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اقراأ يف هذا العدد
املو�صل �صرقي  تقتحم  بغداد«  »نريان 

خمدرات اجلزيرة واعالم من�صور احلفني
املال راأ�س  �صيطرة  من  والتخل�س  احلقائق  نقل  يف  العربي  الأعالم  ف�صل 

على ه��ج��وم  الأزم�����ة:  خ��ط  ع��ل��ى  ت��ت��ح��رك   مو�صكو 
اليمن يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ل��ل��ح��ل  ودع����وة  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

ه���ل ����ص���ت���وؤدي اإق���ال���ة 
ترميم  ايل  م��دين  اإي���اد 
ال���ع���الق���ات امل����ه����راأة

غزو الن�صاء للكر�صي 
الرئا�صي.. ا�صتغالل 
للف�ر�س اأو �ص��ع�ف 
الرجالية! املناف��صة 

وم�������ص���ر ال�����������ص�����ع�����ودي�����ة  ب�������ن  والأرز  ال���������ص����ل���������ص����ة  ث������الج������ة 



الكرتونية  ر�سائل  ك�سفت  ب-  ف  اأ  وا�سنطن- 
املر�سحة  اأن  ويكيليك�س  موقع  ن�سرها 
هيالري  االبي�س  البيت  اإىل  الدميقراطية 
عليها  طرحت  اأ�سئلة  م�سبقا  تلقت  كلينتون 
خالل مناظرات االنتخابات التمهيدية للحزب 
اإليها  وجهها  اتهامات  يوؤكد  مما  الدميقراطي، 

مناف�سها اجلمهوري دونالد ترامب.
املوؤقتة  الرئي�سة  وكتبتها  الر�سائل  هذه  احدى 
للحزب الدميقراطي دونا برازيل كانت موجهة 
بودي�ستا واىل  كلينتون جون  رئي�س حملة  اإىل 
مديرة االت�سال يف حملة هذه االخرية جنيفر 

بامليريي.
اأي  مار�س،  اآذار/   5 اىل  الر�سالة  تلك  تعود 
اأ�سبحت  ع�سية املناظرة يف مدينة فلينت التي 
املتحدة  الواليات  يف  االجتماعي  للظلم  رمزا 

ب�سبب �سبكة املياه امللوثة بالر�سا�س.
اآنذاك  تعمل  كانت  التي  برازيل  دونا  وقالت 
“احد  ان  ان”،  ان  “�سي  �سبكة  على  معلقة 
رودهام  هيالري  على  �ستطرح  التي  اال�سئلة 
بطفح  م�سابة  امراأة  من  �سيكون  كلينتون 

جلدي”.
الر�سا�س  جراء  ت�سممت  “عائلتها  واأ�سافت 
يف  لل�سكان  فعله  لهيالري  ميكن  ماذا  و�ست�ساأل 

فلينت يف حال ا�سبحت رئي�سة”.
بالفعل  وجه  املناظرة،  اأثناء  التايل  اليوم  يف 
عن  عربت  امراأة  جانب  من  كلينتون  اإىل  �سوؤال 
منها  تعاين  التي  اجللدية  امل�ساكل  من  ا�ستياء 
خمتلفة  كانت  ال�سوؤال  �سياغة  ان  اال  عائلتها، 

ب�سكل ملحوظ.
مار�س،  اذار/   12 اىل  تعود  اأخرى  ر�سالة  ويف 
“�سي ان ان”،  اي ع�سية مناظرة نظمتها �سبكة 
“تر�سل  باأن  وعدا  بامليريي  على  دونا  قطعت 
بع�س )اال�سئلة( اال�سافية”، يف ا�سارة على ما 

يبدو اإىل اال�سئلة التي �ستطرح يف املناظرة.
كتبت  موؤخرا،  عنها  الك�سف  مت  ر�سالة  ويف 
اال�سئلة  على  اأح�سل  اخر،  اإىل  حني  “من  دونا 
اإىل  نف�سها،  الر�سالة  ب�سكل م�سبق”. واملحت يف 

على  �سيطرح  االعدام  عقوبة  حول  �سوؤاال  اأن 
كلينتون.

االلكرتونية،  الر�سائل  هذه  عن  الك�سف  وبعد 
تقدمت  برازيل  دونا  اأن  ان”  ان  “�سي  اكدت 

با�ستقالتها من القناة.
ان.  ان  �سي  “�سكرا  تويرت  على  برازيل  وكتبت 
�سيا�سية ومعلقة  اكون حمللة  اأن  كان يل �سرف 

دميقراطية عرب �سبكتكم”.
منذ ا�سابيع، يردد املر�سح اجلمهوري اىل البيت 
تقدمت  مناف�سته  باأن  ترامب  دونالد  االبي�س 
يف االنتخابات التمهيدية للحزب الدميقراطي 
على مناف�سها الرئي�سي بريين �ساندرز، خ�سو�سا 
من خالل ح�سولها م�سبقا على ا�سئلة املناظرة.

اإىل  م�ستندة  غري  اتهامات  كانت  االن،  وحتى 
اأدلة.

بعد  الر�سائل  هذه  ويكيليك�س  موقع  ون�سر 
العائد  االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  اخرتاق 
لبودي�ستا من قبل قرا�سنة قريبني من ال�سلطات 
اال�ستخبارات  اكدت  ما  بح�سب  الرو�سية 

االمريكية.
اأو  االن  حتى  الدميقراطي  احلزب  يوؤكد  ومل 

ينف �سحة هذه الر�سائل.

و”ا�سود”  “ابي�س”  بني   – ب(  ف  )اأ  ـ  وا�سنطن 
و”عرق اآخر”، ال ميلك االمريكيون املتحدرون من 
كبرية  خيارات  العربي  املغرب  اأو  االو�سط  ال�سرق 
ليعرفوا عن انف�سهم يف عمليات تعداد ال�سكان، لكن 

هذا الغمو�س االح�سائي ميكن ان يزول قريبا.
وللمرة االوىل منذ اكرث من 45 عاما، تنوي االدارة 
االمريكية ان ت�سيف اىل ا�ستمارتها فئة خم�س�سة 
لالمريكيني القادمني من منطقة “ال�سرق االو�سط 
“البي�س”  فئات  اىل  ت�ساف  افريقيا”  و�سمال 

و”االمريكيون االفارقة” و”االآ�سيويون”.
وقالت ريت�سل مارك�س اخلبرية يف مكتب االح�ساء، 
هذه  املكلفة  لالح�ساءات  الفدرالية  الوكالة 
حت�سني  اىل  تهدف  اخلطوة  “هذه  ان  امل�سائل، 
املعطيات حول العرق واالتنية لنتمكن من اعطاء 

بالدنا معلومات مهمة عن تنوعنا املتزايد”.
تثري  لكنها  االخرية  مرحلتها  العملية  ودخلت 
يريدون  الذين  امل�سلمني  االمريكيني  بني  انق�ساما 
احت�سابهم ليكون لهم وزن �سيا�سي لكنهم يرتددون 
املعادي  اخلطاب  ت�ساعد  ظل  يف  انف�سهم  متييز  يف 

لال�سالم.
املنظمات  جمل�س  رئي�س  جمال  ا�سامة  وقال 
دونالد  ع�سر  “يف  مت�سائال  االمريكية  اال�سالمية 
ترامب، نخ�سى ان يوؤدي ت�سنيفنا هذا اىل احلاق 
�سخ�س  اىل  اداة  اعطاء  علينا  هل  بنا.  االذى 
يريد منع امل�سلمني من دخول الواليات املتحدة او 
و�سعهم حتت املراقبة؟”، وهو مل يتخذ بعد موقفا 

حيال هه امل�سالة.
– – مع�سلة 

واحدة  نقطة  على  اجلميع  يتفق  حال،  كل  وعلى 
لبنانية  او  ايرانية  ا�سول  من  االمريكيني  ان  هي 
حتديد  عند  مع�سلة  اليوم  يواجهون  �سعودية  او 

انتمائهم ر�سميا.
وقال جمال “هل نحن بي�س؟ ل�سنا �سودا بالتاأكيد 
وان كان بع�سنا جاوؤوا من �سمال افريقيا. هل االمر 
املع�سلة  هذه  باملنطقة؟  او  الب�سرة  بلون  يتعلق 

تطال اجلميع .
منذ  حمظورة  االتنية  االح�ساءات  فرن�سا،  ويف 
نظام في�سي اأيام احلرب العاملية الثانية، وال ميكن 

طرح مثل هذا ال�سوؤال.
حول  املعطيات  تغذي  املتحدة،  الواليات  يف  لكن 
كبريا  عددا  الب�سرة  لون  او  اجلغرافية  اال�سول 
مبعرفة  مثال  ي�سمح  ما  الر�سمية،  االح�ساءات  من 
ان معدل البطالة بني ال�سود اكرب مبرتني مما هو 

عليه بني البي�س.
يف  �سنوات  ع�سر  كل  جتري  التي  واالح�ساءات 
“ما  ال�سوؤال  الواليات املتحدة تطرح ب�سكل وا�سح 
هو عرق ال�سخ�س” وتقرتح تاأ�سري مربع اأو اأكرث من 

اأ�سل 15 مربعا متاحة.
لكن اعتداءات 11 ايلول/�سبتمرب 2001 واخلوف 
من ا�ستخدام مثل هذه االداة �سد امل�سلمني ادى اىل 

تعليق الق�سية.
مكتب  قدم  عندما   2004 يف  اجلدل  واأثري 
االح�ساء اىل ال�سلطات معطيات حول اماكن وجود 
االمريكيني الذين قالوا يف اح�ساء العام 2000 ان 

لديهم “جدودا” يتحدرون من ال�سرق االو�سط.
وقال ا�ستاذ العلوم االن�سانية يف جامعة �ستانفورد 
ماثيو �سنيب ان “هذا اأثار غ�سبا كبريا لدى امل�سلمني 
�ست�ستخدم  بانها  �سعورا  لديهم  يولد  هذا  الن 

ملراقبتهم وكان هذا هو الهدف على االرجح”.
ويعيد هذا الف�سل اي�سا اىل االذهان ذكريات �سيئة 
وابعد يف الزمن، عندما اتهم مكتب االح�ساء بانه 
ا�سول  املتحدرين من  �ساعد يف حتديد االمريكيني 
يابانية الذين و�سعوا يف مع�سكرات اعتقال خالل 

احلرب العاملية الثانية.
لكن هذه املخاوف من حتويل هذه الوثائق اىل اداة 

االح�ساء  مكتب  طاولة  اىل  امللف  عودة  متنع  مل 
 2014 يف  جمددا  املو�سوع  بحث  ر�سميا  بداأ  الذي 

بعد حملة ملجموعات �سغط.
االيراين  الوطني  املجل�س  من  عبدي  جمال  وقال 
خماوف  “انها  بر�س  فران�س  لوكالة  االمريكي 
م�سروعة لكن علينا اال نواجهها بالعي�س يف الظل 
�سوتنا  ال�سماع  و�سيلة  انه  معتربا  ارثنا”،  وحجب 

�سيا�سيا ب�سكل اف�سل.
و�سيكون بو�سع الدولة يف املناطق حيث يرتكز عدد 
عر�س  االو�سط،  ال�سرق  من  املتحدرين  من  كبري 
خدماتها باللغة العربية كما تفعل باال�سبانية يف 

اغلب االحيان.
االمريكية  العالقات  جمل�س  من  �سايلر  كوري  قال 
اال�سالمية ان “هذا �سي�ساعد ال�سلطات على تقدمي 
الكبري  التنوع  اخذ  عرب  ممكنة  خدمة  اف�سل 

ل�سكانها يف االعتبار”.
الق�سية  هذه  حت�سم  ان  يفرت�س  االمر،  نهاية  ويف 
مكتب  ح�سم  حال  ويف  ال�سيا�سي.  امل�ستوى  على 
ان  ميكن  ال  اجلديدة  الفئة  فان  امره،  االح�ساء 
مبوافقة  اال   2020 يف  املقبل  االح�ساء  يف  تظهر 

الكونغر�س.

ال�سبت  امل�سرية  ال�سحة  وزارة  اعلنت   
وفاة 18 �سخ�سا واإ�سابة 73 اآخرين يف 
يف  والغرب  اجلنوب  يف  حمافظات  عدة 
عن  الناجمة  لل�سيول  جديدة  ح�سيلة 
امطار غزيرة ت�سرب البالد منذ يومني.
اأ�سخا�س يف مدينة راأ�س غارب   9 وقتل 
يف  القاهرة(  �سرق  كم   370 )قرابة 
حمافظة البحر االأحمر وهي اأكرث املدن 
ت�سررا من ال�سيول، بح�سب بيان لوزارة 

ال�سحة ال�سبت.
التلفزيون  بثها  مقاطع  واأظهرت   
الطرق  قطعت  وقد  ال�سيول  الر�سمي 
ال�سيل  جرف  فيما  متاما  وغمرتها 

�سيارات ومتعلقات.
 وقال مرا�سل للتلفزيون ان ارتفاع املياه 

و�سل الكرث من مرت يف بع�س االأحيان.
وانهيار  ت�سدع  يف  ال�سيول  وت�سببت   

بح�سب  ال�سغرية،  ال�ساحلية  املدينة  هذه  يف  املنازل  بع�س 
التلفزيون الر�سمي.

 وزار رئي�س الوزراء �سريف اإ�سماعيل املدينة برفقة وزير ال�سحة 
ملتابعة جهود اعادة فتح الطرق وم�ساعدة املت�سررين.

 ويف حمافظة �سوهاج )قرابة 500 كم جنوب القاهرة(، قتل 8 
اأ�سخا�س بينهم 6 اجلمعة عندما اجنرفت حافلتان وعدة �سيارات 
خارج طريق �سريع يف املحافظة. واأ�سيب 23 اآخرون يف املحافظة 

ذات االإمكانيات املحدودة.
 فيما قتل �سخ�س واحد يف حمافظة جنوب �سيناء.

املحافظة  هذه  يف  ال�سحة  وزارة  وكيل  �ساحي  حممد  وقال   
البحر  يف  �سعق  �سيادا  اإن  بر�س  لفران�س  ال�سياحية  ال�ساحلية 

اثناء ال�سيد ليال.
العام  من  الفرتة  هذه  يف  غزيرة  امطارا  م�سر  ت�سهد  ما  وغالبا   

توؤدي اىل �سيول.
يف  الفائت  العام  بالكهرباء  �سعقا  االأقل  على  ا�سخا�س   5 وقتل   
موجة طق�س �سيء �سرب البالد خ�سو�سا يف مدينة االإ�سكندرية 

يف �سمال البالد.
 وا�ستحوذت اأزمة ال�سيول على اهتمام غالبية ال�سحف ال�سادرة 

ال�سبت يف القاهرة.
الرئي�سي  عنوانها  يف  امل�ستقلة  الوطن  �سحيفة  وقالت   
فيما  موعدها«،  يف  وتاأتي  احلكومة  تفاجيء  »كالعادة:ال�سيول 
م�ساهد  تعيد  »ال�سيول  اإن  امل�ستقلة  ال�سروق  �سحيفة  قالت 

+املناطق املنكوبة+ اإىل م�سر«.
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خمت�سر مفيد

قال ابن خلدون” اعلم اأن اأّول ما يقع من اآثار الهرم 
اأّن امللك عند ما ي�ستفحل  يف الّدولة انق�سامها وذلك 
ويبلغ من اأحوال الرّتف والّنعيم اإىل غايتها وي�ستبّد 
�ساحب الّدولة باملجد وينفرد به وياأنف حينئذ عن 
امل�ساركة ي�سري اإىل قطع اأ�سبابها ما ا�ستطاع باإهالك 
ملن�سبه  املر�ّسحني  قرابته  ذوي  من  به  ا�سرتاب  من 
باأنف�سهم ونزعوا  امل�ساهمون له يف ذلك  ارتاب  فرمّبا 
من  حالهم  مثل  بهم  يلحق  من  اإليهم  القا�سية  اإىل 
اأخذ  قد  الّدولة  نطاق  ويكون  واال�سرتابة  االعتزار 
الّنازع  القا�سية في�ستبّد ذلك  الّت�سايق ورجع عن  يف 
من القرابة فيها وال يزال اأمره يعظم برتاجع نطاق 

الّدولة حّتى يقا�سم الّدولة اأو يكاد”. 
)تاأريخ ابن خلدون/360(

القرن  بداية  ففي  جديدة  لي�ست  فكرة  فالتق�سيم 
اتفاقية  وفق  العربية  الدول  تق�سيم  بداأ  الع�سرين 
فرن�سا  فر�ست  حينما   )1916 عام  بيكو  )�سايك�س/ 
على  وبريطانيا  ولبنان،  �سوريا  على  �سيطرتها 
ع�سبة  اأيدت   1919 عام  ويف  والعراق.  فل�سطني 
تركة  على  والربيطانية  الفرن�سية  االإدارتني  االأمم 
وُر�سمت  العثمانية(.  )الدولة  املري�س  الرجل 
عام  القاهرة  يف  ُعقد  موؤمتر  يف  العراقية  احلدود 
لون�ستون  خ�س�ست  كبرية   اإعتزاز  �سهادة  مع   1921
بني  من  واحدًا  كان  الذي  العرب،  ولورن�س  ت�سرت�سل 
على  �سمريامي�س  ق�سر  يف  اجتمعوا  بريطاين   40
احلالية،  العراق  حدود  ور�سموا  النيل،  نهر  �سفاف 
العراق.  عر�س  على  ملكًا  احل�سني  بن  في�سل  ون�سبوا 
ما  كليمن�سو  الفرن�سي  الزعيم  مذكرات  يف  ورد  كما 
املنطقة  تق�سيم  اأهمية  فهم  عن  تاأخره  اإىل  ي�سري 
فقد  مبكرا،  لها  خططوا  الذين  باالإنكليز  مقارنة 
اإىل  التنبيه  يف  �سبقونا  االإنكليز  اأ�سدقاوؤنا  ذكر” 
مو�سوع االأقليات املذهبية والعرقية يف بلدان امل�سرق 

العربي، ووجهة نظرنا متفقة متاما معهم”.
 )�سحوة الرجل املري�س/183(.

رئي�س �لتحرير
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اأ�صئلة املناظرات بح�صب ت�صريبات لويكيليك�س كلينتون تلقت م�صبقا 

ب���ن ال��ب��ي�����س وال���������ص����ود.. الم���ريك���ي���ون ال���ع���رب ي���ري���دون 
الح���������ص����اءات يف  ال���غ���ام�������س  و����ص���ع���ه���م  م�����ن  اخل���������روج 

م�����ص��ر يف  الم�������ط�������ار  ب�������ص���ب���ب  ق���ت���ي���ال   18

���ص��ول ووا���ص��ن��ط��ن جت���ري���ان ت��دري��ب��ات 
م�����ص��رك��ة ���ص��د ت��ه��دي��دات ب��ي��ون��غ ي��ان��غ

ع�سكري  م�سدر  قال  اأ-  ب  د  �سول- 
البحرية  القوات  اإن  كوري جنوبي  
لكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة 
على  برمائي  اإنزال  عملية  بداأت 
�سل�سلة  �سمن  ال�سرقي،  ال�ساحل 
تدريبات ع�سكرية م�سرتكة، تهدف 

الإظهار عزمية احللفاء للت�سدي لتهديدات كوريا ال�سمالية املتزايدة.
ونقلت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( عن القوات البحرية 
الكورية اجلنوبية قولها يف بيان، اإن التدريبات التي ت�ستمر ملدة اأ�سبوع، 
من  و130  اجلنوبية  الكورية  البحرية  م�ساة  قوات  من   2600 ت�سمل 
10 �سفن حربية، مبا فيها مدمرات  نظريتها االأمريكية، وت�سارك فيها 

ايجي�س و30 مركبة اإنزال برمائي.
اأي  مواجهة  اإىل  تهدف  التدريبات  اإن  البحرية،  با�سم  متحدث  وقال 
ا�ستفزاز حمتمل من قبل كوريا ال�سمالية بالقرب من احلدود البحرية 

ال�سرقية، بح�سب “يونهاب”.
التدريبات  اإن  اجلنوبية،  الكورية  امل�سرتكة  االأركان  هيئة  وقالت 
التي  امل�سرتكة  الع�سكرية  “هوكوك”  تدريبات  �سمن  تاأتي  االأخرية 
والقوات  البحرية  وم�ساة  البحرية  والقوات  اجلي�س  فيها  ي�سارك 
اجلوية منذ عام 1996، م�سيفة اأن التدريبات �سوف ت�ستمر حتى 11 

ت�سرين ثان/ نوفمرب املقبل.



بقلم: عودة ب�سارات
بعد تفكري عميق قلت ل�سديقي اإن اليهود 
حمظوظني الأن لديهم يوم الغفران. ففي 
من  املخازن  بافراغ  يقومون  اليوم  هذا 
جديد  من  �سيء  كل  ويبداأون  اأخطائهم 
فهم  التايل.  الغفران  يوم  يحني  اأن  اىل 
وقال:  موؤازرة  ابت�سامة  وابت�سم  �سديقي 
على العك�س، العرب هم املحظوظون، فهم 
لي�سوا بحاجة اىل يوم غفران الأنه لي�ست 
عالية.  القومية  قامتي  اأخطاء.  لهم 

وفجاأة بدت احلياة اأجمل.
حول  عميق  فل�سفي  حوار  يف  كنا  وبينما 
اأخطاء،  لهم  توجد  ال  الذين  العرب 
التلفاز،  �سا�سة  على  طفلة  وجه  اأطل 
حلب  يف  االنقا�س  بني  من  انقاذها  مت 
اجلديدة،  القومية  قائد  �سوريا.  يف 
�سعبه  اأبناء  بق�سف  يقوم  اال�سد،  ب�سار 
ال�سخية.  رو�سيا  مب�ساعدة  بالطائرات، 
اإن اال�سد يقوم بق�سف  وهناك من يقول 
�سيئا  يبدو  هذا  االرهابيني.  مواقع 
اأم�س  االرهابيني؟”،  “مواقع  ماألوفا. 
هو  املقبول  التعبري  كان  قريب،  مكان  يف 

املخربني”. “اوكار 
عرب  روؤية  ميكن  اخلارطة  طرف  على 
الكثيف  الق�سف  خطاأ.  اأي  من  نظيفني 
الذي قامت به ال�سعودية على �سنعاء يف 
موقع  ي�ستهدف  مل  االول  ت�سرين  بداية 
للعزاء.  بيت  بل  للحوثيني،  ع�سكري 
هناك  قتلوا  مدين  �سخ�س   140 حوايل 
املتحدة  واالمم  اأ�سيبوا،   600 من  واأكرث 
ويف  حتقيق.  بلجنة  تطالب  امل�سحكة 

الريا�س كان انفعال بالفعل.
العرب هنا منق�سمون، اي�سا املتقدمون من 
بينهم. اذا كنت �سد النظام ال�سوري فاأنت 
تعترب موؤيدا لداع�س. واذا كنت معار�س 
موؤيد  فاأنت  لليمن،  ال�سعودية  لق�سف 
للنظام ال�سوري. واذا كنت �سد الطرفني، 
اال�سولية  واحلركات  ال�سوري  النظام 
من  للهجوم  �ستتعر�س  فاأنت  وموؤيديها، 
اأخالق  لدينا  ن�ساأت  وهكذا  الطرفني. 

انتقائية.
اخرتعها  التي  االخالق  نوعي  اليكم 
يف  “�سنع  نوع  من  اخالق  العرب: 
على  ق�سف  كل  اإن  تقول  وهي  رو�سيا”، 
“�سنع  نوع  من  واأخالق  م�سموح.  حلب 
ق�سف  كل  اإن  تقول  وهي  الريا�س”،  يف 

هنا  واحد  كل  �سحيح.  هو  اليمن  على 
يطلب  ذلك  وبعد  اخلا�سة.  اخالقه  مع 
واحد  قانون  تبني  العامل  من  العرب 
بال�سراع  يتعلق  فيما  واحدة  واخالق 

العربي اال�سرائيلي.
كانوا  �سواء  ا�سرائيل،  يف  العرب  �سوت 
يوؤيدون اال�سد اأم ال، ال يوؤثر يف االحداث 
يف �سوريا، لكنه يوؤثر اىل درجة كبرية يف 
اخالقية ن�سالهم. عندما تقوم ا�سرائيل 
بق�سف قطاع غزة، فاجلميع يقومون هنا، 
حلب،  حالة  يف  ولكن  للتنديد.  وبحق، 
لي�س فقط اأنهم ال يحتجون، ومن بني من 
يوؤيدون  من  اي�سا  هناك  الي�سار،  ي�سمون 

ذلك. اإن هذا اأمرا حمزنا.
فان  العظمى  القوى  عن  احلديث  عند 

موؤيدو  طلب  عندما  اأخطر.  الو�سع 
تخيلوا  �سوريا،  يف  التدخل  منها  ال�سالم 
�سوريا.  يف  اأبنائها  كل  تنقذ  رحيمة  اأم 
يف  وحلفائها  العظمى  القوى  اأن  ويتبني 
ميكن  ال  اأنه  درجة  اىل  قبيحة  العامل 
االمريكي،  الدعم  منها.  امل�ساعدة  توقع 
وقطر  ال�سعودية   – احللفاء  طريق  عن 
اىل  اال�سوليني  جميع  اأدخل   – وتركيا 
�سوريا، ودعم رو�سيا ُي�سبب جهنم يف املدن 

ال�سورية.
يرفع  اأن  على  العامل  حلث  الوقت  حان 
بدون  اإنه  القول  وميكن  �سوريا.  عن  يده 
الكبرية  ال�سالح  وكميات  – باملال  تدخل 
والتاأثري الدبلوما�سي لكل دولة عظمى – 
ميكن اأن الو�سع �سيكون اأف�سل. ومع ذلك، 
الوقت  حان  العرب.  على  يتفطر  القلب 
الذي  العربي  العامل  هو  ما  �سوؤال  لطرح 
يوجد اأمامنا االآن؟ قبل اأكرث من خم�سني 
اال�ستعمار  حكم  حتت  كان  عندما  �سنة 
كان موحدا. وبعد ذلك توجه كل واحد 
الوقت  ويف  طريقه.  يف  رويدا  رويدا 
احلايل، التيار اال�سويل اي�سا، الذي عمل 
على توحيد العرب على اأ�سا�س ديني، مل 
ينجح. بل على العك�س، اأكد على الفوارق 
هناك  طائفة.  كل  ويف  الطوائف  بني 
العربي  العامل  مع  التعاطي  اىل  حاجة 
ب�سيغته اجلديدة: كل واحد ووجع راأ�سه 
التوقعات  زادت  كلما  الأنه  به.  اخلا�س 

كلما كانت خيبة االأمل اأكرب.
هاآرت�س   2016/10/31

�سالح �سكيك
الن�ساء  ب�سيطرة  تتمثل  ظاهرة  احلديث  العامل  ي�سهد 
هذه  العظمي،  الدول  اأغلبية  يف  احلكم  �سدة  على 
ال�سيطرة مل تكن لتحدث اإال تاأكيًدا من هذه الدول على 
اأحقية املراأة ب�سغل جميع املنا�سب ال�سيادية يف الدولة.

من  كلينتون«،  »هيالري  الدميقراطية  املّر�سحة  وتقرتب 
اأكدت  االإعالم  و�سائل  فمعظم  االأبي�س،  البيت  زعامة 
اأوباما، نتيجة  اأن كلينتون هي اخلليفة املحتملة لبارك 
املناف�سة  ول�سعف  جهة،  من  الكبرية  ال�سيا�سية  خربتها 
تالحقه  الذي  ترامب«  »دونالد  اجلمهوري،  املر�سح  مع 

ف�سائح اأخالقية من جهة اأخرى.
لكن قبل جتربة كلينتون هناك جتارب اأخرى كانت وال 
�سناعة  و�سيدة  دولتها،  حربة  راأ�س   املراأة  فيها  زالت 
القرار ال�سيا�سي، بل وت�ستطيع اأن تهزم الرجل يف العديد 
التي  االأكرب  التجربة  املثال،  �سبيل  على  الق�سايا،  من 
متثلت بو�سول »اأجنيال مريكل«، اإىل حكم اأملانيا، وزعامة 
ا يف اأمريكا الالتينية، ديلما  ترييزا ماي لربيطانيا، واأي�سً
موؤخًرا،  الرئا�سة  غادرت  التي  الربازيل  رئي�سة  رو�سيف 
فرينانديز،  كري�ستينا  ال�سابقة  االأرجنتني  ورئي�سة 
زعامة  اإىل  اجلنوبية  الكورية  املراأة  لو�سول  اإ�سافة 
املراأة  و�سول  اإذن  هاي،  غيون  بارك  خالل  من  دولتها 
للحكم غري مقت�سر على االأوروبيني واإمنا حتى يف قارات 

اأخرى كاأ�سيا واالأمريكيتني.
لي�س �سعفًا بالرجال

راأى  طه،  اأبو  عالء  د.  الدولية،  العالقات  يف  اخلبري 
االأكرب  الدول  يف  احلكم  �سدة  على  الن�ساء  �سيطرة  اأن 
�سعف  اأو  الرجال  حيلة  لقلة  ذلك  يرجع  ال  العامل  يف 

املناف�سة مع املر�سحني.
للفر�س  ا�ستغاللهن  اإىل  ذلك  اأ�سباب  طه  اأبو  واأرجع 
ا�سافة  لهن،  احلزبي  والدعم  املادي،  والعن�سر  املتاحة، 

فولوج  االأف�سل،  الوجه  على  االعالم  و�سائل  ال�ستغالل 
املراأة ل�سدة احلكم يف الدول العظمى، اأمر طبيعي نتيجة 

التغريات التي �سهدها العامل موؤخًرا.
واأ�سار اإىل اأن العامل االآن يتجه نحو التغيري، فكل ال�سبل 
توؤدي اىل زيادة حترر املراأة ب�سكل كامل حتى يف بع�س 
الدول النامية، موؤكًدا اأن االأوروبيني مازالوا يعانون من 
و�سل  واإن  حتى  االأوروبية  املراأة  جتاه  انتقا�س  عقدة 

بع�سهن الأعلى الهرم ال�سيا�سي.
واإرثها  حرياتها  رغم  العظمى  »بريطانيا  وتابع: 
الت�سويت  بحق  للمراأة  �سمحت  فاإنها  التاريخي، 

واالنتخاب فقط يف العام 1956«.
جيل ن�سائي قيادي

جيل  بروز  اإن  قالت:  عودة  رهام  ال�سيا�سية  املُحلّلة 
قيادي من الن�ساء الغربيات اللواتي يتمتعن ب�سخ�سيات 
اأدى لرفع ثقة  قوية ومهارات قيادية عليا مثل مريكل، 

املواطن الغربي باأحقية و�سول املراأة لرئا�سة الدولة.
واأ�سافت، حتقيق الرفاهية لدى الدولة هو مطلب اأ�سا�سي 
ل�سكان جميع الدول الغربية، وجنحت على �سبيل املثال 
تات�سر  مارغريت  ال�سابقة  الربيطانية  الوزراء  رئي�سة 
الهدف،  هذا  حتقيق  يف  احلديدية«  »املراأة  بـ  املعروفة 
جتربة  جناح  اإىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي  هذا  وبالتايل 

املراأة ال�سيا�سية.
مراعاة اجِلّندر

الغربيات  الن�ساء  معظم  تويل  �سبب  اأن  عودة،  وتعتقد 
اإىل  باالأ�سا�س  يعود  العامل  يف  ح�سا�سة  قيادية  ملراكز 
نحو  املتجه  اجلديد  العاملي  والنظام  الدولية  ال�سيا�سة 
متكني املراأة يف كافة املجاالت والو�سول الأماكن قيادية 
دعم  مبداأ  من  وذلك  الوزراء،  رئي�س  من�سب  مثل  عليا 
وتطبيًقا  اجِلّندر،  ومراعاة  ال�سيا�سية  املراأة  حقوق 
الداعمة  املتحدة  االأمم  ومطالب  الدولية  لالتفاقات 

اأهداف االألفية لالأمم  اأهم  اأحد  للمراأة، حيث من �سمن 
على   ن�س  الذي  الثالث  البند  وحتديًدا   ،2015 املتحدة 
دور  وتعزيز  االجتماعي  النوع  ح�سب  امل�ساواة  تعزيز 

املراأة يف �سنع القرار.
املتقدمة  الدول  من  كبرًيا  عدًدا  هناك  اأن  اإىل  ولفتت 
اتفاقيات  عدة  على  ا  اأي�سً وقعت  قد  وفرن�سا  كربيطانيا 
)�سيّداو(  اتفاقية  مثل  املراأة،  بحقوق  متعلقة  دولية 
التي �سدرت عام 1979، ون�ست على الق�ساء على جميع 
اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واتفاقية احلقوق ال�سيا�سية 
اأن  على  اأكدت  والتي   ،  1952 عام  �سدرت  التي  للمراأة 
جميع  وممار�سة  العامة  املنا�سب  تقلد  اأهلية  للن�ساء 
الوطني،  الت�سريع  مبقت�سى  املن�ساأة  العامة  الوظائف 

ب�سروط امل�ساواة بينهن وبني الرجال، دون اأي متييز.
تلك  تطبيق  املتقدمة  الدول  حتاول  »لذا  وتابعت: 
العامل  لدول  قدوة  تكون  واأن  الدولية  االتفاقيات 
الثالث عن طريق دعم و�سول الن�ساء اإيل مراكز قيادية 

وللرتويج حلقوق املراأة وامل�ساواة بينها وبني الرجل«.
لتلك  الغربية  املراأة  و�سول  اأن  اإىل  عودة،  واأ�سارت 
االأحزاب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  زيادة  املن�سب يدل على 
احلقوق  دعم  �سرورة  حول  بالغرب،  الكربى  ال�سيا�سية 
الفر�سة  واإعطائها  �سيا�سًيا  ومتكينها  للمراأة  ال�سيا�سية 
ل�سنع القرار وعدم اقت�سار عملية اتخاذ القرارات على 

الرجال.
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ال����رج����ال����ي����ة! امل���ن���اف�������ص���ة  ����ص���ع���ف  اأو  ل���ل���ف���ر����س  ا�����ص����ت����غ����الل  ال�����رئ�����ا������ص�����ي..  ل���ل���ك���ر����ص���ي  ال����ن���������ص����اء  غ�������زو 

خمدرات اجلزيرة واعالم من�صور احلفني
ف�����ص��ل الأع������الم ال��ع��رب��ي يف ن��ق��ل احل��ق��ائ��ق وال��ت��خ��ل�����س م���ن ���ص��ي��ط��رة راأ������س امل���ال

الق�صبان؟ خ��ل��ف  ���ص��ن��وات   5  ” ع��اب��دي��ن  ه��وم��ا  “العربية  تق�صي  ه��ل  اجل��ن�����ص��ي��ة..  الف�صائح  ب��ع��د 

العظمى ال��ق��وى  تدخل  ع��دم  ح��ال  يف  اأف�صل  يكون  ان  املمكن  م��ن  ك��ان  واليمن  �صوريا  يف  ال��ع��رب  و�صع 

املر�سحة  م�ساعدي  كبرية   ، عابدين  هوما  تواجه 
االأمريكية،  الرئا�سة  النتخابات  الدميقراطية 
هيالري كلينتون، ماأزقا خطريا قد ينتهي بها لل�سجن 

الق�سبان. خلف  �سنوات   5
اأقرت  االأمريكية-ال�سعودية،  عابدين،  اأن  وتبني 
التحقيقات  مكتب  اإىل  �سلمت  اأنها  الق�سم  حتت 
املا�سي،  ال�سيف  اأجري  حتقيق  خالل  الفيدرايل، 
كل االأجهزة االإلكرتونية التي تعتقد اأن بها بريدا 
االأمريكية،  اخلارجية  بوزارة  خا�سا  اإلكرتونيا 
على  املا�سي  اخلمي�س  عرث  التحقيقات  مكتب  ولكن 
على  اخلارجية  بوزارة  تت�سل  التي  الر�سائل  اآالف 
زوجها  مع  عابدين  تقا�سمته  حممول  كمبيوتر 
اأنتوين ويرن،  ال�سابق،  النواب  ال�سابق ع�سو جمل�س 
ف�سيحة  تفجر  اإثر  اآب  يف  عنه  انف�سلت  والذي 

جن�سية من ف�سائحه املتكررة منذ عام 2011.
اأثناء  بال�سدفة  اجلديدة  الر�سائل  �سبط  وجاء 
اأيلول،  خالل  لويرن  طازجة  ف�سيحة  يف  التحقيق 
دون  فتاة  مع  فا�سحة  ور�سائل  فيها حوارات  تبادل 
ارتداء  املحادثات  خالل  منها  وطلب  عاما،   15 الـ 
عملية  يف  وامل�ساركة  مدر�سة،  طالبة  مالب�س 

اغت�ساب خيالية.
مكتب  عرب  القادمة  التحقيقات  وت�ستهدف 
مل  عابدين  اأن  من  التيقن  الفيدرايل  التحقيقات 
اخلارجية  وزارة  عن  ح�سا�سة  معلومات  اأي  مترر 
اأن  خا�سة  موثوقة،  غري  جهات  اإىل  االأمريكية 
تكن  مل  عنها  الك�سف  مت  التي  اجلديدة  الر�سائل 
تقرير  بح�سب  وعابدين،  كلينتون  بني  متبادلة 

ل�سحيفة “ديلي ميل”.
يف  اجلمعة،  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب  وقرر 
الربيد  ق�سية  يف  التحقيق  فتح  اإعادة  �سادم  قرار 
ح�سابا  ا�ستخدمت  والتي  لكلينتون،  االإلكرتوين 
�سري  طابع  ذات  حكومية  ر�سائل  لتبادل  خا�سا 
قبل،  من  حتقيقها  مت  التي  الق�سية  وهي  حمظور، 
تهمة  اأي  توجيه  دون  املا�سي  متوز  يف  واأغلقت 

لكلينتون.
التحقيق يف بريد  اإعادة  نتائج  النظر عن  وب�سرف 
كلينتون، فاإذا ثبت اأن عابدين كذبت حتت الق�سم، 
 5 اإىل  االأق�سى  حدها  يف  ت�سل  عقوبة  �ستواجه 

�سنوات.
حديث  يف  عابدين  قالت   ،2016 حزيران  ويف 
االأجهزة  كل  يف  بحثت  اإنها  بي�ست”  لـ”ديلي 
ا�ستخدمتها  قد  تكون  اأن  ميكن  التي  االإلكرتونية 
يف اإر�سال وا�ستقبال بريد اإلكرتوين اأثناء عملها مع 

كلينتون يف فرتة رئا�ستها لوزارة اخلارجية.
اأنها  وقتذاك  البارزة  كلينتون  م�ساعدة  واأعلنت 
االأجهزة،  تلك  كافة  عنها  الدفاع  هيئة  اإىل  �سلمت 
بالكبريي،  وهاتف  حممول  كمبيوتر  جهازا  وهي 
اأجهزتها  على  موجودة  كانت  ملفات  عن  ف�سال 
اإىل  االأجهزة  تلك  وانتهت  باملنزل.  االإلكرتونية 
التحقيق  اأثناء  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  اأيدي 

االأول يف الق�سية.
تكن  مل  باأنها  عابدين  نوهت  الحق،  وقت  ويف 
م�سوؤولة عن عملية اختيار امللفات التي مت ت�سليمها 
اأنها  مو�سحة  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب  اإىل 
امللفات  كافة  انتقاء  عنها  الدفاع  هيئة  من  طلبت 
ذات ال�سلة بوزارة اخلارجية وت�سليمها اإىل اجلهات 

التي تتوىل التحقيق.
بثقة  حتظى  التي  كلينتون،  م�ساعدة  واأو�سحت 

املر�سحة الدميقراطية الكاملة، اأن اأغلب مرا�سالتها 
الر�سمية اأثناء عملها يف وزارة اخلارجية كانت عرب 
جهاز الكمبيوتر اخلا�س بالوزارة، وهاتف بالكبريي 

م�سفر.
ح�سابا  ت�ستخدم  كانت  اأحيانا  اأنها  اأقرت  اأنها  غري 
اخلارجية،  وزارة  مرا�سالت  يف  بكلينتون  خا�سا 
ا�سم  عنها  الدفاع  هيئة  �سلمت  اأنها  مو�سحة 
امل�ستخدم وكلمة ال�سر لفح�سه بالكامل. وقالت يف 
يتم  حتى  بو�سعها  ما  فعلت  اإنها  �سابقة  ت�سريحات 

العمل باالأ�سلوب ال�سحيح.
ومن جانبه، اأكد مدير احلملة االنتخابية لكلينتون، 
لـ”ديلي ميل”، ، على  جون بودي�ستا، يف ت�سريحات 

الدعم الكامل لعابدين يف االأزمة التي متر بها.
وقال اإنها تعاونت متاما مع املحققني، وتوا�سلت معهم 
ل�ساعات طويلة، و�سلمت اإىل هيئة الدفاع عنها كل 
ما ميكن اأن يكون له �سلة بالتحقيقات، وهو ما �ُسلم 

بدوره اإىل املحققني ووزارة اخلارجية االأمريكية.

 من يدفع اأجر العازف يحدد اللحن مثل غربي �سهري طبقته 
�سي  والبي بي  فلكها كالعربية  قناة اجلزيرة ومن يدور يف 

العربية وغريها بحذافريه
بقرار  اغلقت  �سيا�سي  بقرار  ان�سئت  التي  مثال  فاجلزيرة    
الذي  النامو�س  �ساعق  دور  بجدراة  لعبت  اي�سا  �سيا�سي 
يف   ) ال�ساوي  خالد   ( اخليال  ر�سدي  العميد  عنه  حدثنا 
كم   ( اي�سا  اجلزيزة  ا�سم  يحمل  القدر  ل�سخرية  ويا  فيلم 
كان �سريف عرفة موافقا يف اختيار اال�سم وربطه بامل�سمون 
لعب  طارق)  النقيب  اخته  لزوج  اخليال  ر�سدي  قال  حيث 

دوره حممود عبد املغني (
من�سور   ( خمدرات  تاجر  اأكرب  مع  التعاون  �سبب  �سرحا 
والتكفرييني  باالرهابني  ملي  كان  ال�سعيد  ان   ) احلفني 
علي  ليجروؤ  ال�سرطة  رجال  يكن  ومل  ال�سالح  وجتار 
اأرا�سهم لكن  او الدخول ايل  مواجهتهم وال حتي معرفتهم 
االقل  علي  ذلك  ي�ستطيعوا  من�سور  اأمثال  الع�سابات  رجال 
للحفاظ علي اماكن نفوذهم و�سطوتهم لذلك اأطلقوا العنان 

لتجار املخدرات ليعرفوا كيف يتعاملوا مع كل هذا.
مع  العاملية  املخابرات  اجهزة  بال�سبط  فعلته  ما  وهذا 
اجلزيرة  قناة  با�ستخدام  خا�سة   وامل�سريني  عامة  العرب 
منذ انطالقها يف نوفمري من عام1996وعلي مدي ما يقرب 
االأول من  بالفعل يف  اأحتفلت اجلزيرة   ( من ع�سرين عاما 

نوفمرب2016 بعيد اأنطالقها الع�سرين (
هل تريد ان تفهم فهم القاعدة ار�سل لهم مر�سل اجلزيرة

ر�سائلهم  ان�سر  االرهاب  تهمة  بالعرب  تل�سق  ان  تريد  هل 
عرب قناة اجلزيرة

بتفجريات  نف�سه  الدن  بن  ا�سامة  يعرتف  ان  تريد  هل 
من  االول  بال�سف  مذيع  له  ار�سل  �ستمرب  من  ع�سر  احلادي 

قناة اجلزيرة.
هل تريد ان تقب�س علي خالد �سيخ حممد اوهمه باحلديث 

ايل قناة اجلزيرة .
قناة  ايل  ات�ساله  تتبع  الرنتي�سي  تغتال  ان  تريد  هل 

اجلزيرة.
لقناة  حديثه  ان�سر  ملر�سي  التخابر  تهمة  اثبات  تريد  هل 

اجلزيرة.
واالمثلة كثرية.

؟  ال�سلفيني  عن  وماذا  ؟  امل�سلمني  االخوان  عن  وماذا 
والداع�سيني ؟ وجبهة الن�سرة ؟ واالبربليني؟

ال احد ميلك مقاومة �سحر الظهور علي اجلزيرة.
فاجلزيرة هي التي و�سعت قطر علي اخلريطة وعن نف�سي 
من  عاما  ع�سر  احد  ق�سيت  انني  رغم  قطر  اعرف  اكن  مل 

يف  دولة  وارخ�س  اخر  انها  �سوي  العربي  عمري يف اخلليج 
بنك احلظ.

ونه�ست  عا�سرت  بال�سعودية  وجودي  اثناء  باملنا�سبة   (
قناة  يف  باالعالن  تقوم  التي  ال�سركات  ملقاطعة  حمالت 
اجلزيرة  بان  ال�سعودية  يف  العلم  اهل  بع�س  الن  اجلزيرة 

تخدم م�سالح اأعداء االأ�سالم(
عن  دوما  تتحدث  كقناة  اجلزيرة  ان  بالذكر  اجلدير 
حرية االعالم بينما قطر كدولة ال توجد بها حرية وال 
كرة  نوداي  م�ستوي  علي  حتي  انتخابات  وال  دميقراطية 

القدم .
وجهة  من  اجلزيرة  اعالميو  اف�سل  ان  بالذكر  واجلدير 
نظري وهو االعالمي ي�سري فودة قد ترك قناة اجلزيرة 
برناجمه  من  حلقة  ملنعها  حيادتها  عدم  اكت�سف  عندما 
�سري للغاية عن ا�ستخدام االطفال الغري ادمي يف �سباقات 

اخليول العربية اخلا�سة بامراء قطر.
واالمر املثري للريبة انه مل ي�سري احد جمرد اال�سارة با�سبع 
م�سر  مبا�سر  املبا�سر عن اغالق اجلزيرة  للم�سئول  االتهام 
عرب  احلكم  �سدة  ايل  جاء  والذي  متيم  ال�ساب  االمري  وهو 
انقالبيان ناعمان من والده علي جده ومنه هو �سخ�سيا علي 

والده.
فانني  رجعي  باثر  احلكمة  ادعاء  احب  ال  انني  وحيث 
خدعوا  من  اأكرث  من  انني  القاري  عزيزي  لك  اعرتف 

باجلزيرة
بعد  االثارة  من  يتوقف  ان  كاد  قلبي  ان  تعرف  ان  يكفي 
 2002 انتهاء احللقة الثانية من برنامج �سري للغاية عام 

كان يتعر�س الطريق لغزوة منهاتن
ويكفي ان تعلم انني كنت اأ�سعر بالتعاطف مع تي�سري علواين 
قب�س  الذي  احلاج  ول�سامي  ا�سبانيا  يف  عليه  قب�س  الذي 
عليه وو�سع يف جوانتما وانني ال ان�سي يوم 8 ابريل 2003 
حني قتل مرا�سل اجلزيرة يف العراق طارق ايوب كانت تلك 

هي اول مرة يف حياتي ابكي علي �سخ�س ال اعرفه.
كما ان احد معاريف واحد اف�سل ال�سخ�سيات التي عرفتها يف 
حياتي علي االطالق ا�ست�سهد يف رابعة هو يحاول ان يحمي 
والقد�س  احلوار  قناة  ايل  تبعث  كانت  التي  البث  �سيارات 

التي كانت اجلزيرة تنقل عنها.
كنت مثلي اي �ساب حامل يف الوطن العربي احلم باحلرية  
امل�سرح ملدة دقائق  التمثيل علي  املطلقة ال حرية  احلرية 
يتم بعدها اغالق ال�ستار ويتم خاللها التحكم يف تواجههتي 

بخيوط ال ومل ارها .
يل  �سك  بال  �سدمة  م�سر  مبا�سر  اجلزيرة  اغالق  كان  لقد 

تلك  – لكن  ال�سدمة  حتت  مازالت  االن  – وحتي  �سخ�سيا 
ال�سدمة انارت يل الطريق كي اري اخليوط الدقيقة التي 
جزء  نحن  كن  التي  الدمي  تلك  الدمي  حمركي  بها  مي�سك 

منها.
وقبل ان يتهمني احد بالتحامل علي قطر واجلزيرة اريد 
او  حياتها  تعد  مل  امرا  فعلت  اجلزيرة  ادراة  ان  او�سح  ان 

حياتنا بعده مثل قبله
كاخلطاأ القاتل ملن�سور احلفني يف فيلم اجلزيرة 2 ب�سمحه 
ثمة  ومن  اجلزيرة  يف  والتملك  والعي�س  بالنزول  للرحالة 

ال�سيطرة عليها .
ولو فتحت اجلزيرة غدا او بعد غد وقالوا تلك ال�سعارات 
اعرتايف  اكرر   – احلمقي  غري  املا�سي  يف  ي�سدقها  مل  التي 
انني كنت احد هوالء – ك منرب من ال منرب له و�سوت من ال 
�سوت له فال اعتقد انها �ستلقي نف�س امل�سداقية واالهتمام 
وبالفعل تراجع االهتمام بقناة اجلوير عاملية مما ادي ايل 

اغالق اجلزيرة امريكا بعد خ�سائرها الفادحة
فحتي  تخونه  النها  زوجها  طلقها  التي  الزوجة  مثل  مثلها 
بينهم  �سئ  �سيبقي  االوالد  ب�سبب  ع�سمته  ايل  اعادها  لو 

مك�سورا ايل االبد
اما حديث املربارات وال�سغوط ولغة امل�سالح وانها يا عيني  
ات�سغط عليها وقررت الت�سحية لفتح معرب رفح. فكل هذا 
كي  اخلائنة  للمراأة  االعذار  ايجاد  خانة  يف  ي�سب  امنا 
تنام يف �سرير رجل اخر دون ان ت�سعر او ي�سعر من حولها 

بالذنب.
فالواقع  اجلزيرة  ف�سل  نن�سي  ان  يجب  ال  اننا  حديث  اما 
يقول ان اجلزيرة ملا تكن تفكر ا�سال يف م�سلحتنا لكن كان 
م�سداقية  عن  لنف�سها  تبحث  ان  االول  املقام  يف  يعيناها 
ال�سرق  يف  جتارية  عالمة  ا�سهر  ا�سحاب  حتي  وا�سم 
�سبب  �سعر االعالنات علي االطالق )  االو�سط واالغلي يف 

للعمل  ت�سريح  لديها  لي�س  انه  املعلن  اجلزيرة  قناة  اعالق 
باالرا�سي امل�سرية م�سدقا لقول بهلونات االعالم والق�ساء 
امل�سري ( بينما اجلزيرة مل متلك ت�سريح للعمل يف �سوريا 
والعراق وارا�سي ال�سلطة وال�سعودية ويف احد حلقات �سري 
ت�سريح  اي  بدون  احلدود  عرب  للعراق  الت�سلل  مت  للغاية 

لكنها م�سلحة القناة ويراداتها.
اجلزيرة  ادراة  عن  هو  حديثي  اجلميع  يفرق  ان  وارجو 
ولي�س العاملني فيها من مذيعني واطقم فنية علي االطالق 

فاين احب معظمهم علي امل�ستوي ال�سخ�سي
ايل  دافئة  عالقات  وبينا  مرا�سليهم   ب�سداقة  وات�سرف 

اق�سي حد .
ولالعالمي ال�سهري حافظ املرازي والذي كان يقدم برنامج 
من وا�سنطن يف قناة اجلزيرة ق�سة �سهري حتدث عن جتربة 
هل يوثر متويل االعالم علي حريته وحتدث عن جتربته 
لقناعة  الو�سول  ومت  بحث  عمل  مت  حيث  �سي  بي  البي  يف 
انه حتي امللكة اليزالبيث ال متلك ان تغري �سطرا واحد من 
ن�سرة اخبار يقراأها مذيع وانه ميكن لالعالم بكل �سهولة ان 

ينتقد امللكة واال�سرة احلاكمة يف بريطانيا
مت  اجلزيرة  يف  التجربة  بنف�س  طلب  عندما  بينما 
�سال  العربية  ف�سائية  ايل  انتقاله  وعند  عنه  اال�ستغانة 
�سوال يف برناجمه علي الهواء هل ميكن للعربية التي متول 
برا�س مال �سعودي انتقاد امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز فتم 

اعفاوؤه واال�ستغناء عنه ومل يظهر بعدها علي العربية .
م�ساف  ايل  الو�سول  قبل  االن  نواجهه  الذي  والتحدي 
الدول املحرتم هل ت�سطيع امة اقرا وامرهم �سوري بينهم 
بالتمويل  متاثر  غري  حرا  اعالم  لهم  يكون  ان  عني  وبلغوا 

وال يتم فيه حتديد اللحن بوا�سطة من يدفع اجر العازف 
فلنتظر  .. ولرني

اأحمد مراد



يحيى ال�سامي
ال�سايلة  رقابة  موقع  على  اليمنية  القوات  �سيطرت 
اأحد  وهو  ع�سري،  منطقة  يف  ال�سعودي  الع�سكري 
املواقع الرقابية الواقعة على اأطراف ظهران ع�سري.
املقاتلون  فّجر  الع�سكرية،  املواجهات  انتهاء  وعقب 
اجلبلي،  املوقع  اأعلى  الواقع  الرقابة  برج  اليمنيون 
التي  والذخائر  االأ�سلحة  من  كميات  على  وح�سلوا 
الثكنات  ويف  املوقع،  يف  ال�سعوديون  اجلنود  خّلفها 

املح�سنة املنت�سرة يف حميط الربج.
وجاءت هذه العملية �سمن �سل�سلة عمليات ع�سكرية 
ع�سرات  على  امل�سرتكة  اليمنية  القوات  ُتنّفذها 
اإذ  االأهداف الع�سكرية ال�سعودية يف منطقة ع�سري، 
ا�ستطالع  اإ�سقاط طائرة  اأعلن م�سدر ع�سكري ميني 
الواقعة على اخلط  �سماء منطقة علب  �سعودية يف 
جنود  ثالثة  قتل  كذلك  البلدين،  بني  احلدودي 
�سعوديني يف موقع املجازة �سرق ع�سري اإثر ا�ستهداف 
وكذلك،  تدمريها.  اإىل  اأدى  ما  الع�سكرية،  اآليتهم 
ع�سكري  موقع  يوجد  حيث  �سله،  منطقة  �سهدت 
�سعودية،  ع�سكرية  اآليات  ثالث  اإحراق  �سعودي، 
ومعها خمزن اأ�سلحة. و�سجل خالل اليومني املا�سيني 
ينفذها  التي  القن�س  عمليات  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا 
عنا�سر  من  ت�سعة  قن�سًا  قتل  اإذ  مينيون،  قّنا�سة 
اجلي�س ال�سعودي يف مواقع ع�سكرية متفرقة )موقع 
اخلوبة،  يف  واملعنق  الفري�سة  وموقع  ع�سري،  امللطة 

وموقع الطلعة يف جنران(.
القوة  جنحت  الع�سكري،  الت�سعيد  �سياق  ويف 

حواىل  اإحراق  يف  اليمنية  واملدفعية  ال�ساروخية 
يف  ال�سعودي  للجي�س  تابعة  اأ�سلحة  خمازن  خم�سة 
اأن  ميدانية  م�سادر  واأكدت  وع�سري.  جنران  من  كل 
الر�سد  لوحدة  تابعة  متخ�س�سة  ت�سكيالت  فرق 
باأماكن  قائمة  دوري  ب�سكل  ُتقدم  واال�ستطالع 
اأ�سلحتهم،  وخمازن  ال�سعوديني  اجلنود  جتمعات 
وحتركاتهم.  امل�ستحدثة  مواقعهم  اإىل  اإ�سافة 
ال�سعودي يف  ر�سد اجلي�س  اأن عمليات  امل�سدر  وتابع 
ُتقل�س  امليدان  يف  امل�ستحدثة  وتغيرياته  حتركاته 
املدفعية  ال�سربات  يف  اخلطاأ  هام�س  من  كثريًا 
اليمنية،  القوات  يوميًا  تنفذها  التي  وال�ساروخية 
اجلي�س  �سفوف  يف  اخل�سائر  حجم  من  وتزيد 

اإىل  امل�سدر  واأ�سار  الع�سكري.  وعتاده  ال�سعودي 
على  ومراهنته  ال�سعودي  اجلي�س  اعتماد  زيادة 
التحكم  على  القدرة  فقدانه  نتيجة  الطريان  �سالح 
يف م�سار العمليات على االأر�س وت�سييق اخلناق اأكرث 
موؤكدًا  وتنقالتهم،  عنا�سره  حتركات  هام�س  على 
ع�سرات  ا�ستهداف  االأخري  االأ�سبوع  خالل  مت  اأنه 
ال�سعوديني. وكان م�سدر  التابعة للجنود  التجمعات 
ع�سكري ميني قد اأكد ا�ستعال النريان داخل مع�سكر 
عني الثورين يف ع�سري بعد ا�ستهدافه من قبل �سالح 
�سيارات  مبا�سرة  اإىل  م�سريًا  اليمنية،  املدفعية 
ممن  ال�سعوديني  للجنود  اإجالء  عمليات  االإ�سعاف 

اأ�سيبوا نتيجة ال�سربة.

