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خمت�سر مفيد

قلبا   وجل   عز  اهلل  منحهن  التي  االمهات  لكل   
ممتلئ باحلب واحلنني والعاطفه والعطاء  وطول 
وعائلتها  البنائها  تقدمه  والتي  واجللد   ال�صرب 
والتي  مقابل  انتطار  او  تردد  بدون  و  طواعيه 
ابنائها  تربيه  اجل  من  بالنهار  الليل  توا�صل 
االوطان  وبناة  امل�صتقبل  رجاالت  ي�صبحوا  الن 
الدنيا  ورود  اجمل  لها  تختار  ان  منا  ت�صتحق 
لها عن تقديرنا وعرفاننا   لكل  لنعرب من خاللها 
البنائها  وتقدمه  قدمته  ومبا  بها   واعتزانا 

ولعائلتها والوطاننا.
االمهات  اىل  والوفاء  والتقدير  التحيات  اجمل 
ابنائهن  على  الدموع  يذرفن  اليزلن  اللواتي 
والظلم  االحتالل  بر�صا�ص  �صقطوا  الذين 
والعدوان  دفاعا عن اوطانهن  واىل كل االمهات 
من  هائال  كما  قلوبهن  يف  يكبنت  يزلن  ال  اللواتي 
القهر واحلب واحلنان وال�صرب على فراق ابنائهم 
الذين يقبعون يف �صجون االحتالل  وما يعانوه من 
ظلم وا�صتعباد يف وطننا العربي وكل بقاع االر�ص 
، وبخا�صه على ايادي الع�صابات ال�صهيونيه او يف 

�صجون الظلم والظاملني.
 وتقديرنا واعتزازنا اي�صا للمراه االم والتي  كان 
اتيحت  ان  اىل  واملتوا�صل  الطويل  ن�صالها  بفعل 
املجاالت والتي كان  الوا�صعه يف كل  امل�صاركه  لها 
منها حق الرت�صيح واالنتخاب وتبوء العديد من 
امل�صوؤليات الكربى والتزال الفر�صه واملجال اكرث 
والدور  امل�صوؤوليات  من  العديد  املراه  تتبوء  الن 
واالقت�صاديه  ال�صيا�صيه  احلياة  يف  للم�صاركه 
خمتلف  وعلى  التنمويه  امل�صتقبل  حتديات  الن 
كل  وكفاءات  وخربات  جهود  تتطلب  ال�صعد 
ان�صان قادر وكفوؤ �صواءا اكان ذكرا ام انثى اينما 
وجدت  وكذلك للمراة االم والتي التزال تن�صال  
بقاع  من  كثري  يف  حقوقها   من  باملزيد  وتطالب 

العامل.
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يف  العربية  اللغة  تدري�ص  حول  اجلدل   : باري�ص 
جديد،  من  ليتفّجر  اإال  يخفت  ال  الفرن�صية  املدار�ص 
حامال معه حمما من ردود االأفعال املتباينة، يف �صياق 

جدل الهوية الذي ال ينتهي يف هذا البلد.
“احلقنة” املثرية  بـ  اللغة  هذه  ي�صّبهون  الكثريون 
مو�صع  اأن  غري  الفرن�صي،  التعليم  ج�صد  يف  للجدل 
“احلقنة”  هــذه  يف  يــرى  مــن  بــني  يختلف  االإ�ــصــكــال 
قادرة  �صاّمة  جرعة  يعتربها  من  وبني  ناجعا،  لقاحا 

على خلق اأعرا�ص جانبية على قدر من اخلطورة.
 26 قبل  من  ر�صميا  املعتمدة  اللغة  هذه  العربية؛ 
يتحّدثها  العربية،  اجلزيرة  و�صبه  اإفريقيا  يف  دولة 
“املعهد  يف  ــص  ــدّر� وت �صاكن،  مليون   430 مــن  اأكـــرث 

الفرن�صي للغات واحل�صارات ال�صرقية” منذ 1795.
فرن�صا  اللغة  هذه  يف  التربيز  �صهادة  اأن�صئت  كما 
العربية فيها بداأ منذ عام  اأن تعليم  1905، مع  منذ 
1538 بقرار من امللك فران�صوا االأول الذي جعلها لغة 

ر�صمية يف “كوليج دي فران�ص«.
اإثر ذلك، ا�صتخدمت هذه اللغة يف البلد االأوروبي 
لتي�صري املبادالت التجارية اأو الدبلوما�صية مع العامل 

العربي.
غري اأن ا�صتقالل امل�صتعمرات الفرن�صية ال�صابقة يف 
يف  خا�ص،  ب�صكل  العربي  املغرب  ويف  عموما،  اإفريقيا 
لت�صبح  املقاربة،  مالمح  غرّي  املا�صي،  القرن  �صتينيات 
العربية اللغة االأ�صلية للوافدين من املهاجرين، متاما 

كاالإيطالية والربتغالية.
العربية  اإدمــاج  نحو  يدفع  واأن  بّد  ال  كان  ح�صور 
يف  مغاربية  اأ�صول  من  للفرن�صيني  االأ�صلية  والثقافة 

مناهج التعليم الفرن�صي.
باأنها  فرن�صا  يف  العربية  و�صمت  لطاملا  ذلك،  ورغم 
مل  تدري�صها  فاإن  ولذلك  غريها”،  من  اأكرث  “اأجنبية 

معظمه  يف  مرتبط  و�صم  من  التخّل�ص  اأبــدا  ي�صتطع 
االإ�صالم  وهي  اأال  البالد،  يف  للجدل  املثرية  بالق�صايا 

والهجرة.
مراقبون يجزمون باأن اللغة يف حّد ذاتها مل تكن 
يف دائرة اجلدل والو�صم، واإمنا كان ال بد واأن تتاأّثر 
اأنها  مبعنى  والهجرة،  االإ�صالم  حول  اجلدل  بتبعات 
اأنها  على  تعّرف  و�صم  عالمة  الوقت  مبــرور  حتّولت 
اجتماعية  و�صعية  اإطــار  يف  �صخ�صني  لتفاعل  نتاج 

خمتلطة.
االإجتماعي  التاريخ  يف  الباحث  م�صعودي،  اآالن 
العليا  املدر�صة  بـ  املتو�ّصطية،  املنطقة  يف  لالإ�صالم 
قال  بباري�ص،  ال�صيا�صية”  الــعــلــوم  يف  لــلــدرا�ــصــات 
امل�صوؤولني  بع�ص  يبديها  التي  “املقاومة  اإن  لالأنا�صول 
تعليم  الإر�صاء  املعادين  من  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  عن 
اإيديولوجية،  اأو  اجتماعية  الأ�ــصــبــاب  بالعربية 
لغات  تعليم  ت�صجيع  عدم  فكرة  على  باالأ�صا�ص  تقوم 
‘غري  لثقافات  تـــرّوج  التي  تلك  �صيما  املهاجرين، 

اأوروبية’، اأبرزها العربية لغة االإ�صالم”.
تدري�ص  حــول  فرن�صا  يف  الــعــام  اجلــدل  وتــرافــق 
العربية يف مدار�ص البالد مع تنامي جدل مماثل حول 
االإ�صالم وق�صايا الهوية عموما يف ال�صنوات االأخرية.

الذي  الوقت  يف  اأنــه  هو  ال�صاأن  بهذا  الالفت  لكن 
يف  ت�صنيفها  عن  ناجما  ت�صييقا  العربية  فيه  تالقي 
خانة “ق�صية االإ�صالم”، يف م�صار االإ�صكاالت والق�صايا 
من  امل�صتبعدة  اللغة  هذه  حتظى  فرن�صا،  يف  العامة 
التعليم احلكومي الفرن�صي، برتحيب من قبل املعاهد 

واجلمعيات الثقافية يف البالد.
العربية  اللغة  تعليم  ف�صل  منطق  اإىل  وا�صتنادا 
جناة  فرن�صا،  يف  التعليم  وزيــرة  و�صعت  والطائفية، 
والثقافة  اللغة  “تعليم  لنظام  حــّدا  بلقا�صم  فالو 

االأ�صلية”، اأو ما يعرف اخت�صارا بـ “اإيلكو”.
ويخ�صع هذا النظام اخلا�ص التفاقيات موّقعة يف 
1973 و1986، بني فرن�صا و8  الفا�صلة بني  الفرتة 

دول �صريكة.
هو  النظام  اإر�ــصــاء  من  الهدف  كــان  البداية،  ويف 
مع  �صلة  على  باملحافظة  املهاجرين  الأطفال  ال�صماح 

بلدانهم االأ�صلية، وت�صهيل عودتهم املحتملة.
التعليم  وزارة  ا�صتعر�صتها  التي  الدوافع  عن  اأمــا 
للنظام  حــد  و�ــصــع  يف  رغبتها  لــتــربيــر  الفرن�صية 
التعليمي، ف�صملت باالأ�صا�ص عجز االأخري عن “توفري 
تعليم لغوي ذي جودة”، وم�صاهمته يف تقوقع الطالب 

�صمن “منطق الذاتية”.
على  “اإيلكو”  بنظام  العمل  اإلغاء  اأعلنت  الــوزارة 
يف  املدر�صية  الــعــودة  مــن  انطالقا  �صنوات،   3 مــدى 

مفتوحة  متعددة  اأجنبية  بلغات  وتعوي�صها   ،2016
للجميع.

اأو  العربية  “تعّلم  اأن  بلقا�صم  فالو  واأو�ــصــحــت 
الرتكية اأو الربتغالية ينبغي اأن يكون يف اإطار عادي 

كغريها من اللغات”.
باملدار�ص  العربية  تعّلم  يتجاوز  ال  فرن�صا،  ويف 
االأجنبية  باللغات  مقارنة   %  0.1 الـــ  االبتدائية 
 95( االإجنليزية  خلف  جدا  بعيد  من  اأي  االأخــرى، 
%( واالأملانية. ويف 2015، تابع نحو 4 اآالف و212 
العربية،  تعّلم  درو�ــص  االإعــداديــة  باملرحلة  طالب 
مقابل 6 اآالف و234 باملرحلة الثانوية، ما ميّثل 0.2 
ال�صينية  من  واأقّل  االأجنبية،  اللغات  تعليم  من   %

والرو�صية، بح�صب اأرقام ر�صمية.

“ناجعة” و”�سامة” بج�سد فرن�سا تدري�س العربية .. حقنة 

اأو�سطية �سرق  مطارات   10 من  االآتية  الطائرات  منت  على  االإلكرتونية  االأجهزة  حمل  حتظر  املتحدة  الواليات 

جماعية ق�����س��ائ��ي��ة  دع����وى  ي��رف��ع��ون  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  يف  ���س��ب��ت��م��ر   11 ه��ج��م��ات   ���س��ح��اي��ا 
م��ال��ي��ة ت��ع��وي�����س��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  “القاعدة”  ت��ن��ظ��ي��م  مت���وي���ل  ب��ت��ه��م��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ���س��د 

 ك����ات����ب اأم�����ري�����ك�����ي: ����س���ل���ط���ن���ة ُع�����م�����ان “واح����������ة ال�������ه�������دوء” وال���ب���ل���د 
ل��داع�����س ي��ن�����س��م��وا  مل  وم���واط���ن���ي���ه���ا  ف��ي��ه��ا  ل��ل��ج��ه��ادي��ني  م���ك���ان  ال  امل����ده���������س.. 

 م����ق����ا�����س����اة اب����ن����ة ت�����رام�����ب ب��ت��ه��م��ة
ا����س���ت���غ���ال ا�����س����م وال�����ده�����ا جت���اري���ا
تعر�صت �صركة ايفانكا ترامب ل�صربة قا�صية ب�صبب دعوى 
�صان  مدينة  يف  التجزئة  قطاع  يف  مناف�ص  رفعها  ق�صائية 
»ماك  �صركة  كاليفورنيا، حيث قالت  فران�صي�صكو يف والية 
للرئي�ص  االأوىل  االبنة  اإن  اجلذابة«  احلديثة  للمالب�ص 
زوجها  عمل  ب�صبب  عادلة«  »غري  ميزة  اكت�صبت  االأمريكي 

جاريد يف البيت االأبي�ص. 
اإىل  اإ�صافة  نف�صه،  ترامب  الرئي�ص  اأن  الدعوى  وزعمت 
م�صاعدين من بينهم، كيلني كونواي، واملتحدث با�صم البيت 
مبيعات  زيادة  على  �صاعدوا  قد  �صباي�صر،  �صون  االأبي�ص 
منتجات ايفانكا ترامب مارك�ص لينك. واأكدت �صركة »ماك« 
ل�صان  العليا  املحكمة  يف  املرفوعة  الق�صية  لوثائق  وفقا 
التحديد  وجه  على  حمظورة  امليزة  »هذه  اأن  فران�صي�صكو 
وقانون والية  املتحدة  الواليات  الد�صتور وقوانني  من قبل 
كاليفورنيا«. وجاء يف الدعوى اأن ايفانكا ترامب اإ�صافة اإىل 
االأبي�ص  البيت  مكانة  قوة  ا�صتغلوا  قد  ووكالئها  موظفيها 
املثال  �صبيل  على  ذلك،  يف  مبا  �صخ�صية،  مكا�صب  لتحقيق 
يف  ترامب  ايفانكا  منتجات  عن  الدفاع  تعزيز  احل�صر،  ال 

املظاهرات وبع�ص الوكاالت احلكومية.

يتفوق  ال��ذي  الب�سيط  العاج  ه��ذا  تناولوا  فعال..   �ساح 
ال�سرطان ع��ل��ى  للق�ساء  االأدوي�����ة  ع��ل��ى  مرات”   10“

عن  �صدرت  حديثة  درا�صة  اأو�صت 
الربتقال  بتناول  بريطانية  جامعة 
�صي،  بفيتامني  الغنية  والفواكه 
من  ال�صرطانية  اخلاليا  متنع  الأنها 

االنت�صار يف ج�صد املري�ص.
جامعة  اأجرتها  التي  الدرا�صة 
�صي  فيتامني  اأن  اكت�صفت  �صالفورد 
على  الق�صاء  ميكنه  فعال”،  “�صالح 
ورم  انت�صار  عن  امل�صوؤولة  اخلاليا 

ال�صرطان، مبعدل يفوق النتائج التي حتققها االأدوية الطبية 10 مرات.
 ” الدرا�صة  اإعداد  يف  امل�صاركني  اأحد  ليزانتي  ب.  مي�صيل  الربوف�صور  وقال 
عن  امل�صوؤولة  اخلاليا  ال�صتهداف  طبيعية  جديده  عنا�صر  عن  نبحث  كنا 
اإىل  ال�صرطان، جربنا احلر�صف الربي، وع�صل النحل، وتو�صلنا  انت�صار ورم 
نتائج جيدة جدا بعد اختبار فيتامني �صي”، وفق ما نقل عنه املوقع الر�صمي 

جلامعة �صالفورد.
واأ�صاف اأن ما مييز فيتامني �صي املوجود بكرثة يف فاكهة الربتقال، هو “اأنه 
اإ�صافة  امل�صتعملة،  باالأدوية  مقارنة  رخي�ص  و�صعره  الطبيعة،  من  عن�صر 
انت�صار  حماربة  يف  مذهلة  نتائج  ويحقق  بكرثة،  وموجود  �صار  غري  اأنه  اإىل 

ال�صرطان”.
اأنحاء  يف  ال�صرطان  انت�صار  عن  امل�صوؤولة  اخلاليا  اأن  الدرا�صة  معدو  ويرجح 
اجل�صد، هي ال�صبب االأ�صا�صي يف ف�صل العالج الكيميائي الذي يو�صف حلاالت 

كثرية من مر�صى ال�صرطان.
يف  �صام  غري  كعن�صر  كبرية  فعالية  الدرا�صة،  ح�صب  �صي،  فيتامني  واأظهر 

مقاومة هذا املر�ص.
وتطرقت الدرا�صة اإىل ما تو�صل اإليه احلائز على جائزة نوبل يف الكيمياء 
لينو�ص باولنغ، باأن الربتقال �صاهم ب�صكل فعال يف تخفي�ص معدالت وفيات 

الن�صاء امل�صابات ب�صرطان الثدي بن�صبة 25 يف املئة يف اليابان.
وعلقت كلوريا بونو�صويل، امل�صرفة على الفريق العلمي الذي اأجنز الدرا�صة 
بالقول اإن “هذا يعني اأن فيتامني �صي واملواد الطبيعية غري ال�صامة ميكنها اأن 

تعلب دورا حموريا يف حماربة ال�صرطان”.

الواليات  حددت  ووكاالت:  ـ  وا�صنطن 
موعدا  املقبل  ال�صبت  يوم  �صباح  املتحدة 
نهائيا لت�صع �صركات طريان لكي تتاأكد من 
اأن الركاب الذين ي�صافرون على متنها من 
10 مطارات، ال يحملون اأجهزة الكرتونية 

اأكرب حجما من الهواتف الذكية.
الرئي�ص  اإدارة  يف  م�صوؤولون  وقال 
وا�صنطن  اإن  ترامب،  دونالد  االأمريكي 
القواعد  لتنفيذ  فقط  �صاعة   96 �صتمنح 
اال�صتخبارية  »املعلومات  الأن  كامل  ب�صكل 
اأن اجلماعات  التي مت تقييمها ت�صري اىل 
الطريان،  ا�صتهداف  توا�صل  االإرهابية 
االأجهزة  يف  املتفجرات  لتهريب  وتخطط 

االإلكرتونية«.
تنفيذ  مدة  امل�صوؤولون  يحدد  ومل 
االإدارة  حتدد  ومل  املفاجئة،  القيود 
املعلومات  حول  تفا�صيل  االأمريكية 
احل�صول  كيفية  اأو  اال�صتخبارية 
االأمنية،  ال�صلطات  حتدد  مل  كما  عليها، 
لل�صركات  املتوقعة  العقوبات  اأي�صا، 
انك�صفت  وقد  التعليمات.  تنفذ  ال  التى 
اجلديدة  لل�صيا�صة  العري�صة  اخلطوط 
امللكية  اجلوية  اخلطوط  اأر�صلت  عندما 
على  امل�صافرين  اإىل  حتذيرات  االأردنية 
اجلديدة،  القواعد  ب�صاأن  رحالتها  منت 
االإمارات،  طريان  من  كل  باالأمر  والتزم 
وم�صر للطريان، فيما طالبت تركيا برفع 
الئحة  من  الرتكية  اجلوية  اخلطوط 
حمل  حتظر  اأن  يجب  التي  ال�صركات 
عليها  املن�صو�ص  االإلكرتونية  االأجهزة 

على متنها. 
االأمريكية  االإدارة  يف  م�صوؤولون  واأو�صح 
االأقرا�ص،  مثل  االإلكرتونية  االأجهزة  اأن 
الكامريات، احلوا�صيب املحمولة، م�صغالت 
الدي يف دي، اأجهزة القراءة االإلكرتونية، 
ال�صوئية،  واملا�صحات  املحمولة  الطابعات 
مبوجب  فح�ص  اأمتعة  يف  تو�صع  اأن  يجب 
ال�صماح  �صيتم  ولكن  اجليدة،  ال�صيا�صة 
واأ�صارت  الطبية،  االأجهزة  بحمل 

القيود  اأن  اإىل  االأمريكية  ال�صلطات 
اجلديدة ال ت�صمل طواقم الطريان.

القيود  يف  امل�صمولة  الطريان  و�صركات 
للطريان،  م�صر  االأردنية،  امللكية  هي: 
اخلطوط  الرتكية،  اجلوية  اخلطوط 
امللكية  الكويتية،  اجلوية  ال�صعودية، 
طريان  القطرية،  اجلوية  املغربية، 
املطارات  اأما  االحتاد،  وطريان  االإمارات 
امللكة  مطار  فهي:  للتدابري  اخلا�صعة 
علياء يف االأردن، مطار القاهرة، اأتاتورك 
الدويل يف ا�صطنبول يف تركيا، مطار امللك 
ال�صعودية، مطار  عبد العزيز يف جدة يف 
الكويت  مطار  الريا�ص،  يف  خالد  امللك 
حممد  امللك  مطار  الفروانية،  يف  الدويل 
املغرب،  يف  البي�صاء  الدار  يف  اخلام�ص 
مطار الدوحة يف قطر، مطار دبي ومطار 
العربية  االإمارات  يف  الدويل  ظبي  اأبو 

املتحدة. 
االأمريكية  الطريان  �صركات  تتاأثر  ولن 
بت�صغيل  قيامها  عدم  ب�صبب  القيود  بهذه 
الواليات  اإىل  مبا�صرة  جوية  رحالت 

املتحدة من هذه املطارات. 
االإمارات  طريان  �صركة  واأعلنت 
حظر  عن  الثالثاء،  اأم�ص  )حكومية(، 
حمل االأجهزة االإلكرتونية كبرية احلجم 
املتجهة  للرحالت  الركاب،  مق�صورة  يف 

اإىل الواليات املتحدة االأمريكية.
الناقلة اململوكة بالكامل حلكومة  وقالت 
االأمنية  االإجراءات  مبوجب  اإنه  دبي، 
اجلديدة، التي اأ�صدرتها اإدارة اأمن النقل 
االأجهزة  بحمل  ي�صمح  لن  االأمريكية، 
عن  حجمها  يزيد  التي  االإلكرتونية، 
مق�صورات  يف  الذكي،  اأو  املحمول  الهاتف 
االأجهزة  عدا  ما  الطائرات،  على  الركاب 

الطبية.
من جانبه، اأعلن وزير النقل الرتكي اأحمد 
اأر�صالن اأم�ص الثالثاء اأن بالده طلبت من 
خطوطها  ا�صتثناء  املتحدة  الواليات 
اجلوية الوطنية من احلظر الذي فر�صته 
مثل  االإلكرتونية  االأجهزة  كل  على 
اللوحية  واالأجهزة  املحمول  الكمبيوتر 
من  الرحالت  منت  على  الت�صوير  واآالت 

ال�صرق االأو�صط.
اإىل ذلك، قالت م�صادر حكومية بريطانية 
اأن  ب�صدد  بريطانيا  اإن  الثالثاء،  اأم�ص 
وتفر�ص  املتحدة  الواليات  حذو  حتذو 
احلا�صب  اأجهزة  ا�صطحاب  على  حظرا 
االآيل النقالة اإىل داخل مق�صورات ركاب 
االآتية  الرحالت  بع�ص  على  الطائرات 
والدول  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  من 

االأفريقية .

هجمات  �صحايا  اأقارب  رفع  وكاالت:  ـ  وا�صنطن 
ق�صائية  دعوى  املتحدة  الواليات  يف  �صبتمرب   11
بتمويل  فيها  اتهموها  ال�صعودية  �صد  جماعية 
تنظيم “القاعدة” وتقدمي اأ�صكال اأخرى من الدعم.
للدعوى  وثيقة   ”BuzzFeed“ موقع  ون�صر 
الق�صائية التي قدمها 800 �صخ�ص يف 135 �صفحة. 
وقد عددت اأ�صماء القتلى وامل�صابني يف هجمات 11 

�صبتمرب، واحتوت اأي�صا على  اأ�صماء اأفراد اأ�صرهم.
االثنني  قدمت  اجلماعية  الق�صائية  الدعوى  هذه   

اإىل املحكمة االحتادية يف مانهاتن.
وي�صعى مقدمو الدعوى اإىل احل�صول على تعوي�صات 
مالية من حكومة اململكة عما حلق بهم من �صرر، اإال 

اأنه مل يتم حتديد قيمة التعوي�صات.
بع�ص  هذه  الق�صائية  الدعوى  وثيقة  واتهمت   
اجلمعيات اخلريية واجلهات احلكومية يف ال�صعودية 
باإقامة عالقات مع زعيم تنظيم “القاعدة” اأ�صامة 

بن الدن.
على  كانت  باأنها  اأي�صا  ال�صعودية  احلكومة  واتهموا 
علم بانتماء ثالثة على االأقل من خاطفي الطائرات 

لتنظيم “القاعدة”.
:”اململكة  ال�صاأن  هذا  يف  الدعوى  وثيقة  وقالت   
قدمت  وهي  بوجهني.  كانت  ال�صعودية  العربية 
الغرب  وبلدان  املتحدة  الواليات  اأمام  علنا  نف�صها 
“القاعدة”  تنظيم  تقاتل  بالد  مبثابة  االأخرى، 
مبني  هو  كما  تعمل،  نف�صه  الوقت  ويف  واالإرهاب، 
بالتف�صيل يف هذه الوثيقة، عرب م�صوؤولني �صعوديني 

قدموا لـ”القاعدة” دعما ماليا كبريا.
العربية  دعم  لوال  اأنه  الدعوى  وثيقة  وذكرت 
هجمات  تنفيذ  من  االإرهابيون  متكن  ملا  ال�صعودية 

يتحمل  البلد  هذا  اأن  اإىل  م�صرية  �صبتمرب،   11
اأ�صحاب  اأمام  ال�صرر  عن  “امل�صوؤولية  املح�صلة  يف 
واالإ�صابات  الوفيات  يف  متمثال  الق�صائية  الدعوى 

الناجمة عن هجمات 11 �صبتمرب”.
�صابق  وقت  يف  �صدق  االأمريكي  الكونغر�ص  وكان 
الن�صاط  رعاة  مواجهة  يف  “العدالة  قانون  على 
وهو  “جا�صتا”،  بـ  اخت�صارا  املعروف  االإرهابي”، 
برفع  �صبتمرب   11 هجمات  �صحايا  الأقارب  ي�صمح 
كان  التي  ال�صعودية،  �صد  املحاكم  اأمام  دعاوى 

مواطنوها اأغلبية بني منفذي تلك الهجمات.
اأوباما  باراك  ال�صابق  االأمريكي  الرئي�ص  ورف�ص   
“الفيتو”،  النق�ص  حق  �صده  واأ�صهر  القانون  مترير 
اإال اأن جمل�ص ال�صيوخ تغلب على فيتو الرئي�ص بـ 97 

�صوتا مقابل �صوت واحد.
2016، قدمت مواطنة اأمريكية   ويف مطلع اأكتوبر 
اأول    ،2001 �صبتمرب   11 هجمات  يف  زوجها  فقدت 

دعوى ق�صائية �صد ال�صعودية اإىل املحكمة.

عمان  �صلطنة  معروف  اأمريكي  كاتب  و�صف 
ال�صرق  منطقة  يف  الهدوء”  “واحة  بــاأنــهــا 
تتم  ــاأن  ب اأمــلــه  عــن  معرًبا  امللتهبة،  االأو�ــصــط 

عملية انتقال ال�صلطة يف وقتها ب�صالم.
“منتدى  مدير  بايب�ص”  طدانييل  واعترب 
ال�صلطنة  اأن  وا�صنطن  يف  االو�صط”  ال�صرق 
ال�صرق  للده�صة” يف  اإثــارة  االأكــرث  “البلد  هي 
اأحداث  اأية  اأنها مل ت�صهد  اإىل  االو�صط، م�صرًيا 
عنف، منذ فرتة طويلة على الرغم من احلرب 

االأهلية يف جارتها اليمن و�صيا�صات اإيران.
“تعترب  اخلمي�ص:  اليوم  ن�صر  مقال  يف  وقال 
�صلطنة عمان واحة الهدوء يف املنطقة، اإذ اإن ما 
ي�صمى باجلهاديني ال وجود لهم هناك، ومل تقع 
اأية اأحداث عنف، فيما مل ن�صمع باأن اأي مواطن 

ُعماين ان�صم اإىل تنظيم داع�ص.”
حققها  الــتــي  بـــاالإجنـــازات  الكاتب  ــاد  ــص واأ�
العر�ص،  توليه  منذ  لبالده  قابو�ص  ال�صلطان 
متخلف  بلد  “من  ال�صلطنة  حّولت  اأنها  معترًبا 

اإىل دولة ع�صرية وحديثة”.
احلاكم  هــو  قابو�ص  ال�صلطان  “اإن  وقـــال: 
ا.. فهو  اأي�صً املطلق لكنه املطّور واملحّدث املطلق 
تطور  فيها  مبا  بالده  يف  النه�صة  هذه  كل  وراء 
االأوبـــرا  دار  واإنــ�ــصــاء  وامل�صايف  النفط  قطاع 
التعليم  ن�صبة  وارتفاع  حديثة  طرق  و�صبكة 
باالإ�صافة  وكليات  جامعات  واإن�صاء  اإىل91% 
الرائعة  ال�صلطانية  ال�صمفونية  اأورك�صرتا  اإىل 

وغريها.”
اأهم  من  اأ�صبحت  ال�صلطنة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 

اأن  اإىل  الفًتا  للغربيني،  ال�صياحية  الوجهات 
�صنفت  االأمريكية  الواحد”  “الكوكب  ن�صرة 
العا�صمة م�صقط عام 2012 باأنها “ثاين اأف�صل 

وجهة �صفر يف العامل.”
وختم قائاًل: “كوين من بلد دميقراطي فاإين 
ال اأحب االأنظمة امللكية.. لكن كوين حمّلال يف 
باأن تلك  اأعرتف  ال�صرق االأو�صط، فاإنني  �صوؤون 
االأنظمة اأثبتت باأنها اأف�صل بكثري من االأنظمة 
االأنظمة  وخا�صة  االأو�صط  ال�صرق  يف  االأخرى 

الع�صكرية واالإيديولوجية.”
الأ�صوات  �صوتي  اأ�صم  فاإنني  “لذلك  وتابع: 
باأن  االأمل  عن  معرًبا  العمانيني،  املواطنني  كل 
ب�صالم  وقتها  يف  ال�صلطة  انتقال  عملية  تتم 

حتى يبقى هذا البلد بعيًدا عن اأي اأذى”.



»عيد  منا�صبة  �صادف  الذي  اأم�ص  يوم  انطلقت  ـ:  غزة 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  تغريد  حملة  االأم« 
االأم  لدور  تقديرا  البطل«،  »#اأم  ها�صتاغ  و�صم  حتت 
تزال  ال  الذي  الوقت  يف  امل�صحية،  الفل�صطينية 
من  فل�صطينية  اأما   19 حترم  االحتالل  �صلطات  فيه 
االحتفال و�صط اأبنائهن، بعد زجهن يف عتمة الزنازين.
جرى  فاإنه  احلملة،  على  القائمون  اأعلن  ما  وح�صب 
االأم  دور  الإظهار  تهدف  التي  احلملة  اأمور  كل  جتهيز 
االإ�صرائيلي.  االحتالل  مواجهة  يف  الفل�صطينية 
اإىل اقتبا�ص الو�صم اخلا�ص بها، من  وا�صتند املنظمون 
خالل  ارتقوا  الذين  ال�صهداء،  اأمهات  الإحدى  مقولة 

»انتفا�صة القد�ص« املتوا�صلة.
ومن املقرر اأن ت�صمل احلملة ح�صب القائمني عليها، ن�صر 
ع�صرات املواد االإعالمية املنوعة، من ت�صاميم واأنا�صيد 

ووثائقيات وفوا�صل، على موقعي »في�صبوك وتويرت«.
ي�صار اإىل اأن ع�صرات اآالف االأمهات الفل�صطينيات فقدن 
اأبناءهن منذ اندالع ال�صراع مع االحتالل، عالوة على 
ال�صجون  يف  املعتقلني  الأبنائهن  منهن  الكثري  فقدان 

االإ�صرائيلية.
مئات  فقدت  احلالية،  القد�ص«  »انتفا�صة  وخالل 
جنود  بر�صا�ص  ا�صت�صهدوا  الذين  اأبناءهن،  االأمهات 
»اإعدام ميدانية«،  االحتالل، وذلك من خالل عمليات 
»اأم  اإنها  جنلها،  ت�صييع  عند  اإحداهن  قالت  حيث 
كلماتها  الأخذ  التغريد  حملة  دفع  ما  وهو  البطل«، 

�صعارا للحملة.
والن�صطاء،  ال�صحافيني  كامريات  من  العديد  ووثق 
قوات  نفذتها  التي  »امليدانية«،  االإعدام  عمليات 
االحتالل �صد عدد من ال�صبان والفتيات الفل�صطينيات 

على احلواجز.
ومل يكن قتل االأبناء هو الو�صيلة الوحيدة لالحتالل، 
اإ�صرائيل  تعدت  حيث  اأبنائهن،  من  االأمهات  حلرمان 
يف  باأخريات  وزجت  االأمهات،  من  عددا  وقتلت  ذلك، 

�صجونها.
وذكرت اإح�صائيات فل�صطينية اأن عدد الن�صاء اللواتي 
 12 بينهن   ،24 بلغ  القد�ص«،  »انتفا�صة  يف  ا�صت�صهدن 

قا�صرا.
مبنا�صبة  واملحررين،  االأ�صرى  �صوؤون  هيئة  وقالت 
االحتالل  �صلطات  اإن  االأم«  بـ«عيد  العاملي  االحتالل 

االإ�صرائيلي ال تزال توا�صل حرمان 19 اأما فل�صطينية 
من زيارة اأبنائهن لهن يف ال�صجون، وا�صتمرار معاملتهن 
هذا  اأن  واأ�صافت  واحلرمان.  القهر  �صيا�صات  باأب�صع 
اليوم الذي من املفرت�ص اأن يحمل اأجمل واأ�صمى معاين 
االإ�صرائيلية  ال�صلطات  زالت  »ما  االآدمية  العالقات 
االآالم  معاين  اأب�صع  االأمهات  لالأ�صريات  فيه  جتدد 
واملعاناة يف كل حلظة تفكري باأبنائهن خارج ال�صجون، 

وحرمانهن من التوا�صل معهم ب�صتى الطرق«.
من  كل  هن  االأمهات  االأ�صريات  اأن  الهيئة،  واأ�صافت 
جعابي�ص،  واإ�صراء  كنجو،  واإميان  �صعبان،  يا�صمني 
وحلوة حمامرة، وعبلة العدم، ون�صرين ح�صن، وهنادي 
واأماين  زيدات،  و�صابرين  كعابنة،  وابت�صام  را�صد، 
و�صباح  حاليقة،  و�صمرية  ح�صيمة،  وجيهان  ح�صيم، 
فرعون، ودالل اأبو الهوى، و�صفاء عبيدو، و�صميحة اأبو 

اإرميلة، وجودة اأبو مازن، وفاطمة عليان.
يف  الفل�صطينيات  لالأ�صريات  االإجمايل  العدد  ويبلغ 
�صجون االحتالل 56 اأ�صرية، بع�صهن من اأم�صت �صنوات 

بعيدة عن االأهل.
املوؤ�ص�صات  الهيئة،  رئي�ص  قراقع  عي�صى  وطالب 
املت�صامنة  واملنظمات  احلقوقية  واجلمعيات  الر�صمية 
على  لل�صغط  لهم،  والداعمة  واالأ�صريات  االأ�صرى  مع 
يف  املوجودات  االأ�صريات  لتحرير  االحتالل  دولة 
اإدارة  قمع  من  وتخلي�صهن  والدامون،  ه�صارون  �صجني 

ال�صجون و�صيا�صتها الالاإن�صانية.
ودعا كل املعنيني بق�صية االأ�صرى واالأ�صريات لـ »�صرورة 
العمل على ا�صتنها�ص كل اجلهود من اأجل دعم وم�صاندة 
منهن،  االأمهات  وخا�صة  واالأ�صريات  االأ�صرى  ق�صية 
االإ�صرائيلي  اجلانب  على  �صاغط  عام  موقف  وتبني 

للعمل على اإطالق �صراحهن واإنهاء معاناتهن«.

عمر ديب
جنم  حول  تدور  جديدة  �صم�صية  جمموعة  اكت�صاف  يعّد 
نوعيًا،  خرقًا  االأر�ص  عن  �صوئية  �صنة   40 حواىل  يبعد 
املقايي�ص  يف  تعترب  �صوئية  �صنة   40 م�صافة  اأن  وخا�صة 
الكونية قريبة جدًا يف كون �صا�صع ميتد على م�صافات تزيد 
على ع�صرة مليارات �صنة �صوئية. كما اأن اكت�صاف كواكب 
�صبيهة بكوكبنا قفزة نوعية احتفت بها االأو�صاط العلمية 

خالل االأيام املا�صية.
املجموعة  منها  تت�صكل  التي  ال�صبعة  الكواكب  بني  من 
مثالية  كواكب  ثالثة  ثّمة  املكت�صفة،  اجلديدة  ال�صم�صية 
على  وتقع  اأر�صية  اأحجام  ذات  �صخرية  كواكب  الأنها 
درجات  فيها  تتوفر  بحيث  �صم�صها،  من  حمددة  م�صافة 
بت�صكل  ي�صمح  ما  قلياًل،  اأقّل  اأو  لالأر�ص  مماثلة  حرارة 
هذه  يف  وتطورها  احلياة  وبن�صوء  املاء،  من  حميطات 
ال�صنوات  ع�صرات  اأن  والالفت  خارجها.  اأو  املحيطات 
لهذا  تركزًا  �صابقًا  تظهر  مل  الدقيق  والبحث  الر�صد  من 
للحياة  املالئمة  ال�صروط  ذات  الكواكب  من  الكبري  العدد 
حول جنٍم واحٍد. توفر هذه ال�صروط ال يعني تلقائيًا اأن 
اأ�صكااًل معينة من احلياة الع�صوية توجد هناك فعاًل، وهذا 
ما �صوف ي�صكل املادة البحثية املقبلة للعلماء الذين �صوف 
ي�صتفيدون من تيلي�صكوبات جديدة قيد التطوير، وو�صائل 
لكل من هذه  الغالف اجلوي  درا�صة  ملحاولة  ر�صد حديثة 
�صوف  اجلوي  للغالف  الكيميائية  فالرتكيبة  الكواكب. 
اأو عدمها على  تعطي موؤ�صرات قوية حول طبيعة احلياة 
�صطح كّل كوكب منها. فوجود االأوك�صيجني باملقدار املالئم، 

�صوف  ما  وهذا  ع�صوية،  حياة  وجود  احتمال  يعني  �صوف 
يتبينه العلم خالل عقٍد من الزمن.

امل�صاحة القابلة للحياة
جنٍم  حول  املكت�صفة  ال�صم�صية  املجموعة  هذه  تدور 
ال  جنم  وهو   ،)Trappist 1( واحد«  »ترابي�صت  ا�صمه 
وقوده  يحرق  الأنه  النجوم  تطور  مراحل  اأوىل  يف  يزال 
من  ميكنه  ما  وهو  جدًا،  بطيئة  ب�صرعة  الهيدروجيني 
لرتيليونات  االإ�صعاع  من  الراهنة  حالته  على  اال�صتمرار 
من  فقط   12% حواىل  النجم  هذا  قطر  يبلغ  ال�صنوات. 
%8 من وزنها، ولذلك ت�صمى  ال�صم�ص ووزنه حواىل  قطر 
عام  النجم  هذا  اكت�صف  القزمة«.  »النجوم  النجوم  هذه 
2010 خالل عملية م�صح كان يقوم بها العلماء للبحث عن 
النجوم ال�صغرية القريبة ن�صبيًا من ال�صم�ص. وبعد مراقبة 
االأ�صغر  النجوم  ولع�صرات  النجم  هذا  حلركة  حثيثة 
ال�صبعة،  الكواكب  هذه  وجود  للعلماء  تبني  منه،  القريبة 
وقا�صوا مداراتها حيث وجدوا اأنها تقع على امل�صافات املثلى 

 ،trappist 1 املركزي  جنمها  اإىل  بالن�صبة  املاء  لتوفر 
وعلى االأخ�ص ثالثة كواكب منها. فلو كان الكوكب اأقرب 
اإىل �صم�صه، الرتفعت حرارته  من م�صافة معينة بالن�صبة 
وال�صتحال وجود ماء �صائل ومواد ع�صوية عليه. ولو كان 
الكوكب اأبعد من م�صافة حمددٍة ن�صبًة اإىل �صم�صه، لتجمد 
كل �صيء على �صطحه ب�صبب الربودة، ما مينع اأي�صًا تطور 
جنٍم  كل  حول  توجد  لذلك  الع�صوية.  احلياة  اأ�صكال 
م�صاحة معينة، مرتبطة بقوة اإ�صعاع هذا النجم حتديدًا، 
فر�صة  فيها  تتوفر  التي  للحياة  القابلة  امل�صاحة  ت�صمى 
املواد  لت�صكل  املالئمة  واحلرارة  واملحيطات  البحار  وجود 
النجوم  من  الكثري  باأن  العلم  مع  احلياة،  وتطور  الع�صوية 
املالئمة  امل�صاحة  هذه  �صمن  كواكب  اأية  حولها  توجد  ال 
الظروف  هذه  يف  الكواكب  من  رزمًة  جتد  اأن  اأما  للحياة. 
وفق  ال�صم�ص،  من  جدًا  قريبًا  يعترب  جنم  حول  املنا�صبة 
الأي  كربى  بحثية  جائزة  تعترب  فتلك  الكونية،  املقايي�ص 

عامل فلك.

�صعدة ــ االأخبار
اال�صتهداف،  خريطة  تو�صعت  املا�صية،  االأ�صابيع  يف 
االأحياء  لت�صمل  العدوان،  حتالف  طريان  ينفذه  الذي 
يف  العامة  والطرقات  ال�صعبية  واالأ�صواق  املدنية 
حمافظة �صعدة، �صمال غرب العا�صمة اليمنية �صنعاء، 
وكذلك املناطق التي متّثل نقاط جتمع الآالف النازحني 
باتت  التي  احلدودية  والُقرى  املديريات  من  الفارين 
حاليًا  وتنت�صر  احلياة.  مظاهر  كل  من  تقريبًا  خالية 
القابلة  احلربية  واالأج�صام  العنقودية  القنابل  مئات 

لالنفجار و�صط اأحياء مدينة �صعدة.
منذ مطلع ال�صهر اجلاري، ُقتل ما ال يقل عن 45 مدنيًا، 
�صنها  التي  الغارات  يف  واالأطفال،  الن�صاء  من  معظمهم 
م�صتخدمًا  ال�صعودية(  تقوده  )الذي  العدوان  طريان 
توا�صل  كما  �صعدة.  اأحياء  على  العنقودية،  القنابل 
�صقوط هذا النوع من القنابل على املديريات احلدودية 
اجلنوبية  االأطراف  يف  متفرقة  ومناطق  يوميًا، 
للمحافظة وو�صطها. ومن �صمن ال�صحايا، اأ�صرة نازحة 
اأربعة  وجرح  اأفرادها  من  ثالثة  ا�صت�صهد  الرعاة  من 
اآخرون، اإثر ا�صتهداف طائرات العدوان بيتهم امل�صنوع 

من �صعف النخيل واأوراق ال�صجر االأخرى.
يف حديث اإىل »االأخبار«، قال م�صدر طبي يف �صعدة اإن 
معظم املجازر التي يرتكبها »التحالف« تقع يف مناطق 
االإ�صعاف  �صيارات  و�صول  يتعذر  ومعزولة  »بعيدة 
نتيجة  اإليها  اأ�صاًل(  )املحدودوة  الطبية  والطواقم 
واأ�صاف  التحتية«.  بالبنى  حلق  الذي  الكبري  اخلراب 
امل�صدر اأن اجلرحى من االأُ�صر البدوية »نقلوا عرب �صيارة 
تابعة لو�صيلة اإعالمية ذهبت لت�صوير املوقع امل�صتهدف 
وفوجئت بوجودهم هناك«، متابعًا اأن اجلرحى »نزفوا 
الأكرث من 24 �صاعة يف موقع اجلرمية، الذي كان مليئًا 

بالقنابل العنقودية«.
ون�صرت »منظمة العفو الدولية« تقريرًا يف التا�صع من 
ال�صهر اجلاري اتهمت فيه قوات »التحالف« با�صتعمال 
�صعدة.  و�صط  مناطق  يف  حمظورة  عنقودية  قنابل 
جديدة«  »اأدلة  لديها  املنظمة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
برازيلية  »�صواريخ  العدوان  طائرات  ا�صتخدام  تثبت 
يف  حمظورة...  عنقودية  ذخائر  على  حتتوي  ال�صنع 
زراعية حميطة  واأرا�صي  �صكنية  مناطق  ق�صفها ثالث 
و�صط مدينة �صعدة، ما اأدى اإىل جرح مدنيني والت�صبب 

يف اأ�صرار مادية«.
»ثمانية  مع  اأجرتها  مقابالت  على  املنظمة  وا�صتندت 
للق�صف«،  تعر�صت  التي  املواقع  يف  مقيمني  اأ�صخا�ص 
فيديو  واأ�صرطة  فوتوغرافية  »�صور  على  وكذلك 
االألغام،  مع  للتعامل  التنفيذي  اليمني  املركز  قدمها 
من  دقيقة   30 خالل  املوقع  فح�ص  ميني  مر�صد  وهو 
مناطق  ال�صواريخ  �صربت  املركز،  ووفق  الهجوم«. 
الق�صف  واأدى  ال�صكنية،  والرو�صة  وال�صباط  ُقحزة 
اإىل �صقوط قنابل على البيوت يف املعاّل واأحفاد بالل، 
املدينة،  و�صط  والقدمية  اجلديدة  املقربتني  وكذلك 

واملزارع املجاورة«.
اإىل  الربازيل  الدولية«  »العفو  دعت  ذلك،  جراء 
القنابل  حلظر  الدولية  »االتفاقية  اإىل  االن�صمام 
املُ�صتخدم  ال�صواريخ  نوع  اأن  تبنّي  بعدما  العنقودية«، 
من طراز »اآ�صتور�ص 2« الذي ت�صنعه �صركة »اأفيربا�ص« 

الربازيلية.
وهذه لي�صت املرة االأوىل التي ي�صتخدم فيها »التحالف« 
هذا النوع من الذخائر، اإذ ن�صرت عّدة منظمات تقارير 
حول ا�صتخدام القنابل العنقودية الربازيلية يف اأكرث 
من غارة، كان اآخرها على منطقة العبدين يف مديرية 
كانون  اأواخر  يف  �صعدة(  مديريات  )اإحدى  �صحار 

الثاين.
كذلك، اتهمت »هيومن رايت�ص ووت�ص«، حتالف العدوان 
يف  �صعدة،  يف  مدر�صتني  قرب  القنابل  هذه  با�صتخدام 
رف�ص  على  واحد  يوم  بعد  وذلك  املا�صي،  االأول  كانون 
الربازيل وال�صعودية والواليات املتحدة الت�صويت على 
حظر هذه االأ�صلحة يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
يف �صياق االنتهاكات االإن�صانية التي يرتكبها »التحالف« 
طّبي  م�صدر  اأ�صار  احلدودية،  املحافظات  اأهايل  بحق 
اخلطرية،  االأمرا�ص  من  ملجموعة  وا�صع  »انت�صار  اإىل 
عن  ناجمة  تكون  اأن  يرّجح  التي  اجللدية،  �صيما  وال 

االأ�صلحة الكيماوية التي ي�صتخدمها العدوان«.
»اجلهات  اأن  »االأخبار«،  اإىل  حديث  يف  امل�صدر،  واأّكد 
ا�صتغاثة  نداءات  واأطلقت  �صبق  �صعدة  يف  ال�صحية 
من  اإيجابي  تفاعل  اأي  تلَق  مل  لكنها  اخل�صو�ص  بهذا 
اأي طرف دويل«، م�صيفًا: »معظم احلاالت باتت ُترّحل 
اإىل حمافظات اأخرى نتيجة تدمري معظم امل�صت�صفيات 
واملراكز ال�صحية يف �صعدة وحجة... ف�صاًل عن اإغالق 

تكرر  اإثر  الطبية  مراكزها  حدود  بال  اأطباء  منظّمة 
ا�صتهدافها من الطريان ال�صعودي«.

و�صائل  على  انت�صرت  املا�صية،  القليلة  االأيام  ويف 
التوا�صل االجتماعي �صور تظهر تف�صي اأمرا�ص جلدية 
يف املديريات احلدودية يف �صعدة. وتاأتي هذه ال�صور 
يف �صياق حملة ينفذها عدد من النا�صطني على »تويرت« 
منذ مطلع العام حتت عنوان »�صعدة حمافظة يعدمها 
اليمني  ال�صعب  �صوت  »اإي�صال  اإىل  وتهدف  التحالف«، 

املعزول ومعاناته اإىل الراأي العام العاملي«.
وكان املدير العام ملكافحة االأمرا�ص يف وزارة ال�صحة 
عبد احلكيم الكحالين، قد اأّكد اأن �صعدة تعاين غياب 
قال  فيما  احل�صار،  نتيجة  الطبية  واالأجهزة  االأدوية 
�صعدة  يف  وال�صكان  العامة  ال�صحة  مكتب  مدير  وكيل 
املحافظة  م�صت�صفيات  »جميع  اإن  العزي،  االإله  عبد 

توقفت عن العمل با�صتثناء م�صت�صفى واحد«.
تعليقًا على موا�صلة »التحالف« ا�صتعمال هذه القنابل، 
قالت مديرة ق�صم البحوث يف املكتب االإقليمي ملنظمة 
ال�صهر  مطلع  معلوف،  لني  بريوت  يف  الدولية«  »العفو 
ا�صتعماله  تربير  عبثًا  يحاول  »التحالف  اإن  اجلاري، 
على  امللمو�صة  االأدلة  رغم  العنقودية...  الذخائر 

القنابل  »هذه  اأن  موؤكدة  املدنيني«،  من  �صحايا  �صقوط 
اإن ا�صتعمالها حمظور  بحكم طبيعتها غري متييزية... 

مبوجب القانون االإن�صاين الدويل العريف«.
باأنها   2016 اأواخر  اعرتفت  قد  ال�صعودية  وكانت 
حمدودة  »بكميات  عنقودية  قنابل  ا�صتخدمت 
عن  »�صتتوقف  اأنها  وادعت  ع�صكرية«،  اأهداف  وعلى 
ا�صتخدامها«. وحتتوي القنابل العنقودية على ما بني 
ع�صرات ومئات الذخائر ال�صغرية، ق�صم منها ينفجر يف 
ال  االأكرب،  وهو  اآخر،  وق�صم  ع�صوائيًا،  وينت�صر  الهواء 
ينفجر ويتحول بذلك اإىل األغام اأر�صية تهدد املدنيني.

ووفق تقرير ن�صرته »العفو الدولية« العام املا�صي، فاإن 
�صمال  يف  بيوتهم  اإىل  عادوا  ممن  واأهاليهم  »االأطفال 
اأو  اجل�صيمة  االإ�صابة  خلطر  ب�صدة  معّر�صون  اليمن 
املوت ب�صبب اآالف القنابل العنقودية التي األقتها قوات 
التحالف ومل تنفجر«. ومنذ بدء العدوان يف 25 اآذار 
قت املنظمة ا�صتخدام »التحالف« �صتة اأنواع  2015، وثَّ
من الذخائر العنقودية يف اليمن، اأمريكية وبريطانية 

وبرازيلية ال�صنع.
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ك����ي����ل����وغ����رام����ًا؟  380 اإىل  ال������رج������ل  ه�������ذا  وزن  و������س�����ل  ك����ي����ف 
البالغ  كينغ،  جيم�ص  االأمريكي  اأراد 
اأن  كنتاكي،  من  عامًا   46 العمر  من 
لذا  وزنه،  انخفا�ص  رحلة  يوثق 
برنامج  حلقات  يف  ي�صارك  اأن  قرر 
 My 600lb“ #تلفزيون_الواقع 
من  العديد  ي�صم  الذي   ،”Lifee
من  الكثري  فقدوا  الذين  امل�صاركني 
اأوزانهم خالل حلقات الربنامج، اإال اأن 
بنحو  وزنه  يزيد  الأن  به  انتهى  االأمر 
 3822 اإىل  لي�صل  كيلوغرامًا   49

كيلوغرامًا.
ويف بداية احللقات، عانى جيم�ص من 
اجللد،  يف  �صديدة  #عدوى_بكتريية 
�صديدين  واحمرار  تورم  اإىل  اأدت 
بجلده. مل ي�صتطع جيم�ص التحرك من 
يتوقف  اأن  ي�صتطع  اأنه مل  اإال  �صريره، 
عن تناول #الوجبات_ال�صريعة التي 

كان يع�صقها.
كان  حني  جيم�ص  #ماأ�صاة  وبداأت 
مراهقًا، حيث اأدمن الوجبات ال�صريعة، 
كانت  التي  والدته  وفاة  بعد  مبا�صرة 
ويف  من#اإدمان_الكحول.  تعاين 
عاطفيًا  ارتبط  ع�صرينياته،  بداية 
متزوجة  كانت  التي  ليزا،  بجارته 
اأمًا  وكانت  معاملتها،  ي�صيء  رجل  من 

الأربعة اأطفال.
عن  ميل”  “ديلي  �صحيفة  ونقلت 
تهتم  تكن  مل  ليزا  “اإن  قوله  جيم�ص 
بوزين الزائد.. كانت حتبني كما اأنا”. 
يف  اأوالدها  ي�صارك  كان  اأنه  واأ�صاف 

ممار�صة هواية ال�صيد.
جيم�ص  بوزن  تهتم  تكن  مل  ليزا 

الزائد.. بل كانت حتبه ل�صخ�صه
و�صل  العمر،  من  الثالثني  بلوغه  مع 
كيلوغرامًا،   245 اإىل  جيم�ص  وزن 
تنف�صل  اأن  قبل  طويل  وقت  مير  ومل 
واأوالدها  هي  وتنتقل  زوجها  عن  ليزا 
بداأ  مرة  والأول  جيم�ص،  مع  للعي�ص 

ي�صعر بجو االأ�صرة.
كانت  تلك  اأن  من  “بالرغم  واأ�صاف: 
اأنني مل  اإال  فرتة �صعيدة بالن�صبة يل، 
اأ�صتطع اأن اأتوقف عن التهام الطعام.. 

