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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد

ال��ع��م��ال ال��ذي��ن ب��ن��وا ام��ري��ك��ا 
م��ن��ه��ات��ن ق��ل��ب  يف  ي��ح��ت��ف��ل��ون 

م��ئ��ات ال��ع��م��ال االج��ان��ب يف 
ا�شهر منذ  روات���ب  ب��ا  قطر 

تكثف كلينتون   هياري 
ج��هودها حيال ال�شب��ان

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ع��زز 
انفجاري  بعد  االأمن  اإجراءات 
ن���ي���وي���ورك ون��ي��وج��ر���ش��ي

(718) 238-6300

يف خ��ط��اٍب ي��ك��اد ي��ك��ون االأك����ر »ن���اري���ًة« ل��ه م��ن��ذ ب���دء احل����رب ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى اليمن

احل����وث����ي خم���اط���ب���ا »����ش���ك���ان اجل�����زي�����رة ال���ع���رب���ي���ة« 
لتتحرروا اإليكم  اأيدينا   منّد 
م��ن ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ع��ودي

 ح���������ش����اد ح���م���ل���ة ال����ك����راه����ي����ة وال����ت����ح����ري���������ض ع����ل����ي امل�����ش��ل��م��ن

هذه امريكا – عودي ايل بلدك !!!!



www .ghorbanews .com

FRIDAY , SEPTEMBER 23 . 2016   / Vol . 6 - Issue 2463اعالنات2 حملي و عربي FRIDAY , SEPTEMBER 23 . 2016   / Vol . 6 - Issue 246

خمت�سر مفيد

ويكتب  الأ�ضحى،  عيد  يف  م�ضر  من  يهرب  املتنبي 
ق�ضيدته الذائعة ال�ضيت:

 عيد باأية حال عدت يا عيد

رئي�س �لتحرير

www .ghorbanews .com

ال�����ش��دة اأوق��������ات  ي��ظ��ه��ر يف  ال������ذي  ال�������ش���دي���ق  ال���ع���م���دة  نيويورك..  يف  �شّقة  اعلى  ي�شرتي  �شعودي  ملياردير 
العيد �شاة  يف  االأ�شواء  خطف  ال��ذي  با�شيو  دي  م��رة:  تاين  كاكيت 

من  �ضكانها  ا�ضهامات  ب�ضبب  الأف�ضل  هي  )نيويورك 
للم�ضلمني(  مكان  اأف�ضل  هي  ونيويورك   ، امل�ضلمني 
هكذا حتدث عمدة نيويورك يف كلمته التي اأ�ضتمرت 
م�ضلم  الف  ع�ضر  خم�ضة  من  اأكرث  اأمام  دقائق  �ضت 
القدم  لكرة  ملعب  باكرب  الأ�ضحي  عيد  �ضالة  يف 

الأمريكية بجامايكا 
حيث  خل�ضو�ضيته  املكان  هذا  اأختار  والذي  العمدة 
ثالث  املا�ضي  ال�ضهر  خالل  احلي  هذا  يف  قتل  مت 
م�ضلمني من ا�ضل بنجالدي�ضي يف جرائم يحتمل انها 

تتعلق بالكراهية 
العمدة الذي قام بتوجيه ال�ضكر للمنظمني ولقادة 
تقدمي  ين�ضي  مل  جامايكا  يف  ال�ضالمية  اجلالية 
والذين  القتلي  وا�ضدقاء  لعائالت  العزاء  واجب 
علي  النيويوركي  املجتمع  يف  رائعني  اأ�ضخا�ص  كانوا 

حد قوله .
وقوف  حاد  وذكاء  �ضيقة  بعبارات  العمدة  ربط 
الثالث  ال�ضماوية  الديانات  اأتباع  من  اجلميع  اتباع 
 ( �ضتمرب  من  ع�ضر  احلادي  اأحداث  بعد  واحد  �ضفا 
من  واحد  يوم  بعد  جاءت  العمدة  زيارة  ان  لحظ 
الذكري اخلام�ص ع�ضر لالحداث ( بالنبي ابراهيم 
اليهودية  يف  املقد�ضني  الأ�ضخا�ص  من  يعترب  والذي 
وامل�ضيحية وال�ضالم وقال اننا اذا كنا نحتفل اليوم 
بذكري انت�ضار ابراهيم علي نف�ضه وت�ضحيته بحياة 
ابنه فالبد ان نتذكر هوؤلء الأ�ضخا�ص الرائعني من 
الذين يثقون �ضفا واحد وكتفا بكتف  الديانات  كل 

كل يوم جلعل نيويورك مكان اأف�ضل لهم ولعائلتهم 
بامل�ضلمني  يوم  كل  نحتفل  ونحن  العمدة  واأ�ضاف 
هذه  وجعل  جميعا  مل�ضاعدتنا  الكثري  عملوا  الذين 
اأع�ضاء  من   900ع�ضو  ذلك  يف  مبا  اأف�ضل،  املدينة 
و  نيويورك  �ضرطة  من  امل�ضلمني  ال�ضرطة  جمعية 

الذين يحموننا جميعا. نقول �ضكرا لهم.
يوما  عائالتكم  وكل  جميعا  لكم  اأمتنى  اخلتام،  ويف 

بهيجا.
عيد مبارك! ) قالها بالعربية (

 . وكانت قناة فار�ص منهاتن قد اذاعت عرب مواقعها 
علي اليوتيوب ت�ضجيال ح�ضريا لكلمة العمدة .

كان حديث عمدة نيويورك حديثا من القلب يت�ضم 
عبداهلل  ان  حتي  وال�ضدق  وال�ضجاعة  بالو�ضوح 
والذي  بنجالدي�ضي  ا�ضل  من  المريكان  احد  خان 
العمدة  بزيارة  فرحته  عن  يل  عرب  ال�ضالة  ح�ضر 
مرات  انتخابه  �ضيعيد  وانه  رائع  �ضخ�ص  انه  قائال 

ومرات .
�ضغل  والذي  بال�ضيو  دي  بيل  العمدة  ان  واملعروف 

عدة منا�ضب بارزة يف احلكومة الأمريكية واحلزب 
عمل  و  العام  املحامي  من�ضب  �ضغل  قد  الدميقراطي 
نيويورك  �ضرطة  اإدارة  بني  العالقات  حت�ضني  علي 
نيويورك، وخ�ضو�ضا الأمريكيني  �ضكان  والعديد من 
وامل�ضلمني  العرب  بق�ضايا  واأهتم   . اأفريقي  اأ�ضل  من 
امل�ضلمني علي  اأعياد  اإدراج  ومت يف عهده ولأول مرة 
املدرا�ص  يف  ر�ضمية  كاإجازة  التعليم  اإدارة  اأجندة 

احلكومية المريكية وملدة ثالثنب عام قادمة .
وكان الأهايل امل�ضلمون يواجهون م�ضكلة حتى الآن: 
اأولدهم يف املنزل، وهذا يعني حرمانهم  اإبقاء  »اإما 
من يوم درا�ضي، اأو اإر�ضالهم اىل املدر�ضة، وهذا يعني 

األ يحتفلوا بالعيد«.
املا�ضي:  مار�ص  يف  اأعلن  بالزيو  دي  العمدة  وكان 
»تعهدنا للعائالت بتغيري روزنامة الأعياد املدر�ضية، 
لنعك�ص بذلك قوة مدينتنا وتنوعها. ومل تعد مئات 
اآلف العائالت امل�ضلمة م�ضطرة لالختيار بني احرتام 

اأيام الأعياد اأو اإر�ضال اأبنائهم اإىل املدر�ضة«.
من   12% من  بقليل  اأقل  امل�ضلمون  الأطفال  وي�ضكل 
تقول  كما  نيويورك،  يف  الر�ضمية  املدار�ص  تالمذة 
م�ضلم  ماليني  و10  �ضبعة  بني  ما  ويعي�ص  ال�ضلطات. 

يف الوليات املتحدة،.
للجاليات  و�ضكر  تقدير  حتية  نقل  والذي  العمدة 
هذه  اأهمية  عن  اأي�ضا  حتدث  نيويورك  يف  امل�ضلمة 

اجلاليات يف خدمة املجتمع املدين الأمريكي .
واجلدير بالذكر ان عدد امل�ضلمني بنيويورك يقرتب 
املواقع  بع�ص  ح�ضب  �ضخ�ص  الف  ومائتي  ميلون  من 

بالوليات املتحدة المريكية.
واأ�ضار  والتميز  الفر�ص  عن  العمدة  اي�ضا  وحتدث 
ايل ال�ضيدة �ضارة �ضعيد والذي مت ا�ضتحداث من�ضب 
م�ضت�ضار عمدة نيويورك لل�ضئون الأ�ضالمية لت�ضغله 
التي تفخر  املدينة  لنيويورك  منذ تن�ضيبه كعمدة 

بانها متعددة العرقيات .
بال�ضيو   دي  لبيل  نيويورك  عمدة  اإجنازات  اأهم 

للم�ضلمني منذ توليه املن�ضب.
اأجازات  ال�ضالمية  الأعياد  اإجازات  اأعتبار   1-

ر�ضمية يف املدرا�ص
تعرف  كانت  التي  املنطقة«  تقييم  وحدة  الغاء   2-
�ضابقا بـ«الوحدة الدميوغرافية«والتي كانت مكلفة 
عمالء  تر�ضل  وكانت  امل�ضلمني  مبراقبة  �ضنوات  منذ 
عنا�ضرها  تكليف  واعيد  عليهم.  للتج�ض�ص  �ضريني 

مبهام اخرى داخل ا�ضتخبارات ال�ضرطة.
العرب  من  للعديد  التوظيف  اإجراءات  ت�ضهيل   3-

وامل�ضلمني باملدار�ص وامل�ضت�ضفيات المريكية  .

امل�ضلمني  للعديد من  التوظيف  اإجراءات  -4 ت�ضهيل 
ب�ضرطة نيويورك حيث ي�ضل عدد ال�ضباط امل�ضلمني 
 ( ظابط   900 من  اكرث  الن  نيويورك  ب�ضرطة 
 .  2001/11/9 يف  فقط  ظابطا  ب50  مقارنة 
دي  فرتة  يف  �ضرطية  وظيفة   3000 ا�ضتحداث  مت 

بال�ضيو
اأعمال  من  العديد  لأ�ضناد  الت�ضهيالت  منح   5-
م�ضلمني  ملقاولني  نيويورك  بلدية  من  املقاولت 

وغريهم من الأقليات املختلفة .
-6 ح�ضور �ضالة العيد لأول مرة يف تاريخ امل�ضلمني 

بامريكا.
عمدة  بها  قام  التي  الزيارة  هذه  اثارت  وقد  هذا 
اجلاليات  ابناء  بني  الرتياح  من  جوا  نيويورك  

امل�ضلمة  .
– اأمريكية  ن�ضرين عبدالهادي  ال�ضيدة  قالت  حيث 
اللقاء  بهذا  جدا  �ضعيدة  انها  باك�ضتاين  اأ�ضل  من 
و�ضعيدة ب�ضخ�ضية العمدة الذي يحاول ان يحتوي 
جميع المريكان حتي من ذوو الجتاهات املختلفة 

علي  الدين  �ضمي  الندوني�ضي  المام  وجه  بينما   
نيويورك  لعمدة  ال�ضكر  اأمام   العيد  �ضالة  خطيب 
�ضوري  جمل�ص  ع�ضو  املنرت  ناجي  الأ�ضتاذ  وقال   ،
امل�ضلمني  ان زيارة العمدة كانت مهمة جدا لتجميع 
اجلاليات امل�ضلمة والتاليف بني قلوبهم .وامل�ضاعدة 

علي زيادة دجمهم يف املجتمع املدين الأمريكي .
�ضيادة  زيارة  ان  املنت�ضر  ناجي  ال�ضيد  ا�ضاف  و 
باملواطنني  واأهتمامه  حر�ضه  ظل  يف  تاتي  العمدة 

الأمريكيني يف كل مكان . 
المريكية  ال�ضحف  من  كبري  عدد  قام  وقد  هذه 
لقناتي  بال�ضافة  العيد   �ضالة  بتغطية  والعربية 
ان   ان  وال�ضي  النا�ضول  ووكالة  مبا�ضر  اجلزيرة 

وقناة فار�ص منهاتن . وقناة فوك�ص نيوز
دي  بيل  العمدة  ن�ضكر  ان  ال  ي�ضعنا  ل  النهاية  ويف 

بال�ضيو  الذي زرع المل يف النفو�ص
ال�ضخ�ص  هو  يكون  قد  العمدة  ان  ندرك  وجعلنا 
الأهم يف دمج كل الأعراق يف مدينة قوية حديثة 

ت�ضمي نيويورك .

غربة نيوز / احمد مراد

ى اأْم باأْمٍر فيَك جْتديُد عيٌد باأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيدُ                   مَبا َم�ضَ
اأّما الأِحّبُة فالَبْيداُء دوَنُهمُ                         َفَليَت دوَنَك ِبيدًا دوَنَها ِبيُد
َلْول الُعلى مل جُتْب بي ما اأجوُب                    بَها َوْجَناُء َحْرٌف َول َجْرداُء َقْيدوُد
َوَكاَن اأطَيَب ِمْن �َضيفي ُمعاَنَقًة                       اأ�ْضَباُه َرْوَنِقِه الِغيُد الأَماليُد
مل َيرُتِك الّدْهُر ِمْن َقلبي َول               كبدي  �َضْيئًا ُتَتّيُمُه َعنٌي َول ِجيُد
يا �َضاِقَييَّ اأَخْمٌر يف ُكوؤو�ضُكما                      اأْم يف ُكوؤو�ِضُكَما َهمٌّ َوَت�ضهيُد؟
ّرُكني                  َهِذي املُداُم َول َهذي الأَغاِريُد ْخَرٌة اأَنا، ما يل ل حُتَ اأ�ضَ
اِفَيةً                 َوَجْدُتَها َوَحبيُب الّنف�ِص َمفُقوُد اإذا اأَرْدُت ُكَمْيَت الّلْوِن �ضَ
�ُضوُد ماذا َلقيُت مَن الّدْنَيا َواأْعَجُبهُ                     اأين مَبا اأَنا �ضاٍك ِمْنُه َمْ
اأْم�َضْيُت اأْرَوَح ُمرْثٍ َخاِزنًا َوَيداً                         اأَنا الَغنّي َواأْمَوايل املََواِعيُد
ْيُفُهمُ              َعِن الِقَرى َوَعِن الرْتحاِل ْمُدوُد اإيّن َنَزْلُت بَكّذاِبنَي، �ضَ
جوُد الّرجاِل من الأيدي َوُجوُدُهُم         مَن الّل�ضاِن، َفال كانوا َول اجُلوُد
ما َيقب�ُص املَْوُت َنف�ضًا من نفو�ِضِهُم                       اإّل َويف َيِدِه ِمْن َنْتِنَها ُعوُد
ِهيُد اأُكّلَما اغَتاَل َعبُد ال�ّضْوِء �َضّيَدُه                        اأْو َخاَنُه َفَلُه يف م�ضَر مَتْ
ّي اإَماَم الآِبِقنَي ِبَها                     فاحُلّر ُم�ْضَتْعَبٌد َوالَعْبُد َمْعُبوُد اَر اخَل�ضِ �ضَ
َناَمْت َنَواِطرُي ِم�ضٍر َعْن َثَعاِلِبها                  َفَقْد َب�ِضْمَن َوما َتفنى الَعَناقيُد
اِلٍح باأخٍ                         َلْو اأّنُه يف ِثَياِب احُلّر َمْوُلوُد رٍّ �ضَ الَعْبُد َلْي�َص حِلُ
ا�ٌص َمَناِكيُد ا َمَعُه                        اإّن الَعبيَد لأجْنَ ل َت�ْضرَتِ الَعْبَد اإّل َوالَع�ضَ
ُموُد ما ُكنُت اأْح�َضُبني اأْحَيا اإىل َزَمٍن             ُي�ِضيُء بي فيِه َعْبٌد َوْهَو َمْ
ول َتَوّهْمُت اأّن الّنا�َص َقْد ُفِقدوا              َواأّن ِمْثَل اأبي الَبْي�ضاِء َمْوجوُد
اريُط الّرعاديد َواأّن ذا الأ�ْضَوَد املَْثُقوَب َم�ْضَفُرُه            ُتطيُعُه ذي الَع�ضَ
وُد َجْوعاُن ياأُكُل ِمْن زادي َومُي�ِضكني           لَكْي ُيقاَل َعظيُم الَقدِر َمْق�ضُ

َها ُخّطًة َوْيُلمِّ َقاِبِلَها                              مِلِْثِلها ُخِلَق املَْهِرّيُة الُقوُد َوْيُلمِّ
َوِعْنَدها َلّذ َطْعَم املَْوِت �َضاِرُبهُ                         اإّن املَِنّيَة ِعْنَد الّذّل ِقْنديُد
يُد ّي مكُرَمًة               اأَقْوُمُه الِبي�ُص اأْم اآَباوؤُه ال�ضِّ َمْن َعّلَم الأ�ْضَوَد املَخ�ضِ

اأْم اأُْذُنُه يف َيِد الّنّخا�ِص داِمَيةً                    اأْم َقْدُرُه َوْهَو بالِفْل�َضنِي َمْردوُد
اأْوىل الّلَئاِم ُكَوْيِفرٌي مَبْعِذَرةٍ                  يف كّل ُلوؤٍم، َوَبع�ُص الُعذِر َتفنيُد
يُة ال�ّضوُد؟ َوذاَك اأّن الُفُحوَل الِبي�َص عاِجَزٌة   عِن اجَلميِل فَكيَف اخِل�ضْ

  وكالت 
 Park اأعلى �ضقة يف  قام ملياردير �ضعودي يدعى فواز احلكري ب�ضراء 

امريكي. دولر  مليون   87.7 بقيمة  نيويورك  يف   Avenue
767 مرتًا، وهي حتتوي على مراحي�ص جمهزة  ال�ضقة  م�ضاحة  وتبلغ 
بنظام تدفئة يف الأر�ص، ونوافذ زجاجية كبرية ومدفاأة، بح�ضب موقع 

.Business Insider

تعترب هذه ال�ضفقة الأغلى يف نيويورك لهذا العام، لتبقى اغلى �ضفقة 
يف تاريخ املدينة هي بيع �ضقة يف One57 بقيمة 100.5 مليون دولر.
�ضاحبها  يعر�ضها  كان  حيث   ،2013 العام  يف  ال�ضقة  بهذه  فواز  واهتّم 

ل معه اىل 87.7 مليون هذا العام. مببلغ 95 مليون دولر، ليتو�ضّ
ورئي�ص جمل�ص  موؤ�ض�ص  ال�ضعودي هو  امللياردير  اّن  ال�ضارة اىل  وجتدر 

�ضة بالبيع بالتجزئة. اإدارة جمموعة فواز احلكري املتخ�ضّ



قائد  قدم   – ب(  ف  )اأ   – نيويورك   
براتون  وليام  نيويورك  �ضرطة 
ا�ضتقالته اجلمعة مفتخرا بانه �ضاهم 
�ضكان  مع  التوتر  حدة  خف�ص  يف 
الولية يف اجواء من الزمة ت�ضهدها 

قوات ال�ضرطة المريكية.
ا�ضتقالته  عاما(   68( براتون  اعلن 
توىل  ان  بعد  اآب/اغ�ضط�ص  مطلع 
لعامني  نيويورك  �ضرطة  قيادة 

ون�ضف.
نيويورك  �ضرطة  قيادة  توىل  وهو 
الت�ضعينات  منت�ضف  يف  الوىل  مرتني 
اجنلي�ص  لو�ص  �ضرطتي  وقيادة 

وبو�ضطن.
ن�ضبة  تراجعت  الخرية،  ال�ضنوات  يف 
نيويورك  يف  كبري  حد  اىل  اجلرائم 
فيها  مبا  الحياء  بع�ص  كانت  حيث 
ال�ضبعينات  يف  جدا  خطرية  مانهاتن 

والثمانينات.
�ضجلت  ايلول/�ضبتمرب   11 وحتى 
242 جرمية قتل اي %3،6 اقل مما 
من  نف�ضها  الفرتة  خالل  عليه  كانت 
العام 2015 يف حني تراجعت عمليات 

بح�ضب  ب12،7%  النار  اطالق 
�ضحيفة “نيوزداي”.

قبل  من  لنتقادات  تعر�ضه  ورغم 
ال�ضود  حقوق  عن  املدافعة  اجلمعيات 
النيويوركية  العالم  و�ضائل  ا�ضارت 
كثريا  خف�ص  انه  اىل  اجلمعة 
عمليات  مع  التع�ضفية  العتقالت 

التفتي�ص الفورية.
توتر  يف  التوقيفات  هذه  �ضاهمت 
واجلمعيات  ال�ضرطة  بني  الجواء 
التي دانت عمليات التفتي�ص التع�ضفية 

والعنف املجاين.
الوثيقة  لعالقته  براتون  انتقد  كما 
نيويورك  بلدية  برئي�ص  جدا 

اتاح  ما  بالزيو  دو  بيل  الدميوقراطي 
�ضرطي   1300 على  احل�ضول  له 

ا�ضايف.
م�ضاعد  نيويورك  �ضرطة  قائد  وبات 
 59( اونيل  جيم�ص  ال�ضابق  براتون 
منذ  نيويورك  يف  يعمل  الذي  عاما( 

.1983

يف  الفرقة  ا�شتغلوا  زاي��د  اأبناء   
موانئ  على  و�شيطروا  ال�شومال 

اأن  عربي  تقرير  ذكر 
العربية  الإمارات  دولة 
على  ح�ضلت  املتحدة 
ملوانئ  اإيجاد  عقود 
�ضومالية ملدة ت�ضل اإىل 
ذكر  ما  وفق  عامًا.   30

اأبناء  بني  جرت  التي  ال�ضفقة  على  مطلع  خليجي  م�ضدر 
زايد وم�ضوؤولني اإماراتيني.

مناطق  يديرون  زايد  اأبناء  اأن  عن  ك�ضف  ذاته  امل�ضدر 
بها،  املعرتف  غري  ال�ضومال  �ضمال  جمهورية  يف  نفوذ  ذات 
“اأر�ص  يف  الإ�ضالمية  الأوقاف  اإدارة  حق  على  ح�ضلت  كما 
وزيادة  تواجدها  لتعزيز  اأخرى  خطوة  وهى  ال�ضومال” 
اجلديد”  “اخلليج  موقع  نقل  ما  وفق  املنطقة.   يف  نفوذها 

عن امل�ضدر املذكور.
تغزي  اإذ  ال�ضراعات  اأماكن  يف  التواجد  المارات  وتتعمد 
ب�ضكل كبري احلروب الأهلية التي ي�ضهدها العامل من “حتت 
بطن” كما يقال اإذ مولت رئي�ص النظام امل�ضري يف انقالبه 
على �ضابقه ممد مر�ضي، ووقفت اإىل جانب املتمرد خليفة 
حفرت يف احلرب الأهلية التي ت�ضهدها ليبيا، وتلعب حاليا 

على ف�ضل ال�ضمال عن اجلنوب يف اليمن.
وكانت �ضحيفة »وول �ضرتيت جورنال« الأمريكية اأعلنت يف 
مايو هذا العام، ح�ضول الإمارات، عن طريق �ضركة دي بي 
وورلد التابعة لإمارة دبي، على حق اإدارة ميناء بربرة اأهم 

موانئ »اأر�ص ال�ضومال« بعقد ميتد لـ30 عاًما.
القرن  داخل  الإمارات  لنفوذ  نوعية  نقلة  ذلك  ويعد 
يوفر  حيث  ال�ضومال«،  »اأر�ص  مل�ضتقبل  وكذلك  الأفريقي، 
ذلك الأمر مركًزا بدياًل للموانئ العاملية عن جيبوتي على 

البحر الأحمر يف القرن الأفريقي.
مك�ضبها  الأمر على  الإمارات من هذا  مكت�ضبات  ول تقت�ضر 
البحر  اأهم موانئ  ب�ضيطرتها على واحٍد من  ال�ضرتاتيجي 
الأحمر يف القرن الأفريقي، اأو العائد القت�ضادي من وراء 
احتياطًيا  متلك  ال�ضومال«  »اأر�ص  كون  اإن  بل  الأمر،  ذلك 
واعًدا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية 
ال�ضيطرة  نحو  و�ضعيها  بربرة  مليناء  اإدارتها  فاإّن  واملحلية، 
ذلك  من  لال�ضتفادة  حًظا  الأوفر  يجعلها  املوانئ  باقي  على 
لن  حيث  ال�ضومال،  وحدة  ح�ضاب  على  ذلك  وكل  النفط، 
حت�ضل الإمارات على كل هذه المتيازات مع �ضومال موحد.
ويف اإطار تعزيز نفوذها وتواجدها داخل القرن الأفريقي، 
العام،  هذا  يناير  �ضهر  من  مبكر  وقت  يف  الإمارات  اأعلنت 
العالقات  واإعادة  جيبوتي،  يف  �ضفارتها  فتح  اإعادة 

الدبلوما�ضية بني البلدين.