اللبناين مي�سال عون  الرئي�س  – كلف  )اأ ف ب(  ـ   بريوت 
ت�سكيل  احلريري  �سعد  اال�سبق  الوزراء  رئي�س  اخلمي�س 
احلكومة اجلديدة يف بلد يعي�س انق�سامات �سيا�سية حادة 
خ�سو�سا  ملهمته  تنفيذه  امام  عائقا  تقف  ان  �ساأنها  من 

لناحية اخل�سومة الطويلة مع حزب اهلل.
وجاء تكليف احلريري )46 عاما( يف اطار ت�سوية وافقت 
وت�سمنت  لبنان  يف  ال�سيا�سية  االطراف  غالبية  عليها 
لت�سكيل  احلريري  وت�سمية  للبالد  رئي�سا  عون  انتخاب 
ع�سر  منذ  عون  حلفاء  ابرز  اهلل،  حزب  ان  اال  احلكومة. 

�سنوات، فكان ابرز املمتنعني عن ت�سمية احلريري.
و�سيواجه احلريري مهمة �سعبة لت�سكيل احلكومة ب�سبب 
ال�سلطة  يف  املت�ساربة  امل�سالح  ذات  املكونات  جتان�س  عدم 
يف املرحلة املقبلة و�سط انق�سامات �سيا�سة حادة داخلية 
يرى  ما  وفق  حتديدا،  ال�سوري  النزاع  وحول  وخارجية، 

حمللون.
يومي  االثنني،  انتخب  الذي  اللبناين  الرئي�س  واجرى 
عليها  ين�س  ملزمة  نيابية  ا�ست�سارات  واخلمي�س  االربعاء 
احلكومة  رئي�س  يف  النواب  راأي  على  للوقوف  الد�ستور 

اجلديد.
بيانا  �سقري  انطوان  اجلمهورية  رئا�سة  عام  مدير  وتال 
�سادرا عن رئا�سة اجلمهورية جاء فيه “ا�ستدعى فخامة 
الرئي�س عند ال�ساعة الـ12 من ظهر اليوم دولة الرئي�س 

�سعد الدين احلريري لتكليفه ت�سكيل احلكومة”.
الق�سر  يف  ق�سرية  كلمة  يف  احلريري  �سكر  تكليفه،  واثر 
الرئا�سي كافة الكتل النيابية “مبا فيها تلك التي امتنعت 

عن ت�سميتي”.
لل�سروع  االآن  اتطلع  “انني  املكلف  احلكومة  رئي�س  وقال 
تتخطى  وطني  وفاق  حكومة  لت�سكيل  اال�ست�سارات  يف 

االنق�سام ال�سيا�سي” ب�سكل �سريع.
العمل  يف  �سريعا  ن�سرع  اأن  علينا  اللبنانيني  “حق  وا�ساف 
ونح�سن  حوله  من  امل�ستعلة  النريان  من  وطننا  لنحمي 
مواجهة  م�ستلزمات  له  ونوفر  االإرهاب  وجه  يف  مناعته 
اأعباء النزوح” يف ا�سارة اىل اكرث من مليون �سوري جلاأوا 

اىل لبنان منذ بدء النزاع يف بالدهم يف 2011.
 ،128 املجل�س  اع�ساء  )عدد   126 من  نائبا   112 و�سمى 
مقعده  ترك  وعون  ا�سهر،  منذ  ا�ستقال  نائب  هناك  لكن 
النيابي بعد انتخابه( احلريري لرئا�سة احلكومة، وفق ما 

افادت الوكالة الوطنية لالعالم الر�سمية.
ويعد ت�سكيل احلكومة يف لبنان مهمة �سعبة جدا واحيانا 
تتطلب وقت طويال ت�سل احيانا اىل ع�سرة ا�سهر. وعادة 
الوزارات  توزيع  على  ال�سيا�سية  االطراف  تختلف  ما 
واملالية(  والدفاع  والداخلية  )اخلارجية  ال�سيادية 
رئي�س  قال  ما  وفق  بينها،  ما  يف  لتق�سيمها  وقتا  وحتتاج 
بريوت  يف  االمريكية  اجلامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم 

هالل خ�سان لفران�س بر�س.
االقوى” – وايران  اهلل  – “حزب 

رئا�سة  احلريري  فيها  يتوىل  التي  الثانية  املرة  وهي 
حني  و2011   2009 بني  االوىل  املرة  وكانت  احلكومة. 
االطراف  معظم  �سمت  وطنية  وحدة  حكومة  تراأ�س 
راأ�سهم  وعلى  وحلفاوؤه  اهلل  حزب  واأ�سقطها  اللبنانيني، 

مي�سال عون ب�سحب وزرائهم منها.
رئي�س  والده  اغتيال  اثر  ال�سيا�سة،  معرتك  دخوله  ومنذ 
العام  يف  احلريري  رفيق  امللياردير  اال�سبق  احلكومة 
2005، وجد �سعد احلريري نف�سه يف مواجهة خ�سم قوي 

التي  دم�سق  حليف  ال�سيعي  احلزب  اهلل،  بحزب  متمثل 
يتهمها بالوقوف وراء اغتيال والده.

بينه  التوتر  ت�ساعد   ،2011 يف  حكومته  اإ�سقاط  وبعد 
�سوريا  يف  االخري  تدخل  خلفية  على  اهلل  حزب  وبني 
وقتاله اىل جانب نظام الرئي�س ب�سار اال�سد الذي ي�سفه 

بـ”القاتل”.
ان  هو  احلريري  امام  حتدي  “اول  ان  خ�سان  واعترب 
يت�سمن بيانه الوزاري املقاومة )التي يقودها حزب اهلل( 
مل�ساركة  الراف�س  فجمهوره  اال�سرائيلي،  االحتالل  �سد 

حزب اهلل يف احلرب يف �سوريا لن يتقبل ذلك”.
االأو�سط مهى يحيى  لل�سرق  كارنيغي  وكتبت مديرة مركز 
احدها  عدة  “مطبات”  �سيواجه  احلريري  ان  ايام  قبل 
عليه  يتعنّي  الذي  الوزاري  بيانها  احلكومة  ت�سيغ  “حني 
اأن ُيبدي توافقًا حيال م�سائل وطنّية مهّمة، من بينها دور 
املكلفة  الدولية”  املحكمة  ومتويل  �سوريا  يف  اهلل  حزب 
اإمكانية احتواء  اإىل  “باالإ�سافة  والده  اغتيال  النظر يف 

خطاب احلزب )حزب اهلل( العدائي �سّد ال�سعودّية”.

حزب  لكن   ،2009 يف  بلبنان  اخلا�سة  املحكمة  وان�سئت 
ا�سرائيلية  “اداة  انها  معتربا  معها  تعاون  اي  رف�س  اهلل 
الذين  املتهمني  ت�سليمها  ورف�س  ال�ستهدافه”.  امريكية 
دولية،  توقيف  مذكرات   2011 العام  يف  بحقهم  �سدرت 

نافيا اي عالقة له باالعتداء.
لديه  بات  اذ  مهمة  �سيا�سية  مرحلة  اليوم  لبنان  ودخل 
رئي�س للجمهورية، حليف حلزب اهلل الذي تدعمه ايران 

فيما �سرياأ�س حكومته احلريري، حليف ال�سعودية.
وبح�سب خ�سان فان “اجلو ال�سائد حاليا هو ان حزب اهلل 

وايران هما امل�ستفيدان”.
رئا�سة  من�سب  يف  ال�سغور  من  ون�سف  عامني  وطوال 
اجلمهورية، رف�س حزب اهلل امل�ساركة يف جل�سات انتخاب 
الذي  االمر  ا�سم،  على  التوافق  �سرورة  على  م�سرا  رئي�س 

ح�سل اخريا بدعم احلريري لعون، مر�سح احلزب.
ال�سعودية  اما  لبنان  يف  االقوى  “ايران  خ�سان  وا�ساف 
فغائبة متاما الن لبنان لي�س مهما ا�سرتاتيجيا يف املنطقة. 
مراآة  �سوى  لي�س  لبنان  العراق،  وثم  واليمن  االهم  �سوريا 

تعك�س ما يح�سل يف املنطقة”.
امام  خيار  وال  كثريا،  �سيطول  �سوريا  يف  “الو�سع  وتابع 
عون واحلريري اال ان ير�سيا مبا يريده حزب اهلل. فمن 
على  االقوى  اهلل  حزب  يبقى  ا�سافية،  معطيات  اي  دون 

ال�ساحة”.
“الو�سع يف لبنان لن يتغري كثريا و�سيبقى  وباخت�سار فان 

مهتزا”، وفق خ�سان.
اما حاكم م�سر لبنان ريا�س �سالمة فبدا اكرث تفاوؤال ازاء 

التغيريات ال�سيا�سية يف البالد.
وقال خالل موؤمتر للم�سارف يف بريوت ان “انتخاب مي�سال 
عون �سيعيد احلركة الطبيعية للموؤ�س�سات الد�ستورية، ما 

يعني زيادة الثقة يف االقت�ساد”.
“جذب  على  قوله،  وفق  ف�سي�ساعد،  احلكومة  ت�سكيل  اما 
ال�سوري  الوجود  تكاليف  وتخفيف  االجنبية  امل�ساعدات 
يف لبنان، والتي نقدرها بخم�سة يف املئة من الناجت املحلي 

االجمايل”.

نادين �سلق
ب�سرف النظر عن نتيجة اأي انتخابات رئا�سية منذ اإن�ساء 
متغرّيًا،  يبدو  �سيء  كل  فاإن  اليوم،  اإىل  املتحدة  الواليات 
اإىل  و�سواًل  املوؤثرة،  بالظروف  مرورًا  املر�سحني  من  بدءًا 
اآراء الناخبني، فيما الثابت الوحيد هو املال، الذي يبقى 
ع�سيًا على اأي قيود، لدرجة اأنه ميكن تغيري قواعد اللعبة 

من اأجل تاأكيد حريته.
قبل اأيام، اأُعِلن اأن حملة املر�سحة الدميوقراطية حققت 
يف  عليها  ح�سلت  التي  االأموال  حيث  من  قيا�سيًا  رقمًا 
مليار   1.3 حازت  التقديرات،  فوفق  االنتخابي.  �سباقها 
دوالر، بينما ح�سل املر�سح اجلمهوري دونالد ترامب على 
اأن  تعني  قد  فهي  هنا،  تتكلم  االأرقام  دوالر.  مليون   795
الرئي�س االأمريكي ي�سل عرب االأ�سوات الناخبة، وعرب رنني 
العملة )اإال اإذا قلب دونالد ترامب، وخطابه، املعادالت(.

وبتف�سيل هذه االأرقام، يتبنّي اأن اأثرياء الواليات املتحدة 
واأ�سحاب ال�سركات الكربى يريدون اأن تكون كلينتون هي 

مليون   556 على  االأخرية  هذه  ح�سلت  فقد  الرئي�سة. 
احلزب  طريق  من  ح�سلت  فيما  حملتها،  طريق  من  دوالر 
على  امل�سرتكة  التربعات  جمع  وجلان  الدميوقراطي 
ما  اأو  ال�سيا�سية  اللجان  عرب  اأما  دوالر،  مليون   544.4
مليون   188 على  ح�سلت  فقد   ،Super Pacs بـ  يعرف 

دوالر.
مليون   248.3 على  حملته  ح�سلت  جهته،  من  ترامب 
التربعات  وجلان  احلزب  طريق  من  و�سله  بينما  دوالر، 
امل�سرتكة 486.7 مليون دوالر، وعرب جلان العمل ال�سيا�سي 

دوالر. مليون   60.1
وملن ال يعرف ما هي جلان العمل ال�سيا�سي، فقد دخل هذا 
امل�سطلح على القامو�س الد�ستوري االأمريكي، بهدف اإعطاء 
التمويل ال�سيا�سي �سفة ر�سمية حتت �سندوق دعم حلملة 
مر�سح معنّي. اإال اأن هذا امل�سطلح وغريه من التعديالت على 
اأوجدت  اليوم،  اإىل   1971 عام  منذ  االنتخابي،  القانون 
الرئا�سية  احلمالت  تتجاوز  اأن  خاللها  من  ميكن  و�سائل 

القيود املفرو�سة، فيما مُتّكن اجلهات املانحة من االلتفاف 
العمل  جلان  اأو  لالأحزاب،  االأموال  بتقدمي  القانون،  على 

ال�سيا�سي ولي�س اإىل املر�سحني مبا�سرة.
ال�سيا�سي  التمويل  كفة  رّجحت  احلايل،  اال�ستحقاق  ويف 
اأثرياء  اأ�سماء  ذلك  يف  اأ�سهمت  وقد  كلينتون.  هيالري 
تداولها االإعالم االأمريكي، يف خالل االأ�سهر املا�سية. ومن 

هوؤالء:
هو  دوالر.  مليون   67.3 )منح(  �سيتري:  توما�س   .1
ي�سمى  ملا  �سابق  ومدير  البيئة،  حلماية  منا�سر  مليادير 
يف  لكلينتون  دعمه  اأعلن  وقد  اال�ستثمار«،  »�سناديق 
بداية حزيران، ا�ستكمااًل لعالقة طويلة االأمد مع عائلة 

كلينتون.
مليون دوالر. قطب   52.7 اأدل�سون:  و�سيلدون  2. مرييام 
كانا  االأمريكي،  االإعالم  ي�سميان يف  الكازينو وزوجته كما 
متاأخرين  ودخال   ،2012 عام  حلملة  املمولني  اأبرز  من 
ال�سيوخ  ملجل�س  االنتخابات  بتمويل  العام  هذا  حملة  اإىل 
تافهة  ن�سبة  منحا  فيما  دوالر،  مليون   20 مببلغ  وحده 
ملوقع  تقرير  وفق  دوالر،  ماليني   5 اإىل  ت�سل  لرتامب 

»بلومربغ«.
ما  مدير  هو  دوالر.  مليون   39.1 �سو�سان:  دونالد   .2
اأمواله  معظم  �سّخر  وقد  اال�ستثمار«،  »�سناديق  ي�سمى 

للجان العمل ال�سيا�سي الداعمة لكلينتون.
اأحد  مالك  وهو  دوالر:  مليون   34.3 اآي�سانري:  فريد   .3
املنظومات االإعالمية، وقد بداأ هذا االأخري عمله �سحافيًا، 
وكان من اأهم املمولني حلمالت احلزب الدميوقراطي منذ 
عام 1990. و�سفته �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« باأنه ممول 
وملر�سحي  لكلينتون  الداعمة  ال�سيا�سي  العمل  للجان  كبري 

احلزب النتخابات الكونغر�س.
�سركات  اإحدى  مدير  مليونًا.   21.2 مر�سر:  روبرت   .4
الداعمة  اللجان  مّول  قد  كان  الكربى،  التكنولوجيا 
االنتخابات  خالل  يف  كروز  تيد  اجلمهوري  احلزب  ملر�سح 
التمهيدية، اإال اأنه حاليًا ميّول جهود كلينتون االنتخابية.
ومدير  ملياردير  مليونًا.   20.1 بلومربغ:  مايكل   .5
والعمدة  بي«  ل.  »بلومربغ.  �سركة  وموؤ�س�س  تنفيذي 
اأعلن  فيما  برتامب،  ا�ستخف  نيويورك،  ملدينة  ال�سابق 
للحزب  العام  اللجنة  موؤمتر  خالل  يف  لكلينتون  دعمه 
الدميوقراطي يف متوز. هو واحد من ثمانية اأغنى رجال 
ملجلة  وفقًا  دوالر،  مليار  بـ42.5  تقدر  برثوة  العامل،  يف 

»فورب�س«.
اأبرز  من  كان  دوالر.  مليون   19.8 �سينجر:  بول   .6
روبيو  ماركو  اجلمهوري  للمر�سح  الداعمة  للجان  املمولني 
اإحدى  اأي�سًا  دعم  فيما  التمهيدية،  االنتخابات  خالل 
اأبرز اجلماعات املعار�سة لرتامب، على حّد تعبري �سحيفة 

»وا�سنطن بو�ست«.
اأحد  مدير  دوالر.  مليون   19.5 �سورو�س:  جورج   .7
ماليني   3 مببلغ  تربعت  التي  اال�ستثمار  �سناديق 
حتريك  على  تعمل  التي  ال�سيا�سية  للجان  دوالر 
واحلزب  كلينتون  مل�سلحة  البي�س،  الناخبني  اأ�سوات 

الدميوقراطي.
17.3 مليون دوالر.  8. دا�ستني مو�سكوفيتز وكاري تونا: 
ذكرت �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« اأن مو�سكوفيتز وزوجته 
قادمان جديدان اإىل عامل املمولني ال�سيا�سيني. واأو�سحت 
قّدم  »فاي�سبوك«،  ملوقع  امل�ساعد  املوؤ�س�س  مو�سكوفيتز  اأن 
الداعمة  االأ�سا�سية  ال�سيا�سية  للجان  طائلة  اأموااًل 

لهيالري كلينتون.
قطب  وهو  دوالر.  مليون   13.5 �سابان:  حاييم   .9
معروف  اليهود،  امل�سريني  من  لعائلة  مولود  اإعالمي، 
اأن  اأكد  قد  وكان  للدميوقراطيني.  التاريخي  بدعمه 

احتمال فوز ترامب يعد كارثيًا الإ�سرائيل.
ميكن اإ�سافة تف�سيل اآخر يقف وراء اإعالء �ساأن كلينتون 
على ترامب يف التمويل ال�سيا�سي، ومنها ما كانت قد ذكرته 
�سحيفة »وا�سنطن بو�ست«، ال�سهر املا�سي، عن اأن جمعيات 
11 مليون دوالر لكلينتون، منذ �سهر متوز  ال�سغط قدمت 
)اأي منذ اإعالن الرت�سيح الر�سمي( حتى �سهر اأيلول، فيما 

مل يح�سل ترامب على »قر�س واحد« يف الفرتة ذاتها.
مطّولة  عرب  املال،  هذا  دور  اخت�سار  ميكن  املح�سلة،  يف 
كتبها مايكل مونيتا موؤ�س�س »وول باك«، وهي جمعية تدعو 
اإىل اإدراج قيود على املال ال�سيا�سي. ويرى مونيتا اأّن هذا 

التمويل يكّر�س اأمرين:
اإىل  بالدخول  للمال  ُي�سمح  عندما  اإنه  اأي  *الهيمنة: 
اأو  توؤّثر  اأن  وال�سركات  االأعمال  رجال  ميكن  ال�سيا�سة، 
تنال ال�سيطرة على ال�سيا�سيني، بينما يتمكن هوؤالء الذين 
اأجل  من  معّينة،  �سيا�سة  االأموال من ترجيح دفة  ميلكون 
اال�ستفادة اقت�ساديًا، اأو احل�سول على املزيد من ال�سلطة 

�سمن املجتمع.
جتعل  عدة  مواقف  اإىل  مونيتا  ي�سري  *املح�سوبية: 
احتمال  هناك  لذا  الأفراد،  مدينني  ال�سيا�سيني  املر�سحني 
بينها  )من  خدمات  اإمرار  من  هوؤالء  يتمكن  اأن  يف  كبري 
التعيينات ال�سيا�سية واملواقف(. وتتجلى اأي�سًا املح�سوبية 
ال�سيا�سية يف توزيع املنا�سب احلكومية والعقود للمف�سلني.
من  الناجت  الف�ساد  من  تاريخ  اإىل  ي�سري  العر�س  هذا  لعّل 
االأمريكية«،  »الرئا�سيات  م�سمار  ال�سيا�سي  املال  دخول 
والداعم...  املر�سح  بني  م�سالح  بتبادل  ذلك  لينعك�س 

فاالثنان يح�سالن على ال�سلطة يف النهاية.
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ه����ي����الري ك���ل���ي���ن���ت���ون اآخ�������ر اآم��������ال ال�������ص���ع���ودي���ة

ال�صعودية داخ��ل  عملياتها  ت�صّعد  اليمنية  ال��ق��وات 

النا�سرة- من زهري اأندراو�س:
واملُخّت�سني  املُ�ست�سرقني  بوا�سطة  اأبيب،  تل  ُتوا�سل 
بالوطن العربّي ومراكز االأبحاث يف تل اأبيب، ُتوا�سل 
اجلديدة  الرو�سّية  ال�سيا�سة  غور  ل�سرب  حُماوالتها 
التّدخل  عقب  وحتديًدا  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف 
حليفتها  لن�سرة  الرو�سّي  وال�سيا�سّي  الع�سكرّي 

االإ�سرتاتيجّية �سورّية.
يعقوف  االحتياط،  يف  اجلرنال  ال�سياق،  هذا  ويف 
القومّي  االأمن  ملجل�س  ال�سابق  الرئي�س  عميدرور، 
“بيغن- مركز  ن�سره  جديٍد،  بحٍث  يف  االإ�سرائيلّي، 
قال  اأبيب،  بتل  االإ�سرتاتيجّية  للدرا�سات  ال�سادات” 
اإّن رو�سيا خالًفا الأمريكا ال ترتك حلفائها، و�سّدّد على 
لت اإليها تل اأبيب مع مو�سكو ب�ساأن  اأّن االآلية التي تو�سّ
ال�سورّية  االأجواء  يف  االإ�سرائيلّي  اجلّو  �سالح  ن�ساط 
ترتيًبا  بْل  التن�سيق،  اتفاق  حتى  وال  حتالًفا،  لي�ست 

ا بهدف منع وقوع حوادث. تقنيًّ
واأو�سح اأّنه ال ينبغي املبالغة يف االأهمية الدبلوما�سّية 
على  اأّنه  كما  ُم�سلحٍة،  �سراعات  ن�سوب  منع  الآلية 
باأّنهم  الرو�س  على  االآمال  عقد  عدم  العربّية  الدولة 
�سّد  واإيران  اهلل  حزب  عمليات  من  باحلّد  �سيقومون 

اإ�سرائيل، بح�سب تعبريه.
القناة  موقع  يف  الع�سكرّية  ال�سوؤون  حُملل  قال  واأم�س 
اأمنّية  م�سادر  عن  نقاًل  دفوري،  نري  العربّية،  الثانية 
اأو�ساط  يف  جزعا  هناك  اإّن  قال  رفيعة،  اإ�سرائيلّية 
ال�سرق  يف  الرو�سّي  الوجود  تعاظم  ب�سبب  اجلي�س 
االأ�سلحة  مع  الوجود  هذا  يوؤثر  حيث  االأو�سط، 
النوعية املوجودة على طابع عمل �سالح اجلو والبحر 

للجي�س االإ�سرائيلّي.
وتابع قائاًل، نقاًل عن امل�سادر عينها، اإّن �سالحا البحر 
فر�سان  يكونا  اأْن  على  اعتادا  االإ�سرائيليني  واجلّو 

ال�سماء والبحر، ويطريان وُيبحران اأين ومتى ي�ساءان، 
من دون اأّي تهديٍد حقيقّي، وبحرّيٍة عمٍل كاملٍة.

بطلعاٍت  تقوم  االإ�سرائيلّي  اجلي�س  وحدات  اأّن  واأردف 
اأ�سلحة،  قوافل  على  هجماٍت  و�سّن  املعلومات  جلمع 
وعلى خمازن االأ�سلحة غري التقليدّية، واالإبحار مقابل 
�سواحل بعيدة، جلمع معلومات من دون عائٍق وعمليات 

�سرّيٍة كثريٍة.
واأّن  كذلك.  يُعد  مل  االأمر  اإّن  قائاًل  ا�ستدرك  ولكن 
بقلٍق كبرٍي حتّركات حاملة  ُيتابع  االإ�سرائيلّي  اجلي�س 
كوزنيت�سوف،  االأدمريال  لرو�سيا،  الوحيدة  الطائرات 
احلركة  ُيراقبون  باتوا  الرو�س  اأّن  اإىل  الفًتا 

االإ�سرائيلّية يف املنطقة، باالإ�سافة اإىل اأمريكا.
ُيّقرون  االإ�سرائيلّية  االأمنّية  املوؤ�س�سة  يف  اأّنه  واأو�سح 
زورٍق  اأْو  لطائرٍة  حركٍة  باأّي  علٍم  على  الرو�س  باأّن 
اإ�سرائيليٍّ يف املنطقة، واأّنه ال يوجد �سبيل للتمل�س من 
اإ�سرائيل  االآن يجمعون عن  الرو�سّية، وهم  الرادارات 
الو�سائل  ا�ستخباراتية بكميات كبرية، وبكّل  معلومات 

مراقبة، رادارات وتن�ست، بح�سب م�سادره.
اأّما فيما يتعّلق مبنظومات ال�سواريخ اأر�س جو املتطوّرة، 
اأ�س 400 وـ اأ�س 300، فاأ�سارت امل�سادر االأمنّية يف تل 
اأبيب اإىل اأّنها خطرية للغاية وحُتّد من حرّية �سالحي 
اأّي  من  اأكرث  يرفع  الواقع  هذا  واأّن  والبحرّية،  جلّو 
وقٍت فر�س املواجهة، يف ال�سماء اأْو البحر، بني القطع 

االإ�سرائيلية والرو�سّية، بح�سب تعبريه.
ونقل املُحلل عن م�سدٍر اأمنيٍّ مطّلٍع يف تل اأبيب قوله اإّن 
القاعدة االآن هي اأّن رو�سيا لي�ست عدًوا: “نحن نحاول 
يحاولون  وهم  الرو�س،  مع  االحتكاك  عن  االمتناع 
االمتناع عن االحتكاك معنا، قال امل�سوؤول االإ�سرائيلّي 

الرفيع.
وا�سعة  �سورّية  يف  الرو�سية  امل�سالح  اأّن  ا  اأي�سً واأو�سح 

جًدا وتت�سمن تعاوًنا مع اأكرب اأعداء اإ�سرائيل، ُم�سيًفا 
اأّن اإيران تدعم النظام ال�سورّي، وُت�سارك يف الهجمات 
التي  القّوات،  �سّد  رو�سيا،  مع  بالتن�سيق  حلب  على 

ُيزعم، اأّنها مدعومة اأمريكًيا.
واأّن تل اأبيب ُتريد التعاون مع مو�سكو، التي تعمل مع 
�ستتغلب  م�سلحة  اأّي  يعلم  وَمْن  االأ�سد.  وتدعم  اإيران 

على االأخرى، على حّد قوله.
�سيقومون  الرو�س  اأّن  من  اأبيب  تل  امل�سادر يف  وحّذرت 
يعمل  قبلهم  من  ُم�سّخ�س  غري  �سيء  اأّي  باعرتا�س 
كان  اإذا  اأّنه  واأ�سافت  ال�سورّي.  النظام  و�سّد  �سّدهم 
تكنولوجّيٍة  وراء  يختبئ  اأْن  ميكنه  ما  اأحد  هناك 

متل�سيٍة، فاالأجدر اأْن يفكر مرتني.

االأوىل  للمّرة  رمّبا  اإ�سرائيل،  فاإّن  اأمٍر،  من  يُكن  مهما 
تواجد  من  كثرًيا  تخ�سى  باتت  طويلٍة،  عقوٍد  منذ 
قّوٍة ع�سكرّيٍة قدميٍة-جديدٍة، وُتّقر باأّن و�سع رو�سيا 
ال�سنوات  يف  ملحوٍظ  ب�سكٍل  تغرّي  االأو�سط  ال�سرق  يف 

االأخرية.
اإىل حّد القول، مع بع�س التربير،  البع�س  كما يذهب 
املنطقة،  االأقوى يف  العظمى  القوة  اأ�سبحت  رو�سيا  اإّن 
وال�سبب  ال�سورّي.  ال�سراع  �سياق  يف  االأّقل  على  اأْو 
الرئي�سّي لذلك يكمن يف قدرة الرئي�س الرو�سّي، بوتني 
جانب  اإىل  املنطقة،  يف  كبرية  موارد  ا�ستثمار  على 

ا�ستعداده التخاذ خماطر كبرية.

كبرٍي  بقلٍق  ُيتابع  واجلي�س  ب��دّق��ٍة  علينا  ويتن�صتون  ُيراقبوننا  ال��رو���س  ال�صرائيلي:  التلفزيون 
وقت م�صاألة  واإ�صرائيل  رو�صيا  بن  وال�صدام  كوزنيت�صوف  الأدم���ريال  الطائرات  حاملة  حت��ّرك��ات 

النواب..  اأغلب  دعم  على  ح�صوله  بعد  احلكومة  بت�صكيل  ر�صميا  احلريري  يكلف  اللبناين  الرئي�س 
النق�صام تتخطى  وطني  وف��اق  حكومة  لت�صكيل  ويتطلع  تكليفه  يقبل  امل�صتقبل  تيار  وزع��ي��م 

 110 ف��ق��دان  ال��الج��ئ��ن:  مفو�صية 
زورق  غ��رق  يف  الق��ل  على  ا�صخا�س 
ليبيا  ���ص��واح��ل  ق��ب��ال��ة  م��ه��اج��ري��ن 

روما ـ )اأ ف ب( – اعلنت ناطقة با�سم مفو�سية االمم املتحدة العليا 
ا�سخا�س   110 ان  لوكالة فران�س بر�س  روما اخلمي�س  لالجئني يف 
يقلهم  كان  مطاطي  زورق  غرق  اثر  فقدوا  او  قتلوا  االقل  على 

االربعاء قبالة �سواحل ليبيا.
140 مهاجرا  واو�سحت كارلوتا �سامي ان الزورق كان يقل حواىل 

غرق وامكن انقاذ 29 �سخ�سا فقط من قبل رجال االنقاذ.



جديدة  رو�سية  حتركات  برزت   : �سنعاء 
ت�سريحات  مع  اليمني،  امللف  م�ستوى  على 
التي  االأمن  جمل�س  لدى  رو�سيا  مندوب 
امللف  عن  بـ»التخلي  بريطانيا  فيها  طالب 
يف  م�سوؤولني  لقاء  اإىل  باالإ�سافة  اليمني«، 
رو�سيا  �سفري  باأعمال  بالقائم  اهلل«  »اأن�سار 
يف �سنعاء الذي اأكد ا�ستحالة جناح اخليار 

الع�سكري.
باأعمال  القائم  اجتمع  االأول،  هو  لقاء  ويف 
مع  ت�سرنوفول  اأندريه  الرو�سي  ال�سفري 
املكتب  يف  اخلارجية  العالقات  م�سوؤول 
العزي،  ح�سني  اهلل«  لـ»اأن�سار  ال�سيا�سي 
�سباح الثالثاء يف �سنعاء، وناق�سا التطورات 
اليمني  امللف  يف  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
االهتمام  يف  وا�سعة  م�ساحة  يحتل  الذي 
عر�س  اللقاء  خالل  ويف  حاليًا.  الدويل 
املتعلقة  اجلوهرية  االختالالت  العزي 
مب�سمون خريطة املبعوث الدويل اإ�سماعيل 
لالأطراف  اأخريًا  قدمها  التي  ال�سيخ  ولد 

اليمنية كاأر�سية للحل ال�سيا�سي.
الرو�سي  باالأعمال  القائم  املقابل، عرّب  ويف 
املدنيني،  ا�ستهداف  من  ا�ستيائه  عن  اأواًل 
التزام  اإىل  دائمًا  تدعو  رو�سيا  باأن  مذكرًا 
واتخاذ  االإن�ساين  الدويل  القانون  احرتام 
وجتنب  املدنيني  حلماية  التدابري  كل 
اأ�ساد  ذلك،  غ�سون  ويف  ا�ستهدافهم. 
االإيجابي  »التعاطي  و�سفه  مبا  ت�سرنوفول 

ولد  خريطة  مع  واملوؤمتر  اهلل  اأن�سار  لوفد 
ال�سيخ«، معتربًا عدم رف�س الوفد للخريطة 
للنقا�س  �ساحلة  اأر�سية  باأنها  وو�سفها 

يك�سفان عن جاهزية وا�سحة لل�سالم.
ال�سيخ،  ولد  خطة  على  املالحظات  وب�ساأن 
اإىل  الرو�سي  باالأعمال  القائم  اأ�سار 
املفاو�سات،  طاولة  على  مناق�ستها  اإمكانية 
مالحظات  اأي  ا�ستيعاب  حينها  ميكن  حيث 
اأو تدعم جناح  الثقة  منطقية تخدم بناء 
اإىل  الدائم  رو�سيا  �سعي  موؤكدًا  املفاو�سات، 
العمل الدويل امل�سرتك لدعم جهود ال�سالم 
با�ستحالة  قناعتها  منطلق  من  وم�ساندتها 
»احلل  ت�سرنوفول:  وقال  الع�سكري.  احلل 
املمكن  اخليار  هو  اليمن  يف  ال�سيا�سي 
املفاو�سات  ت�ستاأنف  اأن  متمنيًا  وال�سحيح«، 

بجدية وفاعلية.
رو�سي  موقف  من  �ساعات  بعد  اللقاء  جاء 
االأخرية،  االأمن  جمل�س  جل�سة  يف  خمتلف 
اليمني.  امللف  يف  ودورها  بريطانيا  هاجم 
فيتايل  املجل�س  يف  رو�سيا  مندوب  ودعا 
هذا  عن  التخلي  اإىل  لندن،  ت�سوركني، 
اململكة  اتهم  قد  ت�سوركني  وكان  امللف. 
امل�ستفيدين من احلرب  »اأكرب  باأنها  املتحدة 
وخالل  ت�سوركني  اليمن«.  يف  الدائرة 
اخلا�س  اأم�س  من  اأول  املجل�س  اجتماع 
اليمن، قال اإن بريطانيا التي تعد يف العادة 
اليمن، »ال  اأو بيانات حول  م�ساريع قرارات 

اأن ت�سرف على هذا امللف يف جمل�س  ميكنها 
ا�ستمرار  يف  م�سلحتها  ب�سبب  الدويل  االأمن 
اإىل  الرو�سي  الدبلوما�سي  واأ�سار  احلرب«. 
 2015 عام  اآذار  منذ  �سّدرت  لندن  اأن 
املا�سي اأ�سلحة اإىل املنطقة يقدر ثمنها مبا 
اأن  اإىل  يقارب خم�سة مليارات دوالر، الفتًا 
هذه  ا�ستخدام  نتيجة  يقتلون  مدنيني  ثمة 
الذي  التحالف  بق�سف  مذكرًا  االأ�سلحة، 
تقوده ال�سعودية جمل�س عزاء يف اليمن يف 
مقتل  اإىل  واأدى  املا�سي،  ال�سهر  من  الثامن 

من  اأكرث  واإ�سابة  االأقل  على  �سخ�سًا   140
بجروح. اآخرين   500

وك�سف ت�سوركني خالل مداخلته يف جل�سة 
قرار  م�سروع  توؤيد  »مل  مو�سكو  اأن  املجل�س 
كان  الأنه  ال�ساأن،  بهذا  بريطانيا  اأعدته 
مل  القرار  م�سروع  اأن  اإىل  م�سريًا  �سعيفًا«، 
يحدد اجلهة امل�سوؤولة ومل يدُع اإىل اإجراء 
اأف�سح  كذلك،  امل�سوؤولني.  ومعاقبة  حتقيق 
املندوب الرو�سي عن اأن دواًل جديدة ت�ستعد 
الدويل،  االأمن  جمل�س  اإىل  لالن�سمام  االآن 

ومن املمكن اأن يتوىل اأحد االأع�ساء اجلدد 
اليمني  امللف  على  االإ�سراف  املجل�س  يف 

مبو�سوعية وم�سوؤولية بداًل من بريطانيا.
الر�سمي  املتحدث  هاجم  االأثناء،  هذه  يف 
املفاو�س  وفدها  ورئي�س  اهلل«  لـ»اأن�سار 
املتحدة  االأمم  ال�سالم  عبد  حممد 
ب�سبب  ال�سيخ،  ولد  اإ�سماعيل  ومبعوثها 
اأمام جمل�س االأمن، وتبنيه  اإحاطة االأخري 
القوات  با�ستهداف  »التحالف«  اتهامات 
اليمنية مكة املكرمة. وو�سف عبد ال�سالم 
ولد  دور  »تويرت«  عرب  �ساخن  ت�سريح  يف 
العدوان،  لدول  غطاء  تقدمي  باأنه  ال�سيخ 
وم�ساعدة اجلالد �سد ال�سحية واإطالة اأمد 
كذبًا  حديثه  الفتًا  »كان  واأ�ساف:  احلرب. 
املكرمة  مكة  ا�ستهداف  عن  وافرتاًء  وزورًا 
ببياننا  �سلفًا  اأبلغناه  اأننا  مع  واملقد�سة 
االدعاء  هذا  كذب  فيه  وو�سحنا  املعلن، 
ال�سيخ  ولد  اأن  معتربًا  وتف�سياًل«،  جملة 
بهذه االتهامات »قد خالف مهمته كمبعوث 
ميار�س  للحرب  موؤجج  اإىل  وحتول  �سالم، 
ال�سحن الطائفي واملذهبي من منرب يفرت�س 

به اأنه اأممي«، بح�سب قوله.
علي جاحز

النا�سرة- من زهري اأندراو�س
واإ�سرائيلّية،  اأمريكّية  و�سيا�سّية  اأمنّية  م�سادر  قالت 
وتل  وا�سنطن  اأّن  قالت  املُ�ستوى،  رفيعة  باأّنها  ُو�سفت 
امل�سرّي  النظام  انهيار  اإمكانية  اأبيب قلقتان جًدا من 
بقيادة الرئي�س املُ�سري عبد الفّتاح ال�سي�سي، الفتًة اإىل 
اأّن االأزمة االقت�سادّية احلاّدة وال�سعبة التي مُتّر بها 
اأر�س الكنانة هي ال�سبب الرئي�سّي، الذي يدفع دوائر 
�سنع القرار يف الدولتني الإجراء مداوالت ومباحثات 
من اأجل اإنقاذ النظام امل�سرّي، وعدم ال�سماح حلركة 
“االإخوان املُ�سلمني” بالعودة اإىل التظاهر يف ال�سوارع 

بهدف اإ�سقاط النظام، على حّد تعبريها.
ال�سوؤون  حُملل  نقل  كما  حّذرت،  عينها  امل�سادر 
اأحرونوت(  )يديعوت  �سحيفة  يف  الع�سكرّية 
مل  اإذا  اأّنه  من  حّذرت  في�سمان،  األيك�س  العربّية، 
يتمّكن النظام امل�سرّي احلايّل خالل ال�سنة اجلارية 
والقادمة 2017 من اجتياز االأزمة االقت�سادّية التي 
بالف�سل  �سيكون حمتوًما  فاإّن م�سريه  بالبالد،  تع�سف 

وال�سقوط.
يف  امل�سرّي  النظام  اإ�سرائيل:  يف  قلق  عنوان:  وحتت 
الرفيعة،  امل�سادر  عن  نقاًل  ال�سحيفة،  قالت  خطر، 
املُتحّدة  والواليات  العربّية  الدولة  الدولتني،  اإّن 
�سل�سلة  بفح�س  االأّيام  هذه  يف  تقومان  االأمريكّية، 
النظام  ملُ�ساعدة  اتخاذها  يجب  التي  اخلطوات  من 
ُتهدد  التي  االقت�سادّية  االأزمة  لتجاوز  امل�سرّي 

ا�ستمرار حكمه يف م�سر، على حّد تعبريها.
�سنواٍت  بعد  اأّنه  اإىل  التفا�سيل  يف  ال�سحيفة  ولفتت 
وتل  القاهرة  بني  االقت�سادّية  القطيعة  من  طويلٍة 
الالزمة  بالتح�سريات  تقوم  اإ�سرائيل  فاإّن  اأبيب، 
ال�سخمة  االقت�سادّية  امل�ساريع  من  عدٍد  لتنفيذ 
اأّن هذا  بالتعاون مع م�سر، ُمو�سحًة يف الوقت عينه، 
بني  ال�سيا�سّي  التقارب  على  فقط  يُدل  ال  التطّور 
ال�سريعة  احلاجة  على  ُيدلل  اإمّنا  واإ�سرائيل،  م�سر 
على  م�سر،  يف  التحتّية  البنية  لتح�سني  والطارئة 
تع�سف  التي  اخلطرية  االقت�سادّية  االأزمة  �سوء 
م�سر  ا�ستقرار  على  جًدا  توؤّثر  والتي  الدولة،  يف 

ال�سيا�سّي، كما اأّكدت.
وا�ستدركت امل�سادر قائلًة اإّنه يف اأعقاب التوقيع على 
 ،1979 العام  يف  واإ�سرائيل  م�سر  بني  ال�سالم  اتفاق 
بداأ التعاون االقت�سادّي بني البلدين، ولكّنه �سرعان 
عديدة،  �سنوات  ومنذ  نهائًيا،  توّقف  حتى  تبدد،  ما 

تابعت امل�سادر قائلًة، مل تُقم م�سر بتقدمي اأّي طلٍب 
الإ�سرائيل من اأجل اإعادة العالقات االقت�سادّية بني 

البلدين.
قامت  االأخرية،  الفرتة  يف  امل�سادر،  اأردفت  ولكن، 
اإعادة  اأجل  من  اأبيب  لتل  طلٍب  بتوجيه  القاهرة 
العالقات االقت�سادّية بينهما، وبالتايل فاإّن املوؤ�س�سة 
هذه  يف  تعكف  امل�سادر،  اأّكدت  االإ�سرائيلّية،  االأمنّية 
االقت�سادّية،  بامل�ساريع  قائمٍة  حت�سري  على  االأّيام 

التي من املُمكن ال�سروع فيها بني البلدين.
بح�سب  امل�سريني،  اأّن  عن  النقاب  امل�سادر  ك�سفت  كما 
اهتمامهم  عن  اأعربوا  الإ�سرائيل،  و�سل  الذي  الطلب 
الكبري يف م�سروع ُم�سرتك لتحلية مياه البحر، وذلك 
هذا  النيل،  نهر  يف  الكبري  االنخفا�س      �سوء  على 
خالل  م�سر  ُيحّول  اأْن  �ساأنه  من  الذي  االنخفا�س 
يف  حاٍد  نق�ٍس  من  ُتعاين  دولٍة  اإىل  الزمن  من  عقٍد 
تزويد  اأّن  علًما  ا،  اأي�سً وللزراعة  لل�سرب  املُعّدة  املياه 
تعي�سها  التي  احلالة  يف  ي�سل  ولن  مل  م�سر،  يف  املياه 
اليوم الدولة اإىل تزويد املياه لل�سّكان ب�سبب التكاثر 

الطبيعّي يف عدد ال�سّكان.
كما اأّن تل اأبيب تفح�س مع امل�سريني تقدمي املُ�ساعدة 
الكهرباء،  اإنتاج  ال�سم�سّية،  الطاقة  جمال  يف  لهم 

الزراعة، الّري والغاز.
البلدين  اأّن  عن  امل�سادر  ك�سفت  ذلك،  على  عالوة 
يقومان بفح�س اإمكانية التعاون يف جمال ال�سياحة، 
يف  للغاية  �سعبٍة  اأزمٍة  من  ُتعاين  م�سر  اأّن  ذلك 
ال�سياحة. كما اأّن القاهرة، كما اأّكدت امل�سادر ذاتها، 
لت اإىل قناعٍة تاّمٍة باأّن مليارات الدوالرات التي  تو�سّ
تاأِت  مل  ال�سوي�س،  قناة  تو�سيع  م�سروع  يف  �سرفها  مّت 

بثمارها، كما كان متوقًعا.
بالتعاون  تعمل  اأبيب  تل  اأّن  على  امل�سادر  و�سّدّدت 
لل�سّياح  الكنانة  اأر�س  يف  ال�سياحة  الإنعا�س  م�سر  مع 
االأجانب، ولي�س لل�سّياح االإ�سرائيليني، ب�سبب الو�سع 

االأمنّي اخلطري يف �سبه جزيرة �سيناء، وهي املنطقة 
التي كان يرتاداها االإ�سرائيليون باأعداٍد كبريٍة جًدا.
ا اإّنه خالل املحادثات التي جرت  وقالت امل�سادر اأي�سً
موؤخًرا بني م�سوؤولني اإ�سرائيليني واأمريكيني كبار، مّت 
التعبري عن مدى قلق وا�سنطن وتل اأبيب من خطورة 
احلايّل  النظام  انهيار  اإمكانية  ومن  م�سر،  يف  الو�سع 

بقيادة الرئي�س ال�سي�سي.
نقال  العربّية،  ال�سحيفة  قالت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
عن امل�سادر، اإّن دوائر �سنع القرار يف القاهرة تعترب 
مبثابة  البالد  تعي�سها  التي  االقت�سادّية  االأزمة 
ُيهدد  الذي  واالأخطر  االأكرب  االإ�سرتاتيجّي  التهديد 
نظام  اأكرب على  وُي�سّكل خطورًة  البالد  اال�ستقرار يف 

اجلرنال ال�سي�سي.
امل�سريني  فاإّن  امل�سادر،  اأ�سافت  ذلك،  على  وبناًء 
املدخوالت  زيادة  كيفية  يف  اهتمامهم  جّل  ُيرّكزون 
حّد  على  التحتّية،  البنية  اإقامة  عملية  وت�سريع 

تعبريها.
وبح�سب ال�سحيفة العربّية، فاإّن االأزمة االقت�سادّية 
التي  احلرب  ب�سبب  جًدا  خطرية  باتت  م�سر  يف 
االإرهابّية  القوى  �سّد  احلاكم  النظام  يخو�سها 
يف  املُ�ساركة  ا  واأي�سً �سيناء،  يف  والنا�سطة  العاملة 
احلرب الدائرة يف ليبيا، وتقدمي املُ�ساعدة الع�سكرّية 

لل�سعودّية يف احلرب التي ت�ُسّنها �سّد اليمن.
اأّن دول اخلليج، التي وعدت  كما �سّدّدت امل�سادر على 
م�سر بتقدمي معونات اقت�سادّية لها مل تِف بوعودها، 
البنك  اإىل  القاهرة  توجه  اأّن  كما   ، جزئيٍّ ب�سكٍل  اإاّل 
12 مليار دوالر،  الدويّل للح�سول على قر�ٍس بقيمة 
اإذا  والتي  تعجيزّية،  �سروًطا  البنك  بو�سع  قوبل 
الدعم  ورفع  ال�سرائب  رفع  مثل  م�سر،  عليها  وافقت 
دفع  اإىل  االأمر  �سيوؤّدي  ال�سرائب،  وزيادة  احلكومّي 
االأمر  االإجراءات،  هذه  �سّد  للتظاهر  املُواطنني 
ال�سيا�سّي  النظام  ا�ستقرار  على  �سلًبا  �سينعك�س  الذي 

امل�سرّي.
اإىل  واالأمريكّية  االإ�سرائيلّية  امل�سادر  وخُل�ست 
القرار  �سّناع  بات  اأبيب  وتل  وا�سنطن  يف  اإّنه  القول 
�سنة  �ستكون  القادمة  ال�سنة  باأّن  تاّمة،  قناعٍة  على 
وبالتايل،  ال�سي�سي،  الرئي�س  لنظام  بالن�سبة  احل�سم 
فاإّنهما تعمالن بدون كلٍل اأْو ملٍل مع العديد من الدول 
ال�سديقة من اأجل اإقناعها بتقدمي العون واملُ�ساعدة 

الإنقاذ االقت�ساد امل�سرّي، على حّد و�سفها.
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قطر ت�صري على خطى ال�صعودية وتعلن 
البدء بعمليات التق�صف بال�صحة والتعليم 
احلكومي  ال��دع��م  يف  ال��ه��در  ووق���ف 

والتعليم  ال�سحة  خدمات  بع�س  �ستحول  بالده  اإن  قطر  اأمري  اعلن 
التي تديرها الدولة اإىل القطاع اخلا�س مع �سعيها لتخفيف العبء 
على ميزانية الدولة، لتكون بذلك ثاين دولة خليجية تبداأ �سيا�سة 
يف  العجوزات  ارتفاع  بعد  ال�سعودية  العربية  اململكة  بعد  التق�سف 

امليزانيات ب�سبب انخفا�س �سعر النفط.
ال�سورى  ملجل�س  واالربعني  اخلام�سة  الدورة  افتتاح  يف  كلمة  ويف 
حدد ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأولوياته االقت�سادية لل�سنوات 

اخلم�س القادمة يف عهد اأ�سعار النفط والغاز املنخف�سة.
الب�سرية  التنمية  جماالت  يف  ننطلق  “نحن  متيم  ال�سيخ  وقال 
اإاّل  اأوال  الدولة  م�سوؤولية  من  والتعليم(  )ال�سحة  هذه  الرئي�سية 
اأننا ا�ستنتجنا �سرورة اال�ستفادة من التفاعل البناء بني القطاعني 

اخلا�س والعام يف هذا املجال، ح�سب ما نقلت وكالة "رويرتز".
اإن قطر بحاجة اإىل خف�س الهدر يف الدعم احلكومي  وقال ال�سيخ 
الرعاية  �سيا�سات  يف  الكامنة  التلقي  حالة  “من  بالبالد  واالنتقال 
جميع  متكني  خالل  من  الفعل..  حالة  اإىل  الب�سيطة  االجتماعية 

فئات املجتمع من امل�ساركة يف التنمية الوطنية.”
واأ�ساف قائال “ثمة حتديات ال بد من التعامل معها متعلقة بدوافع 
الدوافع  هذه  على  اال�ستهالكية  الثقافة  وتاأثري  وقيمه  ال�سباب 
ال  وحدها  والرثوة  نتقدم  اأن  بو�سعنا  يكون  لن  فبدونها  والقيم. 

تكفي.”.
حوايل  اىل  و�سل  احلايل  للعام  قطر  ميزانية  يف  العجز  ان  ويذكر 
نف�سها يف  باملعدالت  العجز  ي�ستمر  ان  املتوقع  ومن  مليار دوالر،   13
ال�سنوات الثالث القادمة، ح�سب اآراء اخلرباء ب�سبب تراجع اأ�سعار 

النفط والغاز وعوائدهما.
املقبلة  ال�سنوات  انفاق �سخمة يف  ا�ستحقاقات  وتواجه دولة قطر 
العامل  كاأ�س  ال�ستقبال  متهيدا  وان�ساءاتها،  التحتية  بالبنى  تتعلق 

عام 2022، التي تقدر تكاليفها بحوايل 150 مليار دوالر.
ال�سورية  املعار�سة  ف�سائل  بع�س  متويل  يف  بارزا  دورا  قطر  وتلعب 
اليمن،  حرب  يف  م�ساركتها  على  عالوة  وليبيا،  �سورية  يف  امل�سلحة 

ودعم حركة االخوان امل�سلمني امل�سرية.
دولة  تتخذ  ان  اليوم”  لـ”راي  حتدثت  اقت�سادية  م�سادر  وتتوقع 
العربية  اململكة  اتخذتها  التي  لتلك  م�سابهة  اإجراءات  قطر 
ال�سعودية من حيث زيادة اأخرى لتخفي�س معدالت الدعم عن �سلع 
اأ�سا�سية، مثل املاء والكهرباء واملحروقات، وفر�س �سرائب مبا�سرة 
وغري مبا�سرة، ورفع الر�سوم على بع�س اخلدمات احلكومية، واإلغاء 
اللجوء  ورمبا  املوظفني،  لكبار  واالمتيازات  البدالت  من  العديد 

لتخفي�س مرتباتهم اأي�سا على غرار ما فعلت ال�سعودية.
واأكدت امل�سادر نف�سها ان احلكومة القطرية �ستتبع اأ�سلوب التدرج يف 

اإجراءات التق�سف.
ويذكر ان دخل دولة قطر و�سل اىل اكرث من مئة مليار دوالر �سنويا 
يف فرتة ذروة الطفرة النفطية والغازية، مما جعلها االأعلى دخال يف 
العامل بالنظر اىل عدد مواطنيها الذين ال يزيد عددهم عن 300 

الف ن�سمة.