وظل ج�صدي يكرب”.
الـ42  جيم�ص  بلغ  حني  املاأ�صاة  وبداأت 

ومل  �صقط،  حينما  العمر،  من  عامًا 
اال�صتعانة  ومتت  النهو�ص،  ي�صتطع 
بفريق االإطفاء لريفعوه، “وكانت تلك 
اأ�صواأ حلظات حياته”، بح�صب تعبريه.
كاحلي  يف  “اأ�صبت  جيم�ص:  واأ�صاف 
األتزم  اأن  علّي  وكان  كبرية،  اإ�صابة 
اأنني  اأذكر  وال  للراحة.  الفرا�ص 
ذلك  فمنذ  االإطالق،  على  تعافيت 

الوقت اأ�صبحت مرتبطًا بالفرا�ص”.
اإىل  يتوجه  اأن  جيم�ص  اأراد  وحني 
هيو�صنت لكي يفح�صه اجلراح، من اأجل 
#خف�ص_الوزن ، �صمن  اتباع برنامج 
اأن  الواقع، كان عليه  برنامج تلفزيون 
ي�صتعني باالإ�صعاف خالل الرحلة التي 
كانت �صت�صتغرق 133 �صاعة بال�صيارة، 
دفع  رف�صت  التاأمني  �صركة  اأن  اإال 
وليزا  جيم�ص  دفع  ما  ال�صفر،  تكاليف 
االإنرتنت  على  حملة  يطلقوا  اأن  اإىل 
اإمتام  اأجل  من  #التربعات  جلمع 

#العالج.

عن  يتوقف  اأن  جيم�ص  ي�صتطع  مل 
كان  التي  ال�صريعة  الوجبات  تناول 

يع�صقها
والد  ا�صطر  االأمر،  ف�صل  وحني 
مبلغ  مقابل  منزله  يرهن  اأن  جيم�ص 
للعالج.  ابنه  نقل  بغر�ص  املال،  من 
اال�صتعانة برجال  الثانية، مت  وللمرة 
االإطفاء لرفع جيم�ص من املنزل، ونقله 

اإىل هيو�صنت.
 333 بلغ  قد  جيم�ص  وزن  كان 
هيو�صنت،  اإىل  و�صل  حني  كيلوغرامًا 
اللوم  واألقى  الطبيب  فح�صه  حيث 
اإىل ذلك  لي�صل  التي تركته  ليزا  على 

الوزن.
�صهر،  ملدة  امل�صت�صفى  يف  جيم�ص  وبقى 
وزنه،  من  كيلوغرامًا   22 خاللها  فقد 
قبل اأن ي�صمح له بالعودة للمنزل. اإال 
اأن  قبل  الوقت  من  الكثري  مير  مل  اأنه 
اأخرى  #امل�صت�صفى مرة  يدخل جيم�ص 
احتقاين  بف�صل  حالته  ت�صخي�ص  بعد 

بالقلب.
ا�صتمر العالج نحو 10 اأيام، عاد بعدها 
العادات  اأن  اإال  املنزل،  اإىل  جيم�ص 
الغذائية مل تتوقف. بل اإن االأمر بدى 
من  املزيد  جيم�ص  اكت�صب  حيث  اأ�صواأ 
كيلوغرامًا..   382 اإىل  لي�صل  الوزن 
خالل  كيلوغرامًا   49 حوايل  زاد  فقد 
اجلراح  اكت�صفه  ما  وهذا  اأ�صهر،   4
ليطمئن  باملنزل  لزيارته  ذهب  حني 
ا�صتدعى لدخوله  ما  االأمور،  �صري  على 

امل�صت�صفى للمرة الثالثة.
اأن  جيم�ص  على  فكان  العالج،  وبداأ 
800 �صعرة حرارية  يتناول ما يعادل 
يف اليوم فقط، ما اأدى اإىل تراجع وزنه 

اإىل 356 كيلوغرامًا.
جيم�ص  اأمام  طويلة  الرحلة  ومازالت 
ليبداأ  الكيلوغرامات  من  املزيد  ليفقد 

يف اال�صتمتاع بحياته.
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حتت عنوان “االأ�صرة املالكة ال�صعودية تلعب بالنار”، راأى 
يف  حُما�صر  وهو  يناي،  �صاوؤول  د.  االإ�صرائيلّي،  املُ�صت�صرق 
جامعة تل اأبيب، و�صابط متقاعد يف جي�ص االحتالل، راأى 
اأّن املجتمع ال�صعودّي بات يف العقود الثالثة املا�صية يجتاز 
اأّن  اإىل  الفًتا  والتطرف،  الع�صرنة  متناق�صتني:  خطوتني 
ت�صتند  موؤ�ّص�صاتية  دولة  �صّدهما  يقرتح  العهد  ويل  نائب 
اإىل اجليل ال�صاب واملثقف. وت�صاءل يف درا�صٍة ن�صرها: هل 

اقرتاحه هذا يُهّز اأركان االأ�صرة املالكة؟
الثالثة  العقود  يف  ال�صعودي  املجتَمع  اإّن  قائاًل  وتابع 
على  منها  واحدة  تخفي  عمليات،  ثالث  يجتاز  االأخرية 
املجتَمع  يف  جذرية  تغيريات  اإجراء  اإمكانية  االأقل 
نظام  ا�صتقرار  يف  تاأثريات  طياتها  يف  حتمل  ال�صعودي 

احلكم. خطوة واحدة هي الع�صرنة.
اأّنه يف ال�صعودية، هناك انفتاح اأكرث من  واأو�صح د. ياين، 
الذين  املحليني  الع�صرنة  وكالء  عرب  العوملة  على  املا�صي 
و�صائط  وعرب  الغرب  يف  االأكادميّي  تعليمهم  من  يعودون 
التوا�صل االجتماعّي. واأ�صار اإىل اأّن املع�صلة بني النموذج 
الغربّي والنموذج التقليدي ذّي النظام االأبوّي ال�صعودّي، 
من  املا�صي  يف  اأخرى،  اأموٍر  بني  من  ت�صويتها،  مّتت  والتي 
اآخذة يف  الدينّي،  املادّية مقابل احلفاظ  الع�صرنة  خالل 

االزدياد يف ال�صنوات االأخرية.
ب�صكٍل ع�صريٍّ قيًما  اأحياًنا  ال�صاب  يتبّنى اجليل  واأ�صاف: 
يف  املحافظة  ال�صيا�صة  �صّد  معار�صته  وُيبدي  ع�صرّيّة، 
احلاكمة،  العائلة  �صّد  واأحياًنا  القبلّية  القيم  اململكة، 
اإدارة  يف  امللكّي  النظام  قدرة  حول  ال�صك  يزداد  لذلك 

الدولة ب�صكٍل ناجٍح، بح�صب تعبريه.
اململكة  اأّن  يعتقد  اأّنه  اإذ  التطرف،  هي  الثانية  اخلطوة 
لالإ�صالم  االأكرب  امل�صّدرة  الدولة  هي  ال�صعودّية  العربّية 
دوالر  مليار  نحو  ا�صتثمرت  واأّنها  ال�صنّي،  العامل  يف  امل�صّلح 
الوهابّي  املبداأ  لتحويل  منها  حماولة  االأخرية  العقود  يف 
للمذهب احلنبلّي )املذهب االأكرث ت�صدًدا من بني املذاهب 
يف  هيمنة  االأكرث  لي�صبح  االإ�صالم(  يف  االأربعة  الفقهية 

اأو�صاط امل�صلمني يف كّل مكاٍن، مبا يف ذلك يف الغرب.
نظام  حّظ  ول�صوء  االإ�صرائيلّي،  املُ�صت�صرق  اأ�صاف  لذلك، 
احلكم يف ال�صعودية اليوم، بداأ التطرف الديني ينت�صر يف 
ال�صّبان  الكثري من  اأّن  ُمو�صًحا  الدولة.  ال�صبان يف  اأو�صاط 
ب�صبب  بالنفاق،  اململكة  يف  احلكم  نظام  االآن  يّتهمون 
توجيهه نحو الت�صدد الدينّي الذي ال يحر�ص عليه النظام 
تخدم  و�صيلة  بكونها  الدينية  املوؤ�ص�صة  ويتهمون  بنف�صه، 
ال�صبان  اآالف  ع�صرات  يتجند  وبالتايل  الفا�صدة،  النخبة 
للتنظيمات اجلهادّية املختلفة، ومن بينها تنظيمات تدعو 

اإىل اإحداث ثورٍة يف اململكة ال�صعودية ذاتها.
رغم ذلك، اأردف د. يناي، فاإّن وزير الداخلية وويل العهد، 
ال�صجن،  تت�صّمن  �صارمٍة  خطواٍت  يتخذ  نايف،  بن  حممد 
بهدف  اأّنه  كما  االأحيان.  من  الكثري  يف  واالإعدام  اجللد، 
امل�صاجد،  اأئمة  الدين،  رجال  ُيجند  التطرف،  حماربة 

واأجهزة الرتبية.
اأّن كّل هذه اخلطوات جنحت  املُ�صت�صرق االإ�صرائيلّي  وراأى 
يف التغلب اإىل حدٍّ ما على ظواهر العنف، ولكن مل تتغلب 
ال  ال�صيا�صّي  الدينّي  النموذج  الأّن  ال�صبان  م�صاعر  على 

يتما�صى مع املعايري التي و�صعت من اأجله حتديًدا.
واأ�صار اإىل اأّن رجال دين و�صبان كثريون متطرفون اختاروا 
عن  واٍع  ب�صكٍل  تنازلهم  خالل  من  اململكة،  عن  التخلي 
غري  روحانّية  �صالحية  ي�صكلون  فهم  ربحّيٍة،  وظائف 
اإقامة  ر�صمية يف نظر الكثريين، وي�صجعون موؤّيديهم على 

و�صايا اجلهاد �صّد الكفار مهما كانوا.
و�صاق قائاًل اإن الع�صرنة والتطرف هما عمليتان مماأ�صتان، 
الأّنهما تتميزان با�صتخدام تكنولوجّيٍة ع�صرّيٍة اجتماعّيٍة 
من ال�صعب مراقبتها، ويطمح الالعبون الرئي�صيون الذين 
اإىل تبديل الدولة احلالية  يدفعون هذه اخلطوات قدًما 
اأْو  الكثريين،  اأجل  من  اأكرث  حّرة  دولة  اأخرى:  بدولة 
دولة اأكرث ت�صدًدا و�صرامًة، تطبق اأحكام ال�صريعة ب�صكل 
متطرف )على غرار منوذج طالبان اأو الدولة االإ�صالمية( 

وتو�صيع تطبيق و�صايا اجلهاد خارج حدودها.

يف مقابل هاتني اخلطوتني يحاول االأمري حممد بن �صلمان 
اأْن يقرتح اقرتاح جريء:  نائب ويل العهد ووزير الدفاع، 
دولة موؤ�ص�صاتية ع�صرية تعتمد على اجليل ال�صاب املثقف 
2030"، وفق ت�صميته  “خطة  واملعتدل. وقد قّدم االأمري 

لها يف احلوار اجلماهريي خالل عام 2016.
اتفاٍق  على  اأ�صا�صيٍّ  ب�صكٍل  ت�صتند  اخلّطة  اأّن  اإىل  ولفت 
جتاه  اأكرث  مبوجبه  الدولة  تلتزم  حديث  اجتماعيٍّ 
املواطنني واأقل جتاه املجموعات، وجزم قائاًل: اإْن حتققت 
لالأ�صرة  اأهمية احلكم اجلماعّي  من  كثرًيا  �صتقلل  الفكرة، 
املالكة وقدرتها على املحافظة على حتالفها التاريخي مع 

القبائل واملوؤ�ص�صات الدينية.
اأكرث من ذلك، اأ�صاف املُ�صت�صرق االإ�صرائيلّي، فاإّن االنتقال 

ملحوٍظ  ب�صكٍل  �صُيعزز  ع�صرّيٍة  اقت�صادّيٍة  منظومٍة  اإىل 
مكانة االأ�صخا�ص من الطبقة املتو�صطة واملثقفني، وهكذا 
مُيكن اأْن يتناف�ص اأ�صحاب املكانة املتو�صطة على ال�صيطرة 
اأمام املجموعات والنخب القبلّية والتقليدّية، واأمام نظام 

احلكم ذاته.
وخُل�ص اإىل القول: انهارت االأنظمة امللكّية يف م�صر وليبيا 
عمليٍة  ب�صبب  اأخرى،  اأمور  بني  من  ال�صابق،  القرن  خالل 
يحدث  كما  ال�صعودّية،  املالكة  االأ�صرة  اأّن  ويبدو  �صبيهٍة، 
لدى عائالت مالكة اأخرى يف �صبه اجلزيرة العربّية، توؤمن 

بقدرتها على منع حالٍة �صبيهٍة، على حّد تعبريه.
زهري اأندراو�ص

النا�صرة-زهري اأندراو�ص:
مبا اأّن اإ�صرائيل، عرب اأركانها باتت تعترب العزلة الدولّية، 
فاإّنها  اإ�صرتاتيجًيا،  تهديًدا  املُقاطعة،  الناجتة عن حركة 
والعودة  املُع�صلة،  هذه  من  التخّل�ص  يف  جهًدا  تاألو  ال 
ًمتنا�صيًة  املا�صي،  يف  كانت  كما  الدويّل  املجتمع  الأح�صان 
عن �صبق االإ�صرار والرّت�صد اأّن ال�صيا�صة التي تنتهجها �صّد 
الفل�صطينيني،  �صالٍم مع  اأّي  الفل�صطينيني، وتعنتها برف�ص 
ولكن  عنها،  االبتعاد  اإىل  اخل�صوم،  قبل  االأ�صدقاء  دفعا 
هذه التطوّرات، مبا يف ذلك ف�صل رهانها على �صقوط الدولة 
اإىل دويالت قومّية واإثنية وطائفّية  ال�صورّية وتق�صيمها 
واأمريكا  والهند  ال�صني  اأبواب  بطرق  األزمها  ومذهبّية، 
م�صبوقٍة  غرُي  دبلوما�صّيٍة  حملٍة  �صياق  يف  الالتينية، 
هذا  ويف  واملقاومة.  �صورّية  �صّد  باحلرب  للتلويح  موازية 
االجتاه تعلن عن �صم البلوكات البحرّية اللبنانية الثالث 

الغنية بالنفط والغاز.
التهديدات االإ�صرائيلّية للبنان يف ق�صية النفط املُكت�صف 
ففي  باملّرة،  جديدًة  لي�صت  املُتو�ّصط  االأبي�ص  البحر  يف 
النداو  عوزي  التحتية  البنية  وزير  �صارع   2010 العام 
تهديدات  ُموجًها  املّلف  هذا  خّط  على  بقّوٍة  الدخول  اإىل 
م�صالح  ُيهدد  اآخر  بلٍد  اأّي  اأْو  لبنان  �صّد  القّوة  با�صتخدام 
اإ�صرائيل النفطّية يف البحر املتو�صط، ُمعترًبا اأّن كّل مطالب 
القانونّية واالقت�صادّية،  النواحي  لها من  اأ�صا�ص  لبنان ال 
اأّن لبنان يحتكم يف م�صاألة تر�صيم احلدود  اإاّل اأّنه تنا�صى 
البحرّية اإىل قانون البحار الذي ُيحدد كيفية اإجراء هذا 

الرت�صيم.
يف  الغاز  حقول  عن  للدفاع  القّوة  با�صتعمال  النداو  وهدد 
البحر املتو�ّصط التي مّت اكت�صافها موؤخًرا من قبل �صركاٍت 
اإ�صرائيلّيٍة-اأمريكّيٍة، وذلك رًدا على التحذيرات اللبنانّية 
حقول  من  لبنان  ح�صة  على  بال�صطو  اإ�صرائيل  قيام  من 

الغاز يف البحر املتو�ّصط.
قوله  النداو  عن  االإ�صرائيلّية  االإعالم  و�صائل  ونقلت 
عن  للدفاع  القّوة  ال�صتعمال  ا�صتعداد  على  اإ�صرائيل  اإّن 
للبنان  لي�صت  اأن  زاعًما  البحر،  يف  الطبيعّي  الغاز  خمزون 
والتي  موؤخًرا،  اكت�صفت  التي  الغاز  حقول  يف  ح�صة  اأّية 

يف  نرتدد  لن  واأ�صاف:  دوالر.  مليار  باأربعني  قيمتها  تقدر 
بل  فقط،  قوانيننا  على  للحفاظ  لي�ص  قوتنا،  ا�صتعمال 
للحفاظ على القانون البحرّي الدويّل. وتابع: اللبنانيون 
ال يّدعون اأّن اكت�صافاتنا هي احتالل للبحر، بل اأّن جمرد 
وجودنا هو احتالل يف نظرهم. و�صّدّد على اأّن حقول الغاز 
تقع داخل املياه االقت�صادّية االإ�صرائيلّية، كون ترخي�ص 
االإ�صرائيلّية،  االإقليمّية  املياه  يف  يقع  الغاز  عن  للتنقيب 
يخ�ص  ما  يف  قرب�ص  مع  ات�صاالت  جتري  اإ�صرائيل  واأّن 
اأّن ال  تر�صيم احلدود البحرّية بني الدولتني ، م�صرًيا اإىل 
خالف بني الدولتني حول اأعمال التنقيب، بح�صب تعبريه.
من  كبرًيا  جزًء  اأّن  "هاآرت�ص"  �صحيفة  اأو�صحت  ذلك  اإىل 
خمزون الغاز البحرّي يقع يف املياه االإقليمّية القرب�صّية، 
احلدود  حول  اإ�صرائيليٍّ  قرب�صيٍّ  خالٍف  عن  وك�صفت 

اأعلنت  قرب�ص  اأّن  اإىل  ولفتت  الدولتني،  بني  البحرّية 
مناق�صات الأعمال التنقيب عن الغاز يف مياهها على مقربة 
واأّن  الغاز،  اإ�صرائيل خمزون  املكان الذي اكت�صفت فيه  من 
�صركًة اإ�صرائيلّيًة-اأمريكّيًة تقّدمت للم�صاركة يف املناق�صة 
اأعمال  من  باملائة  ثالثني  بتنفيذ  وفازت  القرب�صية 

التنقيب القرب�صّية.
احلكومة  ُتوعز  اأْن  جًدا  متوقًعا  كان  تقّدم،  ما  على  بناًء 
عليه  ُيطلق  ما  ل�صالح  املُتطّوع  الإعالمها  االإ�صرائيلّية 
- باالإجماع القومّي ال�صهيويّن بالن�صر عن خالٍف اإ�صرائيليٍّ
اأّن هذا اخلالف قد  ُمرجحًة  النفط،  لبناينٍّ حول حقول 
اأفادت �صحيفة  البلدين، كما  ملُواجهٍة ع�صكرّيٍة بني  يقود 

)غلوبو�ص( االقت�صادّية-العربّية.
وبح�صب امل�صادر التي اعتمدت عليها ال�صحيفة يف تقريرها 

فاإّنه من غري املُ�صتبعد بتاًتا اندالع مواجهٍة ع�صكرّية بني 
مناطق  على  اخلالف  ب�صبب  جاراتها  واإحدى  اإ�صرائيل 
هذا  اأّن  على  عينها  امل�صادر  و�صّدّدت  البحرّية،  ال�صيطرة 
كّلما  واقعّيًة  اأكرث  اآخر  اإىل  يوم  من  يتحّول  ال�صيناريو 
اأبيب حول ال�صيطرة على  ا�صتعّر اخلالف بني بريوت وتل 

املناطق البحرّية.
االإ�صرائيلّية  امل�صادر  ُتقحم  اأْن  باملّرة  ُم�صتغرًبا  يُكن  ومل 
حيث  اجلديدة-القدمية،  االأزمة  يف  اهلل  حزب  منظمة 
اتهّمت احلزب باأّنه هو الذي قاد التوّتر االأخري، الأّنه ينوي 
نوٍع من مزارع  اإىل  البحرّية  حتويل اخلالف على احلدود 
�صبعا املُحتّلة. وت�صاءلت امل�صادر االإ�صرائيلّية: هل �صتكون 
هذه احلرب هي احلرب االأوىل على الغاز الطبيعّي يف هذه 

النقطة من البحر االأبي�ص املُتو�ّصط؟
لبنان  بني  االإقليمّية  املياه  على  النزاع  اأّن  اإىل  ُي�صار 
واإ�صرائيل مل يكن ق�صيًة �صاخنًة قبل ظهور الغاز يف حو�ص 
من  ال�صراع  فانتقل  با�صتثماره،  اإ�صرائيل  وبدء  املتو�صط، 
اإيجاد  وحماولة  الطاقة،  اأمن  اإىل  اجلليل  اأمن  م�صاألة 
و�صول  من  يعطل  نزاٍع  ن�صوب  دون  الغاز  لت�صدير  منافذ 
الغاز الأ�صواق اال�صتهالك، فم�صاألة املياه االإقليمية اأخذت 
ا من التحركات  خالل ال�صنوات القليلة املا�صية حّيًزا هامًّ
الق�صية  هذه  حلّل  اإ�صرائيلًيا  �صعًيا  و�صهدت  الدبلوما�صّية، 
بعد  عموما  املنطقة  على  الطارئ  الظرف  من  م�صتفيدة 

موجة ما �ُصمّي “الربيع العربي”.
للدرا�صات  العربّي  الدميقراطّي  املركز  اأعّدها  درا�صٍة  ويف 
االإ�صرتاتيجّية وال�صيا�صّية واالقت�صادّية جاء اأّن املياه ُتعد 
مهمة بالن�صبة للفكر واالأمن واالإ�صرتاتيجّية االإ�صرائيلّية، 
االأهداف  اأّهم  من  والزالت  كانت  املياه  على  ال�صيطرة  الأّن 
باإقامة  ال�صهيويّن  احللم  لتحويل  اأبيب  تل  ت�صعها  التي 
العربّية، حيث  املنطقة  اإىل واقٍع ماديٍّ يف  الكربى  دولته 
االأ�صا�صّية  املرتكزات  اأّهم  بتحقيق  طردًيا  املياه  ارتبطت 
عوامل  تعد  والتي  واال�صتيطان،  كالهجرة  الدولة  لهذه 
االإ�صرائيلّية  ال�صيطرة  ات�ّصعت  فكّلما  بنائه،  يف  رئي�صية 
عدد  وزاد  اال�صتيطانّية،  م�صاحته  ات�ّصعت  املياه،  علي 

املُهاجرين اإليها، وتّدعمت بالتايل اأركانه.

 من كان يتخيل اأن تتحّول احلرب على اليمن اإىل ال�صاحة 
عا�صتها  التجربة  هذه  اأن  �صحيح  الداخلية؟  ال�صعودية 
بهذا  لي�ص  لكن  �صابقًا،  اهلل«  »اأن�صار  حركة  مع  اململكة 
تتمكن  ومل  عامني  نحو  االأر�ص.  على  ال�صمود  اأو  االت�صاع 

اململكة اإال من ا�صتعادة موقع واحد رغم كل حماوالتها

يحيى ال�صامي
�صعدة / رغم اأن ال�صعودية اعتمدت اأكرث من ا�صرتاتيجية 
اليمني  اجلي�ص  مع  حربها  من  عامني  خالل  ع�صكرية 
ع�صرات  ال�صتعادة  حماولتها  يف  ال�صعبية«،  و»اللجان 
ومدنها  اأرا�صيها  من  وا�صعة  وم�صاحات  الع�صكرية  املواقع 
التي خ�صرتها بعدما �صيطرت عليها القوات اليمنية، يبدو 
اأنها تخفق يف كل مرة، اإذ مل تتمكن �صوى من ا�صتعادة موقع 
ومثبتًا  �صيطرته  حُمكمًا  اليمني  املقاتل  بقي  فيما  واحد، 
ح�صوره يف كل املواقع واجلبال التي اأعلن �صقوطها بيديه 

منذ البداية.
وتتفاوت اأهمية وا�صرتاتيجية املواقع ال�صعودية الواقعة 
ُت�صرف  التي  واملناطق  املدن  وفق  اليمنيني  �صيطرة  حتت 
ونقاطًا  حماور  متّثل  االأحوال،  جميع  يف  لكنها،  عليها. 
نارية من �صاأنها تو�صيع دائرة ال�صيطرة يف حال �صدر قرار 

�صيا�صي ميني بالتقدم اأكرث نحو عمق اململكة.
يف جنران مثاًل، اأكملت القوات اليمنية �صيطرتها على كامل 
اجلنوب،  جهة  من  باملحافظة  املحيطة  اجلبلية  ال�صال�صل 
حدوده  ال�صعودي  الع�صكري  الوجود  حجم  بلغ  فيما 
من  واالأهم  اليمنيني،  املقاتلني  ح�صور  تعاظم  مع  الدنيا 
�صالح  ملقاومة  والثكنات  املواقع  توظيف  يف  جناحهم  ذلك 
الطريان الذي ميثل نقطة التفّوق الوحيدة لدى الريا�ص.
وخالل االأ�صهر التي اأعقبت ال�صيطرة على جبال جنران، 
اقت�صرت املعركة على غارات الطائرات باأنواعها الثالثة، 
كذلك اجته اجلانب ال�صعودي اإىل ف�صل املقاتلني اليمنيني 
وهي  اليمنية،  باالأرا�صي  ات�صالهم  عن  اململكة  داخل 
حماوالت مل توؤِت نتائج ملمو�صة باإمكان الريا�ص تقدميها 

كاإجناز ُيذكر اأو يراهن عليه يف اأي عملية �صيا�صية.
يف موازاة �صقوط ما مُيكن ت�صميته »اخلط الدفاعي االأول« 
على  قواتها  عملت  حدودها،  وحر�ص  ال�صعودية  جلي�ص 
باآلة  عززتها  وقد  بديلة،  دفاعية  خطوط  ا�صتحداث 
ع�صكرية �صخمة ت�صاوي اأ�صعاف ما كان موجودًا من قبل، 
الوطني«  »احلر�ص  من  ع�صكرية  باألوية  الدفع  جانب  اإىل 
اأوكلت  اأخرى  خليجية  دول  من  قتالية  بت�صكيالت  وحتى 
اململكة  جي�ص  اإ�صناد  معلومات  من  ت�صّرب  ما  وفق  اإليها 

بالغطاء املدفعي وال�صاروخي.
اإىل جانب هوؤالء، ح�صدت »كتائب املجاهدين« من اأو�صاط 
وحت�صيد  مب�صاعدة  احلكم،  نظام  قرر  بعدما  املجتمع، 
حتت  للتجنيد  ا�صتقبال  مراكز  فتح  الدين،  رجال  من 
ذرائع الدفاع عن �صيادة اململكة يف وجه »اخلطر احلوثي 
الأ�صرى  امل�صورة  الت�صجيالت  من  تاأكد  ما  وهو  الراف�صي«، 
ينتمون  منهم  اأعداد  كانت  اليمنيني  قب�صة  يف  �صعوديني 
اإىل تيارات تكفريية وجماعات دينية حمظورة من العمل 

اأ�صاًل يف �صفوف اجلي�ص ال�صعودي.
اإزاء تكرر االإخفاق ال�صعودي وتعاظم ال�صعور باالإحباط، 
املحافظات  اأبناء  من  االآالف  يف  �صالتها  الريا�ص  وجدت 
معركتها  خو�ص  اإىل  بهم  دفعت  مّمن  اجلنوبية،  اليمنية 
فا�صتقبلت  احلدود«،  و»حر�ص  جي�صها  عن  بالنيابة 
�صرورة  حمافظة  يف  اجلهادي  التجنيد  ومراكز  مع�صكرات 
وحلج،  وال�صالع  واأبني  عدن  �صباب  من  االآالف  ال�صعودية 
الو�صع االقت�صادي داخل بالدهم يف  الذين ت�صّبب تردي 
دفعهم اإىل القتال حتت م�صميات »اجلي�ص الوطني«، طمعًا 

يف الرواتب ال�صهرية املدفوعة من خزائن االأمراء.
بعد تلك اللحظة، عقدت ال�صعودية اآمااًل عري�صة وبداأت 
عملياتها الع�صكرية من جديد لعلها حتدث نقلة نوعية يف 
امليدان من �صاأنها اإخراج املقاتلني اليمنيني واإعادة احلرب 
ح�صرًا اإىل داخل اأرا�صيهم، وحتديدًا يف حمافظتي �صعدة 

وحجة احلدوديتني.
تلك  خالل  الع�صكرية  العمليات  ترّكزت  ال�صياق،  هذا  يف 

بـ»حرب  يعرف  ما  يف  الر�صمية  الربية  املنافذ  على  املدة 
البقع،  ومنفذ  جيزان،  قبالة  والطوال  )حر�ص،  املعابر« 
ظهران  قبالة  علب  ومنفذ  جنران،  قبالة  واخل�صراء 
ع�صري(، وكانت على �صورة زحوف ترافقت مع اآالف الغارات 
اجلوية ال�صعودية. مع ذلك، جنح جنود اجلي�ص و»اللجان« 
يف الت�صدي لها وتدمري مئات االآليات الع�صكرية باأنواعها، 

وقتل واإ�صابة اأعداد كبرية من املهاجمني.
للعتاد  ا�صتنزافًا  واأكرثها  القتال  جبهات  اأ�صهر  ولعّل 
ال�صعودي وللمجندين املرتزقة هي جبهة ال�صاحل الغربي 
وا�صعة  البقية مب�صاركة  التي متّيزت عن  ــ حر�ص،  ميدي 
حافظوا  اليمنيني  لكن  البحرية،  والفرقاطات  للبارجات 
تو�صيع  يف  وجنحوا  الع�صكرية  اإجنازاتهم  كامل  على  فيها 
دائرة النريان لت�صل اإىل عمق حمافظة الطوال، وحتديدًا 
منطقة املو�صم، وذلك رغم م�صاركة األوية ع�صكرية مينية 
موالية لعلي حم�صن االأحمر )حزب »االإ�صالح« االإخواين( 

بكامل عتادها يف تلك املعارك.
زيادة على ذلك، وا�صل اليمنيون �صيطرتهم على جمموعة 

وم�صاحات  �صعودية  مدن  على  ناريًا  املطّلة  اجلبال  من 
يف  الدود  جبل  اأبرزها  من  لعل  اململكة،  اأرا�صي  من  وا�صعة 
و�صل�صلة  جنران،  يف  واملخروق  ال�صرفة  وجبلي  جيزان، 
قبالة  وقرى  مدن  على  مطلة  متفاوتة  ومرتفعات  جبال 
النارية  ال�صيطرة  هذه  تدفع  مل  ذلك،  مع  ع�صري.  ظهران 
�صعودية  مدن  ا�صتهداف  من  اليمنيني  متّكن  التي  الوا�صعة 
بل  املدنيني،  بيوت  على  واحدة  ر�صا�صة  اإطالق  اإىل 
باإبقاء  اال�صتباك  قواعد  على  اليمنية  القوات  حافظت 

املعركة مع الع�صكريني.
جلاأت  احلدود،  جبهات  يف  و»اللجان«  اجلي�ص  جناح  واأمام 
ع�صرات  فتح  اإىل  عليهم،  لل�صغط  حماولة  يف  ال�صعودية، 
اجلنوبي  ال�صاحل  جبهات  اآخرها  كانت  القتال،  جبهات 
الغربي، وهي ا�صرتاتيجية ُيبدي اليمنيون قدرًا كافيًا من 
الع�صكرية يف مواجهتها واحتوائها، بدليل تزايد  املناورة 
ال�صعودي داخل  اال�صتنزافية �صد اجلي�ص  العمليات  عدد 
فيه اجلبهات  الذي فتحت  الوقت  ومع�صكراته يف  مواقعه 

االأخرى.

�صهيب عنجريني
الالذقّية  من  قادمًة  حم�ص  اإىل  العاّمة  احلافلُة  ت�صُل 
اأربع �صاعات، وهو زمٌن طويٍل قيا�صًا  ا�صتغرقت  بعد رحلٍة 
احلروب  »يف  كيلومرتًا(.   178( املدينتني  بني  بامل�صافِة 
متكن  الواقع«،  يف  عليه  هي  مّما  اأطول  امل�صافات  تغدو 
على  عادًة  ُتكتب  اأخرى  عن  حمّورًة  اجلملة  هذه  ا�صتعارُة 
اأّي  بني  ال�صفر  حال  اجلملُة  تلّخ�ص  ال�صّيارات.  مرايا 
مدينتني �صوريتني يف ظل احلرب، فالزمن مل يعد مرتبطًا 
احلواجز  عدد  اإىل  يتعّداها  بل  فح�صب،  امل�صافة  بطول 
والظرف االأمني الذي يتغرّي بني فرتة واأخرى وتتغرّي معه 

تعقيدات االإجراءات على احلواجز.
يف  فعلها  فعَلت  املدن،  بني  امل�صافات  احلرب  و�ّصعت  وكما 
ويف  اأنف�صهم  ال�صوريني  بني  الرمزّية  بامل�صافات  يتعّلق  ما 
نواٍح عّدة، على راأ�صها املوقف من التطورات التي ت�صهُدها 
على  ينطبق  الذي  االأمر  واأخرى،  مرحلة  بني  البالد 
على  كما  ال�صرائح،  بني  الهائلة  االقت�صادّية  الفجوات 
وحتى  و�صواها،  مدينة  �صّكان  بني  العام  النف�صي  الظرف 
ُتطّبق(  )حني  املختلفة  تطبيقها  واآليات  القوانني  على 
�صيكون  �صبق،  ما  على  تاأ�صي�صًا  واأخرى.  منطقة  بني 
حم�ص  يف  يدور  ما  يف  ال�صوريني  اآراء  تتباين  اأن  طبيعّيًا 
»رمزّية«  اأمام   .)2017 اآذار  من  )الثامن ع�صر  اليوم  هذا 
التاريخ �صتبدو مبا�صرة تطبيق اتفاق الوعر يف هذا اليوم 
ُيعّد  احلّي  اأن  �صّيما  ال  امل�صادفة،  من  اأكرب  اأمرًا  حتديدًا 
املعار�صون  داأب  التي  املدينة  يف  املعار�صة«  معاقل  »اآخر 
عملّيات  تنطلق  وبينما  الثورة«.  »عا�صمة  ت�صميتها  على 

االإجالء م�صتقطبًة اهتمام معظم و�صائل االإعالم، حملّية 
اليومّية  حياتها  دورة  املدينة  توا�صل  وعاملّية،  وعربّية 
دمارًا  فيها  وخّلفت  احلرب  اأنهكتها  مبدينة  يليق  كما 
معظم  يف  اخلفيفة  احلركة  ال�صعد.  خمتلف  على  كبريًا 
)ال�صبت(،  عطلة  يوم  يف  م�صتغربًا  اأمرًا  لي�صت  الطرقات 
مثل  يف  املدينة  �صهدته  مما  اأن�صط  نف�صه  الوقت  يف  لكنها 
هذا اليوم من العام الفائت، ال �صّيما يف و�صطها التجاري. 
ورغم اأن حّدة اال�صتقطاب ال�صيا�صي ا�صتمّرت فرتة طويلة 
ال�صوريني،  لتقييم تطوراتها لدى  من عمر احلرب بو�صلًة 
غري اأّن »املواقف« يف العام االأخري )على وجه اخل�صو�ص( 
مل تعد نابعة بال�صرورة من الراأي ال�صيا�صي بقدر ما تبدو 
اكتواًء  االأكرث  الفئات  اأ�صحابها باحلرب.  بتاأّثر  مرتبطًة 
املقيمني  على  االأوىل  الدرجة  يف  ينطبق  الذي  )االأمر 
منبعها  لراحة  مدعاًة  االتفاقات  يف  جتد  البالد(  داخل 
اأخرى  فئات  جتد  فيما  احلرب،  م�صاحات  بت�صييق  اأمٌل 
�صهدته  ما  ولي�ص  ممنهجًا«.  »تهجريًا  مماثلة  اتفاقات  يف 
حم�ص يف ذلك اليوم �صوى مثاٍل تكمله اأمثلة كثرية اأخرى، 
اأحدُثها ردود فعل ال�صوريني على املعارك التي ا�صتعرت يف 
اليوم التايل يف العا�صمة دم�صق، وكال املثالني لي�ص ببعيد 
عن ثالث كانت حلب م�صرحًا له اأواخر العام املا�صي. ومع 
ظل  يف  العبث  من  �صربًا  يبدو  التعميم  اأّن  اإىل  االإ�صارة 
على  قائمة  منهجّية  م�صوحات  اإجراء  اإمكانية  انعدام 
اأ�ص�ص علمّية وظروف مو�صوعّية، تبقى »امل�صاهدة« قادرًة 
على فر�ص جملة مالحظات حول الواقع املجتمعي ال�صوري 
يف ظل احلرب. ومن بني اأهم املالمح التي ميكن ر�صدها اأّن 

ت نف�صها  احلرب خالل ال�صنوات ال�صت املن�صرمة قد فر�صَ
ال�صورّية،  املجتمعّية  البنية  على  االأوىل  الدرجة  يف 
»راأي عام يفكر  ملا متكن ت�صميته  احّماًء  لتخّلف تدريجّيًا 
يف اخلال�ص اجلمعي« يف مقابل هيمنة اآليات تفكري تن�صد 
كثري  داأب  ملا  وخالفًا  »املناطقي«.  ثم  الفردي«  »اخلال�ص 
هنا  »املناطقّية«  فاإّن  ت�صويره،  على  االإعالم  و�صائل  من 
اأكرثية  ت�صّكل  طائفة  اأو  قومّية  اأو  مُبعتقد  ترتبط  ال 
املعارك  بجغرافيا  ترتبط  ما  بقدر  هناك،  اأقلّية  اأو  هنا 
واقرتاب اخلطر اأو ابتعاده، وم�صدر ذلك اخلطر. ويت�صّدر 
اليوم،  ال�صوري  ال�صارع  اأولويات  قائمة  االقت�صادي  الهم 
احلياة،  باأ�صا�صّيات  املرتبطة  اخلدمّية  الهموم  وت�صاركه 
امل�صتفيدين  طبقة  وبا�صتثناء  و�صواها.  وكهرباء  ماء  من 
اإىل ق�صمني:  البالد مق�صومة  »اقت�صاد احلرب«، تبدو  من 
مت�صررين يف قلب النار، ومت�صررين على اأطرافها. وت�صري 
العاملي  ال�صادرة عن برنامج االأغذية  الت�صريحات  اأحدث 
ماليني  اأربعة  لـ»قرابة  م�صاعدات  يقّدم  الربنامج  اأّن  اإىل 
ال�صوريني  الالجئني  ماليني  دعم  اإىل  اإ�صافة  �صخ�ص، 
باملنطقة«، لكن ذلك ال يبدو كافيًا. وبح�صب مدير مكتب 
اأرباع  »ثالثة  فاإن  كرين،  جاكوب  �صوريا،  يف  الربنامج 
ووفقًا  االإن�صانية«.  امل�صاعدات  اإىل  بحاجة  ال�صوريني 
فقد  غراندي،  فيليبو  الالجئني،  ل�صوؤون  ال�صامي  للمفو�ص 
»زاد عدد امل�صّردين داخل �صوريا على �صتة ماليني م�صّرد«.

احلرب  ا�صطّرتهم  الذين  ال�صوريون  الالجئون  يبدو  وال 
ما  يف  اإال  قاطنيها،  من  اأف�صل  بحاٍل  البالد  مغادرة  اإىل 
فقد  ذاته،  للم�صدر  ووفقًا  الظريف«.  بـ»االأمان  يتعّلق 
مع  الجئ،  ماليني  اخلم�صة  حاجز  الالجئني  عدد  ناهز 
يف  يعي�صون  �صوريا  داخل  اآخرين  »ماليني  اإىل  اإ�صارته 
الق�صوة  من  ويعانون  احلرب  هذه  من  يومية  خوف  حالة 
ميثلون  »االأطفال  اأن  اإىل  غراندي  واأ�صار  خلقتها«.  التي 
ال�صوريني  االأطفال  ثلث  واأن  �صوريا،  �صكان  عدد  ن�صف 
بو�صفها  احلرب  على  وعالوًة  ال�صراع«.  ن�صوب  بعد  ولدوا 
املفرو�صة  االقت�صادّية  العقوبات  تلعب  اأّول،  انهيار  عامل 
االقت�صادي.  الواقع  ترّدي  يف  كبريًا  دورًا  البالد  على 
قبل  العقوبات  لتلك  امللمو�صة  االنعكا�صات  اأحدث  وجتّلت 
فرتة وجيزة يف �صورة رفٍع »ر�صمي« الأ�صعار االأدوية و�صل 
اأ�صعار  رفع  وياأتي  اأ�صعاف.  ثالثة  اإىل  االأ�صناف  بع�ص  يف 
ال�صحّية  الرعاية  لواقع  �صوداء  �صورًة  ليكمل  االأدوية 
اأخريًا  املتحدة  االأمم  اإذاعة  نقلته  ملا  ووفقًا  البالد.  يف 
يف  العاملية  ال�صّحة  منظمة  ممثلة  هوف،  اإليزابيث  عن 
ومراكز  العامة  امل�صت�صفيات  ن�صف  من  »اأكرث  فاإن  �صوريا، 

تعمل  اأو  مغلقة  اإما  �صوريا  يف  االأولية  ال�صحية  الرعاية 
املهنيني  من   75٪« اأّن  ذلك  اإىل  وي�صاف  جزئي«.  ب�صكل 
اخت�صا�صات  املتخ�ص�صون  فيهم  مبن  ال�صحة،  جمال  يف 
عالية مثل اأطباء البنج واجلراحني، غادروا البالد، فيما 
من  اأقل  اإىل   95٪ من  التلقيح  عمليات  تغطية  انخف�صت 
»تتمتع  �صوريا  كانت  فقد  نف�صه،  للم�صدر  ووفقًا   .»60٪
قبل  االأو�صط«  ال�صرق  منطقة  يف  �صحة  موؤ�صر  باأف�صل 
احلرب. وتت�صّدر الفئات االأكرث ه�صا�صة قائمة املت�صررين 
بطبيعة احلال. ور�صم اآخر بيانات منظمة االأمم املتحدة 
يتعلق  ما  يف  القتامة  �صديدة  �صورة  )يوني�صف(  للطفولة 
»االنتهاكات  فاإن  للمنظمة،  ووفقًا  الطفولة.  بقطاع 
اأعلى  اإىل  و�صلت  قد  �صوريا  يف  االأطفال  �صد  اجل�صيمة 
معدل  وازداد   .»2016 عام  يف  االإطالق  على  م�صتوياتها 
مقتل االأطفال خالل العام الفائت بن�صبة %20 عّما كان 
على  طفاًل   652 »ُقتل  حيث  �صبقه،  الذي  العام  يف  عليه 
منذ  �صوريا  الأطفال  االأ�صواأ  املا�صي  العام  لي�صبح  االأقل، 
االأطفال«.  من  االإ�صابات  ل�صحايا  الر�صمي  الر�صد  بدء 
ميوتون  االأطفال  من  »الكثريين  اإن  اليوني�صف  بيان  وقال 
يف  ب�صهولة،  جتّنبها  ميكن  اأمرا�ص  ب�صبب  غالبًا  ب�صمت، 
ظل �صعوبة احل�صول على الرعاية ال�صحية واالإمدادات 
املنقذة للحياة«. وتت�صابق مع العقوبات عوامل عّدة، على 
لكّن  املبداأ،  ُيعترب جديدًا من حيث  الف�صاد الذي ال  راأ�صها 
احلرب �صّكلت تربًة خ�صبًة لـ»ازدهاره«. وكما تركت هذه 
املوت  حتت  ترزح  زالت  ما  مناطق  على  ب�صمتها  العوامل 
دير  مثل  خانقة  ح�صار  ظروف  وتعي�ص  اليومي  املبا�صر 
الزور والغوطة وكفريا والفوعة، خّلفتها اأي�صًا يف مناطق 
اأخرى �صارت اإىل حّد ما بعيدًة عن النار مثل حلب، االأمر 
مبا�صرة  معارك  ت�صهد  مل  مناطق  على  اأي�صًا  ينطبق  الذي 
لكّنها عرفت جوانب اأخرى من م�صائب احلرب مثل �صلمّية 
وجبلة و�صواهما. وحمل العام ال�صاد�ص معه تف�ّصي مظاهر 
ت�صّب يف جمملها يف خانة هيمنة �صطوة ال�صالح، يف مقابل 
بع�ص  يف  املوؤ�ص�صي  مبعناه  القانون  دور  انح�صار  تزايد 
مناطق �صيطرة الدولة ال�صورّية. يف املقابل، يبدو الواقع 
�صديد ال�صوداوية يف املناطق اخلارجة عن �صيطرة الدولة، 
ي�صّكل  اأن  دون  ومن  �صتى،  م�صّلحة  ملجموعات  واخلا�صعة 
»االنتماء العقائدي« لتلك املجموعات اأّي فارق. وتت�صاوى 
يف ذلك مناطق �صيطرة »جبهة الن�صرة« مع مناطق �صيطرة 
تلك  يف  ال�صالح  �صلطة  تغدو  حيث  �صواها،  مع  »داع�ص« 

املناطق مطلقًة و�صالحياُت حامليه غري قابلة للنقا�ص.
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»كتاب املجتمع« يف ظل احلرب: ال�سواد يغطي الباد

الرابحة اليمنيني  ورق���ة  ال�����س��ع��ودي��ة:  ج��ن��وب  ُم��ع��ت��رًة امل���ي���اه اأّه�����م اأه���داف���ه���ا: ت���ل اأب���ي���ب ُت���ه���دد ب������اأّوٍل ح����رٍب ن��ف��ط��ّي��ٍة ���س��ّد لبنان 
�سبعا م������زارع  م���ن  ن�����س��خ��ٍة  اإىل  االإق���ل���ي���م���ّي���ة  امل���ي���اه  ب��ت��ح��وي��ل  اهلل  ح����زب  وت���ت���ّه���م 

منظومٍة  اإىل  واالن��ت��ق��ال  ب��ال��ن��ار  تلعب  ال�����س��ع��ودّي��ة  امل��ال��ك��ة  االأ����س���رة  اإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة:  درا���س��ة 
ذات��ه احل��ك��م  ن��ظ��ام  ل��ت��ح��ّدي  وامل��ث��ق��ف��ني  امل��ت��و���س��ط��ة  الطبقة  ���س��ُي��ع��زز  ع�����س��رّي��ٍة  اق��ت�����س��ادّي��ٍة 



برلني- د ب اأ- طالبت امل�صت�صارة االأملانية اأنغيال 
بال�صيا�صة  يتعلق  فيما  بال�صرب  �صعبها  مريكل 
تزايدت  واإن  حتى  الالجئني  جتاه  االأوروبية 
الأوروبا  للو�صول  الطاحمني  املهاجرين  اأعداد 

عرب البحر املتو�صط.
وقالت مريكل عقب لقائها رئي�ص بوركينا فا�صو، 
اإن هذا  رو�ص مارك كابوري، الثالثاء يف برلني 
فنحن  “لذلك  املدى  بعيد  تطورا  ميثل  االأمر 

بحاجة للنف�ص الطويل اأي�صا”.
على  ذاته  الوقت  يف  اأكدت  مريكل  اأن  غري 
�صرورة “القيام مب�صاع حا�صمة يف ليبيا من اأجل 
ا�صتعادة النظام ال�صيا�صي هناك ب�صكل خا�ص”.
ورغم العديد من القمم ال�صيا�صية التي عقدت 
ينطلقون  الب�صر  اآالف  يزال  فال  الهجرة  ب�صاأن 
للبحر  خطرية  عبور  رحلة  عرب  ليبيا  من 
من  اأكرث  انت�صال  مت  حيث  اأوروبا  اإىل  املتو�صط 
20 عملية متت  اأكرث من  3000 �صخ�ص خالل 

يف 24 �صاعة فقط مطلع االأ�صبوع اجلاري.
وقالت مريكل اإن الهجرة املنطلقة من ليبيا لها 
يف كثري من احلاالت اأ�صباب اقت�صادية واإن مئات 
بالفعل  ليبيا  يف  كانوا  املهاجرين  من  االآالف 
اخلريف املا�صي ويخططون للعبور اإىل اأوروبا.

اأبرمت مع  التي  ال�صراكات  اأن  واأو�صحت مريكل 
من  للحد  املثال  �صبيل  على  النيجر  مثل  دول 
الهجرة حتتاج بع�ص الوقت قبل اأن توؤدي اإىل 
وحتد  هناك  النا�ص  حلياة  اأف�صل  فر�ص  توفري 
يحدث  ال  “وذلك  الدول  هذه  من  الهجرة  من 

خالل ب�صعة اأ�صهر”.

نظام  توطيد  اأولوية  على  مريكل  و�صددت 
وقالت  ا�صتقراره  على  والعمل  ليبيا  يف  �صيا�صي 
اإنها �صعيدة باأن م�صر و اجلزائر وتون�ص اأم�صكت 
لي�ص  اأي�صا  “وهذا  ال�صاأن  بهذا  املبادرة  بزمام 
هي  بل  اأ�صابيع،  اأربعة  خالل  حله  ميكن  �صيئا 

عملية معقدة”.

بادن بادن – اأ ف ب: فر�صت الواليات املتحدة، 
التي تنوي خف�ص ميزانيتها املخ�ص�صة ملكافحة 
التغري املناخي، روؤيتها امل�صككة يف ق�صية املناخ 
برف�صها  العامل  يف  الكربى  االقت�صادات  على 
بيان  يف  باري�ص«  »اتفاق  اإىل  اإ�صارة  اأي  اإدراج 

جمموعة الع�صرين ال�صادر اأم�ص االأول.
العامل  يف  الدول  اقوى  مالية  وزراء  وخا�ص 
يف  يدرجوا  مل  لكنهم  حادة،  نقا�صات  ليومني 
بيانهم اخلتامي تاأكيد التزامهم جمددا بق�صية 
املناخ الذي قطعوه يف قمة هانغت�صو يف ال�صني 
روؤ�صاء  وعد  عندما   2016 �صبتمرب/اأيلول  يف 

الدول باالن�صمام اإىل االتفاق ب�صرعة.
ومنذ تلك القمة، انتخب دونالد ترامب، الذي 
اكد يف املا�صي ان ق�صية ارتفاع حرارة االر�ص 
للواليات  رئي�صا  �صيني،  اخرتاع  �صوى  لي�صت 
يف  امل�صككة  اآرائه  تكرار  يف  يرتدد  ومل  املتحدة 

ق�صية املناخ.
يف  املا�صي  اخلمي�ص  جت�صد  الت�صكيك  وهذا 
امل�صتويني  فعلى  االأمريكية.  املوازنة  م�صروع 
الوطني والدويل، ت�صمنت امليزانية اقتطاعات 
ملكافحة  املخ�ص�صة  االأموال  كل  يف  وا�صحة 

تغريات املناخ تقريبا.
�صتيفن  االأمريكي  اخلزانة  وزير  واأو�صح 
»اتفاق  اإىل  ا�صارة  كل  رف�ص  انه  منوت�صني 
ق�صايا  اأن  معتربا  بادن  بادن  بيان  يف  باري�ص« 

البيئة »لي�صت من اخت�صا�صه«.
وقال ان »الرئي�ص ترامب يدر�ص اتفاق باري�ص 
ومعاهدات اأخرى، واحلكومة �صيكون لديها راأي 
معتربا  �صيا�صتها«،  ر�صم  و�صتعيد  املجال  هذا  يف 
دول  روؤ�صاء  اخت�صا�ص  من  امل�صاألة  هذه  ان 
وزراء  من  اأكرث  الع�صرين  جمموعة  وحكومات 

املالية.
ودان املدافعون عن البيئة القرار متهمني اأكرب 
الطموحات،  �صقف  »بخف�ص  العامل  يف  اقت�صاد 
قول  حد  على  احل�صي�ص«،  اإىل  االآخرين  وجر 
التغري  مب�صاألة  املكلف  املدير  �صينغ،  هارغيت 
املناخي يف املنظمة غري احلكومية »اك�صن ايد«. 