ال�ضعودي  النظام  باإمكان  يكون  لن 
اهلل«  »اأن�ضار  حركة  زعيم  كالم  جتاهل 
م�ضتوى  اإىل  املواجهة  فيه  نقل  الذي   ،
بعدما  »الداخل«،  من  املرة  هذه  جديد، 
ملّد  ا�ضتعداده  احلوثي  امللك  عبد  اأبدى 
على  لالنتفا�ص  ال�ضعوديني  اإىل  اليد 
ازدياد  مع  بالتزامن  احلاكمة،  العائلة 
بت�ضجيل  لل�ضعودية  الدولية  التهامات 

املزيد من النتهاكات يف اليمن
له  »ناريًة«  يف خطاٍب يكاد يكون الأكرث 
امل�ضتمرة  ال�ضعودية  احلرب  بدء  منذ 
»اأن�ضار  حركة  زعيم  توجه  اليمن،  على 
»�ضكان  اإىل  احلوثي،  امللك  عبد  اهلل«، 
ل  ال�ضعوديني،  من  العربية«  اجلزيرة 
طارحًا  احلدودية،  املناطق  �ضكان  �ضيما 
من  لـ»التحرر  امل�ضاعدة  اإمكانية  عليهم 
مثل  يعاملهم  الذي  ال�ضعودي«  النظام 

»مواطنني درجة ثانية«.
زعيم  قبل  من  اخلطاب  �ضقف  رفع  ولعّل 
ال�ضعودية،  عليها  ت�ضّن  التي  احلركة 
�ضنة  منذ  حربًا  ودويل،  اإقليمي  بدعم 
الدفاع  والنتقال من حّيز  �ضنة،  ون�ضف 
اإىل الهجوم، ي�ضيبان املخاوف ال�ضعودية 
بجارها  عالقتها  يف  ال�ضميم،  يف 
يف  التمرد  على  »جتّراأ«  الذي  اجلنوبي 
اإىل  املتمادي  ال�ضراع  وينقالن  حلظة، 
العمليات  فيه  �ضترتافق  جديد،  م�ضتوى 
املناطق  على  اليومية  �ضبه  ال�ضاروخية 
تلك  لأهايل  دعوات  مع  احلدودية 
النظام  على  »النتفا�ص«  اإىل  املنطقة 
الأرجح  على  ميّر  لن  ما  وهو  ال�ضعودي، 

مرورًا عابرًا يف ح�ضابات اآل �ضعود.
له  متلفزة  كلمٍة  يف  احلوثي،  و»طماأن« 
العربي  »ال�ضعب  �ضّماهم  من  اأم�ص،  يوم 
يف  خ�ضو�ضًا  العربية«،  اجلزيرة  يف 
»اإننا ل  جيزان وجنران وع�ضري، قائاًل: 
اإىل  ن�ضتهدفكم لأنكم مظلومون«، م�ضريًا 
اأن »النظام ال�ضعودي جرف مئات املنازل 
ويتعامل  املناطق(  تلك  )يف  واملزارع 
الثانية،  الدرجة  من  كمواطنني  معكم 
ويتعامل مع ال�ضكان يف املنطقة ال�ضرقية 

كمواطنني من الدرجة العا�ضرة«.
وتابع خطابه الذي ياأتي يف ذكرى »ثورة 
اليمنية  احلركة  دخول  اأو  اأيلول«   21

ويف   2014 عام  �ضنعاء  العا�ضمة  اإىل 
منا�ضبة »عيد الغدير« الدينية، بالقول 
النظام  باجتاه  هي  الغ�ضب  حالة  اإن 
مواطني  باجتاه  ولي�ضت  ال�ضعودي 
»نحن  قائاًل:  العربية،  اجلزيرة  �ضبه 
م�ضتعدون اأن مند اأيدينا اإليكم لتتحرروا 

من النظام ال�ضعودي«.
بنقل  تلويحًا  العبارة  هذه  ومتثل 
»من  العمل  مرحلة  اإىل  املواجهة 
الدفاع  على  اقت�ضرت  بعدما  الداخل« 
اأرا�ضي  على  �ضاروخية  بعمليات  والرّد 
اململكة، كان اآخرها اإطالق �ضاروخ »قاهر 
خالد  امللك  قاعدة  على  البالي�ضتي   »1
اجلوية يف خمي�ص م�ضيط، والذي قالت 
اأن  املوؤكد  ومن  اعرت�ضته.  اإنها  الريا�ص 
ف�ضاعدًا  الآن  من  �ضيكون  التلويح  هذا 
على  مهمة  وورقة  الطرفني  طاولة  على 
منذ  املعّلق  ال�ضيا�ضي  التفاو�ص  طريق 

مطلع اآب املا�ضي.
البنك  ق�ضية  اإىل  احلوثي  وتطّرق 
املركزي اليمني وقرار الرئي�ص امل�ضتقيل 
اإىل  �ضنعاء  من  نقله  من�ضور  ربه  عبد 
جاءت  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكدًا  عدن، 
من  الرغم  على  اأمريكا«،  من  »بتوجيهات 
امل�ضرف كان ي�ضرف مرتبات اجلميع  اأن 
على  واملنافقون«،  »املرتزقة  فيهم  مبن 
ل  الأمريكي  اأن  واأكد  تعبريه.  حّد 
كحليف،  ال�ضعودي  النظام  مع  يت�ضّرف 

اإىل  م�ضريًا  بغباء«،  ينفذ  »عبد  مثل  بل 
اأن العدوان على اليمن »لي�ص عابرًا، ومن 
املهم اأن نعي جيدًا ما ينبغي علينا العمل 

ملواجهته«.
يف هذا الوقت، تتنامى ب�ضورٍة ملحوظة 
منظمات  قبل  من  الدولية،  النتقادات 
بحق  اأي�ضًا،  غربية  وحكومات  حقوقية 
الن�ضان  حلقوق  وانتهاكاتها  ال�ضعودية 
»وا�ضنطن  �ضحيفة  وك�ضفت  اليمن.  يف 
ا�ضتخدام  اأم�ص،  يوم  الأمريكية،  بو�ضت« 
»الفو�ضفور  ذخائر  ال�ضعودي  التحالف 
الوليات  بها  زّودتها  التي  الأبي�ص« 
اليمن.  على  غاراتها  يف  املتحدة، 
اإىل  تقريرها  يف  ال�ضحيفة  وا�ضتندت 
مواقع  على  ُن�ضرت  فيديو  ومقاطع  �ضور 
ا�ضتخدام  ُتبنّي  الجتماعي،  التوا�ضل 
الفو�ضفورية،  الذخائر  ال�ضعودية 
وحول  احلدودية  جنران  منطقة  يف 
اأن  اإىل  التقرير  واأ�ضار  �ضنعاء. 
»اأثار  املحرمة  الذخائر  تلك  ا�ضتخدام 
اأن  من  الإن�ضان  حقوق  منظمات  خماوف 
�ضد  ُت�ضتخدم  اأن  ميكن  احلارقة  املواد 
»من  اأنه  اإىل  التقرير  ولفت  املدنيني«. 
ال�ضعوديون  ا�ضتخدم  كيف  الوا�ضح  غري 

هذه الذخائر«.
ونقلت ال�ضحيفة عن م�ضوؤولني اأمريكيني 
اأن وا�ضنطن زودت ال�ضعوديني بالفو�ضفور 
احلكومة  »لكن  املا�ضي،  يف  الأبي�ص 

امتنعت عن القول كيف اأُر�ضلت اإىل هناك 
اأن  القذائف  وبا�ضتطاعة هذه  اأو متى«. 
ت�ضّوه الإن�ضان وتقتله عن طريق احلرق 
لت�ضكيل  ُت�ضتخدم  كذلك  العظم،  حتى 

�ضتائر دخانية يف اأر�ص املعركة.
وجاء تقرير »وا�ضنطن بو�ضت« يف الوقت 
الأمريكي  الكونغر�ص  فيه  ي�ضتعد  الذي 
اليوم للت�ضويت على م�ضروع قانون ين�ّص 
اأمريكية  اأ�ضلحة  بيع  �ضفقة  وقف  على 
دولر،  مبليار  قيمتها  ر  تقدَّ لل�ضعودية، 
اأن حتّل مل  ُيفرت�ص  دبابات  بينها  من 

دبابات ُدّمرت يف حرب اليمن.
دموية  هجمات  �ضل�ضلة  وبعد  كذلك، 
قادتها طائرات »التحالف« يف ال�ضابيع 
م�ضت�ضفى  ا�ضتهدفت  ما  بينها  الأخرية، 
تابعًا ملنظمة »اأطباء بال حدود« واأخرى 
بال�ضكان  اآهلة  ومناطق  مدار�ص  �ضربت 
الأ�ضوات  ارتفعت  فيها،  لب�ص  ل  ب�ضورٍة 
ال�ضعودية  مب�ضاءلة  جمددًا  املطالبة 
حول هذه الهجمات. هكذا، �ضهد جمل�ص 
حقوق الن�ضان يف جنيف دعوات من قبل 
احلكومة الهولندية اإىل حتقيق م�ضتقل 
»التحالف«  اإىل  املن�ضوبة  اخلروق  يف 
للقانون الدويل الن�ضاين، وذلك يف �ضوء 
الدرا�ضة اليمنية الأخرية التي اأكدت اأن 
تقتل  ثالث  بني  من  لـ»التحالف«  غارة 

مدنيني مينيني.
قد  الدولية«  »العفو  منظمة  وكانت 
على  اأدلة  امتالكها  اأم�ص،  يوم  اأعلنت، 
اإلقاء »التحالف« قنبلة م�ضّنعة اأمريكيًا 
بال  لـ»اأطباء  التابع  امل�ضت�ضفى  على 
اإىل  داعيًة  �ضخ�ضًا،   19 قتلت  حدود« 
وقف ت�ضدير الأ�ضلحة اإىل »التحالف«.

من�ضاآت  على  الرابع  هو  العتداء  وكان 
حدود«،  بال  »اأطباء  ملنظمة  تابعة 
من  الن�ضحاب  اىل  باملنظمة  ودفع 
�ضمايل اليمن، تبعًا ملا و�ضفته بـ»الغارات 
الع�ضوائية وال�ضمانات غري املوثوقة، من 

قبل التحالف املدعوم اأمريكيًا«.

ربه  عبد  امل�ضتقيل  الرئي�ص  قرارات  اأكدت   : �ضنعاء 
البنك  مافظ  باإعفاء  ق�ضت  التي  هادي  من�ضور 
وتعيني  من�ضبه  من  همام  بن  ممد  اليمني  املركزي 
وزير املالية يف حكومته من�ضر القعيطي بدًل منه اإىل 
ا�ضتنفاد  البنك،  ادارة  جمل�ص  ت�ضكيل  اإعادة  جانب 
الفاعلة  القت�ضادية  الأوراق  اآخر  وحكومته  هادي 
اهلل«  »اأن�ضار  على  ال�ضعط  يف  عليها  يراهن  كان  التي 
ت�ضويات  اأي  لقبول  العام«  ال�ضعبي  »املوؤمتر  وحزب 

�ضيا�ضية ق�ضرية.
الرئي�ضي  املقر  بنقل  اأي�ضًا  ق�ضى  الذي  هادي  قرار 
لـ»املركزي« من العا�ضمة �ضنعاء اإىل مافظة عدن، 
كافة  الأطراف  قبل  من  غا�ضبة  اأفعال  ردود  اأثار 
اإىل  لفتقاره  لـ»التحالف«  املوالني  بع�ص  فيها  مبن 
اأكرث منه  اأي مربرات منطقية، واعتباره قرار حرب 
الذي  القرار  وياأتي  ا�ضرتاتيجيًا.  اقت�ضاديًا  قرارًا 
حملة  اإىل  اأم�ص،  اهلل«  »اأن�ضار  حركة  زعيم  دعا 
املناطقي  الف�ضل  لتكري�ص  عليه،  احتجاجًا  �ضعبية 
م�ضعى  و�ضمن  واجلنوبية،  ال�ضمالية  املحافظات  بني 
تكري�ص عدن »عا�ضمة موؤقتة« منذ انتقال هادي اإليها 
يف �ضباط عام 2015، ولو اأنه عاجز عن القامة يف 

املدينة الغارقة يف فو�ضى التنظيمات املتطرفة.
يف  كبريًا  ارتباكًا  القرار  يحدث  اأن  املتوقع  ومن 
التعامالت املالية الدولية لليمن ويف القطاع امل�ضريف 
اليمني برمته. و�ضبق حلكومة هادي اأن عر�ضت على 
مطلع  عليه  اعرت�ص  الذي  الدويل  النقد  �ضندوق 
املا�ضي. كما عّده كل من �ضفريي وا�ضنطن ولندن  اآب 
من  املاليني  حياة  يعّر�ص  خطريًا«  »قرارًا  حينها 
حكومة  من  مقربة  مل�ضادر  ووفقًا  للخطر.  اليمنيني 
�ضر�ضة  اقت�ضادية  حربًا  �ضنت  التي  دغر،  بن  اأحمد 

اأ�ضهر يف �ضبيل و�ضع يدها على »املركزي« ونقله  منذ 
اإىل عدن، اأبلغ ال�ضفريان الأمريكي والربيطاين هادي 
بالن�ضبة  اأحمر«  »خط  �ضنعاء  من  البنك  نقل  اأن 
التحذيرات  جتاهل  هادي  اأن  اإل  الدويل،  للمجتمع 
مل�ضلحة  ي�ضّجل  »اإجناز«  حتقيق  �ضبيل  يف  الدولية 

فريقه يف احلرب الدائرة.
وفيما ل تزال مواقف املوؤ�ض�ضات املالية الدولية اإزاء 
الر�ضمي  املتحدث  و�ضف  الآن،  حتى  غام�ضة  القرار 
»اأن�ضار اهلل«، ممد عبد ال�ضالم، قرار  با�ضم حركة 
نقل البنك باأنه »غري �ضرعي من رئي�ص غري �ضرعي«. 
القرارات  تلك  اأن  تلفزيونية  مقابلة  خالل  وراأى 
بهدف  اليمني  ال�ضعب  على  حرب«  »اإعالن  مبثابة 
تركيعه والنيل من �ضموده. واأ�ضار عبد ال�ضالم اإىل اأن 
جمل�ص  قرارات  لكل  وا�ضحة  خمالفة  هادي  قرارات 
الأمن  جمل�ص  وبيان   2216 القرار  فيها  مبا  الأمن، 
و«التحالف«  هادي  اأن  ال�ضالم  عبد  واأكد  الأخري. 
حرب  كورقة  القت�ضادية  الورقة  مع  يتعامالن 

ميار�ضان عربها العدوان على ال�ضعب اليمني.
حول  همام  بن  قبل  من  فعل  رد  اأي  ي�ضدر  مل  وفيما 
اإقالته، ينتظر املحافظ واأع�ضاء املجل�ص، وفقًا  قرار 
مل�ضادر، رد فعل البنك الدويل و�ضندوق النقد الدويل 
اإل  املوؤ�ض�ضتني.  مع  يتعامل  البنك  لكون  القرار  حول 
غري  هادي  قرارات  عّد  البنك  يف  قانونيا  م�ضدرا  اأن 
اأن قرار  امل�ضادر  للد�ضتور. واأكدت  قانونية وخمالفة 
نقل البنك يتعار�ص مع املادة الرابعة من القانون رقم 
14 ل�ضنة 2000 ب�ضاأن البنك التي تق�ضي باأن يكون 

املقر الرئي�ضيي للبنك يف مدينة �ضنعاء.
املربرات التي ا�ضتند اإليها هادي والتي حاول ت�ضويقها 
موؤمتر  يف  القعيطي  من�ضر  املعني  البنك  مافظ 

الريا�ص،  يف  اليمنية  ال�ضفارة  مقر  يف  عقد  �ضحايف 
العام  املال  بتبديد  اهلل«  لـ»اأن�ضار  اتهامات  حملت 
اأن  وراأى  »التحالف«.  �ضد  حربها  يف  وا�ضتخدامه 
»اأدى  �ضنعاء  يف  وامل�ضرفية  املالية  املنظومة  بقاء 
وا�ضتقالليته  حلياديته  املركزي  البنك  فقدان  اإىل 
واإىل ت�ضخري جزء اأ�ضا�ضي من موارده لتمويل املجهود 
تراجع  عن  القعيطي  وحتدث  اهلل«.  لأن�ضار  احلربي 
لأدنى  للبنك  الأجنبية  النقدية  الحتياطات 
واحل�ضار  احلرب  تداعيات  متجاهاًل  امل�ضتويات، 
اىل  للدولة  العامة  اليرادات  تراجع  اىل  اأدت  التي 
كافة  توقف  اىل  بال�ضافة  م�ضبوقة  غري  م�ضتويات 

اليرادات من العمالت ال�ضعبة.

املركزي  البنك  قيادة  التزام  القعيطي  يعلن  ومل 
موظف  مليون   1،2 مرتبات  �ضرف  هادي  من  املعينة 
احلديث  وجتاهل  البالد،  يف  الدولة  موظفي  من 
»املركزي«  بنقل  هادي  قرار  تنفيذ  بدء  توقيت  عن 
والبدء مبمار�ضة الن�ضاط املايل للبنك يف عدن، وهو 
ما اأثار خماوف موظفي الدولة من تعر�ضهم لالبتزاز 
من قبل حكومة هادي التي �ضبق لها اأن هددت باتخاذ 
احلكوميني  املوظفني  كل  �ضد  عقابية  اجراءات 

املوالني لأن�ضار اهلل.
ر�ضيد احلداد
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ال�شعودي ال��ن��ظ��ام  م��ن  ل��ت��ت��ح��رروا  اإل��ي��ك��م  اأي��دي��ن��ا  امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة: من���ّد  احل��وث��ي الأه����ايل 

املناطقي الف�شل  ويكّر�ض  االقت�شادية...  االأوراق  باآخر  يلعب  هادي 

)!!!! ب����ل����دك  ايل  ع�������ودي   – ام����ري����ك����ا  ه������ذه   (
 ح���������ش����اد ح���م���ل���ة ال����ك����راه����ي����ة وال����ت����ح����ري���������ض ع����ل����ي امل�������ش���ل���م���ن

ا�����ش����ت����ق����ال����ة ق�����ائ�����د �����ش����رط����ة ن����ي����وي����ورك

غربة نيوز / احمد مراد
جديدة  وعنف  كراهية  حادثة  يف 
العتداء  مت  امريكا   يف  امل�ضلمني  علي 
بال�ضفع  عام   ٢٣ م�ضلمة  �ضابة  علي 
راأ�ضها  علي  من  احلجاب  نزع  وماولة 
) اخلمي�ص 8 �ضتمرب (  مت القب�ص علي 
املعتدية وهي امراأة تبلغ من العمر ٣٢ 
ال�ضحية  وجهة  يف  ت�ضرخ  وكانت  عام 
ومت  بلدك  ايل  عودي  امريكا  هذه 
كراهية  كجرمية  اجلرمية  ت�ضنيف 
، يذكر ان احلادث  من الدرجة الثالثة 
ايام من  وقع يف منطقة بروكلني وقبل 
اعتداءات  من  ع�ضر  اخلام�ضة  الذكري 
بالذكر  اجلدير  الإرهابية  �ضتمرب   ١١
انه مت. قتل ثالث م�ضلمني خالل ال�ضهر 

املا�ضي يف نيويورك وحدها.
نيويورك  �ضرطة  يف  م�ضئول  وح�ضب 
 Emirjeta  فان ال�ضرطة قد اعتقلت

Xhelili 32 years old
حدوث  من  دقيقة  ع�ضرين  بعد   
العتداء الهمجي علي ال�ضابة امل�ضلمة 
 at يف   وحتديدا  بروكلني  منطقة  يف   .

 20th Avenue، and cropsey
 علما بان �ضرطة نيويورك قد اعتقلت 
املا�ضي  اغ�ضط�ص  من  �ضابق  وقت  يف 
امام  قتل  خلفية  علي  موريل  او�ضكار 
 55 اكوجني  مولنا  الفرقان  م�ضجد 
عاما   64 الدين  ثراء  وم�ضاعده  عاما  
العمد  القتل  تهمتي  اليه  ووجهت 
يف  اأ�ضتخدم  �ضالح  وحيازة  ل�ضخ�ضني 
ب�ضطدم  اي�ضا  قام  ان  بعد   . جرمية 
�ضامل  يدعي  عراقي  وهو  اخر  م�ضلم 
القب�ص  بالقاء  قامت  كما  �ضمريي   بن 
ا�ضل  امل�ضلمة المريكية من  علي قاتل 
قتلت  والتي  عاما   60 بنجالدي�ضي 
جامايكا  منطقة  يف  �ضتمرب  اول  يف 
اجلاليات  تكاد  ومل   . بنيويورك 
القب�ص  بعد  ال�ضعداء  تنف�ص  العربية 
مت  حتي  وم�ضاعده  المام  قاتل  علي 
مولود  لبناين  اخر  عربي  �ضاب  قتل 
من  اأوكالهوما  ولية   يف  بال�ضعودية 
قبل متع�ضب امريكي اخر يدعي فرنون 

من  البالغ  خالد،  كان  حيث   . مايجورز 
الهاتف  عرب  يتحدث  عاما،   37 العمر 
مع والدته هيفاء وهو خارج من املنزل 
مايجورز  وكان  الربيد  ر�ضائل  لأخذ 
واأرداه  باجتاهه  النار  فاأطلق  باملر�ضاد 
قتيال على الفور، ومت اعتقال مايجورز 
بعد مواجهة عنيفة مع ال�ضرطة  وقد 
�ضنوات   4 �ضن  يف  كان  منذ  خالد  انتقل 
برفقة  املتحدة  الوليات  يف  للعي�ص 
بداية  واأم�ضى  ولد  اأن  بعد  عائلته 
طفولته يف ال�ضعودية، وهو م�ضيحي من 
عائلة م�ضيحية من اإحدى قرى اجلنوب 

اللبناين.
حالة  هناك  ان  بالذكر  واجلدير 
املهاجرين  �ضد  احلاد  الأ�ضتقطاب 
ال�ضيا�ضية  اخلطابات  ب�ضبب  امل�ضلمني  

التي ت�ضتهدفهم،
واملعروف ان املر�ضح اجلمهوري كان قد 
اقرتح يف وقت �ضابق منع دخول امل�ضلمني 

ايل الوليات املتحدة المريكية .



بروك�ضل- )د ب اأ(: �ضارك اللف من املواطنني 
الأوروبيني يف مظاهرة يف بروك�ضل لالحتجاج 
ي�ضعى  التي  احلرة  التجارة  اتفاقيات  على 
الحتاد الأوروبي لتوقيعها مع كندا والوليات 

املتحدة الأمريكية.
اأيام من مناق�ضة  وتاأتي املظاهرات قبل ثالثة 
وزراء التجارة الأوروبيني ل�ضبل امل�ضي قدما يف 
التفاقيتني، اللتني تواجهان معار�ضة قوية يف 
ال�ضركات  تفيدان  �ضوف  اأنهما  من  خماوف  ظل 
وال�ضركات  امل�ضتهلكني  ح�ضاب  على  الكربى 

املحلية.
فيه  املوجود  احلي  �ضوارع  يف  املتظاهرون  رفع 
لفتات  بروك�ضل  يف  الأوروبي  الحتاد  مقر 
التجارية  ال�ضراكة  “اأوقفوا  عبارات  عليها 
وال�ضتثمارية عرب الأطل�ضي ومنطقة التجارة 

احلرة الكندية الأوروبية ماتت”.
املظاهرة  يف  امل�ضاركني  عدد  املنظمون  ويقدر 
بحوايل 15 األف متظاهر، لكن �ضرطة بروك�ضل 
قالت عرب موقع التوا�ضل الجتماعي تويرت اإن 

عدد امل�ضاركني بلغ 9 األف فقط.
ومنظمة  عمالية  نقابات  املظاهرات  يف  �ضارك 
و�ضملت  و�ضيا�ضيون.  ومزارعون  حكومية  غري 
ق�ضرية  م�ضرية  الحتجاجية  الفاعلية 
بح�ضب  خطب  واإلقاء  ليلية  غنائية  وعرو�ص 

وكالة الأنباء البلجيكية “بيلجا”.
تقول  لفتات  اأي�ضا  املتظاهرون  وحمل 
لل�ضعوب  “ال�ضلطة  اأول”  والكوكب  “ال�ضعوب 

ولي�ص لل�ضركات متعددة اجلن�ضية”.
التفاو�ص  مت  كندا  مع  التفاق  اأن  اإىل  وي�ضار 
ب�ضاأنه بالفعل، ومن املقرر توقيعه ال�ضهر املقبل 

ترودو  جا�ضنت  كندا  وزراء  رئي�ص  زيارة  خالل 
من   %  98 اإلغاء  التفاق  �ضاأن  ومن  لأوروبا. 
بني  للب�ضائع  حرة  حركة  يتيح  مما  الر�ضوم، 

كندا ودول الحتاد الأوروبي .
املفو�ضية  با�ضم  املتحدث  روزاريو  دانيال  وقال 
لالحتاد  التنفيذية  الذراع  وهي  الأوروبية 
اأف�ضل  “متثل  كندا  مع  التفاقية  اإن  الأوروبي 

اتفاقية جتارية واأكرثها تقدمية”.
ولكن اتفاقية التجارة احلرة مع كندا تواجه 
تواجهها  التي  املعار�ضة  مثل  قوية  معار�ضة 
التي  الأطل�ضي  املحيط  عرب  ال�ضراكة  اتفاقية 

املتحدة  الوليات  مع  ب�ضاأنها  التفاو�ص  يجري 
حرة  جتارة  منطقة  اإقامة  اإىل  �ضتوؤدي  والتي 

ت�ضم حوايل 800 مليون ن�ضمة.
ال�ضرتاكي  احلزب  داعا  ناحيته  من 
تغيري  اإىل  النم�ضا  يف  احلاكم  الدميقراطي 
مع  احلرة  التجارة  اتفاقية  يف  عديدة  اأجزاء 

كندا.
وكان ع�ضرات الآلف قد تظاهروا يوم ال�ضبت 
اتفاقيتي  على  احتجاجا  اأملانيا  يف  املا�ضي 

التجارة مع كندا والوليات املتحدة.