القت�صادّية  الأزمة  ب�صبب  بالقاهرة  النظام  انهيار  من  ووا�صنطن  اأبيب  تل  يف  عارٌم  قلٌق 

ال����وزراء  رئ��ي�����س  ت��ع��ت��ر  وت��رك��ي��ا..ان��ق��رة  ال���ع���راق  ب��ن  ج��دي��د  ت�صعيد  يف 
ب��الده اج��ت��اح��ت  اإذا  غاليا  الثمن  ب��دف��ع  ه��دده��ا  اأن  بعد  “�صعيفا”  ال��ع��راق��ي 

عا�صفة “رملية” يف املو�صل  تعطل معدات الروؤية احلرارية وتقلل فعالية الأ�صلحة املتطورة

مرحلتها  اإىل  نينوى  حمافظة  ا�ستعادة  معارك  انتقلت 
مدينة  �سرق  اإىل  العراقية  القوات  بدخول  الثانية، 
امل�ستوى و�سفت املرحلة  املو�سل. قيادات ع�سكرية رفيعة 
ال�سابقة بـ»التمهيدية«، متفائلًة بال�سيطرة على »ال�ساحل 

االأي�سر«، يف االأيام املقبلة
اإعالن قيادة  اإثر  »الفعلي«،  اإطارها  املو�سل  دخلت معركة 
املدينة  اأحياء  اإىل  قواتها  و�سول  عن  امل�سرتكة  العمليات 
اإطالق  على  اأ�سبوعني  من  اأكرث  بعد  وذلك  ال�سرقية، 

عمليات حمافظة نينوى.
قادمًة  ال�سرقية  االأحياء  اإىل  العراقية  القوات  وو�سلت 
عنيفة  ا�ستباكات  و�سط  ال�سرقية،  اجلنوبية  اجلهة  من 
اجلهة  تلك  من  التقّدم  واختارت  »داع�س«.  م�سلحي  مع 
اإمداٍد  خطوط  ت�سّكل  التي  اجلنوبية،  باملحاور  الت�سالها 

رئي�سية للقطعات الع�سكرية يف املنطقة.
املدينة  باجتاه  التقّدم  فاإن  املر�سومة،  اخلّطة  وبح�سب 

�سياأخذ اجتاهني، مق�ّسمني على حماور عّدة:
االجتاه االأّول، هو من �سرق املدينة )لتطويقها(، وتتواله 
املدينة  جنوب  من  الثاين  االجتاه  فيما  الكردية،  القوى 
اإىل �سمالها، وتتواله القوى العراقية الر�سمية. واعتمدت 
على  املو�سل،  داخل  امل�سوؤولية  مناطق  تق�سيم  على  بغداد 
نهر  يخرتق  اإذ  واالأمين«،  »االأي�سر  اأي  فيها،  املدين  الُعرف 
ويق�سمها  ال�سرقي،  جنوبها  اىل  �سمالها  من  املدينة  دجلة 
اأو  االأي�سر  ال�ساحل  االأّول  وي�سمى  مت�ساويني،  ن�سفني  اإىل 
املو�سل  اأو  االأمين،  ال�ساحل  الثاين  املو�سل اجلديدة، فيما 
االأي�سر  ال�ساحل  ال�سّكاين يف  االنت�سار  كان  واإذا  القدمية. 
ال�ساحل  فاإن  مدين(،  األف   600 من  )اأكرث  كثيفًا  ُيعترب 

االأمين ي�سّم �سعف عدد �سّكان املقلب االآخر.
وبداأت عمليات يوم اأم�س باقتحام مفاجئ لـ»جهاز مكافحة 
ال�ساحل االأي�سر،  اأطراف  االإرهاب« ملنطقة كوكجلي، عند 
�سرقي املدينة. وما اإن حقق الهجوم اأهدافه، حتى انك�سفت 
فاندفعت  املنطقة،  حميط  يف  »داع�س«  دفاعات  جميع 
العمق،  نحو  العراقي،  اجلي�س  يف  التا�سعة«،  »الفرقة 
اإذاعة وتلفزيون  �سيطرتها على مبنى  اإحكام  ومتّكنت من 
ووا�سلت  للتنظيم.  املحلية  االإذاعة  موقع  حيث  »نينوى«، 
القوات تقّدمها ببطء، فق�سمت عددًا من االأحياء، قبل اأن 
للمدينة  الرئي�سي  املركز  عن  يبعد  ال  متا�س  خّط  تكّر�س 

�سوى خم�سة كيلومرتات.
ومن املنتظر اليوم اأن ت�ستكمل القوات تقّدمها يف ال�ساحل 
االأي�سر بغية الو�سول اإىل �سّفة دجلة، فيما تتوقع اأو�ساط 
مراقبة اأن ُيعلن ال�ساحل االأي�سر منطقة حمّررة يف االأيام 
املقبلة. وتعزو م�سادر مّطلعة �سبب ق�سر الفرتة الزمنية 
ن�سبيًا، اإىل اأن بغداد على علٍم واإحاطة بتح�سينات تنظيم 
االأحياء  يف  م�سلحيه  وانت�سار  جتمع  ونقاط  »داع�س«، 
ال�سرقية، اأو ال�ساحل االأي�سر. وت�سري امل�سادر، يف حديثها 
املختلفة،  مبوؤ�س�ساتها  بغداد،  اأن  اإىل  »االأخبار«،  اإىل 
و»بالتعاون مع التحالف الدويل«، متتلك خريطة تف�سيلية 

حلجم »القّوة الداع�سية« هناك، الفتًة اإىل احتمال اإنهاء 
املهمة خالل اأ�سابيع معدودة.

لكن يف الوقت احلايل، تهاب امل�سادر اأمرين: ي�سود بغداد 
تخّوف كبري من مرحلة ما بعد ال�ساحل االأي�سر، والدخول 
خريطة  اإىل  تفتقر  حيث  االأمين،  ال�ساحل  عمليات  يف 
الع�سكري  وفريقه  العبادي  حيدر  ويعرتي  مماثلة. 
الفتقادهم  هناك،  اإىل  املعركة  انتقال  من  خوٌف  واالأمني 
العمرانية  وللطبيعة  اأّواًل،  واملعلومات،  اال�ستعالم  عن�سر 
ملقاتليه  التنظيم  وحل�سد  ثانيًا،  املدينة،  على  امل�سيطرة 

هناك، ثالثًا.
وتذهب امل�سادر يف �سياق �سرحها اإىل حّد القول اإّن »التقّدم 
الرّبي يف االأحياء ال�سرقية اأ�سبه بلعبة اأتاري«، يف اإ�سارة 
اإىل مدى اإحاطة القوى العراقية بقّوة »داع�س« النارية، 
م�سلحو  به  يقوم  فعل  رّد  اأي  ا�ستيعاب  يف  ي�ساهم  �سوف  ما 
اأن  من  »متيقنة«  بغداد  اأن  امل�سادر على  وت�سّدد  التنظيم. 
خّطة التنظيم احلالية مرتكزة على اإعاقة التقّدم الرّبي 
مو�سل  اإىل  للتوّجه  ودفعها  قواتها،  وا�ستنزاف  اأمكن،  ما 
القدمية، بعد ان�سحاب امل�سلحني من مو�سل اجلديدة، حيث 
�سينتقل م�سلحو التنظيم هناك من حالة الدفاع اإىل حالة 
الهجوم، وحتديدًا خلف خطوط املهاجمني، خللق حالة من 

االإرباك، وا�ستنزاف جديد طويل االأمد.
وعن داخل املدينة، فقد اأ�سار نا�سطون حمليون، يف حديثهم 
تنظيم  �سفوف  ي�سود  كبري  ارتباك  اإىل  »االأخبار«،  اإىل 

»داع�س«، حيث و�سل ذروته يف منطقة تلكيف �سمااًل، مع 
بني  تنازعهم  بعد  بينهم،  ما  يف  التنظيم  عنا�سر  اقتتال 
اأن »داع�س« مل يتمكن  امل�سادر  الفرار. وت�سيف  اأو  القتال 
من ا�ستيعاب ال�سدمة االأوىل، وبدل اأن ينّظم �سفوفه، راح 
يجمع �سّبان املناطق القريبة من مواقع اجلي�س العراقي، 
اخل�سراء،  وال�سقق  وال�سماح،  الكرامة،  اأحياء  �سّيما  ال 
يف  تدقيق  عملية  يبداأ  اأن  قبل  امل�ساجد،  يف  ويزّجهم 
االأمن«  »قوى  اإىل  �سابق  منت�سب  كل  عن  باحثًا  اأ�سمائهم، 
اأو موظف حكومي. وذهبت امل�سادر اإىل اأّن »التنظيم عزل 
اقتادهم  ثم  ال�سفات،  عليهم  انطبقت  �سابًا،   ١٣٠ حواىل 
خ�سية  جميعًا،  عليهم  النار  مطلقًا  لالإعدام،  مواقع  اإىل 

تعاونهم مع القوات العراقية«.
اأما عن �سّكان مناطق ال�ساحل االأي�سر، فهم »يرزحون حتت 
رعب �سديد، ويخ�سون من جلوء التنظيم اإىل التمرت�س بهم 
�سوارع  معظم  ت�سجل  مل  النا�سطني،  وفق  منازلهم«.  يف  اأو 
وفل�سطني،  واالنت�سار،  وعدن،  والقد�س،  الكرامة،  اأحياء 
مواقع  من  القريبة  والوحدة،  وامليثاق،  و�سومر،  ودوميز، 
اال�ستباك، اأي حركة تذكر، بعدما لزم املدنيون منازلهم. 
لكن عددًا من العوائل يف منطقة يارجمة، على �سّفة النهر، 
عربت اإىل ال�ساحل االأمين، بعد �سماعها دوي انفجارات يف 

مناطق قريبة.
وبالعودة اإىل املنجز امليداين، فقد نقلت وكالة »االأنا�سول«، 
عن العميد الركن يف قيادة عمليات نينوى اأحمد عزيز، اأن 

ال�سالالت  منطقة  حترير  هي  للقوات  القادمة  »الوجهة 
داخل املدينة«، الفتًا اإىل اأنه »يف حال متّكنت القوات من 
اقتحام ال�سالالت، فاإن القائد العام للقوات امل�سلحة، حيدر 
لتبداأ  املو�سل،  مدينة  دخول  ر�سميًا  يعلن  �سوف  العبادي، 

ال�سفحة النهائية«.
مو�سل  اإىل  االإرهاب«  مكافحة  »جهاز  دخول  رغم  لكن، 
و»الرد  االحتادية«  »ال�سرطة  قوات  فاإن  اجلديدة، 
ال�سريع« ال تزال عالقًة اأمام عقدة حمام العليل، جنوبي 
االحتادية«،  »ال�سرطة  قائد  اأ�سار  ال�سياق،  ويف  املدينة. 
اأن »قواته ت�سّيق اخلناق  اإىل  الفريق رائد �ساكر جودت، 
لعملية  ا�ستعدادًا  العليل  ناحية حمام  االإرهابيني يف  على 

ا�ستعادتها«.
عملياتها  ال�سعبي«  »احل�سد  ف�سائل  وا�سلت  ال�سياق،  ويف 
قرى  ا�ستعادت  حيث  املو�سل،  ملدينة  الغربي  املحور  يف 
�سهيل  اليزيدي،  خربة  خويتله،  حجرية،  اأبو  اخلوين، 
بني  التوا�سل  خطوط  كل  قطع  من  بذلك  لتتمّكن  عبا�س، 
مركز املدينة والقرى اجلنوبية. ولفتت مديرية »االإعالم 
ما مت حتريره من  اأن »جممل  اإىل  »احل�سد«،  احلربي«، يف 
قرى بلغ عدده ٤٦ قرية خالل اأربعة اأيام، وتبلغ م�ساحة 

تلك القرى حواىل 590 كلم مربعًا«.
)االأخبار(

ال����ن����ار داخ������ل امل���و����ص���ل : »ن�������ريان ب����غ����داد« ت��ق��ت��ح��م ����ص���رق���ي امل��و���ص��ل

ال�صيا�صي للحل  ودع���وة  بريطانيا  على  هجوم  الأزم���ة:  خ��ط  على  تتحرك  مو�صكو 
ا�سطنبول -)اأ ف ب( – و�سف وزير اخلارجية الرتكي 
حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س  اوغلو  ت�ساو�س  مولود 
“�سعيف” بعدما حذر تركيا من مغبة  العبادي بانه 
الت�سعيد  من  جديدا  ف�سال  ي�سكل  ما  بالده،  اجتياح 

الكالمي بني انقرة وبغداد.
اجتياح  اي  ان  من  الثالثاء  حذر  العبادي  وكان 
وذلك  تركيا”  تفكيك  اإىل  “�سيوؤدي  للعراق  تركي 
احلدود  اىل  دبابات  انقرة  ار�سال  على  �ساعات  بعد 
“اذا كنت  اوغلو  ت�ساو�س  وقال  العراقية.  الرتكية- 
منظمات  اىل  املو�سل  �سلمت  ملاذا  القوة،  هذه  مبثل 
العمال  حلزب  �سمحت  ملاذا  قويا،  كنت  لو  ارهابية؟ 

الكرد�ستاين باحتالل ار�سك منذ �سنوات؟”
انباء االنا�سول،  نقلتها وكالة  وا�ساف يف ت�سريحات 
“انت ل�ست قادرا حتى على حماربة منظمة ارهابية، 
انت �سعيف. وبعد ذلك حتاول لعب دور االقوياء”. 

اال�سابيع  يف  وبغداد  انقرة  بني  العالقات  تدهورت 
ا�سراكها  يف  رغبة  عن  تركيا  عربت  حيث  املا�سية 
ال�ستعادة  العراقية  القوات  ت�سنه  الذي  الهجوم  يف 
اال�سالمية  الدولة  تنظيم  ايدي  من  املو�سل  مدينة 

وهو ما يرف�سه العراق.
الثالثاء  مدفعية  وقطع  دبابات  ن�سرت  انقرة  لكن 

اجل  من  اتخذ  اجراء  يف  العراقية،  احلدود  على 
لنا”  املجاورة  الدولة  يف  امل�ستعل  “احلريق  مواجهة 
كما اعلن االربعاء نائب رئي�س الوزراء الرتكي نعمان 
كورتلمو�س. واملح القادة االتراك اىل انهم ميكن ان 
للحيلولة  العراق  ب�سمال  �سنجار  يتدخلوا يف منطقة 
دون ان يتمركز فيها حزب العمال الكرد�ستاين الذي 

ي�سن متردا داميا �سد انقرة منذ 1984.
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اعلن  اخر  جانب  من 
ال�سبت ان اجراءات �ستتخذ يف حال قامت  اردوغان 
دخول  حتاول  التي  ال�سيعية  ال�سعبي  احل�سد  قوات 
ال�سكان  �سفوف  يف  الرعب”  “بن�سر  تلعفر  مدينة 
ال�سعبي  احل�سد  قوات  وبداأت  املنطقة.  يف  الرتكمان 
مدينة  غرب  يف  ع�سكرية  عملية  ال�سبت  العراقية 
الدولة  لتنظيم  امداد  طريق  قطع  بهدف  املو�سل 

اال�سالمية بني املو�سل والرقة.

عن  لي�سرت،   تيم  االأمريكي   االأمني  املحلل  حتدث 
ظهر  بعد  املو�سل،  مدينة  على  هبت  رملية  عا�سفة 
الثالثاء، برياح و�سلت �سرعتها اإىل 25 ميال بال�ساعة 
)نحو 40 كيلومرتا بال�ساعة( االأمر الذي اأدى لتدين 
العمليات  اأغلب  تعليق  االأفقية، وعليه  الروؤية  قدرة 

الع�سكرية العراقية.
ملحطة  الرئي�سي  االأمني  املحلل  وهو  لي�سرت  وابلغ 
الدولة  تنظيم  ا�ستغالل  املعروف  من  اأنه  اإن   اإن  �سي 
االإ�سالمية يف العراق وال�سام اأو ما ُيعرف بـ”داع�س،” 
ال�سباب  مثل  عملياته،  تنفيذ  يف  اجلوية  للظروف 
باالإ�سافة  الرملية  والعوا�سف  املتدنية  والغيوم 
قام  ما  ذلك  على  االأمثلة  واأكرب  الليل،  ظالم  اإىل 
�سربت  التي  الرملية  العا�سفة  خالل  التنظيم  به 

الرمادي يف مايو/ اأيار 2015، حيث متكن من التغلغل 
بعمليات  م�ساركة  عراقية  لقوة  دفاعات  واخرتاق 

ال�ستعادة املدينة.
فيه  ي�ستمر  الذي  الوقت  ويف  اأنه  اإىل  املحلل  ولفت 
االإرهاب  ملكافحة  العراقية  الذهبية  الفرقة  دفع 
قد  الرملية  العا�سفة  هذه  اأن  اإال  املو�سل  باجتاه 
متيل بكفة امليزان قليال ل�سالح التنظيم، باعتبار اأن 
الغبار قد يقوم ب�سد قدرات االأ�سلحة املتطورة ويقلل 
املعدات  على  حتى  تاأثريه  جانب  اإىل  فعاليتها  من 

الع�سكرية التي تعتمد على الروؤية احلرارية.
حتريك  عن  الرتكي  اجلي�س  اعلن  ذلك  غ�سون  يف 
اأنقرة  الرتكية،  العا�سمة  من  بلدوزر  واآليات  دبابات 
اإىل مناطق حدودية مع العراقي جنوب �سرق البالد، 

وذلك وفقا لبيان مكتوب.
وذكر البيان اإىل اأن الدبابات واآليات البلدوزر وجهتها 
كل من منطقة �سيلوبي ومنطقة �سريناك، وهما اأقرب 
نقطة حدودية جنوب تركيا اإىل مدينة املو�سل، دون 
تقدمي اأي تفا�سيل اإ�سافية حول �سبب هذه اخلطوة، 
اأي  يقبل  لن  الرتكي  اجلي�س  اأن  البيان  ذكر  حيث 

اأ�سئلة ملتابعة هذه التحركات.
الذي  الوقت  يف  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  وي�سار 
تواجد  حول  وبغداد  اأنقرة  بني  التوتر  فيه  ي�ستمر 
االأرا�سي  داخل  بع�سيقة  مع�سكر  يف  تركية  قوات 
العراقية، حيث تقول احلكومة الرتكية اإن ذلك جاء 
بعد طلب من احلكومة العراقية، اإال اأن االأخرية نفت 

ذلك



مقاال  تاميز  الفاينن�سال  �سحيفة  كر�ست  ـ  لندن 
و�سوريا  العراق  يف  الرتكي  الدور  عن  افتتاحيا 
دور  للعب  الرتكي  الرئي�س  طموحات  �سمته  وما 
من  العراقية  املو�سل  مدينة  ا�ستعادة  معركة  يف 
ووا�سلت  االإ�سالمية،  الدولة  تنظيم  م�سلحي  ايدي 
�سحف االأربعاء الربيطانية االأخرى ن�سر متابعات 

اخبارية وتقارير عن واقع املعارك اجلارية فيها.
حملت  التي  افتتاحيتها  يف  ال�سحيفة  وترى 
ال�سيا�سية  املياه  “اأردوغان يخو�س يف وحل  عنوان 
القوات الرتكية  ال�سورية والعراقية” اأن م�ساهمة 
التحالف  يبذلها  التي  واجلهود  القتال  واقع  ُتعقد 
تنظيم  م�سلحي  لطرد  املتحدة  الواليات  بقيادة 

الدولة االإ�سالمية من املو�سل والرقة.
وتقول ال�سحيفة اإن اأردوغان يريد دورا يف الهجوم 
العراقية  احلكومة  تطالبه  بينما  املو�سل  على 

ب�سحب قواته من على اأرا�سيها.
وف�سائل  تركيا  تقاتل  �سوريا  غرب  �سمايل  ويف 
االحتاد  ميلي�سيا  تدعمها  التي  ال�سورية  املعار�سة 
ان  البنتاغون  يف�سل  التي  الكردية  الدميقراطي 
تكون قوة �ساربة يف معركة ا�ستعادة مدينة الرقة.
وترى ال�سحيفة ان الأردوغان ثالثة اأهداف: االول 
يتج�سد يف اأن اللغة التي ي�ستخدمها لتاأكيد حقه يف 
امل�ساركة يف معركة املو�سل ت�ستعيد مزاعم املطالبة 
والية  بو�سفها  تركيا  ا�ستقالل  بعد  باملو�سل 

عثمانية �سابقة.
وت�سدد افتتاحية ال�سحيفة على اأن اأردوغان يهدف 
املتطرفني  القوميني  دعم  ك�سب  اإىل  ذلك  وراء  من 
نظام  ان�ساء  ب�ساأن  ا�ستفتاء  لطرح  ل�سعيه  تركيا  يف 
الرو�سي  الرئي�س  طريقة  على  تركيا  يف  رئا�سي 

فالدميري بوتني، رمبا يطرحه الربيع املقبل.
كبح  يف  فيتمثل  ال�سحيفة  براأي  الثاين  الهدف  اأما 
و�سقيقه  الكرد�ستاين  العمال  حلزب  تقدم  اأي 
حيث  �سوريا،  يف  الكردي  الدميقراطي  االحتاد 
الدولة  تنظيم  م�سلحي  ال�سوريون  االأكراد  يقاتل 
التحالف  طريان  من  جوي  غطاء  حتت  االإ�سالمية 
حكم  منطقة  لتحقيق  املتحدة،  الواليات  بقيادة 

املحاذية  �سوريا  �سمال  مناطق  يف  بهم  خا�سة  ذاتي 
جنينيا  تكوينا  املنطقة  هذه  يف  ترى  التي  لرتكيا 
لدولة كردية على حدودهم �ست�سهم يف اذكاء مترد 

حزب العمال الكرد�ستاين داخل بالدهم.
وتوؤكد ال�سحيفة على التناق�س بني �سعي وا�سنطن 
ل�سن هجوم لطرد امل�سلحني يف الرقة يف الوقت الذي 
بقتال  تركيا،  الناتو،  حلف  يف  حليفتها  به  تقوم 

حلفائها االأكراد يف �سوريا.
الإعادة  اأنقرة  �سعي  يف  فيتمثل  الثالث  الهدف  اما 
تاأكيد قوة وخربة جي�سها يف داخل تركيا وخارجها، 
ال�سيما بعد اأن ك�سفت حماولة االنقالب املجه�سة يف 
يوليو/متوز املا�سي عن اأن الكثري من قيادات اجلي�س 
يقودها  التي  الدينية  اجلماعة  اتباع  من  كانوا 
فتح  املتحدة  الواليات  يف  املقيم  الرتكي  الداعية 

اهلل غولن.
تركيا  حق  من  اإن  القول  اىل  ال�سحيفة  وتخل�س 
املتحدة  الواليات  حلفائها،  من  اخال�سا  تتوقع  اأن 
مدى  بتحديد  تطالبهم  واأن  االأوروبي،  واالحتاد 
يفعله  ما  ولكن  الكردية،  للطموحات  دعمهم 
اأردوغان ،ولي�س للمرة االأوىل، هو اخ�ساع كل �سيء 
لرغبته يف الو�سول لدور رئا�سي مهيمن وغري معر�س 
االنقالبية  املحاولة  جعلته  ما  وهو  للم�ساءلة، 

الفا�سلة يف متناول يده، بح�سب ال�سحيفة.
 )بي بي �سي(

ماركت  ال�سوبر  اإىل  حتى  بالذهاب  لنا  ي�سمح  ال  “نحن 
ب�سعة  قائمة  �سمن  ب�سيط  �سيء  وهذا  رفيق،  اأو  اإذن  دون 
�سخمة من قواعد علينا اأن نتبعها واإال اأ�سبحنا خمالفني 
الفتيات  اإحدى  حتدثت  هكذا  واالأعراف”،  لالأوامر 

ال�سعوديات ل�سحيفة "نيويورك تاميز" االأمريكية.
واأ�سافت، يف تقرير ترجمته “وطن”، “و�ساية الرجل علّي 
اأ�سدقائي،  اأن اأخرج مع  اأريد  جتعل حياتي مثل اجلحيم، 
ال�سعور  واأقتل  املنزل.  خارج  يف  الغداء  لتناول  واأذهب 
فهو  االأمور  يف  والدي  موافقة  اأخذ  اأمانع  ال  اأنا  بالياأ�س. 
يجب اأن يكون جزءا منها. لكن هذه الروابط االجتماعية 

القوية تتدمر بتلك الفرو�س وال�سلوكيات اخلاطئة”.
ال�سكاوى  هذه  اأن  االأمريكية  ال�سحيفة  وا�ستطردت 
من  امراأة   6000 نحو  بني  من  لواحدة  كانت  الب�سيطة 
هذا  تاميز"  "نيويورك  ل�سحيفة  كتنب  ال�سعودية  اململكة 
اأنها ن�سرت خواطر هوؤالء  االأ�سبوع عن حياتهن، مو�سحة 
الن�ساء على موقع ال�سحيفة على االإنرتنت وعلى “تويرت” 
ير�سد  وثائقي  وهو  اأوال”،  “ال�سيدات  ن�سر  مع  بالتزامن 
والرت�سح  بالت�سويت  للن�ساء  �سمح  �سعودية  انتخابات  اأول 

فيها للمنا�سب املحلية.
ق�س�سهن،  عن  الك�سف  يخ�سني  الن�ساء  من  العديد  وهناك 
الذين  الذكور  االأقارب  من  عنيف  فعل  رد  من  خوفا 
ي�سرفون على جميع جوانب حياتهن وي�سمون باالأو�سياء، 
الفتة اإىل اأن اململكة العربية ال�سعودية تعترب واحدة من 
الدول التي بها اأعلى معدالت يف العامل ال�ستخدام تويرت، 
ويك�سف فيها موقع التوا�سل عن اأ�سكال احلياة واأمناطها. 
الن�ساء  ر�سائل  معظم  فاإن  االأمريكية  لل�سحيفة  وطبقا 
قواعد  �سد  وال�سخط  االإحباط  على  تركزن  ال�سعوديات 

من  اإذن  على  احل�سول  على  الن�ساء  جترب  التي  الو�ساية 
االأخ  اأو  االأب  اأو  الزوج  هو  يكون  ما  عادة  الذين  اأقاربهن 
اأو حتى االبن كي تفعل اأ�سياء مثل ال�سفر اإىل اخلارج، اأو 
ال�سعي للح�سول على العالج  اأو  الزواج من �سريك حياتها 
يف  لديهن  الفخر  عن  الن�ساء  بع�س  وحتدثت  الطبي. 
ثقافتهن، واأعربن عن عدم ثقتهن يف الغرباء. ولكن الكثري 

منهن يرغنب يف التغيري.
ون�سرت ال�سحيفة مقتطفات من ر�سائل الن�ساء ال�سعوديات 
عرب  هويتهن،  عن  الك�سف  عدم  خيار  اأعطتهن  اأن  بعد 
اأن  نريد  نحن  فيها:  جاء  تاميز"  "نيويورك  من  ر�سالة 
يبقى احلوار م�ستمرا. ال ترتددن يف مرا�سلتنا عرب الربيد 
االأمريكية  ال�سحيفة  على  الردود  وجاءت  االإلكرتوين”. 
يف  حلادث  تعر�ست  اأنا  كالتايل:  ال�سعوديات  الن�ساء  من 
�سيارة اأجرة، ورف�ست �سيارة االإ�سعاف نقلي اإىل امل�ست�سفى 
من  الكثري  فقدت  قد  كنت  اأن  بعد  اأمري  ويل  و�سل  حتى 
الدم، واإذا مل ي�سل يف هذه الدقيقة، كنت فارقت احلياة، 
هكذا قالت روال البالغة من العمر 19 عاما. وقالت اأخرى 
تدعى �سارة تعمل طبيبة يف الريا�س وتبلغ من العمر 42 
اأقول  اأن  من  يل  بد  ال  اأ�سافر،  اأن  اأريد  مرة  كل  “يف  عاما 

البني الذي يف �سن املراهقة كي ي�سمح يل بال�سفر”.
من  الكتب  لبيع  حمل  اإىل  اأختي  “ذهبت  ثالثة  واأو�سحت 
ب�سكل  �سربها  عادت،  وعندما  زوجها،  من  اإذن  اأخذ  دون 
23 عاما:  عنيف”. وذكرت فتاة �سعودية تبلغ من العمر 
غادرت املنزل وجلاأت ملنظمة حقوق االإن�سان يف ال�سعودية. 
وقلت لهم عن م�ساكلي مع والدي، ولكن املنظمة مل تفعل 
للمطالبة  ال�سرطة  اإىل  بالذهاب  ون�سحتني  �سيء،  اأي 
كان  ال�سرطة،  اإىل  ذهبت  وعندما  والدي.  من  باحلماية 

والدي قد اأبلغ بالفعل اأين هربت من منزله.
�سيئا  فعلت  اإين  قالوا  لل�سرطة،  �سيء  كل  قلت  اأين  ورغم 
والدي،  منزل  ترك  يف  مروعة  جرمية  وارتكبت  خاطئا 
يف  االأوىل  الثالثة  االأيام  وكانت  ال�سجن،  يف  و�سعي  ومت 
احلب�س االنفرادي، ثم نقلوين اإىل جناح العام حيث هناك 

ن�ساء ارتكنب جرائم مثل القتل وال�سرقة.
وقالت اأخرى تدعى دينا تبلغ من العمر 21 عاما تقيم يف 

الرغم من  بالعمل، على  ي�سمح يل  الريا�س: مل  العا�سمة 
جميع  يل  يوفر  ال  اأبي  اأن  كما  املال.  اإىل  حاجة  يف  اأنني 
متاما  وم�سغول  ن�ساء  اأربع  من  متزوج  وهو  االحتياجات. 
كثريا،  واأعاين  والدتي.  مع  بال�سفر  يل  ي�سمح  وال  معهن، 
حتى يف حياتي االجتماعية. اإنه ي�سيطر متاما وال ي�سمح 
يل اأن يكون لنا اأ�سدقاء اأو نذهب اإليهم. كان يجربين على 

العي�س وفقا ملعتقداته.

نيويورك )االأمم املتحدة( : يف جل�سة مفتوحة ملجل�س االأمن 
اخلا�س  املبعوث  اأحمد،  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  قدم  الدويل 
امليدان  ي�سهده  ملا  �ساملة  اإحاطة  قدم  لليمن،  العام  لالأمني 
اليمني حاليا والذي ال يتما�سى مع م�سار ال�سالم الذي التزمت 
واملجتمع  املتحدة  لالأمم  تعهداتها  خالل  من  االأطراف  به 

الدويل. 
وقال اإن احلالة االأمنية يف اليمن غري م�ستقرة كما اأن الو�سع 
االإن�سانية.  املنظمات  جهود  من  بالرغم  ماأ�ساوي  االإن�ساين 
احلادثة  اإىل  اأحمد  ال�سيخ  ولد  اأ�سار  االأمني  ال�سعيد  وعلى 
االأليمة التي تعر�س لها جمل�س عزاء يف �سنعاء يوم الثامن 
الذي تواجد فيه حوايل  الوقت  اأول/اأكتوبر يف  من ت�سرين 
اإىل مقتل مئة  اأدت  والتي  العزاء،  األف �سخ�س الأداء واجب 
واأربعني �سخ�سا وجرح خم�سمئة وخم�سني �سخ�سا. »لقد زرت 
راأيت  ملا  وتاأ�سفت  ال�سهداء  اأهايل  بع�س  مع  اأيام  منذ  القاعة 
العا�سمة  اأمني عام  ال�سحايا  من خراب ودمار. وكان من بني 
خم�سرم  �سيا�سي  وهو  هالل  القادر  عبد  ال�سيد  �سنعاء، 
اآخر  حتى  ال�سالم  اأجل  من  ون�ساله  ب�سجاعته  ومعروف 
حلظة من حياته، وكذلك ع�سوين من اأع�ساء جلنة التهدئة 
لالأعراف  خمالف  العزاء  جمل�س  ق�سف  اإن  والتن�سيق. 

والتقاليد اليمنية ومن ال�سروري حما�سبة اجلناة«.
اأعلن  قد  العربي  التحالف  اأن  اإىل  اأحمد  ال�سيخ  ولد  واأ�سار 
امل�سرتك  التقييم  فريق  و�سارع  الهجوم،  هذا  عن  م�سوؤوليته 
اإجراءات  اأويل وطالب يف تو�سياته باتخاذ  باإجراء حتقيق 

قواعد  مراجعة  اإىل  ودعا  م�سوؤوليته،  تثبت  من  �سد 
املبعوث  اأكد  ال�سياق  هذا  ويف  بالتحالف.  املعنية  اال�ستباك 
من  كل  معاقبة  اإىل  التحقيق  يف�سي  اأن  اأهمية  على  االأممي 

تثبت م�سوؤوليته.
املا�سية  االأ�سابيع  خالل  اأجرى  قد  اأحمد  ال�سيخ  ولد  وكان 
م�ساورات مكثفة مع الفرقاء اليمنيني واملجتمع الدويل وقدم 
خريطة طريق الإنهاء النزاع تتما�سى مع قرار جمل�س االأمن 
اخلليجية  التعاون  ومبادرة  ال�سلة  ذات  والقرارات   2216
واآليتها التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني. ولكن يبدو اأن 
»لقد  وقال  النزاع.  اأطراف  اآراء  بتوافق  حتظ  مل  اخلريطة 
بلغني  ما  مبا�سرة.  مني  اخلريطة  االآن  االأطراف  كل  ا�ستلم 
االأطراف  رف�س  اإىل  ي�سري  ر�سمية-  غري  – بطرق  االآن  حتى 
ال�سيا�سية  النخبة  الطريق. وهذا دليل على عجز  خلريطة 
على  العامة  امل�سلحة  وتغليب  خالفاتها  جتاوز  عن  اليمن  يف 
امل�سالح ال�سخ�سية. لقد حان الوقت لكي يدرك االأطراف اأن 
اأمن دون اتفاقات ويجدر  »ما من �سالم دون تنازالت وما من 

بهم االحتكام اإىل ما ي�سمن االأمن واال�ستقرار لليمنيني«. 
وطلب املبعوث اخلا�س من جمل�س االأمن واملجتمع الدويل دعم 
خطته موؤكدا اأنه �سيعود اإىل املنطقة خالل االأ�سابيع املقبلة 
خماطبا  وقال  �سيا�سي.  اإتفاق  اإىل  للتو�سل  جهوده  ليتابع 
جمل�س  اأع�ساء  كل  من  حمدد  بطلب  اليوم  »اأتوجه  املجل�س: 
الوقف  على  والت�سديد  ال�سالم  خلطة  الكامل  الدعم  االأمن 
االأ�سرى  عن  الفوري  واالإفراج  القتالية  لالأعمال  الفوري 

واملعتقلني«.
اأمام ال�سحافة املعتمدة يف  ثم اأدىل ولد ال�سيخ اأحمد ببيان 
مقر املنظمة الدولية جاء فيه اأنه قد اأجرى م�ساورات مكثفة 
مع كافة الفرقاء اليمنيني واملجتمع الدويل ثم قام بتقدمي 
خريطة طريق الإنهاء النزاع تتما�سى مع قرار جمل�س االأمن 
جمل�س  ومبادرة  ال�سلة  ذات  االأخرى  والقرارات   2216
وقال  الوطني.  احلوار  موؤمتر  وخمرجات  اخلليجي  التعاون 
»اإن خريطة الطريق ت�سمل �سل�سة اإجراءات اأمنية و�سيا�سة 
مت�سل�سلة ومتوازية �ساأنها اأن ت�ساعد على اإعادة اليمن لل�سالم 

واالنتقال ال�سيا�سي املنظم«.
واأ�ساف: »ترتكز خريطة الطريق على اإن�ساء جلان ع�سكرية 
واأمنية ت�سرف على االن�سحابات وت�سليم االأ�سلحة يف �سنعاء 
الع�سكري  العنف  اإنهاء  على  �ستعمل  كما  وتعز  واحلديدة 
الدولة.  وموؤ�س�سات  املواطنني  واأمن  �سالمة  على  واالإ�سراف 
وتتطرق اخلريطة اإىل جمموعة اإجراءات �سيا�سية اإنتقالية 
ت�سمل موؤ�س�سة الرئا�سة مبا يف ذلك تعيني نائب رئي�س جديد 
االنتقالية  املرحلة  لقيادة  وطني  وفاق  حكومة  وت�سكيل 
امل�سار  واإكمال  ال�سيا�سي  احلوار  اإ�ستئناف  على  واالإ�سراف 

الد�ستوري ومن ثم اإجراء االنتخابات«.
وردا على �سوؤال ل »القد�س العربي«حول �سالحيات الرئي�س 
كانت  اإذا  وما  االنتقالية  املرحلة  يف  هادي  من�سور  ربه  عبد 
وحتد  الرئي�س  �سرعية  على  ت�ساوم  هذه  الطريق  خريطة 
�سالم  خطة  »هذه   : ال�سيخ  ولد  قال  و�سالحياته،  نفوذه  من 

االأجزاء  دون  منها  جزءا  ناأخذ  اأن  ن�ستطيع  وال  �ساملة 
الباقية. اجلزء االأول منها يتحدث عن اإن�سحابات من �سنعاء 
خطوة  تاأتي  اخلطوة  هذه  اإ�ستكمال  وبعد  واحلديدة.  وتعز 
توافق كافة االأطراف على اإختيار نائب رئي�س واملكلف مبلف 
املرحلة االنتقالية. هذه خطوات متالحقة واأي خطة �سالم 
ميكن  وال  اجلميع  من  موؤملة  تنازالت  هناك  يكون  اأن  يجب 
االأطراف  جميع  يقدم  مل  اإذا  االنتقالية  املرحلة  ندخل  اأن 
لغاية  رئي�سا  �سيبقى  هادي  الرئي�س  لكن  فعلية.  تنازالت 

اإنتخاب رئي�س جديد«.
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عبد احلميد �سيام
نف�سه.   يعيد  التاريخ  وكاأن  بالبارحة.   اليوم  اأ�سبه  ما 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اإعتمدت   1975 نوفمرب   10 يف 
من  �سكال  ال�سهيونية  اإعترب  الذي   3379 القرار  املتحدة 
اأ�سكال  العن�سرية.  وقد �سوت ل�سالح القرار 72 دولة من 
بينها املك�سيك والربازيل ثم حاولتا بعد ذلك التمل�س من 
الت�سويت نتيجة التهديدات واإلغاء العديد من ال�سفقات. 
الثقافية  اللجنة  �سوتت  اأكتوبر   13 اخلمي�س  يوم 
)اليون�سكو( والعلم   والثقافة  الرتبية  ملنظمة  التابعة 
الغربي  واحلائط  ال�سريف  احلرم  اأن  يعترب  قرار  على 
عالقة  ال  الرباق  بحائط  املعروف  االأق�سى  للم�سجد 
للديانة اليهودية بهما واإمنا هي مقد�سات اإ�سالمية فقط. 
املك�سيك  بينها  من  دولة   24 القرار  ل�سالح  �سوت  وقد 
الت�سويت  من  تتمل�سا  اأن  الدولتان  حاولت  ثم  والربازيل 
املجل�س  قيمة.   اأي  التغيري  لهذا  يكون  اأن  دون  االإيجابي 
التنفيذي لليون�سكو �سادق على القرار بدون عد االأ�سوات 
يوم الثالثاء املا�سي وبالتايل يدخل القرار حيز االإلزام 
القانوين. القرار ك�سف الباطل ال�سهيوين الذي تريد اأن 
تفر�سه على العامل حول املقد�سات االإ�سالمية يف القد�س.  
على  االآن  يعملون  اجلغرافيا  ت�سويه  على  عملوا  وكما 
الرواية  اأنها  روايتهم على  التاريخ وت�سويق  اإعادة كتابة 
باالإرهاب  يتهم  يخالفها  ومن  وال�سحيحة  الوحيدة 

ومعاداة ال�سامية.
اأ�سيبت  حيث  اإ�سرائيل  جنون  جن  ال�سهيونية  قرار  يف 
االإ�سرائيلي،  ال�سفري  وقف  مقتل.   يف  اأيديولوجيتها 
اجلمعية  من�سة  على  امل�ساء  ذاك  هرت�سوغ،  حاييم 
القرار  »�سنتعامل مع هذا  العامة وقال بع�سبية ظاهرة: 
ونرثها  �سغرية  ق�س�سات  القرار  وقطع   ،« ال�سكل  بهذا 
كل  وعمالوؤها  اإ�سرائيل  جندت  احلا�سرين.   جميع  اأمام  
 16 بعد  ذلك  بالفعل  لهم  مت  وقد  القرار  الإلغاء  قواهم 
1990 و  �سنة وبعد املتغريات الكربى التي حدثت �سنتي 
1991 اأي بعد اإنهيار االحتاد ال�سوفييتي وحرب الكويت 
و�سع  وقد  الن�سف.   من  العربية  االأمة  �سرخت  التي 
�سرطا  �سامري،  اإ�سحاق  اآنذاك،  االإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س 
 30 يف  االأو�سط  ال�سرق  يف  لل�سالم  مدريد  موؤمتر  حل�سور 
الواليات  وقبلت  ال�سهيونية  قرار  اإلغاء   1991 اأكتوبر 
االأمريكي  الرئي�س  ح�سر  وبالفعل  ال�سرط.   املتحدة 
 16 يوم  قرار  م�سروع  وقدم  بنف�سه  )االأب(  بو�س  جورج 
واعتمد  ال�سابق  القرار  باإلغاء  يطالب   1991 دي�سمرب 
مقابل  اإيجابيا  �سوتا   111 ب   46/86 اجلديد  القرار 
25 �سوتا �سلبيا من بينها  اجلزائر واالأردن ولبنان وقطر 
و�سوريا.   وال�سودان  واالإمارات  وموريتانيا  وال�سعودية 
واملغرب  والكويت  م�سر  من  كل  تغيبت  لالإحراج  وتفاديا 
وتون�س والبحرين وعمان وجيبوتي عن جل�سة الت�سويت.
ردة الفعل على قرار اليون�سكو كانت منفلتة من كل عقال 
»اإنكار  باأنه  القرار  نتنياهو  الوزراء  رئي�س  و�سف  فقد 
للتاريخ ودعم لالإرهاب« واأن اأنكار عالقة اليهود ب«حائط 
اأ�سبه بنكران عالقة ال�سني بال�سور  الهيكل  املبكى وجبل 
االإ�سرائيلي  ال�سفري  اأن  كما  باالأهرام«.   م�سر  اأو  العظيم 
اإيرينا  لليون�سكو،  العامة  املديرة  اأن  اأكد  اليون�سكو  لدى 

بوكوفا، تعر�ست للتهديد بالقتل الأنها اأبدت حتفظا على 
القرار. وقال »اإن الدول العربية تت�سرف بطرق بلطجية 

بغي�سة مع بقية دول العامل«. 
بالواليات  مدعومة  اإ�سرائيل  اأن  االآن  من  اأنبه  اأن  واأريد 
املنافقة  الغربية  الدول  وبع�س  االأمريكية  املتحدة 
كل  و�ست�ستخدم  اللحظة  هذه  منذ  بال  لها  يهداأ  لن 
حمتواه  من  وتفريغه  القرار  اإجها�س  على  للعمل  قواها  
�سوتت  التي  الدول  ومعاقبة  يكن  مل  وكاأنه  وطم�سه 
�ستة  التي �سوتت �سده وعددها  الدول  ومكافاأة  ل�ساحله 
العدل  حمكمة  راأي  م�سري  املهم  القرار  يلقى  وقد  فقط.  
ديزموند  تقرير  وم�سري   )2004( اجلدار  حول  الدولية 
 )2006 )نوفمرب  حانون  بيت  على  الهجوم  حول  توتو 
غزة  على  اإ�سرائيل  حرب  حول  وتقريرغولد�ستون 
على  اأجرب  )الذي  �سابا�س  وليم  وتقرير   2009/2008
احلرب  حول  التقرير(  ن�سر  قبل  من�سبه  من  اال�ستقالة 

على غزة عام 2014.
وللتذكري يف الو�سع القانوين حلائط الرباق والقد�س نود 
اأن ن�سرتجع بع�س احلقائق التي يجب اأن يتم اإبرازها كلما 

كان هناك �سرورة.
ثورة الرباق عام 1929 وجلنة التحقيق الدولية

اأيام الدولة العثمانية كان ي�سمح لليهود كمواطنني عاديني 
اأو  قربه  معلم  اأي  يبنوا  اأال  على  احلائط  اأمام  ي�سلوا  اأن 
اأثر.  يف عهد االنتداب الربيطاين  يرتكوا يف الباحة اأي 
قوات  دعم  ب�سبب  بقوتهم  ال�سهاينة  امل�ستوطنون  اأح�س 
من  وكنوع  باأذى.  لهم  يتعر�س  من  كل  و�سنق  االنتداب 
اإختبار القوة قامت امليلي�سيات ال�سهيوينة بالتظاهر اأمام 
حائط الرباق يوم 9 اأغ�سط�س 1929.  وكانت تهتف »هذا 
احلائط حائطنا«. فانفجرت اجلماهري العربية غ�سبا يف 
 116 بحياة  اأودت  التي  اال�ستبكات  وبداأت  البالد  اأنحاء 
فل�سطينيا و 133 يهوديا عدا عن مئات اجلرحى.  اإعتقلت 
 27 على  وحكمت  فل�سطيني   900 الربيطانية  ال�سلطات 
الثالثة  بحق  الثالثاء  يوم  بالفعل  ونفذ  باالإعدام  منهم 
العظام فوؤاد حجازي وحممد جمجوم وعطا الزير بتاريخ 
17 يونيو 1930 الذين خلدهم ال�ساعر اإبراهيم طوقان 
يف ق�سيدته العظيمة »الثالثاء احلمراء«  وخلدهم �ساعر 
فل�سطني ال�سعبي نوح اإبراهيم يف واحدة من اأروع ق�سائد 
حممحد  جنازي  طلعت  عكا  �سجن  »من  تبداأ  التي  الرثاء 

جمجوم وفوؤاد حجازي«.
املو�سوع  يف  حتقيقا  جتري  اأن   االنتداب  دولة  حاولت 
فاأر�سلت  اجلرمية  يف  طرفا  كانت  الأنها  ُيـقبل  مل  لكنه 
ع�سبة االأمم وفدا دوليا مكونا من ثالثة خرباء قانونيني 
واإليل  بارد  و�سارلز  كامنب  فان  �س.  هم:  بريطانيني  غري 

لوفغرن.
التحقيق  اأهمية  احل�سيني  اأمني  احلاج  اآنذاك  اأدرك   
وحدهم  للفل�سطينيني  ترتك  اأن  من  اأكرب  امل�ساألة  واأن 
العربي  العاملني  من  واملخت�سني  العلماء  كبار  دعوة  فقرر 

واالإ�سالمي.  وقد مثل اأمام جلنة التحقيق كل من:
زكي  اأحمد  �سوريا،  من  البارودي  وفخري  اخلوري  فايز 
با�سا وحممد علي علوبة با�سا من م�سر، �سالح الدين بيهم 
من  جي  الباجه  مزاحم  لبنان،  من  ر�ستم  اأ�سد  والدكتور 

حممد  هاليل  االأردن،  من  الطراونة  با�سا  اأحمد  العراق، 
توفيق  ر�سا  الهند،  من  علي  حممد  املغرب،  من  طاهر  بن 
الغفور  عبد  ال�سيخ  اإيران  من  م�سكي  مهدي  تركيا،  من 
وقد  اأندوني�سيا.   من  االأ�سعري  بكر  واأبو  اأفغان�ستان  من 
احلقوق  مرجعية  اأن  اللجنة  اأمام  العلماء  هوؤالء  اأجمع 
يف االأماكن املقد�سة االإ�سالمية تعود ح�سرا اإىل الهيئات 
يف  البت  غريها  الأطراف  حق  وال  ال�سرعية  االإ�سالمية 
املو�سوع اأو الت�سرف فيها.  وقد اأبرز احلا�سرون الوثائق 
العديدة التي تظهر اأن ال اأ�سا�س ملطالب اليهود يف االأماكن 
اأقر  جهتهم  من  االنتداب.  عهد  يف  كانت  كما  املقد�سة 
اأنه  راأوا  ولكنهم  اإ�سالمي  وقف  الرباق  حائط  باأن  اليهود 
من نوع االأمالك الربانية وال ينطبق عليه مفهوم امللكية 
ممار�سة  يف  اليهود  بحق  باالإعرتاف  وطالبوا  العادية 
من  ال  اليهود  وفد  يتطرق  ومل  احلائط.   عند  طقو�سهم 
قريب وال من بعيد لق�سية احلرم ال�سريف الأن و�سعه مل 

يكن م�ساألة خالفية.
ن�سرت اللجنة تقريرها املف�سل عام 1930 بعد اال�ستماع 
»ملكية  اأن  فيه  وجاء  وحججهم.   االأطراف  ملداخالت 
حائط الرباق  تعود للم�سلمني وحدهم واأنه وقف اإ�سالمي 
لكونه جزءا ال يتجزاأ من حائط احلرم ال�سريف الغربي.  
اأمام  الكائن  كما تعود للم�سلمني وحدهم ملكية الر�سيف 
مقابل  املغاربة  بحارة  املعروفة  املحلة  واأمام  احلائط 
»ال�سالة  يف  اليهود  بحق  اللجنة  اأقرت  كما  احلائط«.  
احلائط.   يف  عينيا  حقا  ذلك  يعني  اأن  دون  الفردية« 
واأ�سارت اللجنة اإىل عدم جواز املظاهرات قرب احلائط 
اأو النفخ يف البوق.  وجاء يف قرارات اللجنة اأي�سا اأنه ال 
الفردية  �سلواتهم  اأثناء  معهم  يح�سروا  اأن  لليهود  يجوز 
اأو  اأو كرا�سي  اأو �سجاد  اأو و�سع مقاعد  »اأدوات عبادة  اأي 
ملك  اأية خيمة جوار احلائط الأنه  اأو  اأو حواجز  �ستائر 

للم�سلمني«.
العامة  اجلمعية  قرار  عليه  ن�س  الذي  للقد�س  القانوين 
بقرار  املعروف   1947 نوفمرب   29 بتاريخ  ال�سادر   181
وا�ستثنى  وعربية،  يهودية  دولتني  اإن�ساء  حول  التق�سيم 
من ذلك القد�س واعتربها »كيانا منف�سال« تخ�سع لنظام 
الو�ساية.   املتحدة عن طريق جمل�س  دويل تديره االأمم 
االإعداد  الو�ساية  جمل�س  العامة  اجلمعية  كلفت  وقد 
اإداري  طاقم  تعيني  ت�سمل  القد�س  الإدارة  �ساملة  خلطة 
وهيئات ت�سريعية وق�سائية ونظام يدير االأماكن املقد�سة 
»الو�سع  من  مي�س  اأن  دون  اإليها  الو�سول  ي�سهل  بحيث 
ال  حترتم  مل  اإ�سرائيل  به.   تتمتع  كانت  الذي  الراهن« 
قرار التق�سيم وال قرار حق العودة 194 بعد اأن اأن قدمت 

اإلتزاما خطيا بذلك.
اأ�سبحت   1967 عام  فل�سطني  من  تبقى  ما  اإحتالل  بعد   
ه�سبة  مثل  املحتلة   املناطق  من  جزءا  ال�سرقية  القد�س 
القرارين  يف  جاء  ما  عليها  ينطبق  و�سيناء  اجلوالن 
الأن  ولكن    .)1973(  338 و   )1967(  242 ال�سهريين 
القد�س  معامل  بتغيري  مبكرا  بداأت  اإ�سرائيل  اإجراءات 
اإ�سرائيل  يذكران  االأمن  وجمل�س  العامة  اجلمعية  ظلت 
مب�سوؤوليتها القانونية كقوة اإحتالل تخ�سع لكافة البنود 

الواردة يف اإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

القرارات  من  جمموعة  العامة  اجلمعية  اإعتمدت  وقد 
قرارات  باأربعة  التذكري  اأعيد  دعني  ولكن  القد�س  حول 
مهمة اإعتمدها جمل�س االأمن حول القد�س ال�سرقية تتعلق 

باإنتهاكات اإ�سرائيل املتكررة لو�سع املدينة القانوين.  
متطرف  قيام  املجل�س  اأدان   )1969(  271 القرار   -  
لعدم  اإ�سرائيل  ودعا  االأق�سى  امل�سجد  بحرق  �سهيوين 
ت�سويه اأو اإنتهاك حرمة املواقع املقد�سة  وطالب بحماية 
»امل�سجد االأق�سى«  ووقف كافة االأن�سطة التي تعمل على 

تغيري معامل املدينة واحرتام اإتفاقية جنيف الرابعة.  
- القرار 298 )1971( ين�س على »اأن كافة االإجراءات 
االإدارية والت�سريعية التي قامت بها اإ�سرائيل يف املدينة 
مثل التحويالت العقارية وم�سادرة االأرا�سي غري �سرعية«  
واالإجراءات  االأن�سطة  كافة  وقف  اإىل  القرار  دعا  كما 

التي حتاول تغيري تركيبة املدينة ال�سكانية.
»جميع  اأن  جمددا  اأكد  الذي   )1980(  476 القرار   -
التي  واالإدارية  الت�سريعية  واالأعمال  االإجراءات 
املدينة  معامل  تغيري  اإىل  والرامية  اإ�سرائيل  اإتخذتها 
لي�س لها اأي �سند قانوين وت�سكل خرقا فا�سحا التفاقية 
جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني«.  كما اأكد القرار 
اأن »كافة االأجراءات التي تعمل على تغيري معامل مدينة 
القد�س ال�سريف وو�سعها اجلغرايف وال�سكاين والتاريخي 

هي اإجراءات باطلة اأ�سال ويجب اإلغاوؤها«.
االأ�سا�سي  القانون  �سن  �سجب   )1980(   478 القرار   -
االإ�سرائيلي الذي اأعلن �سم القد�س املوحدة اإىل اإ�سرائيل 
اإنتهاكا للقانون الدويل وطالب من جميع الدول  واعتربه 

عدم االعرتاف به.
ياأتي  القانوينة  اخللفية  هذه  االإعتبار  بعني  اآخذين 
قرار اليون�سكو من�سجما متاما مع القانون الدويل وراف�سا 
ت�سويهات  من  اإ�سرائيل  به  قامت  ما  بعد  التاريخ  لت�سويه 
جغرافية وعمرانية و�سكانية وجيولوجية على االأر�س يف 
القد�س وفل�سطني.  لكن القرار على اأهميته يجب اأن يتبعه 
حملة دولية تفند االإدعاءات االإ�سرائيلية وحتا�سب كل 
واالأمم  لليون�سكو  الر�سمية  ال�سيا�سة  هذه  تخالف  دولة 
املتحدة وت�سجع كل الدول على االإلتزام به فعال ال قوال 

خوفا من اأن يلقى م�سري �سلفه القرار املقتول 3379.

ال�صهيوين الباطل  العربي  ال�صريف- عندما يطارد احلق  اليون�صكو حول احلرم  قرار 

لليمن جديد  رئي�س  انتخاب  حتى  من�صبه  يف  �صيبقى  هادي  اأحمد:  ال�صيخ  ولد 

ال�صعودية” اململكة  ا�صمها  ك��ذب��ة  يف  نعي�س  “نحن  ���ص��ع��ودي��ة:  ام����راأة  اآلف  �صتة  ت��امي��ز:  ن��ي��وي��ورك 

الفاينن�صال تاميز: اأردوغان يخو�س يف وحل املياه ال�صيا�صية ال�صورية والعراقية

"الربيع" ل�  كومري�صانت: املغرب ي�صتعد 
بعد  املغرب  يف  الو�سع  “كومري�سانت”  �سحيفة  تناولت 
اإىل ان االحتجاجات اجلارية  مقتل بائع ال�سمك، م�سرية 

هي اختبار لل�سلطات.
جاء يف مقال ال�سحيفة:

التي  االحتجاجات  املغربية  املدن  ع�سرات  يف  ت�ستمر 
بداأت اإثر مقتل بائع االأ�سماك. جتري هذه االحتجاجات 
�سنوات  �ست  قبل  تون�س  يف  ح�سلت  التي  تلك  غرار  على 
الفواكه نف�سه احتجاجا على تع�سف  اأحرق بائع  اأن  بعد 

ال�سلطات، والتي كانت بداية النطالق “الربيع العربي”.
م�ستقرة  اأو�ساعها  بقيت  التي  املغرب  مملكة  �ست�سهد  فهل 
البلدان  يف  ح�سل  ما  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  ن�سبيا 

العربية االأخرى؟.
بداأت التظاهرات االحتجاجية يف املغرب قبل ثالثة اأيام 
حيث  بال�سيا�سية،  له  عالقة  ال  تراجيدي  حادث  نتيجة 
بانتهاك  فكري  حم�سن  االأ�سماك  بائع  ال�سرطة  اتهمت 
ابو  اأ�سماك  من  كلغم   500 بيع  حاول  عندما  القوانني، 
اكتوبر/  1 من  الفرتة  خالل  ا�سطياده  مينع  الذي  �سيف، 
من  الثاين  نوفمرب/ت�سرين   30 ولغاية  االأول  ت�سرين 
ال�ساحلية،  احل�سيمة  مدينة  يف  الرجل  اعتقل  �سنة.  كل 

وبعد اعتقاله اأعلن الطبيب البيطري باأن االأ�سماك التي 
بحوزته غري �ساحلة للبيع.