ورد وزير املال الفرن�صي، مي�صال �صابان، بالقول 
»ا�صعر باال�صف )…( الن مناق�صاتنا اليوم مل 
ب�صاأن مكافحة تبدل  نتيجة مر�صية«  اإىل  توؤد 
عاملنا  يف  اأ�صا�صية  »اأولوية  انها  موؤكدا  املناخ، 
احلايل. وفرن�صا ترغب يف ان توا�صل جمموعة 

الع�صرين التحرك ب�صاأنه بحزم وبت�صاور«.
امل�صاألة،  هذه  بادن  بادن  بيان  لتجاهل  وخالفا 
يف  الع�صرين  جمموعة  اجتماع  بيان  كان 
قوية  و«باإجراءات  »بدعم«  يعد  هانغت�صو 
وقال  املناخية«.  التبدالت  ملواجهة  وفعالة 
الفكرية  املجموعة  يف  اخلبري  كينت،  جون 
ي�صتغرب  مل  انه  غروب«،  ري�صر�ص  »جي20 
هذا املوقف االأمريكي، الن اال�صارة اإىل »اتفاق 
باري�ص« يف البيان يعني اعتباره �صرعيا، بينما 
ي�صحب  ان  ميكن  انه  حملته  خالل  ترامب  اكد 
الواليات املتحدة من االتفاق الذي وقع يف عهد 

باراك اوباما.
م�صريا  االحباط«،  يثري  »امر  انه  �صينغ  و�صرح 
يواجهون  النامية  الدول  يف  »الفقراء  ان  اإىل 

تبدالت املناخ مبا�صرة«، مثل اجلفاف يف منطقة 
هام�ص  على  مقابلة  يف  وقال  االأفريقي.  القرن 
الواليات  مثل  »بلدا  ان  بادن  بادن  اجتماع 
ان  ويجب  تاريخية  م�صوؤولية  يتحمل  املتحدة 
بدفع  يقوم  لكنه  الق�صية  هذه  يف  بطال  يكون 

االآخرين اإىل احل�صي�ص«.
لكن ويندل تريو، مدير املنظمة غري احلكومية 
اأكد ان حتفظات  اأوروب«،  اأك�صيون كليما  »ريزو 
النه  باري�ص«  »اتفاق  موت  تعني  ال  وا�صنطن 
اأ�صال. وا�صاف ان ذلك �صيكون له »تاأثري  موقع 
»اإر�صال  ان  من  خ�صيته  عن  رمزي«.وعرب 
الواليات املتحدة ال�صارة من هذا النوع ميكن ان 
يدفع دوال اأخرى مثل ال�صعودية واإيران اإىل ان 

حتذو حذوها«.
دول  روؤ�صاء  اجتماع  من  ا�صهر  اأربعة  وقبل 
يف  هامبورغ  يف  الع�صرين  جمموعة  وحكومات 
يوليو/متوز، يرى اي �صو من منظمة »غرينبي�ص« 
يف �صرق اآ�صيا انه »على الدول االخرى اال ت�صمح 

بتكرار ذلك«.
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منت�صف  بحلول  املغرب،  يف  الرئي�صية  ال�صدود  اإحتوت 
من  مكعب  مرت  مليار   8.87 من  اأكرث  على  اجلاري،  ال�صهر 
وهو  �صعتها،  فقطمن   58.4% يعادل  ما  اأي  االأمطار،  مياه 
ما ميثل انخفا�صا عن امل�صتوى امل�صجل يف الفرتة نف�صها من 
العام املا�صي، وهو 9.37 مليار مرت مكعب، بن�صبة ملء بلغت 

باملاء.  املكلفة  املغربية  الوزارة  وفق   ،61.7%
واأعلنت وزارة الفالحة املغربية موؤخرا اأن االأمطار االأخرية 
احلايل،  الفالحي  املو�صم  ل�صري  مواتية  ظروفا  اأوجدت 
و�صيكون لها تاأثري اإيجابي على حت�صني منو االأ�صجار املثمرة 
والغطاء النباتي ومعدل ملء ال�صدود، ف�صال عن توفري مياه 

ال�صقي.
االحتياطات  اأن  من  حتذيرات  انطالق  مينع  مل  هذا  لكن 
املغرب  القت�صاد  االأ�صا�صية  احلاجات  توفر  لن  املائية 
على  ن�صمة،  مليون   33.7 قرابة  عددهم  البالغ  و�صكانه، 

املدى املتو�صط والبعيد.
املياه  قطاع  يف  وخرباء  م�صوؤولني  دعوات  تت�صاعد  وحاليا 
اإىل عدم االكتفاء مبا توفره ال�صدود من االأمطار، واعتماد 
عن  البحث  عرب  املائي،  االأمن  لتحقيق  جديدة  �صيا�صة 
فرتات  خالل  بديال  متثل  اأن  اأي�صا  ميكنها  اإ�صافية،  م�صادر 

اجلفاف وتراجع هطول االأمطار. 
م�صادر اإ�صافية 

اأفيالل،  �صرفات  باملاء،  املكلفة  املغربية  الوزيرة  وقالت 
بعدما  االطمئنان،  على  تبعث  اململكة  �صدود  »و�صعية  ان 

جتاوزت ن�صبة امللء 58%«.
جمال  يف  جدا  متطورة  بتجربة  مر  »املغرب  قائلة  وم�صت 
اأن  اعتبار  على  املائي،  االأمن  ل�صمان  املائية  املوارد  تدبري 
املائي  االأمن  �صمان  متتالية..  جفاف  ب�صنوات  مر  البلد 
مطلع  منذ  املغرب  نهجها  ل�صيا�صة  نتيجة  هو  للمغاربة 

ال�صتينيات )من القرن املا�صي(«.
ينوع  اأن  االآن  املغرب  على  »لكن  قائلة  ا�صتدركت  انها  غري 
املائية  املوارد  على  فقط  االعتماد  دون  املياه،  م�صادر 

املرتبطة بالت�صاقطات املطرية«.
فرتات  خالل  بديلة  م�صادر  عن  البحث  »يجب  وتابعت 
مياه  حتلية  مثل  املطرية،  الت�صاقطات  وتراجع  اجلفاف 
يفر�ص  اأ�صبح  اأمر  وهو  العادمة،  املياه  ومعاجلة  البحر، 

نف�صه ب�صبب التغريات املناخية«.

ويف عام 1995، �صرع املغرب يف ت�صييد حمطات لتحلية مياه 
ماليني   10 بني  املحطات  تلك  تنتجه  ما  ويرتاوح  البحر. 
و12 مليون مرت مكعب �صنويا، اأي ما يعادل %1 من اإجمايل 
ت�صعى  فيما  املياه،  من  ال�صنوية  العربي  البلد  هذا  ح�صيلة 
عن  مكعب  مرت  مليون   500 حوايل  اإنتاج  اإىل  احلكومة 
املغربية  الوزيرة  وفق   ،2030 التحلية بحلول عام  طريق 

املكلفة باملاء. 
وح�صب م�صروع موازنة عام 2017، الذي اأحالته احلكومة 
باملاء  متعلق  جديد  قانون  �صيدخل  الربملان،  اإىل  املغربية 

حيز التنفيذ عقب ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 
العامة  امللكية  مثل:  اأ�صا�صية،  مبادئ  على  القانون  ويرتكز 
اإليه،  للمياه، وحق جميع املواطنات واملواطنني يف الو�صول 
تب�صيط وتقوية  ين�ص على  �صليمة.  كما  بيئة  والعي�ص يف 
االأمطار  مياه  من  باال�صتفادة  املتعلق  القانوين  االإطار 
البحر،  مياه  لتحلية  قانوين  اإطار  وو�صع  امل�صتعملة،  واملياه 
املياه.   موارد  حماية  واآليات  املوؤ�ص�صاتي  االإطار  وتقوية 
ووفق احلكومة املغربية فاإن ال�صيا�صة احلكومية بخ�صو�ص 
�صمايل  الواقعة  اململكة،  مكنت  املائية  التحتية  البنيات 

ا�صتيعابية  بطاقة  كبريا،  �صدا   139 امتالك  من  اإفريقيا، 
اآبار  اإىل االآالف من  اإ�صافة  مليار مرت مكعب،   17.6 تقارب 

املياه اجلوفية. 
درهم  مليارات   8 حوايل  ر�صد  جرى   ،2016 موازنة  ويف 
بنيات  الإجناز  اأمريكي(،  دوالر  مليون   791.45( مغربي 

حتتية مائية. 
وتوؤكد الوزيرة اأن ا�صتمرار حت�صن م�صتوى املخزون املائي يف 
ال�صدود وغريها ي�صاهم يف رفع م�صتوى تاأمني املياه ال�صاحلة 
مو�صم  �صمان  اإىل  اإ�صافة  املناطق،  من  مهم  لعدد  لل�صرب 

زراعي جيد.
ق�صايا  يف  متخ�ص�ص  وهو  �صتوي،  احلكيم  عبد  وح�صب 
البيئة، فاإن »�صيا�صة ال�صدود يف املغرب احلديث �صكلت ثورة 
اإىل  فطن  عربي  بلد  يوجد  وقلما  املائي،  االأمن  جمال  يف 
الدور اال�صرتاتيجي لل�صدود خالل ال�صتينيات وال�صبعينيات 

من القرن الع�صرين«.
وهي  ال�صدود،  ب�صيا�صة  تتعلق  اأبعاد  ثالثة  »هناك  واأ�صاف 
البعد  عن  ف�صال  االقت�صادي،  والبعد  اال�صرتاتيجي،  البعد 

البيئي«.

اأطلقها  التي  ال�صدود،  »�صيا�صة  اأن  املغربي  اخلبري  واأو�صح 
منت�صف   )199-1929( الثاين  احل�صن  الراحل  امللك 
بالن�صبة  ناجعة  ا�صرتاتيجية  اأنها  اأثبتت  ال�صتينيات، 
للمغرب والقت�صاده، وهو البلد الذي يتميز مبناخ �صبه جاف 

يف اأغلب اأجزاء ترابه الوطني«.
من  املائية  ال�صيا�صة  هذه  بف�صل  متكن  املغرب  اأن  واأ�صاف 
وال  والقت�صاده،  ل�صكانه  املتزايدة  االحتياجات  مواجهة 
�صيما على م�صتوى قطاعات الفالحة وال�صناعة والكهرباء.
انطالقتها  ومنذ  الكربى،  ال�صدود  »�صيا�صة  اأن  على  و�صدد 
ذات  كربى  ري  دوائر  جتهيز  من  مكنت   ،1967 �صنة 
قال  البيئي،  البعد  وب�صاأن  عالية«.  اقت�صادية  مردودية 
»حماية  من  مكنت  املعتمدة  ال�صيا�صة  Hن  املغربي  اخلبري 
مناطق مغربية من اأخطار الفي�صانات واجلفاف، ف�صال عن 
واأي�صا  واأ�صماك،  طيور  بينها  حية،  كائنات  على  احلفاظ 
من تنمية ال�صياحة البيئية«، م�صددا يف الوقت نف�صه على 
املائي،  االأمن  لتحقيق  جديدة  م�صادر  عن  البحث  �صرورة 

وعدم االكتفاء مبا توفره �صدود املغرب من مياه االأمطار.
عجز مائي متوقع 

واإجماال، يح�صل املغرب على حوايل 18 مليار مرت مكعب من 
املياه ال�صطحية، و4 مليارات من املياه اجلوفية. 

البنك  اأجرى  العربية،  الدول  جامعة  مع  �صراكة  و�صمن 
من  املغرب  اأن  اإىل  خل�صت  درا�صة   2013 عام  الدويل، 
ال�صنوات  خالل  املياه  ندرة  من  للمعاناة  املر�صحة  البلدان 

املقبلة.
املائية  املوارد  من  الكربى  احل�صة  اأن  الدرا�صة  واأفادت 
للبالد، واملقدرة بـ13 مليارا و942 مليون مرت مكعب، ا�صتفاد 
منها القطاع الزراعي خالل الع�صر �صنوات االأوىل من القرن 
املنزيل،  مليار مرت مكعب لال�صتعمال  الراهن، يف حني ذهب 
 15 و395 مليون مرت مكعب لال�صتعمال ال�صناعي، ما ميثل 
و648  مليارا   13 مقابل  مكعب،  مرت  مليون  و740  مليارا 
مليون مرت مكعب من املخزون املائي االإجمايل يف املغرب، ما 

يعني عجزا يفوق ملياري مرت مكعب خالل الفرتة نف�صها. 
الغرب،  يف  املائي  العجز  يرتفع  اأن  الدويل  البنك  ورجح 
مرت  ملياري  من  اأكرث  اإىل   ،2025 عام  حتى  الفرتة  خالل 
من  اأكرث  اإىل  املياه  على  الطلب  ارتفاع  مع  بالتزامن  مكعب، 

مكعب.  مرت  مليار   19
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ملنظمة  حديثة  درا�صة  ك�صفت   – اأ  ب  د   – برلني 
اأطفال  اأن  “يوني�صيف”،  للطفولة  املتحدة  االأمم 
يف  للغاية  طوياًل  وقتًا  اأملانيا  يف  يق�صون  الالجئني 

حالة انتظار.
يف  “الطفولة  ا�صم  حتمل  التي  الدرا�صة  يف  وجاء 
حالة انتظار” والتي مت عر�صها الثالثاء بالعا�صمة 
االأملانية برلني: “اإنهم ينتظرون قرارًا ب�صاأن طلبات 
جلوء اأ�صرهم، فينتظرون زيارة الطبيب وااللتحاق 
الدائم  املاأوى  �صيما  وال  االأطفال  وريا�ص  باملدر�صة 

املنا�صب”.
وقال كري�صتيان �صنايدر املدير التنفيذي للمنظمة 
من  اأكرث  تتمنى  ال  الالجئة  االأ�صر  اإن  باأملانيا 

جديد”. من  والبدء  “الو�صول 
�صوؤال عاملني  الدرا�صة خالل  القائمون على  وتاأكد 
اأن اأكرث من  ومتطوعني يف موؤ�ص�صات الجئني باأملانيا 
ُخم�ص الالجئني الق�صر ا�صطروا لل�صكن يف موؤ�ص�صات 
�صتة  على  تزيد  ملدة  لالجئني  االأولية  اال�صتقبال 

اأ�صهر.
وبح�صب الدرا�صة، هناك اإ�صكالية اأي�صًا يف الت�صكني 

امل�صرتك لالأ�صر مع رجال وافدين مبفردهم.
ويف هذا ال�صياق قالت �صيدة نيجريية للقائمني على 

دائما  عليها  “يتعني  باأنه  �صعورًا  لديها  اإن  الدرا�صة 
اأ�صبح  اأن  منذ  اأعوام”،  ال�صبعة  ذات  ابنتها  حماية 
مع  ذاته  املرحا�ص  ا�صتخدام  م�صاركة  عليها  يتعني 

ثالثة �صباب.
وقالت اأم اأخرى: “هناك بع�ص االأ�صخا�ص يف النزل 
لهذا  اأنه  واأو�صحت  االأطفال”،  بتح�ص�ص  قاموا 

ال�صبب مل يعد م�صموحًا الأطفالها باللعب باخلارج.
واملراهقون  االأطفال  اأعرب  الدرا�صة،  وبح�صب 
�صيق  من  خا�صة  ب�صفة  ا�صتيائهم  عن  واآباوؤهم 
و�صوء  اخل�صو�صية  ونق�ص  وال�صو�صاء  امل�صاحة 
معايري النظافة والرعاية ال�صحية يف مراكز اإيواء 

الالجئني.
على  للقائمني  عامًا(   15( �صوري  �صبي  وقال 
الدرا�صة: “اإن املذاكرة مل تكن ممكنة على االإطالق 

هناك”.
وخل�صت درا�صة اأخرى مت عر�صها اليوم يف م�صت�صفى 
ال�صكن  و�صع  اأن  اإىل  برلني  بالعا�صمة  “�صاريتيه” 
يعد بالن�صبة للن�صاء الالجئات اأحد كربى امل�صكالت 

منذ و�صولهن اإىل اأملانيا.
واأو�صح خم�ص الن�صاء الالئي مت �صوؤالهن يف الدرا�صة 
يواجهن  اأنهن  �صيدة،   600 على  عددهن  ويزيد 

اخل�صو�صية  نق�ص  بينها  من  معينة-  م�صكالت 
والتعر�ص العتداءات جن�صية وعدم نظافة مرافق 
ال�صرف ال�صحي وال�صو�صاء وكذلك مناخ عام مهني 

لهن.
لالإقامة  االأ�صر  اأن ا�صطرار  الدرا�صة  واأظهرت هذه 
لفرتات طويلة غالبًا، يف مراكز االإيواء اجلماعية 
يف  يرغبون  ال  االأملان  من  كثري  باأن  اأي�صًا  يرتبط 

التاأجري لالجئني.
والبلديات  املدن  احتاد  من  لوبكينج،  اأوفه  وكانت 
بلجنة  اجتماع  يف  االثنني  اأم�ص  قالت  باأملانيا، 
“بوند�صتاج:  االأملاين  بالربملان  الداخلية  ال�صوؤون 

التاأجري”. يف  حتفظًا  اأكرث  اخلا�ص  القطاع  “اإن 
ي�صار اإىل اأن نحو 350 األف طفل جاءوا اإىل اأملانيا 
اأجل  من  اآبائهم  ب�صحبة  املا�صيني  العامني  خالل 
البحث عن حماية من احلرب والعنف والبحث عن 

م�صتقبل اأف�صل.
اأملانيا  يف  ال�صباب  باأمور  املعنية  املراكز  تهتم  كما 
م�صحوبني  غري  ق�صر  الجئ  األف   48 بنحو  حاليًا 

بذويهم.

من�سب  ح����ول  امل��ن��اف�����س��ة  ت�����س��ع��ل  ف��رن�����س��ا 
»ال��ي��ون�����س��ك��و« و���س��ط ان��ق�����س��ام ع��رب��ي ح��اد

ه�صام ح�صحا�ص
يف خطوة غري م�صبوقة، تقدمت فرن�صا برت�صيح وزيرة الثقافة اأودري اأزوالي 
للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  العام  املدير  ملن�صب  اال�صرتاكية،  احلكومة  يف 
ايرينا  البلغارية  خلالفة  »اليون�صكو«،  ا�صم  حتت  املعروفة  والعلوم  والثقافة 

بكووفا التي تنتهي واليتها �صهر ت�صرين االأول/ اأكتوبر املقبل.
»خطاأ اأخالقي وديبلوما�صي«

اخلطوة اأثارت ده�صة وحتفظ العديد من الديبلوما�صيني العرب واالأجانب يف 
باري�ص، ح�صب جريدة لوفيغارو الفرن�صية. كما لقيت اخلطوة ا�صتهجان، ع�صو 
جمل�ص ال�صيوخ الفرن�صية عن حزب اليمني املحافظ، جويل غاريو ميليم، التي 
العربية«. وقالت  »ا�صتهزاء بالدول  اعتربت تقدمي فرن�صا تر�صيحها مبثابة 
الفرن�صية  الوطنية  اللجنة  �صمن  الفرن�صي  ال�صيوخ  جمل�ص  متثل  التي  ميليم 
يف منظمة اليون�صكو، اأن »هذا الرت�صيح يعد ا�صتهزاء بالدول العربية، التي مل 
ي�صبق لها اأن فازت من قبل بهذا املن�صب، والتي ح�صلت على وعود من قبل، باأن 

يكون من ن�صيبها يف املرة من املقبلة«.
اأوالند  فران�صوا  الفرن�صي  الرئي�ص  ا�صتهدف  اللهجة،  �صديد  بيان  واأ�صافت يف 
مبا�صرة » تر�صيح اأزوالي وتقدمي ملف فرن�صا يف اآخر حلظة، قبل غلق اأبواب 

الرت�صيح يعد خطاأ اأخالقيا وديبلوما�صيا، ارتكبه الرئي�ص فران�صوا اأوالند«.
الفرن�صية  الوطنية  اللجنة  �صمن  الفرن�صي  ال�صيوخ  جمل�ص  ممثلة  واأو�صحت 
التي  الدولة  فاإن  الديبلوما�صي،  العرف  يف  عادة،   « اأنه  اليون�صكو،  منظمة  يف 
ت�صت�صيف مقر موؤ�ص�صة دولية، ال تقدم مر�صحني لها على راأ�ص هذه املوؤ�ص�صات«.

»خطوة ا�صتفزازية«
وردت وزير الثقافة الفرن�صية، اأودري اأزوالي على جويل غاريو ميليم، ع�صو 
لفرن�صا.  تر�صيح  بل  يل  تر�صيحا  لي�ص  »هذا  قائلة  الفرن�صي،  ال�صيوخ  جمل�ص 
اأن بالدنا ميكنها  واأعتقد  للحوار،  الدولية مقرا  املوؤ�ص�صة  اأن تعود هذه  يجب 
اأن تلعب دورا يف هذا االإطار« واأ�صافت اأزوالي »اعتبار تر�صيح فرن�صا ا�صتهزاء 
بالدول العربية، اأمر غري مفهوم خ�صو�صا عندما ت�صدر هذه الت�صريحات من 

طرف ممثل عن جمل�ص ال�صيوخ الفرن�صي«.
وكانت جريدة »لوفيغارو«، ك�صفت يوم اجلمعة املا�صي، اأن الرئي�ص الفرن�صي، 
الفرن�صية  الثقافة  وزيرة  تر�صيح  لفر�ص  �صخ�صيا  »تدّخل  اأوالند  فران�صوا 
يف  ال�صلبية  الرت�صيح  هذا  تداعيات  من  حتذيرات  عدة  رغم  حلظة،  اآخر  يف 
رف�ص  غربي  دبلوما�صي  ت�صريحات  ح�صب  العربية«  الدبلوما�صية  االأو�صاط 

الك�صف عن هويته للجريدة الفرن�صية.
واأ�صاف الدبلوما�صي اأن »الدول العربية ترغب يف احل�صول على هذا املن�صب، 
والرت�صيح الفرن�صي �صيخلق م�صكلة يف اليوني�صكو، ورمبا �صيتم اعتباره، خطوة 

ا�صتفزازية«.
انق�صام عربي

وك�صفت املنظمة ب�صكل ر�صمي، عن الئحة املر�صحني الذين ميثلون ت�صع دول 
وقطر،  ولبنان،  والعراق،  م�صر،  من  الرت�صيحات  وجاءت  املنظمة.  يف  اأع�صاء 

واأذربيجان، وال�صني، وفيتنام، وغواتيماال وفرن�صا.
الئحة  وارب�ص،  مايكل  »اليون�صكو«،  ملنظمة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  واأعلن 
املر�صحني وهم: م�صرية خطاب من م�صر، و�صالح احل�صناوي من العراق، و فريا 
خوري من لبنان، و حمد بن عبد العزيز الكواري من قطر، بوالد بلبل اأوغلو 
من اأذرابيجان، وتانغ كوان من ال�صني، وفام �صن �صو من فيتنام، وخوان األفون�صو 

فيانت�ص من غواتيماال، واأودري اأزوالي من فرن�صا.
املغربية  اجلن�صيتني  حتمل  اأزوالي،  اأودري  الفرن�صية  املر�صحة  اأن  اإىل  ي�صار 
حممد  املغربي  العاهل  م�صت�صار  اأزوالي،  اأندريه  ابنة  وهي  والفرن�صية، 

ال�صاد�ص.
وزيرة   2016 فرباير  �صباط/  يف  عّينها  قد  اأوالند  فران�صوا  الرئي�ص  وكان 
للثقافة يف حكومة مانويل فال�ص، بعدما كانت ت�صغل من�صب م�صت�صارة للرئا�صة 

يف ال�صوؤون الثقافية، وهي ال تزال ت�صغل املن�صب حلد االآن.
وكما كان متوقعا، مل تتمكن الدول العربية من االتفاق على �صخ�صية عربية 

واحدة لرفع حظوظها من اأجل نيل هذا املن�صب االأممي الرفيع.
وات�صح هذا االنق�صام العربي العربي، بتقدمي اأربع بلدان عربية تر�صيحاتها.
اللبناين  الثقافة  وزير  �صالمة  غ�صان  قال  الر�صمية،  الالئحة  �صدور  وعقب 
الر�صمية:  �صفحته  على  تدوينة  يف  باري�ص،  يف  املقيم  واالأكادميي  االأ�صبق 
»كنت قلت من قبل، باأنني م�صتعد لهذا املن�صب، اإن ر�صحني بلدي لبنان اأو اإن 
توافق العرب على ا�صمي. وملا مل يتحقق اأي من ال�صرطني، فاإين خارج ال�صباق، 

واأ�صكر كل من اقرتح ا�صمي اأو اأيدين«.
قطر  لدولة  ال�صابق  ال�صفري  الكواري،  العزيز  عبد  بن  حمد  القطري  ويبقى 
بني  من  حظا  االأوفر  اليون�صكو،  يف  لقطر  ال�صابق  الدائم  واملمثل  فرن�صا  يف 
من  العربية،  الدول  غالبية  بدعم  تر�صيحه  حظي  بعدما  العرب،  املر�صحني 
اإجراء  ومت  »األي�صكو«،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  خالل 
جمل�ص  دول  خ�صو�صا  19دولة،  دعم  على  خالله  من  وحظي  عليه،  ت�صويت 
التعاون اخلليجي التي دعمته باالإجماع. ورغم اأن امل�صاألة ح�صمت من خالل 
الت�صويت يف املنظمة التي متثل البعد الثقايف العربي، فاإن ثالث دول خالفت 

االإجماع، وتقدمت مبر�صحيها ب�صكل م�صتقل وهي م�صر والعراق ولبنان.
ومن املقّرر اأن يتم اال�صتماع اإىل املر�صحني الت�صعة ملن�صب املدير العام لليون�صكو 
خالل اجلل�صة االأوىل بعد املئتني للمجل�ص التنفيذي للمنظمة، يومي 26 و27 
املجل�ص  �صري�صحها  التي  ال�صخ�صية  اختيار  و�صيتم  املقبل.  اأبريل  ني�صان/ 
التنفيذي عن طريق االقرتاع ال�صري، خالل ت�صويت �صيجري تنظيمه اأثناء 
اأكتوبر  اجلل�صة الثانية بعد املئتني للمجل�ص، التي �صتعقد يف ت�صرين االأول/ 
�صبع دول  التنفيذي، من بينها  املجل�ص  اأع�صاء يف  58 دولة  املقبل، و�صت�صوت 

عربية. 
من  ابتداء  العام،  املدير  من�صب  الت�صعة  املر�صحني  بني  من  الفائز  و�صيتوىل 
اأربع �صنوات قابلة للتجديد، خلفا  ت�صرين الثاين/ نوفمرب املقبل لوالية من 

للمديرة احلالية اإيرينا بوكوفا.

�سعود  توقعات  تبدد  مع   %1 يهبط  النفط  �سعر 
االأمريكي االإن��ت��اج  منو  ظل  يف  لاأ�سعار  قريب 

لندن – رويرتز: هبطت اأ�صعار النفط اأكرث من واحد يف املئة، مع تخفي�صات 
اأ�صعار اخلام، عقب بيانات قوية  قيا�صية ملراهنات امل�صتثمرين على ارتفاع 
ب�صاأن  املخاوف  اأذكت  املتحدة  الواليات  يف  النفطية  احلفر  من�صات  عن 
فاعلية تخفي�صات االإنتاج التي تقودها »اأوبك« لتقلي�ص تخمة املعرو�ص. 
اإىل  �صنتا   60 االآجلة  العقود  يف  برنت  مزيج  العاملي  القيا�ص  خام  وهبط 

غرينت�ص. بتوقيت   0934 ال�صاعة  بحلول  للربميل  دوالر   51.16
وهبط خام غرب تك�صا�ص الو�صيط االأمريكي يف التعاقدات االآجلة 71 �صنتا 

اإىل 48.07 دوالر للربميل.
وقالت �صركة »بيكر هيوز« خلدمات الطاقة يوم اجلمعة املا�صي ان �صركات 
احلفر االأمريكية اأ�صافت 14 حفارا يف االأ�صبوع املنتهي يف 17 مار�ص/اآذار، 
�صبتمرب/اأيلول  منذ  االأكرب  وهو  حفارا،   631 اإىل  االإجمايل  العدد  لي�صل 
2015 . وبهذا ي�صتمر التعايف املتوقع اأن يدفع اإنتاج النفط ال�صخري اإىل 

ت�صجيل اأكرب زيادة خالل �صتة اأ�صهر يف اأبريل/ني�صان.
ويزيد منو االإنتاج االأمريكي املخاوف من �صعف تاأثري اتفاق خف�ص االإنتاج 

بني املنتجني من داخل »اأوبك« وخارجها.
ومما يزيد من املعنويات ال�صلبية يف ال�صوق احتمال ارتفاع اإنتاج ليبيا التي 

جرى اإعفاوؤها من اتفاق خف�ص االإمدادات.
االأمريكي  ويف تطور ذي �صلة خف�ص بنك »جيه.بي مورغان« اال�صتثماري 
توقعاته ل�صعر النفط اخلام مبا يتما�صى مع اإعادة تقييم اآفاق االإمدادات 

خارج املنظمة من الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة.
انه  اأم�ص،  عليها  الع  االطِّ مت  املا�صي،  اجلمعة  يوم  مذكرة  يف  البنك  وقال 
يتوقع و�صول �صعر مزيج برنت اإىل 55.75 دوالر للربميل يف 2017، واإىل 
55.50 دوالر يف 2018. اأما خام غرب تك�صا�ص الو�صيط االأمريكي فيتوقع 

البنك اأن يبلغ �صعره 53.75 دوالر هذا العام، و53.50 دوالر العام املقب.

انتظار ح��ال��ة  يف  اأمل��ان��ي��ا  يف  ط��وي��ا  وق��ت��ا  يق�سون  ال��اج��ئ��ني  اأط��ف��ال  يوني�سيف: 

ال��اج��ئ��ني ب�����س��اأن  ب��ال�����س��ر  �سعبها  ت��ط��ال��ب   م��رك��ل 
ليبيا يف  ال�سيا�سي  النظام  ا�ستعادة  ���س��رورة  وت��وؤك��د 



وا�صنطن ـ رائد �صاحلة:
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  وعد   
تنظيم  لهزمية  �صرية«  »خطة  بتنفيذ 
»الدولة االإ�صالمية «، مبا يف ذلك التعهد 
» بق�صفه من اجلحيم « ليت�صح ان اخلطة 
النهج  لنف�ص  تكثيف  من  اكرث  تتجاوز  ال 
الرئي�ص  حملة  عليه  �صارت  الذى  البطئ 

ال�صابق باراك اأوباما.
خطة  ان  اأمريكيون  م�صوؤولون  وك�صف 
وزارة الدفاع االأمريكية لهزمية )داع�ص( 
ال تختلف عن خطة اأوباما الذى تعر�ص 
النتقادات قا�صية من ترامب بحجة انه 
اجلماعة  ملحاربة  اأ�صرتاتيجة  ميلك  ال 
االإرهابية حيث ات�صح باأن اخلطة تدعو 
الدعم  وتعزيز  الق�صف  ا�صتمرار  اإىل 
ال�صتعادة  املحلية  القوات  وم�صاعدة 
وا�صتعادة  العراق  يف  املو�صل  مدينة 
مدينة الرقة يف �صوريا وجتفيف م�صادر 
على  والعمل  االإرهابية  املنظمة  دخل 

ا�صتقرار املناطق املحررة من )داع�ص(. 
ان اخلطة غري  وقال حمللون ع�صكريون 
 « يف  ترامب  بتعهدات  تفى  وال  كافية 
االر�صية  الكرة  من  متاما«  داع�ص  طم�ص 
االمريال  او�صح  اذ  كبرية،  وب�صرعة 
وهو  �صتافريدي�ص،  جيم�ص  املتقاعد 
»ان  نيوز«:  �صي  بي  »ان  �صبكة  يف  حملل 
الدولة  تنظيم  لهزمية  احلالية  اخلطة 
املاأثور  القول  ذلك  تالئم  االإ�صالمية 
باأن اخلطة باء هي جمرد حماولة اكرث 
»مل  وا�صاف:  الف«،  للخطة  �صعوبة 
و�صائل  اكت�صاف  اإىل  مراقب  اأى  يتو�صل 

جديدة يف اخلطة ملحاربة التنظيم، ومن 
االف�صل ان يعيد )الرئي�ص( هذه اخلطة 
اإىل فريقه اللقاء نظرة �صارمة اأخرى«.

ديبتوال،  ديف  املتقاعد  اجلرنال  واكد 
احلرب  يف  اجلوية  للحملة  خطط  الذى 

ان  يجب  اجلي�ص  ان  العراق  يف  االوىل 
داع�ص   ( على  النريان  من  املزيد  يوجه 
�صد  الق�صف  حملة  ان  اإىل  م�صريا   ،)
والن�صف  العامني  مدار  على  التنظيم 
املا�صيني كانت بقيادة جرناالت اجلي�ص، 

القوة  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك  وان 
اجلي�ص  اليقود  ان  يجب  ولكن  اجلوية، 
بلهجة  اجلرنال  وقال  ال�صربات،  هذه 
مدرب  توظيف  ينبغى  ال   « �صاخرة: 
لعبة  يف  لفريق  الفوز  اردت  اإذا  �صباحة، 

القدم«. 
التى  ال�صابقة  الت�صريحات  ومن 
اجلرنال  قاله  ما  املعلومات  هذه  تدعم 
املركزية  القيادة  قائد  فوتيل،  جوزيف 
امام  املا�صي،  اال�صبوع  يف  االأمريكية، 
جمل�ص  يف  امل�صلحة  اخلدمات  جلنة 
م�صريا  يعمل  احلايل  النهج  باأن  ال�صيوخ 
والتى  )داع�ص(،  �صد  احلملة  ان  اإىل 
الطريق  يف  ت�صري  الثالث،  عامها  دخلت 
لهزمية  الع�صكرية  اخلطة  مع  ال�صحيح 

التنظيم االإرهابي. 
قتل  من  متكن  التحالف  ان  فوتيل  وقال 
ع�صرات من كبار قادة )داع�ص(، ا�صافة 
وقدراته  التنظيم  قوات  تخفي�ص  اإىل 
االرا�صي  من  وا�صعة  م�صاحات  واعادة 

التى كان ي�صيطر عليها. 
من  للعديد  وفقا  ال�صخرية،  وتكمن 
الت�صابه  وجه  يف  االأمريكيني،  املعلقني 
ترامب  وخطة  اأوباما  خطة  بني  الكبري 
مرارا  و�صف  ترامب  باأن  والتذكري 
عن  ناهيك  بالف�صل،  اأوباما  ا�صرتاتيجية 
توليه  حال  �صيزول  التنظيم  باأن  القول 

ال�صلطة وانتخابه رئي�صا. 
البنتاغون،  با�صم  املتحدث  واأو�صح 
وزارة  ان  ديفي�ص  جيف  البحرية  كابت 
لت�صريع  اأولية  خطة  اعدت  الدفاع 
خطة  انها  اإىل  م�صريا  )داع�ص(،  هزمية 
�صت�صتخدم الإجراء مناق�صات مو�صعة بني 
الوكاالت  يف  وال�صركاء  االأبي�ص  البيت 

امل�صرتكة.

الرباط :
وحتف،  باآثار  املغرب  من  ال�صرقي  اجلنوب  مدن  تزخر 
من  دولية،  تهريب  ل�صبكات  بخ�ص  بثمن  بع�صها  بيع 

مواطنني ال يعرفون قيمتها املادية والتاريخية.
االآثار  لتهريب  ال�صرية  اخليوط  معامل  اأوىل  تبداأ 
االأرياف  وبع�ص  ميدلت،  اأرفود،  الري�صاين،  مبناطق 
تاريخ  يف  ال�صاربة  االأماكن  من  وغريها  املجاورة، 
عرب  باأوروبا،  ومزادات  متاحف  اإىل  و�صواًل  اململكة، 

طرق وو�صائل كثرية للتخفي.
زيارة عادية لبازارات بيع االأحجار والتحف القدمية 
اآثار قدمية، يباع بع�صها بثمن  بهذه املدن تقودك اإىل 
اأن  قبل  دوالر،   1000 اإىل   100 بني  يرتاوح  بخ�ص 
يت�صاعف �صعرها األف مرة عند عبورها للجانب االآخر 
زار  الذي  االأنا�صول  مرا�صل  وفق  املتو�صط،  البحر  من 

املنطقة.
وجنح املغرب، ال�صهر املا�صي، يف اإلغاء مزاد لبيع هيكل 
دينا�صور يف باري�ص، عرث عليه يف البالد، قبل اأن يخرج 
 450 بـ  قيمته  وقدرت  �صرعية”،  “غري  بطريقة  منها 

األف يورو”.
وعقب تداول ال�صحف املغربية والفرن�صية خلرب املزاد 
يرجع  دينا�صور  هيكل  لبيع  مقررا  كان  الذي  العلني، 
تاريخه اإىل 66 مليون �صنة، �صارعت ال�صلطات املغربية 
لتوقيف املزاد والدخول يف مفاو�صات مع املكتب املكلف 

ال�صرتجاعه.
حول  واحلقائق  القراءات  من  غابة  تخفي  �صجرة 
ظاهرة ال تكاد تختفي من االأ�صواء حتى تعود للظهور.
ذكر  عدم  مف�صاَل  اأثرية،  مبنطقة  بازار  �صاحب  يقول 
ا�صمه، اإن بع�ص من مناذج الدينا�صورات م�صنوع حديثًا 
لكنه  واالأخ�صاب،  واجلب�ص  الطني  مثل  املواد  بع�ص  من 

اأقر بوجود هياكل من حفريات “حتت الطلب”.
اأمر  القدمية،  االآثار  هذه  “بيع  اأن  الده�صة  يثري  ما 
وفق  رزقهم”،  موارد  اأحد  فهي  املنطقة،  ل�صكان  عادي 

�صاحب البازار.
زياد  بن  “طارق  مركز  مدير  تيلوا،  م�صطفى  وقال 
اإن بع�ص الكتب  للدرا�صات واالأبحاث” )غري حكومي(، 
�صنة مت تهريبها من مكتبة قدمية قرب   600 عمرها 

مدينة الرا�صيدية )جنوب �صرق(.

العديد  اإن  موؤخرًا،  �صحفية  ت�صريحات  يف  واأ�صاف، 
املحدود  الدخل  ذوي  من  املنطقة  من  االأ�صخا�ص  من 
القدمية،  واملجلدات  الكتب  بع�ص  قيمة  يعرفون  ال 

ويبيعونها بثمن بخ�ص.
مغربي،  اآثار  عامل  بوكبوط”،  “يو�صف  ويقول 
اأهمية  يقدرون  ال  املواطنني  بع�ص  اإن  لالأنا�صول، 
الذي  املايل  للمبلغ  اإال  يكرتثون  ال  حيث  االآثار،  هذه 

�صيح�صلون عليه.
ويزيد من االأزمة، وفق العامل املغربي، وجود ع�صابات 
تهريب  على  تعمل  وخارجها  البالد  داخل  و�صبكات 

االآثار وبيعها وجتني اأموااًل طائلة.
املغربية  الكنوز  على  اال�صتيالء  مهمة  من  وي�صهل 
باملناطق االأثرية غياب احلرا�صة عن اأغلبها، فمدينة 
�صجلما�صة، تفتقد حلائط مينع ال�صبكات االإجرامية اأو 

حرا�ص ل�صمان حمايتها.
واحة  و�صط  تقع  كانت  تاريخية  مدينة  و�صجلما�صُة 
مدينة  ثاين  وهي  الكبري،  االأطل�ص  جنوب  كبرية 
اإ�صالمية ت�صيد باملغرب االإ�صالمي بعد مدينة القريوان.
تكون  الكبري  املغرب  يف  دولة  اأول  عا�صمة  اأنها  كما 
م�صتقلة عن اخلالفة بامل�صرق بنيت �صنة 140 هجري 
املوافق 757 ميالدية، وتعترب حاليًا موقعا اأثريًا ي�صم 

االآثار واخلرب واالأطالل.
بخ�صو�ص  اخلطر  ناقو�ص  وم�صوؤولون  باحثون  ودق 
يف  ال�صرعي  غري  واالجتار  االآثار،  تهريب  ظاهرة 
غياب  ظل  يف  خ�صو�صا  املنت�صرة،  الثقافية  املمتلكات 

حرا�صة لالأماكن التاريخية.
ويتكرر هذا امل�صهد يف اأكرث من مكان، ويقول “بوكبوط”، 
اإن بع�ص املواقع االأثرية بقرية “اآيت �صيربن” )تبعد 
تتعر�ص  كيلومرتًا(،  بـ18  اخلمي�صات  مدينة  عن 

للتخريب من جانب ع�صابات تبحث عن الكنوز.
ويوجد بالقرية اإقامة ملكية كانت تاأوي ال�صطان ودار 
اإىل  تاريخها  يرجع  تاريخية،  وقنطرة  ال�صلطان  اأم 

القرن 12، وال يوجد بها حرا�صة اأمنية.
من جانبه، يقول عبد اهلل العلوي، مدير الرتاث بوزارة 
الثقافة املغربية، لالأنا�صول، اإن “تهريب االآثار م�صكلة 
كل  حلرا�صة  الوزارة  اإمكانات  غياب  ب�صبب  كبرية، 

االأماكن التاريخية”.

والبلديات  الثقافة  وزارة  بني  اتفاقيات  بعقد  وطالب 
من اأجل �صمان حرا�صة االأماكن التاريخية، حتى يتم 

و�صع حد لهذه الظاهرة.
تلك  و�صكان  املواطنني  توعية  �صرورة  اإىل  دعا  كما 
بع�صهم  اأن  اإىل  م�صريًا  بالدهم،  تراث  باأهمية  املناطق 
املواقع  ببع�ص  احلفر  على  ويعملون  الطمع  “يغريهم 

التاريخية”.
بامليثاق  اإطار يتعلق  اإ�صدار م�صروع قانون  وانتقد عدم 
الثقايف  الوطني  الرتاث  على  للمحافظة  الوطني 

وحمايته وتثمينه.
االأمم  مبنظمة  الثقافة  برنامج  م�صوؤولة  عالم،  �صناء 
لدى  “يون�صكو”  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
االجتار  موؤ�صرات  ارتفاع  من  حذرت  املغاربية،  الدول 
االآثار،  وتهريب  الثقافية  املمتلكات  يف  امل�صروع  غري 

باملغرب.
ويف حديث لالأنا�صول، تقول عالم اإن اخلطورة تكمن يف 
“العديد من اجلهات بالبالد ال تعرف خطورة هذه  اأن 

الظاهرة، وهو ما يف�صر ا�صتمرارها”.
مت  ما  وهو  دولية،  تهريب  �صبكات  وجود  اإىل  واأ�صارت 
عن  اأعلن  الذي  الدينا�صور  بهيكل  موؤخرا  مالحظته 
هذا  ليمنع  املغرب  ليتدخل  بباري�ص،  العلني  مزاده 

املزاد.
واالجتار  االآثار،  تهريب  ظاهرة  حماربة  اإىل  ودعت 
بالدول  املنت�صرة  الثقافية  املمتلكات  يف  ال�صرعي  غري 

املغاربية.
املنتدبة  املغربية  الوزيرة  بوعيدة،  مباركة  وقالت 
على  �صادقت  بالدها  حكومة  اإن  اخلارجية،  بوزارة 
املعهد  اتفاقية  على  مبوجبه  يوافق  قانون  م�صروع 
ب�صاأن  )يونيدروا(  اخلا�ص  القانون  لتوحيد  الدويل 
غري  بطرق  امل�صدرة  اأو  امل�صروقة  الثقافية  املمتلكات 

م�صروعة.
اأن  املا�صي،  العام  بالربملان  جل�صة  اأمام  واأ�صافت، 
حت�صني  اأجل  من  ياأتي  القانون  هذا  على  امل�صادقة 
امل�صلحة  اأجل  من  الثقايف  املرياث  وحماية  وحفظ 

العامة.
املجموعات  ا�صتعادة  االتفاقية،  هذه  جمال  وي�صمل 
كما  واخلا�صة،  العامة  والفنية  االأثرية  القطع  اأو 
الدولة  عاتق  على  امللقاة  املوجبات  بدقة  حتدد  اأنها 
املقتناة  الثقافية  املمتلكات  اأرا�صيها  على  املوجودة 
بالن�صبة لتجار وجامعي  بطرق غري م�صروعة، ال�صيما 

هذه املمتلكات.

 عبد احلميد �صيام:
االأمينة  خلف  رميا  الدكتورة  ا�صتقالة  من  ن�صخة   
العام  لالمني  قدمتها  والتي  لال�صكوا  التنفيذة 
�صحب  منها  الطلب  اإثر  على  غوتريي�ص  انطونيو 
التقرير املتعلق مبمار�صة اإ�صرائيل نظام االبرثايد 

مع الفل�صطينيني. وهذا ن�صه:
ح�صرة االأمني العام،

قد فكرت مليا يف الر�صالة التي بعثتها يل من خالل 
يف  للحظة  اأ�صكك  مل  اأنني  واأوؤكد  ديوانك.  مديرة 
حقك باإ�صدار تعليماتك ب�صحب التقرير من موقع 
علينا  اأن  يف  اأ�صكك  مل  كما  االلكرتوين،  االإ�صكوا 
جميعا كموظفني لدى االأمانة العامة لالأمم املتحدة 
على  اأعرف  واأنا  العام.  اأمينها  تعليمات  ننفذ  اأن 
وجه اليقني التزامك مببادئ حقوق االإن�صان عامة 
خا�صة.  الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  اإزاء  وموقفك 
هذه  ب�صبب  ينتابك  الذي  القلق  كذلك  اأتفهم  واأنا 

االأيام ال�صعبة والتي ال ترتك لك خيارات كثرية.
ولي�ص خافيًا علي ما تتعر�ص له االأمم املتحدة، وما 
وتهديدات  �صغوط  من  �صخ�صيًا،  اأنت  له  تتعر�ص 
ب�صبب  والنفوذ،  ال�صطوة  ذوات  من  دول  يد  على 
االإ�صرائيلية  )املمار�صات  االإ�صكوا  تقرير  اإ�صدار 
االأبارتايد(.  وم�صاألة  الفل�صطيني  ال�صعب  جتاه 
اأن تلجاأ هذه الدول، التي تديرها  اأ�صتغرب  واأنا ال 
الدولية  بالقيم  االكرتاث  قليلة  حكومات  اليوم 
والتهديد  التخويف  اأ�صاليب  اإىل  االإن�صان،  وحقوق 
وممار�صاتها  �صيا�صاتها  عن  الدفاع  عن  تعجز  حني 
من  املجرم  يهاجم  اأن  وبديهي  للقانون.  املنتهكة 
نف�صي  اأجد  لكنني  �صحاياه.  ق�صايا  عن  يدافعون 
غري قابلة للخ�صوع اإىل هذه ال�صغوط.  ال ب�صفتي 
فح�صب،  �صويًا  اإن�صانًا  ب�صفتي  بل  دوليًة،  موظفًة 
واملبادئ  �صاأنك-بالقيم  ذلك  يف  �صاأين   – اأوؤمن 
اخلري  قوى  �صكلت  طاملا  التي  ال�صامية  االإن�صانية 
هذه،  منظمتنا  عليها  اأُ�ص�صت  والتي  التاريخ،  يف 

التمييز  باأن  اأي�صًا  مثلك  واأوؤمن  املتحدة.  االأمم 
الب�صرة  لون  اأو  الدين  اأ�صا�ص  على  اإن�صان  اأي  �صد 
اأن  ميكن  وال  مقبول،  غري  اأمر  العرق  اأو  اجلن�ص  اأو 
ي�صبح مقبواًل بفعل احل�صابات ال�صيا�صية اأو �صلطان 
جائر  وجه  يف  احلق  كلمة  قول  اأن  واأوؤمن  القوة. 
واجب  هو  بل  فح�صب،  للنا�ص  حقًا  لي�ص  مت�صلط، 
يل  وجهت  ال�صهرين،  تتجاوز  ال  فرتة  يف  عليهم. 
ال  االإ�صكوا،  اأ�صدرتهما  تقريرين  ب�صحب  تعليمات 
ل�صوائَب تعيب امل�صمون وال بال�صرورة الأنك تختلف 
ال�صيا�صية  ال�صغوطات  ب�صبب  بل  امل�صمون،  هذا  مع 
لدول م�صوؤولة عن انتهاكات �صارخة حلقوق �صعوب 

املنطقة وحلقوق االإن�صان عمومًا.
املنطقة  هذه  اأهل  اأن  كيف  العني  راأي  راأيَت  لقد 
م�صبوقة  غري  واالأمل  املعاناة  من  مبرحلة  ميرون 
الذي  الكوارث  طوفان  واإن  احلديث؛  تاريخهم  يف 
املظامل،  من  ل�صيل  نتيجة  اإال  يكن  مل  اليوم  يعمهم 

امل�صاهمة  اأو  عليها،  التغطية  اأو  عنها،  التغا�صي  مت 
وجترب،  هيمنة  ذات  حكومات  قبل  من  فيها  املعلنة 
من املنطقة ومن خارجها. اإن هذه احلكومات ذاتها 
احلق  �صوت  لتكتم  اليوم  عليك  ت�صغط  التي  هي 

والدعوة للعدل املاثلة يف هذا التقرير.
اإال  ي�صعني  ال  �صبق،  ما  كل  االعتبار  يف  وا�صعًة 
تقرير  ا�صتنتاجات  على  اإ�صراري  على  اأوؤكد  اأن 
نظام  اأ�ص�صت  قد  اإ�صرائيل  باأن  القائلة  االإ�صكوا 
ف�صل عن�صري، اأبارتايد، يهدف اإىل ت�صلط جماعة 
عرقية على اأخرى.  اإن االأدلة التي يقدمها التقرير 
ممن  اأيًا  اأن  اإىل  االإ�صارة  هنا  وتكفيني  قاطعة، 
هاجموا التقرير مل مي�صوا حمتواه بكلمة واحدة. 
واإين اأرى واجبي اأن اأ�صلط ال�صوء على احلقيقة ال 
اأن اأت�صرت عليها واأكتم ال�صهادة والدليل. واحلقيقة 
املوؤملة هي اأن نظام ف�صل عن�صري، اأبارتايد، ما زال 
ال  اأمر  وهذا  والع�صرين،  احلادي  القرن  يف  قائما 

ميكن قبوله يف اأي قانون، وال اأن يربر اأخالقيًا باأي 
�صكل من االأ�صكال.

اأ�صمى  اأخالقًا  اأدعي لنف�صي  واإنني يف قويل هذا ال 
غاية  نظرك،  من  اأثقب  نظرا  اأو  اأخالقك  من 
كامل  لعمر  نتيجة  يكون  قد  هذا  موقفي  اأن  االأمر 
ق�صيته هنا، يف هذه املنطقة، �صاهدة على العواقب 
عن  التعبري  من  ومنعهم  النا�ص  لكبت  الوخيمة 

مظاملهم بالو�صائل ال�صلمية.
اأنني  اأدركت  االأمر،  يف  النظر  اإمعان  وبعد  وعليه، 
اأ�صحب،  اأن  اأ�صتطيع  ال  اأنا  يل.  خيار  ال  اأي�صًا  اأنا 
البحِث  ممتاَز  املتحدة،  لالأمم  تقريرًا  اأخرى،  مرة 
االإن�صان.  حلقوق  ج�صيمة  انتهاكات  عن  والتوثيِق، 
الوا�صحة  التعليمات  اأن  اأي�صًا،  اأدرك  اأنني  غري 
تنفذ.  اأن  من  بد  ال  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
اأتنحى  باأن  اإال  حتل  ال  العقدة  هذه  فاإن  ولذلك، 
�صمريي  مينعني  مبا  يقوم  اأن  لغريي  واأترك  جانبًا 
يف  يل  يبق  مل  اأنه  اأدرك  واإنني  به.  القيام  من 
ال  هذه  فا�صتقالتي  لذلك  اأ�صبوعني،  غري  اخلدمة 
اأ�صتقيل،  اإمنا  عليك.  ال�صيا�صي  ال�صغط  اإىل  تهدف 
اأن واجبي جتاه ال�صعوب التي  اأرى  بب�صاطة، الأنني 
اأال  نف�صي،  وجتاه  املتحدة،  االأمم  وجتاه  لها،  نعمل 
اأكتم �صهادة حق عن جرمية ماثلة ت�صبب كل هذه 
عليه،  وبناء  الب�صر.  من  االأعداد  هذه  لكل  املعاناة 

اأقدم اإليك ا�صتقالتي من االأمم املتحدة.

اإغدير :
مع اإطاللة ب�صائر الربيع، يحتفل 
برتكيا،  االأنا�صول  �صرقي  اأهايل 
بعيد النوروز، وفق طقو�ص خا�صة، 

على �صبعة مراحل رئي�صة.
النريوز،  اأو  النوروز  وميثل 
العام  “بداية  و  الربيع«،  “ب�صرى 
الطبيعة”،  و”عيد  اجلديد” 
تركيا  يف  به  االحتفال  ويجري 
بالرتكية  الناطقة  واجلمهوريات 
و�صمال  واإيران  الو�صطى  اآ�صيا  يف 
منذ  القوقاز  وجنوب  العراق 

ع�صور.
اإغدير  والية  اأهايل  ويحتفل 
الذي  بالنوروز  تركيا،  �صرقي 
وفق  مار�ص/اآذار،   21 يوافق 
ت�صمل  �صبعة مراحل  طقو�ص على 
ال�صيء”،  الكالم  عن  “ال�صيام 
املوتى”،  و”عيد  و”التنظيف”، 
واملر�صى”،  امل�صنني  و”زيارة 
ال�صباب”  و”يوم  الطفل”  و”يوم 

و” االألوان ال�صبعة”.
االألفاظ  عن  ال�صيام  ويبداأ 
العيد،  من  ا�صبوعني  قبل  ال�صيئة، 
اآالم  ن�صيان  اإىل  اإذ ي�صعى االأهايل 
وحتقيق  املا�صي،  العام  وم�صاكل 

امل�صاحلة بني املتخا�صمني.
النا�ص  يبداأ  النوروز،  حلول  ومع 
وجتمع  منزلهم،  حدائق  تنظيف 
معينة،  منطقة  يف  النفايات 

وت�صرم النريان فيها.
األ�صنة  فوق  من  االأهايل  ويقفز 
امل�صاكل  اأن  يعتقدون  حيث  اللهب، 

حترتق يف تلك النار.
عيد املوتى

اأبرز  من  املوتى”  “عيد  ويعد 
االأهايل  يبداأ  اإذ  الطقو�ص، 
قبيل  القبور  اإىل  بالتوجه 
ويقومون  بالعيد،  االحتفال 

بتنظيف املقابر.
املزينة  القبور  غ�صل  وعقب 
القراآن  من  اآيات  تقراأ  بالورود، 
على  ماأكوالت  وتوزع  الكرمي، 

الزوار.
املوتى،  عيد  من  االنتهاء  وبعد 
واملر�صى،  امل�صنني  زيارة  تبداأ 
خمتلفة  فعاليات  تنظم  وبعدها 

من اأجل ال�صباب واالأطفال.
االألوان ال�صبعة

�صبعة  من  يعد  خا�ص  طبق  هو 

اأواملك�صرات،  الفواكه  من  اأنواع 
ويقوم باإعداده االأ�صخا�ص االأكرب 
�صنا يف العائلة، ويقدم لالأ�صدقاء 
تبادل  خالل  واالأقارب،  واجلريان 

الزيارات مبنا�صبة العيد.
ويجري تقدمي “االألوان ال�صبعة” 
باأن  اإميانا  اأيام،  ثالثة  مدار  على 
هذه اخلطوة، توطد العالقات بني 

اجلريان واالأ�صدقاء.
اآذار،  مار�ص/   21 يوم  و�صبيحة 
احلي،  منازل  االأطفال  يطوف 
اأيادي الكبار، فيما يقدم  ويقبلون 
اأطباق  من  هدايا  لل�صغار  االأهايل 

ال�صبعة”. “االألوان 
من  اأقبوالت”  “يعقوب  وقال 
التي  اإغدير  �صكان بلدة ملكلي، يف 
ال�صبعة،  الطقو�ص  على  حتافظ 

لالأخوة  يرمز  النوروز،  عيد  اإن 
والوحدة.