اإخبارية  تقارير  ذكرت  اأ(:  ب  )د  الدوحة- 
الطبيعي  للغاز  م�ضدر  اأكرب  قطر  اأن  الثالثاء 
امل�ضال يف العامل باعت �ضندات بالعملة املحلية، 
�ضد  اإىل  احلكومة  فيه  ت�ضعى  الذي  الوقت  يف 
اأ�ضعار  تراجع  عن  الناجم  امليزانية  يف  العجز 

الطاقة.
موقعه  عرب  القطري  املركزي  البنك  وذكر 
 1،26( ريال  مليار   4،6 جمع  اأنه  الإلكرتوين 
ال�ضندات  من  جمموعة  بيع  من  دولر(  مليار 
ي�ضل  التي  الإ�ضالمية  وال�ضكوك  التقليدية 
�ضعر  وتراوح  �ضنوات.  و10  و5   3 اإىل  مداها 
 2،25% بني  ال�ضندات  هذه  على  الفائدة 
لل�ضندات  و3،75%  �ضنوات،   3 فئة  لل�ضندات 

فئة 10 �ضنوات.
القت�ضادية  لالأنباء  بلومربج  وكالة  واأ�ضارت 
اإىل اجتاه اأغلب دول اخلليج النفطية اإىل �ضوق 
ميزانيتها  يف  العجز  ل�ضد  الدولية  ال�ضندات 
النفط  �ضادرات  من  عائداتها  تراجع  نتيجة 
منت�ضف  منذ  ب�ضدة  اأ�ضعاره  انخف�ضت  الذي 

.2014
�ضوق  فاإن  الدويل  النقد  �ضندوق  وبح�ضب 
 900 اإىل  ت�ضل  قد  اخلليجية  الدول  �ضندات 
املتوقع  من  حيث   ،2021 بحلول  دولر  مليار 
10 مليارات  اأن تبيع ال�ضعودية �ضندات بقيمة 
كما  املقبل،  اأكتوبر  اأول/  ت�ضرين  يف  دولر 
طرح  باإدارة  املكلفة  البنوك  البحرين  اختارت 

تعتزم  وكذلك  مطلعة،  م�ضادر  بح�ضب  �ضندات 
الكويت طرح �ضندات يف اأ�ضواق املال.

تواجه  قطر  فاإن  بلومربج  تقديرات  وبح�ضب 
من   4،9% بحوايل  يقدر  ميزانيتها  يف  عجزا 
يف  احلايل،  العام  خالل  املحلي  الناجت  اإجمايل 

حني جمعت احلكومة 9 مليارات دولر يف اأكرب 
اأيار/  يف  اأو�ضطية  �ضرق  لدولة  �ضندات  طرح 
بالعملة  �ضندات  قطر  باعت  كما  املا�ضي.  مايو 
املحلية بقيمة 6ر4 مليار ريال يف اآب/ اأغ�ضط�ص 

املا�ضي بح�ضب بلومربج.
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امل��وازن��ة ع��ج��ز  ل�شد  ري���ال  م��ل��ي��ار   4,6 بقيمة  حملية  ���ش��ن��دات  تبيع  م��ق��ت��ل ق��ط��ر  ب���ع���د  م����واج����ه����ات  يف  ����ش���رط���ي���ا   12 ج�����رح 
امل���ت���ح���دة ال�������والي�������ات  يف  ا������ش�����ود  ام�����رك�����ي 

وا�ضنطن )اأ ف ب( – اعلنت ال�ضلطات وو�ضائل اعالم ملية ان 12 �ضرطيا 
جرحوا يف �ضارلوت بولية كارولينا ال�ضمالية ب�ضرق الوليات املتحدة يف 

مواجهات وقعت بعد مقتل امريكي ا�ضود بر�ضا�ص �ضرطي ا�ضود اي�ضا.
وقالت و�ضائل العالم ان عددا غري مدد من املدنيني جرحوا يف ال�ضدامات 

اي�ضا.
وذكرت �ضبكة تلفزيون ملية انه بعد موت كيث لمونت �ضكوت )43 عاما( 
جتمع متظاهرون بالقرب من املكان الذي قتل فيه وهم يرفعون لفتات كتب 

عليها “حياة ال�ضود تهم”، ويرددون �ضعار “ل عدالة ل �ضالم”.
�ضرطيا   12 “حواىل  ان  تغريدة  يف  �ضارلوت-ميكلينربغ  �ضرطة  وقالت 
جرحوا يف املواجهات واحدهم ا�ضيب بحجر يف الراأ�ص . وا�ضافت يف تغريدة 
خالل  جمتمعنا  يحمون  كانوا  “فيما  جرحوا  ال�ضرطة  رجال  ان  اخرى 

تظاهرة”.
مكافحة  ا�ضلحة  اىل  خ�ضو�ضا  جلاأت  ال�ضرطة  ان  املحلي  التلفزيون  واو�ضح 
وذكرت  احل�ضد.  غ�ضب  احتواء  ملحاولة  للدموع  امل�ضيل  والغاز  ال�ضغب 

ال�ضلطات ان عددا من اآليات ال�ضرطة هوجمت وت�ضررت.
مقتل  عن  امل�ضوؤول  فين�ضون  برينتلي  ال�ضود  ال�ضرطي  ان  التلفزيون  وقال 
توقيف  كلف  ال�ضرطيني  من  فريق  راأ�ص  على  وكان  العمل  عن  اوقف  �ضكوت 
عنه،  البحث  يجري  الذي  ال�ضخ�ص  لي�ص  �ضكوت  وكيث لمونت  به.  م�ضتبه 
لكنه كان يف �ضيارة يف مراآب مبنى وبحوزته �ضالح ناري، كما قالت ال�ضرطة. 

لكن اقرباءه اكدوا انه مل يكن يحمل ال كتابا بيده.
قبل  من  مهددون  انهم  �ضعروا  انهم  ال�ضرطة  رجال  واكد  النقا�ص  واحتدم 

�ضكوت ما قادهم اىل اطالق النار عليه.
ودعت جنيفر روبرت�ص رئي�ضة بلدية �ضارلوت ال�ضكان اىل الهدوء. واكدت 
حتقيق  و�ضيجرى  ردودا  “ت�ضتحق  الق�ضية  هذه  ان  تويرت  على  تغريدة  يف 
كامل”، موؤكدة انها تريد العمل يف هذا ال�ضاأن مع م�ضوؤويل ال�ضود يف املنطقة.
عدد  بعد  العرقي  التوتر  يف  ت�ضاعدا  �ضنتني  منذ  املتحدة  الوليات  وت�ضهد 
من الخطاء واعمال العنف التي قامت بها ال�ضرطة، غالبا حيال رجال �ضود 

غري م�ضلحني.

على  يبقي  ال��ي��اب��اين  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك 
االقت�شاد لتحفيز  ال�شلبية  ال��ف��ائ��دة 

طوكيو  )د ب اأ(- قرر بنك اليابان 
الإبقاء  الأربعاء  اليوم  املركزي 
عند  الرئي�ضي  الفائدة  �ضعر  على 
حتديد  مع  1ر0%  �ضالب  م�ضتوى 
�ضيا�ضته  يف  التغيريات  من  �ضل�ضلة 
منو  حتفيز  بهدف  النقدية 

القت�ضاد.
اجتماعات  ختام  يف  البنك  وذكر 

القاعدة  تو�ضيع  �ضيتم  اأنه  يومني  ا�ضتمرت  التي  النقدية  ال�ضيا�ضة  جلنة 
النقدية حتى يرتفع معدل الت�ضخم يف اليابان اإىل امل�ضتوى امل�ضتهدف وهو 
%2 �ضنويا، رغم اإ�ضارته اإىل اأنه مل يعد متم�ضكا بربنامج زيادة القاعدة 
النقدية يف القت�ضاد مبقدار 80 تريليون وون )780 مليار دولر( �ضنويا.
معدل  اإىل  بالو�ضول   2013 يف  تعهد  قد  الياباين  املركزي  البنك  كان 

الت�ضخم امل�ضتهدف خالل عامني وهو ما مل يحدث حتى الآن.
يذكر اأن الفائدة ال�ضلبية التي بداأ البنك يف تطبيقها يف كانون ثان/يناير 
دفع  اليابانية  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  على  �ضيكون  اأنه  تعني  املا�ضي 
فائدة على الأموال التي حتتفظ بها كودائع لدى البنك املركزي وهو ما 
�ضي�ضجعها على التو�ضع يف اإقرا�ضها للعمالء ولو بفوائد منخف�ضة بدل من 

الحتفاظ بها لدى البنك املركزي ودفع فائدة عليها.
ويعاين ثالث اأكرب اقت�ضاد يف العامل من التباطوؤ على خلفية �ضعف الإنفاق 
ال�ضتهالكي املحلي وتباطوؤ القت�ضاد ال�ضيني ثاين اأكرب اقت�ضاد يف العامل 

واأكرب �ضوق لل�ضادرات اليابانية.
امليزان  ت�ضجيل  اليوم  اليابانية  املالية  وزارة  اأعلنت  فيما  ذلك  ياأتي 
اآب/ خالل  دولر(  مليون   184( ين  مليار  7ر18  قدره  عجزا  التجاري 
اأغ�ضط�ص املا�ضي يف ظل ارتفاع قيمة الني وهو ما يحد من قيمة ال�ضادرات.
يذكر اأن هذا العجز هو الأول لليابان �ضاحبة ثالث اأكرب اقت�ضاد يف العامل 
العام  من  اآب/اأغ�ضط�ص  خالل  �ضجلت  قد  اليابان  وكانت  �ضهور.   3 خالل 

املا�ضي عجزا قدره 5ر567 مليار ين.

م����ئ����ات ال���ع���م���ال االج�����ان�����ب يف 
ق���ط���ر ب����ا روات�������ب م���ن���ذ ا���ش��ه��ر

 – ب(  ف  )اأ   – الدوحة 
العمال  مئات  يتقا�ص  مل 
يعملون  الذين  الجانب 
ا�ضغال  �ضركة  ل�ضالح 
رواتبهم  قطر  يف  كهربائية 
ا�ضهر،  اربعة  زهاء  منذ 
يف  م�ضوؤول  افاد  ما  بح�ضب 
هندية  خريية  جمعية 

الثالثاء.
وقال امل�ضوؤول يف اجلمعية ارفني باتيل لوكالة فران�ص بر�ص “زهاء 300 
اىل 400 �ضخ�ص مل يتقا�ضوا رواتبهم”، وانهم من املقرر ان يلتقوا ال�ضفري 

الهندي يف الدوحة خالل اليومني املا�ضيني لطرح هذه الق�ضية.
الهندية،  واجلالية  ال�ضفارة  بني  بالتوا�ضل  تعنى  التي  اجلمعية  ان  واكد 
“كان يف امكانها تقدمي املال لو كان املت�ضررون �ضخ�ضا او اثنني، لكن العدد 

على القل 300، وهذا ما يجعل المر �ضعبا”.
�ضركة  ل�ضالح  يعملون  الذين  هوؤلء”  م�ضاعدة  يف  نرغب  “نحن  ا�ضاف 
مقرها ابوظبي، موؤكدا ان امل�ضكلة تطال كذلك عمال من جن�ضيات اخرى.

ويناهز  قطر،  يف  الجنبية  العمالة  من  الكرب  اجلزء  الهنود  وي�ضكل 
عددهم 545 الف �ضخ�ص، ي�ضكلون نحو 20 باملئة من جمموع ال�ضكان.

وياأتي تاأخر الرواتب على رغم البدء يف ت�ضرين الثاين/نوفمرب املا�ضي، 
بتطبيق نظام حماية لالجور من خالل �ضدادها ب�ضكل الكرتوين. ومبوجب 
النظام اجلديد، يواجه مديرو ال�ضركات التي ل تلتزم ب�ضداد الرواتب يف 

موعدها، غرامات وحتى عقوبات بال�ضجن.
بتطبيقها  قطر  بداأت  التي  ال�ضا�ضية  ال�ضالحات  من  النظام  هذا  وكان 
ا�ضتعدادا ل�ضت�ضافة كاأ�ص العامل لكرة القدم 2022، يف اعقاب انتقادات 

حادة وجهت اليها على خلفية ظروف العمالة الجنبية.
التي  الرواتب  م�ضكالت  عن  كبري  حد  اىل  مناأى  يف  قطر  يف  العمال  وبقي 
وتقول  ال�ضعودية.  يف  العاملني  من  الآلف  ع�ضرات  ا�ضهر  منذ  يواجهها 
م�ضادر ان العرثات املالية لل�ضركات يف ال�ضعودية تعود اىل تاأخر احلكومة 
ال�ضركات، نظرا اىل تراجع اليرادات يف ظل  يف �ضداد م�ضتحقاتها لهذه 

انخفا�ص ا�ضعار النفط، امل�ضدر الرئي�ضي للدخل احلكومي.
بزهاء  عجز  ت�ضجيل  توقع  ظل  يف  النفاق  تقلي�ص  على  قطر  وتعمل 
وحذر  عاما.   15 خالل  الوىل  للمرة   ،2016 موازنة  يف  دولر  مليار   12

م�ضوؤولون حكوميون من ت�ضجيل عجز ا�ضايف يف 2017 و2018.

ال�ضبان  حما�ضة  ترتاجع   – ب(  ف  -)اأ  وا�ضنطن 
وت�ضاعف  كلينتون  هيالري  حيال  متزايد  ب�ضكل 
املر�ضحة الدميوقراطية للبيت الأبي�ص جهودها من 
اأجل اإقناع هذه ال�ضريحة العمرية يف وقت يتقل�ص 
يف  ترامب  دونالد  اجلمهوري  خ�ضمها  على  تقدمها 

ا�ضتطالعات الراأي الوطنية.
اآب/ يف  نقطة  بـ24  ترامب  تتقدم  كلينتون  وكانت 
الت�ضمية  بح�ضب  الألفية”،  “جيل  لدى  اأغ�ضط�ص 
بني  اأعمارهم  تراوح  الذين  ل�ضريحة  الأمريكية 
18 و34 عاما. اأما يف اأيلول/�ضبتمرب، فتقل�ص هذا 
بح�ضب   26% مقابل   31%( نقاط   5 اإىل  التقدم 

ا�ضتطالع للراأي اأجرته جامعة كوينيبياك(.
وباتت اأ�ضوات ال�ضبان موزعة بني كلينتون )31%( 
ودونالد ترامب )%26( واملر�ضح الليربتاري غاري 
 29% اإىل  اآب/اأغ�ضط�ص  يف   16% )من  جون�ضون 
جيل  اخل�ضر  حزب  ومر�ضحة  اأيلول/�ضبتمرب(  يف 
ويقول  ال�ضتطالع.  هذا  وفق   ،)15%( �ضتاين 
م�ضتعدون  اإنهم   )62%( ال�ضبان  ثلثي  حواىل 
احلزبني  خارج  من  مر�ضح  ل�ضالح  للت�ضويت 

الرئي�ضيني اجلمهوري والدميوقراطي.
"�ضي  �ضبكة  اأجرته  للراأي  اآخر  ا�ضتطالع  وبح�ضب 
بي اإ�ص" و�ضحيفة “نيويورك تاميز"، فان كلينتون 
ال�ضبان  لدى  الأ�ضوات  نوايا  من  بـ48%  حتظى 
ال�ضبان  من   21% اأن  غري  لرتامب.   29% مقابل 
اأو  النتخابات  يوم  منازلهم  �ضيلزمون  اإنهم  يقولون 

ي�ضوتون ملر�ضح اآخر.
فاإن  ال�ضبان،  اأ�ضوات  بدون  بانه  اخلرباء  ويحذر 
ال�ضمالية وفلوريدا  كلينتون قد تهزم يف كارولينا 
واأوهايو، الوليات الأ�ضا�ضية يف ال�ضباق اإىل البيت 

الأبي�ص.
يف  ال�ضيا�ضية  العلوم  ا�ضتاذة  زاينو  جان  واأو�ضحت 
من  كبريا  “ق�ضما  �ضكلوا  ال�ضباب  اأن  “اإيونا”  كلية 
يف  الفوز  اىل  اأوباما  باراك  حمل  الذي  الئتالف 

و2012.  2008
املجموعة  هذه  اإىل  ما�ضة  بحاجة  “اإنها  وا�ضافت 
املتحدة،  الوليات  تاريخ  يف  جيل  اأكرب  ت�ضكل  التي 

وتتخطى حجما جيل طفرة املواليد”.
حتى  جيد  ب�ضكل  تنجح  مل  هي  “لالأ�ضف،  وقالت 
مثل  اأ�ضخا�ص  اأجل  من  عنها  يبتعدون  وهم  الآن، 
الآن  �ضيتحتم عليها  �ضتاين.  غاري جون�ضون وجيل 

اأن تعمل بجهد ل�ضتعادتهم”.
اأنها ل تركز  ياأخذون عليها  ال�ضبان  اأن  اإىل  ولفتت 

من  جزءا  يرونها  وهم  تعنيهم،  التي  املوا�ضيع  على 
اإحداث  اإىل  ت�ضعى  لن  التي  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضة 
تغيري. وثمة ق�ضم من هذا اجليل ولد خالل وليتي 
�ضوى  لديه  ولي�ص   )2001-1993( كلينتون  بيل 
معرفة مبهمة بهذه احلقبة، تهيمن عليها الف�ضائح.

– الأجيال  بني  كبرية  – هوة 
وحني يعلم ال�ضبان مثال ان كلينتون كانت بالأ�ضا�ص 

�ضد زواج مثليي اجلن�ص “ل ي�ضعهم فهم الأمر”.
وقالت زاينو “هناك هوة هائلة بني الأجيال”.

الرت�ضيح  لنيل  ال�ضابق  مناف�ضها  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
ا�ضتقطب ق�ضما  الذي  �ضاندرز  الدميوقراطي بريين 
بالفوارق  بتنديده  الأمريكيني  ال�ضباب  من  كبريا 
الجتماعية وبوول �ضرتيت ووعده بتعليم جامعي 
ل  لغة  “يتكلم  لكنه  منها  �ضنا  اأكرب  كان  جماين، 

ميكنها اأن تتكلمها هي”.
ويف ماولة ملعاجلة هذه امل�ضكلة اعلن فريق حملة 
كلينتون الثنني اأنها كثفت جهودها حيال ال�ضبان من 
خالل تنظيم طاولت م�ضتديرة ومناق�ضات مبا�ضرة 
حملهم  اإىل  تهدف  وفعاليات  في�ضبوك  موقع  على 
النتخابية.  القوائم  على  اأ�ضمائهم  ت�ضجيل  على 
فنظم  حملتها،  يف  وزن  ذات  �ضخ�ضيات  اأ�ضركت  كما 
مي�ضيل  وزوجته  اأوباما  باراك  الرئي�ص  من  كل 
اإليزابيث وارن ومر�ضح  وبريين �ضاندرز وال�ضناتورة 
كلينتون ملن�ضب نائب الرئي�ص تيم كاين مهرجانات 
انتخابية ال�ضبوع املا�ضي �ضعيا لجتذاب الناخبني 

ال�ضباب.
ويف جامعة “متبل” يف فيالدلفيا، حتدثت كلينتون 
تقودها”  التي  “القيم  عن  الطالب  اإىل  الثنني 
اأطفال  خدمة  يف  تعمل  �ضابة  كمحامية  وبداياتها 
الفئات الفقرية. وحتدثت عن الحتبا�ص احلراري 
والعتداءات اجلن�ضية يف اجلامعات وخطتها للحد 
الأجيال  تهم  موا�ضيع  وكلها  الطالب،  ديون  من 
القوائم  يف  الت�ضجل  اإىل  الطالب  ودعت  ال�ضابة. 
يف  كمتطوعني  والعمل  التعبئة  واإىل  النتخابية 

حملتها معلنة “�ضتكون املناف�ضة على اأ�ضدها”.
مل  لكنها  اإليكم”  بحاجة  “اإنني  للح�ضور  وقالت 

حت�ضد حما�ضة، بل جمرد ت�ضفيق لئق.
“ما  بعنوان  مفتوحة  ر�ضالة  اأي�ضا  كلينتون  كتبت 
موقع  على  ن�ضرتها  الألفية”،  جيل  من  تعلمته 

ال�ضبان. اإىل  املوجه  “ميك” الإخباري 
انفتاحا  الأكرث  هو  جيلكم  “اإن  الر�ضالة  يف  وجاء 
واأ�ضافت  بالدنا”.  تاريخ  يف  وديناميكية  وتنوعا 
و�ضن�ضلحها  اإ�ضالحها  ينبغي  كثرية  م�ضائل  “ثمة 
معا… اإن حالفني احلظ وانتخبت، �ضيكون لديكم 

من يدافع عنكم يف البيت الأبي�ص”.

ه����ي����اري ك��ل��ي��ن��ت��ون ت��ك��ث��ف ج���ه���وده���ا ح���ي���ال ال�����ش��ب��ان

الواليات  يف  االإ�شامّية  االأه���داف  �شّد  اجلرمية  ُمعّدل  اأمريكّية:  درا�شة 
قيا�شًيا رق��ًم��ا  ُي�شّكل  وه��ذا   2015 ع��ام  يف   %78 بن�شبة  ارت��ف��ع  املتحدة 

ات���ف���اق���ي���ات  ����ش���د  م����ظ����اه����رات  يف  ي�������ش���ارك���ون  االالف 
ال��ت��ج��ارة احل����رة ب���ن االحت�����اد االأوروب�������ي وك���ن���دا واأم��ري��ك��ا

العنف  من  كثرًيا  اأمريكا  يف  امل�ضلمون  ُيواجه 
جرائم  ارتكاب  اإىل  و�ضلت  وامل�ضايقات  والتمييز 
ب�ضكل  وزادت  وال�ضلب،  بالقتل  متمثلة  كراهية 
اأبرزها  التي جاء  الهجمات الأخرية  ملحوظ عقب 
وهجمات  فلوريدا،  بولية  اأورلندو  يف  حدث  ما 
اإىل ت�ضريحات  اأوروبية، بالإ�ضافة  اأخرى يف دول 
دونالد  اجلمهوري  احلزب  عن  الرئا�ضي  املر�ضح 
�ضد  العنف  ومظاهر  لالإ�ضالم.  املعادية  ترامب، 
 2015 منذ  ملحوًظا  ارتفاًعا  ت�ضهد  امل�ضلمني 
اإ�ضالمية يف  وحتى اليوم، وفق ما ر�ضدته منظمات 
اأدانت جو  اأمريكا.وكانت منظمات حقوقية دولية 
الوليات  يف  امل�ضلمني  �ضد  ال�ضائد  “ال�ضطهاد” 
العفو  منظمة  بينها  ومن  الأمريكية،  املتحدة 
ووت�ص”،  رايت�ص  و”هيومن  )اأمني�ضتي(  الدولية 
اأن  من  الرغم  وعلى  اإ�ضالمية.  ملية  واأخرى 
للثقافات  “بوتقة  اأنه  على  اإليه  ينظر  بلد  اأمريكا 
جرح  من  “ينزف  ذاته  الوقت  يف  فاإنه  املختلفة”، 
الأمريكي  الرئي�ص  من  باعرتاف  العن�ضرية”، 
اإىل  لفتت  حقوقية  هيئات  وبح�ضب  اأوباما،  باراك 
اأّن  اأمريكا، هي  العرقي يف  التمييز  اأبرز حالت  اأّن 

الأمريكيني ال�ضود ينظر اإليهم كم�ضكلة داخلية.
اأما امل�ضلمون الأمريكيون فم�ضكلة خارجية دخيلة. 
ر�ضدت  فقد  اآي”،  بي  الـ”اأف  اإح�ضاءات  وبح�ضب 
ال�ضنوات  يف  امل�ضلمني  �ضد  اجلرائم  ن�ضبة  يف  زيادة 
الأخرية، حيث �ضكلت ن�ضبة اجلرائم �ضد امل�ضلمني 
%14 من اإجمايل جرائم الكراهية،  حوايل -13 

ويبلغ  دينًيا،  دافًعا  الأغلب  يف  باعثها  يكون  التي 
معدل جرائم الكراهية �ضد امل�ضلمني حوايل مئات 
عدد  حقق  ذلك،  على  عالوة  ال�ضنة.  يف  اجلرائم 
جرائم الكراهية �ضّد امل�ضلمني يف الوليات املتحدة 
رقًما قيا�ضًيا مل ي�ضبقه مثيل منذ عمليات 11 اأيلول 
2001، هذا ما ُتظهره درا�ضة جديدة. فقد ن�ضرت 
جامعة  من  باحثني  اأّن  تاميز"  الـ"نيويورك  جملة 
معّدل  اأّن  وجدوا  بريناردينو،  �ضان  يف  كاليفورنيا 
الوليات  يف  الإ�ضالمية  الأهداف  �ضّد  اجلرمية 
املتحدة الأمريكّية قد ارتفع بن�ضبة %78 يف عام 

.2015
ا اأن هذا الرتفاع  واأو�ضح الباحثون يف الدرا�ضة اأي�ضً
يف  ُنّفذت  التي  الإرهابية  العمليات  اإىل  ُين�ضب 
الوليات املتحدة ويف العامل واإىل اللغة احلما�ضية 
يف ال�ضباق الرئا�ضي. ووفًقا للدرا�ضة التي ا�ضتندت 
ُنفذت  فقد  ولية،   20 من  ال�ضرطة  تقارير  اإىل 
�ضّد  كراهية  جرمية   260 نحو  املا�ضي  العام  يف 
حالت  يف  قيا�ضًيا  رقًما  هذا  وي�ضكل  امل�ضلمني. 
481 جرمية كراهية يف  اأن ارتكبت  اجلرمية منذ 
البالد بعد عام 2001 مبا�ضرة، وهذه هي الزيادة 

ال�ضنوية الأكرب منذ ذلك العام.
يف  والإعالم  ال�ضرطة  تقارير  من  ا  اأي�ضً وظهر 
يف  م�ضتمر  ارتفاع  حدث  قد  اأّنه  الأخرية  الأ�ضهر 
اأ�ضخا�ص  �ضّد  كثرية  اأحيان  يف  الهجمات،  عدد 
اأو يبدون �ضرق  اإ�ضالمية تقليدية  يرتدون مالب�ص 

اأو�ضطيني.