االأ�سماك  من  التخل�س  ال�سرطة  رجال  حاول  لذلك 
امل�سادرة، قرر البائع منعهم بقفزه اإىل حو�س �سيارة جمع 
القمامة، ويف هذا كانت نهايته، حيث وقع حتت اآلة �سغط 
�سبكات  امل�سوهة يف  انت�سرت �سورته  القمامة وتويف، وقد 
اإن فعل  التوا�سل االجتماعي. وهناك رواية ثانية تقول 

حم�سن فكري قد يكون ناجت عن رغبته يف االنتحار.
“�سوف  املرابط،  اأحد منظمي االحتجاجات ح�سني  يقول 
املذنبني”.  معاقبة  تتم  اأن  اإىل  االحتجاجات  ت�ستمر 
هذه  مثل  تكرار  بعدم  �سمانات  من  بد  “ال  قوله  وح�سب 
من  الدول  دوائر  “تطهري  على  وي�سرون  االأفعال”، 

الفا�سدين”.
ت�ستمر الفعاليات االحتجاجية يف ع�سرات املدن املغربية، 
الرباط والدار البي�ساء ومراك�س وطنجة وفا�س وغريها، 
اإىل  ينتمي  لكون حم�سن فكري  وانت�سرت  اأكرث  زادت  وقد 
من  باملئة   40  –  30 بني  ي�سكل  الذي  االأمازيغي  املكون 
�سكان املغرب، وعالقاته مع العرب متوترة. ان�سم اإىل هذه 
االحتجاجات املدافعون عن حقوق االأمازيغ الذين حملوا 

راياتهم القومية ذات األوان نيلي – اأخ�سر – اأ�سفر، وهم 
يهتفون “كلنا حم�سن فكري”.

العلوم  الأكادميية  التابع  اإفريقيا  معهد  مدير  نائب  يقول 
االأمازيغ  معي�سة  م�ستوى  “اإن  فيتوين  ليونيد  الرو�سية، 
وامل�سكالت  العرب،  معي�سة  م�ستوى  من  اأدنى  هو  املغرب  يف 
االجتماعية يف مناطقهم اأ�سد حدة. لذلك لي�س عجيبا اأن 

ي�سبح موت اأحدهم حجة النتفا�ستهم”.
تذكرنا اأحداث املغرب بال�سيناريو الذي تطورت مبوجبه 
�سنوات،  �ست  قبل  تون�س  يف  العربي”  “الربيع  اأحداث 
التي كانت بداية لـ “الثورات ال�سعبية” يف بلدان اإفريقيا 
وال�سرق االأو�سط. انطلقت تلك التظاهرات االحتجاجية 
اإثر حرق بائع الفاكه التون�سي حممد بوعزيز نف�سه بعد 

م�سادرة ب�ساعته.
عما  احلديث  اإمكانية  فيتوين،  ليونيد  ي�ستبعد  ال  لذلك 
“اإن  و  فيه.”  متحكم  “�سيناريو  بكونه  املغرب،  يف  يجري 
الغرب،  اأو  املتحدة  الواليات  بال�سرورة  لي�س  املبادرين به 

اإذ ميكن ان تكون حركة اإ�سالمية متطرفة.”
بها  اأطاحت  التي  التون�سية  ال�سلطات  خالف  على 
حممد  املغربي  العاهل  فاإن  اجلماهريية،  االحتجاجات 

ال�ساد�س تفاعل مع احلدث ب�سرعة واأوفد وزير الداخلية 
حممد ح�ساد اإىل مدينة احل�سيمة وكلفه برئا�سة جلنة 
الذين  “جميع  باأن  الوزير  تعهد  وقد  باحلادث.  التحقيق 
القانون”.  مبادئ  وفق  العقاب  �سينالون  اإدانتهم  تثبت 
وقد اأعلنت النيابة العامة عن اعتقال 11 �سخ�سا بينهم 
ورئي�س  االأ�سماك  �سيد  مراقبي  من  واثنان  �سرطة  رجال 
اآخرون   20 خ�سع  كما  املدينة.  يف  البيطرية  اخلدمات 

للتحقيق.
 )رو�سيا اليوم(

م��ار���ص��ي��ل خ��ل��ي��ف��ة: ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
ل��������ن ت�����ب�����ن�����ي جم���ت���م���ع���ا

ونختم مبار�سيل حليفة، حيث اأجرت “الوطن” حوارا معه، كان مما 
جاء فيه قوله “اهلل اأوجدين يف احلياة الأحلن ق�سائد دروي�س”.

وقال خليفة اإن الطائفية لن تبني جمتمعا �ساحلا.
عن  يبحث  اأنه  اىل  م�سريا  احلايل،  الفن  اللبناين  الفنان  وهاجم 
ال�سيارات الفارهة والهواتف احلديثة والفتيات، موؤكدا اأن املو�سيقى 

العربية االآن ت�سبه احلالة ال�سيا�سية يف ال�سوء والرداءة.



علي جاحز
الدبلوما�سية  التحركات  عادت   | �سنعاء 
حلول  عن  البحث  باجتاه  لتن�سط  وال�سيا�سية 
اإىل  نتائجها  و�سلت  التي  اليمنية  لالأزمة 
م�ستوى الكارثة االإن�سانية. هذه الكارثة برزت 
االأخرية  االآونة  يف  تف�ست  التي  املجاعة  يف 
كل  اإىل  ت�سل  قد  والتي  ال�ساحلية  املناطق  يف 
االقت�سادية  االأزمة  ا�ستمرار  حال  يف  اليمن، 
مع انقطاع الرواتب على موظفي القطاع العام.

اإ�سماعيل  الدويل  املبعوث  وزع  االأوىل،  وللمرة 
اليمنية،  االأطراف  على  االتهامات  ال�سيخ،  ولد 
اأم�س،  يوم  االأمن  ملجل�س  اإحاطته  يف  اتهم  اإذ 
�سيا�سي  حل  اإىل  الو�سول  بعرقلة  االأطراف 
باأنها  الت�سرفات  بع�س  وا�سفًا  خطته،  ورف�س 
م�سبقًا  قدموها  التي  االلتزامات  »تخالف 
م�سار  مع  بناء  وب�سكل  الكامل  باالنخراط 
ال�سالم الذي تي�سره االأمم املتحدة«، معرّبًا عن 
رغبته يف وقف �سامل لالأعمال القتالية، ومقلاًل 
اإن جميع  التي قال  الهدنة االخرية  اأهمية  من 

االأطراف عمدت اإىل خرقها.
خطته  حمتوى  عن  الدويل  املبعوث  وك�سف 
ورف�ستها  مع مالحظات  �سنعاء  وفد  قبلها  التي 
»ترتكز  قائاًل:  للريا�س،  املوالية  احلكومة 
ت�سرف  واأمنية  ع�سكرية  جلان  اإن�ساء  على 
�سنعاء  يف  االأ�سلحة  وت�سليم  االن�سحابات  على 
اللجان  هذه  �سُتعنى  كذلك  وتعز،  واحلديدة 
مبهمة �سمان اإنهاء العنف الع�سكري واالإ�سراف 
الدولة  وموؤ�س�سات  املواطنني  �سالمة  على 
اإحاطته  بح�سب  كونها  اإىل  اإ�سافًة  واأمنهم«، 
�سيا�سية  اإجراءات  جمموعة  اإىل  »تتطرق 
ذلك  يف  مبا  الرئا�سة،  موؤ�س�سة  ت�سمل  انتقالية 
تعيني نائب رئي�س جديد وت�سكيل حكومة وفاق 
واالإ�سراف  االنتقالية  املرحلة  لقيادة  وطني 
امل�سار  واإكمال  ال�سيا�سي  احلوار  ا�ستئناف  على 
اإجراء االنتخابات«. واأفاد  الد�ستوري ومن ثم 
اإىل  اإ�سارات  ر�سمية«،  غري  »بطرق  تلقى  باأنه 

رف�س االأطراف خريطة الطريق التي قدمها.
ولد ال�سيخ وعد بالعودة اإىل �سنعاء والريا�س 
للت�ساور مع االأطراف »بهدف التو�سل اإىل اتفاق 
ل بناًء على خريطة الطريق« التي  �سيا�سي مف�سَّ
فق عليه يف الكويت نواة  اأكد اأنها ت�سكل مع ما اتُّ
حلل �سامل وعملي، م�سريًا اإىل اأن الكرة باتت »يف 
ملعب االأطراف اليمنية«. ودعا تلك االأطراف 
اليمن  م�سلحة  وتغليب  التنازالت  تقدمي  اإىل 

على م�ساحلها ال�سيقة، ح�سب قوله.

لـ»اأن�سار  الر�سمي  املتحدث  اأكد  بالتزامن، 
فريق  ا�ستعداد  ال�سالم،  عبد  حممد  اهلل« 
املتحدة  االأمم  مبعوث  ورقة  لنقا�س  �سنعاء 
اأجراه  ات�سال  وخالل  اليمن،  يف  ال�سامل  للحل 
يف  الع�سوية  دائمة  الدول  �سفراء  من  بعدد 
خطة  اأن  ال�سالم  عبد  اأو�سح  االأمن،  جمل�س 
لنقا�سها  ي�سمح  �ساماًل  اإطارًا  ال�سيخ »حتمل  ولد 
ومعاجلة  التفا�سيل  كل  لبحث  اأولية  كاأر�سية 
�سلطة  واإيجاد  بالتزمني  املتعلقة  االختالالت 
االأمنية  الرتتيبات  مناطق  واإ�سالح  توافقية 
االأزمة  حالة  اإنهاء  اإىل  و�سواًل  العاجلة، 
يف  ولفت  اليمنية«.  املكونات  بني  ال�سيا�سية 
من  بع�س  مع  االأممية  الورقة  مناق�سته  خالل 
�سفراء الدول الدائمة الع�سوية، اإىل اأن ورقة 
اأ�سا�سية وحمورية،  ولد ال�سيخ خلت من ق�سايا 
اأهمها وقف العدوان وفك احل�سار ورفع احلظر 
اأي  يفقدها  وحده  »هذا  اأن  اإىل  م�سريًا  اجلوي، 
جدية م�ستقبلية لبدء حوار يوؤدي اإىل حتقيق 
نتائج ملمو�سة، ف�ساًل عن االختالالت االأخرى«.
وعقب �سدور مواقف متحفظة من قبل االأطراف 
بخ�سو�س اخلطة التي طرحها املبعوث الدويل 
والدول  االأمن  جمل�س  ال�سيخ  ولد  دعا  عليها، 
باجتاه  وال�سغط  خطته  دعم  اإىل  الراعية 
اأكرث  منذ  اليمن  يف  الدائرة  للحرب  حد  و�سع 
ال�سيخ  ولد  اإحاطة  وحاولت  ون�سف،  عام  من 
اأمام جمل�س االأمن يف اجتماعه اأم�س باأن تبدو 
م�سوؤولية  االأطراف  جميع  وحتمل  متوازنة 
وال�سيا�سية  االإن�سانية  االأو�ساع  اإليه  اآلت  ما 
غري  اليمن،  يف  مهمته  ترافق  التي  والتعقيدات 
اأن مراقبني قراأوا تلك االإحاطة بنحو خمتلف، 

باعتبار اأنها جاءت خجولة واأغفلت الكثري من 
احلقائق اجلوهرية.

وبعدما اأعلن الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�سور 
ولد  خلطة  �سريحًا  رف�سًا  وحكومته  هادي 
ال�سيخ، و�سع وفد �سنعاء مالحظات عدة عليها، 
ت�سمنها بيان �سادر عنه اأول من اأم�س. واعترب 
تت�سمن  اإيجابيتها،  برغم  اخلطة،  اأن  البيان 
تغفل  كونها  على  عالوة  التزمني،  يف  اختالالت 
الكثري من الق�سايا املهمة اأبرزها وقف العدوان 
يف  اأمنية  اإجراءات  على  وتركيزها  واحل�سار 
مناطق خالية من النزاع، مقابل اإغفالها �سرورة 
و�سع اإجراءات يف مناطق النزاع واملناطق التي 
ت�سيطر عليها »داع�س« و»القاعدة«، اإ�سافة اإىل 
كون اخلطة توجه اتهامات اإىل اأطراف �سنعاء 

متثل رغبة الطرف االآخر، بح�سب البيان.
ال�سيخ  ولد  اإحاطة  تطرقت  ذلك،  وقع  على 
والع�سكرية  واالأمنية  االإن�سانية  اجلوانب  اإىل 
تبدو  اأن  االإحاطة  وحاولت  با�ستفا�سة، 
االأطراف  بني  امل�سوؤولية  توزيع  يف  متوازنة 
اإىل  تطرق  الذي  الوقت  ويف  املت�سارعة، 
املدنيني،  ق�سف  عن  »التحالف«  م�سوؤولية 
عرب  فاإنه  الكربى،  ال�سالة  ق�سف  وحتديدًا 
ال�سعودية  االأرا�سي  ال�ستهداف  ا�ستنكاره  عن 
بال�سواريخ من قبل اجلي�س و»اللجان ال�سعبية« 
ما  �سراحًة  واأدان  �سنعاء،  الأطراف  التابعة 
اإىل  اإ�سافة  املكرمة«،  مكة  »ا�ستهداف  �سّماه 
ا�ستح�ساره ا�ستهداف �سفينة اإماراتية ومدمرة 
ذلك  اأن  معتربًا  االأحمر،  البحر  يف  اأمريكية 

يهدد املالحة البحرية.

الغربي ال�صاحل  لحتالل  خمطط  اإح��ب��اط 
 

)اأ ف ب(
ال�ساحل  التي ت�ستهدف  العدوان غاراته اجلوية  | كّثف حتالف  ــ االأخبار  �سنعاء 
الغربي لليمن، وحتديدًا املناطق التابعة ملحافظتي احلديدة وتعز و�سواًل اإىل باب 
املندب، يف ظل معلومات ا�ستخبارية و�سلت املعنيني يف �سنعاء، توؤكد �سعي ال�سعودية 
واالإمارات، بدعم اأمريكي مبا�سر، اىل تنفيذ عملية ع�سكرية كبرية تنتهي باحتالل 

ال�ساحل الغربي من احلديدة �سمااًل حتى باب املندب جنوبًا.
م�سدر �سيا�سي رفيع يف �سنعاء اأكد، يف حديث اإىل »االأخبار«، اأن الغارات املكثفة على 
احلديدة وتعز واملناطق ال�ساحلية ت�سعى اإىل التهيئة لعملية اإنزال ع�سكري �سمن 
قبل  بداأت  العملية  تنفيذ  حماوالت  اأن  م�سيفا  الغربي،  ال�ساحل  احتالل  خمطط 
اأ�سهر، لكن »ا�ستعدادات اجلي�س واللجان ال�سعبية يف تلك املناطق اأدت اإىل اإحباط 
االقرتاب من ال�ساحل... اإذ اأدت ال�سواريخ النوعية وا�ستهداف كل البوارج يف املياه 
اإىل  اإ�سارة  يف  العملية«،  تنفيذ  عن  العدوان  دول  تراجع  اإىل  اليمنية  االإقليمية 

عملية ا�ستهداف البارجة احلربية االإماراتية قبل وقت ق�سري.
كان من  التي  املناطق  تت�سمن  معلومات  »�سنعاء ح�سلت على  اإن  نف�سه قال  امل�سدر 
احلديدة  قرب  مناطق  منها  الع�سكري،  ولالإنزال  للبوارج  هدفًا  تكون  اأن  املفرت�س 
واأخرى يف املخا )التابعة اإداريًا ملحافظة تعز(«، وذلك بالتزامن مع »تقدم ملجاميع 
املرتزقة من جهة باب املندب نحو ال�سمال، ومن جهة ميدي نحو اجلنوب، ما يعني 
عمليًا ال�سيطرة على كامل ال�ساحل الغربي«. وجرى ذلك قبل اأن تتعر�س القوات، 
املا�سيني،  ال�سهرين  خالل  موجعة  ل�سربات  ميدي،  يف  ال�سعودية  ح�سدتها  التي 
واالأمر نف�سه تكرر مع قوات متعددة اجلن�سيات يف باب املندب من جهة بحر العرب.
وباملعنى امليداين، فاإن احتالل ال�ساحل الغربي يوؤدي اإىل اإطباق اخلناق على املناطق 
لالأمريكيني  كاملة  �سيطرة  يعني  اأنه  عن  ف�سال  العا�سمة،  خا�سة  لليمن  الداخلية 
على باب املندب. وتاريخيًا، هذه املرة االأوىل يف تاريخ اليمن التي مل ي�ستطع فيها 
الغزاة احتالل ال�ساحل الغربي الذي كان بوابة لغزو البالد، فقد متكن العثمانيون 
من  ع�سر  والثامن  ع�سر  اخلام�س  القرنني  بني  ما  والثانية  االأوىل  احلملتني  خالل 
ب�سط �سيطرتهم على هذا ال�ساحل، وقبلهم متكن »االأحبا�س« خالل حملتني اأي�سًا 
بريطانيا  حاولت  اأي�سًا،  امليالدي.  واخلام�س  االأول  القرنني  بني  ما  احتالله  من 
الذي  الع�سكري  الدعم  املا�سي �سمن  القرن  احتالل احلديدة يف مطلع ثالثينيات 
ُقدم اآنذاك اإىل ال�سعوديني يف تو�سعهم نحو ع�سري وجيزان وجنران، وهو ما عرف 

يف ذلك الوقت باحلرب اليمنية ــ ال�سعودية.

الن���ت���خ���اب���ات الم���ري���ك���ي ب��ال��ب��ل��دي
اإن  اأهل االأر�س هذه االأيام ب�سغف م�سار انتخابات الرئا�سة االأمريكية، و  يتبع معظم 
كانو ال يوؤمنوا بالنموذج  االأمريكي يف الدميقراطية الذي ي�سوبه الكثري من العوار من 
وجهة نظرهم، اإال اأنه ال ميكننا اأالإنكار اأنه مهما فعل االأمريكان و مهما ادعوا، فاإنهم و 
اأحداث حياتهم و �سجاالتهم ال�سيا�سية دائما م�سدر كبري من م�سادر اجلدال واالإثارة و 

املتعة و الت�سلية للعديد من دول العامل خا�سة العامل الثالث .
االنتخابات هذه املرة حتمل �سيئا خمتلف فعلى الرغم من اأنها املرة االأويل اللي تقف 
فيها �سيدة على بعد خطوات من البيت االأبي�س لت�سبح رئي�سة للعامل احلر، فهي املرة 

االأويل اأي�سا الذي يرت�سح فيها للرئا�سة مهرج كبري كرتامب
فعلى الرغم من التوقعات يف بالدنا العربية اإن املناف�سة بني هيالري و ترامب هتبقي 
ال�ست  و  الراجل  الفرق بني  النقا�سات هتدور علي  من  الكتري  اإن  و  حرب بني جن�سني، 
و  العن�سرية  من  القدر  هذا  اأن  اإال  عدمه،  من  القيادة  و  احلكم  على  ال�ست  قدرة  و 
الغرط�سة الفارغة و القيم املنحطة اللي بيحملها دونالد ترامب خدت ال�سراع حلتة 

تانية خال�س!
واجلميع يف العامل الثالث منده�س جدا انه وعلي خالف املتوقع اإن مافي�س حد مطلع 
اآية من االإجنيل تقول اإن ال�ست اتخلقت ع�سان ب�س تخدم الراجل، اإن ال�ست »طبيعتها« 
هنم�سكها  فازاي  م�ساعرها  بتحكمها  ال�ست  اإن  ال�سيا�سة،  يف  ال�سغل  مع  تتنا�سب�س  ما 
اإن  النووية،  ا�ستخدام االأ�سلحة  اإيديها كود  القائد االأعلى للجي�س و نديها يف  من�سب 
زي  من�سب  مت�سك  ينفع�س  فما  الياأ�س  �سن  بعد  جماعة  يا  بتتلخبط  هرموناتها  ال�ست 
ده من�سكها وزارة ال�سئون االجتماعية على قدها كده ، و بعدين هي عايزة اأ�سال حتكم 

الواليات املتحدة ليه؟ ماهي عندها مملكتها اخلا�سة اللي هي ملكتها، اللي هو املطبخ! 
وزير الدفاع واخلارجية ال�سابق كولن باول وهو جمهوري عتيق اعلن منذ �ساعات انه 
�سي�سوت ل�سالح هيالري يف االنتخابات معلنا ان جزء كبري من زعماء احلزب اجلمهوري 

قد تخلوا بالفعل عن ترامب
م�ستندا ان كل خطب املر�سح ترامب و كل لقاءاته بتثبت اأد اإيه العامل كله عاي�س يف 
درب  جمرة  من  اجلزء  هذا  لقيادة  املطروحة  خياراته  اأحد  املهرج  هذا  كان  اإذا  اأزمة 
يف  ظهر  كما  عايز  ماهو  زي  بال�ستات  بيتحر�س  باإنه  يتفاخر  غني  رجل  فهو   ، التبانة 
الف�سيحة املتدوالة يف عوامل ال�سو�سيال ميديا ،  ال يتورع عن �سب اأي واحدة �ست م�س 
باألفاظ بلطجية الع�سوائيات العميقة يف م�سر، بيتكلم بب�ساطة عن تقييمه  عاجباه 
لل�ستات يف �سورة اأرقام، احللوة تبقى ١٠ و اللي ن�س ن�س يقول عنها بال مباالة تفتكروا 

اأنا اأعاك�س دي؟ .. دي3 من ١٠ بالكتري!
ال�سيد ترامب بي�سخر اي�سا من ذوي االحتياجات اخلا�سة و من الن�ساء وقت دورتهن 
املك�سيكيني باملرة الأنهم ح�سب ادعاوؤه  للبالد و  امل�سلمني  ال�سهرية و عايز مينع دخول 

كلهم  حرامية و مغت�سبني! حلقوق ال�سكن اال�سليني
ال�سيد ترامب كل يوم له حتوتة جديدة بتجذب نحوه االأنظار و تخلي رف�س العقالء 

له يتزايد ب�سدة ، 
يتابع اجلميع يف قارات العامل ال�ست االنتخابات االأمريكية اللي هتاأتي باإيد جديدة 
ادراة  وجمال�س   ، العامل  روؤ�ساء  كل  بروؤو�س  املربوطة  املاريونيت  خيوط  حترك 

ال�سرطات العابرة بالقارات .
اأتابع غياب كل تلك الكلي�سيهات من �سياق االنتخابات االأمريكية و اأتخيل انتخابات يف 
دولة عربية اأحد طرفيها امراأة، اأتخيل فقط الن هذا لن يحدث مطلقا فالعامل العربي 

مل يتحمل انتخابات نزيهة يتناف�س فيها رجالن ب�سكل متكايفء.
فهل تكفي �سطحات ترامب لت�سع اأول �سيدة يف مقعد قيادة العامل ؟؟؟ 

ام يهزم ترامب اجلميع ؟؟؟
كلها �ساعات ونعرف النتيجة، اذن

فلنتظر .......ولرن .........
احمد مراد

نور اأيوب
اأن  وا�سحًا  بدا  املو�سل«،  »معركة  من  اأ�سهر  قبل 
دولية.  ــ  اإقليمية  وجهة  �سي�سّكل  العراقي  امليدان 
ــ  �سيا�سية  نينوى  معارك  باتت  الراهن،  الوقت  ويف 
حلربها  بغداد  ا�ستكمال  ظاهرها  يف  تاأخذ  ع�سكرية، 
على االإرهاب، فيما ت�سي كوالي�سها مبحاولة الواليات 
املتحدة وتركيا اإمرار اأكرث من م�سروع �سيا�سي. فبعد 
النار،  خّط  على  مبا�سرًة  ال�سعبي«  »احل�سد  دخول 
برزت عقد عديدة، تفهر�سها م�سادر عراقية مطلعة 
الراف�س  االأمريكي  ال�سغط  اأواًل،  نقاط:  اأربع  يف 
كانت؛  جبهة  اأّي  على  املعركة،  يف  »احل�سد«  م�ساركة 
ثانيًا، االبتزاز الرتكي املتوا�سل، ورغبته يف امل�ساركة؛ 
اأيدي  على  جديدة  »�سحوات«  اإن�ساء  حماولة  ثالثًا، 
ف�سل  رابعًا،  اأمريكيًا؛  املدعومني  »االأقلمة«  مريدي 
ال�سرقية  اجلبهة  عن  العراقية  الغربية  اجلبهة 

ال�سورية.
مل�ساركة  وا�سنطن  رف�س  يف  االأوىل  العقدة  تكمن 
»احل�سد«، وهو اأمٌر عّر�س رئي�س احلكومة العراقية، 
الدويل«  »التحالف  من  كبري  البتزاز  العبادي،  حيدر 
�سّن  عن  يومني  ملدة  »التوقف  اأعلن  قد  كان  الذي 
فور  املحققة«،  النجاحات  »تر�سيخ  بهدف  الهجمات« 
دفع  الذي  االأمر  عملياته.  بدء  »احل�سد«  اإعالن 
املتداولة  »االأنباء  نفي  اإىل  اأم�س،  من  اأول  العبادي، 
وتاأكيده  املو�سل«،  حترير  عمليات  اإيقاف  ب�ساأن 
بالكامل«.  نينوى  حمافظة  حترير  حتى  »ا�ستمرارها 

الرغبة  »اأ�سري  العبادي  يزال  ال  امل�سادر،  وفق  لكن 
�سابقة  اأوقات  يف  حاول  اأنه  علمًا  االأمريكية... 
على  املادي  ال�سغط  عرب  املعارك،  عن  احل�سد  اإبعاد 
املالية  م�ستحقاتهم  بخف�س  �سفوفه،  يف  املتطوعني 
العراقي،  لل�سرطي  �سهري  مرتب  ن�سف  حد  لت�سل 
من  ومنعهم  النرثية  اإ�سداراتهم  حجب  اإىل  اإ�سافة 
ولذلك  »احل�سد«،  قيادة  اأمور تدركها  توزيعها«. وهي 

اأ�سّرت على ا�ستعجال البدء بالعمليات ومتابعتها.
اأما العقدة الثانية، فهي امل�سعى الرتكي للدخول على 
خّط النار »املو�سلي«، بهدف »حماية الرتكمان« الذين 
ـ عراقية، ومن واجبها  ترى فيهم اأنقرة »اأقلّية تركيةـ 
الدفاع عنهم«. وهو اأمر ظهر جلّيًا يف خطاب الرئي�س 
الرتكي، رجب طيب اأردوغان، يف كلمته االأخرية، عرب 
حتذيره »احل�سد« من مغّبة »ترهيب املدنيني الرتكمان 
اأنقرة  رّد  الأن  تلعفر«،  مدينة  على  هجومهم  خالل 
�سيكون خمتلفًا. وقد تعك�س �سافرات االإنذار الرتكية 
بتكرار  اأنقرة  نية  تلعفر،  اإىل  »احل�سد«  دخول  من 
العراق،  ال�سورية، يف  الفرات«  لـ»درع  �سيناريو م�سابه 
وذلك عرب التقّدم من بع�سيقة والتو�ّسع غربًا باجتاه 
تلعفر )بالتن�سيق مع وا�سنطن، وبغداد(. ويهدف ذلك 
اإىل خلق »منطقة اآمنة« برعاية تركية، حتت عنوان 
حماية »االأقلية الرتكمانية«. لكن، يت�ساءل امل�سدر: 
داع�س  دخلت  حني  يديها  عن  اأنقرة  ُت�سّمر  مل  »ملاذا 
باأن  حا�سمًا،  بنف�سه،  يجيب  اأن  قبل  هناك؟«،  اإىل 
»امل�سلحة الرتكية مل تكن قد حانت بعد، خ�سو�سًا اأن 

داع�س كان جزءًا من االأجندة الرتكية يف العراق، اأما 
االآن فاملعطى امليداين تغرّي«.

�سّوقها  التي  بالـ»م�ساريع«  الثالثة،  العقدة  وتتمثل 
الطاولة«،  حتت  »من  بغداد  اإىل  االأقلمة«  »ُدعاة 
الدم  يف  ينخرط  مل  من  »ا�ستيعاب  اإىل  تهدف  والتي 
وجعلهم  وا�ستتابتهم،  داع�س،  م�سلحي  من  العراقي 
�سمن ت�سكيل جديد، مب�سمى درع نينوى« )هدف هذا 
الغربية  املحافظة  حدود  حماية  ُيقال،  كما  الدرع، 
يرف�سه  اأمٌر  وهو  اإليها(.  داع�س  م�سلحي  عودة  من 
»احل�سد« جملًة وتف�سياًل، ما دعاه اإىل الت�سّبث بقرار 
امل�سي يف معارك املو�سل، والتوّجه الحقًا اإىل �سوريا. 
موجودة  تزال  ال  الدعوات  هذه  اأن  امل�سادر  وتوؤّكد 
»�ستجد  تخرج  اإن  ما  لكن  ال�سّيقة«،  »االأروقة  داخل 

هي  »الطروحات  هذه  اأن  اإىل  وت�سري  املنا�سب«.  الرّد 
اأمريكية املن�ساأ، ومعروف من يقف خلفها«.

اأما العقدة الرابعة املتعلقة بف�سل اجلبهتني العراقية 
فيما  اإذ  ذكره.  �سبق  مبا  مرتبطة  فهي  وال�سورية، 
يتم�ّسك »احل�سد« مبهمته، ي�سعى االأمريكيون اإىل خلق 
»�سحوات« من �ساأنها اإبقاء اجلبهتني مفتوحتني، وعدم 
الق�ساء نهائيًا على »داع�س« يف العراق، »ليظهر عند 
الطلب بغطاء دويل ــ اإقليمي«. االأمر الذي ُيبقي على 
املعركة �سمن املدينة يف مقابل ا�ستنزاف »احل�سد« يف 
ال�سحراء الغربية، وهذا ما يدركه االأخري، وبالتايل 
يريد الق�ساء نهائيًا على »داع�س« يف الغرب العراقي، 

واللحاق به اإىل �سوريا.

احلّر  التبادل  معاهدة  بروك�سل  توقيع  اثار   
االأوروبي ــ الكندي، نقا�سات يف اأكرث من اجتاه، 
امل�سوؤولني  عند  الت�ّسلطية  النزعة  ازياد  اأهّمها 
القارة  يف  العام  الراأي  ح�ساب  على  االوروبيني 
تهدد  جديدة،  اأزمات  من  خ�سيًة  العجوز، 

ا�ستمرارية »االحتاد«
على  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  التوقيع  يعيد 
االأوروبي  االحتاد  بني  احلّر  التبادل  اتفاقية 
وكندا، فتح النقا�س حول م�ستقبل اأوروبا يف ظّل 
االأزمات املرتاكمة، واإىل ال�سوؤال املتجدد حول 
االنفتاح  مقابل  القومية«  »الوطنية/  اإ�سكالية 
االقت�سادي/ الثقايف، الذي ترى تيارات كربى 
يف  رئي�س  �سبب  اأنه  اليوم  العجوز  القارة  يف 

ا�ستعال اأزمات تهدد ا�ستمرار »االحتاد«.
قّدم  قد  بلجيكا،  يف  والونيا  اإقليم  كان  واإذا 
مثااًل على رف�س قطاعات وا�سعة من املجتمعات 
االأوروبية امل�سي يف �سيا�سات االنفتاح احلّر بال 
البداية،  يف  برملانه،  ت�سويت  خالل  من  جلام، 
بروك�سل  بدت  كندا،  مع  االتفاقية  رف�س  على 
م�سرعًة اإىل تقدمي منوذج يوغل يف »الت�سّلط« 
املعار�سني  اأ�سوات  ح�ساب  على  ياأتي  الذي 
نهاية  يف  اأدى  ما  وهذا  كرث،  وهم  واملنتقدين، 
بلجيكا  دفع  واإىل  االتفاقية  تبني  اإىل  االأمر 

وبرملان والونيا اإىل القبول.
وراأت �سحيفة »ميديابار« الفرن�سية، اأنه بتوقيع 
 ،)CETA( كندا  مع  احلّر  التبادل  معاهدة 
مع  التام  الطالق  اإىل  االأوروبي  االحتاد  ي�سل 
املجتمع املدين، م�ست�سلمًا لـ»غواية ال�سلطة«، اإذ 
اإن توقيع املعاهدة يف اأ�سرع وقت ياأتي لربهنة 
�سلطاته،  ميتلك  يزال  ال  االأوروبي  االحتاد  اأن 
مهما كان ما قاله املنتقدون يف االأيام االأخرية، 

ومن بينهم الربملانات املحلية )مثل والونيا(.
النزعات  تعزيز  لي�س  اأخرى،  جهة  من 
مع  فقط  يربز  ما  بروك�سل  لدى  ال�سلطوية 
العوملة  زمن  »نهاية  اأي�سًا  بل  املعاهدة،  توقيع 
ال�سعيدة«، وهو ما طرحته ال�سحيفة ان�سجامًا 
مع ما يحّذر منه الراأي العام يف اأوروبا، ويجهد 

امل�سوؤولون االأوروبيون الإنكاره.
ويرى الكاتب الفرن�سي كري�ستان ريو، اأّن فكرة 
نهاية »العوملة ال�سعيدة«، ت�ستند اإىل ما �سهدته 
القارة اأخريًا، »من اأزمات اليورو، مرورًا بق�سية 
واالرهاب  الربيك�ست  اإىل  وو�سواًل  املهاجرين 
اال�سالمي، اأي العوملة املتوّح�سة بكل اأ�سكالها«. 
اأن  دوفوار«،  »لو  �سحيفة  يف  الكاتب  ويتابع 
احلّل،  بجانب  قط  يكن  مل  االوروبي  االحتاد 

تعيد  عدة،  �سنوات  »منذ  االأوقات:  تلك  يف 
ال�سعوب االأوروبية، يف اأوقات ال�سّدة، اعتبار اأن 
اأوطانها  يف  بل  بروك�سل،  يف  لي�س  االأخري  املالذ 

االأ�سلية وداخل احلدود املحّلية«.
»االندبندنت«  �سحيفة  اإليه  اأ�سارت  ما  ولعّل 
اإذ  نف�سها،  اخلانة  �سمن  يندرج  الربيطانية 
»قنبلة  مبثابة  هي  كندا  مع  املعاهدة  اأن  راأت 
موقوتة«. فمثل معاهدة الـ»TTIP« التجارية 
املتحدة،  والواليات  االوروبي  االحتاد  بني 
التجارية  )ال�سراكة   »TAFTA« لي�ست 
جمرد  اأي  االأطل�سي(،  عرب  اال�ستثمارية 
اجلمركية  التعريفات  لتخفي�س  اتفاقية 
وحترير  القيود  رفع  اإىل  ترمي  هي  بل  فقط، 
التجارة، والتعامل مع املزيد من القوى من فوق 

القانون للو�سول اإىل »بيزن�س« اأكرب.
مكاٍن  يف  امل�سوؤولون  يبقى  امل�سهد،  هذا  و�سمن 
اآخر، وي�سعون كل تلك الروؤى يف خانة النزعات 
هم  بار«،  »ميديا  ووفق  وال�سعبوية.  القومية 
يعد  ومل  �سرعيتهم،  عن  الدفاع  يف  ي�ستميتون 
�سيء  كل  فعل  وحيد:  هاج�س  �سوى  لديهم 
االأوروبية،  االآلة  يف  رمل  حّبة  تدخل  ال  حتى 
يف  املحافظون  يطالب  الغر�س،  لهذا  فتوقفها. 
املعاهدات  يف  التفاو�س  اأمناط  تغيري  االحتاد، 
التجارية، فيوَكُل االأمر اإىل الربملان واملفو�سية 
اأن  من  الدول  تتمكن  اأن  دون  من  االأوروبيني، 

تقول كلمتها يف م�سار التفاو�س.
اإن  بالقول  الفرن�سية  ال�سحيفة  تتابع  وبينما 
امل�سوؤولني  لدى  بقوة  ظاهرة  ال�سلطة«  »غواية 
االأوروبيني، ت�سدد »االندبندنت« على اأنه يجب 

لالحتاد  احلالية  التجارية  ال�سيا�سة  تغيري 
االوروبي. على االأقل، يجب اإخ�ساع االتفاقيات 
تقييم  يجب  كما  وحقوقية،  بيئية  اللتزامات 
اإىل اأي مدى توؤدي هذه االتفاقيات اإىل اهداف 
معايري  وحت�سني  امل�ساواة  مثل  اجتماعية، 
مواجهة  »يف  فقرًا،  االأكرث  للفئات  املعي�سة 

عقيدة اقت�سادية خا�سة بالنخبة الدولية«.
وقد �سهدت مناطق وا�سعة يف اأوروبا تظاهرات 
�سبيهة.  اتفاقيات  و�سد  االتفاقية  هذه  �سد 
األف   300 اأملانيا وحدها، تظاهر اأكرث من  ففي 
�سخ�س يف كل البلد الإعالن رف�س املعاهدة، فيما 
غري  ودعمًا  �سدًى  البلجيكية  املعار�سة  القت 
منتظرين يف اأنحاء اأوروبا، وهي مل تعد تتقّيد 
ع�سرين  منذ  املمدوحة  ال�سعيدة«  بـ»العوملة 

عامًا، كما تقول »ميديابار«.
بالقول  تقريرها  الفرن�سية  ال�سحيفة  تختم 
االأوروبيني  واملجل�س  املفو�سية  باإمكان  اإن 
اإرداة  بالقوة، وبعك�س  اتخاذ قرارات  امل�سي يف 
جتاهل  كذلك  وميكنهم  اأوروبا،  يف  العام  الراأي 
فعلوا  مثلما  املدين،  املجتمع  ورف�س  املعار�سة 
والفرن�سية  االيرلندية  اال�ستفتاءات  خالل 
اأوروبا  جتاه  االأمل  »خيبة  لكن  والهولندية، 
نقا�س  كل  فربف�س  املرة...  هذه  اأكرب  �ستكون 
ت�سريع  خماطرة  امل�سوؤولون  يتخذ  وت�سوية، 
رجعة  اأي  بال  االأوروبي.  االحتاد  تفكك 

ممكنة«.

 ر�سيد احلداد
قاباًل  ال�سيا�سي  امل�سار  فيه  بدا  وقٍت  يف   : �سنعاء 
مبقرتح  طرف  ترحيب  بعد  جديد،  من  للتوقف 
�سّجل  له،  للحّل ورف�س الطرف االآخر  املتحدة  االأمم 
البالد،  غربي  متتالية  جمازر  ال�سعودي  التحالف 
بحياة  اأودى  ما  ميني،  �سجٍن  من  اأكرث  ا�ستهدف  حيث 

الع�سرات من ال�سجناء.
ولد  اإ�سماعيل  الدويل  املبعوث  مقرتح  ت�سّلما  وبعدما 
»املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�سار  حركة  رحب  ال�سيخ، 
ال�سعبي العام«، يوم اأم�س، بخريطة احلّل، وقاال اإنها 
على  احتوائها  برغم  للنقا�س  قابلة  اأر�سية  ت�سكل 

»اختالالت جوهرية«.
وجاء تعليق احلليفني، غداة اإعالن الرئي�س امل�ستقيل، 
عبد ربه من�سور هادي، وحكومته، رف�سها »باعتبارها 
يف  وت�سّب  الدولية  والقرارات  للمرجعيات  خمالفة 
اأن تلك االأفكار  م�سلحة الطرف االآخر«. واأ�سارا اإىل 
»اأر�سية  هي  االأممية،  اخلريطة  احتوتها  التي 
ولد  يعتزم  التي  القادمة  املرحلة  خالل  للنقا�س 
مبجيئه  بدءًا  االأ�سبوع،  هذا  خالل  تد�سينها  ال�سيخ 
اإىل العا�سمة �سنعاء من جديد خالل االأيام القادمة، 

ح�سب طلبه«، دون حتديد موعد الزيارة.
خالل  »التحالف«  طريان  ارتكب  الوقت،  هذا  يف 
يف  الع�سرات  بحق  جمزرتني  املا�سية،  ال�ساعات 
 17 حمافظتي تعز واحلديدة، فبعد �ساعات من قتل 
واإ�سابة  واأطفال  ن�ساء  معظمهم  املدنيني،  من  �سخ�سًا 

بغارات  منازل  ثالث  ا�ستهداف  جراء  اآخرين،  �سبعة 
ال�سرف  منطقتي  يف  املواطنني  منازل  ا�ستهدفت  عدة 
ارتكبت  تعز،  حمافظة  ال�سلو  مديرية  يف  والبطينة 
طريان »التحالف« جمزرة بحق ع�سرات ال�سجناء يف 
م�سدر  ووفق  احلديدة.  حمافظة  الزيدية  مديرية 
مديرية  �سجن  التحالف  طريان  ا�ستهدف  حملي، 
م�ساء  مبا�سرة  غارات  بثالث  البالد  غربي  الزيدية 
 38 واإ�سابة  �سجينًا   60 مقتل  اإىل  اأدت  ال�سبت، 
باإ�سابات خمتلفة. ووفق ال�سلطة املحلية يف حمافظة 
احلديدة، عرقل التحليق امل�ستمر لطريان »التحالف« 
ال�سحايا. ووفق  انت�سال  امل�ستهدف عملية  املكان  فوق 
مبنى  العدوان  ق�سف  ا�ستهدف  املحلية،  ال�سلطة 
راأ�س  على  �سقوطة  اإىل  اأدت  غارات  بثالث  ال�سجن 

نزالئه.
انعدام  من  تعاين  التي  احلديدة  جرمية  وتاأتي 
اخلدمات الطبية واالإن�سانية يف اإطار �سل�سلة م�سابهة 
طاولت عددًا من ال�سجون يف مديرية عب�س حمافظة 
البي�ساء  وحمافظة  عمران  حمافظة  ويف  حجة 
وحمافظة تعز، حيث عمد »التحالف« اإىل ا�ستهداف 
ال�سجون منذ بدء احلرب اأواخر اآذار 2015. وخالل 
االأ�سهر االأوىل من احلرب، تعمد »التحالف« ا�ستهداف 
عمران  �سجن  مثل  بال�سجناء،  مكتظة  �سجون  ثالثة 
من  ني�سان  من  التا�سع  يف  �سجينًا   169 منه  فر  الذي 
مواقع  »التحالف«  ا�ستهداف  ب�سبب  نف�سه،  العام 
قريبة من ال�سجن. ويف الثاين ع�سر من اأيار من العام 

مديرية  �سجن  »التحالف«  طريان  ا�ستهدف  نف�سه، 
الع�سرات،  واإ�سابة  �سجينًا   40 بحياة  واأودى  عب�س، 
الفرتة  خالل  »التحالف«  تعمد  ممنهجة  وبطريقة 
املا�سية اإىل ا�ستهداف ال�سجن املركزي يف مدينة تعز 
و�سن  ال�سجناء،  هروب  اإىل  اأدى  ما  غارات،  ب�سل�سلة 
غارات عدة على �سجن حمافظة ال�سالع خالل ال�سهر 
االأول والثاين من احلرب. كذلك، �سن �سل�سلة غارات 

على �سجن حمافظة حجة املركزي، ما اأّدى اإىل مقتل 
ا�ستهدف  كذلك  اآخرين،   25 واإ�سابة  �سجينًا،   15
�سجن  املا�سي  العام  من  اأيلول  يف  »التحالف«  طريان 
حمافظة رمية املركزي. ويف ال�سياق نف�سه، ا�ستهدف 
ال�سجن  ومبنى  �سعدة  حمافظة  يف  قحزة  �سجن 
املركزي يف البي�ساء، اأواخر العام املا�سي بغارات عدة، 

اأدت اإىل مقتل 15 �سجينًا.
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ب���روك�������ص���ل ت�����ص��ت�����ص��ل��م ل�����»غ����واي����ة ال�����ص��ل��ط��ة«

امل������و�������ص������ل« »ُع����������َق����������د  ف�����������وق  ي�����ق�����ف�����ز  »احل���������������ص�������د«  وا��������ص�������ح�������ة:  ب�����������اأه�����������داف  امل����������ع����������ارك  م������وا�������ص������ل������ة   : جم����زرت����ان يف ت���ع���ز واحل������دي������دة... وه�������ادي ي���رف�������س خ���ط���ة ول�����د ال�����ص��ي��خال����������ع����������راق 

للتوازن حم��اول��ة  الأم���ن:  ملجل�س  ال�صيخ  ول��د  اإح��اط��ة 
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املغربي  للمنتخب  الفني  اجلهاز  الرباط –   اأعلن 
اليوم  رينارد،  هرييف  الفرن�سي  بقيادة  القدم  لكرة 
ا�ستعداًدا ملواجهة  26 العًبا  االإثنني، قائمة ت�سم 
كوت ديفوار يف 12 نوفمرب/ ت�سرين الثاين املقبل، 
�سمن اجلولة الثانية للت�سفيات االإفريقية املوؤهلة 

اإىل كاأ�س العامل برو�سيا 2018.
فقط  اثنني  العبني  تواجد  القائمة  و�سهدت 
احلداد  اإ�سماعيل  هما  املغربي،  الدوري  يف  يلعبان 
اأزارو العب الدفاع  بنادي الوداد البي�ساوي، واليد 

احل�سني اجلديدي.
ويعد عدم ا�ستدعاء املهاجم يو�سف العربي املحرتف 
كما  املفاجاآت،  اأبرز  من  القطري،  خلويا  �سفوف  يف 
الفرن�سي،  موناكو  مدافع  درار  نبيل  غياب  ا�ستمر 

ومنري عوبادي العب ليل الفرن�سي.
على  موقعه  عرب  بيان  يف  املغربي  االحتاد  واأو�سح 
الدوري االإ�سباين،  القائمة �سمت من  اأن  االإنرتنت، 
)جريونا(،  بونو  ويا�سني  )نومان�سيا(،  كجوي  منري 
)ديبورتيفو  فجر  وكرمي  )اأالفي�س(،  ف�سال  وزهري 
واملهدي  )مالقة(،  النا�سري  ويو�سف  الكورنيا(، 

كار�سيال )غرناطة(.
�سفيق  فوؤاد  الفرن�سي،  الدوري  من  �سمت  كما 
اأيت  ويو�سف  )ليل(،  منديل  وحمزة  )ديجون(، 
ور�سيد  )ني�س(،  بلهندة  ويون�س  )نان�سي(،  نا�سر 
اإتيان(،  )�سانت  تنان  واأ�سامة  )نيم(،  العليوي 

وخالد بوطبيب )�سرتا�سبورج(.
بوفال  �سفيان  االإجنليزي  الدوري  من  ا  اأي�سً و�سمت 

)واتفورد(،  اأمرابط  ونورالدين  )�ساوثهامبتون(، 
الدوري  ومن  )وولفرهامبتون(،  �ساي�س  وغامن 
الهولندي كرمي االأحمدي )فينورد(، وحكيم زيا�س 
)اأياك�س(، واملهدي بنعطية )يوفنتو�س االإيطايل(، 
ويا�سني خروبي )لوكوموتيف بلوفديف البلغاري(.
)اأوملبياكو�س  داكو�ستا  مروان  لالعبني  اإ�سافة  هذا 
ميلدوتيان  اأوف  )هارت  هرا�س  وفي�سل  اليوناين(، 
)اجلزيرة  بو�سوفة  ومبارك  االإ�سكتلندي(، 

االإماراتي(، عزيز بوحدوز )�ساو باويل االأملاين(.

بر�سيد  الثالث  املركز  املغربي  املنتخب  ويحتل 
خلف  الثالثة  املجموعة  ترتيب  يف  واحدة  نقطة 
ترتيب  االإيفواري  املنتخب  يت�سدر  حيث  الغابون، 
منتخب  يتذيل  بينما  نقاط،   3 بر�سيد  املجموعة 

مايل املجموعة بال ر�سيد من النقاط.
ووفًقا للوائح اللجنة املنظمة للبطولة، يتاأهل اإىل 
املجموعات  يف  االأوىل  املراكز  اأ�سحاب  املونديال 

اخلم�س، التي ت�سم كل منها 4 منتخبات.

مان�س�سرت )د ب اأ(- اأ�ساد النجم االأرجنتيني ليونيل 
مي�سي، مهاجم بر�سلونة االأ�سباين مبواطنه �سريخيو 
اأجويرو، العب مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، وا�سفا 

اإياه باأنه اأحد اأف�سل املهاجمني يف العامل.
جنب  اإىل  جنبا  يلعبان  اللذان  الالعبان،  و�سيلتقي 
يف املنتخب االأرجنتيني، وجها لوجه غدا الثالثاء 
على ملعب االحتاد، عندما ي�ستقبل مان�س�سرت �سيتي 
املجموعات  دور  مناف�سات  اإطار  يف  بر�سلونة  �سيفه 

ببطولة دوري اأبطال اأوروبا.
املباراة  يف  البدالء  ملقاعد  حبي�سا  اأجويرو  وظل 
معقل  نو،  كامب  ملعب  على  الفريقني  بني  االأوىل 
نظيفة،  برباعية  باللقاء  فاز  الذي  بر�سلونة، 
مع  مبهرة  جناح  فرتة  �سجل  الذي  مي�سي،  ولكن 
للنادي  احلايل  الفني  املدير  جوارديوال،  جو�سيب 
قدرات  يف  املطلقة  ثقته  عن  اأعرب  االإجنليزي، 
اأجويرو، كما اأعتربه اأحد اأهم مهاجمي كرة القدم 

مثل زميله يف النادي الكتالوين لوي�س �سواريز.
�سن”  “ذا  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  مي�سي  وقال 
الربيطانية: “اأجويرو �سخ�س ب�سيط ومرن للغاية 
لوي�س  مثل  املهاجمني  اأف�سل  اأحد  وهو  رائع،  وفتى 

�سواريز .
اأن  اأردت  لو  حتى  ولكن  خمتلفان  “اإنهما  واأ�سف: 
ميكنه  فكالهما  الزاوية  هذه  من  االأمر  اإىل  تنظر 

ح�سم اأي مباراة، اإنهما حا�سمان”.
ويرى قائد املنتخب االأرجنتيني اأن بر�سلونة عدل 
من اأ�سلوب لعبه حتت قيادة املدرب االأ�سباين لوي�س 
انريكي، ولكنه ال يعتربه مغايرا كثريا ملا كان عليه 

خالل حقبة جوارديوال، التي انتهت يف .2012
احلقيقة،  “يف  قائال:  االأرجنتيني  النجم  وتابع 
ميكنني  للجميع،  معروف  بر�سلونة  لعب  اأ�سلوب 
هذا  متتلك  التي  القليلة،  االأندية  اأحد  اأننا  القول 
االأ�سلوب، ولكن كل مدير فني لديه اأ�سياء خمتلفة 

ويطبقها ح�سب روؤيته”.
ولكن  جذريا  تغريا  نلحظ  “مل  قائال:  وا�ستطرد 
ميكن القول اأننا اأ�سبحنا مع لوي�س )انريكي( اأكرث 
�سرا�سة عندما نهاجم ب�سكل �سريع، بينما كنا نلجاأ 

اإىل الهجمات املرتدة ب�سكل اأقل مع جوارديوال”.
“هاتريك” يف املباراة  اأهداف  و�سجل مي�سي ثالثة 
يف  حقق  اأنه  كما  �سيتي،  مان�س�سرت  اأمام  االأوىل 
منا�سبات اأخرى بدوري االأبطال جناحا كبريا اأي�سا 
يونايتد  مان�س�سرت  التقليدي  وغرميه  جاره  اأمام 

بقيادة اليك�س فريج�سون و�سجل يف �سباكه مرتني.
واختتم مي�سي قائال: “هناك العديد من املباريات، 
على  ي�سعب  بطريقة  الفريق  فيها  لعب  التي 

املناف�سني يف مواجهتها اإحداث اأي م�ساكل لنا”

بازل- )د ب اأ(: فاز مارين �سيليت�س على الياباين 
االحد،   )5  /  7(  6  / و7   1  /  6 ني�سيكوري  كي 
وعزز  للتن�س  لالأ�ساتذة  بازل  بطولة  بلقب  ليتوج 
اخلتامية  البطولة  يف  له  مقعد  حلجز  اآماله 
التي  املحرتفني  التن�س  لالعبي  العاملية  للرابطة 

�ستقام بلندن ال�سهر املقبل.
بالده  �سيقود  الذي  الكرواتي،  الالعب  واحتاج 
�سد  زغرب  يف  ديفيز  كاأ�س  بطولة  نهائي  يف 
العب  اأف�سل  على  ليفوز  دقيقة  لـ90  االأرجنتني، 

يف اآ�سيا.
البطولة  نهائي  يف  خ�سر  قد  ني�سيكوري  وكان 
اأنهى  الذي  فيدرر،  روجيه  من   2011 ن�سخة  يف 
مو�سمه يف وقت الحق من العام للتعايف من اإ�سابته 

مثلما فعل رافاييل نادال.
ويعد هذا اللقب هو الثاين ل�سيليت�س هذا املو�سم، 
ذات  لالأ�ساتذة  بطولة  باأول  فاز  قد  كان  حيث 

االألف نقطة قبل �سهرين، عندما تغلب على اأندي 
موراي يف بطولة �سين�سيناتي.

التاأهل  �سراع  يف  التا�سع  املركز  حاليا  ويحتل 
للبطولة اخلتامية، التي تقام بني ثمانية العبني 
نادال،  خروج  �سهد  الذي  ال�سباق  وهو  فقط، 

�ساحب املركز ال�سابع.
يقدم  اأن  الكرواتي  الالعب  على  �سيكون  ولكن 
�ستقام  التي  باري�س،  بطولة  يف  جيد  م�ستوى 
ملو�سم  معتادة  بطولة  اآخر  يف  املقبل  االأ�سبوع 
الرابطة العاملية لالعبي التن�س املحرتفني لي�سمن 

امل�ساركة يف البطولة اخلتامية.
كل  �ستحدد  باري�س  “بطولة  �سيليت�س:  وقال 
�سيء. اأريد ان انهي املو�سم العادي بطريقة جيدة، 
املقبلني  اليومني  يف  قواي  كل  اإ�ستجمع  واأمتنى 

الأكون م�ستعدا من جديد”.
واأ�ساف: “االآن ح�سلت على اأول بطولة ذات 500 

لبقية  �ساأ�سيفها  الريا�سية.  م�سريتي  يف  نقطة 
اأ�سري  اأنني  يل  تظهر  اإنها  بها.  فزت  التي  الكوؤو�س 

ب�سكل جيد، واألعب ب�سكل جيد للغاية”.
واأ�ساف: “كنت اعاين من ال�سغوط طوال االأ�سبوع 
للتاأهل للندن. ولكنه كان اأ�سبوعا عظيما بالن�سبة 

يل، حيث انني لعبت بطريقة جيدة”.

امل��ون��دي��ال ت�صفيات  ا���ص��ت��ع��داًدا  امل��غ��رب  ق��ائ��م��ة  يف  ف��ق��ط  حم��ل��ي��ان  لع��ب��ان 

للتن�س ب���ازل  بطولة  بلقب  ي��ت��وج  �صيليت�س  م��اري��ن 

م����ي���������ص����ي: اأج��������وي��������رو م������ن اأف�����������ص�����ل م����ه����اج����م����ي ال����ع����امل

مدريد ل��ري��ال  ق��وي��ة  �صربة  ي��وج��ه   بيبي 
وي��غ��ي��ب اأرب���ع���ة اأ���ص��اب��ي��ع ع���ن امل��الع��ب

مدريد – )د ب اأ(- يغيب الالعب الربتغايل بيبي قلب دفاع ريال مدريد 
االأ�سباين عن املالعب ملدة �سهر ب�سبب معاناته من اإ�سابة ع�سلية بال�ساق 

الي�سرى.
وطبقا للتقرير الطبي ال�سادر اليوم من ريال مدريد، والذي مل يو�سح 
مدة الغياب ب�سكل حمدد، يعاين الالعب الربتغايل من اإ�سابة ع�سلية 

من الدرجة الثانية يف الفخذ.
وتعر�س بيبي لالإ�سابة يوم ال�سبت املا�سي، عندما ا�سطر اإىل اخلروج 
يف الدقيقة 24 ملباراة فريقه اأمام م�سيفه اأالفي�س يف الدوري االأ�سباين، 

والتي انتهت بفوز النادي امللكي 4 / .1
وميثل غياب بيبي م�سكلة حقيقية لريال مدريد، حيث اأن زميله وقلب 
الدفاع الثاين لريال مدريد، �سريخيو رامو�س، مل يتعاف بعد من اإ�سابته 
بالتواء يف الركبة، وبذلك يبقى لريال مدريد الالعبان االأ�سباين نات�سو 

فرينانديز والفرن�سي رافايل فاران.
الالعبني  بهذين  اال�ستعانة  غري  اآخر  خيار  اأي  مدريد  ريال  ميلك  وال 
البولندي بعد  وار�سو  ليجيا  اأمام  املقبلة  الدفاع خالل مباراته  يف قلب 
الدوري  يف  ليجاني�س  ثم  اأوروبا  اأبطال  دوري  بطولة  يف  االأربعاء  غد 

االأ�سباين يوم االأحد املقبل.