بالنوروز  االحتفال  اأن  اإىل  واأ�صار 
طويلة،  ع�صور  منذ  يتوا�صل 
ي�صارك  خمتلفة  فعاليات  و�صط 
وقع  على  والن�صاء  ال�صباب  فيها 

االأهازيج واملو�صيقى الرتاثية.
اإن  اأولوز،  جو�صقون  قال  فيما 
البلدة،  على  حتل  البهجة  اأجواء 
قبيل  التح�صريات  تبداأ  حيث 

اأ�صابيع من العيد.
ودعا اأولوز الراغبني باالطالع عن 
االحتفاالت،  طقو�ص  على  قرب 
وم�صاركتهم  اإغدير،  زيارة  اإىل 

الفرحة بعيد النوروز.
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ن�������س ر����س���ال���ة ا����س���ت���ق���ال���ة م����دي����رة م��ن��ظ��م��ة االأ�����س����ك����وا: ب��دي��ه��ي 
���س��ح��اي��اه ق�������س���اي���ا  ع����ن  ي����داف����ع����ون  م����ن  امل����ج����رم  ي���ه���اج���م  اأن 

���س��ب��ع��ة ط���ق���و����س.. ل��اح��ت��ف��ال ب���ال���ن���وروز ���س��رق��ي ت��رك��ي��ا

ب��خ�����س ب��ث��م��ن  ت���ب���اع  ك���ن���وز   .. ب���امل���غ���رب  االآث���������ار  ت���ه���ري���ب 
»داع�������������س« ل���ط���م�������س  ت������رام������ب  ب����ه����ا  ت�����وع�����د  ال�����ت�����ى  اجل�����ح�����ي�����م«  م������ن  »ق���������س����ف  خ����ط����ة  يف  م�����ف�����اج�����ات  ال 

ب��ان��ك��وك  ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ���س��ب��ي يف م��ط��ار 
قنبلة يحمل  اأن���ه  م��ازح��ا  االدع����اء  ب�سبب 

بانكوك – )د ب اأ(- القت ال�صرطة التايالندية القب�ص على �صبي 
زعم  اأن  بعد  ال�صجن  عقوبة  يواجه  ان  احتماالت  مع   ،  14 عمره 
مازحا وجود قنبلة يف معطفه، خالل تواجده على منت طائرة يف 
املطار الرئي�صي بالعا�صمة بانكوك، ح�صبما قالت ال�صرطة لوكالة 

االنباء االملانية)د.ب.اأ(.
وعند �صوؤاله عن تذكرة ال�صفر اخلا�صة به لدى �صعوده اإىل طائرة 
طلب  تايالند،  �صمايل  راي  ت�صياجن  مدينة  اإىل  حملية  رحلة  يف 
امل�صيفات  اإحدى  من  احلقائب  بحمل  يديه  ان�صغلت  الذي  ال�صبي 

اإخراج التذكرة من جيب معطفه.
اأن ال�صبي  وذكر كري�صانا باتانات�صاروين ،املتحدث با�صم ال�صرطة، 
 ، :”احرت�صي  االأحد  اأم�ص  ليلة  الطائرة  منت  على  للم�صيفة  قال 

اأحمل قنبلة”.
ودفعت كلمة ال�صبي طاقم الطائرة اإىل اإخالء الركاب ، كما فت�ص 
ح�صبما   ، متفجرات  اأي  على  العثور  دون  الطائرة  االأمن  م�صوؤولو 
�صرح م�صوؤول يف مطار �صوفارنابومي الدويل لو�صائل اإعالم حملية.

وقال كري�صانا :”لقد اتهم ال�صبي بالت�صبب يف حالة ذعر على منت 
عقوبة  ي�صتلزم  ما  وهو  خاطئة،  مبعلومات  االإدالء  عرب  الطائرة 
ال�صجن لفرتة بني 3 اإىل 5 اأعوام . واأ�صاف اأنه نظرا الأنه ال يزال 

حدثا ، ميكن اأن يتم تخفيف احلكم �صد ال�صبي حال اإدانته.



االإمارات يف جنوب اليمن... باقية وتتمدد

لقمان عبداهلل
جنوب  يف  القوة  ر�صيد  مراكمة  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  ت�صتمر 
واالنح�صار.  والرتاجع  الركود  اإىل  االآيل  ال�صعودي  الدور  ح�صاب  على  اليمن 
يف  ال�صعودي  الدور  مناف�صة  ب�صاأن  االإماراتيني  للقادة  املتكرر  النفي  ورغم 
اليمن، فاإن عالمات التزاحم والتفرد بالقرار و�صراع اأجنحة ال�صلطة املوالية 
للطرفني تدح�ص ادعاء النفي والزعم بطيب العالقة وخلّوها من التناف�ص، 

و�صواًل اإىل االإق�صاء.
ال�صخ�صيات  من  املوؤلف  اليمنية،  اجلنوبية  املحافظات  وفد  يزال  ال  وفيما 
اأمنها  ومدير  الزبيدي،  عيدرو�ص  عدن  )حمافظ  االإمارات  من  املدعومة 
املح�صوبة على  االأطراف  مع  الريا�ص  مفاو�صات يف  �صايع( يجري  �صالل علي 
امل�صتقيل  الرئي�ص  على  واملح�صوبون  االإخواين  »االإ�صالح«  )حزب  ال�صعودية 
راعية  وهي  الريا�ص،  حتاول  اأ�صبوع،  من  اأكرث  منذ  هادي(  من�صور  ربه  عبد 
الف�صائل  وبقية  االأمني«  »احلزام  قوات  دمج  يف  راأيها  فر�ص  املفاو�صات، 

املدعومة من االإمارات �صمن وزارة الداخلية املح�صوبة على »االإخوان«.
الوزارة  �صيا�صة  يف  تغيري  اإحداث  مع  مرفقًا  الدمج  يكون  اأن  اململكة  وتريد 
حتقيقها  على  تعمل  التي  النتائج  لكن  م�صرتكة،  قيادة  اإحداث  على  والعمل 
حتى هذه اللحظة ت�صطدم بجدار �صميك من اأبو ظبي عرب اأدواتها يف ال�صاحة 
اليمنية، واالأخرية ترف�ص حتى ال�صاعة التنازل للطرف االآخر اأو حتى قبول 

احللول الو�صط.
من  عليها  ح�صلت  التي  االإ�صافية  الدفع  قوة  مع  االإمارات  موقف  وين�صجم 
واالإنزاالت  ال�صربات  يف  اخلا�صة  قواتها  م�صاركة  اإثر  االأبي�ص  البيت  اإدارة 
زاد  ما  وهو  »القاعدة«،  لتنظيم  مفرت�صة  مواقع  على  االأخرية  االأمريكية 
اليمني، ف�صرفته بالت�صدد وباجلراأة يف تكري�ص خطتها  الداخل  ر�صيدها يف 
يف  اأخريًا  ظهر  الذي  االأمر  ال�صعودي،  الدور  ح�صاب  على  اخلا�صة  واأجندتها 
املزيد من الركود والهرب من مواجهة اال�صتحقاقات، كما اأبدت الريا�ص عجزًا 

وا�صحًا يف احلفاظ على مكت�صبات اأتباعها يف اجلنوب.
يف �صياق اآخر، منيت امليلي�صيا املدعومة من االإمارات يف جبهة ال�صاحل الغربي 
بانتكا�صة كبرية خالل االأيام االأخرية، اإذ وقعت اإحدى كتائب لواء »احلزم«، 
قوات  ن�صبته  مميت  مكمن  يف  ال�صبيحي،  الغني  عبد  العميد  يقوده  الذي 
اجلهات  كل  من  املذكورة  الكتيبة  حا�صرت  التي  ال�صعبية«،  و»اللجان  اجلي�ص 
�صرقي مدينة املخا ملدة ع�صر �صاعات، كانت ح�صليتها مقتل حواىل مئة جندي 
اأحمد  والعقيد  احللقي  ف�صل  العقيد  اللواء  عمليات  قائد  بينهم  و�صابط؛ 
اإ�صافة اإىل جنود و�صباط من يافع وال�صالع وردفان وال�صبيحة مل  مقراط، 

يعرف م�صريهم حتى اللحظة.
ق�صمًا  اأن  ويرجح  مفقودون،  وجندي  �صابط  بني  مئتني  قرابة  اأن  ُعلم  وقد 
اإر�صال كتيبة ثانية  كبريًا منهم وقع يف االأ�صر. وعندما حاولت قيادة اللواء 
وقعت هي االأخرى يف كمني ثاٍن لريتفع عدد االإ�صابات يف �صفوف اللواء. وقد 
اإن  بقولها  امل�صهد  عن  التحالف  على  حم�صوبة  جنوبية  اإعالم  و�صائل  عرّبت 
جبهة ال�صاحل الغربي �صهدت فرارًا جماعيًا لل�صباط وللجنود باجتاه عدن، 
طائرات  تتمكن  اأن  دون  من  ق�صوها  التي  الع�صيبة  ال�صاعات  عن  رووا  الذين 
الت�صاري�ص  من  و»اللجان«  اجلي�ص  ا�صتفادة  ب�صبب  التدخل  من  »التحالف« 
من  املزيد  اإنزال  عن  االإماراتية  القوات  تتوقف  مل  ذلك،  رغم  الطبيعية. 
للف�صائل  ت�صليمها  ثم  عدن،  ميناء  عرب  واللوج�صتية  الع�صكرية  املعدات 
ال�صاحل  يف  املعارك  من  ثانية  جلولة  متهيدًا  لها،  التابعة  امل�صلحة  اجلنوبية 
الغربي. ورغم خروج عدد من االأ�صوات يف اجلنوب تدعو اإىل رف�ص التجاوب 
مع املطالب االإماراتية باخلروج اإىل جبهات القتال �صد ال�صمال، فاإن القادة 
للدفع يف  ما يكفي  االأدوات  اأبو ظبي �صار لديهم من  املتعاونني مع  اجلنوبيني 
املنا�صب،  الوقت  يف  باجلبهات  االلتحاق  على  ال�صباب  واإجبار  املوازين  تغيري 
وذلك باال�صتفادة من االإمكانات والقدرات املالية واالإعالمية الهائلة امل�صخرة 

لهم.
اأجنحة  و�صراع  والتحديات  االإ�صكاالت  عدن  يف  تنتِه  مل  ذلك،  غ�صون  يف 
يف  االأوقاف  مدير  عمد  حتى  للنا�ص  ال�صرورية  اخلدمات  وغياب  ال�صلطة 
املدعوم  بريك  بن  هاين  ال�صلفي  الوزير  من  املعني  الوايل،  حممد  املدينة، 
وكانت  واحدة،  دفعة  م�صجد  واإمام  خطيبًا  ثالثني  نحو  اإقالة  اإىل  اإماراتيًا، 
لكن  »االإ�صالح«،  حزب  على  حم�صوبون  اخلطباء  اأولئك  اأن  االإقالة  ذريعة 
ال�صوفية  الطرق  يتبعون  بع�صهم  اإن  اإذ  االدعاءات،  تلك  تخالف  احلقيقة 

وثمة اآخرون معتدلون وم�صتقلون.
يف  الواحد،  الراأي  وتغليب  االأفواه  كم  �صيا�صة  اإطار  يف  االإقاالت  تلك  وتاأتي 
وقت كانت تعترب فيه عدن �صاحة للتنوع وللتعدد، وكان من العبث اأن يت�صور 
اأو  الدعوية  بال�صاحة  يتفرد  اأن  اأو  االآخرين  اإق�صاء  باإمكانه  اأن  كان  اأي 
الفكرية اأو الثقافية مبفرده، مع العلم باأنه حتى يف زمن النظام ال�صابق كان 
تنوع االنتماءات �صاأنًا �صخ�صيًا وطبيعيًا يف ظل تنوع املجتمع الديني واملناطقي 

والقبلي، ومل تكن ت�صنف امل�صاجد وفقها.
يف  وجناحها  البالد  جنوب  يف  الداخلية  امللفات  من  بعدد  االإمارات  فوز  بعد 
تكبيل يد ميلي�صيا هادي واإ�صعاف منظومته يف دوائر الدولة العميقة، يتمدد 
الكامل  للتطويق  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بقية  اإىل  ظبي  اأبو  ن�صاط 
على حتالف هادي وحزب »االإ�صالح«، وهذه املرة جاء دور امل�صاجد باتخاذها 

�صاحة لل�صراع املذهبي والفئوي.

ت���ي���ل���ر����س���ون: ك�����ل اخل�����ي�����ارات 
ال�سمالية ك���وري���ا  ���س��د  م��ط��روح��ة 

 

اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي، من كوريا اجلنوبية، اأن خمتلف اخليارات 
�صّد كوريا ال�صمالية مطروحة على الطاولة. وياأتي موقفه ع�صية زيارة 

يقوم بها، لبكني، حيث �صيناق�ص ملف بيونغ يانغ مع امل�صوؤولني هناك
مل يكد وزير اخلارجية االأمريكي ريك�ص تيلر�صون يعلن، عن �صرورة اتباع 
مقاربة خمتلفة مع كوريا ال�صمالية، حتى اأحلق ذلك بت�صريح، من كوريا 
اجلنوبية، باأن العمل الع�صكري �صد كوريا ال�صمالية »خيار وارد«، م�صددًا 
انتهت.  يانغ  بيونغ  حيال  وا�صنطن  تنتهجها  التي  ال�صرب  �صيا�صة  اأن  على 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اتهم  حني  يف  تيلر�صون،  موقف  وياأتي 

ال�صني، باأنها ال تبذل جهودًا كافية يف امللف.
ال�صمالية  كوريا  برامج  وقف  �صرورة  اإىل  الوزير  اأ�صار  ال�صياق،  ويف 
�صيا�صة  يف  كبري  بتغيري  تنذر  ت�صريحات  يف  والنووية،  ال�صاروخية 
وا�صنطن جتاه بيونغ يانغ، وجتاه تلك املنطقة ب�صكل عام. وقال تيلر�صون، 
لل�صحافيني: »ال نرغب بالتاأكيد يف اأن ت�صل االأمور اإىل نزاع ع�صكري«، اإال 
اأنه اأ�صاف اإنه »اإذا زادوا من خطورة برناجمهم لالأ�صلحة اإىل حّد يحملنا 
على االعتقاد باأن االأمر بات يتطّلب حتركًا، ف�صي�صبح هذا اخليار واردًا«. 
الواليات  تنتهجها  التي  اال�صرتاتيجي،  ال�صرب  »�صيا�صة  اأن  على  و�صّدد 

املتحدة انتهت«.
�صاروخًا  يانغ  بيونغ  اأطلقت  بعدما  االآ�صيوية،  تيلر�صون  جولة  وتاأتي 
باإمكانه، نظريًا، بلوغ قواعد اأمريكية يف اليابان. وتن�صر الواليات املتحدة 
األف جندي يف كوريا اجلنوبية، حلمايتها من جارتها ال�صمالية،   28 نحو 

لكن �صواريخ بيونغ يانغ قادرة على الو�صول اإىل �صيول.

اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  اأعلن   
اأحمد  ال�صيخ  ولد  اإ�صماعيل  اليمن 
اليمن  يف  املتنازعني  االأطراف  اأن 
ال�صالم  جهود  »مناق�صة  يرف�صون 
و�صط  املتحدة«،  االأمم  ترعاها  التي 
له  باأن  و�صفه  الذي  القتال  ت�صاعد 

تاأثريًا »ماأ�صاويًا« يف املدنيني.
بعد  لل�صحافيني  ال�صيخ  ولد  وقال 
وزير  مع  باري�ص  يف  حمادثات 
مارك  جان  الفرن�صي  اخلارجية 
اإيرو، »نعرف اليوم اأن احلل قريب... 
�صيا�صي  وجه  على  يرتكز  )وهو( 
املخجل  من  لهذا  ع�صكري،  واآخر 
اإىل  اجللو�ص  تريد  ال  االأطراف  اأن 

الطاولة ملناق�صة ذلك«.
تثري  التي  املوا�صيع  »اأحد  واأ�صاف: 
يف  زيادة  من  نالحظه  ما  هو  قلقنا 
العمليات الع�صكرية، مع ما حتمله من 

عواقب على املدنيني«.
ميدانيًا، ُت�صجل مرة اأخرى اإ�صابات يف 
امل�صتوى القيادي داخل قوات الرئي�ص 
من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل  اليمني 
يف  البقع،  جبهة  يف  واآخُرها  هادي، 
باإ�صابة  اأفيد  حيث  �صعدة،  حمافظة 
قائد حمور �صعدة املوايل لهادي عبيد 
ب�صام  البقع  حمور  وقائد  اآثلة،  بن 
نا�صفة زرعت  املح�صار، بانفجار عبوة 

يف �صيارتهما.
م�صدر  عن  »العربي«  موقع  ونقل 
اآثلة  ابن  اإ�صعاف  »مت  اإنه  قوله  اأمني 
خالد  امللك  م�صت�صفى  اإىل  واملح�صار 
واإن  جنران«،  يف  العزيز  عبد  بن 
احلادثة«،  يف  جارية  »التحقيقات 
فيما نقل عن قيادي ميداين يف حركة 
واللجان  »اجلي�ص  اأن  اهلل«  »اأن�صار 
ع�صكرية  كتيبة  ا�صتدرجا  ال�صعبية 
من مرتزقة الريا�ص تقّدمت اإىل تّبة 
البقع،  �صوق  قبالة  ال�صعراء  عمود 
عن  اأ�صفر  األغام  حقل  بها  لينفجر 
عدد  وتدمري  الع�صرات،  وجرح  مقتل 

من املدرعات واالأطقم امل�صلحة«.
املجازر  ت�صتمر  الوقت،  هذا  يف 
على  اجلوية  الغارات  عرب  ال�صعودية 

�صعدة  خا�صة  اليمنية،  املحافظات 
عنقودية  بقنابل  ُت�صتهدف  التي 
الرميي  حارتي  اأم�ص  طاولت 
واخلمي�ص. كذلك ُقتل ثالثة مدنيني، 
املحافظة  يف  اآخرون  �صتة  واأ�صيب 
غارات  ثالث  ا�صتهدفت  بعدما  نف�صها، 
منطقة الركوة يف مديرية ال�صفراء، 
العمر  من  يبلغ  طفل  القتلى  بني  ومن 

عامًا.  12
يف غ�صون ذلك، تتوا�صل االإح�صاءات 
احلرب،  خالل  ال�صحايا  اأعداد  ب�صاأن 
جهتها  من  هادي  حكومة  اأعلنت  اإذ 
قتلوا،  �صخ�صًا  و811  اآالف  ع�صرة  اأن 
واأ�صيب 37 األفًا و888 اآخرون، خالل 
القتلى  »بني  من  اأن  وذكرت  عامني. 
اآالف  و9  طفل  و1002  امراأة   649

و160 رجاًل«.
الدولية،  »يوني�صيف«  منظمة  اأما 
 7700 مقتل  اأح�صت  اأنها  فاأعلنت 
1546 طفاًل. وذكرت  بينهم  �صخ�ص، 
اآذار  بني  اأنه  تقرير،  يف  املنظمة، 
طفاًل   1546 ُقتل  واجلاري  املا�صي 
اآخرون   2450 واأ�صيب  االأقل،  على 
هوؤالء  بني  اأن  اإىل  الفتة  بت�صوهات، 
1022 من الفتيان و478 من الفتيات 
كذلك  جن�صهم.  ُيعرف  مل  طفاًل  و46 
على  هجومًا   212 اأح�صت  اأنها  اأكدت 
مدار�ص، و95 هجومًا على م�صت�صفيات 

خالل الفرتة عينها.
التنفيذية  املديرة  قالت  كذلك، 
التابع  العاملي«  االأغذية  لـ»برنامج 
اإن  كازين،  اإرثارين  املتحدة،  لالأمم 
موظفي االإغاثة يف »�صباق مع الزمن« 
االأ�صخا�ص  ماليني  تهدد  جماعة  ملنع 
ال�صحافيني  كازين  واأبلغت  اليمن.  يف 
بعد  عمان،  االأردنية،  العا�صمة  يف 
اأن  لليمن،  اأيام  ثالثة  ا�صتمرت  زيارة 
»لدينا خمزونًا من الغذاء داخل البلد 
فقط«،  اأ�صهر  ثالثة  حواىل  يكفي 
كاٍف  غذاء  لدينا  »لي�ص  م�صيفة: 
اأن  ل�صمان  املطلوبة،  الزيادة  لدعم 

نتمكن من تفادي جماعة«.
)االأخبار(

تقريرا؛  االأملانية  »ت�صايت«  �صحيفة  ن�صرت   
الع�صكرية  اال�صرتاتيجية  عن  فيه  حتدثت 
اأن  خا�صة  اجلديدة،  االأمريكية  لالإدارة 
قد  كان  ترامب  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ص 
واأنه  الع�صكرية  النفقات  يف  الزيادة  عن  اأعلن 

�صي�صعى اإىل حتقيق الن�صر يف احلروب.
وقالت ال�صحيفة يف تقريرها، اإن كل الروؤ�صاء 
خالل  حروبا  خا�صوا  ال�صابقني  االأمريكيني 
فرتة واليتهم. وتنذر العديد من املوؤ�صرات باأن 
ترامب  اإن  حيث  النهج،  هذا  �صيوا�صل  ترامب 
رغبته  عن  ر�صمي،  ب�صكل  تن�صيبه  منذ  اأعلن 
عرب  جديدة  انت�صارات  اإىل  بالده  يقود  اأن  يف 

االعتماد على �صيا�صة الت�صليح.
اأ�صبوعني،  قبل  ترامب  قال  ال�صياق،  هذا  ويف   
م�صاهدة  على  طالبا  كنت  اأن  منذ  متعود  »اإنني 
انت�صارات الواليات املتحدة االأمريكية. اأما يف 
الوقت الراهن، خ�صرت بالدنا معظم احلروب، 
وبالتايل يجب علينا اأن نعود اإىل �صابق عهدنا 
ال�صوؤال  يبقى  ولكن  احلروب.  خالل  وننت�صر 
املتحدة  الواليات  �صتك�صب  كيف  هو:  املطروح 

االأمريكية املزيد من احلروب؟
ترامب  طموحات  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت   
عن  االإعالن  خالل  من  جت�صدت  الع�صكرية 
يناهز  مببلغ  الع�صكرية  النفقات  يف  الزيادة 
املزيد  ت�صنيع  بق�صد  وذلك  دوالر،  مليار   54
الطائرات  وحامالت  الع�صكرية  الدبابات  من 
االإدارة  اأعلنت  املقابل،  يف  النووية.  والقنابل 
التقلي�ص  يف  رغبتها  عن  اجلديدة  االأمريكية 
الدبلوما�صي  لل�صلك  املخ�ص�صة  االأموال  من 
واملنظمات الدولية، اإىل جانب نفقات التنمية 

وحماية املناخ.
 وبينت ال�صحيفة اأن ترامب ي�صعى اإىل القطع 
منذ  املعتمدة  احلربية  اال�صرتاتيجية  مع 
حرب فيتنام، اإذ اإن معظم القيادات الع�صكرية 
االأمريكية تعتقد اأن ال�صراعات امل�صلحة تعود 
للعجز عن حل امل�صاكل ال�صيا�صية التي ال حتل 
معظم  كانت  املقابل،  يف  العنف.  طريق  عن  اإال 
ال�صابق،  يف  االأمريكية  الع�صكرية  التدخالت 
احلرب  غرار  على  ال�صعوب  اإنقاذ  اإىل  تهدف 

العاملية االأوىل والثانية وحرب كو�صوفو.
وبينت ال�صحيفة اأن نوعية احلروب تغريت، من 

حروب بني الدول اإىل عمليات ع�صكرية �صرية، 
على غرار الغارات با�صتعمال طائرات دون طيار 
خالل  االأمريكية  االإدارة  تعتمدها  كانت  التي 

عهد الرئي�ص االأمريكي ال�صابق باراك اأوباما.
االأمريكية  االإدارة  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت   
احلرب  اأجماد  ت�صرتجع  اأن  تريد  اجلديدة 
اأعظم  من  تعّد  كانت  التي  الثانية،  العاملية 
اأخرى،  جهة  من  االأمريكي.  اجلي�ص  انت�صارات 
من  العربة  اأخذ  اإىل  املتحدة  الواليات  ت�صعى 
حرب فيتنام التي كانت اأ�صبه بحرب ع�صابات 

انتهت بان�صحاب القوات االأمريكية.
اأو  متكافئة  غري  اأ�صبحت  احلروب  ومعظم   
تت�صمن  باتت  حيث  االأقوى،  بفوز  تنتهي 
الطرف  القوي من قبل  الطرف  ا�صتنزاف قوى 

االأ�صعف. 
املوؤ�صرات  من  العديد  اأن  ال�صحيفة  واأفادت   
حروب.  ثالثة  ي�صن  قد  ترامب  اأن  على  تدّل 
ال�صراع حول  الت�صعيد يف  يتم  اأن  املرجح  فمن 
عن  ف�صال  ال�صمالية،  لكوريا  النووي  الربنامج 
تنظيم  دحر  يف  رغبته  عن  ترامب  اإعالن 
الدولة. باالإ�صافة اإىل ذلك، قد يوؤدي تهديد 
يف  النووي  االتفاق  باإلغاء  االأمريكي  الرئي�ص 
اأي وقت اإىل �صن هجمات على املن�صاآت النووية 

االإيرانية.
ي�صن  اأن  ميكن  ترامب  اأن  ال�صحيفة  واأكدت   
تتوان  مل  التي  ال�صمالية  كوريا  �صد  حربا 
عرب  النووية،  قدراتها  ا�صتعرا�ص  عن 
لها  �صنحت  كلما  ال�صواريخ  اختبارات  اإجراء 
الفر�صة. وعلى الرغم من اأن الواليات املتحدة 
ق�صف  على  ال�صابق  يف  قادرة  كانت  االأمريكية 
املن�صاآت النووية الكورية، اإال اأن اأي هجوم على 
يتحول  قد  ال�صمالية  لكوريا  النووية  املن�صاآت 

اإىل �صراع مبا�صر مع ال�صني.
اأعدته  الذي  الت�صليح  برنامج  يعترب  كما   
قاطعا  دليال  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
على ا�صتعداد ترامب ملواجهة ع�صكرية كربى، 
دولة  ال�صابق  يف  كانت  التي  ال�صني  اأن  خا�صة 
ي�صتهان  ال  نووية  قوة  اليوم  اأ�صبحت  فقرية، 
نطرح  اأن  علينا  يجب  االإطار،  هذا  ويف  بها. 
ال�صوؤال التايل: ما هي االنعكا�صات االقت�صادية 
قوة  مع  اأمريكية  مواجهة  الأي  املحتملة 

اقت�صادية وتكنولوجية بحجم ال�صني؟
االأمريكية  االإدارة  اأن  ال�صحيفة  وبينت   
دفعها  ما  معركة،  اأر�ص  �صوريا  تعترب  اجلديدة 
كما  هناك.  الع�صكري  وجودها  تعزيز  اإىل 
ي�صتعد البنتاغون اإىل اإر�صال املزيد من القوات 
العدة  اإعداد  بهدف  للمنطقة،  الع�صكرية 

ملواجهة تنظيم الدولة.
 ولكن، يبدو اأن االإدارة االأمريكية ال تعي مدى 
�صعوبة هذه املواجهة متعددة االأقطاب، اإذ اإن 
وعرة  ملنطقة  الع�صكرية  قواته  اأر�صل  ترامب 
االإطار،  هذا  ويف  العراق.  من  ت�صعبا  واأكرث 
قال ال�صفري االأمريكي ال�صابق بدم�صق، روبرت 

فورد، اإن »هذه املهمة حمفوفة باملخاطر«.
من  الرغم  على  اأنه  ال�صحيفة  واأردفت   
واملتعلقة  ترامب  اأطلقها  التي  التهديدات 
مل  اأنه  اإال  االإيراين،  النووي  االتفاق  باإلغاء 
يتخذ حتى اليوم قرارات ملمو�صة. ومن املرجح 
ال�صغوط  من  املزيد  فر�ص  اإىل   ي�صعى  اأنه 
والعقوبات على اإيران كي يجربها على املبادرة 

باإلغاء هذا االتفاق.
 واأكدت ال�صحيفة اأن معظم اخلرباء الع�صكريني 
املتحدة  الواليات  من  كل  تتعاون  اأن  يرجحون 
الدول  بع�ص  مب�صاندة  واإ�صرائيل،  االأمريكية 
النووية  االأ�صلحة  نزع  على  اخلليجية، 
م�صاندته  عن  ترامب  اأعرب  وقد  االإيرانية. 
مهما  اتفاقا  واعتربه  املحتمل،  التعاون  لهذا 
النفوذ  من  �صيقل�ص  الأنه  نظرا  ومثمرا،  للغاية 

الرو�صي يف منطقة ال�صرق االأو�صط.
الثالث  احلروب  هذه  اإن  ال�صحيفة،  وقالت   
الت�صعيد،  من  مزيد  اإىل  توؤدي  قد  املحتملة، 
خا�صة اأن ترامب ميكن اأن يخو�ص حربا كربى 

جمهولة العواقب يف اأية حلظة. عربي 

القام�صلي – يو�صف �صربي : ال�صوريون يتنف�صون 
الويالت  تلك  اأعوام.  �صتة  منذ  احلرب  ويالت 
قتلهم  قوتها  وبكل  الو�صائل  ب�صتى  حتاول  التي 

اأينما وجدوا وكيفما وجدوا.
دير  مدينة  من  القادم  الفتى  عامًا(   14( رعد 
مدينة  اإىل  ال�صوري  ال�صرق  يف  الواقعة  الزور 
للبالد،  ال�صرقي  ال�صمال  اأق�صى  يف  احل�صكة 
يذهب ملدينة القام�صلي التي تبعد عن احل�صكة 
كل  اأخيه  برفقة  ويعود  �صباح  كل  كم،  �صبعني 
م�صاء. تراه طوال النهار جال�صًا يف و�صط املدينة 
داخل ال�صوق ال�صعبية القدمية امل�صماة بـ) �صوق 
اليهود( حماواًل احل�صول على م�صاعدة . ال ميد 
وي�صرح  النظر  ميعن  تراه  ما  فكثريًا  قط،  يده 
اإىل مكان ما، اأو اإىل �صيء ما، فقط ينادي بكلمة 
املدينة  معظم  يف  به  معروفة  اأ�صبحت  واحدة 

»�صاعدوين من�صاآن اهلل«.
دقيقة،  كل  �صاعدوين  كلمة  يكرر  رعد  يبقى 
اأن  ما، منتظرًا  �صبيل  ي�صاعده عابر  اأن  منتظرًا 

مينحه اأحٌد ما نظرة خاطفة.

فالت�صول ال يليق به كما يقول »اأنا اأنتمي الأ�صرة 
�صنع  يحاول  والدي  وكان  احلال  مي�صورة  كانت 

رجل طبيب مني ال مت�صوال«.
تغريت  الذين  ال�صوريني  اآالف  من  واحد  هو 
قذيفة  بني  بل  و�صحاها  ليلة  بني  حياتهم 

وقذيفة.
وكنت  �صنوات  اأربع  قبل  جدًا  عاديًا  يومًا  »كان 
نحاول  الزور  دير  يف  حارتنا  يف  اأ�صدقائي  مع 
اللعب بعد ليلة طويلة من �صماع �صوت الر�صا�ص 
وخوف اأمي من الر�صا�ص الطائ�ص طوال الليل«، 

يقول لـ »القد�ص العربي«.
يتابع: »كانت ر�صا�صة دو�صكا كما قال يل والدي 

فيما بعد ومل تكن طائ�صة بل كانت نائمة ».
ومدينته  بيته  ترك  اإىل  اأهله  مع  ا�صطر  رعد، 
بعد احتدام ال�صراع يف مدينته دير الزور، لكنه 
االآن )مت�صول بعني واحدة ويد واحدة(، هكذا 

اأطلق على نف�صه.
وهو  رعد،  بيد  انفجرت  التي  الدو�صكا  ر�صا�صة 
اليمني  عينه  تغلق  اأن  كفيلة  كانت  لعبة،  ظنها 

عن  بحثت  التي  اليمنى  يده  يف  اخلمود  وتبث 
لعبة فتوقفت لالأبد.

يف  كبري  اأب  من  املكونة  عائلته  مع  االآن  يقيم 
على  �صغري  منزل  يف  �صغريين،  واأخني  واأم  ال�صن 

اأطراف مدينة احل�صكة، �صمال �صوريا.
العملية  تكلفة  لتاأمني  بو�صعها  ما  تفعل  العائلة 
يقارب  مبا  تقدر  والتي  رعد  لعني  اجلراحية 

املليون لرية �صوري، كما اأخربهم االأطباء.
حممد، االأخ االأ�صغر لرعد، يعمل من اجل اأخيه، 
ويبقى معه دائمًا وبجانبه، يجهد نف�صه من اأجل 
تعود  فرمبا  اجلراحية.  العملية  تكلفة  تاأمني 
على  واقعة  طلقة  مع  ذهبت  التي  عينه  لرعد 

الر�صيف وتنتظره لتنفجر به.
نهر  اإىل  الفرات  نهر  من  النازحون  واأهله  رعد 
والياأ�ص  احلرب  بغبار  يوم  كل  يغرقون  اخلابور 
الذي لن ينتهي مادامت عني رعد ويده غائبتني.
حكاية  األف  األف  من  واحدة  حكاية  هم  رمبا 
املوت  تعدد  فقد  وطنهم.  داخل  وت�صرد  فقدان 

واحلرب واحدة. هنا �صوريا.
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تت�سارب ال�سحايا  واأرق����ام  احل����رب...  اأط����راف  ي�ستكي  ال�سيخ  ول��د 

ع��ل��ي��ه��ا ت���ع���رف  ت�����رام�����ب..  ع���ه���د  يف  ت��ن�����س��ب  ق����د  ح������روب   3

واح��������دة واحل������������رب  امل����������وت  ت�����ع�����دد  �سوريا….  ه����ن����ا 

للق�سف تعر�ست  التي  مدر�ستهم  قرب  ريا�سية  متارين  ميار�سون  مينيون  طلبة  بدون تعليق



اآي”  الربيطاين تقريرا عن  اإي�صت  “ميدل  ن�صر موقع 
ق�صية  اإىل  م�صريًا  م�صر،  يف  التع�صفية  االعتقاالت 
اإنه ال يحب  ” اأرماندو” الذي قال  الكولومبي  املواطن 
�صرطي  بجانب  فيها  مير  مرة  كل  يف  انه  اذ  ال�صرطة 
ي�صعر بالتوتر واخلوف من االعتقال التع�صفي دون اأي 
االإ�صالم،  اعتناق  من  ق�صري  وقت  بعد   ” م�صيفا  ذنب، 
ا�صتخدام  عدم  ف�صل  الذي   – الكولومبي  املواطن  قرر 
ا�صمه احلقيقي الأ�صباب اأمنية – االنتقال اإىل القاهرة 

والدرا�صة يف جامعة االأزهر.
اأنه  واأو�صح املوقع الربيطاين يف تقرير ترجمته وطن 
ياأمل اأرماندو اأن يكون يوما ما عاملا دينيا يف بلده االأم. 
عن  بعيدا  يكون  اأن  يتوقع  كان  اأنه  من  الرغم  وعلى 
لكنه  ال�صعب،  �صيكون من  العربية  اللغة  عائلته وتعلم 

خالل العامني املا�صيني كان يدر�ص يف االأزهر.
واأ�صار الطالب الكولومبي اإىل جتربة جرت بعد �صهرين 
من  عودته  طريق  يف  اإنه  قائال  م�صر،  اإىل  انتقاله  من 
يحاول  كان  �صرطة  �صابط  م�صاعدة  عر�ص  اجلامعة، 
ال�صراخ  يف  بداأ  ال�صرطة  �صابط  لكن  طاولة،  حتريك 
اأم�صكه  عندما  يهرب  اأن  قرر  اأنه  م�صيفا  بقوة،  والرد 
عليه  القب�ص  مت  ولكن  ال�صرطة.  �صباط  من  العديد 
ومت نقله اإىل مركز �صرطة مدينة ن�صر للخ�صوع ملزيد 
�صباط  اأدرك  وعندما  والتحقيقات،  اال�صتجواب  من 
العدواين  موقفهم  ت�صاعف  اأجنبي،  اأنه  ال�صرطة 

جتاهه.
�صيء  كل  عن  ي�صاألونني  وال�صباط  حلية،  لدي  “كان 
بداأوا  ثم  العطر؟،  هذا  هو  ما  هنا؟  تدر�صون  ملاذا  مثل 
وال�صور  اأمي  �صور  اإىل  وينظرون  هاتفي،  يفت�صون 
االأخرى اخلا�صة بي، وكنت اأظهر لهم كل �صيء فلم يكن 

لدي ما اأخفيه”، هكذا يقول اأرماندو.
وي�صيف الطالب الكولومبي: فتح ال�صابط ح�صابي على 
مبغادرة  اأخريا  يل  �صمح  قليلة،  �صاعات  وبعد  في�صبوك 
العثور على  ال�صابط مل يتمكن من  ال�صرطة الأن  مركز 

اأي �صيء يديني.
ويف اأعقاب هذا احلادث، اأوقف اأرماندو وا�صتجوب مرة 
اأخرى عند نقطتي تفتي�ص خمتلفتني يف طريق عودته 
اإىل بالده، مما اأوحى له اأن قوات االأمن تلقت تعليمات 

مبراقبته بعد اإطالق �صراحه.
وفى وقت �صابق من هذا ال�صهر اأ�صدرت وزارة الداخلية 
بالر�صا�ص  قتل  االأزهر  من  طالبا  اإن  فيه  قالت  بيانا 
خالل عملية مداهمة فى حمافظة االإ�صماعيلية �صرقي 
القاهرة مدعيا اأنه هو الذي بادر باإطالق النار، واتهم 
اإىل  باالنتماء  م�صطفى  جالل  ح�صن  امل�صري  الطالب 
جماعة االإخوان امل�صلمني التي منذ عام 2013، ت�صفها 
احلكومة باأنها اإرهابية، غري اأن اأ�صرته قالت اإنه اختفى 
يف طريقه اإىل اجلامعة يف دي�صمرب 2016، وقتل اأثناء 
اجلناح  عن  �صادر  لبيان  وفقا  ال�صرطة،  لدى  احتجازه 

ال�صيا�صي جلماعة االإخوان امل�صلمني.
ويف حالة اأخرى وقعت يف يناير، احتجز �صديق تركي 
الأرماندو ملدة 10 اأيام بعد اأن �صاهده �صرطي ي�صتخدم 
مدينة  �صوارع  اأحد  يف  لل�صماء  �صورة  اللتقاط  هاتفه 
جدا  خائفا  كان  ال�صاب  الرتكي  الرجل  اأن  حيث  ن�صر، 
حول  االإعالم  و�صائل  اإىل  والتحدث  قدما  للم�صي 

حمنته.

من  اثنني  االأمن  قوات  احتجزت   ،2016 عام  ويف 
الذين كانوا يدر�صون يف االأزهر، يف  االأ�صقاء االأتراك، 
عادة  ال�صرطة  اإن  اأرماندو  وقال  القاهرة،  يف  منزلهم 
ال�صي�صان وكو�صوفو وتركيا  م�صتبهة يف طالب  ما تكون 
اإنهم يتج�ص�صون على م�صاجد مدينة ن�صر  واألبانيا، بل 

حيث يعي�ص العديد من الطالب هناك.
وب�صبب املخاوف من احتمال اال�صتجواب والرتحيل يف 
يعتزم  اإنه  اأرماندو  قال  كولومبيا،  اإىل  والعودة  املطار 
اأخرى على االأقل،  اأربع �صنوات  عدم مغادرة م�صر ملدة 

حتى االنتهاء من درا�صته.
حرية  جمعية  يف  الباحث  ال�صالم،  عبد  حممد  وقال 
الفكر والتعبري، اأن اأمن الدولة ي�صع رقابة وثيقة على 
اإح�صاءات حمددة  االأجانب يف حني ال توجد  الطالب 
يف  الطالب  م�صيفا:  للطالب،  ال�صرطة  م�صايقة  توثق 
جامعة االأزهر يتعاطفون مع جماعة االإخوان امل�صلمني، 

ولهذا ال�صبب فاإن ال�صرطة اأكرث ق�صوة معهم.
وقد برزت جامعة االأزهر كنقطة �صاخنة لالحتجاجات 

حممد  بالرئي�ص  اأطاح  الذي  الع�صكري  االنقالب  �صد 
داخل  الطالب  مع  ال�صرطة  قوات  وا�صتبكت  مر�صي، 
 20 عن  يقل  ال  ما  وفاة  اإىل  اأدى  مما  اجلامعي،  احلرم 
طالبا واعتقال املئات يف العديد من اجلامعات يف جميع 

اأنحاء م�صر مبا يف ذلك االأزهر منذ عام 2013.
اإال اأن زعماء االأزهر قد قدموا منذ فرتة طويلة دعمهم 
ملن هم يف ال�صلطة من خالل دعم ال�صيا�صات احلكومية، 
مبا يف ذلك موقفهم �صد االإخوان امل�صلمني، وعندما ظهر 
اللواء عبد الفتاح ال�صي�صي على �صا�صة التلفزيون ليعلن 
االأكرب  االإمام  كان  منتخب،  زعيم  باأول  اأطاح  قد  اأنه 
معربا  جانبه،  اإىل  وقفوا  الذين  بني  من  الطيب  اأحمد 

عن ت�صامنه مع االنقالب.
طالب  األف   45 حوايل  ال�صهرية  اجلامعة  يف  ويدر�ص 
وزير  قال  املا�صى  فرباير  وفى  واأفريقي،  اآ�صيا  دول  من 
التعليم العاىل املاليزى اإن احلكومة املاليزية لن تقدم 
البلد  ذلك  فى  الو�صع  الأن  مل�صر  درا�صية  منح  للطلبة 

مازال غري م�صتقر متاما.
وقالت جمموعة من الطالب النيجرييني الذين يدر�صون 
يف االأزهر ويعي�صون يف م�صر على مدى ال�صنوات اخلم�ص 
املا�صية اإن احلكومة كانت �صعبة للغاية معهم يف اإ�صدار 
االأوراق والتاأ�صريات على مدى ال�صنوات الثالث املا�صية. 
وقال ادجومو جيليل اإن العديد من اأ�صدقائه وزمالئه 
الذين يدر�صون يف االأزهر اعتقلتهم ال�صرطة يف العامني 
املا�صيني بدون �صبب ودون ارتكاب جرمية الأنهم جمرد 

طالب هناك.
واأ�صاف اأن االعتقاالت متيل اإىل االزدياد خالل نوفمرب 
االإقامة،  وثائق  عادة  تنتهي  عندما  ويناير  ودي�صمرب 
اأن نخرج من  لنا  بالن�صبة  اأمر خطري جدا  اأنه  مو�صحا 
اآخر باالأزهر، يدعى هانغا،  دون االإقامة. وقال طالب 
فيها  يقيم  التي  االأحياء  عادة  تهاجم  ال�صرطة  اإن 

الطالب االأجانب خالل هذه االأوقات.
طالبا   20 ترحيل  املا�صي  العام  يف  مت  اأنه  اإىل  واأ�صار 
االأمن  قوات  وزعمت  االأقل،  على  االأزهر  من  نيجرييا 
اإنها  قال  هانغا  لكن  املطلوبة،  االأوراق  ميلكون  ال  اأنهم 

حملة ممنهجة من قوات االأمن �صد طالب االأزهر.

يتطابق  الذي  ا�صمه  تغيري  هندي،  مهند�ص  قرر 
مع ا�صم الرئي�ص العراقي الراحل �صدام ح�صني، 

بعد اأن خ�صر العديد من الوظائف لهذا ال�صبب.
»�صدام  اإن  تاميز«،  »هندو�صتان  �صحيفة  وقالت 
ح�صني قرر تغيري ا�صمه بعد خ�صارته الأكرث من 

عمل«. فر�صة   40
وح�صب موقع » بي بي �صي عربي« فاإن ح�صني بعد 
»تاميل  جامعة  يف  الهند�صة  كلية  من  تخرجه 
نادو نور االإ�صالم« بعد اأداء جيد على مدار فرتة 
مل  بينما  وظائف،  على  زمالوؤه  ح�صل  الدرا�صة، 

تقبل بت�صغيله اأي من �صركات ال�صحن البحري.
»�صاجد«،  اإىل  ا�صمه  تغري  الذي  �صدام،  وقال 
ل�صحيفة »هند�صتان تاميز«، اإن »النا�ص يخ�صون 

توظيفي«.
لدى  تعقيدات  يواجهوا  اأن  يخ�صون  اأنهم  وتابع 
اإىل  �صفره  اإىل  احلاجة  عند  الهجرة  م�صوؤويل 

اخلارج.
هذه  على  التغلب  املمكن  من  اأن  �صدام  وظن 
ورخ�صة  �صفر،  جواز  ي�صتخرج  اأن  بعد  العقبة 
باال�صم  الر�صمية  االأوراق  من  ذلك  وغري  قيادة 

اجلديد.
زالت  ما  بها  يتقدم  التي  التوظيف  طلبات  لكن 
ُتعامل بالقدر نف�صه من الرف�ص، اإذ مل يتمكن بعد 

من احل�صول على ما يثبت ا�صمه اجلديد ر�صميا، 
وهو االأمر الذي قد ي�صتغرق وقتا طويال.

اإىل  ا�صمه  حتول  الذي  الهندي،  �صدام  وينتظر 
من  اخلام�ص  يف  اأخرى  حمكمة  جل�صة  �صاجد، 
اأيار املقبل الإلزام ال�صلطات بتغيري ا�صمه  مايو/ 

يف �صهادات املرحلة الثانوية التي تتطلب اأوراق 
التخرج من اجلامعة تغيريها للتعديل.

و�صبق الأطباء يف لو�ص اأجنلي�ص اأن اأجروا ل�صدام 
ح�صني فح�صا طبيا للتاأكد من اأنه لي�ص الرئي�ص 

العراقي الراحل.
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هي  م�صر،  يف  املقاهي  ليثي:  اأحمد   – القاهرة 
لهم،  جامع  كمكان  لدورها  للنا�ص،  االأول  امللجاأ 
ف�صاًل  االأ�صبوعية،  والعطل  الفراغ  اأوقات  ولق�صاء 
وفئاته  ال�صعب  طبقات  جلميع  ا�صتيعابها  عن 
على  وذلك  وعقائديًا.  واجتماعيًا  فكريًا  املختلفة 
فئات  ت�صم  ما  غالبًا  التي  احلديثة،  املقاهي  عك�ص 
متجان�صة اجتماعيًا، وتكاد تكون من طبقات �صعبية 
خمتلف  بوجود  ت�صمح  االأوىل  كانت  واإن  متقاربة. 
الفئات الرتيادها، فاإن الثانية تغلق بابها دون ذلك.
قد  بع�صها  اأن  حتى  طويل،  تاريخ  م�صر  يف  للمقاهي 
احلوادث  من  الكثري  و�صهد  بل  املئة،  اأعوامه  جتاوز 
عام  تاأ�ص�ص  الذي  مثاًل  ري�ص  فمقهى  التاريخية. 
البلد،  و�صط  حرب  طلعت  �صارع  يف  ويقع   ،1908
كان ملتقى زعماء ثورة 1919، وذلك طبقًا لوثائق 
اأثناء  موؤخًرا  عليها  ُعرث  جل�صات  حما�صر  حتوي 

ترميم املقهى.
فهو  �صهده،  ما  رغم  بتاريخه،  اهتمامه  فقد  املقهى، 
احلرافي�ص«  »�صلة  زعيم  جل�صات  �صهد  الذي  املكان 
اأحمد  اأع�صائها  �صمن  من  وكان  حمفوظ،  جنيب 

مظهر و�صالح جاهني ولوي�ص عو�ص.
�صتيفن  الهندي  االأمريكي،  االجتماع  عامل  وح�صب 
الأنه  املقهى،  يف  اجللو�ص  يحبون  النا�ص  فاإن  زيتلي، 
كالعمل  هو  وال  كالبيت  هو  ال  ثالثا،  مكانا  »يعترب 
الذي يجب اأن يكون ال�صخ�ص فيه اأكرث ر�صمية مما 
كـ«�صتار  مقهى  على  اجللو�ص  لكن  املقهى.  على  يبدو 
بك�ص« يعد �صيئًا �صخيفًا، اإذ ت�صعر فيه باأنك جتل�ص 
عن  يختلف  اأنه  يبدو  ال  لذا  اأي�صًا،  ر�صمي  مكان  يف 
مكاًنا  لنف�صك  جتد  اأن  عليك  وهكذا،  عملك.  مكان 

ثالًثا ت�صعر فيه بالهدوء، ما نحتاجه هو مكان مريح 
باأننا  فيه  ن�صعر  وال  اإليه  نلجاأ  واجتماعي،  واآمن 
ما  وهذا  ثالث«.  مكان  عليه  اأطلق  ما  هذا  خائفون، 

يتوفر يف املقاهي ال�صعبية تقريًبا.
حني كنت ملتحًقا بجامعة القاهرة، ان�صممت الأ�صرة 
التدريبية،  كان هدفها تنظيم الرحالت، والدورات 
وباملقررات  باجلامعة،  اجلدد  الطالب  وتعريف 
للمقاهي  اللجوء  وكان  ا،  اأي�صً درا�صتها  يودون  التي 
ال�صعبية هو احلل االأجنع ال�صتمرار املناق�صات بعد 
الدوام الدرا�صي، وا�صتئناف ما بداأ يف حرم اجلامعة. 
وهكذا، مل يكن اللجوء للمقاهي هدفه العزوف عن 
التي  للن�صاطات  ا�صتمراًرا  كان  ما  بقدر  الدرا�صة 

�صمحت اجلامعة مببا�صرتها.
حتولت املقاهي ال�صعبية يف ال�صنوات االأخرية لت�صم 
حتوال  ا  اأي�صً وال�صباب  الرجال  جانب  اإىل  الفتيات 
لطاملا رغبت الفتيات به. مقهى �صعبي ي�صمح للفتيات 
�صارت  حتى  رخي�صة،  وباأ�صعار  فيه،  باجللو�ص 

الفتيات جزءا رئي�صيا من اأي مقهى �صعبية هناك.
يناير/  25 ثورة  قبل  تتكرر  ظلت  التي  اجلمل  من 
يجل�ص  امل�صري  ال�صباب  اأن   ،2011 الثاين  كانون 
على املقاهي، ال يفكر بالعمل، ويريد من الدولة اأن 
وعدت  التقارير  كتبت  كما  م�صاكله،  جميع  له  حتل 
على  ال�صباب  جلو�ص  ظاهرة  حول  التحقيقات 
املقاهي وهروب الطالب من املدار�ص وجلوءهم بدال 
من ذلك للمقاهي، وكاأن جلو�ص ال�صباب على املقاهي 
ال�صعبية يعد ظاهرة نادرة اأو حدًثا فريًدا، اأو كاأن 
لتعليم  مي�صرة  فر�صة  املدرا�ص  يف  وجدوا  الطالب 
املدار�ص،  من  الهرب  من  مينعهم  الكفاءة،  متو�صط 

ويرفع عن كاهل اآبائهم عبء الدرو�ص اخل�صو�صية. 
على اأن اجلملة التي ما كانت تلبث اأن تتكرر توقفت 
متاًما بعد الثورة، ذلك اأن ال�صباب الذين كان ُي�صخر 
منهم كانوا يتقدمون الثوار، و�صحوا باأرواحهم اآملني 

يف معي�صة كرمية.
البلد،  ال�صعبية التي تقع يف و�صط  ا�صتهرت املقاهي 
وقعت  التي  لالأحداث  االأقرب  املقاهي  باعتبارها 
اإليها  والنا�صطون  ال�صباب  جلاأ  لذا،  الثورة،  فيها 
يعدون  التي  للحمالت  والتخطيط  فيها،  للجلو�ص 

يف  انخرط  قد  معظمهم  اأن  باعتبار  وذلك  اإليها، 
ن�صاطات منظمات للمجتمع املدين، اأو يف اأحزاب كان 

للثورة الف�صل االأول يف ظهورها.
االختالف،  �صماحة  تعرف  مل  امل�صرية  الدولة  لكن 
من  ال�صباب  من  الكثري  اعتقلت  ان  اإال  منها  كان  فما 
اأن تغلق معظم  املقاهي، وتقرر، يف وقت الحق  على 
مقاهي و�صط البلد ال�صهرية بقهاوي البور�صة، ومتنع 

ما اعتربه النا�ص حمال لالألفة واحلميمية.