انخف�ص  الذي  الوقت  يف  الرتفاع  هذا  حدث  وقد 
املجموعات  بقية  �ضّد  الكراهية  جرائم  عدد  فيه 
اليهود  اله�ضبان،  ال�ضود،  ذلك  يف  مبا   – ال�ضكانية 
با�ضتثناء  وذلك  فقط.  قليال  ارتفع  اأو   – واملثليني 
اجلرائم �ضّد املتحّولني جن�ضّيا، التي ازدادت بنحو 

تقريبا.  40%
اأّن  تقريبا  �ضك  هناك  لي�ص  اإنه  الباحثون  ويقول 
لأّن  باأكملها،  امل�ضكلة  الأرقام ل متّثل خطورة  هذه 
الكثري من املت�ضررين يرف�ضون الإبالغ عن الهجمات 
من  الأحيان  بع�ص  يف  ولأنه  اإليها  يتعّر�ضون  التي 

ال�ضعب اأن نقرر ما هو �ضبب اجلرمية.
امل�ضلمني  �ضّد  العنف  اأّن  الباحثني  بع�ص  ويعتقد 
الأمريكيني قد ت�ضاعد لي�ص فقط ب�ضبب العمليات 
الإرهابية التي ُنّفذت يف اأوروبا والوليات املتحدة، 
ا ب�ضبب الكراهية ال�ضيا�ضية التي يبديها  واإمنا اأي�ضً
دونالد  مثل  الرئا�ضية،  النتخابات  يف  املر�ضحون 
اإىل  امل�ضلمني  هجرة  حظر  اإىل  دعا  الذي  ترامب، 

الوليات املتحدة.
لالإ�ضالم  كبرًيا  عداء  يحمل  وهو  ترامب،  وحاز 
تلك  كل  رغم  قوية  �ضعبية  على  وامل�ضلمني، 
ما  وهو  امل�ضلمني،  �ضد  يطلقها  التي  الت�ضريحات 
يقبل  كيف  باأمريكا،  امل�ضلمني  لدى  الت�ضاوؤل  اأثار 
لقيادة  الرجل  هذا  مثل  ير�ضحوا  اأن  اجلمهوريون 
ترامب  دعوات  ولقيت  ذلك؟  دللت  وما  اأمريكا، 
الذي  الأمر  موؤديه  بني  �ضدى  لالإ�ضالم،  املعادية 
بال�ضتم  للر�ضول  الإ�ضاءة  من  �ضلوكهم،  انعك�ص على 

خالل  ومن  جامعية،  و�ضاحات  عامة  ميادين  يف 
اإعادة ر�ضومات كاريكاتري م�ضيئة يف و�ضائل اإعالم، 

وغريها من املمار�ضات املعادية لالإ�ضالم.
الرئي�ص،  مبقعد  ترامب  فوز  من  امل�ضلمون  ويخ�ضى 
لينفذ �ضيا�ضات �ضدهم، وهم يرون يف لهجة ترامب 
ترامب  وكثف  عليهم.  والعتداء  للتحامل  وقودا 
اإطالق  حادث  بعد  للم�ضلمني  املعادية  ت�ضريحاته 
اأمريكي  م�ضلم  فيه  قتل  الذي  اأورلندو  يف  النار 
ا يف ملهى ليلي للمثليني، ودعا اإىل وقف  49 �ضخ�ضً
على  الرقابة  لت�ضديد  دعوته  وكرر  الهجرة، 

امل�ضاجد.
الدميقراطيني  قيادات  فيه  ناأت  الذي  الوقت  ويف 
عن  بنف�ضها  اجلمهوريني  قيادات  من  وعدد 
امل�ضلمني  من  كثري  يقول  ترامب،  ت�ضريحات 
فيه  ي�ضعر  قد  جوا  خلق  موقفه  اإن  الأمريكيني 
معاداة  عن  عالنية  احلديث  باإمكانهم  باأن  البع�ص 

امل�ضلمني، اأو الهجوم عليهم دومنا خوف من عقاب.

ا�شتمرار تراجع الدوالر الكندي اأمام العمات الرئي�شية
 

العمالت  اأمام  تراجعه  الكندي  الدولر  وا�ضل  اأ(-  ب  )د   – كانربا  
الرئي�ضية يف تعامالت اأ�ضواق نيويورك.

�ضعر  وبلغ  كنديا  دولرا  3243ر1  اإىل  الأمريكي  الدولر  �ضعر  وو�ضل 
منذ  الكندي  للدولر  م�ضتوى  اأقل  وهو  كنديا،  دولرا  4805ر1  اليورو 
اأربعة اأيام، يف حني كان يجري تداول العملة الكندية مقابل 4739ر1 

دولرا مقابل اليورو و3190ر1 دولرا مقابل الدولر الأمريكي.
كان الدولر الكندي قد تراجع يف نهاية الأ�ضبوع املا�ضي اإىل اأقل م�ضتوى 
له خالل 6 اأ�ضابيع م�ضجال 0003ر1 اأمام الدولر ال�ضرتايل واإىل اأقل 
78ر76  اأمام الني الياباين خالل �ضهر ون�ضف ال�ضهر م�ضجال  م�ضتوى له 
ين. ومن املحتمل اأن ت�ضل العملة الكندية اإىل 53ر1 اأمام الدولر و75 

ين اأمام العملة اليابانية و49ر1 اأمام اليورو.



 عبدالرزاق العزعزي:
ت�ضاعدت  اأن  بعد  بلدهم  من  اليمنيون  نَزَح 
وترية الأحداث يف اليمن، لي�ضبحوا لجئني يف 
دول ُمتعددة قبلت با�ضت�ضافتهم مثل جمهورية 

ال�ضودان.
و�ضولنا  موعد  كان   2015 مايو  منت�ضف   
التاريخ  هذا  بعد  قام  م�ضت�ضيف  كبلد  لل�ضودان 
اأرا�ضيها  اإىل  الدخول  فر�ضة  اليمنيني  مبنح 
من  بال�ضودانيني  م�ضاواتهم  ثم  تاأ�ضرية  بدون 
حيث املعاملة، وبغ�ص النظر عن تطبيق القرار 
يف موؤ�ض�ضات الدولة اأو عدم تطبيقه اإل اأن عدد 

الالجئني اليمنيني ارتفع.
الالجئني  ل�ضئون  ال�ضامية  املفو�ضية  ا�ضتقبلت   
بتمييز  معها  تعاملت  مينيني  من  جلوء  طلبات 
ُت�ضّكل  املفو�ضية  احلقوق.  تقدمي  يف  ونق�ص 
البلدان  ويف  الالجئني،  حقوق  حلماية  غطاء 
جماعية  حتركات  وُتنِتج  نزاعات  ت�ضهد  التي 
كالجئني،  باجلميع  العرتاف  يتم  لالجئني: 
اأن يح�ضل اجلميع على  اإىل �ضرورة  هذا يوؤدي 
لهذا  اأُن�ضئت  التي  املفو�ضية  ورعاية  حماية 

الغر�ص.
حتت رحمة املفو�ضية:

 يونيو 2015 ُكّنا على موعد اأول مع املفو�ضية، 
حار�ص  يقف  هناك.  تواجدنا  �ضباًحا  الثامنة 
الأمن اأمام باب الدخول، يقوم بتفتي�ص اجلميع 
ّيق،  ال�ضَ ملكان اجللو�ص يف احلو�ص  ار�ضادهم  ثم 
منف�ضل  مكان  يف  وال�ضوريون  اليمنيون  يجل�ص 

عن بقية اجلن�ضيات.
واحلزن  والتفكري  الرتقب  من  طويلة  حلظات 
التي  املختلطة  مب�ضاعرك  تق�ضيها  واخلوف 
»متى  بجوارك:  اأحدهم  �ضوت  عليك  يقطعها 
تعود  امل�ضئول؟«  املوظف  نقابل  اأن  علينا  يجب 
اإىل م�ضاعرك جُمدًدا حني ت�ضمع حار�ص الأمن 

يقول: »اإ�ضرِب«.
يتم  ع�ضر،  الثانية  واأحياًنا  العا�ضرة،  بعد   
بغر�ص  الأخري  احلو�ص  اإىل  بالدخول  ابالغك 
املقابلة الأولية، تقف يف طابور طويل يتحرك 
ببطء، تقف بح�ضب موعد ح�ضورك. يف نهاية 
الطابور ثمة ُموّظف م�ضئول يقف خلف �ُضّباك 
ُمغلق جيًدا باحلديد؛ تت�ضلل منه فتحة ُمرّبعة 

لتمرير الأوراق.
من  هاربون  الثالثة  واأطفايل  وزوجتي  »اأنا 
احلرب يف اليمن، اأتينا جميعنا اإىل ُهنا، ل منلك 
اأي م�ضدر دخل ول مكان لالإقامة وو�ضعنا �ضيء 
امل�ضئول  للموظف  ميني  لجئ  قالها  للغاية« 
املكتب.  فوق  املرتاكمة  الأوراق  ُيقّلب  الذي 
ي�ضاأل عن �ضبب الزيارة ُثّم يرد باأنه ل ميكنهم 
ذلك  اأمكنهم  حال  ويف  م�ضاعدة  اأي  تقدمي 
�ضيقومون بالتوا�ضل مع ال�ضخ�ص بعد اأن يدّونوا 

ا�ضمه ورقم هاتفه ول يتم التوا�ضل ُمطلًقا.
العودة اإىل البداية:

 يف نوفمرب 2015 قامت املفو�ضية بالتوا�ضل مع 
امل�ضاعدة  ت�ضتطيع  باأنها  قالت  اليمنيني،  بع�ص 
ويجب عليهم اأن يتوا�ضلوا مع بقية اليمنيني من 

اأجل زيارتها ُثّم �ضّكلت جلنة بعدد �ضتة اأفراد.
يكن  مل  املفو�ضية،  مقر  اإىل  مينيون  توّجه 
»�ضنتوا�ضل معك لحًقا«، ثم  التعامل خُمتلف: 
اإل  زيارتك  زادت عدد  التوا�ضل. ومهما  يتم  ل 

اأنك ت�ضتقبل ذات الرد.
ال�ضبوع  يف  اأيام  ثالث  املفو�ضية  حددت 
وال�ضوريني عل? غري بقية  اليمنيني  ل�ضتقبال 
اجلن�ضيات التي ت�ضتقبلهم املفو�ضية طيلة اأيام 

ال�ضبوع ومنذ بداية الدوام.
للغ�ضب ورف�ص مغادرة  البع�ص  الأمر دفع   هذا 
العائالت،  اأ�ضحاب  من  ذلك؛  فعل  من  املكان، 
وبطاقة  جلوء«  »ملف  ُثّم  »ت�ضجيل«  ح�ضل 
احلالت  ا  اأي�ضً �ضهرية.  م�ضاعدة  ل�ضتالم 
بهذه  معها  التعامل  مت  للغاية  احلرجة 

الطريقة.
 حقوق غري مكتملة:

يقوم مكتب املفو�ضية يف اخلرطوم بالتمييز بني 
بت�ضجيل  قام  »الت�ضجيل«.  عند  اللجوء  طالبي 
بت�ضجيل  يُقم  ومل  الالجئة  العائالت  بع�ص 

الأفراد اأو العائالت الأخرى.
 ح�ضلت العائالت الالجئة على م�ضاعدة �ضهرية 
مائة  وُتعاِدل  املحلية  بالعملة  ت�ضليمها  يتم 
دولر يف ال�ضوق ال�ضوداء ول ترتفع مع ارتفاع 
امل�ضاعدة  مبلغ  منحها  يتم  كما  ال�ضرف.  �ضعر 
اأن  ناهيك  العائلة.  اأفراد  عدد  مراعاة  دون 
الكثري قام با�ضتالم م�ضاعدة ل�ضهر واحد فقط 

ثم مت قطع امل�ضاعدة.
خالل  من  العامة«  »ال�ضحة  على  ا  اأي�ضً ح�ضلت 
م�ضت�ضفيات  مع  بالتن�ضيق  يقوم  خا�ص  مركز 
تعمل على تخ�ضي�ص ثالث اأيام فقط ل�ضتقبال 
�ضاعات  ويف  املختلفة  واجلن�ضيات  اليمنيني 
عام«  »طب  دكتور  بتقدمي  وتقوم  مدودة، 

ولي�ص اخت�ضا�ضي.
والغذاء،  »الطعام  على  يح�ضلوا  مل  الالجئون   
املياه، التعليم، املاأوى واأي م�ضاعدات حيوية اأو 

مواد اإغاثة«.
عليها  يح�ضل  التي  املالية  امل�ضاعدة  بطاقة   
يتم  ثم  اأ�ضهر  ثالثة  �ضالحيتها  مدة  الالجئ 
ل  ال�ضودان  يف  املفو�ضية  مكتب  جتديدها، 
عن  توقف  وموؤخًرا  البطائق،  بتجديد  يقوم 
تقدمي امل�ضاعدة ال�ضهرية حلاملي البطاقة غري 

املنتهية وقام ب�ضحب البطائق عن البع�ص.
 التعليم.. حق مهدور:

الالجئني  ل�ضئون  ال�ضامية  املفو�ضية  تويل   
ا لتاأمني التعليم كحق اأ�ضا�ضي لكل  اهتماما خا�ضً
للتعليم  ا�ضرتاتيجية  باإعداد  وقامت  لجئ، 
تهتم  اأهداف  ثالثة  ومن  العام  هذا  تنتهي 
»ثالثي«  وَمنح فر�ص تعليم  وال�ضباب  بالأطفال 
التعليم  اأو  املُ�ضيفة  الدول  عرب  �ضواء  لالجئني 

عن ُبعد.
قرار  اإن  يقول  ال�ضودان  يف  املفو�ضية  مكتب   
ال�ضودانيني  مع  اليمنيني  مب�ضاواة  الرئا�ضة 
التعليم  حق  على  يح�ضل  اليمني  ال�ضاب  يجعل 
بح�ضب ما حُتدده احلكومة ال�ضودانية. كثري من 
اجلامعات ل  تعمل على تطبيق قرار الرئا�ضة 
»التعليم  اأمام  ال�ضاب  اليمني  الالجئ  ي�ضع  ما 

كحق مهدور«.
بتعليمهم،  الهتمام  يتم  مل  ا  اأي�ضً الأطفال   
يقول موظفو املفو�ضية اأنهم مرتبطني باملدار�ص 
احلكومية فقط التي ل تطلب ر�ضوم ولكن هناك 
وم�ضاريف  اآباء  وجمل�ص  ترحيل  م�ضاريف 
اأخر? ومل تقم املفو�ضية بتغطية هذه النفقات 

مما ُيعّر�ص الأطفال للت�ضّرب من التعليم.
 مينيون يحتجون:

الناق�ضة«.  »حقوقهم  على  مينيون  احتج 
نّظموا وقفة احتجاجية اأمام مكتب املفو�ضية، 
اليمنيون  »الالجئون  �ضغرية:  لفتة  رفعوا 
اللغة  اإىل  ترجمتها  ومت  بحقوقهم«  يطالبون 
لنزول  الوقفة  هذه  ا�ضتدعت  الإجنليزية. 
و�ضلت  ر�ضالتهم  اأن  واإخبارهم  م�ضئول  �ضخ�ص 

و�ضيتم اجللو�ص معهم والنظر يف مطالبهم ولكن 
يجب عليهم اأن يقوموا باإنهاء الوقفة.

تتحدث  كلجنة  اأفراد  �ضتة  عدد  ت�ضكيل  مت 
امل�ضاعدة  »انتظام  ب:  طالبوا  اليمنيني،  با�ضم 
ال�ضحة،  التعلم،  التوطني،  اإعادة  ال�ضهرية، 

توفري فر�ص عمل ودورات تاأهيل.
جللو�ص  يوم  بتحديد  امل�ضئول  ال�ضخ�ص  قام   
ثم  املفو�ضية  يف  الأول  امل�ضئول  مع  اللجنة 
الن�ضغال،  بحجة  مراًرا  املوعد  عن  العتذار 
اأخرًيا ح�ضلت اللجنة على موعد حقيقي لكنه 
مل يكن مع امل�ضئول الأول بل مع ذات ال�ضخ�ص 
�ضرف  منها  اإيجابية  وعود  َمَنحهم  امل�ضئول. 
معاجلة  ثم  ا�ضطراري،  ك�ضهر  مالية  م�ضاعدة 

بقية امل�ضائل.
 هذه امل�ضاعدة العاجلة لن تكون للجميع ولكن 
ملن ح�ضر الوقفة الحتجاجية فقط مع اهمال 

بقية الالجئني.
 وعود غري �ضادقة:

 مل يتم تنفيذ الوعود، مينيون كانوا متواجدين 
يف الوقفة توجهوا بعد الجتماع ملقر املفو�ضية 
من اأجل الت�ضجيل اأو ا�ضتالم امل�ضاعدة ال�ضهرية 
اأي  على  يح�ضلوا  مل  عليها،  التفاق  مت  التي 

�ضيء.
لزيارة  جديد  موعد  بتحديد  اللجنة  قامت   
 2016 اأغ�ضط�ص   28 الأحد  املفو�ضية. 
تق�ضي  جديدة  بوعود  الجتماع  انتهى 
بال�ضهر  اخلا�ضة  ال�ضهرية  امل�ضاعدة  ب�ضرف 
ال�ضطراري واإعادة البطائق امل�ضحوبة واإيداع 
ر�ضيد يف البطائق �ضارية املدة والنظر يف م�ضاألة 

طالبي اللجوء.
ا بقول م�ضئولية يف املفو�ضية اأن اأي   انتهى اأي�ضً
با�ضتدعاء  معها  التعامل  �ضيتم  اأخرى  وقفات 
وال�ضحة  التعليم  م�ضاألة  عن  اأما  الأمن.  رجال 
فقالت اأنه مت رفع الق�ضية للمخت�ضني وبانتظار 

الرد.
 مل تكن الوعود ُمقنعة لأع�ضاء اللجنة الذين 
ولي�ص  اليمنيني  كافة  و�ضع  بت�ضحيح  يطالبون 
ملفات  مبنحهم  املفو�ضية  قامت  الذين  فقط 
يف  امل�ضئولني  وعود  فاإن  ذلك  عن  ا  عو�ضً جلوء. 

املفو�ضية مل تتوقف منذ عام وثالثة اأ�ضهر.
عيان  �ضهود  موؤ�ضف،  و�ضع  يف  اليمني  يعي�ص   
اإىل  توجهت  مينية  عائالت  عن  حتدثوا 
يخ�ضى  امل�ضاجد،  يف  بالت�ضول  وبداأت  الوليات 
ل�ضيما  ظاهرة  الفعل  هذا  ُي�ضبح  اأن  اجلميع 
من  عليها  يح�ضلوا  التي  امل�ضاعدة  انخفا�ص  مع 

املفو�ضية والع�ضوائية يف التعامل.
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رو�شي  جندي  اآالف   3 من  اأكر  و�شول 
غارة  ومئة  حلب..  ريف  اإىل  للقتال 
على االقل ت�شتهدف املنطقة بعد يومن 
الهدنة انتهاء  اجلي�ض  اع��ان  على 

حلب ـ )د ب اأ( – )ا ف ب( ـ اأفاد املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان بو�ضول 
الرو�ضية  القوات  جندتهم  حلب  ريف  اإىل  رو�ضي  جمنَّد  اآلف   3 من  اأكرث 

للقتال يف �ضورية.
منه  ن�ضخة  )د.ب.اأ(  الأملانية  الأنباء  وكالة  تلقت  بيان  يف  املر�ضد  وقال 
با�ضتقدام  اإنه ح�ضل على معلومات من عدة م�ضادر موثوقة، تفيد  اليوم 
النظام والقوات الرو�ضية لعنا�ضر اأجنبية، للقتال يف �ضفوفها، والن�ضمام 

للعمليات الع�ضكرية �ضد الف�ضائل وتنظيم “الدولة الإ�ضالمية”.
اإىل  امل�ضتقدمني  العنا�ضر  عدد  بلغ  اأنه  امل�ضادر  اأكدت   ، املر�ضد  وح�ضب 
�ضورية، اأكرث من ثالثة اآلف مقاتل من اجلن�ضية الرو�ضية، جرى جتنيدهم 
من قبل القوات الرو�ضية، واإر�ضالهم للقتال اإىل الأرا�ضي ال�ضورية، حيث 
مت جمع العدد الأكرب من هوؤلء العنا�ضر يف منطقة ال�ضفرية بريف حلب 

اجلنوبي ال�ضرقي.
اأن املقاتلني الرو�ص و�ضلوا اإىل �ضورية خالل الأ�ضابيع  واأ�ضار املر�ضد اإىل 
والقوات  النظام  قوات  قبل  من  معظمهم  نقل  وجرى  املا�ضية،  الأربعة 
الرو�ضية اإىل منطقة ال�ضفرية التي ت�ضيطر عليها قوات النظام والواقعة 
لبدء  متهيدًا  ال�ضرقي،  اجلنوبي  حلب  ريف  يف  الدفاع  معامل  من  بالقرب 

اإ�ضراكهم يف املعارك الدائرة يف عدة مناطق �ضورية.
ومن جهة اأخرى ا�ضتهدفت مئة غارة على القل مدينة حلب وريفها ليل 
القتال  جبهات  على  ومدفعي  جوي  ق�ضف  مع  تزامنا  الربعاء  الثالثاء 
الرئي�ضية يف �ضوريا، بعد يومني على اعالن اجلي�ص انتهاء الهدنة، وفق ما 

افاد مرا�ضل فران�ص بر�ص واملر�ضد ال�ضوري حلقوق الن�ضان.
ال�ضرقية يف مدينة حلب )�ضمال  وقال مرا�ضل فران�ص بر�ص يف الحياء 
�ضوريا( ان اكرث من مئة غارة ا�ضتهدفت املدينة وريفها بعد منت�ضف الليل 
حتى �ضاعات الفجر، المر الذي منع ال�ضكان من النوم نظرا ل�ضدة الق�ضف.
بغزارة  املطر  هطول  بداأ  ان  بعد  ال  تتوقف  مل  الغارات  ان  اىل  وا�ضار 

�ضباحا.
وادى الق�ضف بعد منت�ضف الليل على حي ال�ضكري يف �ضرق مدينة حلب 

اىل تدمري مبنى من �ضتة طوابق بالكامل وفق مرا�ضل فران�ص بر�ص.
بازالة  قيامه  اثناء  بر�ص  لفران�ص  احلي  �ضكان  من  وهو  احمد  وقال 
ال  املبنى  يف  يكن  “مل  جماور  مبنى  امام  من  املحطم  والزجاج  احلجارة 
�ضقيقني متزوجني، كانت عائلتيهما قد علقتا يف ريف حلب منذ اكرث من 

ا�ضبوعني”.
معا،  ال�ضاي  و�ضربنا  ازورهما  كنت  الق�ضف،  من  �ضاعة  “قبل  وا�ضاف 
مع  واأنزل  الرابع  الطابق  يف  منزيل  اخلي  ان  بوجوب  احدهما  ون�ضحني 
“مل  اجلوي” متابعا  الق�ضف  عودة  ب�ضبب  ال�ضفلية  الطوابق  اىل  عائلتي 
مي�ص على مغادرتي ال �ضاعة حتى �ضقط �ضاروخ على احلارة ادى اىل تهدم 

املبنى باكمله وقد قتل ال�ضقيقان حتت النقا�ص”.
اجلي�ص  اعالن  بعد  حلب  مافظة  يف  وحتديدا  الق�ضف  ا�ضتئناف  وياتي 
اتفاق  مبوجب  ا�ضبوعا  ا�ضتمرت  هدنة  انتهاء  الثنني  م�ضاء  ال�ضوري 

امريكي رو�ضي و�ضهدت خاللها جبهات القتال هدوءا.
وتبادلت رو�ضيا والوليات املتحدة التهامات باعاقة تنفيذ التفاق.

يوقف  مل  ما  بالهدنة  العمل  اعادة  ميكن  ل  انه  الثالثاء  الكرملني  وقال 
جون  المريكي  اخلارجية  وزير  اعلن  حني  يف  “الرهابيون” هجماتهم، 
النار  لطالق  وقف  اىل  للتو�ضل  المريكية-الرو�ضية  امل�ضاعي  ان  كريي 

ال�ضبوع. هذا  الدولية  املحادثات  با�ضتئناف  ووعد  تنته”.  “مل 
ويف الحياء الغربية حتت �ضيطرة قوات النظام يف مدينة حلب، قال احد 
ال�ضكان عرب النرتنت لفران�ص بر�ص ان ال�ضماء بقيت م�ضاءة خالل �ضاعات 

الليل لفتا اىل ان دوي الق�ضف مل يتوقف حتى ال�ضباح.
وافادت وكالة النباء ال�ضورية الر�ضمية “�ضانا” الربعاء مبقتل �ضخ�ضني 
اطلقتها  �ضاروخية  قذائف  “جراء  بجروح  اخرين  �ضبعة  وا�ضابة 

املجموعات الرهابية على حي �ضالح الدين فى حلب”.
منت�ضف  بعد  دارت  عنيفة  ا�ضتباكات  اىل  املر�ضد  ا�ضار  اي�ضا،  حلب  ويف 
الليل بني قوات النظام وحلفائه من جهة والف�ضائل الإ�ضالمية واملقاتلة 
طائرات  تنفيذ  مع  ترافقت  حلب،  مدينة  غرب  جنوب  اخرى  جهة  من 
“تقدم  اىل  املر�ضد  وا�ضار  ال�ضتباك.  مناطق  على  كثيفة  غارات  حربية 
لقوات النظام يف املنطقة” حيث ا�ضتعادت ال�ضيطرة على ابنية عدة كانت 

خ�ضرتها ال�ضهر املا�ضي.