مهاجم لدينا   : كولون  بنادي  الكرة   مدير 
امل��رم��ى ق��ائ��م  ع��ل��ى  ذب��اب��ة  ا���ص��اب��ة  ميكنه 

الفرن�سي  املهاجم  على  االإ�سادة  عبارات  انهالت   – اأ(  ب  )د  كولونيا 
اإىل  كولون  بها  قاد  )هاتريك(  ثالثية  �سجل  بعدما  مودي�ست  اأنطوين 
3 / �سفر م�ساء االأحد يف املرحلة التا�سعة  الفوز على �سيفه هامبورج 

من الدوري االأملاين لكرة القدم )بوند�سليجا(.
ورفع مودي�ست ر�سيده اإىل 11 هدفا خالل ت�سع مباريات ليت�سدر قائمة 
بيري- مناف�سيه  اأقرب  اأمام  اأهداف  اأربعة  بفارق  البوند�سليجا  هدايف 

دورمتوند  بورو�سيا  العبي  ليفاندوف�سكي  وروبرت  اأوبامياجن  اإميريك 
وبايرن ميونيخ ، على الرتتيب.

الرابع  املركز  �ساحب   ، كولون  بنادي  الكرة  مدير  �سماتكه  يورج  وقال 
يظهر  عاما   28 العمر  من  البالغ  مودي�ست  اإن   ، البوند�سليجا  بجدول 

م�ستويات نادرة يف الوقت احلايل.
واأ�ساف �سماتكه مازحا خالل ت�سريحاته ل�سبكة “�سكاي” التليفزيونية 
قائم  على  ذبابة  ا�سابة  ميكنه  مهاجم  لدينا   ، احلايل  الوقت  “يف 

املرمى.. اإنه ي�سجل االأهداف بطريقة تبدو وكاأنها حلم.”
ويف الدقيقة 41 من مباراة اأم�س ، تقدم مودي�ست لتنفيذ �سربة جزاء 
لكولون لكن الكرة ا�سطدمت بالقائم ، لكنه تاألق خالل ال�سوط الثاين 
و�سجل ثالثية للفريق يف �سباك احلار�س رينيه اأدلر خالل اآخر ن�سف 

�ساعة من املباراة.
وقال بيرت �ستوجر املدير الفني لكولون اإن املو�سم احلايل ي�سهد تطورا 
اأكرث الأداء الالعب ، الذي �سجل للفريق 18 هدفا يف املو�سم املا�سي بعد 

اأن ان�سم اإليه قادما من هوفنهامي.
واأ�ساف �ستوجر “اأنا �سعيد حقا باأنه يلعب �سمن �سفوف فريقنا”.

ي�سارك حتى  املتميز مل  م�ستواه  اأن مودي�ست رغم  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
منتخب  �سفوف  �سمن  فقط  �سارك  بينما   ، الفرن�سي  املنتخب  مع  االآن 

ال�سباب )حتت 21 عاما(.

خالد اجليو�سي:
ال�سعودية  العربية  ن�ساء  اأمنيات  عك�س  على 
�سورى  جمل�س  �سرب  ال�سيارة،  بقيادتهن  املُطالبة 
�سمن  وذلك  احلائط،  عر�س  باأمنياتهّن  بالدهن 
اأع�ساء  رف�س  حيث  واخلم�سني،  الثامنة  جل�سته 
املجل�س من خالل “الت�سويت” تو�سية تدعو لقيادة 
�سحف  بح�سب  القيادة  تو�سية  اأن  وبالرغم  املراأة، 
والبيئة  االجتماعية،  العادات  راعت  قد  حملية 
اخلا�سة باململكة، اإال اأن كل االعتبارات تلك ذهبت 

اأدراج الرياح.
تلك  االآمال على  ُكّن قد عقدن  �سعوديات،  نا�سطات 
فيها  ُي�سمح  تاريخية،  جل�سة  تكون  اأن  يف  اجلل�سة 
يف  نا�سطات  تعترب  حيث  بالقيادة،  اململكة  لن�ساء 
حٌق  املقود،  خلف  الن�ساء  جلو�س  اأن  املراأة  حقوق 
تنالها  اأن  يجب  التي  احلقوق  واأدنى  فيه،  جدال  ال 
فيها،  ال�سيدات  تزال  ال  بالد  يف  ال�سعودية،  املراأة 
وال�سفر،  للعالج،  اأمرهن،  والة  من  االإذن  يطلنب 

والدرا�سة.
كان  الدينية،  وموؤ�س�سته  برموزه،  االإ�سالمي،  التيار 
اأوائل املُرّحبني بقرار رف�س قيادة املراأة، وعرّب  من 
التام  ارتياحهم  عن  والدعاة،  امل�سائخ  من  عدٌد 
للقرار، فالقيادة براأي بع�سهم ت�سبب حاالت الُعقم، 
ومدعاٌة  لالنفالت  باٌب  هي  االآخر  البع�س  وبراأي 
التيار  عرّب  املُقابل  يف  للمجتمع،  واإ�سغاٌل  للمف�سدة، 
“الليربايل” عن خيبته من رف�س القرار، ومتّنى اأن 
ُيعيد من يرف�سون القيادة التفكري، وتقدمي اأ�سباب 
ُمقنعة للعقول، متنع زوجاتهم، واأخواتهم، وبناتهم 

من التواجد خلف املقود.
رف�سه  ال�سعودية  العربية  �سورى  اإعالن  وفور 
التدوينات  موقع  اإىل  ُن�سطاء  �سارع  الن�ساء،  قيادة 
“ها�ستاق” حمل  و�سمًا  ود�ّسنوا  “تويرت”،  الق�سرية 
املراأة”، عبدال�سالم  “ال�سورى يرف�س قيادة  عنوان 
بقيادة  “يقولون  قائاًل  املو�سوع  على  عّلق  احلارثي 
واأقول  اأجنبي،  �سائق  مليون  عن  ن�ستغني  املراأة 

مليونني  عن  ون�ستغني  وعيالها،  بيتها  مت�سك  اأنا 
اأن  يجب  القيادة  اأن  “الهاليل” فاأكد  اأما  خادمة”، 

تكون لل�سيدة يف احلاالت الطارئة فقط.
وقال  ال�سعودية،  القيادة  من  “حاء” �سخر  ح�ساب 
هناك  “ُمقعدة”،  الرئي�س  نائبة  االأرجنتني،  “يف 
للن�ساء  ت�سمح  ال  دولة  وهنا  بن�سائها،  ت�سري  دولة 
“الريا�س”  �سحيفة  يف  الكاتب  اأما  بال�سري”، 
من  �سيذكر  التاريخ  اأن  اإىل  اأ�سار  احلمود  حممد 
اأب�سط  �سبيل  يف  عرثة  حجر  وكان  بالرف�س،  �سّوت 
احلقوق، “ع�سري الوطن” اأو�سح اأن ال�سورى مل ُيوّفق 
يف قراره، وبنّي اأنهم كرجال مل ُيوّظفوا غريتهم يف 

املكان ال�سحيح.
مواقع  ح�سابات  حتّول  ر�سدت  اليوم”  “راأي 
التوا�سل يف بالد احلرمني مع اإعالن ال�سورى رف�سه 
“افرتا�سية”،  حرب  �ساحات  اإىل  حتّولت  للقيادة، 
“الرجال”،  التوا�سل  رّواد  “ي�سمت”  ات  ومن�سّ
اأن  بالن�ساء اللواتي يرغنب يف القيادة، على اعتبار 
الرغبة الرجولية “انت�سرت” على مطالبهن بقيادة 

ال�سيارة.
اأعمارهم،  “ذكور” ال�سعودية على اختالف  وتبادل 
اأفالم  من  وُمقتطعة  “ُمرّكبة”  كوميدية  مقاطع 
الراغبات  انتاب  الذي  التفاوؤل  مدى  ُتبنّي  �سهرية، 
ال�سورى،  رف�س  بعد  حالهم  من  وت�سخر  القيادة،  يف 
عرب اإدخالهن يف نوبة من البكاء، واللطم، والعويل، 

يف  انت�سرت  الذكورية” التي  “ال�سخرية  على  ورّدًا 
مقاطع  نا�سطات  تداولت  االفرتا�سية،  االأو�ساط 
الريا�س،  �سوارع  يف  يقدن  �سيدات  ُتظهر  فيديو، 
ويك�سفن عن وجوههن بعد قرار الرف�س، ومل يت�سّن 

ومكانها. زمانها،  من  اليوم” التاأكد  “لراأي 
القيادة  تو�سية  قرارات  اأن  اعتربوا  مراقبون، 
ح�ّسا�س،  توقيت  يف  تاأتي  رف�سها  وكذلك  للمراأة، 
�سيا�سية  اأو�ساعًا  احلرمني،  حكومة  فيه  ُتواجه 
وال  �سعبة،  داخلية  واقت�سادية  ُمعّقدة،  خارجية 
اأخرى،  ق�سايا  ا�ستثمار  يتم  اأن  مراقبني  وفق  بد 
الإلهاء  حولها،  اجلدل  واإثارة  اجتماعي،  طابع  ذات 
الق�سايا  من  ُم�سل�سل  عن  واإ�سغالهم  فيها،   املواطنني 
“امل�سريية” التي تع�سف بالبالد، بدءًا بت�سريحات 
ب�سيا�سات  مرورًا  العا�سفة،  “االإفال�س″  قرب 
البدالت،  واإلغاء  ال�سرائب،  وفر�س  التق�ّسف، 
احلرب  با�ستمرار  وانتهاًء  الرواتب،  وتخفي�س 
العن�سرين  ت�ستنزف  بدورها  والتي  “احلازمة”، 
وبقاء  وقّوة،  ِمنعة  يف  واالأ�سا�سي  واملادي،  الب�سري 

وا�ستمرار اململكة.
كقيادة  االجتماعية  التو�سيات  اأن  وبالرغم 
التفا�سيل  بني  ال�سطح  على  تطفو  والتي  الن�ساء، 
التمور، ال ي�ستبعد  املُعّقدة لغايات �سيا�سية يف بالد 
خمت�سون يف ال�ساأن املحلي اأن يكون و�سول ال�سيدات 
ال�سعوديات خلف مقود ال�سيارة، جُمّرد م�ساألة وقت، 
فاالنفتاح الذي تدعو له “القيادة ال�ساّبة”، ورغم 
طريقه،  يجد  اأن  بد  ال  الدينية،  املوؤ�س�سة  معار�سة 
الأُْويِل  اإال  اأْمَر  اأال  خمت�سون  ُيوؤكد  البالد  تلك  ففي 
يختارونها،  التي  اللحظة  يف  املراأة  �ستقود  االأْمر، 
ووفق امل�سالح الُعليا، حتى جمل�س ال�سورى لن يكون 
“ُي�سّوت”  اأن  له  القيادة  ُتوعز  ذلك،  يف  اخليار  له 
باملُوافقة، هنا فقط تقود املراأة، فاجلميع يف مملكة 

احلرمني ُم�سرّيٌ ال خُمرّي، يقول املخت�سون.

ال�صيارة قيادتهن  و”َيرف�س”  احلائط  عر�س  الن�صاء  باأمنيات  َي�صرب  ال�صعودية  �صورى   ا����ص���ت���ط���الع���ات ل������ل������راأي: ن��ت��ي��ج��ةجمل�س 
الن���ت���خ���اب���ات الأم���ري���ك���ي���ة م��ف��ت��وح��ة

وا�سنطن – )د ب اأ(-
اأظهرت ا�ستطالعات للراأي اأن نتائج انتخابات الرئا�سة االأمريكية 
اأن  بعد  وذلك  اأخرى  مرة  مفتوحة  اأ�سبحت  اأ�سبوع  خالل  املقررة 
تقاربه  موا�سلة  يف  ترامب،  دونالد  اجلمهوري،  احلزب  مر�سح  جنح 
ف�سيحة  بفعل  وذلك  كلينتون  هيالري  الدميقراطيني  مر�سحة  مع 

الر�سائل االإلكرتونية التي اأثرت �سلبا على كلينتون.
تعد  مل  كلينتون  اأن  اأمريكا  يف  الراأي  ا�ستطالعات  اآخر  واأظهرت 

تتقدم على مناف�سها اجلمهوري �سوى بنقطة اأو نقطتني.
بع�س  يف  كلينتون  اأمام  تراجعه  تعوي�س  ترامب  ا�ستطاع  كما 
يف  تقدمه  زيادة  و  فلوريدا  والية  مثل  املهمة  االأمريكية  الواليات 

واليات اأخرى مثل اأوهايو.
فيما  متقدمة  اال�ستطالعات  هذه  ح�سب  تزال  ال  كلينتون  اأن  غري 

يتعلق بعدد اأع�ساء الهيئة االنتخابية.
ولكي يغري ترامب ذلك �سيكون عليه قلب النتائج ل�ساحله يف واليات 

اأخرى مهمة مثل والية بن�سلفانيا اأو والية كاروالينا ال�سمالية.



غربة نيوز /احمد مراد
فاقتمها  الذي  ال�سديد  اجلفاف  موجة  تاأثري  ب�سبب  
جنوب  يف  املحا�سيل  اإنتاج  على  النينيو  ظاهرة 
من  �سخ�س   850،000 نحو  يعاين  حيث  مدغ�سقر 
يتطلب  مبا   2017 عام  حتى  احلاد  الغذاء  انعدام 

ا�ستجابة اإن�سانية مكثفة.
اندروي  منطقة  يف  االأمطار  نق�س  ت�سبب  وقد 
اجلنوبية لوحدها يف انخفا�س بن�سبة %80 يف اإنتاج 
الذرة هذا العام مقارنة مع م�ستويات عام 2015 التي 

كانت منخف�سة اأ�ساًل.
كما اأثرت موجة اجلفاف الطويلة كذلك ب�سكل كبري 
على اإنتاج نوع اآخر من املواد الغذائية االأ�سا�سية وهو 
اأخرى  جنوبية  ومنطقة  اأندروي  منطقة  يف  الك�سافا 
الك�سافا  اإنتاج  انخف�س  حيث  ات�سيمو-اندريفانا  هي 
بنحو الن�سف. وت�سرر ال�سكان الذين يعي�سون يف هذه 
املناطق من موجات اجلفاف املتتالية خالل ال�سنوات 
باجلوع  مهددين  يبقوا  اأن  ويتوقع  املا�سية  القليلة 

ب�سكل كبري خالل عام 2017.
ات�سيمو- مناطق  يف  اجلفاف  فاإن  اأخرى  ناحية  من 
وايهورومبي  وبيت�سيبوكا  وميالكي  وبويني  اندريفانا 
عن  اأبلغ  حيث  االأرز  اإنتاج  على  كبري  �سلبي  تاأثري  له 
املناطق  هذه  يف  الغذائية  املادة  هذه  اإنتاج  انخفا�س 
بح�سب  املائة،  يف   60 و   25 بني  ما  ترتاوح  بن�سب 
والزراعة  االأغذية  منظمة  اأ�سدرته  جديد  تقرير 
لالأمم املتحدة )الفاو( وبرنامج االأغذية العاملي اليوم 
ا�ستنادًا اإىل معلومات مت جمعها يف متوز/يوليو – اآب/

اغ�سط�س 2016.
الغذائي االأمن  انعدام  يعانون من  مليون �سخ�س   1.4

يف مدغ�سقر وحدها
الزراعي  االإنتاج  ت�سرر  اأن  حمًدثة  اأرقام  واأظهرت 
مليون   1.4 نحو  اأن  ويقدر  الغذائي.  االأمن  قّو�س 
يف  الغذائي  االأمن  انعدام  من  عانوا  �سخ�س 
اندروي  الثالث  مدغ�سقر  مناطق  يف   2017/2016
يعاين  هوؤالء  بني  ومن  وات�سيمو-اندريفانا.  وانو�سي 

احلاد  الغذائي  االأمن  انعدام  من  �سخ�س   850،000
احتياجاتهم  تلبية  على  قادرين  غري  اأنهم  يعني  ما 
طبقا  عاجلة  اإن�سانية  م�ساعدة  ويتطلبون  الغذائية 
الغذائي  لالأمن  املتكامل  املرحلي  الت�سنيف  لتحليل 

.)IPC( ملدغ�سقر
ويوا�سل ارتفاع االأ�سعار تاأثريه على القوة ال�سرائية 
لل�سكان ب�سكل عام ويفاقم من انعدام االأمن الغذائي 
لدى الفئات االأكرث �سعفًا. ونتيجة لذلك فقد خف�ست 
املحلية  املنتجة  للمحا�سيل  ا�ستهالكها  من  االأ�سر 
مثل  احلياة  قيد  على  للبقاء  ا�سرتاتيجيات  وتبنت 
الزراعية  واأدواتها  ما�سيتها  وبيع  احلبوب  ا�ستهالك 
الكافية  غري  الربية  لالأطعمة  ا�ستهالكها  وزيادة 
عام  وب�سكل  االأحمر.  ال�سبار  فاكهة  مثل  تغذويًا 
اأعداد  يف  كبريًا  ارتفاعًا  تعك�س  الظروف  هذه  فاإن 
الغذائي  االأمن  انعدام  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س 

احلاد مقارنة مع العام املا�سي.
تاأثري اجلفاف على اإنتاج املحا�سيل حمليًا

اأدى اجلفاف يف مناطق مدغ�سقر اجلنوبية اإىل خف�س 
اإنتاج البالد املحلي االإجمايل من الذرة والك�سافا. اإذ 
بنحو   2016 عام  يف  الذرة  من  البالد  اإنتاج  يقدر 
316،000 طن بانخفا�س بن�سبة 4 يف املائة مقارنة 
املعدل  حتت  املائة  يف  و19   ،2015 عام  ح�ساد  مع 
 2.6 بنحو  يقدر  الذي  الك�سافا  حم�سول  اأما  العام. 
مليون طن، فقد انخف�س بن�سبة 16 يف املائة مقارنة 

مع معدله يف ال�سنوات اخلم�س االأخرية.
من  ا�ستفاد  فقد  املحلي  االأرز  من  البالد  اإنتاج  اأما 
التي  البالد  وغرب  و�سمال  و�سط  يف  اجليدة  االأمطار 
تعترب مناطق اإنتاج االأرز الرئي�سية، ويقدر بنحو 3.8 
فوق  املائة  يف   2.5 بنحو  اأي   ،2016 يف  طن  مليون 
م�ستواه العام املا�سي، ولكن حتت معدل خم�س �سنوات 

بنحو 5 يف املائة.
ا�ستجابة الفاو

معًا  الفاو  ومنظمة  العاملي  االأغذية  برنامج  يعمل 
من  تعاين  التي  لالأ�سر  العي�س  و�سبل  الغذاء  لدعم 

نق�س �سديد يف انعدام االأمن الغذائي، كما اأنها ت�سمن 
اأن ت�سمل تلك امل�ساعدات االأ�سر االأكرث �سعفًا مثل تلك 
التي تتوىل الن�ساء وكبار ال�سن اإعالتها اأو االأ�سخا�س 

الذين ال ميلكون االأر�س.
من  فورًا  العي�س  �سبل  دعم  يبداأ  اأن  ال�سروري  ومن 
اأجل اال�ستفادة الكاملة من مو�سم الزراعة املقبل يف 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.

 850،000 نحو  الفورية  الفاو  ا�ستجابة  ت�ستهدف 
ال�سغرية(  احليازات  اأ�سر  من   170،000( �سخ�س 
توفري  امل�ساعدات  وت�سمل  ت�سررًا.  االأكرث  املناطق  يف 
للجفاف  حتماًل  االأكرث  الن�سج  ال�سريعة  البذور 

واملحا�سيل اجلذرية )الك�سافا والبطاطا احللوة(.

كما �سيح�سل املزارعون على االأدوات الزراعية بداًل 
مو�سم  خالل  بيعها  اإىل  ا�سطروا  رمبا  التي  تلك  من 
اجلوع الطويل احلايل. كما �سيتم توفري الدعم الإنتاج 

املا�سية من خالل ن�ساطات تتعلق ب�سحة احليوان.
وحتى االآن مل تتمكن الفاو من تاأمني �سوى 3.8 مليون 
 22 دوالر فقط لتمويل التدخالت االإغاثية من بني 

مليون دوالر حتتاجها.
تفويت  عدم  ل�سمان  للغاية  �سروري  التمويل  وهذا 
ا�ستعادة  ويجب  املقبل.  الزرع  ملو�سم  املزارعني 
الزراعة املحلية لتجنب االعتماد الطويل االأمد على 

امل�ساعدات الغذائية.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

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

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

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

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

2017 يف  ال��غ��ذائ��ئ  الم����ن  ان���ع���دام  م��ن  ���ص��ي��ع��ان��ون  ال��ع��امل  ح���ول  �صخ�س  م��ي��ل��ون  ع�����ص��ر  اأرب����ع 
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 �سالح �سكيك
ت�سليط  من  مرحلة  الفل�سطينية  الق�سية  تعي�س 
قبل  من  بها  الدويل  االعرتاف  زيادة  بعد  االأ�سواء 
ك�سب  يف  الفل�سطيني  املفاو�س  وجناح  عديدة،  دول 
املزيد من املواقف الدولية التي انحازت ب�سكل كامل 
مع  منحازة  كانت  اأن  بعد  الفل�سطينية،  الق�سية  مع 
على  تقف  االأقل  على  اأو  االإ�سرائيلي،  االحتالل 

احلياد بني الطرفني.
 وبرزت دول اأمريكا الالتينية، كاأكرث الدول الداعمة 
معها، وهذا  الكبري  التباعد اجلغرايف  رغم  لفل�سطني، 

خلق نوًعا من عدم التكامل يف التعاون امل�سرتك.
اأوروبا،  م�سوؤول العالقات اخلارجية ملوؤمتر فل�سطيني 
قارة  حالًيا  يزور  اأنه  لنا  ذكر  والذي  العالول،  زياد 
اإنه  قال:  ت�سيلي،  دولة  وحتديًدا  اجلنوبية،  اأمريكا 
ا�سم  ابراز  اإىل  خالله  من  يهدف  طوعي  بعمل  يقوم 

فل�سطني يف دولة ت�سيلي.
فل�سطني اأخرى يف غري اأر�سها

زيارات  �سملت  املا�سية  الفرتة  اأن  العالول،  وذكر 
اأندية  وزيارة  ت�سيلي،  يف  املدن  بع�س  اإىل  ر�سمية 
اأبرزها  ولعل  الفل�سطينية،  الق�سية  ت�ساند  ريا�سية 
يف  الفل�سطينيني  بع�س  اأ�س�سه  الذي  بال�ستينوا،  نادي 
ت�سيلي، م�سرًيا اإىل ان الفل�سطينيني يف ت�سيلي مرحب 
بهم ب�سكل كبري، حيث اإن ال�سعب الت�سيلي �سعب م�سامل 

وراٍق يف املعاملة ومتعاطف مع الق�سية الفل�سطينية.
 10% ي�سكلون  ت�سيلي  يف  »الفل�سطينيون  وتابع: 
ولهم  خمتلفة،  اأحزاب  على  ويتوزعون  الربملان  من 
اأو  �سوت يف ال�سيا�سة الت�سيلية، فكلما مررت يف �سارع 
الفالحي  والثوب  الفل�سطينية  الكوفية  ترى  منطقة 

الفل�سطيني، كاأنك تعي�س يف حمافظة فل�سطينية«.
واأ�ساف ملرا�سل »دنيا الوطن«، اأن التعاطف مع الق�سية 
اجلنوبية  واأمريكا  ت�سيلي  �سكان  لدى  الفل�سطينية 

كبري، ولكن يتطلب ذلك تعاوًنا �سيا�سًيا ر�سمًيا اأكرث من 
ذلك، فالتعاطف مع الفل�سطيني ياأتي الأن تلك الدول 
الالتينية عانت من ويالت اال�ستعمار وجربت مرارة 

املحتل، كما حا�سل االآن مع �سعبنا.
اليافاوي«  »نا�سر  ال�سيا�سي،  والكاتب  املوؤرخ  اأما 
فذكر، اأنه يف البداية كانت العالقة بني غالبية دول 
اأمريكا الالتينية واإ�سرائيل متينة وداعمة للموقف 
واملتغريات  التغيري  رياح  تهب  اأن  قبل  االإ�سرائيلي، 
جهة،  من  املنطقة  دول  �سهدتها  التي  ال�سيا�سية 
غبار  ونف�س  املتحدة،  الواليات  عباءة  من  واخلروج 
ذلك  فكل  اأخرى،  جهة  من  واالمربيالية  اال�ستعمار 
حكومات  وتعاطف  فل�سطيني  التيني  لتقارب  اأدى 

و�سعوب هذه الدول مع الق�سية الفل�سطينية.
معادة اأمريكية امربيالية

اأمريكا  دول  ملواقف  اجلديدة  ال�سورة  اأن  واأ�ساف، 
الالتينية من الق�سية الفل�سطينية بداأت منذ  العام 
يف  رئي�سة  حتول  نقطة  التاريخ،  هذا  1973واأ�سبح 
ق�سية  جتاه  ملوقفها  الالتينية  اأمريكا  دول  تقومي 
الدول  بع�س  مواقف  بعدها  تغريت  وقد  فل�سطني، 
بروز  اأبرزها،  عدة  �سيا�سية  الأ�سباب  وا�سح  ب�سكل 
بعدالة  واملدركة  التقدمية  واحلركات  االأحزاب 
الق�سية الفل�سطينية، اإ�سافة لقوة وفعالية اجلاليات 
ت�سيلي  يف  وال�سيما  الدول،  تلك  يف  الفل�سطينية 
االأقليات  ن�ساط  يفوق  ب�سكل  وفنزويال،  والربازيل 

االإ�سرائيلية.
اإن  اإىل  الوطن«  »دنيا  لـ   اليافاوي  املوؤرخ  واأ�سار   
اال�ستعمار  بنريان  الالتينية  اأمريكا  �سعوب  اكتواء 
القارة  ل�سعوب  جديدة  مفاهيم  خلق  االمربيايل، 
»ال�سهيونية  الن�سال �سد  ملعاين  واإدراكهم  اجلنوبية، 
بل  واال�ستعمار،  العن�سرية  اأ�سكال  من  �سكل  كونها   «

وامتداد للكوليانية االأمريكية.

ولفت، اإىل اأن اأ�سباب ف�سل ال�سيا�سة الدولية للواليات 
املتحدة يف دول اأمريكا الالتينية، يعود باالأ�سا�س اإىل 
ملواقف  نتيجة  لها،  م�ستقلة  خارجية  �سيا�سة  ر�سم 
ا بروز  واأي�سً  ،1973 الالتينية منذ عام  اأمريكا  دول 
جتمعات بني دول اأمريكا الالتينية موؤيدة ومتعاطفة 
مع الق�سية الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل الدول املن�سمة 
وت�سيلي  كاالإرجنتني  االنحياز(،  عدم  )دول  ملنظمة 
وكوبا وكولومبيا واالإكوادور وغويانا وجامايكا وبنما 
بعد  نيكاراغوا  وكذلك  وتوباغو،  وترينيداد  والبريو 

الثورة ال�ساندينية.
وحول جراأة ت�سرفات احلكومات الالتينية يف بع�س 
مواقف ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، اأرجع اأ�سباب 
املدنيني،  �سد  والقتل  القمع  وترية  ازدياد  اإىل  ذلك 

فقد �سحبت الربازيل وت�سيلي واالكوادور وال�سلفادور 
وعلقت  االآن،  حتى  اإ�سرائيل  من  �سفراءها  وبريو 
املرحلة  اأن  م�سيًفا  الدبلوما�سية،  العالقات  فنزويال 
ترفع  اأن  الفل�سطينية  ال�سلطة  من  حتتاج  املقبلة 
�سقف التعاون الدبلوما�سي مع دول اأمريكا اجلنوبية، 
الق�سية  ل�سالح  ال�سجاعة  املواقف  من  املزيد  لك�سب 
االإ�سرائيلي  اجلانب  ُتكّبد  والتي  الفل�سطينية، 
اأول طرق  الكثري من احللفاء، الأننا الزلنا يف  خ�سارة 
حتقيق م�سروع وحلم الدولة الفل�سطينية، فمعركتنا 

ال�سيا�سية مل تنته بعد، وفق تعبريه.

بريوت حمود
يف  وغربيون،  اإ�سرائيليون  اآثار  علماء  �سّكك 
مائري  اأهرون  االإ�سرائيلي  االآثار  عامل  مقدمهم 
)جامعة بار اإيالن(، يف اأ�سلّية خمطوطة بردى 
قدمية تعود اإىل ما يقرب من ثالثة اآالف عام، 
العربي  اال�سم  اأي  »يور�َساِليماه«،  كلمة  وحتمل 
ملدينة القد�س املحتلة، فيما هاجم مائري »�سلطة 
حول  االإعالن  اأن  موؤكدًا  االإ�سرائيلية«،  االآثار 
اأنها  وخ�سو�سًا  م�سبقًا،  معروفا  »كان  املخطوطة 

حمل خالف«.
»هاآرت�س«  �سحيفة  قالت  ال�سياق،  هذا  يف 
موؤمتر  يف  ك�سفت  التي  »املخطوطة  اإن  العربية، 
من  اأول  االإ�سرائيلية،  االآثار  �سلطة  عقدته 
اأم�س، كانت قد �سبطت قبل اأربع �سنوات خالل 
مهربني  �سد  االآثار  تهريب  منع  لوحدة  حملة 

ول�سو�س ين�سطون يف �سحراء ال�سفة« املحتلة.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن علماء االآثار، الربوفي�سور 
العربية(،  )اجلامعة  اأخيطوف  �سموئيل 
من  غانور،  وعمري  كالين،  ايتان  والدكتور 
على  الربدى  خمطوطة  اأّرخوا  االآثار«،  »�سلطة 
اأّما  امليالد«.  قبل  ال�سابع  القرن  اإىل  »تعود  اأنها 
مر�سلة  نبيذ  »�سحنة  عن  ر�سالة  فهو  م�سمونها، 
القد�س  اإىل  اإ�سارة  يف  يور�َساِليماه«،  ملك  اإىل 

وعالقة العربانيني بها.
نتنياهو،  بنيامني  االإ�سرائيلي،  الوزراء  رئي�س 
»االكت�ساف«  ا�ستغل  املوؤمتر،  يف  �سارك  الذي 
والعلوم  والثقافة  الرتبية  »منظمة  ملهاجمة 
التابعة لالأمم املتحدة ــ اليون�سكو«، التي ف�ّسرت 
باأنه  يعرتف  »ال  باأنه  االأخري  قرارها  اإ�سرائيل 
القدمية  والبلدة  اليهودية  بني  عالقة  توجد 
القد�سي  املحتلة، وخا�سة مع احلرم  القد�س  يف 
مل  املنظمة  اأن  اعتبار  على  االأق�سى«،  وامل�سجد 

ت�ستخدم اأو ت�ِسر اإىل كلمة »هيكل«.
وخاطب نتنياهو املنظمة باأن »ت�سويه اليون�سكو 
عنها  اأعلنت  وثيقة  اليوم  تخفيه  للحقائق 

»كلمة  اأن  م�سيفًا  االإ�سرائيلية«،  االآثار  �سلطة 
يورو�سليماه...  وهي  الربدى  على  كتبت  مهمة 
الأنها  املنظمة،  اإىل  املا�سي  من  ر�سالة  هذه 
تف�سر عالقتنا بالعربية مع القد�س ومركزيتها 
تكتب  »مل  اأنها  على  �سدد  ثم  اإلينا«،  بالن�سبة 
وال  يونانية  وال  االآرامية  وال  بالعربية 

الالتينية، بل بالعربية«.
»اأ�سل  اأن  اإىل  »هاآرت�س«  لفتت  ال�سياق،  هذا  يف 
املرجح  ومن  موؤكد،  غري  املخطوطة  م�سدر  اأو 
مغارة  يف  االآثار  ل�سو�س  اأيدي  على  ُحفرت  اأنها 
اأن »تاأيّن علماء االآثار  ناحال حفري«. واأ�سافت 
يف اإعالن االكت�ساف قد يكون �سببه اأنها حفرت 
ملدة  التاأخر  اإىل  اإ�سارة  يف  مفتعلة«،  بطريقة 
لكنها  »االكت�ساف«.  اإعالن  على  �سنوات  اأربع 
بررت يف الوقت نف�سه، اقتناع العلماء بـ»اأ�سلّية 
و�سحة املخطوطة بناء على جتارب ا�ستخدمت 
العائد  التاريخ  لتحديد   14 كربون  مادة  فيها 
اإىل  اإ�سافة  امليالد،  قبل  ال�سابع  القرن  اإىل 
الن�س  النقو�س تتوافق مع  اأجريت على  اأبحاث 

العربي القدمي«.
وخالفًا ملزاعم �سلطة االآثار االإ�سرائيلية، �سكك 
يف  م�ساركته  خالل  مائري،  اأهرون  الربوفي�سور 
القد�س«،  يف  االآثار  علم  يف  »جتديدات  موؤمتر 
م�سيفًا:  اأ�سلية،  املخطوطة  تكون  اأن  يف  اأم�س، 
هذه  حول  �سكوك  هناك  كانت  البداية  »منذ 
املخطوطة«. وخاطب �سلطة االآثار بالقول: »اأنا 
اأ�سدقكم... لكن االآخرين لن ي�سدقوكم. كيف 
ال�سوق  اإىل  اأن هذا لي�س تزييفًا موجهًا  �سنثبت 
كيف  اأي�سًا  االأثرية؟  للموجودات  )ال�سوداء( 
لي�س تزييفًا مب�ستوى عال،  باأن هذا  اأن نقر  لنا 
وخ�سو�سًا اأنه قد ميهد الطريق اأمام قطع بردى 
�سوق  اإىل  توجيهها  يجري  قد  م�ستقباًل  اأخرى 

املوجودات االأثرية؟«.
التي  والفحو�س  االختبارات  اإىل  بالن�سبة 
اأنها  على  مائري  �سدد  املخطوطة،  على  اأجريت 

زّيفت  عّدة  »حاالت  اإىل  م�سريًا  كافية«،  »غري 
وقال  قدمية«.  خمطوطات  على  الكتابة  فيها 
القدمية  هي  »الربدى  تكون  اأن  اجلائز  من  اإنه 
فقط، ال النقو�س«، حمذرًا يف الوقت نف�سه، من 
التعامل مع املخطوطة للتو�سل اإىل ا�ستنتاجات 
وحتليالت تاريخية، وخ�سو�سًا اأن اإخفاءها من 
جانب االإعالم وال�سيا�سيني و�سلطة االآثار الأربع 
الذي  االأمر  وهو  ال�سك«،  اإىل  »يدعو  �سنوات 

جعله »يتحفظ« على »االكت�ساف«.
االآثار  علماء  بع�س  عند  الت�سكيك  يتوقف  مل 
االإ�سرائليني فقط، بل حلق بهم الربوفي�سور يف 
»جامعة  من  رول�ستون،  كري�ستوف  االآثار  علم 
جورج وا�سنطن«، الذي كتب يف مدونته اخلا�سة 
لفح�س  الربدى  خ�سوع  حول  »احلقيقة  اأن 
نف�سه  النق�س  حيال  �سيئًا  توؤكد  ال  كربوين 
اأن  رول�ستون  واأو�سح  قدمي«.  باأنه  واالدعاء 
»من ال�سهل جدًا اقتناء قطع بردى قدمية عرب 
املزيفيني  اأن  وخ�سو�سًا  االنرتنت،  من  �سرائها 
يفعلون ذلك«، موؤكدًا اكت�ساف خمطوطات وقطع 
بردى قدمية، ات�سح الحقًا اأنها ُزيفت على اأيدي 

فنانني خمت�سني.
اأجروا  الذين  االإ�سرائيليني،  االآثار  علماء  لكن 
االنتقادات  رف�سوا  الربدى،  على  الفحو�س 
ت�ساءل:  الذي  اأخيطوف  ومنهم  اإليهم،  املوجهة 
ويعّر�س  قدمية  بردى  اأحدهم  يزّور  قد  »ملاذا 
كلمتني  يختار  قد  وملاذا  للخطر؟  حياته 
�سابة(  اأو  بنت  ــ  و)نعرتاه  )يور�ساليماه( 
جدًا  نادرتان  كلمتان  وهما  عليها،  لينق�سهما 
حتى لو كان املزّور �سليعًا بالن�سو�س العربانية 

القدمية«.
على  يرّد  مل  الذي  نف�سه،  اأخيطوف  لكن 
االنتقادات من منحى علمي، رمبا غاب عن ذهنه 
اأن  وخ�سو�سًا  ذاته،  بحد  اإدانه  به  تفّوه  ما  اأن 
يكون  قد  ما  وهو  »نادرتان«،  قال  كما  الكلمتني 
اأحد  يخاطر  قد  »ملاذا  �سوؤاله:  عن  اإجابة 

املزّيفني بحياته من اأجل خمطوطة«!

اأمريكا الالتينية.. القارة التي مل ي�صتغلها الفل�صطينيون

نتنياهو« ب���»خم��ط��وط��ة  ي���ه���زاأون  اأك���ادمي���ي���ون 
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عبداهلل بن عامر - االخبار
بن�سختها  الكويت  م�ساورات  ف�سل  ــالن  اإع قبيل 
االأمريكي  ال�سفريان  كان  املا�سي،  اآب  مطلع  الثانية 
والربيطاين قد اأف�سحا عن جمموعة من االإجراءات 
العقابية التي �سيتم اتخاذها �سد حتالف �سنعاء يف 
ب�سيغة  الكويت  يف  املوجود  الوفد  قبول  عدم  حال 

حل عر�سها املبعوث االأممي.
الورقة  با�ستخدام  الربيطاين  االأمريكي  التلويح 
خالل  مــن  واقــعــًا،  اأ�سبح  مــا  �سرعان  االقت�سادية 
با�ستهداف  االقت�سادي  احل�سار  ــراءات  اإج ت�سديد 
الرقابة  وتعزيز  لليمن  الغربي  ال�ساحل  يف  املوانئ 
عرب البوارج احلربية االأمريكية حتت مربر التفتي�س 
املالية  احلــواالت  واإيقاف  الورقية  العملة  و�سحب 
�سلبًا  انعك�ست  �سيولة  اأزمة  يف  ت�سّبب  ما  اخلارجية، 

على االأو�ساع العامة.
امل�ستقيل  الرئي�س  �سلطة  تتخذ  اأن  قبل  ذلك  كل 
عبد ربه من�سور هادي قرارًا و�سف باخلطري، ومتثل 
اإىل عدن. وكانت �سنعاء قد  يف نقل البنك املركزي 
احلــرب  ــراء  ج كبرية  اقت�سادية  لــهــزات  تعر�ست 
وتوقف  الــدوالر  �سعر  ارتفاع  اأبرزها  االقت�سادية، 
اأ�سعار  وارتفاع  ال�سوداء  ال�سوق  وظهور  االإيــرادات 
اأن  غري  املعي�سي،  الو�سع  وتدهور  النفطية  امل�ستقات 
ون�سف  عــام  من  الأكــرث  ال�سمود  من  متكنت  �سنعاء 
عام، وال تزال الدولة متار�س واجباتها جتاه ماليني 

املواطنني، ال �سيما املوظفني يف اأنحاء البالد كافة.
االإجـــراءات  فــاإن  �سنعاء«،  »وفــد  يف  م�سادر  وفــق 
ال�سفري  اليها  تطرق  التي  القا�سية  االقت�سادية 
مفهومه،  بح�سب  املطاف،  نهاية  يف  �ستقود  االأمريكي 
الــعــدوان،  ــــداف  اأه بتحقيق  املــعــركــة  ح�سم  اإىل 
بفعل  اأ�سهر،  بعد  �سنعاء  متكن  عدم  ال�سفري  وتوقع 
ما  الدولة،  موظفي  رواتب  دفع  من  اخلانق،  احل�سار 

ثم  ــدوالر...  ال اأمــام  الوطنية  للعملة  انهيار  يعقبه 
اال�ست�سالم.

اإذ  ووعــيــد،  تهديد  مبثابة  ال�سفري  حديث  كــان 
التدخل  دائرة  تو�سيع  اإمكانية  اإىل  اإ�سارات  ت�سمن 
لل�سيغة  �سنعاء  ان�سياع  عــدم  حــال  يف  الع�سكري 
و»اللجان  اجلي�س  ا�ستمرار  وكذلك  للحل،  املقرتحة 
وحتديدًا  ال�سعودي،  العمق  يف  التوغل  يف  ال�سعبية« 

يف جنران.
وا�سنطن  خطاب  يف  التناق�س  حجم  يوؤكد  ومــا 
نقله  ما  هو  الكوالي�س،  يف  يــدور  ومــا  املعلن  بني  ما 
لـ»وفد �سنعاء« من معلومات  اأوروبي رفيع  دبلوما�سي 
توؤكد اأن خطوة نقل البنك املركزي مل حتَظ بتاأييد 
وا�سع من قبل املجموعة االأوروبية، اأو ما ي�سمى دول 
اأخ�سر  ب�سوء  �سعودية  كانت  اخلطوة  واأن  الـ18، 
موؤ�س�سات  حتّفظ  اإىل  الدبلوما�سي  واأ�سار  اأمريكي. 
تداعيات  مــن  لها  ملــا  اخلــطــوة،  على  دولــيــة  مالية 
اأن  غري  اليمن.  يف  االقت�سادي  الو�سع  على  خطرية 
وا�سنطن ودواًل خليجية متار�س �سغوطًا كبرية على 
تلك املوؤ�س�سات، يف اإ�سارة اإىل اإمكانية ا�ستجابة تلك 

املوؤ�س�سات لل�سغوط، وهو ما حدث بالفعل.
تعاين  املــركــزي،  البنك  نقل  ــرار  ق وبعد  الــيــوم، 
ل  تن�سّ بعد  �سيما  ال  اإن�سانية،  اأزمــة  املناطق  اأغلب 
فيما  الدولة،  موظفي  رواتــب  دفع  من  هادي  �سلطة 
اقت�سادي قد يكون  اأمام عدوان  نف�سها  جتد �سنعاء 
القتل  يف  امل�ستمرة  الع�سكرية  االآلــة  من  فتكًا  اأكــرث 
جميع  ت�ستهدف  االقت�سادية  فاحلرب  والتدمري. 
اخلانق  احل�سار  خــالل  من  ا�ستثناء،  بال  اليمنيني 
�سحب  اإىل  تهدف  خفية  وممار�سات  اجلوي  واحلظر 
ن�ساط  تو�ّسع  عن  ف�ساًل  مالّية،  �سيولة  من  تبقى  ما 
و�سوء  املجاعة  موؤ�سرات  وظهور  ال�سوداء  ال�سوق 
التغذية يف بع�س املناطق ال�ساحلية الغربية، بعدما 

منع العدوان مئات ال�سيادين من ممار�سة اأعمالهم.
الــورقــة  تــكــون  اأن  اإىل  الــعــدوان  دول  وت�سعى 
يف  تنجح  قــد  الــتــي  االأوراق  ـــر  اآخ االقــتــ�ــســاديــة 
»التحالف«  دول  وكانت  »التحالف«.  اأهداف  حتقيق 
احلرب  ت�سعيد  اأن  مفاده  اقتناع  اإىل  تو�سلت  قد 
االقت�سادية قد يعمل على الت�سريع يف انهيار اجلي�س 
و»اللجان ال�سعبية«، وهو ما ملّح اليه هادي يف لقاء مع 
قناة »اجلزيرة«، بل وقد يوؤدي وفق حكومة بن دغر 
جراء  اهلل«  »اأن�سار  حركة  �سد  �سعبي  غ�سب  اإىل 

املجاعة املتوقعة.
احلرب  مواجهة  اهلل«  »اأن�سار  قــررت  اأن  و�سبق 
عبد  احلــركــة  زعيم  اأطلقها  بحملة  االقت�سادية 
توؤكد  فيما  املــركــزي،  البنك  لدعم  احلــوثــي  امللك 
ال�سيا�سي  جمل�سها  عرب  �سنعاء  اأن  موثوقة  م�سادر 
مقبلة على اإجراءات اأخرى للمواجهة االقت�سادية 
ورف�س �سيا�سة التجويع من اأجل الرتكيع. واأبرز تلك 
اخلطوات دعم م�ساريع الزراعة واالهتمام باجلانب 

عرب  الداخلية  اجلبهة  متا�سك  وتعزيز  االإيـــرادي 
اإ�سافة  االجتماعيني،  والتكافل  الت�سامن  حمالت 
من  املت�سررين  الدولة  موظفي  مرتبات  �سرف  اإىل 

قرار نقل البنك اإىل عدن.
وعلمت »االأخبار« من م�سادر يف �سنعاء باأن عملية 
ال�سرف قد تبداأ خالل االأيام املقبلة برواتب قطاعي 
اجلي�س واالأمن، ومن ثم القطاع املدين، عقب االنتهاء 
اإدارية مهمة على �سوئها �سيتم �سرف  اإجراءات  من 
املعنية  اجلهات  وتدر�س  املقبلة.  االأ�سهر  مرتبات 
وكذلك  االأ�سا�سية  الغذائية  املــواد  توفري  اإمكانية 
التموينية«،  »البطاقة  عرب  الدولة  ملوظفي  الدواء 

وذلك بال�سراكة مع الغرفة التجارية.
اإىل ذلك، تخ�سى موؤ�س�سات دولية من جماعة قد 
�سرف  عن  التاأخر  حال  يف  البالد  اأرجــاء  كل  ت�سمل 
لــالأمم  املتكررة  التحذيرات  عــن  ف�ساًل  املــرتــبــات، 
املتحدة واملنظمات االإغاثية حول الو�سع االإن�ساين 

الكارثي.

ل�»احل�صم« الأخ���رية  ال��ورق��ة  اليمني:  ال�صعب  جتويع  البراج

حالًيا �أنت ممزق بني �لرغبة يف �إجناز 

حدود  لوجود  �لأمل  وخيبة  �لأمور 

لذلك. ل ت�شتخدم �إ�شر�ر غري �مل�شروط 

بك  �ملحيطني  لأن  �حلو�جز،  ك�شر  يف 

�نتظر  ويهجروك.  �شربهم  يفقدون  قد 

مع  �لتعامل  وميكنك  �لأمور  تهد�أ  حتى 

�لآخرين بتفهم و�شرب �أكرث.

�آمالك ورغباتك  و�قت�شم  �شجاًعا  كن 
�لكثري  تتلقى  و�شوف  �لآخرين،  مع 
�لتي  �لإيجابية  �لأفعال  ردود  من 
لتحقيق  �لإ�شايف  �شوف تعطيك �حلافز 
�أحالمك، كما �شتقوم باجتذ�ب �ملزيد من 
�شوف  �لعمل،  مكان  يف  حتى  �ملوؤيدين. 
�أفكارك،  �إىل  ب�شهولة  �لآخرون  ي�شتمع 
و�لنقد،  للن�شيحة  ر�ف�ًشا  تكن  ل  لكن 

لأنها قد تكِمل وحت�ِشن من خططك.

�أي  �إجناز  على  قادًر�  تبدو  ل  �ليوم 
كثرًي�  يرجعك  ذلك  تدع  ل  ولكن  �شيء، 
بثبات،  �لعمل  يف  ��شتمريت  �إذ�  للخلف. 
�أخرى.  مرة  �لنجاح  تكت�شف  �شوف 
مع  �خلا�شة،  حياتك  يف  م�شابه  �لو�شع 
�لأ�شدقاء.  مع  و�أي�ًشا  حياتك  �شريك 
و�شوء  للتناق�شات  �حللول  عن  �بحث 
�لهادف.  �لتو��شل  خالل  من  �لتفاهم 
ي�شكل �لتوتر خطًر� على �شحتك، فابحث 
عن خط و�شط بني �ل�شرتخاء و�لن�شاط.

ويلجاأ  مهدئ،  تاأثري  ذو  �أنت  �لعمل،  يف 
�إليك �لزمالء لطلب �لن�شيحة و�مل�شاعدة، وما 
بذ�تك.  و�إميانك  لثقتك  بالن�شبة  هذ�  �أح�شن 
لكن  ب�شهولة.  �شيء  �أي  مو�جهة  ت�شتطيع 
عندئذ  لأنك  قلبك  �إىل  �لأمور  �أقرب  تن�شى  ل 
�شوف متر بتجربة �لتناغم �لكامل مع �أحبائك. 
تتح�شن  قد  ولكن  ممتازة،  �ل�شحية  حالتك 
هي  هذه  �لريا�شية.  �لأن�شطة  خالل  من  �أكرث 

�أحدى طرق �لإعد�د لأوقات �شعبة قادمة.

قد يكون �ليوم م�شطرًبا، فمن ناحية، 
�لكثري من �لأ�شياء لن ت�شري على رغبتك، 
يف  نف�شك  �شتجد  �أخرى،  ناحية  ومن 
ل  حولك.  هم  من  ب�شبب  �شعبة  مو�قف 
تبالغ يف ردة فعلك، ولكن حاول ��شتعادة 
هدوئك، وحاول فر�ض ذلك على �لآخرين 
هذ�  من  �شاملًا  تخرج  �شوف  وعندئذ 

�ملوقف غري �ل�شار.

من  بّناء  ب�شكل  �لعمل  �ليوم  ميكنك 
�شوف  �أنك  يعني  وهذ�  �لفريق،  خالل 
�ليوم.  �لأفكار  �أ�شعب  تطبيق  ت�شتطيع 
�شوف تتلقى دعًما ب�شكل خا�ض من خالل 
�أظهر  �ل�شخ�شية،  حياتك  وكذلك  �لعمل 
�لعالقات.  تقوية  بهدف  لالآخرين  حبك 
قد تقابل �ليوم حب حياتك، فافتح عينيك 

جيًد�!

�لفور  على  يتم  حالًيا  بعمله  تقوم  ما  كل 
وعلى �أكمل وجه. كل �شخ�ض تتعامل معه من 
�أ�شدقاء �أو معارف �أو زمالء بالعمل معجبون 
بحما�شك وموهبتك يف �لتعامل مع �لأمور من 
�شيء  كل  �أد�ء  على  وقدرتك  �جليد  �جلانب 
بدرجة  بنف�شك  ثقتك  من  يزيد  مما  بكفاءة، 
�لإعجاب  هذ�  تبادل  على  �حر�ض  عالية. 
بنف�ض �لقدر و�أن ل تنتابك �لرنج�شية، فمتى 
فاإنك   ، بالعك�ض  و�شارت  �لأمور  �شاءت 

�شتحتاج �إىل ذلك �لدعم و�ملعاملة.

�ل�شلوكية  �لأمناط  خانتك  مرة  لأول 
يف  وو�شعتك  بك  �خلا�شة  �لعتيادية 
مو�قف حرجة. ��شرت�تيجية �حللول �لتي 
تنتهجها يف �ملعتاد ل حت�شن من �لأمور، 
من  كنوع  وتكر�ًر�.  مر�ًر�  حاولت  مهما 
�لأمناط  تلك  عن  �لتخلي  حاول  �لتغيري، 
�لقيام  جديًد�!  منهًجا  و�تخذ  �لعتيادية 
للمو�قف  �ملخرج  �شيكون  حا�شم  بتغيري 

و�مل�شاكل �مل�شتع�شية.

ت�شتوجب  �لرتياب  �أجو�ء من  �شتعم 
منك �تخاذ موقف، و�شتجد حالًيا �شعوبة 
�ملعتادة،  تفكريك  طريقة  عن  �لتخلي  يف 
قد  �لتي  �ل�شلبية  �لعو�قب  من  بالرغم 
تكون نابعة من �ملا�شي. مع ذلك، حاول 
تعدي  من  تتمكن  حتى  متفتح  تكون  �أن 
�مل�شاعب و�لعر�قيل بليونة و�شهولة. قد 

يتاأثر ج�شمك �ذ� ز�د �ل�شغط عليه.

�لبدين  و�لن�شاط  باحليوية  مفعم  �أنت 
�تخاذ  يف  �إمكاناتك  ��شتخدم  و�لذهني؛ 
و�لتقدم  خمططاتك  لتنفيذ  �ل�شليم  �لقر�ر 
يفيدك  لن  م�شروعاتك.  يف  �لأمام  �إىل 
و�ل�شلبية!  �ملا�شية  بالأجماد  �لكتفاء 
لديك �لآن قدرة �لتعامل بدقة وحكمة مع 
وتتعر�ض  تو�جهها  �لتي  �ملو�قف  جميع 
لها، فتاأكد من ��شتغاللك لها بقدر �لإمكان!

ب�شورة  ت�شري  �لأ�شياء  �أن  يبدو  ل 
يف  م�شكلة  �أي�ًشا  فلديك  �ليوم،  جيدة 
�لرتكيز على �ملهام �ليومية. على �لرغم 
تخف�ض  ل  ذ�تك،  حتفيز  �شعوبة  من 
ر�أ�شك يف ياأ�ض. �إذ� قمت باأف�شل ما عندك 
�لنجاحات  بع�ض  على  حت�شل  ف�شوف 
تتوقع  �أن  يجب  ل  �أنه  �إل  �ملحدودة، 
�لكثري. عندما ت�شتعيد هدوئك وت�شبح 

�أكرث ثقة، �شوف تتح�شن �لأمور.

ي�شري  كان  �شيء  كل  �أن  من  �لرغم  على 
�شخ�ض  �أو  �شيء  يقف  قبل،  من  ب�شال�شة 
�لتي  �لقوة  مقد�ر  حدد  �لآن.  طريقك  يف  ما 
�أو  �لعقبات  هذه  على  للتغلب  حتتاجها 
بب�شاطة.  جتاهلها  �لأف�شل  من  كان  �إذ�  ما 
ل  بحكمة؛  قوتك  ت�شتخدم  �أن  يجب  �لآن 
ت�شمح لنف�شك باأن تتعطل �أو تتحول ب�شبب 
��شتخد�م  ت�شيء  ل  �شغرية.  مو�شوعات 
ل  بحيث  �لحتمال  على  وقدرتك  طاقتك 

يكون لها تاأثري.