الر�سمية ع��ن  ب��ع��ي��د  ث��ال��ث«  »م��ك��ان  »ال���ق���ه���اوي«:  ع��ل��ى  م�����س��ر  االأم���وال���س��ب��اب  لنا  دف��ع��وا  ل��و  حتى  ن��ع��ود  ل��ن  االأزه�����ر..  م��ن  ل��ل��ف��رار  االأج��ان��ب  ال��ط��اب  ي��دف��ع  وال��ع��ن��ف  التع�سفية  االع��ت��ق��االت  اآي:  اإي�����س��ت  م��ي��دل   

ح�����س��ني ������س�����دام  ا�����س����م  ح���م���ل���ه  ب�������س���ب���ب  ع����م����ل  ف����ر�����س����ة   40 خ�������س���ر  ه����ن����دي 

تقارير  ن�صرت  ـ  القاهرة 
وثقه  فيديو  مقطع  م�صرية 
اأهايل  مواطنون يظهر قيام 
باجليزة،  في�صل  منطقة 
بتعليق  القاهرة،  جنوب 
النهار  و�صح  يف  طبيب  قاتل 
قبل  وا�صتجوابه  عامود  يف 
ملبا�صرة  ال�صرطة  و�صول 

الواقعة.
برتنح  املواطنون،  وتفاجاأ 
ي�صرخ  وهو  مطعون  رجل 
وهرب،  طعنه  ما  �صخ�صا  اأّن 
حيث  االأهايل،  ليتوافد 
يف  امل�صاب  �صخ�صان  نقل 
امل�صت�صفى،  اإىل  “تاك�صي”  

ال�صحية،  ينقذ  مل  ما  وهو 
بينما  هناك،  تويف  حيث 
للحاق  اآخرون  تفرغ 
مكان  اإىل  وجروه  باملجرم، 
اجلرمية، اإال اأن ال�صرطة – 
ثالث  بها  االت�صال  مت  التي 
�صهود  تاأكيدات  وفق  مرات 
اأتت، فبادروا  – مل تكن قد 

بتعليق املجرم.
الفيديوهات  واأظهرت 
قدميه  من  القاتل  تعليق 
والتجمهر  اإنارة،  عمود  يف 
يف  معه  والتحقيق  حوله 
دوافع جرميته التي ارتكبها 

بغر�ص ال�صرقة.

ال�سرطة اإنارة وي�ستجوبونه قبل و�سول  قاتا يف عمود  يعلقون  اأن��ف��يم�سريون  تنخر  امل�����س��وي��ة  واجل��ث��ث  ال��دم��اء  رائ��ح��ة 

ال�صوريني وحولتهم  اأرهقت  التي  روناك �صيخي: �صنوات من احلرب الدامية 
اإىل اأرقام. جثٌث هنا واأ�صالء هناك ودموع اأم تبكي ولدها املفقود منذ اأعوام 

وتنتظر عودته مع عودة احلياة اإىل �صوريا.
ماذا بعد كل تلك ال�صراعات على هذه البقعة من االأر�ص التي اأ�صبحت رقعة 
للنظام  وموال  ومتطرف  مت�صدد  بني  معتقداتها  بجميع  الأطراف  �صطرجن 
ومعار�ص له. كل االأ�صوات التي تعالت يف بداية هذه احلرب مطالبة باحلرية 

واالإ�صالح ال�صيا�صي اختفت تقريبًا بني معتقل وم�صرد وميت ومفقود.
االأطفال  اأراقب  واأنا  مذهولة  اأقف  بالنازحني  املزدحم  املخيم  ذاك  يف 
واالإرهاق  التعا�صة  حجم  واأ�صت�صعر  املت�صخة  واأيديهم  عيونهم  يف  واأمتعن 
التي  اأعوام  الع�صرة  الطفلة ذات  اأكرث من تلك  يوؤملني  يف وجوههم وال �صيء 
اأجربتها احلرب على اأن ت�صبح اأما لثالثة اأطفال بعد اأن قتل تنظيم »الدولة 
االإ�صالمية« والديها اأمام عينيها. يف تلك اللحظات يراودين حلم العودة اإىل 
الذي  التفجري  بعد  مدينتي  ركام  عن  بعيدا  جراحها  من  تعافت  التي  �صوريا 

دمر حيا باأكمله وخلف ع�صرات اجلرحى والقتلى.
يف �صباح دام اأحلم ب�صوريا امل�صتقبل ورائحة الدماء واجلثث امل�صوية تنخر 
اأنفي وترف�ص م�صاهد املوت مغادرة خميلتي ويبقى االأمل بعودة احلياة اإىل 
مدينة املوت املدينة التي رحل عنها معظم اأهلها تاركني خلفهم بيوتًا خاوية 
ومالأت  ال�صفن  بهم  وغرقت  البحار  ركبوا  هوؤالء،  احلياة.  من  خلت  واأحياًء 
لهم  التي فتحت  االأوروبية  البلدان  بهم احلال يف  وا�صتقر  ال�صواطئ  جثثهم 

اأبوابها وقدمت االأمان الذي ين�صدون.
اأحيائهم  اأزقة  اإىل  بالعودة  ويحلمون  باأوطانهم  معلقة  قلوبهم  تبقى  لكن 
ال  الغرب  حرية  الأن  منه  مفروغ  اأمر  العودة  اأن  معظمهم  ويقول  وقراهم. 
تنا�صبهم ويجب على اأطفالهم اأن يتعلموا ويكربوا يف ظل العادات والتقاليد 
التي تربى عليها اآباوؤهم واأجدادهم اإىل جانب معاناتهم من النظرة الدونية 
املجتمعات  هذه  يف  االندماج  ي�صتطيعون  ال  حيث  الغرب  بها  يعاملهم  التي 
وي�صعب على الكثريين منهم تعلم لغة البلد التي طلب اللجوء فيها كل هذه 
ويحلم  وعزلة  غربة  يف  يعي�ص  ال�صوري  املواطن  جتعل  وغريها  االأ�صباب 

بالعودة فمتى تنتهي احلرب وتلتئم اجلراح؟

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

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غر م�سوؤولني عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا



 ول��ي��د ج��ن��ب��اط ي�����س��ل��م جن��ل��ه ت��ي��م��ور زع��ام��ة
الفل�سطينية ال��ك��وف��ي��ة  وي��ل��ب�����س��ه  ال������دروز 

بريوت :
وليد  الدميقراطي  اللقاء  رئي�ص  الب�ص  جنبالط،  كمال  ال�صت�صهاد  االأربعني  الذكرى  يف 
جنله  جنبالط  وخاطب   املختارة   دار  وكوفية   الزعامة  عباءة   تيمور  جنله  جنبالط 
الزعيم اجلديد للدروز  اأمام ح�صد من احل�صور يف املختارة قائاًل: “بف�صل اإخال�صكم قدنا 
املواجهات وبالعزمية قدمنا ال�صهيد تلو ال�صهيد، وبف�صل احرتامكم  يل بقي احلزب واحدًا 
40 عاما حمطات نا�صعة البيا�ص ال خجل منها وال تردد. كان قدري  موحدًا. على مدى 
ان احمل على كتفي عباءة ملطخة بدم ال�صهيد كمال جنبالط واالبرياء اللذين �صقطوا 
�صفري  بطر�ص  ن�صراهلل  البطريرك  يد  على  اجلبل  م�صاحلة  اأتت  امل�صوؤوم.  اليوم  ذلك  يف 

لنطوي املرحلة.”
 واأ�صاف جنبالط متّوجهًا اىل جنله تيمور بالقول ” “لذا يا تيمور �صر رافع الراأ�ص، واحمل 
تراث جدك الكبري كمال جنبالط، وا�صهر عاليا كوفية فل�صطني العربية املحتلة، كوفية 
كوفية  كانوا،  ايا  ال�صرائيل  املقاومني  كوفية  والثوار،  االحرار  كوفية  التقدمية،  لبنان 
امل�صاحلة واحلوار، كوفية التوا�صع والكرم، كوفية دار املختارة. واح�صن ا�صالن بيمينك 
وعانق داليا ب�صمالك وعند قدوم ال�صاعة ادفنوا امواتكم وانه�صوا، و�صريوا قدما فاحلياة 

انت�صار لالقوياء يف نفو�صهم ال لل�صعفاء”.
اإياه الزعامة.وكان من بني احل�صور  الفل�صطينية، م�صّلمًا  الكوفية   األب�ص تيمور   ومن ثّم 

رئي�ص جمل�ص الوزراء �صعد احلريري الذي كان ي�صع اأي�صًا الكوفية الفل�صطينية.

بالد  كاأ�صعد  الدمنارك  حمل  الرنويج  حلت 
العامل يف تقرير ن�صر االثنني، ودعا الدول اإىل 
لزيادة  وامل�صاواة  االجتماعي  االأمان  تعزيز 

رفاهية مواطنيها.
 2017 لعام  لل�صعادة  العاملي  للتقرير  ووفقا 
امل�صتدامة،  التنمية  حلول  �صبكة  عن  ال�صادر 
وهي مبادرة اأطلقتها االأمم املتحدة يف 2012، 

فاإن الدول اال�صكندنافية هي االأ�صعد.
اإفريقيا  دول  اأن  اإىل  اأي�صا  التقرير  واأ�صار 
جنوب ال�صحراء و�صوريا و اليمن هي االأتع�ص 
155 دولة �صملها التقرير ال�صنوي  حاليا بني 

اخلام�ص الذي اأعلن يف االأمم املتحدة.
احلرب يف �صوريا خلفت اآثارا مدمرة

و  اأي�صلندا  و  الدمنارك  جاءت  الرنويج  وبعد 
ونيوزيلندا  وكندا  وهولندا  فنلندا  و  �صوي�صرا 
واأ�صرتاليا وال�صويد يف املراكز الع�صرة االأوىل 

يف الرتتيب.
وغينيا  وليبرييا  ال�صودان  جنوب  واحتلت 
وتوغو ورواندا وتنزانيا وبوروندي وجمهورية 

اأفريقيا الو�صطى يف املراكز االأخرية.
الرابع  للمركز  الواليات_املتحدة  وتراجعت 
هو  ذلك  يف  ال�صبب  اإن  �صاك�ص  وقال  ع�صر. 
اأن  واأ�صاف  والثقة.  امل�صاواة  وانعدام  الف�صاد 
اإدارة  حتاول  التي  االقت�صادية  االإجراءات 
اتخاذها  ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص 

�صتجعل االأمور اأ�صواأ.
جنوب ال�صودان من بني الدول االأقل �صعادة

ن�صيب  وهي:  عوامل   6 اإىل  الرتتيب  وي�صتند 
ومتو�صط  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  الفرد 
العمر، واحلرية و�صخاء الدولة مع مواطنيها، 
يف  الف�صاد  وغياب  االجتماعي،  والدعم 

احلكومات اأو االأعمال.

وقال جيفري �صاك�ص مدير ال�صبكة وامل�صت�صار 
اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة يف مقابلة، 
يوجد  التي  تلك  هي  ال�صعيدة  “الدول  اإن 
ملقايي�صه  وفقا  الرخاء،  بني  �صحي  توازن  بها 
املال االجتماعي، مما يعني  وراأ�ص  التقليدية، 
وتراجع  املجتمع  يف  الثقة  من  عالية  درجة 

انعدام امل�صاواة والثقة يف احلكومة”.
اأداة  توفري  اإىل  يهدف  التقرير  اأن  واأ�صاف 
جديدة للحكومات وال�صركات واملجتمع املدين 
اأف�صل  طريقة  اإيجاد  يف  بالدهم  مل�صاعدة 

للرفاهية.
واأو�صح اأنه يود اأن حتذو كل دول العامل حذو 
من  وغريها  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

الدول التي عينت وزيرا لل�صعادة.
وتابع: “اأريد من احلكومات قيا�صها )ال�صعادة( 

ومناق�صتها وحتليلها وفهم اأ�صباب الرتاجع .
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ـــا! ـــه ـــش ـــ� ـــع واأت الــــــعــــــامل..  دول  ــــد  ــــع ــــش اأ� هــــــذه 

زيوريخ – رويرتز: �صيلتقي ريال مدريد حامل 
ال�صابق  مدربه  مع  اأوروبا  اأبطال  دوري  لقب 
الأرفع  الثمانية  دور  قرعة  اأوقعته  بعدما 
ميونيخ  بايرن  مواجهة  يف  االأندية  بطوالت 

االأملاين الذي يدربه كارلو اأن�صيلوتي.
وقاد اأن�صيلوتي الريال للقبه العا�صر يف دوري 
بالبايرن  اأحلق  بعدما   2014 عام  االأبطال 
-4�صفر  اأر�صه  على  اأوروبية  هزمية  اأثقل 
النهائي.  قبل  اإياب  يف  اأرينا«  »اليانز  يف 
بر�صلونة  بني  مواجهة  عن  القرعة  واأ�صفرت 
يف  اإيطاليا  بطل  ويوفنتو�ص  ا�صبانيا  بطل 
الفريق  ح�صمه  الذي   2015 لنهائي  اإعادة 
البطولة  مفاجاأة  و�صيلتقي   .1-3 اال�صباين 
اأتلتيكو مدريد و�صيف  لي�صرت بطل انكلرتا مع 
والذي  موا�صم  ثالثة  اآخر  يف  مرتني  البطل 
�صيميوين.  دييغو  االأرجنتيني  املدرب  يقوده 
»في�صنتي  ملعب  على  الذهاب  مباراة  و�صتقام 
كالديرون« حيث مل يفز اأي فريق اإنكليزي من 
قبل. واأوقعت القرعة اأي�صا برو�صيا دورمتوند 
الذي  الفرن�صي  موناكو  مواجهة  يف  االأملاين 
اأخرج مان�ص�صرت �صيتي االنكليزي يف دور ال�صتة 

ع�صر.
والبايرن  الريال  بني  الذهاب  مباراة  و�صتقام 
يف جتدد للمواجهة بني اثنني من اأعرق الفرق 
يف  مرات  ع�صر  الفريقان  والتقى  االوروبية. 
اأدوار خروج املغلوب وجنح كل فريق يف العبور 
اإىل الدور التايل خم�ص مرات. وتاأهل الريال 
بينما  ن�صخ،  �صت  اآخر  يف  النهائي  قبل  للدور 
بلغ البايرن هذه املرحلة يف اآخر خم�ص ن�صخ. 
 ،1976 يف  بينهما  االأوىل  املواجهة  وكانت 

الريال  العب  مارتينيز  روبرتو  ك�صر  وحينها 
التحام  اأثناء  ماير  �صيب  البايرن  حار�ص  اأنف 
ملعب  الأر�ص  امل�صجعني  اأحد  نزل  كما  بينهما، 
ايريك  النم�صاوي  احلكم  وهاجم  »برنابيو« 
مولر.  جريد  االأملاين  الفريق  ومهاجم  لينياير 
�صتكون  الريال  »مواجهة  اأن�صيلوتي:  وقال 
خا�صة يل. �صتكون مواجهة مثرية حقا. منلك 
هذا  باللقب  الفوز  ونريد  الثقة  من  الكثري 
هزمية  على  القدرة  منلك  اأننا  اأعتقد  املو�صم. 
ا�صافة  رائعني  العبني  ميلكون  لكنهم  الريال. 
مباراة  يوفنتو�ص  و�صي�صت�صيف  مميز.«  ملدرب 
مباراة  �صت�صهد  فيما  بر�صلونة،  اأمام  الذهاب 
االإياب عودة املدافع داين الفي�ص لـ«كامب نو« 

حيث خا�ص الدويل الربازيلي 247 مباراة يف 
فات�صكه  يواكيم  هانز  و�صعر  �صنوات.  ثماين 
لتجنب  باالرتياح  دورمتوند  برو�صيا  رئي�ص 
مواجهة مناف�صه املحلي بايرن ميونيخ. وقال: 
واأعتقد  البايرن  مواجهة  جتنب  نريد  »كنا 
اأنهم اأرادوا ال�صيء ذاته. ومن هذا املنطق فهي 
راأيت مباراة موناكو ومان�ص�صرت  قرعة جيدة. 
اأهداف  بفارق  يتفوقون  اأنهم  واأدرك  �صيتي 
اإنها  املحلي.  بالدوري  هدفا   58 يبلغ  هائل 
البطولة  من  امل�صتوى  هذا  يف  �صعبة.  مباراة 
على  الذهاب  لقاء  �صتخو�ص  كنت  اإذا  يهم  ال 

ملعبك.«

 23 غريفن  بليك  اأحرز  رويرتز:   – وا�صنطن 
نقطة و�صيطر على ثماين كرات مرتدة خالل 
لو�ص  ليفوز  املباراة،  اأرباع  ثالثة  يف  م�صاركته 
اأجنلي�ص كليربز على �صيفه كليفالند كافالريز 

حامل اللقب 108-78 يف للمحرتفني.
ثالث  بعد  لكليربز  الكبري  الفوز  هذا  وجاء 
مقابل  له   41 االنت�صار  وهو  متتالية،  هزائم 
29 هزمية يف املو�صم احلايل. واأ�صاف داندريه 
�صيطر  كما  الفائز  للفريق  نقطة   13 جوردان 
17 كرة مرتدة، بينما �صاهم زميله جيه  على 
لفريقهما   55 رقم  الفوز  يف  ريديك  جيه 
)مقابل 14 هزمية( باإحراز 16 نقطة. ولعب 
كافالريز املباراة بدون جنومه ليربون جيم�ص 
قرر  اأن  بعد  الف  وكيفن  ايرفينغ  وكايري 
املدرب تريون لو اإراحتهم. ومن املتوقع اأن يعود 
لو�ص  مواجهة  يف  لفريقهم  الثالثة  الالعبون 
�صتيفن  العبه  تاألق  وبف�صل  ليكرز.  اجنلي�ص 

�صتيت  غولدن  فاز  نقطة   28 واإحرازه  كاري 
ميلووكي  �صيفه  على  البطل  و�صيف  واريورز 
باك�ص 117-92. وفاز اأوكالهوما �صيتي ثاندر 

وفاز   94-110 كينغز  �صكرامنتو  �صيفه  على 
بورتالند تريل بليزرز خارج ملعبه على اأتالنتا 

هوك�ص 97-113.

جنم  قطع  اأ:  ب  د   – )كاليفورنيا(  ويلز  اإنديان 
التن�ص ال�صوي�صري املخ�صرم روجيه فيدرر امل�صنف 
نحو  جديدة  خطوة  �صابقا  العامل  على  االأول 
ويلز  اإنديان  بطولة  يف  اخلام�ص  بلقبه  التتويج 
 1/6 �صوك  االأمريكي جاك  بتغلبه على  لالأ�صاتذة 
ليمنح  للبطولة  الذهبي  املربع  يف   )4/7( و6/7 

البطولة نهائيا �صوي�صريا خال�صا.
يف  موعدا  للبطولة  التا�صع  امل�صنف  فيدرر  و�صرب 
الذي  فافرينكا  �صتاني�صال�ص  مواطنه  مع  النهائي 
اأنهى مغامرة مناف�صه االأ�صباين بابلو كارينو بو�صتا 
واأطاح به من البطولة بالتغلب عليه 3/6 و2/6 يف 
الدور قبل النهائي. وهذه املرة الثانية التي يلتقي 
اإحدى  نهائي  يف  فافرينكا  ومواطنه  فيدرر  فيها 
التن�ص. ويطمح  العاملية ملحرتيف  الرابطة  بطوالت 
النهائية  املباراة  يف  الفوز  اإىل  عاما(   35( فيدرر 
باإنديان  م�صاركاته  تاريخ  يف  اخلام�ص  بلقبه  ليتوج 

ويلز. و�صبق لفيدرر اأن التقى مواطنه فافرينكا يف 
22 مباراة �صابقة، وكان الفوز من ن�صيب فيدرر يف 
19 منها، لكن النهائي الوحيد ال�صابق بينهما كان يف 
بطولة مونت كارلو لالأ�صاتذة وكان الفوز من ن�صيب 
فافرينكا. وتاأهل فافرينكا امل�صنف الثالث للبطولة 
دقيقة   64 ا�صتغرق  بعدما  النهائية  املباراة  اإىل 

للبطولة   21 امل�صنف  بو�صتا  على  للتغلب  فقط 
والذي خا�ص فعاليات املربع الذهبي للمرة االأوىل 
يف تاريخ م�صاركاته ببطوالت االأ�صاتذة ذات االألف 
البطولة  بلقب  للفوز  فافرينكا  ويتطلع  نقطة. 
يف  لقبه  بعد  البطوالت  هذه  يف  له  الثاين  ليكون 
.ومني   2014 عام  لالأ�صاتذة  كارلو  مونت  بطولة 
مواجهة   15 يف  ع�صرة  اخلام�صة  بهزميته  بو�صتا 
االأوىل  الع�صرة  املراكز  يف  امل�صنفني  الالعبني  مع 
اأي �صعوبة  فافرينكا  العاملي. ومل يجد  بالت�صنيف 
يف التغلب على بو�صتا )25 عاما( الذي مل ي�صكل اأي 
خطورة على مدار املباراة. وحقق فافرينكا، الفائز 
االأربع  �صالم«  »غراند  بطوالت  يف  األقاب  بثالثة 
الكربى، انت�صاره الثاين ع�صر مقابل ثالث هزائم يف 
على  اأ�صبح  كما  املو�صم،  هذا  خا�صها  التي  املباريات 
يف  ال�صابع  بلقبه  التتويج  من  واحدة  خطوة  بعد 

م�صريته الريا�صية حتى االآن.

والبايرن… ال�������س���اب���ق  م�����درب�����ه  ي�����واج�����ه  م�����دري�����د   ري��������ال 
اأت��ل��ت��ي��ك��و م����ع  ول��ي�����س��رت  بر�سلونة…  ي�����س��ط��دم  وي���وف���ن���ت���و����س 

خال�س �سوي�سري  نهائي  يف  فافرينكا  مع  موعدا  وي�سرب  �سوك  عناد  يقهر  فيدرر 

كافالرز البطل  ي�سحق  كليرز 

ب��اجل��زائ��ري تطيح  ح��ي��ات��و   ان��ت��ك��ا���س��ة 
للكاف! التنفيذي  املكتب  خ��ارج  روراوة 

خ�صر  اأ:  ب  د   – اجلزائر 
اجلزائري حممد روراوة، مقعده 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  يف 
)كاف(  القدم  لكرة  االأفريقي 
رئي�ص  لقجع،  فوزي  ل�صالح 
االحتاد املغربي، خالل اجلمعية 
بالعا�صمة  للكاف  العمومية 

االأثيوبية اأدي�ص اأبابا.
وظل روراوة حمافظا على من�صبه يف االحتاد االأفريقي منذ 2004، وهو 
الذي اأهله للو�صول اإىل االحتاد الدويل للعبة )فيفا(، ورئا�صة عدة جلان 
لقجع  للمغربي  �صوتا   41 مقابل  اأ�صوات  �صبعة  على  روراوة  وح�صل  به. 
اأن  �صكل مفاجاأة على اعتبار  ما  ال�صمال، وهو  انتخابات ممثل منطقة  يف 
على  ردًا  عاليا،  اجلزائرية  الراية  حمل  مبوا�صلة  تعهد  نف�صه  روراوة 
االنتقادات الالذعة التي طالته بعد خروج املنتخب اجلزائري من الدور 
االأول الأمم اأفريقيا التي ا�صت�صافتها الغابون مطلع العام احلايل، وت�صببت 
عي�صى  الكامريوين  انتكا�صة  اأن  يبدو  لكن  بالده.  احتاد  عن  رحيله  يف 
االأفريقي  لرئا�صة االحتاد  الزعامة، وخ�صارته  29 عاما من  حياتو بعد 
ل�صالح اأحمد اأحمد من مدغ�صقر، اأطاح برئي�ص االحتاد اجلزائري ال�صابق 
املكتب  اأع�صاء  بني  من  الوحيد  روراوة  يكن  ومل  التنفيذي.  املكتب  خارج 
لالنتخابات  تقدموا  من  فاأغلب  مهزوما،  خرج  الذي  ال�صابق  التنفيذي 
فقدوا منا�صبهم الأع�صاء جدد، م�صتفيدين بال �صك من رياح التغيري التي 
اأتى بها الرئي�ص اجلديد للكاف. ومل يعلن روراوة موقفه من ال�صراع بني 
حياتو واأحمد، يف حني كان يعتقد البع�ص، وبينهم اأحمد اأحمد، اأن هذا 
املوقف مبثابة اإعالن والء حلياتو. ف�صال عن اأنه قام بحملته االنتخابية 
الذي  املغربي  مناف�صه  بخالف  �صريح،  حكومي  دعم  اأي  غياب  يف  وحيدا 
ا�صتفاد من دعم ال حمدود من كبار امل�صوؤولني يف بالده. وزار اأحمد املغرب 
يف  زارها  التي  باجلزائر  يحل  مل  حني  يف  احتاده،  دعم  عن  بحثا  موؤخرا 
2014 ب�صفته وزيرا ملوارد ال�صيد يف حكومة بالده مدغ�صقر. ولي�ص من 
عادة روراوة املعروف عنه الذكاء والدهاء يف مراوغة مناف�صيه، الدخول 
يف »معارك« يعلم اأنه ال ميلك حظوظا للفوز بها، لكن يبدو اأن �صوء الطالع 
الذي طارده يف اجلزائر الحقه حتى يف اأثيوبيا. والذين يعرفون روراوة 
»املحفوظة«  مكانته  اإىل  فاإ�صافة  ب�صهولة،  ي�صت�صلم  لن  اأنه  قالوا  جيدا، 
قطر  من  »جدي«  عر�ص  قبول  يف  يفكر  القدم،  لكرة  العربي  باالحتاد 

لرتاأ�ص جلنة تنظيم نهائيات كا�ص العامل 2022.

الإقامة م�ستعد  اجل��دي��د  ال��ك��اف   رئي�س 
اأع����وام!  4 ك��ل  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ك��اأ���س 

اجلديد  الرئي�ص  اأحمد  اأحمد  املدغ�صقري  اأكد  اأ:  ب  د   – اأبابا  اأدي�ص 
يف  واملناق�صة،  للحوار  م�صتعد  اأنه  )كاف(  القدم  لكرة  االأفريقي  لالحتاد 
ما يتعلق باإمكانية اإقامة كاأ�ص االأمم االأفريقية كل اأربعة اأعوام بدال من 

اإقامتها ب�صكلها احلايل كل عامني.
انتخابه  عقب  اأحمد،  اأحمد  عقده  �صحايف  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
اجتماع  خالل  حياتو  عي�صى  الكامريوين  �صلفه  ح�صاب  على  للكاف  رئي�صا 
وقال:  اأبابا.  اأدي�ص  االأثيوبية  بالعا�صمة  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
»كرة  اإن  واأو�صح  طبيعيا«.  اأمرا  تبدو  ال�صلطة  تبديل  عملية  اأن  »اأعتقد 
بالقارة  الدميقراطية  طليعة  يف  اأننا  اأخرى  مرة  تثبت  االأفريقية  القدم 
اأوروبا  قارة  من  �صيواجهها  التي  ال�صغوط  حول  �صوؤاله  وعند  ال�صمراء«. 
باإقامة بطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية كل اأربعة اأعوام، رد اأحمد قائال: 
»اأنا م�صتعد للحوار واملناق�صة، لكن لدينا اأمور حدثت بالفعل… �صندعو 
وطالب  معهم«.  امل�صائل  من  العديد  ملناق�صة  اأفريقيا  يف  ال�صفوة  العبي 
االأمم  كاأ�ص  اإقامة  ب�صرورة  اأوروبا  يف  القدم  كرة  م�صوؤويل  من  العديد 
االأفريقية كل اأربعة اأعوام مثل كاأ�ص اأمم اأوروبا واآ�صيا، وهو ما كان حياتو 
 34 اأحمد على  رئا�صته االحتاد االأفريقي. وح�صل  يرف�صه ب�صدة خالل 
حلياتو،  �صوتا   20 مقابل  للكاف،  العمومية  اجلمعية  اأع�صاء  من  �صوتا 

ليخلف مناف�صه الكامريوين يف رئا�صة االحتاد االأفريقي.



العربي  الــعــامل  الــرقــمــي يف  ـــن  االأم مــوقــع  قــدم 
الن�صائح  مــن  جمــمــوعــة   ”Cyber-arabs  ”
حظر  وبريطانيا  اأمــريــكــا  قــرار  بعد  للم�صافرين 
احلوا�صيب املحمولة واللوحية على رحالت �صركات 
�صمال  و  ــط  ــص االأو� ال�صرق  مــن  الــقــادمــة  الــطــريان 

اأفريقيا.
االلكرتونية  املخاطر  ن�صائحه  يف  املوقع  وعــدد 
تلك  ــدت  ــواج ت اذا  تقع  ان  ميكن  الــتــي  واملــاديــة 

االجهزة مع االأمتعة.. وجاءت على النحو التايل..
فقط  لي�ص   ( املحلية  ال�صلطات  ت�صتطيع   –١
املتحدة  الــواليــات  و  املتحدة  اململكة  يف  ال�صلطات 
علم  دون  من  االأجهزة  هذه  بتفتي�ص  االأمريكية( 

اأ�صحابها .
اأدوات  تثبيت  املحلية  ال�صلطات  ت�صتطيع   –٢
و   software ورقـــابـــة  جتــ�ــصــ�ــص  ــات  ــي ــرجم ب و 
هذه  اأ�صحاب  على  جت�ص�ص  و  تراقب   hardware

االأجهزة من دون علمهم .
٣– �صرقة االأجهزة اأثناء التنقل بني املطارات .

٤– �صياع االأجهزة ب�صبب التنقل يف املطارات .
اأجــل  مــن  التالية  الن�صائح  املــوقــع  قــدم  لــهــذا 

حمايتك و حماية املعلومات التي يف اأجهزتكم :
ن�صائح قبل ال�صفر :

لديك عدة خيارات : حمل االجهزة معك – حمل 
فقط املعلومات التي حتتاجها ب�صكل �صروري – عدم 

حمل املعلومات او االجهزة .
حمل االجهزة معك:

١– جلب اأجهزة – الهاتف املحمول و احلا�صوب – 
نظيفة و ال حتتوي على معلومات.

)مــ�ــصــفــر  ــاة  ــم ــع م ــومــاتــك  ــل مــع ان  ـــد  ـــاأك ت  –٢
 VeraCrypt باأ�صتخدام تطبيق ) Encrypted
الوندوز  نظام  يف   BitLocker ا�صتخدام  اي�صا  و 
Mac يف نظام املالك FileVault و Windows
٣– تاأكد باأن عندما يتم فتح اأمتعتك / حقيبتك 
�صريط  و�صع  طريق  عن  بذلك  تعلم  �صوف   Bag
كذلك  و  االأمــتــعــة  داخـــل  اأو  اجلــهــاز  عــلــى  ال�ــصــق 
 Nail االأظافر  طالء  من  خمتلفة  األــوان  ا�صتخدام 
باأمتعتك/  العبث  مت  اإذا  معرفة  اأجل  من   Polish

. Bag بحقيبتك
با�صتخدام  اأمتعتك/حقيبتك  اأقفال   : مالحظة 
القفل lock لن مينع ال�صلطات من العبث باحلقيبة 

او االمتعة
حمل فقط املعلومات التي حتتاجها ب�صكل �صروري 

:
اأو   USB يف  معلوماتك  و�ــصــع  بــاالإمــكــان   –١
)ت�صفريهم  تعميتهم  بعملية  القيام  و   SD card
VeraCrypt با�صتخدام تطبيق ) Encrypted
 USB ٢– عندما ترغب يف فتح امللفات املعماة يف
و   Tails نظام  ا�صتخدام  باالإمكان   SD card اأو 
ي�صمح لك هذا النظام بفتح امللفات على جميع اأجهزة 

احلوا�صيب من دون اأن يتم التج�ص�ص على ملفاتك.
عدم حمل املعلومات اأو االأجهزة :

١– باالإمكان و�صع معلوماتك وملفاتك ال�صخ�صية 
ال�صحابي  التخزين  خدمات  توفر  التي  املواقع  يف 
هذه  تعمي  اأن  تاأكد  لكن  و   cloud storage
 )  Encrypted ت�صفر   ( تخزينها  قبل  املعلومات 
املواقع  هذه  الن   VeraCrypt تطبيق  با�صتخدام 

قد تتعاون مع ال�صلطات املحلية.
و  معلوماتك  ا�ــصــتــخــدام  يف  تــرغــب  ٢–عندما 
خدمات  يف  تخزينها  مت  التي  ال�صخ�صية  ملفاتك 
االإمكان   cloud storage ال�صحابي  التخزين 

ا�صتخدام نظام Tails و ي�صمح لك هذا النظام بفتح 
امللفات على جميع اأجهزة احلوا�صيب من دون اأن يتم 

التج�ص�ص على ملفاتك.
 ن�صائح بعد ال�صفر :

الواليات  اأو  املتحدة  اململكة  اإىل  ت�صل  عندما 
من  تاأكد  املطار  مغادرة  قبل   ، االأمريكية  املتحدة 

االآتي :
-1 تاأكد باأن االأمتعة اأو احلقيبة مل يتم فتحهم 
احلقائب  اأو  االأمتعة  تنقل  اأثناء  و  علمك  دون  من 

بني املطارات .
يف  بك  اخلا�صة  االأغرا�ص  جميع  اأن  تاأكد   2-
اأو العبث  اأو االأمتعة و اأن مل يتم �صرقتهم  احلقيبة 

بهم .
حتتوي  ال  االمتعة  او  احلقيبة  باأن  التاأكد   3-

على اأجهزة مراقبة او جت�ص�ص.
االأجهزة  خ�صو�صا  و  االأغرا�ص  �صرقة  حالة  يف 

املحمولة :
عن  املطار  يف  االأمنية  ال�صلطات  باإبالغ  قم   1-

حادثة ال�صرقة .
قمت  ــي  ــت ال الـــطـــريان  �ــصــركــة  اإبــــالغ  قــم   2-

باأ�صتخدامها عن هذه احلادثة .
يف حالة العبث مبحتويات االمتعة او احلقيبة و 

خ�صو�صا االأجهزة املحمولة:
متاما  التوقف   : االأجهزة  با�صتخدام  تقم  ال   1-
اأن  يجب  ال  و  املحمولة  االأجــهــزة  ا�صتخدام  عــن 

تت�صل باالأنرتنت .
 ، عنك  بعيدة  املحمولة  االأجهزة  هذه  اأجعل   2-
منها  الغر�ص  التج�ص�ص  و  التن�صت  اأدوات  بع�ص  الن 
حميط  يف  حتــدث  التي  املــحــادثــات  اإىل  اال�صتماع 
املكان الذي تتواجد فيه و لي�ص بال�صرورة التن�صت 
اجلهاز  يف  حتدث  التي  املحادثات  على  التج�ص�ص  و 

نف�صه .
تثق  التي  الرقمي  االأمن  خرباء  باأحد  ات�صل   3-
 Cyber يف  امل�صاعدة  فريق  اىل  ات�صل  او  فيهم 
ب�صكل  امل�صاعدة  يقدمون  �صوف  الذين  و   Arabs

عاجل.

تيلر�صون،  ريك�ص  االأمــريكــي،  اخلارجية  وزيــر  اأ�صدر 
توجيهات اإىل البعثات الدبلوما�صية االأمريكية بتحديد 
“املجموعات ال�صكانية التي يوجد ما ي�صتدعي اإخ�صاعها 
املتقدمني  عن  التحريات  وت�صديد  التدقيق”،  لزيادة 
لطلبات احل�صول على تاأ�صرية من اأفراد هذه املجموعات، 

وفقًا لربقيات دبلوما�صية اطلعت عليها وكالة رويرتز.
على  للح�صابات  اإلزامي  “بفح�ص  تيلر�صون  اأمر  كما 
بطلبات  املتقدمني  جلميع  االجتماعي”  التوا�صل  مواقع 
ي�صيطر  ـــصٍ  اأرا� يف  وقــت  اأي  يف  ـــدوا  ُوِج ممــن  التاأ�صرية 
م�صوؤولون  وو�صف  االإ�صالمية”.  “الدولة  تنظيم  عليها 
على  تنطوي  باأنها  االإجــراءات  هذه  �صابقون  اأمريكيون 
عمل مكثف و�صتو�ّصع نطاق مثل هذا الفح�ص ب�صكل كبري.
مواقع  يف  التدقيق  ال�صابقني  امل�صوؤولني  اأحد  واعترب 
امل�صوؤولون  بها  يقوم  مــا  ـــادرًا  ن االجتماعي،  التوا�صل 

القن�صليون.
تيلر�صون على  اأ�صدرها  اأو مذكرات  4 برقيات  وتقدم 
كيفية  اإىل  معمقة  نظرة  املا�صيني،  االأ�صبوعني  مــدى 
دونالد  الرئي�ص  و�صفه  ما  االأمريكية  احلكومة  تطبيق 
يدخلون  الذين  لالأجانب  �صارم”  “تدقيق  باأّنه  ترامب 
اأثناء  يف  قدمه  رئي�صي  وعــد  وهــو  املتحدة،  الــواليــات 

حملته االنتخابية.
واللوج�صتية  االإدارية  املعوقات  الربقيات  تعك�ص  كما 

التي يواجهها البيت االأبي�ص يف تطبيق روؤيته االأمنية.
وت�صمنت املذكرات -التي مل تن�صر من قبل- تعليمات 

يف  ترامب  اأ�صدره  الذي  املعدل  التنفيذي  االأمر  لتطبيق 
6 دول  ال�صاد�ص من مار�ص/اآذار ومينع مبوجبه مواطني 
باالإ�صافة  موؤقتًا،  البالد  دخول  من  م�صلمة  غالبية  ذات 
اإىل جميع الالجئني، اإىل جانب مذكرة متزامنة تفو�ص 
املتقدمني بطلب  التحريات عن  القن�صليات تو�صيع نطاق 

التاأ�صريات.
البعثات  التي تدفقت على  الربقيات  وت�صمنت موجة 
جديدة  �صارمة  ــادات  ــص اإر� االأمــريكــيــة،  الدبلوما�صية 
ثم  االأمريكية،  للتاأ�صريات  املتقدمني  طلبات  يف  للتدقيق 
التي  الق�صائية  االأحكام  مع  متا�صيًا  منها؛  عدد  �صحب 

طعنت يف املبادئ اجلوهرية الأمر ترامب التنفيذي.
اآخر برقية -اطلعت عليها رويرتز و�صدرت يف  وتبقي 
17 مار�ص- على توجيهات اإىل روؤ�صاء االأق�صام القن�صلية 
مل�صوؤويل  عمل  جمموعات  بعقد  االأمريكية  بال�صفارات 
حتدد  معايري  قائمة  “لو�صع  واملخابرات؛  القانون  اإنفاذ 
تقدمهم  عند  متزايدًا  تدقيقًا  ت�صتلزم  التي  املجموعات 

بطلبات التاأ�صرية”.
اإخ�صاع  يتعني  مار�ص،   17 يف  ال�صادرة  للربقية  ووفقًا 
هذه  �صمن  ي�صنفون  ممن  التاأ�صرية،  بطلبات  املتقدمني 

املجموعات، لتحريات اأمنية على م�صتويات اأعلى.
ونقاًل عن م�صادر مطلعة على الربقيات، فاإن موا�صفات 
هذه املجموعات �صتختلف على االأرجح من بلد اإىل اآخر؛ 
اإذ اإن املذكرة املوؤرخة يف 17 مار�ص ال تن�ص �صراحة على 

التن�صيق بني ال�صفارات.

االأجانب  يخ�ص  فيما  التدقيق  زيادة  ترامب  واعترب 
�صروريًا حلماية البالد من هجمات اإرهابية.

الت�صنيف على اأ�صا�ص اجلن�صية
هذه  اإن  الهجرة،  جمال  يف  ونا�صطون  حمامون  وقــال 
بطلبات  املتقدمني  ت�صنيف  اإىل  �صتوؤدي  االإر�ـــصـــادات 
مدى  ولي�ص  والــديــن،  اجلن�صية  اأ�صا�ص  على  التاأ�صرية 

التهديد الذي ميثلونه للواليات املتحدة.
الهجرة  جمــال  يف  حمــاٍم  وهــو  جري�صون،  جــاي  وقــال 
ي�صملها  دول  من  زبائنه  من  الكثري  ينحدر  الذي  ب�صياتل 
االأق�صام  “معظم  اإن  ترامب،  اأ�صدره  الذي  ال�صفر  حظر 
م�صائل  يف  تدقق  جمموعات  بالفعل  لديها  القن�صلية 

االأمن واالحتيال”.
اللغة )امل�صتخدمة يف هذه  “ما تفعله  واأ�صاف قائاًل: 
املذكرات( فعليًا، هو منح االأق�صام القن�صلية اإذنًا للرتاجع 
تطويرها  يف  �صنوات  ق�صت  التي  الرتكيز  عوامل  عن 
كبرية  مبجموعات  املتعلق  البحث  وتو�صيع  ومراجعتها 

على اأ�صا�ص عوامل فظة مثل اجلن�صية والدين”.
وقالت فرجينيا اإليوت املتحدثة با�صم مكتب ال�صوؤون 
القن�صلية يف اخلارجية االأمريكية، اإن الوزارة تعمل على 
تنفيذ مذكرة ترامب الرئا�صية “وفقًا لبنودها وبطريقة 
منظمة، وهي متتثل لكل االأوامر الق�صائية ذات ال�صلة؛ 

بغية تعزيز اأمن ال�صعب االأمريكي واأمانه”.
التعقيب على  وامتنع م�صوؤولون بوزارة اخلارجية عن 

تفا�صيل الربقيات واعتربوها ات�صاالت داخلية.

يتعني  تيلر�صون،  اأ�صدرها  التي  التوجيهات  بني  ومن 
طرح جمموعة خا�صة من االأ�صئلة على املتقدمني بطلبات 
وال�صومال  وليبيا  اإيـــران  من  التاأ�صرية  على  احل�صول 
وال�صودان و�صوريا واليمن، وهي البلدان التي �صملها االأمر 
مار�ص،  من  ال�صاد�ص  يف  ترامب  اأ�صدره  الذي  التنفيذي 
ف�صاًل عن اأفراد املجموعات التي ُت�صنف على اأنها ت�صكل 

خطرًا اأمنيًا.
وت�صمل االأ�صئلة اال�صتعالم عن االأماكن التي عا�ص فيها 
املتقدمون بطلب التاأ�صرية اأو �صافروا اإليها اأو عملوا فيها 
�صيتعني  كما  ال�صابقة.  االأعوام اخلم�صة ع�صر  على مدى 
�صفرهم  جـــوازات  اأرقـــام  تقدمي  الطلبات  مقدمي  على 
بريدهم  وعناوين  هواتفهم  اأرقـــام  وجميع  ال�صابقة 
االإلكرتوين وح�صاباتهم على و�صائل التوا�صل االجتماعي 

التي ا�صتخدموها يف ال�صنوات اخلم�ص ال�صابقة.
اأ�ــصــدر  مــار�ــص،  و17  بـ16  ــة  ــوؤرخ امل الــربقــيــات  ويف 
ُتوجه  باأال  القن�صلية  االأق�صام  اإىل  تعليمات  تيلر�صون 
الق�صائية  ــــراءات  االإج ب�صبب  وذلــك  االأ�صئلة؛  هــذه 
وانتظار موافقة مكتب االإدارة واملوازنة بالبيت االأبي�ص.

توديع  يف  بالتفكري  الــبــدء  االآن  مــن  ميكنك   
اأن  ، حيث ميكن  والتخل�ص من �صجيجها  املكيفات 
درجة  على  احلفاظ  يف  حديثة  رقاقة  ت�صاعد 
حرارة منخف�صة داخل مبنى كامل، دون احلاجة 

اإىل اأجهزة كهربائية على غرار املكيف
هذه  اأن  العلمية   Science جملة  ذكـــرت   
الرقاقة، التي ميكن تثبيتها فوق �صقف بيت تبلغ 
درجة  خلف�ص  كافية  مربعًا،  مــرتًا   20 م�صاحته 

احلرارة داخله اإىل 20 درجة مئوية.
 Sueddeutsche وبح�صب ما نقلته �صحيفة
بال�صتيك  مــن  الــرقــاقــة  هــذه  تتكون  االأملــانــيــة، 
ع�صوي �صفاف، ي�صرف على عملية ت�صنيعه فريق 
مزج  عــرب  كــولــورادو،  جامعة  مــن  الباحثني  مــن 
البال�صتيك مع بع�ص احلبات التي تتكون من اخلرز 

الزجاجي.
املــادة  بتحويل  الباحثون  يقوم  ــك،  ذل وبعد   
االأملنيوم،  ورق  با�صتعمال  �صمكًا  اأكرث  رقاقة  اإىل 
بطريقة جتعل هذه البطاقة حتتوي على طبقة 

عاك�صة من اجلهة االأخرى.
اأ�صعة  من   96% نحو  الرقاقة  هذه  وتعك�ص   
ال�صم�ص، فيما ت�صمح بت�صرب كمية اأقل من حرارة 
ال�صم�ص اإىل املبنى، كما ُتعترب �صمامًا لالأ�صعة حتت 

احلمراء التي ميكن اأن تنت�صر يف اجتاه واحد.
 فيما ميكن ا�صتعمال هذه الرقاقة داخل املباين 

درجة  على  للحفاظ  الطاقة؛  توليد  وحمطات 
حرارة منا�صبة بطريقة �صديقة للبيئة.

 ويف هذه احلالة، ميكن احلفاظ على احلرارة 
باملياه  خا�ص  اأنابيب  نظام  عــرب  املــبــاين  ــل  داخ
م�صدر  اإىل  تفتقر  الطريقة  هذه  لكن  اخلارجية، 

حرارة منا�صب.
جماالت  تطوير  �صرورة  الباحثون  اأكــد  وقد   
ا�صتخدام هذه الرقاقة، اإذ مُيكن اأن تكون اخلاليا 
اإحداث تاأثري بف�صلها.  اأكرث قدرة على  ال�صم�صية 
يف  ال�صم�صية  اللوحات  تزيد  اأن  ميكن  ثــم،  ومــن 

درجة احلرارة.
�صيابو  الرقاقة،  مطور  قال  ال�صدد،  هذا  ويف   
اخلاليا  تربيد  على  قـــادرة  »الــرقــاقــة  اإن  يــني، 
زيادة  اإمكانية  يني  ورجح  وحمايتها«،  ال�صم�صية 
اأفـــاد  فيما   .2% بنحو  الــرقــاقــة  هـــذه  تــاأثــري 
باإمكانية تغري فاعلية هذه الرقاقة يف امل�صاحات 

الكبرية.
 ويوؤكد الباحثون اأن �صعر تركيب هذه الرقاقة 
املربع  للمرت  بالن�صبة  �صنتًا   50 بنحو  يــقــدر 
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 �سورة ثاثية االأبعاد لقمر زحل من نا�سا
بعر�ص  نا�صا  وكــالــة  قامت   
لقمر  ــاد  ــع االأب ثالثية  �ــصــورة 
املميز،  ال�صكل  ذو  ــان«  »ب زحــل 
ب�صكله  الــقــمــر  يــ�ــصــبــه  حــيــث 

»فطرية ف�صائية«.
ــورة بــو�ــصــوح  ــص ــ� وتــظــهــر ال
واجلنوبي  ال�صمايل  الن�صفني 
ي�صمى  والــــذي  ــــان«،  »ب للقمر 
اأي�صا زحل الثامن ع�صر، وتقدم 
ــة نــا�ــصــا اإمــكــانــيــة روؤيـــة  ــال وك
من  ــاد  ــع االأب ثالثية  الــ�ــصــورة 
خالل مر�صحات زرقاء وحمراء.

على  »كا�صيني«  الف�صائية  املركبة  طريق  عن  ال�صور  التقاط  مت  وقد   
اجلرم  قطر  ويقدر  القمر،  من  كيلومرت  األــف  و34   25 من  اأكــرث  م�صافة 

�صماوي بحوايل 26 كيلومرتا.
م�صرتك  م�صروع  هيغنز«،  »كا�صيني-  بعثة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر  كما 
يهدف  اإيطاليا،  مع  باال�صرتاك  واالأوروبية،  االأمريكية  الف�صاء  لوكالتي 

اإىل درا�صة كوكب زحل.
متوز/ من  االأول  يف  املقرر،  مداره  وو�صل   1997 العام  امل�صبار  واأطلق   
اأما  تيتان،  القمر  و�صطح  اجلــوي  الغالف  در�ــص  »هيغنز«   .2004 يوليو 

»كا�صيني« بعد انف�صاله عنه في�صتمر يف درا�صة زحل واأقماره حتى االآن.

 م��وظ��ف ���س��رك��ة اآب����ل ي��ك�����س��ف عن
اآل�����ة ���س��ري��ة ل�����س��ي��ان��ة اآي���ف���ون!

معاينة  »اآلــة  بعنوان  �صورة  بن�صر  اآبــل  �صركة  يف  �صابق  موظف  قام   
اآيفون«، وهو جهاز ي�صتخدم ل�صيانة هواتف اآيفون مبا�صرة يف متجر اآبل، 

بح�صب »مذربورد«.
وتوجد »اآلة معاينة اآيفون« يف جميع متاجر اآبل الر�صمية، ولكن الذين 
ا�صتخدام هذه االأجهزة بداأ بعد  اأن  امل�صدر  يعلمون بوجودها قلة. وقال 

اإ�صدار هاتف اآيفون 5 اإ�ص.
الكبرية  اخلرقاء  االآلة  هذه  »تبدو  اآبل:  يف  ال�صابق  املوظف  قال  كما   
االآلة  �صبط  يجب  كان  له،  ووفقا  اخللفي«.  الفناء  يف  جمعت  اأنها  لو  كما 
ملدة ن�صف �صاعة تقريبا قبل القيام باإ�صالح الهاتف الذكي، باالإ�صافة اإىل 

وجود �صائل خطري داخل االآلة ينبغي ا�صتخدام قفازات لنقله.
 وميكن للجهاز معاينة الكامريا وال�صا�صة، وكذلك اإ�صالح املا�صح ال�صوئي 

وقارئ الب�صمات.
 واجلدير بالذكر اأن هذه امليزة غري متوفرة لدى املتاجر غري الر�صمية، 
اإ�صالحات  من  معينة  اأنواعا  احتكرت  قد  ال�صركة  تكون  ال�صكل  وبهذا 

اآيفون.

smaeT  ftosorciM خدمة  ر�سميًا  تطرح  مايكرو�سوفت 
“فرق  امل�صماة  خدمتها  ر�صميًا  الثالثاء  مايكرو�صوفت  �صركة  اأطلقت   
مايكرو�صوفت” Microsoft Teams العاملة عرب اأنظمة اأندرويد واآي 
 181 �صمن  املت�صفح  على  املعتمدة  الويب  ون�صخة  وويندوز  وماك  اإ�ص  اأو 
دولة حول العامل وبعدد لغات ت�صل اإىل 19 لغة خمتلفة، وكانت اخلدمة 

.Skype Teams ”تعرف يف ال�صابق داخليًا با�صم “فرق �صكايب
“�صالك”  خلدمة  املبا�صر  املناف�ص  وهــي  اجلــديــدة،  اخلدمة  وتــاأتــي 
مما   ،Office  365 اأوفي�ص  املكتب  تطبيقات  حزمة  من  كجزء   ،Slack
لتوفري  ال�صركة  لدى  خطط  توجد  وال  لل�صركات،  فقط  تتوفر  انها  يعني 
اخلدمة.ومتلك  هذه  من  العاديني  للم�صتهلكني  ن�صخة  اأو  جمانية  ن�صخة 
من  ي�صتفيدون  ن�صط  م�صتخدم  مليون   85 من  اأكرث  حاليًا   356 اأوفي�ص 
حزمة تطبيقات اأوفي�ص املكتبية وباقي برامج مايكرو�صوفت مثل �صكايب 

.Teams يف ت�صهيل اأعمالهم، واالآن ان�صمت Yammer و
 وتعتمد اخلدمة ب�صكل اأ�صا�صي على التوا�صل على �صكل من�صة درد�صة، 
مثل  جديدة  مزايا  عدة  مايكرو�صوفت  قدمت  املا�صية  االأ�صهر  وخــالل 
اأندرويد  على  الفيديو  ومكاملات  الذكية  الهواتف  من  ال�صوتية  املكاملات 

والتي �صتتاح قريبًا على اآيفون وويندوز فون.
 واأ�صافت كذلك مزايا يف التوا�صل عرب الربيد االإلكرتوين حيث ميكن 
يف  املن�صورات  حول  االإ�صعارات  وتلقي  املرفقات  اإدراج  مع  ما  قناة  مرا�صلة 
قناة وغريها. وهناك اإمكانيات للتخ�صي�ص مع التبويبات املختلفة ودعم 
البوتات التي تتيح التكامل مع حوايل 150 خدمة خارجية خمتلفة مثل 

.SAP خدمات

اأن عر�صت نوكيا منذ فرتة  بعد 
الذي  »نوكيا6-«  لهاتفا  منوذجا 
قريبا،  االأ�صواق  يف  طرحه  تنوي 
االإلكرتونية  املواقع  بع�ص  �صربت 
تنوي  ال�صركة  اأن  تقول  معلومات 

اإطالق جهازين جديدين اآخرين.
ــــــــع  ــــــــوق ووفــــــــــــــــقــــــــــــــــا مل
»بعد   NokiaPowerUser
تعتزم  )نوكيا6-(  هــاتــف  ــرح  ط
جديدين  هاتفني  طــرح  ال�صركة 
ونوكيا8-،  نوكيا7-،  هما  اآخرين 
ـــزودان مبــعــالــج  ـــي ـــص ــــازان � ــــه اجل
 Qualcomm ــوع  ن مــن  جــديــد 
ــذي  وال  Snapdragon 660
 650 يعد ن�صخة معدلة من معالج 
به  زودت  الذي   Snapdragon
بع�ص الهواتف التي طرحت العام 

.2017
نوكيا7-  »جهاز  املوقع  واأ�صاف   

 ،FullHD بدقة  ب�صا�صة  �صيزود 
ب�صا�صة  ف�صياأتي  نوكيا8-  اأمـــا 
�صيتميز  كما   ،QuadHD بدقة 
بالت�صميم  اجلــديــدان  اجلــهــازان 

االأنيق واحلواف الرقيقة لل�صا�صة، 
اأكـــرث  �صيجعلهما  ــــذي  ال االأمـــــر 

جاذبية من نوكيا6-«.
اجلهازين  كال  اأن  املوقع  ــد  واأك  

ــزان مبــا�ــصــح لــبــ�ــصــمــات  ــه ــج ــي ــص �
االأ�ـــصـــابـــع، فــ�ــصــال عــن كــامــريات 
مميزة قد تكون من اأف�صل كامريات 
الهواتف التي �صتطرح يف االأ�صواق.