حقوقهم ع��ن  يبحثون  ال�����ش��ودان  يف  اليمنيون  ال��اج��ئ��ون 
 يحيى ال�ضامي

�ضنة  ون�ضف  �ضنة  من  اأكرث  مرور  بعد   : �ضعدة 
غاراتها  معظم  �ضّبت  التي  ال�ضعودية  احلرب  على 
اليمن  بني  احلدودية  واملناطق  العا�ضمة  على 
ي�ضتهدف  »التحالف«  طريان  يزال  ل  وال�ضعودية، 
عنقودية  بقنابل  وحجة  �ضعدة  مديريات 
املدى  على  ال�ضكان  على  اآثارها  ترتك  وان�ضطارية 

الطويل
الطريان  غارات  من  الأكرب  ن�ضيبهما  جانب  اإىل 
مافظتا  تتلقى  واملدفعي،  ال�ضاروخي  والق�ضف 
الأ�ضلحة  من  اأطنانًا  احلدوديتان  وحجة  �ضعدة 
احلني  بني  ال�ضعودي  الطريان  قبل  من  املحرمة 
الإن�ضاين  الو�ضع  كارثية  من  يفاقم  ما  والآخر، 

ويخلف مزيدًا من ال�ضحايا.
فغداة جتديد اتهام ال�ضحافة الغربية ال�ضعودية 
بارتكاب جرائم حرب يف اليمن باأ�ضلحة بريطانية 
ع�ضرات  ال�ضعودية  الطائرات  األقت  واأمريكية، 
يف  �ضكنية  واأحياء  قرى  على  العنقودية  القنابل 

اأكرث مديرية يف مافظة �ضعدة.
وتفكيك  بنزع  متخ�ض�ضة  هند�ضية  فرق  واأكدت 
اأن الطريان ال�ضعودي  الأج�ضام احلربية والألغام، 
�ضنها  غارات  �ضل�ضلة  يف  عنقودية  قنابل  ا�ضتخدم 
رازح  مديرية  على  اأم�ص(  من  )اأول  الأحد  �ضباح 
الفرق  وّجهت  وقد  �ضعدة،  يف  والظاهر  و�ضدا 
املناطق  عن  لالبتعاد  الأهايل  اإىل  حتذيرات 
اإىل  واأ�ضارت  اإ�ضابات،  لوقوع  جتنبًا  امل�ضتهدفة 
يف  وتفكيكها  العنقودية  القنابل  نزع  ا�ضتحالة 
وا�ضع  ب�ضكل  انت�ضارها  اإىل  نظرًا  الراهن  الوقت 
داخل الأودية الزراعية واملناطق اجلبلية الآهلة 

بال�ضكان.

وبالإ�ضافة اإىل الدمار الكبري الذي خلفه الق�ضف 
ا�ضت�ضهدت  ومزارعهم،  املواطنني  ممتلكات  على 
منطقة  ا�ضتهدفت  التي  الغارات  اإحدى  يف  امراأة 
احلدودية.  اجلبلية  رازح  مديرية  يف  اجلحلة 
وُتعد رازح املتاخمة جليزان اأكرث مديريات �ضعدة 
ازدحامًا بال�ضكان وهي يف الوقت نف�ضه من اأكرثها 

عر�ضة للق�ضف ال�ضاروخي والغارات اجلوية.
ا�ضتمرت  �ضخمة  انفجارات  اأن  عيان  �ضهود  وذكر 
اإحدى  اأعقبت  اأم�ص،  من  اأول  دقيقة،   15 ُقرابة 
الغارات العنقودية على حي �ضكني يف منطقة رازح، 

دخول  الأهايل  على  ال�ضعب  من  بات  اأنه  م�ضيفًا 
املتفرعة  القنابل  معظم  اأن  �ضيما  ول  املنطقة، 
موقوته  كاألغام  الأر�ص  يف  تبقى  العنقوديات  عن 

تنفجر عند مالم�ضتها.
واأ�ضبح عدد كبري من القرى والأحياء ال�ضكنية يف 
اأهلها  هجرها  بعدما  كليًا  ال�ضكان  من  خاليًا  �ضعدة 
خلف  والذي  املُكّثف  ال�ضعودي  الق�ضف  من  هربًا 
العدوان  من  الأوىل  الأ�ضهر  خالل  املجازر  ع�ضرات 
و�ضالح  الطريان  يوا�ضل  ذلك،  ومع  اليمن.  على 
ومظاهر  املنازل  ا�ضتهداف  ال�ضعودي  املدفعية 

اخلراب  من  ركام  اإىل  الُقرى  تلك  موًل  احلياة، 
املرتاكم.

اأعلنت ارتفاعًا  وكانت جهات �ضحية يف �ضعدة قد 
جراء  ي�ضقطون  الذين  ال�ضحايا  اأعداد  يف  قيا�ضيًا 
املُلقاة  والن�ضطارية  العنقودية  القنابل  انفجار 
القرى  اإىل  بالن�ضبة  بال�ضواريخ  اأو  الطريان  عرب 
�ضجالت  لدى  ال�ضحايا  قوائم  وت�ضري  احلدودية. 
ت�ضدر  اإىل  وحجة  �ضعدة  يف  ال�ضحي  املكتب 
حالت  وجود  عن  تك�ضف  كما  القائمة،  الأطفال 

ت�ضيب اجلهاز التنف�ضي، غالبًا ما تنتهي بالوفاة.
و�ضجلت قبل فرتة يف منطقة الرقة ــ اإحدى القرى 
جماعية  وفاة  ــ  حيدان  يف  احلدودية  اجلبلية 
واأطفال  ن�ضاء  جلهم  فردًا  ع�ضر  �ضبعة  �ضملت 
و�ضف  وقد  الرئتني.  يف  بالتهابات  اإ�ضابتهم  عقب 
الأطباء احلالة بـ»الغام�ضة«، لكنهم مل ي�ضتبعدوا 
التي  املحرمة  بالأ�ضلحة  عالقة  لالأمر  يكون  اأن 

ُيلقيها الطريان على تلك املناطق.
وتعي�ص املحافظتان احلدوديتان حالة اإن�ضانية هي 
ارتفاع معدل  العدوان يف ظل  بداية  منذ  الأ�ضعب 
الغارات اليومية، و�ضقوط املئات من ال�ضحايا خالل 

الأ�ضبوعني الأخريين.
التي  حدود«  بال  »اأطباء  منظمة  مغادرة  اأن  كما 
وحجة  �ضعدة  يف  امل�ضايف  من  عددًا  تدير  كانت 
و�ضاعفت  ال�ضحي،  الو�ضع  يف  كبريًا  فراغًا  خلفت 
الأكرث  القطاع  يواجهها  التي  ال�ضعوبات  حجم 
يخلفها  التي  الأو�ضاع  كارثية  اإىل  بالنظر  ت�ضررًا 

وعدد اجلرحى املتزايد يوميًا.

التطّرق  ال�ضعودي  التحالف  تاأجيل  من  الرغم  على   
جمع  على  حاليًا  والرتكيز  اجلنوب  انف�ضال  لق�ضية 
»يف  يكون  واحد  مكّون  �ضمن  اجلنوبية  القيادات 
جيب« ال�ضعودية واحللفاء، ول �ضيما المارات، يبدو 
»املجل�ص ال�ضيا�ضي اجلنوبي« املرتقب اإجراًء لختبار 

اإمكانية الو�ضول اإىل كيان جديد م�ضتقباًل
اجلنوب  بجعل  »التحالف«  ودول  ال�ضعودية  ف�ضلت 
خارج  يزال  ل  الذي  ال�ضمال  على  للتاأثري  منطلقًا 
التي فتحهتا بني �ضطري  واأخفقت اجلبهات  قب�ضتها، 
البلد ول �ضيما على جبهتي باب املندب وحلج ــ تعز، يف 
الع�ضكري  احل�ضد  فيه هجماتها برغم  انك�ضرت  وقت 

ال�ضخم والدعاية الإعالمية الهائلة.
تاأخرت  اأنها  لل�ضعودية  ات�ضح  الوقائع،  هذه  بعد 
من  الآتية  الع�ضكرية  اخليارات  عقم  من  التثبت  يف 

اجلنوب لتحقيق اأي منجز �ضد ال�ضمال.
عن  للبحث  الأخرية  املرحلة  يف  الريا�ص  انتقلت 
خيارات اأخرى اأكرث تعقيدًا وخطورة من خالل العمل 
على تقدمي م�ضاريع �ضيا�ضية والدفع باجتاه التق�ضيم، 
مركزية  دولة  يف  الوحدة  خيار  على  الإبقاء  مع 
�ضعيفة يف حال ا�ضتجد اأي تراجع يف جبهات ال�ضمال 

وهو رهان »خيايل« يظّل يراود قادة ال�ضعودية.
ال�ضياق جاءت دعوة مافظ عدن عيدرو�ص  يف هذا 
بعد  جنوبي«  �ضيا�ضي  »جمل�ص  ت�ضكيل  اإىل  الزبيدي 
والمارات،  ال�ضعودية  اإىل  بها  قام  �ضرية  زيارة 
»املجل�ص  اإعالن  على  فعل  رد  باأنها  دعوته  مربرًا 
ال�ضيا�ضي الأعلى« يف �ضنعاء. الزبيدي قدم »اإغراًء« 
من  جزء  اأنهم  مدعيًا  الطرح  هذا  عرب  للجنوبيني 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  الجتماعي  الن�ضيج 
مب�ضمى  اإعالنه  غلف  ثانية  وجهة  ومن  جهة،  من 
على  القائمة  ال�ضعودية  �ضيا�ضة  مع  متما�ضيًا  مذهبي 
التحري�ص والفرقة بني امل�ضلمني. وفور اإعالن القرار 
الفعاليات  الزبيدي  دعا  املذكور،  املجل�ص  بت�ضكيل 
الت�ضاور  اإىل  اجلنوبية  والأكادميية  ال�ضيا�ضية 
من  »الأخبار«  علمت  وقد  القرار.  بخلفيات  وو�ضعهم 
مافظ  اأن  الت�ضاور  لقاءات  ح�ضرت  مطلعة  م�ضادر 
املكون  مل�ضروع  ومكتملة  �ضاملة  روؤية  ميلك  ل  عدن 

ال�ضيا�ضي اجلديد، واأن كل ما ُقدم حتى الآن، ل يعدو 
كونه اأفكارًا اأولية بحاجة لدر�ص عميق. ولهذه الغاية 
اأوعز الزبيدي اإىل العديد من القيادات والأكادميني 
�ضيا�ضية كم�ضودات يقوم فريقه بجمعها  روؤى  تقدمي 
املجل�ص  لقانون  النهائي  الن�ص  ل�ضياغة  بعد  ما  يف 
ال�ضيا�ضي اجلنوبي والهدف من اإن�ضائه والآليات التي 

حتكم عمله.
غري اأن ال�ضعوبة الأوىل التي تواجه املكّون ال�ضيا�ضي 
الوقت  ال�ضمال، يف  اجلديد هي ق�ضية النف�ضال عن 
ت�ضمح  لن  باأن دول اخلليج  املعلومات  فيه  تفيد  الذي 
ظل  يف  الفدرالية  ب�ضقف  اإل  اللحظة  هذه  حتى 
اأن عيدرو�ص  حكومة مركزية. وامل�ضاألة الأخرى هي 
عبد  امل�ضتقيل  الرئي�ص  عّينه  موظف  الزبيدي، 
لكل  »رئي�ضًا  نف�ضه  يقدم  الذي  هادي  من�ضور  ربه 
حرج.  موقف  يف  الزبيدي  ي�ضع  الذي  الأمر  اليمن«، 
العمل  من  مقبلة  مراحل  يف  تظهر  اأن  املتوقع  ومن 
وال�ضخ�ضيات  املكونات  بني  العمودية  النق�ضامات 

وفر�ص  الفر�ضة  بانتهاز  ُمطالب  بني  اجلنوبية 
اآخر  وطرف  ال�ضمال،  عن  واقع  كاأمر  النف�ضال 
مع  ال�ضمال.  مع  الوحدة  يف  اجلنوب  م�ضلحة  يعترب 
يف  ال�ضعودية  من  املرفوعة  ال�ضقوف  اأن  اإىل  الإ�ضارة 
عرب  اأويل  اختبار  اإجراء  اإىل  ترمي  احلايل،  الو�ضع 
ت�ضكيل املجل�ص ال�ضيا�ضي بانتظار تبلور روؤية وا�ضحة 
اأي  اأن  للمرحلة الالحقة )�ضماًل وجنوبًا( ول �ضيما 
ا�ضتمراره  زمام  بيدها  �ضيكون  املذكور  للمجل�ص  عقد 
على  بناء  التالية  اخلطوة  تخطو  اأن  على  فرطه،  اأو 

م�ضاحلها يف حينها.
الإمارات  اأن  مطلعة  م�ضادر  من  »الأخبار«  وعلمت 
تبذل جهودًا كبرية من اأجل اإقناع عدد من القيادات 
خارج  املجل�ص  على  باملوافقة  التاريخية  اجلنوبية 
ولهذه  احلايل.  الوقت  يف  اأقله  النف�ضال،  طرح 
مع  التوا�ضل  على  اإماراتيون  م�ضوؤولون  عمل  الغاية، 
البي�ص  �ضامل  علي  ال�ضابق  اجلنوبي«  »اليمن  رئي�ص 
الذي غادر الإمارات يف الأ�ضهر املا�ضية ب�ضبب موقفه 

الثابت من النف�ضال عن ال�ضمال، وعدم تلقيه معاملة 
لئقة من الإماراتيني. وقد جنحت الت�ضالت حينها 
بيانًا  فاأ�ضدر  ال�ضابقة،  مواقفه  عن  البي�ص  بثني 
النف�ضال  عقدة  متجاوزًا  املجل�ص  ت�ضكيل  فيه  يوؤيد 
ال�ضابقة، التي كان قد انقلب على حتالفاته ال�ضابقة 
على  حتفيزية«  »وعود  تلقيه  اإىل  اإ�ضافة  اأجلها،  من 

امل�ضتوى ال�ضخ�ضي.
نية  عن  لالمارات  املوايل  الزبيدي  اإعالن  وياأتي 
ثبت  بعدما  اجلنوب  يف  ال�ضيا�ضي  املجل�ص  بت�ضكيل 
قاباًل  يعد  مل  اليمن  اأن  اخلليجي  القرار  ل�ضناع 
القرار  �ضاحب  يحاول  لذلك،  والو�ضاية.  للتطويع 
ال�ضعودي اإيجاد بدائل للتعامل مع حالة ال�ضتع�ضاء 
على  كبريًا  عبئًا  ت�ضكل  احلرب  اأ�ضبحت  حيث  هذه، 
على  اليمنية  الجنازات  تراكم  مع  البعيد  املدى 

احلدود بني البلدين.
ويف هذا الطار، مل يعد التحذير من »خطر وجودي« 
معار�ضني  كّتاب  خيال  عن  �ضادر  و»ا�ضرتاتيجي« 
كتابة  يف  �ضعوديون  كتاب  انخرط  لل�ضعودية. 
هذا  يف  ال�ضتمرار  خطورة  من  النظام  حتذر  مقالت 
اأو�ضل البالد اإىل الأفق امل�ضدود  اخليار ال�ضيق الذي 
ذلك  وانعكا�ص  و�ضوريا،  والعراق  اليمن  �ضراعات  يف 
الأو�ضاع  تردي  مع  بالتزامن  ال�ضعودي  الداخل  على 
النفط،  اأ�ضعار  انخفا�ص  من  الناجتة  القت�ضادية 
البلد  يف  العمالقة  ال�ضركات  من  العديد  واإفال�ص 
جراء توقف امل�ضاريع الكربى وعجز الدولة عن دفع 

امل�ضتحقات املالية لتلك ال�ضركات.
يف  باأجمعها  ت�ضب  الريا�ص  لدى  املتاحة  اخليارات 
يف  الفاعلة  قوته  واإفقاده  وجتزئته  اليمن  تفتيت 
ومذاهب  قبائل  وتوزيعه  �ضعبه  وت�ضتيت  املنطقة 
ال�ضعور  الطبيعية.  ثرواته  وتق�ضيم  ومناطق، 
م�ضكونًا  �ضيظّل  فلكها  خارج  اليمن  بوحدة  ال�ضعودي 
يتحكم  وهاج�ضًا  »العائلية«،  التاريخية  باملقولت 
ال�ضياقات  عن  بعيدًا  احلاكمة  العائلة  عقول  يف 

ال�ضيا�ضية وح�ضابات الربح واخل�ضارة.
لقمان عبداهلل

ج������رائ������م ح��������رب ج�������دي�������دة: ق����ن����اب����ل ع����ن����ق����ودي����ة ع����ل����ى �����ش����ع����دة وح���ج���ة

»امل���ج���ل�������ض ال�������ش���ي���ا����ش���ي اجل�����ن�����وب�����ي«: اخ����ت����ب����ار �����ش����ع����ودي خل����ي����ار ال��ت��ق�����ش��ي��م



اإج���راءات  تعزز  املتحدة  ال��والي��ات 
االأم����ن ب��ع��د ان��ف��ج��اري ن��ي��وي��ورك 
ونيوجر�شي  خا�شة الجتماعات اجلمعية 
نيويورك   يف  املتحدة  ل��امم  العامة 

نيويورك- د ب اأ- قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جون�ضون 
اإن وزارة الأمن الداخلي “تر�ضد ب�ضورة فعالة التحقيقات وت�ضارك 

فيها” ب�ضاأن انفجاري كل من نيويورك ونيو جري�ضي.
واأ�ضار جون�ضون اإىل اأنه مت و�ضع اإجراءات اأمنية خا�ضة لجتماعات 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك هذا الأ�ضبوع، حيث مت 
جهاز  قيادة  حتت  املدينة  يف  الحتادية  العنا�ضر  من  الآلف  ن�ضر 

ال�ضتخبارات.
مرتبطة  نيويورك  مدينة  يف  منطقة  اأي  “اإن  جون�ضون:  وقال 
اإىل م�ضتوى عال  بـ)اجتماعات( اجلمعية العامة �ضتخ�ضع بالتايل 

ب�ضكل ا�ضتثنائي من املراقبة والأمن”.
وكان انفجار قوي وقع يف �ضندوق للقمامة يف حي ت�ضيل�ضي الراقي 
 29 اإ�ضابة  اإىل  اأدى  مما  املا�ضية،  الليلة  نيويورك  يف  مبانهاتن 

�ضخ�ضا.
يف  خمباأة  كانت  قنبلة  انفجار  بعد  نيويورك  مدينة  حادث  وجاء 
حاوية قمامة يوم ال�ضبت يف ولية نيو جري�ضي بالقرب من طريق 
البحرية  اأن تقام به فعالية ترعاها قوات م�ضاة  كان من املخطط 
وقوع  يف  ت�ضبب  مما  اخلريية،  لالأعمال  اأموال  جمع  اأجل  من  للعدو 

اإ�ضابات.

ج����رح����ى ب���ه���ج���وم ب�������ش���ك���ن يف 
اأم���ري���ك���ا يف  ت�������ش���وق  م����رك����ز 

امل�ضدر / وكالت
 18 الأحد  فجر  ب�ضكني  طعنهم  نتيجة  بجروح  اأ�ضخا�ص  ثمانية  اأ�ضيب 
وت�ضري  الأمريكية.  ميني�ضوتا  بولية  للت�ضوق  مركز  يف  �ضبتمرب/اأيلول 

بع�ص امل�ضادر اإىل مقتل املهاجم.
و�ضرح بلري اندر�ضون قائد �ضرطة مدينة �ضانت كالود التي تبعد حوايل 
»قال  املهاجم  باأن  لل�ضحافيني،  منيابولي�ص  مدينة  غرب  �ضمال  كلم  مئة 
�ضيئا عن اهلل، وتاأكدنا اأنه �ضاأل �ضخ�ضا واحدا على الأقل ما اإذا كان م�ضلما 
قبل اأن يهاجمه«.....«ل ي�ضعني القول الآن ما اإذا كان الأمر يتعلق بهجوم 

اإرهابي اأم ل، لأنني ل اأعلم«، م�ضددا على اأن التحقيق ل يزال م�ضتمرا.
وذكرت ال�ضرطة، اأنه مت نقل العديد من امل�ضابني اإىل امل�ضت�ضفى فيما بداأ 

التحقيق يف احلادث.

بحي  انفجار  يف  الأقل  على  �ضخ�ضا   29 اأُ�ضيب 
بح�ضب  الأمريكية،  نيويورك  مبدينة  مزدحم 

م�ضوؤولني.
ومل ُيعرف حتى الآن �ضبب النفجار الذي وقع يف 

وقت متاأخر من ال�ضبت يف حي »ت�ضيل�ضي«.
النفجار  بال�ضيو  دي  بيل  املدينة،  عمدة  وو�ضف 
اأي  يوجد  ل  اإنه  قال  لكنه  »متعمدا«،  كان  باأنه 

دليل حتى الآن على اأن لالنفجار �ضلة بالإرهاب.
وت�ضببت قوة النفجار يف حتطيم النوافذ و�ُضمع 

دويه من م�ضافة بعيدة.
تقارير  ذكرت  اأخرى،  نا�ضفة  عبوة  على  وعرث 
مو�ضلة  بال�ضغط  طهي  اآنية  عن  عبارة  كانت  اأنها 

باأ�ضالك، يف وقت لحق يف نف�ص احلي.
اإنه  نيويورك  يف  احلرائق  مكافحة  قائد  وقال 
امل�ضابني  من  اأي  اأرواح  تهدد  خطورة  توجد  ل 

با�ضتثناء �ضخ�ص واحد حالته خطرية.
ومعظم احلالت تعاين من جروح واإ�ضابات اأخرى 
خفيفة جراء الزجاج املتناثر وغريه من احلطام 

الناجم عن النفجار.
احلرائق  ومكافحة  الإ�ضعاف  �ضيارات  وهرعت 
اإىل املوقع بعد ما و�ضفه �ضهود باأنه انفجار »ي�ضم 
الآذان« يف حي ت�ضيل�ضي الراقي مبنطقة منهاتن.

م�ضاء  التا�ضعة  ال�ضاعة  نحو  يف  النفجار  ووقع 
)الواحدة فجر الأحد بتوقيت غرينت�ص(. وذكر 
النا�ص  اأ�ضابت  الهلع  من  حالة  اإن  عيان  �ضهود 
وهرعوا يف جميع الجتاهات عقب النفجار الذي 

كان اأحدث »دويا هائال جدا«.
وقع  النفجار  باأن  موؤكدة  غري  تقارير  واأفادت 
داخل �ضندوق قمامة. واأغلقت ال�ضرطة عددا من 

املباين القريبة من موقع النفجار.
»املوؤ�ضرات  اإن  بال�ضيو  دي  املدينة  عمدة  وقال 

الأولية ت�ضري اإىل اأنه كان عمال متعمدا«.
اإنه ل  لكنه اأ�ضاف: »نريد اأن نقول بكل �ضراحة 
عالقة  وجود  على  املرحلة  هذه  يف  دليل  يوجد 

لالإرهاب بهذا احلادث.«
وذكر م�ضوؤولو ال�ضرطة اإن العبوة التي عرث عليها 
عن  عبارة  كانت  »ت�ضيل�ضي«  حي  يف  اآخر  مكان  يف 

قدر لل�ضغط مو�ضلة باأ�ضالك وهاتف ممول.
العبوة  هذه  اإزالة  جرى  اإنه  ال�ضرطة  وقالت 

باأمان.
تكون  ومطاعم،  حانات  ت�ضيل�ضي  حي  يف  وينت�ضر 

مزدحمة عادة يف عطالت نهاية الأ�ضبوع.
من  بالقرب  موجودين  كانوا  عيان  �ضهود  وو�ضف 
منطقة النفجار باأنه كان هائال وت�ضبب يف حالة 

من الرعب.
وقالت رودي اآلي�ص التي تعمل يف ملهى ليلي قريب 
من مكان النفجار: »لقد كان �ضوتا هائال للغاية، 
لقد كان  النوافذ تهتز،  يهتز، كانت  كل �ضيء كان 

مروعا جدا«.
ال�ضكان املحليني ويدعى ديفيد ماكاي  اأحد  واأكد 
اأن هذا النفجار لن يفت يف ع�ضد �ضكان نيويورك 

اأبدا.
وال�ضخ�ص  بالعزمية،  �ضيدت  »املدينة  اإن  وقال 
اإن  له  اأقول  املجنون  الفعل  هذا  ارتكب  الذي 

ر�ضالتك لن يكون لها اأي تاأثري علينا«.
يجري  اإنه  الأبي�ص  البيت  يف  م�ضوؤول  وقال 
جمريات  كل  على  اأوباما  باراك  الرئي�ص  اإطالع 

وم�ضتجدات التحقيق.
واأو�ضحت هيالري كلينتون املر�ضحة الرئا�ضية عن 
احلزب الدميقراطي يف ت�ضريحات لل�ضحفيني اإنه 

على ات�ضال مب�ضوؤويل نيويورك.
�ضيء  كل  فعل  اإىل  تاأكيد  بكل  »نحتاج  وقالت: 
تبعات  مع  تتعامل  التي  اجلهات  لدعم  ممكن 

احلادث وندعو لل�ضحايا.«
هذا  عن  لأقوله  املزيد  هناك  »�ضيكون  واأ�ضافت: 

)النفجار( حينما نعرف احلقائق يف الواقع«.
احلزب  عن  الرئا�ضي  املر�ضح  ترامب  دونالد  وقال 
انتخابي  جتمع  اأمام  لأن�ضاره  كلمة  يف  اجلمهوري 

يف كولورادو اإن هناك »قنبلة« انفجرت.
يحدث،  ماذا  بال�ضبط  اأحد  يعرف  »ل  واأ�ضاف: 
....لكننا نعي�ص يف فرتة من الأف�ضل اأن نكون فيها 

اأكرث �ضرامة.«
ت�ضدر  اأن  قبل  الت�ضريح  بهذ  ترامب  واأدىل 

ال�ضرطة تعليقا عن �ضبب احلادث.
قنبلة  انفجار  من  �ضاعات  بعد  النفجار  وجاء 
من  كان  منطقة  يف  نيوجري�ضي  بولية  اأنبوبية 

املفرت�ص اأن مير بها امل�ضاركون يف �ضباق للعدو.
دي  وقال  اإ�ضابات،  وقوع  عن  تقارير  ترد  ومل 
بال�ضيو اإنه ل يوجد اأي دليل على وجود �ضلة بني 

النفجارين.