الأنها “ابنة البحر” كما ت�سف نف�سـها، تبدو قيادة 
وممتًعا  �سهال  اأمًرا  غزة  بحر  يف  �سراعي  قارب 
الـ11 عاًما،  لـ”مرمي الكباريتي” �ساحبة  بالن�سبة 
يعانون  �سغار  اإىل  طريقها  ت�سق  مل  ريا�سية  يف 

احل�سار.
ترتدي ال�سغرية �سرتة جناة حمراء اللون، وحُتكم 
اأن  قبل  النحيل،  ج�سدها  حول  اأربطتها  وثاق 
رحلتها  لتبداأ  ال�سغري،  االأبي�س  قاربها  داخل  تقفز 

البحرية ملئات االأمتار.
من  لكثري  “الكباريتي”  احتاجت  امل�سهد  هذا 
من  اخلوف  حاجز  وتك�سر  حتققه،  كي  ال�سنوات 
يف  منفرد،  ب�سكل  وقيادته  للمياه،  قاربها  مالم�سة 

بحر حما�سر اإ�سرائيليا.
طفلة  اأ�سغر  “اأنا  لالأنا�سول:  “مرمي”  قالت  بثقة 
يف غزة اأقود قارب �سراعي، )…( منذ كان عمري 
كتري،  ودربني  اأ�سبح،  كيف  علمني  بابا  �سنوات،   7
ريا�سة  اأمار�س  كيف  اأعرف  )جعلني(  وخالين 

ال�سراع .
“حمفوظ  والدها  يقول  التي  الريا�سة  هذه 
جمعية  رئي�س  من�سب  ي�سغل  الذي  الكباريتي” 
“نادرة”،  اإنها  غزة،  قطاع  يف  البحرية  الريا�سات 
اإدخال  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  ب�سبب احل�سار ومنع 

القوارب ال�سراعية وم�ستلزماتها.
اأدرب  واأنا  اأعوام   4“ لالأنا�سول:  االأب  وي�سيف 
ودون  بنف�سها  القارب  تقود  اأ�سبحت  االآن  مرمي، 

م�ساعدة اأحد”.

ال�سديد  وحبها  ابنتي  “�سغف  بقوله:  ومي�سي 
للبحر، �سجعني على تدريبها وو�سولها اإىل مرحلة 

اإتقان هذا النوع من الريا�سة ب�سكل متميز .
عن  وتبتعد  باحلرية،  البحر،  يف  ال�سغرية  وت�سعر 
يتعلم  اأن  الذي متنى  النف�سي، وفق والدها  ال�سغط 
“اإنها  وميار�سونها  الريا�سة  هذه  غزة  اأطفال  كل 

جتعلهم اأكرث فرًحا ومرًحا”.
�سنتها  حروب   3 املحا�سر  غزة  قطاع  و�سهد 
اأعنفها  كان  و2014   2008 عامي  بني  اإ�سرائيل 
 2323 قتل  حيث  عامني،  قبل  االأخرية  احلرب 
فل�سطينًيا، بينهم 578 طفاًل، بح�سب وزارة ال�سحة 

الفل�سطينية.
واالأمواج  الرياح  حركة  وابنته  االأب  وينتظر 
يف  ال�سراعي  القارب  وان�سياب  لالإبحار،  املنا�سبة 

املياه.
داخل القارب، يثبت االأب عّوامة جناة، خوًفا على 
اآخر  بعد  يوًما  اإنها  تقول  التي  الغرق،  من  �سغريته 
االجتاهات،  كافة  يف  لالإبحار  اأكرب  بثقة  ت�سعر 

ومل�سافات اأطول.
وت�سيف: “اأ�سعر باحلرية والفرح، ال اأخاف عندما 
اإن�سانة  اأكرث  اأكون  بالعك�س  بالبحر،  وحدي  اأكون 

�سعيدة”.
يف  الف�سل  لها  كان  التي  عائلتها  الطفلة  وت�سكر 
االإبحار  هي  اأمنيتها  اأن  وتوؤكد  ودعمها،  تدريبها 
دولية  ببطوالت  ت�سارك  واأن  اأطول،  مل�سافات 

وتتدرب على يد خرباء يف ريا�سة ال�سراع.

رياح  بفعل  وجهها  على  يتطاير  و�سعرها  وتتابع 
“احل�سار جعلنا يف قوقعة �سغرية تفكرينا  البحر: 

حمدود، الزم )يجب( نفكر بالريا�سة واحلياة”.
وت�سعر ال�سغرية التي يلقبها كثريون بطفلة ال�سراع، 
ال�ساطئ  اأو  البحر  بابنة  نف�سها  هي  ت�سف  فيما 
كبرية  مل�سافات  اإبحارها  لعدم  وال�سيق  “باحلزن 

داخل البحر”.
وتقول: “بابا يخاف اأفوت )اأدخل( البحر مل�سافات 
نريان  يفتح  دائًما  االإ�سرائيلي  اجلي�س  كتري، 

ر�سا�ساته على ال�سيادين”.
وال ت�سمح اإ�سرائيل لل�سيادين ولهواة البحر بتجاوز 
م�سوؤولون  يقول  فيما  بحرية،  اأميال   6 م�سافة 
عمل  تعرقل  االإ�سرائيلية  البحرية  قوات  اإن 
ب�سكل  وتطلق  بال�سيد،  لهم  ت�سمح  وال  ال�سيادين، 

�سبه يومي، نريان اأ�سلحتها جتاه مراكبهم.
3 اأيام يف االأ�سبوع ملدة  وحتلم الطفلة التي تتدرب 
�ساعتني، بتمثيل بلدها ورفع ا�سم فل�سطني عالًيا يف 

امل�سابقات الدولية، ح�سب قولها.
اأوملبي  قارب  هو  االأحمر،  ال�سراع  �ساحب  والقارب 
�سم،   270 طوله  البحرية،  للم�سابقات  خم�س�س 
وعر�سه 120�سم، تبحر به لنحو 400 مرت يف بحر 

غزة.
“مرمي” على القارب من موؤ�س�سة االحتاد  وح�سلت 
القطري، وتتمنى لو اأنها متتلك قارًبا اأكرب وت�سارك 

قريًبا يف بطوالت حمرتفني.
www .ghorbanews .com
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عمان- خالد اجليو�سي:
ال�سعودية  العربية  �ُسلطات  تتنّف�س 
“ف�سل”  اإبراز  اإعالمها  وُيحاول  عداء،  ال�سُّ
لها  دعا  قد  كان  والتي  “االإ�سراب”،  دعوة 
الق�سرية  التدوينات  موقع  على  ُن�سطاء 
“اإ�سراب  “ها�ستاق”،  و�سم  عرب  “تويرت” 
ُنخبها  بع�س  يتحّدث  االأحد”،  يوم  ال�سعب 
االأقالم  ُتكّر�س  بال�سعب،  القيادة  حُلمة  عن 
ُموؤامرة  عن  للحديث  �ُسطورها  ال�سحفية 
واأمان”  “اأمن  ت�ستهدف  كانت  “اإيرانية” 
“م�سبوهة”  بالد احلرمني عن طريق دعوة 
املحلي،  املجتمع  لُبنيان  الدخول  حاولت 
ما  ال�سعبي  والوالء  ُم�ستقّرة،  تبدو  االأمور 
يزال جّيدًا نوعًا ما، هذا ما ُتريده ال�سلطات 

حتديدًا، اأو ما حُتاول الرتويج له.
يف  االأحد  اليوم  �سباح  اعتيادية  احلياة 
“راأي  لـ  املُواطنني  اأحد  يقول  كما  اململكة 
“املُ�سربني”، هنا  اأو  املُتغّيبني  اليوم”، بع�س 
لل�سالمة،  اإيثارًا  اأو  ا�ستحياء  على  وهناك 
القليل  البع�س  احلياة،  قيد  على  والبقاء 
ح�سابه،  على  بالفيديو  اإ�سرابه  وّثق 
فاالأو�ساع  العا�سفة،  قبل  الهدوء  هو  رمبا 
على  تزال  ال  “املتدهورة”  االقت�سادية 
حتمي  اأمٌر  “التق�ّسف”  و�سيا�سة  حالها، 
ُم�ستمّرة،  “احلازمة”  احلرب  منه،  ُبّد  ال 
متامًا،  ُمتوّقفة  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

والرفاهية  حاله،  على  يعد  مل  هنا  الو�سع 
ال�سعودي  املواطن  باكرًا،  حقائبها  حملت 
�سد  “احل�سم”  حلظة  لكن  متامًا،  ذلك  يعي 

بعد. املُواتية  فر�ستها  جتد  “احلزم” مل 
اإقدام  عن  حتّدثوا  ُمعار�سون،  ُن�سطاء 
على  ال�سعودية  االإلكرتونية”  “املباحث 
“اأنا مداوم االأحد”  “ها�ستاق”،  اإن�ساء و�سم 
�سباح اليوم، رّدًا على و�سم الدعوة لالإ�سراب 
بني  مثيل  له  ي�سبق  مل  تفاعاًل  حّقق  الذي 
املُغّردين ال�سبت، لكن “راأي اليوم” مل يت�سّن 
ح�ساب  م�سدر  تبعية  �سّحة  من  التاأكد  لها 
يتبع  بالفعل  كان  اإن  “الها�ستاق”  �ساحب 
اإىل  الدوام”  “و�سم  حتّول  حيث  للمباحث، 
ة “افرتا�سية” للتباهي ب�سمود الدولة  من�سّ
وك�سف  االإ�سراب،  دعوات  عوا�سف  اأمام 
الفيديو  ومقاطع  بال�سور،  ُيوّثق  ح�سور 
من  اخل�سية  �سبيحة  يف  للدوام،  ح�سر  من 

"ُبعبع" االإ�سراب.
مداوم  “اأنا  و�سم  عرب  اجلابري  حممد 
باأعداء  عنادًا  مداوم  اأنه  اأكد  االأحد”، 
ال�سعب  اأن  لو  متّنت  الهاجري  خلود  الوطن، 
عملها  اإىل  تتوّجه  حتى  لالإ�سراب  ا�ستجاب 
يرغب  اأنه  �سعر  الغامدي  وحممد  لوحدها، 
طالبت  و�سجون  الوطني،  الن�سيد  باإن�ساد 
يف  لتواجدها  وذلك  مبكافاأة،  عملها  اأرباب 

هذا اليوم االإ�ستثنائي.

ة  من�سّ اإىل  الو�سم  حتّول  من  وبالرغم 
ر�سمية تعرّب عن تطّلعات النظام واحلكومة 
رف�ست  ُمغايرة  اأ�سواتًا  اأن  اإال  ال�سعودية، 
ح�ساب  قال  حيث  الواحد،  ال�سوت  انبطاح 
اأمك، �سيخلف لنا  “يا �سعد  “�سربًا جميل”، 
مل  الذين  النا�س  من  ُمتعبة  تركة  �سعود  اآل 
يتعودوا، اإال اأن يكونوا تابعني”، اأما “ريوم” 
القيمة  ب�سريبة  “املُطّبلني”  فذّكرت 
�سيكون  كيف  حينها  وت�ساءلت  املُ�سافة، 
“الليربايل” �سخر  واملعنوي،  املادي،  حالهم 
�سرتوا  زينكم،  “يا  قائاًل  وعّلق  قومه،  من 

حتبون الدوام احلني”.
يف  اليوم  ال�سعودية  الدولة  جنحت  رمبا 
واأثبتت  �سعبي،  اإ�سراب  دعوة  اأجراأ  تفادي 
يف  التاأثري  على  قادرة  اأنها  مراقبون  يقول 
التلويح  ناحية  من  ُموؤّقتًا  ُمواطنيها  عقول 
“االأمن واالأمان”، هذا يف  بفقدهم عن�سري 
اأمرهم،  ُوالة  على  اخلروج  يف  فّكروا  حال 
لكن املراقبني ُي�سّككون يف قدرة الدولة على 
ُموا�سلة تاأثريها هذا يف ظل تراجع ثرواتها، 
ُمواطنيها  “اإ�سكات”  على  املالية  وقدرتها 
“اأغرتهم”  قد  كانوا  الذين  “املُرّفهني”، 
العالوات،  من  باملزيد  الراحلة  القيادة 
والدالل املُفرط مع بدء رياح ثروات الربيع 
التي  احلالية،  القيادة  عك�س  على  العربي، 
ت�سر على جّرهم اإىل “التق�ّسف” االإلزامي، 

ناقة  ال  وخارجية،  داخلية،  �سيا�سة  �سمن 
لهم فيها، وال جمل.

“االإ�سراب” التي تغّنى بف�سلها بع�س  دعوة 
مطالبها،  ف�سل  وبالتايل  اليوم،  ال�سعوديني 
ال�ساأن  يف  خمت�سون  يقول  بالغًا  اأثرًا  تركت 
عابرة،  دعوة  تكن  مل  اأنها  بحيث  املحلي، 
واملُغّردين  الن�سطاء،  النخب،  اإلتفات  وما 
من  املُتوالية  الر�سمية  والتحذيرات  اإليها، 

خ�سية  على  داللة  اإال  خلفها،  االن�سياق 
حترق  ُمفاجئة  �سعبية  نقمة  من  ال�سلطات، 
اأن  االأخ�سر والياب�س يف بالد احلرمني، كما 
ال�سعبي  االلتزام  “توثيق”  اإىل  املُ�سارعة 
دليٌل  بالدوام،  املحلية  االإعالم  و�سائل  يف 
اأر�سية  الدولة على  قاطٌع على عدم وقوف 
�سلبة، تتم�ّسك يف جذورها عند املحن، يوؤكد 

خمت�سون.

البالد اأم��ن  ا�صتهدفت  اإيرانية”  “ُموؤامرة  عن  يتحّدث  واإعالمها  “الإ�صراب”  دع��وة  “ف�صل”  بعد  عداء  ال�صُّ تتنّف�س  ال�صعودية  ال�صلطات 

اللف يف ت�صييع بائع �صمك قتل بطريقة ماأ�صاوية باملغربال�����������غ�����������زاوي�����������ة “م����������������������������رمي”.. ط������ف������ل������ة ال�����ب�����ح�����ر

�سمك  بائع  ت�سييع  – �سارك االالف االحد يف  – )اأ ف ب(  الرباط 
قتل يف �سمال املغرب �سحقا يف �ساحنة جلمع النفايات، ما اثار موجة 

كبرية من احلزن والغ�سب، على ما افادت م�سادر متطابقة.
�سيارة  نقلته  الذي  فكري  حم�سن  جثمان  خلف  امل�سيعني  االف  و�سار 
ا�سعاف �سفراء اجتازت مدينة احل�سيمة )�سمال( اىل بلدة جماورة.
اجلنازة  تقدمت  فيما  امازيغيا  علما  املوكب  مت�سدري  بع�س  ورفع 
10،00 )حملي وت  ال�ساعة  انطلقت  التي  �سيارات االجرة  ع�سرات 

غ(.
يف ات�سال هاتفي مع وكالة فران�س بر�س روى �ساهد “اننا ن�سارك يف 

م�سرية كربى، املوكب ميتد على اكرث من كيلومرت”.
اجلمعة  م�ساء  عاما   30 حواىل  البالغ  ال�سمك  بائع  فكري  وقتل 
يحاول  كان  بينما  النفايات  لنقل  �ساحنة  مطحنة  يف  علق  عندما 
على ما يبدو اعرتا�س عنا�سر �سرطة يف املدينة �سعوا اىل م�سادرة 

واتالف ب�ساعته.
اثار احلادث �سدمة بني ال�سكان وجتمع الع�سرات يف الليلة نف�سها يف 
مكان وقوعه. كما تناقلت �سبكات التوا�سل �سورة جلثة فكري وهي 
عالقة داخل مطحنة ال�ساحنة، ووجهت دعوات خمتلفة للتظاهر يف 

خمتلف انحاء البالد.
وامرت وزارة الداخلية ونيابة احل�سيمة بفتح حتقيق.

نحيب  و�سط  ارهابيون!”  قتلة،  “جمرمون،  امل�سيعني  بع�س  وهتف 
حم�سن،  ال�سهيد  ايها  العني  قرير  “من  احدهم  �ساح  كذلك  الن�ساء. 

�سنوا�سل الن�سال”.
كما �سرح اخر ان “�سكان الريف مت�سامنون مع ال�سهيد حم�سن )…( 

نريد ان نعلم ما حدث ومالحقة املذنب او املذنبني”.
و�سكلت مدينة احل�سيمة ال�ساحلية يف منطقة الريف باملغرب التي 
تعد حواىل 55 الف ن�سمة قلب الثورة �سد امل�ستعمرين اال�سبان يف 

الع�سرينيات ثم م�سرحا لتمرد �سعبي يف 1958.
اهملت هذه املنطقة مطوال اثناء حكم امللك احل�سن الثاين وعرفت 
بعالقاتها ال�سيئة مع ال�سلطة املركزية املغربية. كما انها كانت مركز 
املغربي  املقابل  �سباط/فرباير،   20 حركة  اثناء  االحتجاجات 

حلركات الربيع العربي يف 2011.

برغم الزمة القت�صادية اخلانقة

القاهرة يف  وال�صيافة  للرفاهية  ج��دي��دة  معايري  و���ص��ع 
مت �لعالن �خلمي�ض 27 �أكتوبر 2016 يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 

�لدولية،  ماريوت  ل�شركة  �لتابعة  وي�شنت،  ومنتجعات  فنادق  �أعلنت  حيث 
)NASDAQ: MAR(،  عن �فتتاح فندق ومنتجع وي�شنت �لقطامية ديونز، 
�لعقاري،  لال�شتثمار  �جلديدة  �لقاهرة  �شركة  متتلكه  �لذي  �لقاهرة  فنادق  �أحُدث 
�لر�قي، وينفرد مبلعب جولف عاملي  �لقطامية ديونز  و�لذى يقع د�خل كومباوند 
يتاألف من 27 حفرة وجمهز لتنظيم و��شت�شافة بطولت �جلولف �لدولية، وخا�شة 
�ملعماري  و�ملهند�ض  فالدو  نيك  �ل�شهري  �لعاملي  �جلولف  لعب  ت�شميم  من  �إنه 
�ملعروف بريان كرييل، �ملتخ�ش�ض يف ت�شميم مالعب �جلولف. ولأن عالمة وي�شنت 
�لفندق �شياغة  يعيد  �أن  �ملتوقع  فمن  �لرفاهية،  من  متكامل  بعامل  ترتبط  �لعاملية 
على  بالقاهرة  �ملقيمني  �أو  �لقادمني  للم�شافرين  �ملقدمة  �لرفاهية  ومفاهيم  معايري 

حد �شو�ء.
وبهذه �ملنا�شبة، �شرح بريان بوفينيللي، �مل�شئول �لعاملي عن �لعالمة �لتجارية 
على  �ملتز�يد  �لعاملي  �لطلب  »يدفع  قائاًل:  �لعاملية،  وي�شنت  ومنتجعات  لفنادق 

م�شتويات عالية من �لرفاهية �لنمو �لكبري �لذي
ت�شهده عالمة وي�شنت �لتجارية يف جميع �أنحاء �لعامل، مبا يف ذلك �إطالق عالمتنا 
يف  تو�جدنا  وزيادة  ودبي،  �لدوحة  مثل  جديدة  �أ�شو�ق  يف  مرة  لأول  �لتجارية 
�إ�شبانيا و�أملانيا و�لآن يف م�شر. ولأن فندق ومنتجع  وجهات �شياحية عاملية مثل 
وي�شنت هو ثاين �لفنادق �لتي نفتحها يف م�شر هذ� �لعام، فنحن �شعد�ء باإطالق هذه 
�لعالمة �لتجارية يف �لقاهرة و�لتي �شنتمكن عن طريقها من تقدمي م�شتوى جديد من 

�لرفاهية ل�شيوفنا قبل و�أثناء وبعد �إقامتهم بالفندق.« 
�لدولية يف  �لتنفيذي ملاريوت  �لرئي�ض و�ملدير  �أليك�ض كريياكيدي�ض،  �أعرب  وقد 
�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا قائال: »نحن فخورون للغاية بتعزيز تو�جد وي�شنت على 
�لهادئة  �لأجو�ء  �إن  بالقاهرة.  �جلديد  �لفندق  �فتتاح  خالل  من  �لعاملي  �مل�شتوى 
�لتي يتميز بها هذ� �ملنتجع، وو�شائل �لر�حة �لتي يوفرها وكذلك عرو�ض �ملاأكولت 
بهذه  تقرتن  �لتي  بالر�حة  و�ل�شعور  �لرفاهية  �شتجلب  �ملتنوعة،  و�مل�شروبات 

�لعالمة �لتجارية للنزلء و �شيوف �لفندق من خالل روؤية حملية.«
مت ت�شميم فندق ومنتجع وي�شنت �لقطامية ديونز بعناية فائقة ملنح �ل�شيوف 
�أماكن  توفري  مر�عاة  مع  و�ل�شكينة،  و�ل�شرتخاء  بالر�حة  �ل�شعور  و�لنزلء 
طر�زه  ويعتمد  وجناحا،  غرفة   135 �لفندق  وي�شم  �لتهوية.  جيدة  مفتوحة 
�ملعماري و�لت�شميمي على مفهوم حب �حلياة، و�لتعبري عنها، و�أهمية �لت�شال 
و�لرفاهية و�لن�شجام.  بالر�حة  �ل�شعور  وتاأثريه على تعزيز  بالطبيعة  �لإيجابي 
وتعتمد �لألو�ن �مل�شتخدمة يف �لت�شميمات �لد�خلية للفندق على �لألو�ن �ملوجودة 
يف �لطبيعة ليقدم �لفندق بذلك لوحة طبيعية جذ�بة ومريحة للعني تت�شم بالرث�ء 
من حيث �لأثاث و�لت�شميمات �مل�شتخدمة.  لقد مت جتهيز غرف �لنزلء بكل عناية 
بحيث تطل على �ملناظر �لطبيعية �خلالبة بالفندق، مبا يف ذلك من �ملمر�ت �خل�شر�ء 
و�لبحري�ت �لر�ئعة. �أما بهو �لفندق فيج�شد يف حد ذ�ته قطعة فنية فريدة من نوعها 
من  يتدىل  �أبي�ض  بيمام  �لبهو  ميتلئ  حيث  للمنتجع،  �لعام  �لت�شميم  مع  تتما�شى 

�ل�شقف ملزيد من �ل�شعور بالهدوء و�ل�شالم و�ل�شرتخاء.
ومن جانبه، �شرح �ل�شيد/ �إينب نل، مدير عام فندق ومنتجع وي�شنت �لقطامية 
ديونز، قائال: »يوفر فندق ومنتجع وي�شنت �لقطامية ديونز فر�شة فريدة لتجديد 
�حلياة يف قلب �ملدينة �ل�شاخبة من خالل تقدمي خدمات حقيقية تتما�شى مع مفهوم 
وي�شنت ملعايري �لرفاهية �لتي ت�شفي �ملزيد من �حليوية و�لن�شاط ل�شيوفنا طو�ل 

فرتة تو�جدهم بالفندق.« 
�أبو طالب، �لأخان �ملالكان لكومباوند  �أ�شاف كل من �ل�شيد/ خالد وطارق  كما 
�لقطامية ديونز و�للذ�ن قاما بتطويره: »وي�شنت هي �لعالمة �لتجارية �ملثالية �لتي 
تنا�شب كومباوند �لقطامية ديونز ونحن متحم�شون لتوفري م�شتويات غري م�شبوقة 

من �لرفاهية �مل�شتوحاة من �أ�شلوب �حلياة يف �لقاهرة.«
هذ� وي�شم فندق ومنتجع وي�شنت �لقطامية ديونز ثالثة �ختيار�ت فاخرة لتناول 
�لطعام، مبا يف ذلك بار حمام �ل�شباحة، وبار نادي �جلولف ومطعم بالوما �لذي يقدم 
�أ�شهى و�أ�شهر ماأكولت دول �لبحر �ملتو�شط طو�ل �ليوم من خالل �ملطبخ �ملفتوح 
 Vertical Garden حديقة  �أي�شاً  �لفندق  وي�شم  �ملطعم،  قلب  يف  يقع  �لذي 
فو�ئد  من  جتلبه  ملا  �لتجارية  وي�شنت  لعالمة  �ملميزة  �لعالمات  �أحد  تعد  و�لتي 
جمموعة  �ملطعم  يقدم  كما  �لفندق.  يف  �لعامة  �لأماكن  د�خل  بالطبيعة  �لإح�شا�ض 
متنوعة من �أ�شهى و�أطيب �ملاأكولت �إىل جانب �أكالت وي�شنت �ملغذية و�ل�شهية من 

.Juicery من  �لطازجة  �لع�شائر  و�أحلى  SuperFoodsRx™ و�أطيب 
وتتلخ�ض �أهد�ف �لعالمة �لتجارية لفندق ومنتجع وي�شنت يف �مل�شاركة يف تقدمي 
م�شتويات غري م�شبوقة من ر�حة ورفاهية �ل�شيوف �أثناء �ل�شفر، ولتحقيق ذلك، 
عن  ف�شال  طبيعية،  �إ�شاءة  ذ�ت  لال�شرتخاء  د�خلية  مثالية  بحرية  �لفندق  ي�شم 
�ل�شحي  �ملنتجع  ي�شم  كما  �ملنتجع.  و�شط  يف  يقع  �شاخن  خارجي  �شباحة  حمام 
�ل�شخم »هيفينلى �شبا« و�لذى ت�شتهر به عالمة وي�شنت حيث تبلغ م�شاحته 3000 
مرت مربع ويحتوى على 10 غرف للعالج وجناحني ل�شخ�شني، ف�شال عن مر�فق 
�أحدث طر�ز، وغرف لال�شتحمام و�شاونا -  ع�شرية مبا يف ذلك غرفة للبخار على 

وكلها م�شممة لتهدئة �لروح، وجتديد �شباب �جل�شم، و�إثر�ء �لعقل.
يقدم �لفندق �أي�شا برنامج RunWESTIN™ �ل�شهري �لذي يوفر م�شمارين 
بالفندق،  �ملحيطة  �ل�شكنية  باملنطقة  مير�ن  �أميال  وخم�شة  ثالثة  بطول  للجري 
WestinWORKOUT® و�لذى ي�شم  �لبدنية  �للياقة  ��شتوديو  ف�شال عن 
�أحدث �ملعد�ت و�لأجهزة �لريا�شية من �أف�شل �ملاركات �لعاملية يف م�شاحة مفتوحة 

متجددة �لهو�ء مت ت�شميمها خ�شي�شاً لتوفري �ملناخ �ملنا�شب ملمار�شة �لريا�شة.
كل هذ� ياأتي يف ظل تدهور حاد للعملة �مل�شرية حيث و�شل �جلنيه �يل �أقل �شعر 

له �أمام �لدولر .
و�علنت رئي�شة �لبنك �لدويل �ن م�شر يف �أزمة حقيقة !!!

فهل �أتخذت وي�شنت �لقر�ر �ل�شحيح �ما �نها �شتندم علي ذلك ؟؟؟
فلنتظر .......... ولرن ............

�حمد مر�د

امل�����ص��ل��م��ن ن����ي����وي����ورك  ����ص���ك���ان  ج���ان���ب  اإىل  ن����ي����وي����ورك  م���دي���ن���ة  ت���ق���ف 

New York City Stands Up for Muslim New Yorkers

بقلم كارملني ب. ماللي�ض وني�شا �أجارو�ل وماركو 
�أ. كاريون

ذروتها  �إىل   لالأجانب  �ملعادية  �لألفاظ  و�شلت   
�أ�شبحت  �لبالد،  �أنحاء  وعرب  �لأخرية.  �لأ�شهر  يف 
�أهد�ًفا  و�لالجئني  و�ملهاجرين  �مل�شلمني  جمتمعات 
للخطابات �ملفعمة بالكر�هية بل وحتى �لأفعال �ملفعمة 

بالكر�هية.
 ونحن ل ولن نقبل يف مدينة نيويورك �لأفعال �لتي 
نوع.   �أي  من  �لتمييز  �أو  �لعنف  �أو  �لبغ�شاء  عن  تنم 
كمدينة  م�شى  وقت  �أي  من  �أكرث  �لآن  متحدين  نقف 
و�حدة معلنني رف�شنا لالأفعال �لتي تنم عن �لكر�هية 

و�خلوف بجميع �شورهما.
جميع  ُنطمئن  �أن  يف  نرغب  �ملنطلق،  هذ�  ومن   
جمتمعات �مل�شلمني و�ملهاجرين و�لالجئني �لتي تعي�ض 
�لعظيمة  �ملدينة  �إد�رية من مناطق هذه  يف كل منطقة 
ولن  كر�متكم  على  باحلفاظ  ونتعهد  نر�كم  نحن   —
ن�شمح بتعر�شكم �أنتم �أو �أ�شركم �أو جمتمعاتكم لالأذى 

�أو �أن يتم ��شتهد�فكم باأي طريقة.
قيامها  عن  بال�شيو  دي  �لعمدة  �إد�رة  �أعلنت  لقد   
�لعنف  مع  للتعامل  �مل�شتمرة  �ملجهود�ت  من  بالعديد 
جمتمعاتكم،  ت�شتهدف  �لتي  و�لكر�هية  و�لتمييز 
بال�شالمة  تتعلق  منا�شبات  �ملجهود�ت   هذه  وت�شمل 
�لعامة ، حملة �إعالنية يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
تدعم �شكان نيويورك �مل�شلمني ، توزيع مو�د توعوية 

�لوعي  لزيادة  �أور��ض عمل  تنظيم  و  للتمييز  مناه�شة 
�لثقايف وحماربة  �لألفاظ �ملعادية لالأجانب.

جميع  وكر�مة  ب�شالمة  نيويورك  مدينة  تعتني   
�أو  �لأ�شلي  موطنهم  عن  �لنظر  بغ�ض  �شكانها، 
جميًعا  نعترب  فيها.  ي�شلون  �لتي  �لأماكن  �أو  مظهرهم 
مو�طنني نيويوركيني يف مدينة نيويورك - ونت�شاوى 
و�ل�شيخي  و�ليهودي  و�مل�شلم  منا  �مل�شيحي  ؛  جميًعا 

و�لهندو�شي ومعتنق مذهب �لال�أدرية و�مللحد.
 نحن �أقوى بتنوعنا، ولن نرتاح حتى يكون جميع 

�آمنني وتتم  و�أ�شركم،  �أنتم  فيهم  نيويورك، مبن  �شكان 
معاملتهم بالكر�مة و�لحرت�م �للذين ي�شتحقونهما.

�لإلكرتوين  �ملوقع  بتفقد  قم  �ملعلومات،  من  ملزيد   
.NYC.gov/iammuslimnyc

جلنة  ورئي�شة  مفو�شة  هي  ماللي�ض  ب.  كارملني 
�أجارو�ل  ني�شا  نيويورك.  مبدينة  �لإن�شان  حقوق 
ل�شوؤون  نيويورك  مدينة  عمدة  مكتب  مفو�شة  هي 
�ملهاجرين. ماركو �أ. كاريون هو مفو�ض وحدة �شوؤون 

�ملجتمع مبكتب عمدة نيويورك.

  By Carmelyn P. Malalis, Nisha Agarwal, and
Marco A. Carrión

  Xenophobic rhetoric has reached a fever pitch
 in recent months. Across the country, Muslim,
 immigrant, and refugee communities have
 become targets for hateful speech and even
hateful acts.

  In New York City, we do not and will not accept
 hatred, violence, or discrimination of any kind.
 Now more than ever, we stand united as one
City and reject hate and fear in all its forms.

  To the Muslim, immigrant, and refugee
 communities living in every borough of this
 great city — we see you, we affirm your dignity,
 and we will not allow you, your families, or
 your communities to be harmed or targeted in
any way.

  The de Blasio administration has announced
 several ongoing efforts to address violence,
 discrimination, and hate targeting your
 communities, including public safety events, a
 social media ad campaign supporting Muslim
New Yorkers, distribution of educational anti-

 discrimination materials, and workshops
 to increase cultural awareness and combat
xenophobic rhetoric.

  New York City cares about the safety and
 dignity of all its people, no matter where you
 come from, what you look like, or where you
 pray. In New York City, we are all New Yorkers
 – Christian, Muslim, Jewish, Sikh, Hindu,
Agnostic, and Atheist alike.

  We are made stronger by our diversity. And
 we will not rest until all New Yorkers, including
 you and your families, are safe and treated
with the dignity and respect you deserve.

 For more information, check out NYC.gov/
iammuslimnyc.
 Carmelyn P. Malalis is the Commissioner
 and Chair of the New York City Commission
 on Human Rights. Nisha Agarwal is the
 Commissioner of the NYC Mayor’s Office
 of Immigrant Affairs. Marco A. Carrión is
 the Commissioner of the NYC Mayor’s
Community Affairs Unit.

االيــزيــديــتــان  عــا�ــســت   – ب(  ف  )اأ  ـ  جــنــيــف 
اللتان  ب�سار  عجي  وملياء  مــراد  ناديا  العراقيتان 
حازتا جائزة �ساخاروف حلرية الفكر التي مينحها 
ا�سكال  ــواأ  ــس ا� ـــايل،  احل للعام  ــــي  االوروب ــان  الــربمل
التعذيب على ايدي تنظيم الدولة اال�سالمية بعد 
االف  غــرار  على  �سبايا  اىل  وحولهما  خطفهما  ان 

الن�ساء �سحايا الرق اجلن�سي.
ناديا )23 عاما( من قريتها  العراقية  وخطفت 
كو�سو قرب �سنجار يف �سمال العراق يف اب/اغ�سط�س 
تنظيم  معقل  املو�سل  مدينة  اىل  نقلت  ثم   2014
من  لهجوم  اليوم  يتعر�س  الذي  اال�سالمية  الدولة 

قوات التحالف الدويل.
وكانت بداية كابو�س دام ال�سهر بعد ان تعر�ست 
بيعها  يتم  ان  قبل  اجلماعي  واالغت�ساب  للتعذيب 

مرارا بهدف اال�ستعباد اجلن�سي.
التخلي  على  اي�سا  املتطرف  التنظيم  وارغمها 
عبدة  من  يعتربها  التي  االيزيدية  ديانتها  عن 
ال�سيطان. ويقدر عدد االيزيديني باكرث من ن�سف 

مليون �سخ�س يف كرد�ستان العراق.
فران�س  لوكالة  ا�سهر  قبل  قالت  ناديا  وكانت 
بر�س “اول �سيء قاموا به هو ارغامنا على اعتناق 

اال�سالم. وبعد ذلك فعلوا بنا ما ارادوا”.
ــام  ام ــرب  ــم ــس ــ� ــون االول/دي ــان ك ويف خــطــاب يف 
ناديا  حتدثت  نيويورك  يف  الــدويل  االمــن  جمل�س 

عن “زواجها” من احد خاطفيها الذي كان ي�سربها 
ويرغمها على التربج وارتداء مالب�س تربز مفاتنها.

ا�ستثنائي” – ب�سكل  – “قوية 
االغت�ساب  عمليات  حتــمــل  عــن  “ولعجزها 
م�سلمة  ا�سرة  ومب�ساعدة  الهرب.  قررت  املتكررة” 
على  ناديا  ح�سلت  عندها  تقيم  كانت  املو�سل  من 

هوية �سمحت لها باالنتقال اىل كرد�ستان العراق.
انها  تــقــول  الــتــي  ال�سابة  عا�ست  هربها  وبــعــد 
يف  الــنــزاع،  يف  ووالدتها  ا�سقائها  من  �ستة  فقدت 
خميم لالجئني يف كرد�ستان حيث ات�سلت مبنظمة 
ت�ساعد االيزيديني اتاحت لها االلتحاق ب�سقيقتها 

يف املانيا.
وم�سري ملياء عجي ب�سار )18 عاما( وهي اي�سا من 
كو�سو خطفت عندما كانت يف الـ16 لي�س اف�سل من 

م�سري ناديا.
20 �سهرا  وخالل فرتة احتجازها التي ا�ستمرت 
حاولت الفرار مرارا. وعندما جنحت وقعت الفتاة 
بايدي مدير م�ست�سفى عراقي ا�ستغلها جن�سيا اي�سا.
لكن  لها.  رفيقات  مع  جمددا  الفرار  يف  وجنحت 
احــدى  قتلت  الــغــام  حقل  املجموعة  عبور  اثــنــاء 
رفيقاتها يف انفجار لغم يف حني ا�سيبت ملياء بجروح 
“اير  خطرة كما ذكرت مريزا دين موؤ�س�سة منظمة 
تهتم  التي  االملانية-العراقية  ايراك”  بــريــدج 

بال�سابة منذ و�سولها اىل املانيا هذا العام.

ويحمل وجه ملياء اآثار االنفجار الذي ادى اي�سا 
اىل فقدانها عينها اليمنى.

وقال يان كزيلهان وهو طبيب نف�سي املاين يعالج 
“انها امراأة قوية ب�سكل  ملياء لوكالة فران�س بر�س 
ا�ستثنائي واجهت امورا قا�سية جدا ال امتنى الحد 

ان مير بها”.
على  امامها  اقاربها  من  كبري  عدد  “قتل  وا�ساف 

ايدي تنظيم الدولة اال�سالمية”.
– “ابادة” –

وبعد و�سولها اىل املانيا قررت ناديا مراد الدفاع 
عن االيزيديني، ويفيد خرباء يف االمم املتحدة ان 
بايدي  حاليا  هم  االيزيديني  من   3200 حــواىل 

تنظيم الدولة اال�سالمية معظمهم يف �سوريا.
وت�سبح الفتيات �سبايا يف حني يرغم ال�سبان على 

اعتناق الفكر املتطرف وي�ساركون يف القتال.

اليزيدين حقوق  عن  مدافعتن  اىل  اجلهادين  لدى  �صبايا  من  عجي  وملياء  م��راد  ناديا 



ظهرت ميزة املكاملات املرئية جمددا يف الن�سخة 
الرتا�سل  خدمة  تطبيق  من  االأخرية  التجريبية 
ما  اأندرويد،  الت�سغيل  نظام  على  وات�ساب  الفوري 
ي�سري اإىل اأن اختبار امليزة يجري على قدم و�ساق 

متهيدا الإطالقها لعموم امل�ستخدمني.
 وتدعم الن�سخة التجريبية التي حتمل الرقم 
االثنني،  اأم�س  اإطالقها  مت  والتي   ،2.16.318
بها  اخلا�س  اخليار  ويظهر  املرئية  املكاملات  ميزة 
اإىل جانب املكاملات ال�سوتية عند اإجراء ات�سال.

ل�سركة  اململوكة  ــاب،  واتــ�ــس اأن  اإىل  ُيــ�ــســار   
الطرح  اأ�ــســلــوب  اعــتــمــدت  قــد  كــانــت  في�سبوك، 
بداأت  اإذ  ال�سوتية،  املكاملات  ميزة  مع  تدريجًيا 
اأطلقتها  ثم  فقط،  الدعوة  اأ�سا�س  على  جتربتها 
نف�س  تنتهج  قد  اأنها  وُيعتقد  امل�ستخدمني.  لعموم 

االأ�سلوب مع املكاملات املرئية.
 وميكن الو�سول اإىل املكاملات املرئية من خالل 
ليظهر  املحادثات،  �سمن  االت�سال  زر  على  النقر 
للم�ستخدم خياران االأول الإجراء مكاملة �سوتية، 

واالآخر الإجراء مكاملة مرئية.
الن�سخة  تثبيت  املحادثة  طريف  على  ويجب   
حتى  اب  وات�س  تطبيق  من  االأخــرية  التجريبية 

اأن  اإذ  مرئية،  مكاملة  اإجـــراء  املمكن  مــن  ي�سبح 
الن�سخة النهائية ال تدعم امليزة بعد.

 جتدر االإ�سارة اإىل اأن امليزة ما تزال تعاين من 
ال�سورة  م�سكالت تتعلق يف بطئ االت�سال وت�سوه 
العالية، وعند  �سرعات االت�سال  اأحياًنا حتى مع 
من  تطلب  ر�سالة  تظهر  املرئي  االت�سال  اإغــالق 

امل�ستخدم تقييم االت�سال مع عر�س عدة خيارات 
للم�سكالت ال�سائعة.

اأنــدرويــد  الت�سغيل  نظام  مل�ستخدمي  وميكن   
الــرقــم  ذات  الــتــجــريــبــيــة  الــنــ�ــســخــة  تــنــزيــل 
من  يــدوًيــا  اب  وات�س  تطبيق  من   2.16.318

الرابط.
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بريطانيا يف  االإ�شالم  لتعاليم  األعاب  متجر  اأول 

االإنرتنت  على  اإ�سالمي  األعاب  متجر  اأول  م�سلمة  بريطانية  اأم  اأ�س�ست 
اإ�سالمية  األعاب  على  العثور  يف  �سعوبة  واجهت  اأن  بعد  وذلك  العامل،  يف 

الأطفالها. 
اإجنلرتا،  و�سط  برمنجهام  من  ن�سرين  نازيا  افتتحت   ،2014 عام  ويف   
االآن  وتبيع   )Ibraheem Toy House( اإبراهيم«،  األعاب  »متجر 

االألعاب لالآباء امل�سلمني يف جميع اأنحاء العامل.
 ويبيع املتجر الذي تقدر مبيعاته ال�سنوية بحوايل 30 األف ا�سرتليني 
200 لعبة، ت�سمل »باربي امل�سلمة«، وهي دمية تاأتي  )36.6 األف دوالر( 
مع احلجاب، وبطاقات قراآن، و�سجاجيد �سالة ملونة، ومكعبات االأحرف 

العربية، لت�ساعد االأطفال ال�سغار على تعلم دينهم من خالل اللعب.
 ويف ت�سريحات ل�سحيفة »التاميز« الربيطانية، قالت ن�سرين اإنها دات 
الأطفالها،  اإ�سالمية  لعب  على  العثور  يف  �سعوبة  وجدت  اأن  بعد  م�سروعها 
�سد  املعركة  يف  للعب  الرتبوية  القيمة  ت�ساعد  اأن  يف  اأملها  عن  معربة 

التطرف.
 واأ�سافت: »يف كثري من االأحيان يتعلم االأطفال اأ�سياء خاطئة، وذلك هو 
املكان الذي يدخل منه التطرف، فعند تقدمي االألعاب والكتب التعليمية 
االإ�سالمية  والقيم  الـــروح  نغر�س  اأن  ميكننا  مبكرة،  �سن  يف  املنا�سبة 

ال�سحيحة يف اأطفالنا«.
دينهم  من  بالفخر  ي�سعرون  وهم  االأطفال،  يكرب  اأن  »اأريــد  وتابعت:   
وتراثهم، ويعرفون حقيقة االإ�سالم، ونحن نعلمهم ما يعلمه اأي دين اآخر، 
املعتقدات  على  يتعرفوا  حتى  وامل�ساركة  والروحانيات،  ال�سالة،  كيفية 
اأحــد  ي�ستطيع  فــال  هــم،  مــن  يعرفون  ثــم  االأول،  الــيــوم  منذ  االأ�سا�سية 

ت�سليلهم«.
 واأعربت ن�سرين وهي ام لطفلني، عمرها 31 عاًما، عن رغبتها يف افتتاح 
اأن  اإىل  األعابها اخلا�سة، الفتة  اأحد االأيام، وت�سميم  متجرها اخلا�س يف 
من  الكثري  حققت  واأنها  املتحدة،  والواليات  بريطانيا  يف  اأ�سواقها  اأكرب 
النجاح يف اال�ستفادة من رغبة االآباء امل�سلمني يف جعل احتفاالت االأعياد 

متعة الأطفالهم.
اأن   ،2013 عام  بريطانيا  يف  االإ�سالمي  املجل�س  اأعــده  تقرير  واأظهر   
امل�سلمني الربيطانيني ميلكون قدرة �سرائية تقدر بـ20.5 مليار ا�سرتليني 
)24.4 مليار دوالر(، واأنهم �ساهموا باأكرث من 31 مليار ا�سرتليني )37.83 

مليار دوالر( يف اقت�ساد اململكة املتحدة.

�صناب ت�صات ت�صعى لطرح عام اأويل
ــة »�ــســنــاب  ــرك ــس  تــ�ــســتــعــد �
ــواق  ــس اأ� اإىل  لــتــدخــل  تــ�ــســات« 
املال، يف م�سعى جلمع 4 مليارات 
دوالر من خالل طرح عام اأويل، 
ُمًطلعة  اأكدت م�سادر  بح�سب ما 

لـ »بلومربغ«.
الطرح  حدوث  املتوقع  ومن   
االأويل يف الربع االأول من العام 

مليار  و35   25 بني  ما  االكتتاب  بح�سب  ال�سركة  قيمة  تــرتاوح  وقد  املقبل، 
دوالر.

 Evan Spiegel  واإذا ما جنح الطرح، يكون الرئي�س التنفيذي لل�سركة 
قد ثبت �سوابية قراره حني رف�س العر�س املُقّدم من �سركة غوغل لال�ستحواذ 

على تطبيقه بقيمة 4 مليارات دوالر يف نوفمرب 2013.

للمولعن بالهواتف الذكية.. تطبيق ل غنى عنه!
 Mr Phone يعترب تطبيق
اأحد اأف�سل التطبيقات املوجهة 
الذكية،  بالهواتف  للمهتمني 
مبثابة  التطبيق  ُيعترب  حيث 
جمال  يف  متخ�س�سة  مو�سوعة 

الهواتف الذكية.
التطبيق  خــالل  مــن  ومُيــكــن 
الــهــواتــف  اأحــــدث  ا�ستك�ساف 

اأف�سل االأجهزة املتوفرة  الذكية واحلوا�سيب اللوحية والبحث عنها ومعرفة 
من خمتلف ال�سركات امل�سنعة للهواتف الذكية.

 ويوفر التطبيق معلومات مف�سلة حول الهواتف الذكية مبا فيها املوا�سفات 
والتقنيات  الكامريا،  البطارية،  عمر  ال�سا�سة،  تفا�سيل  مثل  للهاتف  الفنية 
التي ي�ستخدمها اأي هاتف. ويتيح اإمكانية اإن�ساء مقارنة بني هاتفني ب�سهولة 
وبطريقة ممتعة ومعرفة اأيهما اأن�سب الحتياجاتك، مع اإمكانية م�ساهدة �سور 

عالية اجلودة للهاتف املحدد.
 كما يوفر مكتبة �ساملة تت�سمن ت�سكيلة وا�سعة جدًا من الهواتف الذكية 
لينوفو،  هــواوي،  جي،  اإل  اآبل،  �سام�سوجن،  مثل  العاملية  ال�سركات  خمتلف  من 

وغريها.  HTC
وامل�ستجدات  ــداث  االأح اآخــر  مطالعة  اإمكانية  التطبيق  يتيح  ذلــك،  اإىل   
مبجال  املرتبطة  العاملية  االأحـــداث  ومتابعة  الذكية  بالهواتف  املتعلقة 

الهواتف.
 ي�سار اإىل اأن تطبيق Mr Phone متوفر جمانًا مل�ستخدمي نظام اأندرويد 

اإ�سدار 4.4 اأو اأحدث ومُيكنكم تنزيله عرب متجر جوجل بالي.

مايكرو�صوفت تغري ع�صاق اآبل على طريقتها
 اأ�سعلت �سركة مايكرو�سوفت 
عرب  اآبل  مناف�ستها  مع  ال�سراع 
اإغراء م�ستخدمي اأجهزة »ماك 
بــوك بــرو« و«مـــاك بــوك اإيــر« 
ـــادي كــبــري، مــكــافــاأة  مبــقــابــل م
ا�ستخدامها،  عــن  يتوقف  ملــن 
واالعــــتــــمــــاد عـــلـــى اأجـــهـــزة 

مايكرو�سوفت عو�سا عنها.
املتحدة  الواليات  داخل  االأجهزة  هذه  م�ستخدمي  مايكرو�سوفت  ووعدت 
بـ650 دوالرا يف حال قرروا اال�ستغناء عنها وا�ستعمال اأي من اأجهزة »�سريف�س 

بوك« اأو »�سريف�س برو«.
متاجر  اأحـــد  زيـــارة  العر�س  ــذا  ه مــن  اال�ــســتــفــادة  يف  للراغبني  وميــكــن   

مايكرو�سوفت اأو عرب موقعها االإلكرتوين.
 ي�سار اإىل اأن مايكرو�سوفت لديها »برامج مقاي�سة« مماثلة الأجهزة اأخرى 

من اآبل مثل اآيباد واآيفون.
عن  لالإعالن  موؤمتر  خالل  العر�س  هذا  عن  مايكرو�سوفت  اإعــالن  وجــاء   
اآخر  ا�ستبق موؤمترا  املوؤمتر الذي  7«، وهو  اآي  اأجهزتها »�سريف�س بوك  اأحدث 

الآبل بيوم واحد �سهد االإعالن عن اأحدث اأجهزة »ماك بوك«.

 تطبيقات ذكية على اخللويات ملعرفة
 كمية الكربوهيدرات بالأطعمة

 ُيقدم تطبيق Low Carb Diet Calculator جتربة مرنة مل�ستخدمي 
واملاأكوالت  باالأطعمة  اخلا�سة  الغذائية  املعلومات  ملعرفة  اإ�س«  اأو  »اآي  نظام 

اليومية.
ن�سبة  تتبع  على  الوزن  باإنقا�س  الراغبني  االأ�سخا�س  التطبيق  وي�ساعد   
الكربوهيدرات داخل االأطعمة بطريقة �سهلة وب�سيطة، االأمر الذي يتيح لهم 

اختيار االأطعمة بعناية ومبا يتنا�سب مع براجمهم اليومية.
اجلاهزة  واالأطعمة  املاأكوالت  من  �سخمة  بيانات  قاعدة  التطبيق  ويوفر   
يتجاوز عددها 5 ماليني وحدة، ومُيكن الو�سول اإليها مبا�سرة من خالل البحث 
عن ا�سم الطعام، هذا بخالف توفريه الأكرث من مليوين باركود خا�س باملنتجات 

الغذائية.

 اكت�سفت جمموعة من الباحثني يف جمال االأمن 
للربجميات  ت�سمح  جــديــدة  و�سيلة  واحلــمــايــة، 
اخلبيثة  الربجمية  التعليمات  بحقن  اخلبيثة 
�سمن عمليات اأخرى دون اأن يتم اكت�سافها من قبل 

برامج مكافحة الفريو�سات واأنظمة االأمن.
الن�سخ  ــدة مــع كــل  ــدي الــطــريــقــة اجل وتــعــمــل 
ذلك  يف  مبا  ويــنــدوز،  الت�سغيل  بنظام  اخلا�سة 
ميكن  ال  بحيث   ،10 ويندوز  االأحــدث  االإ�ــســدار 
مكافحة  اأدوات  طريق  عن  الطريقة  هذه  ك�سف 
قد  الــذي  االأمــر  املوجودة،  اخلبيثة  الربجميات 
يف  احلا�سب  اأجهزة  من  للماليني  تهديدًا  ي�سكل 

جميع اأنحاء العامل.
من  باحثون  اجلديدة  الطريقة  ابتكر  وقــد   
Ensilo االأمنية، واأطلقوا على الطريقة  �سركة 
ا�سم AtomBombingوذلك الأنها تعتمد على 
اآلية جداول atom املوجودة يف اأنظمة ويندوز، 
اخلا�سة،  اجلـــداول  هــذه  الت�سغيل  نظام  ويوفر 
بني  البيانات  لتبادل  ا�ستخدامها  ميكن  بحيث 

التطبيقات.
 واأ�سار الباحث االأمني تال ليربمان من �سركة 
Ensilo اإىل اأن »ما وجدناه هو اأن هناك اإمكانية 
الربجمية  التعليمات  لكتابة  املهاجمني  ــدى  ل

اخلبيثة يف جدول atom واإجبار برنامج �سرعي 
التعليمات الربجمية اخلبيثة  ا�سرتداد تلك  على 
اإمكانية  اأي�سًا  واأ�ساف »وقد وجدنا  من اجلدول«، 
االآن  حتتوي  والتي  ال�سرعية،  بالربامج  التالعب 
اأجــل  مــن  اخلبيثة،  الربجمية  التعليمات  على 

تنفيذ التعليمات الربجمية«.
 وال ميكن لربامج مكافحة الفريو�سات والربامج 

التقنية اجلديدة  اكت�ساف هذه  االأخرى  االأمنية 
الأنــهــا  ـــك  وذل الــربجمــيــة،  التعليمات  حــقــن  يف 
ت�ستند اإىل وظيفة �سرعية �سمن نظام الت�سغيل، 
وتتواجد اآلية جداول atom يف جميع اإ�سدارت 
نقطة  لي�ست  الأنها  ت�سحيحها  ميكن  وال  ويندوز، 

�سعف.

اأن��دروي��د على  امل��رئ��ي��ة  امل��ك��امل��ات  م��ي��زة  وات�����ش��اب  يتيح  ه��ك��ذا 

ف���ي�������ش���ب���وك ����ش���ت�������ش���م���ح ب���ن�������ش���ر ������ش�����ور ����ش���ادم���ة

م���وج���ة ث���ان���ي���ة م����ن ال���ه���ج���م���ات ع���ل���ى ق���ل���ب االإن����رن����ت

خ����ط����ر ي�����ه�����دد م�����الي�����ني ح����وا�����ش����ي����ب وي�����ن�����دوز
يوا�سل معر�س امل�ساحف واخلطوط القراآنية 
ال�سرائح،  كافة  من  زواره  ا�ستقبال  وا�سنطن  يف 
الذين وجدوا فيه فر�سة ملعرفة حقيقة االإ�سالم 
فيه  تتنامى  الــذي  الــوقــت  يف  املتنوع  وتــراثــه 

ظاهرة االإ�سالموفوبيا يف الغرب. 
من  كنوز  القراآن:  فن  عنوان  يحمل  املعر�س،   
متحف الفنون الرتكية واالإ�سالمية، وهو احلدث 
االأكرب من نوعه يف الواليات املتحدة، فتح اأبوابه 
يف 22 اأكتوبر احلايل وي�ستمر حتى 20 فرباير 

املقبل.
اخلطوط  نفائ�س  من  عــددًا  املعر�س  وي�سم 
التاريخ  اأعارها متحف  التي  القراآنية،  والنقو�س 
الرتكي واالإ�سالمي باإ�سطنبول بالتعاون مع وزارة 
ام  اآرثـــر  لقاعة  الرتكية  وال�سياحة  الثقافة 
�ساكلر يف جممع متاحف �سميث�سونيان بوا�سنطن. 
 واعترب عدد من الزوار اأن هذه املبادرة خطوة 
لعر�س �سورة غري معروفة للكثريين عن التاريخ 
ــي، وتــطــور فــنــون اخلـــط والــزخــرفــة  ــالم ــس االإ�
االإ�سالمية، االأمر الذي يعك�س ال�سورة احلقيقة 

لالإ�سالم وتعاليمه.
 وقال عون، وهو �ساب م�سلم يبلغ من العمر 22 
عامًا، اإن ما جذبه للمعر�س على وجه اخل�سو�س، 
املا�سي،  يف  عر�سه  مت  وكيف  القراآن،  تاريخ  هو 

وكيف تطور هذا العر�س مع مرور الزمن.
وجهًا  ميثل  املعر�س  اإن  لالأنا�سول  واأ�ــســاف   
التي  امل�سوهة  ال�سورة  وين�سف  لالإ�سالم،  خمتلفًا 
االأيـــام،  هــذه  االأخــبــار  ن�سرات  بع�س  تعر�سها 
القراآن  تعاليم  اأن  االإدراك  على  النا�س  وي�ساعد 

هي ال�سالم واملحبة. 
 وبح�سب بيان �سدر، يف وقت �سابق عن متاحف 
الق�س�س  يحكي  املعر�س  فـــاإن  �سميث�سونيان، 
ناعها  الفريدة لبع�س املخطوطات املعرو�سة، و�سُ
مت  كيف  �سيتعلمون  الـــزوار  اأن  كما  ومقتنيها، 
الن�س  اإىل  ال�سفاهة  مرحلة  مــن  الــقــراآن  نقل 

)املكتوب(.
 60 اأكرث من  اأن املعر�س ي�سم   واأ�ساف البيان 
من  خمتلفة  دول  من  قادمة  قراآنية  خمطوطة 
ــران  واإي تركيا  اإىل  باالإ�سافة  العربي،  العامل 

واأفغان�ستان، واآ�سيا الو�سطى.
اأعمار امل�ساحف املعرو�سة   واأ�سار اإىل تفاوت 
ع�سر  ال�سابع  والــقــرن  خلت  �سنة  ــف  األ بــني  مــا 
مهتم  عــامــًا   54 )م�سيحي،  ريــكــاردو  املــيــالدي. 
بالتاريخ العثماين(، يقول اإنه �سبق وقراأ القراآن 
االإ�سالمي،  باملعر�س  انبهاره  عن  معربًا  الكرمي، 

وقال اإنه يقربني من ا�ستقراء الثقافة االإ�سالمية 
مبختلف اأوجهها وميكنني من ا�ستقرائها.

