجتمع  فئات  على  بثقله  ال�شراع  األقى  وبينما 
الذين  االأط��ف��ال،  ف���اإنَّ  ك��اف��ة،  العمرية  و�شرائحه 
العبء  يتحملون  ال�شّكان،  من  املئة  يف   50 ميثلون 
للطفولة«  املتحدة  االأمم  »منظمة  اأعلنت  اإذ  االأكرب، 
)يوني�شف(، اأن »طفًل مينيًا واحدًا على االأقل ميوت 
واأمرا�ص ميكن  التغذية  �شوء  ب�شبب  كل ع�شر دقائق 
اليمن:  »اأط��ف��ال  بعنوان  تقرير  يف  منها«،  الوقاية 
التي  املنظمة،  وبح�شب  الن�شيان«.  دائرة  يف  �شقوط 
حتت  ميني  طفل  مليون   2.2 ف��اإّن  باالأطفال،  ُتعنى 
�شن اخلام�شة يعانون �شوء التغذية احلاد، بينهم نحو 
ن�شف مليون يطاولهم �شوء التغذية »احلاد ال�شديد« 
 200 اإىل  »ت�شل  كبرية  زي��ادة  يف  وذل��ك   ،)SAM(
2014«، ما ينذر ب�»خطر وقوع  يف املئة مقارنة بعام 

البلد يف جماعة«.
الر�شمي  املتحدث  قال  »االأخبار«،  اإىل  حديث  ويف 
با�شم وزارة ال�شحة اليمنية، عبد احلكيم الكحلين، 
االأط��ف��ال  ل��دى  التغذية  �شوء  م��ع��دالت  »ت��زاي��د  اإن 
وتدهور الو�شع ال�شحي مرتبطان بالعدوان ال�شعودي 
املبا�شر، اإذ اإنَّ الغارات ا�شتهدفت اأكرث من 50 يف املئة 
اأو  تنتج  التي  املرافق  وكذلك  ال�شحية،  من�شاآتنا  من 
تخزن اأو توزع الب�شائع للمدنيني، ف�شًل عن ا�شتهداف 
وم�شتودعات  م�شانع  منها  االقت�شادية،  املن�شاآت 
جتارية ومزارع، وكذلك احلال مع حمطات الكهرباء«.
اأنَّ  اإىل  ووت�����ص«  رايت�ص  »هيومن  منظمة  وت�شري 

واملن�شاآت االقت�شادية  امل�شانع  الهجمات على  »جممل 
يتعّمد  التحالف  يكون  اأن  من  خماوف  تثري  االأخ��رى 
االإنتاجية«،  اليمن  بقدرات  ممكن  �شرر  اأكرب  اإحلاق 
»التحالف«  اأن  الدولية«  العفو  »منظمة  اأّك��دت  فيما 
اأغلقت  التي  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  ق�شف 
املئات منها، ومن �شمنها م�شت�شفى كانت تديره منظمة 
العنقودية  بالقنابل  ا�شُتهدف  ح��دود«  بل  »اأط��ب��اء 

االأمريكية.
تقول  ال���ذي  ال�شحي،  ال��ن��ظ��ام  ت��ده��ور  ظ��ل  ويف 
املنظمات اإنه »على حافة االنهيار«، هناك 10 مليني 
 7.4 بينهم  اإن�شانية،  م�شاعدات  اإىل  بحاجة  طفل 
ال�شعب  من  بات  �شحية  رعاية  اإىل  بحاجة  مليني 
»املركز  عن  �شادرة  اإح�شائية  ووفق  عليها.  احل�شول 
اآالف  ت�شعة  فقد  والتنمية«،  للحقوق  ال��ق��ان��وين 
احل�شار  ب�شبب  حياتهم  األ��ف��ًا   75 اأ�شل  من  مري�ص 
على مطار �شنعاء، يف وقت انعدم فيه �شتون �شنفًا من 
املدير  اأّك��ده  ما  هذا  ال�شوق.  من  ال�شرورية  االأدوي��ة 
ال�شحي  واالإع��لم  للتثقيف  الوطني  ل�»املركز  العام 
�شّلم،  ال�شلم  عبد  ال�شحة،  وزارة  يف  وال�شكاين« 
االأدوية  بع�ص  يف  كبريًا  �شحًا  »هناك  اأنَّ  على  م�شددًا 
واالأمرا�ص  ال�شرطانية  االأورام  بعلج  اخلا�شة  مثل 
 500 من  اأكرث  هناك  وال�شغط...  كال�شكري  املزمنة 
األف مري�ص بالف�شل الكلوي ال يجدون خدمات غ�شل، 
وهم مهددون باملوت يف اأي حلظة«. واأ�شاف �شّلم، يف 
حديث اإىل »االأخبار«، اأنَّ االأدوية تدخل البلد »اإّما 
بالتهريب اأو بفر�ص ر�شوم جمركية م�شاعفة، ما اأّدى 

اإىل ارتفاع اأ�شعارها الأكرث من ال�شعف«.
باالإ�شافة اإىل الق�شف واحل�شار، واجهت منظمات 
واالإم�����دادات  ال��غ��ذاء  اإي�����ش��ال  يف  �شعوبات  دول��ي��ة 
الطبية، كان اآخرها ما تعر�شت له منظمة بريطانية 
اليمن  يف  قتلوا  االأطفال  من  كبريًا  »ع��ددًا  اأنَّ  اأعلنت 
من  امل�شاعدات  �شفن  ال�شعودي  التحالف  منع  ب�شبب 
املنظمة:  واأ�شافت  احلديدة«.  ميناء  اإىل  الو�شول 
واالأطفال  الكولريا،  وباء  تف�شي  مع  تتعامل  »فرقنا 
و�شوء  وامل��لري��ا  واحل�شبة  االإ�شهال  يعانون  الذين 
التغذية، مع االأدوية ال�شليمة كل هذا ميكن علجه، 
من  مينعنا  ال�شعودية  تقوده  ال��ذي  التحالف  ولكن 

الدخول... هذا بب�شاطة اأمر ال يغتفر«.
اإذ  اأخرى، مل ت�شلم املدار�ص من العدوان،  من جهة 
دمرت  منها   1470 اأبوابها،  مدر�شة  األفي  نحو  اأُغلق 
ع�شكرية  ُثَكن  اإىل  بع�شها  حتولت  فيما  ت�شررت،  اأو 
اأو ملجئ للنازحني. ووفق »يوني�شيف«، هناك مليونا 
يوؤكد  ال�شياق،  ه��ذا  يف  اليوم.  امل��دار���ص  خ��ارج  طفل 

املدير العام لل�شحة املدر�شية يف �شنعاء، علي مرغم، 
يف  وه��م  اأ�شيبوا  اأو  »قتلوا  االأط��ف��ال  من  العديد  اأن 
طريقهم من املدر�شة واإليها«، مذكرًا بالتلميذة اإ�شراق 
التي قتلت يف غارة على  11 عامًا،  العمر  البالغة من 

مدر�شتها مطلع العام اجلاري.
وكانت »هيومن رايت�ص ووت�ص« قد اأعلنت يف كانون 
االأول املا�شي مقتل وجرح عدد من االأطفال يف غارة 
ل�»التحالف« على مدر�شة �شمال اليمن، ودعت  جوية 
غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة،  ل��لأمم  العام  االأم��ني 
اخلا�شة  العار«  »قائمة  اإىل  »التحالف«  اإع��ادة  اإىل 
امل�شلحة،  النزاعات  يف  االأط��ف��ال  �شد  باالنتهاكات 
كي  ب��ان  ال�شابق  العام  االأم��ني  تراجع  بعدما  وذل��ك 
مون، حتت ال�شغط والتهديد، عن اإدراج اململكة العام 

املا�شي.
الورق  و�شول  منع  »احل�شار  اأن  اإىل  مرغم  واأ�شار 
طباعة  ن�شتطع  مل  وب��ال��ت��ايل  اليمن،  اإىل  واحل���رب 
ال  التي  املدار�ص  »حتى  اأن  م�شيفًا  املدر�شية«،  الكتب 
الكتب  ا�شرتجاع  نظام  وتتبع  الطلب  ت�شتقبل  تزال 
1.4 مليون طفل  ملا يزيد على  التلميذ، ال تت�شع  من 

نزحوا من مناطقهم هربًا من اال�شتباكات والق�شف«.
ووجد بع�ص الطلب، الذين اأجربوا على االبتعاد 
اإىل  م�شطرين  اأنف�شهم  النزاع،  ب�شبب  مدار�شهم  عن 
لدى  بع�شهم  ُجّند  فيما  الت�شول،  اأو  عمل  عن  البحث 
اأو دفع بهم  امل�شلحة )خا�شة يف اجلنوب(،  االأطراف 
من  اأكرث  اأن  اإىل  االأرق��ام  ت�شري  اإذ  ر،  الُق�شّ زواج  نحو 
18 عامًا، مقارنًة  جَن قبل بلوغهن  ُيَزوَّ ثلثي الفتيات 

ب�%50 منهن قبل ال�شراع.
»يوني�شيف«  با�شم  املتحّدث  حّذر  ال�شياق،  هذا  ويف 
يف اليمن حممد االأ�شعدي يف ات�شال مع »االأخبار«، من 
اأن هناك »جيًل كامًل مهدد باالنحراف اإذا مل يلتحق 
باملدر�شة«، م�شريًا اإىل اأن العلم مل يعد اأولوية، اإذ اإنَّ 
وباعت  مدخراتها  كل  ا�شتنفدت  اليمنية  »العائلت 
حاجات  توفر  لكي  االأم��وال  واأقرت�شت  منازلها  اأثاث 

اأطفالها من طعام و�شراب«.
قتلوك؟  ماذا  با�شم  قتلوك؟  ملاذا  ابنتي  يا  »زينب 
با�شم الدين با�شم ال اإله اال اهلل حممد ر�شول اهلل؟«، 
وي�شيف:  ح��دي��ث��ه،  نهاية  يف  ال��ك��رمي  عبد  ي�����ش��األ 
�شخ�شيات  معي  توا�شلت  زينب،  �شورة  انت�شار  »بعد 
زوج��ت��ي،  �شيعاجلون  اإن��ه��م  وق��ال��وا  ال�����ش��ع��ودي��ة،  يف 
�شرط  واحل���رب،  والفقر  اجل��وع  من  ابني  وينقذون 
اأيدي  على  تعز  يف  قتلت  ابنتي  اأن  واأّدع��ي  اأك��ذب  اأن 

احلوثيني…«.

رائعا  رج��ا  ترامب  ي��راه  للدماء  متعط�ش  ديكتاتور  ال�صي�صي  نيوز:  فوك�ش 

�صمنت اذا  دارف����ور  م��ن  يوناميد  بعثة  �صحب  ت��وؤي��د   وا�صنطن 
ال�صودان غ��رب  املدنيني  حماية  و  العنف  اع��م��ال  وق��ف   اخل��رط��وم 

اأطاح  وح�شي  ع�شكري  “ديكتاتور 
يف  دميقراطيا  املنتخب  برئي�شه 
من  اأكرث  قتل   ،2013 عام  انقلب 
و�شجن  واحد،  يوم  يف  متظاهر   800
منذ  املن�شقني  من  االآالف  ع�شرات 
ذلك  من  الرغم  وعلى  ال�شلطة،  توىل 
يف  ترامب  دونالد  الرئي�ص  ا�شتقبله 
موقع  بداأ  هكذا   .“ االأبي�ص  البيت 
عن  للحديث  تقريره  نيوز”  “فوك�ص 

زيارة ال�شي�شي اإىل وا�شنطن.
تقرير  يف  االأمريكي  املوقع  واأ�شاف 
زيارة  اأول  هذه  اأن  وطن  ترجمته 
لوا�شنطن  ال�شي�شي  بها  يقوم  ر�شمية 
على  الأنه  وذلك  مل�شر،  كرئي�ص 
املتحدة  الواليات  اأن  من  الرغم 
م�شر  اإىل  طويلة  فرتة  منذ  تنظر 
كحليف ا�شرتاتيجي حيوي يف ال�شرق 
اأوباما رف�ص  الرئي�ص  اأن  اإال  االأو�شط، 
امل�شري  الرئي�ص  مقابلة  قاطعا  رف�شا 
ب�شاأن املخاوف من االنتهاكات اخلطرية 
قوات  ارتكبتها  التي  االإن�شان  حلقوق 
يف  مبا  ال�شي�شي،  عهد  خلل  االأمن 
اجلماعي  واالحتجاز  التعذيب  ذلك 
لل�شحفيني،  الق�شري  واالختفاء 
والنا�شطني،  االإغاثة،  وعمال 
حادثة  ويف  واالإ�شلميني،  والطلب، 
من  طالب  اختطف  جدا،  �شنيعة 
العمر  من  يبلغ  اإيطاليا  يف  الدكتوراه 
القاهرة، وتعر�ص  28 عاما يدر�ص يف 
للتعذيب والقتل فيما يعتقد الكثريون 
الدولة  اأمن  قوات  قبل  من  هجوم  اأنه 

امل�شرية.
اأن  هو  يهمه  ما  كل  لرتامب  وبالن�شبة 
اأن  يبدو  مبا  قام  قا�ص  قائد  ال�شي�شي 
ترامب يعتقد اأنه عمل مت�شدد ملحاربة 
اأقرب  اأحد  وهو  م�شر،  يف  االإرهاب 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  اإ�شرائيل  حلفاء 
و�شرح ترامب لل�شحفيني يوم االإثنني 
عقب اجتماعه مع ال�شي�شي “اإننا نتفق 
اأن  فقط  اأريد  االأمور،  من  الكثري  على 
اأي  هناك  كان  حال  يف  اجلميع  اأعلم 
ال�شي�شي،  الرئي�ص  خلف  اأننا  يف  �شك 
�شعب  و�شع  يف  رائع  بعمل  قام  لقد 

للغاية”.
وذكر املوقع اأن ال�شي�شي مار�ص العنف 
وحول  املعار�شة،  اأ�شكال  جميع  �شد 
القول  ميكن  لل�شرطة  دولة  اإىل  م�شر 
اإليه يف  اأي �شيء ينظر  اأ�شواأ من  باأنها 
مبارك،  ح�شني  ال�شابق  الرئي�ص  عهد 
 2011 االإطاحة به يف عام  الذي مت 
بعد 30 عاما من احلكم، وعلى كل ذلك 
ملحاربة  جيد  بعمل  ال�شي�شي  يقم  مل 
االإرهاب، كما اأن نهج الرئي�ص ال�شي�شي 
يف مكافحة االإرهاب جعل االأمور اأ�شواأ، 
 ،2013 يوليو   3 ويف  اأف�شل،  ولي�ص 
للقوات  رئي�شا  كان  الذي  ال�شي�شي  قام 
اأطاح  بانقلب  امل�شرية  امل�شلحة 

حممد  دميقراطيا  املنتخب  بالرئي�ص 
مر�شي.

ال�شي�شي  بداأ  تقريبا،  الفور  وعلى 
جميع  من  املعار�شة  على  يق�شي 
املتظاهرون  اأقام  وعندما  االأطراف، 
يف  �شلميا  اعت�شاما  ملر�شي    املوالون 
يوم  بالقاهرة  العدوية  رابعة  �شاحة 
احتجاجا   ،2013 اأغ�شط�ص   14
قوات  قتلتهم  مبر�شي  االإطاحة  على 
 813 ال�شي�شي  قتل  حيث  ال�شي�شي، 
منذ  و�شجن  واحد،  يوم  يف  متظاهرا 
�شخ�ص  األف   40 من  اأكرث  احلني  ذلك 
االإخوان  جماعة  �شد  حملة  يف 

وغريهم من املعار�شني ال�شيا�شيني.
اإىل  �شراحة  التكتيكات  هذه  وتهدف 
م�شوؤول  وقال  املعار�شة،  من  احلد 
اإجراءات  عدة  اتخذنا  ” لقد  م�شري 
النا�شطني  ح�شول  عدم  ل�شمان 
متكنهم  وعدم  للتنف�ص  م�شاحة  على 
العديد  اإغلق  مت  كما  التجمع،  من 
اأماكن  من  وغريها  املقاهي  من 
اعتقال  مت  حني  يف  االجتماعات، 

بع�شهم لتخويف الباقني” .
وقال تقرير �شادر عن املجل�ص االأملاين 
بعد حملة قمع  للعلقات اخلارجية: 

كبري  تغيري  حدث  رابعة،  �شاحة  يف 
وكثافة  وال�شلوك  التمرد  خطاب  يف 
�شردها  يف  وكذلك  العمليات،  وحجم 
بع�ص  اأن  حتى  واأهدافها،  العام 
الع�شكري  االنقلب  عقب  اجلهاديني 
امل�شلحة  القوات  قتال  يرى  اأ�شبح 

�شرورة ملحة.
يف  اجلهاديون  تعهد   ،2014 عام  ويف 
ذلك  ومنذ  لداع�ص  بالوالء  �شيناء 
اإرهابية  حملة  التنظيم  قاد  احلني 
امل�شرية،  احلكومة  �شد  دموية 
التي  القمعية  ال�شي�شي  وا�شتجابة 
التي  العائلت  اآالف  طرد  �شملت 
من  اجلهاديني  تدعم  اأنها  يف  ي�شتبه 
ووفقا  التمرد،  قمع  يف  ف�شلت  ديارهم 
ال�شيا�شية  للدرا�شات  االأهرام  ملركز 
العمليات  عدد  بلغ  واال�شرتاتيجية، 
 2014 عام  يف  م�شر  يف  االإرهابية 
نحو 1665 عملية، ويف الربع االأخري 
عمليات   104 وقعت   ،2016 عام  من 

اإرهابية يف جميع اأنحاء البلد.
اإ�شقاط  مت   2015 اأكتوبر   31 ويف 
طائرة ركاب رو�شية فوق �شمال �شيناء 
ال�شيخ،  �شرم  منتجع  من  اإقلعها  بعد 
مما اأدى اإىل مقتل 213 �شخ�شا واأعلن 

يف  داع�ص  لتنظيم  تابعون  م�شلحون 
�شيناء م�شوؤوليتهم عن العملية.

القمع  اأن ترامب قد خلط بني  ويبدو 
الناجح لل�شي�شي للمن�شقني ال�شيا�شيني، 
مع  امل�شلمني،  االإخوان  جماعة  مثل 
حماوالته غري الفعالة واملكثفة ن�شبيا 
ملحاربة االإرهابيني الفعليني، حيث قد 
ال�شرد  تعزيز  يف  فعل  ال�شي�شي  �شاعد 
جادل  عقود  مدى  وعلى  اجلهادي، 
ال�شبيل  هو  العنف  باأن  اجلهاديون 
بالدكتاتوريني  للإطاحة  الوحيد 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  الرا�شخني 
ا�شتيلءه  ال�شي�شي  بداأ  عندما  لذلك 
البلد، واأطاح مبر�شي،  الع�شكري على 
و�شرع يف الق�شاء ب�شدة على املعار�شة 
من اأي نوع ازدادت عمليات اجلهاديني.
من  اأنه  نيوز  فوك�ص  واختتم 
الواليات  دعم  م�شاعفة  خلل 
يقاتل  ال  ترامب  لل�شي�شي،  املتحدة 
اأيديولوجية االإرهاب الراديكايل، بل 

يجعل االأيديولوجية اأكرث قوة.

االأمم املتحدة- اأ ف ب- اأعلنت الواليات املتحدة انها 
�شتوافق على �شحب بعثة حفظ ال�شلم امل�شرتك بني 
االأمم املتحدة واالحتاد االفريقي )يوناميد( اذا ما 
برهنت اخلرطوم انها قادرة على وقف اعمال العنف 
وحماية �شكان هذا االقليم الواقع يف غرب ال�شودان 

والذي ي�شهد حربا اهلية منذ 2003.
وطلبت الواليات املتحدة واالحتاد االفريقي اعادة 
يف  �شنوات   10 منذ  املنت�شرة  يوناميد  ببعثة  النظر 

االقليم والتي تبلغ تكلفتها مليار دوالر �شنويا.
وقالت ال�شفرية االأمريكية لدى االمم املتحدة نيكي 
هايلي اأمام جمل�ص االأمن الثلثاء “رمبا ل�شنا بحاجة 

اىل 17 الف جندي ملواجهة هذه التحديات”.
املتحدة  االمم  تبداأ  الن  بحاجة  “نحن  وا�شافت 
با�شتخدام اأدوات جديدة. ونحن بحاجة الأن مت�شي 

احلكومة ال�شودانية قدما”.
ان�شحاب  انه قبل  االأمريكية على  ال�شفرية  و�شددت 
عملية  تدعم  ان  اخلرطوم  على  يجب  يوناميد 
وان  دارفور  يف  النزاع  انهاء  اإىل  الرامية  ال�شلم 

حتمي املدنيني وان متنع اعمال العنف يف االقليم.
وقالت هايلي “ال يكفي ان تعد احلكومة بانها �شتفعل 

ذلك. نحن بحاجة الأدلة”.
و”يوناميد” التي يبلغ قوامها حواىل 20 الف جندي 
و�شرطي من اكرث من 30 بلدا تنت�شر يف دارفور منذ 
عام 2007 وتعترب بني اكرب بعثات حفظ ال�شلم يف 

العامل.
عن   2003 يف  دارفور  اندلع يف  الذي  النزاع  وا�شفر 
مقتل 300 الف �شخ�ص وت�شريد 2،5 مليون اخرين 

من منازلهم وفقا لتقارير االمم املتحدة.

ح���������������وار م������������ع...
�شل�شلة من احلوارات مع املع �شباب اجلالية العربية،والتي تتمتع ب�شمعة ح�شنة علميا ،واول مقال يل 

علي جريدة غربة نيوز التي ت�شدر يف امريكا وعمان يف ذات الوقت.
 ووقع االختيار علي �شاب من ابناء اجلالية ،اال وهو الطبيب/رمزي حبيب جودة �شاحب املركز 
اأحمد مديرة املركز،وبداأت  ال�شيدة /اأمنية  البايريدج -بربوكلني-،وتقابلت معه ومع  الطبي مبنطقة 
من  ي�شمل  ،وم��ا  الطبي  باملركز  تعريفي  منه  طلبت  ج��ودة،وال��ذي  حبيب  الطبيب/رمزي  مع  احل��وار 
تخ�ش�شات،ملا تخدم اجلالية العربية ،فقال يل بداية من ا�شتقبال املري�ص لدينا موقف خا�ص ل�شيارات 
املر�شي،لدينا نظامني ال�شتقبال املر�شي ،االول نظام الطواريء،وهو منف�شل عن اال�شا�شي مبعني اأن له 
اأن اليتعار�ص مع النظام  اأن يزول االآمل،علي  اطباوؤه املخت�شني والذين يولون االهتمام الكامل به ايل 
العادي ،الذي يكون فيه املري�ص قد مت ت�شجيل ا�شمه وميعاده م�شبقا،ويدخل لروؤية طبيبه املخت�ص يف 

ميعاده بدون تاأخري.
 وعن تخ�ش�شات املركز قال �شيادته:لدينا جمع التخ�ش�شات ،واي�شا اأكفاأ االطباء،ونقبل جميع انواع 

التاأمني من االخوة العرب واجلن�شيات االخري اي�شا.
 لدينا اي�شا ق�شم لزراعة ال�شعر،واأزالة ال�شعر الزائد،وتفريز الدهون لتخ�شي�ص الوزن،،واأحدث اآلة 
اآثار  احلبوب،وازالة  وكذا  والوجه  العيون  حتت  ال�شوداء  والبقع  والتجاعيد  الوجه  من  ال�شعر  الآزالة 
اأي حروق اأو جروح بكافة انحاء اجل�شم،وتتم العملية التجميلية يف غ�شون دقائق،وبدون اأمل،واأي�شا 
�شد اجللد حتت الذقن)اللغد(واي�شاجتميل اجل�شم خا�شة ال�شيدات يف منطقة البطن والرتهلت التي 
تظهر علي ج�شمها بعد الوالدة،ويتم كل ذلك باآلة الليزر التي ميتلكها املركز فقط دون �شائر العيادات 

الطبية االخري.
جهاز  منتلك  اأننا  اأ�شيف  اأن  يل  فقالت  املركز  �شائر  عن  املركز  مديرة  اأحمد  /امنية  ال�شيدة   �شاألت 

ال�شيلوليت الآزالة ال�شحوم التي تظهر علي ج�شم ال�شيدات ومنها الق�شاء علي ترهل �شدور ال�شيدات.
 وعن تكاليف هذه العمليات التجميلية قالت اأن التاأمني اليغطي هذا ،وللراغب، اأن يح�شل علي قر�ص 
العمليات  بهذه  القيام  �شارة خا�شة مبن يريد  املركز فقط،وهناك مفجاآت  الفائدة عن طريق  خمف�ص 

التجميلية عن طريق املركز.
          نحن نتحدث جميع اللغات ،واأهل ومرحبا بكم.

احل��رب �صحايا  ال��ي��م��ن...  اأط��ف��ال 



عن  تقريرا  االأمريكي   ” بولي�شي  “فورين  موقع  ن�شر 
 69 بعد  اأنه  اإىل  م�شريا  والعرب،  اإ�شرائيل  بني  العلقة 
الو�شع  يزال  ال  والنفي،  واال�شطهاد  االحتلل  من  عاما 
العام للفل�شطينيني على االأر�ص قامتا، اإن مل يكن اأ�شواأ من 
املقاطعة  اأخرى حققت حركة  ناحية  ولكن من  ذي قبل، 
و�شحب اال�شتثمارات والعقوبات تقدما كبريا يف ال�شنوات 
االقت�شادية  املقاطعات  ت�شجيع  خلل  من  االأخرية 
هذه  �شاعدت  وقد  الإ�شرائيل،  والثقافية  واالأكادميية 
احلملت رفيعة امل�شتوى على اإقناع ال�شركات وامل�شتثمرين 

الدوليني الرئي�شيني باخلروج من ال�شوق االإ�شرائيلية..
اأن  وطن  ترجمته  تقرير  يف  االأمريكي  املوقع  واأ�شاف 
الكثريين يف اأوروبا يطالبون على طول الطريق نيوزيلندا 
مثل  العربي  اخلليج  دول  بينما  اإ�شرائيل،  عن  باالنف�شال 
االجتاه  يف  تراجعت  اأن  يبدو  املتحدة  العربية  االإمارات 
االإمارات  �شاركت  املا�شية  االأيام  خلل  حيث  املعاك�ص، 
تدريبات  وهي   ،2017 “اإنيوهو�ص  يف  املتحدة  العربية 
ع�شكرية م�شرتكة مع القوات اجلوية من اليونان واإيطاليا 
املرة  هي  هذه  ولي�شت  واإ�شرائيل،  املتحدة  والواليات 
جانب  اإىل  االإماراتيون  الطيارون  فيها  يطري  التي  االأوىل 
االإ�شرائيليني، حيث يف العام املا�شي �شاركت دولة االإمارات 
“العلم االأحمر” التي  اأي�شا يف مناورات  املتحدة  العربية 
جرت يف والية نيفادا، ويقال اأنه ت�شارك بها اأي�شا يف هذا 

العام.
اإ�شرائيل يتجاوز  مع  االإمارات  اأن تعاون  اإىل  املوقع  ولفت 
اأن�شاأت   ،2015 عام  يف  حيث  املتعددة،  التدريبات  هذه 
العربية  االإمارات  يف  لها  دبلوما�شية  بعثة  اأول  اإ�شرائيل 
املتحدة من اأجل متثيل نف�شها يف الوكالة الدولية للطاقة 
لها،  مقرا  ظبي  اأبو  من  تتخذ  التي  )اإيرينا(،  املتجددة 
املكتب  هذا  اأن  على  االإماراتية  اخلارجية  وزارة  و�شددت 
الدولية  الوكالة  بها  تقوم  التي  االأن�شطة  على  يقت�شر 
للطاقة الذرية، واأن تاأ�شي�شها ال ميثل تغيريا يف ال�شيا�شة 
العربية  االإمارات  دولة  ترف�شه  ما  وهو  اإ�شرائيل،  جتاه 

املتحدة.
حماولة  اإ�شرائيل  اأيدت   2009 عام  يف  اأنه  اإىل  وبالنظر 
االإمارات العربية املتحدة �شد اأملانيا لت�شبح مقرا للوكالة 

اأن �شيا�شة  الوا�شح متاما  الدولية للطاقة املتجددة، فمن 
واإن  الواقع،  يف  حتولت  قد  املتحدة  العربية  االإمارات 
تقدم  اأن  جدا  امل�شتبعد  ومن  ر�شمي،  غري  ب�شكل  ذلك  كان 
االإمارات  دولة  من  م�شبقة  �شمانات  دون  دعمها  اإ�شرائيل 
العربية املتحدة. كما اأنه على الرغم مما تدعي االإمارات 
العربية املتحدة، فمن املرجح اأن هذه البعثة الدبلوما�شية 
لها  علقة  ال  اأن�شطة  يف  ت�شارك  �شوف  التقليدية  غري 
يف  الفجوة  ت�شييق  على  تعمل  و�شوف  اإيرينا،  بوكالة 
االت�شاالت بني البلدين، وبالنظر اإىل اأن اإ�شرائيل �شاركت 
يف جت�ش�ص وا�شع �شد حليفها االأول، فمن املوؤكد اأن البعثة 
االإ�شرائيلية يف اأبو ظبي لن ترتدد يف تقدمي ما ال يقل عن 
يف  يتاآمرون  الذين  املو�شاد  لعملء  الدعم  من  النوع  هذا 

االإمارات العربية املتحدة.
وعلوة على ذلك، فاإن التجارة بني البلدين �شرية، ووفقا 
التحتية  البنية  هيئة  قامت   ،2012 عام  �شدر  لتقرير 
الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة بعقد �شفقات 
وي�شمل  االإ�شرائيلية،  ال�شركات  من  العديد  مع  جتارية 
اأغت،  �شركة  مع  دوالر  مليون   800 بقيمة  عقدا  ذلك 

االأعمال  لرجل  ومملوكة  �شوي�شرا  مقرها  �شركة  وهي 
االإ�شرائيلي ماتي كو�شايف.

للمراقبة  �شامل  اآي” نظاما  “فالكون  �شفقة  اأتاحت  كما 
وحقول  اال�شرتاتيجية  التحتية  البنية  حلماية  واالأمن 
ك�شف  حيث  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  النفط 
تطري  خا�شة  طائرة  اأن  االأو�شط  ال�شرق  لبيانات  حتليل 
عمان،  يف  ق�شري  توقف  مع  ظبي  واأبو  اأبيب  تل  بني  �شرا 
ومقرها  بريفاتاير  هي  الطائرة  تدير  التي  ال�شركة  واأن 
اأن ماتي كو�شايف هو ال�شيف  يف جنيف، لذلك فمن املمكن 
العربية  االإمارات  دولة  يزور  الذي  ال�شري  االإ�شرائيلي 

املتحدة.
جتري  اإ�شرائيل  مع  ال�شرية  العلقات  هذه  اأن  ويعتقد 
الهارب  الفل�شطيني  القيادي  دحلن،  حممد  مب�شاعدة 
دولة  يف  املنفى  يف  يعي�ص  حيث  فتح  حركة  من  واملف�شول 
2011، ويعمل حاليا  االإمارات العربية املتحدة منذ عام 
م�شت�شارا اأمنيا لويل العهد االإماراتي حممد بن زايد، كما 
الفل�شطينية  ال�شيا�شة  يف  غام�شة  �شخ�شية  دحلن  اأن 
اإ�شرائيل،  مع  والتعاون  املايل  بالف�شاد  الكثريون  ويتهمه 

خلفا  دحلن  يف�شل  ليربمان  اأفغيدور  اأن  اإىل  وبالنظر 
يف  هو  دحلن  اأن  جدا  املرجح  من  يبدو  عبا�ص،  ملحمود 
العربية  االإمارات  دولة  بني  االأ�شا�شية  ال�شلة  الواقع 

املتحدة واإ�شرائيل.
مع  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  نفذت  االآن  وحتى 
الو�شطاء  عرب  ال�شفقات  من  الكثري  بهدوء  اإ�شرائيل 
درجة  احلكومة  يعطي  وهذا  املبا�شرة،  غري  واملعاملت 
من  اخلطرية  االنتقادات  لتجنب  املعقول  االنكار  من 
ويف  الفل�شطينية،  الق�شية  يوؤيد  الذي  االإماراتي  ال�شعب 
العربية  االإمارات  دولة  كانت  لو  كما  يبدو  نف�شه  الوقت 
املتحدة ت�شري برباعة اإىل �شعبها واإىل املنطقة اأن تطبيع 
اأن  فحقيقة  بالفعل،  وبداأ  قادم  اإ�شرائيل  مع  العلقات 
 2017 اإينيوهو�ص  �شارة  على  يظهر  االإماراتي  العلم 
دولة  باأن  يوحي  االإ�شرائيلي  العلم  مع  جنب  اإىل  جنبا 
فعل  رد  من  جدا  قلقة  لي�شت  املتحدة  العربية  االإمارات 
هذه  تخ�شع  اأن  املفيد  من  احلال  وبطبيعة  العام،  الراأي 
اخلليجية  االإعلم  و�شائل  قبل  من  للرقابة  االأحداث 

العربية يف ملحة �شريعة.
بن  خليفة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  رئي�ص  وقال 
نلتزم  االإمارات  دولة  يف  اإننا   ” املا�شي  نوفمرب  يف  زايد 
مع  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  ودعمنا  ت�شامننا  مبوا�شلة 
ال�شعب الفل�شطيني انطلقا من اإمياننا بق�شيته العادلة”، 
كيف  �شحيحا  هذا  كان  اإذا  بولي�شي  فورين  وت�شاءل 
االأمن  تكنولوجيات  املتحدة  العربية  االإمارات  ت�شرتي 
ال�شعب  لقمع  واختبارها  تطويرها  مت  التي  االإ�شرائيلية 

الفل�شطيني؟
االإمارات  دولة  تعاملت  باأن  تقريره  املوقع  واختتم 
دحلن   حممد  مب�شاعدة  اإ�شرائيل،  مع  املتحدة  العربية 
الفل�شطينيني  باأن  للآمال  وخميبة  �شعبة  حقيقة  يوؤكد 
قربا  االأكرث  االأ�شخا�ص  قبل  من  للخيانة  يتعر�شون 

منهم. !

املتحدة  للأمم  التابعة  الطفولة  منظمة  حذرت   
»يوني�شيف«،  من تزايد تف�شي وباء الكولريا يف اليمن. 
واأكدت يف بيان اأن وباء الكولريا »واالأمرا�ص الناجتة 
ال�شرف  وخدمات  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  غياب  عن 
هذا  يف  خميف«  ب�شكٍل  يتزايد  والنظافة،  ال�شحي 
البلد، الذي ميوت فيه طفل كل 10 دقائق ب�شبب �شوء 

التغذية، واالإ�شهاالت والتهابات اجلهاز التنف�شي.
»اأكرث  تعالج  اأن  املنظمة  ا�شتطاعة  من  الرغم  وعلى 
من 237000 طفل يعانون من �شوء التغذية احلاد«، 
وح�شول »اأكرث من مليون طفل على الرعاية ال�شحية 
االأولية«، اإال اأن االحتياجات، وفق بيان »يوني�شيف«، 

ال تزال هائلة.
تطرقت،  قد  الرو�شية  »اإيزفي�شتيا«  �شحيفة  وكانت 
التي يعي�شها  املاأ�شاوية  اإىل االأو�شاع  اأيام قليلة،  قبل 
مهددون  منهم  املليني  اأن  اإىل  م�شريًة  اليمني،  ال�شعب 

باملوت جوعًا خلل ال�شنة احلالية.
ونقلت ال�شحيفة عن ممثلني يف اإدارة املنظمة الدولية 
ل�»يوني�شيف«،  التابعة  االإن�شانية،  ال�شوؤون  لتن�شيق 
قولهم باأن البلد تعاين من كارثة اإن�شانية، لعدم متكن 
الغذائية  املواد  على  احل�شول  من  اليمنيني  مليني 
االإطار،  هذا  ويف  الطبية.  وامل�شاعدات  ال�شرب  ومياه 
اأ�شار رئي�ص ممثلية االإدارة املنظمة الدولية لتن�شيق 
ال�شوؤون االإن�شانية يف ال�شرق االأو�شط، جورج خوري، 

امل�شاعدات  ت�شليم  اأن  اإىل  لل�شحيفة،  ت�شريح  يف 
مبا�شرة للمحتاجني لن يحل امل�شكلة برمتها.

مليوين �شخ�ص غادروا  اأكرث من  فاإن  وبح�شب خوري، 
م�شريًا  جدًا،  قا�شية  ظروف  يف  ويعي�شون  منازلهم 
يعد  ومل  جياع،  اليمن  �شكان  من  املئة  يف   60 اأن  اإىل 
كما  العدد.  لهذا  الطبية  اخلدمات  تقدمي  باالإمكان 
من  متاأكدين  لي�شوا  اآخرين  مليني  �شبعة  زهاء  اأن 

اأن توفري  اأنهم �شيح�شلون على الغذاء م�شتقبًل، ذلك 
املواد الغذائية واالأدوية واملواد الطبية يعتمد متامًا 
القمح  كميات  حاليًا  انخف�شت  وقد  اال�شترياد،  على 
مل  »اإذا  قائًل:  خوري  وختم  حادة.  ب�شورة  امل�شتورد 
اليمن،  �شكان  فاإن  ب�شرعة،  الدويل  املجتمع  يتدخل 
باملجاعة  مهددون  ن�شمة،  مليون   24 عددهم  البالغ 

عام 2017«.

االإماراتية  ال�شعودية  العلقات  يف  ازمة  هناك 
اإدارة  كيفية  حول  البلدين  بني  اخللفات  حمورها 
احلرب يف اليمن، التي دخلت قبل اأيام عامها الثالث 
دون حتقيق معظم االأهداف التي انطلقت من اجلها 

احلزم”. “عا�شفة 
بني  معدومة،  باالأحرى  او  متوقفة،  الزيارات 
كان  موثوق  دبلوما�شي  م�شدر  وهناك  اجلانبني، 
االأخرية،  العربية  عمان  قمة  كوالي�ص  يف  متواجدا 
البلدين  خارجية  وزيري  ان  اليوم”  “راي  ابلغ 
واالماراتي  ناحية،  من  اجلبري  عادل  ال�شعودي 
اطراف  يتجاذبا  مل  زايد،  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ 
احلديث طوال االجتماعات، حتى ان ال�شيد اجلبري 
�شاأل نظريه االماراتي عن اأ�شباب هذه القطيعة، ومل 
هذه  تاأكيد  علينا  ال�شعب  ومن  �شافيا،  جوابا  يجد 

الرواية وان كنا منيل اىل ترجيحها.
ال�شعودية مع  القيادة  لتعاون  االماراتيون غا�شبون 
حلركة  واجهة  ي�شكل  الذي  اليمني  االإ�شلح  حزب 
اأطاح  عندما  غ�شبهم  وازداد  امل�شلمني”،  “االخوان 
بحليفهم  هادي  من�شور  ربه  عبد  اليمني  الرئي�ص 
االآخر  ومن�شبه  الوزراء،  رئا�شة  من  بحاح  خالد 
كنائب للرئي�ص، وتعيني اللواء احمد عبيد بن دغر 
حم�شن  واللواء  للوزراء،  رئي�شا  االأول  من�شبه  يف 
االأحمر يف من�شبه الثاين نائبا للرئي�ص، اىل جانب 

قيادته للجي�ص اليمني املوايل لهادي.
الرئي�ص  طائرة  منع  يف  انعك�ص  االماراتي  الغ�شب 
هادي من الهبوط يف مطار عدن اأوال، وا�شتقباله له 
ب�شكل مهني ثانيا، عندما طار اىل ابو ظبي قبل ثلثة 
اأ�شابيع حلل اخللف، حيث مل يجد يف ا�شتقباله يف 
وزير  حتى  ولي�ص  املخابرات،  قادة  احد  اال  املطار 
االمن  م�شت�شار  او  زايد،  بن  �شيف  ال�شيخ  الداخلية 
الوطني ال�شيخ هزاع بن زايد، ورف�ص رجل االمارات 
القوي ال�شيخ حممد بن زايد ا�شتقباله ر�شميا تعمدا 

مرغوب  غري  �شخ�ص  باأنه  ر�شالة  واي�شال  الهانته، 
فيه يف االمارات.

و�شائل  يف  ر�شدها  جرى  �شيا�شية  موؤ�شرات  هناك 
يف  ت�شدر  ظبي  ابو  من  مقربة  او  اإماراتية،  اعلم 
اخلارج، توؤكد ان هناك “مراجعة” �شعودية �شاملة 
االإ�شلح،  حزب  عن  التخلي  ابرزها  اليمني،  للملف 
والرهان على القبائل اليمنية يف مواجهة التحالف 

ال�شاحلي”. “احلوثي 
يعني  هذا  فان  “املراجعة”  هذه  حدوث  �شح  اذا 
على  املح�شوب  االأحمر  حم�شن  باللواء  االإطاحة 
حركة االإ�شلح، ورمبا ال�شيد بن دغر اأي�شا، واإزالة 
اخللفات مع دولة االمارات، وعلينا يف هذه احلالة 
ورمبا  االت�شاالت،  خط  اىل  ال�شخونة  عودة  توقع 
ويل  ويل  �شلمان،  بن  حممد  االأمري  بني  الزيارات 
العهد ال�شعودي وامل�شوؤول عن ملف احلرب يف اليمن، 

و”�شديقه” ال�شيخ حممد بن زايد.
هناك تطوران رئي�شيان يرجحان احتماالت حدوث 
ملف  جتاه  ال�شعودي  املوقف  يف  مراجعة،  او  تغيري، 

اليمن:
قبائل  ل�شيوخ  ال�شعودية  القيادة  دعوة  االأول: 
مو�شع يف  اجتماع  الريا�ص حل�شور  مينية كربى اىل 
“احلوثي  حماولة لك�شبها وحت�شيدها �شد التحالف 
واعتمادها  وال�شلح،  باالموال  ودعمها  ال�شاحلي”، 

كبديل عن “حزب االإ�شلح”.
الثاين: ما ذكرته و�شائل اعلم مينية عن اعرتا�ص 
قادة امن �شعوديني على القاء ال�شيد حميد االأحمر، 
حزب  زعماء  واحد  االأحمر،  اهلل  عبد  ال�شيخ  جنل 
�شيوخ  من  ح�شد  امام  كلمة  اال�شويل،  االإ�شلح 
فندق  يف  الريا�ص  اىل  ال�شعودية  ا�شتدعتهم  قبائل 
غري  بطريقة  االعرتا�ص  هذا  وجاء  “موفيمبيك”، 
الئقة، االمر الذي دفعه للمغادرة غا�شبا اىل مقرة 

املوؤقت يف مدينة اإ�شطنبول.

امللف  يف  ال�شعودية  ال�شيا�شة  يف  “املراجعة”  هذه 
اليمني، رمبا جاءت ب�شغط من اإدارة الرئي�ص دونالد 
يف  اكرب  ب�شكل  ع�شكريا  لتدخلها  ك�شرط  ترامب 
اليمن، واعتمادها ملوقف االمارات الذي ي�شن حربا 
�شد “االخوان امل�شلمني”، ومن غري امل�شتبعد ان تكون 
االمري  اىل  املطالب  هذه  اأو�شلت  قد  ترامب  اإدارة 

حممد بن �شلمان اثناء زيارته االأخرية لوا�شنطن.
من  جديدة  ملرحلة  مر�شحة  اليمن  يف  احلرب 
ال�شعودي  اجلانب  فعلى  اجلانبني،  من  الت�شعيد 
االأمريكي  الدور  على  كبري  رهان  هناك  االماراتي 
موازين  تغيري  يف  ع�شكريا،  تدخل  واالأكرث  املتوقع، 
ميناء  ا�شتعادة  اىل  يوؤدي  ومبا  االر�ص،  على  القوى 
وعلى  �شنعاء،  العا�شمة  ال�شتعادة  متهيدا  احلديدة 

تظهر  بداأت  ال�شاحلي”  “احلوثي  التحالف  جانب 
حوزته،  يف  جديدة  ع�شكرية  و�شواريخ  معدات 
بداأت  ال�شنع،  “درون” اإيرانية  طائرات  جانب  اىل 
ت�شتنزف املخزون ال�شعودي من �شواريخ “باتريوت”.
احلرب  هذه  باأن  القول  هو  به  نختم  ان  ميكن  ما 
جناح  دون  ولكن  ولل�شتمرار،  للت�شعيد  مر�شحة 
اىل  و�شتتحول  ل�شاحله،  حل�شمها  االأطراف  من  اأي 
الطرف  ان  نعتقد  وال  اال�شابع،  على  ع�ص  م�شابقة 
ال�شمود  على  يراهن  النه  اأوال،  �شي�شرخ  اليمني 
حد  على  “املعتدي”،  ال�شعودي  اجلار  وا�شتنزاف 

و�شف ابرز قياداته.
اليوم” “راي 
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هل جتري ال�صعودية “مراجعة جذرية” لتحالفاتها يف اليمن؟ وهل �صيكون حزب اال�صاح االخواين 
ترامب؟ ملطالب  وتلبية  االم��ارات  مع  اخلاف  حلل  التحول  هذا  جاء  وهل  ال�صحايا؟  احد  هو 

ف��������وري��������ن ب�����ول�����ي�����������ص�����ي: ال��������غ��������رب ي������ق������اط������ع اإ��������ص�������رائ�������ي�������ل وال����������ع����������رب ي������ت������ق������رب������ون.. 

اأوروب�������ا ت���راه���ن ع��ل��ى »االن���ت���ق���ال ال�����ص��ي��ا���ص��ي« يف زم����ن »اأول����وي����ة االإره������اب«
االأخرية،  االأمريكية  املواقف  اأثارت 
بخ�شو�ص ابتعاد وا�شنطن عن اأولوية 
�شل�شلة  االأ�شد،  ب�شار  الرئي�ص  اإزاحة 
من التحليلت وردود الفعل املتباينة، 
»احلرب  اعتماد  يف  لو�شوحها  نظرًا 
للإدارة  رئي�شي  كهدف  االإرهاب«  �شد 
وتكمن  االأبي�ص.  البيت  يف  اجلديدة 
ح�شا�شية املوقف االأمريكي يف توقيته 
اجلولة  انعقاد  مع  ترافق  الذي 
من  جنيف  حمادثات  من  اخلام�شة 
االأمريكية  القوات  وانخراط  جهة، 
الع�شكرية  العمليات  يف  مبا�شر  ب�شكل 

يف ال�شمال ال�شوري، من جهة اأخرى.
حتديًا  االأمريكية  الر�شالة  وحملت 
جديدًا ل�شركاء وا�شنطن االأوروبيني، 
املا�شي  ال�شهر  منت�شف  اأقّروا  الذين 
�شوريا،  يف  اجلديدة  ا�شرتاتيجيتهم 
احلل  م�شار  دعم  على  تن�ص  والتي 
اإعادة االإعمار  ال�شيا�شي وربط جهود 
بحدوث انتقال �شيا�شي داخل ال�شلطة 
يف دم�شق. اال�شرتاتيجية التي اأقّرتها 
حمور  �شتكون  االأوروبية  املفو�شية 
ليومني  يعقد  الذي  بروك�شل  اجتماع 
والذي  اليوم،  من  بدءًا  التوايل،  على 
االحتاد  موقف  يبحث  اأن  املنتظر  من 
وخا�شة  ال�شوري،  امللف  من  االأوروبي 

الق�شية االإن�شانية.
وا�شنطن  ت�شّدر  من  الرغم  وعلى 
ال�شورية  للمعار�شة  الداعم  للمحور 
الثنائية  برفقة  الدولية،  املحافل  يف 
الفرن�شية �� الربيطانية، فاإن املواقف 
خرجت  التي  »اخلجولة«  االأوروبية 
لوك�شمبورغ،  اجتماع  خلل  اأم�ص، 
موقف  اتخاذ  حتاول  كاأنها  بدت 
الرئي�ص  ق�شية  جتاه  �شرامة  اأكرث 
الدول  تبدو  وبينما  ال�شوري. 
الرو�ص  عن  متاأخرة  االأوروبية 
على  النفوذ  حجم  يف  واالأمريكيني 
االأر�ص، ويف ح�شة مكافحة االإرهاب، 
فاإنها تراهن على ثقلها الكبري يف ملف 
امل�شتقبل  يف  دور  للعب  االإعمار  اإعادة 
عن  وا�شنطن  تخلي  ومع  ال�شوري. 
ال�شرط  بدا  االأ�شد«،  »اإزاحة  مطلب 
اإعادة  اأموال  الإطلق  االأوروبي 

�شيا�شي  انتقال  حدوث  وهو  االإعمار، 
االأمريكية  الروؤية  عن  متاأخرًا  فعلي، 
اإىل  وعلنًا،  حاليًا  تتطرق،  ال  التي 
»داع�ص«  �شد  احلرب  �شوى  ملّف  اأي 

واإ�شعاف نفوذ اإيران يف �شوريا.
يف  اأم�ص  اجتماع  هام�ص  وعلى 
وزراء  من  عدد  توافق  لوك�شمبورغ، 
اأنه  على  االأوروبي  االحتاد  خارجية 
يف  البقاء  االأ�شد  للرئي�ص  ميكن  ال 
االنتقالية  املرحلة  ختام  يف  ال�شلطة 
اخلارجية  وزير  واأ�شار  ال�شيا�شية. 
اإىل  اآيرولت  مارك  جان  الفرن�شي 
�شرورة »ح�شول انتقال �شيا�شي فعلي، 
وعند انتهاء العملية ال�شيا�شية... ال 
ميكن لفرن�شا اأن تت�شور اأن �شوريا هذه 
ميكن اأن يديرها االأ�شد«. واأ�شاف اأنه 
»لن يكون هناك �شلم دائم مبا ي�شمل 
عملية  دون  من  االإرهاب  مواجهة 
قالت مفو�شة  �شيا�شية«. ومن جهتها، 
االحتاد  يف  اخلارجية  ال�شيا�شة 

اإنه  موغرييني،  فيديريكا  االأوروبي، 
يبدو  احلرب،  من  �شنوات  �شت  »بعد 
االعتقاد  متامًا  الواقعي  غري  من 
حتديدًا  �شيكون  �شوريا  م�شتقبل  باأن 
يعود  لكن  ال�شابق.  يف  عليه  كان  كما 
وزير  ولفت  يقرروا«.  اأن  لل�شوريني 
غابرييل،  زيغمار  االأملاين،  اخلارجية 
اإىل نقطة مهمة قد تفر�ص ح�شورها 
اإذ  املقبلة،  ال�شوري  امللف  نقا�شات  يف 
راأى اأن »من غري املجدي ت�شوية م�شاألة 
االأ�شد يف بداية املفاو�شات، الأن ذلك 
م�شيفًا  م�شدود«،  طريق  اإىل  �شيقود 
اأن »الواليات املتحدة اأ�شبحت تعتمد 
ال�شابق«.  من  واقعية  اأكرث  موقفًا 
املقبول  غري  »من  اأن  اإىل  لي�شري  وعاد 
هذه  مثل  ارتكب  ديكتاتور  يبقى  اأن 
عقاب،  دون  من  من�شبه  يف  اجلرائم 
تنظيم  مكافحة  على  الرتكيز  بحجة 

)داع�ص(«.
البيان  دعوة  بالتوازي،  الفتة،  وبدت 

وتركيا  »رو�شيا  للجتماع  اخلتامي 
م�شتوى  على  تكون  لكي  واإيران 
ب�شفتها  قطعتها  التي  التعهدات 
اأجل  من  النار  اإطلق  لوقف  �شامنة 

�شمان تطبيقه الكامل«.
وعلى �شعيد مت�شل، اعتربت املندوبة 
نيكي  املتحدة،  االأمم  لدى  االأمريكية 
�شبكة  نقلتها  ت�شريحات  يف  هايلي، 
يجب  اأنه  االمريكية،  اإن«  اإن  »�شي 
على  ال�شغط  »زيادة  بلدها  على 
من  اإيران  الإخراج  واإيران،  رو�شيا 
هناك )�شوريا(«، م�شيفة اأن وا�شنطن 
مبخاطر  رو�شيا  اإخطار  يف  »�شت�شتمر 
ولفتت  ال�شلطة«.  يف  االأ�شد  اإبقاء 
العربية يف  الدول  العديد من  اأن  اإىل 
ال�شرق االأو�شط »�شعيدة الأننا نحارب 

�شد اإيران«.
)االأخبار(

»ي��ون��ي�����ص��ي��ف«: وب�����اء ال���ك���ول���را ي��ت��ف�����ص��ى ب�����ص��ك��ٍل خم��ي��ف يف ال��ي��م��ن



يو�شف حماد
بنيامني  االإ�شرائيلي  الوزراء  رئي�ص  يتوقف  ال 
اإىل  اأوروبا  يهود  دعوة  الزمة  تكرار  عن  نتنياهو، 
تركها واملجيء اإىل فل�شطني بعد كل هجوم يف القارة 
العجوز، وهو كان قد اأعلن ذلك �شراحة منذ عملية 

باري�ص 2015.
دوّي هذه الدعوات يرتدد كثريًا يف فرن�شا، وت�شاهم 
اإ�شرائيلية،  جمعيات  جمموعة  اإليها  التحفيز  يف 
التي  باري�ص،  لدى  االإ�شرائيلية  ال�شفارة  وكذلك 
تخ�ّص  م�شّورة  ومقاطع  كتّيبات  ن�شر  على  تعكف 
على  تطّل  م�شتوطنة  داخل  احلياة«  »منوذجية 
االقت�شاد  بقوة  االإ�شادة  اأو  املحتلة  القد�ص 

االإ�شرائيلي وقلة ال�شرائب على عك�ص اأوروبا.
مع ذلك، ال يرتتب على كل هذا اجلهد اإال ا�شتجابة 
�شعيفة منها ا�شتقبال ق�شري ل� 220 �شخ�شًا اأواخر 
من  جوًا  القادمني  الفل�شا  يهود  من  املا�شي  العام 
طرقًا  اإ�شرائيل  ا�شتحدثت  حتديدًا،  هنا  اإثيوبيا. 
كروا�ص  ديفيد  ق�شة  تظهر  اخلداع.  فيها  تظهر 
ال�شرقية،  اأوروبا  يف  مولدافيا  من  اإيفونا،  واأخته 
اإىل  االثنان  و�شل  فقد  اخلداع،  مناذج  من  وجهًا 
ليلتحقا  بلجيكا  القريبة من  الفرن�شية  ليل  مدينة 
جلميع  اأبوابه  يفتح  الذي  هناك،  اجلي�ص  مبع�شكر 
الع�شكرية  القوات  لدخول  العامل  حول  ال�شبان 

الفرن�شية.
متهيد  هي  اخلطوة  هذه  فاإن  املعلومات،  ووفق 
من  ت�شهيل  عرب  وهم  اإ�شرائيل،  اإىل  ال�شبان  ل�شفر 
اجلي�ص  مع�شكر  يدخلون  االإ�شرائيلية  ال�شفارة 
الفرن�شي، حيث يح�شلون خلل اخلدمة بعد ثلث 
�شنوات على حق االإقامة، ثم اجلن�شية بعد عامني 
هوؤالء  ياأتي  املكت�شب،  هذا  على  بناًء  اإ�شافيني. 
االأوروبيون ال�شرقيون ممن �شاروا فرن�شيني اإىل تل 
اأبيب، ثم يجري اإ�شكانهم يف م�شتوطنات ال�شفة مع 

ِعلم فرن�شي مبا يحدث.
ت�شيف امل�شادر اإن اإيفونا، مثًل، ق�شت يف م�شتوطنة 
 18 املحتلة،  ال�شفة  �شمال  نابل�ص  قرب  »اإيتمار« 
حاليًا  وهي  اأوروبا،  اإىل  العودة  قررت  لكنها  �شهرًا، 
بروك�شل  و�شط  مرموق  مطعم  يف  نادلة  تعمل 
هوؤالء  جتارب  عاينوا  عمن  وُينقل  بلجيكا.  يف 
داخل  ع�شكرية  �شبه  حياة  يف  اأي�شًا  كانوا  اأنهم 
املتوا�شل  التدريب  من  جوًا  ويعي�شون  امل�شتوطنات، 
الطعن.  عمليات  اأو  احلجارة  الإلقاء  الت�شدي  على 

فيها،  كانوا  التي  امل�شتوطنات  من  هرب  وبع�شهم 
ليبحثوا  اليهود،  املتدينون  التي يكرث فيها  وخا�شة 
املحتلة،  فل�شطني  داخل  اأخرى  مدن  يف  عمل  عن 
م�شتكني من اخلداع الذي وقعوا فيه واأنهم �شياأتون 

اإىل »جنة«.
وفق اإح�شاءات، و�شل اأكرث من 200 فرن�شي يهودي 
اإىل فل�شطني املحتلة للإقامة فيها،   2016 يف متوز 
نقل  الهجرة  اإدارة  من  اإ�شرائيلي  م�شوؤول  برفقة 
الفرن�شيني  اليهود  عدد  تراجع  عن  احلديث  عنه 
ت�شل  ر�شمية  دفعة  اآخر  وهي  املا�شي،  العام  االآتني 
2017. ونقلت و�شائل اإعلم  حتى الربع االأول من 
عن دانييل بنحاييم، وهو مدير »الوكالة اليهودية 
عدد  يف  تناق�شًا  هناك  اأن  فرن�شا«،  يف  الإ�شرائيل 
القادمني من فرن�شا كل عام، وقد و�شل الرتاجع اإىل 

واأكرث.  30%
يف هذا ال�شياق، عّقب دبلوما�شي فل�شطيني يف فرن�شا، 
لدينا  »لي�ص  اإنه  بالقول،  ا�شمه،  ن�شر  عدم  طلب 
خطة للت�شدي ملثل هذه احلاالت، اأي خروج اليهود 
عدم  على  الت�شويت  ال�شفة...  م�شتوطنات  اإىل 
واأنتم  لكنني  للجميع،  معروف  امل�شتوطنات  �شرعية 
فرن�شية  و�شركات  بنوك  دعم  عن  اأيام  منذ  قراأنا 

للم�شتوطنات«.
واأقّر هذا الدبلوما�شي باأنه لي�ص لدى ال�شلطة ت�شّور 

عن كيفية تقدمي احتجاج حتى على هكذا تطورات 
م�شيفًا:  التجنيد،  بعمليات  فكيف  مك�شوفة، 
اأوروبا يتحدث  الفل�شطيني يف  الدبلوما�شي  »ال�شلك 
حل  خرق  وا�شتمرار  االإ�شرائيلية  االنتهاكات  عن 
فل  �شيء،  كل  هذا  امل�شوؤولة...  للجهات  الدولتني 
ميكن منع اأحد من زيارة اإ�شرائيل اأو حتى الهجرة«.
يف غ�شون ذلك، حاولنا التوا�شل مع وزارة الداخلية 
اإىل  الهجرة  حاالت  عن  و�شوؤالها  الفرن�شية 
فرن�شي،  وعلم  اإ�شرائيلي  بدعم  ال�شفة  م�شتوطنات 

لكنها مل ترد على تلك االأ�شئلة.
ديفيد  ميثله  الذي  النموذج  على  احلال  تقت�شر  ال 
االإ�شرائيليني يعملون  اإن  واإخوته من مولدافيا، بل 
اأوروبا  �شرق  يف  االأمنية  االأو�شاع  ا�شتغلل  على 
ال�شفارة  اأن�شاأت  حيث  اأوكرانيا،  وحتديدًا  عامة، 
لت�شجيل  القن�شلية  ي�شبه  مكتبًا  االإ�شرائيلية 
اإىل  نقلهم  اأجل  من  هناك  اليهودية  العائلت 
اإ�شرائيل، علمًا باأن ذلك املكتب ي�شرف ثلثة اآالف 
تعليمهم  يجري  كما  ال�شفر،  قبل  عائلة  لكل  دوالر 
وعمل.  م�شكن  بتوفري  ووعدهم  العربية  اللغة 
وو�شلت 45 عائلة اأوكرانية اإىل فل�شطني املحتلة يف 
الثامن والع�شرين من ال�شهر احلايل، تقول تل اأبيب 

اإنهم يهود.