عبد احلمزة �ضلمان النبهاين
    اإمتحان الباري ل�ضعب ما اأو قوم، عاجزين عن فهم 
مبادرات  ن�ضع  وعندما  العاملني،  خري  وهو  اأ�ضبابها، 
نكون  �ضخ�ضية،  وعواطف  باإ�ضتنباطات  واأحكام، 
ال�ضالم(  )عليه  اإبراهيم  النبي  واأ�ضركنا،  اأخطاأنا 
اأفداه  ثم  اإبنه،  بذبح  الأحد  الواحد  اأمره  ،عندما 
والت�ضحية،  والإميان  الطاعة  ليبني  عظيم،  بذبح 
باملخلوق مهما كانت درجة القرب واملحبة، من اأجل 

اخلالق .
    العراقيون ممتحنون عندما غرزت اأفعى اخليانة 
اأنيابها يف �ضعب مدينة املو�ضل احلدباء  والوهابية، 
�ضمال، و�ضرعان ما اإنت�ضر ال�ضم يف املنطقة الغربية، 
اإن  اإل  حركتها  لت�ضل  اأو�ضكت  الأخرى،  وال�ضواحي 
بالعالج  الرد  �ضرعة  مرجعيتنا  ليلهم  الباري  لطف 
ال�ضم  هذا  اإنت�ضار  من  حد  والذي  امل�ضاد  املنا�ضب 

امل�ضادة،  الهمم والطاقات  للمناطق الأخرى، بح�ضد 
باإطالق ال�ضور املنيع اجلهاد الكفائي .

التي  والبدع،  اخلرافات  خطر  اأو�ضك  عندما      
التي حتملها  اإعادة ع�ضور اجلهل وال�ضاللة،  حتاول 
امل�ضماة  �ضعود،  اآل  لوهابية  الوارثة  اخلالفة،  اأفعى 
الدين  ) داع�ص(، وحاجة  والإحلاد  الكفر  بع�ضابة 
ال�ضعب  اأبناء  يت�ضابق  لقرابني،  والوطن  الإ�ضالمي 
اأر�ص  على  احلفاظ  اأجل  من  اأولدهم،  لتقدمي 
الواحد، وهذا اجلهاد �ضمل جميع الأطياف،  الوطن 

والطوائف العراقية الأخرى .
العراق،  لأعداء  التفرقة  ماولت  كل  ف�ضلت      
التي  ال�ضامة،  األآفكار  ومترير  ال�ضمل  لت�ضتيت 
وتق�ضيم  ال�ضف،  وحدة  تفكيك  خاللها  يحاولون 
تدر  التي  املادية  واملوارد  املن�ضب،  اأجل  من  البلد، 
من  البلد  اأ�ضاب  ما  يهمهم  ول  خالله،  من  عليهم 

م�ضاكل، اأثقلت على كاهله، بالدماء التي ت�ضيل على  
تربته، ليبقى موحد .

     اأدرك ال�ضعب العراقي، من خالل دعوة املرجعية، 
املتكررة  باللقاءات  الإ�ضالميني،  ال�ضيا�ضيني  والقادة 
)ال�ضنة  ال�ضي�ضتاين   ال�ضيد  قال  و  ال�ضمل،  جلمع 
خالل  احلكيم،  عمار  ال�ضيد  اكدها  والتي   ،) انف�ضنا 
خطبة عيد الفطر املبارك ، اأن الوحدة قوة ال�ضعب، 
�ضيتم  التي  الإرهاب،  اأفعى  على  الإنت�ضارات  و�ضر 
احلدباء،  جدار  وحتت  املو�ضل،  يف  راأ�ضها  �ضحق 
ت�ضمل  الكبري،  اجلامع  يف  املوحدة  ال�ضالة  واإقامة 
البلد،  اأبناء  وعامة  والديان،  الأطياف  جميع 
اإ�ضالمي  برنامج  وفق  جديدة،  مرحلة  اإىل  لالإنتقال 

ح�ضاري، ي�ضمن حق اجلميع، يف البلد الواحد .
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عبد احلميد �ضيام
مكتب  اإختار   : املتحدة(   )الأمم  نيويورك 
واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم 
طه  مراد  نادية  الإيزيدية  الفتاة  ر�ضميا، 
لكرامة  احل�ضنة  للنوايا  �ضفرية  لتكون 
ونادية  بالب�ضر..  الجتار  من  الناجني 
املر�ضحة لنيل جائزة نوبل لل�ضالم كانت قد 
تعر�ضت يف ال�ضابق لالختطاف والغت�ضاب 
»الدولة  تنظيم  م�ضلحي  اأيدي  على 
التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه  الإ�ضالمية«. 
الفظائع  من  الناجني  اأحد  تعيني  فيها  يتم 

�ضفريا للنوايا احل�ضنة.
 23 العمر  من  البالغة  مراد  نادية  وكانت 
الأمن  جمل�ص  اإىل  معاناتها  نقلت  قد  عامًا، 
اأيلول/   16 يف  عقدت  خا�ضة  جل�ضة  خالل 
�ضبتمرب املا�ضي، وروت فيها جتربتها ك�ضابة 

اإيزيدية كانت متجزة لدى التنظيم.
واأ�ضاد الأمني العام بان كي مون بعزم نادية 
م�ضريا  له،  �ضوت  ل  ملن  �ضوت  مبثابة  لتكون 
مروعة.  جرائم  من  جنت  »نادية  اأن  اإىل 
حزنا  لي�ص  ق�ضتها،  �ضمعت  عندما  بكيت 
والكرامة  وال�ضجاعة  للقوة  ولكن  فقط، 

اأبدتها. وهي تدعو بحق لعامل يعي�ص  التي 
فيه جميع الأطفال يف �ضالم. »

للمكتب،  التنفيذي  املدير  قال  جانبه،  من 
�ضفرية  نادية  تعيني  »اإن  فيدوتوف:  يوري 
حلث  فريدة  فر�ضة  يوفر  احل�ضنة،  للنوايا 
كفاحنا  يف  اإلينا  الن�ضمام  على  الآخرين 
التزام  اأن  نعلم  بالب�ضر. ونحن  �ضد الجتار 
�ضحايا  ملحنة  بالت�ضدي  العادي  غري  نادية 
لتخاذ  الب�ضر  م�ضاعر  يثري  �ضوف  الجتار 

اإجراءات �ضد هذه الآفة«.
احل�ضنة  للنوايا  ك�ضفرية  دورها  خالل  ومن 
لكرامة الناجني من الجتار بالب�ضر، تهدف 
لزيادة  مبادرات  على  الرتكيز  اإىل  نادية 
�ضحايا  من  املاليني  منة  حول  الوعي 
الالجئني  من  وخا�ضة  بالب�ضر،  الجتار 
اأي�ضا  دعوتها  متت  وقد  والفتيات.  والن�ضاء 
الأمم  قمة  موؤمتر  افتتاح  يف  التحدث  اإىل 
الذي  واملهاجرين  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة 

�ضيعقد يوم الثنني القادم.
ثم األقت نادية خطاب قبول التعيني والذي 
قتلت  اأن  بعد  منه  عانت  عما  فيه  حتدثت 

والدتها العجوز واأعدم اإخوتها ال�ضتة.

ن�ضاءنا  لتقتل  داع�ص  تاأت  »مل  وقالت 
حرب  غنائم  اأخذونا  ولكنهم  وفتياتنا 
مل  اجلرائم  هذه  للتبادل.  قابلة  و�ضلعا 
ترتكب بطريقة اإعتباطية بل كانت جرائم 
»تنظيم  جاء  لقد  لها.  وخمططا  منظمة 
الدولة« ولديه هدف واحد اأحد هو تدمري 
الهوية الأيزيدية عرب الإغت�ضاب وجتنيد 
هذه  كل  معابدنا.  جميع  وتدمري  الأطفال 
املمار�ضات ل ميكن تف�ضريها اإل على اأنها نوع 
من الإبادة اجلماعية �ضد هويتنا اجلمعية 

وخا�ضة �ضد العائالت الأيزيدية«.
ويغالبه  ويتقطع  يرجتف  ب�ضوت  واأ�ضافت 
كنت  قروية.  فالحة،  كنت  »اأنا  البكاء، 
اآمال  لدي  كانت  هكذا.  لأكون  ولدت  قد 
مل  قريتي.  من  ال�ضابات  الفتيات  ككل 
زعماء  لألتقي  ول  اخلطابات،  لألقي  اأترَب 
الثقل وبهذه  العامل، ول لأمثل ق�ضية بهذا 
ال�ضعوبة. قبل اأن ياأتي »داع�ص« اإىل قريتي 
اأو  اأهم يل من كرامتي،  مل يكن هناك �ضيء 
بروحها  اليوم  معي  هي  العزيزة.  اأمي  من 
وبطيفها. هي وكذلك اأخوتي والكثريون من 
مبكر  وقت  يف  العامل  هذا  عن  رحلوا  الذين 

قروية  كفتاة  �ضنغال  يف  وحياتي  جدا. 
الأبد.  اإىل  خ�ضرتها  ب�ضيطة..  اإيزيدية 
وكذلك اأحالم واآمال جمتمعي الإيزيدي قد 

ذهبت«.
يقوم  ما  اأن  كلمتها  يف  مراد  نادية  واأكدت 
لالإ�ضالم  ميت  ل  »داع�ص«  الدولة  بهتنظيم 
الدول  الإطار  هذا  يف  ونا�ضدت  ب�ضلة، 
حــده  عند  داع�ص«  لتوقـــف  الإ�ضالمية 

وتعاقبه على فظائعه.
اأمل  اللبنانية  املحامية  رافقت  وقد 
ال�ضينما  جنم  زوجة  كلوين،  الدين  علم 
اإىل  وجل�ضت  كلوين،  جورج  الأمريكية 
ر�ضالة  العام  الأمني  من  تتقلد  وهي  جانبها 
معاناة  حول  موؤثرة  كلمة  واألقت  التعيني 
التي  الإيزيدية  الطائفة  من  كفتاة  نادية 

تعر�ضت لالإبادة اجلماعية، جاء فيها:
»لقد اأرتنا ندوبا من اآثار حرقها بال�ضجائر 
و�ضربها. وقالت لنا اإنها طوال منتها، كان 
القذرة،  بالكافرة  يلقبونها  داع�ص  مقاتلو 
الن�ضاء الإيزيديات ومبحو  ويتباهون بغزو 
دينهن من على وجه الأر�ص. نادية كانت من 
بني �ضتة اآلف و�ضبعمئة اإيزيدي اختطفوا 
يف  بيعهم  ليتم  عامني  منذ  داع�ص  قبل  من 
يف  زهيد  مبلغ  لقاء  في�ضبوك  وعلى  ال�ضوق 
بع�ص الأحيان ل يتجاوز الع�ضرين دولرا«.

اأمل كانت تتحدث للمرة الأوىل اأمام الأمني 
لكنها  الدبلوما�ضيني،  من  كبري  وح�ضد  العام 
اأ�ضتطيع  لو  »اأمتنى  بذلك:  فخورة  تكن  مل 
القول اإنني فخورة بوجودي هنا. فاأنا ل�ضت 
موؤيدة  بو�ضفي  باخلجل  اأ�ضعر  اأنا  كذلك. 
يف  ف�ضلت  قد  الدول  اأن  من  املتحدة  لالأمم 
لأن  مرتكبيها  معاقبة  وحتى  الإبادة  منع 
اأنا  ذلك.  دون  حتول  الدول  تلك  م�ضلحة 
مل  اأنه  من  مامية  بو�ضفي  باخلجل  اأ�ضعر 
قدمت  بالكاد  واأنه  العدالة،  حتقيق  يتم 

�ضكوى حيال هذا املو�ضوع…«.

ح�شنة نوايا  �شفرة  طه  م��راد  نادية  االإيزيدية  ال�شابة  تعن  املتحدة  االأمم 

ال���������وح���������دة ت���������ش����ف����ي ال�����ب�����ل�����د م��������ن ل�������دغ�������ة االأف�������ع�������ى

االأم��ري��ك��ي��ة ن��ي��وي��ورك  مب��دي��ن��ة  »م��ت��ع��م��د«  ان��ف��ج��ار  يف  م�����ش��اب��ا   29

�شهود عيان ي�شفون االنفجار باأنه كان »مروعا جدا«

عمدة نيويورك بيل دي با�شيو يقول اإنه ال يوجد اأي دليل 
حتى االآن على اأن لانفجار �شلة باالإرهاب

�ُشمع دوي االنفجار على م�شافة بعيدة

يجري التعامل مع موقع االنفجار على اأنه م�شرح جرمية

تقارير غر موؤكدة اأفادت باأن االنفجار وقع داخل �شندوق للقمامة



امل�شارف االأهلية بوابة للف�شاد
 ا�ضعد عبداهلل عبدعلي

ال�ضاب ح�ضني، موظف �ضغري يف م�ضرف اأهلي يف الكرادة، معروف بنزاهته، ل يقبل دينار حرام، مما 
كل  تكن  مل  لكن  امل�ضرف،  داخل  تطلعاتهم  مع  لتقاطعه  يتحا�ضوه،  بامل�ضرف  الزمالء  البع�ص  جعل 
العمليات امل�ضرفية متر من اأمام ال�ضاب ح�ضني، لكن انتبه اىل اأن موظفني بال�ضندوق تبدلت اأحوالهم 
املادية، فكالهما ا�ضرتى �ضيارة حديثة ثمينة جدا، ومع اأن راتبه �ضعف راتبهما لكن مل يقدر على 
جمرد التفكري بال�ضيارة، ثم �ضمع مباركة الزمالء لهما لأنهما ا�ضرتيا بيوت جديدة، وهو اىل اليوم 

�ضاكن بالإيجار.
بقي يفكر ال�ضاب ح�ضني باللغز، فمن اأين ياأتون بالأموال وهم اغلب وقتهم يف امل�ضرف، ل عمل ثاين 
لهما، ول ورث ورثاه، وانتبه اىل عالقتهم احلميمة مع احد املحا�ضبني الذي تثار حوله ال�ضبهات، يف 
نهاية الأمر اكت�ضف وجود �ضبكة داخل امل�ضرف، ت�ضتغل امل�ضرف لإغرا�ص غري �ضرعية وم�ضبوهة، 
عندها قدم معلوماته اىل الإدارة مع الأدلة، لكن يف �ضباح اليوم التايل مت ال�ضتغناء عن خدماته.

ي�ضهد العراق ومنذ �ضنوات ظاهرة وا�ضعة جدا من الف�ضاد املايل، يرتكز على امل�ضارف الأهلية فهي املمر والبوابة لغ�ضل الأموال 
امل�ضبوهة، حدث هذا لأ�ضباب عديدة، دفعت بالأمور لتتاأزم كثريًا، وت�ضبح بع�ص امل�ضارف الأهلية �ضريك يف اجلرمية املنظمة، هنا 

نحاول اأن ن�ضلط ال�ضوء على جانب من اأ�ضباب انت�ضار اجلرمية، يف منظومة امل�ضارف الأهلية.
*الأموال ال�ضخمة املتح�ضلة من الف�ضاد

من ي�ضرتك مع منظومة الف�ضاد داخل اأي م�ضرف، يتح�ضل على اأموال �ضخمة جدا جتعله يعي�ص حياة مرفهة، فاملكا�ضب خيايل، 
ويف الأغلب يتم ا�ضتقطاب ال�ضخو�ص ال�ضعيفة اأو �ضاحبة �ضوابق باجلرمية، فتكون خري عون لهم، اأتذكر �ضخ�ص كان قد طرد من 
مل بقالة لأنه �ضرق الإيراد، وبح�ضب العالقات توظف يف م�ضرف، ومت جتريبه يف اأمور ب�ضيطة )جرائم مالية �ضغرية(، فنجح ، 
فاطماأنت له �ضبكة الف�ضاد داخل امل�ضرف الأهلي، فاأ�ضبح ع�ضو فعال يف جرائم اكرب، ويتم كل هذا على ح�ضاب اأموال النا�ص وم�ضالح 

الوطن.
اخللل ميكن يف غياب الدور الرقابي احلقيقي لك�ضف هكذا �ضبكات فا�ضدة، وعدم توفر بيانات تامة عن العاملني يف القطاع امل�ضريف، 

والتي لو تواجدت لمكن فرز العنا�ضر الفا�ضدة من كبار املوظفني اىل ال�ضغار. 
*اإدارات فا�ضلة تقود امل�ضارف

ال�ضعفاء وعدميي اخلربة، ممن ميكن  املدراء  من  اوجد طبقة  امل�ضاريع،  املال على  راأ�ص  اأ�ضحاب  و�ضيطرت  العالقات  نظام  بح�ضب 
نظام  يف  خلل  هنالك  اأن  اأي  املحا�ضبة،  عن  بعيد  تخ�ض�ص  من  لكونهم  اأو  املحا�ضبية،  قدراتهم  ل�ضعف  جتاوزهم،  اأو  بهم،  الإيقاع 

التوظيف داخل املوؤ�ض�ضات الأهلية.
البنك  م�ضوؤولية  الفا�ضلة، وهنا نحدد  الإدارات  اإبعاد هذه  الإدارات، لمكن  نوعية معينة من  تلزم تعيني  لوائح  فلو كانت هنالك 

املركزي وديوان الرقابة، فكالهما ميكن اإن يزيل الفا�ضلني عرب لوائح ملزمة للم�ضارف.
*ظاهرة تزوير ال�ضهادات من دون متابعة

احد  يف  ليتعني  �ضهادته  بتزوير  قام  الإعدادي،  الرابع  ميلكه  ما  كل  تعليمه،  يكمل  مل  عاما،  و�ضجن  ع�ضابة،   يف  ل�ضا  كان  عامر، 
امل�ضارف الأهلية، يف من�ضب يحتاج اأن يعني فقط النزيه الأمني، وخالل �ضنة حتولت اأموره اىل �ضيء خيايل فمع اأن راتبه ل يتعدى 
اخلم�ضمائة اإلف، لكنه ا�ضرتى بيتا مبائتني مليون، مع �ضيارة و�ضفرات للخارج، اأنهم الفا�ضدين داخل امل�ضرف، الذي وجدوا يف عامر 

خري معني لهم، فلو يتم طرد املزورين ملا ا�ضتفحل الأمر، لتتحول امل�ضارف الأهلية بوؤرة للف�ضاد.
اعتقد على امل�ضارف العمل على اإثبات �ضحة امل�ضتم�ضكات املقدمة من كواردها، حل�ضا�ضية عمل امل�ضارف، خ�ضو�ضا اإن الإرهاب ي�ضتغل 

البع�ص، لغر�ص غ�ضل الأموال العفنة، فان بقيت اإدارات امل�ضارف �ضاكتة عن املزورين فهي �ضريك لالإرهاب.
*مطالب مهمة

نطالب امل�ضارف الأهلية بعملية غربلة لكوادرها، وطرد كل من تثبت عليه جرمية التزوير، مع تثبيت قاعدة بيانات للموظفني، كي 
يتم ح�ضر املطرود من اأن يعمل يف م�ضرف اأخر، مع اأهمية و�ضع الكفاءات يف اإدارة امل�ضارف ب�ضرط التخ�ض�ص، والهم تثبيت ك�ضف 
ذمم للموظفني، كي يتم مالحظة التغيريات �ضنويا، لإجراء حتقيق مبا يح�ضل من متغريات كبرية،  كي يكون ج�ضد امل�ضارف الأهلية 

معافى من اأي مر�ص خبيث.
ملا يح�ضل فيها من عمليات تالعب وغ�ص،  ونطالب ديوان الرقابة بت�ضديد املراقبة على امل�ضارف الأهلية، وعملية غربلة كبرية 

فالإرهاب واجلرمية لها يد داخل اغلب امل�ضارف.

ن�ضرت �ضحيفة »ذي غارديان« الربيطانية حتقيقًا تناولت 
التي  الغارات  ثلث  من  اأكرث  اأن  توؤكد  مينية  درا�ضة  فيه 
من  عام  ون�ضف  عام  خالل  اليمن  على  ال�ضعودية  �ضنتها 
الأ�ضئلة عن  ال�ضحيفة من جديد  لتثري  امل�ضتمرة،  احلرب 

الدور الربيطاين والمريكي الداعم لهذه احلرب.
اليمني  »امل�ضروع  جمموعة  عن  ال�ضادرة  الدرا�ضة  وت�ضري 
مدار�ص  �ضملت  ال�ضعودية  الغارات  اأّن  اإىل  للمعلومات« 
حتتية  وبنية  وم�ضاجد  اأ�ضواق  اإىل  اإ�ضافًة  وم�ضت�ضفيات، 

اقت�ضادية.
ولفت كاتبا التحقيق اأيون ماكا�ضكل وبول توربي، اإىل اأن 
ال�ضعودية  الدعاءات  مع  تتناق�ص  الدرا�ضة  تلك  نتائج 
اأنها  حول  وبريطانيا،  املتحدة  الوليات  تدعمها  التي 
وتوقع  املدنيني«.  ال�ضحايا  عدد  تقلي�ص  على  »حتر�ص 
التحقيق اأن تعزز هذه الدرا�ضة التي اأجراها جمموعة من 

الأكادمييني والعاملني يف جمال حقوق الن�ضان والن�ضطاء، 
التحالف  على  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  �ضغوط  من 
الدويل  القانون  بانتهاك  اتهامات  يواجه  الذي  ال�ضعودي 

الن�ضاين.
مبيعات  على  الأنظار  الدرا�ضة  �ضرتكز  الكاتبني،  وبراأي 
عن  تزيد  التي  ال�ضعودية  اإىل  الربيطانية  الأ�ضلحة 
الع�ضكريني  دور  وعلى  ا�ضرتليني،  جنيه  مليارات   3.3
امل�ضوؤولة  ال�ضعودية  القيادة  ملراكز  امل�ضاند  الربيطانيني 

عن الغارات اجلوية على اليمن.
الق�ضف  نتائج  على  ركزت  التي  الدرا�ضة  عنه  ك�ضفت  وما 
هو  الربي،  القتال  اأعمال  اإىل  التعر�ص  دون  من  اجلوي 
املدنية.  الأماكن  لبع�ص  »التحالف«  طريان  ق�ضف  تكرار 
ويقول املقال اإنه رمبا كان من املمكن تربير بع�ص الهجمات 
الكثافة  ذات  الأماكن  يف  اخلطاأ«  »بطريق  وقعت  باأنها 

لكن تكرار  املناطق يف �ضنعاء،  بع�ص  مثل  العالية،  املدنية 
ال�ضغوط  من  يزيد  �ضوف  وم�ضت�ضفيات  مدار�ص  ق�ضف 

املطالبة باإجراء حتقيق م�ضتقل يف الأمر.
مافظة  يف  �ضباب،  يف  مدر�ضة  تعر�ص  اإىل  املقال  وي�ضري 
اإىل الق�ضف ت�ضع مرات، بينما تعر�ص �ضوق يف �ضروا  تعز 

اإىل الق�ضف 24 مرة.
كاليف  الربيطانية  الظل  حكومة  يف  الدفاع  وزير  وقال، 
لوي�ص، اإنه »من املقزز التفكري يف اأن الأ�ضلحة الربيطانية 
ما  كل  تفعل  اأن  احلكومة  وعلى  املدنيني،  �ضد  ا�ضتخدمت 
يف  ال�ضراع  يتجاهلون  الوزراء  ولكن  ذلك،  لوقف  بو�ضعها 
اليمن، والأدلة على انتهاك القانون الدويل الإن�ضاين، وهو 

ما يت�ضح يوميًا اأنه ي�ضعب جتاهله«.
»الأحرار  حزب  با�ضم  املتحدث  عن  املقال  ونقل 
من  الرغم  على  »اإنه  قوله  الربيطاين  الدميقراطيني« 

فاإن  املدنيني،  ا�ضتهداف  تظهر  التي  املتالحقة  الأدلة 
اأوًل، والآن حكومة تريزا ماي ا�ضتمرت  حكومة كامريون 
يف دفاعها على نحو منافق عن احلملة الوح�ضية التي تقوم 

بها ال�ضعودية يف اليمن«.
كما اأ�ضار املقال اإىل �ضغوط مماثلة من اأع�ضاء يف الكونغر�ص 
ع�ضو  عن  ونقلت  اأوباما  باراك  الرئي�ص  على  الأمريكي 
املتعددة  املتكررة  الهجمات  »اإن  قوله  ليو،  تد  الكونغر�ص 
الدرا�ضة،  وحت�ضي  حرب«.  جرائم  تبدو  املدنيني  على 
هجومًا  و144  �ضكنية،  مناطق  على  �ضعوديًا  هجومًا   942
على اأ�ضواق، و147 هجومًا على مدار�ص، و26 هجومًا على 

جامعات، و378 هجوما على و�ضائل موا�ضالت.