 ت�شريبات.. نوكيا ت�شتعد الإطالق هاتفني جديدين يف االأ�شواق

ــى  ــل ـــــدة ع ـــــدي وا�ــــشــــنــــطــــن تــــفــــر�ــــض اإجــــــــــــــراءات ج
عليها ـــرف  ـــع ت تــــاأ�ــــشــــرة..  عــلــى  ــول  ــش ــ� ــح ــل ل املــتــقــدمــني 

اأنها  ال�صبت  اليوم  نينتندو  �صركة  اأعلنت 
تعتزم اإطالق اأول لعبة حممولة على االإطالق 
�صهرة  االأكــرث  تعد  التي  ماريو،  �صخ�صية  ت�صم 
تاريخ األعاب الفيديو، لالأجهزة الذكية العاملة 

بنظام الت�صغيل اأندرويد يوم اخلمي�ص املقبل.
 Super رن”  مــاريــو  “�صوبر  لعبة  وكــانــت 
Mario Run اأحد اأبرز ما اأعلنت �صركة اآبل 
خالل حدث االإعالن عن هاتفها الذكي اجلديد 
وهي  املا�صي،  اأيلول/�صبتمرب  �صهر  يف   7 اآيفون 

اللعبة املحمولة الثانية لل�صركة اليابانية.
التي  رن”،  مــاريــو  “�صوبر  لعبة  وتــتــوفــر   
ُطّورت باإ�صراف م�صمم �صخ�صية ماريو ال�صهرية، 
�صيجريو مياموتو، على هواتف اآيفون وحوا�صب 
االأول/ كــانــون   15 يــوم  منذ  اللوحية  اآيــبــاد 
اأعلنت  قــد  نينتدو  وكــانــت  املــا�ــصــي،  دي�صمرب 
املا�صي  الثاين/يناير  كــانــون  �صهر  منت�صف 

عزمها اإطالق اللعبة لنظام اأندرويد.
ح�صابها  عرب  ال�صبت  اليوم  نينتندو  وقالت   
موقع  على  االأمــريكــي  لل�صوق  املوجه  الر�صمي 

تويرت اإن ن�صخة اأندرويد من لعبة “�صوبر ماريو 
رن” قادمة يوم 23 اآذار/مار�ص احلايل، وذلك 
اللعبة  الثاين من  اإطالق االإ�صدار  بالتزامن مع 

على نظام اآي اأو اإ�ص.
اإ�ــص،  اأو  اآي  نــظــام  مل�صتخدمي  وبالن�صبة 

�صتور  اآب  متجر  من  اللعبة  تنزيل  فباإمكانهم 
جماًنا، ولكن يتعني عليهم دفع مبلغ 10 دوالرات 
اأن  اإذ  اللعبة،  حمتوى  بكافة  للتمتع  اأمريكية 

املحتوى املتاح جماًنا مقيد.

ـــد ـــدروي اأن نــظــام  اإىل  ـــادمـــة  ق ـــو   ـــاري م ــر  ــوب ــش � لــعــبــة  الكثر جتنبك  حتى  فــورا  الن�شائح  هذه  ــراأ  اق بريطانيا..  اأو  الأمريكا  ال�شفر  قــررت  اذا 

ال�شم�ض ــــرارة  ح ــع  ــن ومت املـــنـــازل  تـــرد  �ــشــغــرة  ــة  ــاق رق



جالل خريت
ال�صعودية  »اأرامكو«  �صركة  اإعالن  يكن  مل   : القاهرة 
م�صر،   اإىل  البرتولية  املواد  �صخ  ال�صتئناف  اال�صتعداد 
�صوى جانب واحد من التحّول يف م�صار العالقات امل�صرية 
الأكرث  اأ�صهر  �صتة  نحو  ا�صتمر  جمود  بعد  ال�صعودية  ــ 
الق�صائية  االأحكام  بعد  الريا�ص  �صبب، عّززه غ�صب  من 
مب�صرية جزيرتي تريان و�صنافري، رغم توقيع اتفاقية 

تر�صيم احلدود البحرية بني البلدين يف ني�صان املا�صي.
مرتبط  بالفعل،  بداأ  اأنه  يبدو  الذي  التحّول،  هذا 
لقاء  اأولها  اجلاري،  االأ�صبوع  يف  حدثت  عدة  بتطورات 
بالرئي�ص  �صلمان،  بن  حممد  ال�صعودي  العهد  ويل  ويل 
اللقاء الذي �صهد تاأكيدًا  االأمريكي، دونالد ترامب، وهو 
حتركات  اأو  حتالفات  اأي  يف  امل�صري  للدور  اأمريكيًا 

للواليات املتحدة يف املنطقة.
التحركات  تزايد  مع  بالتزامن  اخلطوة  هذه  وجاءت 
اجلانب  من  امل�صري  الغ�صب  احتواء  اأجل  من  العربية 
االإمدادات  بوقف  املتعلق  اجلانب  يف  وال�صيما  ال�صعودي، 
زيارة  خالل  اأبرم  قد  كان  الذي  االتفاق  وهو  النفطية، 
مطلع  من  توقفت  »اأرامكو«  لكن  م�صر،  اإىل  �صلمان  امللك 
ت�صرين االأول املا�صي عن ذلك دون تقدمي اأ�صباب مقنعة.
�صعوديًا  وفدًا  اإن  لـ»االأخبار«  م�صرية  م�صادر  وقالت 
رفيع امل�صتوى يزور م�صر حاليًا الحتواء غ�صب القاهرة 
للقاء يجمع بني �صلمان والرئي�ص عبد الفتاح  والرتتيب 
ال�صي�صي، على هام�ص القمة العربية املنعقدة يف االأردن 
فيها  تدخل  التي  الرتتيبات  وهي  اجلاري،  ال�صهر  نهاية 
الكويت  حترك  جانب  اإىل  م�صرية،  مبوافقة  االأردن 

جمددًا يف هذا امللف بنحو الفت خالل االأيام املا�صية.
زار  الذي  االأردين،  اخلارجية  وزير  فاإن  امل�صادر،  وفق 
الوفد  مع  معلنة  غري  اجتماعات  يف  �صارك  القاهرة، 
ال�صعودي قبل لقائه نظريه امل�صري، �صامح �صكري، حيث 
التن�صيق  جانب  اإىل  االأردنية  الو�صاطة  جهود  نوق�صت 
اأكد خالل  اأن �صكري  اإىل  للقمة العربية املقبلة، م�صريًة 
اللقاء ترحيب ال�صي�صي بلقاء �صلمان، واأن الرئي�ص »يقدر 
االأوقات  خالل  امل�صريني  م�صاندة  يف  ودورها  اململكة 

ال�صعبة«.
جهود الو�صاطة و�صلت اإىل مراحل متقدمة جدًا باإبالغ 

�صكري الوزير االأردين موافقته على اللقاء الثنائي ، علمًا 
ونظريه  �صكري  بني  يجمع  لقاء  �صيح�صر  ال�صفدي  باأن 
القمة  انطالق  قبل  عمان  يف  اجلبري،  عادل  ال�صعودي، 
برتحيب  االأردين  الوزير  �صكري  اأبلغ  فيما  العربية، 
ال�صعوديني  امل�صوؤولني  من  ر�صمية  زيارات  باأي  القاهرة 
و�صائل  بع�ص  اإبالغ  مت  وباأنه  املقبلة،  املرحلة  خالل 
البلدين«  بني  امل�صكالت  اإثارة  على  داأبت  »التي  االإعالم 

ب�صرورة التوقف عن مهاجمة اململكة.
اأن  عن  ترّدد  ما  نف�صها  امل�صادر  نفت  ذلك،  غ�صون  يف 
ا�صتئناف العالقات بني البلدين مرتبط باإحالة اتفاقية 
اأن  موؤكدة  الربملان،  على  البحرية  احلدود  تر�صيم 
االأول  كانون  ر�صميًا منذ  االتفاقية حمالة من احلكومة 
املا�صي، واأنه ال يوجد تطور يف امللف املنظور اأمام الق�صاء، 
كما اأن احلكومة لن تتدخل فيه... »وال اأي جهة اأخرى 

كذلك«.
ورغم اإعالن اتفاق بني وزارة البرتول امل�صرية ونظريتها 
العراقية قبل اأيام على احل�صول على كميات من النفط 
بنحو  تقدر  التي  املحلية،  ال�صوق  احتياجات  لتغطية 
ل م�صر احل�صول على الكميات  700 األف طن �صهريًا، تف�صّ
عمليات  ت�صهيل  ب�صبب  ال�صعودية،  ال�صركة  من  االأكرب 

ال�صداد.
اإىل  ت�صل  مدة  خالل  ال�صحنات  اأ�صعار  ت�صديد  ويجري 
يف  اأ�صهر  ت�صعة  مقابل  ب�صيطة  وبفائدة  �صنوات  خم�ص 
العبء  يزيد  ما  وهو  العراقية،  احلكومة  مع  االتفاق 
على موازنة احلكومة، وال�صيما اأن �صندوق النقد الدويل 
املحروقات  عن  كليًا  الدعم  لرفع  احلكومة  على  ي�صغط 
عجز  لتخفي�ص  ال�صعف  اإىل  حمليًا  اأ�صعارها  وزيادة 
اتخاذه  احلكومة  ترف�ص  الذي  االإجراء  وهو  املوازنة، 

حتى االآن تخوفًا من احتجاجات �صعبية متوقعة.
النقد  �صندوق  اأن  اإىل  ال�صياق  هذا  يف  االإ�صارة  جتدر 
االقت�صادية  االإجراءات  من  مزيد  بتطبيق  يتم�صك 
�صرائح  م�صر  منح  ا�صتمرار  مقابل  املقبلة  املدة  خالل 
القر�ص الذي ت�صل قيمته اإىل 12 مليار دوالر على ثالث 
كانون  يف  االأوىل  دفعته  على  القاهرة  وح�صلت  �صنوات، 
حتى  زيارته  ال�صندوق  وفد  اأّجل  فيما  املا�صي،  االأول 
الثانية  ال�صريحة  �صرف  اأجل  كما  املقبل،  ال�صهر  نهاية 

االإجراءات  من  املزيد  اتخاذ  احلكومة  جتنب  ب�صبب 
االقت�صادية التي ت�صمن تخفي�ص عجز املوازنة.

بالعودة اإىل االتفاق امل�صري مع »اأرامكو«، فاإن م�صوؤولني 
االحتياجات  جتهيز  بالفعل  بدوؤوا  البرتول  وزارة  يف 
توقعات  و�صط  ال�صعودية،  ال�صركة  من  �صتطلب  التي 
التي كانت حت�صل عليها قبل  نف�صها  الكميات  باأن تطلب 
عن  احلديث  ال�صركة  تطلب  مل  فيما  االإمدادات،  توقف 

اأي تعديالت يف �صبل ال�صداد.
اتفاقات �صعودية ــ �صينية بقيمة 65 مليار دوالر

»قد  بقيمة  اتفاقات  �صلمان،توقيع  ال�صعودي  امللك  �صهد 
ال�صني،  اإىل  زيارته  بدء  مع  دوالر،  مليار   65 تتجاوز« 
للنفط يف  منتج  اأكرب  الريا�ص، وهي  فيه  يف وقت تتطلع 
كربًا  الثاين  االقت�صاد  مع  العالقات  تعزيز  اإىل  العامل، 
�صركة  بني  تفاهم  مذكرة  االتفاقات  وت�صمنت  دوليًا. 
النفط ال�صعودية العمالقة »اأرامكو«، و»نورث اإندا�صرتيز 
للتكرير  م�صروعات  اإقامة  لبحث  ال�صينية،  غروب« 

والكيميائيات يف ال�صني.
ويف قاعة ال�صعب الكربى يف بكني، قال الرئي�ص ال�صيني، 
�صي جني بينغ، ل�صلمان، اإن بالده »�صوق م�صتقرة ل�صادرات 

البلدين  على  اأّن  م�صيفًا  عليها«،  االعتماد  وميكن  النفط 
طويلة،  مدة  »منذ  �صي:  وتابع  بينهما.  التعاون  تعزيز 
وتتعاون  االإ�صالمية  الدول  مع  االحرتام  ال�صني  تتبادل 
بالنفع على اجلميع... وقدم )اجلانبان(  معها مبا يعود 

منوذجًا للتعاي�ص ال�صلمي بني الثقافات املختلفة«.
من جهة اأخرى، اأكد نائب وزير اخلارجية ال�صيني ت�صانغ 
جرى  التي  النّيات  وخطابات  التفاهم  مذكرات  اأن  منغ، 
توقيعها قد تتجاوز قيمتها نحو 65 مليار دوالر، وت�صمل 
جميع املجاالت من الطاقة اإىل الف�صاء، لكنه مل يخ�ص 
يف تفا�صيل. وقال ت�صانغ، اإّن »التعاون الفعال بني ال�صني 
اإجنازات كبرية، وينطوي على  بالفعل  وال�صعودية حقق 

اإمكانات هائلة«.
اتفقت عليها احلكومتان،  التي  التفاهم  بجانب مذكرات 
ت�صمل  اتفاقًا   21 و�صينية  �صعودية  �صركات  وقعت 
ا�صتك�صاف فر�ص اال�صتثمار يف النفط والبرتوكيميائيات 
الطاقة  اأ�صواق  يف  والتعاون  االإلكرتونية  والتجارة 

املتجددة.
)رويرتز(

�صالمة،  املح�صن  عبد  الدولة  مر�صح  انُتخب   : القاهرة 
لل�صحافيني  نقيبًا  »االأهـــــرام«،  �صحيفة  حترير  مدير 
امل�صريني، بعد دورٍة �صاخبة �صهدت حماوالت حثيثة من 
قال�ص  يحيي  واليته  املنتهية  النقيب  ال�صتبعاد  احلكومة 
الذي �صي�صدر حكمًا �صده االأ�صبوع املقبل يف ق�صية اتهامه 

باإخفاء مطلوبني داخل النقابة.
املعادلة.  تغيري  الثوري  ال�صباب  ي�صتطع  مل  املرة  هذه 
وقطاعاتها  الدولة  من  وا�صع  بدعم  حظي  الذي  ف�صالمة 
دعم  اأيــ�ــصــًا  ــال  ن النقيب،  من�صب  اإىل  لي�صل  املختلفة 
ه�صيمة،  اأبــو  اأحمد  اأبرزهم  االأعــمــال،  رجــال  من  عديد 
ماليًا  دعمًا  قدم  الــذي  لالإعالم،  اجلديد  »االمــرباطــور« 
ببذخ  اإنفاقًا  فاأظهرت  االنتخابية،  املح�صن  عبد  حلملة 

�صديد يفوق ما اعتادته نقابة ال�صحافيني.
�صارع عبد  العريق، يف  النقابة  امل�صهد يف مبنى  مل يكن 
نتيجة خمتلفة عن تلك  اإىل  ي�صري  اخلالق ثروت، ظهرًا، 
بداأت  االنتخاب،  نهار  منت�صف  فعند  م�صاًء.  ُح�صمت  التي 
�صيارات موؤ�ص�صة »االأهرام« بالو�صول اإىل حميط النقابة، 
املوؤ�ص�صة  يف  العاملني  من  النقابة  اأع�صاء  اأقّلت  بعدما 
املوؤ�ص�صة  املح�صن.  عبد  مل�صلحة  للت�صويت  منازلهم  من 
عدد  اأكــرب  ت�صّم  ال�صحافة،  تاريخ  يف  االأقــدم  امل�صرية 
ميكنهم  الذين  امل�صجلني،  العمومية  اجلمعية  اأع�صاء  من 
ثورة  بعد  ما  اأعــوام  يف  لكن  كامل.  ب�صكل  النتيجة  تغيري 
2011، تراجع اأع�صاوؤها عن الت�صويت يف الدورات الثالث 
يح�صلون  كانوا  عــدة  »امتيازات«  فقدانهم  مع  املا�صية، 
عليها النتخاب »مر�صح الدولة«، من وجبة غذاء وتنقالت 
اإ�صافة اإىل احلر�ص على يوم عطلة  من املنزل والنقابة، 

اإ�صايف باعتبار يوم الت�صويت يوم عمل.
كان الفارق وا�صحًا يف »نقابة احلريات« اأم�ص، بني رجل 
عمل مع اأجهزة الدولة واالأمن من قبل وُيعرف مبعار�صته 
النقابة  باأن تكون  النقابة ويطالب  �صالمل  التظاهر على 
اأن�صاره  فكان  �صيا�صي،  دور  لها  يكون  وال  فقط  للخدمات 
ياأتون يف �صيارات املوؤ�ص�صات القومية للت�صويت، ويوزعون 
الدعايات االنتخابية، يف مقابل مر�صح اآخر حظي بحملة 
متوا�صعة قائمة على ال�صباب والتربعات حاولت احل�صور 
يف ال�صباق، علمًا باأن قال�ص خ�صر عمله كمدير ل�صحيفة 
»اخلليج« االإماراتية يف القاهرة قبل اأ�صهر ب�صبب موقفه 
ومطالبته  الداخلية  وزارة  �صد  وت�صعيده  النقابة  يف 

للقب�ص  النقابة  ملقر  االأمــن  اقتحام  بعد  الوزير،  باإقالة 
على الزميلني عمرو بدر وحممد ال�صقا.

دفع قال�ص ثمنًا ملوقفه �صد احلكومة ولغ�صب الرئا�صة 
اأم�ص.  يــوم  انتخابات  يف  �صده  باحل�صد  منه،  امل�صرية 
املناف�ص  املر�صح  فيه  وعد  وقت  يف  متوقعة  كانت  خ�صارة 
بزيادة البدالت املالية واحل�صول على مزيد من املكت�صبات 
الر�صمية  كّذبتها اجلهات  الدولة. وعوٌد  مع  عرب عالقته 
من  تزيد  وعــود  اأّي  باإعطائه  تقم  مل  اأنها  ــدت  اأك التي 

التزامات الدولة املالية جتاه ال�صحافيني.
املجل�ص  ع�صوي  مع  ال�صجن  عقوبة  قال�ص  ويــواجــه 
الرحيم،  عبد  وجمال  البل�صي  خالد  واليتهما،  املنتهية 
الزميالن  وهما  النقابة،  داخل  مطلوبني  اإيواء  ق�صية  يف 
واتهامهما  تظاهرهما  ب�صبب  ال�صقا،  وحممود  بدر  عمرو 
»بوابة  موقعهما  خالل  من  التظاهر«  على  بـ»التحري�ص 
البحرية  تر�صيم احلدود  اتفاقية  رف�ص  اأجل  من  يناير« 
م�صرية  عن  بالدفاع  ومت�صكهما  وال�صعودية  م�صر  بني 
�صي�صدر  الذي  باأن احلكم  جزيرتي تريان و�صنافري، علمًا 
بعد �صدور  �صيكون حكم ثاين درجة  اآذار اجلاري   25 يف 

حكم حمكمة اأول درجة ب�صجنهما ملدة عامني.
اإىل ما كانت  عقارب ال�صاعة يف نقابة احلريات عادت 
عليه عام 2009، عندما فاز مر�صح الدولة اآنذاك، مكرم 
النا�صريني والتيار االإ�صالحي،  اأحمد، على مر�صح  حممد 
ب�صورة  اأم�ص،  يوم  تكررت  امل�صهد  تفا�صيل  ر�صوان.  �صياء 
»كنا  هتاف  اخلا�صر  اأن�صار  فــرّدد  مت�صابهة،  تكون  تكاد 
�صباب بنحارب دولة«. وجتدر االإ�صارة عند هذا الت�صابه 
2009 بدعم من الدولة  اأن النقيب الذي انتخب يف  اإىل 
من  باالأحذية  م�صروبًا  النقابة  من  خرج  مبارك،  ونظام 

قبل ال�صحافيني بعد ثورة »25 يناير« 2011...
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االبراج

ممتاز  العاطفي  احلمل،و�ضعك  اأيها 

اليوم  عاطفي  فاأنت  اأم�س،  كيوم  اليوم 

على  العاطفي  املو�ضوع  وي�ضيطر 

ات�ضال ال ينقطع  كالمك كما تبقى على 

هذا  لك  مهمة  ال�ضراكة  حتب،  من  مع 

اليوم وتكون مفيدة يف الناحية العملية 

واملالية.

باالإحتمال  عليك  امليزان،  اأيها 
التعبة  اع�ضابك  تدع  وال  والرتوي 
تتويل االأمور. قد يف�ضل اأن تاأخذ راحة 
هذا اليوم، فهو لي�س باليوم اجليد فهو 
امل�ضاكل  تزداد  اأم�س،  يوم  من  ا�ضعب 
فرتة  خالل  املتوترة  واالأو�ضاع 
لديك  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف  الظهرية، 
بع�س االأمور لتوليها وموؤجلة منذ فرتة 

لكن اأف�ضل اأن توؤجلها اإىل يوم اآخر.

اأيها الثور،ت�ضتطيع فعل ما تريد اليوم 
فاالأبواب ما زالت مفتوحة امامك لذلك فال 
تدع هذه الفر�س تفوتك، الع�ضبية واردة 
لهذا اليوم وخ�ضو�ضاً انه يوجد اأ�ضخا�س 
يقومون بعمل اأمامك اأنت ال تر�ضى عنه، 
كر�ضيك  على  جتل�س  وال  كثريًا  تتحرك 
اأو  مبادرة  باأي  للبدء  جيد  يوم  مطلقاً 
لهذا  املحظوظني  اأكرث  تريده،  م�ضروع 

اليوم هم مواليد 2 اىل 11 اأيار.

على  �ضحتك  تزال  اجلوزاء،ما  اأيها 
كل  يزول  �ضوف  فغدًا  تخف  ال  املحك، 
اوامر  اىل  اال�ضتماع  عليك  لكن  �ضيء، 
ب�ضرعة  راأيك  وتغري  املزاجية  الطبيب، 
خالل  عليك  امل�ضيطران  يكونان  �ضوف 
هذا اليوم، كما ان املفاجاآت �ضوف تكون 
بطلة االحداث فتغري امل�ضاريع واالوقات 
 3 ملواليد  وباالخ�س  واردًا  يكون  �ضوف 

اىل 9 حزيران .

دائماً  لي�ضت  ال�ضرطان،الرثثرة  اأيها 
بنافعة، ف�ضكوتك قد يكون اأف�ضل الأنك �ضتقع 
يف م�ضاكل اأنت بالغنى عنها، يوم جيد ملواليد 
امتحان  اأو  �ضياقة  فح�س  لعمل  ال�ضرطان 
�ضفر  م�ضروع  الناجحني،  من  �ضيكونون  فهم 
ب�ضكل فجائي يجعل مزاجك  اأمامك  قد يطرح 
العاطفة  من  كثريًا  يحوي  امل�ضاء  فرحاً  اأكرث 
هم  متوز   9 اإىل   2 مواليد  اجليدة  واالأجواء 

اأكرث امل�ضتفيدين.

الزائد  تفكريك  يكون  االأ�ضد،قد  اأيها 
حرج  موقف  يف  ي�ضعك  الذي  هو  باالأمور 
يف  وخ�ضو�ضاً  جيد  اليوم  عليه،  حت�ضد  ال 
يوم  فقدته  ما  تعو�س  حيث  املالية  الناحية 
وعليك  ممتازة  العاطفة  اأموال،  من  اأم�س 
متابعة جهودك للتو�ضل اإىل تفاهم مع احلبيب 
قد  العائلة  يواجهكما،  قد  مطب  اأي  لتفادي 
لكنه  معاجلته  تود  الأمر  الوقت  لبع�س  تهمك 

لن ياأخذ وقًتا طوياًل.

اأيها الدلو،كن اأكرث تفاعال مع االخرين 
وال تبق �ضامتاً الن ال�ضمت لن يفيدك بل 
وي�ضعك  امل�ضاكل  لك  يفتعل  فانه  العك�س 
مبوقف ال حت�ضد عليه يف النهاية. لكن عند 
م�ضتعدًا  وت�ضبح  مزاجك  يتغري  الظهر 
اكرب،  اهمية  عملك  واعطاء  للمواجهة 
على  �ضيدا  وتكون  اهدافك  نحو  ت�ضعى 

نف�ضك.

به  و  جًدا  ممتاز  اجلدي،يوم  اأيها 
�ضوف  التي  اجليدة  االأمور  من  الكثري 
من  العديد  لديك  يكون  قدج  ت�ضعدك، 
فرتة  يف  وباالأخ�س  اجليدة  االأخبار 
بعد  ما  اأما يف فرتة   ، والظهرية  ال�ضباح 
الظهر فقد يكون لديك العديد من الربامج 
فاالأجواء  امل�ضاء  فرتة  يف  اأما  امل�ضلية. 
بع�ضكم  يكون  وقد  م�ضلية  تبقى  �ضوف 

على �ضفر.

اأيها القو�س، اأال يكفي ما فعلته اأم�س، 
فعليك  اأخطائك،  ثمن  تدفع  تزال  فما 
التي  االأمور  من  والتعلم  اليوم  الرتوي 
وتهورك  جراءتك  تكون  قد  معك،  حدثت 
يدمران  تدعهما  فال  عليك  يوؤثران  زال  ما 
العمل  يف  زمالئك  اأو  مديرك  مع  عالقتك 
الأنك �ضوف ترد لهم الكلمة بع�ضرة. بعدك 
حتدث  ال  لكي  اأف�ضل  اليوم  حبيبك  عن 

�ضجارات.

العائلية  الأمورك  العقرب،انتبه  اأيها 
اأهمية  اأكرث  فهم  البيت،  يف  وو�ضعك 
املتكرر  اإن�ضغالك  تدع  فال  عملك  من 
حتب  من  عن  يبعدك  اأن  واملتوا�ضل 
عن  ي�ضفر  للمناق�ضة  مو�ضوع  يطرح  قد 
قد  عائلتك،  اأفراد  بني  حادة  مناق�ضة 
مع  اأو  حتب  من  برفقة  اخلروج  يفيدك 
اأي م�ضاكل، احذر  تتفادى  لكي  اأ�ضدقائك 

اأي�ًضا على م�ضاريفك الكثرية يف امل�ضاء.

اأنت يف مقدمة  اأيها العذراء،ما تزال 
كل االأبراج لهذا اليوم، القوة والن�ضاط 
وثقتك بنف�ضك ال تفارقك اأبدًا، يوم اآخر 
بع�ضها،  واإ�ضدار  القرارات  الأخذ  جيد 
قد  العمل  يف  �ضخ�س  اأي  من  انتبه  لكن 
هدفك،  عن  وبعادك  بك  االإيقاع  يحاول 
عند  تطراأ  قد  �ضغرية  عائلية  م�ضكلة 
فال  �ضريًعا  تنتهي  �ضوف  لكنها  امل�ضاء 

تقلق وا�ضتمتع بليلتك.

اأيها احلوت، ماتزال االأمور ال�ضيئة 
على  الثاين  لليوم  حياتك  على  ت�ضيطر 
التوايل تعب يف اأنحاء ج�ضدك ومزاجك، 
اليوم  تتخذ  وال  كعادتك  حكيماً  فكن 
عليها  تندم  قد  خاطئة  قرارات  اأي�ضاً 
تدعم  قد  الزائدة  ح�ضا�ضيتك  بعد.  فيما 
قرارك بالهجوم على اأي �ضخ�س يوجه 
لك كالًما اأو انتقادًا، يوم حذر جدًا وغري 

�ضهل.

 Disc Jockey
( DJ )

قريبًا �سلمان  يلتقي  ال�سي�سي  وال��ري��ا���س:  القاهرة  بني  اجلليد  ذوب��ان 



الرو�ستاتا �سرطان  يحارب  الروكلي  يف  طبيعي  ُمركب 
مركبا  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا�صة  اأظهرت 
االأخ�صر،  الربوكلي  نبات  يف  موجوًدا  طبيعًيا 
�ــصــرطــان  وعــــالج  مــنــع  يف  يــ�ــصــاعــد  اأن  ميــكــن 

الربو�صتاتا.
والية  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  الدرا�صة 
اليوم  نتائجها  ون�صروا  اأمريكا،  فى  اأوريجون 

ال�صبت، يف دورية التغذية الكيمياء احليوية.
اأجـــرى  ــة،  ــص ــدرا� ال نــتــائــج  اإىل  ولــلــو�ــصــول 
الربو�صتاتا  خاليا  جلينوم  ت�صل�صال  الباحثون 

الطبيعية املوجودة يف اجل�صم، باالإ�صافة خلاليا �صرطان الربو�صتاتا، الكت�صاف فاعلية 
مركب ال�صلفورفني )Sulforaphane(، وهو اأحد املكونات املوجودة بكرثة يف الربوكلي 

وبراعمه.
ووجدوا اأن هذا املركب عّطل قدرة خاليا �صرطان الربو�صتاتا على ت�صكيل م�صتعمرات 

جديدة يف ج�صم االإن�صان واأ�صعف انت�صارها ب�صورة كبرية.
“مركب  اإن  اأوهايو،  والية  بجامعة  هو،  اإميلي  الدكتورة  البحث  فريق  قائد  وقالت 
ال�صلفورفني الغذائي املوجود مب�صتويات عالية يف الربوكلي، ميكن اأن يوؤثر على انت�صار 

خاليا �صرطان الربو�صتاتا”.
واأ�صافت اأن “نتائج الدرا�صة ميكن اأن تفتح الباب ملجموعة وا�صعة من اال�صرتاتيجيات 

اجلديدة اخلا�صة باالأغذية التي تلعب دورا يف قمع ال�صرطان”.
ميكن  الربوكلي  من  امل�صتخل�ص  ال�صلفورفني  مركب  اأن  ك�صفت  �صابقة  درا�صة  وكانت 
ا�صتهدافه اخلاليا اجلذعية  الثدي، وذلك من خالل  �صرطان  ي�صاعد يف منع وعالج  اأن 

لل�صرطان، وهي خاليا قليلة العدد تغذي منو الورم اخلبيث.
فاإن   ،)CDC( منها  والوقاية  االأمرا�ص  على  لل�صيطرة  االأمريكية  للمراكز  ووفقا 
اأن  كما  الرجال،  بني  �صيوًعا  اجللد  غري  ال�صرطانات  اأنواع  اأكرث  هو  الربو�صتاتا  �صرطان 
به،  لالإ�صابة  اأكرث عر�صة  50 عاما فما فوق، هم  اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  الرجال 

باالإ�صافة اإىل اأن العوامل الوراثية للمر�ص تزيد اخلطر.

باأن تناول جرعات كبرية  اأفادت درا�ضة حديثة، 
“ب” ميكن تلعب دوًرا حا�ضًما  من مكمالت فيتامني 

يف احلد من اآثار تلوث الهواء.
الدرا�ضة اأجراها باحثون مبدر�ضة هارفارد ت�ضان 
لل�ضحة العامة يف جامعة بو�ضطن، ون�ضروا نتائجها 

يف العدد االأخري من دورية )PNAS( العلمية.
امللوثات  اأخطر  بني  من  اأن  الباحثون  واأو�ضح 
خطًرا يف الهواء امللوث هو ج�ضيم �ضغري للغاية ي�ضار 
اإليه با�ضم “بي اإم 2.5، اإذ ي�ضل قطر اجلزيئات به اإىل 

اأقل من 2.5 ميكرومرت.
�ضيارات  من  املعقدة  اجل�ضيمات  هذه  وتاأتي 
كما  االأخ�ضاب،  بحرق  تعمل  التي  واملواقد  الديزل، 
ملوثة  غازات  بني  الكيميائية  التفاعالت  من  تاأتي 

اأخرى.
ي�ضل  التي   ،2.5 اإم  “بي  ج�ضيم  ل�ضظايا  وميكن 
حجمها لواحد على ثالثني من حجم �ضعرة االإن�ضان، 
اأعماق رئة االإن�ضان وتوؤثر على �ضحة  اأن ت�ضتقر يف 

الرئة والقلب، �ضواء ل�ضغار اأو كبار ال�ضن.
واأراد فريق البحث معرفة ما اإذا كان ميكن احلد 
من التعر�س لرتكيزات من ج�ضيم “بي اإم 2.5، حال 
تناول جرعة يومية مكثفة من فيتامني “ب” حتتوي 
على 2.5 مليجرام من حم�س الفوليك و50 مليجرام 
“ب  فيتامن  “ب 6 وواحد مليجرام من  فيتامني  من 

.12
نظيف،  لهواء  البداية  يف  متطوعني   10 وتعر�س 
ا�ضتجاباتهم  لقيا�س  وهمي  دواء  على  وح�ضلوا 

االأ�ضا�ضية.

وجرى اختبار اآخر على نف�س املتطوعني يف وقت 
الحق، من خالل اإعطائهم جرعات كبرية من فيتامني 
م�ضتويات  على  يحتوي  لهواء  تعري�ضهم  مع  “ب”، 

عالية من ج�ضيم “بي اإم 2.5.
ملدة  “ب”  فيتامني  تناول  اأن  الباحثون  ووجد 
بن�ضبة   2.5 اإم  “بي  ج�ضيم  تاأثري  من  حد  اأ�ضابيع   4
فى  جينية  مواقع   10 يف  و%76   28 بني  ترتاوح 

اجل�ضم.
على  التاأثري  يف  مماثال  انخفا�ضا  وجدوا  كما 
اأجزاء  وهي  “امليتوكوندريا”،  يف  النووي  احلم�س 

من اخلاليا التي تولد الطاقة.

لكنهم  حقيقي،  التاأثري  هذا  اإن  الباحثون  وقال 
بع�س  “بها  اأجروها  التي  الدرا�ضة  اأن  اأكدوا 
اإىل  ملحة  حاجة  هناك  اأن  اإىل  م�ضريين  الق�ضور”، 
اإجراء درا�ضات متابعة يف املدن �ضديدة التلوث، مثل 

العا�ضمة ال�ضينية بكني اأو املك�ضيك.
من  اأكرث  يعي�س  العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  ووفًقا 
90% من �ضكان العامل يف مناطق يتجاوز فيها تلوث 

الهواء اإر�ضادات ال�ضالمة.
مكمالت  تناول  باأن  اأفادت  �ضابقة  درا�ضة  وكانت 
فيتامني “ب” بجرعات مكثفة، ميكن اأن يقلل اإىل حد 

كبري من اأعرا�س مر�س انف�ضام ال�ضخ�ضية.
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الطائرات  الحقت  التي  ال�صورية،  ال�صواريخ  حملت 
االإ�صرائيلية فوق اأرا�صي فل�صطني املحتلة، ر�صائل ح�صا�صة 
يف توقيتها، توؤكد لالإ�صرائيلي اأن حماوالته لتقييد حتالف 
مع  اجليدة  عالقته  عرب  ـــران،  واإي اهلل  حــزب  مع  دم�صق 
معادلة  النار، تفر�ص  بلغة  تتخللها جوالت  �صوف  مو�صكو، 

جديدة فوق االأرا�صي ال�صورية
يف  الفتًا  تطورًا  اأم�ص  لفجر  االأوىل  ال�صاعات  �صهدت 
الدفاع  قــوات  ا�صتهداف  مع  ال�صورية،  احلــرب  معطيات 
االأجــواء  اخرتقت  اإ�صرائيلية  لطائرات  ال�صوري  اجلوي 
ال�صورية وق�صفت مواقع ع�صكرية يف ريف حم�ص ال�صرقي.
االإعالن الر�صمي من دم�صق جاء يف بيان للقيادة العامة 
طائرة  اأ�صقطت  اجلــوي  الدفاع  قــوات  اأن  اأعلن  للجي�ص، 
منطقة  من  ال�صورية  لالأجواء  اخرتاقها  بعد  اإ�صرائيلية 
طائرات  »اأربع  اأن  واأو�صح  اللبنانية.  االأجوء  عرب  الربيج 
فجر   2:40 ال�صاعة  عند  اأقــدمــت  االإ�صرائيلي  للعدو 
وا�صتهدفت  اجلوي...  جمالنا  اخرتاق  على  )اأم�ص(  اليوم 
حم�ص  ريف  يف  تدمر  اجتاه  على  الع�صكرية  املواقع  اأحد 
لها  ت�صّدت  اجلوي  دفاعنا  »و�صائط  اأن  م�صيفًا  ال�صرقي«، 
اأخرى  واأ�صابت  املحتلة  االأرا�صي  داخل  طائرة  واأ�صقطت 

واأجربت الباقي على الفرار«.
�صاروخًا  اأ�صقط  اأنه  اأعلن  فقد  االإ�صرائيلي،  اجلانب  اأما 
�صد  اأطلقت  للطائرات،  م�صادة  �صواريخ  عــدة  بــني  مــن 
ال�صورية.  االأرا�صي  فوق  مبهمة  تقوم  كان  التي  طائراته 
اإن  لرينر،  بيرت  االإ�صرائيلي،  اجلي�ص  با�صم  املتحدث  وقال 
اأطلقت من �صوريا �صد املقاتالت مل  اأيًا من ال�صواريخ التي 
اأو  االإ�صرائيليني  املدنيني  »�صالمة  اأن  م�صيفًا  هدفه،  يبلغ 
طائرات القوات اجلوية االإ�صرائيلية مل تكن يف خطر يف 

اأي مرحلة«.
تاأخر  االإ�صرائيلية،  الرواية  وفق  الغارات،  من  الهدف 
ل�صان  على  وجاء  اأم�ص،  م�صاء  حتى  ر�صميًا  عنه  االإعــالن 
اإن  الوزراء االإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو، الذي قال  رئي�ص 
الغارة ا�صتهدفت اأ�صلحة »متطورة« كانت �صتنقل اإىل حزب 
اهلل اللبناين، موؤكدًا اأن هذا النوع من ال�صربات �صيتوا�صل. 
واأ�صاف خالل حديث تلفزيوين اأنه »حني نر�صد حماوالت 
من  معلومات  ونتلقى  اهلل  حزب  اإىل  متطورة  اأ�صلحة  نقل 

اأجهزة ا�صتخبارات يف هذا املعنى، نتحرك ملنعها«.
امل�صادر  من  العديد  نقل  الــذي  االإ�صرائيلي  االخــرتاق 
مطار  حميط  يف  ع�صكرية  مواقع  ا�صتهدف  اأنــه  املطلعة 
م�صار  يف  حتواًل  يعّد  تدمر،  مدينة  غرب  الع�صكري،   »T4«
اأّولهما  رئي�صيني؛  ل�صببني  االإ�صرائيلية،  ــداءات  ــت االع
يف  تقع  والــتــي  ا�صتهدفها،  التي  املــواقــع  بطبيعة  يتعلق 
املواقع  اأهم  اأحد  وتعّد  جهة،  من  ال�صورية  االأرا�صي  عمق 
اأفــراد  من  عــددًا  ت�صم  والتي  حاليًا،  النا�صطة  القتالية 

القوات الرو�صية وطائراتها احلربية، من جهة اأخرى.
عرب  الــغــارات  على  الوا�صح  ال�صوري  الــرد  هو  والثاين 
القوات  مب�صاعدة  حديثًا  املعّدلة   »200 »ا�ــص  �صواريخ 
رئي�ص  زيارة  على  ق�صري  وقت  بعد  ياأتي  والذي  الرو�صية، 
مل  التي  ملو�صكو،  نتنياهو  بنيامني  االإ�صرائيلي  الـــوزراء 
ي�صتطع خاللها انتزاع �صمانات يف ما يخ�ّص دور حزب اهلل 
واإيران يف �صوريا، وقال بعدها: »اأ�صَمعُت االأمور التي ينبغي 

اأن اأُ�صِمعها«.
والغارة  الناجحة«  »غري  الزيارة  ــواء  اأج تعك�ص  وقد 
االإ�صرائيلية التي هددت مواقع تتمتع فيها مو�صكو بنفوذ 
كبري، اأن االخرتاق االإ�صرائيلي والرد املبا�صر عليه ال ينبغي 

قراءتهما يف معزل عن التجاذب بني مو�صكو وتل اأبيب. وهو 
ما بدا جليًا اأم�ص، اإثر »دعوة« مو�صكو لل�صفري االإ�صرائيلي 
لديها، غاري كورين، للقاء نائب وزير اخلارجية ميخائيل 
بوغدانوف، ونقا�ص »االأحداث االأخرية يف �صوريا«، وفق ما 

اأو�صحه بيان لوزارة اخلارجية الرو�صية.
االإ�صرائيلية،  الطائرات  �صد  ال�صواريخ  اإطالق  وت�صّبب 
املحتلة،  الفل�صطينية  االأرا�ــصــي  عمق  اإىل  و�صلت  والتي 
من  عدد  يف  االإنــذار  �صفارات  دّوت  بعدما  الهلع،  من  حالة 
بعدها  و�صمع  االأردن،  غور  يف  االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات 

بدقائق دوّي انفجار يف عدد من املناطق الفل�صطينية.
اأن منظومة  اإ�صرائيلية اإىل  واأ�صارت عدة و�صائل اإعالم 
م�صادًا  ــاروخــًا  �ــص اعــرت�ــصــت  االإ�ــصــرائــيــلــيــة  الــ�ــصــواريــخ 
من  ــدد  ع وحتـــدث  املحتلة.  الــقــد�ــص  �صمال  لــلــطــائــرات، 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  الفل�صطينيني  النا�صطني 
يف  ومناطق  القد�ص  مدينة  يف  االنفجار  دوّي  �صماع  عن 
املدين  الدفاع  يف  م�صدر  وذكر  املحتلتني.  الغربية  ال�صفة 
اإحدى  يف  �صقطت  ال�صواريخ  اأحد  من  اأجــزاًء  اأن  االأردين 
والتي  االأردن،  �صمال  يف  اإربــد  مدينة  من  القريبة  القرى 
�صوريا  مع  ــدودي  احل املثلث  عن  كيلومرتًا   20 نحو  تبعد 

وفل�صطني، من دون اأن تت�صبب يف وقوع �صحايا.
من جهة اأخرى، قالت وزارة الدفاع االأردنية اإن »�صظايا 
ويف  اإربــد  حمافظة  يف  القرى  بع�ص  على  �صقطت  �صواريخ 
نتيجة اعرتا�ص �صواريخ  مناطق خالية،  ال�صايف ويف  غور 

ال�صورية  االأرا�صي  داخل  من  اأطلقت  ل�صواريخ  اإ�صرائيلية 
باجتاه بع�ص املواقع والقواعد االإ�صرائيلية«.

االأمني  ال�صورية  اخلارجية  وزارة  طالبت  وبالتوازي، 
العام لالأمم املتحدة ورئي�ص جمل�ص االأمن الدويل بـ»اإدانة 
هذا العدوان االإ�صرائيلي ال�صارخ الذي يعّد انتهاكًا للقانون 
جانب  اإىل  وقــراراتــهــا«،  املتحدة  االأمم  وميثاق  ــدويل  ال
وتطبيق  االإرهــاب...  دعم  عن  بالتوقف  اإ�صرائيل  »اإلــزام 

جميع قرارات جمل�ص االأمن املتعلقة مبكافحة االإرهاب«.
وزير اال�صتخبارات اال�صرائيلي: ما فعله االأ�صد خطري

كات�ص،  ي�صرائيل  االإ�صرائيلي،  اال�صتخبارات  وزير  راأى 
االإ�صرائيلية(  للطائرات  )الت�صدي  �صوريا  يف  حدث  ما  اأن 
هو حادث خطري، اإذ اإن الرئي�ص ال�صوري ب�صار االأ�صد �صمح 
املا�صي. وا�صتدرك  لنف�صه بالقيام مبا مل يكن يقوم به يف 
بال�صيا�صات  ن�صلم  لــن  »فنحن  اإ�صرائيل،  جهة  مــن  بــاأنــه 
بال�صالح، ويوجد  التي ت�صمح بتزويد حزب اهلل  ال�صورية 
عمليًا  وهو  اللعبة،  قواعد  لتغيري  االأ�صد  من  حماولة  هنا 
يقول ال تتوقعوا مني اأن اأوقف تزويد حزب اهلل بال�صالح«. 
هو:  اإ�صرائيل  جواب  اأن  اإىل  كات�ص  اأ�صار  ذلك،  على  وكرّد 
خطوط  »لدينا  وقال  اللعبة«.  قواعد  بتغيري  ن�صمح  »لن 
م�صلحة  ال  ونعم،  عليها.  املحافظة  على  ونعمل  حمراء 
كيف  نعرف  لكننا  ال�صورية،  احلرب  يف  التدخل  يف  لدينا 

ندافع عن م�صاحلنا«.
)االأخبار(

الرتكية )تيكا(،  والتن�صيق  التعاون  توا�صل وكالة 
التي  االأثرية  املن�صاآت  اإحياء  واإعــادة  ترميم  اأعمال 
بقاع  �صتى  يف  والعثماين  ال�صلجوقي  للعهدين  تعود 

العامل.
م�صجد  ترميم  “تيكا” على  تعمل  االإطــار  هذا  ويف 
“كت�صاوة” مبنطقة الق�صبة بالعا�صمة اجلزائر، منذ 

نحو 4 �صنوات.
1209 ميالدي،  “كت�صاوة” الذي بني عام  ويعترب 
التي  اجلزائرية  الرتكية  ال�صداقة  لعالقات  رمــًزا 

متتد اإىل 500 عام.
بع�صها  وتركية،  عثمانية  اآثاًرا  حتت�صن  فاجلزائر 
بالرغم  يومنا،  الوقوف على قدميها حتى  متكنت من 
تلك  على  �صاهدة  وكــانــت  الفرن�صي،  االحــتــالل  مــن 

الفرتة.
اأو  ـــرت  دّم االآثــــار  تلك  مــن  كــبــرًيا  ـــدًدا  ع اأن  كما 
خالل  احلقيقي  ا�صتخدامها  نطاق  خارج  ا�صتخدمت 

فرتة االحتالل الفرن�صي للجزائر.
م�صجد كت�صاوة، ا�صتخدم كم�صتودع لل�صالح ومن ثم 
وم�صكًنا لروؤ�صاء االأ�صاقفة، خالل االحتالل الفرن�صي 

حتى تدمريه يف عام 1844.
بقيت  كــاتــدرائــيــة،  مكانه  اأن�صئ  تــدمــريه،  وبعد 
مفتوحة حتى ا�صتقالل اجلزائر عن فرن�صا يف 1962.

الكاتدرائية  اجلزائريون  اأعــاد  اال�صتقالل  وبعد 
اإىل اأ�صلها احلقيقي اأي اإىل امل�صجد، وحتولت اإىل اأحد 

رموز ا�صتقالل البالد.
عام  امل�صلني  ــام  اأم اأغلق  كت�صاوة،  م�صجد  اأن  غري 

املنطقة. �صرب  زلزال  بعد   ،2007
 ،2013 يف  امل�صجد  ترميم  باأعمال  تركيا  وبا�صرت 
عقب زيارة الرئي�ص الرتكي، رجب طيب اأردوغان، اإىل 

اجلزائر.
ترميم  اأعــمــال  تركيا  تــوا�ــصــل  االإطــــار  ــذا  ه ويف 
وحرفيني  اأكادميية،  وهيئة  خمت�ص  بفريق  امل�صجد، 

ماهرين يف فن التخطيط والنق�ص.
اخلطاط  والكتابة،  الر�صم  اأعمال  على  وي�صرف 
بجائزة  حظي  الذي  قوطلو،  ح�صني  ال�صهري  الرتكي 
وذلــك   ،2016 والــفــن  للثقافة  الرتكية  الرئا�صة 

بالتعاون مع وزارة ال�صوؤون الدينية اجلزائرية.
االأجداد،  مبرياث  كت�صاوة،  م�صجد  قوطلو،  وو�صف 
مو�صًحا اأنه اأعد اآيات من القراآن الكرمي لر�صمها على 

جدران امل�صجد باخلطني الكويف والثلث.
�صي�صتعيد  “امل�صجد  اإن  لالأنا�صول،  اخلطاط  وقال 
هويته االأ�صلية مع انتهاء اأعمال التخطيط والنق�ص، 
اإقامة  من  اجلزائريون  امل�صلمون  اإخوتنا  و�صيتمكن 

�صلواتهم بخ�صوع داخله”.

االأ�صتاذة  بيلهوريان،  قره  نــوران  قالت  جانبها  من 
يف جامعة يلدز التقنية باإ�صطنبول، والع�صو يف هيئة 
ت�صري  الرتميم  اأعمال  اإن  اأوفا،  كيت�صي  م�صجد  ترميم 

ب�صكل ناجح.
اأعمال الرتميم ت�صري بدقة كبرية  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الفرتات  يف  امل�صجد  يحملها  التي  لالآثار  تغيري  دون 

ال�صابقة.

ولفتت بيلهوريان اإىل اأن اجلزائريني واالأتراك يف 
هيئة ترميم امل�صجد، يتبادلون جتاربهم وخرباتهم يف 

جمال الرتميم.
ومن املنتظر اأن تنتهي اأعمال ترميم م�صجد كت�صاوة 
اأن ي�صارك الرئي�ص  خالل فرتة قريبة، ومن املرتقب 

الرتكي اأردوغان يف مرا�صم افتتاحه.

ال�������س���واري���خ ال�������س���وري���ة ف�����وق ف��ل�����س��ط��ني

عام  500 منذ  اجلزائرية  الرتكية  ال�سداقة  جذر  “كت�ساوة”..  م�سجد 

االأ����س���ن���ان اآالم  ل���ع���اج  ع����ق����ارا   اح�������ذري 
جلنينك ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة  االأع�������س���اء  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر 

 

حّذرت درا�ضة ن�ضرتها جمّلة “التقارير العلمية” من اأن تناول دواء 
“االآيربوفني” من قبل الن�ضاء احلوامل دون ا�ضت�ضارة الطبييب، لعالج 
التنا�ضلية  االأع�ضاء  منو  على  يوؤّثر  اأن  ميكن  االأ�ضنان،  واآالم  احلمى 

للجنني الذكر.
بن�ضر  تعنى  مفتوحة،  اإلكرتونية  جملة  هي  العلمية”  و”التقارير 
غروب”  بابلي�ضنغ  “نات�ضر  ملجموعة  وتتبع  العلمية،  التقارير 

الربيطانية.
ي�ضّوق  لالإلتهاب،  م�ضاد  ال�ضتريودي  دواء  فهو  “االآيربوفني”،  اأما 
االأ�ضنان  “بروفني” وغريه، وي�ضتخدم الآالم  اأ�ضماء خمتلفة مثل  حتت 

واأعرا�س التهاب املفا�ضل واحلّمى، وم�ضّكنا يف حاالت االلتهابات.
ووفق الدرا�ضة، فاإن العديد من الن�ضاء احلوامل يتناولن هذا الدواء 
الدواء  ت�ضتخدم   10 اأ�ضل  من  امراأة  اأن  مو�ضحة  حملهن،  فرتة  خالل 
مر�ضح،  والرقم  احلمل،  فرتة  اأثناء  لدى  ال�ضائعة  احلمى  اآالم  لعالج 

بح�ضب الكثري من التقديرات، الأن ي�ضبح 3 من اأ�ضل 10.
)حكومي(،  ال�ضحية”  للبحوث  الفرن�ضي  “املعهد  بـ  الباحث  وقال 
املوؤ�ضرات  “جميع  اأن  الدرا�ضة،  اإجراء  يف  املن�ّضقني  اأحد  جيغو،  برنار 
تلتقي عند خال�ضة واحدة تدعو اإىل احلذر عند ا�ضتخدام هذا الدواء يف 

االأ�ضهر الثالثة االأوىل من احلمل”.
كل  يف  نظرائهم  مع  باال�ضرتاك  الفرن�ضي،  باملعهد  الباحثون  واأجرى 
من ا�ضكتلندا والدمنارك، درا�ضة حول تاأثري االآيربوفني على اخل�ضية 

اجلنينية الب�ضرية.
وباإجراء التجربة على الفئران، تو�ضل الباحثون اإىل اأن هذا الدواء 
يت�ضبب يف اختالل النظام الهرموين يف اخل�ضية اجلنينية الب�ضرية، عرب 
الت�ضتو�ضتريون  بينها هرمون  اإنتاج خمتلف هرمونات اخل�ضية،  اإلغاء 

)هرمون ذكري �ضتريويدي(.
ووفق امل�ضدر نف�ضه، فاإن هذه التاأثريات لوحظت جميعها يف مرحلة 
يلحظ  مل  فيما  والعا�ضر،  الثامن  االأ�ضبوع  بني  اأي  احلمل،  من  مبّكرة 
الباحثون اأي تاأثري للدواء يف التجارب التي اأجريت يف الربع الثاين من 

احلمل.