بقلم د. ح�شني الديك
لقد عرف التاريخ الكثري من الطغاة الذين جتربوا 
االر�ص  يف  وعاثوا  وا�شتعبدوا  وفجروا  وظلموا 
كل  جمع  وحيد  �شيىء  هناك  ولكن   ، كثريا  ف�شادا 
مهما  وحتمية  واحدة  كانت  النهاية  بان  الطغاة 
يف  ا�شرتكوا  لكنهم  وا�شتعبدوا  وظلموا  جتربوا 
النهاية املاأ�شاوية الواحدة ، ولكن الكثري من النا�ص 

ال تعترب وال تاخذ تلك احلاالت عربة لها .
ولكن ال�شوؤال االهم هو من ي�شنع هوؤالء الطغاة ؟؟ 
ويختفون  ذاتها  بحد  جمتمعات  يف  ينت�شرون  ملاذا 
ظلمهم  يف  ي�شتمرون  ملاذا  اخرى؟؟  جمتمعات  من 
بينما  ؟؟  معينة  جمتمعات  يف  وبط�شهم  وجتربهم 
جمتمعات  يف  منهم  والتخل�ص  اق�شائهم   يتم 
اخرى؟؟ ملاذا يرتكز الطغاة يف ع�شرنا هذا يف بقعة 
جغرافية معينة ويختفون من بقاع اخرى يف العامل 
ويختفون  معينة  بثقافة  الطغاة  يرتبط  ملاذا  ؟؟ 
والدين  الثقافة  دور  ما  اخرى؟؟  ثقافات  لدى 
الطغاة وجتربهم  ا�شتمرار  االقت�شادي يف  والو�شع 
الثالث  العامل  دول  يف  والعباد  البلد  يف  وحتكمهم 

واختفائهم من الكثري من الدول ؟؟؟.
لقد حاز العامل العربي منذ منت�شف القرن املا�شي 
وامتلكهم  الطغاة  ظهور  وهي  اخرتاع  براءة  على 
، وقد ا�شتمرت هذه  زمام احلكم يف البلد العربية 
لي�ص هذا فح�شب   ، منازاع  االنظمة يف حكمها دون 
وتهلل  تبجل  كلها  العربية  ال�شعوب  ا�شبحت  بل 
 ، وطغيانهم  ظلمهم  رغم  الطغاة  هوؤالء  ومتجد 
وا�شبحت تلك ال�شعوب مدجنة  ت�شفق للطغاة ليل 

نهار.
ال �شك ان الثقافة التقليدية يف العامل العربي كان 
لها دور ا�شا�شي يف تر�شيخ حكم الطغاة وا�شتعبادهم 
التي  اليومية  االقوال  يف  يتجلى  هذا   ، لل�شعوب 

ال�شعبية  واالمثال  العربي  املواطن  ي�شتخدمها 
وكان   ، املجتمعات  تلك  يف  والرائجة  ال�شائعة 
مع  القمعية  ال�شيا�شية  االنظمة  بني  للتحالف 
ا�شا�شي  دور  العرب  تاريخ  خلل  الدينية  املوؤ�ش�شة 
اذ كانت   ، ال�شعوب  الطغاة وجتربهم يف  يف �شيطرة 
اي حركة حترر او مترد او تعقل يقوم بها �شخ�ص 
عن  اخلروج  تهمة  بها  ال�شاق  يتم  جمموعة  او 
واملرتدين  بالزناديق  وو�شفها  امللة  وعن  الدين 
العرب  تاريخ  يف  اال�شتعبارد  ثقافة  عمدت  بل   ،
الدين  من  جزء  هي  وال�شلطان  احلاكم  طاعة  بان 
وفر�ص فر�شه ااهلل عز وجل على امل�شلمني ، فقد مت 
ا�شتثمار املوؤ�ش�شة الدينية عرب تاريخ العرب خلدمة 
ال�شلطني ، حتى ا�شبح لديهم وعاظ ورجال فتوى 
 ، يفتون لهم مبا يعزز حكمهم و�شلطانهم وطغيانهم 
والطغيان  الظلم  �شنوات  عرب  وتعمد  تر�شخ  ما  هذا 
اعلن  وعند   ، العربية  ال�شعوب  عا�شتها  التي 
ال�شيا�شية  انظمتها  وبناء  العربية  البلد  ا�شتقلل 
وثقافتها  تاريخها  عرب  ال�شعوب  كانت  ال�شلطوية 
والتحميد  اال�شتعباد  بثقافة  وم�شبعة  مدجنة 
وفر  مما   ، الطغاة  للحكام  والت�شفيق  والتبجيل 
للطغاة بيئة خ�شبة  ومريحة يف ا�شتعباد �شعوبهم 
ونهب خريات بلدهم وجعلها اكرث بلد العامل فقرا 

وجهل.
الطغاة  �شلح  هو  والدين  والفقر  اجلهل  ان  ال�شك 
ا�شتخدم  واذاللها،  �شعوبهم  ا�شتعباد  يف  الوحيد 
والتخوين  والتخويف  التلقني  ا�شلوب  الطغاة 
اىل  تاقوا  ومن  امل�شتنرية  احلركات  مواجهة  يف 
احلركات  كل  فكات  واال�شتعباد،  الظلم  من  التحرر 
هذا  على  وتتمرد  تظهر  بدات  التي  واملحاوالت 
عليها  الق�شاء  يتم  فا�شلة  حركات  املوؤمل  الواقع 

ب�شهولة ب�شلح الدين واخليانة واجلهل والفقر .

عقول  تتحرر  مل  ما  العربي  العامل  يتحرر  لن 
البالية  العربية  من اخلرافات والثقافات  ال�شعوب 
يوم  كل  ون�شال   ، لهم  وت�شفق  الطغاة  متجد  التي 
ال�شعوب  ت�شنعهم  الطغاة  ؟؟  الطغاة  ي�شنع  من 
التي  وال�شعوب  تفكر  ال  التي  وال�شعوب  اجلاهلة 
التي  وال�شعوب   ، وجوارحها  بعواطفها  تت�شرف 
التي  ال�شعوب   ، التفكري  من  ومنعتها  جمدت عقولها 
تت�شبث باخلرافات و االوهام ، وال�شعوب التي تعي�ص 
التخلف وتتغنى به، وال�شعوب التي متجد العبودية 
ليل نهار ، ال�شعوب التي تفتخر  بالعائلة والقبيلة ، 
وال�شعوب التي تنتمي للطائفة واملذهب ، وال�شعوب 
التي تتغنى باملا�شي وتعي�ص على احلمه ، وال�شعوب 
التي تق�شي كل اواقاتها يف البحث عن كتب تف�شري 
وال�شعوب   ، الطعام  واعداد  الطبخ  كتب  و  االحلم 
التي ت�شف املراة بانها ان�شان ناق�ص ، ال�شعوب التي 
تقتل الن�شاء بحجة �شرف العائلة  ، وال�شعوب التي 
متيز بينها بناء على العرق واللون واجلن�ص و الدين  

، هوؤالء هم من ي�شنعون الطغاة.

جنيف- مو�شكو � انقرة � بريوت � بروك�شل � لندن � ا ف ب: 
اأعلنت جلنة التحقيق التابعة للمم املتحدة حول حقوق 
االن�شان يف �شوريا انها “حتقق حاليا” يف هجوم يرجح انه 

كيميائي وقع يف �شمال غرب هذا البلد.
انه  اىل  ت�شري  التي  “التقارير  ان  بيان  يف  املحققون  وقال 
هجوم نفذ با�شلحة كيميائية تثري قلقا بالغا. ان اللجنة 
حتقق حاليا حول الظروف املحيطة بهذا الهجوم مبا فيها 

املزاعم عن ا�شتخدام ا�شلحة كيميائية”.
من جانبه، اأعلن اجلي�ص الرو�شي الثلثاء انه مل ي�شن اي 
غارة جوية يف منطقة بلدة خان �شيخون مبحافظة ادلب، 
ال�شوري  املر�شد  ذكر  “كيميائي” كما  هجوم  ح�شل  حيث 

حلقوق االن�شان.
“طائرات  ان  بيان  يف  الرو�شية  الدفاع  وزارة  واأكدت 
بلدة  منطقة  يف  غارة  اأي  ت�شن  مل  الرو�شي  اجلو  �شلح 
خان �شيخون”. واتهمت املعار�شة ال�شورية نظام الرئي�ص 
ب�شار االأ�شد باأنه �ص هجوما “كيميائيا” ا�شفر عن ع�شرات 
املنطقة  هذه  يف  االأطفال،  من  كبري  عدد  منهم  القتلى، 

اخلا�شعة ل�شيطرة املعار�شة يف �شمال غرب �شوريا.
اىل  ال�شورية  املعار�شة  وفد  يف  املفاو�شني  كبري  واعترب 
حمادثات جنيف حممد �شربا ان الق�شف بالغازات ال�شامة 
الذي اودى بحياة 58 مدنيًا يف �شمال غرب �شوريا الثلثاء 
“مهب  يف  النزاع  لت�شوية  الهادفة  جنيف  حمادثات  ي�شع 

الريح”.
ان  بر�ص  فران�ص  لوكالة  الهاتف  عرب  �شربا  وقال 
ال�شيا�شية يف جنيف يف مهب  العملية  “اجلرمية ت�شع كل 
التي  املفاو�شات”  بجدوى  النظر  نعيد  وجتعلنا  الريح، 
ترعاها االمم املتحدة بني ممثلني عن احلكومة واملعار�شة 
ال�شوريتني بهدف التو�شل اىل حل �شيا�شي للنزاع ال�شوري.
و�شاأل “اإذا كانت االمم املتحدة عاجزة عن ردع النظام عن 
توؤدي  �شيا�شية  عملية  �شتنجز  فكيف  اجلرائم،  هذه  مثل 

النتقال �شيا�شي يف �شوريا؟”.
وانتهت اجلولة اخلام�شة من مفاو�شات جنيف حول �شوريا 
برعاية االأمم املتحدة اجلمعة من دون اأن يطراأ اأي تغيري 
اإظهار  حماولتهما  رغم  واملعار�شة  احلكومة  مواقف  على 

اإيجابية للم�شي يف م�شار التفاو�ص.
دي  �شتافان  �شوريا  اىل  اخلا�ص  الدويل  املبعوث  واقر 
بعد،  تبداأ  مل  احلقيقية  ال�شلم  مفاو�شات  بان  مي�شتورا 

رغم ا�شارته اىل احراز “تقدم” يف املحادثات.
مدنيًا   58 بحياة  اودى  الذي  الهجوم  ان  �شربا  واعترب 
ادلب يفر�ص  11 مدنيًا يف مدينة خان �شيخون يف  بينهم 
ترعاها  �شيا�شية  عملية  يف  اال�شرتاك  جدوى  “بحث 
االأمم املتحدة يف ظل عجز االخرية عن حماية قراراتها 

الرادعة وال �شيما يف جمال ا�شتخدام ال�شلح الكيماوي”.
املرتكزات  اأحد  يعترب  الذي   2118 “القرار  ان  واأو�شح 
اتخاذ  على  ال�21  فقرته  يف  ن�ص  ال�شيا�شية  للعملية 
ا�شتخدام  مت  حال  يف  ال�شابع  الف�شل  على  بناء  اجراءات 

او ت�شنيع او نقل ال�شلح الكيماوي يف �شوريا”.
ايلول/�شبتمرب  يف  ال�شادر   2118 الدويل  القرار  واأجرب 
الكيميائية  تر�شانتها  كامل  تفكيك  على  �شوريا   2013
املتحدة ومنظمة حظر  با�شراف بعثة م�شرتكة من االمم 

اال�شلحة الكيميائية.
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  ندد  جهته  ومن 
فلدميري  الرو�شي  نظريه  مع  هاتفي  ات�شال  يف  الثلثاء 
�شوريا،  غرب  �شمال  يف  “الكيميائي”  بالهجوم  بوتني 
يهدد  ان  ميكن  انه  من  حمذرا  ان�شاين”  “غري  واعتربه 

حمادثات ا�شتانا لل�شلم يف �شوريا.
“الرئي�ص اردوغان قال ان مثل  وقالت م�شادر رئا�شية ان 
هذا النوع من الهجمات غري االن�شانية غري مقبولة حمذرا 
من انها قد تن�شف كل اجلهود اجلارية �شمن اطار عملية 

ا�شتانا” الحلل ال�شلم يف �شوريا.
يف  طرف  اأي  م�شوؤولية  اىل  ت�شر  مل  نف�شها  امل�شادر  لكن 
الهجوم وا�شفة اياه بانه “هجوم با�شلحة كيميائية موجه 

�شد املدنيني”.
“من  انه  على  اي�شا  اتفقا  وبوتني  اردوغان  ان  وا�شافت 
ا�شتمرار وقف  القيام بجهود م�شرتكة من اجل  ال�شروري 

اطلق النار” الذي يتعر�ص النتهاكات بانتظام.
االوروبي  االحتاد  خارجية  وزيرة  اعتربت  بروك�شل  ومن 
ال�شوري  الرئي�ص  نظام  ان  الثلثاء  موغرييني  فيديريكا 
الهجوم  يف  الرئي�شية”  “امل�شوؤولية  يتحمل  اال�شد  ب�شار 
يف  مدنيا   58 مقتل  عن  واأ�شفر  كيميائي  انه  يرجح  الذي 

بلدة خا�شعة ل�شيطرة املعار�شة يف �شوريا.
يف  اعلمية  منظمات  مع  مقابلة  يف  موغرييني  وقالت 
االوروبي-االمم  االحتاد  موؤمتر  هام�ص  على  بروك�شل 
االنباء  “اليوم  �شوريا،  م�شتقبل  لبحث  الهادف  املتحدة 
على  تقع  الرئي�شية  امل�شوؤولية  “بالطبع  م�شيفة  رهيبة” 

عاتق النظام” ال�شوري.
دراماتيكيا  تذكريا  ي�شكل  هذا  “لكن  موغرييني  واأ�شافت 
مناطق  عدة  يف  ماأ�شاويا  يزال  ال  االر�ص  على  الو�شع  بان 

من �شوريا”.
ويرتاأ�ص االحتاد االوروبي واالمم املتحدة موؤمترا ليومني 
يف بروك�شل ملتابعة نتائج موؤمتر لندن ال�شهر املا�شي الذي 

جمع 11 مليار دوالر لربامج م�شاعدة �شوريا.
جون�شون  بوري�ص  الربيطاين  اخلارجية  وزير  وو�شف   
“هجوم  عن  حتدثت  التي  االنباء  ب”املرعبة”  الثلثاء 

بال�شلح الكيميائي” يف �شوريا، وراى انه يحمل “كل �شمات 
هجوم نفذه نظام” الرئي�ص ال�شوري ب�شار اال�شد.

معلومات  “هناك  تويرت  على  ح�شابه  يف  جون�شون  وكتب 
ادلب  يف  وقع  الكيميائية  باال�شلحة  هجوم  عن  مرعبة 
�شوريا. ال بد من اجراء حتقيق يف احلادث وحما�شبة  يف 

مرتكبيه”.
وقال اي�شا عن احلادث نف�شه يف بيان “اذا كنا ال نزال غري 
قادرين بعد على التاأكد مما ح�شل، اال ان ذلك يحمل كل 
ا�شتخدم مرارا اال�شلحة  الذي  النظام  �شمات هجوم نفذه 

الكيميائية”.
الثلثاء  هوالند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�ص  حمل  كما 
النظام ال�شوري “م�شوؤولية” الهجوم الكيميائي الذي خلف 

�شوريا. غرب  �شمال  ادلب  حمافظة  يف  قتيل   58
الغوطة  يف  ح�شل  “كما  للرئا�شة  بيان  يف  هوالند  وقال 
)ال�شرقية لدم�شق( يف 21 اب/اغ�شط�ص 2013 فان ب�شار 
املجتمع  اال�شد يهاجم مدنيني م�شتخدما و�شائل يحظرها 
بالتاأكيد  ال�شوري  النظام  �شينكر  جديدة،  مرة  الدويل. 

م�شوؤوليته عن املجزرة”.
اإىل عقد اجتماع طارئ  الثلثاء،  اليوم  كما دعت فرن�شا، 
“بالغ  كيميائي  ق�شف  خلفية  على  الدويل،  االأمن  ملجل�ص 

عن  واأ�شفر  ال�شورية،  اإدلب  مدينة  ا�شتهدف  اخلطورة” 
مقتل واإ�شابة الع�شرات بينهم اأطفال.

اآيرولت،  مارك  جان  الفرن�شي،  اخلارجية  وزير  وقال 
اإىل  “تدعو  بلده  اإن  الوزارة،  موقع  على  ن�شر  بيان  يف 
الهجوم  عقب  الدويل،  االأمن  ملجل�ص  طارئ  اإجتماع  عقد 
الكيميائي اجلديد وبالغ اخلطورة” الذي ا�شتهدف �شوريا.
واأ�شاف اأن “املعطيات االأّولية ت�شري اإىل �شقوط عدد كبري 

من القتلى، بينهم اأطفال”، يف حمافظة اإدلب.
انه  نتانياهو  بنيامني  اال�شرائيلي  الوزراء  رئي�ص  اأكد 
يتوجب على املجتمع الدويل اخراج اال�شلحة الكيميائية 
حمافظة  يف  كيميائي  انه  يرجح  هجوم  بعد  �شوريا  من 

ادلب.
�شاهدت  “عندما  مكتبه  عن  �شادر  بيان  يف  نتانياهو  وقال 
�شور االطفال الذين اختنقوا من هجوم كيميائي يف �شوريا، 
املجتمع  “ادعو  وا�شاف  والغ�شب”.  بال�شدمة  �شعرت 
باخراج   2013 عام  منذ  بالتزامه  االيفاء  اىل  الدويل 

هذه اال�شلحة الرهيبة من �شوريا ب�شكل كامل“.

�شان  يف  احلداد  اأعلن   – ب(  ف  )اأ  بطر�شبورغ   �شان 
االعلم  نك�شت  حيث  رو�شيا  غرب  ب�شمال  بطر�شبورغ 
ون�شب  قتيل   14 اأوقع  مرتو  حمطة  يف  اعتداء  غداة 
يف  ثان  خمطط  واف�شال  قرغيز�شتان،  من  انتحاري  اىل 
اللحظات االخرية يف املحطة الواقعة يف الو�شط التاريخي 

وال�شياحي للمدينة.
الرو�شية  ال�شحة  وزيرة  اوردتها  ح�شيلة  اآخر  وبح�شب 

فريونيكا �شكفورت�شوفا فان االعتداء اوقع 14 قتيل.
وتويف  االنفجار  مكان  يف  قتلوا  �شخ�شا   11 ان  واأو�شحت 
اىل  نقلهم  اأثناء  اال�شعاف  �شيارات  يف  اآخرون  ثلثة 
وكانت  غرب(.  )�شمال  رو�شيا  مدن  ثاين  يف  امل�شت�شفى 
االرهاب  اعلنتها اجهزة مكافحة  التي  ال�شابقة  احل�شيلة 

الرو�شية ا�شارت اىل 11 قتيل.
بني  ت�شري  عربة  يف  االثنني  ظهر  بعد  االعتداء  ووقع 
حمطتني على خط يعرب و�شط املدينةفيما ك�شفت �شلطات 

ب�شكيك ان املنفذ انتحاري من رعاياها.
الزهور  باقة من  الرو�شي فلدميري بوتني  الرئي�ص  وو�شع 
احلمراء امام املحطة التي وقع فيها التفجري. وكان تراأ�ص 
واال�شعاف  اال�شتخبارات  ممثلي  مع  اجتماعا  ذلك  قبل 

ووزارة الداخلية.
ال�شوفياتية  اجلمهورية  قرغيز�شتان،  �شلطات  واأعلنت 
نفذ  رعاياها  من  “انتحاريا”  ان  الثلثاء  ال�شابقة، 
االعتداء م�شرية اىل انه ولد يف منطقة اأو�ص التي توجه 
تنظيم  �شفوف  اىل  للن�شمام  ال�شبان  من  كبري  عدد  منها 

الدولة اال�شلمية.
قرغيز�شتان  يف  االمن  اأجهزة  با�شم  املتحدث  و�شرح 
“االنتحاري يف  ان  لوكالة فران�ص بر�ص  �شليمانوف  رخات 
حمطة �شان بطر�شبورغ هو مواطن من قرغيز�شتان يدعى 

1995، م�شيفا  العام  مواليد  اكربيون جليلوف )…( من 
الرو�شية”. اجلن�شية  على  ح�شل  يكون  ان  املرجح  “من 

واأو�شح املتحدث ان اجهزة بلده على ات�شال “وثيق” مع 
نظرياتها الرو�شية.

ومل توؤكد ال�شلطات الرو�شية هذه املعلومات بعد.
تقول وزارة داخلية قرغيز�شتان ان نحو 600 من رعاياها 
ان�شموا اىل اجلهاديني يف العراق و�شوريا خ�شو�شا تنظيم 

الدولة اال�شلمية.
عنها  م�شوؤوليته  جهة  اأي  تعلن  مل  الذي  االعتداء  وياأتي 
�شرب  اىل  اال�شلمية  الدولة  تنظيم  فيه  دعا  فيما  بعد، 
اواخر  يف  ال�شوري  النظام  لدعم  تدخلها  على  ردا  رو�شيا 

ايلول/�شبتمرب 2015.
يف  وقع  االنفجار  ان  الرو�شي  اال�شتخبارات  جهاز  واعلن 
املدينة  و�شط  يعرب  خط  على  حمطتني  بني  ت�شري  عربة 
بني �شيناينا بلو�شتاد وتكنولوجي�شتي ان�شتيتوت. واأظهرت 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  ن�شرت  التي  ال�شور 
االنفجار  بعد  عربة  الرو�شية  التلفزة  حمطات  واوردتها 

وركابا يحاولون اخراج اجلرحى من االنقا�ص.
- مروع  – “اعتداء 

تعود  بداأت احلياة  التي احدثها االعتداء،  ال�شدمة  بعد 
اليوم  احداث  لكن  فيه  وقع  الذي  احلي  اىل  ما  حد  اىل 
ال�شابق ال تزال مطبوعة يف االذهان مع اعلن احلداد يف 

ثاين مدن رو�شيا.
اجلميع  “بالطبع  عاما(   45( غولوبيفا  �شفيتلنا  تقول 
�شارا  امرا  لي�ص  املو�شوع.  هذا  يف  اال  يفكر  ال  املرتو  يف 
لكنني اخاف خ�شو�شا على اوالدي عندما ي�شتقلون املرتو 
يف  واي�شا  ال�شرطة  النت�شار  تعزيز  ولوحظ  مبفردهم”. 

مرتو مو�شكو.

انفجار طائرة يف  وكان االعتداء االخري �شد رو�شيا عند 
قيامها  خلل   2015 االول/اكتوبر  ت�شرين   31 يف  اجلو 
برحلة بني م�شر ورو�شيا وعلى متنها 224 �شخ�شا. واأعلن 

تنظيم الدولة اال�شلمية م�شوؤوليته عن االعتداء.
اجلمهوريات  يف  هجمات  عدة  �شجلت  احلني،  ذلك  منذ 
الرو�شية  االمن  اجهزة  واأعلنت  ال�شي�شان،  يف  الرو�شية 
ل�شن  تخطط  كانت  جهادية  خليا  تفكيك  عدة  مرات 

هجمات يف مو�شكو و�شان بطر�شبورغ.
مرتو  يف  االمنية  االجراءات  تعزيز  ال�شلطات  اأعلنت  كما 

مو�شكو واملطارات.
فيدريكا  االوروبي  االحتاد  خارجية  وزيرة  ووجهت 
موغرييني تعازيها اىل “كل الرو�ص خ�شو�شا الذين فقدوا 
هوالند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�ص  واأعرب  لهم”.  اقارب 
عن “ت�شامنه مع ال�شعب الرو�شي”، بينما عربت امل�شت�شارة 

العمل  “هذا  ازاء  “�شدمتها”  عن  مريكل  اأنغيل  االملانية 
الوح�شي”.

االرهابي  ب”االعتداء  ب�شدة  الدويل  االمن  جمل�ص  وندد 
الوح�شي واجلبان”.

االعتداء  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�ص  ا�شتنكر  كما 
ات�شال  يف  ترامب  واكد  للغاية”.  “مروع  انه  معتربا 
للرد  الكامل  االمريكية  احلكومة  دعم  عن  الحق  هاتفي 
الذي �شتقوم به مو�شكو”. وجاء يف بيان �شادر عن البيت 
االبي�ص ان الرئي�شني اتفقا على “وجوب هزمية االرهاب 

ب�شكل نهائي و�شريع .
من جهتها، دانت احلكومة العراقية االعتداء معربة عن 
االإرهاب  “بوجه  الرو�شي  وال�شعب  احلكومة  مع  ت�شامنها 

اال�شود”.
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���ص��وري��ا يف  ك��ي��م��ي��ائ��ي  ان����ه  ي��ع��ت��ق��د  ه���ج���وم  يف  حت��ق��ي��ق��ا  ت��ف��ت��ح  امل��ت��ح��دة  االمم  يف  جل��ن��ة 

���ص��ان ب��ط��ر���ص��ب��ورغ يف ح����داد ب��ع��د اع��ت��داء 
امل����رو وت��رج��ي��ح ف��ر���ص��ي��ة ه��ج��وم ان��ت��ح��اري 

»اجل��ن��ة« اإىل  ع����ودوا  ال�����ص��رق��ي��ني:  اأوروب������ا  ي��ه��ود  »خ�����داع« 

م����������ن ي�����������ص�����ن�����ع ال������ط������غ������اة 

جم�����زرة ج����دي����دة... ب��ع��د ت��رئ��ة 
»ال��ت��ح��ال��ف« ن��ف�����ص��ه م���ن اجل���رائ���م!

 

الذي  املدنيني،  ا�شتهداف  من  »الرباءة«  حكم  على  قليلة  �شاعات  مت�ِص  مل 
جمزرة  طائراته  ارتكبت  حتى  نف�شه،  بحق  العدوان  حتالف  اأ�شدره 

جديدة، ذهب �شحيتها ت�شعة مدنيني، معظمهم من امل�شعفني.
ووفق ما نقلته و�شائل االإعلم، ُقتل ت�شعة مينيني واأ�شيب خم�شة اآخرون 

بغارتني للعدوان يف مديرية �شرواح، يف حمافظة ماأرب.
اإن الغارة االأوىل ا�شتهدفت �شيارة يف الطريق العام  وقالت م�شادر حملية 
فا�شتهدفت  الثانية،  اأما  متنها،  على  كانوا  مّمن  ثلثة  وقتلت  املديرية،  يف 

امل�شعفني الذين هرعوا الإ�شعاف اجلرحى، وقتلت �شتة منهم.
ياأتي ذلك بعد اأيام من مقتل ثمانية اأطفال وامراأتني كلتاهما حامل، بغارة 
جوية يف حمافظة �شعدة، �شمايل البلد، وبعد يوم اأي�شًا من تاأكيد فريق 
حتقيق تابع ل�»التحالف« براءة االأخري من مزاعم ق�شف اأهداف مدنية يف 

ثلثة من اأ�شل اأربعة حوادث »مّت التحقيق فيها«.
م�شروعة«،  ع�شكرية  »اأهدافًا  ق�شف  اأنه  اأم�ص،  من  اأول  »التحالف«،  واأّكد 
تعري�ص  اأو   ،2015 يف  القدمية  �شعدة  مدينة  ا�شتهداف  ب�»املطلق«  نافيًا 
مل  اأنه  اّدعى  كذلك  للخطر،  احلديدة  مدينة  يف  العام  الثورة  م�شت�شفى 
يق�شف �شجنًا يف مدينة البي�شاء، بل »�شجنًا ي�شتخدم لتخزين االأ�شلحة«، 
تعبئة  م�شنع  بتدمري  له  ووت�ص«  رايت�ص  »هيومن  منظمة  اتهام  دفع  فيما 
املتمثلة  »االأحوال اجلوية  اللوم على  اإلقاء  مياه يف حمافظة حجة، عرب 

يف وجود بع�ص ال�شحب«!
فتحت  الربيطانية  ال�شرطة  اأن  لندن  يف  ال�شحف  اأعلنت  ثانية،  جهة  من 
حتقيقًا يف االنتهاكات التي ارتكبتها ال�شعودية خلل العامني املا�شيني يف 
اليمن، وذلك اإثر احتجاج عدد من النا�شطني على املتحدث الر�شمي لقوات 

العدوان خلل زيارته للعا�شمة قبل اأيام.
جزيرة  حمافظ  وهو  ال�شقطري،  عبداهلل  �شامل  ك�شف  اآخر،  �شياق  يف 
�شقطرى الذي عّينه الرئي�ص امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي، اأن ال�شلطات 
ظبي  اأبو  بني  مبا�شرة  جوية  رحلت  ثلث  ت�شيري  بداأت  االإماراتية 
»ربط  مت  اإنه  اأم�ص،  تلفزيوين  حديث  يف  ال�شقطري،  وقال  واجلزيرة. 
من  لل�شكان  »ميكن  اأنه  اإىل  م�شريًا  اإماراتية«،  ات�شاالت  ب�شبكة  اجلزيرة 
مبا�شرة«،  ال�شبكة  تخ�ص  اإماراتية  و�شرائح  اأرقام  على  احل�شول  خللها 
وا�شفًا ذلك يف الوقت نف�شه ب�»النقلة النوعية االأوىل على م�شتوى اليمن 

يف جمال االت�شاالت«.
تاأجري �شقطرى  اأ�شهر عن توقيع هادي على  اأنباء قد ترّددت قبل  وكانت 
االأ�شهر  يف  انت�شرت  تقارير  ووفق  عامًا.   99 ملدة  االإماراتية  لل�شلطات 
قبل  نقل  كذلك  ع�شكريًا«،  �شقطرى  على  ت�شيطر  »االإمارات  فاإن  املا�شية، 
مدة ما يقارب 300 من اأبناء اجلزيرة اإىل االإمارات للتدريب. اأما االإجراء 
اجلزيرة،  �شكان  لكل  اجلن�شية  ملنح  م�شروعًا  االإمارات  اإعداد  فهو  اللفت، 

الذين يقّدر عددهم بنحو اأربعني األف �شخ�ص.

 من ُعمان اىل اليمن ها�صتاج يجتاح توير” 
ويق�صم العمانيني ويثر جداًل وا�صعًا بال�صلطنة

ها�شتاجا  “تويرت”  امل�شغر  التدوين  موقع  عرب  عمانيون  نا�شطون  اأطلق 
املوالني  اليمنيني  مع  للت�شامن   ، #من_عمان_ايل_اليمن  بعنوان: 
اإثر  على  وذلك  �شالح،  اهلل  عبد  علي  املخلوع  اليمني  الرئي�ص  و  للحوثيني 
اململكة  بقيادة  العربي،  التحالف  قوات  تقوده  ق�شف  من  له  يتعر�شون  ما 

العربية ال�شعودية.
ووفقا ملا ر�شدته “وطن” عرب الها�شتاج، فقد انق�شم العمانيون ما بني م�شاند 
للحوثيني و�شالح داعني اهلل ان يزيح عنهم الغمة وبني من اتهمهم بخراب 

اليمن والتعاون مع اإيران لل�شيطرة عليه وتهديد البلد املجاورة.
#من_ُعمان_  ” ح�شني”:  “خمتار  املغرد  قال  امل�شاندة،  املواقف  ومن 
اىل_اليمن لكم منا كل االحرتام والتقدير وتعاطفا للزمات التي حتل على 

بلدكم ن�شال اهلل اإن يزيل عنكم كل معتد وان ترجع بلدكم زاهرة”.



احل�شكة )�شوريا(،)اأ ف ب( –
كافة  “ت�شليح  عليها  كتب  الفتة  حتت   
جان  عبود  ينهمك  اال�شلحة”،  انواع 
جاء  كل�شنيكوف  بندقية  �شيانة  يف 
متجره  اىل  املقاتلني  زبائنه  احد  بها 

ال�شغري يف مدينة احل�شكة ال�شورية.
ويف بلد ي�شهد حربا دموية دخلت عامها 
اىل  اال�شلحة  �شيانة  حتولت  ال�شابع، 
تقت�شر  كانت  وبعدما  مربحة،  مهنة 
الع�شافري  �شيد  بنادق  ت�شليح  على 
امل�شد�شات  ت�شمل  اليوم  باتت  والبط 
الرو�شية  الدو�شكا  مثل  والر�شا�شات 

والكل�شنيكوف.
هذه  يف  عاما(   36( جان  عبود  يعمل 
نف�شه  وجد  لكنه  عاما   15 منذ  املهنة 
خلل ال�شنوات املا�شية م�شطرا للتعامل 
انواع جديدة من اال�شلحة مل يعتد  مع 

عليها �شابقا.
ويقول جان يف متجره يف و�شط مدينة 
بر�ص  لفران�ص  �شرق(  )�شمال  احل�شكة 
االمر  لكن  �شيد،  ا�شلحة  ن�شلح  “كنا 
اختلف علينا خلل االزمة وبتنا ن�شلح 
امل�شد�شات  اىل  باال�شافة  كبرية  قطعا 
والبي  الدو�شكا  )ر�شا�شات(  بينها  من 
الرو�شية  اال�شلحة  عن  ف�شل  �شي  كي 

اخلفيفة”.
بني  اليوم  عبود  زبائن  ويختلف 
�شغريا  فرديا  �شلحا  ميلكون  مواطنني 
موالني  �شواء  ومقاتلني  “للحماية” 

للنظام او للكراد.
وي�شيطر االكراد على اجلزء االكرب من 
اجلي�ص  يحتفظ  فيما  احل�شكة  مدينة 
ببع�ص  له  املوالون  واملقاتلون  ال�شوري 

املقار االمنية و�شط املدينة.
متجر  اىل  عاما(   31( فريدي  يدخل 
عبود يعطيه م�شد�شا �شغريا يطلب منه 

ت�شليحه.
�شائغا  يعمل  الذي  فريدي  ويقول 
لدي  كان  احلرب  “قبل  احل�شكة،  يف 
املحل  على  اتردد  وكنت  �شيد  بندقية 
ولكن  واالآخر،  احلني  بني  ال�شلحها  هنا 

منذ بدء احلرب ا�شرتيت م�شد�شا”.
فقد  الوقت،  كل  معي  “ابقيه  وي�شيف 
خلل  عدة  خطف  حاالت  �شهدنا 
اي�شا  يخ�شى  انه  اىل  م�شريا  احلرب”، 
يف  يعمل  واأنه  خا�شة  ال�شرقة،  من 

جتارة املجوهرات.
– مقبولة  – ا�شعار 

جان  ي�شلحها  التي  االعطال  اكرث 
عبارة عن اعطال ميكانيكية يف خمزن 
عن  ناجتة  النار  بيت  او  الر�شا�ص 
دون  من  لل�شلح  املتكرر  اال�شتخدام 

�شيانة.
يف  الطويلة  خربته  ان  جان  ويرى 
ت�شليح بنادق ال�شيد �شهلت عليه مهمته 
معدل  حاليا  ي�شتقبل  وبات  اجلديدة. 

ع�شرة زبائن يف اليوم.
وان  كثريا  اال�شلحة  �شيانة  تكلف  ال 

كانت تختلف بح�شب نوع ال�شلح.
مقبولة  “اال�شعار  عبود  ويقول 
يف  االقت�شادي  الواقع  مع  ومتنا�شبة 
ت�شليح  ثمن  ان  اىل  م�شريا  البلد”، 
وخم�شة  “الف  بني  يرتواح  امل�شد�ص 
اآالف لرية �شورية )دوالرين اىل ع�شرة 
ودوالرات(” ويرتفع ال�شعر بح�شب نوع 

ال�شلح وحجمه.

وبرغم انها املهنة الوحيدة التي عرفها، 
البنائه،  يورثها  ان  يرف�ص  جان  ان  اال 
بل يف�شل ان يتابعوا تعليمهم ودرا�شتهم 
عن  بعيدا  اخرى  مهنة  ويختاروا 
ال�شلح وخطورته، خا�شة بعد تعر�شه 
الدولة  تنظيم  قبل  من  للتهديدات 

اال�شلمية.
من  مرة  من  اكرث  تهديدي  “مت  ويقول 
تنظيم  يف  �شلح” لعنا�شر  ت�شليح  اجل 
يف  تواجدهم  خلل  اال�شلمية  الدولة 
منها  طردهم  قبل  املدينة  احياء  احد 

قبل عامني.
املحل  اىل  عاما(   25( فايز  ياأتي 
حامل بندقيته من طراز كل�شنيكوف. 
جيدا،  ويعاينها  منه  عبود  يت�شلمها 
فينظر من املنظار، ثم يف�شل جزءا من 
اال  هي  وما  تركيبه.  ويعيد  البندقية 
دقائق حتى يعيدها اىل زبونه وقد مت 

ا�شلحها.
فايز اىل حمل  �شوريا  دفعت احلرب يف 
يف  تطوع  حيث  قوله،  بح�شب  ال�شلح، 
اىل  تقاتل  التي  املجموعات  احدى 

جانب اجلي�ص ال�شوري.
ويقول بلبا�شه الع�شكري “مل اكن اتوقع 
اليوم  ال�شلح، لكني  يوما ان اتعامل مع 
ل�شيانته  واآتي  ب�شلحي  اعتني  بت 

ب�شكل دائم”.
-“اخلطاأ االول هو االخري” –

احل�شكة،  مدينة  يف  العزيزية  حي  يف 
عاما(   47( حممد  ابو  حمل  يتو�شط 
واىل  ال�شيارات  لت�شليح  عدة  متاجر 
“ت�شليح كافة  جانبه الفتة كتب عليها 
انواع اال�شلحة” مرفقة ب�شور لبندقية 

وبنادق  حربي  وم�شد�ص  كل�شنيكوف 
�شيد.

يبدل ابو حممد قطعة يف م�شد�ص �شغري 
طاولة  وامامه  ت�شليحه،  يف  ينهمك 
بنادق  من  اجزاء  عليها  و�شع  كبرية 
وم�شد�شات، واىل جانبها اآلة ي�شتخدمها 
لت�شنيع قطع �شيانة خا�شة باال�شلحة.
الذي  بالعمل  ابو حممد فرحا  يبدو  ال 
عليه  فر�شت  بعدما  خ�شو�شا  به،  يقوم 
ا�شلحة قتالية بدال من  ت�شليح  احلرب 

بنادق ال�شيد التي اعتاد عليها.
الزيت  من  بقع  لطخت  وقد  ويقول 
احلرب  “دفعتني  ويديه  ثيابه  االأ�شود 
من  لفرتة  املهنة  ترك  اىل  البداية  يف 
اال�شلحة  مع  اتعامل  ان  ا�شاأ  مل  الوقت، 

القتالية”.
العمل  اىل  املا�شة  احلاجة  ان  اال 
رزقه  م�شدر  اىل  العودة  على  اجربته 

الوحيد.
وا�شطر منذ ذلك احلني اىل التعامل مع 
وبنادق  م�شد�شات  من  خمتلفة  ا�شلحة 
امل�شتطاع  قدر  حماوال  ور�شا�شات،  اآلية 

ان يناأى عن اال�شلحة الثقيلة.
اىل  حتتاج  “مهنتنا  حممد  اأبو  ويو�شح 
تركيز كبري وكاأنك تتعامل مع االلغام”، 
م�شيفا “اخلطاأ االول فيها هو االخري”.
ابو  ينتظر  اخلطورة،  هذه  ونتيجة 
له  تتوافر  ان  ال�شرب  بفارع  حممد 
املهنة  هذه  ليرتك  ثانية  عمل  فر�شة 

رجعة”. غري  “اىل 
جتلب  �شيد  قطعة  اأي  “�شيانة  ويقول 
املتعة ل�شاحبها اف�شل بكثري من �شيانة 

اآلة املوت هذه”.
تتحول  ان  يتوقع  حممد  ابو  يكن  مل 
بهذا  طاحنة  حرب  �شاحة  اىل  �شوريا 
اال�شتمرار  من  يتمكن  ولكي  ال�شكل. 
لنف�شه  يردد  املهنة،  هذه  مزاولة  يف 
وامل�شد�شات  البنادق  “كل  ان  با�شتمرار 
عن  للدفاع  هي  ب�شيانتها  اأقوم  التي 

البلد، ولي�شت ل�شناعة املوت فيه”.

عمان- 
وقع رئي�ص جمل�ص مفو�شي �شلطة اإقليم البرتا 
النوافلة،  حممد  الدكتور  ال�شياحي  التنموي 
مدن  ل�شبكة  البرتا  ان�شمام  اتفاقية  بكني   يف 

ال�شياحة العاملية.
االأردين  اجلانب  عن  االتفاقية  توقيع  وح�شر 
القن�شل الفخري عي�شى حجازين ونائب مدير 
وع�شو  اأمني  عادل  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة 
جلنة ال�شياحة يف �شلطة االإقليم �شلح هلالت 
ومدير مديرية ال�شياحة فيها �شربي الف�شول، 
ت�شنغ  بكني  عمدة  نائب  ال�شيني  اجلانب  وعن 

هونغ ومدير �شبكة املدن ال�شياحية العاملية.
اأنه  االأحد،  اليوم  )برتا(  ل�  النوافلة  وقال 
بت�شويق  ال�شبكة  تقوم  االتفاقية  ومبوجب 
البرتا،  �شمنها  ومن  االأع�شاء  املدن  وترويج 
182 مدينة، الفتا اإىل اأنه  والتي يبلغ عددها 

فعالية  اأول  �شتقام  االتفاقية  هام�ص  وعلى 
مدينة  يف  املقبل  اأيلول  �شهر  يف  البرتا  لت�شويق 

لو�ص اجنلو�ص يف اأمريكا .
وبني اأنه خلل حفل التوقيع مت مناق�شة اأطر 
بكني  وبلدية  البرتا  اإقليم  �شلطة  بني  التعاون 
اأن نائب العمدة  يف جميع املجاالت، م�شريا اإىل 
املعوقات  جميع  لتذليل  التام  اال�شتعداد  اأبدت 
وتطويره  ال�شياحي  بالواقع  النهو�ص  بهدف 

بال�شكل االأمثل.
�شتفتح  االتفاقية  هذه  اأن  النوافلة،  واأكد 
اآفاقا جديدة للمزيد من التعاون ال�شياحي بني 
اأنها �شت�شهم بالرتويج ال�شياحي  املنطقتني، كما 
اأن  متوقعا  اأو�شع،  ب�شكل  بها  والتعريف  للبرتا 
ت�شهد البرتا وخمتلف مناطق اململكة ال�شياحية 
منوا يف اأعداد ال�شياح ال�شينيني، حيث اأن جميع 
اجلهات املعنية بال�شياحة تبذل جهودا وا�شعة 

االأردين  ال�شياحي  للمنتج  الرتويج  �شبيل  يف 
الفريد واملميز، وا�شتقطاب ال�شياحة له.

�شل�شلة  من  جزء  هي  االتفاقية،  هذه  اأن  وبني 
خطوات وجهود لل�شلطة، يف �شبيل تعزيز مكانة 
فرادة  على  والتاأكيد  عامليا،  البرتا  وح�شور 

ومتيز اإرثها احل�شاري والطبيعي.
منظمة  العاملية  ال�شياحة  مدن  �شبكة  وتعترب 
من  طوعي  ب�شكل  ت�شكلت  دولية  �شياحية 
واملوؤ�ش�شات  املعروفة  ال�شياحية  املدن  قبل 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  بال�شياحة  ال�شلة  ذات 
ايلول   15 يف  اأن�شئت  اإذ  بكني،  من  مببادرة 
182 ع�شوا، من  2012 يف بكني، وت�شم حاليا 
ع�شوا  و61  املدينة  اأع�شاء  من   121 بينهم 
والتعاون  التبادالت  بتي�شري  وتلتزم  موؤ�ش�شيا 
قطاع  يف  امل�شتدام  النمو  وتعزيز  االأع�شاء  بني 

ال�شياحة.
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اأنقرة ؛ 
حقق  الذي  الرتكي،  االقت�شاد  حافظ 
 2010 عام  من  اعتباًرا  �شنوي  منو  اجتاه 
طيلة  زخمه  على  باملئة،   9.2 بواقع 
ال�شنوات ال�شبعة املا�شية، رغم العديد من 
املخاطر  ت�شاعد  اأبرزها  والتي  ال�شدمات 
بارك،  غزي  واأحداث  اجليو�شيا�شية، 
“فتح  لتنظيم  الفا�شل  وحماولة االنقلب 
اأ�شعار  وا�شطراب  االإرهابي،  غولن”  اهلل 

�شرف العملة املحلية.
قال  االأنا�شول،  مرا�شل  مع  مقابلة  ويف 
ال�شيا�شية  البحوث  مركز  يف  اخلبري 
الرتكي  واالجتماعية  واالقت�شادية 
)�شيتا(، الربوفي�شور الدكتور اأردال تانا�ص 
اأعوام  اإن تركيا حققت ما بني  قره غول، 
م�شتمًرا  اقت�شادًيا  – 2009 منًوا   2002
اال�شتقرار  بف�شل  �شنوي؛  اأ�شا�ص  على 
حزب  و�شول  مع  حتقق  الذي  ال�شيا�شي 
تركيا  يف  ال�شلطة  اإىل  والتنمية  العدالة 

عام 2002.
الرتكي،  االقت�شاد  اأن  غول  قره  واأ�شاف 
وال�شدمات  االمتحانات  من  العديد  واجه 
والتي  املا�شية،  ال�شبعة  ال�شنوات  خلل 
اجليو�شيا�شية،  املخاطر  ت�شاعد  اأبرزها 
االنقلب  وحماولة  بارك،  غزي  واأحداث 
غولن”  اهلل  “فتح  لتنظيم  الفا�شل 
اأ�شعار �شرف العملة  االإرهابي، وا�شطراب 

املحلية.
جميع  “رغم  قائًل:  غول  قره  وا�شتدرك 
ال�شدمات التي واجهها االقت�شاد الرتكي؛ 

�شعيد  على  زخمه  على  حافظ  اأنه  اإال 
باملئة   9.2 بواقع  �شنوي  منو  حتقيق 

اعتباًرا من عام 2010 .
الرتكي  االقت�شاد  اأن  غول،  قره  ولفت 
�شهد  املا�شية،  ال�شبعة  ال�شنوات  خلل 
اأن  اإال  املوؤقت،  اجلزئي  الرتاجع  بع�ص 
موا�شًل  توقف،  اأو  بركود  ي�شب  مل  منوه 
عام  من  اعتباًرا  النمو  موؤ�شرات  رفع 
2010، مرجًعا ذلك اإىل ال�شيا�شات املالية 

ال�شليمة للحكومة والنظام امل�شريف القوي 
يف البلد.

تزايد  اأهمية  على  غول  قره  و�شدد 
تدفق  وتوا�شل  الرتكي  باالقت�شاد  الثقة 
اأن  اال�شتثمارات على تزايد النمو، م�شرًيا 
للنمو  اأعلى معدل  رابع  اليوم متلك  تركيا 
من  كل  بعد  الع�شرين،  جمموعة  دول  بني 

ال�شني واإندوني�شيا والهند.
ن�شبة  انخفا�ص  اأن  غول،  قره  واأ�شار 

عام  خلل  االقت�شادي،  النمو  يف  الزخم 
2009 كان بتاأثري االأزمة املالية العاملية، 
اأر�شية  واأن االقت�شاد الرتكي الذي ميلك 
يف  كبرية  قابلية  اأظهر  ومتينة  �شلبة 

مواجهة ال�شدمات بعد عام 2010.
حقق  املا�شي،  العام  “يف  غول:  قره  وقال 
رغم  ملحوًظا  منًوا  الرتكي  االقت�شاد 
االأزمة  بفعل  ال�شياحة  اإيرادات  تراجع 
االنقلبية  املحاولة  وتاأثريات  رو�شيا،  مع 

اهلل  فتح  تنظيم  نفذها  التي  الفا�شلة 
يوليو  متوز/  منت�شف  االإرهابي  غولن 
واال�شطرابات  االأ�شواق،  على  املا�شي 
املحلية،  للعملة  ال�شرف  �شعر  �شعيد  على 
االقت�شادية  االأزمات  انعكا�شات  وكذلك 

العاملية على االقت�شاد الرتكي”.
االإجمايل  املحلي  الناجت  “و�شل  واأ�شاف: 
)عام  باملئة   2.9 اإىل  الرتكي  للقت�شاد 
البلد  اأن  التوقعات  ت�شري  فيما   ،)2016
و�شوف  هدفها  العام  هذا  حتقق  �شوف 

حتقق ن�شبة منو مبواقع 4.4 باملئة”.
زيادة  اأن  اإىل  غول،  قره  لفت  كما 
يف  ت�شاهم  �شوف  العام  هذا  ال�شادرات 
بالعام  مقارنة  النمو  معدالت  زيادة 
الرتكية  ال�شادرات  معدالت  واأن  املا�شي، 
اختفاء  مع  ملحوظة  زيادة  ت�شهد  �شوف 

املخاطر اجليو�شيا�شية بلدان اجلوار.
االإيجابي  التاأثري  اإىل  غول  قره  وتطرق 
الرتكية  احلكومة  اأطلقتها  التي  للحوافز 
وتاأثريها  اال�شتثمارات،  ت�شجيع  جمال  يف 
م�شدًدا  االإجمايل،  املحلي  الناجت  رفع  على 
اأن البلد �شوف جتني هذا العام )2017( 
التي  والت�شجيعات  الت�شهيلت  ثمار 
قدمتها احلكومة خلل العام املا�شي لدعم 
عمل  فر�ص  خلق  يف  وامل�شاهمة  االقت�شاد 

وقطاعات جديدة.
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باري�ص :
ال�شلطات  على  الذهول  من  حالة  ت�شيطر 
حممد  املغربي  امللك  قرار  جتاه  االأردنية 
يف  العربية  القمة  يف  امل�شاركة  عدم  ال�شاد�ص 
الثانية  املرة  وهي  املا�شي،  االأ�شبوع  االأردن 
عن  املغرب  يف  االأول  امل�شوؤول  فيها  يغيب  التي 
قمة حتت�شنها عمان، ح�شب م�شادر دبلوما�شية 

م�شوؤولة.
قد  الثاين  اهلل  عبد  االأردين  العاهل  وكان 
انتقل منذ ع�شرة اأيام اىل املغرب الإقناع نظريه 
املغربي حممد ال�شاد�ص بامل�شاركة، وح�شل على 
وعد بامل�شاركة. وين�شط ملك املغرب دبلوما�شيا 
ويقوم بجوالت تفوق ال�شهر اىل دول اإفريقية، 
دولة  يف  تعقد  يف  ي�شارك  مل  انه  الفتا  وكان 
م�شاركة  وت�شجل  ملكي  نظام  يحكمها  عربية 
ال�شعودية  ملك  مقدمتهم  ويف  العرب  ملوك 

�شلمان بن عبد العزيز ح�شورا الفتا.
من  تاأكدوا  االأردنيني  ان  نف�شها  امل�شادر  وقالت 
و�شول  بعد  وباخل�شو�ص  املغربية،  امل�شاركة 
الذي  امللك  بحاجيات  حمملة  امللكية  الطائرة 
ي�شافر باأكرث من طائرة واحدة. وو�شط ده�شة 
اىل  املغربي  امللك  ي�شل  مل  االأردين،  العاهل 
فيها  يح�شر  ال  التي  الثانية  املرة  وهي  القمة، 
بداية  خلل  االأوىل  وكانت  االأردن،  يف  قمة 

العقد املا�شي.
ير�شل  مل  اأنه  االأردنيني  ده�شة  من  زاد  ومما 
اعتاد  الذي  ر�شيد  املوىل  االأمري  �شقيقه 
باإر�شال  اكتفى  بل  العربية،  القمم  يف  متثيله 
مزور،  الدين  �شلح  املوؤقت  اخلارجية  وزير 
القمة  يف  عربية  لدولة  متثيل  اأخف�ص  وهو 
قمة  يف  ملكي  نظام  طرف  من  وباخل�شو�ص 

يحت�شنها نظام ملكي اآخر.
�شدمه  كما  االأردن،  املغربي  التمثيل  و�شدم 

رئي�ص  ال�شاد�ص  حممد  ويعترب  املغرب،  �شمت 
جلنة القد�ص، ومل ي�شدر مكتب امللك املغربي اأي 
بيان يربر غيابه عن القمة العربية يف االأردن، 
وكان من الزعماء العرب القلئل الغائبني اىل 
جانب رئي�ص �شوريا ب�شار االأ�شد الذي ال ميكنه 
العزيز  عبد  اجلزائري  والرئي�ص  احل�شور، 

بوتفليقة، الذي اأقعده املر�ص عن احلركة.
امللك  اأن  عربية  دبلوما�شية  اأو�شاط  وتعتقد 
لتفادي  امل�شاركة  عدم  قرر  يكون  قد  املغربي 
اال�شطدام بالرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب. 
القد�ص  جلنة  رئي�ص  املغرب  ملك  جهة،  فمن 
وعليه التنديد بقرار ترامب نقل ال�شفارة اىل 
القد�ص، ومن جهة اأخرى، ال يرغب يف مواجهة 
يعد  االأمريكية اجلديدة على ملف مل  االإدارة 
يتحكم فيه العرب، يف ظل الت�شتت الذي ميرون 
به وباخل�شو�ص ال�شف الفل�شطيني املنق�شم بني 

منظمة التحرير وحما�ص.