ـ توا�ضل الوليات املتحدة ال�ضغط على وفد �ضنعاء  �ضنعاءـ 
كو�ضيط  وبها  كريي  جون  خارجيتها  وزير  بخطة  للقبول 
يتم�ضك  الذي  الوقت  يف  املعّلقة،  باملفاو�ضات  للم�ضّي 
ال�ضعودية  اأعلنت  التي  الطرفني  ميثل  الذي  الوفد  فيه 
وحلفاوؤها احلرب عليهما، باعتبار وا�ضنطن »راأ�ص حربة« 

يف العدوان امل�ضتمر.
وبرزت يف اليومني املا�ضيني اأنباء عن جولة كبرية لقياديني 
يتزعمه  الذي  العام«  ال�ضعبي  »املوؤمتر  حزب  من  واأع�ضاء 
عربية  دوٍل  اإىل  �ضالح  عبداهلل  علي  ال�ضابق  الرئي�ص 

وغربية يف اإطار بحث خطة كريي.
املفاو�ضني،  بنقل  وعدت  قد  املتحدة  الأمم  كانت  وبعدما 
اأع�ضاء وفد �ضنعاء، الذين ل يزالون عالقني يف العا�ضمة 
�ضنعاء  مطار  اإىل  طائرتها  منت  على  م�ضقط،  الُعمانية 
الدويل وح�ضلت على ت�ضريح من املطار لأجل ذلك، نقلت 
اإىل  الوفد  لـ»الأخبار« اتهامات موجهة من  م�ضادر مطلعة 
الوليات املتحدة بالوقوف خلف اإعاقة عودته اإىل اليمن. 
ون�ضرت و�ضائل اإعالمية مينية اأم�ص، »ا�ضتمارة« قالت اإنها 
�ُضّلمت من الأمم املتحدة لتعبئتها من قبل الوفد والتوقيع 
عليها ك�ضرط لل�ضعود على الطائرة، وهو ما مت رف�ضه متامًا 
يحمل  ال�ضتمارة  ت�ضمنته  ما  اأن  باعتبار  امل�ضادر  بح�ضب 
ل الأمم  �ضروطًا تعجيزية لإعاقة عودة الوفد، مثل تن�ضّ
املتحدة من م�ضوؤولية الرحلة، ما يجعلها جمهولة العواقب 

ورمبا الوجهة اأي�ضًا.
واملتحدث  اهلل«  »اأن�ضار  حركة  وفد  رئي�ص  اأكد  وفيما 
با�ضمها، ممد عبد ال�ضالم، يف ت�ضريحات �ضحافية اأخرية 

رف�ص ت�ضلم اأي خطة للحل يف اليمن، من الوليات املتحدة 
امل�ضادر  اأ�ضارت  املتحدة،  الأمم  عدا  اآخر  طرف  اأي  من  اأو 
اإىل اأن ثمة عالقة بني مواقف الوفد الراف�ضة للو�ضاطة 

الأمريكية والإعاقات املتكررة لعودته.
من  جزءًا  عودته  يعترب  �ضنعاء  وفد  اأن  اأو�ضحت  امل�ضادر 
التزامات الأمم املتحدة، لكنه يف الوقت نف�ضه يفهم النفوذ 
ذلك  »اأن  باعتبار  الدولية  املوؤ�ض�ضة  قرار  على  الأمريكي 
وا�ضنطن  اأن  الوفد  يرى  امل�ضادر،  وبح�ضب  جديدًا«.  لي�ص 
التي  كريي  خطة  بقبول  لبتزازه  العودة  مو�ضوع  ت�ضتغل 
موقفه  عن  ف�ضاًل  العدوان«،  اأهداف  يحمل  »فخًا  يعتربها 
الراف�ص لو�ضاطة الوليات املتحدة يف حل الأزمة اليمنية 
عبد  ت�ضريحات  بح�ضب  وتديره«،  العدوان  »تقود  لكونها 

ال�ضالم الأخرية.
عن  نقاًل  اإعالمية  و�ضائل  حتدثت  ذلك،  من  مقربة  على 
حزب  وفد  بني  يجري  �ضّري  تن�ضيق  عن  مطلعة  م�ضادر 
اإمرار  منه  الهدف  والأمريكيني،  العام«  ال�ضعبي  »املوؤمتر 
خطة كريي. وبح�ضب املعلومات، فاإن زيارات مكوكية نفذها 
عدد من اأع�ضاء وفد »املوؤمتر« ت�ضب يف الجتاه التن�ضيقي 
يف  بحثه  جرى  ما  م�ضمون  بعد  يت�ضح  اأن  دون  من  نف�ضه، 
اجلولة  تلك  من  اهلل«  »اأن�ضار  موقف  ول  الزيارات  تلك 

واأهدافها.
الزيارات،  تلك  حدوث  �ضحة  لـ»الأخبار«  اأكدت  امل�ضادر 
واأبرزها زيارة رئي�ص الوفد عارف الزوكا ال�ضرية لالإمارات 
خالل الأ�ضبوع املا�ضي، بالتزامن مع زيارة كل من القيادي 
اخلارجية  ووزير  الأردن  اإىل  العوا�ضي  يا�ضر  احلزب  يف 

ال�ضابق اأبو بكر القربي اإىل بريطانيا والع�ضو يف »املوؤمتر« 
عودة  اإعاقة  اأن  اإىل  م�ضريًة  القاهرة،  اإىل  دويد  يحيى 
عالقة  لها  املتحدة  الوليات  قبل  من  �ضنعاء  اإىل  الوفد 

بتلك التحركات وذلك لإعطائها فر�ضة لتثمر.
نقل  يف  دورها  تقييد  على  وعالوة  الأثناء،  هذه  يف 
خليجية  حملة  برزت  املتحدة،  الأمم  برعاية  املفاو�ضني 
على �ضلطنة ُعمان التي تواجه انتقادات اإعالمية خليجية 

وا�ضت�ضافتها  العدوان  من  موقفها  خلفية  على  و�ضعودية 
ال�ضعودية  »احلياة«  �ضحيفة  ونقلت  املفاو�ص.  للوفد 
املوايل  ماأرب  ومافظ  »الإ�ضالح«  حزب  يف  القيادي  عن 
ماولة  »اإحباط  عن  حديثه  العرادة  �ضلطان  للتحالف 
اإىل  ح�ضرموت  مافظة  من  ومتفجرات  اأ�ضلحة  تهريب 
�ضاحنات  حتملها  كانت  �ضنعاء  اإىل  طريقها  يف  ماأرب 

لوحاتها ُعمانية ال�ضهر املا�ضي«.

ر�ضيد احلداد
�ضنعاء : دفع ال�ضراع الذي يخو�ضه حزب »الإ�ضالح« مع 
دولة الإمارات، والذي امتد من عدن اإىل تعز فح�ضرموت، 
عالقة  من  التربوؤ  اإىل  اليدومي  ممد  احلزب  رئي�ص 
احلزب ذي اجلذور الإخوانية بالتنظيم الدويل جلماعة 

»الإخوان امل�ضلمني«، تنظيمًا ونهجًا واأيديولوجيًا.
املحلية  العزلة  من  اخلروج  اليدومي  ماولة  اأن  اإل 
والدولية التي ت�ضببت بها مواقف احلزب جتاه الأحداث 
التي مر بها اليمن واملنطقة، اأثارت جدًل مليًا وت�ضكيكًا 

اإقليميًا، اإذ ُو�ضفت باملراوغة ال�ضيا�ضية املك�ضوفة.
الذكرى  مبنا�ضبة  بيان  يف  قليلة  اأيام  قبل  اأكد  اليدومي 
موقع  عرب  لالإ�ضالح«  اليمني  »التجمع  لتاأ�ضي�ص  الـ26 
الأ�ضا�ضي  نظامه  خالل  من  »احلزب  اأن  »فاي�ضبوك«، 
وبرناجمه ال�ضيا�ضي ولوائحه الداخلية؛ يوؤكد، ومبنتهى 
اإ�ضاعات،  اأو  تاأويالت  لأي  وقطعًا  وال�ضفافية  الو�ضوح 
تربطه  �ضيا�ضية  اأو  تنظيمية  عالقات  اأي  وجود  عدم 
اأن  اإىل  م�ضريًا  امل�ضلمني«،  لالإخوان  الدويل  بالتنظيم 
اأولويات وطنية،  �ضيا�ضي هي  »الإ�ضالح« كحزب  اأولويات 
ال�ضيا�ضية  القوى  من  �ضركائه  مع  ّب  تن�ضَ جهوده  كل  واأن 
اليمنية يف اإخراج اليمن من منته احلالية ويف النهو�ص 
اليدومي  واأ�ضاف  ال�ضيا�ضية«.  م�ضريته  وا�ضتعادة  باليمن 
هو  ال�ضلطة  اإىل  للو�ضول  امل�ضروع  الوحيد  الطريق  اأن 
فاإن الإ�ضالح  وال�ضفافة، وغري ذلك  النزيهة  النتخابات 
يرف�ص كل و�ضيلة اأخرى للو�ضول اإىل ال�ضلطة ويعتربها 

غري م�ضروعة«.
»الإ�ضالح«  اأن  الـ»26«  احلزب  تاأ�ضي�ص  ذكرى  يف  واأكد 
الوقت  ويف  واملكونات،  الأفكار  على  منفتح  �ضيا�ضي  حزب 
مينية  غري  �ضيا�ضية  اأطراف  لأي  ي�ضمح  ل  »هو  نف�ضه 

بالتدخل يف �ضاأنه اليمني اأو يف روؤاه كحزب �ضيا�ضي«.

يخو�ص »الإ�ضالح« اأكرث من �ضراع يف الداخل مع تيارات 
وجماعات م�ضلحة مدعومة من الإمارات خ�ضو�ضًا يف عدن 
الإمارات  اإر�ضاء  اخلطوة،  هذه  عرب  حاول  وقد  وتعز. 
التي تناه�ص »الإخوان« ب�ضدة من خالل تاأكيد »احلر�ص 
على اأن تعزيز عالقات اليمن باأ�ضقائه يف كل من الإمارات 
يعد  البحرين  ومملكة  عمان  و�ضلطنة  والكويت  وقطر 
مناخات  وتوفري  املنطقة  وا�ضتقرار  اأمن  لتعزيز  �ضرورة 

اآمنة لقت�ضادياتها وا�ضتثماراتها«.
تربوؤ اليدومي املوجود حاليًا يف تركيا من »الإخوان«، اأثار 
جدًل داخليًا يف اأو�ضاط تيار »الإخوان« يف احلزب الذي 
�ضعرت  وعبداهلل  الزنداين  املجيد  عبد  الداعية  يقوده 
اأمثال ممد احلزمي ع�ضو الربملان اليمني،  واآخرين من 
ال�ضنوات  التي ت�ضاعدت خالل  التكفري  فتاوى  رواد  وهم 
املا�ضية، والتي �ضملت ع�ضرات الأع�ضاء يف موؤمتر احلوار 
2014، اإل اأنه قوبل بالتجاهل من  الوطني ال�ضامل عام 

قبل الإمارات.
عّدت  احلزب،  يف  »الإخوان«  تيار  لتهدئة  ماولة  ويف 
م�ضريين  فرديًا،  قرارًا  اليدومي  اإعالن  حزبية  قيادات 
اإىل  للحزب  العام  املوؤمتر  دعوة  يتطلب  القرار  اأن  اإىل 
التعديل  يتم  ل  حيث  الأ�ضا�ضي  النظام  لتعديل  النعقاد 
مراقبون  اعتربه  وفيما  الأع�ضاء.  جميع  مبوافقة  اإل 
ولي�ص  الأهداف«،  مددة  �ضيا�ضية  »مراوغة  �ضيا�ضيون 
اأكد  والأيديولوجي،  التنظيمي  احلزب  م�ضار  يف  حتوًل 
الأمني العام امل�ضاعد لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف احلزب ممد 
بـ»الإخوان«  »الإ�ضالح«  ارتباط  فك  اإعالن  اأن  ال�ضعدي 

يعرّب عن موقف �ضيا�ضي وا�ضح ل لب�ص فيه.
املالحظ ان اليدومي مل يتطرق يف بيانه للق�ضايا املحلية 
بل  ال�ضالم،  م�ضاعي  اأو  احلرب  من  احلزب  مواقف  ومنها 
اإىل املحيط الإقليمي، ول �ضيما  كان كالمه موجهًا فقط 

تتهم  التي  وال�ضعودية  الإمارات 
قيادات يف احلزب باإعاقة تقدم 
يف  لـ»التحالف«  املوالية  القوات 
ماأرب وتعز واجلوف وال�ضتحواذ 
على خم�ض�ضات القوات املدعومة 

منها.
يخو�ص  »الإ�ضالح«  اأن  ومعلوٌم 
ل�ضتعادة  م�ضريية  معركة 
ح�ضل  التي  ال�ضخمة  املكا�ضب 
فرباير«  »انتفا�ضة  بعد  عليها 
بدء  منذ  وذلك   ،)2011(
ماولته  خالل  من  احلرب، 
املنا�ضب  على  اليد  و�ضع 
على  وال�ضيطرة  ال�ضيا�ضية 

ما  وهو  املحافظ،  مبن�ضب  التفرد  خالل  من  املحافظات 
حدث يف عدن العام املا�ضي حينما حاول احلزب تن�ضيب 

القيادي فيه، نائف البكري، مافظًا.
بامل�ضالح  حينها  ا�ضطدمت  التي  »الإ�ضالح«  م�ضاعي 
واجلنوب  خ�ضو�ضًا  عدن  مافظة  يف  الإماراتية 
معلنة  غري  حرب  تد�ضني  اإىل  ظبي  اأبو  دفعت  عمومًا، 
من  البكري  باإ�ضقاط  بداأت  اجلنوب  يف  »الإ�ضالح«  على 
لالمارات  الولء  دائرة  وتو�ضيع  عدن  مافظ  من�ضب 
خالل  من  »الإ�ضالح«  دور  وحتجيم  اجلنوبية  املدينة  يف 
دعم التيارات ال�ضلفية اجلهادية باملال وال�ضالح املناه�ضة 

لـ»الإخوان«.
مكتبه  تعر�ص  خا�ضرًا،  عدن  من  خرج  الذي  الإ�ضالح 
التنفيذي يف املكال اأي�ضًا لالقتحام من قبل قوات موالية 
مع  �ضراعًا  يعي�ص  يزال  ول  املا�ضي،  اآب  يف  لالإمارات 
الذي  الربي  الوديعة  انتزاع منفذ  التي حتاول  المارات 

يربط اليمن بال�ضعودية من �ضطوة عنا�ضره.
على  للحفاظ  �ضماًل  اجته  قد  ال�ضالمي  احلزب  وكان 
مافظ  مل  يحل  اأن  ماوًل  مكا�ضب،  من  له  تبقى  ما 
حزب  على  م�ضوبًا  كان  الذي  هائل  �ضوقي  ال�ضابق  تعز 
»املوؤمتر ال�ضعبي العام«، ال اأن المارات متكنت من فر�ص 
وجودها يف تعز عرب التيارات ال�ضلفية املوالية لها يف تعز 
رقمًا  اأ�ضبح  الذي  العبا�ص«  »اأبو  ال�ضلفي  القيادي  بقيادة 
لـ»الإ�ضالح«  ميكن  ل  كبري  تاأثري  وله  املدينة  يف  �ضعبًا 

جتاوزه.
وبرغم ما متر به البالد من حرب وح�ضار، ميكن القول اإن 
»الإ�ضالح« جنح يف حتويل مافظتي ماأرب واجلوف اإىل 
مقاطعتني تابعتني له، عرب حفاظه على �ضلطته يف ماأرب 
الذي  »الإخوان«،  تيار  على  املح�ضوب  املحافظ  خالل  من 
املا�ضي  القرن  ثمانينيات  يف  اأفغان�ضتان  يف  قاتل  اأن  �ضبق 

�ضلطان العرادة.

يعود تاريخ وجود امل�ضلمني يف كندا اإىل العام 1871، وقد 
التي  الهجرة  طريق  عن  وذلك  �ضخ�ضًا   13 عددهم  كان 
بداأت يف القرن الـ 19، عندما بداأت الهجرة الأوروبية اإىل 
اأمريكا ال�ضمالية �ضاأنهم �ضاأن الأوروبيني امل�ضيحيني الذين 

هاجروا اإىل اأمريكا وكندا.
وتقول امل�ضادر التاريخية، اإن اأوائل امل�ضلمني يف كندا كانوا 
احلرب  بعد  عددهم  زاد  ثم  البو�ضنة،  من  البو�ضناق  من 

العاملية الأوىل لي�ضل اإىل 645 م�ضلمًا يف العام 1931.
اأول م�ضجد للم�ضلمني

م�ضجد الر�ضيد يف اآدمنتون مبقاطعة اآلربتا هو اأول م�ضجد 
بني للم�ضلمني يف كندا يف العام 1938، وكان عدد امل�ضلمني 
يف  م�ضاجد  ثالثة  بناء  تاله  ثم  فقط،   700 املدينة  يف 

تورنتو.
عدد م�ضلمي كندا

عدد  يف  املميزة  الزيادة  لكن  �ضغريًا،  امل�ضلمني  عدد  وظل 
 1960 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  كانت  كندا  يف  امل�ضلمني 
و-1970 ، حني بلغ عددهم وفق الإح�ضائية الر�ضمية - 

يف العام 1971 نحو 33 األف و430 م�ضلمًا.
ويف تعداد العام 1991، و�ضل عدد امل�ضلمني اإىل 253 األفًا 
و265 �ضخ�ضًا، يف حني و�ضل تعدادهم يف العام 2013 اإىل 

اأكرث من مليون م�ضلم اأو %3.2 من اإجمايل �ضكان البالد.
اأ�ضول امل�ضلمني

عن  مقالها  يف  م�ضتاق  �ضارة  الكندية  الكاتبة  تقول  كما 
امل�ضلمني  اأ�ضول  فاإن  كندا،  يف  امل�ضلمني  لوجود  �ضنة   144
ترجع اإىل 60 جمموعة عرقية من خمتلف بلدان العامل 
وجنوب  وال�ضني  اأو�ضطية  وال�ضرق  العربية  الدول  من 
الأ�ضليني،  الكنديني  اإىل  اإ�ضافة  وبنغالد�ص،  اأفريقيا 
ال�ضنة  الدينية  واملذاهب  الطوائف  خمتلف  وميثلون 

وال�ضيعة والأحمدية والإ�ضماعيلية.

اأول موؤمتر اإ�ضالمي يف كندا
»هافنغتون  لـ  �ضو�ضر  هاين  اللبناين  الكندي  املوؤرخ  يقول 
يف  كندا  يف  عقد  اإ�ضالمي  موؤمتر  اأول  اإن  عربي«،  بو�ضت 
مدينة لندن اونتاريو يف مقاطعة اونتاريو يف كندا كان يف 
العام 1955، يف حني كان املوؤمتر الإ�ضالمي الأول يف �ضمال 
الوليات  يف  باوهايو  توليدو  يف   1953 العام  يف  اأمريكا 

املتحدة الأمريكية.
اأما املوؤمتر الثاين مل�ضلمي اأمريكا ال�ضمالية، فاأقيم يف العام 
الثالث  املوؤمتر  فاإن  �ضو�ضر  بني  وكما  بديرتويت،   1954
مل�ضلمي اأمريكا ال�ضمالية كان يف كندا لكنه اأول موؤمتر جمع 
�ضخ�ضًا،   1000 حوايل  احل�ضور  وكان  كندا  يف  امل�ضلمني 
%20 من احل�ضور من كندا و%80 من احل�ضور من  وكان 
اأمريكا لأنه كما يقول �ضو�ضر فامل�ضلمون يف كندا ذلك الوقت 

كانوا عددًا قلياًل.
اأول مقربة للم�ضلمني يف كندا

اأن امل�ضلمني يف كندا كانوا اإىل وقت قريب  واأ�ضاف �ضو�ضر 
اأرا�ٍص  ل ميلكون مقربًة خا�ضًة بهم، وكانوا ي�ضرتون قطع 
على  وخا�ضة  فيها  يتواجدون  التي  املدن  مقابر  داخل 
لي�ضم  لها  مدفنًا  ت�ضرتي  العائلة  اأن  اأي  العوائل  م�ضتوى 

اأفراد الأ�ضرة.
فيما يقول ال�ضيخ جمال حمود، رئي�ص م�ضايخ كالغاري يف 
مدينة  يف  كانت  للم�ضلمني  مقربة  اأول  اإن  األربتا،  مقاطعة 

كالغاري وذلك يف العام 1984.
اأما يف مدينة لندن اونتاريو - حيث وجود جالية م�ضلمة 
هذه  يف  للم�ضلمني  مقربة  اأول  اأن  �ضو�ضر  فبنّي   ،- كبرية 
هجرة  ازدياد  بعد   2003 العام  يف  �ضراوؤها  مت  املدينة 
امل�ضلمني اإىل كندا، خا�ضًة الالجئني البو�ضنيني، ثم تالهم 
دومنًا   67 املقربة  هذه  وم�ضاحة  العراقيون  الالجئون 
اإىل  األف قربًا وتكلفة الدفن احلالية ت�ضل   80 لـ  وتت�ضع 

حوايل 1900 دولر كندي.
اأما بالن�ضبة ملن ل يتمكنون من الدفع، فيكون الأمر جمانيًا 

واأي�ضًا للغرباء وامل�ضافرين اإذا ما توفوا يف املدينة.
املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية الكندية

لكن  الكندية  الإ�ضالمية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  توجد 
 The Canadian Islamic Congress اأبرزها 
منظمة  وهو  الكندي،  الإ�ضالمي  املوؤمتر  اأي   ،CIC

جمتمعية غري ربحية تعنى بق�ضايا امل�ضلمني يف كندا.
 ،Muslim Association of Canada- MAC اأما
يف  وتعمل  عديدة  فروع  ولديها  كندا  م�ضلمي  جمعية  فهي 
تقدم  ربحية  غري  موؤ�ض�ضة  اأي�ضًا  وهي  كندية،  مدينة   11

خدماتها للمجتمع الإ�ضالمي يف كندا.
 The Islamic Society of North اأي�ضًا  توجد 
مل�ضلمي  الإ�ضالمية  اجلمعية  اأو   America-ISNA
اأمريكا ال�ضمالية، وت�ضم م�ضلمي اأمريكا وكندا والتي تقدم 
خدماتها للم�ضلمني يف اأمريكا ال�ضمالية لأكرث من 40 �ضنة.