 درا�����س����ة: ب��ع�����س امل�����س��ك��ن��ات م��ث��ل االإي���ب���وب���روف���ني
القلبية بال�سكتة  االإ�سابة  خطر  تزيد  قد  والديكلوفيناك 

ال����ه����واء ت����ل����وث  اآث���������ار  م�����ن  حت�����د  “ب”  ف���ي���ت���ام���ني  م���ك���م���ات 

بــاحــثــون من  اأ(-حـــــذر  كــوبــنــهــاجــن  )د ب 
تزيد  امل�صكنة  االأدوية  بع�ص  اأن  من  الدمنارك 

خطر االإ�صابة بال�صكتة القلبية.
واأ�صار الباحثون يف درا�صة لهم اإىل اأن بع�ص 
ت�صكني  يف  بــكــرثة  ت�صتخدم  الــتــي  العقاقري 
ميكن  ديكلوفيناك  و  اإيبوبروفني  مثل  االآالم 
جانبية  اآثــار  يف  فردية  حــاالت  يف  تت�صبب  اأن 
“وال�صماح  للقلب  الدموية  ــدورة  ال نظام  على 
للنا�ص ب�صراء هذه العقاقري بدون و�صفة طبية 
انطباعا  يعطي  اخلربة  ذوي  ا�صت�صارة  وبــدون 
للعوام باأن هذه العقاقري البد واأن تكون اآمنة” 
ح�صبما اأو�صح جونار جي�صال�صون، اأ�صتاذ القلب 

يف م�صت�صفى مدينة جينتوفده اجلامعي.
ــــد املــتــحــدث بــا�ــصــم املــعــهــد االحتــــادي  واأك
االأملاين للعقاقري واملنتجات الطبية اأن خماطر 
خالل  الباحثون  فح�صها  التي  االأمل  مثبطات 
واأن  طويل  وقــت  منذ  معروفة  الدرا�صة  هــذه 
خالل  مــن  االأطــبــاء  ُتبلغ  امل�صنعة  ال�صركات 
اجلانبية  ــار  االآث ب�صاأن  املتخ�ص�صة  املعلومات 
املحتملة لهذه امل�صتح�صرات الطبية على القلب 

واالأوعية الدموية.
جي�صال�صون  اإ�صراف  حتت  الباحثون  ودر�ص 
ــادات  ــص ــ� ــامل ـــا يـــعـــرف ب ــة مل ــي ــب ــان االآثـــــــار اجل
بينها  من  والتي  لاللتهابات  الال�صتريويدية 
مادة  وديكلوفيناك  االإيبوبروفني  جانب  اإىل 

نابروك�صني و روفيكوك�صيب و �صيليكوك�صيب.
الدرا�صات  من  العديد  اإن  الباحثون  وقــال 
العقاقري ذات  اأن هذه  بالفعل  اأظهرت  ال�صابقة 

�صلة مبخاطر على القلب واالأوعية الدموية.
احلالية  الدرا�صة  خالل  الباحثون  ا�صتند 
يف  القلبية  ال�صكتة  مر�صى  جميع  بيانات  اإىل 
 2001 عام  بني  الفرتة  يف  تقريبا  الدمنارك 
من هوؤالء   3400 نحو  اأن  لهم  وتبني   2010 و 
اإ�صابتهم  يتناولون قبل فرتة من  املر�صى كانوا 
بال�صكتة القلبية و�صلت ل�صهر عقاقري م�صكنة، 
اإيبوبروفني  يتناول  كانوا  مري�ص   1100 منهم 

و 545 مري�صا كانوا يتناولون ديكلوفيناك.
وخــلــ�ــص الــبــاحــثــون مــن خـــالل درا�ــصــتــهــم 
هــريت  “يوروبيان  جمــلــة  يف  نــ�ــصــرت  ــي  ــت ال

تعاطي  عند  اأنه  اإىل  القلب  الأبحاث  جورنال” 
بال�صكتة  االإ�صابة  احتمال  ارتفع  ديكلوفيناك 
الذين  باملر�صى  مقارنة   50% بن�صبة  القلبية 
احتمال  اأن  حني  يف  م�صكنة  مــواد  يتعاطوا  مل 
عند   31% بن�صبة  ارتفع  بال�صكتة  االإ�صابة 

تعاطي االإيبوبروفني.
الدرا�صة  “نتائج  اأن  على  جي�صال�صون  و�صدد 
تذكرة باأن امل�صادات الال�صتريويدية لاللتهابات 

لي�صت غري �صارة”.
باأمرا�ص  امل�صابني  ون�صح االأ�صتاذ الدمناركي 
هذه  بتجنب  الــدمــويــة  واالأوعــيــة  القلب  يف 
لها  العقاقري  هــذه  اإن  وقــال  متاما  املــ�ــصــادات 
واالأوعــيــة  القلب  نظام  على  كثرية  تــاأثــريات 
بينها  العالقة  يف�صر  اأن  ميكن  ما  وهو  الدموية 
توؤثر  حيث  القلبية  بال�صكتة  االإ�صابة  وبني 
الدم مما قد  امل�صادات على جتمع �صفائح  هذه 

ي�صبب جتلط الدم.
اأكرث  تناول  بعدم  القلب  اأخ�صائي  واأو�صى 
يوميا  االإيبوبروفني  من  ميلجرام   1200 من 
يف حالة ال�صرورية وقال اإن مادة ديكلوفيناك 
هي االأخطر من بني هذه امل�صكنات ون�صح �صحاح 

اإن هناك عقاقري  القلب بتجنب تعاطيها وقال 
هذه  مثل  لها  ولي�ص  االأمل  �صد  ت�صاعد  اأخــرى 

االآثار اجلانبية.
للعقاقري  االأملـــاين  االحتـــادي  املعهد  ويــوؤكــد 
اأملانيا  يف  ال�صيدليات  اأن  الطبية  واملنتجات 
مرتفعة  بــجــرعــات  العقاقري  ــذه  ه تعطي  ال 
الطبية  الن�صرات  واإن  طبية  بو�صفات  اإال 
اإر�ــصــادات  على  دائــمــا  حتتوي  العقاقري  لهذه 
كبرية  بجرعات  ا�صتخدامها  بعدم  وحتذيرات 
بالفعل  هناك  ــاإن  ف “لذلك  طويلة  لفرتة  اأو 
قواعد كافية يف اأملانيا حلماية املر�صى من هذه 

املخاطر”.
هي  لاللتهابات  الال�صتريويدية  امل�صادات 
وخمف�صة  لالأمل  م�صكنة  �صفات  ذات  م�صكنات 
يف  وت�صتخدم  لاللتهابات  ومثبطة  للحرارة 
عالج االآالم ذات االأ�صباب املتعددة مثل احلمى 

واالأمرا�ص االلتهابية ولزيادة �صيولة الدم.
يف  اأي�صا  الدرا�صة  نتائج  ــراءة  ق من  والبــد 
�صوء توفر مثل هذه امل�صكنات يف دول اأوروبية 
اأخرى غري اأملانيا لي�ص يف ال�صيدليات وحدها بل 

يف ال�صوبرماركت اأحيانا.



ايطاليا  يف  ب�سر  م��ه��رب  على  القب�س 
ليبيا يف  لاجئني  تعذيبه  يف  ي�ستبه 

روما- )د ب اأ(: جرى يف اإيطاليا، اعتقال مهرب ب�صر يزعم اأنه عّذب 
عددا من طالبي اللجوء يف ليبيا، بعد اأن تعرف عليه مهاجرون هناك، 
قالت  ح�صبما  الغوغاء،  من  جمموعة  اأيدي  على  املوت  على  و�صارف 

ال�صرطة االإيطالية ال�صبت.
للتعذيب  اأ�صخا�صا  اأخ�صع  عاما(   20( الغاين  به  امل�صتبه  اأن  ويعتقد 
مدينة  يف  لل�صرطة  وفقا  ليبيا،  يف  الجئني  خميم  يف  واغت�صبهم 

اأجريجنتو ب�صقلية.
وقال بيان لل�صرطة اإن الرجل عذب العديد من �صحاياه اأثناء قيامه 
البتزازهم  حماولة  يف  اأ�صرهم  اأفراد  مع  هاتفية  حمادثات  باإجراء 
للح�صول على اأموال. ويزعم اأن الو�صائل التي ا�صتخدمها يف التعذيب 

ت�صمنت ال�صعق بالكهرباء واحلرق باملاء املغلي.
وبعد و�صوله على منت قارب اإىل جزيرة المبيدو�صا الواقعة يف البحر 
اآذار/ مار�ص اجلاري، تعرف عليه املهاجرون  املتو�صط يف اخلام�ص من 

وهاجموه، واحتجزته ال�صرطة يف وقت الحق.
ووقعت جمموعة االعتداءات املزعومة داخل اأربع حاويات �صحن يف 

ليبيا، كان يحتجز فيها حوايل 800 �صخ�ص.
�صواحل  اأوروبا من  اإىل  اإفريقيا  املتجهني من  املهاجرين  ويبحر معظم 
ال�صنع  بدائية  قوارب  يف  كبري  ب�صكل  القانون  عنها  يغيب  التي  ليبيا 
الطريق  من  �صخ�ص  األف   180 من  اأكرث  وجنا  بالركاب.  ومكتظة 

البحري املحفوف باملخاطر يف العام املا�صي كي ي�صلوا اإىل اإيطاليا.

باري�ص”:
املغاربي  ال�صحايف  الوفد  يعترب 
معروف  غري  اإ�صرائيل  زار  ــذي  ال
لدى ال�صحفيني يف �صمال اإفريقيا، 
وكلهم بدون ا�صتثناء من الذين ال 
االعالمية  ال�صاحة  يف  لهم  تاأثري 

يف هذه املنطقة.
احلكومة  با�صم  الناطق  ون�صر 
تغريدة  يومني  منذ  االإ�صرائيلية 
مرفوقة  ــورة  �ــص وهـــي  تــويــرت  يف 
�صحفي  وفــد  ــارة  زي حــول  بتعليق 
والقد�ص  اأبــيــب  تــل  اىل  مغاربي 
ولــقــاء مــ�ــصــوؤولــني اإ�ــصــرائــيــلــيــني 
التطبيع  هذا  واعترب  واإعالميني. 
املغرب  من  اإ�صرائيل  تقرب  خطوة 
الذي  موريتانيا  با�صتثناء  العربي 
مل ي�صجل على اأي �صحايف زيارتها.
يف  االعـــالم  و�صائل  تهتم  ومل 
ــارة  ــزي ــرب الــعــربــي بــهــذه ال ــغ امل
اأ�ــصــمــاء غري  هــي  اأعــ�ــصــاءهــا  الأن 
مــعــروفــة يف احلــقــل االعــالمــي، 
العام،  ــراأي  ال على  لهم  تاأثري  وال 
تنظيمات  معظم  تعمل  ومل  بــل 
ال�صحفايني يف املغرب العربي على 
قيمة  ال  الأنها  بالزيارة  التنديد 
الوطنية  النقابة  با�صتثناء  لها، 
الــتــي  الــتــونــ�ــصــيــني  لل�صحافيني 

ا�صتهجنت الزيارة.
ويهتم اجلانب الفل�صطيني مبثل 
ويــ�ــصــدر مواقف  الــزيــارات  ــذه  ه
ف�صل  هو  االأ�صا�صي  لكن  تنديدية، 

اإ�صرائيل وطيلة �صنوات من العمل 
معروفني  �صحافيني  اإقــنــاع  ــن  م
�صناعة  يف  تاأثري  ولهم  ومرموقني 
زيــارة  مــن  الــعــام  الـــراأي  وت�صكيل 

اإ�صرائيل.
ــادر اإعــالمــيــة  ــرحــت مــ�ــص و�ــص
اأنه  باري�ص  يف  مقيمة  جزائرية 
�صحافيني  على  العثور  ال�صعب  من 
ال�صروق  مثل  وزن  ذات  من جرائد 
اجلزائرية واأخبار اليوم اأو امل�صاء 
بزيارة  �صحافيوها  يقوم  املغربية 
امل�صادر  هــذه  وتــوؤكــد  اإ�صرائيل. 

اإقناع  يف  حتى  ف�صلت  اإ�صرائيل  اأن 
و�صائل  يف  العاملني  ال�صحافيني 
زيارة  اأوروبــا من  اإعــالم دولية يف 

اإ�صرائيل.
العربي  املغربي  دول  وت�صتمر 
ح�صنا �صد ت�صرب اإ�صرائيل ل�صرب 
�صهدت  الت�صامن مع فل�صطني، فقد 
ـــرب الــتــظــاهــرات  ــغــرب اأك مـــدن امل
الفل�صطينيني.  مــع  الت�صامنية 
اجلزائر  مع  االأمــر  نف�ص  ويحدث 
للمنتخب  ا�صتقبالها  يبقى  التي 
املنتخب  �صد  ولعبه  الفل�صطيني 

ـــري يف اجلـــزائـــر خــالل  ـــزائ اجل
ــنــة املــا�ــصــيــة  ــ�ــص ـــر مـــن ال فـــرباي
هذا  على  ت�صهد  تاريخية  حمطة 
الــتــ�ــصــامــن. و�ــصــجــع اجلــمــهــوري 
الفل�صطيني  املنتخب  اجلــزائــري 
وكان  بالده.  منتخب  ح�صاب  على 
يريدون  التون�صيون  ال�صيا�صيون 
ــع اإ�ــصــرائــيــل  ــتــقــارب م جتـــرمي ال
الد�صتوري  م�صودة  حترير  خالل 
بــعــد جنـــاح ثــورتــهــم يف الــربــيــع 

العربي.
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وتــل  ــرة  ــك ن ــل  ــي ــرائ ــش اإ� زارو  الــذيــن  ــون  ــي ــارب ــغ امل الــ�ــشــحــافــيــون 
ــر ــاأث ــت ال ذات  ـــــالم  االع ــل  ــائ ــش ــو� ل ــرب  ــش ــ� ــت ال يف  فــ�ــشــلــت  اأبـــيـــب 

تــنــافــ�ــض رو�ـــشـــي ايـــــراين مــتــ�ــشــاعــد يف �ــشــوريــا

ال  اّمـــة  نحن  ــوان:  ــل ع ــر  ــاه د.ط الــعــراقــي  ال�شينمائي  والــنــاقــد  االأكــادميــي 
ويهّم�شونها ال�شينما  يحتقرون  الــقــرار  و�شناع  والع�شكرة  بــاالأمــن  اال  تفّكر 

الن�صال  يكون  فقط  بالبندقية  لي�ص 
واملقاومة ملن ُاحتل وطنه، ولي�ص مبن�صات 
�صعب.  معاناة  عن  ُيَعرَب  الدولية  املحافل 
هناك  اأن  اأيقنوا  الذين  الفل�صطينيون  هم 
وذلك  موؤثرة،  تكون  اأن  لها  ميكن  اأ�صلحة 
�صمت  حتاكي  وجداريات  لوحات  بر�صم 

العامل عما يحدث يف هذه البقاع.
قطاع  يف  املدار�ص  اإحدى  جدران  فعلى 
جداريات  فل�صطينيون  فنانون  ر�صم  غزة، 
املعاناة  جت�صد  االأبعاد،  وثالثية  ثنائية 
االحتالل  حتت  ال�صعب  هذا  يعي�صها  التي 

االإ�صرائيلي.
7 اأمتار  تلك اجلدارية التي ي�صل عر�صها 
لقبة  ر�صمة  تتو�صطها  اأمتار،   3 وارتفاعها 
ال�صخرة، وامل�صجد االأق�صى، وماآذن، ُر�صمت 
باأبعاد ثنائية، ي�صتطيع امل�صاهد اأن يلم�صها 
االآذان،  كلمات  فوقها  ومكتوب  بيديه، 
اإ�صمنتية  باأحجار  العنا�صر  وحماطة تلك 

ت�صبه فن العمارة العربية القدمية.
ا على اأدوات بع�صها  وحتتوي اجلدارية اأي�صً
الفل�صطيني،  الرتاث  من  االأبعاد،  ثالثي 
القدم،  يف  الفل�صطينيون  ي�صتخدمها  كان 

مثل الزير واملحراث والطاحونة اليدوية، 
العنب  �صجرة  و�صاق  )االإبريق(،  والبكرج 

واأغ�صانها.
وحتمل اللوحة ا�صم “لن ي�صمت االآذان”، 
اإ�صرائيلي  قانون  م�صروع  على  احتجاًجا 
الكني�صت  عليه  �صادق  االآذان،  رفع  يقيد 
التمهيدية،  بالقراءة  موؤخًرا،  )الربملان( 
القانون  م�صروع  على  الت�صويت  ويتوجب 
اأن  قبل  والثالثة  الثانية  بالقراءتني 

ي�صبح ناجزًا.
ا�صم  عليه  يطلق  الفن  من  النوع  هذا 
والبارزة(،  الغائرة  )الر�صومات  “رليف” 
بل  غزة،  قطاع  يف  كبري  ب�صكل  ينت�صر  وال 
الفنان  يقول  كما  جدا،  حمدوًدا  يبدو 
ر�ّصامي  اأحد  فول،  اأبو  اإبراهيم  الت�صكيلي 

اجلدارية امللونة.
لالأنا�صول،  عاًما(   32( فول،  اأبو  وقال 
اجلداري  النحت  فن  “مبمار�صة  بداأ  اإنه 
�صنوات،   6 نحو  منذ  االإ�صمنت  با�صتخدام 

وتدرب عليه بكثافة حتى اأ�صبح يتقنه”.
واأ�صاف مدر�ص الفنون واحلرف، يف اإحدى 
لالأنا�صول  حديثه  يف  القطاع،  مدار�ص 

الفن،  من  النوع  هذا  يف  االأبعاد  “تختلف 
والثالثي  الثنائي  ومنها  قليال  البارز  منها 

االأبعاد”.
جدارياتهم  ر�صم  يف  الّنحاتون  وي�صتخدم 
اأخرى، منها اخل�صب واحلديد، وفق  مواًدا 

اأبو فول.
كلوب،  اإ�صماعيل  الفنان  اأنهى  اأن  وبعد 
اإحدى  يف  واحلرف  الفنون  مدر�ص 
االأ�صجار،  اأوراق  تلوين  القطاع،  مدار�ص 
اللوحة  هذه  اأن  اإىل  لفت  اجلدارية،  يف 

ا�صتغرقت وقًتا اأطول من املفرت�ص.
�صح  لالأنا�صول:”ب�صبب  حديثه  يف  وتابع 
االإ�صرائيلي،  احل�صار  جراء  االإ�صمنت 
ا�صتغرق العمل معنا مدة �صهرين متتاليني، 
�صهر  بعد مرور  ننتهي  اأن  املتوقع  من  وكان 

واحد فقط على البدء”.
واأ�صار االأب ل�صتة اأبناء، اإىل اأنه وزميليه، 
كانوا يبحثون عن القليل من االإ�صمنت من 

العائالت التي تعكف على بناء منازلها.
املدر�صة  طلبة  ن�صاأل  كنا  م�صتطردًا:” 
اآباوؤهم  كان  اإن  اللوحة،  فيها  نر�صم  التي 
بع�ص  لنا  ليح�صروا  منازلهم،  ي�صيدون 

االإ�صمنت”.
ويعاين قطاع غزة من نق�ص حاد يف مواد 
البناء، التي تقّيد اإ�صرائيل اإدخالها منذ 8 
�صنوات، اإذ ت�صمح باإدخال كميات حمدودة 
�صامل  اأبو  كرم  معرب  عرب  “االإ�صمنت”  من 
للقطاع(،  الوحيد  التجاري  )املنفذ 
احلرب  خلفته  ما  الإعمار  تكفي  وال 
االإ�صرائيلية االأخرية من دمار عام 2014، 

واحتياجات قرابة مليوين مواطن.
الر�صم  عن  باالإ�صمنت  الر�صم  ويختلف 

لعوامل  مقاومة  اأكرث  فاالأول  باالألوان، 
وفق  ومتانة،  قوة  اأكرث  ويكون  الزمن، 
الع�صو الثالث يف الفريق، الفنان الت�صكيلي 

هاين املدهون )40 عاًما(.
لالأنا�صول،  حديثه  يف  املدهون  ويتمنى 
خارج  ال�صفر  من  وزمالئه  هو  يتمكن  اأن 
قطاع غزة عرب معرب رفح، لعر�ص مواهبهم 
عربية  فنية  اأعمال  يف  وامل�صاركات 

ودولية.

حاوره من باري�ص ــ حميد عقبي
يف  ال�صينما  يخ�ص  فيما  التعقيد  �صديد  و�صع  هنالك 
اىل  تتبلور  مل  ال�صينما  عامة،  ب�صفة  العربي  العامل 
ا�صتحقاق ثقايف وح�صاري يجب دعمه والت�صجيع عليه 
نقاط  عدة  اللقاء  يف  علوان  د.طاهر  كاأولوية..يطرح 
اال�صكاليات  من  العديد  فهم  يف  ت�صاعدنا  لعلها  مهمة 
و�صطحية  املنتجة  االفالم  ك�صعف  ال�صينمائية 
حديثنا  تو�صع  كما  ال�صينمائية،  واملهرجانات  النقد 
يرى  حيث  العراقي  الثقايف  امل�صهد  عن  ليتطرق  معه 
املوؤ�ص�صة  من  وانتاجا  فاعلية  اكرث  اليوم  املثقف  ان 
خا�صعة  الثقافية  املوؤ�ص�صة  احلا�صنة،  الر�صمية 
للمحا�ص�صة الطائفية  كحال كل املوؤ�ص�صات يف العراق.

الق�صة  ناق�صت  مهمة  موا�صيع  ملناق�صة  تطرقنا  كما 
االفرتا�صي”،  “الكائن  رواية  عن  واحلديث  الق�صرية 

لرنحب ب�صيفنا الكرمي واليكم تفا�صيل حوارنا.
الثقافية  احلياة  يف  كثرية  متغرّيات  *هنالك 
ُعِرف  ما  بعد  خا�صة  العربي  العامل  يف  وال�صينمائية 
بالربيع العربي ، كيف تنظر للم�صهد الثقايف العربي يف 

ظل تلك املتغرّيات ؟
والّثبات  والغيري  احلركة  ا�صا�صها  احلياة  ان  ال�صّك  ـ 
�صمت  ان  يظن  من  واهٌم   ، طبيعتها  من  لي�ص  واجلمود 
الغربان املخّيم على النظام العربي التقليدي هو عالمة 
�صحة بل هو عالمة جمود لكن اليعني ذلك ان ن�صتبدل 
تلقى  �صارت  ُحّجة  وتلك   ، والعنف  بالفو�صى  اجلمود 
علي كل من يطالب باأ�صبط �صروط الكرامة االن�صانية 
من  وغريها  وليبيا  و�صوريا  بالعراق  حّل  ما  انظر  اأن 
وابقائهم  النا�ص  لتيئي�ص  مرواغ  تخليط  يف  ال�صاحات 

ا�صرى او�صاعهم التعي�صة .
�صّماه  ومن  العربي  الربيع  يف  و�صمت  نعى  من  هنالك 
اجل  من  وت�صحياتها  ال�ّصعوب  ا�صوات  لكّن   ، خريفا 
اما  و�صتبقى  ظّلت  الكرمي  والعي�ص  واحلرية  الكرامة 
االجنراف للحروب االأهلية والعرقية والطائفية فهو 

لي�ص يف م�صلحة احد يف العامل العربي .
على �صعيد امل�صهد الثقايف العربي ماقبل ماي�صمى حقبة 
الربيع ومابعدها ال اختالف : االمية نف�صها ، تهمي�ص 
 ، الثقافة  �صناعة  رداءة   ، نف�صه  واملثقفني  الثقافة 
ارتفاع مهول يف اعداد االميني ، تدهّور يف ن�صر الكتاب 
هو   ، الت�صكيلي  والفن  وامل�صرح  ال�صينما  لقطاع  اهمال   ،
الذي  ال�صحيح  ال�صعب  ان   : واخلال�صة   ، كبري  تراجع 
�صينتج  ويبدع  ينتج  وكرمية  م�صتقرة  حياة  يعي�ص 

ثقافة متميزة ونا�صجة والعك�ص �صحيح.
*      املهرجانات ال�صينمائية العربية رغم قلة االنتاج 
ال�صينمائي و�صعف جودة االأفالم..كيف تف�صر لنا هذه 

الظاهرة؟
ال اظّن ان هنالك كرثة يف املهرجانات ال�صينمائية ، بل 

هي م�صابة مبا ا�صاب قطاع ال�صينما من تراجع يف الكم 
والنوع ، هي تظاهرات ما زال امامها �صوط طويل لت�صل 
ايل م�صتوى مهرجانات �صارت مدار�ص عاملية مثل برلني 
وغريها  وتورنتو  وفيني�صيا  فيفاري  وكارلو  وادفا  وكان 
ان  يجب  ال�صينمائية  املهرجانات  ان  بالعك�ص   . كثري 
تت�صع لت�صمل العامل العربي كّله واأن ُتدَعم الأنها ف�صاء 
ثقايف و�صينمائي لتبادل اخلربات واالطالع على احدث 

ما انتجته ال�صينما يف العامل او يف االقليم.
اأن  اإال  ال�صينمائية  النقدية  الكتابات  كرثة  *رغم 
ترى  النقد..كيف  عن  بعيدة  اأغلبها  يرى  من  هناك 

امل�صهد النقدي ال�صينمائي؟
احلركة  عموم  عن  منف�صال  لي�ص  ال�صينمائي  النقد 
لكننا  واحرتاف  مهنة  هي  املقابل  ويف   ، ال�صينمائية 
العي�ص من هذه  العربي من ي�صتطيع  العامل  ال جند يف 
املهنة وان جتد اهميتها بني املهن كما يف بلدان الغرب 
ويكتب  ال�صحافة  يف  يعمل  ان  اما  الناقد  على  ان  بل 
التعليم  او يعمل يف  الوظيفة  انتاجية بناءا على تلك 
من  كثري  هنالك  النقد،  وا�ص�ص  مبادئ  التالميذ  ويلّقن 
الكتابات التي تقرتب من االنطباعات ال�ّصطحية بينما 
النقد الر�صني واملتما�صك والعميق واملنهجي قليل جدا 

.
*ن�صمع م�صطلح امل�صهد الثقايف والفني العراقي ما بعد 
التغيري..ماموقفك من هذا امل�صطلح؟ وهل من م�صارات 

فكرية وجمالية جديدة ووا�صحة؟
ا�صتقرار  عدم  ب�صبب  م�صطربا  العراقي  الو�صع  مازال 
الظاهرة  ال�صراعات  وتعقيدات  ال�صيا�صية  ال�صاحة 
امل�صاكل  عن  ف�صال  والرثوة  ال�صلطة  على  واخلفّية 
الثقافية  احلركة  على  �صلبا  انعك�ص  ذلك  كل  االإمنية 
املوؤ�ص�صة  من  وانتاجا  فاعلية  اكرث  اليوم  املثقف   ،
اعطابها  او  الثقافية  املوؤ�ص�صة   ، احلا�صنة  الر�صمية 
اية  حال  حالها  الطائفية  للمحا�ص�صة  خا�صعة  انها 
يف  موؤ�صف  تراجع  هنالك   ، البلد  يف  اخرى  موؤ�ص�صة 
�صتى قطاعات الثقافة واهمال ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين 
، تعّطل حركة ال�صينما اال من جهود فردية  الثقافية 
واكرر  الثقافة االخرى  ين�صحب على قطاعات  واالمر 
ان جمهور املثقفني ينجزون بال توّقف ، ين�صرون الكتب 
امل�صرح  مهرجانات  ويقيمون  امل�صرحيات  وينتجون 
للمو�صوع  تنظر  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  بينما  وال�صينما 

بكثري من الالمباالة ، هذا الذي �صهدناه حتى االن .
*البع�ص يقول توجد اأزمة ن�ص لل�صيناريو ال�صينمائي 
ب�صكل  تتدفق  روائية  اإ�صهاالت  وجود  يرى  والبع�ص 
اأغلبها ال يثري �صهية املخرجني..اأين تكمن  مذهل لكن 

االأزمة بال�صبط؟
، ال توجد  انتاج  ازمة  بل  �صيناريو  ازمة  لي�صت  االزمة 
ميزانيات �صنوية م�صتدامة لالأنتاج ال�صينمائي ابتداءا 

ال  ال�صينمائي   ، املحرتفني  اىل  �صعودا  الهواة  من 
ي�صتطيع ان ينجز فيلمه من فراغ ولو جئنا باأملع كّتاب 
ال�صيناريو ما الفائدة ون�صو�صهم تبقى على الرفوف ال 

تتحّرك نحو االنتاج.
* كيف ترى م�صتقبل ال�صينما العربية وملاذا مل حترز 

ال�صينما امل�صتقلة تقدما؟
العامل  يف  ال�صينما  يخ�ص  فيما  معّقد  و�صع  هنالك 
العربي ب�صفة عامة ، ال�صينما مل تتبلور اىل ا�صتحقاق 
ثقايف وح�صاري يجب دعمه والت�صجيع عليه كاأولوية ، 
نحن اّمة ال تفّكر اال باالأمن والع�صكرة ، لو اأُنفق ع�صر 
ال�صينما  ال�صالح واالمن ال�صبحت  مع�صار ما ينفق على 
مبدعة  اجياال  والنتجنا  حياتنا  من  مف�صليا  جزداآ 
متجددة ، يف بالدنا العربية متوت املواهب ال�صينمائية 
لل والعالقات ال�صخ�صية ولهذا ال  يف مهدها او ت�صود ال�صِّ
نقّدم كفاءات �صينمائية يعتد بها اال با�صتثنادات قليلة 
ولهذا ال تتطور ال�صينما عندنا وت�صبح عالمة فارقة يف 
ان  ميكننا  املرحلة  هذه  جتتاز  ان  وبعد  ال�صعوب  حياة 
نتحدث عن جناح عاملي ، اما ال�صينما امل�صتقلة ف�صحّية 

ا�صاليب العمل والتخّلف ال�صائد واالهمال .
قيا�صية  اأرقام  حتقق  التافهة  االأفالم  بع�ص  *توجد 
يف امل�صاهدة وجتذب �صريحة كبرية من اجلمهور ..هل 

نحن مع ذائقة خمتلة ..كيف ت�صرح هذه احلالة؟
هو  ا�صبابها  اأحد  وطبيعية  قدمية  ظاهرة  هذه 
ووظيفتها  ال�صينما  طبيعة  فهم  يف  احلا�صل  االلتبا�ص 
هي  العام  الراأي  من  وا�صعة  م�صاحات  عرف  يف  فهي 
الوقت  لت�صييع  هام�صية  ترفيهية  و�صيلة  جمرد 
وال�ّصفاهة واالثارة وما �صابه ، مل يجِر تعليم االجيال 
على اهميتها وخطورتها وانها ارقى ما و�صل اليه العقل 
اىل  و�صل  كما  والفن  االبداع  �صعيد  على  الب�صري 
 ، وال�صناعة  التكنولوجيا  ميادين  يف  امل�صتويات  تلك 
ال�صينما  يحتقرون  ان�صفهم  هم  القرار  �صانعوا  مادام 
ويهّم�صونها او ي�صتحرمونها فال تتوّقع اال نظرة قا�صرة 

وانت�صارا للظاهرة التي ا�صرت اليها .
هذا  على  التعرف  نود  وروائي  قا�ص  علوان  *طاهر 

الن�صاط واأهم منجزاتك؟
ا وقبل ان ان�صر اية جمموعة ق�ص�صية كتبت  بداأت قا�صّ
ب�صعة ق�ص�ص لنف�صي ثم �صاركت باأحداها يف م�صابقة 
اجرتها جملة اليوم ال�صابع التي كانت ت�صدر يف باري�ص 
يف مطلع الت�صعينيات ، وفازت باجلائزة االوىل من بني 
توالت  ثم  اجلوائز  توالت  ثم  م�صارك  الفي  من  اكرث 
جماميع  ثالث  االن  حتى  طبعت  حيث  الق�ص�صة  كتبي 
االفرتا�صي  الكائن   ” روايتي  وْقت  وموؤخرا  ق�ص�صية 
االن  موجودة  وهي  متكامل  �صينمائي  فيلم  هي  ” التي 
ويتداولها مئات القراء يف العراق وميكن احل�صول على 
لذلك  ا�صافة   ، وفرات  ونيل  جملون  موقعي  من  كتبي 

 ” لوك  مارغريت  كتاب  ترجمت  فقد  للق�صة  وحّبا 
كتابة الق�صة الق�صرية ” وقد �صدر حديثا اي�صا .

اجنزت  فقد  االكادميي  منجزي  و�صمن  املقابل  يف 
واملكان  ال�صورة  عبقرية   ” كتابي  من  الثانية  الطبعة 
املكان  مو�صوع  يف  معّمقة  اكادميية  درا�صة  اول  ” وهي 
يف ال�صينما على �صعيد العامل العربي وهذا الكتاب يعّد 
العربية  اجلامعات  يف  للباحثني  ا�صا�صيا  مرجعا  اليوم 
والدكتوراه  املاج�صتري  ابحاث  من  العديد  ر�صدت  وقد 

التي ا�صتفادت من كتابي هذا .
 *وقعت موؤخرا روايتك اجلديدة “الكائن االفرتا�صي” 
هذه  كتابة  اإىل  للتوجه  دوافعك  ما  نعرف  اأن  نود 

الرواية؟ وماذا اأردت اأن تقوله من خاللها؟
هذه الرواية كما ذكرت هي فيلم متكامل ، بل فيلم رائع 
يحكي حقبة مهمة من احلياة العراقية يف الت�صعينيات 
حمرتف  �صارد  فاأنا  الرواية  اكتب  ان  غريبا  ولي�ص 
حقا  هو   ، رواية  من  اكرث  على  اعمل  وحاليا  ق�ص�صيا 
زمن الرواية العربية وما ن�صّطره اليوم هو انعكا�ص ملا 

نعي�صه من ازمات على �صعيد العامل العربي .
الق�صة  كتابة  يف  اإ�صهاالت  وجود  البع�ص  *يرى 
التاأثري  قليلة  تظل  لكنها  العربي  عاملنا  يف  الق�صرية 
واجلمهور مييل اإىل اجلن�ص اأو اخلرافة .. ما ردك على 

هذا الطرح؟
القراءة  م�صتويات  وتراجع  االمّية  م�صتوى  ارتفاع 
�صارخة  حقائق  هي  الكتاب  ن�صر  �صناعة  وتراجع 
تنت�صر  املتخّلفة  املجتمعات  يف   ، العربية  احلياة  يف 
وتنت�صر  لل�صطحية  النا�ص  وتنجرف  اخلرافة 
زالت  ما  العربية  الق�صة   ، املراأة  وحُتتَقر  ال�صراعات 
له قابال لالنت�صار يف  الهام�ص ولي�صت خطابا فاعال  يف 
جهود  اىل  يحتاج  االمر   ، العربية  املجتمعات  �صميم 
من  اكرث  اليطبع  ق�صة  كاتب  املع   ، موؤثرة  حقيقية 
املتعّلمني  الب�صر  ماليني  مقابل  يف  ن�صخة  الفي  او  الف 
وان�صغلوا  القراءة  هجروا  الذين  العربي  العامل  يف 
مبتطلبات احلياة ، حتى املتعّلمني ال ُيعّول علي كثريين 

منهم ان يكّونوا جمهورا ثقافيا فاعال.

ــن ــوط ــوم ال ــم ــه ــمــنــتــيــة يف غــــزة تــنــطــق ب اإ�ــش جــــداريــــات 

بات  التي  حلب  مدينة  �صوارع  يف   – ب(  ف  )اأ  ـ  بريوت 
�صور  ترتفع  كاملة،  عليها  ي�صيطر  ال�صوري  اجلي�ص 
الرو�صي  نظريه  جانبه  واىل  اال�صد  ب�صار  الرئي�ص 
فالدميري بوتني، ما يوؤ�صر اىل النفوذ املت�صاعد ملو�صكو يف 
�صوريا، على االرجح على ح�صاب ايران، احلليف االآخر 

للنظام.
مع دخول احلرب يف البالد عامها ال�صابع، تربز املناف�صة 
�صوريون  �صيا�صيون  يقول  ما  بح�صب  ورو�صيا،  ايران  بني 

وخبري رو�صي.
يف  االزمة  بدء  منذ  �صوريا  يف  النظام  ايران  وتدعم 
وال�صالح  وباملعدات  و�صيا�صيا،  اقت�صاديا   2011 العام 

واملقاتلني.
الرئي�ص  عن  البداية  منذ  دفاعها  وبرغم  رو�صيا،  اما 
30 ايلول/ ال�صوري ب�صار اال�صد، اال انها انتظرت حتى 
جوية  حملة  عرب  ع�صكريا  لتتدخل   2015 �صبتمرب 
اعادت زمام املبادرة ميدانيا للجي�ص ال�صوري على ح�صاب 

الف�صائل املعار�صة واال�صالمية.
ل عدم الك�صف  ويقول نائب يف جمل�ص ال�صعب ال�صوري ف�صّ
فان  احلكومة،  تدعمان  الدولتان  كانت  “اإن  ا�صمه،  عن 

ا�صرتاتيجيتهما تختلف لالنت�صار يف املعركة”.
– حلب  حول  – االختالف 

باتت   ،2016 العام  يف  انقرة  مع  املفاجئ  تقاربها  بعد 
مع  ت�صوية  عرب  مير  الن�صر  طريق  ان  تعترب  مو�صكو 
النفوذ يف املنطقة  للمعار�صة و�صاحبة  تركيا الداعمة 
املقابل  يف  ايران  وترف�ص  �صماال.  �صوريا  مع  احلدودية 

هذه املقاربة.
“تابناك”  موقع  ت�صاءل  التقارب،  هذا  بروز  مع 
االلكرتوين الذي يديره حم�صن ر�صائي، القائد ال�صابق 
تركيا  “اإ�صراك  كان  اذا  ما  االيراين،  الثوري  للحر�ص 
ي�صكل  ان  ميكن  �صوريا”  يف  احلرب  انهاء  حماوالت  يف 

“تهديدا” اليران.
مع  مقابلة  يف  اكد  االيراين  اخلارجية  وزير  ان  اال 
طهران  من  اخلمي�ص  بثت  “امليادين” التلفزيونية  قناة 
“بالطبع كانت هناك دائما مناطق �صادفنا فيها وجهات 
نظر خمتلفة حول موا�صيع حمددة، ولكن مل يكن هناك 
املوا�صيع  حول  ورو�صيا  و�صوريا  ايران  بني  انق�صام  اي 

املهمة”.
الداعمتني  الدولتني  بني  وا�صحا  االختالف  بدا  لكن 
على  لل�صيطرة  ال�صوري  اجلي�ص  معركة  خالل  لدم�صق 

كامل مدينة حلب يف كانون االول/دي�صمرب املا�صي.
ان  حلب  يف  ال�صورية  احلكومة  من  مقرب  م�صدر  ويقول 
ايران واملجموعات امل�صلحة املتحالفة معها، كانت تريد 
املعار�صة املحا�صرة يف احياء  للف�صائل  ا�صت�صالما كامال 

حلب ال�صرقية.
ذاته،  امل�صدر  بح�صب  مغايرة،  كانت  الرو�ص  خطة  لكن 
الف   34 اتفاق مع االتراك على اجالء  اذ تو�صوا اىل 
ايران  غ�صب  اثار  الذي  االمر  حلب،  �صرق  من  �صخ�ص 

وحزب اهلل اللبناين حليفها االبرز.
اىل  االتفاق  تنفيذ  تاأخري  وحلفاوؤها  ايران  وحاولت 
بالتوازي  ان يتم  املقابل وهو  ان ح�صلوا على مك�صب يف 
الفوعة  بلدتي  من  واجلرحى  املر�صى  املدنيني  اإجالء 
وكفريا املحا�صرتني من الف�صائل املعار�صة يف حمافظة 

ادلب )�صمال غرب(.
ويو�صح �صابط �صوري متقاعد متابع للو�صع امليداين ان 
حلب.  على  لل�صيطرة  �صروريا  كان  تركيا  مع  “االتفاق 
فحتى االآن، ويف كل مرة يتقدم فيها اجلي�ص ال�صوري على 
االر�ص، حتاول انقرة و�صع عوائق، عرب ال�صماح بادخال 

اآالف املقاتلني” املعار�صني اىل �صوريا عرب حدودها.
اتفقت  جديدة،  خ�صارة  تفادي  اجل  “من  وي�صيف 
رو�صيا مع تركيا على اغالق حدودها، ما �صاهم يف خنق 
املعار�صة، ثم عمدت الحقا اىل �صمان ممر اآمن ملقاتلي 
الف�صائل )من حلب(”، م�صريا اىل ان “االمر كان �صعبا 
ولكن  االر�ص،  على  يقاتلون  الذين  هوؤالء  على  بالطبع 
هذا هو ثمن االنت�صار”، يف ا�صارة اىل ايران واملجموعات 

امل�صلحة املتحالفة معها.
– ادلب  جبهة  لفتح  – ال 

معركة  منذ  وايران  رو�صيا  بني  قائما  التوتر  يزال  وال 
حلب.

املدينة،  على  ال�صوري  اجلي�ص  �صيطرة  على  ا�صبوع  بعد 
حيز  �صوريا  يف  النار  اطالق  لوقف  �صامل  اتفاق  دخل 
ايران  وان�صمت  فقط.  وتركيا  رو�صيا  برعاية  التفيذ 
الحقا اليهما يف رعاية حمادثات بني احلكومة ال�صورية 
كانون  منذ  الكازاخية  العا�صمة  املعار�صة يف  والف�صائل 

الثاين/يناير 2017.
ف�صائل  عليها  ت�صيطر  التي  ادلب  حمافظة  وت�صكل 
ايران  بني  اآخر  انق�صام  عامل  وجهادية،  معار�صة 
طموحات  امام  حائال  رو�صيا  وقفت  فقد  ورو�صيا. 
لفك  جديدة  معركة  باطالق  االيرانيني  الع�صكريني 

بلدتي  على   2015 اذار/مار�ص  منذ  املفرو�ص  احل�صار 
الفوعة وكفريا.

ومن �صاأن فتح جبهة جديدة قرب احلدود الرتكية و�صد 
اىل  توؤدي  ان  انقرة  من  املدعومة  املعار�صة  الف�صائل 

مواجهة مبا�صرة مع تركيا، وهذا لي�ص اولوية ملو�صكو.
من  حذرة  “رو�صيا  ان  دم�صق  يف  �صيا�صي  م�صدر  ويوؤكد 
تركيا ولكنها تف�صل احتواءها للحد من حتركاتها على 

ان تواجهها مبا�صرة”.
الرتكية  القوات  امام  املجال  فتحت  رو�صيا  كانت  وان 
والف�صائل املعار�صة لل�صيطرة على مدينة الباب يف ريف 
حلب ال�صرقي، اال انها حر�صت على اال تتيح لها التقدم 

اكرث نحو ال�صرق.
معركة  يف  بامل�صاركة  انقرة  امال  حطمت  بذلك  وتكون 
طرد تنظيم الدولة اال�صالمية من الرقة، معقله االبرز 

يف �صوريا.
– رو�صي؟  ع�صكري  اآالف   10 –

الرو�صي  الع�صكري  اخلبري  يرى  القائم،  التوتر  وبرغم 
اليران  املوالية  امل�صلحة  املجموعات  ان  فلغنهاور  بافل 
التعاون  يجب  املقاتلني  من  �صخمة  “قوة  عن  عبارة 

معها”، م�صيفا “عالقتنا معهم معقدة جدا”.
بني  الت�صاعد  التناف�ص  على  االخرى  املوؤ�صرات  ومن 
يف  الرو�ص  الع�صكريني  عديد  زيادة  وطهران،  مو�صكو 

�صوريا.
�صوريا  يف  الرو�صي  “الوجود  ان  اىل  فلغنهاور  وي�صري 
عديد  اخلريف  منذ  ت�صاعف  “وقد  ب�صرعة”،  يزداد 
ان  علما  اآالف”.  ع�صرة  قريبا  و�صيبلغ  الع�صكريني، 
وخ�صو�صا  قواتها،  خف�ص  ر�صميا  اعلنت  كانت  مو�صكو 

اجلوية، يف �صوريا.
وعراقيني  لبنانيني  مبقاتلني  ايران  عالقة  غرار  وعلى 
مع  مماثلة  عالقة  خلق  اىل  رو�صيا  ت�صعى  وافغان، 

جمموعات موالية لها.
م�صلحة  جمموعات  “�صكلت  رو�صيا  ان  فلغنهاور  ويقول 
وت�صبه  الرو�ص،  املرتزقة  من  كلفة  اأقل   )…( حملية 
لتنظيم  مناه�صة  ع�صائرية  )قوات  ال�صحوة  قوات 

القاعدة( التي �صكلها االمريكيون يف العراق”.
وي�صري فلغنهاور اىل قوات “�صقور ال�صحراء” و”الفرقة 
م�صلحتني  جمموعتني  اىل  باال�صافة  اخلام�صة”، 
وتلقت  القد�ص″.  “لواء  فل�صطينية  واخرى  �صوريتني 
يف  و�صاركت  رو�صيا  من  وتدريبا  متويال  املجموعات  هذه 

معارك عدة.
ويرى امل�صدر ال�صيا�صي ال�صوري ان “رو�صيا دولة عظمى 
لديها روؤية جيو- ا�صرتاتيجية تت�صمن �صوريا، اما ايران 
فهي قوى �صيعية اقليمية. قد تتالقى م�صاحلهما ولكنها 

لي�صت دائما مت�صابهة”.
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ا�صرائيل  – وجهت  ب(  ف  )اأ  ـ  بريوت 
يف  �صربات  �صل�صلة   2013 الــعــام  منذ 
اأخرى  اأو  �صورية  اأهدافا  طاولت  �صوريا، 
اإىل  يقاتل  ــذي  ال اللبناين  اهلل  حلــزب 
الذي  النزاع  يف  ال�صوري  النظام  جانب 

دخل يف 15 اذار/مار�ص عامه ال�صابع.
حالة  يف  وا�صرائيل  �صوريا  تــزال  وال 
حزيران/ منذ  ا�صرائيل  وحتتل  حرب. 
مربع  كلم   1200 حواىل   1967 يونيو 
واعلنت  ال�صورية  اجلــوالن  ه�صبة  من 
يعرتف  ان  دون  مــن   1981 يف  �صمها 
املجتمع الدويل بذلك. وال تزال حواىل 
ال�صيادة  حتت  مربعة  كيلومرتات   510

ال�صورية.
–2013–

الطريان  الثاين/يناير:  كانون   30 –
موقعا  دم�صق  قرب  يق�صف  اال�صرائيلي 
ع�صكريا  وجممعا  ار�ــص-جــو  ل�صواريخ 
ـــواد  ــم م ـــا يــ�ــصــتــبــه بـــانـــه يــ�ــص ـــاذي حم

كيميائية، بح�صب م�صوؤول امريكي.
ان  تاميز  نيويورك  �صحيفة  وذكــرت 
باهم  ا�ــصــرارا  احلقت  تكون  قد  الــغــارة 
مركز ابحاث حول اال�صلحة اجلرثومية 
الغارة  ا�صرائيل  واكــدت  والكيميائية. 
�صمنا مكررة انها لن ت�صمح بنقل ا�صلحة 

من �صوريا اىل حزب اهلل.
ت�صن  ا�صرائيل  ايار/مايو:  و5   3  –
غارتني قرب دم�صق. وقال دبلوما�صي يف 
لالبحاث  مركز  ا�صتهداف  مت  انه  بريوت 
�صبق  دم�صق  ريف  يف  جمرايا  يف  العلمية 
الثاين/يناير،  كانون  بغارة  ا�صيب  ان 
ووحدة  كبري  ا�صلحة  خمزن  اىل  ا�صافة 
دفاع م�صادة للطائرات. وقتل 42 جنديا 

�صوريا على االقل يف هذا الق�صف.
–2014–

الــطــريان  �ــصــبــاط/فــربايــر:   25  –
�صواريخ  قــاعــدة  يق�صف  اال�صرائيلي 
اللبنانية  ــــدود  احل عــنــد  اهلل  حلـــزب 
ال�صورية بح�صب املر�صد ال�صوري حلقوق 

االن�صان.
مــقــاتــالت  اذار/مــــــار�ــــــص:   19  –
للجي�ص  مــواقــع  تــهــاجــم  ا�ــصــرائــيــلــيــة 
ال�صوري  واجلي�ص  اجلــوالن  يف  ال�صوري 
ردا  وذلـــك  قتيل،  �صقوط  عــن  يتحدث 

مــرور  ــدى  ل نا�صفة  عــبــوة  انفجار  على 
من  املحتل  اجلــزء  يف  ا�صرائيلية  دوريــة 

اجلوالن.
غـــارات  ــو:  ــي ــون ــران/ي ــزي ح  23  –
ــع �ــصــوريــة ردا  ــواق ا�ــصــرائــيــلــيــة عــلــى م
ــــوالن  ـــف يف اجل ـــذائ �ــصــقــوط ق عــلــى 
يقول  ا�صرائيلي  وبيان  املحتل.  ال�صوري 
مقار  ت�صمل  امل�صتهدفة  “املواقع  ان 

ع�صكرية �صورية وقواعد اطالق”.
ثالثة  ق�صف  متوز/يوليو:   15  –
اجلــوالن  يف  وع�صكرية  اداريــة  ــداف  اه
�صواريخ  �صقوط  ا�صرائيل  ــالن  اع بعد 
على اجلانب املحتل. )املر�صد ال�صوري(.

اجلــيــ�ــص  اب/اغـــ�ـــصـــطـــ�ـــص:   31  –
اال�صرائيلي يعلن ا�صقاط طائرة من دون 
طيار م�صدرها �صوريا جتاوزت خط ف�ص 
ايلول/  23 ويف  اجلوالن.  يف  اال�صتباك 
�صبتمرب، مت ا�صقاط مقاتلة �صورية فوق 

اجلوالن بح�صب اجلي�ص اال�صرائيلي.
النظام  االول/دي�صمرب:  كانون   7  –
ال�صوري يتهم ا�صرائيل ب�صن غارتني على 
منطقة دميا�ص �صمال غرب دم�صق وعلى 

مطار دم�صق الدويل.
–2015 —

غارة  الثاين/يناير:  كانون   18  –
ت�صفر  اجلــوالن  ه�صبة  على  ا�صرائيلية 
اهلل  حــزب  مــن  عنا�صر  �صتة  مقتل  عــن 
اىل  ا�ــصــافــة  مــهــم  قــيــادي  جنــل  بينهم 
االيـــراين  ــوري  ــث ال احلــر�ــص  يف  �صابط 
من  قريبة  واخـــرى  ايــرانــيــة  )مــ�ــصــادر 
حزب اهلل(. وحزب اهلل يرد بعد ب�صعة 
هجوم  يف  �صبعا  مـــزارع  منطقة  يف  ــام  اي

ي�صفر عن مقتل جنديني ا�صرائيليني.
اجلي�ص  الثاين/يناير:  كانون   28 –
�صن غارات على مواقع  يعلن  اال�صرائيلي 
ال�صوري بعد اطالق �صواريخ من  للجي�ص 

اجلوالن.
الـــطـــريان  ـــو:  ـــي ـــول ـــوز/ي مت  29  –
حزب  من  عن�صرين  يقتل  اال�صرائيلي 
للنظام  مــوالــني  مقاتلني  وثــالثــة  اهلل 
جنوبا  القنيطرة  حمافظة  يف  ال�صوري 

)املر�صد ال�صوري(.
اربعة  �صقوط  اب/اغ�صط�ص:   20  –
�ــصــواريــخ اطــلــقــت مـــن اجلـــــوالن على 
ان  دون  من  ا�صرائيل  �صمال  يف  اجلليل 
ب�صن  ترد  وا�صرائيل  �صحايا.  عن  ت�صفر 
قتيل  عن  ت�صفر  جوية  ــارات  غ �صل�صلة 

و�صبعة جرحى �صوريني بح�صب النظام.
– 21 اب/اغ�صط�ص: غارة ا�صرائيلية 
مقتل  واحل�صيلة  اجلــوالن  على  جديدة 
حني  يف  دم�صق  بح�صب  مدنيني  خم�صة 
عن  ا�صرائيلي  ع�صكري  م�صدر  حتــدث 
مقتل اربعة او خم�صة مقاتلني م�صوؤولني 

عن اطالق ال�صواريخ.