القمم  يف  ي�شارك  ال  املغربي  العاهل  ان  ويذكر 
ومنابر  للوقت،  م�شيعة  يعتربها  النه  العربية 
للخطابة، والن قراراتها ال حتظى باأي خطوات 
يف  تاأييدا  هذه  النظر  وجهة  وجتد  تنفيذية، 

اأو�شاط مغربية وا�شعة.
عدم  عن  اعتذر  قد  املغربي  العاهل  وكان 
االأخرية،  قبل  العربية  القمة  ا�شت�شافة 
اقناع  اىل  العربية  باجلامعة  دفع  الذي  االمر 
اململكة  ان  وتردد  ال�شت�شافتها،  موريتانيا 
عاهلها  يح�شر  مل  التي  ال�شعودية،  العربية 
�شاهمت  التي  هي  نواق�شوط،  قمة  �شلمان  امللك 

بالق�شط االأكرب من تغطية نفقاتها.
واالأردين  املغربي  العاهلني  ان  املعروف  ومن 
ينتميان اىل اآل البيت، وكانت تربطهما �شداقة 
العر�ص  ال�شنوات االأوىل من توليهما  وثيقة يف 
بحكم التقارب يف ال�شن، وكانا يق�شيان عطلت 

�شويا.

ال���ري���ا����ش غ��ا���ص��ب��ا عقب ي���غ���ادر   ح��م��ي��د االأح����م����ر 
اليمنيني امل�����ص��اي��خ  م��ن  ع���دد  يف  ق�����ص��رة  كلمة  اإل��ق��ائ��ه 

البارز حميد  اليمني  اليمني” اأن رجل االأعمال  “امل�شهد  ذكر موقع 
عقب  ال�شبت  غا�شبا  الريا�ص  ال�شعودية  العا�شمة  غادر  االأحمر 

اإلقائه كلمة ق�شرية يف عدد من امل�شايخ اليمنيني.
حزب  يف  البارز  والقيادي  اليمني  االأعمال  رجل  اأن  املوقع  واأو�شح 
ا�شتدعتهم  م�شايخ  اأمام  كلمة  األقى  للإ�شلح  اليمني  التجمع 
 10 ا�شتغرقت  الريا�ص  يف  “موفمبيك”  فندق  بهو  يف  ال�شعودية 
وم�شاندة  القبائل  ودور  املعارك  �شري  عن  فيها  حتدث  دقائق، 

املقاومة ال�شعبية.
ونقل “امل�شهد اليمني” عن م�شدر يف االجتماع اأن اأحد موظفي االأمن 
ال�شعودي اجته اإىل حميد االأحمر و�شاأله عمن �شمح له بعقد اللقاء 
االأحمر  اأغ�شب  الذي  االأمر  ال�شياحي،  الفندق  ومدخل  �شاحة  يف 
اإىل  والعودة  اأمتعته  وحزم  الفور،  على  املكان  مغادرة  اإىل  ودفعه 

تركيا حيث يقيم منذ عدة �شنوات. اإىل  ي�����ص��ع��د  م�����ص��ر  يف  ال���ع���ام  ال���دي���ن 
االإج���م���ايل امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  م���ن   %131.7

العام يف  الدين  ن�شبة  ارتفاع  امل�شري، عن  البنك املركزي  القاهرة : ك�شف 
يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   131.7% اإىل  واملحلي(  )اخلارجي  م�شر 

نهاية 2016، مقابل %101 يف نهاية 2015.
الدين  ر�شيد  ن�شبة  اأن  اليوم،  �شادر  تقرير  يف  امل�شري  املركزي  واأعلن 
اخلارجي للبلد ارتفعت اإىل %37.6 من الناجت املحلي االإجمايل يف نهاية 

.2015 نهاية  يف   13.6% مقابل   ،2016
بنحو  ارتفع  اآجاله  بكافة  اخلارجي  الدين  ر�شيد  اأن  تقريره،  يف  واأ�شاف 
نهاية  يف  دوالر  مليار   67.3 اإىل   41% نحو  يعادل  مبا  دوالر،  مليار   19.6

.2015 من  املناظرة  الفرتة  يف   47.7 مقابل   ،2016
من  امل�شتخدم  �شايف  ارتفاع  اإىل  اخلارجي،  الدين  قيمة  زيادة  واأرجع 
القرو�ص والت�شهيلت، وانخفا�ص اأ�شعار �شرف معظم العملت املقرت�ص بها 

اأمام الدوالر.
وارتفع ن�شيب الفرد من الدين اخلارجي اإىل 619.9 دوالر يف نهاية 2016 

مقابل 491.2 دوالر يف 2015.
مليار   1.196 اإىل  م�شر،  يف  اخلارجي  الدين  خدمة  اأعباء  اإجمايل  و�شعد 
دوالر يف نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دوالر يف العام ال�شابق 2015.

وارتفع اإجمايل الدين العام املحلي اإىل 3.052 تريليون جنيه )169 مليار 
دوالر( يف نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه )131 مليار دوالر( 

يف العام ال�شابق عليه.
ومطلع االأ�شبوع املا�شي، قال وزير املالية امل�شري عمرو اجلارحي، اإن موازنة 
اإىل  احلكومي  العام  الدين  خف�ص  ت�شتهدف  املقبل،  املايل  العام  يف  بلده 
املدى  على   85% – و80%  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   97% –  95%

املتو�شط.
ويبداأ العام املايل يف م�شر مطلع يوليو/ متوز حتى نهاية يونيو/ حزيران 

من العام التايل، وفقًا لقانون املوازنة.
)الدوالر = 18 جنيه م�شري يف املتو�شط(

معا واملغاربة  االأردنيني  يحر  لغزا  زال  ما  العربية  عّمان  قمة  عن  املغربي  العاهل  غياب 

“ت�صليح كافة انواع اال�صلحة” مهنة مربحة يف �صوريا



عك�شت زيارة وزير اخلارجية االأمريكية ريك�ص تيلر�شون 
االأوىل اإىل اأنقرة، وما رافقها من معطيات، جانبًا كبريًا 
من ا�شرتاتيجية االإدارة االأمريكية اجلديدة »املنتظرة« 
حول �شوريا. وت�شري ت�شريحات تيلر�شون التي خرجت 
م�شتقبل  اأن  ترى  بلده  اإن  فيها  قال  والتي  اأنقرة،  من 
الرئا�شة يف �شوريا اأمر »يقرره ال�شعب ال�شوري«، اإىل اأن 
ما حققته على  رهاناتها على  املتحدة و�شعت  الواليات 
اأروقة  بعيدًا عن  ال�شوري،  ال�شمال  االأر�ص، وخا�شة يف 

التفاو�ص االأممية يف الوقت احلايل.
»املنطقة  على  اأنقرة  يف  تيلر�شون  تركيز  يحمل  كذلك، 
االأهم  التقاطع  نقطة  تعّد  لكونها  خا�شًا،  بعدًا  االآمنة« 
اختلفت  واإن  احلالية،  االأمريكية  واالإدارة  تركيا  بني 

تعريفاتها وتفا�شيل اإدارتها بينهما.
موقف وزير اخلارجية »املحايد« جتاه م�شتقبل الرئي�ص 
االمم  لدى  االأمريكية  املندوبة  كّررته  االأ�شد  ب�شار 
املتحدة نيكي هايلي، مو�شحة اأم�ص لعدد من ال�شحافيني 
اأن اأولوية االإدارة اجلديدة »مل تعد اجللو�ص والرتكيز 
على اإزاحة االأ�شد«. وقد يعك�ص هذا التوجه االأمريكي 
نّيات يف ا�شتثمار التفاهم مع كل من تركيا ورو�شيا على 
يف  اال�شتباكات  نار  عن  ال�شمال  مناطق  لعزل  االأر�ص، 
ميكن  فيها،  موؤقت  ا�شتقرار  واإقامة  ال�شوري،  امليدان 
حميط  يف  جرى  كما  الحق،  وقت  يف  �شيا�شيًا  توظيفه 

منبج والباب.
»عدم  تيلر�شون  اأكد  اأنقرة،  يف  اأم�ص  حمادثات  وخلل 
وجود اأي فجوة« بني تركيا وبلده حول الت�شميم على 
هناك  اأن  الرتكي  نظريه  تاأكيد  رغم  »داع�ص«،  هزمية 

حمادثاته  اأن  واأو�شح  بينهما.  »رئي�شية«  خلف  نقطة 
خلل زيارته رّكزت على »اإن�شاء مناطق اآمنة« يف �شوريا 

وبحث عدد من اخليارات ب�شاأن تاأمني تلك املناطق.
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  القى  بدوره، 
�شد  فيها  م�شتثمرًا  االأمريكي،  ال�شيف  ت�شريحات 
والتن�شيق  التعاون  �شرورة  على  التاأكيد  عرب  االأكراد، 
»داع�ص«.  حماربة  جهود  �شمن  م�شروعة«  »اأطراف  مع 
الكردي  الوجود  جتاه  الرتكية  احل�شا�شية  اعتبار  ومع 
عدة  اإعلن  الفتًا  يبدو  ال�شوري،  ال�شمال  يف  احلايل 
الفرات« عزمها على  ف�شائل من�شوية حتت مظلة »درع 
تلك  وقف  تركيا  اإعلن  من  بالرغم  املعركة«  »موا�شلة 
يف  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  وراأى  الع�شكرية.  العملية 
دخلت  »املنطقة  اأن  �شيجري،  م�شطفى  املعت�شم«،  »لواء 
يف مرحلة جديدة... و�شتحقق نتائج اإيجابية يف �شالح 
من  تنطلق  »تركيا  اإن  �شيجري  وقال  ال�شوري«.  ال�شعب 
قد  وكانت  مراعاتها،  يجب  واإقليمية  دولية  توازنات 
اأعلنت عددًا من االأهداف، نرى اأنها حتققت«، م�شيفًا »اأن 
االأرا�شي  كامل  بتحرير  اأهداف  لديه  احلر(  )اجلي�ص 

ال�شورية«.
اإن  اأوغلو  جاوي�ص  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال  بدوره، 
االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  مع  اأكرب  تعاونًا  تتوقع  بلده 
فرق  ال  اأنه  على  م�شددًا  �شوريا،  ب�شاأن  ترامب  دونالد 
ال�شورية  الكردية  ال�شعب«  حماية  »وحدات  بني 
و»حزب العمال الكرد�شتاين«. وراأى اأن اأي دعم اأمريكي 
على  خطرًا  يعني  �شوف  ال�شعب«  حماية  ل�»وحدات 

م�شتقبل �شوريا.

الدويل«  »التحالف  قوات  قائد  قال  مت�شل،  �شياق  ويف 
اإن »)قوات �شوريا  يف العراق و�شوريا، �شتيفن تاون�شند، 
الدميوقراطية( اأمّتت عزل اجلانب ال�شرقي من الرقة 
ب�شكل كامل«، م�شيفًا اأنها »تخو�ص حاليًا معركة �شعبة 
الطبقة«.  ومدينة  الطبقة  �شد  من  كل  على  لل�شيطرة 
اإىل  الفتًا  ل�)التحالف(«،  هدفًا  لي�ص  »ال�شد  اأن  واأ�شاف 
للعناية  خطة  الدميقراطية(  �شوريا  )قوات  »لدى  اأن 
بال�شد بعد حتريره من )داع�ص(. وهذه اخلطة تلحظ 

اأهمية ال�شد للقت�شاد والزراعة واحلاجات االإن�شانية 
االأ�شا�شية«.

وبالتوازي مع احلراك االأمريكي يف تركيا، جدد الرئي�ص 
املتحدة  الواليات  دعوته  بوتني  فلدميري  الرو�شي 
مع  والتن�شيق  للحوار  اال�شتعداد  اإظهار  اإىل  االأمريكية 
حول  اجلانبني  بني  التعاون  »تعّمق«  اإىل  م�شريًا  بلده، 

�شوريا.
)االأخبار(

غربة نيوز - احمد مراد
احل�شارة  تعريف  يعيد  وهو  �شاعات  لعدة  قرب  عن  راقبته 

يف بلده والعامل .
الب�شاطة  بني  يجمع  الذي  الراقي  ا�شلوب  ايل  ا�شتمتعت 

واحلكمة واحلما�ص والهدوء والتلقائية والدهاء .
وراقبته وهو يحمل االطفال وي�شافح الرجال والن�شاء !!

�شاب يف نهاية االربعينات – اأو علي اق�شي تقدير يف بداية 
اخلم�شينات – يرتدي بدلة رمادية ويتحدث مبنتهي الرقي 
والب�شاطة يف قاعة مليئة علي االقل باكرث من خم�شمائة 

�شخ�ص غري املتابعني عرب ال�شموات املفتوحة .
يتقن  الذي  املثقف  الوزير  اأوغلو  جاوي�ص  الوزير  هو  هذا 
بجانب اىل جانب الرتكية لغته االم االجنليزية واليابانية 

واالملانية .
ال�شعب  جمل�ص  ع�شو  تركي،  واقت�شادي  �شيا�شي  وهو 
واملوؤ�ش�ص امل�شارك حلزب العدالة والتنمية )AKP(. منذ 

عام 2014، �شغل من�شب وزير للخارجية .

فندق  يف  والعرب  االتراك  من  كبري  ح�شد  امام  كلمته  ويف 
الوطني  ال�شلم  بعزف  بداها  والتي  بنيوجري�شي  هيلتون 
االتراك  ال�شهداء  علي  حداد  دقيقة  والوقوف  الرتكي 
حوداث  يف  او  االخري  االنقلب  يف  �شواء  �شقطوا  الذين 
االرهاب . اأكد وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ص اأوغلو 
اأي  من  اأكرث  اأمريكا  مع  قوية  لروابط  امللحة  بلده  حاجة 

وقت م�شى.
خلل  اخلمي�ص  اليوم  اأوغلو  جلاوي�ص  كلمة  يف  ذلك  جاء 
م�شاركته يف اجتماع حول اال�شتفتاء ب�شاأن الد�شتور اجلديد 

يف والية نيوجري�شي االأمريكية.
مكتب  نظمها  التي  الفعالية  يف   – اأوغلو  جاوي�ص  وقال 
اال�شتفتاء  اهمية  و�شرح  للتن�شيق  والتنمية  العدالة  حزب 
التي  ال�شعوبات  – اإن  اأمريكا  يف  املقرتحة  التعديلت  علي 
جهة  من  العامل  ويف  جهة  من  املنطقة  يف  تركيا  تواجهها 
الواليات  مع  قوية  روابط  وجود  حاجة  تفر�ص  ثانية 

املتحدة االأمريكية.

وراأينا  و�شديقة،  حليفة  اأمريكا  نعترب  »نحن  واأ�شاف: 
مقارنة  لرتكيا  اجلديدة  االإدارة  توليها  التي  االأهمية 

باالإدارة ال�شابقة«.
واأ�شار اإىل اأن تركيا اأكرب من حدودها اجلغرافية “فهى مل 
 80 األف كم مربع، ولي�شت عبارة عن   781 تعد عبارة عن 
مليون ن�شمة فقط”. كما قام الوزير بالدعاء ب�شكل مبا�شر 

للرئي�ص رجب طيب اردوغان وطلب احل�شور بالدعاء له
وهاجم وزير اخلاريجة الرتكي يف حديثه مع اجلالية كل 
اال�شتفتاء  بخ�شو�ص  واملانيا  هولندا  حكومتي  موقف  من 

الرتكي الذي يعد �شاأنا تركيا بحتا .
املزمع  الد�شتورية  بالتعديلت  يتعلق  فيما  انه  واأ�شاف 
املقبل، قال جاوي�ص  اأبريل  ني�شان/   16 الت�شويت عليها يف 
اأوروبا وخا�شة االإعلم ت�شلل  اإن بع�ص االأو�شاط يف  اأوغلو 
اجلمهور ب�شاأن التعديلت الد�شتورية واالنتخابات على حد 

تعبريه.
ويف حديث خا�ص لقناة فار�ص منهاتن قالت االمريكية من 

اأ�شل تركي انه تعتقد ان امر اال�شتفتاء حم�شوم متاما وان 
االتراك �شي�شوتون يف ال�شاد�ص ع�شر من اأبريل القادم بنعم 
بلدهم  يف  النظام  �شتجعل  والتي  الد�شتورية  للتعديلت 

�شبيه بالنظام االمريكي مما يجعله اأكرث قوة .
هذه وقد قام عدد من و�شائل االعلم االمريكية والرتكية 
مبا�شر  اجلزيرة  لقناتي  باال�شافة  اللقاء  بتغطية 
علي  موقعها  علي  ن�شرت  قد  منهاتن  فار�ص  قناة  وقامت 
م�شاهدتها  ميكنكم  اللقاء  من  مبا�شر  مقتطفات  اليوتيوب 
https://www.youtube.com/ الرابط  علي 

.  watch?v=Iy_onKLHqmo
اوغلو  جاوي�ص  الوزير  ن�شكر  ان  اال  ي�شعنا  ال  النهاية  ويف 

الذي وزع االمل يف النفو�ص
يف  االأهم  ال�شخ�ص  هو  يكون  قد  الوزير  ان  ندرك  وجعلنا 

قيادة كل املعارك .
كل التوفيق لقيادة تركيا و�شعبها .

احلذر ال مينع القدر!!!
االعلمي  راأ�ص  يف  تدوي  ظلت  احلكمة  تلك  ان  البد 
هذه  المريكا  زيارته  يف  ا�شتعان  الذي  احل�شيني  يو�شف 
املرة بن�شف د�شتة من احلرا�ص ال�شخ�شيني كمحاولة غري 
للحيلولة من االعتداء عليه من معار�شي  موفقة بالطبع 
اأ�شد  من  احل�شيني  ومازال  كان  الذي  الع�شكري  االنقلب 

موؤيدينه .
للح�شيني  الو�شول  من  توهام  عبدول  ال�شاب  متكن  حيث 
وقوية  �شخنة  علقة  وتلقينه  اخلا�شة  احلرا�شات  رغم 
اأدى لنقله للم�شت�شفى على الفور على ح�شب ما قاله  مما 
�شهود العيان ؛ وقد قال اأحد �شهود العيان اأي�شا الذي كانوا 
متواجدين يف مكان احلادث حيث قال ” يو�شف احل�شيني 
االبي�ص  للبيت  متوجه  الفندق  من  وطالع  ما�شي  كان 
لي�شمع كلمة عبد الفتاح ال�شي�شي ؛ وعلى الفور قام �شاب 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مقيم  م�شري  ع�شريني 
يف  كالعادة  قفاه  علي   (  .“ ب�شدة  و�شربه  عليه  بالهجوم 

زيارات احل�شيني (
امل�شري قد  ال�شاب  ان  نفي احل�شيني من  الرغم من  وعلي 

قامه ب�شعفه فان �شهود العيان يوؤكدوا الواقعة 
حيث قال النا�شط امل�شري املعروف بهجت �شابر يف حديث 
خا�ص لقناة فار�ص منهاتن النيويوركية ال�شهرية ان �شدي 
البيت  امام  ال�شكون  ليك�شر  لعدة ثوان  ال�شفعة قد تردد 

االبي�ص يف تلك اللحظة .

https://www.  ميكنكم م�شاهد اللقاء علي الرابط
youtube.com/watch?v=eU4XYX5avMI

وح�شب �شهود العيان فان �شرطة وا�شنطن قد قام بالقاء 
القب�ص علي ال�شاب اثر بلغ كاذب بانه يحمل �شلح كما 
علي  باالعتداء  امل�شري  النظام  موؤيدي  من  عدد  قام 
ب�شرقة  وقاموا  احلدث  ي�شور  كان  اخر  و�شاب  هو  ال�شاب 
هواتفهم لي�شمنوا عدم ن�شر الواقعة علي مواقع التوا�شل 

االجتماعي .
االعتداء  كوالي�ص  عن  ك�شف   قد  احل�شيني  يو�شف  وكان 
اأن  اأكد  اإذ  ال�شي�شى،  زيارة  هام�ص  على  بوا�شنطن  عليه 
ثم  ال�شتائم  وتوجيه  باالألفاظ  باالعتداء  بداأ  ال�شاب  
اعتدي عليه ج�شديا، مردًفا: »زيه زى ف�شيل اأبله ينتمى 
اإليه، ويعترب اإنه ملا ي�شرب حد هو كده �شاطر.. طب خليك 

دكر واأقف«.
اأديب، يو�شف احل�شينى، بقوله:  وداعب االإعلمى عمرو 
فرد  �شعب«،  اأنت  جو  يا  قدامك  يقف  يقدر  حد�ص  ما  »ال 
مرة  اأديب  فداعبه  »البلدوزر«،  �شاحًكا:  يو�شف  عليه 
اأخرى بقوله: »خد الطيارة بكرة وتعاىل يا ابنى كفاية 

كده ك�شرت وا�شنطن«.
»كل  لربنامج  هاتفية  مداخلة  خلل  احل�شينى،  واأ�شاف 
ف�شائية  على  اأديب،  عمرو  االإعلمى  يقدمه  الذى  يوم« 
on e، اأن ال�شرطة االأمريكية األقت القب�ص على املعتدى 
عليه، و�شخ�ص اآخر كان يحمل كامريا، كان يريد ت�شوير 

الواقعة بها، وهما االآن قيد التحقيقات.
اال انه عاد ونفي ان يكون ال�شاب قد �شفعه .

هذا وقد ا�شتعلت مواقع التوا�شل االجتماعي بال�شخرية 
من احل�شيني ومن حرا�شه ال�شخ�شيني وا�شتدعاء املغردون 
من الرتاث فيلم عنرت ولبلب حيث مل ي�شتطيع عنرت وهو 

بطل كمال اج�شام منع لبلب من �شربه �شبع اقلم يف �شبع 
ايام اال ان عنرت يف الفيلم قد ا�شت�شلم بعد القلم ال�شابع

فمتي يعلن احل�شيني توبته ؟؟؟؟؟
فلنتظر .........ولرن ...........

احمد مراد

د. عبد احلميد �شيام
انعقدت القمة العربية الثامنة والع�شرون يف فندق 
للبحر  ال�شرقية  ال�شفة  ع�شتارعلى  كمبن�شكي- 
امليت باالأردن، يف اأخف�ص نقطة عن �شطح البحر يف 

العامل. 
وروؤ�شاء  وروؤ�شاء  ملوك  من   17 القمة  ح�شر  وقد 
للنظر  الفت  عدد  وهو  العربية،  الدول  حكومات 
قيا�شا للقمم ال�شابقة، وكاأن للمكان �شحره اخلا�ص 
زال  وما  عليه،  املتنازع  التاريخ  �شنع  �شفتيه  فعلى 
والظامل  واملظلوم  والباطل  احلق  بني  نزاعا  ي�شهد 
من  وي�شتطيع  احلقيقي.  والتاريخ  املزور  والتاريخ 
يقف م�شاء على �شفة البحر الذي يكاد ميوت فعل 
ال جمازا، ي�شتطيع اأن يتبني اأ�شواء مدينة القد�ص 
ويف  االأ�شرية،  م�شاجدها  ماآذن  وي�شمع  اخلافتة، 
الوقت نف�شه ي�شاهد اأنوار امل�شتوطنات االإ�شرائيلية 
ال  م�شافة  على  االأخرى  ال�شفة  على  ال�شاطعة 
اجتماعات  �شالة  عن  كيلومرتات  ثلثة  تتجاوز 
القمة، وكاأن هناك ر�شالة مبطنة تقول جئنا لنعقد 
مودة  ر�شالة  الإر�شال  لكم  جماور  مكان  يف  قمتنا 
ملحظات  مبجموعة  هنا  اأ�شهم  اأن  واأود  و�شلم.. 

حول القمة وبنود بيانها اخلتامي: 
- كنا نتمنى لو مل يدع االأمني العام للأمم املتحدة، 
االأمة  غ�شب  عن  للتعبري  غوتريي�ص،  اأنطونيو 
على  بناء  االإ�شكوا،  تقرير  �شحب  على  العربية 
�شغوط اأمريكية وقيامه بتقدمي بيان �شفوي على 
ملدينوف،  نيكوالي  ال�شلم،  لعملية  من�شقه  ل�شان 
 2334 القرار  تنفيذ  حول  االأمن  جمل�ص  داخل 
طالب  كما  وكامل،  مكتوب  تقرير  تقدمي  من  بدال 
العرب  يح�شن  ال  ملاذا  القرار.  من   12 رقم  البند 
يف  ال�شيف  يعملون  ولكنهم  اخل�شوم،  على  الغ�شب 
بني جلدتهم؟ قليل من الغ�شب املن�شبط قد يجلب 

قليل من االحرتام اأيها ال�شادة.
- يفي�ص البيان اخلتامي بالبنود التي تعلن الت�شامن 
واإدانة  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  اأ�شكاله  بكافة 
العن�شري«  »الف�شل  ونظام  االإ�شرائيلية  املمار�شات 
الذي جت�شده اإ�شرائيل حاليا، لكن هوؤالء املجتمعني 
الفل�شطينيني  من  »كم�شة«  يدخلوا  اأن  يرف�شون 
فتنتهي  امل�شلحة  ال�شراعات  مناطق  من  امل�شردين 
فمن  وت�شيلي.  والربازيل  اآي�شلندا  اإىل  املنايف  بهم 
اأن  عليه  نظريا  الفل�شطينية  الق�شية  مع  يتعاطف 

يرتجم ذلك عمليا.
- اأعلن بيان القمة التم�شك مببادرة ال�شلم العربية 

والتي   ،2002 عام  بريوت  قمة  يف  اعتمدت  التي 
الكيان  وزراء  رئي�ص  من  حينه  يف  عليها  ردا  تلقت 
تتعدى  ال  اإنها  قال  الذي  �شارون  اأرييل  ال�شهيوين 
كونها حربا على ورق. وبعد التغيريات ال�شاملة التي 
ثبتتها اإ�شرائيل على االأر�ص، هل بقي من املبادرة ما 
التطبيع  املبادرة  قاي�شت  لقد  به؟  التم�شك  ميكن 
ا�شتمر  فلماذا  الكامل،  االن�شحاب  مقابل  الكامل 
التطبيع دون اأن يقابله حتى التفكري باالن�شحاب؟ 

اإىل  ي�شري  بند  اخلتامي  البيان  م�شودة  يف  كان   -
االإ�شرائيلية.  الدولة  بيهودية  االعرتاف  عدم 
من  نوع  تبعه  اإذا  فعل  وجيد  مبدئي  موقف  وهو 
باأيام،  القمة  �شبق  الذي  الوقت  ففي  امل�شداقية. 
وفودا  تر�شل  دول  هناك  انعقادها  خلل  ورمبا 
جتري  اأخرى  ودول  اإ�شرائيل،  لزيارة  اإعلمية 
ثالثة  ودول  اإ�شرائيل،  مع  ع�شكرية  مناورات 
تتبنى املوقف االإ�شرائيلي يف جمل�ص االأمن وتدعم 
تر�شيح اإ�شرائيل للجنة الف�شاء اخلارجي واللجنة 
وعلنا،  �شرا  العلقات  معها  وتتبادل  القانونية، 
ودول تفتح لها ممثليات وت�شتقبل الوفود وترق�ص 
معهم، واأخرى تعر�ص االأفلم االإ�شرائيلية بح�شور 
مع  االأمني  بالتن�شيق  تتم�شك  و�شلطة  خمرجيها، 
اإ�شرائيل وتقمع �شعبها يف حالة اإطلق احتجاجات 
من  تخوفات  املمار�شات  هذه  تثري  اأال  �شلمية. 

االنزالق اإىل اعرتاف باإ�شرائيل ب�شروطها هي؟ 
عمر  ال�شوداين  الرئي�ص  القمة  ح�شور  بني  من   –
مدان  والداين  القا�شي  يعرف  كما  وهو  الب�شري. 
للمحكمة  ومطلوب  دارفور  يف  حرب  بجرائم 
وال  مربر  راأينا  يف  ح�شوره  الدولية.  اجلنائية 
�شري يف ذلك، وملاذا ال يوجد عربي ينتهك القانون 
الدويل املف�شل على مقا�ص الدول الغربية؟ هذا ال 
وغريها  دارفور  يف  جرائمه  عن  نتغا�شى  اأننا  يعني 
ونتمنى اأن يدفع كل جمرم حرب الثمن؟ فاجلرائم 
التي  واجلرائم  غزة،  يف  اإ�شرائيل  ارتكبتها  التي 
دون  متر  العراق،  يف  املتحدة  الواليات  ارتكبتها 
جمل�ص  يف  يثريها  اأن  اأحد  يجروؤ  ال  بل  م�شاءلة، 
جرائم  بحث  االأمن  جمل�ص  حاول  وعندما  االأمن. 
يف  ترتكب  التي  االإن�شانية  �شد  واجلرائم  احلرب 
الفيتو  ا�شتطاع  ال�شراع،  اأطراف  كافة  من  �شوريا 
اأن ي�شكل غطاء حلماية املجرمني، وانتفع  الرو�شي 
وجمرمو  بل  فح�شب،  النظام  لي�ص  الفيتو  هذا  من 
اجلماعات االإرهابية. لقد اأثارت الدول االأفريقية 
م�شاألة اإن�شاء املحكمة املخ�ش�شة للقارة االإفريقية، 

من  للن�شحاب  الدول  من  بعدد  دفع  الذي  االأمر 
املحكمة. اإذن من حق الب�شري اأن ي�شخر من حمكمة 
دولية غري من�شفة وال ترى اإال بعني واحدة م�شلطة 

على القارة االإفريقية. 
اإىل متابعة تنفيذ قرار جمل�ص  - كما دعت القمة 
العربية  املجموعة  اجتمعت  وقد   .2334 االأمن 
يف االأمم املتحدة، حيث ميثل اأع�شاوؤها هذه الدول 
وُعمان  العراق  �شفراء  من  ثلثيا  وفدا  و�شكلوا 
عليه  ومتنوا  العام  االأمني  وقابلوا  وفل�شطني، 
اإ�شرائيل  التزام  مبدى  مكتوبا  تقريرا  ي�شدر  اأن 
بالقرار املذكور، اإال اأن ال�شيد غوتريي�ص ان�شاع مرة 
املطلب  هذا  ينفذ  ومل  االأمريكية،  لل�شغوط  اأخرى 

القانوين فلمن توجه التو�شية اإذن؟
الفل�شطينية  الق�شية  اأن  على  القمة  اأكدت  – كما 
العربي،  العامل  لكل  املركزية  الق�شية  هي  زالت  ما 
عا�شمة  ال�شرقية  للقد�ص  العربية  الهوية  وعلى 
ال�شعوب  معظم  اأن  على  اأوافق  فل�شطني.  دولة 
الفل�شطينية  الق�شية  تعترب  زالت  ما  العربية 
الق�شية  تعد  مل  اأنها  احلقيقة  لكن  االأهم،  ق�شيتها 
اإن  العربية،  االأنظمة  ملعظم  بالن�شبة  املركزية 
مل  االأنظمة  من  كثري  فاأولويات  كلها.  يكن  مل 
اأولويات  مبجموعة  ا�شتبدالها  ومت  فل�شطني  تعد 
مو�شوع  يف  ح�شاباته  يعيد  الأن  بالبع�ص  دفعت 
التحالفات، وميد يده لعدو االأمة التاريخي ب�شبب 
نقول  مما  يتاأكد  اأن  اأراد  ومن  التغيريات.  تلك 
العربية  الوفود  خطابات  حول  مقاالتنا  فلرياجع 
يتحدثون  الذين  اأن  ليعرف  العامة  اجلمعية  اأمام 
االأرجنتني  ممثلو  هم  فل�شطني  عن  اأكرث  بحرارة 
وماليزيا  وبوليفيا  وت�شيلي  وفنزويل  والربازيل 
وتركيا وال�شنغال وجنوب اأفريقيا، وحفنة من دول 
اأخرى بينما خلت كلمات بع�ص الوفود العربية من 
اأي ذكر لفل�شطني، ال من قريب وال من بعيد. فكيف 
مركزية  ق�شية  فل�شطني  اأن  ن�شدق  اأن  تريدوننا 

للنظام العربي؟
كذلك  اخلتامي  بيانها  يف  العربية  القمة  طالبت   -
بعدم انتخاب اإ�شرائيل لع�شوية جمل�ص االأمن عامي 
الذي  من  ف�شلكم  من  يل  قولوا   .2020-2019
ي�شتطيع اأن مينع اإ�شرائيل من دخول جمل�ص االأمن 
اإذا مل يكن هناك موقف عربي واحد موحد �شلب، 
والتجارة  االقت�شاد  با�شتخدام  تهديدا  يت�شمن 
لقد  املتحدة؟  االأمم  ملنظمات  وامل�شاعدات  والنفط 
نظام  ا�شتخدام  من  واحدة  عربية  دولة  متكنت 

التهديد بقطع امل�شاعدات عن العديد من املنظمات 
العار«  »قائمة  من  اإ�شمها  يحذف  مل  اإذا  االإن�شانية، 
املتعلقة بالدول والكيانات املنتهكة حلقوق االأطفال 
كل  ت�شافرت  لو  راأيكم  فما  امل�شلحة،  ال�شراعات  يف 
املارقة  الدولة  ان�شمام  لرف�ص  العربية  اجلهود 
الذي  للمجل�ص  الدولية  القوانني  لكل  املنتهكة 

يفرت�ص اأنه ميثل القانون الدويل.
اأخذت موقفا موحدا من  القمة  اأن  لو  - كنا نتمنى 
املئوية  الذكرى  العام:  لهذا  اأ�شا�شيني  تاريخني 
ميلد  �شهادة  اأطلق  الذي  بلفور،  وعد  الإ�شدار 
فل�شطني«،  يف  لليهود  قومي  »وطن  الإن�شاء  مزورة 
اإىل  اأدت  التي   1967 حلرب  اخلم�شني  والذكرى 
من  واأرا�شيهم.  العرب  ح�شاب  على  اإ�شرائيل  تو�شع 
جهة يطالبون بريطانيا باالعتذار عن الوعد، ومن 
واأنا  االحتلل.  اإنهاء  على  يق�شمون  اأخرى  جهة 
اإنهاء االحتلل  اأن العرب كاأمة قادرون على  واثق 
اجلميع  بها  يلتزم  جادة  خطوات  مبجموعة  فعل 
دون ا�شتثناء – لكن اخلوف كل اخلوف اأن تهديدات 
الكعب  با�شتخدام  هيلي  نيكي  االأمريكية  ال�شفرية 
العايل يف حذائها لركل منتقدي اإ�شرائيل قد و�شلت 

اإىل م�شامعهم. 
وال�شعادة  اجلللة  اأ�شحاب  يا  لكم  نوؤكد  اأن  بقي 
وال�شيادة اأن ال�شارع العربي مل يعد معنيا مبوؤمترات 
ارقامها  يتذكر  وال  اأهمية،  اأي  يعريها  وال  القمة 
ال�شعوب  عزفت  لقد  اخلتامية.  بياناتها  يتابع  وال 
اللقاءات  متابعة  عن  بعيد  زمن  منذ  العربية 
الأنها  الطارئة  واالجتماعات  والقمم  واملوؤمترات 
حتكم على االأمور مبا تراه على االأر�ص ال ما ت�شمعه 

من خطابات.
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امل�صتوطنات واأ���ص��واء  القد�ش  م��اآذن   – امليت  البحر  �صاطئ  على  العربية  الد�صتوريةالقمة  والتعديات  لل�صلطان  دعا  الذي  اخلارجية  وزير 

االأ����ص���ع���اف ي��ن��ق��ل احل�����ص��ي��ن��ي م���ن ام����ام ال��ب��ي��ت االب��ي�����ش ب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه ع��ل��ق��ة ���ص��اخ��ن��ة م���ن ���ص��اب م�����ص��ري

االآم���ن���ة« »امل���ن���اط���ق  اإىل  االأ�����ص����د«  »اإزاح��������ة  م���ن  وا����ص���ن���ط���ن: 

املهاجرين �صحة  تقييم  م��رك��ز  تفتتح  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
اجلديد  املقر  مب�شر  للهجرة  الدولية  املنظمة  فتتحت  قيا�شي  ب�شكل  االو�شط  ال�شرق  من  املهاجرين  اعداد  زيادة  بعد 
ملركزها امل�شتقل لتقييم �شحة املهاجرين يف يوم 16 مار�ص لتقدمي تقييمات �شحية �شاملة للجئني واملهاجرين املغادرين 

من م�شر.
يقدم املركز كذلك خدمات للمهاجرين امل�شريني واأي�شا اللجئني الذين يتلقون خدمات اإعادة التوطني اإىل خم�ص دول 

مق�شد رئي�شية وهم اأ�شرتاليا، وكندا، ونيوزيلندا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة االأمريكية.
التوجيهية  املبادئ  على  بناًء  املتقدمني  جلميع  وقائية  بعلجات  املغادرة  قبل  ملا  كاملة  �شحية  تقييمات  املركز  يقدم 
وامل�شورة  الت�شجيل  ذلك  يف  مبا  ال�شلة  ذات  ال�شحي  الفح�ص  اأن�شطة  جلميع  واحدة  حمطة  وهو  دولة.   بكل  اخلا�شة 

وعمليات التمري�ص والفح�ص البدين، وخدمات املخترب واالأ�شعة والتلقيح.
وقد �شرحت الدكتورة اأ�شما ندمي، رئي�شة ق�شم �شحة املهاجرين التابع للمنظمة الدولية للهجرة مب�شر اأنه مت االتفاق 
مع اأغلبية بلدان املق�شد على اأن يكون للمركز احلق يف اإجراء التقييمات ال�شحية للمهاجرين امل�شريني الذين يدفعون 
التقييم  هدف  اإىل  الو�شول  يف  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  دول  �شمن  الثاين  م�شر  ترتيب  ي�شبح  وبذلك  ذاتيا، 

ال�شحي من بني التقييمات ال�شحية جلميع الدول الكربى.
منذ يناير 2015 اإىل االآن، قام املركز باإجراء تقييمات �شحية حلوايل 5300 مهاجر لعدة دول، و4500 فح�ص طبي 

قبل املغادرة ف�شل عن تقدمي 2900 علج وقائي.



�صعب ب���ا  خ���ب���ز.. وط���ن  ب���ا  ���ص��ع��ب 
�شهاب اآل جنيح

الل دولة، بني اجلزء  و  الدولة  العراق، بني  االآن يف  القائمة  ال�شراعات 
كق�شية  للواجهة،  وتربز  ت�شتفحل  بداأت  عراق،  والل  العراق  بني  والكل، 
وتاريخه  بوحدته  العراقي،  الكيان  تهدد  التي  الق�شايا  من  اأ�شا�شية، 
بلد  العراق  من  جعلت  التي  الظاهرة،  هذه  اأ�شباب  هي  فما  و�شعبه؛ 
يف  الوجود  �شراع  يعي�ص  واالآ�شورية،  والبابلية  ال�شومرية  احل�شارات 

القرن احلادي والع�شرون؟!
االإجابة عن هذا الت�شاوؤل، لن تكون كافية بهذه املقالة وبكلماتها املعدودة، 
واحلا�شر  ب�شلبياته،  املا�شي  ليدر�شوا  وباحثني  ملجلدات  ذلك  يحتاج  بل 
اأر�ص  اأن تكون  �شهل وال منطقيًا،  فلي�ص  وامل�شتقبل بتحدياته،  بهمجيته، 
الرافدين، التي كانت يف ما م�شى �شيدة العامل، والتي منها انبثقت القوانني 
اأو  اأمثال  من  خالية  و  بكيانها،  اليوم  مهددة  ال�شنني،  اآالف  قبل  والكتابة 

بقايا اأولئك الرجال، الذين �شنعوا ح�شارتها.
هدم  تتبنى  التي  اخلارجية،  والتدخلت  الدولية،  املوؤامرات  عن  بعيدًا   
الكيان العراقي، �شنقت�شر يف حديثنا هذا، على جانب واحد، وهو ق�شية 
اأ�شبابها  بع�ص  على  ولنقف  العراقي،  الفرد  لدى  الوطنية  الروح  قتل 

الداخلية فقط.
با�شم الوطن، خا�ص العراقيون حروبًا متعددة، مل يجنوا منها �شوى القتل 
واخلراب واجلوع، فزادت ماأ�شاة الوطن اأكرث فاأكرث، وخّلفت تلك احلروب 
اأرامًل واأيتامًا وجرحى ومفقودين، اليعلم عددهم اإال الباري )عز وجل(، 
وكل ذلك كان با�شم الوطن والوطنية، وكاأننا نحن الوحيدون الذين منلك 

وطنًا، من بني تلك ال�شعوب االآمنة املطمئة يف اأوطانها!
جيو�ص الفقراء واملعدومني، واالأرامل واالأيتام من خمتلف مكونات ال�شعب 
العراقي، ميثلون جزًء كبريًا من هذا املجتمع، ورمبا يكونوا هم االأغلبية، 
يف  دور  الفئة،  اأو  الطائفة  با�شم  ياأتيهم  الذي  اخلرب  لرغيف  يكون  فهل 

ن�شيانهم لوطنيتهم ووحدتهم؟
املجتمع  طبقات  بني  من  وطنية،  االأكرث  هم  الفقراء  اأن  قائل:  يقول  قد 
واالإهانة  التجويع  عملية  لكن  ما-  حد  اإىل  فعًل  �شحيح  -وهذا  االأخرى 
با�شم الوطن، رمبا قتلت و�شتقتل كثري من الروح الوطنية لديهم، خا�شة 
الفرد  مع  التعامل  اأن  فيها  نرى  العراق،  يعي�شها  التي  املرحلة  هذه  واأن 
العراقي، قائم على اأ�شا�ص الفئة اأو الطائفة اأو القومية، واإىل اأخره من 

هذه امل�شميات.
حلظة تاأمل رمبا تكون خادعة اأو �شادقة؛ لكنها حوت �شوؤااًل، رمبا يكون 
الذي  نلوم  وال  ال�شعب؛  نلوم  مِلَ  وهو  العراقيني،  من  كثري  ببال  خطر  قد 
جوعهم واأذلهم و�شرقهم؟ كيف نريد من الفقري الذي الميلك دارًا تاأويه؛ 
اأن يكون وطنيًا وين�شى جوعه واأمله؟ كيف لهذا الفقري اأن يتاأقلم مع حر 
اأن  نقنعهم  فكيف  ُحّفات؛  اأطفاله  خرج  ما  واإذا  ال�شتاء؟  وبرد  ال�شيف، 

الوطن الذي جفاهم وعاندهم وغيبهم؛ هو اأغلى من اأنف�شهم؟
اأو حزبه، ويف قّبال ذلك  اأو قوميته  عندما ُيكرم االإن�شان، با�شم طائفته 
انتماءه،  ب�شبب  واأي�شًا  م�شريه  ي�شارع  ويرتك  ويهان،  يجوع  اآخر  ان�شان 
اأو  بال�شلب  �شواًء  الفرد،  مع  التعامل  من  اال�شلوبني  هذين  كل  وخلل 
االإيجاب، نرى غيابًا تامًا للوطن، فلي�ص من معنى يرتجم هذه االنتقائية 
اأو املجتمع،  اأنها قتل لروح الدولة وكيانها، لدى ال�شعب  يف التعامل، �شوى 
وبذلك يقوم الفرد بالدفاع عن رغيف اخلرب الذي ياأتيه با�شم طائفته، 

اأو قوميته اأوحزبه، وين�شى وطنه!
والفئوية،  والطائفية  للحزبية  الوطنية، وعلوًا  اأزمة �شياع  اليوم  نعي�ص 
واإن هذا االجتاه من العلقة بني الوطنية وبقية الهويات الفرعية، البد 
هي  الوطنية  تكون  اأن  اأي  االآن،  عليه  هي  ما  عن  متامًا  بالعك�ص  تكون  اأن 
املظلة الكبرية، والدائرة التي حتتوي بقية الدوائر، ومهما َكربت الفروع 
فل بد للأ�شل اأن يكون اأكرب واأهم، من تلك الفروع، وكل هذا اليكون على 
يد رجال ال�شدفة واالأزمة، بل يحتاج لرجال دولة، ي�شتطيعون اأن يعربوا 

ب�شعبهم وبلدهم اإىل �شاطئ االأمان.

جاريد  م�صت�صاريه  وكبر  ترامب  �صهر 
العراق اإىل  ر�صمية  زي���ارة  يف  كو�صرن 

م�شوؤول  اأعلن  ب-  ف  اأ  وا�شنطن- 
اأن  االأمريكية  االدارة  يف  كبري 
�شهر الرئي�ص دونالد ترامب وكبري 
موجود  كو�شرن  جاريد  م�شت�شاريه 

يف العراق يف زيارة ر�شمية.
يزور  كو�شرن  اإن  امل�شوؤول  وقال 

اجليو�ص  اركان  رئي�ص  دانفورد  جو  اجلرنال  برفقة  العراق 
االمريكية امل�شرتكة الذي دعاه ملرافقة يف هذه الزيارة.

ومل يت�شح يف احلال �شبب هذه الزيارة اأو برناجمها، اال ان املوؤكد اأن 
ملف مكافحة تنظيم الدولة اال�شلمية “داع�ص” �شيت�شدر جدول 

اعمالها.
وتقود الواليات املتحدة حتالفا ع�شكريا دوليا �شد تنظيم الدولة 
جوية  غارات  خ�شو�شا  ت�شن  وهي  و�شوريا،  العراق  يف  اال�شلمية 

اإ�شنادا للقوات العراقية التي حتاول دحر اجلهاديني من املو�شل.
الداخلية  ال�شيا�شات  على  كبري  بنفوذ  يتمتع  عاما(   36( وكو�شرن 
بني  الرئي�شي  الو�شيط  كان  وهو  اجلديدة،  للدارة  واخلارجية 
ترامب واحلكومات االأجنبية خلل احلملة االنتخابية يف 2016.

يف  اأدف����������ن  اأن   : و����ص���ي���ت���ي 
����ص���اع���ة رم���ل���ي���ة الأك�������ون م��ف��ي��دًا

 

هايل املذابي
اأبلغ  اإن وهبني اهلل حفنًة من حياة ت�شتمر حتى  اأكتب  اأن  · اأتوقع 

الثمانني اأو الت�شعني اأن اأكتب يف و�شيتي:
اأن  العمر  اأرذل  يف  االآن  اكت�شفت  و  ال�شنوات  هذه  كل  ع�شت  · لقد 
اأجمل اأيام حياتي التي ع�شتها هي تلك الت�شعة اأ�شهر التي ق�شيتها 

يف بطن اأمي.. اأحّن اإىل بطن اأمي.
يل  �شيكون  اأن  �شمنت   « »فقط  لو  لل�شماء  ممتنًا  �شاأكون  · كم 
اأن  �شاأعي�شها..،  الدقائق  اأو  ال�شاعات  اأو  االأيام  من  تلك احلفنة 
اأ�شاعوين وحفظتهم، غري من كرهوين  �شيكون يل غد فيه غري من 
تركت  من  ، غري  لهم  بعهدي  وفيت  خذلوين و  من  غري  اأحببتهم،  و 
ب�شعًة مني عاريًة لديهم ففرطوا فيها، فاأُجه�شت عزميتي واختلت 

موازيني ..
حلر�شت  الغد  وذلك  احلفنة  تلك  �شمنت  لو  اإلهي  يا  فقط«   «
الذي  اأكون  اأكنه، على اأن  مل  الذي  اأكون  على  اأن  احلر�ص  كل 

اأ�شتهيِه، على اأن اأكون ُمفيدًا..
لوال اأيّن  احليلة،  رمبا لقلة  احتمااًل  لعله  او  يبدو  حماال  لعل هذا 
�شاأجتهد يف نقل املحال واالحتمال اإىل احلتمية التي الريب فيها ، 
و�شيكون يل ذلك بعون اأحبتي وهذا الغد الذي اأوؤمله، �شاأو�شيهم وهو 
فاإن كان حظي  فيه،  �شاأكون  الذي  الغد  اأجهل  ، الأين  االآن  اأفعله  ما 
من  كنت  واإن  ج�شُد و روح،  غدي  روؤوفًا  ف�شيكون  وقدري  عظيمًا 
املختارين امل�شطفني يف العامل االآخر فها اأنذا قد اأو�شيت اأحبتي  باأن 
اأكون قد طهرت  اأن  يحرقوا جثتي اليدفنوها و�شاأحر�ص قبل هذا 
اأفعلها  مل  اأو  فعلتها  وخطيئة  وزر  كل  من  مني  الباقية  الثلة  هذه 
حتى اأ�شري �شرخة روٍح بدائية ال ت�شوبها �شائبة ، اإذ ذلك وبعد اأن 
يحرقوا جثتي، ولي�ص هذا الأين كما قد يخال اأحدهم اأخ�شى الدود 
اأو ظلم التوابيت، اأو الوحدة، كل فلطاملا كنت غريبًا ووحيدًا، ولكن 
»فقط«، الأين اأرغب بجدية واأ�شتهي يف اأن اأكون مامل ي�شتوعبه هذا 
العامل ال�شيق، ويتقبله، اأن اأكون » ُمفيدًا » حتى ولو بعد موتي، اإذ 
هذا لن يبقى مني �شوى رماد ورفات واأطلل روح، وبطريقة ع�شرية 
�شاعة  لي�شعوه من ثّم يف  الرماد  �شياأخذون هذا  للمتغريات  مواكبة 
ُجّل  فيه  يق�شون  الذي  املكان  يف  ي�شعونها  ثم  ومن  رمادية  رملية/ 
وقتهم، ولعل الوقت الذي �شيعرفونه بف�شل هذه ال�شاعة الرمادية، 
هو ما �شيجعل مني مفيدًا بامتياز، - كما يفرت�ص بال�شاعة يف حياة 
االإن�شان - �شيعرفون قيمة الوقت بف�شل رمادي، و�شيكون كل هذا هو 
مثلما  �شاأ�شغره،  الذي  املكان  على  دفعتها  قد  �شاأكون  التي  ال�شريبة 
ال�شاعة على احلائط تزكي على نف�شها بالوقت الذي يعرفه النا�ص 
بف�شلها، نعم ال اأريد اأن اأكون خمالفًا لقوانني احلكومة اأو عالًة على 
 ، وفائدًة  معنويًا  ولكن  اقت�شاديًا  اأق�شد  ال  �شاأ�شغره،  الذي  املكان 
اأن  كم  �شيقدرون  اأ�شكنها  التي  ال�شاعة  هذه  اأحبتي  راأى  كلما  األي�ص 
اأذهانهم على  اأي�شًا �شتجعلني يف  ال�شاعة  األي�شت هذه  الوقت ثمني، 
الدوام، الأن كثري من الب�شر لو ظلوا طينا لكان نفعهم اأكرث من نفعهم 
اأو يزرع فيهم بذرة  ب�شرًا على االأقل قد يعرف اأحدهم بهم الوقت 

تنفع النا�ص و ت�شد فم جائع اأو فقري..
حتقيقه  اأن  بيد  لل�شفقة  مثري  االأمر  اأن  جيدًا  و اأعرف  اأعرف 
، فقط الأين �شرت  �شيجعلني يف غاية االبتهاج وال�شرور وال�شكينة 
ُنبًل وخلودًا بعد  املرء  ، وكفى  اأ�شتهيِه  الذي  اأكنه و�شرُت  الذي مل 

موته ولي�ص يف حياته اأن يرتك �شيئًا ُيفيد النا�ص من بعده ..

� وكاالت: تراجعت مندوبة  وا�شنطن 
نيكي  املتحدة  االأمم  لدى  وا�شنطن 
حول  لها  �شابق  ت�شريح  عن  هايلي 
االأ�شد،  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ص  م�شري 
هذا  احلرب”  “جمرم  اأن  موؤكدة 

�شيبقى من اأولويات وا�شنطن دائما.
ويف مقابلة مع قناة “ABC” واجهت 
احل�شا�شة  االأ�شئلة  من  عددا  هايلي 
حول علقة اإدارة الرئي�ص االأمريكي 
وحول  رو�شيا  مع  ترامب  دونالد 
ح�شب  ال�شورية،  االأزمة  من  موقفها 

اليوم”. “رو�شيا 
�ُشئلت  عندما  هايلي،  اأن  اللفت  ومن 
للرئي�ص  رو�شيا  “دعم  عن  مرة  الأول 
املدنيني  قتل  يف  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري 
مبا�شرة  اإجابة  تقدم  مل  ال�شوريني”، 
اأ�شباب  عن  حتدثت  بل  ال�شوؤال،  عن 
واأهمية  ال�شورية  االأزمة  اندالع 
من  االإن�شان  بحقوق  الدولة  اهتمام 

وجهة النظر النظرية.
اأجرت  التي  ال�شحفية  عادت  ولذلك 
اأخرى،  مرة  ال�شوؤال  اإىل  املقابلة، 
حول  مبا�شرة  هايلي  من  وا�شتف�شرت 

ت�شريحاتها االأخرية التي اأكدت فيها 
اأولوية  تعد  مل  االأ�شد”  “اإزاحة  اأن 

بالن�شبة لوا�شنطن.
قائلة:  ال�شوؤال  على  هايلي  وردت 
جمرم  هو  اأولوية،  دائما  “االأ�شد 
�شد  فظيعة  اأ�شياء  فعل  وقد  حرب 
الكيميائي  ال�شلح  وا�شتخدم  �شعبه 
لل�شلم  عقبة  ميثل  يزال  وال  �شده 
بهذا  االأمريكية  واالإدارة  �شوريا  يف 

بقوة”.