اجلوانب  هذه  عر�س  اأن  اإىل  ريكاردو  ولفت   
مــن احلــ�ــســارة االإ�ــســالمــيــة »يــقــرب مــن وجهات 
للثقافة  اأكرب  فهم  وي�ساعد على  املختلفة  النظر 

االإ�سالمية. 
 من جهته، قال ديفيد �ستانلي )64 عامًا(، اإن 
اخلط  فن  على  لالطالع  تاأتي  للمعر�س  زيارته 
واأ�ساف  االإ�ــســالم.  عن  املزيد  ومعرفة  العربي، 
تاريخ  ملعرفة  ــًا  ــواب اأب اأمــامــه  فتح  املعر�س  اأن 
اخلطوط وامل�ساحف القراآنية وك�سف الكثري من 
اجلوانب التي كانت مبهمة بالن�سبة له عن الدين 

االإ�سالمي وتاريخ اخلطاطني.
علي  يلدرمي  اأعلن  املعر�س،  افتتاح  وخــالل   
كوج  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  كــو�ــس، 
ترعاها  التي  الفعالية،  اأن  )تركية(،  القاب�سة 
االإ�سالم  �سورة  ت�سويه  على  ردًا  تاأتي  ال�سركة، 

ال�سلمية واملت�ساحمة.
بقاعة  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  كوج،  واأو�سح   
املعر�س يف وا�سنطن، اإن االإ�سالم هو دين ال�سالم 
االإ�ــســالم  اإىل  احلالية  والــنــظــرة  وال�سماحة، 
بعيدة عن الواقع.. لن ندع املتطرفني يتالعبون 

بديننا.
اإىل  املعر�س  زوار  ي�سل  اأن  املنظمون  ويتوقع   
املــواد  جانب  واإىل  �سخ�س،  األــف   200 حــوايل 
موقعه  يتيح  املعر�س،  يوفرها  التي  الرقمية، 
القراآنية  الن�سخ  بع�س  على  ــالع  االط الر�سمي 
وي�سم  التو�سيحية.  والــر�ــســوم  واملخطوطات 
اأمري  بن  حممد  ن�سخ  من  كاماًل  م�سحفًا  املعر�س 

ال�سفوي،  العهد  يف   ،1516 عــام  احل�سني  علي 
التيموريني  لعهد  يعود  واآخر  باإيران،  تربيز  يف 
)ن�سبة لتيمورلنك( يف هرات باأفغان�ستان )اإيران 
الهراوي.  حممد  الدين  �سم�س  ن�سخ  من  قدميًا( 
القراآن  من  خمطوطة  �سفحة  املعر�س  ي�سم  كما 
االأدنــى،  ال�سرق  منطقة  من  قدمت  باأنها  يعتقد 
احلكم  فرتة  من  امليالدي،  التا�سع  للقرن  وتعود 

العبا�سي.
كامل  م�سحف  على  كذلك  املعر�س  وا�ستمل   
تربيز  مدينة  من  ال�سرييف،  عبداهلل  ن�سخ  من 
من  ميالدية   1330 عام  اإىل  وتعود  االإيرانية 
املنطقة.  تلك  املغول يف  االإخلانية حلكم  الفرتة 
اأواخر  اإىل  القراآن تعود  اإىل جانب �سحيفة من 
امليالدي  العا�سر  القرن  مطلع  اأو  التا�سع  القرن 
�سور  من  بع�س  اإىل  باالإ�سافة  العبا�سيني،  حلكم 
جزء عم، يعتقد اأنها من�سوخة من قبل اأحمد بن 
ال�سيخ ال�سهروردي، ومت زخرفتها على يد حممد 
بغداد  مبدينة  االإخلانية  الفرتة  يف  ايبك  بن 
اإدارة  وبح�سب  م(.   1308-1307( بالعراق 
توافد  الفتتاحه  االأول  اليوم  �سهد  فقد  املعر�س 

اأكرث من األفني ومئتي زائر.
 وباالإ�سافة لعرو�س الن�سخ القراآنية النادرة، 
فن  حــول  لــالأ�ــســر  عمل  ور�ـــس  املــعــر�ــس  يتخلل 
عن  نــدوات  اإىل  باالإ�سافة  القراآنية،  الزخرفة 
قراءة  فن  بينها  من  املختلفة،  القراآنية  الفنون 
االإ�ــســالم  بــني  العالقة  عــن  وحما�سرة  الــقــراآن 
حتت  وحـــوار  اندوني�سيا  يف  الت�سكيلي  والــفــن 

عنوان اأهل الكتاب: ق�س�س االأنبياء.

 البع�س من الذين يقدمون اأنف�سهم كدعاة ووّعاظ ورجال 
دين، يتناولون يف خطبهم قوالب العقيدة بعيدا عن امل�سكالت 
اأملانيا والبع�س  املجتمعية الراهنة، ويف هذا ال�سدد تداركت 
من الدول االأوروبية اأخطاء �سيا�ساتها جتاه اجلاليات امل�سلمة 
تفجريات  اأبرزها  من  كانت  التي  االإرهاب،  موجات  اأعقاب  يف 
 ،2016 مار�س  بروك�سل  وتفجريات   2015 نوفمرب  باري�س 
من  كبريا  جزءا  يتحملون  اخلطباء  من  البع�س  اأن  لتكت�سف 

م�سوؤولياتهم يف هذا االجتاه.
ن�سبة  اأن  اأملانيا  يف  ال�سكانية  الرتكيبة  بيانات  وك�سفت   
املهاجرين تبلغ ما يقارب 9 باملئة من العدد االإجمايل لل�سكان 
البالغ تعدادهم )82 مليون ن�سمة(، اأي ما ي�ساوي 7 ماليني، 

رغم اأن البع�س من االإح�سائيات تعطي ن�سبة اأقل من ذلك.
اأو  التدين  حرية  اأملانيا  يف  االأ�سا�سي  القانون  وي�سمن   
اأملانيا  م�ستوى  ثانيا على  االإ�سالمية  الديانة  وتاأتي  العقيدة، 
 5 ن�سبته  ما  اأملانيا  يف  امل�سلمون  ي�سّكل  اإذ  االعتناق،  حيث  من 

باملئة من اإجمايل عدد ال�سكان.
 وتوجد يف اأملانيا اأكرث من 400 هيئة اإ�سالمية، باالإ�سافة 
اإىل انت�سار 300 م�سجد يف خمتلف املدن والواليات االأملانية، 
كما توجد الع�سرات من املراكز اخلا�سة بامل�سلمني التي ت�سعى 
عمدت  كما  امل�سلمة،  اجلاليات  بني  العالقات  توطيد  اإىل 

احلكومة اإىل اإن�ساء املدار�س االإ�سالمية.
الثالث  امل�ساجد يوم  اأبواب  اأن ت�سهد فتح  اأملانيا   واعتادت 
اأمام  البالد  �سطري  توحيد  ذكرى  يف  عام  كل  من  اأكتوبر  من 

اجلميع يف فعاليات “يوم امل�سجد املفتوح”.
كتحّد  “الهجرة  �سعار  حتت   2016 عام  فعاليات  وجــات 

وفر�سة”، حيث مّتت مناق�سة ق�سية ت�سغيل الالجئني و�سملت 
جوالت داخل امل�ساجد وحلقات نقا�س وحما�سرات. 

فعالياته  يف  �سارك  الذي  املفتوح”،  امل�سجد  “يوم  ويهدف   
غري  تعريف  اإىل  اأملانيا،  اأنحاء  جميع  يف  م�سجد  األــف  نحو 

امل�سلمني باالإ�سالم.
 ونّبه رئي�س املجل�س االأعلى للم�سلمني يف اأملانيا اأمين مزيك، 
اإىل تنامي االأجواء املعادية لالإ�سالم يف اأملانيا، كما دعا و�سائل 
االإعالم اإىل التدقيق وعدم اأخذ االأمور على عواهنها، حمذرا 

من الربط بني االإ�سالم واالإرهاب.
هناك  وكــاأن  يعتربون  االأوروبيني  من  الكثري  “بات  وقال   
نعي�س  “اإننا  واأ�ساف  االإ�سالم”،  وهو  لالإرهاب  واحــدا  �سببا 

اليوم تنامي الكراهية والتهديدات ب�سكل وا�سح وعلني”.
 جمل�س العلم يف اأملانيا اأو�سى بتدري�س مادة الدين االإ�سالمي 
يف جامعات اأملانية بهدف تعليم قيم االإ�سالم احلقيقية بعيدا 
عن التطرف، وليتخرج اأئمة ومعلمون ي�ساعدون على اندماج 

امل�سلمني يف املجتمع االأملاين.
 ويقول عا�سم حنفي، االأ�ستاذ يف جامعة ماربورغ، يف هذا 
املجال خالل لقاء له مع موقع قنطرة االأملاين “بال �سك هذه 
م�سكلة تعاين منها اأملانيا حتى االآن، وال يوجد عدد كاف من 
ممن  بالبع�س  اال�ستعانة  �ستتم  ولذلك  املخت�سني،  االأ�ساتذة 
كمرحلة  العلوم  هذه  تو�سيل  على  القدرة  اأملانيا  فيهم  ترى 
ويقومون  م�سلمة،  اأ�سول  من  اأملــان  يتخرج  اأن  اإىل  انتقالية، 

بهذه املهمة يف امل�ستقبل”.
 ويعترب تدري�س الدرا�سات االإ�سالمية والعقيدة االإ�سالمية 
تعاون  اإىل  التو�سل  نحو  هامة  خطوة  االأملانية  اجلامعات  يف 

يف  الطويلة  اخلربة  ذات  املختلفة  االإ�سالمية  اجلامعات  مع 
مثل  االإ�سالم  وعلوم  املختلفة  االإ�سالمية  الدرا�سات  تدري�س 

االأزهر.
يف  نظرياتها  مع  اتفاقيات  بعقد  اأملانية  جامعات  �ستقوم   
النظر  وجهات  يف  تقاربا  فيها  ترى  خمتلفة،  اإ�سالمية  بالد 
“ماربورغ”  جامعة  من  خطة  وهناك  االأئمة،  تدري�س  حول 
يف  اأكرث  اأو  عام  ن�سف  ملدة  يدر�سون  طلبة  اإيفاد  اإىل  تهدف 

االأزهر.
انتظام  اأي�سا،  االأملــانــيــة  “توبينغني”  جامعة  و�سهدت   
الدرا�سة يف املعهد اجلديد للعلوم ال�سرعية االإ�سالمية، الذي 
يعّد اأول معهد حكومي من نوعه يف اأملانيا واأوروبا، وهو خمت�س 
باإعداد اأئمة امل�ساجد ومعلمي مادة الدين االإ�سالمي للتالميذ 

امل�سلمني باملدار�س احلكومية. العرب

اأم����ري����ك����ي����ون ي��ك��ت�����ش��ف��ون ال����وج����ه احل���ق���ي���ق���ي ل���الإ����ش���الم

�شبان اأوروبا من امل�شلمني �شحايا االأئمة من غري املوؤهلني

انها �ستبداأ ال�سماح بن�سر �سور وم�سامني قد تكون �سادمة اذا كانت تندرج يف اطار   قالت �سبكة »في�سبوك« 
االحداث الراهنة، خمففة بذلك قواعدها التي تعترب �سارمة جدا احيانا.

وكتب نائبا رئي�س في�سبوك جويل كابالن وجا�سنت او�سوف�سكي يف مدونة »�سنبداأ بال�سماح مبزيد من امل�سامني 
التي يعترب النا�س انها مهمة وت�ستحق ان تكون �سمن االحداث الراهنة وانها ذات اهمية للجمهور حتى لو مل تكن 

حترتم معايرينا«.
 وا�سافا »ننوي ال�سماح مبزيد من ال�سور والق�س�س من دون ان ي�سكل ذلك خطرا على ال�سالمة او من دون ان 

يطلع ق�سر او اي �سخ�س اخر ال يرغب مب�ساهدتها، على هذه ال�سور الرهيبة«.
 وانتقدت »في�سبوك« مرات عدة النها �سحبت م�سامني اعتربت �سادمة مع انها كانت ذات اهمية خا�سة كان 

اخرها �سريط فيديو للوقاية من مر�س ال�سرطان.
 وحتظر »في�سبوك« على م�ستخدميها البالغ عددهم 1،7 مليار ن�سر �سور عري با�ستثناء االعمال الفنية و�سور 

الر�ساعة واملحتويات الرتبوية. ومتنع ال�سبكة كذلك اي دعوة اىل احلقد او العنف.

 ما تزال املئات من املواقع االإلكرتونية متوقفة عن 
العمل، منذ اجلمعة، بعد اأن تعر�ست اأجهزة ال�سريفر 

اخلا�سة ب�سركة Dyn لهجمات �سيربانية متعددة.
بينها  مــن  كــثــرية  عاملية  مــواقــع  ـــرتاق  اخ وجـــرى 
ا�ستهداف  بعد  وذلك  و«تيليغراف«،  و«اإيباي«  »تويرت« 
نيو  واليــــة  مــقــرهــا  �ــســركــة  ـــي  وه  ،Dyn اأجـــهـــزة 
اأنظمة االأ�سماء  اأحد  هامب�ساير، وهي التي ت�ست�سيف 

العاملية DNS التي ت�سكل قلب �سبكة االإنرتنيت.

 ووفق ما ذكرته �سحيفة »تيليغراف« الربيطانية، 
فاإن املاليني من م�ستخدمي االإنرتنيت عانوا من م�سكل 
حلــدود  اأنــه  م�سيفة  املــواقــع،  مــن  كبري  عــدد  توقف 

ال�ساعة مل تعلن اأية جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم.
الهجوم  اأن  نقال عن خرباء  ال�سحيفة  ك�سفت  كما   
واحــد،  مراهق  قبل  من  تنفيذه  وجــرى  ب�سيطا  كــان 
�سخ�سية  بيانات  اأيــة  �سرقة  تتم  مل  اأنــه  اإىل  م�سرية 

مل�ستخدمي االإنرتنت.

Dyn بيانا توؤكد فيه  اأ�سدرت �سركة   من جانبها، 
اأن املهاجمني نفذوا ما ي�سمى بـ«زعت احلرمان«، الذي 

بوا�سطته ميكن التحكم باآالف املواقع واحلوا�سيب.
الرئي�سية  االأعــمــدة  اأحــد   DNS نظام  وي�سكل   
بيانات  قــاعــدة  عــن  عــبــارة  وهــو  ــت،  ــرتن االإن ل�سبكة 
على   IP الفعلية  وعناوينها  االإنرتنت  مواقع  الأ�سماء 
اأي  يكون  لن  العناوين  تلك  وبــدون  العاملية.  ال�سبكة 

م�ستخدم قادر على الو�سول اإىل اأي موقع با�سمه.



�سبط  يف  امل�سرية  االأمـــن  اأجــهــزة  جنحت 
تدعى  مــغــمــورة  ممثلة  اتهمتهما  عــاطــلــني 
تهديد  حتت  واغت�سابها  باختطافها  نورهان 
بــوالق  مبنطقة  اأحــدهــمــا  �سقة  يف  الــ�ــســالح 

الدكرور باجليزة.
بالغا  تلقى  قــد  اجلــيــزة  ــن  اأم مدير  ــان  وك
بتوجه  يفيد  الدكرور،  ق�سم بوالق  ماأمور  من 
الق�سم  اإىل  نــورهــان  تدعى  مغمورة  ممثلة 
عاطلني  بوا�سطة  اختطافها  عــن  ــالغ  ــالإب ل
اأحدهما  �سقه  يف  اغت�سابها  على  وتناوبهما 
ت�سكيل  مت  ــور  ــف ال وعــلــى  بــــوالق،  مبنطقة 
الواقعة و�سبط  لك�سف مالب�سات  فريق بحث 

املتهمني بعد اأن اأدلت املمثلة باأو�سافهما.
على  القب�س  مت  مــعــدودة  �ساعات  وخــالل 
املتهمني، حيث تبني اأنهما م�سجالن خطر و�سبق 
اعرتافاتهما  لكن  عــدة،  ق�سايا  يف  اتهامهما 
�سباط  اأمــام  اأكــدا  حيث  مفاجاأة  عن  ك�سفت 
املباحث اأن املمثلة املغمورة توجهت اإليهما عرب 

و�ساطة �سديق لهما ل�سراء خمدرات منهما.
ات�ساال  تلقيا  احلادث  يوم  يف  اأنهما  واأ�سافا 
معه  يوجد  ال  باأنه  يخربهما  �سديقهما  من 
زبائنه  مــن  مــغــمــورة  فنانة  واأن  خمــــدرات، 
ما  تدبري  منهما  طالبا  خمــدرات،  �سراء  تريد 

حتتاجه، وفور و�سولها اإليهما قررا اختطافها 
موقع  اأحدهما.بح�سب  ب�سقة  واغت�سابها 

العربية
واأنكرت الفنانة يف البداية رواية املتهمني، 
اإليهما  ذهبت  اأنها  اعرتفت  مبواجهتهما  لكن 
وتناوبا  اختطفاها  واأنهما  خمــدرات،  ل�سراء 

اأحدهما يف  �سقة  يوم كامل يف  ملدة  اغت�سابها 
بوالق، وتركاها وفرا هاربني حتى متكنت من 
ال�سرطة  لق�سم  والتوجه  ال�سقة  من  اخلروج 

لالإبالغ عنهما.
اإحالة  ومت  بالواقعة  حم�سر  حترير  مت 

املتهمني اإىل النيابة التي با�سرت التحقيق.

اأعلنت حكومة �سنغافورة اأنها ب�سدد العمل 
ذاتية  �سل�سلة جتارب خا�سة باحلافالت  على 
ب�سكل كامل يف  العام الإطالقها  للنقل  القيادة 
جامعة  حرم  داخل  التجارب  و�ستبداأ   ،2٠١8

نانياجن التكنولوجية يف �سنغافورة. 
�سخ�سا  لــــ8٠  اجلــديــدة  احلافلة  وتت�سع 
و�سيتم برجمتها على طرق حمددة بني مبنى 

اجلامعة واحلديقة التكنولوجية.
ويقول امل�سوؤولون يف �سنغافورة اإنه يف حال 
العام  النقل  نظام  فــاإن  التجربة  تلك  جنــاح 

�سيتح�سن ب�سكل كبري خالل �ساعات الذروة.
بني  م�سرتك  ب�سكل  احلافالت  اإدارة  و�سيتم 
ال�سنغافورية،  النقل  واإدارة  نانياجن  جامعة 

حيث �سيتم اإطالقها يف اأكرث االأماكن ازدحاما 
اأق�سر  وو�سع  املحلي  للطلب  طبقا  املدينة  يف 
مناطق  جميع  بــني  املمكنة  الــطــرق  ــرع  ــس واأ�

املدينة. 
مكونات  عـــدة  عــلــى  احلـــافـــالت  ــتــزود  و�ــس

القيادة  نظام  اإدارة  يف  ت�ساعد  تكنولوجية 
حركة  ملراقبة  رادار  مثل  للتجربة،  االآلية 
وجهاز   GPS املواقع  حتديد  وجهاز  الطريق 
لقيا�س امل�ساقات يعمل باالأ�سعة حتت احلمراء 

ونظام قيادة اإلكرتوين للتوجيه والقيادة. 
عن  الــ�ــســنــغــافــوريــة  احلــكــومــة  تعلن  ومل 
�سابوه  وقال  امل�ستخدمة،  احلافالت  طــرازات 
نانياجن،  جلامعة  التنفيذي  املدير  مها�سالكار، 
ذلك  فـــاإن  التجربة  ــاح  جن ثبت  مــا  اإذا  اإنـــه 
�سيزيل اأي معوقات لن�سر نظام القيادة االآلية 

يف جميع اأنحاء �سنغافورة. 
واجلدير بالذكر اأن �سنغافورة تعد من اأحد 

اأكرث املدن زحاما يف اآ�سيا يف اأوقات الذروة.

مدريد- فران�س بر�س
يف ق�سة مروعة ال ميكن لعقل اأن يتخيلها، 
 7 ملدة  طفليها  باحتجاز  �سوي�سرية  اأم  قامت 
اأي ن�ساطات،  اأو ممار�سة  �سنوات، دون مدر�سة 

مهددة اإياهما يف حال ات�سالهما بال�سرطة.
اأيام  قبل  االإ�سبانية  ال�سرطة  اأوقفت  فقد 
يف  �سوي�سرية  ـــراأة  ام وجــيــزة  لــفــرتة  قليلة 
احتجزت  اأنها  يف  ي�ستبه  واالأربعني  التا�سعة 
مالحقة  وهي  �سنوات،  �سبع  مدى  على  طفليها 
وقالت  اإ�ــســبــانــيــا.  يف  املعاملة  �ــســوء  بتهمة 
تهدد  كــانــت  ــدة  ــوال ال اإن  بــيــان  يف  ال�سرطة 
ع�سرة  ال�سابعة  يف  اليوم  وهما  وابنها  ابنتها 
االت�سال  عــن  لثنيهما  عــ�ــســرة،  واخلــامــ�ــســة 

بال�سرطة.
مار�س  يف  اإ�سبانيا  اإىل  العائلة  و�سول  ومنذ 

2٠٠9، مل يدخل الولدان اإىل املدر�سة بتاتا.
ر�ــســالــة عــرب الــربيــد االإلـــكـــرتوين قطعت 

اخلوف
العزلة  هــذه  الكربى  االبنة  قطعت  وقــد 
الربيد  عرب  ر�سالة  اأغ�سط�س  نهاية  باإر�سالها 
االإ�سبانية  “انار”  جمعية  اإىل  االإلــكــرتوين 
الوالدة  اأن  اإال  الطفولة.  بحماية  تعنى  التي 
اإىل منزل  اأتوا  قالت لعنا�سر ال�سرطة الذين 
قبل  �ــســرق(  )جــنــوب  اليكانتي  يف  العائلة 
اأن  اإال  املنزل  يف  اأطفال  ال  اأن  قليلة،  اأ�سابيع 
خالل  من  انتباههم  لفت  من  متكنت  االبنة 

اإ�سارات قامت بها من رواق املدخل.
وقالت االبنة اإنها تتعر�س للعنف بانتظام، 

مو�سحة اأن والدتها “ت�سربها وتدفعها باجتاه 
اجلدران اأو االأثاث وترمي باجتاهها اأي غر�س 

ت�سل اإليه” على ما اأو�سحت ال�سرطة.
واإبقاء  الفتاة الأبيها  اإر�سال  تقرر  ال�سرطة 

ال�سبي مع االأم
وقد غريت العائلة مقر اإقامتها كثريًا خالل 
�سبع �سنوات، وكان الطفالن يعي�سان يف خوف 
تعلم  يخولهما  مل  مــا  كبرية  وعــزلــة  ورعــب 

االإ�سبانية.
بقتل  عدة  مرات  هددت  الوالدة  اأن  ويبدو 
موؤكدة  ال�سرطة”،  اإىل  تكلما  “اإذا  الطفلني 
والقتل”  لالغت�ساب  “�سيتعر�سان  اأنهما  لهما 

على يد القوى االأمنية.
يف  املقيم  والدها  اإىل  املراهقة  اأر�سلت  وقد 
�سوي�سرا، حيث يقيم اأي�سا �سقيقها االأكرب وهو 
االبن  تــرك  املقابل  يف  القا�سي  وقــرر  بالغ. 
االأ�سغر مع والدته و�سريكها ال�سوي�سري اأي�سا 
البالغ ٣٠ عاما بعد االإفراج عنهما مع فر�س 

رقابة ق�سائية عليهما.
جــداًل،  اأثــار  الــذي  القرار  لهذا  تعليل  ويف 
رف�ست  الــتــي  االإ�ــســبــانــيــة  ال�سرطة  وقــالــت 
ال�سبي  اإن  الق�سائي،  القرار  التعليق على هذا 

مل يتعر�س لعنف ج�سدي خالفًا ل�سقيقته.

اأقنعة  اأي  ارت����داء  يحظر  اأمل���اين  متنزه 
الهالوين احتفاالت  خ��الل  ال��وج��ه  تغطي 

مانهامي، اأملانيا )د ب اأ( – افاد بيان باأن اأحد املتنزهات االأملانية قررت 
احتفاالت  خالل  مهرجني  اأقنعة  يرتدون  الذين  ال�سيوف  دخول  حظر 

الهالوين القادمة.
االنباء  لوكالة  االأملانية  ال�سلطات  قالت  اأن  بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
االأملانية )د.ب.اأ( يوم االربعاء اإنها �سجلت حدوث ٣7٠ حادثا يف جميع 
انحاء البالد تورط فيها اأ�سخا�س يرتدون ما ي�سمى بقناع املهرج املخيف.
وذكرت ال�سرطة وال�سلطات الق�سائية اأن احلوادث �سهدت قيام اأفراد 
يرتدون مالب�س مهرجني بالهجوم على اأ�سخا�س بال�سكاكني اأو غريها من 

االأ�سلحة.
وذكر بيان �سادر عن “هوليداي بارك”، متنزه �سعبي يف جنوب غرب 
من  يتمكن  لن  املخيف  املهرج  زي  يرتدي  من  ف�ساعدا،  االآن  “من  اأملانيا، 

دخول املتنزه”.
واأكد البيان اأن مرتادي املتنزه يحظر عليهم اأي�سا ارتداء اأي اأقنعة 

تغطي الوجه داخل املتنزه قبيل عيد الهالوين.

املك�شيك حتتفل ب� )يوم املوتى الوطني( – فيديو
الذي  الوطني”  املوتى  بـ”يوم  االأيــام  هــذه  خــالل  املك�سيك  حتتفل 
واأقاربهم  اأ�سالفهم  املك�سيكيون  فيه  فيتذكر  وا�سعة،  ب�سعبية  يحظى 

الذين فارقوا احلياة.
يف  االأر�ــس  اإىل  ترجع  املوتى  االأطفال  اأرواح  باأن  املحتفلون  ويعتقد 
اأرواح  تهبط  فيما  �ساعة،   2٤ ملدة  عام  كل  من  الثاين  ت�سرين  من  االأول 

البالغني يف اليوم الثاين من ال�سهر ذاته.
الغناء عليها وتقدمي  املقابر ومن ثم  اليوم تنظيف   ويجري يف هذا 
بعد  الطعام  بتناول  املحتفلون  ويقوم  و�ــســراب،  اأطعمة  من  القرابني 
القيمة  اأكلت  قد  املوتى  اأرواح  بــاأن  معتقدين  االحتفال،  من  االنتهاء 

الروحية للطعام.
املتوفني،  اأ�سماء  عليها  وتكتب  االحتفال،  لهذا  رمزا  اجلماجم  ومتثل 

بعد اإمتام �سنعها من اخلبز، ومن ثم ر�سها بال�سكر

ط���ف���ل م�������ش���ري ي��ن��ت��ح��ر ���ش��ن��ق��ا.. 
وي�����رك الأ����ش���رت���ه ر����ش���ال���ة غ��ام�����ش��ة

اأقــــدم طــفــل مل يــتــجــاوز احلــاديــة 
عن  االنــتــحــار  على  عمره  مــن  ع�سرة 
غرفته  �سقف  يف  حبل  ربــط  طــريــق 
ببا  ملركز  التابعة  ببا  جزيرة  بقرية 
جنوب حمافظة بني �سويف التي تقع 

جنوب حمافظة القاهرة امل�سرية.
قد  امل�سرية  ــن  االأم اأجــهــزة  وكانت 

عيد”  حممد  “علي  يدعى  طفل  جثة  على  بالعثور  اإخطارًا  تلقت 
امل�سقوفة  غرفته  داخــل  بحبل  ومعلقا  هامدة  جثة  �سنة(   ١١(

باخل�سب، دون وجود اإ�سابات ظاهرة باجلثة.
اأن الطفل بال�سف اخلام�س االبتدائي، واأقدم على �سنق  وتبني 
وجود  دون  باخل�سب،  امل�سقوفة  غرفته  ب�سقف  مثبت  بحبل  نف�سه 
الأ�سرته،  و�سية  على  بجانبه  وعــرث  باجلثة،  ظاهرة  اإ�سابات 
يبلغهم فيها اأنه اعتاد الكذب عليهم وي�سعر بالذنب جتاههم، طالبًا 

م�ساحمتهم على ما فعله.
كتب:  حيث  الغريبة  فعلته  �سبب  الأمه  الطفل  ر�سالة  وك�سفت 
بالذنب  �سعور  لدي  فتولد  وقائع،  يف  والدي  على  الكذب  “اعتدت 
مطالبا  احلياة”،  اأكمل  اأن  اأ�ستطيع  ال  فاأنا  نف�سي،  ل�سنق  دفعني 

والديه واأ�سرته مب�ساحمته على فعلته.
اأمن البحر  من جانبه، مل يتهم والده، ويعمل �سرطيا مبديرية 
موقع  جنله.بح�سب  انتحار  وراء  بالوقوف  �سخ�س  اأي  االأحمر 

العربية .
باإ�سراف  �سويف،  بني  جنوب  ببا  �سرطة  مركز  نيابة  ــرت  واأم
امل�ست�سار عماد على املحامي العام لنيابات بنى �سويف، بالت�سريح 
والتاأكد  الواقعة،  حول  حترياتها  ال�سرطة  وتكثف  اجلثة،  بدفن 

من �سحة الو�سية التي تركها الطفل بخط يده من عدمها.
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اأرنـــاوؤوط،  ــروؤوف  ال القد�س-غزة/عبد 
عــال عــطــااهلل/االأنــا�ــســول – اأكـــد خــرباء 
وحمللون �سيا�سيون فل�سطينيون اأن القرارْين 
منظمة  اعتمدتهما  الــلــذيــن  االأخـــرييـــن 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم 
�سربة  يعدان  القد�س،  ب�ساأن  “اليون�سكو”، 

“رمزية” الإ�سرائيل.
منف�سلة  حـــوارات  يف  اأو�ــســحــوا  لكنهم 
“اأبعاد  بال  القرارْين  اأن  االأنا�سول،  لوكالة 
تغيري  اإىل  اإ�سرائيل  يدفعان  ولن  عملية”، 
االأر�ــس،  على  املقد�سة  املدينة  يف  �سيا�ستها 

نظرا لكونهما “غري ملزمني”.
يف  العاملي”  ـــرتاث  ال “جلنة  و�ــســادقــت 
قرار  ل�سالح  املا�سي،  االأربــعــاء  اليون�سكو 
القد�س  يف  القدمية  “البلدة  حــول  جديد 
�سرعية  “عدم  عــلــى  يــوؤكــد  واأ�سوارها” 
بلدة  يف  ــرائــيــل  اإ�ــس اأحــدثــتــه  تغيري  اأي 
طابعها  وعلى  وحميطها”  القدمية  القد�س 

الفل�سطيني.
التنفيذي  املجل�س  اعتماد  القرار،  و�سبق 
اأول  اأكتوبر/ت�سرين   ١8 يف  لليون�سكو، 
الذي  املحتلة”  “فل�سطني  لقرار  اجلـــاري، 
ب�سون  اإ�سرائيل  التزام  “وجوب  على  ن�س 
�سالمة )امل�سجد االأق�سى/احلرم ال�سريف( 
للو�سع  الــثــقــايف وفــقــًا  واأ�ــســالــتــه وتــراثــه 
موقعًا  بو�سفه  قائمًا،  كان  الذي  التاريخي 

اإ�سالميًا مقد�سًا خم�س�سًا للعبادة”.
ــعــاء  وكــانــت اإ�ــســرائــيــل قــد قـــررت االأرب
“اليون�سكو”،  يف  �سفريها  ا�ستدعاء  املا�سي، 
ــل �ــســامــا هــكــوهــني، احــتــجــاجــا على  ــرم ك

القرارين.

بل�سان  املتحدث  جندملان،  اأوفـــري  ــال  وق
خطوة  اإن  االإ�ــســرائــيــلــي،  ــــوزراء  ال رئي�س 

ا�ستدعاء ال�سفري، “احتجاجية”.
ندر�س  االأنا�سول:”  لــوكــالــة  ــاف  ــس واأ�
تعزيز  بينها  ومــن  اأخــرى،  خطوات  اتخاذ 
الدولية،  املحافل  يف  الدبلوما�سي  ن�ساطنا 
ووا�سع  نوعيا  تطورا  ت�سهد  التي  الدول  مع 

النطاق يف عالقاتها معنا”.
اأن  اإال  الــقــرار االأخــــري،  ورغـــم اعــتــمــاد 
الإ�ــســرائــيــل،  نــ�ــســرا  فــيــه  راأى  ــان،  ــدمل ــن ج
اأمل  خيبة  اإىل  اأدى  الت�سويت  واأ�ساف:” 
العربية  الــدول  وبع�س  الفل�سطينيني  لدى 
يتم  لن  ولذلك  باالإجماع  ُيعتمد  مل  الأنــه 

تطبيقه”.
اإجنــــاز  ذاتــــه  خـــج  يف  هــــذا  وتابع:” 

دبلوما�سي كبري الإ�سرائيل”.
يف املقابل، يقول �سعيد زيداين، املحا�سر 
يف جامعة القد�س، )اأهلية ومقرها يف بلدة 
اأبو دي�س قرب القد�س( واخلبري يف ال�سوؤون 
اإ�سرائيل  اأزعجا  القرارين  اإن  االإ�سرائيلية، 
والــعــرب  الفل�سطينيني  واأفـــرحـــا  كــثــريا، 

وامل�سلمني.
لكنه ا�ستدرك، لوكالة االأنا�سول:” هذه 
القرارات لي�س لها اأبعاد عملية، وبالتايل لن 
يكون لها تاأثري على ما يجري على االأر�س يف 
احلرم القد�سي ال�سريف والقد�س ال�سرقية 

املحتلة”.
االأمم  قــرارات  كما  �ستكون  وتابع:” هي 
 ١9٤8 العام  منذ  تبنيها  مت  التي  املتحدة 

غري ملزمة من حيث التطبيق”.
قوة  باعتبارها  اإ�ــســرائــيــل،  واأكمل:” 

تاأخذ  ال  فهي  تــريــد  مــا  تفر�س  احــتــالل، 
وهي  االآخـــر،  الــطــرف  م�ساعر  باالعتبار 
توجد  ال  فاإنه  االأمر،  نهاية  يف  اأنه  متاأكدة 
هــذه  تنفيذ  عـــدم  عــلــى  تــرتتــب  عــقــوبــات 

القرارات”.
يف االجتاه نف�سه، يرى عدنان اأبو عامر، 
عميد كلية االآداب، بجامعة االأمة يف قطاع 
اأن  االإ�سرائيلي،  ال�ساأن  يف  والباحث  غــزة، 

القرار ال ُيلزم اإ�سرائيل، ويظل رمزيا.
رغم  االأنا�سول:”  لوكالة  اأ�ساف  لكنه 
اإ�سرائيل،  م�سلحة  يف  ي�سب  ال  فهو  ذلــك، 

خا�سة اإذا تراكمت مثل هذه اخلطوات”.
وتابع:” اإن ما �سدر عن اليون�سكو يعترب 

�سابقة تاريخية وقانونية”.
وا�سعا  �سخبا  اأحــــدث  لــقــد  واأكمل:” 
يف اإ�ــســرائــيــل، وهــنــاك خمـــاوف كــبــرية من 
وهناك  االأممية،  القرارات  هذه  تداعيات 
ـــدى الــدبــلــومــا�ــســيــة  ا�ــســتــنــفــار �ــســيــا�ــســي ل
تبني  خــطــورة  ــدرك  ت فهي  االإ�سرائيلية، 

موؤ�س�سات دولية ملثل هذه اخلطوات”.
اأما اإبراهيم املدهون، رئي�س مركز اأبحاث 
اأن  فــريى  حكومي(،  )غــري  بغزة،  امل�ستقبل 
اأنــه  رغــم  الــقــرار،  مــن  منزعجة  اإ�سرائيل 

ملزم”. “غري 
اإيجابية  خطوة  ــقــراران  ال واأ�ساف:” 
ل�سالح احلق الفل�سطيني، لقد اأحدث �سدمة 

لدى اإ�سرائيل من التغيريات الدولية”.
وو�ــســف املــدهــون الــقــراريــن-رغــم عدم 
االأر�س-باأنهما،  على  تطبيقهما  اإمكانية 
رافعة  وي�سكل  وفل�سطيني،  عربي  اإجنـــاز 
الفل�سطينيني. حقوق  عن  الدفاع  يف  قوية 

خمتلف  غ�سب  اليون�سكو  ــرارات  ق واأثــارت 
م�ست  اأنها  اإ�سرائيل، معتربين  القطاعات يف 

العقيدة اليهودية هذه املرة.
اإىل  تنظر  اإ�سرائيل  اأن  مراقبون،  ويرى 
“�ساحة  موؤ�س�سات االأمم املتحدة باعتبارها 

موؤيدة للفل�سطينيني”.
على  “اليون�سكو”،  قــــرارات  وهيمنت 
االإ�سرائيلية  االإعــــالم  و�ــســائــل  عــنــاويــن 
يف  وتــنــاولــت  املا�سية،  القليلة  ـــام  االأي يف 
واتفقت  القرارات  هذه  تفا�سيل  تقاريرها 
على اأن القرارين ينفيان �سلة اليهود بجبل 

الهيكل، يف اإ�سارة اإىل امل�سجد االأق�سى.
“ي�سرائيل  �سحيفة  يف  اأيدر  درور  وكتب 
الـــــــوزراء  ــس  ــ� ــي ــرئ ل املـــــوؤيـــــدة  هيوم”، 
يف  جتتمع  الــتــي  املــهــزلــة  االإ�سرائيلي:” 
دول  كل  متثل  اأن  يفرت�س  منظمة  اإطارها 

للوجود  الــفــظ  التجاهل  يف  هــي  ــامل،  ــع ال
اجلبل،  على  والتاريخي  الديني  اليهودي 

وبالتايل ت�سكل ناقو�س يقظة لنا جميعا”.
من جانبه، يقول م�سوؤول فل�سطيني كبري، 
مار�ست  اإ�سرائيل  اإّن  االأنــا�ــســول،  لوكالة 
يف  االأع�ساء  الدول  �سد  واالبتزاز  ال�سغط 
انعك�س  ما  وهــو  املختلفة  اليون�سكو  جلــان 
على الدول االأوروبية، التي خ�سيت اتهامها 

بالال�سامية فامتنعت عن الت�سويت.
غري اأن امل�سوؤول، الذي ف�سل عدم الك�سف 
يف  يهم  مــا  قائال:”  ا�ــســتــدرك  ا�سمه،  عــن 
ف�سحيح  القرارات،  مترير  هو  االأمــر  نهاية 
اأن الدول االأوروبية امتنعت ب�سكل كبري عن 
الت�سويت، اإال اأنها مل تعار�س، وهذا هو املهم 

وهذا ما اأدى فعال اإىل جناح القرارات”.

مهًما  جزًء  الناعمة  احلرب  اأ�سبحت 
يقل  ال  العاملية،  احلــروب  منظومة  من 
�ساأنها عن �ساأن العمليات الع�سكرية، ولها 
ا�ستعمالها  يّتم  خا�سة،  واأدوات  اأ�سلحة 

ب�سكٍل رهيٍب.
يف  اخلــو�ــس  اأّن  البع�س  يظن  وقــد 
يعنيهم  ال  ــر  اأم ــرب  احل من  النوع  هــذا 
االإنرتنت  �سبكة  اأّن  اإال  مبا�سر،  ب�سكل 
هي ميدان من ميادين احلرب الناعمة، 
االإلــكــرتونــيــني  و�سباطها  فــاإ�ــســرائــيــل 
احلــرب،  هــذه  يف  وبكثافة  يتواجدون 
على  وميــلــون  التكنولوجيا  ُيــواكــبــون 
�سديقهم االأمريكي تعليماتهم يف كيفية 
تطوير هذه ال�سناعة لتخدم م�ساحلها 

يف املنطقة والعامل.
ال�سياق،  ومن اجلدير بالذكر يف هذا 
االإ�سرائيلّية  اال�ستخبارات  جهاز  اأّن 
اأهّتم منذ ن�ساأته بالتكنولوجيا وتعاون 
االأمريكّية  القومي  االأمـــن  وكــالــة  مــع 
الـــوحـــدات  يف  ـــه  ـــزت ـــه اأج ــر  ــوي ــط ــت ل
اأدى  مّمـــا  املتخ�س�سة،  ــة  ــّي ــك ــري االأم
تتما�سى  جديدة  ــدات  وح اإن�ساء  اإىل 
كــوحــدة  احلــديــثــة  التكنولوجيا  مــع 
ال�سبكات  تــر�ــســد  الــتــي  “حت�ساف” 
الو�سائل  بكافة  االجتماعّي  التوا�سل 
ل�سعبة  بالكامل  تابعة  وهــي  املمكنة، 

اال�ستخبارات الع�سكرّية )اأمان(.
وبح�سب امل�سادر االأمنّية يف تل اأبيب، 
كما اأفادت �سحيفة )هاآرت�س( العربّية، 
“حت�ساف” اال�ستخباراتية  وحدة  فاإّن 
التوا�سل  �سبكات  مبتابعة  ة  املخت�سّ
)في�سبوك  ــة،  ــّي ــعــرب ال االجــتــمــاعــّي 
وتويرت(، تقوم بتقدمي تقارير منتظمة 

يتمّكن  لكي  اال�ستخبارات  جلهاز  عنها 
توجهات  حول  �سورٍة  ر�سم  من  القادة 

ال�سارع يف الوطن العربّي.
�ــســّدّدت  كما  ــوحــدة،  ال هــذه  اأّن  اأْي 
امل�سادر، ُتراقب االإعالم غري التقليدّي، 
العربّي،  التقليدّي  االإعـــالم  اأّن  علًما 
ا  تلفزيون، اإذاعة و�سحف، ُمراقٌب اأي�سً

من قبل الوحدة نف�سها.
وتابعت ال�سحيفة تقريرها بالتاأكيد 
مواقع  على  تداوله  يّتم  ما  كّل  اأّن  على 
اأهمية  ُي�سّكل  االجتماعّي،  التوا�سل 
اال�ستخباراتية.  الوحدة  لدى  كبرية 
ونقلت عن نائب قائد وحدة “حت�ساف” 
اال�ستخباراتية قوله اإّن مواقع التوا�سل 
االأخرية  الفرتة  يف  اأ�سحت  االجتماعّي 
واأّنه  اال�ستخبارات،  ل�سالح  كبرًيا  كنًزا 
عرب  املعلومات  من  العديد  ا�ست�سقاء  مّت 
على  بوك،  الفي�س  و�سفحات  الر�سائل 

حّد تعبريه.
وعــــــن طــبــيــعــة عـــمـــل الــــوحــــدة 
ال�سحيفة  ــح  ــس اأو� اال�ــســتــخــبــاراتــيــة، 
العربّية اأّنه يّتم جمع العبارات وال�سور 
يف  التاأثري  وذوي  الـــراأي  اأ�سحاب  عن 
الوحدة  قادة  بني  ومناق�ستها  املجتمع 
لرتفع اأخرًيا لدوائر �سناع القرار يف تل 

اأبيب.
�سّرح  فقد  الوحدة  عمل  على  ومثااًل 
بــعــ�ــس جــنــودهــا عــن بــعــ�ــس االأمــثــلــة 
راأ�سها  وعلى  ر�سدها  مّت  التي  واحلاالت 
التي  ــل  االأم وخيبة  االإحــبــاط،  حالة 
الواليات  يف  الـ”ليرباليون”  بها  �سعر 
ـــاط  ـــس املـُــتـــحـــّدة االأمـــريـــكـــّيـــة، واالأو�
امل�سرّية، من الو�سع الذي اآلت له م�سر 

القاهرة  يف  ال�سلطة  ت�سّلمت  عندما 
حركة )االإخوان امل�سلمني(.

احلد،  هــذا  عن  تتوّقف  ال  وامل�ساألة 
ر�سدها  يــّتــم  الــتــي  املــــواد  فمناق�سة 
يف  ال�ستخدامها  يف  القرار  ل�سّناع  ترفع 
خالل  اإليها  الو�سول  ــراد  امل االأهـــداف 
ـــالل وحـــدة  احلــــرب الــنــاعــمــة مـــن خ
الــوحــدة  ــن  ع املنبثقة  “ال�سايرب” 
وحدة  واأقـــدم  اأ�سهر  وهــي   ،”82٠٠“

جت�س�س يف اإ�سرائيل.
باالإ�سافة اإىل ذلك، قالت ال�سحيفة، 
اجلي�س  اإّن  عينها،  املــ�ــســادر  عــن  نقاًل 
املــا�ــســي غري  ــّي در�ــــس يف  ــل ــي ــرائ ــس االإ�
البعيد ا�ستئجار �سركاٍت مدنّيٍة ملُراقبة 
اأْي  التقليدّي،  غــري  الــعــربــّي  ـــالم  االإع
ا عن  مواقع التوا�سل االجتماعّي، عو�سً

الوحدة الع�سكرّية.
ُم�ساًفا اإىل ما ُذكر، اأو�سحت ال�سحيفة 
اال�ــســتــخــبــارات  ــد  ــائ ق اأّن  الــعــربّيــة 
هليفي،  هرت�سي  اجلــرنال  الع�سكرّية، 
“حت�ساف”،  اإلغاء وحدة  اإمكانية  در�س 
بينها  العمل  يف  الت�سارب  ب�سبب  وذلك 
االإ�سرائيلّية،  الـ”�سايرب”  وحدة  وبني 
نظًرا  عليها  باالإبقاء  واأمــر  عاد  ولكّنه 
يف  ال�سارع  نب�س  ُمواكبة  يف  الأهميتها 
الوطن العربّي، كما قالت امل�سدر يف تل 

اأبيب.
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�الت�سال مع غربة نيوز

االأر�س على  تاأثري  بال  رمزية”  “�شفعة  واإ�شرائيل..  اليون�شكو 

ت��ل اأب��ي��ب: اجل��ي�����س ي��رف�����س اإل��غ��اء وح���دة اال���ش��ت��خ��ب��ارات 
ال��ت��ي ُت���راق���ب م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ّي ب��ال��وط��ن 
جتمعها ال��ت��ي  املعلومات  وح�شا�شّية  الأهمية  ن��ظ��ًرا  ال��ع��رب��ّي 

مم����ث����ل����ة م���������ش����ري����ة ذه�����ب�����ت ل�����������ش�����راء خم����������������درات.. ف���اغ���ُت�������ش���ب���ت

2018 ب����ح����ل����ول  ال�����ق�����ي�����ادة  ذات�����ي�����ة  ح�����اف�����الت  ����ش���ت���ط���ل���ق  �����ش����ن����غ����اف����ورة 

������ش�����ن�����وات  7 ط����ف����ل����ي����ه����ا  اح�������ت�������ج�������زت  م�����������روع�����������ة..  ق�����������ش�����ة 



زوجة وائل كفوري تخرج عن �صمتها وتن�صر حقيقة �صربها كاملة
زوجة وائل كفوري تخرج عن �سمتها وتن�سر حقيقة �سربها كاملة

ال�سو�سنة - بعد انت�سار خرب تعّر�سها لل�سرب من قبل زوجها الفّنان اللبناين وائل كفوري، قّررت ال�سّيدة اأجنيال ب�سارة 
ة. الرّد بطريقتها اخلا�سّ

ة على مواقع التوا�سل االجتماعي، �سورة جمعتها بوائل، وك�سفت فيها عن  ون�سرت اأجنيال عرب احدى �سفحاتها اخلا�سّ
وجهها للمّرة االأوىل، وعّلقت: »حّتى يفّرقنا املوت.«

 ُيذكر اأّن ال�سائعات قد انت�سرت موؤّخرًا حول م�ساكل عديدة يواجهها الثنائي، كادت اأن توؤدي اىل الطالق، ااّل اأّن �سورة 
ب�سارة ك�سفت احلقيقة.
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انتهى املطرب الكبري هاين �ساكر، نقيب املو�سيقيني، 
اأغنية خا�سة لدعم ال�سعب الليبي، يف  من ت�سجيل 
االأزمة التي مير بها، بعنوان “�سلم يل على بنغازي”.
فعاليات  خالل  ليوؤديها  االأغنية  ت�سجيل  وجاء 
واالإعالم،  الفنية  لالأعمال  القاهرة  مونديال 
يف  العربية  اجلامعة  مبقر  االإثنني،  ينطلق،  الذي 
القاهرة �سباحًا، وعلى خ�سبة م�سرح مدينة مبارك 

التعليمية باأكتوبر م�ساًء.
برئا�سة  العرب،  للمنتجني  العام  االحتاد  وح�سب 
اأبو ذكري، فقد قرر االحتاد الوقوف اإىل  اإبراهيم 
وال�سيا�سية  العربية  للمواقف  ودعمًا  ليبيا،  جانب 
االأغنية  تلك  وتقدمي  الفن  خالل  من  جتاهها، 

ب�سوت اأمري الغناء العربي.
اأغنية “�سلم يل على بنغازي” كلمات حممد �سالح، 
اأحلان وتوزيع املو�سيقار حممد �سياء، اإنتاج االحتاد 

العام للمنتجني العرب.
وتقول االأغنية يف مطلعها “وح�سانا كلمة عيلة ملتنا 
فـي ال�سليلة، يا ليبيا يا جميلة رب العباد يحر�س، 

�سلم يل على بنغازي.. م�سراتة وطرابل�س .

يعترب اأجر الفنان امل�سري عادل اإمام هو االأعلى 
 FilFan.com موقع  فبح�سب  م�سر،  فى 
م�سل�سله  عن  املا�سي  العام  اإمام  عادل  تقا�سى 
قناة  على  عر�س  والذي  و�سركاه”  “ماأمون 

م�سري. جنيه  مليون   44 مبلغ   MBC
عليه  تعاقد  الذي  املبلغ  اأن  اأي�سا  املوقع  وذكر 
رم�ساين  م�سل�سل  ليقدم  العام  هذا  اإمام  عادل 
م�سري،  جنية  مليون   45 هو   2017 ملو�سم 

يزبادة مليون جنية عن العام املا�سي.
اأبو  اأحمد  االأعمال  رجل  اأن  بالذكر  جدير 
ون�سر  اإمام  عادل  الفنان  مع  اجتمع  ه�سيمة 
عن  االإعالن  دون  �سويا  لقاءهما  من  �سورة 

تفا�سيل هذا اللقاء .
ويبدو اأن هذا االجتماع هو لالتفاق على عر�س 
 2017 لرم�سان  اجلديد  اإمام  عادل  م�سل�سل 
ح�سري،  ب�سكل   ”ON E“ قناة  �سا�سة  على 
فمن املعروف اأن القناة ت�سعى لعر�س كل ما هو 

جديد وح�سري.
ويف ال�سنوات االأخرية ٌتعر�س اأعمال عادل اإمام 
حتى  االإعالن  يتم  ومل   ،  MBC �سا�سة  عرب 

على  ه�سيمة  اأبو  مع  االتفاق  مت  كان  اإن  االآن 
عر�س امل�سل�سل عرب قناة“ON E” اأم ال.

مر�سي  تامر  املنتج  مع  تعاقد  اإمام  عادل  وكان 

�سيحمل  والذي   2017 لرم�سان  م�سل�سله  على 
تاأليف  من  وهو  عالم”،  عديل  “عفاريت  ا�سم 

يو�سف معاطي، واإخراج رامي اإمام.

 اأطّل املو�سيقار الراحل، ملحم بركات، �سيفًا على 
ني�سان  االإعالمي،  مع  الف�سائيات  اإحدى  �سا�سة 

عام.
وعند �سوؤاله عن اأمنية له يتمنى حتقيقها، ك�سف 
مو�سيقية  قطعة  يف  رغبته  عن  الراحل  املو�سيقار 
متتّد ن�سف �ساعة، وتكون من تاأليفه، وت�ستمر من 

بيته حتى مدفنه.
 كما طلب اأن ُيعزف اللحن عند وفاته، واأن يقّدم يف 
اأن ملحم بركات قد  النا�س  ال�سارع، كي يعرف كل 

تويف، واأنه يف طريقه اإىل العامل االآخر.
مو�سيقية  »مقطوعة  حينها:  الراحل  وتابع   
�ستكون من اأجمل ما حلنت يف حياتي، وجتذب كل 

من ي�سمعها«.
 واأعلن الراحل اأن هذه الفكرة له وحده، ومل يفكر 

اأحد بهذا املو�سوع قبله.
 - النهاية  يف   – اإن�سان  كل  باأن  حديثه  واأنهى   
من  ينتهي  واأن  احلظ  يحالفه  اأن  متمنيًا  �سيموت، 

املقطوعة قبل وفاته.
 واأ�ساف حينها اأنه مل يكتب و�سيته بعد، واأن كل ما 

يطلبه هو امراأة حنونة جدًا مهتمة بعمله اأكرث من 
اهتمامها به �سخ�سيًا، مقدرة لفنه.

 وتويف املو�سيقار اللبناين، ملحم بركات، عن عمر 
يناهز الـ74، يف م�ست�سفى اأوتيل ديو ببريوت، بعد 

تدهور حالته ال�سحية.

باإطالالته  املقل  الفنان  بركات  ملحم  ويعترب   
االإعالمية، من اأ�سهر املطربني وامللحنني اللبنانيني.
 ولد يف كفر�سيما، اإحدى �سواحي بريوت اجلنوبية، 

يف ني�سان/اأبريل 1942.