مقتل  االأول/دي�صمرب:  كانون   19  –
القنطار،  �صمري  اهلل  حــزب  يف  القيادي 
اإ�صرائيل  يف  �صابقا  معتقال  كــان  ــذي  ال
يف  اإ�صرائيلية  بغارة  عاما،  ثالثني  لنحو 

�صواحي دم�صق.
–2016–

الوزراء  رئي�ص  ني�صان/اأبريل:   11 –
باأن  يقر  نتانياهو  بنيامني  االإ�صرائيلي 
قوافل  مــن  ع�صرات  هاجمت  اإ�صرائيل 
اإىل  موجهة  انــهــا  ــال  ق الــتــي  االأ�صلحة 

حزب اهلل.
ال�صوري  اجلي�ص  اأيلول/�صبتمرب:   13
ا�صرائيليتني  طائرتني  اإ�ــصــقــاط  يعلن 
ـــف دمــ�ــصــق،  اإحـــداهـــمـــا حــربــيــة يف ري
القنيطرة  ريــف  يف  لال�صتطالع  ــرى  واأخ

)جنوب( يف حني نفت ا�صرائيل ذلك.
ــد ا�ـــصـــتـــهـــداف الـــطـــريان  ــع ـــــك ب وذل
اثر  �صورية  االإ�صرائيلي مواقع ع�صكرية 
ق�صف تعر�ص له اجلوالن املحتل م�صدره 
اأعلن اجلي�ص  االرا�صي ال�صورية، وفق ما 

اال�صرائيلي.
�صواريخ  االأول/دي�صمرب:  كانون   7 –
ت�صتهدف  اإ�ــصــرائــيــلــيــة  ــــص  ــــص-اأر� اأر�
حمــيــط مــطــار املــــزة الــعــ�ــصــكــري غــرب 
االنباء  وكــالــة  افـــادت  مــا  وفــق  دم�صق، 
باأ�صبوع،  ذلك  وقبل  الر�صمية.  ال�صورية 
�صربتني  عن  ال�صوري  التلفزيون  حتدث 

اإ�صرائيليتني يف منطقة غرب العا�صمة.
–2017–

دم�صق  الثاين/يناير:  كانون   13  –
مطار  بق�صف  ر�صميا  اإ�ــصــرائــيــل  تتهم 
ويعد  العا�صمة.  غــرب  الع�صكري  املــزة 
اجلوية  لال�صتخبارات  مقرا  املطار  هذا 

ال�صورية.
– 17 اذار/مار�ص: اجلي�صان ال�صوري 
طــائــرات  ان  يــعــلــنــان  ــي  ــل ــي ــرائ ــص واال�
على  فــجــرا  ـــارات  غ نــفــذت  ا�صرائيلية 

�صوريا.
اأعلن اجلي�ص ال�صوري ا�صقاطه طائرة 
حربية ا�صرائيلية وا�صابة اخرى، اال ان 
ال�صواريخ  من  اي  ا�صابة  تنفي  ا�صرائيل 

التي اطلقت من �صوريا هدفها.

للنائب  مقاال،  االإندبندنت  �صحيفة  ن�صرت 
ميت�صل،  اأنــدرو  الربيطاين،  العموم  جمل�ص  يف 
حرب  يف  االأطــفــال  مــاأ�ــصــاة  عــن  فيه  يتحدث 
وقف  اأجــل  من  التحرك  اإىل  ويدعو  اليمن، 

التجويع الذي يتعر�صون له.
الــذي  الــوقــت  يف  اأنـــه  اإىل  الكاتب  ــار  ــص واأ�
اهتمام  على  الربيك�صت  ق�صية  فيه  ــوز  حت
تبقى  الربيطانية،  االإعــالم  و�صائل  من  وا�صع 
ماأ�صاة اليمن حقيقة و�صكانه على بعد خطوة 
ويف  االأ�صواء،  عن  غافلة  املجاعة  من  واحدة 
خمتلفة  اليمن  يف  املجاعة  اأن  من  تام  جتاهل 
عن املجاعات االأخرى الأنها من �صنع االإن�صان، 
فاليمنيون، على حد تعبريه، لي�صوا يف جماعة 
واإمنا يتعر�صون للتجويع، وبريطانيا متواطئة 

يف ذلك ب�صبب �صيا�صتها.
مــاأزق  يف  بريطانيا  اأن  التقرير،  يف  وجــاء 
املنظمات  ت�صعى  حــيــث  ــاق،  ــط ي ال  حقيقي 
اخلريية واالإن�صانية الربيطانية اإىل احل�صول 
والـــدواء  الــغــذاء  وتو�صيل  م�صاعدات  على 
باأموال  ا�صرتتها  التي  امل�صتلزمات  من  وغريها 
ت�صن  بينما  اليمن،  اإىل  الربيطاين  ال�صعب 
من  بدعم  ال�صعودية،  تقودها  التي  احلملة 
منها  متر  التي  املوانئ  على  غــارات  بريطانيا، 

هذه امل�صاعدات.
وب�صبب  اأنـــه  مــقــالــه،  يف  الــكــاتــب  ــع  ــاب وت
ي�صتمر  اإذ  ـــرية،  االأخ ال�صعودية  التكتيكات 
التحالف بقيادة ال�صعودية بدفع خط ال�صراع 
املتنازعة  االأطـــراف  بني  احلــادة  واملواجهات 

ناهيك  “احلديدة”،  الرئي�صي  امليناء  نحو 
اخلريية  للمنظمات  الكثرية  التحذيرات  عن 
اأن  من  املتحدة  االأمم  منظمة  يف  وامل�صوؤولني 
الرئي�صي  احلديدة  ميناء  اإىل  املعارك  و�صول 
قد تكون له عواقب وخيمة، اإذ اأن نحو 80% 
من الواردات اليمنية املختلفة متر عرب ميناء 
غذائه،  من   %  90 اليمن  وي�صتورد  احلديدة، 
ال�صعب  على  كارثيا  �صيكون  دمــاره  فــاإن  لذلك 
وهي  اأال  لندن  حليفة  اأن  اإىل  م�صريا  اليمني، 

ال�صعودية تقوم بتجويع اليمن ب�صكل بطيء.
اال�صتجابة  يف  لندن  بــدور  الكاتب  واأ�صاد 
ملعاجلة  ال�صروري  التمويل  توفري  يف  الرائعة 
وال�صومال،  ال�صودان  كجنوب  العاملية  االأزمات 
قدمتها  التي  الكثرية  امل�صاعدات  اإىل  اإ�صافة 
الأهايل اليمن، اإال اأن هذه اجلهود تبقى فا�صلة 
وعدمية اجلدوى، اإن مل يتم حل االأزمة واإقناع 

اال�صرتاتيجية  عــن  بــالــعــدول  لندن  حلفاء 
كما  البلد)اليمن(،  تدمر  التي  الع�صكرية 
قوية  عــالقــات  لربيطانيا  بــاأن  الكاتب  ــوه  ن
وتاريخية ميكن اأن تف�صي اإىل ت�صوية االأزمة.
ويرى ميت�صل اأنه لي�ص من م�صلحة بريطانيا 
املجاعة  جتتاح  اأن  ال�صعودية  م�صلحة  من  وال 
يفعل  مل  لليمنيني  اجلماعي  فالعقاب  اليمن، 
مناطق  على  ي�صيطرون  الذين  للحوثيني  �صيئا 
ح�صب  الطرفني،  اأن  كما  الــبــالد،  من  وا�صعة 

راأيه، ال ياأبهان بحياة االأبرياء.
ويخل�ص يف مقاله اإىل اأن احلرب ال ت�صري يف 
الطريق ال�صحيح، واأنها ت�صر ب�صمعة بريطانيا 

يف العامل، وتثري اأعداءها.
مبثابة  مقاله  يكون  اأن  اإىل  الكاتب  ودعــا 
املطالبة  �صرورة  عن  ف�صال  ا�صتغاثة،  �صرخة 
بحرية و�صول امل�صاعدات اإىل ميناء احلديدة 
لتجنب  التجاري  اجلــوي  املجال  فتح  ــادة  واإع
االلتزام  على  واالإ�صرار  اإن�صانية،  كارثة  اأكرب 
م�صار  التــخــاذ  املــبــذولــة  واجلــهــود  بالقانون 
احلايل  اجلمود  من  للخروج  جديد  �صيا�صي 
مل�صاعدة  الوحيدة  الطريقة  وهي  االإن�صاين، 
التي  الفو�صى  من  للخروج  ال�صعودي  احلليف 

�صرعان ما اأ�صبحت م�صتنقعا.
اغتنام  اإىل  حكومته  الــكــاتــب  دعـــا  كــمــا 
الفر�صة قبل فوات االأوان لتكون على اجلانب 
ملنع  العمل  ــالل  خ مــن  الــتــاريــخ  مــن  ال�صحيح 

املجاعة يف اليمن.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

عامل ديل
على من يجد بنف�سه 
�لكفاءة للعمل عليه 

�الت�سال مع غربة نيوز

اليمن اأطــفــال  معاناة  يف  متواطئة  بريطانيا  االنــدبــنــدنــت: 

عبد احلق العاين
باأن  يعتقدون  الذين  العرب  القلة  من  اأين  اأعتقد 
معركة.  اأيــة  يف  اأهمية  له  �صالح  والق�صاء  القانون 
هذا  اأقــول  وحني  املهزومة.  اأمتنا  على  ينطبق  وهذا 
يحقق  �صوف  باأنه  اأقــول  حتى  ال�صذاجة  من  فل�صت 
املعجزات ول�صت من الغباوة حتى اأعتقد اأنه ال ينفع. 
االأمر  كان  اإذا  خ�صو�صًا  �صك  دون  م�صي�ص  فالق�صاء 
يتعلق بالعالقات الدولية. لكن لكل �صيء حدود ومن 
بالدرجة  يكون  قد  والعدوان  الظلم  اأن  احلدود  تلك 

التي ال ميكن للق�صاء �صرته وجتاهله.
والق�صاء  القانون  قيمة  تعرف  ال  االأمة  هذه  لكن 
الدولة  منذ  احلاكم  طغيان  على  وتربت  ن�صاأت  الأنها 
احلكم  حتى  املبا�صر  باالإ�صتعمار  مــرورًا  العثمانية 
وف�صلت  الــتــاأريــخ  فهم  يف  ف�صل  ــذي  ال “التقدمي” 

جماهريه يف فهم معنى الثورة والتقدم.
عام  )ولي�ص   ١9٤8 عام  كلها  فل�صطني  �صلبت  فقد 
مبقا�صاة  اأحــد  يقم  ومل  البع�ص(  يعتقد  كما   ١967
بريطانيا على ما فعلت بالنا�ص واأمالكهم. وحني و�صل 
الدولية،  العدل  حمكمة  اأمام  العازل  اجلدار  مو�صوع 
يف اإجراء نادر، جاء القرار بادانة ا�صرائيل مما يعزز 

قويل بجدوى املقا�صاة.
اأو  ا�صرائيل  اأحد  يقا�ص  ومل   ١967 حرب  وقامت 

من دعمها يف الغرب.
حكومة  تتقدم  ومل  اإبادة  ح�صار  العراق  وحو�صر 

العراق ب�صكوى!
ما  بالبعثيني  بو�ص  العراق واحتل، وفعل  ثم غزي 
فعله هوالكو بالعبا�صيني لكن بعثيًا واحدًا مل يقا�ص 

لرد كرامته التي �صلبتها بريطانيا والواليات املتحدة.
يتقدم  ومل  االآمنة  ليبيا  االأطل�صي  حلف  وخــرب 

ليبي واحد بدعوى ملا حلقه من �صرر وخراب ببلده.
واجتمع وحو�ص االأر�ص خلراب �صورية، قلب االأمة، 
و�صارك يف العدوان عدد من الدول واأعلنوا ذلك جهارًا 
فلم تتقدم احلكومة ال�صورية ب�صكوى واحدة كما اأن 

�صوريًا واحدًا مل يتقدم بدعوى.
واليوم ت�صهد اليمن عدوان ابادة �صافرة ومل اأ�صمع 

عن ميني واحد تقدم ب�صكوى.
وهذه لي�صت �صوى مناذج من العدوان وهناك غريها 
عجز  �صبب  فما  اإيــ�ــصــاح.  الأي  حتتاج  ال  وهــي  كثري 
االإن�صان العربي يف الدفاع عن كرامته املهدورة وحقه 

ال�صائع، بل حقه يف احلياة؟
خالفًا  وقــعــت  اأعـــاله  اأوردت  الــتــي  االأحــــداث  اإن 
على  املعتدون  قواعده  و�صع  الــذي  الــدويل  للقانون 
العاملية  احلــرب  اأعــقــاب  يف  وثبتوه  العربية  ــة  االأم
اقل  ق�صايا  يف  عــديــدة  دول  قا�صت  وقــد  الثانية. 
وك�صبت  العربية  باالأمة  حلق  مما  و�ــصــررًا  خطورة 
على  املعتدين  مقا�صاة  عن  حديثي  فلي�ص  دعـــاواه. 

االأمة العربية بدعة.
وقد كتبت الأكرث من ع�صرين عامًا حول هذا االأمر 
فلم  العربية  احلكومات  عجز  �صبب  عن  وت�صاءلت 
يليق حتى  اأ�صباب ال  �صمعته من  القليل وما  اإال  ا�صمع 

ذكرها.
عن  العربي  االإن�صان  عجز  �صبب  عن  كتبت  وحني 
جوابني  يف  ي�صب  ردود  من  �صمعته  ما  فــاإن  املقا�صاة 
اأولهما �صعف الوعي العربي بالقانون وال�صبل املتاحة 

الق�صاء،  اإجــراءات  لتمويل  املال  انعدام  هو  وثانيهما 
واإن كانت اجراءات الق�صاء لو قامت يف كل اجلرائم 
ت�صقط  واحدة  حربية  طائرة  كلفة  تعادل  ال  اأعاله 
يف العراق اأو يف �صورية اأو يف اليمن، وهي لي�صت حتى 
حلق  الــذي  اخلــراب  مقدار  مع�صار  مع�صار  من  قريبة 
مما  املا�صية  الع�صرين  ال�صنوات  خالل  العرب  باأر�ص 

كان ميكن حتجيمه اإن مل نقل منعه.
الوعي القانوين

لي�ص مطلوبا من ال�صحية اأو املعتدى عليه اأن يفهم 
بالظالمة  يح�ص  املظلوم  اأن  هو  املطلوب  لكن  القانون 
اأن هناك  يعتقد  اأن  بد  فان فعل فال  لها  التي تعر�ص 
�صبياًل الإن�صافه. وهنا يلجاأ لرجل القانون الذي ي�صع 

التكييف القانوين الإجراءات االإن�صاف.
وال اأريد الدخول يف تفا�صيل االإجراءات الق�صائية 
يكفي  لكن  للمقا�صاة  العربي  املواطن  اأمــام  املتاحة 
القول اأن عددًا من دول اأوربا �صرعت ملحاكمها �صلطات 
من  مقا�صاة  باالإمكان  اأن  يعني  مما  دولية  ق�صائية 
اأمامها.  العامل  اأي مكان يف  القانون الدويل يف  يخرق 
من  واحدة  قوانينها،  من  �صيئًا  اأفهم  التي  وبريطانيا، 
تعر�ص  عربي  مواطن  اأي  اأن  يعني  مما  الــدول  تلك 
اأمام  املقا�صاة  حق  له  الدويل  للقانون  خالفًا  لعدوان 
حاكمها حتى اذا مل تكن هي م�صاركة يف ذلك العدوان.
غري  من  العربي  لالإن�صان  كافيا  اأعتقده  ما  وهــذا 
�صحية  وكان  ذلك  فهم  فان  يعرفه.  اأن  القانون  اأهل 
عدوان اأو مظلومًا ومل يلجاأ للمقا�صاة فعليه اأن ي�صاأل 
نف�صه ملاذا، وكيف يرى نف�صه عاجزًا حتى عن طلب رد 

اعتباره االإن�صاين.

حملة “ادفع دوالرًا تن�صر عربيًا”
بحملة  املا�صي  القرن  اأربعينيات  يف  ال�صهاينة  قام 
تقتل  دوالرًا  “ادفع  �صعار  حتت  املتحدة  الواليات  يف 
قتل  ــل  اأج مــن  كثرية  اأمـــواال  فيها  جمعوا  عربيًا”، 

اأبنائنا دون اأن نكون قد قتلنا اأحدًا منهم.
فكم هو حري بنا اأن نطلق حملة حتت �صعار “ادفع 
اأحد  قتل  لي�ص  هدفها  يكون  عربيًا”  تن�صر  دوالرًا 
املحاكم  اأمــام  دعــاوى  لتبني  يكفي  مــال  جمع  وامنــا 
اأموالهم  اأو  االأوربية يرفعها عرب خ�صروا من اأهليهم 

يف العدوان امل�صتمر على االأمة.
ان�صاف املظلومني  اإن هدف الدعاوى لي�ص فقط يف 
عدوان  الأي  ردعًا  �صيكون  ولكنه  العدوان  �صحايا  من 
ا�صتدعائه  امكانية  يــرى  معتد  كل  الأن  ذلــك  ــادم،  ق
اأمام الق�صاء �صيفكر األف مرة قبل املبا�صرة بعدوانه. 
متتلكه  مال  كل  من  اأغلى  فهو  حتقق  اذا  وحده  وهذا 

هذه االأمة.
فهل هناك من جميب؟

بروفي�صور عبد ال�صتار قا�صم
التابعة  لالأ�صكوا  التنفيذية  املديرة  خلف  رميــا 
م�صحية  من�صبها  من  ا�صتقالتها  قدمت  املتحدة  لالأمم 
العام  ــني  االأم الأن  ال�صخ�صية  وامتيازاتها  براتبها 
اخلا�ص  تقريرها  �صحب  منها  املتحدةطلب  ــالأمم  ل
التمييز  اأي  باالأبرتايد،  ال�صهيوين  الكيان  باإدانة 
على  واأمريكا  اإ�صرائيل  من  كل  �صغطت  العن�صري. 
التقرير،  �صحب  اأجل  املتحدةمن  لالأمم  العام  االأمني 
�صحب  على  اال�صتقالة  ف�صلت  رميــا  لكن  وا�صتجاب، 
وبعن�صرية،  بغباء  العام  االأمــني  ت�صرف  التقرير. 
واإذا كان ينفي التهمة عن نف�صه فكانيتوجب عليه اأن 

ي�صمد يف وجه ال�صغوط اأو ي�صتقيل.
فهي  لذاتها.  وبــاحــرتام  ب�صجاعة  ت�صرفت  رميــا 
قررت اأال ت�صكت على احلق، اأال ت�صكت عن اإجراءات 
خلف  رميــا  فل�صطني.  �صعب  �صد  ال�صهيوين  الكيان 
قدمتا�صتقالتها وهي مرفوعة الراأ�ص �صاخمة، وقدمها 
ولــالأمم  الأمريكا  اإ�صرائيل  من  االأفــاكــني  رقــاب  فــوق 
اأن  وع�صى  ونعزها،  بها  نفتخر  عربية  اإنها  املتحدة. 
يرون  من  بيننا  من  هناك  العرب.  منهارجال  يتعلم 
يدافعون  وال  احلق  يرون  ومن  له،  وينافقون  الباطل 
عنه. رميا مثل عظيم يجب اأن يحتذى به، ولو ت�صرف 

لكن  العرب،  اأمة  ملا خابت  رجال احلكموفق طريقتها 
لالأ�صف احلاكم نذل، وال�صابرون عليه لي�صوا �صجعانا.
وبداأ  العربي،  الوطن  ال�صجاعة  غزت  لو  ت�صوروا 
خلف،  رميا  ال�صيدة  ت�صرفت  كما  يت�صرفون  النا�ص 
وجدنا  ملــا  ذلــك،  ح�صل  لــو  يح�صل؟  اأن  ميكن  مــاذا 
�صوء  له  ال�صلطان، ويزينون  منافقينواأفاقني ميالئون 
موؤيدين  بال  نف�صه  ال�صلطان  �صيجد  عندها  اأعماله. 
املنافقني  عن  اإال  يبحث  ال  اأ�صال  ــه  الأن داعــمــني،  اأو 
والكاذبني الباحثينعن م�صاحلهم ال�صخ�صية ولو على 
ح�صاب النا�ص، على ح�صاب الفقراء وامل�صاكني. وماإذا 

النا�ص  منافقني يخادعون  نف�صه بال  لو وجد احلاكم 
واأجهزة  جي�ص  ت�صكيل  على  لنيقوى  فاإنه  ويذلونهم 
غزت  ولو  املواطنني.  جيوب  من  عليها  ينفق  اأمنية 
من  �صرائب  النا�ص  دفع  ملا  العربي  الوطن  ال�صجاعة 
وي�صطهدهم،  عليهم  احلاكمالظلم  ميار�ص  اأن  اأجــل 
ــم االأمـــــوال ل�صراء  ــاك ــن يــجــد هـــذا احل وعــنــدهــا ل
النا�ص  ت�صوم  التي  ال�صيئة  البطانة  ول�صراء  الذمم 
علىاملوؤ�ص�صات  اأي�صا  النا�ص  ول�صيطر  العذاب،  �صوء 

االإنتاجية التي تدر االأموال على احلاكم الظامل.
ت�صوروا وطنا عربيا بال منافقني. لن يكون عندنا 
طريقه  القانون  و�صيجد  فقري.  اأو  م�صكني  اأو  حمتاج 
طبقنا  واإذا  متييز.  بدون  اجلميع  على  التطبيق  نحو 
القانون،فاإن اأغلب امل�صاجني �صيخرجون من ال�صجون، 

و�صيحل مكانهم احلكام العرب ومن واالهم.
مر�صومة  العظمة  ومالمح  عظيم،  مثل  خلف  رميا 
�صاحبة  تبدو  اإنــهــا  االأ�ــصــيــل.  العربي  وجهها  على 
اإنها  �صيدة،  اأي  لي�صت  اإنها  وفهم.  ومعرفة  واأدب  وقار 
فهل  والتقدير.  االحـــرتام  كل  ولها  �صيدةمتميزة، 
يتعلم منها اأ�صحاب اجلاللة والفخامة املزيفون؟ ال . 

اإنها مدر�صة، لكن مدر�صة لل�صرفاء.
رميا،  بتقرير  القادم  القمة  موؤمتر  �صيفعل  مــاذا 

ال�صهيونية  �صطب  يف  �صاهمت  عربية  دوال  اأن  علما 
العاملي.  امل�صتوى  العن�صرية على  املنظمات  من قائمة 
الفل�صطينية؟  الذاتي  احلكم  �صلطة  وماذا�صتفعل 
الدولية  املحافل  اإىل  االأ�صكوا  تقرير  �صتحمل  هل 
املعروف  الفل�صطيني؟ من  ال�صعب  ل�صالح  وتبني عليه 
الأن  الق�صية  لــدعــم  حتبالفر�ص  ال  ال�صلطة  اأن 
�صعب  على  مينون  الذين  املمولني  مع  يحرجها  ذلــك 
الهدوء على ك�صر  اإنها تف�صل  بلقمة اخلبز.  فل�صطني 

اال�صتقرار.
ويف النهاية كل التحية لل�صيدة رميا خلف، وجزاها 

اهلل كل اخلري.

حــــكــــومــــتــــه؟ ــــز  ــــج ــــع ت حـــــــني  الـــــعـــــربـــــي  ـــــــان  ـــــــش ـــــــ� االإن ــــي  ــــش ــــا� ــــق ي ال  ـــــــــــاذا  مل

ـــــــــــة عــــــظــــــيــــــمــــــة ـــــــــــي ـــــــــــرب ـــــــــــدة ع ـــــــــــي ـــــــــــش ـــــــــــف � ـــــــــــل رميـــــــــــــــــــــا خ

كاظم نا�صر
” اآل  “عا�صفة حزم  �صّباط قواعد �صواريخ  جنح 
” طائرة بدون طّيار  �صعود باإ�صقاط لعبة اإلكرتونية 
ثالثة  ثمنه  باترويت  ب�صاروخ  دوالر   ٢00 ” ثمنها 
 ” اجلرنال  قال  فقد   . دوالر  األف  واأربعمائة  ماليني 
” اإن  اأن  اأن  ” �صي  نقلته  ” يف ت�صريح  ديفيد بريكنز 
التي  اأمريكا  من  واملقّربة  احلليفة   ــدول  ال ــدى  اإح
ال�صعودية،  اأنها   يعلم  اجلميع  لكن  اإ�صمها،  يذكر  مل 
الطائرة  تلك  على  املكلف  ال�صاروخ  هذا  “اأطلقت 
”  يف احلقيقة لو  ال�صغرية . واأ�صاف اجلرنال �صاخرا 
كنت اأنا العدو لتلك الدولة احلليفة لذهبت وا�صرتيت 
املزيد من الطائرات املوجهة ال�صغرية رباعية املراوح 
الدولة  لــدى  الباتريوت  �صواريخ  كــل  وا�صتنزفت 

االأخرى .”
ال عجب يف ذلك ! اإن كبار �صّباط جيو�صنا يعانون 
القرارات  اإّتــخــاذ  يف  وفا�صلون   ،  … اجلهل    … من 

جميع  يف  هزمنا  فاإننا  ولهذا  حروبهم،  يف  ال�صحيحة 
عام  منذ  املتخّلفة  جيو�صنا  خا�صتها  التي  املعارك 
 ” قــوات  على  عامني  م�صى  لقد   ! االآن  حتى   ١9٤8
و�صعبه  اليمن  يف  حترق  وهي   ” االإ�صالمي  التحالف 
اليمني  ال�صعب   . تذكر  مكا�صب  حتقق  ومل  االأعــزل 
والدمار  الع�صوائي  القتلل  من  يعاين  الــذي  العظيم 
املعتدين  ويقاتل  �صامدا  زال  مــا  ـــوع   واجل والفقر 
و�صيكون  وينت�صرعليهم،  يدحرهم  و�صوف  بب�صالة، 
اإنت�صاره بداية نهاية حكم اآل �صعود ومن حتالف معهم 

من م�صايخ اخلليج ومرتزقة العرب وامل�صلمني .
الـــدوالرات  مــلــيــارات  مــئــات  �صرفت  اخلليج  دول 
الع�صرين  خالل  واأوروبــيــة  اأمريكية  الأ�صلحة  ثمنا 
ال�صعوب  �صد  مواآمراتها  لت�صتخدمها يف  املا�صية  عاما 
واليمن،  و�صورية،  العراق،  يف  واالإ�صالمية  العربية 
ونيجرييا  وال�صومال،  واأفغان�صتان،   وم�صر،  وليبيا، 
 . اإ�صرائيل  على  واحــدة  ر�صا�صة  تطلق  ومل  وغريها 

واملده�ص اأن الطبقة الدينّية يف دول اخلليج والدول 
حتتاجه  ما  كل  لها  اأ�صدرت  معها  املتحالفة  العربية 
وامل�صلمني  العرب  قتل  حتّلل  كاذبة  فتاوي   ..… من 
 ..… واالإ�صالمية  العربية  لالأمتني  خدمة  وتعتربه 
لتحرير  اجلهاد  اإىل  تدعو  واحدة   فتوى  ت�صدر  ومل 
االأمريكية  القواعد  وجود  على  تعرت�ص  اأو  القد�ص، 
اأو تدعوا   ، االأخرى  العربية  والدول  يف دول اخلليج 
هوؤالء  على  والثورة  التمّرد  اإىل  العربية  ال�صعوب 

الطغاة الذين مّزقوا االأمة  ودّمروا اأوطانها !
بوجود  وغريهم  اإ�صرائيليني  من  الأعدائنا  هنيئا 
�صبابنا  يقتلون  ــن  ــذي ال �صّباطنا  ــار  ــب وك قــادتــنــا 
نيابة عنهم، وخدمة ملخّططاتهم  اأوطاننا  ويحرقون 
ين�ّصقون  اإنهم  واإذاللنا.  علينا  وال�صيطرة  الإحتاللنا 
معهم ، وينّفذون اأوامرهم، وي�صرتون اأ�صلحتهم لننتحر 
بها ! فماذا يريدون مّنا اأكرث من ذلك ؟ اأنا اأت�صّور اأنه 
لوال احلياء لقّدم نتنياهو وغريه من اأعدائنا .. اأرفع 

تقديرا  جيو�صنا  �صّباط  وكبار  لقادتنا  االأو�صمة..  
لهم على اخلدمات التي قّدموها الإ�صرائل وغريها من 

اأعداء اأمتنا !

مليون!  3.4 ثمنه  اأمــريــكــي  بــاتــرويــت  بــ�ــشــاروخ  دوالر   200 ثمنها  طــّيــار  بـــدون  طــائــرة  ي�شقطون  احلزم”  “عا�شفة  �ــشــواريــخ  �شّباط  2013 ــــــعــــــام  ال ــــــدايــــــة  ب ــــذ  ــــن م �ـــــشـــــوريـــــا  ــــى  ــــل ع اال�ــــشــــرائــــيــــلــــي  الــــقــــ�ــــشــــف 
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القاهرة- ا�صتهلت فنانة م�صرية كلمتها االفتتاحية 
باحتفالية تكرميها مبركز كن�صي بب�صملة جديدة 

اأثارت جدال وا�صعا.
“ب�صم  كالمها:  م�صطفى  ن�صوى  الفنانة  وبداأت 
الرحيم”،  الرحمن  القد�ص  الروح  الواحد  اهلل 
م�صاعرها  عن  للتعبري  باالإجنيل،  م�صت�صهدة 

اجليا�صة جتاه التكرمي امل�صيحي لها.
وو�صفت م�صطفى مكرميها من الرهبان والكن�صيني، 
يف ما ُيعرف بـ”يوم العطاء”، يف املركز الكاثوليكي 
بهذا  �صعادتها  عن  معربة  بالنورانيني،  لل�صينما، 

التكرمي، قائلة: “اإنه �صرف، ونعمة من اهلل“.
ي�صع  الذي  املكان  يف  بالتكرمي  �صعيدة  انها  وبينت 
، رمبا  يتم تكرميها  ماذا  وانها ال تعرف على   ، نورا 
ب�صبب انها ر�صمت البهجة على وجه النا�ص ب�صحب 
“اهلل  تقول:  االإجنيل  باآية يف  م�صتدلة   ، تعبريها 
اهلل  اأ�صماء  من  “العاطي”  اأن  وم�صيفة  حمبة”، 

احل�صنى
االأب  للثقافة،  الكاثوليكي  املركز  رئي�ص  وكان 
لتكرمي  خا�صة  احتفالية  نظم  دانيال،  بطر�ص 
“يوم  بعنوان  امل�صري،  املجتمع  رموز  من  عدد 
العطاء”، وذلك للعام التا�صع على التوايل، باملركز 
االحتفاالت  مع  تزامنا  لل�صينما،  الكاثوليكي 
مت  حيث  اجلمعة،  م�صاء  االأم”،  “يوم  مبنا�صبة 

تكرمي الفنانة املذكورة، عن اأعمالها الفنية.
 واتهم ن�صطاء مبواقع التوا�صل االجتماعي ن�صوى 

على  امل�صيحيني  وجماملة  بالتحريف،  م�صطفى 
اهلل  اأ�صماء  من  اأنه  اإىل  م�صريين  دينها،  ح�صاب 

تعاىل “القدو�ص«، ولي�ص “الروح القد�ص“.
من  اإنه  بالقول  اأي�صا  اأخطاأت  اأنها  واأ�صافوا 
اأنه  ال�صواب  واأن  “العاطي”،  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء 
“املعطي”، وقد ورد يف ال�صنة النبوية، ومل يرد يف 

القراآن الكرمي.
بتحريف  اتهامها  على  ن�صوى،  ردت  املقابل،  ويف 

مبوقع  ح�صابها  عرب  التكرمي،  خالل  “الب�صملة”، 
“في�صبوك”، قائلة: “من اأهم التكرميات واأ�صدقها 
للنورانيني  �صكرا  الكاثوليكي..  املركز  تكرمي 

اللذين كرموين. واحلمد هلل رب العاملني“.
من  العديد  تكرمي  احلفل  خالل  مت  اأنه  ويذكر 
رمزي،  هدى  املعتزلة  الفنانة  منهم  الفنانني، 
واأحالم  م�صطفى،  ونادية  علوي،  ليلى  والفنانة 

اجلريتلي، وماجدة زكي، ومنري مكرم.

ف�������ن�������ان�������ة م���������������س�������ري�������ة حت��������������رف ال�����ب�����������س�����م�����ل�����ة

“املوعد” برنامج  يف  جنما   13 ت�ست�سيف  ي�سرا  امل�سرية  ����س���اروخ���ان: اع��ت��زم االإق�����اع عن الفنانة 
�سحي  حياة  اأ�سلوب  وتبني  التدخني 
اأوالدي مع  اأط��ول  لفرتة  اأعي�س  لكي 

يعتزم  اإنه  �صاروخان  ال�صهري  الهندي  املمثل  اأ(- قال  نيودلهي )د ب 
اأكرث  اأ�صلوب حياة  الكحوليات وتبنى  التدخني وتناول  االإقالع عن 

�صحة، لكي يتمكن من ق�صاء وقت اأطول مع اأوالده.
19/ عاما/  اريان  اأبناء وهم  اأن �صاروخان لديه ثالثة  اإىل  وي�صار 
اأم  من  اأجنبه  الذي  اأعوام/   4  / واإبراهام  عاما/   17  / و�صوهانا 

بديلة.
وب�صوؤاله حول ما اإذا كان يخ�صى اأنه لن ي�صتطيع ق�صاء وقت كاف مع 
ابنه اإبراهام ، اأجاب �صاروخان” نعم هذه م�صكلة، اأفكر فيها اأحيانا، 

واأحد الطرق ملواجهتها هي احلفاظ على �صحتي “.
” تواجد  القول  �صاروخان  اك�صربي�ص" عن  " انديا  ونقلت �صحيفة 
اإنني على  اأ�صعر  اأمر جيد، فهو يجعلني   50 واأنا عمري  طفل �صغري 

قيد احلياة، فهو يجعلني اأرى الرباءة واحلب باأ�صلوب خمتلف “.
واأ�صار �صاروخان اإىل اأنه يريد اأن يق�صي الـ20 اإىل 25 عاما املقبلة 

مع اأطفاله، لذلك فهو �صيتبنى اأ�صلوب حياة �صحي .
�صاأكون  هل  هو  بايل  على  يخطر  الذي  ال�صوؤال  �صاروخان”  واأو�صح 
مع  و�صوهانا  اريان  مع  فعلتها  التي  االأ�صياء  نف�ص  لفعل  موجودا 
ب�صورة  واأ�صرب  اأقل  ب�صورة  اأدخن  لذلك  يقلقني  ما  ؟ هذا  اإبراهام 
اأقل واأقوم مبزيد من التدريبات، واعتزم التخلي عن جميع العادات 

ال�صيئة لكي اأكون اأكرث �صحة و�صعادة”.
حقق  الذي  “رئي�ص"  فيلم  ل�صاروخان  موؤخرا  عر�ص  اأنه  ويذكر 
جناحا يف �صباك التذاكر الهندي، ويقوم حاليا بت�صوير فيلم جديد 

مع املخرج امتياز علي.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�صلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�ص  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

ت�صلنا.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائما وابدا 

مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�صنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED الدكتور يا�صر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العاج 

واملراهقني االأطفال  • عاج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العاج 

الزواج • االإر�ساد 
االأ�سري • االإر�ساد 

واالأمومة االأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�سلوكي  • العاج 

املعريف ال�سلوكي  •  العاج 
الطاق • تعديل 
االأعزاء • فقدان 

االإر�ساد والنمو  • العافية 
اال�سرتخاء على  والتدريب  االإجهاد  من  • احلد 

الغ�سب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعاج  امل�سورة  • االإدمان 

االأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�سطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامني

87-12 175th street
Jamaica,NY11432

– بعد غياب طويل ، تعود الفنانة امل�صرية  القاهرة ) د ب اأ( 
اأخرى من  التلفزيونية مرة  الربامج  اإىل تقدمي  الكبرية ي�صرا 
خالل فكرة جديدة ومبتكرة وغري مبا�صرة يجري فيها ت�صوير 

الربنامج على �صكل �صينمائي.
لالإنتاج  “ماجنوم”  �صركة  مع  عقد  توقيع  عن  ي�صرا  واأعلنت 
“املوعد”،  والتوزيع الفني وال�صينمائي لتقدمي برنامج بعنوان 
ت�صت�صيف فيه العديد من النجوم وامل�صاهري يف اأجواء راقية ، 

ح�صبما اأفاد بيان لل�صركة اليوم االأحد.
وعربت ي�صرا عن �صعادتها بتقدمي الربنامج، معتربة اأنه خطوة 

مهمة يف م�صوارها الفني.
وقال ه�صام حت�صني الرئي�ص التنفيذي لل�صركة لوكالة االأنباء 
ايلول/ �صهر  يف  ينطلق  الربنامج  اإن  اليوم  اأ(  ب.  )د.  االأملانية 
�صبتمرب املقبل ملدة 13 اأ�صبوعا حيث يتم ا�صت�صافة جنم يف كل 
حلقة اأ�صبوعيا ، م�صريا اإىل اأن الربنامج به العديد من املفاجاآت 
عن  �صتعلن  ال�صركة  واأن  الظهور  طريقة  اأو  ال�صيوف  حيث  من 

هذه املفاجاآت تباعا.
يوؤهلها  ما  الت�صويقية  اخلربات  من  لديها  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
لو�صع الربنامج على قائمة اأولويات اجلمهور امل�صري والعربي، 

حتى تنجح ال�صركة يف حتقيق ر�صالتها الوطنية والفنية.
كما اأكد املخرج رامي اإمام، اأحد موؤ�ص�صي ال�صركة ، اأن ال�صركة 
خمتلف  وحمتوى  �صكل  تقدمي  اإىل  الربنامج،  خالل  من  تهدف 
واإبراز  خمتلفة،  ومدن  اأماكن  يف  الت�صوير  خالل  من  للربامج 
العربي.  والوطن  م�صر  يف  اجلمهور  اأنظار  جلذب  جمالياتها 
الت�صوير  اأماكن  اختيار  على  حر�صت  ال�صركة  اأن  اإمام  واأ�صاف 

بعناية، واإحداث تنوع يف املناطق ال�صاحرة للمو�صم االول.
للمرة  الربامج  تقدمي  جتربة  التعاقد  بهذا  ي�صرا  وتخو�ص 
عام  “بالعربي”  برنامج  جتربة  قدمت  اأن  �صبق  حيث  الثانية 
يف  املختلفة  االجتماعية  الق�صايا  خالله  من  تناولت   2010

الوطن العربي.

حمل  باإطالة  بو�سو�سة  اأم��ل 
ت�سوير جل�سة  اأحدث  يف  وردية 
ت�صوير  جلل�صة  بو�صو�صة  اأمل  اجلزائرية  الفنانة  خ�صعت 
�صاربل  امل�صور  بعد�صة  الفنية،  املجالت  اإحدى  ل�صالح  حديثة 

بو من�صور.
اأبي�ص ف�صفا�ص عاري  الت�صوير بف�صتان  تاألقت يف جل�صة  اأمل 
الكتفني، مطرز بالورود من اأعلى، نا�صب حملها، وتركت �صعرها 
وامتالأت  جمالها،  اأبرز  ب�صيط  مباكياج  وتزينت  من�صدال، 

اخللفية بالكثري من الورود اجلميلة.
اأنثى،  مولودة  تنتظر  اأنها  ك�صفت  قد  بو�صو�صة  اأمل  وكانت 
م�صرية اإىل اأنها من املقرر اأن ت�صع طفلتها يف �صهر مايو القادم، 

بالعا�صمة اللبنانية بريوت.
زيادة  وهو  كيلوجرام،  و15   10 بني  ما  زاد  وزنها  اأن  واأ�صافت 
لكنها  عادية،  �صاهيتها  اأن  اإىل  م�صرية  حامل،  المراأة  طبيعية 
مفتوحة �صهيتها على النوم، قائلة: “وين ما بتحطيني بنام”.
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يوؤازرهم  مفت�صون  يراقب  ب-  ف  اأ  كراكا�ص- 
من  يخرج  الذي  اخلبز  امليلي�صيات  من  عنا�صر 
اأزمة،  يف  الغارقة  بالده  ففي  الفرن.  فوهة 
مادورو  نيكوال�ص  الفنزويلي  الرئي�ص  �صن 
ا�صحاب  حاكها  مفرت�صة  موؤامرة  على  حربا 
االفران للت�صبب يف نق�ص هذه املادة اال�صا�صية 

واختفائها من االأ�صواق.
وتريد احلكومة اال�صرتاكية التي حتتكر عرب 
اال�صراف على العمالت ال�صعبة، ا�صترياد املواد 
الطحني  من  باملئة   90 يكون  ان  الغذائية، 
مدعوم  ب�صعر  االفران  اإىل  تبيعه  الذي 
خم�ص�صا ل�صنع اخلبز الذي حتدد �صعره ولي�ص 
ل�صنع الكعك والفطائر اأو احللويات، التي تباع 

باأ�صعار حرة، فتكون بالتايل اغلى.
لذلك، غالبا ما تكون الرفوف املخ�ص�صة للخبز 
للحلويات،  املخ�ص�صة  الرفوف  اما  فارغة، 

فممتلئة.
من  باملئة   68 النق�ص  ي�صمل  فنزويال،  ويف 
�صابط  بال  يرتفع  والت�صخم  اال�صا�صية  املواد 
2017، ح�صب توقعات  )1660 باملئة اواخر 
االنتظار،  و�صفوف  الدويل(.  النقد  �صندوق 
ال�صيدليات،  او  الكربى  املتاجر  امام  املاألوفة 

باتت ت�صمل االفران اي�صا.
�صماها  كما  اخلبز"،  “حرب  جبهة  وعلى 
ومنها  اجهزته،  مادورو  ن�صر  الدولة،  رئي�ص 
جهاز “�صاندي” الذي يتوىل مهمة الدفاع عن 
واعتقل  االجتماعية-االقت�صادية  احلقوق 
يف  فرنني  و�صادر  ا�صخا�ص  اربعة  االن  حتى 

كراكا�ص.
“قانون  بانتهاك  املتهمان  الفرنان  و�صلم 
اال�صعار العادلة” اىل جلان املواطنني امل�صماة 
املدعومة  الغذائية  املواد  توزع  “كالب” التي 

يف املناطق ال�صعبية.
االأفران  ا�صحاب  االحد  الرئي�ص  هدد  وقد 
واأمر  ال�صعب”  عن  اخلبز  يخفون  “الذين 
االمن  قوات  مع  بالتعاون  تفتي�ص  بعمليات 
ان�صار  من  املوؤلفة  وامليلي�صيات  واجلي�ص 

نيكوال�ص مادورو.
مرا�صل  زارها  التي  الع�صرين  االفران  ويف 
وكالة فران�ص بر�ص يف العا�صمة، يعر�ص قليل 
لديها  يتوافر  التي  واالفران  اخلرب.  بيع  منها 
وحتدد  جدا،  قليلة  بكميات  تعر�صه  اخلبز، 

الكمية التي ي�صتطيع ال�صخ�ص �صراءها.

و�صط  يف  اخلبز  هذا  على  عرثت  وبعدما 
م�صممة  رودريغيز،  اريلوري  اعربت  كراكا�ص، 
بالتدابري  ترحيبها  عن  عاما(   50( االزياء 
“االفران  اإن  وقالت  احلكومة.  اتخذتها  التي 

هي التي تخفي الطحني وحتتكره”.
الذعر من  – موجة 

لن  الق�صرية  التدابري  هذه  ان  اآخرون  يعترب 
تغري �صيئا.

اليك�ص  ويف ت�صريح لوكالة فران�ص بر�ص قال 
منديز اال�صتاذ املتقاعد )68 عاما( امام فرن 
لن  “االمور  ان  ال�صعبي )غرب(،  يف حي كاتيا 
ت�صطلح. ال ميكن تاأمني مزيد من اخلبز اذا مل 
يقومون  الطحني.  من  مزيدا  احلكومة  تقدم 
�صا�صة  على  يظهروا  حتى  احلركات  بهذه 
يحاولون  باأنهم  النا�ص  ويقنعوا  التلفزيون 

ايجاد حل لهذه امل�صكلة”.
االفران  اإن  )فيفيبان(  االفران  نقابة  وقالت 
حتتاج  البالد  يف  اآالف  ثمانية  عددها  البالغ 
لتلبية  �صهريا  القمح  من  طن  الف   120 اإىل 
الف   30 اإال  احلكومة  توزع  ال  لذلك  الطلب، 

طن.
فران  قال  بري،  فران�ص  لوكالة  ت�صريح  ويف 
�صرق  فرن  يف  يعمل  الذي  عاما(   41( �صويرو 
نبيع  الطحني،  يتوافر  “عندما  كراكا�ص، 
اخلبز، لكنهم ال يزودوننا بالطحني اإال كل 15 
20 كي�صا )زنة الواحد  20 يوما. يعطوننا  اأو 

منها 50 كيلو(، ويف الظروف الطبيعية، نحتاج 
اإىل 8 اكيا�ص يوميا”.

للتجارة  الوطني  املجل�ص  رئي�صة  وتعترب 
العواقب  يعاجلون  “انهم  رامو�ص،  كابريانا 
االولية،  املادة  تتاأمن  مل  اذا  اال�صباب:  ولي�ص 

فال ميكننا انتاج اخلبز".
تقل  التي  املحددة  اال�صعار  املنتجون  وينتقد 

عن تكلفة االنتاج، كما يقولون.
“�صاندي”، يظهر  ويف �صريط فيديو بثه جهاز 
كونرتيرا�ص  وليامز  اجلهاز  هذا  عن  امل�صوؤول 
تبني  وعندما  مفاجئة.  تفتي�ص  بعملية  يقوم 
تقتاد  ان  وقبل  متوافر  غري  اخلبز  ان  له 
“�صنتعقل  قال  ال�صجن،  اىل  التجار  ال�صرطة 

�صخ�صا هنا”.
وا�صاف “كان لديهم الفتة كتب عليها )ال خبز 
حتى اإ�صعار اآخر(، لكن عندما دخلنا، الحظنا 

وجود 100 كي�ص طحني”.
وا�صتبدت موجة من الذعر باأ�صحاب االأفران.

بر�ص  فران�ص  لوكالة  ماريو،  الفران  وقال 
“ثمة نوايا �صيئة ترمي اإىل م�صادرة االفران. 
هنا، قام جهاز �صاندي بعملية مراقبة ات�صمت 
يف  بي  �صريمون  انهم  يل  قالوا  بالتهديد. 
ال�صجن اذا مل يتاأمن الطحني واخلبز. وعندما 
و�صلوا، كنا نقوم باخراجه من الفرن، وفجاأة، 

مل يفعلوا �صيئا”.

للمرة الثانية خالل اأيام قليلة، تن�صغل مواقع 
التوا�صل يف #لبنان الغارق حاليًا باأزمة اإقرار 
من  جديدة  وبالئحة  االنتخابات،  قانون 
�صل�صلة  “اإ�صافات على  ال�صرائب بهدف متويل 
الرتب والرواتب”، بـ #فيديو_فا�صح ، اإال اأن 
اأزياء  عار�صة  اأو  فنانًا،  لي�ص  املرة،  هذه  بطله 

كمرييام #كلينك، واإمنا قا�ص لبناين.
الرتا�صل  تطبيق  اجلن�صي،  الفيديو  غزا  فقد 
“وات�صاب”، وتناقله العديد من اللبنانيني، ما 

دفع الق�صاء اإىل قول كلمته.

اإذ اأكدت اأمانة ال�صر يف جمل�ص الق�صاء االأعلى 
يجري  اأنه   ” اجلمعة  لها  بيان  يف  اللبناين، 
التداول عرب و�صائل االإعالم وو�صائل التوا�صل 
ت�صجياًل  ثمة  اأن  مفاده  بخرب  االجتماعي 

يظهر فيه قا�ص يف و�صع �صائن.”
واأ�صاف البيان: “يهم املكتب االإعالمي ملجل�ص 
النظر  بغ�ص  اأنه  التو�صيح  االأعلى  الق�صاء 
فاإن  الت�صجيل،  ذلك  م�صمون  �صحة  مدى  عن 

ال�صخ�ص املعني بذلك اخلرب مل يعد قا�صيًا”.
و�صاذ  مريب  و�صع  يف  القا�صي  الفيديو  ويظهر 

الفيديو،  م�صور  اأنه  يرجح  اآخر  �صخ�ص  مع 
داخل �صيارته على اإحدى الطرقات اللبنانية.

ك��ان “اأرمني”  حت���وي���ل   :  االردن 
العام امل��دع��ي  اىل  فا�سًحا  لبا�ًسا   ي��رت��دي 

عمان- 
األقت االجهزة االأمنية  االردنية القب�ص على �صخ�ص كان يرتدي 
لبا�صا خاد�صا للحياء اثناء م�صريه يف احد �صوارع منطقه ال�صويفية 

يف العا�صمة عمان اال�صبوع املا�صي.
وقال م�صدر انه مت توديع ال�صخ�ص للق�صاء، م�صريا اىل انه يحمل 

اجلن�صية االأرمنية.
ا�صتخدام  جرم  منها  لل�صخ�ص  تهم  عدة  توجيه  مت  انه  وا�صاف 
غري  �صور  ون�صر  للرذيلة  الرتويج  لغايات  املعلوماتية  ال�صبكة 
االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  خالل  من  جن�صيا  و�صاذة  اخالقية 
والقيام باأفعال منافية للحياء يف مكان عام، باالإ�صافة اىل الظهور 
ومغايرة  منافية  مبظاهر  للعامة  مباحة  واماكن  عامة  اماكن  يف 

للح�صمة.
واأكد امل�صدر انه مت توقيف ال�صاب عن طريق املدعي العام يف مركز 
التخاذ  االداري  للحاكم  �صيحول  انه  اىل  الفتا  اجلويدة  ا�صالح 

االجراءات االدارية بحقه بعد االفراج عنه.
غريب  ل�صخ�ص  �صورا  املا�صي  اال�صبوع  تداولوا  قد  نا�صطون  وكان 
االأطوار يتجول يف �صوارع عمان الغربية، حيث كان يرتدي لبا�صا 

فا�صحا.
يف  طفيف  ازدحام  حدوث  اىل  امللفت  بلبا�صه  ال�صاب  م�صري  واأدى 
ال�صارع لتوقف ال�صيارات اللتقاط �صور له ب�صبب منظره الغريب 

واملخالف للقيم والعادات االأردنية.
الكامريات  واجه  اذ  والتباهي  ال�صعادة  مالمح  ال�صاب  على  وبدت 

بابت�صامة وا�صارات الن�صر.

قانونا ينتظر  باجلامعات  املمزقة”  “البناطيل  منع  م�سر.. 
اإداري  قرار  اإ�صدار  “ننتظر 
ترتدي  طالبة  اأي  دخول  ملنع 
»بناطيل  اأو  الئقة  غري  مالب�ص 
كما  القاهرة،  جلامعة  مقطعة« 
نداء  النقاب”..  حظر  يف  حدث 
ن�صري،  اآمنة  الدكتورة  وجهته 
اأ�صتاذ العقيدة والفل�صفة وع�صو 
الدكتور  اإىل  النواب،  جمل�ص 
جامعة  رئي�ص  ن�صار  جابر 
القاهرة، لياأتي الرد غري متوقع.
القاهرة،  جامعة  رئي�ص 
يف  وقال  رده،  يف  حازما  بدا 

ت�صريحات �صحفية ن�صرت م�صاء ال�صبت اإنه مل مينع النقاب داخل 
اجلامعة واإمنا منع ارتداءه اأثناء التدري�ص.

واأو�صح اأن من حق ع�صوات هيئة التدري�ص والطالبات يف اجلامعة 
ارتداوؤه داخل احلرم اجلامعي وال يحق الأحد م�صادرة حريتهن يف 

ارتداء ما يحلو لهن.
واأ�صاف: “من يطالب مبنع ارتداء )البناطيل املقطعة( من الربملان 
ارتداء  ملنع  النواب  جمل�ص  من  قانون  م�صروع  اإ�صدار  طلب  فعليه 

الطالبات لها.
زكريا،  عبدالكرمي  النواب،  مبجل�ص  الدينية  اللجنة  ع�صو  وكان 
واملدار�ص  اجلامعات  يلزم  قانون  مب�صروع  التقدم  عزمه  اأعلن  قد 
بتحديد زي موحد الرتدائه ملواجهة ظاهرة املالب�ص غري الالئقة 

باجلامعات ومنها »البناطيل املقطعة«، ح�صب قوله.

ف���������ن���������زوي���������ا يف  ت�������������س������ت������ع������ر  اخل�������������ب�������������ز"  "ح�����������������رب 

له واع��ت��ذروا  امل�سروق  له  اأع���ادوا  فل�سطيني  اأن��ه  عرفوا  ومل��ا  وهاتفه  حا�سوبه  �سلبوه  تون�س: 

ف���ي���دي���و ج���ن�������س���ي ف���ا����س���ح �����س����رب ل���ق���ا����س ل����ب����ن����اين.. ي���ط���ي���ح مب�����س��ت��ق��ب��ل��ه

تون�ص ـ 
طالب  تعر�ص  خرب  اليوم  هذا  تون�ص   يف  االأنرتنيت  رواد  تداول 

لعملية �صلب فقد على اإثرها حا�صوبه وهاتفه وحافظة نقوده.
اأن  الل�صو�ص عادوا للبحث عن ال�صحية  لكن الطريف يف اخلرب 
اأنه   وثائقه،  خالل  ،من  اكت�صفوا   اأن  مبجرد  له  واعتذروا 

فل�صطيني .
اأ�صاروا  فاإنهم  ال�صلب،  لعملية  اخلرب  متناقلي  اأغلب  اإدانة  ورغم 
كل  بني  م�صاع  الفل�صطينية  الق�صية  لعدالة  االنت�صار  اأن  اإىل  

التون�صيني �صرفاء ول�صو�صا.
وذهب البع�ص االآخر بعيدا عندما علقوا على اخلرب بالقول “لنا 

يف تون�ص منحرفون �صرفاء وعديد ال�صيا�صيني الل�صو�ص”.
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