واأ�شافت هايلي اأن االإدارة االأمريكية 
باالإ�شافة اإىل موقفها هذا من االأ�شد، 
ال�شغوط  “مبمار�شة  تبداأ  اأن  يجب 
على رو�شيا واإيران من ناحية �شرورة 
والتخل�ص  �شوريا  من  اإيران”  اإخراج 

من النفوذ االإيراين هناك.
ال�شحفية  قطعت  النقطة،  هذه  ويف 
حديث هايلي جمددا و�شاألتها مبا�شرة 
ميكن  اأنه  يعني  ذلك  كان  اإذا  عما 

للأ�شد اأن يبقى يف ال�شلطة.

لكن الدبلوما�شية االأمريكية مل تقدم 
الهدف  اأن  اأكدت  بل  مبا�شرا،  جوابا 
دون  للعدالة”،  االأ�شد  “اإحالة  هو 
�شتعتمدها  التي  الطريقة  تو�شح  اأن 

وا�شنطن لتحقيق هذا الهدف.
يدفع  اأن  “نريده  قائلة:  وا�شتطردت 
ثمن جرائمه التي ارتكبها، و�شنوا�شل 
اإقناع الرو�ص بخطورة اإبقاء االأ�شد يف 

ال�شلطة”.
على  هايلي  اأ�شرت  نف�شه  الوقت  ويف 
اأن هناك “الكثري من االأمور الهامة”، 
اأن الواليات املتحدة �شتحارب  موؤكدة 
ا�شتعادة  و�شتحاول  “داع�ص” 
و�شددت  املنطقة.  يف  اال�شتقرار 
“ال يجب علينا االختيار بني  قائلة: 
هذا وذاك”، واأقرت باأن “االأ�شد رمبا 
لن يذهب لكننا لن نتوقف عن �شربه 
والتاأكيد اأن الطريقة التي يتعامل بها 
ال�شعب يف �شوريا خاطئة، واأنه يف  مع 
واأن  �شعبه،  يقتل  كان  االأمر  حقيقة 

اأمريكا لن تقبل ذلك اأبدا”.

عمر  ال�شوداين،  الرئي�ص  قال   : اخلرطوم 
ما  اأن  اكت�شف  االأفريقي  »الق�شاء  اإن  الب�شري،  
تكن  مل  الدولية،  اجلنائية  باملحكمة  ي�شمى 
وم�شمونا  �شكل  م�شي�شة  ا�شتعمارية  اأداة  �شوى 

للنيل من القارة ال�شمراء«.
االأول  املوؤمتر  اأمام  خطابه  يف  الب�شري  واأ�شاف 
يف  العليا  املحاكم  وروؤ�شاء  الق�شاء  لروؤ�شاء 
حقيقة  للجميع  »ثبت  اأنه  االأفريقية،  الدول 
دعا  ما  الظاملة  اال�شتعمارية  االأداة  تلك 
باالن�شحاب  قرار  التخاذ  االأفريقي  االحتاد 

اجلماعي من اجلنائية«.
حمكمة  ت�شكيل  ي�شتدعي  الذي  »االأمر  وتابع 
القائمة  العدالة  لتحقيق  اأفريقية  عدلية 
واالعتبارات  التلفيق  على  ولي�ص  البينة  على 

ال�شيا�شية«.
يتعاملون  بعينها(  جهة  يحدد  )مل  وزاد«ظلوا 
واملعايري  مبكيالني  الكيل  مبنطق  قارتنا  مع 
املزدوجة، وتوجيه التهم املغر�شة لقادة دولها، 
الباطلة  التهم  بتلك  مبحاكمتهم  واملطالبة 

ون�شوا اأنهم اأحق باملحاكمة«.

اجلنائية  املحكمة  تلحق   ،2009 عام  ومنذ 
ارتكاب  بتهم  ال�شوداين  الرئي�ص  الدولية 
جرائم حرب وجرائم �شد االإن�شانية يف اإقليم 
اإىل  اإ�شافة  البلد،  غربي  امل�شطرب،  دارفور 

اتهامه ب�«االإبادة اجلماعية«.
ويرى  باملحكمة،  االعرتاف  الب�شري  ويرف�ص 
بلده  �شد  »ا�شتعمارية«موجهة  اأداة  اأنها 

واالأفارقة.

قاعدة  يف  اإ�شرائيل   د�شنت  اأ(-  ب  )د  اأبيب-  تل 
منظومة  البلد  بجنوب  الع�شكرية  حات�شرمي 
تعرف با�شم “ال�شوجلان ال�شحري” للدفاع اجلوي. 
�شواريخ  اعرتا�ص  اىل  املنظومة  هذه  وتهدف 
متو�شطة املدي، طبقا ملا ذكره �شوت اإ�شرائيل اليوم.
الوزراء  رئي�ص  التد�شني قال  له يف حفل  كلمة  ويف 
اليوم  نك�شف  “اإننا  نتنياهو  بنيامني  اال�شرائيلي، 
هذه  اأن  اذ  ا�شرائيل  دولة  لقوة  كبرية  دعامة  عن 
املنظومة تن�شم اىل جتديدات تكنولوجية �شابقة 
واأ�شار   . احليت�ص  ومنظومة  احلديدية  كالقبة 
تطوير  هو  ال�شحري  ال�شوجلان  اأن  اىل  نتنياهو 
خارقة  تكنولوجية  يت�شمن  اذ  اأ�شلي  اإ�شرائيلي 
موؤكدا ان ا�شرائيل تبقى الرائدة يف العامل يف هذا 

املجال.
االهمية  من  “بالرغم  انه  الوزراء  رئي�ص  واأو�شح 
ا�شرائيل  لدولة  الدفاعية  للقدرات  يوليها  التي 
فانه يتعهد باال�شتباق ب�شرب من ي�شعى اىل �شربنا 
�شوت  ح�شب  وجودنا”  يهدد  من  على  وبالق�شاء 

اإ�شرائيل.

اجلو  �شلح  يف  اجلوي  الدفاع  قيادة  قائد  اأن  غري 
ل�شحيفة  حاميوفيت�ص،قال  ت�شفيكا  االإ�شرائيلي، 
اأن يتم  املا�شي، قبل  اإ�شرائيل” ال�شهر  اأوف  “تاميز 

ت�شغيل النظام اإنه بينما ميكن اأن يو�شع ال�شوجلان 
اأنه  اإال  اال�شرائيلي،  للجي�ص  االمكانيات  ال�شحري 

االطلق”. على  كافيا  “لي�ص 

من رحم ِحراك ُعمايل يف مدينة املحلة بدلتا 
 9 �شبابّي قبل  اآخُر  ُولد  النيل )�شمايل م�شر(، 

اأعوام، واتخذ من يوم ميلده ا�شمًا له.
6 اأبريل قد �شار  يوم اأمت التا�شعة كان حراك 
االأربعة  احلاكمة  االأنظمة  لكل  خ�شمًا  بالفعل 
اأن  وبعد  الق�شري  عمره  يف  �شاخ  �شهدها،  التي 
اأيقظ ال�شيا�شة يف م�شر بات اليوم جمربًا على 

ال�شمت.
يقبع  التا�شع  ميلده  ذكرى  يف  اخلمي�ص  واليوم 
ال�شجن،  يف  احلراك  هذا  �شباب  من  بع�ٌص 
باتهامات  اأو  بالق�شبان  اإما  مهددون  والباقي 
اخليانة والعمالة، من النظام امل�شري وموؤيديه.

امليلد اأبريل..   6
غزل  �شركة  عمال  عنه  اأعلن  عمايل  اإ�شراب 
 6 يف  والن�شيج(  للغزل  )حكومية/  املحلة 
حد  بقانون  للمطالبة   ،2008 اأبريل/ني�شان 
لتغيري  متطلعني  �شبابًا  دفع  للأجور،  اأدنى 
منا�شبة  واعتبارها  للدعوة  للنظر  االأو�شاع 
بيانات  وفق  النظام،  �شد  والتعبئة  للح�شد 

وت�شريحات وقتها.
االإنرتنت  على  ال�شباب  هوؤالء  دعوة  وبداأت 
الإ�شراب عام يف اليوم ذاته �شد الغلء والف�شاد، 
الذي عّد بعد ذلك اأول ع�شيان مدين �شامل �شد 

نظام الرئي�ص االأ�شبق ح�شني مبارك.
ما  م�شريون  معه  جتاوب  االإ�شراب  ميلد  ومع 
االأ�شعار  ارتفاع  �شد  هاتفني  انفجروا  اأن  لبثوا 
يف  ملبارك  �شورًا  حمطمني  والبطالة،  والفقر 
م�شبوق  وغري  مفاجئ  م�شهد  يف  املحلة،  مدينة 

بدراما ال�شيا�شة امل�شرية اململة اآنذاك.
كحركة  اأبريل   6 �شباب  ا�شم  برز  وقتها  ومن 
مياه  يف  االأحجار  من  العديد  األقت  �شغط 
تعاظمت  دوامات  فيها  لتثري  الراكدة  ال�شيا�شة 
حتى و�شلت اإىل في�شان ثورة 25 يناير/كانون 

الثاين 2011 التي اأطاحت مببارك.
خمد  املا�شية  ال�شنوات  يف  احلركة  ن�شاط  لكن 
ال�شيا�شة  معادلة  يف  حتييده  مت  رقمًا  وباتت 
م�شرية  حمكمة  حظرت  اأن  بعد  امل�شرية، 
ثلثة  قبل  مقارها  مب�شادرة  وق�شت  ن�شاطها 
لتحل  الأع�شائها  املطاردات  وتوا�شلت  اأعوام، 
مل  �شمٍت  يف  النطلقها  التا�شعة  الذكرى  عليها 

تعتد عليه.
واحلا�شر املا�شي  اأبريل..   6

احلركة  ن�شاط  م�شاهد  اأبرز  اإىل  وبالعودة 
اأبريل«   6« فحركة  مب�شر،  االأبرز  ال�شبابية 
الثاين  يناير/كانون  ثورة  قبيل  �شاركت 
2011 مع ظهور حممد الربادعي، نائب رئي�ص 
اجلمهورية ال�شابق، يف جمع توقيعات على بيان 

يطالب بالتغيري.
ال�شاب  مقتل  مع  االأحداث  وترية  ت�شارع  ومع 
يف  )�شمال(،  باالإ�شكندرية  �شعيد  خالد 
تعاطيه  بدعوى  االأمن  يد  على   2010 �شيف 
اإىل  وفعاليتها  احلركة  ن�شاط  ازداد  املخدرات، 

اأن اندلعت الثورة.
تنحي  بعد  امل�شهد  �شدارة  يف  اأبريل«   6« وظلت 
احلاكم  الع�شكري  املجل�ص  وعار�شت  مبارك 
يونيو/  30  :2011 فرباير/�شباط   11(
لنظام  امتدادًا  واعتربته   ،)2012 حزيران 
الع�شكر«،  حكم  »ي�شقط  �شعار  ورفعت  مبارك، 

و�شاركت يف الكثري يف التظاهرات الراف�شة له.
ب�«العمالة«  اتهامات  وقتها  والحقتها 

على  حّل  كبريًا  ان�شقاقًا  اأن  غري  و«اخليانة«، 
يف  ن�شاطها  ازدهار  من  اأعوام   3 بعد  احلركة 
تباين  ظهر  اأن  بعد   ،2011 اأبريل/ني�شان 
ع�شو   500 وخروج  داخلها،  النظر  وجهات 
قائدها  عن  بعيدًا  اأخرى  جبهة  لي�شكلوا  منها، 
اجلبهة   - اأبريل   6« عليها  اأطلقوا  ماهر  اأحمد 

الدميقراطية«.
الرئا�شة  انتخابات  يف  االإعادة  جولة  ويف 
بعد  اجلبهتني،  بني  اخللفات  تزايدت   2012
اأن اأعلن اأحمد ماهر دعمه ملحمد مر�شي، مر�شح 
فان�شقت  وقتها،  امل�شلمني  االإخوان  جماعة 
اجلبهة  مع  اتفقت  اأخرى  جمموعة  عنه 

الدميقراطية على مقاطعة االنتخابات.
يف  مر�شي  حممد  الدكتور  ماهر  جبهة  دعمت 
كع�شو  و�شارك  حكمه،  من  االأوىل  االأ�شابيع 
انطلق  التي  للد�شتور  التاأ�شي�شية  اجلمعية  يف 
عملها يف يونيو/حزيران 2012، قبل اأن ين�شب 
تعديلت  ب�شبب  واالإخوان  احلركة  بني  خلف 
نهاية  االأ�شبق  الرئي�ص  اأجراها  د�شتورية 

نوفمرب/ت�شرين الثاين من العام ذاته.
تظاهرات  اإىل  احلركة  دعت  ذاته  ال�شهر  ويف 
الرئا�شي  االحتادية  ق�شر  اأمام  مر�شي  �شد 
دي�شمرب/ يف  اعت�شام  واإىل  القاهرة(،  )�شرقي 
للتعديلت  رف�شًا  ذاته،  العام  من  االأول  كانون 
الد�شتورية، عّد بعد ذلك بداية النهاية حلكم 

االإخوان.
ب�شكل  )�شاهمت  مترد  حركة  تاأ�شي�ص  وعقب 
كبري يف االإطاحة مبر�شي( يف23 اأبريل/ني�شان 
على  للخروج  بجبهتيها  اأبريل   6 دعت   ،2013
ذاته،  العام  من  يونيو/حزيران   30 يف  مر�شي 
توقيع  مليون  جتميعها  الحق  وقت  يف  واأعلنت 

�شّلمتها حلركة مترد، تطالب باإ�شقاط مر�شي.
اأبريل«   6« اأيدت   2013 يوليو/متوز   3 ويف 
وزير  اأعلنها  التي  الطريق  خارطة  قرارات 
عبدالفتاح  احلايل  الرئي�ص  اآنذاع  الدفاع 

ال�شي�شي، وكان على راأ�شها عزل مر�شي.
 2013 الثاين  دي�شمرب/كانون   22 يف  اأنها  اإال 
وعار�شت  اخلارطة،  تلك  رف�شها  ر�شميًا  اأعلنت 
ال�شابق  الرئي�ص  اأ�شدره  الذي  التظاهر  قانون 
املوؤقت عديل من�شور يف نوفمرب/ت�شرين الثاين 
ثورة  ذكرى  يف  تظاهرات  اإىل  ودعت   ،2013

يناير 2014.
الداعمني  اأبرز  من  كانت  اأبريل«   6« اأن  ورغم 
ملظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 املعار�شة 
ملر�شي اإال اأنه عقب االإطاحة به ق�شت حمكمة 
 2013 االأول  دي�شمرب/كانون  يف  م�شرية 
 6 �شباب  حركة  موؤ�ش�ص  ماهر  اأحمد  مبعاقبة 
اأبريل باحلب�ص ملدة 3 �شنوات وغرامة 50 األف 
بالتظاهر  اإدانته  اإثر  دوالر(،   2700( جنيه 
دون ترخي�ص، وفقًا لن�شو�ص »قانون التظاهر«.

�شراح  اأطلق  املا�شي  الثاين  يناير/كانون  ويف 
املراقبة  مع  حب�شه،  مدة  ق�شاء  بعد  ماهر 

ال�شرطية ملدة 3 �شنوات.
وزير  تر�شيح  وخطوات  اخلارطة  رف�ص  ومنذ 
جناحه  ثم  ال�شي�شي  عبدالفتاح  وقتها  الدفاع 
تراجع  دوامة،  يف  احلركة  دخلت  رئي�شًا، 

ن�شاطها واأ�شابها اجلمود، وفق مراقبني.
وتزايدت اتهامات تواجه احلركة بالتاآمر على 
البلد لتخريبها والتحالف مع جماعة االإخوان 

التي يعتربها النظام »اإرهابية« منذ 2013.

وتزايد احل�شار على احلركة بعد قرار حمكمة 
 2014 عام  اأبريل/ني�شان   28 يف  م�شرية 
باعتبارها جماعة حمظورة، وم�شادرة اأن�شطتها 
ومقراتها وممتلكاتها، وجاء يف حيثيات احلكم 
اأجنبية  جهات  ل�شالح  تعمل  »احلركة  اأن 
وتهدد  الوطن  م�شلحة  �شد  باأمريكا  وت�شتقوى 

االأمن وال�شلم العام«.
بذكراها  االحتفال  اعتادت  التي  واحلركة 
وال�شوارع  امليادين  يف  خمتلفة  بفعاليات  �شنويًا 
الرئي�شية يف �شنواتها االأوىل، حتدت ال�شلطات 
2015 باحتفال حمدود يف �شحراء مدينة  يف 
اأمني  اإثر ت�شييق  القاهرة(،  اأكتوبر )غربي   6

كبري ُفر�ص عليها وقتها وال يزال.
عدم  الدميقراطية«  »اجلبهة  اأعلنت  وبينما 
االحتفال بالذكرى التا�شعة لتاأ�شي�ص احلركة، 
من املنتظر اأن تنظم جبهة اأحمد ماهر موؤمترًا 
الد�شتور  حزب  مبقر  اخلمي�ص،  �شحفيًا، 
بالقاهرة، حيث الو�شع االأمني الراهن يف م�شر 

ال ي�شمح بتنظيم الفعاليات الثورية جمددًا.
امل�شتقبل اأبريل..   6

�شريف  و�شف  التاأ�شي�ص  من  �شنوات   9 بعد 
اأبريل   6 حركة  با�شم  املتحدث  الروبي، 
احلركة  ن�شاط  الدميقراطية(،  )اجلبهة 
اأمنية  »قب�شة  اإىل  ذلك  مرجعًا  ب�«املحدود«، 
�شيا�شي  ثوري  ف�شيل  اأي  بوجود  ت�شمح  تعد  مل 

بنف�ص قوته«.
اأبريل تواجه نف�ص امل�شري  اإن »6  وقال الروبي 
9 �شنوات،  من كل االأنظمة املتعاقبة على مدار 
ب�شبب روؤيتها يف تغيري الدولة امل�شرية وال�شعي 
مدين  برئي�ص  واملطالبة  العدالة  حتقيق  اإىل 
النظام  اأن هجوم  اإال  بانتخابات حرة،  منتخب 

احلايل على احلركة اأ�ّشد«.
واأو�شح اأن »النظام احلايل يحارب احلركة عن 
اخليانة  تهم  يطرح  اإعلمي  هجوم  �شّن  طريق 
على  واالقت�شادي  االأمني  والت�شييق  والعمالة، 
اإلهاء  اإىل جانب  والقيادات،  االأع�شاء  عدد من 

ال�شعب بارتفاع االأ�شعار عن احلراك الثوري«.
حكم حظر احلركة مل يعّده الروبي ال�شبب وراء 
والكراهية  الفقر  »حالة  بل  ن�شاطها،  حتجيم 
التي خلقها النظام احلايل بني طوائف ال�شعب، 
التي جعلت كل من يعار�ص ال�شي�شي مت ت�شنيفه 

اإما خائنًا عميًل اأو اإخوانيًا واإرهابيًا«.
ال�شبابية  احلركة  ا�شتعادة  اإمكانية  وعن 
املوت،  اآالم  ت�شبه  التي  اآالمها  بعد  لن�شاطها 
اأكد ع�شوها البارز اأنها »التزال حمّملة باالأمل 
واحللم يف البعث اجلديد والتغيري، وت�شعى اإىل 
ثوري  وحراك  جديد،  من  �شعبية  اأر�شية  بناء 
ثقافية  باأو�شاع  م�شروط  ذلك  ولكن  �شعبي، 

وفكرية يف املجتمع امل�شري منا�شبة لذلك«.
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م�صي�صة ا�صتعمارية  اأداة  الدولية«  »اجلنائية  ال�����ص��وداين:  الرئي�ش 

اإ�صرائيل تد�صن منظومة “ال�صوجلان ال�صحري” للدفاع اجلوي .. لكنها غر كافية

جديد بعث  يف  واالأم��ل  احللم  نحمل  الزلنا  االآالم  رغم  التا�صعة:  ذكراها  يف  امل�صرية  اأبريل   6



فوؤاد اإبراهيم
اجلنوبية  احلدود  وتاأمني  ال�شرعية،  »ا�شتعادة 
ال�شواريخ  خمزون  وتدمري  ال�شعودية،  للمملكة 
الكربى وال  املدن  واإخراج احلوثيني من  البالي�شتية، 
خارج  اأهدافًا  �شارت  كلها  �شنعاء«،  العا�شمة،  �شيما 
�شياق احلرب على اليمن يف �شورتها احلالية، وكذلك 
وقد  االأهداف،  هذه  لتحقيق  املقّررة  الزمنية  املدة 

قيل حينذاك اإنها تراوح بني اأ�شبوع اأو اثنني.
با�شم  الر�شمي  املتحدث  وهو  ع�شريي،  اأحمد  بيانات 
بداية  منذ  ال�شعودية،  بقيادة  العربي«  »التحالف 
االأدنى  احلد  يف  هي  احلرب،  وجهة  وتغيري  العدوان 
على  �شهر  من  اأقل  بعد  وذلك  ال�شكل،  م�شتوى  على 
»عا�شفة  مرحلة  من  باالنتقال  العدوان  انطلق 
 21( االأمل«  »اإعادة  اإىل   )2015 اآذار   26( احلزم« 
لبناء  »مرحلة  باأنها  و�شفت  التي   ،)2015 ني�شان 
�شحيفة  قول  حد  على  اليمن«  يف  زاهر  م�شتقبل 
»عكاظ« ال�شعودية بعد يوم من اإطلقها، مرورًا باآالف 
واالإنزاالت  الربية،  والزحوفات  اجلوية،  الطلعات 
البحرية، و�شور �شتى من احل�شار ال�شامل، والتجويع، 
للمنازل،  املنهجي  والتدمري  املدفعي،  والق�شف 
التموين،  ومل�شتودعات  وللم�شت�شفيات،  وللمدار�ص، 
االأطفال،  ولريا�ص  الغلل،  ول�شوامع  وللمختربات، 
توؤول  كلها  املوا�شلت...  وطرق  املوانئ  اإىل  و�شواًل 
كل  اليمن...  على  حرب  اإنها  واحدة:  نتيجة  اإىل 

اليمن.
مل يعد احلديث عن اأهداف معلنة، وال عن مدى زمني 
واملدى  االأهداف  اإىل  الركون  الأن  للحرب،  حمّدد 
الزمني يعني وفق القواعد الع�شكرية هزمية �شافية 
يت�شاعد  عامني،  مرور  فبعد  ال�شعودي.  للتحالف 
ال�شعودي  التحالف  اأوقع  الذي  املاأزق  حول  اجلدل 
ال�شروط  مكتملة  غري  حربًا  بخو�شه  فيه  نف�شه 
لدى  التوقعات  �شقف  م�شتحيًل.  بات  ن�شر  لتحقيق 
مبرور  ينخف�ص  كان  العدوان  يف  امل�شاركة  الدول 
اإمكانية  من  �شديدة  اأمل  خيبة  عن  تعبريًا  الوقت، 
وهما  واالإمارات،  ال�شعودية  باتت  احلرب.  ح�شم 
العدوان،  يف  و�شلوعًا  ح�شورًا  االأكثف  الدولتان 
امل�شوؤولني  تارة ظاهرة يف ت�شريحات  على خ�شومة، 
لل�شوؤون  الدولة  وزير  قرقا�ص،  )اأنور  االإماراتيني 
اخلارجية، ونائب مدير �شرطة دبي ال�شابق �شاحي 
اإ�شارات  حملت  وقد  املثال(،  �شبيل  على  خلفان 
طريقة  يف  �شعودي   �� اإماراتي  خلف  على  وا�شحة 
اإدارة احلرب وم�شريها، وتارة يف املواجهات امليدانية 
)النريان ال�شديقة(، مبا ميثل انعكا�شًا خللف عميق 

حول مناطق النفوذ يف االأر�ص اليمنية.
االأبي�ص  البيت  اإىل  ترامب  دونالد  و�شول  لكّن 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  القيادة  لدى  االأمل  جّدد 
االأمريكي  الدعم  م�شتوى  زيادة  جلهة:  الريا�ص  يف 
للمملكة ال�شعودية، وثانيًا: زيادة م�شتوى االنخراط 
حتالف  اإن�شاء  مقرتح  كان  اليمن.  على  احلرب  يف 
واالإمارات،  )ال�شعودية،  ي�شم  عربي  ع�شكري 
باخلدمات  اإ�شرائيل  فيه  ت�شارك  واالأردن(،  وم�شر، 
اال�شتخبارية، والواليات املتحدة بالدعم اللوج�شتي 
جديدة  ملرحلة  االأ�شا�شي  اخلط  هو  واال�شتخباري، 
اأمريكي يف احلرب. خماطر  لتدخل ع�شكري  توؤ�ش�ص 
جتارب  من  ثبت  وقد  غام�شة،  تعد  مل  التدخل 
�شابقة اأن زيادة انخراط الواليات املتحدة يف اأزمات 
املنطقة، والنزاعات امل�شّلحة، يعني تعري�ص م�شاحلها 

واأمنها القومي للخطر.
االإقليمي  امل�شهد  حول  التهويل  �شبيل  على  لي�ص 
والدويل يف حال قررت اإدارة ترامب اعتناق الروؤية 
ال�شعودية يف تغيري قواعد اال�شتباك، واإعادة ترتيب 
املنطقة،  نزاعات  االأولويات اال�شرتاتيجية يف �شوء 
من  �شّجًل  اإن  »اإيرانفوبيا«؛  ظاهرة  من  والتحذير 
االأخطاء القاتلة يف ال�شرق االأو�شط واأجزاء اأخرى 
باإي�شال �شانع القرار اال�شرتاتيجي  من العامل كفيل 
من  العرب  يف  طويًل  التاأمل  اإىل  املتحدة  الواليات  يف 
ترامب  و�شول  �شّكل  ذلك،  مع  ال�شابقة.  احلروب 
مقابل  ال�شعودية،  يف  احلرب  فريق  لدى  انفراجًا 
االأبرز،  قطبه  نايف  بن  حممد  ميّثل  الذي  الفريق 
ويرى اأن اال�شتمرار يف�شي اإىل اإن�شاب املخزون املايل 
االأخرية  �شدقية  وتدمري  اململكة،  لدى  الرتاكمي 

ومكانتها وهيبتها، اإذ تخو�ص حربًا بل اأفق وخا�شرة، 
داخليًا  خطرية  تداعيات  من  تبطنه  ما  واالأنكى 

واإقليميًا ودوليًا.
 14 حممد بن �شلمان زار وا�شنطن والتقى ترامب يف 
اآذار، وكان ملف احلرب على اليمن يف مقدمة امللفات 
كان  �شاملة،  �شفقة  �شياق  يف  للمناق�شة  املطروحة 
ال�شعودي  اجلانبني  على  عر�شها  قد  ترامب  فريق 
املحور  على  حرب  �شن  يف  واملتمثلة  واالإماراتي 
االيراين، كما ي�شمّونه، وتكون اليمن اجلبهة االأوىل 
حظي  التي  احلفاوة  فاإن  �شلمان،  ابن  لناحية  فيها. 
االأبي�ص،  البيت  يف  ا�شتقباله  خلل  ترامب  من  بها 
وقبوله مبداأ احلرب على اإيران، يحملن داللة على 
ابن  مقابل  يف  والده،  بعد  للعر�ص  وريثًا  ترجيحه 
وهو  تينيت،  جورج  و�شام  تقليده  اأوحى  الذي  نايف 
باأنه  املا�شي،  �شباط  يف  ال�شابق  اأيه«  اآي  »�شي  مدير 

خيار وا�شنطن لتويل احلكم بعد �شلمان.
يزال  ال  العر�ص  ملف  يف  نهائيًا  ح�شمًا  اأن  وبرغم 
اأداء  يلف  الذي  الغمو�ص  ظل  يف  ن�شبيًا،  املنال  بعيد 
ال�شركاء يف  نف�شه وم�شريه، ويف ظل خماوف  ترامب 
ال�شرق االأو�شط من تغيريات دراماتيكية يف وا�شنطن 
اإ�شارات  ثمة  فاإن  املواقف،  يف  انقلبًا  حتدث  قد 
يلفت  ترامب.  اإدارة  عن  �شدرت  تكون  قد  معاك�شة 
اآذار   23 يف  بولي�شي«  »فورين  يف  هندر�شون  �شيمون 
اإىل اأن دخول ابن �شلمان اإىل اأمريكا لي�ص كخروجه 
وحر�ص  ترامب،  من  فيها  املبالغ  احلفاوة  فبعد  منها، 
ال�شرف، وال�شيافة، كان رحيله من الواليات املتحدة 
دون  ومن  معلن،  وغري  االأ�شواء  عن  وبعيدًا  باهتًا، 
ح�شود من املعجبني. يزداد االأمر غمو�شًا حني يو�شع 
الذي  �شلمان  للملك  ال�شريعة  العودة  خرب  بجانب 
قطع جولته االآ�شيوية وعاد على عجل اإىل الريا�ص 

من دون موعد �شابق.
الثابت يف زيارة ابن �شلمان، اأن �شفقة باهظة الثمن 
برنامج  اإعلن  ترامب.  مع  حولها  التداول  جرى 
بتغيري  ي�شي  دوالر  مليار   200 بقيمة  ا�شتثماري 
فاإن  وا�شنطن،  لناحية  ال�شفقة.  اأ�شل  يف  جوهري 
زيادة وترية االنخراط الع�شكري االأمريكي يف اليمن، 
واملوافقة على �شفقة تكنولوجيا ال�شواريخ املوّجهة 
ال�شابق  الرئي�ص  كان  التي  ال�شعودية  اإىل  بدقة 
ع�شوًا   60 طلب  على  بناًء  منعها  قد  اأوباما  باراك 
اأولوية  حول  مهمة  اإ�شارات  »تر�شل  الكونغر�ص،  يف 
االإدارة االأمريكية اجلديدة، وطبيعة املرحلة املقبلة 
اأجل  من  قويًا  حتالفًا  وا�شنطن  خللها  �شتقود  التي 
حماربة اجلماعات امل�شلحة، واأي�شًا من اأجل حتجيم 
»وا�شنطن  �شحيفة  وفق  املنطقة«،  يف  اإيران  دور 

تاميز« يف 7 �شباط املا�شي.
حاد  واجتماعي  �شيا�شي  انق�شام  ظل  ويف  يكن،  مهما 
داخل الواليات املتحدة، من ال�شعوبة مبكان التّكهن 
مبا �شوف ي�شفر عنه القرار اال�شرتاتيجي االأمريكي. 
والق�شاء،  االإعلم،  مع  حربًا  يخو�ص  الذي  ترامب، 
واملجتمع اال�شتخباري، ويواجه انق�شامات حادة على 
عامة،  ب�شورة  االأمريكي  واملجتمع  املوؤ�ش�شة،  م�شتوى 

االأطل�شي«  �شمايل  »حلف  دول  م�شتوى  على  وكذلك 
املت�شّدع، فيما تغّذي ت�شريحاته التوتر يف العلقات 
امللتب�شة  العلقة  جانب  اإىل  وبكني،  وا�شنطن  بني 
بني وا�شنطن ومو�شكو، يعرف اأن االنزالق نحو حرب 

�شاملة يف املنطقة مغامرة معلومة العواقب.
هذه  مثل  اإن  كل�شيكيني،  ا�شرتاتيجيني  منظور  من 
الكوين  االإمربيايل  االإرث  الإنقاذ  �شرورية  احلرب 
غري  جناحها  �شروط  ولكن  املتحدة،  للواليات 
ال�شعودية  املنطقة،  يف  وا�شنطن  حلفاء  متوافرة؛ 
لدفع  حا�شرون  اخل�شو�ص،  وجه  على  واالإمارات 
اجلماعي  الت�شامن  قاعدة  على  التحالف،  فاتورة 
اأمام اأي عدوان خارجي )هنا اإيراين(، وفق ال�شيغة 
التي اأرادها م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي ال�شابق 
مايكل فلني، ولكن قد حتمل ا�شتقالته اإ�شارة �شلبية، 
الرو�ص،  اأي  العدو،  مع  التخابر  جمرد  تتجاوز 
ل�شيا�شة  حما�شة  االأ�شد  كان  الرجل  اأن  وخ�شو�شًا 

املواجهة مع اإيران.
وا�شنطن  تقود  اأن  اإىل  تطمح  الريا�ص  اأن  �شك  ال 
يف  البداية  كانت  واإن  اإيران،  مع  امل�شادمة  مبادرة 
وقبل  اأواًل  ال�شعودي  اجلانب  يعني  ما  وهذا  اليمن، 
والعراقية  ال�شورية  اجلبهات  يف  اأخرى  مواجهة  اأي 
ملك  اإىل  بالن�شبة  االإيرانية.  وحتى  واللبنانية 
الريا�ص وجنله، ميّثل اليمن خمتربًا جلدّية ترامب 
مواجهة  يف  ال�شعودي  للجانب  التزاماته  تنفيذ  يف 

�شيا�شات اإيران.
قد  اأتلنتيك«  »ذي  اليومية  الن�شرة  كانت  اأي�شًا، 
قائلة  اليمن،  يف  ترامب  �شيا�شة  اآذار   13 يف  انتقدت 
من  حربًا  بدخوله  اأوباما  ارتكبه  خلطاأ  تكرار  اإنها 
دون موافقة الكونغر�ص، خلدمة امل�شالح ال�شعودية ال 
االأمريكية. وكان ترامب قد منح البنتاغون �شلحية 
بو�شفها  م�شّنفة  مينية  مناطق  ثلث  يف  العمل 
بت�شعيد  اأوامره  اأعطى  نف�شه  الوقت  ويف  »معادية«، 
برغم  دراون«  »طائرات  من  اجلوية  الغارات  وترية 

تزايد اأعداد ال�شحايا من املدنيني.
على اأي حال، اإن تطابق اأولولويات الريا�ص ووا�شنطن 
و�شع  �شلمان  فابن  يبدو.  كما  ممكن  غري  املنطقة  يف 
االأمريكي  الدفاع  وزير  مع  لقائه  خلل  اأجندته،  يف 
قد  واالإرهاب.  اإيران  اأولويتيني:  ماتي�ص،  جيم�ص 
ولكن  اأي�شًا،  االأولويتني  هاتني  ترامب  اأجندة  ت�شمل 
مبقاربتني خمتلفتني. هزمية »داع�ص« لي�شت اأولوية 
�شعودية، لكنها بالتاأكيد اأمريكية، ملنع و�شول التنظيم 
االإرهابي اإىل اأماكن اأخرى من العامل، وال �شيما داخل 
الواليات املتحدة. وكذلك احلال بالن�شبة اإىل اإيران، 
املفهومة  االإعلمية  اللهجة  ا�شتثنينا  حال  ففي 
خو�ص  يف  املتحدة  للواليات  م�شلحة  فل  االأغرا�ص، 
�شد  اإ�شرائيل  حتى  اأو  ال�شعودية  عن  الوكالة  حرب 

اإيران.
يواجه ترامب �شغوطًا اأ�شد مما واجهها �شلفه، اأوباما 
رفع  على  االإ�شرار  يزيد  لذلك  اليمنية،  احلالة  يف 
م�شتوى االنخراط يف احلرب يف االنق�شام العمودي، 
على م�شتوى املوؤ�ش�شة احلاكمة، واالنق�شام املجتمعي. 

من  عامني  بعد  فيواجه  ال�شعودي،  التحالف  اأما 
العدوان حتدّيات جدّية من داخل الواليات املتحدة 
وبريطانيا بكونهما اأكرب م�شّدري االأ�شلحة والقنابل 
�شلمان  امللك  دفع  ما  وهذا  ال�شعودية،  اإىل  املحظورة 
اإىل التوّجه اآ�شيويًا، وبدرجة اأ�شا�شية �شينيًا الإبرام 
دون  من  وطائرات  ذكية  �شواريخ  ل�شراء  �شفقات 
طّيار، كون ال�شني تفتقر اإىل اآليات رقابة وحما�شبة 

كما حال الغرب.
يبقى ال�شوؤال: احلرب اإىل اأين؟ وهل من اأفق لنهاية 
اأطراف  جتمع  ال�شيا�شي؟  احلل  م�شري  وما  قريبة؟ 
لها،  قريبة  نهاية  ال  اأنه  على  ال�شفتني  يف  احلرب 
الواليات  يف  الرئا�شة  �شدة  اإىل  ترامب  و�شول  واأن 
يف  امل�شاركة  م�شتوى  لزيادة  وا�شتعداده  املتحدة، 
احلرب اإىل جانب التحالف ال�شعودي ميّدان يف عمر 
العدوان بكل متوالياته )املجاعة، واملجازر، والدمار، 
احلل  اإن  النتائج،  ويف  احلياة(.  اأ�شكال  كل  وتعطيل 
ُتنتظر  اإمنا  القريب،  املدى  يف  وارد  غري  ال�شيا�شي 
النظام  ترغم  جيو�شيا�شية  اأو  ميدانية  ما  مفاجاأة 

ال�شعودي على قبول احلل ال�شيا�شي.
وا�شنطن اأحد اأ�شباب املجاعة

اأنرت�شيبت«  »ذي  موقع  تناول  اجلاري،  اآذار   22 يف 
تداعيات ا�شتئناف �شحنات االأ�شلحة االأمريكية اإىل 
ال�شعودية يف اإطار دعم حملتها الع�شكرية الكارثية 
اأبلغ  االأمريكية  اخلارجية  يف  م�شوؤول  اليمن.  يف 
الكونغر�ص اأن النزاع الذي م�شى عليه �شنتان اأّدى اإىل 
»اأكرب جماعة طارئة يف العامل«. وُنقل عن غريغوري 
ل�»الوكالة  بالنيابة  م�شاعد  مدير  وهو  غوتليب، 
قوله   )USAID( الدولية«  للتنمية  االأمريكية 
اإن  الكونغر�ص،  ال�شوؤون اخلارجية يف  الأع�شاء جلنة 
بكونها  املتحدة  الواليات  فيه  ت�شارك  الذي  النزاع 
�شريكًا �شامتًا، ترك غالبية ال�شعب اليمني ت�شارع من 
اأجل احل�شول على الغذاء. فهناك اأكرث من 17 مليون 
ميني، اأي ما يعادل %60 من ال�شكان، يعانون انعدام 
قادرين  غري  مليني   7 جانب  اإىل  الغذائي،  االأمن 
اليمن  »يجعل  وهذا  م�شاعدة،  دون  من  البقاء  على 

اأكرب حالة طوارئ للأمن الغذائي يف العامل«.
القوات  تتح�شر  فيما  �شوءًا،  الو�شع  ازداد  لقد 
ميناء  على  لل�شيطرة  ال�شعودية  من  املدعومة 
احلديدة، الذي منه يتّم تاأمني %70 من امل�شاعدات 
ا�شتهدفت  احلرب،  بداية  يف  لليمن.  الغذائية 
يتم  التي  ال�شاحنات  ال�شعودية  احلربية  الطائرات 
ا�شتخدامها الإفراغ البواخر، مّذاك، ت�شببت الغارات 
و�شول  تعطيل  يف  ال�شعودي  التحالف  من  اجلوية 
املنظمات  تطالب  وفيما  امليناء.  اإىل  امل�شاعدات 
من  امليناء  لتاأهيل  بالتدخل  ترامب  اإدارة  االإن�شانية 
اأجل ت�شهيل و�شول امل�شاعدات، فاإن ال�شفري االأمريكي 
اأمام  �شهادته  قّدم  فري�شتاين  �شنعاء  لدى  ال�شابق 
ال�شلح  بتدفق  وطالب  اجلاري  اآذار   9 يف  الكونغر�ص 

املطلوب اإىل ال�شعودية وال�شيطرة على احلديدة!
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اأ(-  ب  )د   – فران�شي�شكو  �شان 
روبوت  �شينية  �شركة  ابتكرت 
يزيد  ال  احلجم  يف  �شغري  جديد 
يهدف  اأقدام  ثلثة  عن  طوله 
اإىل م�شاعدة الب�شر يف اأداء املهام 
اختلف  على  املتكررة  التقليدية 

اأنواعها.
ا�شم  اجلديد  الروبوت  ويحمل 
 14 على  ويحتوي  بوت”  “�شان 
من  خمتلفة،  ا�شت�شعار  وحدة 
للم�ص،  ت�شتجيب  وحدات  بينها 
اال�شتجابة  له  يتيح  ما  وهو 
بردود فعل �شبه ب�شرية يف حالة 

الرتبيت عليه على �شبيل املثال.
"كيهان  �شركة  وجهزت 
الروبوت  ال�شينية  تكنولوجيز" 
ميكروفونات  ب�شبع  ال�شغري 
ال�شوتية  االأوامر  مع  للتفاعل 
ب�شكل  املتحدث  موقع  وحتديد 

تلقائي.
ونقل املوقع االإلكرتوين االأمريكي 
يف  املتخ�ش�ص  ورلد”  �شي  “بي 
لينيك  عن  الكمبيوتر  جمال 
كيان نائب رئي�ص ال�شركة ل�شئون 
“يف  قوله:  الدويل  الت�شويق 
االن�شان  ي�شطر  العادية،  احلياة 
املهام  من  بالعديد  القيام  اإىل 
امللل،  على  يبعث  متكرر  ب�شكل 

على  الب�شر  م�شاعدة  نريد  ونحن 
املبتكرة  االأعمال  على  الرتكيز 
واملهام اخللقة، وترك اأداء املهام 

املتكررة للروبوتات”.
قامت  ال�شركة  اأن  كيان  واأكد 
روبوت  األف  �شتني  من  اأكرث  بن�شر 
جمال  يف  للعمل  ال�شني  يف 
االأثاث  ب�شركات  العملء  خدمة 
دور  يف  التدري�ص  واأعمال  الكربى 

احل�شانات للأطفال بل وكذلك يف 
جمال اجلمارك باملطارات.

الروبوت  اإن  �شركة كيهان  وتقول 
مكونات  من  يتكون  اجلديد 
كربى  �شركات  من  اجلودة  عالية 
مثل  االإلكرتونيات،  جمال  يف 
بانا�شونيك،  �شركة  من  بطاريات 
و�شا�شة من �شركة �شارب، وكامريا 

من �شركة �شوين.

للبيع  اجلديد  الروبوت  ويتوافر 
بال�شني  بي”   2 “بي  اأ�شواق  يف 
والواليات املتحدة واأوروبا وي�شل 
�شعره اإىل قرابة 10 اآالف دوالر. 
ن�شخة  طرح  ال�شركة  وتتوقع 
بوت  �شان  الروبوت  من  جديدة 

العام املقبل.

امل����ه����ام خم���ت���ل���ف  اأداء  يف  ال���ب�������ص���ر  مل���������ص����اع����دة  روب����������وت  ت���ب���ت���ك���ر  اإن����ه����ا ح�����رب ع��ل��ى ال���������ص����ني 
اليمن كل  اليمن... 

تلت  التي  الفي�شانات  مياه  قذفت   
اإع�شار »ديبي« يف اأ�شرتاليا ب�شمكة 
والية  و�شط  اإىل  �شخمة  قر�ص 

كوينزالند �شمال �شرقي البلد.
ون�شرت �شلطات االإطفاء والطوارئ 
الوالية �شورة القر�ص عرب تويرت، 
يف  غارقة  ال�شمكة  بدت  وقد 
بلدات  اإحدى  �شارع  يف  االأوحال 
»�شكاي  اأوردت  ما  وفق  الوالية، 

نيوز« .
التغريدة  يف  ال�شلطات  ودعت   
مواقع  عن  االبتعاد  اإىل  ال�شكان 
من  حت�شبا  الفي�شانات،  مياه 
اأ�شماك قد تهدد  وجود مثل هكذا 
عمليات  جتري  ريثما  حياتهم، 

تنظيف يف املنطقة.
من  تعاين  املنطقة  تزال  وال   
القوية،  والرياح  الغزيرة  االأمطار 
ورغم  االإغاثة،  جهود  تعيق  التي 
يف  جهودا  ال�شلطات  بذلت  ذلك 
الذين  االأ�شخا�ص  ع�شرات  اإنقاذ 

حا�شرتهم مياه الفي�شانات.
اجتاح  »ديبي«  االإع�شار  وكان   
الثلثاء،  كوينزالند،  والية 
البنية  يف  ج�شيمة  اأ�شرارا  واأحلق 

�شدة  تنخف�ص  اأن  قبل  التحتية 
مدارية  عا�شفة  اإىل  االإع�شار 

االأربعاء.
يف  اخلمي�ص،  »ديبي«،  وت�شبب   

امتداد  على  غزيرة  اأمطار  هطول 
ال�شاحل  من  كيلومرت   1200
ال�شرقي الأ�شرتاليا قبل اأن يتحرك 

باجتاه البحر .

ال�صوارع يف  القر�ش  اأ�صماك  تقذف  الفيا�صانات  مياه  ع��ل��م��اء ي���ف���ّك���ون ل��غ��ز ح���ب ال���دي���ن���ا����ص���وراتاأ�صراليا.. 

على الرغم من اأن كل ما نعرف عن الدينا�شور »تريانو�شور« املعروف 
اآكل للحوم،  اخت�شار ب�«تي ريك�ص«، من وح�شية و�شرا�شة باعتباره 
فاإن العلماء اكت�شفوا موؤخرا اأن هذا الدينا�شور املخيف، كان ح�شا�شا 

جدا ولديه م�شاعر حب كبرية.
اأن  املتحدة  الواليات  يف  لويزيانا  والية  جامعة  من  علماء  وقال 
»تي ريك�ص«، الدينا�شور االأكرث رعبا على وجه االأر�ص، كان يتمتع 
مب�شاعر حب عالية واأحا�شي�ص جيا�شة بني الذكور واالإناث، ال �شيما 

يف فرتات التزاوج.
 وتو�شل العلماء اإىل هذه النتيجة بعد فح�ص العديد من اجلماجم 
والهياكل العظمية االأحفورية لهذا الدينا�شور، الذي عا�ص قبل 74 

مليون �شنة، واأ�شارت دالئل الت�شريح اإىل هذه اخلل�شة.
ي�شبه اخلدود  ما  للدينا�شور »تي ريك�ص«  اأنه كان  العلماء   ويعتقد 
الكبرية امل�شطحة على وجهه، والتي كانت تغطيها طبقة �شميكة من 
اجللد ت�شرتك مع م�شاحات اجللد القريبة الواقية للفكني واالأنف.

االأنف  حول  ال�شميك  اجللدي  ال�شطح  اأن  الفحو�شات  واأظهرت   
امل�شوؤولة عن  نهايات ع�شبية �شغرية، هي  كان يحتوي على فتحات 
عند  كبريا  دورا  توؤدي  بدورها  كانت  والتي  الوجه،  يف  االإح�شا�ص 

تقارب االإناث والذكور حلظة التزاوج.
 وعلى ما يبدو، فاإن �شطح وجه »تي ريك�ص« الكبري، الذي كان ياأخذ 
�شكل حرف D باللغة االإجنليزية، كان ي�شمح للإناث والذكور بفرك 

وجوههما مبتعة كبرية خلل االلتقاء.
 وي�شبه العلماء الدور الذي كانت تقوم به اخلليا احل�شية القريبة 
ثالثة«،  »يد  باأنها مبثابة  الدينا�شور،  لهذا  الوجه  االأنف وعلى  من 

تعمل متاما مثل االأ�شبع الب�شري يف نقل االإح�شا�ص للج�شم.
اأخرى، مثل القطط والتما�شيح، بخليا ع�شبية   وتتمتع حيوانات 
ح�شا�شية م�شابهة لتلك التي لدى »تي ريك�ص«، اإذ ت�شتخدم التما�شيح 

هذه اخلليا الإحداث اهتزازات للإيقاع بفري�شتها يف املاء.

 ن���ائ���ب���ة اأوك�����ران�����ي�����ة ت���ك�������ص���ف ت��ل��ق��ي��ه��ا

وامل���ه���ر..! ع���رب���ي  ���ص��ي��خ  م���ن  زواج  ع���ر����ش 
 

اأحد �شيوخ  اإنها تلقت طلبا للزواج من  قالت ع�شو يف الربملان االأوكراين، 
الع�شائر العرب، مبهر بلغ نحو 300 األف دوالر، اإال اأنها رف�شت.

ع�شرية  �شيخ  من  للزواج  طلبا  تلقيها  عن  �شافت�شينكو  ناديجدا  وك�شفت 
ال�شلم  حفظ  قوات  �شمن  الع�شكرية  اخلدمة  تاأديتها  اأثناء  يف  عراقي، 

االأممية عام 2004 يف العراق.
 وعر�ص ال�شيخ العراقي الذي مل تذكر ا�شمه، مهرا قدره 300 األف دوالر، 

اإال اأن �شافت�شينكو مل تعر املو�شوع اهتماما، ورف�شت التعاطي معه.
 وقالت ع�شوة الربملان يف حديثها الإحدى قنوات التلفزة االأوكرانية، اأنها 
»لكن  قائلة:  وا�شتدركت  معه،  تتعاط  ومل  مزحة  العر�ص  هذا  اعتربت 
االأمر لو مت، لذهب املبلغ الكبري جليب قائدي، ولذلك مل اأقدم على هذه 

اخلطوة«.
 واأر�شلت اأوكرانيا اإىل العراق عام 2004 كتيبة من حوايل 1700 جندي 
وكانت  االأممية،  ال�شلم  حفظ  قوات  �شمن  الع�شكرية  اخلدمة  لتاأدية 

�شافت�شينكو اجلندية الوحيدة يف هذه الكتيبة.
 وتعد من اأوائل اجلنديات االأوكرانيات بل االأوىل التي تتعلم قيادة قاذفة 

»�شو24-« ومروحية »مي24-«، انتخبت ع�شوة يف الربملان االأوكراين.

ف��ي��ل��ة ت��ده�����ش ام�������راأة ح��ت��ى امل���وت
هاجم قطيع فيلة جمموعة من موظفي متنزه بري يف جنوب 
بجراح  ثانية  واإ�شابة  موظفة  مقتل  اإىل  اأدى  مما  اإفريقيا، 

بالغة.
وقالت هيئة املتنزهات الوطنية يف جنوب اإفريقيا اإن احلادث 
وقع  عندما ده�ص القطيع امراأة حتى املوت قرب خميم يف 

متنزه كروغر الوطني، اأكرب متنزهات جنوب اإفريقيا.
ال�شرطة  ا�شتدعاء  مت  اأنه  املتنزهات  هيئة  واأ�شافت   

وامل�شعفني للموقع، واأن حتقيقا يجري يف الواقعة.
 وتتعر�ص الفيلة يف قارة اأفريقيا لعمليات �شيد جائر مكثفة 
احليوانات  تهاجم  ما  اأحيانا  لكن  اأنيابها،  على  للح�شول 

ال�شخمة قرويني يحاولون حماية حما�شيلهم الزراعية.
الفيلة  فيها  هاجمت  حمدودة  وقائع  كروغر  متنزه  و�شهد   
اإحدى  فيل  اإحداها  يف  �شحق  كثريا،  منها  اقرتبت  �شيارات 

ال�شيارات وت�شبب يف وقوع اإ�شابات.
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االحتاد  هّزت  التي  الف�شاد  ف�شيحة  عادت 
اإىل  العامل  و�شغلت  القدم  لكرة  الدويل 
اإحالة  »الفيفا«  اأعلن  حيث  جمددًا،  الواجهة 
حتقيقه الداخلي الذي بداأ يف حزيران املا�شي 

اإىل الق�شاء ال�شوي�شري.
واأ�شار االحتاد يف بيان اإىل اأنه بعد »22 �شهرًا 
اأكرث  ا�شتعرا�ص  »مت  حيث  التحقيقات«،  من 
مع  مقابلت  واأجريت  وثيقة  مليون   2،5 من 
العديد من ال�شهود الرئي�شيني«، اأُحيل التقرير 
ما  ي�شم  »حيث  ال�شوي�شرية  ال�شلطات  اإىل 
يزيد على 13 األف �شفحة واأكرث من 20 األف 

�شفحة من امل�شتندات«.
التحقيقات اجلنائية من  ا�شتمرار  اإىل  ونظرًا 
ووزارة  ال�شوي�شري  العام  املدعي  مكتب  قبل 
العدل االأمريكية، مل يك�شف »الفيفا« م�شمون 

التقرير.
الداخلي  التحقيق  من  قريب  م�شدر  وقال 
يت�شمن  »التقرير  اإن  بر�ص«  »فران�ص  لوكالة 
العقود  عن  ون�شخًا  عديدة  اإلكرتونية  ر�شائل 
واأفاد  ال�شوي�شرية«.  لل�شلطات  مفيدة  �شتكون 
تلك  تكون  اأن  على  »يوافق  باأنه  »الفيفا« 
اأي�شًا«.  االأمريكية  لل�شلطات  متاحة  التقارير 
جياين  ال�شوي�شري  »الفيفا«  رئي�ص  وعّلق 
التحقيق  هذا  »ا�شتكملنا  قائًل:  اإنفانتينو 
�شتوا�شل  التي  ال�شلطات  اإىل  االأدلة  و�شّلمنا 
متابعة الذين اغتنوا واأ�شاوؤوا ا�شتغلل مواقع 

الثقة يف جمال كرة القدم«.
على �شعيٍد اآخر، اأ�شاد رئي�ص االحتاد االآ�شيوي 
اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  القدم،  لكرة 
العامل  كاأ�ص  مقاعد  توزيع  باقرتاح  خليفة، 

اعتبارًا من ن�شخة 2026، والذي يت�شمن منح 
اأربعة  القارة ثمانية مقاعد مبا�شرة بداًل من 

مقاعد ون�شف مقعد.
اإثر  اأو�شى  قد  »الفيفا«  جمل�ص  مكتب  وكان 
ال�شوي�شرية  زيوريخ  مدينة  يف  له  اجتماع 
مونديال  من  بدءًا  القارات،  ح�شة  بزيادة 
2026 الذي �شي�شهد زيادة عدد املنتخبات من 

.48 اإىل   32
بيان، غداة  االآ�شيوي يف  رئي�ص االحتاد  وقال 
م�شاركته يف االجتماع، اإن ح�شة القارة تعترب 
واإن  االآ�شيوية«،  القدم  لكرة  كبريًا  »مك�شبًا 
التوزيع اجلديد »يوّفر اأ�ش�ص العدالة وامل�شاواة 
بني خمتلف القارات من خلل مراعاة التمثيل 

واعترب  ال�شت«.  القارات  ملنتخبات  الن�شبي 
به  حظي  الذي  »االإجماع  اأن  �شلمان  ال�شيخ 
ي�شكل  القارية  االحتادات  روؤ�شاء  من  املقرتح 
يف  ر�شمية  ب�شفة  اإقراره  نحو  �شلبة  اأر�شية 
املقبل  اأيار  يف  الفيفا«  ملجل�ص  املقبل  االجتماع 

يف البحرين.
من  اأوروبا  ح�شة  ترتفع  التو�شية،  ومبوجب 
13 مقعدًا اإىل 16، واأفريقيا من 5 مقاعد اإىل 
)ملحق  مقعد  ون�شف  مقاعد   4 من  واآ�شيا   ،9
قاري( اإىل 8، وكونكاكاف من 3 مقاعد ون�شف 
مقاعد   4 من  اجلنوبية  واأمريكا   ،6 اإىل  مقعد 
ون�شف مقعد اإىل 6، واأوقيانيا من ن�شف مقعد 

اإىل مقعد مبا�شر.