انه فيلم  مغامرات حتريك كوميدي منجز با�سلوب 
“الرثي دي” ومنتج من قبل ا�ستوديو بيك�سار وموزع 
ال�سريط  هذا  ق�سة  تركز  ديزين:  والت  قبل  من 
“دوري”  الظريفة  الزرقاء  ال�سمكة  على  املبهر 
اأن  بعد  لوالديها  العودة  طريق  يف  ومغامراتها 
اأكواريوم  يف  وو�سعها  اأ�سرها،  يتم  فقدت…حيث 
املخل�سان  �سديقاها  يحاول  فيما  كاليفورنيا، 
�سراحها…حقق  واطالق  ونيمو” انقاذها  “مارلني 
وقد  عامليا  عر�سه  بعد  هائلة  اأرباحا  الفيلم  هذا 

جتاوزت ال 655 مليون دوالر…
اأن ت�ساعد دوري على تن�سئة نيمو وت�ساعد  يحدث 
طفولتها،  فجاأة  تتذكر  ما  يوم  ويف  مارلني،  والده 
والديها،  اليجاد  ال�سعي  وتقرر  عائلة،  لها  وباأن 
ولكن ذاكرتها الق�سرية االأمد تقف عائقا، وجل ما 
اأنها كانت تعي�س اآمنة  يف زاوية ما مبيناء  تتذكره 
مل�ساعدتها  ونيمو”  “مارلني  ويتعاطف  “مورو”، 
كاليفورنيا،  يف  امواجا  ويركبون  لعائلتها،  بالعودة 
ولكن “مارد بحري مفرت�س″ يجربهما على الهروب، 
من  النجدة  ويطلبون  بنف�سها،  دوري  تنجو  كما 
البحرية املجاورة، ويتم اأ�سر دوري وار�سالها للحجر 
البحري بعد “و�سمها”، وهناك تلتقي مع اخطبوط 
ويالحظ  “هانك”،  يدعى  اأقدام  ب�سبعة  ودود 
�ستعود  دوري  باأن  ي�سري  الذي  دوري،  “و�سم”  فورا 
“هانك”  يرغب  والذي  “كليفالند”،  يف   الأكواريوم 
دوري   م�ساعدة  على  يوافق  لذا  اي�سا،  فيه  بالعي�س 
مقابل اعطاء الو�سم له، ثم تلتقي دوري مع �سديق 
طفولتها “احلوت القر�سي”، والذي يت�سل معها عرب 
ان ت�سرتجع دوري بع�س  احيانا  االأنابيب، ويحدث 
ا�سرتجاع  عن  تعجز  ولكنها  والديها،  مع  ذكرياتها 

التفا�سيل…
دوري  انقاذ  ونيمو”  “مارلني  من  كل  يحاول  ثم 
“فلوك  يدعيان  لطيفني  بحر  اأ�سدي  مب�ساعدة 
وتتذكر  البحري،   للمعهد  ويو�سالنها  ورودر”، 
ليلة  يف  وت�سمع  والديها،  عن  انف�سلت  كيف  فجاأة 
ال�سرتجاع  املنزل  غادرت  وكيف  امها  نحيب  ما 
والديها، ثم تتذكر كيف  “�سدفة جميلة” ال�سعاد 
املائي اجلارف عنوة لداخل االأعماق  التيار  �سحبها 
واأكيا�س  بالطحالب  املغطاة  املائية  اجلدران  حيث 
للمحيط   البيئي  للتلوث  ا�سارة  )يف  البال�ستيك 
“مارلني  االأطل�سي(..ثم تلتقي  دوري مع �سديقيها 
باأن  يخرباها  ثم  االأنابيب،  نظام  داخل  ونيمو” 
للبحث  �سعيا  البحري   املعهد  من  والديها  قد هربا 
دوري  فتعتقد  ذلك،  بعد  يعودا  مل  ولكنهما  عنها، 

اأنهما رمبا قد توفيا على االأغلب…
وينجح “هانك” با�سرتجاع دوري من اخلزان املائي، 
بال�سدفة  ومارلني”…ويحدث  “نيمو  ورائه  تاركا 
“دوري”  املائي  املعهد  موظفي   اأحد  ي�سقط  ان 
دوري  فتندفع  للمحيط،  ال�سخ  النبوبة  بال�سدفة  
تلقائيا باجتاه “كومة من ال�سدف”، وتتذكر فجاأة 
اال�ستدالل   بكيفية  والداها  علماها  كيف  حينئذ 
على طريق العودة للمنزل، ثم جتد منزال فارغا مع 
خطوط طويلة من احللقات وال�سدف، وترى فجاأة 
والديها “�ساريل وجيني”، وتندفع فرحة للقائهما، 
وحتاول  وبيلي”،   “دي�سرتي  ال�سمكتني  تنقذ  كما 

اقناع هانك للعودة ثانية للمحيط اليجاد �سديقيها 
“مارلني وتيمو”، وي�سالن مل�ستوطنة �سمكية كبرية، 
وتعود  امل�سجون،  ال�سمك  كل  �سراح  يطلقان  حيث 
ونيمو”  “مارلني  ب�سحبة  لوالديها  لتن�سم  فرحة 

وكل ا�سدقائها اجلدد.
عاليا  نقديا  ثناء  التحريكي  ال�سريط  هذا  نال 
ب�سحن  الفيلم  هذا  جنح  وقد   ،)95% )حوايل 
اأفالم  ماتفعل  نادرا  حيث   عاطفيا،  امل�ساهدين 
“االن�ساين”  الدفء  بدمج  وجنح  ذلك،  التحريك 
اجلميلة  باالألوان  املفعمة  امل�سهدية  باجلاذبية 
بتوازن  خلط  كما  الظريفة،  والكوميديا  الفاقعة 
ما بني كل من “الفكاهة والتهريج واحلزن وال�سفقة 
وحقق  الهث،  متما�سك  با�سلوب  للديار”  واحلنني 
بذلك “معجزة حتريكية” فريدة يف عامل ال�سينما. 
واآنغو�س  “اأندرو�ستانتون  وكتابة  اخراج  من  الفيلم 

ماكالن”.
والتواءم   .. احليوية  للحركة  ال�سردي  املغزى 
واالأ�سوات  امللونة  اجلاحمة  للم�ساهد  املده�س 

املعربة وال�ساعرية اخلفية:
املا�سة  واحلاجة  ال�سمل  ومل  للعائلة  احلنني 

لالأ�سدقاء
مع  )هايدن(  نيمو  �سمل  مل  من  �سنة   مرور  بعد 
ال�سمكة  تقوم  بروك�س(،  )األربت  مارلني  والده 
من  طفولتها  بتذكر  جينري�س(  )األيف  الزرقاء 
ا�سرتها  عن  البحث  وتقرر  باك”،  “الفال�س  خالل 
الذاكرة  لفقدان  معاناتها  من  بالرغم  املفقودة، 
يعي�سون  كانوا  باأنهم  تتذكر  ثم  املدى”،  “الق�سري 
مارلني  وي�ساعدها  مورو”،  خليج  “جوهرة  يف  معا  
كاليفورنيا،  باجتاه  املياه  تيارات  ركوب  يف  نيمو  مع 
وتنطلق  املفرت�س"،  "احلبار  طريقها  يف  وتوقظ 
لل�سطح طلبا للم�ساعدة حيث يلتقطها موظفي معهد 
“احلياة البحرية” من داخل حزمة مكونة من �ست 
العاب�س الطيب  حلقات، وهناك ي�سعى االخطبوط 
طفولتها  �سديق  ت�سادف  كما  مل�ساعدتها،  “هانك” 
تلتقي بحوت  النظر”، كما  “ق�سري  القر�سي  احلوت 
اآخر عاجز يدعى “بيلوغا”…ثم ي�سعى �سديقاها 
“مارلني ونيمو” النقاذها مب�ساعدة اثنني من ا�سود 

مع  وتلتقي  “بيكي”،  ا�سمه  طيب  وغوا�س   البحر 
ثانية  للعودة  هانك  دوري  وتقنع  اخريا،   والديها 
الطريق  على  ويقودانها  �ساحنة  ويختطفا  للبحر، 
حترير  ويتم  املاء  يف  تتحطم  ولكنها  ال�سريع، 
والديها  مع  وجتتمع  “املاأ�سورة”،  االأ�سماك  جميع 
االأ�سدقاء اجلدد، ثم  مع  جنبا اىل جنب وحتتفل 
تعود فرحة اىل “ال�سعاب املرجانية” مع �سديقيها 
�سمكة  اختيار  فرمبا  ونيمو”…وبعد  “مارلني 
زرقاء لتحمل كا هذه العواطف االن�سانية العميقة 
مع  تتعامل  النا�س  معظم  الأن  خا�سة،  داللة  يحمل 
ال  ب�سكل  واحجامها(  )باأنوعها  عموما  االأ�سماك 
بحرية  وفرائ�س  خملوقات  باأنها  لقناعتها  ابايل، 
والذاكرة،  والذكاء  للتفاعل  تفتقد  “بلهاء”، 
نوع  اكت�ساف  عن  موؤخرا  قراأت  عندما  ده�ست  وقد 
جديد من ال�سمك البني اللون )حوايل ال40 �سم(، 
"اأندرو  الليل فقط، وقال  يردد اغاين احلب خالل 
جامعة  يف  وال�سلوك  االأع�ساب  علم  ا�ستاذ  با�س" 
“كورنيل”: “انها من بني االأبطال اأ�سحاب االأ�سوات 

يف البيئة البحرية  بجانب احليتان والدالفني”!
يف  الطريف  التحريكي  ال�سريط  هذا  بنا  يذهب 
مغامرة “حتت مائية” �سيقة، ويعطينا در�سا م�سليا 
واأ�سرار  االأ�سدقاء  ودور  الهوية  عن  البحث  يف 
)وهذا  الحظت  وقد  العائلية،  والروابط  املحبة 
انطباع �سخ�سي وحد�س �سينمائي( اأن م�ساهد عودة 
ال�سمكة التائهة لوطنها، قد رافقتها اأغاين جميلة 
تذكر  وكاأنها   خالبة،  �ساخبة  ومو�سيقى  �سادحة، 
امل�ساهد بثيمة احلنني “الأر�س امليعاد”، وهي الثيمة 
اليهودية اخلالدة، الذي ال ي�ستطيع فنانو هوليوود 
هنا  يتم  والذي  اأبدا،  ن�سيانها  مبعظمهم  “اليهود” 

ت�سريبها بذكاء وباطنية لوعي امل�ساهد املنبهر!
مهند النابل�سي

املتاحف  اإىل  طريقه  تدريجيًا  ال�سارع  فن  ي�سق 
مع افتتاح اأول مكان عر�س دائم يف باري�س، فيما 
ي�سكل  ذلك  كان  اإذا  ما  حول  ت�ساوؤالت  تطرح 

اعرتافًا بحركة ولدت قبل 50 �سنة يف ال�سارع.
“ينظر  اأردين:  بول  املعا�سر  الفن  موؤرخ  ويقول 
للحرية،  اأنه جت�سيد  اليوم على  ال�سارع  اإىل فن 
اإال اأن يف االأمر خطاأ كبريًا”. وي�سري هذا اخلبري 
الذين  “الفنانني  �سورة  اأن  اإىل  املدن،  فنون  يف 
اأن  احتمال  مع  لياًل  ويعملون  �سيء  يلجمهم  ال 
تخيالت”.  “اإىل  عائدة  ال�سرطة”،  توقفهم 
وولد فن ال�سارع يف نهاية �ستينيات القرن املا�سي 
الغرافيتي،  ثم  االأنفاق  قطارات  يف  ر�سوم  مع 
واحلركات  بالتخريب  طويلة  لفرتة  وارتبط 
االحتجاجية، اإال اأنه فقد منذ ذلك احلني جزءًا 
من �سمعته املتفجرة هذه. وقد عزز هذا امليل مع 
افتتاح متاحف لهذا الفن يف اأم�سرتدام خ�سو�سًا، 

ويف �سانت بطر�سربغ وبرلني العام املقبل.
اجلدران املنا�سلة

 150 اأعار  الذي  – ال�سري  لويرو  نيكوال  ويوؤكد 

اأول  لتاأ�سي�س  اخلا�سة  جمموعته  من  عماًل 
“جوهر  اأن  باري�س،  يف  الفن  لهذا  مكر�س  موقع 
يف  اإمنا  املنا�سلة،  اجلدران  هو  اآرت  ال�سرتيت 

موازاة ذلك ثمة عمل يف املحرتف”.
ويتمكنوا  ليعتا�سوا  اأعمالهم  الفنانون  ويبيع 
يف  اجلدران  على  ب�سماتهم  ليرتكوا  ال�سفر  من 
بهذا  ال�سغوف  اخلبري  يوؤكد  كما  العامل،  اأنحاء 
 ،2000 فوتورا  مثل  البع�س  اختار  وقد  الفن. 
منذ  اأعماله  ويعر�س  الغرافيتي  رواد  من  وهو 
الثمانينيات، عمدًا االنتقال من جدران ال�سوارع 

اىل جدران قاعات العر�س.
بانك�سي وجي اآر

ال�سنوات، حقق ال�سري جمموعة ت�سم  وعلى مر 
فنانني  واأعمال  وال�سور  ال�سريغرافيا  لوحات 
لباراك  “هوب”  )مل�سق  فريي  �سيبارد  مثل 
اأعماله  اأحد  غطى  باأنه  املعروف  وبلو  اأوباما( 
ي�سهم  اأ�سود حتى ال  اجلدارية يف برلني بطالء 
اإنفايدر  �سباي�س  اأو  العقارية  امل�ساربات  يف 
الفنانني،  هوؤالء  وبني  الف�سيف�سائية.  واأعماله 

فنانني  عن  ف�ساًل  ار،  وجاي  بانك�سي  الكبريان 
وبعدما  جيدًا.  اجلمهور  يعرفهم  ال  نا�سئني 
معار�س،  يف  طويلة  لفرتة  االأعمال  هذه  قدمت 
املدر�سة  جدران  على  و�ساعدًا  االآن  من  �ستعلق 
موؤ�س�س  نيل،  كزافييه  اأ�س�سها  التي  الرقمية 
�سركة خدمات الهاتف »فري«، وهو �سابع اأغنى 

�سخ�س يف فرن�سا.
ففي  املطروقة.  الدروب  عن  خارج  خيار  وهو 
تبلغ  اأعمال  علقت  الدرا�سة،  �سفوف  و�سط 
الفن  هذا  حمبي  وميّكن  اليوروات،  اآالف  قيمتها 
منظمة.  زيارات  خالل  جمانًا  عليها  يطلعوا  اأن 
واملكان  االأعمال  اكت�ساف  على  الفكرة  وتقوم 

على حد �سواء.
الفن املنبوذ

وترى ماغدا داني�س -وهي �ساحبة �سالة عر�س 
للفن املعا�سر يف باري�س و�سنغهاي- اأن فن ال�سارع 
ال يزال يعاين على رغم هذه الواجهة اجلديدة، 
“فعلى  م�سيفة:  املوؤ�س�سات”،  من  معينًا  “نبذًا 
الكبري  املعر�س  ننتظر  زلنا  ما  �سعيد االعرتاف، 

ال  ال�سارع  “فن  اأن  وتوؤكد   . املو�سوع  هذا  حول 
اأر�س  يف  غرافيتي  ر�سوم  ثالثة  على  يقت�سر 
كل  تزيني  يف  جنحت  فنية  ظاهرة  اإنه  خالء. 
“كلما  التحفظ  هذا  واأمام  العامل«.  جدران 
كما  االأمور”،  حت�سنت  ال�سارع،  فن  عن  حتدثنا 
فنية  �سالة  �ساحب  وهو  �سيخ،  بن  مهدي  يوؤكد 
الذي  املبنى   ،"13 باري  "تور  فكرة  وراء  ويقف 
�سم   2014 عام  عابر  كبري  معر�س  اإىل  حّول 

يهدم. اأن  قبل  فنان   100

وي�سدد بن �سيخ الذي اأ�سهم اأي�سًا يف اإحياء بلدة 
على  هود”،  “جربة  م�سروع  خالل  من  تون�سية 
ال�سارع".  فن  لتعليب  متامًا  يحن  مل  “الوقت  اأن 
وهو ال يزال يف�سل ال�سارع ويكرث من امل�سروعات 
وتوؤكد  يقيم.  حيث  باري�س  من   13 الدائرة  يف 
داني�س اأن “ال�سارع يبقى اأ�سا�سيًا لهوؤالء الفنانني 
يف  االأماكن  من  الكثري  ثمة  اإلهامهم.  وم�سدر 
العامل حيث فن ال�سارع ال يزال غري م�سروع" اأو 

مو�سع تنديد.

بنغازي” ع���ل���ي  يل  ب�”�صلم  ال��ل��ي��ب��ي��ن  ي���دع���م  ����ص���اك���ر  ه�����اين 

؟  2017 رم���������ص����ان  ف�����ى  اإم����������ام  ع��������ادل  ����ص���ي���ت���ق���ا����ص���ى  ك�����م 

“ايجاد دوري”: معجزة“حتريكية”ذات فكرة جمازية!

امل����ت����اح����ف يف  ال�������������ص������ارع  ف�������ن  ولدت�����������������ه..  ع�����ل�����ى  �����ص����ن����ة   50 ب�����ع�����د 

ب����ال���������ص����ور.. ل����وح����ات رخ���ام���ي���ة ع��ل��ى 
اجلميل” ال�����زم�����ن  “فناين  م�����ن�����ازل 

نفذت رابطة “اأبناء فناين الزمن اجلميل” املرحلة الثانية من و�سع 
لوحات رخامية على منازل عمالقة الفن الراحلني بح�سور اأبنائهم 

وذويهم لتذكري االأجيال اجلديدة بهوؤالء الفنانني الرواد.
جاءت  املبادرة  فكرة  اإن  الرابطة،  رئي�س  رزق،  نبيل  الدكتور  وقال 
اجليل  ين�سي  ال  وحتى  الفن  لعمالقة  الفني  الرتاث  حفظ  بهدف 
باأعمالهم  والدراما  ال�سينما  اأثروا  الذين  الفنانني  هوؤالء  اجلديد 
البلدان  من  العديد  نفذتها  الفكرة  هذه  اأن  اإىل  الفتا  املتميزة، 
االأوربية وحققت جناحا، متمنيا اأن تنجح مب�سر وتنتقل اإىل بقية 

البلدان العربية.
جداريات  و�سع  مت  الذين  الراحلني  الفنانني  بني  من  اأن  واأ�ساف 
رخامية على منازلهم اإ�سماعيل يا�سني، ح�سني ريا�س، ر�سدي اأباظة، 
الريحاين، عبد احلليم حافظ،  اأنور وجدي، جنيب  زينات �سدقي، 

ليلى مراد، و�سعاد ح�سني .
فالن”  الفنان  عا�س  “هنا  ا�سم  حملت  اجلداريات  اأن  اإىل  واأ�سار 
ومرفق بها ا�سم كل فنان على اجلدارية”، وتنوعت املناطق التى مت 

و�سع جداريات بها بني اأحياء �سربا وو�سط القاهرة وعابدين.
الزمالك،  منطقة  يف  الحقا  للمبادرة  ثالثة  مرحلة  تنفيذ  و�سيتم 
يتبعها املرحلتان الرابعة واخلام�سة مبناطق اأخرى لفنانني راحلني.

امل����غ����رب����ي اأ������ص�����رف ب����زن����اين ف����ن����ان ع��رب��ي 
وح���ي���د ���ص��م��ن ك���ت���اب ع���امل���ي ل��ل��ف��ن امل��ع��ا���ص��ر

الرباط-  اختريت اأعمال الفوتوغريف املغربي اأ�سرف بزناين الذي 
اأعمال  من  جمموعة  �سمن  للت�سنيف  العاملية،  اىل  طريقه  ي�سق 

عاملية يف كتاب عاملي �سادر موؤخرا حول الفن املعا�سر.
 2016 احلديث  الفن  “وجوه  عنوان  حمل  والذي  الكتاب  وافتتح 
اأ�سرف  اأعمال  بعر�س  ت�سنيفاته  باأوكرانيا،  موؤخرا  �سدر  والذي 
االختيار  عليه  وقع  الذي  الوحيد  واالأفريقي  العربي  بزناين 
بالفن  املهتمة  الكتب  اأبرز  من  واحد  يف  اأعماله  من  جمموعة  لن�سر 

الت�سويري.
والقت موؤخرا اأعمال بزناين �سهرة وا�سعة يف الكثري من بلدان العامل، 

وراأى فيها كثريون، اأعماال مبتكرة فيما يخ�س الت�سوير ال�سريايل.
التي  واخليالية  ال�سريالية  لل�سور  اجلمالية  بالقيمة  الكتاب  ونوه 
يف  القالئل  من  يعد  الذي  بزناين  اأ�سرف  الفنان  تركيبها  يف  يبدع 
يعتمد  الذي  الت�سوير  فن  من  ال�سنف  هذا  يف  ا�ستهروا  ممن  املغرب 

البعد الغرائبي دون اأن تكون لربامج الفوتو�سوب دخل فيها.
اأبرز  “وجوه الفن احلديث” الذي ي�سنف  وقدم الكتاب االأوكراين 
الفنانني العامليني الذين ميزوا خمتلف التوجهات الفنية الب�سرية 

خالل �سنة 2016، يف حفل كبري بالعا�سمة االأوكرانية كييف.
واأثث احلفل ح�سور وازن ل�سخ�سيات من خمتلف التوجهات الفكرية 
ن�سخة  تقدمي  مت  االأخري  ويف  جن�سيات،  عدة  ومن  واالجتماعية 

تذكارية منه للرئي�س االأوكراين ول�سفري اإيطاليا باأوكرانيا.
وجتدر اال�سارة اىل اأن اأعمال اأ�سرف بزناين اأثارت اهتمام ال�سحافة 
العادة  �سفحات  العاملية،  ال�سحف  من  العديد  وخ�س�ست  العاملية، 

ن�سرها واحلديث عنها.
واملتعارف  املاألوف  عن  اخلارجة  اخلرافية  بال�سور  بزناين  وعرف   
يكون  �سريايل  قالب  يف  واخليال  احلقيقة  بني  جتمع  بحيث  عليه، 

مدعاة للت�ساوؤل والده�سة.
الكتاب  اأن  بزناين  اأ�سرف  قال  اليوم”  “راأي  به  خ�س  ت�سريح  ويف 
واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  الفنية  املنظمات  من  عدد  تعاون  نتاج  هو 
واملعار�س والفنانني يف اأوروبا ويوزع على خمتلف االأروقة امل�سهورة 
اإ�سافيا حول  اإ�سعاعا  يف العامل، وبالتايل فهو ككتاب راق، يقدم يل 
خ�سو�سا  املعا�سر،  االأوروبي  الفن  يف  وموؤثرا  قويا  وح�سورا  العامل، 

اأن اأعمايل الفنية افتتحت الن�سخة احلالية منه.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

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

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

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

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

و���ص��ي��ة م��ل��ح��م ب��رك��ات



اأن  ـــرباء  خ يـــرى   – اأ(  ب  )د  بــرلــني  
الذي يح�سل  االأجر  الفجوة احلالية بني 
عليه  حت�سل  الذي  واالأجــر  الرجل  عليه 
يف  الوظيفة  بنف�س  تــقــوم  الــتــي  املــــراأة 
املزيد  تويل  مع  �ستتال�سى،  العمل  اأماكن 
يف  العليا  ـــة  االإداري املنا�سب  الن�ساء  من 
امل�ستقبل. وقد تبدو هذه الروؤية مثالية، 
لكن اخلرباء يعتقدون اأن الثورة الرقمية 
من  هــبــة  �ستكون  الــرقــمــي  واالقــتــ�ــســاد 

ال�سماء للمراأة العاملة.
كري�ستيان  الربوفي�سور  اأ�ــســدرت  وقــد 
املتخ�س�سة  االجتماع  علم  اأ�ستاذة  فانكن 
االإعالمي  االجتماع  وعلم  االت�ساالت  يف 
ــت عــنــوان  ـــات الـــنـــوع، كــتــابــا حت ـــس ودرا�
�سيكون  ملـــاذا  االأنثوي”:  “االقت�ساد 

م�ستقبل العمل موؤنثا”.
واملواهب  القوة  نقاط  اإن  فانكن  وتقول 
امل�ستقبل  يف  العمل  �ــســوق  يف  املطلوبة 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  الن�ساء  ل�سالح  �ستكون 
القوة  عالقات  تغيري  اإىل  �سيوؤدي  ما  وهو 
عن  بالتعبري  للمراأة  وال�سماح  القائمة 

راأيها بقوة يف مكان العمل.
العاملية  املناف�سة  اأن  فانكن  وتعتقد 
الرتكيز  زيـــادة  على  ال�سركات  �ستجرب 
مع  العمالء  وتف�سيالت  احتياجات  على 
االإدارية  التخل�س من احلواجز واحلدود 
حجما  االأقل  العمل  فرق  ل�سالح  القدمية 

دائمة التطور.
االتــ�ــســاالت  “�ستكون  فانكن  وتــقــول 
اأكرث  العمل  اأماكن  وال�سبكات والتكامل يف 

اأهمية مما هي عليه اليوم”.
وتعتقد فانكن ، وهي اأ�ستاذة يف جامعة 
االأ�سا�سية  الــقــدرات  اأن   ، الفنية  برلني 
�ستتمثل  امل�ستقبل  يف  املوظف  يف  املطلوبة 
واالبتكار  واملرونة  االت�سالية  املهارات  يف 
ب�سكل  الن�ساء  واأن  العاطفي،  والتقم�س 

خا�س متتلك هذه املوا�سفات.
وتــوؤيــد مــريا مــار�ــس مــن معهد اأبــحــاث 

ميونيخ  مدينة  يف  االجتماعية  العلوم 
اأن  تعتقد  حيث  الــــراأي،  ــذا  ه االأملــانــيــة 
الرقمية  التكنولوجيا  نــحــو  الــتــحــول 
العمل،  اأمنــاط  يف  كبري  تغري  اإىل  �سيوؤدي 
ت�ستخدم  ــركــات  ــ�ــس ال مـــن  الــكــثــري  واأن 

االإنرتنت ملناق�سة امل�ستقبل.
الطريقة،  هذه  ظل  “يف  مار�س  وتقول 
�ــســيــكــون لـــدى الــعــمــال فــر�ــســة جــديــدة 

�سخ�س  اأي  الآن  املناق�سة  يف  للم�ساركة 
وهذا  املن�سة”،  نف�س  ا�ستخدام  ي�ستطيع 
يف  ح�سورا  اأكرث  تكون  باأن  للمراأة  ي�سمح 

هذه املناق�سات يف املكان الذي تعمل فيه.
كبرية  ب�سرعة  االأعمال  عامل  ويتطور 
اأي �سخ�س  وهو ما يجعل من ال�سعب على 
واحـــد مــراقــبــة اأي جمـــال كــكــل. وهــذا 
عمل  فرق  معرفة  يتطلب  اجلديد  الواقع 

ــادة  زي املــديــريــن  على  و�سيكون  كــامــلــة. 
هذه  اأع�ساء  منح  مع  العمل  فرق  ت�سجيع 

الفرق م�ساحة اأكرب للعمل.
ظل  يف  العمل  ممار�سة  اأن  مار�س  وترى 
اأ�سهل  �ستكون  اجلــديــدة  الــظــروف  هــذه 

بالن�سبة للمراأة مقارنة بالرجل.
ــون لــهــذه  وبــالــطــبــع فــهــنــاك مــعــار�ــس
اإن مــثــل هــذه  الــنــظــريــة حــيــث يــقــولــون 

ال�سفات لي�ست قا�سرة على الن�ساء.
ــري املــحــلــل  ــس ــ� ــــــرى ي مـــن نــاحــيــة اأخ
نقطة  اإىل  جرابكا  ماركو�س  االقت�سادي 
اأخرى اأظهرتها درا�سة جلامعة اأوك�سفورد 
االآيل  ــان  ــس ــ� االإن اأن  وهـــي   2013 عـــام 
وا�ستخدامه يف اأماكن العمل �سيلغي الكثري 
التي  الوظائف  ذلك  يف  مبا  الوظائف  من 

حتتاج اإىل درجة عالية من املهارة.
املعهد  يف  الباحث  جرابكا  حلل  وقــد 
“دي. االقت�سادية  لــالأبــحــاث  االأملــــاين 
املهن  اأكــــرث  قــائــمــة  بــرلــني  يف  اآي.يف” 
االإنــ�ــســان  ب�سبب  لــالنــقــرا�ــس  املــعــر�ــســة 
يف  التو�سع  موا�سلة  اأن  اإىل  وتو�سل  االآيل 
العمل  اأماكن  يف  االآيل  االإن�سان  ا�ستخدام 
اأن يوؤثر �سلبا على الن�ساء العامالت  ميكن 
العمال  على  الــتــاأثــري  مــن  اأكـــرب  بــ�ــســورة 

الرجال.
املــتــخــ�ــســ�ــســني يف  فـــــاإن  املـــقـــابـــل  يف 
والتكنولوجيا  ــوم  ــل ــع وال الــريــا�ــســيــات 
يف  اأكــرب  طلب  عليهم  �سيكون  والــربجمــة 
امل�ستقبل وهي مهن تنا�سب الن�ساء ب�سورة 

كبرية، بح�سب مار�س.
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اإع������������الن
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
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

والن�صاء ال��رج��ال  ب��ن  الأج���ور  يف  الفجوة  تبدد  الرقمية  ال��ث��ورة  وم�������ص���ر ال���������ص����ع����ودي����ة  ب�����ن  والأرز  ال�������ص���ل�������ص���ة  ث�����الج�����ة 
امل���ه���راأة ال���ع���الق���ات  ت��رم��ي��م  م����دين ايل  اإي������اد  اإق����ال����ة  ����ص���ت���وؤدي  ه���ل 

نحن غري م�صوؤولن عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �صري�صل لنا

غربة نيوز -احمد مراد
اأون«  اأقل من �ست �ساعات من ت�سريب  »زهافا جال  بعد 
اإ�سرائيل  يف  الليربايل  الي�ساري  »مريت�س«  حزب  زعيمة 
عاملني  واأمريكيني  اإ�سرائيلني  �سباط  من   »122« اأ�سماء 
اإقالة وزير  يف قاعدة امللك في�سل اجلوية يف تبوك. متت 
احلج ال�سعودي االأ�سبق اإياد مدين علي خلفية �سخريته من 

حديث ال�سي�سي عن الثالجة
وكان خطاأ يف نطق ا�سم الرئي�س التون�سي، الباجي قايد 
ال�سب�سي، وحتويله اإىل »ال�سي�سي«، اإىل فر�سة الإياد مدين، 
التعاون  ملنظمة  العام  واالأمــني  االأ�سبق،  ال�سعودي  الوزير 
امل�سري  الرئي�س  به  مّما �سرح  ال�سخرية  االإ�سالمي، الأجل 
مل  ثالجته  اإن  قال  عندما  اأيام  قبل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

تكن حتتوي اإاّل على املاء طوال ع�سر �سنوات.
وتوجه مدين، خالل كلمته يف حفل افتتاح موؤمتر وزراء 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�سالمية  للمنظمة  الرتبية 
»االإي�سي�سكو«،   اإىل الرئي�س التون�سي الذي ت�ست�سيف بالده 
احلدث: »ال�سيد الباجي قايد ال�سي�سي، رئي�س اجلمهورية 
التون�سية.. ال�سب�سي اأ�سف. هذا خطاأ فاح�س، اأنا متاأكد اأن 

ثالجتكم فيها اأكرث من املاء فخامة الرئي�س«.
مت  قد  كان  للجدل  املثري  ال�سعودي  الوزير  مدين  اإيــاد 
ال�سعودية   مفتي  االأ�سهر  ال�سعودية  مفتي  مــن  تكفريه 
بعد  والكفر«  ــرّدة  ـــ»ال ب عليه  حكما  بــاز  بن  عبدالعزيز 
الرجل،  قوامة  عن  مقاال  ال�سحيفة  كاتبات  اإحــدى  ن�سر 
بعد  بــاز،  ابن  املفتي  رّد  ن�ّس  ن�سر  الدعوة  مبجلة  حدا  ما 
حترير  عن  امل�سوؤول  باإيقاف  الدولة  اأجهزة  اإىل  ر�سالته 
ح�سل  عّما  وا�ستتابته  رادعا  »تاأديبا  وتاأديبه  ال�سحيفة 
بن�سره  ال�سحيفة  �سمحت  الذي  املقال  اأن  العتباره  منه« 
»من نواق�س االإ�سالم ويوجب كفَر ورّدَة من قاله اأو اعتقده 
وحدث  ال�سعودي  احلج  وزيــر  فجاأة  اأ�سبح  بــه«.  ر�سي  اأو 
خالل فرتة واليته حوداث يف احلج يف ج�سر اجلمرات راح 
�سحيتها املئات من حجاج بيت اهلل احلرام ومت القاء اللوم 

كالعادة علي احلجاج اأنف�سهم الندافعهم وعدم تنظيمهم .
ال�سعودي  االأعــالم  وزير  من�سب  مدين  اأيــاد  �سغل  اأي�سا 
العاهل  وفــاة  نباأ  اأذاع  اأن  بعد  ال�سهرية   اإطاللته  وكانت 
ال�سعودي ال�سابق امللك فهد بن عبدالعزيز يف العام 2005 
االإعالم  وزير  فيها  حتدث  التي  النادرة  اللحظات  من  وهي 
اآنذاك  العهد  الظهور مبايعة ويل  واإعالنه من ذلك  مدين، 

االأمري عبداهلل ملكا على البالد.
وتعد �سخرية الوزير ال�سعودي من ال�سي�سي  اأقوي تعليق 
ادي  والقاهرة  الريا�س  بني  االأزمــة  حجم  يف�سح  �سعودي 
موؤيدة  بتعليق  االجتماعي  التوا�سل  �سفحات  ا�سعال  ايل 
وزير  ح�سور  يف  متت  التي  ال�سخرية  لتلك  راف�سة  واخري 
الرد  الذي مل ي�ستطيع  ال�سربيني  الهاليل  امل�سري  التعليم 
اال بقوله اأنه يعتقد ان اخللط  جاء نتيجة حلب املتحدث 
وال�سب�سي(  )ال�سي�سي  للرئي�سني  مدين  اياد  الوزير  يق�سد 
تعزيز  يف  ويلعبانه  لعباه  الذي  والفعال  احليوي  ودورهما 
تنفيه  الــذي  االمــر  امل�سرتك«.  االإ�سالمي  العربي  العمل 
املوؤمتر  منظمة  عــام  امــني  كلمة  يف  ال�سديدة  ال�سخرية 

االأ�سالمي .
من  حمطات  عدة  بعد  جاء  قد  الت�سعيد  هذا  ان  يذكر 
التل�سن بني نظامي القاهرة والريا�س اثر ت�سويت مندوب 
�سوريا  يف  الرو�سي  امل�سروع  ل�سالح  املتحدة  االأمم  يف  م�سر 
املتحدة عبداهلل  ال�سعودية يف االأمم  والذي �سدم مندوب 
املعلمي الذي اديل بت�سريح يف حينه انه من املوؤمل ان يكون 
من  العربي  املوقف  ايل  اأقــرب  وماليزيا  ال�سنغال  موقف 

موقف م�سر .
يف  ل�سفريها  الريا�س  �سحب  من  اأيــام  بعد  ذلــك  ياأتي 
اأي تاأ�سريات للم�سريني اثر توقيف  القاهرة وايقافها ملنح 
العمل  مب�سر  التا�سريات من  �سركة ت�ساهيل املنوطة مبنح 

بدون ابداء اي اأٍ�سباب
اي  ار�ــســال  بعد  ارامــكــو  �سركة  ــالن  اع بعد  ذلــك  ياتي 
اجلدال  اأثــار  الــذي  االمــر  مل�سر  اأ�سافية  نفطية  �سحنات 
وجعلها  امل�سري  النظام  علي  حم�سوبة  اعالمية  و�سائل  يف 
ت�سن حملة م�سعورة علي ال�سعودية وو�سل االمر ايل دعوة 
برامج التوك �سو يف م�سر لوقف رحالت العمرة ملدة عام او 
اثني لتوفري �ست مليارات دوالر ح�سب – خالد �سالح رئي�س 

جمل�س ادارة اليوم ال�سابع املقرب من نظام ال�سي�سي .
والريا�س  القاهرة  بني  للتاريخ  امل�ستعر�س  ان  والواقع 
هنا  واأعــنــي  بال�سراعات  وملي  للغاية  م�سطرب  يجده 
العالقات بني احلكام ولي�س بني ال�سعوب، فهناك فارق كبري 
واحدة  عائلة  هو  ال�سعودية  يف  احلاكم  النظام  ان  حيث 
م�سر  حكام  تغري  بينما  القرنني،  من  يقارب  ملا  تتغري  مل 
يف  �سيا�ساتهم  وتغريت  الع�سكر،  اإىل  العلوية  االأ�سرة  من 
امل�سرتك هو مناو�سات مع حكام  العامل  كل فرتة، لكن كان 

يف  هزميتهم  وهو  االأعظم  ال�سعودية  بثاأر  تبداأ  ال�سعودية 
معركة الدرعية على يد اإبراهيم با�سا يف عهد حممد على 
با�سا، لت�ستمر التوترات يف عهود فاروق، ونا�سر، وال�سادات، 
العمال واخلادمات  اإر�سال  اأن ي�ستثمر يف  حتى قرر مبارك 

اإىل ال�سعودية واإجها�س اأي حقوق لهم هناك، 
ون�سرتجع  ال�سراع  اأ�سل  ايل  نعود  ان  اأوال  هنا  علينا 

تفا�سيل هامة يف معركة الدرعية
�ساأتيك اأيها الويل مبفاتيح الدرعية ،

 هكذا حتدث القائد اأبراهيم با�سا ايل ابيه حممد علي 
با�سا يف الثالث والع�سرين من �ستمرب عام 1816 ) والثالث 
والع�سرين من �ستمرب هو باملنا�سبة اليوم الوطني لل�سعودية 

والتي حتتفل فيه با�ستقاللها (.
غادر القائد اإبراهيم  – انذاك - حري�سًا على اإ�سطحاب 
كبار خرباء اجلي�س من االأجانب الع�سكريني مثل �سكوتو ، 
و  القادة  هوؤالء  اأن  موؤمنًا  �سو�سيو  و  تود�سكيني   ، جنتيلي 
دخول  على  القادر  وحدهم  هم  اجلنود  م�سر  اأبناء  معهم 
من  متخذًا  ينبع  اىل  با�سا  اإبراهيم  وو�سل  بداًل  الدرعية 
رتبة  على  بح�سولة  �سعيدًا  كان  و  له  مركزًا  )احلناكية( 

با�سا يف 19 يناير 1817 معتربًا اإياها اإ�سارة البدء.
يف �سيف 1817 حا�سر اإبراهيم الر�س متحماًل خ�سائر 
االأهمية  �سديدة  املدينة  ــرك  ت خــطــاأ  الإدراكــــه  قــواتــه 
هاجم  ثم   1817 اأكتوبر  يف  اال�ست�سالم  على  ليجربها 
مل  مــا   حمققًا  و  �سعود  بن  قــوات  مدمرًا  بريدة  و  عنيزة 

يت�سوره اأحد عن هذا القائد ال�ساب.
بت�سكيل  اأمر  و  �سقراء  اىل  املرتبك  �سعود  بن  اإن�سحب 
بينما  القتال  عــن  بعيدًا  للدرعية  توجه  ثــم  احل�سون 
يتقدمهم  و  بل  امل�سرية  قواته  �سفوف  يف  با�سا  اإبراهيم 
تكتيك  اإ�ستخدم  و   1818 يناير  يف  ل�سقراء  و�سل  حتى 
لي�ستويل  �سعود  بن  قوات  �سخامة  اأمام  قواته  قلة  عو�س 

عليها يف فرباير 1818 فاحتًا الطريق للدرعية.
قام اإبراهيم با�سا بتاأمني املنطقة املحيطة به م�ستخدمًا 
و الرتغيب  اإ�ستخدام بني الرتهيب  القاهرة خري  اإمدادات 
حاكم  هــو  الوحيد  خ�سمه  بــات  حتى  باملنطقة  للعرب 

الدرعية و بات الطريق مفتوح للقتال النهائي و احلا�سم.
الدفاع  قــوات  كل  حمطمة  با�سا  اإبراهيم  قــوات  �سارت 
ال�سعوديني  اأفقدت  �سربات  يف  حنيفة  ووادي  �سرما  حول 
�سوابهم و باتت تلك النجاحات حمل ذهول و اعجاب معًا 
�سواء من القاهرة اأو الدرعية فالنجاح كان خري هدية لروح 

طو�سون با�سا الذي تويف بعد و�سوله م�سر ب�سهور قليلة.
يف ال�ساد�س من اإبريل 1818 و�سلت قوات م�سر بقيادة 
يحتاجه  ما  ربــع  من  اأقــل  معه  و  للدرعية  با�سا  اإبراهيم 
اأ�سهر  خم�سة  ا�ستمر  عليها  ح�سار  ففر�س  املدينة  حل�سر 
تالحق  الكوارث  و  امل�سكالت  كانت  و  فيها  املعارك  تعددت 
معركة  تال  حني  يونيو   21 يف  حدث  كما  امل�سري  اجلي�س 
فرعية ُهزم فيها ال�سعوديون ثم حدث حريق دمر كثري من 
ذخائر و معدات اجلي�س امل�سري و مع هذا ا�ستمر القتال و 
خطوة  تراجع  دون  االأول  اجلنود  �سف  يف  با�سا  ابراهيم 

واحدة للخلف.
اجلرك�سي  اأغا  �سلمان  و�سول  بعد  و   1918 �سبتمرب  يف 
الكربى  القيادة  اإكتملت  اال�سكندرية  قائد  با�سا  خليل  و 
النهائي  بالهجوم  ــره  اأم با�سا  اإبراهيم  اأ�ــســدر  و  للجي�س 
قائاًل: ) ال رجوع اليوم اإما نحن او الدرعية( ، بداأ الهجوم 
يف معركة با�سلة ا�ستخدمت فيها فنون القتال الغربية من 
اجلي�س امل�سري و املدفعية الفرن�سية التي بناها امل�سريون 
ل�سالح  �ساعة  كل  فيها  الن�سر  كان  اأيــام  ثمانية  ا�ستمر  و 
باتت  و  الوهابيني  دفاعات  حتطمت  حتى  امل�سري  اجلي�س 
الدرعية حمطمة و جي�س م�سر يف �سبيله الإقتحامها يف يوم 
او اإثنني. يف التا�سع من �سبتمرب 1818 اإلتم�س الوهابيون 
املفاو�سات فوافق ابراهيم با�سا و ح�سر عبد اهلل بن �سعود 
اآخرين  يومني  بعد  قواته  ا�ست�سلمت  و  بالهزمية  اأقــر  و 
ليدخل القائد اإبراهيم با�سا املدينة يف 11 �سبتمرب 1818 
معلنًا ن�سر قوات م�سر و هزمية الدولة ال�سعودية االأويل و 

احلركة الوهابية املعروفة با�سم حركة التوحيد.
والقاهرة  الريا�س  بني  التاريخ  اأ�سبح  التاريخ  هذا  منذ 

اأ�سد اأ�سطربا .
�سعود  ال  بــني  ذروتـــه  العالقة  يف  التوتر  و�سل  حتي 
والع�سكر يف م�سر يف فرتة ع�سكرية مظلمة يف تاريخ م�سر 

احلديث وهي فرتة البكبا�سي جمال عبد النا�سر .
وم�سر  اليمن  يف  اجلمهوريني  بني  العالقة  كانت  حيث 
عبد النا�سر بالتاأكيد ت�سكل خطرا على م�سيق باب املندب 
ولكنهما   ، بريطانيا  م�سالح  وبالتايل على  االأحمر  والبحر 
اآثرتا عدم التدخل املبا�سر يف حرب اليمن حتى ال يحدث 
ال�سعودية  قامت  لكن  هناك،  اأي�سا  مبا�سر  رو�سي  تدخل 

بذلك بالوكالة عنهم كما �سرنى.

ما  تـــرى  كــانــت  فال�سعودية 
حدث يف م�سر من انهاء للملكية 
الوقت،  طــول  يتهددها  كابو�سا 
ــد انـــتـــ�ـــســـاره يف  ــع ــا ب خــ�ــســو�ــس
اإىل  وحتولها  العربية،  الـــدول 
والــعــراق  ك�سوريا  جــمــهــوريــات 
وليبيا الخ، ناهيك اأن يقرتب هذا 
�سورة  يف  حدودها  من  الكابو�س 
حتول اليمن اأي�سا اىل جمهورية 

وانتهاء امللكية فيها، 
امل�ستعمرات  وزيـــر  ويــعــرتف 

وموؤلف  �سانديز،  ادوين  دنكان  البارون  ال�سابق  الربيطاين 
في�سل  امللك  اقناع  ا�ستطاع  باأنه  اليمن،  على  ال�سراع  كتاب 
باأن الوجود امل�سري يف اليمن خطر على برتول ال�سعودية 
البد  واأنـــه  ال�سعودية  يف  احلاكمة  اال�ــســرة  بقاء  وعلي 
لفظة  دنكان  ويذكر  احلــرب،  يف  تتدخل  اأن  لل�سعودية 
م�سيدة عبد النا�سر يف اليمن، وذكر كذلك �سراحة ودون 
مواربة اأنه كان يرمي من ذلك اإىل اإ�سعاف م�سر يف مواجهة 

اإ�سرائيل اأي�سا.
ولي�س �سرا اأن ال�سعودية مولت امللكيني، ومولت مرتزقة 
�سيا�سيني  وا�ــســرتت  اليمن،  يف  امل�سري  اجلي�س  من  للنيل 
عار�سها  مــن  واغــتــالــت  اأدهـــم،  كــمــال  طــريــق  عــن  مينيني 
اجلو  �سالح  جملة  يف  ورد  ما  وح�سب  واالأنــكــى  بل  منهم، 
االإ�سرائيلي عدد مايو 2008 على ل�سان عدد من الطيارين 
احلربيني املتقاعدين وهم ي�ستعيدون ذكرياتهم وبال�سور، 
املحافظ  الربيطاين  النائب  مع  بالتن�سيق  ال�سعودية  اأن 
جوليان اإميريي �ساعدت اأربعة ع�سر طلعة جوية اإ�سرائيلية 
على  مبا�سرا  هجوما  ت�سمنت  البدر  االإمــام  قوات  مل�ساندة 
قوات م�سرية يف عملية اأ�سميت وقتها: »العملية �سل�سة«. 

خ�سرت م�سر يف حرب اليمن من يقارب من ثالثون الف 
م�سر،  اأر�سلتهم   70000 اأ�سل  من  قتيال  م�سريا  جنديا 
واأ�سعافهم جرحى، ومنهم من قطعت اآذانهم واأنوفهم كنوع 
 1967 من التنكيل واالإهانة، وكانت �سببا مبا�سرا لهزمية 
املاليني  مئات  اإىل  اخلارجية  م�سر  ديــون  احلــرب  ورفعت 
الأول مرة يف تاريخها، ورفع عبد النا�سر اأ�سعار ال�سلع على 
مل  كما  طاحنة  اأزمــة  من  م�سر  اقت�ساد  وعانى  املواطنني 
يحدث من قبل حتي ان ال�سلع الغذائبة االأ�سا�سية كال�سكر 

والزيت وال�سابون اأختفت من االأ�سواق امل�سرية . 
يف عام 2008 كنت اأق�سي جزءا من اإجازتي يف م�سر يف 
اأقيم  الذي  الفندق  علي  عر�س  حيث  ال�سيخ  �سرم  منتجع 
بحرية  برحلة  القيام  نعمة  خليج  يف  الوقت  ذلك  يف  فيه 
 10 حــوايل   ( جنيه  واربــعــون  مبائني  تــريان  جزيرة  ايل 
دوالر ( وقال لنا مر�سد الرحلة اننا �سنقف قبالة اجلزيرة 
حيث ان اجلزيرة حتت �سيطرة القوات متعددة اجلن�سيات 
، ورغم ان ال�سيد ممنوع يف تلك املنظقة باعتبارها حممية 
بعد  يومي  ب�سكل  تتم  كانت  ال�سيد  عمليات  ان  اال  طبيعة 
�سيد  يع�سقون  الــذي  االجــاتــب  من  للع�ساكر  املعلوم  دفــع 
ال�سمك امللون يف تلك املنطقة ، توقفت تلك الرحالت فجاأة 
بعد االتفاق امل�سبوه لرت�سيم احلدود البحرية الذي وقعه 
مقابلة مع �سحيفة  الذي قال يف  �سلمان  امللك  مع  ال�سي�سي 
مقابل  اجلزر  اأعطاءهم  قد  م�سر  يف  النظام  ان  اأمريكية 
ال�سعودية  منحتها  التي  الهائلة  االقت�سادية  امل�ساعدات 

للنظام امل�سري.
�سركة  امللياردير �ساحب  ا�سرتي  نف�سه تقريبا  العام  يف 
ــالم  واأف وبــرامــج،  وم�سل�سالت،  اأفـــالم،  مــن  تراثنا  روتــانــا 
لهم،  امللكية  حقوق  واأ�سبحت  غنائية،  وحفالت  وثائقية، 

ولي�س الأم كلثوم، وعبد الوهاب، والتلفزيون امل�سري .
الذي  والتغريب  االنتقام  عملية  من  جــزءا  هــذا  كــان 
وال�سيطرة  م�سر  لرتكيع  اخلليجي  النفط  اأموال  بها  تقوم 
علي ابداع مفكريها وفنانيها االحرار  من جهة ل�سالح ن�سر 
االأفكار الوهابية وال�سلفية املتطرفة التي قد تخدم فكرة 

بقاء ال �سعود لقرون اإخري .
من  �سعود  ال  اأنتقام  مــن  ثانيا  ــزءا  ج هــذا  كــان  ــا  ورمب
الفنانني امل�سريني اثر اأزمة فيلم مقتل اأمرية والذي عر�س 
ال�سعودية  ال�سلطات  يد  علي  �سعودية  اأمــرية  مقتل  ق�سة 
االأمرية  بدور  قامت  الزنا  مبمار�سة  اأعرتافها  بعد  نف�سها 
ا�سمها  غريت  والتي  طالب  اأبو  �سوزان  امل�سرية  املمثلة  فيه 
واآخرين  ا�سمها  اأدرج  بعدما  بدر(  )�سو�سن  اإىل  اإثره  على 
ال�سعودية  اأفالمهم من دخول  التي منعت  املنع  على قوائم 
املنع  اك�سب  املحليني.  املننجني  عنهم  �سرفت  وبالتايل 
للتعدي  وحمــاوالت  تهديدات  بعد  كبرية  �سعبية  الفنانة 
يف  االأ�سبوعية   People جملة  بح�سب  منزلها  يف  عليها 
تخرب  والتي   1980 دي�سمرب   29 بتاريخ  ال�سادر  عددها 
بعد  لندن  اإىل  لالنتقال  تخطط  طالب  اأبو  �سوزان  اأن  فيه 

العربية عليها لدور ال يتعدى 8  ال�سعودية والدول  غ�سب 
املمثل  الفيلم  ببطولة  قام  ال�سعودية.  االأمرية  عن  دقائق 
كر�ستوف  ال�سحفي  املخرج  بدور  فرميان  بول  الربيطاين 
رايدر، وجودي بارفيت يف دور املربية االأملانية، ومن م�سر 
كذلك يف اأدوار �سغرية: حممد توفيق يف دور االأمري حممد 
�سالح  �سربي،  �سمري  حممود،  اهلل  العزيز،عبد  عبد  بن 

جاهني، تهاين را�سد نبيل احللفاوي وفنانون من لبنان.
تليفزيونية  قناة  علي  الفيلم  بث  ت�سبب  وباملنا�سبة 
بريطانيا  بني  العالقات  يف  ــة  اأزم يف  وت�سبب  بريطانية 
لندن  يف  �سفريها  ال�سعودية  مبوجبها  �سحبت  وال�سعودية 
و�سنت  الريا�س  يف  الربيطاين  ال�سفري  ــردت  وط اآنـــذاك، 
حملة �سعودية �سد بريطانيا. تدخلت �سركات النفط مثل 
موبيل واأدانت الفيلم و�سناعه يف اإعالن �سخم يف جريدة 
احلكومات  قبل  من  ال�سغوط  ومور�ست  تاميز،  نيويورك 
وقتها  ال�سعودية  ال�سلطات  منعت  كما  الفيلم.  عر�س  ملنع 
املمثلة  وا�سطرت  اأرا�سيها  دخول  من  الفيلم  يف  امل�ساركني 
بدر  �سو�سن  بعد  فيما  لي�سيح  ا�سمها  تغيري  اإىل  الرئي�سية 
املنع.  املت�سررون من قوائم  اأن ان�سرف عنها املنتجون  بعد 
) فيما بعد ظهرت �سو�سن بدر يف اأعالن ترويجي لل�سياحة 
ال�سعودية مل�سر بعنوان م�سر قريبة فيما يبدو تكفريا عن 

الفيلم بعد ن انح�سرت عليها االأ�سواء متاما (
وكما هو معلوم فال�سعودية حاولت تعطيل الثورة يف م�سر 
ووقفت مع نظام مبارك، وهذا كالم موثق، فامللك عبد اهلل 
طلب من اأمريكا دعم مبارك ووجه لها اللوم على تق�سريها 
�سد  مبارك  تاأييد  يف  معلنة  ت�سريحات  واأ�سدر  دعمه  يف 
على  وبقوا  �سعود  اآل  �سدم  مبارك  انهار  وحــني  الــثــورة، 
عالقة جيدة بامل�سري طنطاوي وا�ستمروا يف متويل الفلول 
ملر�سي  يريدون  ال  وكانوا  للفلول،  االإعالمية  والقنوات 
فا�ستمروا  اجلولة،  خ�سروا  لكن  �سفيق  ودعموا  ينجح  اأن 
ويليك�س  وثائق  ذكرت   ( الفلول  واإعــالم  الفلول  متويل  يف 
 – ال�سعودية  من  االمــوال  تلقوا  م�ساهري  اعالميني  ا�سماء 
يبّغ�سوا  حتى   ) كمثالني  الفقي  وم�سطفي  بكري  م�سطفي 
االخطاء  من  العديد  اأرتكبوا  الذين  ــوان  االإخ يف  النا�س 
ذهب  من  طبق  علي  الفر�سة  االإخــوان  واأعطاهم  بالطبع، 
والدفاع  الداخلية  بزمام  باالإم�ساك  للفلول  �سمحوا  الأنهم 

والق�ساء واالإعالم. ولعدم خرباتهم بادارة الدولة.
والرتغيب الذي اتبعته ال�سعودية يف احتالل االرا�سي 
العربية قد ظهر جليا بعد حكم حمكمة الق�ساء االداري 
امل�سري باحقية م�سر يف جزر تريان و�سنافري فقد  ك�سف 
نائب  ال�سريف  امل�ست�سار رفيق عمر  الذي تقدم به،  الطعن 
رئي�س هيئة ق�سايا الدولة يف م�سر ب�سفته وكياًل عن رئي�س 
اجلمهورية، ورئي�س جمل�س الوزراء، ورئي�س جمل�س النواب، 
اأمام املحكمة  الدفاع، ووزير اخلارجية، والداخلية  ووزير 
االإدارية العليا واخت�سم فيه خالد علي، وعلي اأيوب ومالك 
تريان  ق�سية  بخ�سو�س  اآخرين  و179  املحامون،  عديل، 
حكمها  اأ�ــســدرت  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اأن  و�سنافري، 
اخت�سما  الدعويني  اأن  خا�سة  للقانون  �سريحة  مبخالفة 
رئي�س جمل�س النواب، الذي ال �سفة له يف الدعويني، كما 
والية  من  تخرج  التي  ال�سيادة  اأعمال  من  االتفاقية  اأن 

الق�ساء.) رغم كل احلديث عن اأ�ستقالل الق�ساء !!!(
نظامي  بني  املعلنة  اأو  الباردة  احلرب  حلقات  اخر  ويف 
اليوم  اإيرانية،  اإعــالم  و�سائل  ك�سفت  والريا�س  القاهرة 
قــوات  بــاإيــفــاد  امل�سرية  قــيــام احلــكــومــة  االأربـــعـــاء، عــن 

ع�سكرية اإىل �سوريا للقتال اإىل جانب قوات النظام .
وبح�سب امل�سادر ذاتها، فاإن النظامني امل�سري وال�سوري 
�سيعلنان قريبًا عن زيادة التن�سيق والتعاون الع�سكري بني 

البدلني لـ»مكافحة االإرهاب«.
م�سدر  مــن  املعلومة  تلك  مــن  التاكد  لنا  يت�سني  ومل 
الوطني  ــن  االأم مكتب  رئي�س  ان  بالذكر  اجلدير  حمايد 
للنظام ال�سوري، علي مملوك، قد زار م�سر االأ�سبوع املا�سي، 

واجتمع مع كبار امل�سوؤولني امل�سريني.
فكيف �سيح�سم ال�سراع بني البلدين العربينب الكبريتني 

فلنتظر ........ولرن ..........
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