ت�شت�شيفه  الذي  الدويل  املاراثون  يكون  لن 
فيه  �شي�شارك  اإذ  عاديًا،  ال�شهر  هذا  طهران 
الواليات  من  بينهم  دولة؛   50 من  عداوؤون 
اأعلن  ما  بح�شب  ويهدف  االأمريكية،  املتحدة 
خمتلف  بني  اجل�شور«  »مد  اإىل  املنظمون 

البلدان.
احلايل  ني�شان  من  ال�شابع  يف  ال�شباق  ويقام 
دعيت  وقد  االإيرانية،  العا�شمة  �شوارع  يف 
ال�شيدات اأي�شًا للم�شاركة فيه ب�شرط احرتام 
ارتداء الزي االإ�شلمي، علمًا باأنهن ُمنعن العام 
ماراثون  �شباق  اأول  يف  امل�شاركة  من  املا�شي 
اأقيم يف مدينة �شرياز  دويل يف البلد، والذي 

اجلنوبية.
بر�ص«  »فران�ص  وكالة  املنظمني  اأحد  واأفاد 
�شجلوا  املتحدة  الواليات  من  م�شاركًا   28 باأن 
احل�شول  ينتظرون  يزالون  وال  اأ�شماءهم، 
على تاأ�شريات الدخول، مو�شحًا اأن التاأخري يف 
منحها ال يعود اإىل اأ�شباب �شيا�شية، بل ب�شبب 

اإقفال املكاتب الر�شمية يف عطلة راأ�ص ال�شنة 
الفار�شية.

وكانت اإيران قد رّدت على اأول مر�شوم اأ�شدره 
الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب والذي مينع 
مبوجبه دخول رعايا دول ذات غالبية م�شلمة، 
منها اإيران، بقرار يحظر منح تاأ�شريات دخول 

للرعايا االأمريكيني.
اإال اأن الق�شاء االأمريكي عّلق العمل باملر�شوم، 
قو�ص  لفريق  املا�شية  االأ�شابيع  يف  اأتاح  ما 
ريا�شية  م�شابقة  يف  امل�شاركة  اإيراين  ون�شاب 
بالواليات املتحدة، ولفريق اأمريكي بامل�شاركة 

يف دورة م�شارعة يف اإيران.
مر�شومًا  ترامب  اأ�شدر  اآذار،  من  ال�شاد�ص  ويف 
معداًل، اإال اأنه القى اأي�شًا امل�شري نف�شه من قبل 

الق�شاء االأمريكي.
اأن  يف  اأملهم  عن  املاراثون  منظمو  واأعرب 
الدولية،  ال�شداقة  »تعزيز  ال�شباق  يتيح 
اأن  واأو�شحوا  احلواجز«.  وك�شر  اجل�شور  ومد 

و�شل  للم�شاركة  اأ�شماءهم  �شجلوا  الذين  عدد 
من  ال�شباق  ميتد  اأن  على  �شخ�شًا،   360 اإىل 
�شاحة اأزادي )احلرية( يف طهران حتى �شرق 

املدينة.
�شراويل  ارتداء  العدائني  باإمكان  و�شيكون 
ارتداء  العداءات  من  طلب  بينما  ق�شرية، 
ملب�ص ريا�شية ال تك�شف اأي جزء من اجل�شم، 

وو�شع حجاب اأو غطاء للراأ�ص.
وكما �شبق ذكره، فاإن هذه لي�شت املرة االأوىل 
ريا�شي  حدث  يف  اأمريكيون  فيها  ي�شارك  التي 
يف اإيران، اإذ �شهد �شهر اآذار املا�شي م�شاركة 13 
م�شارعًا اأمريكيًا يف كاأ�ص العامل للم�شارعة يف 
مدينة كرمان�شاه االإيرانية، وقد تواجهوا مع 
اأ�شحاب االأر�ص يف املباراة النهائية التي انتهت 

بفوز االإيرانيني.

���ص��ان��ي��ه ي����ه����ّدد وج������ود اأوزي������لاإن��ف��ان��ت��ي��ن��و ي���وا����ص���ل ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ن���ظ���ي���ف... واآ����ص���ي���ا ت�����ص��ك��ره

مان�ش�شرت  بني  املباراة  تاأتي   
ال  �شراع  يف  واأر�شنال  �شيتي 
بن�شبة  بات  الذي  اللقب  يخ�ّص 
%90 يف جعبة ت�شل�شي؛ بل اإنه 
�شراع ينح�شر يف املراكز االأربعة 
االأوىل املوؤهلة اإىل دوري اأبطال 

اأوروبا.
ال�  فريقا  عليه  بات  ما  هذا 
و«املدفعجية«  »�شيتيزن�ص« 
االإ�شباين  املدربني،  بقيادة 
والفرن�شي  غوارديوال،  جو�شيب 

اأر�شني فينغر تواليًا.
�شتكون  االأ�شعب  واملهمة  الفوز،  اإىل  �شي�شعيان  اأنهما  يف  �شك  ال  طبعًا، 
اأي فوز  الفرن�شي الذي مل ينجح يف حتقيق  على عاتق »الربوفي�شور« 
على كبار اإنكلرتا، وذلك منذ تغلبه على ت�شل�شي 3-0 يف اأيلول املا�شي.
االأكيد اأّن على فينغر ال�شعي اإىل حتقيق نتيجة اإيجابية هذا املو�شم، 
اإرادة  �شد  النادي  اإدارة  قبل  من  ودعمه  بقائه  �شمان  اأراد  ما  اإذا 
واإىل  امل�شتوى  هذا  اإىل  يرتاجع  مل  اأر�شنال  اأن  وخ�شو�شًا  اجلماهري، 
�شتكون  املباراة  وهذه  مدربه.  بقيادة  عامًا   20 منذ  ال�شاد�ص  املركز 
فر�شة مواتية، خ�شو�شًا اأن م�شتوى �شيتي متذبذب، بدليل تفوقه على 

الفرق ال�شغرية فقط وانهياره فجاأة اأمام اخل�شوم االأ�شعب.
اثنني  العَبني  على  يعتمدان  قد  وهما  معًا،  للثنني  الفوز  مطلب 

حتديدًا، االأملانيان م�شعود اأوزيل من اأر�شنال ولريوي �شانيه من �شيتي.
غاب  اأن  بعد  بلده  منتخب  مع  ح�شوره  ا�شتعاد  اأوزيل  اأّن  يف  �شك  ال 
4 مباريات من اأ�شل ت�شع يف الدوري. النجم االأملاين ا�شتعاد  عن اآخر 
بع�شًا من م�شتواه، لكن ذلك ال يكفي، اإذ اإنَّ ما يخيف جماهري اأر�شنال 
هو عدم ثبات اللعب على م�شتوى حمدد. املطلوب منه اأن يعود اإىل 
هذه  يف  خ�شو�شًا  االإ�شباين،  مدريد  ريال  مع  لعبه  اأيام  عليه  كان  ما 
بني  االأخرية  املباراة  يف  ولفريقه.  له  الدوري  يف  »احلا�شمة«  املباراة 
�شيتي واأر�شنال، برزت املواجهة بني االأملانيني �شانيه واأوزيل. يومها فاز 
ظاهرة  الغلبة  تبدو  ال  ولكن  اأخرى،  مرة  �شتتجدد  واملناف�شة  االأول، 

للعٍب دون اآخر.
ظهر �شانيه بقوة، متغلبًا على زميله يف املواجهة املبا�شرة. ميتاز اأوزيل 
ي�شع  وهو  امللعب،  داخل  ثاقبة  نظرات  حتدثها  خيالية  بتمريرات 
ويخدم  يخدمه  الذي  املنا�شب  املكان  يف  الرائعة  ومراوغاته  فنياته 
لكن  الت�شديد،  اإىل  املراوغة  اإىل  التمرير  من  �شامل  العب  فريقه. 
�شانيه لي�ص �شهًل على االإطلق، فهو لقي الرواج كله الذي لقيه اأوزيل 

حني برزت موهبته عند انتقاله اإىل ريال مدريد من فريدر برمين.
بات �شانيه جنم �شالكه ال�شابق هو النجم االأملاين املنتظر منه جذب 
الكبرية  �شرعته  ويعتمد على  كلتا قدميه،  ي�شتخدم  االأ�شواء. العب 
يف اجلري و�شرعة بديهته يف روؤية امللعب والتمرير لزملئه. ال يبدو 
رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  قوة  بني  اجلمع  �شانيه:  هدف  �شهًل 
بع�ص  ميتلك  اأنه  يف  �شك  ال  لكنه  مي�شي،  ليونيل  االأرجنتيني  ومهارة 

امليزات من االثنني معًا.
التي يتفوق  الثانية  اأوزيل �شابقًا، وكانت تلك املرة  تفوق �شانيه على 
فيها اللعب ال�شاب على زميله يف »املان�شافت«، اإذ اإن املرة االأوىل كانت 
حني كانت �شفقة �شانيه هي االأعلى يف تاريخ اللعبني االأملان، اإذ جاء 
اأر�شنال  اإىل  اأوزيل  انتقل  بينما  يورو،  مليون   50 مقابل  �شيتي  اإىل 
�شيثبت علو كعبه،  معلوم من  املرة غري  يورو. وهذه  مليون   44 مقابل 
اللحاق بدوري  الفائز فر�شة  الفريق  التفوق الأيٍّ منهما، �شيمنح  لكن 

اأبطال اأوروبا.
عليه  م�شّوبة  غدًا  �شتكون  االأنظار  اأن  جيدًا  يعلم  اأوزيل  اأن  الوا�شح 
لتقدمي  اأر�شنال  جماهري  من  مطالب  الأنه  فقط  لي�ص  غريه،  من  اأكرث 
اأن ما  اأي�شًا  اأداء مميز وقيادة الفريق لتحقيق الفوز، بل الأنه يدرك 
ي�شكل  حاليًا  االإنكليزية  امللعب  يف  �شنه  �شغره  رغم  �شانيه  ي�شنعه 
تهديدًا على جنوميته يف »الربمييري ليغ« كممثل الأملانيا. غدًا فر�شته 

املثالية الإعادة االأمور اإىل ن�شابها.

اإعــــــــــــالن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :

917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غر م�صوؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �صر�صل لنا

ط��������ه��������ران ��������������ص�������������وارع  يف  ي��������رك�����������������ص��������ون  اأم�����������رك�����������ي�����������ون 



اأم�ص  جديدة،  ميزة  �شات«  »�شناب  اأطلق 
وقًتا  النا�ص  يبقى  اأن  على  ت�شاعد  ال�شبت، 
عن  البحث  ميزة  وهي  التطبيق،  داخل  اأكرث 

احلكايات العاملية.
الفكرة بب�شاطة: »هي اأنه باإمكانك البحث 
مثًل  ع��امل��ي،  ح��دث  اأي  ع��ن  التطبيق  داخ��ل 
ال�شوبر  اأو   NBA ال�شلة  كرة  دوري  نهائي 
ب���ول و���ش��ت��ج��د ال��ق�����ش��ة اخل��ا���ش��ة ب��احل��دث 
يف  املتعلقة  الفيديوهات  كل  ملتابعة  مبا�شرة 
ا اإىل ق�ش�ص موجودة  اأي�شً storyy و�شت�شل 

م�شبًقا.
�شت�شتمر  »الق�شة  اإن  �شناب  �شركة  تقول 
مثل  ولي�ص  الأ�شهر  حتى  اأو  واأ�شابيع  الأي��ام 
اأن  حيث  �شاعة..   244 بعد  حتذف  ال�شابق 
نظام الذكاء اال�شطناعي اخلا�ص بها ميكنك 
من البحث عن اأكرث من مليون ق�شة خمتلفة 

حالًيا داخل التطبيق«.

التطبيق  البحث داخل  اإطلق ميزة  �شيتم 
وبالتاأكيد  العامل  حول  املدن  بع�ص  يف  اليوم 
العامل  حول  امل�شتخدمني  من  للمزيد  �شت�شل 

بداية  جم��رد  اأن��ه��ا  واأعتقد  الح��ق  وق��ت  يف 
الفكرتني  الأن  املبا�شر  البث  ميزة  لو�شول 

مت�شابهتان اإىل حد كبري.

اإنها ال�شابعة م�شاًء من اخلام�ص والع�شرين من اآذار 
2015 بتوقيت الواليات املتحدة االأمريكية. ال�شفري 
اجلبري،  ع��ادل  وا�شنطن،  لدى  )اآن���ذاك(  ال�شعودي 
�شكان  موقظًا  اليمن،  على  بلده  حرب  للعامل  يعلن 
اجلار الفقري، حيث كانت ال�شاعة ت�شري اإىل الثانية 
فجرًا )يوم 26 اآذار(، على دوّي الغارات االأوىل التي 
ا�شتهدفت اإحدى اأقدم املدن املاأهولة با�شتمرار عرب 
احلرب  اأ�شباب  عن  الكثري  ُحكي  �شنعاء.  التاريخ: 
بني  ما  تراوحت  اأ�شباٌب  الثالث.  عامها  تدخل  التي 
االأمريكية  باالإرادة  تت�شل  التي  اخلارجية  العوامل 
اإيران،  االإقليمي:  اخل�شم  مع  التناف�ص  ومبقت�شيات 
اأِلفته  بلد  يف  ا�شتجدت  التي  املو�شوعية  والظروف 
عقود،  امتداد  على  لو�شايتها  خا�شعًا  ال�شعودية 
ف�شًل عن الدوافع املت�شلة برتكيبة احلكم ال�شعودي 
ثمة  تقدم،  ما  هام�ص  على  عبداهلل.  امللك  بعد  ما 
ال�شيا�شي  النقا�ص  م��ن  حقها  ت�شتوِف  مل  �شردية 
واالعلمي، اأال وهي حماولة احلكام اجلدد َخلق روح 
وطنية جامعة يف بلد تطغى عليه الهوياتية القبلية 
بحرينيون،  ح��ج��ازي��ون،  )جن��دي��ون،  واملناطقية 
اخلارجية  املعركة  يف  باال�شتثمار  وذلك  مينيون(، 

االأكرب للدولة ال�شعودية احلديثة
دعاء �شويدان، خليل كوثراين

ال�شتيلد  قي�شرية  بعملية  يكون  ما  اأ�شبه  االأمر 
باال�شتناد  �شعودية«،  »قومية  اأو  �شعودي«  »بعث 
لورثة  ت��راءت  امل��رة،  ه��ذه  حقيقية«  »اأجم���اد  اإىل 
ُيعاد  اإقليم  ابن �شعود، الطامعني يف دولة عظمى يف 

ت�شكيله من جديد.
ال�شعودي  االإع��لم  يف  بو�شوح  املطامح  تلك  جلت 
اليمن، حينما  االأوىل من احلرب على  ال�شنة  خلل 
الرتويج  على  ال��ب��لط  م��ن  املقّربة  االأق���لم  داأب���ت 
كافة،  ال�شعوديني  جتمع  وطنية«  »روح��ًا  �شّمته  ملا 
وحت�شدهم خلف باين »الدولة ال�شعودية الرابعة«، 
حممد بن �شلمان. مع مرور الوقت، وتتايل اخليبات 
ُمنيت  التي  واالقت�شادية  وال�شيا�شية  الع�شكرية 
»الوهم«  ب��داأ  اليمنيني،  مواجهة  يف  الريا�ص  بها 
اأن  باال�شمحلل �شيئًا ف�شيئًا، وات�شح ل�شعب اململكة 
تدخل  التي  احل��رب  عرب  ي�شّرعون،  النظام  اأم��راء 
يف  النفطية(،  املغامرات  اإىل  )اإ�شافة  الثالث  عامها 
وكان  العقود،  لع�شرات  اعتادوه  حياة  منط  مغادرة 

قائمًا على الرفاهية.
عنا�شر  �شاآلة  على  اليمنيون،  ك��ان  املقابل،  يف 
قوتهم املادية، يعيدون ا�شتك�شاف هويتهم الوطنية 
تكن  مل  احل�����ش��ارات.  تاريخ  يف  ج��ذوره��ا  ال�شاربة 
وعيهم  يف  �شاكنة  ل�شعارات  حم��ّر���ص  غ��ري  احل��رب 
الو�شاية  رف�����ص  ف��ح��واه��ا   ، ��نينْ اجل��م��ع��يَّ وذاك��رت��ه��م 
واالإ�شرار على نيل ا�شتقلل ناجز. هكذا رَجع اليمن 
اإىل �شدارة االهتمام االإقليمي والدويل، وبدا العامل 

كاأنه يكت�شف هذا البلد للمرة االأوىل.
واليمني،  ال�شعودي  املتقدَمني،  احل�شابني  بني  ما 
الع�شكرية  للقوى  الرتاكمية  االإجن���ازات  اأ�شهمت 
اليمن  ت�شبيه  اإىل  بع�شهم  دفعت  التي  اليمنية، 
ال�شعودية  ���ش��ورة  تر�شيخ  يف  عربية«،  ب�»فيتنام 
�شاعية  بل  انت�شارات،  اج��رتاح  عن  عاجزة  كدولة 
اإىل ا�شتئجار بيادق تقاتل عنها بالوكالة، فيما ظهر 
ل  يف�شّّ الذي  االأ�شطوري«  »املقاتل  �شورة  يف  اليمن 
اجلبال  من  االن�شحاب  على  الطائرات  بغارات  املوت 

التي يرابط فيها، كما يف نهم، �شرق �شنعاء.
اأما النجاح الوحيد الذي ُيح�شب لل�شعودية، حتى 
االآن، فهو ت�شجيل رقم قيا�شي يف الغارات وا�شتهداف 
القوة  �شاحب  بطابع  طبعها  ما  املدنية،  االأم��اك��ن 
التدمريية، واملقتدر على البط�ص، الذي بات يخ�شاه 
و»اأ�شقاوؤه« وحلفاوؤه، وفق تقديرات  اأ�شدقاوؤه  حتى 
ال�شحافة الغربية وبع�ص املراقبني )توقعت جملة 
كل  على  م�شتقبًل  ال�شعودية  تعتدي  اأن  »نيوزويك« 

من قطر والعراق(.
معركة �شاحل تهامة

اخرتاقات  حتقيق  من  ال�شعودية  يئ�شت  بعدما 
و�شنعاء،  وحجة  وم���اأرب  تعز  جبهات  يف  نوعية 
غ���رب���ًا، يف حم���اك���اة خلطة  اجت��ه��ت وح��ل��ف��اءه��ا 
على  القائمة  اليمن،  يف  التاريخية  العثمانيني 
لل�شيطرة  كمقدمة  الغربي  تهامة  �شاحل  احتلل 
ال�شعوديون،  توهم  وال�شمال.  والو�شط  �شنعاء  على 
مقاطعة  حاكم،  بل  بلد  »اليمن  اأن  العثمانيون،  كما 

بل  فح�شب،  ممكنًا  احتللها  ي��ك��ون  ل��ن  خ��ال��ي��ة. 
اأرا�شي  �شيدة  �شت�شري  عليها  ن�شيطر  وعندما  �شهًل، 
واملجوهرات  الذهب  من  كبرية  كميات  تر�شل  الهند 
�شليمان  خادم  يوم  ذات  اّدعى  ما  وفق  الإ�شطنبول«، 

با�شا العثماين.
اأ�شهر  ثلثة  التوقعات.  تطابق  مل  الوقائع  لكن 
مرت على اإطلق ال�شعودية وحلفائها عملية »الرمح 
على  املمتد  الغربي«  ال�شاحل  ل�»حترير  الذهبي« 
ما  للتحالف  خللها  يتحقق  مل  الكيلومرتات،  مئات 
متناه من �شيطرة. من ال�شحيح اأن القوات االإماراتية 
مل�شافة  التقدم  من  متكنت  لها  املوالية  واجلماعات 
لكنها  املخا(،   �� ذوباب  )خط  كيلومرتًا   70 عن  تقل 
�شرعان ما توقفت بفعل اخللفات بني »ال�شقيقتني« 
)ال�شعودية واالإمارات( من جهة، وال�شغط امليداين 
اخلروج  اإىل  ا�شطرها  الذي  االأمر  اأخرى،  جهة  من 
كبري،  ال�شتنزاف  تعر�شت  حيث  املخا،  مدينة  من 
بلغ ذروته مبقتل نائب رئي�ص هيئة االأركان )املعنّي 
من الرئي�ص امل�شتقيل عبد ربه هادي(، اأحمد �شيف 
يزال  ال  ا�شتنزاٌف  املا�شي.  �شباط  اأواخ��ر  اليافعي، 
�شيطرة  ظل  يف  ت�شاعده،  املتوقع  وم��ن  متوا�شًل، 
»اأن�شار اهلل«، اأخريًا، على �شل�شلة جبال ا�شرتاتيجية 
يف تعز، جتعل من اأي �شيطرة على ال�شريط ال�شاحلي 

ال�شيق يف اجلنوب الغربي للبلد غري ذات جدوى.
باب املندب يف خطر

هذا العجز الع�شكري البنّي عن موا�شلة »الزحف« 
من املخا اإىل احلديدة، اأجلاأ الريا�ص اإىل ا�شتعجال 
وزي��ر  م��ب��ادرة  م��ب��ك��رًا  عنها  ك�شفت  ال��ت��ي  خطتها 
وخطة  ك��ريي،  جون  ال�شابق،  االأمريكي  اخلارجية 
ال�شيخ  ول��د  اإ�شماعيل  اليمن،  اإىل  االأمم��ي  املبعوث 
من  اهلل«  »اأن�شار  بان�شحاب  طالبتا  اللتني  اأحمد، 
احلديدة وتعز ك�شرط الأي حل �شيا�شي. من هنا، بداأ 
العزف على نغم »التهديد احلوثي للملحة البحرية 
يف باب املندب«، امل�شيق ذي االأهمية اال�شرتاتيجية 
املجتمع  لتاأليب  حماولة  يف  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
�شخ  م��ع  ترافقت  حم��اول��ٌة  �شنعاء.  على  ال���دويل 
ال�شعودية  تّدعي  ما  ب�شاأن  مكثف،  واإعلمي  �شيا�شي 

اأنه »تهريب اأ�شلحة اإيرانية« عرب ميناء احلديدة.
املا�شية،  القليلة  االأي��ام  يف  بالريا�ص،  االأمر  بلغ 
ال  ما  بحياة  اأودت  ماأ�شوية  جرمية  ا�شتغلل  ح��ّد 
»منظمة  )اتهمت  �شوماليًا  الج��ئ��ًا   42 ع��ن  يقل 
نف�شه  ال�شعودي  التحالف  بوارج  الدولية«  الهجرة 
بارتكابها(، للمطالبة بتدويل اإدارة امليناء، علمًا باأن 
التفتي�ص  فريق  ا�شت�شافة  ترف�ص  مل  اهلل«  »اأن�شار 
التابع للأمم املتحدة، من اأجل تفتي�ص ال�شفن داخل 
احلديدة عو�شًا عن فعل ذلك يف ميناء جيبوتي. ويف 
ال�شعودية  ت�شّعد  اأن  ُي�شتبعد  املعطيات، ال  تلك  ظل 
اجلوية  الغارات  عرب  احلديدة،  مليناء  ا�شتهدافها 
الت�شييق  عرب  اأو  االأخ��رية،  االآونة  يف  تزايدت  التي 
من  م�شارها  تغيري  على  واإج��ب��اره��ا  البواخر  على 
احلديدة اإىل عدن اأو جدة، خا�شة يف ظل حديث يف 
ال�شحف االأمريكية عن اقتناع اإدارة دونالد ترامب 

النوع. قراراٌت  اأي قرارات متهورة من هذا  بتغطية 
من �شاأنها، اإذا ما تتابع تنفيذها، خنق الرئة الثانية 
بعدما  خللها،  من  يتنف�شون  املدنيون  يزال  ال  التي 
ُخنقت رئتهم االأوىل املتمثلة يف مطار �شنعاء الدويل 
)ميكن القول اإن هذه التداعيات اخلطرية بداأت فعًل 
يف ظل تراجع امللحة البحرية يف ميناء احلديدة 

بن�شبة 60%(.
»خذوا �شوريا واتركوا لنا اليمن!«

اأنه  هو  ال�شياق،  هذا  يف  اإليه،  التنبيه  يجدر  ما 
لي�ص ثمة انق�شام دويل فعلي حيال االأزمة اليمنية، 
من  الرو�شي  املوقف  فاإن  لذا،  �شوريا.  يف  احلال  كما 
النيات ال�شعودية، بخ�شو�ص ميناء احلديدة، هو ما 
يثري خماوف مينية اليوم. خماوُف ت�شتند اإىل املوقع 
اإزاء  لنف�شها  مو�شكو  اتخذته  الذي  احليادي  �شبه 
احلرب يف اليمن منذ اندالعها، الذي متظهر غري مرة 
اال�شتنتاج  يعزز  ال��دويل.  االأم��ن  جمل�ص  جل�شات  يف 
زعيم  اأطلقه  ال��ذي  امل�شبوق  غ��ري  امل��وق��ف  املتقدم 
الفائت،  االأح��د  احلوثي،  امللك  عبد  اهلل«،  »اأن�شار 
مّتهمًا  االأوىل،  للمرة  مبا�شرة  رو�شيا  هاجم  عندما 
طبعتها،  التي  الفلو�ص  من  »املليارات  بتقدمي  اإياها 
املرتزقة  اإىل  اليمني...  لل�شعب  ا�شتحقاق  وه��ي 

لتعينهم يف احلرب«.
يبدو،  م��ا  على  ال�شعودية،  ت��راه��ن  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  اليمن،  على  احل��رب  اإزاء  الرو�شي  الفتور  على 
واليمني،  ال�شوري  امللفني  بني  ما  املقاي�شة  حماولتها 
»الكعكة  من  ح�شة  على  احل�شول  من  يئ�شت  بعدما 
الوفد  يف  لع�شو  ت�شريح  يوؤكده  ما  هذا  ال�شورية«. 
ال�شعودي االأخري اإىل وا�شنطن، قبل اأيام، اأكد فيه اأن 
اململكة تنظر اإىل �شوريا ك�»ق�شية خا�شرة«. ت�شريٌح 
عززه حديث اأقلم �شعودية، مقّربة من العر�ص، عن 
مقاي�شة من النوع املذكور، عرب قول اأحدهم تعليقًا 
على زيارة حممد بن �شلمان اإىل وا�شنطن، اإن »اليمن، 
الق�شاء على  اتفاق دويل على  �شوريا، حمل  بخلف 

االنقلبيني، وعزل حليفهم االإيراين«.
ال�شعودية  ياأ�ص  فمع  الع�شكري،  اجلانب  يف  اأم��ا 
اأو  الداخلية  اجلبهات  يف  اليمني،  املقاتل  ك�شر  من 
العقائدية،  التنظيمات  اإىل  اللجوء  بات  احل��دود، 
واجلماعات  م�شلمون(  )اإخ���وان  ك�»االإ�شلحيني« 
خمتلف  يف  ديدنها  التكفرييني،  واملقاتلني  ال�شلفية 
حتى  لكن،  و�شعدة.  و�شنعاء  تعز  يف  كما  ال�شاحات، 
هوؤالء، مل يثبتوا جدارة يف امليدان، ومل يقدموا اإىل 
اأنباء اخل�شائر  اململكة ما ميكنها التباهي به، بل اإن 
ونهم  ب�شعدة  البقع  يف  خ�شو�شًا  يتكبدونها،  التي 

ب�شنعاء، باتت �شبه يومية.
تعز: »اإدلب اليمن«

ب���داأت  اجل��م��اع��ات  ت��ل��ك  اأن  ذل���ك،  اإىل  ُي�����ش��اف 
مت�شددة،  وكانتونات  اإمارات  �شبه  مقيمة  بالتفريخ، 
املوارد  على  واال�شتحواذ  وال�شيطرة  الوالء  تتنازع 
»اأن�شار  من  تعز.  حمافظة  يف  احلال  مثلما  العامة، 
»كتائب  اإىل  العبا�ص«،  اأبو  »كتائب  اإىل  ال�شريعة«، 
مقاتلي  اإىل  الكامل«،  �شليم  »جماعة  اإىل  ح�شم«، 

ع��ام��ًا(...   17 عمره  يتجاوز  )ال  املخليف  غ��زوان 
وغريها، تتعدد الف�شائل املتكاثرة يف تعز، املتعددة 
الوالءات ما بني ال�شعودية وقطر واالإمارات، امل�شتقل 
خا�شة،  عرفية  حماكم  و�شبه  ب�شجونه  منها  كل 
واملتقاتلة على كل �شيء: بدءًا من ال�شوارع واالأزقة 
وخّواتها.  واالأ�شواق  احلكومية  املرافق  اإىل  و�شواًل 
يبقى  امل��ذك��ورة،  اجلماعات  يف  االأخ��ط��ر  اأن  وعلى 
تنظيم »اأن�شار ال�شريعة« )القاعدة يف اليمن(، الذي 
يف  ن�شاطه  على  االإعلمية  االأ�شواء  ت�شليط  يتم  ال 
تعز، حيث يعمل ب�شورة مريحة وعلنية وملحوظة 
بو�شوح، وميار�ص فعله الع�شكري اإىل جانب الف�شائل 
االأخرى، من دون اأّي رف�ص ُيذكر من جانب املقاتلني 

املوالني لل�شعودية.
اإىل جانب  تعز،  ملا يدور يف  القامتة  ال�شورة  هذه 
حمافظات  يف  و»داع�ص«  »القاعدة«  تنظيمي  ن�شاط 
اليمن  تر�ّشح  والبي�شاء،  واأبني  عدن  خ�شو�شًا  عدة، 
يف  املنهزمني  ل�»اجلهاديني«،  جديدة  قبلة  ليكون 
ال�شحافة  تقديرات  وفق  وليبيا،  والعراق  �شوريا 
تدويل  عن  احلديث  ب��اب  يفتح  ما  وه��و  الغربية، 
حمتمل الأزمة اليمن، خ�شو�شًا اأن االأطراف الفعالة 
اال�شتمرار  باإمكانها  يكون  لن  ال��دويل  امل�شمار  يف 
ت�شارع  �شاحة  عن  الطرف  غ�ّص  يف  نهاية  ال  ما  اإىل 
م�شالح، متتد من �شرق اليمن اإىل خليج عدن والبحر 
االأفريقي،  القرن  اإىل  املندب، و�شواًل  وباب  االأحمر 

الذي اأ�شحى ميدانًا لتنازع النفوذ والهيمنة.
معركة اقت�شادية واأزمة رواتب خمتلقة

ميناء  ان��ت��زاع  على  ال�����ش��ع��ودي  االإ����ش���رار  يفتح 
احلديدة الباب على خماطر جدية حتدق باملدنيني، 
اإىل  ب��االن��زالق  م��ه��ددون  منهم   60% ب��ات  ال��ذي��ن 
ي�شتقبل  املتحدة.  االأمم  تقديرات  وفق  املجاعة، 
من  ال��ب��لد  احتياجات  م��ن   70% ح���واىل  امليناء 
الغذاء، و%80 من احتياجاتها من الوقود، ما يجعل 
اأي اإغلق له اأو عرقلة اإ�شافية لعمله مبنزلة اإعلن 
احلديث،  التاريخ  يف  التجويع  ح��روب  اأك��رب  اإح��دى 
من  �شكل  اإىل  اأف��راده  من   70% يحتاج  �شعب  على 

اأ�شكال امل�شاعدة.
ال  التي  ال��روات��ب  اأزم���ة  هناك  ذل��ك،  ع��ن  ف�شًل 
دون  حائًل  املف�شوحة  عدن  حكومة  مراوغة  تزال 
الرواتب،  املتكررة ب�شرف  معاجلتها. ورغم وعودها 
الوعود  فاإن  ال�شاأن،  متعددة يف هذا  وت�شكيلها جلانًا 
ابتزاز متار�شه  ما تتبخر، كا�شفة عن  �شرعان  كانت 
املحافظات  يف  امل��وظ��ف��ني  اإزاء  ال��ري��ا���ص  حكومة 
يف  امل��وظ��ف��ون  حتى  ت��ق��دم،  مم��ا  اأك���رث  ال�شمالية. 
»حمررة«،  امل�شّماة  وال�شرقية  اجلنوبية  املحافظات 
وفق  العي�ص،  لقمة  على  امل�شاومة  من  ي�شلموا  مل 
قاعدة »اإما اأن تقاتلوا معنا واإما ال رواتب«. م�شاومٌة 
�شاحبتها وعود »كاذبة« بودائع �شعودية وخليجية 
يف البنك املركزي يف عدن، تبنّي اأن اأيًا منها مل يكن 

حقيقيًا وال جديًا.

غاالك�شي  هاتف  باأخبار  ي�شج  العامل 
ورغم  �شام�شونغ،  �شركة  من  اجلديد   8 اإ�ص 
اأن مواقع تقنية  اإال  مزاياه املتقدمة جدا، 
ال�شلبيات  الهاتف اجلديد بع�ص  وجدت يف 
اأف�شل   7 اآيفون  التي جتعل  وخيبات االأمل 

ح�شب تعبريها.
ب��اأخ��ب��ار  امل��خ��ت�����ص   »CNET« م��وق��ع 
3 م�شاوئ يف غاالك�شي  التقنية حتدث عن 
اعتبارا  االأ�شواق  يف  �شيتوفر  الذي   8 اإ�ص 
تك�شفه  مل  وب�شعر  املقبل  اأب��ري��ل   21 من 

�شام�شونغ اإىل االآن.
الكامريا

 8 اإ�ص  غاالك�شي  يف  �شام�شونغ  اعتمدت 
ميغابيك�شل   12 بدقة  رقمية  كامريا  على 
وهي ذات الكامريا امل�شتخدمة يف غاالك�شي 
موقع  ح�شب  حت��دي��ث،  اأي  دون   7 اإ����ص 

.»CNET«
كافية  لي�شت  املتوا�شعة  »الكامريا  وهذه 
للمناف�شة مع الكامريا املزدوجة يف اآيفون 7 
بل�ص مما يجعل هاتف �شركة اأبل اأف�شل«، 

.»CNET« ح�شب موقع
البطارية

ال ت��ت��وق��ع ع��م��ر ب��ط��اري��ة اأط�����ول يف 
ا�شتخدمت  �شام�شونغ  8، الأن  اإ�ص  غاالك�شي 
يف  احلجم  بنف�ص  اأو  بقليل  اأ�شغر  بطارية 
�شام�شونغ  7، مما جعل هواة  اإ�ص  غاالك�شي 
ب��اأي  ال�شركة  قيام  ع��دم  ع��ن  م�شتغربني 

حتديث على م�شتوى البطارية.
ورغم اأن ال�شركة قالت اإن املعالج املعتمد 
يف غاالك�شي اإ�ص 8 من طراز »�شناب دراغون 
ي�شتهلك  ل��ن  كوالكوم  �شركة  م��ن   »835
البطارية كما �شبق، اإال اأن ذلك يحتاج اإىل 

االختبار للتاأكد من حقيقته.
Bixby امل�شاعد ال�شخ�شي

ال�شوتي  امل�شاعد  عن  �شام�شونغ  ك�شفت 
اإ���ص  غاالك�شي  يف  »بيك�شبي«  ال�شخ�شي 
و«كورتانا«  اأب��ل  من  »�شريي«  ليناف�ص   ،8
اأم��ازون،  من  و«األيك�شا«  مايكرو�شوفت  من 
باالإ�شافة اإىل امل�شاعد ال�شخ�شي يف هاتف 

»غوغل بيك�شل«.
وقالت �شام�شونغ اإن م�شاعدها ال�شخ�شي 
يفهم االأوامر ال�شوتية يف �شياقها ال�شحيح، 
اال�شطناعي،  الذكاء  تقنية  على  ويعتمد 
اختباره  اإن  ق��ال   »CNET« موقع  لكن 

للميزة اأدى اإىل نتائج خميبة.
ال��رق��م��ي  امل�����ش��اع��د  اإن  امل���وق���ع  وق����ال 
من  مع عدد حمدود  يعمل فقط  »بيك�شبي« 
العثور  باإمكانه  ولي�ص  �شام�شونغ،  تطبيقات 
اأن  واأ�شاف  االإنرتنت.  على  املحتويات  على 
م�شاعد غوغل الرقمي باإمكانه تنفيذ مهام 
اأكرب بكثري من تلك التي جنح »Bixby« يف 

اإجنازها.
قيا�ص ال�شا�شة

 8 اإ���ص  غاالك�شي  يف  �شام�شونغ  تعتمد 
هي  العر�ص  �شا�شة  يف  غريبة  ن�شبة  على 
 16:9 القيا�شية  الن�شبة  ولي�ص   ،18.5:9
امل�شتخدمة يف الفيديوهات عالية الو�شوح.
�شام�شونغ  �شا�شة  اأن  من  الرغم  وعلى 

لت�شغيل  املطلوبة  من  اأك��رب  م�شاحة  توفر 
فيديو عايل الو�شوح، فاإن ذلك �شيوؤدي اإىل 
العر�ص  �شا�شة  يف  �شوداء  م�شاحات  ظهور 
ي��وؤدي  وق��د  االأف����لم،  تلك  م�شاهدة  عند 
االألعاب  ت�شغيل  عند  امل�شاكل  بع�ص  اإىل 

والتطبيقات. 
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»في�ش بوك« يبداأ ت�صغيل مقاطع الفيديو دون اإنرنت
ت��خ��ت��رب ���ش��ب��ك��ة ال��ت��وا���ش��ل 
االج��ت��م��اع��ي »ف��ي�����ص ب���وك« 
الأزرار  خم��ت��ل��ف��ا  ت�����ش��م��ي��م��ا 
 – امل��ن�����ش��ورات ) االإع����ج����اب 
وكذلك   ) امل�شاركة   – التعليق 
بن�شخة  االحتفاظ  اإمكانية 
الفيديوهات  بع�ص  عن  خمباأة 
اإعادة  ليتم  ت�شغيلها  �شبق  التي 
ت�شغيلها دون احلاجة للت�شال 
باالإنرتنت، وهو ما ح�شل عليه 
ن�شخة  يف  امل�شتخدمني  بع�ص 

جتريبية جديدة.
ويبدو الت�شميم اجلديد للأزرار على �شكل مفرغ من الداخل، وهو ما قد 
يبدو خروًجا على املاألوف يف ت�شاميم »في�ص بوك« وقد ال ينا�شب البع�ص. 
ر�شمًيا،  اإطلقها  قبل  والتعديلت  املزايا  اختبار  اأهمية  تاأتي  وهنا 
االأزرار  لهذه  امل�شتخدمني  وا�شتخدام  تفاعل  ب��وك«  »في�ص  و�شرت�شد 
والت�شميم اجلديد ويتقرر بناًء عليه اعتمادها اأو موا�شلة ال�شكل احلايل.
ثم  موؤقًتا  امل�شتخدمني  لبع�ص  وظهرت  االأهم  وهي  االأخ��رى  امليزة  اأما 
االحتفاظ  �شيتم  تفعيله  عند  االإع��دادات  يف  جديد  خيار  وهي  اختفت 
تفعيل  عند  خا�شة   – ت�شغيلها  يتم  التي  الفيديوهات  بع�ص  من  بن�شخة 
للمرة  م�شاهدتها  بعد  وبالتايل   – للمقاطع  التلقائي  الت�شغيل  خا�شية 
االأوىل يتم ا�شتهلك البيانات، ومن ثم عند اإعادة امل�شاهدة عرب ات�شال 
دون  الهاتف  على  املخبئة  الن�شخة  ت�شغيل  �شيتم  فاإنه  البيانات  حمدود 

احلاجة للت�شال والتحميل جمدًدا.

امل��رور كلمات  بتغير  اآي��ف��ون  مل�صتخدمي  حتذير 
لديها  ال�شريفر  اأجهزة  تعر�ص  نفت  االأمريكية  اأب��ل  �شركة  اأن  رغ��م 
للخرتاق و«ح�شول القرا�شنة على ح�شابات مئات مليني امل�شتخدمني«، 
عدم  بهدف  فقط  يكون  قد  اأبل  نفي  اأن  اإىل  ت�شري  جديدة  اأخبارا  اأن  اإال 

االعرتاف مبا ح�شل.
قد  فاميلي«  كرامي  »تركي�ص  نف�شها  ت�شمي  قر�شنة  جمموعة  وكانت 
 ،»me@« وبريد املاك iCloud هددت بحذف مئات املليني من ح�شابات

بحلول ال�شابع من اأبريل يف حال مل تدفع لها »اأبل« مبالغ مالية حمددة.
موقع  ح�شل  اأن  اإىل  اجلد،  حممل  على  القرا�شنة  تهديد  يوؤخذ  ومل 
ZNET التقني ال�شهري من القرا�شنة االأتراك على عينة من 54 ح�شابا، 
وتاأكد من كونها �شحيحة، مما يقود اإىل التاأكيد باأن جمموعة القرا�شنة 

متكنت بالفعل من اخرتاق عدة ح�شابات مع كلماتها املرورية.
يف  اأغلبهم  اأن  فوجد  احل�شابات  تلك  م�شتخدمي  مع  املوقع  وتوا�شل 
بريطانيا، كما تبني له اأن 10 فقط من تلك احل�شابات يجري ا�شتخدامها 

بكلمات مرورها التي ح�شل عليها القرا�شنة.
ومبا اأن العينة التي مت تقدمي معطياتها ت�شتخدم اأجهزة مثل هواتف 
اأن  هو  خ��رباء،  بح�شب  املرجح  ف��اإن  ماكنتو�ص،  واأج��ه��زة  واآي��ب��اد  اآيفون 

القرا�شنة ا�شتهدفوا �شريفرات »اأبل« ولي�ص اأجهزة بعينها. 
ح�شابات  تكون  اأن  مرجحني  »اأبل«،  طماأنة  يف  �شكوكا  متابعون  ويبدي 
موقع  نقل  ما  بح�شب  للقر�شنة،  بالفعل  تعر�شت  قد  »اأب��ل«  م�شتخدمي 
»BGR«، وهو ما دعا خرباء اأمنيني اإىل حتذير م�شتخدمي اآيفون واأجهزة 
iCloud ب�شكل  اأبل االأخرى اإىل تغيري كلمات املرور اخلا�شة بح�شابات 
فوري قطعا للطريق اأمام �شياع بياناتهم اأو حذف ح�شاباتهم حتى لو ثبت 

اأن ادعاء القرا�شنة يف غري مكانه.

رغم االأمنيات الكبرية التى تراود م�شتخدمى 
»تويرت«  امل�شغرة  االجتماعى  التوا�شل  �شبكة 
حول اإمكانية ال�شماح لهم بكتابة تغريدات اأكرب 
االجتماعية  ال�شبكة  اأن  اإال  حرفا،   140 من 
ماهيتها  من  جزء  بو�شفه  االأم��ر،  هذا  ترف�ص 
التنفيذى  الرئي�ص  اأك��ده  ما  وهو  و�شخ�شيتها 
لها اأكرث من مرة، لكن هذا مل مينع ال�شركة فى 
التى  التحديثات  بع�ص  اإطلق  الوقت من  نف�ص 
امل�شتخدمني  ومتنح  النقطة  هذه  على  تتحايل 
جتاهل  خ��لل  من  وذل��ك  احل���روف،  من  مزيدا 
احت�شاب بع�ص احلروف والكلمات والتى نر�شد 

اأبرزها كما يلى:

- عدم احت�شاب اأ�شماء امل�شتخدمني:
الردود  �شكل  تغيري  عن  تويرت  اأعلنت  حيث 
خلل  من  وه��ذا  التغريدات،  على  تظهر  التى 
ا�شتخدام طريقة جديدة حل�شاب عدد االأحرف 
لن  االأ�شبوع  هذا  من  فبداية  بالرد،  اخلا�شة 
الردود  �شمن  امل�شتخدمني  اأ�شماء  ح�شاب  يتم 
اال�شم  و�شيظهر  حرفا،   140 بعدد  املحدودة 
ماألوف  بدال من ذلك فى مكان خمتلف عما هو 

اأعلى الرد، مما يتيح عدد اأكرب من الكلمات.
- اإلغاء حد االأحرف فى الر�شائل املبا�شرة:

للم�شتخدمني  بال�شماح  تويرت  قامت  كما 
بدون  االأ�شدقاء  اإىل  مبا�شرة  ر�شائل  باإر�شال 
ميكنهم  حيث  حرفا،   140 اأق�شى  حد  و�شع 

كان  مما  بدال  �شهولة،  بكل  ي�شائون  ما  كتابة 
ال�شركة  كانت  حيث  ال�شابق،  فى  به  معمول 
ال  ر�شائل  اإر�شال  على  اي�شا  امل�شتخدمني  جترب 

يتجاوز عدد حروفها عن 140 حرفا اأي�شا.
- عدم احت�شاب ال�شور والروابط:

كما األغت ال�شبكة احت�شاب ال�شور والروابط 
�شمن عدد حروف التغريدة، خا�شة اأن اإ�شافة 

حت�شل  بينما  حرفا،   23 نحو  يعادل  الرابط 
التدوينة،  اإجماىل  من  24 حرفا  ال�شورة على 
من  مزيدا  للم�شتخدمني  وفر  الذى  االأم��ر  وهو 
تغريداتهم  كتابة  من  ليتمكنوا  احلروف،  عدد 
عدد  فى  احلروف  ت�شيع  اأن  بدون  كامل  ب�شكل 

من االأ�شياء االأخرى.

ـــــــ140 حــرفــا ــى ال ــل 3 تــغــيــرات اأجـــرتـــهـــم تـــويـــر ع

ـــر »�ــشــنــاب �ـــشـــات«! ــة ع ــي ــامل ــع ـــن قــ�ــشــتــك ال ابـــحـــث ع االأمــراء مبقامرة  تطيح  العرب«...  »فيتنام 

اأف�شل ــون  ــف اآي جتعل  قــد   8 اإ�ـــس  غاالك�شي  يف  �شلبيات   4



الفيوم )م�شر( -
تراب م�شري متزجه اأياد �شقلتها معاناة 
به  تدفع  الهبة،  ونريان  الفحة  �شم�ص 
اإىل االأفران لي�شري طوبا اأحمر، به تبني 
واإذ  الب�شطاء،  ومنازل  االأغنياء  �شروح 
ماهرون  ب�شطاء  منه  يتك�شب  النور  يرى 

ي�شتخرجون رزقهم من الرتاب.
يف اإحدى قرى مركز الفيوم و�شط م�شر، 
لنحو  متتد  وا�شعة  اأر�ص  قطعة  على 
اأعمارهم  عامل   50 مربع،  مرت   1000
وبع�ص  واخلم�شني  ع�شرة  الثامنة  بني 
ي�شعون  ع�شرة،  اخلام�شة  دون  االأطفال 
تعد  التي  البدائية  مهنتهم  يف  بن�شاط 

رافًدا اأ�شا�شًيا ل�شناعة البناء.
مليني من قوالب الطوب االأحمر ال�شهري 
يف  البع�ص  بع�شها  فوق  مرتا�شة  مب�شر، 
�شورتها االأولية النيئة بعد ت�شكيلها من 
علء”  “اأحمد  العامل  يلتقط  الطني، 
القوالب،  هذه  من  بع�شا  عاًما(   18(
ب�شرعة عالية ومهارة كبرية لريتبها فوق 
وحمري  اأح�شنة  جترها  بدائية  عربة 

اإىل مرحلة اأخرى.
 15 اأكربهم  عمر  يتجاوز  ال  اأطفال   5
يقفون  ال�شم�ص،  حرارة  اأن�شجتهم  عاًما، 
عرًقا  يت�شببون  اأحمد،  ال�شاب  قرب 
ينقلون  واحلمري،  االأح�شنة  ويقودون 
تلك العربات البدائية املعروفة يف م�شر 
الطوب  بقوالب  املحملة  “الكارو”،  با�شم 
اأو  حراري،  فرن  داخل  حلرقها  النيئ 
حديًثا  امل�شنعة  الطوب  قوالب  لنقل 

لتجف يف الهواء الطلق.
امل�شنع  اأحمد ح�شني، مدير عمالة  وقال 
البدائي و�شاحبه، اإنه قام بتاأجري قطعة 

عام  منذ  طوب  مل�شنع  وحّولها  اأر�ص، 
50 عامًل  2002، ويعمل لديه اأكرث من 

يف �شناعة الطوب االأحمر.
جنيهات   10 منهم  عامل  كّل  يتقا�شى 
كل  على  اأمريكي(  دوالر  ن�شف  )نحو 
حيث  ينقلها،  اأو  ينتجها  طوبة   1000
من  يقرب  ما  على  يومًيا  العامل  يح�شل 

مائة جنيه )نحو 5 دوالرات(.
“االأنا�شول”  ملرا�شلة  حديثه  وخلل 
طني  ي�شتخدمون  اأنهم  ح�شني،  اأو�شح 
الطوب  �شناعة  يف  والرمال،  الطفلة، 
االأحمر، ويعتمدون على �شرائها من كوم 
اأو�شيم مبدخل حمافظة الفيوم )و�شط( 
 25 املكعب  الطفلة  مرت  �شعر  يبلغ  حيث 

جنيًها م�شريا )دوالًرا ون�شف دوالر(.
االأحمر،  الطوب  ل�شناعة  مراحل   5
بخلط  تبداأ  امل�شنع،  �شاحب  وفق 
والرمال جيًدا، ثم يتم عجنهما  الطفلة 
احلجم  كبرية  �شناديق  داخل  مًعا 
نقل  قبل  خا�شة،  ماكينات  با�شتخدام 
التنعيم  ماكينة  اإىل  ميكانيكيا  اخلليط 
خللط الطفلة والرمل مع بع�شهم البع�ص 

ولتنعيم وطحن االأجزاء الكبرية.
اخلليط  نقل  يتم  ذلك  عقب  اأنه  و�شرح 
عن  عبارة  )وهي  “الطاحونة”  اإىل 
عك�ص  يدوران  اأ�شطوانيني  حجرين 
اخلليط  طحن  ليتم  البع�ص(  بع�شهما 
الثالثة  املرحلة  تاأتي  ذلك  بعد  جيًدا، 
قالب  وقوام  هيئة  وتكوين  ت�شكيل  وهي 
متوازي  �شكل  على  املعروف  الطوب 

م�شتطيلت.
الطوب  نقل  فهي  الرابعة  املرحلة  اأّما 
يف  وو�شعه  البدائية،  العربات  على 

مراعاة  مع  وعر�شية  طولية  �شفوف 
ترك م�شافات بني القوالب حتى يتخللها 
املوجودة  املياه  من  لتجفيفها  الهواء 
الرمل  خلط  عملية  من  والناجتة  بها 
االأرز  ق�ص  من  بغطاء  وتغطى  والطفلة، 
ال  حتى  ال�شم�ص  اأ�شعة  من  حلمايتها 

تت�شقق ويرتك ليجف يف ال�شم�ص.
من  يقرب  وقتا  املرحلة  تلك  وت�شتغرق 
40 يوًما يف ال�شتاء، و20 يوًما يف ال�شيف، 

وفق ال�شانع، اأحمد ح�شني.
من  االأخرية  املرحلة  يف  اأنه  وتابع 
فرن  يف  الطوب  حرق  يتم  الت�شنيع، 

قوالب  تر�ص  دائري  مبنى  عن  )عبارة 
مبادة  حرقه  يتم  ثم  بداخله  الطوب 
يتم  ذلك  بعد  �شاعة(   36 ملدة  املازوت 

عر�ص الطوب للبيع.
اأّن  ح�شني  يوؤكد  الطوب،  مبيعات  وعن 
بعد  كثرًيا  تاأثرت  وال�شراء  البيع  حركة 
اأ�شبحت  واأنها   ،2011 يناير   25 ثورة 
طن  �شعر  ارتفاع  بعد  خا�شرة،  جتارة 
500 جنيًها )27 دوالرا(  “املازوت” من 
 127( م�شري  جنيه   2300 اإىل 

دوالرا(.
اآخر للمعاناة، وفق ح�شني يتمثل يف  بعد 

اليومي  اأجرهم  بزيادة  العمال  مطالبة 
الغذائية،  املواد  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب 
“اليومية ال تكفي اأكل وال �شربا  قائلني 
وال علجا” يف اإ�شارة اإىل اأنها ال تتجاوز 

ال� 5 دوالرات يوميا.
وفق  للطوب،  م�شنع  األفا  يعمل  م�شر  ويف 
حممد  بها  اأدىل  �شحفية  ت�شريحات 
بغرفة  احلراريات  �شعبة  رئي�ص  عامر، 
ال�شناعات  باحتاد  البناء  مواد  �شناعة 

امل�شرية، يف اأواخر نوفمرب املا�شي.

اأن  اال�شرائيلية  بو�شت”  “جريوزاليم  �شحيفة  ذكرت 
تبحث  ترامب  دونالد  يقودها  التي  االأمريكية  االإدارة 
مب�شاركة  املقبل،  ال�شيف  خلل  موؤمتر  ا�شت�شافة  اإمكانية 
ورئي�ص  عبا�ص  حممود  الفل�شطيني  والرئي�ص  اخلليج  قادة 
واحدة  من�شة  على  نتنياهو  بنيامني  اال�شرائيلي  ال��وزراء 

الأول مرة.
مل  لعقده  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ت�شعى  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
يحتوي  اإقليمي  بحل  االإ�شرائيلي  احللم  اأمام  الباب  يغلق 
مت�شكه  على  اأكد  قد  كان  واإن  يتجاوزهم،  اأو  الفل�شطينيني 

مببادرة ال�شلم العربية وعزز من مكانة حممود عبا�ص.
موؤمتر  عن  م��وؤخ��رًا  الك�شف  مت  فقد  معروف،  هو  وكما 
املا�شي مب�شاركة قادة  العام  اأن يعقد  اإقليمي كان يفرت�ص 
م�شر واالأردن، اإ�شافة اإىل اإ�شرائيل وال�شلطة الفل�شطينية، 

اإال اأن نتنياهو هو من اأف�شله.
لرتتيبه  ترامب  اإدارة  ت�شعى  الذي  املوؤمتر  يف  واجلديد 
امل�شاركة اخلليجية، الأول مرة، على قدم  وا�شت�شافته، هو 
بالن�شبة  ي�شكل  الذي  االأمر  اإ�شرائيل،  جانب  اإىل  امل�شاواة 
علنية  وبداية  التطبيع،  طريق  يف  اأوىل  خطوة  الإ�شرائيل 
اإىل  االأخ���رية  ت�شعى  ال��ذي  االإ�شرائيلي،  العربي  للحلف 
ال�شراع  اإىل تغيري حمور  اإيران، والذي يهدف  بلورته �شد 
�شراع  اإىل  اإ�شرائيلي  عربي-  �شراع  من  املنطقة  يف  القائم 
عربي اإ�شرائيلي- اإيراين، وهو ما يتفق مع اأولويات ترامب 
النووي  من  اخلليج  دول  هواج�ص  مع  ويتقاطع  ونتنياهو، 

االإيراين.
“جريوزاليم بو�شت”، اأن ترامب كان قد حتدث  وذكرت 
بحما�شة عن رغبته يف التو�شط لل�شلم يف ال�شرق االأو�شط، 
االإ�شرائيليني  بني  االأو�شع  االإقليمي  بالتقارب  واهتمامه 
امل�شت�شارين  وكبري  الرئي�ص  �شهر  اأن  اإىل  م�شرية  والعرب، 
اخلليج  ق��ادة  من  عدد  مع  ت�شاور  قد  كان  كو�شرن،  جاريد 
ت�شم  �شلم  عملية  يف  قدًما  للم�شي  ال�شبل  اأف�شل  ح��ول 

العبني اإقليميني.
واأفادت ال�شحيفة اأن عددًا من القادة العرب �شيزورون 
وا�شنطن يف ني�شان/ اأبريل اجلاري واأيار/ مايو املقبل، واأن 

قمة”. لعقد  االأ�شا�ص  ت�شع  قد  الزيارات  “هذه 

وقالت ال�شحيفة: اإن م�شدًرا اإ�شرائيلًيا كبرًيا، �شّرح لها 
موؤخرًا، “اأن هذا االأمر ممكن، لكن ال�شوؤال هو ماذا �شيحدث 
اأنه  اإىل  نف�شه  االإ�شرائيلي  امل�شوؤول  واأ�شار  ذلك؟”.  بعد 
يتعني على اإ�شرائيل “املوافقة على جتميد غري ر�شمي وغري 
القائمة”،  الكتل اال�شتيطانية  لبناء م�شتقبلي خارج  معلن 

ك�شرط م�شبق للموؤمتر حدده امل�شاركون العرب.
ولفتت ال�شحيفة االإ�شرائيلية اإىل اأنه يف حال مّت عقد 
عهد  ويل  م�شتوى  على  القادة  ف��اإن  القبيل،  هذا  من  قمة 
اإىل  �شين�شمون  اخلليج  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة 
االإ�شرائيليني  جانب  اإىل  واالأردن��ي��ني  امل�شريني  نظرائهم 
اأمام الكامريات، وهي حلظة تلفزيونية مل ي�شبق لها مثيل 

�شي�شت�شيغها ترامب.
نتنياهو،  حكومة  بقيادة  اإ�شرائيل  اأن  مراقبون  ويرى 
اأج���واء  م��ع  ين�شجم  ال���ذي  امل��ق��رتح  ه��ذا  مثل  وراء  تقف 
حل  عن  موؤخرًا  تتحدث  والتي  االإ�شرائيلية،  الت�شريحات 
ف�شل  من  متخذة  الفل�شطيني،   � االإ�شرائيلي  للنزاع  اإقليمي 
املفاو�شات املبا�شرة ذريعة، اإ�شافة اإىل االن�شقاق الداخلي 
وال��ذي  وح��م��ا���ص،  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ب��ني 
ي�شتدعي براأيهم التدخل الن�شط وامللزم من الدول العربية 

لتحقيق االتفاق، وتطبيقه واحلفاظ على ا�شتقراره.
هو  الإ�شرائيل  احلقيقي  الهدف  اأن  اأحد  على  يخفى  وال 
واإقامة  �شدها،  العلنية  العربية  املقاطعة  حالة  ك�شر 
على  اخلليجية،  االأ�شواق  مع  واقت�شادية  جتارية  علقات 

طريق تعميم التطبيع مع العامل العربي.
لهذا  ثمن  اأي  لدفع  م�شتعدة  غري  اإ�شرائيل  اأن  واللفت 
التطبيع، مبا يتعلق باالعرتاف بحقوق ال�شعب الفل�شطيني 
اإن  بل  امل�شتقلة،  الفل�شطينية  الدولة  الإقامة  واال�شتعداد 
من  للن�شحاب  و�شط دعوات �شريحة  تاأتي  الدعوات  هذه 
م�شالح  ال�شتغلل  ت�شعى  هي  بل  الهدف،  الدولتني  �شيغة 
االإيراين”،  “التهديد  من  وخماوفها  العربية  الدول  بع�ص 
اأو احلفاظ  لفر�ص ت�شوية غري مقبولة على الفل�شطينيني 
على الو�شع الراهن معهم، مبعنى جتاوز العقبة الفل�شطينية 

والو�شول اإىل التطبيع باملجان مع العامل العربي.
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بجوار  �صيجل�صون  اخلليج  وق���ادة  �صلمان  امل��ل��ك 
مرة الأول  واح���دة  من�صة  على  وعبا�ش  نتنياهو 

االبراج

�أح�سن  يف  و�لذهنية  �لبدنية  حالتك 
كبري  �إيجابي  تاأثري  لديك  لذ�  حال، 
مدى  يالحظون  �لذين  �لآخرين  على 
�سوف  ثقة.  بكامل  وملعانك  �إيجابيتك 
تنفـُذ �حلما�سة �لتي تغمرك وتتخلل كل 
فتجدهم  فيه،  وتوؤثر  معه  تتعامل  من 
خري عون وم�ساعد لك يف تنفيذ وحتقيق 

�أهد�فك �لتي ظننت �أنها لن تتحقق.

تو�جه  �أنك  �حلايل  �لوقت  يف  يبدو 

غري  �لتعقيد�ت  من  متز�يًد�  عدًد� 

هم  من  على  �للوم  يقع  ل  �ملتوقعة. 

�أنت  تكون  �لأحيان  – يف بع�ض  حولك 

�ملخطئ. حاول �أن تظل هادًئا و�أن ترى 

�ملوجودة يف طريقك كو�سيلة  �لعقبات 

لكت�ساف مد�خل جديدة.

�لأ�سخا�ض يف حميط �لعمل يتعاملون 
هذه  من  فانتفع  معك؛  خا�سة  باإيجابية 
مع  �ل�سعبة  �مل�ساكل  ملو�جهة  �لفرتة 
�أكرث من هدفك.  فريقك وبالتايل �لقرت�ب 
تنمو  �لتي  �لديناميكية  ت�ساعد  �سوف 
�أمام  ب�سالبة  �لوقوف  على  �لفريق  بني 
�إىل  مًعاً  و�لو�سول  �لتحديات  �أ�سعب 

�لنجاح.

�لتي تنباأت بقدومها منذ  �إن �لعر�قيل 
�إىل  وتتحول  تدريجًيا  تظهر  طويلة  فرتة 
و�جه  م�ستحياًل.  تفاديها  وبات  و�قع، 
و�إن  �أ�سرع وقت، حتى  �لتحديات يف  تلك 
كانت �ملهمة �سعبة. كلما تاأخرت يف ذلك، 
تر�كمت �لعر�قيل ووجب عليك م�ساعفة 

�ملجهود لتجاوزها.

وذهني  بدين  تو�زن  فرتة  تعي�ض 
يف  خارجي  عائق  لأي  ظهور  ول  متناغم 
غالبية  �لنقي�ض،  على  بل  �أي�ًسا،  �لأفق 
وحياتك  وخدوم  معك  ودي  حميطك 
تتمتع  لكونك  حال.  باأف�سل  ت�سري 
ما  بكل  �لقيام  فباإمكانك  �أكرث،  باحليوية 

ترغب فعله.

ب�سورة  �لتحديات  تقابلك  �سوف 
�ليوم، م�سببة  متكررة ب�سكل غري عادي 
�أن  يجب  رمبا  �ل�سغوط.  من  �لكثري  لك 
تبتعد عن �لطريق �أحياًنا بدًل من حتمل 
هذ�  ي�ساعك  �سوف  �سيء.  كل  م�سئولية 
على توفري طاقتك لالأ�سياء �لهامة بحق، 

خا�سة يف �لعمل. 

مبا �أنك �سخ�ض �جتماعي بحق، ومبا 

�أو  و�حد  �أهملت  قد  تكون  قد  رمبا  �أنك 

عليك  يجب  موؤخًر�،  معارفك  من  �ثنني 

�أخرى  مرة  �لعالقات  هذه  �إ�سالح  �لآن 

حل  فر�ض  ترتفع  �لتو��سل.  ومعاودة 

نز�ع ما بني �لأ�سرة �أو �لأ�سدقاء لالأبد.

من  �لكثري  على  �ليوم  حت�سل  �سوف 

�لفريق  روح  �أن  كما  �لعمل،  يف  �لهتمام 

ملحوظة. �عمل يف فريق كلما �أمكن ذلك، 

لأن هذ� يجعلك ت�سعر بر�حتك. قم بعمل 

�أ�سدقائك.  مع  �ليوم  عادي  غري  �سيء 

حالة  يف  �أنت  حفلة؟  �إقامة  يف  ر�أيك  ما 

ُمل �أي �سيء. مز�جية جيدة وميكنك حًتَ

ل �سيء ي�سري ح�سب رغبتك يف �لوقت 

مدخلك،  بتغيري  قمت  �إذ�  ولكن  �حلايل، 

قد  كما  �أ�سرع،  ب�سكل  �أهد�فك  تنجز  قد 

يف  تو�جه  �سوف  �لآخرين.  �آر�ء  ت�ساعد 

�أنو�ع �مل�سكالت،  حياتك �خلا�سة جميع 

نظرك  وجهة  تكون  �أن  يجب  ولكن 

و��سحة يف هذ� �ملوقف.

و�سوف  باحليوية،  مفعم  �لآن  �أنت 
�ملو�سوعات  مع  �لتعامل  من  تتمكن 
على  �لو��سح  �لتفكري  ي�ساعدك  �لهامة. 
وحتى  بنجاح.  ما  مو�سوٍع  من  �لنتهاء 
يف حياتك �خلا�سة، تت�سح �ل�سكوك �لتي 
كانت لديك، و�أنت �لآن قادر على �جتياز 
فيما  تتحا�ساها  كنت  �لتي  �ل�سعوبات 
رًد�  ي�سلك  �سوف  عليه،  وبناًء  �سبق، 
بها  تعاملت  �لتي  �لطريقة  على  �إيجابًيا 

مع �لأمور.

كُمّب�ِسر  حولك  ملن  تبدو  �أنت 
و�قبل  قلياَل  نف�سك  �كبح  متع�سب؛ 
ل  كذلك،  �لآخرين.  و�سلوك  �آر�ء 
�لآخرون  قام  �إذ�  ب�سهولة  تغ�سب 
�لآن �سارة  �لز�ئدة  فالإثارة  باأخطاء، 
ب�سحتك يف جميع �لأحو�ل، و�أنت ذ�تك 

�أي�ًسا بحاجة �إىل �لعو�طف و�لتقدير.

ب�سورة  حالًيا  تتو��سل  �أنك  مبا 
وت�ستطيع  حولك،  من  مع  جيدة 
�لإثارة،  من  جو  يف  خططك  عر�ض 
تابعني  �جتذ�ب  �أي�ًسا  ميكنك  �سوف 
متحم�سني ب�سرعة. ل ترتاب فيهم بعد 
يعر�سونها  م�ساعدة  �أية  وتقبل  �لآن 
منفتًحا  تكون  �أن  �أي�ًسا  وحاول  عليك، 
ت�ستطيع  ورمبا  �لآخرين  �أفكار  جتاه 

دمج هذه �لأفكار يف خططك �خلا�سة.

 Disc Jockey
( DJ )

م�������ص���ر يف  وب���������ن���������اء  رزق  وال�������������ن�������������ار..  ال�����������������راب  ب���������ني  م�������ع�������ان�������اة 



الت�صمم اإىل  ت���وؤدي  ق��د  الطعام  حت�صر  و�صفات 

اظ���ه���ر حت��ل��ي��ل ال��و���ش��ف��ات 
اأن  ال��ط��ب��خ  ال�����ش��ع��ب��ي��ة وك���ت���ب 
ب�شلمة  ي��ه��ت��م��ون  ال  م��وؤل��ف��ي��ه��ا 
الو�شفة وانعكا�شها على ال�شحة، 
وق���د ن�����ش��رت ن��ت��ائ��ج ال��درا���ش��ة 
كارولينا  بجامعة  اأجريت  التي 
بريتي�ص  جم��ل��ة  يف  ال�شمالية 

جورنال فود.
كتب  اأن  من  الرغم  “على  ت�شامبان:  بن  الدرا�شة،  على  القائمني  اأحد  وقال 
�شعبيتها  اأن  اإال  الغذائية،  ب�شلمة  املتعلقة  للمعلومات  اأ�شا�شا  تعترب  ال  الطبخ 
طهي  كيفية  تعلم  الكتب  تلك  اأن  حيث  للعمل،  ودليل  للمعلومات  م�شدرا  جتعلها 
االإعداد  طرق  حول  معلومات  هناك  كانت  اإذا  ما  نعرف  اأن  اأردنا  لذلك  الطعام، 

ال�شحيح للحوم والدواجن واالأ�شماك والبي�ص”.
وحلل ت�شامبان وزملوؤه ما يقارب 1000 و�شفة من 29 كتاب طبخ مدرجة يف 
قائمة الن�شخ االأكرث مبيعا يف �شحيفة نيويورك تاميز، وقد طلب من القراء، يف 

كل الو�شفات، التعامل مع اأغذية نيئة من اأ�شل حيواين.
من   8٪ يف  فقط  اإليها  ي�شار  املح�شرة  االأطباق  ح��رارة  درج��ة  اأن  وجد  وقد 
الو�شفات التي �شملتها الدرا�شة، ويف الوقت نف�شه، فاإن اأيا منها ال حتدد املعايري 

التي تق�شي متاما على خطر العدوى باأمرا�ص تنتقل عن طريق االأغذية.

مب�ست�سفى  �لأطباء  من  عدد  متكن 
Gurgaon بالهند من �إنقاذ �سيدة يف 
�إ�سابة  بعد  �ملوت  �لـ32 من عمرها من 
بعنقها  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  �لفقرة 
بالتلف، وذلك بنجاحهم يف ��ستبد�ل هذه 
�لفقر�ت باأخرى مت ��ستن�ساخها بطريقة 

.3D
�ملخت�ض  فيوت�سريزم،  موقع  و�أفاد 
باأخبار �لتقنيات، �أن �إ�سابة فقر�ت هذه 
�لأعر��ض  كاأحد  بال�سعف جاء  �ل�سيدة 
�ل�سل،  مبر�ض  لإ�سابتها  �جلانبية 
�لذي عادة ما تكون �إ�سابته حم�سورة 
بهدف  لعقاقري  تناولها  �أن  غري  بالرئة، 
معاجلة �لعقم �أدى �إىل �إ�سعاف �جلهاز 
�ملناعي لديها، وترتب على ذلك و�سول 
و�إ�سابة هذه  �لفقري  �إىل عمودها  �ل�سل 

�لفقر�ت �لثالث بالتحديد.
�ل�سيدة  لهذه  �لفقري  �لعمود  �إ�سابة  �لفقر�ت  هذه  تلف  عن  ونتج 
�لرقبة،  يف  �إر�دي  ل  و�نحناء  �لأطر�ف  يف  ب�سعف  و�سعورها  بالعوجاج 
�إىل  ويف حالة عدم �لتدخل �لطبي �ل�سريع كانت �ستوؤدي حالتها يف �لنهاية 

�ملوت �ملحتم.
�لعمود  ��ست�ساري جر�حة  نايك” وهو كبري  �أنايد  “يف  �لطبيب  ومتكن 
باتخاذه  �ل�سيدة  لهذه  �إيجاد عالج  من   ،Gurgaon �لفقري مب�ست�سفى 
قر�ر �سناعة ن�سخة 3D للفقر�ت �مل�سابة من معدن �لتايتانيوم مب�ساعدة 
فريق من �مل�سممني �لأمريكيني و�ل�سويديني، وجنح يف ذلك بعد �لعديد من 

�لختبار�ت و�لتجارب با�ستن�ساخ �سريحة طبق �لأ�سل للفقر�ت �مل�سابة 
ميكن زرعها.

ت�سريحات  تاميز"  “هند�ستان  �سحيفة  عن  فيوت�سريزم  موقع  ونقل 
��ستغرقت  �أن  بعد  �لعملية جنحت  �إن  فيها  قال  نايك”،  �أنايد  “يف  للطبيب 
3D من �لفقر�ت بني �لفقرة �لأوىل  نحو 10 �ساعات ثبتت بها �لن�سخة �لـ 
و�لر�بعة بالعمود �لفقري �خلا�ض بال�سيدة و�إن هذه �لعملية مل تكن لتنجح 

لول ��ستن�ساخ �لفقر�ت �مل�سابة.
ومن �ملتوقع �أن ت�ستعيد �ل�سيدة عافيتها متاما، و�لعودة للم�سي خالل 

�أ�سبوعني من �لعملية.
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النا�شرة- زهري اأندراو�ص:
القّمة العربّية التي اأنهت اأعمالها يف االأردن، مل ت�شرتِع 
اأّن االإعلم  اإ�شرائيل الر�شمّية بتاًتا، كما  اأونْ التفات  انتباه 
ال�شهيويّن،  القومّي  للإجماع  االأمني  احلار�ص  وهو  العربّي، 
د القّمة وبيانها اخلتامّي،  جتاهل عن �شبق االإ�شرار والرت�شّ
الثانية  القناة  يف  العربّية  ال�شوؤون  حُملل  اكتفى  فيما 
ال  الت�شريحات،  قّمة  اإّنها  بالقول  االإ�شرائيلّي  بالتلفزيون 

االأفعال.
يف  العربّية  ال�شوؤون  ُمعلقة  نقلت  االأح��د،  اليوم  ولكن 
�شحيفة )يديعوت اأحرونوت( عن م�شادر �شيا�شّية و�شفتها 
باأّنها رفيعة املُ�شتوى يف تل اأبيب، نقلت عنها قولها اإّنه خلل 
الرئي�ص  بني  وا�شنطن  يف  م��وؤخ��ًرا  ج��رى  ال��ذي  االجتماع 
االأمريكّي، دونالد ترامب، وبني ويّل ويّل العهد ال�شعودّي، 
العلقة  ب�شبب  بتوبيخه  ترامب  قام  �شلمان،  بن  حممد 
م�شر،  وب��ني  ال�شعودّية  العربّية  اململكة  ب��ني  ال��ف��ات��رة 
جماريها  اإىل  املياه  اإعادة  على  فوًرا  العمل  و”طلبي” منه 
اأثمر  التوبيخ  اإّن  قائلًة  املُعلّقة  واأ�شافت  الدولتني.  بني 
املّيت، حيث مّتت  البحر  التي ُعقدت يف  العربّية  القّمة  يف 
املُ�شاحلة بني الرئي�ص امل�شرّي، املُ�شري عبد الفّتاح ال�شي�شي، 

وبني العاهل ال�شعودّي، امللك �شلمان.
اأرادت  اإذا  كان:  االأمريكّي  ال�شرط  اإّن  قائلًة  وتابعت 
ال�شعودّية احل�شول على دعٍم اأمريكيٍّ واملُ�شاركة يف احللف 
الذي يتبلور لوقف ما اأ�شمته امل�شادر االإ�شرائيلّية بالتمّدد 
اأينْ  عليها،  فيتحّتم  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  االإي��رايّن 
على ال�شعودّية، اأننْ تفتح جيوبها وتعود لتقدمي املُ�شاعدات 
مل�شر، التي ُتعاين من و�شًع اقت�شاديٍّ �شعٍب، وهذا ما كان، 

اأّكدت امل�شادر يف تل اأبيب.
الذين  العرب،  الزعماء  اأّن  اإىل  ا  اأي�شً املُعلّقة  ولفتت 
باتوا على قناعٍة باأّن ترامب يبحث عن �شفقٍة، اقرتحوا 
اأواًل،  االأولويات:  �ُشّلم  بتغيري  يقوم  اأننْ  عليه  ويقرتحون 
اقت�شادّيٍة  اأزماٍت  تعي�ص  التي  العربّية  الدول  دعم  يجب 
ذلك،  وبعد  احُلّكام،  �شّد  الثورات  وملنع  ال�شعوب،  الإطعام 
اأجل  من  م�شراعيه  على  الباب  وا�شنطن  اأم��ام  يفتحون 

العملية  من  الُعجالة  هذه  يف  والق�شد  ال�شلمّية،  العملية 
اإليه  يدعو  ق��د  ال��ذي  االإقليمّي  امل��وؤمت��ر  ه��ي  ال�شلمّية، 
احللف  ت�شكيل  عن  ر�شمًيا  للإعلن  االأمريكّي  الرئي�ص 
العربّية  ال���دول  تكون  بحيث  اإي���ران،  ملُواجهة  اجل��دي��د 
املُعتدلة  ال�ُشنّية  بالدول  واأمريكًيا  اإ�شرائيلًيا  املُ�شنّفة 
�شريكة مع وا�شنطن وتل اأبيب يف هذا احللف، الذي �شيعمل 
على �شاكلة حلف �شمال االأطل�شّي )الناتو( بهدف احلّد من 

املُعلّقة. تعبري  حّد  على  االإيرايّن”،  “االإرهاب 
على �شلٍة مبا �شلف، فّجر مركز اأبحاث مرتبط بدوائر 
�شنع القرار يف الدولة العربّية، مفاجاأة بك�شفه عن الهدف 
القمة  موؤمتر  من  حتقيقه  وا�شنطن  اأرادت  ال��ذي  االأّه��م 

العربّية االأ�شبوع املا�شي يف البحر امليت يف االأردن.
وقال “مركز يرو�شليم لدرا�شة املجتمع والدولة”، الذي 
لوزارة  الّعام  املُدير  غولد،  دوري  د.  اإدارته  جمل�ص  يراأ�ص 
يف  يتمثل  الهدف  ذلك  اإّن  ال�شابق،  االإ�شرائيلي  اخلارجية 
للواليات  ُم�شاند  �شّني  حتالف  ت�شكل  اأمام  الظروف  تهيئة 

املتحّدة.
املركز  ن�شر  ترامب”،  اأج��ل  من  “القمة  عنوان  وحتت   
االأردن عبد  ملك  اأّن  فيه  على موقعه تقدير موقف، جاء 
ترامب،  عن  نيابة  الكوالي�ص،  وراء  من  توىّل  الثاين  اهلل 
العربّي  التحالف  بتد�شني  العربية  الدول  اإقناع  م�شوؤولية 
ال�شّني، منوًها اإىل اأّن ملك االأردن �شيتوجه مرة اأخرى اإىل 

وا�شنطن الإطلع ترامب على مدى جناحه يف حتقيق هذا 
هو  للقمة  الرئي�ص  الهدف  اأن  على  املركز  و�شّدّد  الهدف. 
ا�شرت�شاء ترامب وحتقيق هدفه منها، الفًتا اإىل اأّن ترامب 

هو َمننْ حدد جدول اأعمال القمة العربية احلقيقّي.
واأ�شار املركز اإىل اأّن اخلطوة غري امل�شبوقة التي متثلت 
اأمريكية  اإدارة  اأول  اأننْ تكون  اإدارة ترامب على  يف حر�ص 
وهو  العربية،  القمة  يف  لي�شارك  عنها  مندوًبا  تر�شل 
اأجل  من  ج��اءت  غرينبليت؛  جي�شني  للمنطقة  مبعوثها 
القمة  بيان  ُي��راع��ي  ولكي  االأمريكّية،  امل�شالح  حتقيق 
التقدير  وبح�شب  االأمريكّية.  احلمر  اخلطوط  النهائي 
ال��دول  مبمثلي  االل��ت��ق��اء  على  غرينبليت  ح��ر���ص  فقد 
اأّن االأمور لن  العربية على هام�ص القمة الأجل التاأكد من 

تخرج عن اإطار املقبول اأمريكًيا.
ال�شعودية  ملك  بني  امل�شاحلة  لقاء  اأّن  املركز  واأو�شح 
�شلمان بن عبد العزيز وال�شي�شي جاء حتت �شغط من اإدارة 
ترامب، ُمو�شًحا اأّن ترامب توافق على ذلك م�شبقا مع ويل 
لقائه  �شلمان خلل  االأمري حممد بن  ال�شعودي  العهد  ويل 
به يف وا�شنطن موؤخًرا. واأ�شاف املركز: لقد اأراد ترامب اأننْ 
يكون احلر�ص على مواجهة التغلغل االإيرايّن هو اخلل�شة 
اأّن  اإىل  منوًها  العربية،  القمة  اجتماع  اإليها  ينتهي  التي 
الذي  ال�شّني  التحالف  روح  عن  عرّب  اخلتامي  القمة  بيان 
اأّن ترامب ال  اإىل  يريده الرئي�ص االأمريكّي. واأ�شار املركز 
الق�شية  بحّل  املنادي  العربّية  القمة  موقف  قبول  ينوي 
الفل�شطينية على اأ�شا�ص حل الدولتني، م�شرًيا اإىل اأّن لدى 
باملائة   60 على  فل�شطينية  دولة  الإقامة  مقرتًحا  ترامب 

من م�شاحة ال�شفة الغربّية.
رّد  نتنياهو  اأّن  على  الت�شديد  مبكان  االأه��م��ّي��ة  وم��ن 
بناء  عن  باالإعلن  العربّية  للقّمة  اخلتامّي  البيان  على 
م�شتوطنٍة جديدٍة يف ال�شّفة الغربّية املُحتّلة، على الرغم 
اأّن  على  اأّك���دت  اأح��رون��وت(  )يديعوت  يف  املُعلّقة  اأّن  من 
الزعماء العرب �شطبوا من قامو�شهم م�شطلح التطبيع مع 
امل�شاحلة  هو  اأهمّيًة  اأكرث  مب�شطلح  وا�شتبدلوه  اإ�شرائيل، 

التاريخّية.

– يف خميم موحل  عني عي�شى )�شوريا(-)اأ ف ب( 
يتذكر  ال��رق��ة،  �شمال  كيلومرتا   50 من  اك��رث  يبعد 
يف  اال�شلمية  الدولة  تنظيم  معاقل  ابرز  من  فارون 
وقع  على  مدينتهم  تعي�شه  ال��ذي  “اجلحيم”  �شوريا 

اقرتاب هجوم قوات �شوريا الدميوقراطية عليها.
وفّر املئات هذا اال�شبوع من مدينة الرقة، فقطعوا 
نهاية  يف  لي�شلوا  خميفة  رحلة  يف  وع��رة  ط��رق��ات 
الواقعة حتت  املطاف اىل خميم يف بلدة عني عي�شى 
�شيطرة قوات �شوريا الدميوقراطية )حتالف ف�شائل 

عربية وكردية( يف ريف املحافظة ال�شمايل.
التوتر  حالة  عاما(   38( حممود  حممد  ي�شف 
�شيطرة  منذ  بقيت  التي  الرقة  مدينته  يف  واخل��وف 
تنظيم الدولة اال�شلمية عليها يف العام 2014 هدفا 

لق�شف طائرات التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن.
�شيجارة  وثيابه  وجهه  الغبار  غطى  وق��د  يدخن 
منعها اجلهاديون يف مناطق �شيطرتهم، ويقول لفران�ص 

بر�ص “االأو�شاع هناك جحيم وخوف وق�شف”.
املزيد  ايام  قبل  اال�شلمية  الدولة  تنظيم  واث��ار 
من الذعر لدى �شكان الرقة حني اأ�شاع اأن �شد الفرات 
املعارك  نتيجة  االنهيار  و�شك  على  الطبقة(  )�شد 

الدائرة قربه.
الرقة  مدينة  غ��رب  كيلومرتا   55 ال�شد  ويبعد 

الواقعة على ال�شفة ال�شمالية لنهر الفرات.
ويتذكر حممد م�شاعر اخلوف التي انتابته وقتها. 
تنظيم  )�شرطة  احل�شبة  �شيارة  “خرجت  ويقول 
ان  املكربات  عرب  النا�ص  تنادي  اال�شلمية(  الدولة 

بلد امل�شلمني �شتغرق بعدما انهار �شد الطبقة”.
وي�شيف “�شعرت بخوف �شديد، ومل اأعد قادرا على 

التفكري”.
وزوجته  اطفاله  لياخذ  منزله  اىل  م�شرعا  ذهب 
ان  قبل  املدينة  عن  “الرباري” بعيدا  اىل  بهم  ويفر 
مقابل  اآمنة  منطقة  اىل  نقلهم  على  مهرب  مع  يتفق 

�شاعة.  14 حواىل  دامت  رحلة  دوالر” يف  “الف 
– و�شواتر  – انفاق 

الثاين/ ت�شرين  يف  الرقة  معركة  اطلقها  ومنذ 
الدميوقراطية  �شوريا  قوات  متكنت  املا�شي،  نوفمرب 
للجهاديني  الرئي�شية  االم��داد  طرق  جميع  قطع  من 

وال�شرقية. ومل يبق  والغربية  ال�شمالية  من اجلهات 
امام هوؤالء �شوى الفرار جنوبا عرب قطع نهر الفرات 

بالزوارق.
فرار  اىل  م�شريا  داع�ص”،  “انتهى  حممد  ويقول 
والبوكمال  امليادين  منا�شريه اىل مدينتي  من  الكثري 
يف حمافظة دير الزور الواقعة حتت �شيطرة التنظيم 

املتطرف يف �شرق البلد.
ويتذكر كيف توعدهم اجلهاديون بالعودة “لقتال 
“جبناء  بانهم  اياهم  متهمني  واالكراد”  االمريكيني 

لعدم م�شاركتهم يف اجلهاد”.
الفي  من  اكرث  حاليا  فيه  يعي�ص  الذي  املخيم  ويف 
من  احل��ايل  اال�شبوع  خ��لل  ف��روا   400 بينهم  ن��ازح، 
مدينة الرقة، يتناول اطفال ال�شندوي�شات ويحملون 
والعط�ص.  اجل��وع  من  متعبة  رحلة  بعد  مياه  عبوات 
ويلعب اآخرون بالقرب من خيم حتمل �شعار مفو�شية 

االمم املتحدة للجئني.
يف  رج���ال  ينتظر  ل��ل��ح��لق��ة،  �شغري  حم��ل  وام����ام 
التنظيم  اجربهم  طويلة  ذقون  من  ليتخل�شوا  الدور 

املتطرف عليها.
طوابري  يف  اآخ��رون  نازحون  يقف  قريب  مكان  ويف 
طويلة لت�شجيل ا�شمائهم واحل�شول على اخليم وعلى 

حاجياتهم ال�شرورية.
اال�شاي�ص  عنا�شر  يفت�ص  املخيم،  مدخل  وعند 
فيما  الوافدين،  حاجيات  يف  الكردية(  االمن  )قوى 
حلى  يطلقون  برجال  حمملة  جديدة  �شاحنة  ت�شل 
كثة ون�شاء منقبات واطفال بدا تعب الرحلة وا�شحا 

على وجوههم.
ويروي احمد، رجل خم�شيني ف�شل ا�شتخدام ا�شم 
م�شتعار، اأنه خلل رحلة الفرار “كنا نخاف كثريا من 

الطريان، كنا نخاف ان يظنوا اننا من الدواع�ص”.
وحوله  معه  حملها  حقائب  على  احمد  يجل�ص 
اطفاله ال�شتة، ويروي “ترك غالبية عنا�شر الدولة 
يف  كما  ن��راه��م  نعد  ومل  احل��واج��ز،  )اال���ش��لم��ي��ة( 
البداية، بنوا االنفاق حول املدينة، وو�شعوا ال�شواتر 

الرتابية داخلها”.
ي�شيق” – – “اخلناق 

يتذكر زهري الذي ف�شل اي�شا ا�شتخدام ا�شم م�شتعار 

اح��وال  الرقة،  يف  يزالون  ال  له  اقرباء  على  خوفا 
مدينته خلل الفرتة االخرية.

يف  “الظروف  العمر  من  ال�25  يف  ال�شاب  ويقول 
الرقة �شعبة يف الفرتة االخرية )…( عنا�شر داع�ص 

يخافون كثريا من الهجوم عليها”.
برفقة  ال��دواع�����ص  م��ن  ال��ك��ث��ري  “هرب  وي�شيف 
عوائلهم على الدراجات النارية، وتراجع عدد نقاط 

التفتي�ص كما و�شعوا ال�شواتر امام جميع املحلت”.
وبرغم ان الكثري من اجلهاديني اخرجوا عائلتهم 
نرتك  اال  نحن  “اخربونا  زه��ري  يقول  املدينة،  م��ن 

الرقة واال نذهب اىل ار�ص الكفار”.
عنا�شر  يد  على  جلده  ومت  عدة  مرات  زهري  �شجن 

التنظيم مرات عدة لبيعه ال�شجائر �شرا يف املدينة.
ويتذكر ال�شاب الذي يرتدي الب�شة ريا�شية �شفراء 
بيع  انني مل اخاطر يف  “لو  ابنته  اللون واىل جانبه 

ال�شجائر ملا ا�شتطعت ان اعي�ص واعني عائلتي”.
بالدموع  عيناه  وتغرورق  قليل  الكلم  عن  يتوقف 
قبل ان ي�شيف “اهلي كلهم هناك وال اعرف عنهم اي 

�شيء”.
وا�شنطن،  بقيادة  ال���دويل  التحالف  م��ن  وب��دع��م 
توا�شل قوات �شوريا الدميوقراطية عملياتها الرامية 

ال�شتعادة مدينة الرقة.
و�شد  الطبقة  مدينة  على  حاليا  املعارك  وترتكز 
كون  الغربي  ال��رق��ة  ري��ف  يف  لها  امل��ح��اذي  ال��ف��رات 
اكرث  التقدم  من  القوات  تلك  متكن  عليهما  ال�شيطرة 

المتام ح�شار الرقة.
وتدور منذ 21 اذار/مار�ص معارك عنيفة بني قوات 
الدولة اال�شلمية يف  الدميوقراطية وتنظيم  �شوريا 
حميط مدينة الطبقة. وقد ا�شفرت املعارك والق�شف 
110 مدنيني و68 جهاديا، وفق  حتى االآن عن مقتل 

ح�شيلة للمر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان.
العياف  جلل  عي�شى  عني  خميم  م�شوؤول  ويلخ�ص 
عنها  الناجتة  النزوح  وحركة  امليدانية  التطورات 
الدولة  تنظيم  )على  اخلناق  �شاق  “كلما  بالقول 

اال�شلمية(، ازدادت اعداد النازحني”.

وال��ق��ّم��ة م�����ص��ر..  ُم�����ص��احل��ة  و"طلب" م��ن��ه  ���ص��ل��م��ان  ب���ن  حم��م��د  وب�����ّخ  ت���رام���ب  اأب���ي���ب:   ت���ل 
ال��ع��رب��ّي��ة ك��ان��ت ق��ّم��ة ال��ت�����ص��ري��ح��ات وه��دف��ه��ا ت�����ص��ك��ي��ل حت���ال���ٍف ���ص��ّن��ٍي ُم�����ص��ان��ٍد ل��وا���ص��ن��ط��ن

امل�����ع�����ارك” اق�����������راب  م������ع  م���دي���ن���ت���ه���م  ح�������ال  ي�����������روون  ال������رق������ة  م������ن  ف�����������ارون  اجلحيم”..  ان���������ه 

للدماغ االأ���ص��ود  الفلفل  يوفرها  رائعة  فوائد   5

االهتمام  من  مزيدًا  ت�شتحق  التي  البهارات  من  االأ�شود  الفلفل 
وحت�شني  ال�شرطان  حم��ارب��ة  يف  ف��وائ��ده  جانب  ف��اإىل  والتقدير، 
ل�شحة  العون  من  الكثري  االأ�شود  الفلفل  يوفر  املغذيات،  امت�شا�ص 

الدماغ واالأع�شاب. اإليك اأهم هذه الفوائد:
مادة  ت�شاعد   2012 عام  ُن�شرت  لدرا�شة  وفقًا  الرّعا�ص.  ال�شلل 
البيربين التي يحتوي عليها الفلفل االأ�شود على تثبيط االإنزميات 
التي تقوم بتحطيم مادة الدوبامني، وهي املادة التي يرتبط نق�شها 

مبر�ص ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شونز(.
اإ�شافة  “الزهامير” اأن  دورية  ن�شرتها  درا�شة  وجدت  الزهامير. 
الفلفل االأ�شود للطعام ب�شكل م�شتمر ت�شاعد على الوقاية من مر�ص 

الزهامير.
من  املزيد  تناول  مزمن  ب�شكل  االكتئاب  من  يعاين  ملن  االكتئاب. 
بع�ص  اإىل  تفتقد  الدماغ  اأن  ال�شبب  يكون  فرمبا  االأ���ش��ود،  الفلفل 
اإفرازها يف هذا  الفلفل على  ي�شاعد هذا  التي  الكيميائية  العنا�شر 

اجلزء من اجل�شم.
جملة  يف   2010 ع����ام  ُن�����ش��رت  درا����ش���ة  وج�����دت  ال�������ش���رع. 
ت�شاعد على  االأ�شود  الفلفل  البيربين يف  مادة  “فارما�شوتيكال” اأن 
بنوبات  ترتبط  التي  االإف���رازات  من  الع�شبية  الناقلت  حماية 

ال�شرع.
اجلمعية  دوري��ة  ن�شرتها  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت  الدماغية.  ال�شكتة 
االأمريكية الأمرا�ص ال�شيخوخة اأن الفلفل االأ�شود يحتوي على زيت 
البلع  يف  �شعوبات  من  ويعانون  دماغية  ل�شكتة  تعّر�شوا  من  ي�شاعد 

على تخفيف هذه امل�شكلة وت�شهيل االبتلع.

اك����ت���������ص����اف ع���ل���م���ي الإي������ق������اف ال�������ص���ي���خ���وخ���ة

D3 م�صتن�صخة  ب���اأخ���رى  ال��ف��ق��ري  ب��ال��ع��م��ود  ف��ق��رات  ا���ص��ت��ب��دال  جن���اح 

بريوت
اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  اكت�شافًا  العلماء  حقق 
لهذا  وميكن  ال�شيخوخة.  يقاوم  ث��وري  دواء 
الدواء اأن ي�شاعد باأعجوبة يف اإ�شلح احلم�ص 
رواد  حماية  حتى  ميكنه  كما  التالف،  النووي 
اإىل  اإر�شالهم  “نا�شا”  تعتزم  الذين  الف�شاء 
#املريخ، وذلك بحمايتهم من االإ�شعاع ال�شم�شي.
ميل” الربيطانية،  “ديلي  �شحيفة  فبح�شب 
اكت�شاف  بعد  ال��دواء  الباحثني  من  فريق  طور 
عملية اإ�شارة رئي�شية يف اإ�شلح احلم�ص النووي 

و�شيخوخة اخلليا.
وخلل التجارب على الفئران، وجد الفريق 
الواقع  ال�شرر  باإ�شلح  مبا�شرة  قام  الدواء  اأن 
التعر�ص  عن  والناجم  النووي  احلم�ص  على 

للإ�شعاع اأو ال�شيخوخة.
بروفي�شور  للدرا�شة  الرئي�شي  املوؤلف  ويقول 
الكبرية  الفئران  خليا  “اإن  �شنكلري:  ديفيد 
خليا  عن  متييزها  املمكن  من  يكن  مل  ال�شن  يف 
من  فقط  واح��د  اأ�شبوع  بعد  ال�شابة  الفئران 

العلج”.
اإىل  لنا  االأقرب  هو  “هذا  �شنكلري:  وي�شيف 
املاأمونة والفعالة  لل�شيخوخة  امل�شادة  االأدوية 
اأن  قبل  �شنوات   5 اإىل   3 تتعدى  لن  رمبا  التي 
التجارب  كانت  اإذا  االأ�شواق،  يف  متاحة  تكون 
ما  على  ت�شري  اأ�شهر   6 غ�شون  يف  ت��ب��داأ  التي 
م�شت�شفى  يف  تتم  التي  التجارب  وهي  يرام”، 

بو�شطن. "وومنز" يف  “بريغهام” وم�شت�شفى 
التي  “نا�شا”،  انتباه  العمل  ه��ذا  لفت  وق��د 
تدر�ص التحدي املتمثل يف احلفاظ على �شلمة 
اإىل  4 �شنوات  الف�شاء خلل مهمة مدتها  رواد 

املريخ.
حتى يف البعثات الق�شرية، فاإن جتربة رواد 
ب�شبب  ال�شيخوخة  ت�شارع  اإىل  اأدت  الف�شاء 
وال��ذي��ن يعانون من   ، ال��ك��وين  االإ���ش��ع��اع  ت��اأث��ري 
واأعرا�ص  الذاكرة  وفقدان  الع�شلت،  �شعف 

اأخرى عند عودتهم.
تكون  قد  احلالة  فاإن  املريخ،  اإىل  رحلة  ويف 
رواد  خليا  من   5% الأن  وذل��ك  بكثري،  اأ���ش��واأ 
احتماالت  اأن  عن  ف�شًل  مت��وت،  �شوف  الف�شاء 

اإ�شابتهم بال�شرطان قد ت�شل اإىل 100%.
دكتور  وزميله  �شنكلري  بروفي�شور  اأن  يذكر 
تيك”  “اآي  م�شابقة  يف  فازا  قد  وو،  ليند�شاي 

التي عقدتها “نا�شا” يف دي�شمرب املا�شي. ويقول 
بيولوجية  مل�شكلة  بحل  جئنا  “لقد  وو:  دكتور 

وفاز احلل يف امل�شابقة من بني 300 حل.”
بالن�شبة  امل�شاألة  لي�ص فقط  الكوين  االإ�شعاع 
على  لها  نتعر�ص  جميعًا  اإننا  اإذ  الف�شاء،  لرواد 
حول  مدينتني  بني  رحلة  اأي  يف  الطائرة،  منت 
تقريبًا  تعادل  االإ�شعاع  كمية  حيث  ال��ع��امل، 

كمية االإ�شعاع عند اأخذ اأ�شعة لل�شدر.
ل��لأق��را���ص  ميكن  ال��ن��ظ��ري��ة،  الناحية  م��ن 
اآثار  حدة  من  تخفف  اأن  لل�شيخوخة  امل�شادة 
ال�شرر الواقع على احلم�ص النووي ملن اعتادوا 
الطريان. وميكن ملجموعة اأخرى اأن ت�شتفيد من 
هذا العمل، وهم الناجون من ال�شرطانات التي 

اأ�شابتهم يف الطفولة.
الناجني  م��ن   96% اإن  وو  دك��ت��ور  وي��ق��ول 
مزمن  مر�ص  من  يعانون  االأطفال  �شرطان  من 
القلب  اأمرا�ص  ذلك  يف  مبا  عامًا،   45 �شن  قبل 
واالأوعية الدموية وال�شكري من النمط الثاين 
علقة  ال  التي  وال�شرطانات  الزهامير  ومر�ص 

لها بال�شرطان االأ�شلي.
اأنها  حقيقة  اإىل  ي�شيف  هذا  “كل  واأ�شاف: 
مدمر..  اأمر  وهو  ال�شيخوخة،  بحدوث  ت�ّشرع 
ذلك،  حيال  �شيئًا  نفعل  اأن  الرائع  من  و�شيكون 

ونعتقد اأننا ميكن اأن نفعل �شيئًا”.

يف  فريق  من  الفئران،  يف  التجارب  وت�شري 
لهذه  العلج  اأن  اإىل  ويلز"،  �شاوث  "نيو  جامعة 

الق�شايا ممكن من خلل دواء جديد.
ت�شلح  اأن  االإن�����ش��ان  خل��لي��ا  ميكن  وبينما 
النووي،  باحلم�ص  حاق  ال��ذي  ال�شرر  طبيعيًا 
هذه  فاإن  ال�شم�ص،  عن  الناجمة  االأ�شرار  مثل 

القدرة ترتاجع مع التقدم يف ال�شن.
النداء  اإ���ش��ارة  ج��زيء  اأن  العلماء  وح��دد 
طبيعي  ب�شكل  يوجد  الذي   ،+NAD ”+ناد“
يف  رئي�شي  دور  ل��ه  اجل�����ش��م،  يف  خلية  ك��ل  يف 
اإ�شلح  يف  تتحكم  التي  الربوتينية  التفاعلت 

احلم�ص النووي.
عند علج الفئران ب�”ناد+” املٌعززة، وتدعى 
فقد   NMN مونونيوكليوتايد  نيكوتيناميد 
�شاعد على حت�شني قدرة خلياهم على اإ�شلح 
احلم�ص النووي من ال�شرر الناجم عن التعر�ص 

للإ�شعاع اأو ال�شيخوخة.
 4 وو  ودك��ت��ور  �شنكلري  بروفي�شور  ا�شتغرق 
نيكوتيناميد  حتويل  على  العمل  يف  �شنوات 
مع  دوائ���ي���ة  م����ادة  اإىل  م��ون��ون��ي��وك��ل��ي��وت��اي��د 
ويلز  �شاوث  نيو  يف  “مرتوبيوتيك”  �شركاتهم 

و”مرتوبيوتيك اإنرتنا�شونال”.



عبد اهلل اليماين
يواجه اليمنيون جراء انعدام اال�شتقرار 
اقت�شاديه،  )اأو�شاع  واالأمني  ال�شيا�شي 
و�شحية وغذائية �شيئة للغاية(، وترتب 
على ذلك ارتفاع بن�شبة الوفيات، وفقدان 
واللزمة  املزمنة  االأمرا�ص  الأدوية 
الكارثة يف  للعمليات اجلراحية. وت�شتد 
االإغاثة  وكاالت  و�شول  ا�شتحالة  �شوء 

ومعها امل�شاعدات اإىل ال�شحايا.
الطبية  والرعاية  العلج  توفري  يعترب 
ال�شروريات  من  اجلراحية  والعمليات 
ولكنه  الب�شر  بني  حياة  يف  االأ�شا�شية 
وحمفوفة  جدا  معقدة  عملية  اليمن  يف 
املليني  يداهم  خطر  فهو  باملخاطر 
هم  لذلك   . البطيء  باملوت  عليهم  حكم 
اإن�شانية  م�شاعدات  اإىل  احلاجة  باأم�ص 
زهق  لوقف  اأرواحهم  الإنقاذ  فورية 
ي�شتحيل  الذين  اجلرحى  وموت  االأرواح 
الوقت  يف  امل�شت�شفيات  اإىل  و�شولهم 
اخل�شائر  ذلك  اإىل  ي�شاف   ، املنا�شب 
اأن  كما   ، الب�شرية  االأرواح  يف  الكبرية 
التحرك  يخ�شون  واملر�شى  اجلرحى 
اإطلق  تبادل  مبرمى  وقوعهم  من  خوفا 
ثقيلة،  اأو  متو�شطة  اأ�شلحه  من  النار، 
.اأو  االألغام  فوق  ال�شري  خطر  وهناك 
للمقاتلني  مبا�شرة  الأهداف  التحول  من 
يف  وال�شلب  والنهب  للقن�ص  املتواجدين 
والتعامل  االإن�شان.  اإن�شانية  انعدام  ظل 
باإن�شانية مع بني الب�شر . وان االإن�شانية 
منهجية علمنا اإياها قادة امل�شلمني اأثناء 
على  فاالأطفال   . االإ�شلمية  الفتوحات 
يعانون   الوعرة،  االأودية  يف  املوت  حافة 
عن  ف�شل  واالإعياء.  والعط�ص  اجلوع 
فالوقود  نقل  وا�شطة  وجود  �شعوبة 
تعر�شها  من  اخلوف  جانب  اإىل  �شحيح 
عقاب  ذاته  بحد  وهذا  متحرك،  كهدف 
يف  ال�شائدة  الظروف  فر�شته  جماعي 
البلد ، كما اأن القانون الدويل االإن�شاين 
غري  املدنيني  حماية  ي�شمن  الذي 
معرتف به ، وهو ح�شولهم على الرعاية 
وحماية  واحرتام  اللزمة،  ال�شحية 
املرافق الطبية والعاملني فيها ، و�شيارات 
االإن�شانية  امل�شاعدات  ومترير  االإ�شعاف، 
واإقامة  عوائق،  اأية  دون  من  ال�شريعة 
امل�شت�شفيات امليدانية املتنقلة يف االأماكن 
جوا  والدواء  الغذاء  واإي�شال  االآمنة،  
ي�شعب  التي  املناطق  اإىل  برا  تعذر  اإذا 

الو�شول لها .
 ف�شل انه يطالب بان يكون هناك متييز 
بني املدنيني واملقاتلني من اأطراف النزاع 
)املدنيني(  على  الهجمات  توجه  واأال   ،
احل�شول  من  واجلرحى  املر�شى  ومتكني 
اللزمة.  ال�شحية  الرعاية  على 
اليمني  ال�شعب  يعي�شها  التي  فاملعاناة 
تف�شت  فاالأمرا�ص   ، الكارثة  حد  و�شلت 
وامل�شت�شفيات   ، بهم  وتفتك  ال�شكان  بني 
يقوى  ال  منها  والعامل   ، عرو�شها  خاوية 
اأب�شط  وتقدمي   ، املر�شى  ا�شتيعاب  على 
لهم  اللزمة  الطبية  العناية  متطلبات 
مفقود  و�شبه  االأدوية  يف  حاد  ،فالنق�ص 
املزمنة،  االإمرا�ص  اأدوية  وخا�شة 
واالأجهزة  ا�شتهلك،  الطبي  واملخزون 
االأطباء  يف  والنق�ص  تعطلت  الطبية 
�شديد  وال�شحية  التمري�شية  والطواقم 
مل  كونها  االأجنبية  الطبية  والكوادر   ،

ت�شتطع تاأدية ر�شالتها االإن�شانية غادرت 
تركوا  اليمنيني   ونظرائهم  البلد، 
االأكرث  االأماكن  نحو  ونزحوا  اأعمالهم 
ال�شحية  واملرافق  امل�شت�شفيات  ،الن  اأمنًا 
تام  �شلل  اأ�شابها  ،لهذا  اآمنًا  مل تعد مكانًا 
،  وامل�شابون ذي االإ�شابات اخلطرة باتوا 
 ، اخلارج  يف  العلج  تلقي  من  يتمكنون  ال 
اأعداد  وتويف   . �شوءا  معاناتهم  فزادت 
العمليات  غرف  يف  منهم  جدا  كبرية 
والغ�شيل الكلوي. وتعر�ص القطاع الطبي 
 ، خطرية  انتهاكات  اإىل  فيه  والعاملون 
)القتل والت�شويه واالعتقال وامل�شايقات 
 . ال�شلح  تهديد  حتت  والعمل   ،  )
االإ�شعاف  �شيارات  على  واال�شتيلء 
واعتقال  عنوًة  ودخلوها  وم�شادرتها 
كارثة  �شبق  ما  لكل  ي�شاف   . اجلرحى 
التيار  يف  املتوا�شل  االنقطاع   ( الكوارث 
 . النفطية(  امل�شتقات  و�شح   ، الكهربائي 
وهذا يوؤدي اإىل تعقيد االأزمة وتفاقمها 
الكارثة  با�شتمرارية  متوا�شل  واإنذار 

االإن�شانية .
املوانئ  اأن  �شعوبة  االأمر  يزيد  ومما 
توقف  والبحرية،  والربية  اجلوية 
وامل�شاعدات  الغذائية  االإمدادات  و�شول 
والت�شدير  اال�شترياد  وحركتي  الطبية 
فر�ص  جراء   . واليها  منها   ، )الب�شائع( 
تهريب   ( من  للحد  للحيلولة  احل�شار 
ال�شلح( . ففي هكذا اأحوال ال ي�شمح اإال 
للمنظمات  التابعة   ، وال�شفن  )للطائرات 
نقل  يف  املتحدة  واالأمم  االإن�شانية 
والتموينية  واالغاثية  الطبية  املواد 
والطبية  الغذائية  فاالإمدادات   )
ذلك  من  وانطلقا  متوقفة.  واالغاثية 
فانه يتوجب على جميع االأطراف تي�شري 
�شبل و�شولها من دون تاأخري. وعلى جميع 
�شريعا  التحرك  اأن  الدولية  املنظمات 
اللزمة  امل�شاعدات  تاأمني  على  والعمل 
الكارثة  زحف  لوقف   ، للمواطنني 
االإن�شانية واحلد منها فهي ت�شرب جميع 
امل�شاعدات  واإي�شال   . اليمن  مناطق 
جميع  فان  تتحرك  مل  وان   ، االإن�شانية 
اأخلقية  م�شوؤولية  م�شئولة  العامل  دول 
لل�شعب  يجري  عما  واإن�شانية  واأدبية 

اليمني .
من غري املقبول اأن ميوتوا من اجلوع واأن 
عالقة  احلرجة  الطبية  احلاالت  تبقى 
نقلها  �شرورة  من  بالرغم  البلدة  يف 
والداخل  اخلارج  يف  �شواء  العلج  لتلقي 
.فاملعاناة يعي�شها اأكرث من)  21  ( مليون 
ميني ، ي�شارعون من اأجل البقاء  يعي�شون 
يف �شراع مرير ، اإنهم  )اأموات وهم اأحياء   
قيد  على  يبقيهم  �شيء  عن  يبحثون   ،  )
يف  تلوح  اأمل  بارقة  هناك  فلعل   ، احلياة 
فيه  هم  مما  تنقذهم  بعيد،  من  االأفق 
حتطمت  ،واإن�شانيتهم  دمرت  فحياتهم 
عن  وتفرقت  وقتلت  ت�شردت  واأ�شرهم 
ال�شبل  فيها  وتقطعت  البع�ص  بع�شها 
اأن  من  املتحدة  االأمم  حتذيرات  ومع   .
اأي   ،   )  22  ( األ  اليمن  حمافظات  ثلث 
املجاعة،  �شفري  على   ) حمافظات  )�شبع 
يف  الغارق  البلد  �شكان  من   60% واإن 
احلرب يعانون من اجلوع . اإال اأن برنامج 
االأغذية العاملي يوفر الغذاء لنحو �شبعة 
�شيطرة  ظل  يف   . �شهريا  ن�شمة  مليني 
املوؤدية  الرئي�شية  املنافذ  على  امللي�شيات 

يحد  الذي  االأمر   . املدنيني  للمت�شررين 
ي�شهد  لهذا   . لهم  امل�شاعدات   و�شول  من 
الغذائي  اأمنه  يف  كبريا  تدهورا  اليمن 

جراء ت�شاعد احلرب التي متزقه .
احلاد   التغذية  �شوء  من  يعانون  حيث 
مما ي�شعهم حتت خطر املوت يف حال مل 
يتلقوا العلج ال�شريع والفعال . فاأكرث من 
العدد ميكن  واأن  ) ع�شرة مليني ( طفل 
للزيادة هم  اأكرب بكثري ومر�شح  اأن يكون 
باأم�ص احلاجة اإىل امل�شاعدات االإن�شانية 
) الن�شاء احلوامل ( االأكرث ت�شررًا ، اأثناء 
الوالدة اأو م�شاعفات احلمل ، اأين يذهنب 
 ، ال�شكان  من  نحو)80%(  وهناك  ؟ 
يحتاجون اإىل امل�شاعدات االإن�شانية .  مل 
يعد هناك امن واأمان فال�شائرون يخ�شون 
على فقدان حياتهم من طلقات  القنا�شة، 

الذين يتخذونهم دروعا ب�شرية .
البقاء  رعب  يتجدد  حلظة  كل  ويف 
هاج�ص  ي�شكل  فهو   ، احلياة  قيد  على 
يرافقهم  غدا  فاملوت   . منهم  واحد  لكل 
، والنا�ص غري قادرين على تاأمني  كظلهم 
ميئو�ص  والو�شع  االأ�شا�شية،  احتياجاتها 
حال  يف  برزت  التي  امل�شاوئ  ومن  منه، 
قبل  م�شادرتها  يجري  امل�شاعدات  اإر�شال 
ال�شوق  يف  وبيعها  املت�شررين  و�شولها 
الذين  احلرب  جتار  ظهر  كما   . ال�شوداء 
اإذ  االأ�شواق،  من  الغذائية  املواد  يخفون 
لهم دور يف ارتفاع االأ�شعار حتت ذريعة ) 
احلرب ( التي تدور يف البلد . واأنهم ال 
يتمكنون من ا�شترياد الب�شائع من اخلارج 

.
اأكرب  يعي�شون  اليمنيون  االآالف 
يف   ( ميوتون  العامل  يف  اإن�شانية  ماأ�شاة 
التغذية،  �شوء  ب�شبب   ) مطبق  �شمت 
واالأمرا�ص املزمنة ، واالإ�شابات املبا�شرة 
وخروج  الدواء  وقلة   ، املبا�شرة  وغري 
امل�شت�شفيات من دائرة العمل ، والنازحون 
اأُجربتهم  ممن   ، باملليني  بلدهم  داخل 
الظروف  على الفرار من منازلهم والعي�ص 
مقومات  الأب�شط  تفتقد  �شيئة  ظروف  يف 
احلياة .  فل ال�شرف ال�شحي واحلاجات 
واأدوات  والبطانيات  كالفر�ص  االأ�شا�شية 
)�شبعة  يح�شل  ،وال  متوفرة  الطبخ 
 . الغذائية  الوجبة  على  فرد(  مليني 
وي�شاف اأكرث من)  ثلثة مليني( ، بينهم 

مليونان و100 األف طفل يعانون من �شوء 
التغذية احلاد، و) مليوين طفل ( خارج 
وهذا  الدرا�شة  �شن  يف  وهم   ، التعليم 
فر�ص  من  يحرمهم  اأميا  جيل  �شيخلق 
اآالف   8  ( و   . والتميز  واالإبداع  العمل 
طفل( يلقوا م�شرعهم جوعا يوميا جراء 
فقدان الدواء وتف�شي االأمرا�ص القاتلة 
اإىل  بحاجة  طفل    ) )10مليني  و   .
باهظة  فهي  وجدت  واإن   �شحية،  رعاية 
يف  تعي�ص  العائلت  ومعظم  التكاليف، 
ظلم دام�ص ، وكميات الغذاء واملياه غري 

كافية .
ومهما قدم لهم فاإن امل�شاعدات االإن�شانية 
والطبية غري كافية فهي مل تلبي اأب�شط 
االحتياجات االأ�شا�شية لوقف ) املجاعة 
فرق  وجود  من  البد  لهذا   .  ) واملر�ص 
طبية تعمل على تقدمي اإ�شعافات  فورية 
ودائمة م�شتقلة للحد من �شبح االأمرا�ص 
جوف  يف   ) ارحل   ( ال�شعار  حتول  لقد   .
يف  غنوها  مغناة   اإىل  واالإمرا�ص  اجلوع 
الزمن ال�شابق واحلايل وهم اليوم �شحايا 
يواجهون   .) واالأمرا�ص  الفقر   ( معاناة 
خطر املوت جوعا. ويف ال�شابق باعوا كل 
.  رافق  للعلج  من االأمرا�ص  ما ميلكون  
والطرق  واملاء  الغذاء  يف  النق�ص  ذلك 
املعبدة  ، واأ�شحوا �شحايا ملا يجري على 

اأر�شهم.
اإذ  الفتيات  فات  الزواج  قطار  اأن  كما 
يحتل  اليمن  اأن  دويل  تقرير  اظهر 
عدم  ن�شبة  يف  عربيًا  التا�شعة  املرتبة 
اأكرث من  اأي   .30% زواج الفتيات بواقع 
وتزايدت   . فتاة  املليون  ون�شف  مليونني 
ال�شلطة  على  االنقلب  منذ  االأعداد 
ال�شرعية والذي اأدى اإىل تدهور االأو�شاع 
تعاين  حيث   . واملعي�شية  االقت�شادية 
خ�شو�شًا  اليمنيات،  من  وا�شعة  �شريحة 
احلياة  يف  واملنخرطات  منهن،  النا�شطات 
هذه  من  اجلامعات.  املتعلمات  اأو  العامة، 
بالنف�ص  الثقة  ل�شعف  وذلك  امل�شكلة 
و�شعوبة  واالكتئاب  والتوتر  والقلق 
فيها  �شاهمت  عوامل  جميعها  االختيار 

االإحداث اجلارية .
االأمهات  وفيات  معدالت  يف  االأعلى  وهي 
وتدهور  التغذية  و�شوء  الغذاء  ونق�ص   ،
الرعاية ال�شحية وانهيار اآليات حمايتها 

للعنف،  والفتيات  الن�شاء  وتعر�ص   .
والعنف  االغت�شاب  حاالت  وازدياد 
املنزيل والزواج األق�شري وزواج االأطفال 
وال�شدمات  والنف�شي  البدين  واالإيذاء 

النف�شية.
و�شعبها  واجلريحة  ال�شهيدة   ( فاليمن 
على  ال�شرب  اإال  اأمامه  لي�ص   ) ال�شابر 
تخلت  فقد   ) واملر�ص  واملوت  )اجلوع 
على  العي�ص  اإال  مالهم  االإن�شانية،  عنهم 
ا�شمه  كان  الذي  الغابر  الزمن  اأطلل 
ا�شمها  فكتبوها   )) ال�شعيد  اليمن   ((
اليوم على اأج�شادهم وقبورهم ) �شهداء 
اجلوع واملر�ص والفقر (، وقالوا الأدعياء 
اجلوع   ( ال    . بنا  تغنوا  هيا  االإن�شانية 
…  وال  … وال كلمكم ي�شعدنا  يركعنا 

�شمتكم يرد لنا اعتبارنا مما فقدنا( .
اليمن  باأن  املتحدة  االأمم  اعرتفت  وقد 
فيه  املجاعة  اأن  الفقري.  العربي  البلد 
تهدد مليني االأ�شخا�ص ،واأ�شارت اإىل اأنها 
ت�شكل) اأكرب اأزمة طارئة للأمن الغذائي 
كاف  غذاء  لديها   ( ولي�ص   . العامل(  يف 
متكنها  ل�شمان  املطلوبة  الزيادة  لدعم 
الو�شول  وتعذر   .) املجاعة  تفادي  ملنع 
�شيموتون.  اأنا�شا  اأن  يعني  ما  وهو  اإليها 
.) فمن مل ميت باجلوع مات باأنواع اأخرى  

تعددت االأ�شباب واملوت واحد ( .
البطون  حرب  يعي�شون  اليمنيون  ويبقى 
اخلاوية واالأمرا�ص الفتاكة التي تف�شت 
م�شتوى  يف  انخفا�ص  يرافقه   ، بينهم 
واحلمية  النخوة  وانعدام   ، الفرد  دخل 

العربية .
من  مدوية  ا�شتغاثة  �شرخة  هذه 
للتجويع وهو  الذين يتعر�شون  اليمنيون 
واإمنا  واجلفاف  االأمطار  قلة  من  لي�ص 
اليمنيون  االإن�شان، حيث يعي�ص  من �شنع 
.لذلك  امل�شتورد  الغذاء  من    %  90 على 
مطلوب من املنظمات اخلريية واالإن�شانية 
لوقف  االجتاهات  كل  ويف  فورا  التحرك 
للتجويع. والعمل  اليمني  ال�شعب  تعر�ص 
الغذاء  وتو�شيل  امل�شاعدات  جمع  على 
والدواء وغريها لهم لوقف املوت البطيء 
 )  155  ( بني  حااًل  االأتع�ص  واليمن   .
العاملي  ال�شعادة  تقرير  �شملها  دولة، 
وفقا   . 2017م   لعام  اخلام�ص   ال�شنوي 

لتقريرها الذي اأعلنته االأمم املتحدة.
www .ghorbanews .com

24FRIDAY , APRIL 7 . 2017   / Vol . 6 - Issue 258

www .ghorbanews .com

25 اليمن FRIDAY , APRIL 7 . 2017   / Vol . 6 - Issue 258ثقافة

ــــــــان.. ــــــــواأم ــــون واملــــــــــــوت ت ــــي ــــمــــن ــــي ال
البطيء  ـــوت  امل يــواجــهــون  مليون   21 لــهــا؟  ي�شتجيب  ــن  م اليمني  ال�شعب  واأمل  ا�شتغاثة  �شرخة 
الـــزواج قــطــار  فاآتهن  فــتــاة  املليون  ون�شف  مليونني  مــن  اأكـــر  مري�شة..  واأجــ�ــشــام  خــاويــة  ببطون 

ا�شمًا   44 عــن  تعلن  العربية  ال�شحافة  جــائــزة 
القائمة تت�شدران  ــارات  واالإم وم�شر  للفوز  مر�شحًا 

فا�ص )املغرب(
ت�شتعد خزانة القرويني، اإحدى اأعرق املكتبات 
من  القريب  للزوار يف  اأبوابها  لفتح  العامل،  يف 

االأيام، بعد ا�شتكمال اإعادة ترميمها.
القرن  منت�شف  يف  اأ�ش�شت  التي  املكتبة  وت�شم 
الثامن الهجري، على يد اأحد �شلطني الدولة 
يف  املخطوطات  اأندر  من  خمطوطات  املغربية، 
العامل، واأرفعها قدرا، وهي تعد بذلك من اأقدم 

واأغنى املكتبات يف العامل العربي واالإ�شلمي.
خلت قرون   7

و�شط �شاحة ال�شفارين مبدنية فا�ص العتقية، 
“خزانة  با�شم  عريقة  بناية  تنت�شب 
القرويني”. “معلمة” مزخرفة بفنون العمارة 
الرئي�شية  قاعتها  قبة  زينت  االإ�شلمية، 
واخل�شب  اجلب�ص  من  بزخارف  الف�شيحة 
بالزليج  اأر�شيتها  بلطت  فيما  املنقو�ص، 

التقليدي، ونق�شت اأبوابها اخل�شبية.
ويعود تاأ�شي�ص خزانة القرويني، التي ارتبط 
بفا�ص،  العريقة  القرويني  بجامعة  ا�شمها 
 750 14 امليلدي، وبال�شبط عام  القرن  اإىل 
املريني  عنان  اأبي  ال�شلطان  يد  على  للهجرة، 

.)-1358 1329(
واأقدم  اأهم  تعترب  التي  اخلزانة،  هذه  “ميزة 
واالإ�شلمي،  العربي  العامل  يف  اخلزانات 
بقيت  للهجرة   750 عام  تاأ�شي�شها  منذ  اأنها 
هذا”،  يومنا  اإىل  لر�شالتها  موؤدية  مفتوحة 
خزانة  حمافظ  بوك�شوف،  الفتاح  عبد  يقول 
م�شيفا  للأنا�شول،  بفا�ص،  القرويني  )مكتبة( 
يف  اخلزانة  هذه  ا�شتمرارية  يف  “الف�شل  اأن 
ر�شالتها يعود اإىل العناية التي يوليها �شلطني 
الدولة املغربية لهذه املعلمة على مر التاريخ، 
فكلما دعت ال�شرورة اإىل ترميمات واإ�شلحات 
ف�شلطني الدولة كانوا دائما يولونها اهمتاما 
خا�شا، وال يرتددون يف ترميمها واإ�شلحها بل 

وتو�شعتها”.
مرت خزانة القرويني عرب تاريخها الذي ميتد 
اإىل 7 قرون، بثلثة مراحل اأ�شا�شية، يف ظل 
منذ  املغرب،  حكم  على  تعاقبت  دول،   3 حكم 
على  املرينيني،  عهد  يف  اأ�ش�شت  فقد  تاأ�شي�شها، 
ال�شعديون  جاء  ثم  املريني،  عنان  اأبي  يد 
م(   1659 اإىل   1554 من  دولتهم  )امتدت 
جناح  ي�شمى  اآخر  جناحا  فاأ�شافوا  ذلك  بعد 
ال�شعديني، ويف القرن الع�شرين وبال�شبط عام 
العلوي حممد اخلام�ص  ال�شلطان  1940 جاء 

)تويف عام 1961( فبنى جناح العلويني.
وعندما زارت االأنا�شول اخلزانة كان القائمون 
الذي طال هذه  الرتميم  نهاية  عليها، يف طور 
اخلزانة، باأمر من العاهل املغربي امللك حممد 
انتظار، حلوله �شخ�شيا، لتد�شني  ال�شاد�ص، يف 
االأ�شابيع  خلل  اخلزانة،  هذه  فتح  اإعادة 

القادمة، بعد االنتهاء من الرتميمات.
 4000 حوايل  على  القرويني  خزانة  حتتوي 
يف  املخطوطات،  اأنف�ص  من  خمطوط  اآالالف 
خمتلف فروع املعرفة، تبتداأ بالعلوم الدينية 
وال تنهتي بعلم الفلك، مرورا بالطب واحل�شاب 
واللغة  واالأدب  والرحلت  ال�شري  والتاريخ 
اإىل  اإ�شافة  وغريها،  والفل�شفة  والت�شوف 
ر�شيد من الوثائق النادرة، واأكرث من 24 اآلف 
من الكتب املطبوعة، بع�شها يعود اإىل حوايل 

�شنة.  150
ووثائقها  القرويني  خزانة  خمطوطات  كل 
اإلكرتونية علمية وحديثة  مفهر�شة بطريقة 
فهر�شة دقيقة و�شاملة، مت تخزينها بطريقة 
الباحثني  على  ي�شهل  “حتى  “امليكروفيلم”، 
هذه  �شيانة  وكذا  البحث  عملية  والطلبة 
النفائ�ص من التلف وال�شياع . ح�شب حمافظ 

اخلزانة.
واإ�شلح  لرتميم  خمتربا  اخلزانة  ت�شم  كما 

تكنولوجية  بو�شائل  وجهزت  املخطوطات، 
والوثائق  املخطوطات  هذه  على  للحفاظ 
وال�شرقة،  واحلرائق  الرطوبة  من  النادرة 
حيث و�شعت يف جناح خا�ص يف الطابق الثاين 
من بناية اخلزانة، ال يفتح اإال بقن اإلكرتوين، 

كما عاينت ذلك االأنا�شول.
جناحا  تتخذ  املكتبة  ظلت  تاأ�شي�شها،  منذ 
داخل جامع القرويني، الذي ارتبط ا�شمها به، 
مقرا لها، قبل اأن تنف�شل عن اجلامع القرويني 
مقرها  حيث  امل�شجد،  خارج  باب  لها  وي�شبح 

احلايل.
“جل  فاإن  القرويني  خزانة  حمافظ  وح�شب 
القرويني  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوطات 
الدولة  �شلطني  ملك  يف  االأ�شل  يف  كانت 
على  الكتب  هذه  يحب�شون  وكانوا  املغربية، 
دليل  “هذا  اأن  معتربا  القرويني”،  خزانة 
اآخر على اأهمية هذه الكتب اإن على �شحتها اأو 

قيمتها العلمية والتاريخية”.
على  الكتب  وحتبي�ص  وقف  يقت�شر  ومل 
العلماء  اإىل  امتد  بل  واالأمراء،  ال�شلطني 
وفئات اآخرى من املجتمع خ�شو�شا التي عرفت 
بالعلم، حيث مل ينقطع وقف وحتبي�ص الكتب 
على هذه اخلزانة واإثراء حمتوياتها يف فروع 

املعرفة املختلفة.
العامل” “ذاكرة 

خزانة  حمافظ  بوك�شوف،  الفتاح  عبد  يعترب 
القرويني، اأن هذه االأخرية “من اأهم اخلزانات 
اإىل  بالنظر  واالإ�شلمي  العربي  العامل  يف 
الر�شيد من املخطوطات املحفوظ فيها والذي 
العناوين  “بع�ص  اأن  م�شيفا  بالندرة”،  يتميز 

قد ال جندها اإال يف هذه اخلزانة”.
من  توجد  توجد،  اخلزانة  رفوف  فعلى 
خمطوطة  عليه،  حتتوي  ما  "نفائ�ص"  بني 
معروفة  طفيل  ابن  والطبيب  للفيل�شوف 

ب�”االأرجوزة الطبية” وهي الن�شخة الوحيدة 
ح�شب  م،   12 القرن  اإىل  وتعود  العامل،  يف 
عبارة  “االأرجوزة”  وهذه  اخلزانة.  حمافظ 
فيها  يتطرق  �شعري،  بيت  اآالف   7000 عن 
كانت  التي  االأمرا�ص  خمتلف  اإىل  طفيل  ابن 
وو�شائل  وطرق  واأعرا�شها  ع�شره  يف  معروفة 

علجها.
مبخطوط  اأي�شا  القرويني  خزانة  وحتتفظ 
يعترب  والذي  خلدون،  البن  العرب”  “كتاب  ل� 
مبثابة  ال�شهري،  خلدون”  ابن  “مقدمة  كتاب 
املخطوطات  اأ�شح  “من  وهو  له،  مقدمة 
اخلزانة،  حمافظ  ح�شب  حاليا”،  املوجودة 
خزانة  على  �شخ�شيا  خلدون  ابن  حب�شها 
مبدينة  ويدر�ص  يقيم  كان  حني  القرويني، 

فا�ص، ممهورة بتوقيع بخط يده.
من  ت�شنف  املخطوطة  هذه  جعل  ما  وهذا 
برنامج  يف  عاملي  كرتاث  اليون�شكو  طرف 
ي�شمى “ذاكرة العامل” حيث حظيت الن�شخة 
باإجماع الهيئة امل�شوؤولة عن الربنامج، بح�شب 

عبد الفتاح بوك�شوف.

مل�شحف  ن�شخة  القرويني  بخزانة  يوجد  كما 
كرمي خمطوط على رق الغزال )جلد الغزال( 
يعود اإىل القرن 9 امليلدي مكتوب بخط كويف 

عريق، وت�شنف بكونها من اأنذر الن�شخ.
لكتاب  خمطوط  اخلزانة  »نوادر«  قائمة  ويف 
وهي  اجلد،  ر�شد  البن  والتح�شيل”  “البيان 
للهجرة،   720 �شنة  كتبت  �شلطانية  ن�شخة 
الغزال  رق  على  مكتوبة  ال�شلطان،  من  باأمر 
والعناوين  اأبوابها  جميل،  اأندل�شي  بخط 
مكتوبة مباء الذهب. اعتربت من اأ�شح الن�شخ، 

واعتمدت كن�شخة اأم يف حتقيق الكتاب.
�شينا  البن  خمطوطات  ذلك  اإىل  ي�شاف 
مكتوبة  الفارابي  ب�شرح  الفلك  يف  ون�شخة 
على رق الغزال، وخمطوط لكتاب “االأخلق” 
املرتجمة  الوحيدة  الن�شخة  وهي  الأر�شطو، 
اإىل العربية، بح�شب القائمني على اخلزانة. 
اإىل  يعود  العربية  باللغة  مكتوب  واإجنيل 

القرن 12 امليلدي.

جلائزة  العامة  االأمانة  اأعلنت   – ا(  ب  )د  دبي 
ال�شحافة العربية يف دبي اليوم ال�شبت عن اأ�شماء 
ال�شاد�شة  دورتها  يف  اجلائزة  لنيل  مر�شحًا   44

ع�شرة.
تكرمي  �شيتم  اأنه  لل�شحافة  دبي  نادي  وقال 
اإطار احلفل  املقبل، يف  اآيار/مايو   2 الفائزين يوم 
ال�شنوي الذي يقام يف ختام فعاليات منتدى االإعلم 
القائمة  “�شمت  بيان  يف  النادي  واأ�شاف  العربي. 
اأ�شماء �شحافية متميزة من خمتلف اأنحاء الوطن 
�شحفية  موؤ�ش�شات  جانب  اإىل  وخارجه،  العربي 

مر�شحة للفوز �شمن فئة ال�شحافة الذكية”.
لل�شحافة  دبي  نادي  مديرة  الذيب،  علياء  وقالت 
يعدون  املرحلة،  هذه  لبلوغ  املر�شحني  “جميع 
فوارق  �شوى  الفوز  عن  يف�شلهم  ال  اإذ  فائزين، 
اأعمالهم  اأن  خ�شو�شا  التقييم،  درجات  يف  �شئيلة 
�شّقت طريقها من بني مئات االأعمال لتحتل �شدارة 

فئاتها”.
اأنحاء  خمتلف  من  �شحفيون  للجائزة  وتر�شح 
فئات  واالمارات  م�شر  وت�شدرت  العربي،  الوطن 

املر�شحني.
فئة  عن  املر�شحة  املوؤ�ش�شات  قائمة  و�شمت 
االإماراتية،  البيان  �شحيفة  الذكية،  ال�شحافة 
ال�شعودية،  من  االلكرتونية  �شبق  و�شحيفة 

و�شحيفة االحتاد االإماراتية.
ويف فئة احلوار ال�شحايف، تر�شح ال�شحايف امل�شري 
اليوم  االإمارات  �شحيفة  من  عا�شور  ها�شم  اأحمد 
االإخوان”،  من  “الناجون  بعنوان  حوارات  عن 
امل�شرية،  االأهرام  �شحيفة  من  ال�شي�شي  واأمين 

وجميل الذيابي من �شحيفة عكاظ ال�شعودية.
واملر�شحون يف فئة ال�شحافة العربية لل�شباب هم: 
االلكرتونية،  �شوت  الرتا  �شحيفة  احلامي،  نائلة 
عمر  امل�شرية،  الوطن  �شحيفة  �شيف،  اأبو  حممد 
اأبو  اآالء  اللبنانية،  ال�شفري  �شحيفة  اجلفال، 

�شحيفة  املراغي،  دينا  فل�شطني،  �شحيفة  عي�شة، 
�شحيفة  ح�شني،  م�شطفى  امل�شرية،  االأهرام 

امل�شري اليوم.
ال�شحافة  فئة  يف  الرت�شيحات  و�شملت 
وجرحى  “�شحايا  بعنوان  عمل  اال�شتق�شائية 
اإىل  الرباقة  الوعود  من  وتون�ص  م�شر  يف  الثورة 
الهمامي،  جنوى  من  كل  به  الن�شيان” تر�شح  زوايا 
اأ�شوات م�شرية  القادر، من �شحيفة  و�شعادة عبد 
حمفوفة  “رحلة  بعنوان  وعمل  االإلكرتونية، 
الكبري  باالأطل�ص  املن�شية  الدواوير  اإىل  باملخاطر 
جملة  من  البوهي،  ح�شن  به  تر�شح  االأو�شط” 
مراك�ص االإخبارية، وعمل حتت عنوان “اخلريف 
العربي يعيد اأمرا�شا منقر�شة واالإمارات حتتاط 
من  احلميد،  عبد  عماد  لل�شحايف  تدابري”   3 ب�� 

�شحيفة البيان االإماراتية.
�شملت  التخ�ش�شية،  ال�شحافة  فئة  وعن 
العرب  “ذاكرة  بعنوان  مو�شوع  الرت�شيحات 
جملة  من  طاهر،  الطيب  العزب  قدمه  املنهوبة” 
“املناهج..  بعنوان  ومو�شوعًا  العربي،  االأهرام 
قدمته  االإرهاب”  على  احلرب  يف  الناعمة  القوة 
االحتاد  �شحيفة  من  خليفة،  ليلى  ال�شحافية 
“عمان  عنوان  حتت  ن�شر  ومو�شوعًا  االإماراتية، 

اأر�ص اللبان” قدمته �شحيفة ال�شبيبة العمانية.
�شملت  فقد  االإن�شانية،  ال�شحافة  فئة  اأما 
على  “مهجرون  بعنوان  مو�شوعًا  الرت�شيحات 
اأبودراع،  اأحمد  من  كل  به  تر�شح  الوطن”  هام�ص 
اليوم،  امل�شري  �شحيفة  من  ممدوح،  ووائل 
الب�شائع  يهربن  “مغربيات  بعنوان  ومو�شوعًا 
االأنوثة”  تغتال  العبودية   .. �شبتة  باب  مبعرب 
�شحيفة  من  الراجي،  حممد  ال�شحايف  قدمه 
لنيل  الثالث  املر�شح  اأما  االإلكرتونية،  ه�شربي�ص 
من  “ثوار  عنوان  حتت  ن�شر  مو�شوع  فهو  اجلائزة 
زنازينهم  حولوا  �شجناء  ق�ش�ص  ال�شجون..  قلب 

بوخ�شا�ص،  حممد  وجامعات” قدمه  مدار�ص  اإىل 
من �شحيفة التجديد املغربية.

ويف فئة ال�شحافة االقت�شادية، �شملت الرت�شيحات 
حتت  ثروة  قطر..  “نفايات  بعنوان  مو�شوع 
احل�شار” تقدم به حممد عبد العال، من �شحيفة 
“طاقتنا  بعنوان  وملفًا  االقت�شادية.  لو�شيل 
التحديات”  �شحب  تخرتق  طموحات  ال�شم�شية 
�شارك يف تقدميه كل من وائل نعيم، ورامي عاي�ص، 
االإماراتية.  البيان  �شحيفة  من  يحيى،  واأحمد 
املخاوف  بني  النووية  “الطاقة  بعنوان  وملفًا 
ب�شام  به  تقدم  االقت�شادية”  التنمية  ومتطلبات 

عبد ال�شميع، من �شحيفة االحتاد االإماراتية.
وعن فئة ال�شحافة ال�شيا�شية، �شملت الرت�شيحات 
مو�شوعًا بعنوان “قوات حفظ ال�شلم يف اإفريقيا” 
االأهرام  جملة  من  العقباوي،  �شاهيناز  قدمته 
وتاريخ  “خريطة  بعنوان  ومو�شوعا  العربي، 
م�شطفى  به  تر�شح  العربي”  الوطن  يف  االخوان 
حمزة من جملة االأهرام العربي اأي�شًا، وعمل ثالث 
�شحيفة  من  �شعيب،  خمتار  ال�شحايف  به  تر�شح 
“الفك�ر  عنوان  حتت  ون�شر  امل�شرية  االأهرام 

املتطرف واالإرهاب يف العامل”.
�شملت  فقد  الريا�شية  ال�شحافة  فئة  ويف 
�شباب  “هروب  بعنوان  مو�شوعًا  الرت�شيحات 
مكفوفني”  العبني  باأوراق  اأوروبا  اإىل  م�شريني 
االإذاعة  جملة  من  �شوقي،  حممود  قدمه 
بعنوان  ومو�شوعًا  امل�شرية،  والتليفزيون 
“التجني�ص الريا�شي العربي معدن رمادي” تقدم 
به كل من حممد اأبو اإ�شماعيل، وحممد احلتو، من 
حتت  ن�شر  ثالث  وعمل  اليوم،  االإمارات  �شحيفة 
الغ�شب  وموا�شم  الذهب  حلم  بني  “العرب  عنوان 
حممد  به  تر�شح  وال�شدمة”  ال�شدفة  اأبطال   –

البادع، من �شحيفة االحتاد االإماراتية.
الرت�شيحات  �شملت  الثقافية  ال�شحافة  فئة  وعن 

الفري�شة  “الرتاث:  عنوان  حتت  ن�شر  مو�شوعًا 
الغائبة” قدمته ال�شحافية منى نور، من �شحيفة 
بعنوان  ن�شر  ومو�شوعًا  امل�شرية،  االأدب  اأخبار 
“خمطوطات جنيب حمفوظ” قدمه حممد �شعري، 
املو�شوع  اأما  امل�شرية،  االأدب  اأخبار  �شحيفة  من 
الثالث فقد تر�شح به اأحمد فرحات، من �شحيفة 
“عبداهلل  عنوان  حتت  االإماراتية  االحتاد 

العروي.. �شرورة فكريَّة عامليَّة”
اأعمال  تر�شحت  �شحافية  �شورة  اأف�شل  فئة  وعن 
اليف  وكالة  من  �شحده،  اإبراهيم  علي  امل�شور 
من  اأبوحمرة،  خليل  امل�شور  واأعمال  االأملانية، 
جعفر  امل�شور  واأعمال  بر�ص،  اأ�شو�شيتيد  وكالة 

زاهد �شتية، من الوكالة الفرن�شية للأنباء.
وعن فئة الر�شم الكاريكاتريي، تر�شحت للجائزة 
ال�شرق  �شحيفة  ر�شمي،  اأجمد  الر�شام  اأعمال 
�شحيفة  بيت،  قرة  فار�ص  والر�شام  االأو�شط، 
حجاج  اأ�شامة  الر�شام  واأعمال  القطرية،  الراية 

من �شحيفة القد�ص العربي.
وو�شل عدد االأعمال التي مت ت�شلمها اجلائزة اإىل 
تاريخ  يف  االأكرب  الرقم  هذا  ويعد  عمًل،   5931

اجلائزة منذ اإطلقها يف العام .1999
جائزة  مدير  نائب  ال�شم�شي،  جا�شم  وقال 
الدقيقة  التحكيم  عملية  اأن  العربية  ال�شحافة 
اأهم  مبا تطبقه من معايري اختيار �شارمة هي من 
ومكانتها  �شمعتها  للجائزة  حفظت  التي  املقومات 
كاأهم من�شة تكرمي الأهل مهنة ال�شحافة يف عاملنا 
العربي، وهو ما يت�شح من خلل الزيادة الوا�شحة 

يف اأعداد امل�شاركات عامًا تلو االآخر.

املغربية بفا�س  جديد  من  تبعث  قرون   7 القرويني”…  “خزانة 
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عدة موؤ�شرات تفيد بان اإدارة الرئي�ص 
االأمريكي دونالد ترامب ب�شدد مناق�شة 
االأخ���وان  جماعة  “ت�شنيف   م�شاألة 
امل�شلمني”  باالإرهاب من عدمه مع حلفاء 
النهائي  ال��ق��رار  اإت��خ��اذ  قبل  لها  ع��رب 
ب��اخل�����ش��و���ص  ح��ي��ث ان جم��م��وع��ة من 
ب�شدد  اجلمهوريون  الكوجنر�ص  اع�شاء 
و�شع اللم�شات االأخرية على ت�شريع بهذا 
اخل�شو�ص ح�شب معلومات راي اليوم من 

وا�شنطن.
 امل�شاورات �شتجري ب�شورة مبا�شرة مع 
االأربعاء  ال�شيا�شي  الفتاح  عبد  الرئي�ص 

املقبل والحقا مع امللك عبداهلل الثاين.
�شي�شغط  ال�شي�شي  ان  التقدير  اغلب   
االأخوانية  اجلماعة  ت�شنيف  ب��اإجت��اه 
ال��واق��ع يف  االأم��ر  ب��االإره��اب تفاعل مع 

بلده .
االأردن  مبوقف  حتيط  ال�شكوك  لكن   
حيث حتظى كتلة متثل االأخوان امل�شلمني 
بال�شرعية  ال��ربمل��ان  يف  م��ق��ع��دا  ب16 
االإنتخابية ويوجد حزب ميثل اجلماعة 

من   خيارا  عمان  تدعم  ان  امل�شتبعد  ومن 
هذا النوع.

 وفقا ل�شحيفة وا�شنطن بو�شت  اإدارة 
جتاه  حما�شها   عن  ترتاجع  قد  ترامب 

ربط اجلماعة االأخوانية باالإرهاب .
امل�شتوى  رفيع  اأمريكي  م�شوؤول  وك��ان 
يف  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  ع��ل��ن��ا،  رح���ب  ق��د 
البيت االأبي�ص، بالزيارة املقررة للرئي�ص 
نظريه  اإىل  ال�شي�شي  عبدالفتاح  امل�شري 
االأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت���رام���ب، االث��ن��ني 
اجلريئة”  ب�”اخلطوات  م�شيدا  املقبل، 
ق�شايا.  عدة  يف  ال�شي�شي  اتخذها  التي 
وك�����ش��ف امل�����ش��وؤول ع��ن ال��ط��ري��ق��ة التي 
ال�شي�شي  مع  ترامب  اإدارة  بها  �شتتعامل 
ب�شاأن عدة ملفات اأبرزها حقوق االإن�شان 
وجماعة  االق��ت�����ش��ادي��ة  وامل�����ش��اع��دات 

االإخوان امل�شلمني.
البيت  ن�شره  بيان  يف  امل�شوؤول،  وق��ال 
االأبي�ص، اإن “ترامب متحم�ص ال�شتقبال 
اأبريل،   3 يف  االأبي�ص  البيت  يف  ال�شي�شي 
اإطلق  الإع��ادة  الزيارة  ا�شتغلل  ويريد 

العلقات الثنائية والبناء على الروابط 
عندما  الرئي�شان  اأ�ش�شها  التي  القوية 
يف  ن��ي��وي��ورك  يف  االأوىل  للمرة  التقيا 

�شبتمرب املا�شي”.
التاأكيد  اإىل  ي�شعى  “ترامب  وتابع: 

املتحدة  ال��والي��ات  ال��ت��زام  على  جم��ددا 
وا�شتقرار ورخاء  باأمن  واملتزايد  العميق 
خطوات  ع��دة  ات��خ��ذ  ال�شي�شي  م�شر. 
منذ  جدا  ح�شا�شة  ق�شايا  جتاه  جريئة 
اأن اأ�شبح رئي�شا يف عام 2014، ودعا اإىل 

اإ�شلح اخلطاب الديني واأطلق اإ�شلحات 
اإعادة  اإىل  وي�شعى  تاريخية  اقت�شادية 
كما  املنطقة،  يف  مل�شر  القيادي  ال���دور 
يف  االإرهابي  التهديد  لهزمية  حملة  قاد 

�شيناء”.
تريد  املتحدة  “الواليات  اأن  واأو�شح 
دعم جهود ال�شي�شي يف كل هذه املجاالت. 
التاريخي  حمركها  االأم��ن  كان  علقتنا 

و�شيظل اأحد العنا�شر االأ�شا�شية.
لقد مت بناء علقات وثيقة بني اجلي�ص 
من  والعديد  امل�شري  واجلي�ص  االأمريكي 
تدريب  على  ح�شلوا  امل�شريني  ال�شباط 
ترامب  اأمريكية.  ع�شكرية  موؤ�ش�شات  يف 
تطوير  يف  ال�شي�شي  طموح  اأي�شا  يدعم 
مفهوم �شامل ملحاربة االإرهاب من اجلهود 
واالقت�شادية  وال�شيا�شية  الع�شكرية 

واالجتماعية”.

– لدى و�شولهم  بلغراد)اأ ف ب( 
اوروبا، يروي مهاجرون وقائع  اىل 
لها  تعر�شوا  التي  العنيفة  املعاملة 
خلل رحلتهم الطويلة، فيتحدثون 
وهراوات  تع�شهم  التي  الكلب  عن 
املهربني  ال�شرطة وحماوالت  رجال 

ل�شلب ما يحملونه من اموال.
خان  جنيم  الباك�شتاين  وق���ال 
البناء  ميتهن  ال���ذي  ع��ام��ا(   21(
خلل لقاء يف اأحد منتزهات بلغراد 
ان  اتخيل  اأن  و�شعي  يف  يكن  “مل 
تكون  ان  ميكن  االوروبية  ال�شرطة 
علق  وقد  احلد”.  هذا  اىل  عنيفة 
8000 مهاجر يف �شربيا من جراء 
االوروبي يف  اغلق حدود االحتاد 
“طريق  2016، وقطع  اذار/مار�ص 

البلقان”.
الكرواتية  احلكومات  وترف�ص 
والبلغارية واملجرية هذه االتهامات 
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ال��ي��ه��ا امل��ه��اج��رون 

واملنظمات غري احلكومية.
ووعدت زغرب التي توؤكد ان “ال 
اأدلة” على تلك املمار�شات، بفر�ص 
ما  اذا  بها،  ق��ام  م��ن  على  عقوبات 
بوداب�شت  وقالت  االأدل��ة.  توافرت 
معاملة  “املهاجرين  تعامل  ان��ه��ا 
لكرامتهم  االح��رتام  ومع  ان�شانية 
انها  �شوفيا  واعلنت  االن�شانية”. 
“كل احلاالت املذكورة”،  حققت يف 

م�شرية اىل “انها مل تتاأكد”.
بلغاريا.  خ��ان  جنيم  ع��رب  وق��د 
قبل  ده��م��ت  ال�����ش��رط��ة  ان  وق����ال 
ا�شابيع، يف احدى االم�شيات كوخه 
علينا  “انهالوا  وا�شاف  �شوفيا.  يف 
مفو�شية  اىل  واقتادونا  بال�شرب 
لل�شرطة. يف الطريق، انهالوا علينا 

بال�شرب اي�شا”.
انه  ت�شور  �شربيا،  عرب  وبعدما 
يدخل االحتاد االوروبي يف احدى 
على  �شباط/فرباير،  اواخر  ليايل 
رغم التدابري االمنية امل�شددة على 

احلدود مع املجر.
و�شبط عنا�شر ال�شرطة املجرية 
جم��م��وع��ت��ه. وق����ال ه���ذا ال�����ش��اب 
اىل  جنبا  االر���ص،  على  “بطحونا 

جنب واخذوا يرك�شون على ظهورنا 
وهم يقهقهون، وكانوا يرمون اجلعة 
“اخذوا  وا���ش��اف  وجوهنا”.  على 
ومل  وحطموها.  النقالة  هواتفنا 

ي�شلبوا اموالنا”.
بل  اط��ب��اء  منظمة  وان��ت��ق��دت 
“امرا  حدود يف بداية اذار/مار�ص 
منهجيا ومنظما وماألوفا، ملنع هوؤالء 
القيام مبحاولة جديدة  النا�ص من 

من اجل حياة اف�شل”.
االحت����اد  ���ش��رط��ة  اج���ه���زة   –

االوروبي –
قالت اندريا كونتينتا من منظمة 
حيث  بلغراد  يف  ح��دود  بل  اطباء 
اقامت هذه املنظمة غري احلكومية 
عيادة، ان “ع�شكرة حدود االحتاد 
�شادمة  زي��ادة  اىل  ادت  االوروب���ي 
“اكرث  ان  اىل  م�����ش��رية  للعنف”، 
ل�شوء  تعر�شوا  مر�شانا  ن�شف  من 

معاملة عنيفة خلل رحلتهم”.
من  ديوروفيت�ص  رادو���ص  واو�شح 
اللجوء  لطالبي  امل�شاعدة  “مركز 
“املهاجرين ي�شكون  ان  يف �شربيا”، 
التي  العنف  اع��م��ال  م��ن  خ�شو�شا 
تعر�شوا لها يف املجر، حيث ع�شتهم 
امل��ربح  لل�شرب  وت��ع��ر���ش��وا  ك���لب، 

الذي ادى اىل ك�شور ور�شو�ص”.
االخ��رية،  الفرتة  “يف  وا�شافت 
ال�شرطة  �شلوك  من  اي�شا  ا�شتكوا 
اف�شل  الو�شع  ويبدو  الكرواتية”. 
ت��ل��ق��ت فيه  ال����ذي  ال��ب��ل��د  يف ه���ذا 
هذا  ق��ال  كما  تعليمات،  ال�شرطة 

النا�شط يف املجال االن�شاين.
“اذا  كونتينتا  ان��دري��ا  وق��ال��ت 
من  ق�شما  يتحملون  املهربون  ك��ان 
اتهامات  تتمحور   )…( امل�شوؤولية 
حول  ملر�شانا  ال�شاحقة  االكرثية 
�شلطات  بها  قامت  عنيفة  ت�شرفات 
ويف مقدمها دول اع�شاء يف االحتاد 
االوروب������ي م��ث��ل امل��ج��ر وب��ل��غ��اري��ا 

وكرواتيا”.
 16( اهلل  �شفيع  اأت���ال  وي��ق��ول 
املهربني  �شحية  ك��ان  ان��ه  ع��ام��ا( 

و�شوء معاملة ال�شلطات.
ويوؤكد انه ف�شل يف احدى الليايل 

رف��ق��ائ��ه يف عبور  م��ن  ث��لث��ة  م��ع 
من  عنا�شر  الأن  ال�شربية،  احلدود 
ال�شرطة البلغارية قد اعرت�شوهم. 
متر  اح��ي��ان��ا  “يرتكونك  وا���ش��اف 
واحيانا ال”. وقد تعر�شوا لل�شرب 
يريدون  ك��ان��وا  “النهم  امل��رة  ه��ذه 
يفرت�ص  كما  االرجح”،  على  م��اال 

هذا ال�شاب.
واحل��اف��ز امل���ايل يف راأي����ه اأك��ي��د 
مهربون  وجهها  التي  ال�شربات  يف 
كانوا  فقد  ا�شابيع.  قبل  املرة  هذه 
ان  “والتاأكيد  ام��وال  نقل  يريدون 
ال�شاب  االمر جدي”، كما قال هذا 
اث��ار  ويحمل  وج��ه��ه  ت�شوه  ال���ذي 
حروق من جراء احرتاق منزله يف 

افغان�شتان.
– متزايدة  – خماطر 

حممدي  قيوم  االفغاين  يتذكر 
نبت  ب��ال��ك��اد  ال����ذي  ع��ام��ا(   14(
����ش���ارب���اه، ل���دى ل��ق��ائ��ه يف م��رك��ز 
تقياأ  ان���ه  ب��ل��غ��راد،  يف  ا���ش��ت��ب��ق��ال 
للدموع  امل�شيل  الغاز  تن�شق  عندما 
�شريها  انهت  للمهاجرين  حافلة  يف 
باال�شطدام بجدار بعد ان طاردتها 

دورية بلغارية.
ال�شرطة  ان  اي�شا  ه��و  وي���روي 
وقال  باالنبطاح.  امرته  املجرية 
“طلبوا مني و�شع يدي على االأر�ص 
وم�شوا فوقهما، و�شربوين بهراوة”.
املخاطر  احل��دود  اقفال  ويزيد 
ي���زداد  للبلقان”  “طريق  ع��ل��ى 
وقالت  �شرعي.  غري  الن��ه  خطورة 
اطباء  منظمة  ان  كونتينتا  اندريا 
ب��ل ح���دود اح�����ش��ت م��ن��ذ اي��ل��ول/
�شبعني  م��ن  اك��رث   2016 �شبتمرب 
ناجمة  وامل��ج��ر،  اليونان  بني  وف��اة 
والغرق  اجل�شم  ح��رارة  ت��دين  عن 

وحوادث ال�شري، واالنتحار اي�شا.
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�الت�سال مع غربة نيوز

الدكتور حممد بكر
هل مازالت االأر�ص ” بتتكلم عربي ” كما كان يقول 
مقتلنا  عوامل  من  �شغناه  ما  كل  اأن  اأم  مكاوي،  �شيد 
وبوح  وارثنا  ترابنا  يلوث  لن  وخيباتنا  وانتحارنا 
مقاومتنا اأمام مامت ر�شمه من م�شاريع هدامة وم�شارات 
ومنعطفات غاية يف اخلطورة، لن جنني يف منتهاها اإال 

االأُكل اخلمط وجبال من االآالم واللوثات.
متر ذكرى يوم االأر�ص، والواقع العربي اأ�شد مرارة، 
واملذهبي  الطائفي  للقتتال  ال��ه��ّدام��ة  وامل��ف��رزات 
وتاأجيج نار الفنت، تاأكل كل جميل ٍ فينا، وغياب الوعي 
اأوطاننا  يذبحنا وانحطاط خطابنا وتناحرنا، يقتل 
لطاملا  بوحدتنا،  ي�شريًا  حلمًا  وي�شرق  قيمنا  وين�شف 
طبيعة  يف  وااللتقاء  االجتماع  عوامل  كل  تكاثرت 
ما  خلف  هرولنا  لكننا  العربية،  بنيتنا  وم�شمون 
يفرقنا و�شرنا حطبًا لنريان عدونا وكرات تتقاذفها 
االأر�ص  يوم  ذكرى  تقت�شر  تعد  مل  الدولية.  االأرجل 
ورفع  االحتجاج  على  والقومية  الوطنية  بداللته 
اال�شرائيلي  االحتلل  قوات  مل�شادرة  عاليًا  ال�شوت 
منها  اأ�شحابها  هّجر  التي  واالأرا�شي  الدومنات  اآالف 
اأكرث  اليوم  الذكرى  باتت  بل  واإج��رام��ه  قتله  باآلة 

القرار  م�شادرة  ظل  يف  ق�شوة،  اأ�شد  ب��واق��ٍع  اإي��لم��ًا 
القادة  بع�ص  فيه  يفاخر  برمته،  العربي  الر�شمي 
مع  والتجارية  الدبلوما�شية  بعلقاتهم   علنًا  العرب 
االإ�شرائيلي، بل وي�شتفي�ص االأخري يف تظهري حتالفه 
بع�ص  تهرول  كيف  امللأ  على  ويعلن  العرب  مع  املتني 
واملفرق  باجلملة  العربية  الر�شمية  ال�شخ�شيات 
االإ�شرائيلية(  بالت�شمية  اأبيب  تل   ( الربيع  تل  اإىل 
امل�شرتكة  بالتحديات  املجتمعون  ي�شفه  ما  ملواجهة 
�شوؤون  يف  اي��ران  وتدخل  ال�شيعي  باخلطر  املتمثلة 

املنطقة.
الرئي�ص  هدفه  كان  ربيعًا  �شمي  ما  باأن  نوؤمن  نعم 
البو�شلة  الفل�شطينية  الق�شية  االأنظار عن  اإبعاد  هو 
�شلم  يتبدل  اأن   لزوم  وتاليًا  العرب،  الأمة  احلقيقية 
معها  يغدو  امل��ف��رزات،  �شوء  تتكاثر  واأن  االأول��وي��ات 
ولكن  وحم�ص،  والزبداين  بحلب  مارًا  القد�ص  طريق 
هذه  يف  اليوم  اإعلنها  ونعاود  وتكرارًا  م��رارًا  قلناها 
واجلليل  اجلليل  من  يبداأ  القد�ص  طريق  اأن  الذكرى 
احل��زب  و�شعه  ق��د  ك��ان  ال��ذي  الطريق  ه��ذا  فقط، 
كا�شرتاتيجية مواجهة يف حال اأي عدوان ا�شرائيلي  
على لبنان، واليوم اختلفت امل�شارات، وجنح عدونا يف 

حرف البو�شلة اأكرث فاأكرث و�شارت مواجهة االرهاب 
لهذا  وجود  اأي  فيه  يكن  مل  وقٍت  يف  اأولوية  وداع�ص 
من�شية،  الق�شية  بقيت  ذلك  ومع  الداع�شي،  الغول 
ويف ذروة انتفا�شتها املباركة و�شراخ اأوالدها و�شبابها 
عنها  وغابت  وحيدة  ظلت  ب��ارد،  بدم  ُيقتلون  الذين 
داخل  اإىل  مبقاتليه  ير�شل  حزبًا  نر  ومل  العرو�ص، 
لدولة  برية  ق��وات  وال  الفل�شطينية،  اجلغرافية 
الداخل  يجوبون  ع�شكريني  م�شت�شارين  وال  مقاومة، 
الفل�شطيني، مع امياننا اأن دواًل بعينها دعمت املقاومة 
اإىل  هنا  ن�شري  لكننا  غ��زة  حربي  يف  الفل�شطينية 
الذي  االنحراف  يف  املوغل  وامل�شار  احلا�شل  الت�شوه 
جنح عدونا يف توجيهه، ور�شم �شذوذه، وكيف ا�شتطاع 
اإ�شغال خ�شومه ب�شيل جارف يكفل ارتياحه و�شروره 
و�شبابنا  دمائنا  با�شتنزاف  الطافح  م�شهدنا  روؤية  يف 

ومواردنا.
ح�شن  يف  ب��ات��و  اأع����راب  م��ن  اأي��دي��ن��ا  ننف�ص  نعم 
االإ�شرائيلي ي�شربون نخب ذبح فل�شطني باملال العربي، 
لكننا نتوق الأن يفوح عطر هذا الرتاب والأن تتنف�ص 
بدوي  امل�شامع  معها  تطرب  خمتلفًا،  �شذًى  االأر����ص 
معها  وتتلحم  املحتلة  اأرا�شينا  يف  االإن��ذار  �شفارات 

االإردات انت�شارًا لبوح االأر�ص ونداءاتها،  وا�شتجماعًا 
لهويتنا الوطنية وقبل اأي �شيء املقاِومة، فاإذا  كانت 
كما   ” املمانعة   ” حمور  يف  الذهبية  احللقة  �شورية 
و�شفها غري مرة م�شت�شار االمام اخلامنئي علي واليتي، 
وهي  ال�شل�شلة  لتلك  املا�شية  احللقة  فل�شطني  ف��اإن 
وحدها من ي�شفي على االنت�شارات األقًا وبهاء فريدا 
احلقيقية،  لوجهتها  البو�شلة  تعود  اأعتابها  وعند 
كلماتها  وال�شيادة  والكرامة  الرفعة  عناوين  وتخط 
لن  العربية،  الهوية  غابت  فمهما  ن��ور،  من  باأحرف 

تتكلم هذه االأر�ص اإال العربية.

معروف درين
منذ  العربية  اجلامعة  مل�شرية  احل�شيف  املتابع  اإن 
ن�شاأتها يف عام 1945م والتوقيع على ال�شيغة النهائية 
للميثاق اخلا�ص بها من قبل الدول املوؤ�ش�شة ومن بينها 
اليمن وما مرت به من اأحداث تاريخية غريت يف م�شار 
العربية  اجلامعة  اأن  متامًا  يدرُك  العربية  ال�شعوب 
جُمرد كيان مل ُيحقق ال�شيء الكثري من االأهداف التي 
اإجنازاته  من  اأكرث  اإخفاقاته  اإن  بل  اأجلها  من  اأُن�شاء 
تكون  تكاد  االإجن��ازات  اأن  قلت  اإذا  مبالغًا  اأك��ون  ولن 
اأنها  للجامعة  يح�شب  البع�ص  ك��ان  ف���اإذا  معدومة، 
اإقناع الدول االأع�شاء بالتدخل الع�شكري  جنحت يف 
يف فل�شطني عام 1948م ملنع التق�شيم واالحتلل ويف 

حل النزاع العراقي الكويتي 1961م..
فاإن  اإجن���ازات  ذل��ك  يح�شب  البع�ص  ك��ان  اإذا  نعم 
احلقيقة املرة التي يتجاهلها الكثري اأن ماأ�شاة واحتلل 
غري  العربية  اجلامعة  قرارات  االأول  �شببه  فل�شطني 
درا�شة  وع��دم  اي�شا  الع�شكري  ال��رد  وتاأخر  القوية 
القدرة  وع��دم  1948م  يف  الع�شكري  التدخل  نتائج 
غمو�ص  واي�شا  العربية   اجليو�ص  بني  التن�شيق  على 
املهام و�شعف الت�شليح االأمر الذي انتهى بتوقيع اأربع 
يخ�ص  وفيما  كدولة،  اإ�شرائيل  مع  هدنة  اتفاقيات 
النزاع العراقي الكويتي فاإن اجلامعة العربية يف عام 
1961م اأ�شدرت قرار ين�ص على احلفاظ على �شيادة 
ومت  القوة  ا�شتخدام  بعدم  العراق  وال��زام  الكويت 
اإن�شاء قوة طوارئ ومل حُتل امل�شكلة من جذورها االأمر 
1990م  ع��ام  الثانية  اخلليج  ح��رب  يف  ت�شبب  ال��ذي 
حيث �شاركت اجلامعة العربية مع القوات االأجنبية 
يف  امل�شكلة  احتواء  حتاول  اأن  دون  الكويت  لتحرير 

اطار اجلامعة نف�شها!!
عقود  مدى  على  العربية  اجلامعة  اإخفاقات  طبعًا 
غري  مقال  وهكذا  �شطور  هكذا  يف  تذكر  اأن  من  اأك��رث 

ون�شيف  فقط  بع�شها  اىل  االإ���ش��ارة  �شنحاول  اأن��ن��ا 
اإقناع  اأو  منع  يف  العربية  اجلامعة  ف�شل  �شبق  ما  اىل 
غزو  عن  وبريطانيا  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
للغاية من هذا  �شلبي  العراق يف2003م وكان موقفها 
الغزو الذي احتل العراق وال يزال حتى اليوم يعاين 
احلرب  يف  احلال  وكذلك  واأهدافه  االحتلل  ويلت 
اأكتفت فيه  االإ�شرائيلية على لبنان يف 2006م الذي 
على  اجتماع  خلل  من  ب��االإدان��ة  العربية  اجلامعة 
احل��رب على غزة  احل��ال يف  ونف�ص  ال��وزاري  امل�شتوى 
اىل  العرب  القادة  حينها  اأنق�شم  وال��ذي  2008م  يف 
يف  ذلك  حول  الت�شاور  ميكن  اأنه  يرى  فريق  فريقني 
القطرية  الدعوة  مع   جت��اوب  وفريق  الكويت  قمة 
واإنهاء  العدوان  بوقف  يق�شي  قرار  باإ�شدار  واأكتفوا 
يف  بل  متابعة  دون  ولكن  املعابر  جميع  وفتح  احل�شار 

ظل انق�شام عربي عربي.
العربي  الكيان  لهذا  االإخفاقات  �شل�شلة  نعم  اي 
الربيع  فو�شى  من  ال�شلبي  موقفها  ذلك  ومن  كثرية 
بتمريره  و�شمحت  عنه  الطرف  غ�شت  الذي  العربي 
وهي تعلم اأنه جمرد موؤامرة ولي�شت ثورات ت�شحيحية 
وكل اخللفات العربية مل تزيدها اجلامعة العربية 
الثانية  اخلليجية  واحل��رب  ال  كيف  تاأجيجًا  �شوى 
نف�شها  العربية  القمة  اجتماعات  م��ن  اإعلنها  مت 
قاعة  م�شدره  وال�شعودية  ليبيا  بني  احلاد  واخللف 
كيف  ي��ع��رف  وال��ك��ل  العربية  للقمة  االج��ت��م��اع��ات 
�شاهمت ال�شعودية يف تدمري ليبيا وقتل معمر القذايف 
كلمية  م�شادة  اثر  على  ذلك  وكان  غرورها  لرت�شي 

بني امللك عبداهلل والرئي�ص معمر القذايف.
فاإذا كانت كل الكيانات واالحتادات والتجمعات يف 
التوتر  ال�شدع وتخفيف حدة  راأب  ت�شاهم يف  العامل 
ال�شف  وتوحيد  االأع�شاء   دول  بني  اخللفات  وحل 
توحد  وال  تفرق  ذلك  عك�ص  العربية  اجلامعة  فاإن 

والدليل اأن كل اخللفات العربية ُحلت اإما بالتدخل 
ال�شورة  يف  جنحوا  ثنائيورمبا  ب�شكل  اأو  اخلارجي 
كون  ال�شورة  نف�ص  وهي  امل�شاركني  للقادة  التذكارية 
القيادات مل تتغري منذ عقود وميكن االكتفاء ب�شورة 
املعد  اخلتامي  بالبيان  االكتفاء  واي�شا  لهم  اأر�شيفية 
عربية  قمم  لعقد  احلاجة  دون  اأمريكا  من  عام  كل 
ولن نذهب بعيدًا  فقط �شنحاول االخت�شار ون�شري اىل 
التي دعت اىل �شلح تاريخي مع  قمة عّمان االأخرية 
اإ�شرائيل واأيدت يف املقابل اال�شتمرار يف قتل وت�شريد 
اخلطر  على  الق�شاء  بحجة  اليمن  ابناء  وحما�شرة 

االيراين الداعم للإرهاب!!
والأن ال�شيء بال�شيء يذكر فبيان قمة عّمان يبدو 
عن  ولي�ص  ال�شعودية  اخلارجية  عن  �شادر  وك��اأن��ه 
القمة العربية وهو ما تروج له ال�شعودية يف اأمريكا 
عن  ببعيد  ولي�ص  اعلمها  و�شائل  ويف  وبريطانيا 
اأمام اللجنة  املتابع �شهادات بع�ص القادة الع�شكريني 
بينهم  وم��ن  االأم��ري��ك��ي  الكوجنر�ص  يف  الع�شكرية 
جانبت  حيث  فوتل  جوزيف  الو�شطى  القيادة  قائد 
و�شورت  ال�شواب  اال�شتماع  وجل�شات  ال�شهادات  هذه 
العك�ص  ُيعتدى عليها ولي�ص  ال�شعودية وكاأنها هي من 
واي�شا تهويل الدور االإيراين يف اليمن وتهديد قوات 
�شالح واحلوثي للملحة الدولية، واإذا كانوا يريدون 
بعيدة  لي�شت  وا�شاطيلها  قواتها  فاإن  ايران  حماربة 
عنهم فهي ترب�ص بالقرب من م�شيق هرمز وبالن�شبة 
لنا يف اليمن هل عندما ندافع عن ارا�شينا نهدد االمن 

وال�شلم االجتماعي وامللحة الدولية؟!
عموما ال�شعودية ت�شعى وبكل ما لديها من اإمكانيات 
جلر اأمريكا للتدخل املبا�شر يف اليمن وحتت اأكرث من 
الغربي  ال�شاحل  على  لل�شيطرة  و�شخيف  واهي  مربر 
وميناء احلديدة على وجه اخل�شو�ص وزيادة املعاناة 
واأكرب  لليمن  املتبقي  الوحيد  املنفذ  كونه  واحل�شار 

االيرانية  االأ�شلحة  تهريب  بها  يتحججون  ذريعة 
احلدود  على  ي�شيطرون  الوقت  نف�ص  يف  وهم  لليمن 
وهنا   اجل��وي��ة،  امللحة  وكذلك  وال��ربي��ة  البحرية 
البد اأن ن�شاأل بع�ص اال�شئلة  من اإين �شتاأتي االأ�شلحة 
اليمن،  من  ال�شعودية  تريد  وماذا  وكيف،  االإيرانية 
ال�شعوب  ملواطني  العربية  اجلامعة  ق��ّدم��ت  وم���اذا 

العربية؟!
ال��ذي  التحالف  ل��ق��وات  م���ردود  االول  فال�شوؤال 
اأكرث  منذ  اليمن  وحتا�شر  املنافذ  كافة  على  ت�شيطر 
فقط  ك��ذري��ع��ة  تهريب  وج���ود  وت��دع��ي  ع��ام��ني  م��ن 
وجلي  وا�شح  فهو  اليمن  من  ال�شعودية  تريد  ما  واأما 
وا�شتمرار  ومقدراته  اليمني  ال�شعب  تدمري  تريد 
قوية  دولة  بجانبها  يكون  ال  لكي  الداخلي  ال�شراع 
وتنفيذ  والهيمنة  الو�شاية  فر�ص  ذلك  فوق  وتريد 
ما  اىل  وب��ال��ع��ودة  املنطقة،  يف  االم��ري��ك��ي  املخطط 
العربية  ال�شعوب  ملواطني  العربية  اجلامعة  قّدمته 
اأن  هو  اجل��واب  ف��اإن  عقود  �شبعة  من  اأك��رث  مدى  على 
وحمنة  وحرب  بلء  كل  �شبب  هي  العربية  اجلامعة 
اليوم  العربية  ال�شعوب  مواطنو  يعانيه  وما  وعدوان 
هذا  وتخاذل  اخفاقات  اىل  االأوىل  بالدرجة  يرجع 
الكيان واىل ارتهانه للخارج وللنفوذ ال�شيا�شي واملايل 

اخلارجي والداخلي.

هناء فتحى
ملاذا ال ياأخذ الزعماء العرب ق�شطا وافرا من النوم قبل 
اأثناء  النوم  يغلبهم  ال  حتى  العربية   القمم  اإىل  الذهاب 

عقد اجلل�شات   ؟
وملاذا ينامون فى ال�شباح مع اأن ال�شباح هو وقت للن�شاط  
والعمل  ..وكيف يت�شنى لهم النوم اأو الغفلة و�شط ال�شجيج 
يعرقل  ما  مرتدين   .. الكامريات  واأمام  هكذا  وال�شو�شاء  
النوم  : البدلة وربطة العنق واحلذاء ؟ بل ينامون على 
مقاعد �شغرية  م�شجرة ال جتلب النوم ب�شهولة و�شرعة .. 
لكنها اأ�شياء تدعو لليقظة واالأرق  .. فما الذى دعا بع�شهم 

للنوم ؟
لكنها   .. لل�شتعباط  وال  للتهكم  لي�شت  اأ�شئلة  ه��ذِه  
فعًل  واالأهمية  اجلدية  �شديدة  و  م�شروعة  ت�شاوؤالت 
جل�شات  من  جل�شة  اإنعقاد  اأثناء  دولة  رئ�ص  ينام  كيف    :
القمة العربية �شباحًا ؟اأق�شد   :  ما الذى اأرقه  فى ليل 

االأم�ص  ؟
فى قمة 2017 باالردن نام 3 زعماء عرب  .. وفى قمم 
هو  اللفت  لكن   .. كثريون  زعماء  اأي�شًا  نام  كثرية  �شابقة 
وقمم   القمة  هذِه  فى  لليمن  ال�شرعى  الرئي�ص  نوم  تكرار 
�شابقة ..لذا بدا االأمر �شديد اجلدية  .. ويدعو للده�شة 

وللبحث وللتمحي�ص وال�شتخل�ص الن�شح  :
فهل مر �شاروخ  بجوار بيته ليًل اأرق نومه  ؟ هل �شقطت 
قذيفة من طائرة حربية اأمريكية او رو�شية ال�شنع دمرت 
ال�شراخ  وو�شل  فيه   ي�شكن  الذى  اليمنى  احلى  فى  م�شفى 
اللياىل  كل  من  اأعنف  اليمن  ق�شف  ك��ان  هل  ؟  مل�شامعه 
ال�شابقة منذ انق�شم اليمنيون اإىل خ�شمني يقتتلن؟ لكن  
الرئي�ص اليمنى ال ي�شكن فى اليمن  .. بيته فى ال�شعودية  

�شار  .
ربه  عبد  نام   بالدوحة  عقدت  التى   24 ال  القمة  فى 
حممد  وقتها  امل�شرى  الرئي�ص  كلمة  اأثناء  هادى   من�شور 

مر�شى  ..ونام فى اأثناء اإحدى جل�شات القمة العربية التى 
عقدت بدولة الكويت 2014  ..ثّم 2015 نام اأثناء اإنعقاد 
املتحدة بنيويورك  العامة للأمم  اإحدى جل�شات اجلمعية 

عام 2015   .
وفى �شرت الليبة بالقمة ال20 ايام اأن كان عمرو مو�شى  
رئي�شًا للجامعة العربية و بح�شور 14 زعيم دولة عربية 
ونام  فعلها  االإيطاىل  بريل�شكوين  لكن    ، منهم،  اأّى  ينم  مل 
الكبار.،   ال�شن وهذه عادة  الأنه طاعن  . طبعًا  نوم.  و�شبع 
فى  ي�شارك  اأن  -قبل  القذافى  اأ�شدقاء  اأع��ز  كان  والأن��ه 

مقتله- فقد نام بثقة    .
على  للح�شول  باالإنرتنت  مواقع  على  الدخول  حاولت 
 7 على  املتخ�ش�شون  اأجمع   .. م�شاًء   جيد  لنوم  ن�شائح 
والفانيليا  والبابوجن  النعناع    : للنوم   م�شائية  م�شروبات 
ذات  وت��وؤك��د   .. واحل��ل��ي��ب   واليان�شون  الطيب  وج���وزة 
الدرا�شات اأن للنوم وظيفة عظمى تتمثل فى االإبقاء على 

وتنظيم  الهرمونى  ال��ت��وازن 
احلرارة واحلفاظ على معدل 
فقدان  ..اأم��ا  القلب   �شربات 
�شار  تاأثري  فله  م�شاًء  النوم 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ات االإدراك���ي���ة 

وعلى املزاج والعاطفة  .
يقينًا ال بّد اأن ندرك ونعرتف اأن من يحكم بلدا �شار هذا 

حالها ال ينام  :
املتحدة  2016  : هناك   اأرق��ام �شادرة عن االأمم  ففى 
7411 قتيًل  منهم  1729 طفًل و1309 اإمراأة   .. 10 اآالف 
ق�شية اإعتداء جن�شى على  ن�شاء اليمن   و 13846 جريحًا 
..وتدمري  : 922 من�شاأة   ..و 514 خمزنا  ..و540 نفقات 
و ج�شرا  و 171  م�شنعًا  و 122 حمطة للكهرباء   .. و اآثارا 

ال حت�شى  .

ــــة ــــوي ــــاله ب ــــــــرب  ــــــــع وال ـــــة  ـــــي ـــــرب ـــــع ال ــــم  ــــكــــل تــــت ــــــــــــــــس  االأر� يــــــومــــــهــــــا..  يف 

ــــة؟! ــــي ــــرب ــــع ــــوب ال ــــع ــــش ــــ� ــــة ملـــــواطـــــنـــــي ال ــــي ــــرب ــــع مـــــــــاذا قــــــّدمــــــت اجلـــــامـــــعـــــة ال

ـــة ـــي ـــرب ـــع ال ــــم  ــــم ــــق ال اإىل  الـــــــذهـــــــاب  ــــل  ــــب ق مـــــ�ـــــشـــــاًء  الــــــعــــــرب  ـــــاء  ـــــم ـــــزع ال ـــــام  يـــــن ال  ـــــــــاذا  مل

احللفاء.. مع  االأمــر  و�شيبحث  متحم�شا  يعد  مل  ترامب  امريكا:  يف  بــاالإرهــاب..  ــوان   االأخ جماعة  ت�شنيف 
احل�شم وينتظر  اجلــديــد   الت�شريع  يطبخ  والكوجنر�س  يدعم  ال  قد  االأردن  وملك  �شي�شغط  ال�شي�شي 

اوروبــــــا ـــهـــم اىل  ـــول ـــل و�ـــش قـــب ــــه  ل يـــتـــعـــر�ـــشـــون  ـــــا  وم ــم  ــه ــب ــاع ــش ــ� م يــــــــروون  ــــون  ــــئ الج
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برلني – فران�ص بر�ص
#م�شابقة  منظمو  هدد 
بية  و ر و الأ ا _ غنية الأ ا #
من  اأوكرانيا  مبنع  “يوروفيجن” 
امل�شاركة يف دوراتها املقبلة اإذا مل 
ت�شمح للمر�شحة الرو�شية بدخول 
الذي  احلفل  يف  وامل�شاركة  البلد 

ت�شت�شيفه هذا العام كييف.
كييف  قررت  املا�شي،  االأ�شبوع 
املقعدة  الرو�شية  املغنية  منع 
من  البالغة  #يوليا_�شامويلوفا 
العمر27 عاما، من دخوالأوكرانيا 
يف  حفلة  الإقامتها  �شنوات  لثلث 
القرم  يف   2015 حزيران/يونيو 
�شبه  #مو�شكو  �شم  على  �شنة  بعد 

اجلزيرة االأوكرانية.
احتاد  عن  امل�شوؤولة  وقالت 
انغريد  االأوروبية  االإذاعات 
اإىل  وجهتها  ر�شالة  يف  دلترن 
االأوكراين  الوزراء  رئي�ص 
بتاريخ  فلودميري#غروي�شمان 
القرار  هذا  اإن  اذار/مار�ص   222

مقبول”. “غري 
وحذرت رئي�ص الوزراء يف الر�شالة 
“منع  اإىل  �شيوؤدي  ذلك  اأن  من 
امل�شاركة  من  م�شتقبل  #اأوكرانيا 

يف م�شابقات مقبلة”.
ل�  االإعلمي  املكتب  واأكد 
الر�شالة،  �شحة  #يوروفيجن 
“دويت�شي  لقناة  وذلك يف ت�شريح 

فيلي” االأملانية.
واأ�شافت دلترن اأنه يف حال مل تلغ 
له  “�شيكون  القرار  هذا  #كييف 
بالتاأكيد عواقب �شلبية كبرية على 
�شمعة اأوكرانيا دولياكبلد اأوروبي 
وتابعت  ودميقراطي”.  حديث 
وبالغ�شب  باالإحباط  “ن�شعر 
العام  هذا  #م�شابقة  ال�شتغلل 
بني  امل�شتمرة  للمواجهة  كو�شيلة 

احتاد رو�شيا واأوكرانيا”.
االأوىل  رو�شيا  قناة  ورف�شت 
ليوروفيجن  اقرتاحا  اخلمي�ص 
يف  #�شامويلوفا  مب�شاركة  يق�شي 
امل�شابقة عرب االأقمار ال�شناعية. 
“جند  الرو�شية:  القناة  وقالت 
مرفو�ص  وهو  غريبا  االقرتاح 
جوهر  مع  متاما  يتناق�ص  الأنه 

امل�شابقة”.

مو�شكو  بني  العلقات  وتدهورت 
ل�شبه  رو�شيا  �شم  منذ  وكييف 
 2014 يف  #القرم  جزيرة 
بني  الدائر  النزاع  يف  ولتورطها 
واملتمردين  االأوكراين  اجلي�ص 

املوالني لرو�شيا يف �شرق البلد.
م�شابقة  كييف  وت�شت�شيف 

يوروفيجن يف 13 اأيار/مايو.

مقعدة مغنية  وال�����ص��ب��ب  ل��ل��ف��ن..  ي�صل  االأوك������راين  ال��رو���ص��ي  ال��ت��وت��ر 

ك�"�صبح" وي���ظ���ه���ر  وزن��������ه  ي���ف���ق���د  ب���ي���ت  ب��������راد  لاأ�صرى  اأغنية  يطلق  احلاين  عا�صي 
اال�شرى  �شوؤون  هيئة  اعلنت 
اغنية  اطلق  حفل  ان  واملحررين، 
الفل�شطينيني”  لل�شرى  “احلرية 
االردنية  العا�شمة  يف  �شيكون، 
عمان والتي �شيغنيها الفنان عا�شي 
�شركة  انتاج  من  وهي  احللين، 
وكلمات  الفني  للنتاج  "كوالي�ص" 

ال�شاعر رامي اليو�شف.
بح�شور  �شيكون  االغنية  اطلق  احتفال  ان  اال�شرى،  هيئة  وقالت 
�شخ�شيات اردنية من جمل�ص النواب وجمل�ص االعيان اإ�شافة اىل ح�شور 
و�شائل  اىل  ا�شافة  وخارجه  الوطن  داخل  من  و�شعبي  ر�شمي  فل�شطيني 

االعلم املختلفة.
وقال رئي�ص الهيئة عي�شى قراقع: ان اطلق اغنية لل�شرى جاء مبنا�شبة 
االحتلل،  �شجون  يف  اعتقاله  من   35 العام  يون�ص  كرمي  اال�شري  دخول 
يوم  ومبنا�شبة  ال�شجون  يف  املتوا�شلة  املدة  هذه  يق�شي  ا�شري  اقدم  وهو 
اال�شري الفل�شطيني، وعزم اال�شرى خو�ص ا�شراب مفتوح عن الطعام يوم 
2017/4/17، وعلى راأ�شهم اال�شري القائد مروان الربغوثي، وان اغنية 

احلرية هي مبثابة حتية ووفاء لكافة اال�شرى واال�شريات يف ال�شجون.
الثقافية  اال�شكال  بكافة  للحرية  التطلع  عن  التعبري  ان  قراقع  واأو�شح 
تدويل  �شياق  يف  ياأتي  والقانونية  واجلماهريية  واالعلمية  والفنية 
للحرية  الفل�شطيني  ال�شعب  وتعط�ص  حقوقهم  عدالة  واي�شال  ق�شيتهم 
اىل كل العامل باعتبار ق�شية اال�شرى ق�شية االن�شانية والعدالة الكونية.

ه���ي���ف���ا وه����ب����ي ت���ت���ه���م ���ص��ري��ن 
ع����ب����د ال������ن������ور ب���ت���ق���ل���ي���ده���ا

يف  وهبي  هيفا  الفنانة  تطل 
م�شل�شلها الرم�شاين “حرباية” 
حيث  “جمّعد”  طويل  ب�شعر 
فتاة تدعى ع�شلية  تقوم بدور 
تعي�ص يف حي �شعبي ، ومل يكد 
اطللة  على  ق�شري  وقت  مير 
حتى  الغجري  بال�شعر  هيفا 
عبد  �شريين  الفنانة  ن�شرت 
م�شل�شها  من  لها  �شورا  النور 
الع�شاق”  قناديل   ” الرم�شاين 
وبدت  دم�شق  يف  ت�شوره  التي 
كثريا  ت�شبه  باطللة  فيها 
لناحية  وهبي  هيفا  اطللة 

ال�شعر يف م�شل�شها امل�شري .
هيفا ومن دون ان ت�شمي �شريين 
�شورة  �شات  �شناب  على  ن�شرت 
�شباح  “يا  عليها:  وعلقت  لها 
التقليد معا حق املخرجة مرمي 
اللوك  حبي  قالتلي  ملا  احمدي 

.I lead you follow بتاع ع�شلية ع�شان وع�شان وع�شان
التوا�شل  مواقع  على  جدا  �شخم  ب�شكل  ويتداول  يكرب  املو�شوع  وبداأ 
االجتماعي فغرد البع�ص ان اللوك ظهرت به نادين ن�شيب جنيم قبل يف 
دورها يف م�شل�شل �شمرا الذي بدت به غجرية ، بينما دافع فانز هيفا عن 

جنمتهم واعتربوا انها دائما ال�شباقة.
نا�شطون  قام  اوال  باللوك  ظهرت  من  هي  نادين  ان  البع�ص  قال  ان  وبعد 
واي�شا   2008 عام  �شدر  الذي  احللل  يابن  كليب  من  لهيفا  �شور  بن�شر 

ظهرت به ب�شعر “جمعد”.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�ص  من 

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

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

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

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

بدو اأن اأزمة الطلق بني النجم العاملي براد بيت وزوجته 
اآخر  اأجنلينا جويل، مل متر عليه ب�شلم، وهو ما ف�شرته 
�شور التقطت له، اإذ ظهر النجم العاملي خلل ال�شور التى 

مت التقاطها موؤخرًا له نحيفًا على غري عادته.
�شور  اأحدث  الربيطانية  ميل”  “ديلي  �شحيفة  ون�شرت 
من  الكثري  وخ�شر  الوجه  �شاحب  ظهر  حيث  بيت،  لرباد 
وزنه، وذلك يف اأحدث ظهور له منذ االنف�شال عن اأجنلينا 

جويل، اأواخر العام املا�شي.
اجلمهور  عن  اأجنيليا  عن  االنف�شال  منذ  براد  وابتعد 
داخل  وقته  مي�شي  اأن  يحاول  فيما  االإعلم،  وو�شائل 
متثال  لنحت  وذلك  اأجنلو�ص،  لو�ص  يف  فني  ا�شتوديو 

مب�شاعدة �شديقه الفنان الربيطاين توما�ص هو�شيجو.
و�شائل  كانت  الذي  بيت،  براد  اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
بدا  العامل،  جاذبية” يف  الرجال  ب�”اأكرث  تلقبه  االإعلم 

وكاأنه “�شبح”.
يف  له،  منفذ  كمنتج  “نحت”  م�شروع  على  براد  ويعمل 
والنحات  الربيطاين  الفنان  برفقة   ”LA“ ا�شتديو 

الربيطاين ال�شهري  منذ فرتة.
مع  براد  عليه  يعمل  الذي  النموذج  االآن  اإىل  يعرف  وال 
اأيام   10 من  اأكرث  اال�شتديو  لكنه مي�شي معه يف  النحات، 

م�شت، للعمل عليه.
و�شارك براد بيت يف حفل جوائز ال�”جولدن جلوب” يف 8 
يناير/ كانون الثاين، اإال اأنه ان�شحب قبل اإعلن اجلوائز.
االأو�شكار  جوائز  توزيع  حفل  عن  العاملي  النجم  وتغيب 
بالواليات  املا�شي  ال�شهر  اأقيمت  والتي  ال�89،  دورته  يف 
باجلائزة  الفيلم   يف  م�شاركته  رغم  االأمريكية،  املتحدة 

.”Moonlight“
اجلديد  التلفزيوين  فيلمه  لعر�ص  بيت  براد  وي�شتعد 
“War Machine” على �شبكة Netflix يف 26 مايو/ 

اأيار املقبل، وهو من اإنتاج �شركته واإخراج دايفيد ميكود.
�شتانل�ص  اجلي�ص  �شابط  حول  الفيلم  ق�شة  وتدور 

مكري�شتال، الذي قاد احلرب االأمريكية يف اأفغان�شتان.
مبيعات  حققت  التى  الكتب  اأكرث  من  ماأخوذ  الفيلم  وهذا 
اإنتاج  يف  نتفليك�ص  وي�شارك  هاي�شتينج،  مي�شيل  للكاتب 
الفيلم �شركة بلن بي، التي ميتلكها براد بيت واأ�شدقاوؤه، 
اإطار  يف  اأحداثه  وتدور  ميكود،  دايفيد  اإخراج  من  وهو 
االأ�شلحة يف  ال�شوداء حول عملية �شناعة  الكوميديا  من 

الواليات املتحدة االأمريكية.

االأقليات.. ثورة قادمة يف املنطقة العربية 

رمي خليفة
لطاملا اعترب احلديث عن التنوع الديني والعرقي داخل املجتمعات 
ياأتي  عندما  اإليها  التطرق  يتم  التي  االأمور  من  واحدًا  العربية 
اأو  �شيا�شي  ال�شطهاد  تتعر�ص  كانت  اإن  االأقليات  عن  مثًل  احلديث 

غري ذلك.
القدمية  املهمة  املو�شوعات  من  واحدًا  االأقليات  مو�شوع  ويعترب 
والثقافية  واالقت�شادية  االجتماعية  املتغريات  ظل  يف  واحلديثة 
تخفي  االأقليات  م�شكلة  اأن  كما  املختلفة.  التاريخية  احلقب  عرب 
والطبقية  ال�شيا�شية  ال�شراعات  مثل  حقيقية  �شراعات  داخلها 
واالقت�شادية املختلفة، اإذ حتاول املحافظة على وجودها من خلل 
ال�شلطة ظاملة بحق طوائف  لو كانت  ال�شلطة حتى  اال�شطفاف مع 
ب�شبب  ال�شحية  تكون  اأو  بالغربة  ال�شعور  لتفادي  اأخرى،  فئات  اأو 
معتقداتها كما حدث يف حالة االيزيدية بالعراق على يد »داع�ص«.
الباحثة  عّرفتها  كما  فهي  اليزدانية،  اأو  االيزيدية  يعرف  ال  ومن 
ال�شرقية،  الديانات  اأقدم  من  واحدة  اهلل،  عبد  دل�شاد  الكردية 
الديانات  من  ال�شنني، وهي  اآالف  الرافدين قبل  وادي  اإذ ظهرت يف 
التي تدرجت من العبادات الطبيعية اإىل الوحدانية ولها معتقدات 
من  اأكرث  العراق  يف  االإيزيديني  عدد  وكان  بها.  خا�شة  وطقو�ص 
وجه  على  معروف  غري  احلايل  عددهم  لكن  ن�شمة،  األف   600
التي  االإبادة  حملت  ب�شبب  العراق  من  م�شتمرة  فهجرتهم  الدقة، 
يتعر�شون لها على يد اجلماعات املت�شددة. اأما يف العامل، فيبلغ عدد 

االإيزيديني نحو مليون وربع مليون �شخ�ص.
من  الكثري  يحمل  فهو  احلايل  العربي  امل�شهد  قراءة  اإىل  عدنا  ولو 
التطرف والتع�شب والعن�شرية يف مقابل من يختلف معه يف الدين 
اأو العرق، حتت م�شميات كثرية، اإما تنعته باالإيجاب اأو باالإرهاب كًل 

بح�شب م�شلحته.
ويرى اأ�شتاذ علم االجتماع باجلامعة اللبنانية م�شعود �شاهر لواقع 
االأقليات داخل املجتمعات العربية اأنه بعد اأن و�شعت بع�ص الدول 
حتت  العثمانية  ال�شلطنة  ورو�شيا  وبريطانيا  كفرن�شا  االأوروبية 
رقابة م�شددة، وعملت على تفكيكها واقت�شام والياتها، برزت م�شكلة 
االأقليات ب�شورة حادة يف املنطقة العربية والبلقان. ويرجع ال�شبب 
-ح�شب ال�شاهر- اإىل اأن ال�شلطنة العثمانية كانت متّيز بني الطبقة 
احلاكمة والرعايا، وتق�شم الرعايا على اأ�شا�ص نظام امللل العثماين 
اإدارة �شئونها الدينية بنف�شها، وبناء  الذي اأعطى لكل طائفة حق 
اأوقافها عرب  واإدارة  والثقافية واالجتماعية،  الرتبوية  موؤ�ش�شاتها 
لكن  ال�شلطنة.  مبا�شر من جانب  منها، دون تدخل  لكل  ملي  جمل�ص 
نظام امللل العثماين الذي �شكل منوذجًا متطورًا للتعاي�ص بني املذاهب 
والطوائف واجلماعات الدينية والفرق ال�شوفية وغريها يف مرحلة 
القوة التي امتدت طوال القرنني ال�شاد�ص وال�شابع ع�شر، حتّول اإىل 
اأن  العثمانية  ال�شلطنة  على  وبات  ال�شعف،  مرحلة  يف  عليها  عبء 
العامة  واحلريات  الدميقراطية،  يف  االأقليات  تلك  مطالب  تواجه 

والفردية.
اإن ما حدث يف املا�شي وما يحدث اليوم من ا�شطهاد �شيا�شي وديني 
بغالبيتها  ات�شمت  اأخرى  طائفة  الأية  اأو  االأقليات  لفئة  كان  �شواء 
العظمى، قد يدفع اإىل متغريات كثرية خا�شة اأن مراحل تاريخية 
�شتينات  اأواخر  يف  حزيران  نك�شة  قبيل  اجلميع  جمعت  �شابقة، 
يف  املارقة  االإرهاب  اآفة  اليوم،  »داع�ص«  اإىل  و�شواًل  املا�شي  القرن 
مزيد من التق�شيم والت�شتيت بني خمتلف طوائف واأعراق املجتمع 

الواحد.
�شارخًة  امليادين  اإىل  الربيع  ثورة  خرجت  اأعوام،  �شتة  فقبل 
من  ثورًة  املرة  هذه  العربي  العامل  ي�شهد  قد  لكن  ال�شباب؛  ب�شوت 
دائرة  يف  املنطقة  جمتمعات  تدخل  حلروب  متّهد  االأقليات،  جانب 
اال�شطهاد  ا�شتمرار  ظل  يف  خا�شة  وعرقية  طائفية  »كانتونات« 

ال�شيا�شي .والعرقي
كاتبة واإعلمية بحرينية

 دعاء �شويدان
قبل يومني، كان م�شت�شار وزير الدفاع ال�شعودي 
اأحمد ع�شريي، على موعد مع حلقة جديدة من 
لنكات  د�ِشمة  مادة  بات  الذي  »البوؤ�ص«  م�شل�شل 
لندن  يزور  الذي  ع�شريي،  يكد  مل  اليمنيني. 
يف  ندوة  انعقاد  مقر  اإىل  بالدخول  يهّم  حاليًا، 
جمموعة  باغتته  حتى  الربيطانية،  العا�شمة 
وجهه  يف  ومطلقة  طريقه،  معرت�شة  �شبان 
بلده  تقوده  الذي  بالعدوان  منددة  �شعارات 

على اليمن.
ع�شريي  به  يتقّنع  الذي  »الرب�شتيج«  ي�شعف  مل 
يف  االبت�شامات  ُمطلقًا  العدوان،  بدء  منذ 
بني  ما  لكنته  ومنّوعًا  ال�شحافية،  املوؤمترات 
معاجلة  يف  واالإنكليزية،  والفرن�شية  العربية 
املوقف. �شرعان ما ن�شح الرجل مبا فيه، معاِجًل 
اإىل  اأدت  وجهه  على  بلكمة  معرت�شيه  اأحد 
اإ�شابته. وبعدما بادر حمتج اآخر برميه ببي�شة 
اإعادة  »حتالف  بل�شان  الناطق  اأبى  ظهره،  على 
ال�شرعية« اإال اأن يكمل م�شهد امل�شارعة احلية، 
بذيئة،  �شوقية  باإ�شارة  الو�شطى  اإ�شبعه  رافعًا 
اللذين  »الهدوء« و»االتزان«  اأبعد ما تكون عن 
اخلليجية،  االإعلمية  الو�شائل  بهما  و�شمته 
يف  ع�شريي  يتكلفها  التي  »اللباقة«  عن  وكذلك 

املقابلت التلفزيونية.
اأي عوامل  لغياب  ما ال يفعل فعله  تكّلٌف غالبًا 
يغدو  حتى  الإنقاذه،  تفد  اأن  ميكن  حقيقية 
اأكرث  لل�شفقة  مثريًا  االأحيان  معظم  يف  ع�شريي 
منه لل�شخط اأو لل�شتفزاز. منذ اأول موؤمتراته 
العميد  بدا   ،2015 اآذار   27 يف  ال�شحافية 
ع�شري  حمافظة  يف  تهامة  يف  املولود  الركن 
تلك  من  متحدث  اختيار  ال�شعودية  )تعمدت 
املنطقة، نظرًا اإىل ارتباط معظم اأهلها باأ�شول 
مينية( عاجزًا عن مواراة »الكذب« الذي حتّمله 

اإياه قيادة العمليات.
على  �شاعة   24 بعد  اأي  املذكور،  االإيجاز  يف 
ع�شريي  اأعلن  احلزم«،  »عا�شفة  عمليات  بدء 
اليمنية.  ال�شاروخية  القوة  من   98% تدمري 
وعندما �ُشئل بعد اأيام عن �شبب ا�شتمرار اإطلق 
عن  اأعرب  ال�شعودية،  االأرا�شي  على  �شواريخ 
ال�2%  من  هي  ال�شواريخ  تلك  باأن  اعتقاده 
تزال  ال  التي  نف�شها  باملئة  االثنان  الباقية. 
»َتر�شح« �شواريخ بالي�شتية على جدة والريا�ص 
كان  جديدة،  ك�شوفًا  دوريًا  و»ت�شيل«  وغريهما، 

.»M2 اآخرها �شاروخ من طراز »قاهر
�شباكها  يف  �شقط  اأخرى  تاريخية  مفارقة 
بها  حمققًا   ،2016 الثاين  ت�شرين  يف  ع�شريي، 
ال  »التحالف  اإن  قال  حينما  اإبداعاته،  قمة 
»منع  باأنه  يجري  ما  فًا  مو�شّ اليمن«،  يحا�شر 
رزوح  ال�شلح«.  تهريب  دون  للحوؤول  ومراقبة 
اجلوع  نري  حتت  اليمنيني  من   60% من  اأكرث 
الدخول  من  ومنعهم  امل�شاعدات،  انقطاع  بفعل 
لي�شا  للإذالل،  تعر�شهم  بعد  اإال  واخلروج 
»انطباع  �شوى  ال�شعودي  املتحدث  اإىل  بالن�شبة 

خاطئ«!
املدير  تاريخ  عن  غريبة  لي�شت  املفارقات  هذه 
 ،2009 يف  �شلطان.  بن  خالد  ملكتب  ال�شابق 
»اأن�شار اهلل«  ال�شاد�شة �شد حركة  عام احلرب 
اآنذاك  كان  الذي  ع�شريي،  توىل  �شعدة،  يف 
اجلوية  القوات  من  ال�شاد�ص  ال�شرب  �شمن 
مب�شتجدات  ال�شحافيني  تعريف  مهمة  امللكية، 
ال�شعودي،  النظام  فيها  �شارك  التي  املواجهات، 
وبالت�شهيلت  اجلوية  بالغارات  اآنذاك، 
النظام  لقوات  الريا�ص  )�شمحت  العملياتية 
جيزان  يف  الدخان  جبل  با�شتخدام  ال�شابق 
اإىل  االأخرية  دفع  ما  اهلل«،  »اأن�شار  ملهاجمة 
اقتحام اجلبل وال�شيطرة عليه(. كان ع�شريي 
يعلن، يف 8 ت�شرين الثاين 2009، »تطهري جبل 
»اأن�شار  اأن  احلرب  خامتة  يف  ليتبني  الدخان«، 
توقف  بعد  اجلبل  من  ان�شحبت  التي  هي  اهلل« 

االأعمال القتالية.
ا�شتهداف  كعادته،  ينفي،  ع�شريي  كان  كذلك، 
املدنيني، لتاأتي وثائق »ويكيليك�ص« وتك�شف اأن 
الواليات املتحدة عمدت اإىل تزويد ال�شعودية 
تبني  بعدما  الع�شكرية،  للمواقع  جوية  ب�شور 
مدنية  مرافق  ال�شعودي  الطريان  ا�شتهداف  لها 
كان  املطاف،  نهاية  ويف  اأي�شًا،  كامل�شت�شفيات. 

احلوثيني  واإجبار  »االنت�شار  يعلن  ع�شريي 
وفق  الحقًا،  ليظهر  احلدود«،  من  اخلروج  على 
اأوقفت  التي  هي  ال�شعودية  اأن  »ويكيليك�ص«، 
من  تذمره  اهلل  عبد  امللك  اأبدى  بعدما  القتال 
مقاتلني  اأمام  اخل�شائر  وازدياد  املعركة  طول 
غري نظاميني، ومل تاأِت اإقالة نائب وزير الدفاع 
قبلها  توىل  الذي  �شلطان،  بن  خالد  يومذاك، 
اإدارة العمليات، اإال دليًل على ا�شت�شعار النظام 

ال�شعودي الف�شل واحلرج.
هذا امل�شهد مل يتبدل كثريًا يف احلرب الدائرة 
يومًا   26 يقارب  ما  طوال  عامني.  منذ  راهنًا 
واإعلن  احلزم«  »عا�شفة  بدء  اإعلن  بني  )ما 
يومي  �شبه  بنحو  ع�شريي  تكبد  انتهائها(، 
جديد  الإجمال  �شحايف  اإيجاز  يف  الظهور  عناء 
التي  ال�شحافيني  اأ�شئلة  على  والرد  العمليات، 
ما  بني  الهوة  ات�شاع  مع  �شعوبة،  تزداد  كانت 
يعلنه القائد ال�شابق لطابور العر�ص الع�شكري، 
قررت  اأن  اإىل  الواقع،  اأر�ص  على  يدور  وما 
عمليات  اإنهاء   2015 ني�شان   21 يف  ال�شعودية 
»اإعادة  بعمليات  والبدء  احلزم«،  »عا�شفة 
االأمل«، معِفيًة ع�شريي من م�شقة الظهور يوميًا، 

وتكرار كلم جمرّت مل يعد يقنع اأحدًا.
لكن املهمة مل تنتِه. �شرعان ما اأ�شحى ع�شريي 
االأجنبية،  وخ�شو�شًا  االإعلم،  لو�شائل  هدفًا 
طلبًا الإجراء مقابلت ت�شاعد الطلب عليها مع 
لل�شعودية،  الدولية  املنظمات  انتقادات  تزايد 
على خلفية ارتكابها »جرائم حرب« يف اليمن. 
الفرن�شية،  �شان �شري  املتخرج من كلية  مل يجد 
يف  بالهجوم«،  »الدفاع  اتباع  اإال  ذلك،  اإزاء 
اإفحامية،  جدلية  التفافية  ا�شرتاتيجية 
فتها و�شائل االإعلم اخلليجية باأنها »براعة  و�شّ
االأ�شئلة  ت�شادفه  عندما  املواقف  اإدارة  يف 
املحرجة التي يطرحها ال�شحافيون«. بلغ االأمر 
بع�شريي حد التهجم على االإعلميني غري مرة، 
وحثهم  املهنية«،  القواعد  ب�»خمالفة  واتهامهم 

على التزامها.
الثاين  )ت�شرين  اأ�شهر  اأربعة  قبل  مقابلة،  يف 
كبرية  وهي  اآمانبور،  كري�شتيان  مع   ،)2016
ُبهت  الدولية،  لل�شوؤون   »CNN« مرا�شلي 
من  لفتاة  �شورة  عليه  املحاِورة  بعر�ص  ع�شريي 
املجاعة  اآثار  عليها  ظهرت  احلديدة  حمافظة 
العاملي.  االإعلم  م�شتوى  وا�شُتهرت حالتها على 
اإىل  �شارع ع�شريي  بال�شوؤال،  اآمنبور  بادرته  وملا 
ال�شورة  هذه  اأن  موؤكدًا  تعز«،  »قمي�ص  اإخراج 
املحاَور،  الُتقطت هناك، يف رد ال ينّم عن جهل 
والتمويه،  الت�شليل  يف  اإرادته  يجلي  ما  بقدر 
قابل  »كذب«  اأو  حنكة  �شمات  اأي  من  اخلالَيني 

للت�شديق.
مرتجم  ظهر  اأ�شهر،  بثلثة  املقابلة  تلك  قبل 
للفرن�شية   1991 عام  الثانية  اخلليج  حرب 
على قناة »BBC - عربي« معّلقًا على ا�شتهداف 
حمافظة  يف  مدر�شة  العدوان  حتالف  طريان 
اأ�شابت  الغارة  اأن  اآنذاك  ع�شريي  زعم  �شعدة. 
وبعدما  املحافظة.  يف  االأطفال  لتجنيد  مركزًا 
حاججته املحاِورة باأنَّ االأطفال يبقون اأطفااًل 
ج�َشر  للتجنيد،  اأُخ�شعوا  باأنهم  �شّلمنا  لو  حتى 
رمي  على  ال�شعودي  التحالف  با�شم  املتحدث 
قبل  املتحدة،  االأمم  ن�شو�ص  بتحريف  املذيعة 

اأن ينتحل دورها وي�شرع يف توجيه اأ�شئلة اإليها 
من قبيل: »كيف و�شلِت اإىل هذه القناعة؟ هل 

لديك درا�شات؟«.
درجة  احلائز  للعميد  �شبق  »فلكي«  موقف 
املاج�شتري يف درا�شات الدفاع الوطني من فرن�شا 
 France« قناة  مع  ات�شال  يف  نظريه  جل  اأن 
التحالف  طريان  ا�شتهداف  على  تعقيبًا   ،»24
حمافظة  يف  م�شتباء  مديرية  يف  �شعبية  �شوقًا 
قتيل.   100 من  اأكرث  وقوع  اإىل  اأدى  ما  حجة، 
رف�ص ع�شريي، اآنذاك، ال�شروع يف مداخلته قبل 
كيفية  يف  القناة  ورائها  ومن  املذيعة  حما�شرة 
»التوجيه  يف  ت�شهم  ال  التي  امل�شطلحات  انتقاء 
وزير  م�شت�شار  اعرت�ص  العام.  للراأي  املغلوط« 
 »France 24« الدفاع ال�شعودي على ا�شتعمال
معتربًا  احلادث،  تو�شيفها  يف  »املجزرة«  تعبري 
ال  اأنها  اإىل  القناة  ومنبهًا  م�شبقًا،  حكمًا  ذلك 
بو�شوح  يظّهر  اعرتا�ص  حتقيق.  و�شيلة  متلك 
اللذين  الرمزي  والعنف  الفكري  الرتهيب 
اأ�شئلة مغايرة  ميار�شهما ع�شريي، كلما �شادفته 
من  »العربية«  على  قا�شم  جنوى  تطرحه  ملا 

مماالأة مزوقة بالفرن�شية.
يف  نف�شه  اإيقاع  ع�شريي  اأعاد  اأم�ص،  يوم 
»ال�شرق  �شحيفة  اإىل  حديث  ففي  الدوامة. 
االأو�شط«، اأكد اأن »عودة احلديدة ومينائها اإىل 
يبدو  ال  تقدير  وهو  وقت«،  م�شاألة  ال�شرعية 
�شابقة  تقديرات  من  واقعية  اأكرث  �شيكون  اأنه 
و»حترير«  تعز  واإ�شقاط  املخا  على  بال�شيطرة 
املتحدث  ينخدع  قد  �شعدة.  و»تطهري«  �شنعاء 
املتحدث  با�شم »عا�شفة احلزم« مبا ي�شوقه له 
ال�شحراء  عا�شفة  يف  امل�شرتكة  القوات  با�شم 
من  الربيعان،  اأحمد  العميد   ،1990 عام 
مميزات من قبيل الفطنة والذكاء واالحرتاف 
يف  ال�شعودية  »�شبق«  مع  )مقابلة  واال�شتحقاق 
ال�شابق  بالقائد  يجدر  لكن   ،)2015 اأبريل   5
قوات  معهد  يف  وال�شواريخ  التكتيك  جلناَحي 
�شهادة  احلائز  وهو  يتنبه،  اأن  اجلوي  الدفاع 
ورائه  ومن  ال�شوربون،  جامعة  من  التاريخ  يف 
اأّرخت  احلرب،  طالت  كلما  اأنه  اإىل  روؤ�شاوؤه، 
واالإعلمية  ال�شيا�شية  االإخفاقات  من  ملزيد 
التي �شتطبع ا�شَمي ع�شريي وم�شت�شريه )حممد 
اليمنيني من  اأن ينفد خمزون  اإىل  �شلمان(،  بن 

ال�شلح... والفكاهة.
�شحن  )االآن(  »ذحلني  ع�شريي:  �شئل  مّرة، 
اجلن )منطقة( معكم اأو ال؟ قال: ال�شحن معنا 

واجلن مع احلوثيني«! �� نكتة مينية.

املتحدث با�صم »البوؤ�ش«...
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داال�ص – 
هاريف.  يدعى  عادي  غري  قط  ق�شة  هذه 
مل�شافة  وجهه  على  هام  قط_منزيل  وهاريف 
جتاوزت ال�1000 كيلومرت من منزل �شاحبته 
االأمريكية  كولورادو  بوالية  دنفر  مدينة  يف 

اإىل مدينة داال�ص بوالية تك�شا�ص.
 7.6 بعمق  حفرة  يف  هاريف  �شقط  داال�ص  ويف 
مرت وهو يف طريقه االآن للعودة ملنزله بعد نحو 

ت�شعة اأ�شهر ق�شاها يف ال�شوارع.
من عملية اإنقاذ هاريف

خم�ص  عمره  برتقايل  قط  وهو  هاريف  وفقد 
يف  منزله  من  يونيو/حزيران  يف  �شنوات 

عندما  احلفرة  من  باأعجوبة  وجنا  كولورادو 
فات�شل  املرافق  اأحد  يف  عامل  عليه  عرث 
ومت  داال�ص.  يف  احليوانات  رعاية  باأجهزة 
رقاقة  خلل  من  هاريف  �شاحبة  على  التعرف 

حتت جلده.
با�شم  املتحدثة  فانيني،  جابرييل  وقالت 
اإن هاريف بدا بعد  اأجهزة رعاية_احليوانات 
عملية اإنقاذ دامت �شت �شاعات ملطخا بالطني 

لكنه مل يكن م�شابا.
احلفرة التي وقع فيها هاريف

�شوؤال كيف و�شل  االإجابة عن  اأحد  وال ميلك 
هاريف اإىل داال�ص.

الوقت،  اإىل كل هذا  “بالنظر  وقالت فانيني: 
يتجول  ظل  يكون  اأن  متاما  امل�شتحيل  من 
منزله  عن  امل�شافة  بعد  اإىل  وبالنظر  فح�شب، 
امل�شاعدة  بع�ص  على  ح�شل  اأنه  املرجح  فمن 

حتى ي�شل اإىل هنا”.
�شاحبة  جاكي_اإيوير  اأو�شحت  جهتها،  من 
القط_هاريف لقناة “دنفر 7 التلفزيونية اأن 
انده�شت  واإنها  اخلروج،  يحب  دوما  كان  قطها 

للعثور عليه يف تك�شا�ص.
يقوم  قط  اأي  هناك  كان  “اإذا  وتابعت: 
ظريف  اإنه  هاريف.  فاإنه  جمنونة  مبغامرات 

جدا”.

�شورت  امراأة  ال�شرطة_الكويتية  اأوقفت 
الطابق  من  �شقوطها  خلل  املنزلية  عاملتها 
ال�شابع من دون بذل اأي جهد الإنقاذها، ووجهت 
لها تهمة االمتناع عن م�شاعدة �شخ�ص يف حال 

اخلطر.
اأن  الكويتية  “ال�شيا�شة”  �شحيفة  وذكرت 
اخلادمة وهي من اجلن�شية_االإثيوبية جنت 
باأنه رمبا  الذي و�شفته اجلريدة  من احلادث، 
يف  وقعت  اأنها  اإال  حماولة_انتحار،  يكون 
مكان غري خطر، ما �شاعد يف امت�شا�ص �شدمة 

ال�شقوط وجناتها باأعجوبة.
على  ون�شرته  امل�شهد  خمدومتها  �شورت  وقد 
موجة  اأثار  مما  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
التوا�شل االجتماعي،  غ�شب كبري على مواقع 
معاين  كل  من  جتردت  باأنها  ال�شيدة  وا�شفني 
االإن�شانية ومطالبني باإنزال اأق�شى عقوبة بها.
وهي  املنزلية  العاملة  يظهر  الفيديو  مقطع 
�شرفة  على  الفراغ  يف  اليمنى  بيدها  تت�شبث 
“يا  بالقول  املراأة  اإليها  تتوجه  بينما  املنزل، 
دون  من  ت�شويرها  موا�شلة  تعايل”  جمنونة 

بذل اأي جهد مل�شاعدتها.
االأخرية  بعبارتها  العاملة_املنزلية  ونطقت 
“اأم�شكيني اأم�شكيني” قبل �شقوطها على مظلة 

اأ�شفل البناية، يبدو اأنها خففت قوة ال�شدمة 
الناجمة عن ال�شقوط.

ونقلت ال�شابة اإىل امل�شت�شفى للعلج من ك�شر يف 
الذراع ونزيف يف االأنف واالأذن.

املخدومة  املباحث_اجلنائية  اأحالت  فيما 
بتهمة  النيابة  اإىل  بالت�شوير  ان�شغلت  التي 
اإال  لل�شحية،  امل�شاعدة  تقدمي  عن  تقاع�شها 

امل�شورة حاولت تقدمي  اأن  ادعت  اأن اخلادمة 
امل�شاعدة.

تقدمت  قد  ال�شباح  فوزية  املحامية  وكانت 
جرمية  يف  للتحقيق  العام،  النائب  اإىل  ببلغ 
تتحدث  كانت  التي  والفتاة  اخلادمة  انتحار 
يف الفيديو املنت�شر عرب مواقع_التوا�شل_

االجتماعي.

اجلوارب  من  تركيا  �شادرات  قيمة  بلغت 
مليون  و43  مليارا  املا�شي،  العام  اجلاهزة 
باملئة   1.1 ارتفاع  مبعدل  دوالر،  األف  و617 

باملقارنة مع 2015.
الفنية  اللجنة  رئي�ص  قراجه،  اأوزكان  وقال 
والن�شيج  للغزل  امل�شدرين  احتاد  يف  للجوارب 
البلد  �شادرات  اإن  للأنا�شول،  اإ�شطنبول،  يف 
اجلوارب  من  زوج  مليون  و740  ملياًرا  �شجلت 

خلل العام املا�شي.
قيمة  رفع  اإىل  يهدفون  اأنهم  قراجه  واأو�شح 
و100  مليار  اإىل  اجلوارب  من  البلد  �شادرات 

مليون دوالر خلل 2017.
تركيا  لها  �شدرت  التي  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
بريطانيا  اأن  اإىل  قراجه،  لفت  اجلوارب، 

وال�شني  املتحدة  والواليات  وفرن�شا  واأملانيا 
واالأردن  واجلزائر  واملك�شيك  واإيران  ورو�شيا 
ياأتون  والعراق،  وليبيا  وال�شعودية  واالإمارات 
لها  البلد  �شدرت  التي  الدول  مقدمة  يف 

اجلوارب العام املا�شي.
واأ�شاف قراجه اأن ال�شني تت�شدر قائمة بلدان 
تغطي  اأنها  حيث  اجلوارب،  ت�شدير  يف  العامل 

االإطار. هذا  يف  العامل  احتياجات  من   40%
الثانية  املرتبة  حتتل  تركيا  اأن  واأردف 
من   10% وتلبي  الت�شدير،  يف  ال�شني  بعد 

احتياجات بلدان العامل.
وقال اإن �شعر الكيلو غرام الواحد من اجلوارب 

يف تركيا يبلغ 7.56 دوالًرا.
ويف �شياق مت�شل، اأ�شار قراجه اإىل اأن متو�شط 

5 اأزواج لكل  ا�شتهلك تركيا من اجلوارب بلغ 
فرد �شنويا وفق اإح�شاءات 2016، حيث بيعت 
جورب  زوج  مليون   400 الرتكية  االأ�شواق  يف 

خلل العام املذكور.
يف  بلغ  اجلوارب  من  البلد  اإنتاج  اأن  واأفاد 
زوج  مليون  و200  مليارين  حوايل   ،2016

جوارب.
قراجه، قال اإن ا�شتهلك اجلوارب يتغري وفق 
طبيعة املناخ والدول يف العامل، م�شرًيا اإىل اأن 
من  زوًجا   50 ت�شتهلك  االإ�شكندنافية  الدول 
اجلوارب �شنوًيا للفرد، نظًرا لطبيعتها الباردة، 
يف حني اأن ا�شتهلك الواليات املتحدة يبلغ 30 

زوًجا، واأملانيا 25 زوًجا وبريطانيا 20.

عامًا!  11 بطنه  يف  ظلت  “ملبة”  ا�صتخرجوا 

�شعود بن جلوي باالأح�شاء على  عرث االأطباء يف م�شت�شفى االأمري 
“ملبة” اإ�شاءة يف بطن مقيم اآ�شيوي يبلغ من العمر 21 عامًا، بعدما 

ظلت يف بطنه نحو 11 عامًا.
#امل�شت�شفى، وهو يف حالة اإعياء وغثيان،  وجلاأ املقيم اإىل طوارئ 
�شاملة،  لفحو�شات  اإخ�شاعه  ليتم  احلرارة،  يف  ارتفاع  ي�شاحبها 

فتبنّي للأطباء وجود ج�شم غريب يف بطنه.
غرفة  اإىل  املري�ص  حتويل  مت  اأنه  #االأح�شاء  �شحة  واأو�شحت 
العمليات ال�شتخراج اجل�شم الغريب واملتمثل يف ملبة اإ�شاءة، تبنّي 
 100 عمره  كان  اأن  منذ  ابتلعها  اأنه   – اإفادته  ح�شب   – الحًقا 
بجهاز  واإغلق#االأمعاء  البطن  تنظيف  مت  ذلك  وبعد  �شنوات، 
خا�ص وو�شع مادة التاكو�شيل ملنع اأي تهريب من االأمعاء اأو ح�شول 

اأي م�شاعفات اأخرى للمري�ص.
زكي  الدكتور  بقيادة  دقية،  و15  �شاعة  العملية  ا�شتغرقت  وقد 
كامل،  رامي  واالأخ�شائي  العلي،  تي�شر  واالأخ�شائي  بو�شبيح، 
مبارك  واالأخ�شائي  ال�ش�شتاوي،  ريا�ص  التخدير  وا�شت�شاري 
واأحمد  ال�شبي،  عبدالكرمي  الفني  الطاقم  جانب  اإىل  اأن�شاري، 

الو�شيفر، وعفيفة العبداهلل، واآمنة الفايز.
مراقبته  املقرر  ومن  جيدة،  ب�شحة  االآن  يتمتع  املري�ص  اأن  يذكر 
خلل اأيام معدودة قبل اأن يتم ال�شماح له باخلروج بعد االطمئنان 

عليه.

.ه��وي��ت��ن��ا ب��ني االأزم�����ة و���ص��ي��اع امل��ام��ح
املهند�ص زيد �شحاثة

اأو  عقيدة  اأو  كانت  فكرة  ما،  �شيء  اإىل  ينتمي  اأن  دوما،  االإن�شان  يحاول 
اأن ينتمي  اأو جن�شية .. ورمبا تتب�شط االأمور، فيحاول  اأو قومية  ثقافة، 

ولو لع�شرية اأو اأ�شرة حتى.
التي  وعقيدته  احلقيقي،  وتو�شيفه  جوهره  باأنها  االإن�شان  هوية  تعرف 
يوؤمن بها، وتختلف بني �شخ�ص واأخر، حتى لو اإتفقنا على مبداأ اأو عقيدة، 

لكننا  نختلف يف كيفية فهمنا للمو�شوع وتف�شريه.
واالإختبارات  بال�شعاب،  مليء  تاريخ  من  العراقيون،  به  مر  ملا  نتيجة 
مبزيج  العراقية،  ال�شخ�شية  اإمتلئت  العظيمة..  واالأهوال  ال�شديدة، 
هويتهم  على  اأنعك�ص  التناق�شات  تلك  من  جزء  التناق�شات..  من  غريب 
داخلي  �شراع  حالة  يف  جعلهم  التناق�ص،  هذا  الأنف�شهم..  يقدمونها  التي 

واأزمة دائمة.
نفو�شنا،  يف  مقد�شة  مكانة  للدين  تعطي  قيم  على  �شغرنا،  منذ  ُربينا 
املذهب،  �شار  ال�شلوات،  اأف�شل  واألهم  عليهم  البيت،  اأهل  برتاث  ولتم�شكنا 
وتل�شقا  كربنا،  وعندما  له..  وواجهة  بالدين،  وملت�شقا  اأهمية،  يقل  ال 
مع ما �شبق، فهمنا ما هو معنى الوطن، لكننا فهمنا الوطنية ب�شكل خاطئ، 
وزرعت يف دخالنا اأفكار وعقائد اأخرى، كالقومية والع�شائرية واملناطقية، 

وغريها كثري.
يف  زرعه  البعثي  احلكم  يحاول  كان  ما  بني  الوطنية،  عندنا  متزقت 
االأجيال، من خلل �شيا�شاته لغ�شل االأدمغة، وبني ما نراه من قتال وجهاد 

ومعار�شة،  لهذا النظام القمعي امل�شتبد.
زهد  حياة  من  ونقد�شه،  نراه  كنا  ما  بني  التدين،  مفهوم  عندنا  متزق 
بع�ص  يحاول،  كان  ما  وبني  وطلبته،  الدين  لرجال  وعرفان،  وب�شاطة 
اأدعياء التدين، من عملء النظام ورجاالته املزيفني فعله، لتقدمي �شورة 

م�شوهة عن التدين.
ثقله  وبكل  املوجه،  االإعلم  ربط  عندما  هوية،  اأزمة  عندنا  �شارت 
وحملته امل�شتمرة، بني الدين والتخلف، والعلمنة  واحلداثة.. فل نحن 
نتحدث  ف�شرنا  بقينا على تديننا،  والتمدن، وال  اأهل احلداثة  من  �شرنا 

بالعلمانية ونت�شدق بها، ونحن متخلفني يف اأفعالنا.
والرقي  االإنفلت،  تعني  للوطنية، واحلداثة  التدين خمالفا  �شار عندنا 
بابا للتف�شخ، ف�شاعت قيمنا و�شاع كثري منا معها.. وكل ذلك مرتبط ب�شخ 
معانيها  كل  قيمنا  بع�ص  اأفقدت  �شيئة،  ومناذج  ممنهج،  واإعلمي  فكري 

ال�شامية.
اأم  �شيعة و�شنة، وهل نحن عراقيون  اأم  �شرنا النعرف هل نحن م�شلمون، 

عرب، هل نحن مدنيون حداثيون اأم نحن تراثيون اأ�شيلون؟ 
التو�شيف  هذا  كل  و�شط  يف  ملحمها،  هي  وما  احلقيقية،  هويتنا  ماهي 

املتقاطع متداخل؟!
اأكون،  اأن  ميكن  ال  اأين،  يعني  هذا  هل  اأ�شل؟!  متقاطع  تو�شيف  هو  وهل 

م�شلما عربيا عراقيا، �شيعا مدنيا اأ�شيل؟!
ما الذي مينع ذلك؟

م��ن��زل��ه؟ ع����ن  ك���ل���م   1000 ت��ب��ع��د  ال���ت���ي  ل����داال�����ش  ه������اريف  ال���ق���ط  و����ص���ل  ك���ي���ف 

اجل��������������وارب ت�����������ص�����دي�����ر  يف  ع������امل������ي������ا  ال������ث������ان������ي������ة  ت������رك������ي������ا 

ال���ت���ح���ق���ي���ق م�����ع ����ص���ي���دة ل���ت�������ص���وي���ره���ا ����ص���ق���وط خ���ادم���ت���ه���ا م�����ن ال�������ص���رف���ة
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