م�ضلمو كندا واحلياة ال�ضيا�ضية
خالل  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  كندا  م�ضلمي  م�ضاركة  كانت 
الفرتات املا�ضية م�ضاركات ب�ضيطة بعك�ص الفرتة الأخرية 
ويعود ال�ضبب كما ي�ضرح الدكتور جا�ضر عودة، اأ�ضتاذ زائر 
بجامعة كارلتون يف اأوتاوا يف كندا، اأن اليوم ن�ضاأ جيل م�ضلم 
كندي يقّدر اأهمية امل�ضاركة يف احلياة العامة وال�ضيا�ضية 
اأكتوبر  يف  الكندية  النتخابات  �ضهدت  وقد  كندا.  يف 
الوزراء  رئي�ص  بزعامة  الليربايل  احلزب  فوز   2015
مقاعد  اإىل  م�ضلمني  نواب  ع�ضرة  وو�ضول  ترودو  جا�ضنت 
الوزيرة  اأفغانية  اأ�ضول  من  امل�ضلمة  اأي�ضًا وو�ضول  الربملان 
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  �ضوؤون  وزارة  اإىل  من�ضف  مرمي 

والجتماعية يف كندا.
ق�ضة �ضورة عمرها 60 �ضنة

واأ�ضار �ضو�ضر اإىل اأن لديه �ضورة متثل اجلمعية الإ�ضالمية 
مل�ضلمي مدينة لندن اونتاريو التي تاأ�ض�ضت يف العام 1950 
العام  يف  كندا  يف  الأول  الإ�ضالمي  املوؤمتر  اأع�ضاء  وت�ضم 
كندا  يف  الإ�ضالمي  تاريخنا  تعني  اللوحة  »وهذه   ،1955
قّدمت  ن�ضختان  لدي  كانت  واأنا  كندا  يف  لنا  موؤمتر  واأول 
اونتاريو  لندن  يف  اأك�ضفورد  يف  الإ�ضالمي  للم�ضجد  الأوىل 
نف�ص  جنوب  يف  الإ�ضالمي  املركز  اإىل  قدمتها  والثانية 

املدينة«.
ميد  اأن  فاأمتنى  والأخرية،  الثالثة  الن�ضخة  »اأما  وختم، 
اهلل تعاىل يف عمري لأقدمها هدية للم�ضجد الثالث الذي 
جمعت التربعات له لأجل بنائه يف مدينة لندن اونتاريو 

قريبًا«.
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مدنين ق��ت��ل��ت  ال��ي��م��ن  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي��ة  غ�����ارات  ث��ل��ث  م���ن  اأك����ر  غ����اردي����ان«:  »ذي 

اأ م���ن ال��ع��اق��ة ب������»االإخ�����وان«: م���راوغ���ة ل��ن��ي��ل ر���ش��ى االإم�����ارات االإ����ش���اح ي���ت���رَّ

ج����ول����ة اإق���ل���ي���م���ي���ة ودول������ي������ة ل�������»امل������وؤمت������ر« ل���ب���ح���ث »خ����ط����ة ك�����ري«

املليون  عددهم  يتجاوز  اأن  قبل  �شخ�شًا   13 هاجروا   ... كندا  يف  امل�شلمن  تاريخ  هذا 

قيادة املجتمع والهوية ال�شائعة
وليد كرمي النا�ضري

القيادة؛ مفتاح يحرك ماكنة الدولة، وتفعل دور املجتمع على م�ضتوياته، وتن�ضاأ القيادة الناجحة 
اأن  �ضرط  الناجح،  القائد  يجمعهما  وقد  وال�ضيا�ضي،  الديني  مب�ضتويني  وتاأتي  املجتمع،  رحم  من 

حتفظ ال�ضيا�ضة ثوابت الدين، ويتفاعل الدين مع متغريات ال�ضيا�ضة.
يقال )القانون يكفل حقوق املجتمع، ويوؤهلنا لالإ�ضتغناء عن الدور القيادي(! ولكن األ نحتاج اىل 
ٍة َر�ُضوًل(،مل  قيادة قادرة على اإدخال القانون حيز التنفيذ؟ يقول اهلل تعاىل )َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكِلّ اأَُمّ
الإلهي،  القانون  ُيَفِعل  الذي  القائد  وجود  الواجب  من  ويرى  ال�ضماوية  الكتب  بتنزيل  اهلل  يكتف 
قراأن  ترك  وبذلك  وعرتتي(  اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  تارك  )اإين  الر�ضول:  حديث  يف�ضر  وهذا 

وقيادة، ولي�ص كما ي�ضاع بكلمة �ضنتي، اإذ ل فائدة من كتابني بال قيادة.
التاأثري  �ضروط  للقيادة  بينهم،  القيادة  ت�ضعب  يعني  ل  الدولة،  يف  والإمتيازات  املنا�ضب  وجود 
للخروج  الك�ضاء  باأ�ضحاب  اإخت�ص  ولكنه  واأ�ضحابه،  النبي  اأزواج  َكرُثت  النا�ص،  ينفع  مبا  باملجتمع 
املوؤهلة لقيادة  اأي�ضا بالقيادة اجلديدة  اآنية بالوقع، هي تعريف  باملباهلة! مل تكن تلك احلادثة 

الأمة م�ضتقباًل.
ما  ُجَل  فكان  الأ�ضبان،  يقاتلون  وال�ضقالبة،  والرببر  العرب  اأجتمع  اأ�ضبانيا،  امل�ضلمني  دخول  بعد 
والنزواء  ال�ضهرة  وحب  الطمع!  بقياداتهم  دب  اإن  ما  ولكن  الثالثة،  هولء  اأحد  الأ�ضبان  يخافه 
خلف الغنائم، دب الإقتتال و�ضاع الإنت�ضار، و�ضار العرب ي�ضربون اخلمر بجماجم قتالهم الربابرة 
جمتمع  و�ضط  النخا�ضة،  �ضوق  يف  وم�ضت�ضاريهم  قاداتهم  يبعيون  الطوائف  ملوك  وراح  والعك�ص! 

اإنحرف هو الأخر بني العود والقيان، وال�ضكر وامللذات.
من بعد هذه املقدمة الإ�ضالمية حول القيادة وحيثيتها، لبد من التعريف بالقائد، يقول د. نظام 
الدين اأوغلو: )هو ال�ضخ�ص الذي ي�ضتخدم نفوذه، ليوؤثر على �ضلوك وتوجهات الأفراد من حوله، 
والتغيري،  والتجديد  والتطبيقي،  الإن�ضاين  بالبعد  اأهداف مددة( ويتابع قائاًل:) ويهتم  لإجناز 

واأن يكون م�ضنع لقادة الأجيال(.
ن�ضاأل اأنف�ضنا الآن، ملاذا ن�ضنع القائد؟ وما اأهميته؟ لدرجة قول الر�ضول:)اإذا خرج ثالثة يف �ضفر 
فلياأمروا اأحدهم(، القائد؛ اأداة رابطة بني املجتمع والدولة، وتذيب مفاهيم الإنتماءات يف مواقد 
الو�ضطية، واأهم ما ميييز القيادة الناجحة باأنها بالقرب من حياة الأفراد، وت�ضعرهم بالإحرتام 
مدنية  منظمات  عرب  امل�ضورة،  وطلب  الراأي  حلقات  �ضمن  وجودهم  فر�ضة  اأعطاء  مع  املتبادل، 

جمتمعية متثلهم.
على الرغم من تواجد الأحزاب والتجمعات وقاداتها ب�ضورة ملفتة للنظر، وقد يرى البع�ص تعددها 
وكرثتها هو �ضبب الأزمة يف بالبلد! اإل اإنه اأذا �ضقطنا تلك املفاهيم على ال�ضاحة العراقية، �ضنجد 
هنالك قادة باأم�ص احلاجة اىل املجتمع الواعي، واأقرب م�ضميات القيادة للنجاح »جتمع الأمل« اأو 
اأك�ضري املجتمع، وميهد لقيادة دولة من�ضاأها  اإذ يحمل م�ضروع ي�ضتقطب  القادة(،  ما ي�ضمى )م�ضنع 

ال�ضباب، تعنى بالدولة الع�ضرية العادلة م�ضتقباًل،
ال�ضياع، وتوفري بيئة منا�ضبة  واإنت�ضالهم من تيه  ال�ضباب، واأ�ضحاب الكفاءات  يرتكز »الأمل« على 
وتهيئتهم لقيادة الأجيال، ول ميثل حتزب اأو تكتل، بل يخت�ص بالطبقة ال�ضبابية على عمومياتها، 
وهذا ما ل يوجد يف باقي امل�ضميات، ول يقت�ضر على اجلانب ال�ضيا�ضي،هو تنظيم وا�ضع لإ�ضتيعاب 

الأمة، وبناء دولة ع�ضرية، ومنظومة اأخالقية، ت�ضتجمع الدين واحل�ضارة والهوية.
كقائد  يتطور  الأمل  يف  )ال�ضاب  للتجمع:  املركزية  القيادة  م�ضوؤول  اأبوكلل«  »بليغ  الإ�ضتاذ  يقول 
ومينح  واملواطنة،  التجديد  ين�ضد  والأمل  عمله،  م�ضاحات  كل  يف  فاعل  دور  له  و�ضيكون  حقيقي، 
الفر�ضة والغطاء ال�ضيا�ضي للعمل كٌل وفق طاقتِه( اإذًا هو دعوة لتبادل الأدوار بني احلاكم الفا�ضل، 
والطاقة الناقدة الكامنة، وميثل الف�ضاء الذي ي�ضت�ضعر الفرد فيه اأهميته باأخذ الدور القيادي، 

وبذلك حر�ص الأمل على �ضناعة القادة، واأيجاد هوية القيادة ال�ضائعة يف التكتل املجتمعي.
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كارل  اأعرب  اأ(-  ب  )د   – ميونيخ 
رئي�ص  نائب  رومينيجه  هاينز 
لكرة  الأملاين  ميونيخ  بايرن  نادي 
القدم عن اعتقاده باأن الإ�ضالحات 
دوري  بطولة  يف  للجدل  املثرية 
اأبطال اأوروبا �ضت�ضاعد بايرن بطل 
ل�ضم  كفاحه  يف  الأملاين  الدوري 

جنوم عامليني.
مقابلة  يف   ، رومينيجه  واأو�ضح 
الأملانية  “�ضبيجل”  جملة  ن�ضرتها 
 ، الطريقة  “بهذا   :  ، ال�ضبت  اليوم 
لن نقدم لالعبني الأملان فقط واإمنا 
احلزمة  اأي�ضا  الأجانب  لالعبني 
بالنتقال  تقنعهم  التي  الإجمالية 

ل�ضفوفنا”.
 ، الأخرية  الإ�ضالحات  وت�ضمن 
لدوري  عليها  التفاق  مت  التي 
يف  بها  العمل  يبداأ  والتي  الأبطال 

امل�ضاركة  الأندية  ح�ضول   ،  2018
يف البطولة على مزيد من الأموال.

من  اأكرث  بايرن  يح�ضد  اأن  ويتوقع 
مليون  )5ر111  يورو  مليون   100
املو�ضم  يف  امل�ضابقة  من  دولر( 

الواحد.
كان  اأنه  رومينيجه  واأ�ضاف 
“متفائال” بقدرة املهاجم البولندي 
“على  ليفاندوف�ضكي  روبرت  البارز 
موا�ضلة ت�ضجيل الأهداف لبايرن” 

من خالل عقد جديد.
وميتد العقد احلايل لليفاندوف�ضكي 
فيما   2019 اإىل  عاما/   /28
وب�ضكل  با�ضتمرار  تقارير  ت�ضري 
مدريد  ريال  ماولت  اإىل  منتظم 

الأ�ضباين للتعاقد معه.

عاملين جن��وم  �شم  يف  بايرن  �شت�شاعد  االأب��ط��ال  دوري  اإ�شاحات   : رومينيجه 

1202 اإىل  ب��و���ش��ك��ي��ت�����ض  ع��ق��د  مي����دد  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

“البوند�شليغا” ب���  ال�شحوة  ملوا�شلة  ي�شعى    دورمت��ون��د 
واأن�����ش��ي��ل��وت��ي ي��ب��ح��ث ع���ن رق���م ق��ي��ا���ش��ي م���ع ال��ب��اي��رن

�ضيميوين،  الأرجنتيني دييجو  اأقحم  اأ(-  – )د ب  مدريد 
اجلدل  يف  نف�ضه  الأ�ضباين،  مدريد  لأتلتيكو  الفني  املدير 
طريقة  ب�ضبب  �ضيلفا  ردا  نيما  الربازيلي  حول  الدائر 
“اإنه  قائال:  بر�ضلونة  بنجم  واأ�ضاد  امللعب  داخل  ت�ضرفه 

حر فيما يفعله �ضواء كان يت�ضلى اأو يرق�ص اأو يغني”.
مباراة  عقب  الأخرية،  الأيام  يف  كبريا  جدل  نيمار  واأثار 
عندما  الأ�ضباين،  الدوري  يف  ليجاني�ص  اأمام  بر�ضلونة 

اتهمه بع�ص الالعبني باأنه ل يحرتم املناف�ضني.
“نيمار لديه طريقة  ورف�ص �ضيموين هذا التهام، وقال: 
لعب خا�ضة وهي هذه التي ترونها، كل �ضخ�ص له اأ�ضلوبه 
وطريقة لعبه، اإنه لعب يروق يل كثريا، لقد انتقدوه، له 
احلرية يف اأن يت�ضلى ويرق�ص ويغني، ميكنهم اأن ي�ضتمروا 

يف انتقاده ولكن الفتى يرد عندما يتعني عليه الرد”.
بر�ضلونة  اإىل  جاء  لقد  ا�ضتثنائي،  لعب  “اإنه  واأ�ضاف: 

ووجد مكانا رائعا من اأجل اإظهار موهبته”.
وتابع مدرب اأتلتيكو مدريد، قائال: “اإنه ي�ضري على نف�ص 
اخلط، اإنه لعب ا�ضتثنائي يتمتع مب�ضتوى ي�ضمح له بخلق 

يروق  اإنه  املواقف،  هذه 
يل”.

�ضيفا  مدريد  اأتلتيكو  ويحل 
على بر�ضلونة غدا الأربعاء، 
الثقيل  العيار  من  مباراة  يف 
اخلام�ضة  املرحلة  اإطار  يف 
الدوري  م�ضابقة  من 

الأ�ضباين لكرة القدم.
يذكر اأن �ضيميوين مل يحقق الفوز على بر�ضلونة يف ملعب 
خم�ص  جترع  حيث  الكتالوين،  الفريق  معقل  نو”،  “كامب 

هزائم وتعادل يف ثالث منا�ضبات.
وا�ضتطرد املدرب الأرجنتيني، قائال: “يف معظم املباريات 
اإىل  يرجع  هذا  يف  ال�ضبب  كان  الفوز  فيها  نحقق  مل  التي 
اأن  واعتقد  بر�ضلونة،  به  يتمتع  الذي  الكبري،  التميز 
ن�ضتحق  كنا  التعادل  فيها  حققنا  التي  القليلة،  املباريات 

التعادل”.

ا�شتثنائي العب  اإنه  يفعله…  فيما  حر  نيمار  �شيميوين: 

حتطم ج��ي��ب��ي��ت   ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
امل��وان��ع يف  ال��ع��امل��ي  ال���رق���م 

 
روث  البحرينية  الأوملبية  البطلة  حّطمت 
اآلف مرت   3 �ضباق  العاملي يف  الرقم  جيبيت 
موانع بفارق اأكرث من 6 ثوان يف لقاء باري�ص 
لألعاب  املا�ضي  الدوري  مناف�ضات  �ضمن 

القوى، .
دقائق   8 يف  ال�ضباق  العداءة  وقطعت 
9 ثوان عن  اأكرث من  و52.78 ثانية بفارق 

الكينية هايفني كيينج جيبكيموي �ضاحبة الف�ضية الأوملبية والتي 
احتلت املركز الثاين يف باري�ص.

عن  �ضجل  ثانية  و58.81   دقائق   8 البالغ  ال�ضابق  الرقم  وكان 
طريق الرو�ضية جلنارا جالكينا يف اأوملبياد بكني قبل ثماين �ضنوات.
وكادت جيبيت اأن تك�ضر الرقم العاملي عندما منحت البحرين اأول 

ميدالية ذهبية اأوملبية يف تاريخها يف ريو دي جانريو هذا ال�ضهر.

ال�ضودان-
كوثر  ال�ضودانية،  تتوقع  مل 
علوم  كلية  خريجة  ال�ضماين، 
اإفريقيا  بجامعة  الكرمي  القراآن 
عابر  طلب  يكون  اأن  العاملية 
قابلته   – �ضيني  اأعمال  لرجل 
يف  برغبته  املطارات  اأحد  يف 
العقارب  من  كبرية  كمية  �ضراء 
عامل  يف  للدخول  مفتاحًا   –
وك�ضب  والت�ضدير  ال�ضترياد 
يخ�ضاها  ح�ضرة  وراء  من  الأرباح 

الإن�ضان وي�ضارع اإىل قتلها فورا.
عر�ضها  التي  دولرًا  الـ55  لكن 
حول  العقارب  كيلو  على  ال�ضيني 
اجلانب  املرهوبة  احل�ضرة  تلك 
اإىل فري�ضة مطلوبة حية وميتة، 
حيث يتم ا�ضطيادها بطريقة ل 
بت�ضليط  الرومان�ضية  من  تخلو 

اأر�ضي  ال�ضوء الأزرق داخل خمبئها يف جحر 
اأو بني ال�ضخور.

من  مبلقط  التقاطها  يتم  تخرج  وعندما 
الأملنيوم وتو�ضع يف اأواٍن بال�ضتيكية مكمة 
الإقفال ثم تنقل للعي�ص يف �ضندوق زجاجي 
كل  وت�ضع  تتكاثر  حيث  للزوجية،  كبيت 
عملية  يف  مولود  املئة  يقارب  ما  عقربة 
اإىل  ت�ضديرها  يتم  ثم  الواحدة،  الولدة 
بينما  �ضهية،  اأطباق  اإىل  لتتحول  ال�ضني 
ت�ضتخرج منها بع�ص �ضركات الأدوية عقاقري 

طبية.
الأعمال  رجل  طلب  ال�ضماين  كوثر  اأخذت 
باإجراء  وقامت  اجلد،  ممل  على  ال�ضيني 

اأول مزرعة  درا�ضة جدوى للمو�ضوع واأ�ض�ضت 
و�ضجلت  ال�ضودان،  يف  العقارب  لرتبية 
م�ضروعها يف وزارة التجارة اخلارجية واحلياة 
بت�ضدير  وقامت  اخلرطوم  بولية  الربية 
بـ1000 كيلو  اأربع �ضحنات اإىل ال�ضني تقدر 
ما يعادل 300000 األف عقرب، لكن �ضلطات 
املا�ضي  ال�ضهر  يف  اأوقفت  اخلرطوم  جمارك 
حّول  مما  العقارب  من  كيلو   200 ت�ضدير 
كوثر وجتارتها الرابحة اإىل ق�ضية راأي عام، 

جعلت من كوثر الفتاة الأ�ضهر بال�ضودان.
 – 200كيلو من العقارب  وت�ضدر خرب �ضبط 
من  الآ�ضيوية  الدول  لإحدى  للت�ضدير  معدة 
ال�ضحف  عناوين   – اجلمارك  �ضلطات  قبل 
كما  املا�ضي،  الأ�ضبوع  ال�ضادرة  ال�ضودانية 

التوا�ضل  مواقع  يف  اجلدل  من  كثريًا  اأثار 
لكثري  �ضاخرة  مادة  اإىل  الجتماعي، وحتول 
�ضاحبة  ظهرت  حتى  ال�ضحف،  كتاب  من 
�ضحنة العقارب امل�ضادرة يف ال�ضحف مدافعة 
العقارب،  وت�ضدير  تربية  يف  حقها  عن 
ال�ضترياد  لقانون  وفقا  تعمل  �ضركتها  واأن 
والت�ضدير، وكذلك احلياة الربية ومبوافقة 

املنظمة العاملية حلماية احلياة الربية.
�ضلطات  مع  كوثر  اأمام  جديدة  اأزمة  وظهرت 
اجلمارك بعد اأن قررت هيئة احلياة الربية 
فر�ص مبلغ 6 اآلف جنيه �ضوداين  ما يعادل 

العقارب. كيلو  – على  1000دولر 

ع����ذرًا. العظم��ة تب��داأ من مدينت����ي )1(ال��ع��ق��ارب وال��روم��ان�����ش��ي��ة وال�������ش���ن.. يف ق�����ش��ة جن���اح ف��ت��اة ���ش��ودان��ي��ة
ح��ا���ش��ر ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ج�����ذور امل��ا���ش��ي

مرت�ضى ال مكي
بيوتات تتوزع على اأزقة �ضغرية، يف�ضلها نهر 
جميل، انه نهر الغراف املنحدر من نهر دجلة، 
اىل  �ضاطرها  رونقًا  احياءها  على  يطفى 
احلادثة،  هذه  من  ال�ضم  ا�ضتنبط  �ضطرين، 
كما  النهرين(  بني  ما  )لوؤلوؤة  منها  م�ضكاًل 
عام  ادارها  الذي  الإنكليزي  احلاكم  ا�ضماها 
لوحة  النهر  ذلك  �ضانعًا   ،)1920-1918(

على  م�ضلة  اول  وكتبت  طينها،  على  حرف  اول  نق�ص  ملدينة  رائعة،  فنية 
ازرار متثال امللك جوديا، ومن بيوتاتها تكون اول برملان يف التاريخ، حيث 

برملان لك�ص.
تر�ضم  وا�ضكال  خرائط  وا�ضن؛  ولر�ضا  لك�ص  �ضاللت  من  اخذت  بيوت 
جتد  املدينة،  هذه  ازقة  يف  تتجول  وانت  لل�ضطرة،  احلديثة  البيوت 

الب�ضاطة والطيبة اجلنوبية قد ر�ضمت على جدرانها.
)اأكد(،  بـ  �ضابقا  تعرف  حيث  الكديني،  قدوم  عند  ال�ضطرة  تاريخ  بداأ 
اول  ا�ض�ضوا  الذين  ال�ضوريني  قدوم  حتى  لهم،  وارث  ح�ضارة  فكانت 
العراق  ال�ضطرة بني و�ضط وجنوب  التاريخ، بحكم موقع  امرباطورية يف 
اعتربت من املواقع ال�ضيا�ضية والع�ضكرية املهمة جدا، حيث اول من اولها 

هذا الهتمام هم العثمانيون، مع بداية �ضم العراق للدولة العثمانية.
الربيطاين،  لال�ضتعمار  الت�ضدي  يف  مهمًا  دورًا  وع�ضائرها  للمدينة  كان 
حيث كانت ال�ضطرة مركز لنطالق الثوار يف ثورة الع�ضرين، وحدثت فيها 
انتهت بهزمية الربيطانيني، وبالتايل  التي  ال�ضهرية،  معركة )البطنجة( 

منحت ال�ضطرة حكم ملي اآنذاك.
وح�ضن  والغرية  وال�ضهامة  الكرم  يف  متوارثة  وتقاليد  عادات  لل�ضطرة 
حيث  والنعم،  بالوفرة  اجلمهوري  احلكم  بداية  يف  متيزت  املعاملة، 
الب�ضاتني والأر�ص اخل�ضبة، �ضوارع معبدة، مقاهي على �ضفتي النهر الذي 

ي�ضق املدينة، كرنفال جميل يزينها يف اما�ضيها يغزي اجلال�ضني بال�ضهر.
القرى والرياف، م�ضكلًة  الدواية والغراف وكثري من  ت�ضم بني اجنحتها 
م�ضاحة مقدارها )1744( كم2، بتعداد �ضكاين جتاوز الـ )650،750( 

ن�ضمة، مكونًة ن�ضيج اجتماعي متاآلف تربطه اأوا�ضر القرابة وال�ضداقة.
اإذا ال�ضطرة تاريخ يربط احلا�ضر ويقيده بتقاليد احل�ضارة والتميز.

 Congratulations to the new
Chief of Department, Carlos Gomez

 Carlos Gomez was appointed the NYPD›s Chief of Department
 today by the Mayor of City of New York, Bill de Blasio.  Chief
 Gomez is a 32-year veteran of the NYPD.  He joined the NYPD
  in 1984, walking the beat in the 103rd Precinct in Hollis, Queens.
 Today he becomes the first Hispanic Chief of Department and
the highest ranking uniform member of the NYPD.

لكرة  الأ�ضباين  نادي بر�ضلونة  اأعلن  اأ(-  – )د ب  مدريد  
الأ�ضباين  و�ضطه  خط  لعب  اأن  اخلمي�ص  اليوم  القدم 
لثالث  النادي  مع  عقده  مدد  بو�ضكيت�ص  �ضريخيو  الدويل 

�ضنوات اإ�ضافية تنتهي يف 2021 .
طاغية  ب�ضعادة  “اأ�ضعر   : عاما/   /28 بو�ضكيت�ص  وقال 
ل�ضتمراري مع نادي حياتي. اأمتنى اإنهاء م�ضريتي الكروية 
هنا… لناأمل يف موا�ضلة الفوز بالألقاب. بر�ضلونة لديه 

فل�ضفة تختلف عن اأي ناد اآخر”.
ويت�ضمن العقد اجلديد لبو�ضكيت�ص بندا يتيح متديد العقد 

حتى 2023 بناء على املباريات التي يخو�ضها الالعب.
لفريق  �ضابق  مرمى  حار�ص  جنل   ، بو�ضكيت�ص  وح�ضل 
للنادي  الفريق الأول  امل�ضاركة مع  ، على فر�ضة  بر�ضلونة 
يف 2008 حتت قيادة املدرب الأ�ضبق جو�ضيب جوارديول.

اتخاذ  واإجادته  الرائع  اخلططي  بالأداء  متيزه  ظل  ويف 
مركزه  طبيعة  تخدم  والتي  امللعب  يف  اجليدة  املواقع 
يف  الفريق  بو�ضكيت�ص  �ضاعد   ، الدقيق  التمرير  وكذلك 
الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا ثالث مرات وكذلك الفوز 
ب�ضتة األقاب يف الدوري الأ�ضباين كما خا�ص معه نحو 250 

مباراة.
مع  دولية  مباراة   90 بو�ضكيت�ص  خا�ص   ، لهذا  واإذافة 
كاأ�ص  بلقبي  الفوز  الفريق على  الأ�ضباين و�ضاعد  املنتخب 

العامل 2010 وكاأ�ص اأمم اأوروبا )يورو 2012( .
مباراة  يف  ع�ضلي  ب�ضد  اإ�ضابة  من  بو�ضكيت�ص  وعانى 
مع  الأربعاء  اأم�ص   1  /  1 بالتعادل  انتهت  التي  بر�ضلونة 
الفريق  مباراة  يف  م�ضاركته  لت�ضبح  مدريد  اأتلتيكو  �ضيفه 

التالية اأمام �ضبورتنج خيخون بعد غد ال�ضبت مل �ضك.

 تنطلق غدا اجلمعة مناف�ضات اجلولة اخلام�ضة للدوري 
ي�ضت�ضيف  حيث  )البوند�ضليغا(،  القدم  لكرة  الأملاين 
بورو�ضيا دورمتوند نظريه فرايبورغ على ملعب “�ضيغنال 

بارك”.
يحتل  نقاط   9 ر�ضيده  يف  دورمتوند  بورو�ضيا  وميتلك 
 6 ر�ضيده  يف  فرايبورغ  ميتلك  بينما  الثالث،  املركز  بها 
نقاط يف املركز التا�ضع، ومن ثم فاإن تقارب النقاط بني 

الفريقني �ضي�ضعل من ح�ضا�ضية املباراة.
انت�ضارات  من  املا�ضي  املو�ضم  و�ضيف  دورمتوند  وينت�ضي 
مرمى  يف  النظيفتني  ب�ضدا�ضيتيه  بداأت  كا�ضحة 
دور  من  الأوىل  اجلولة  يف  البولندي  وار�ضو  ليجا 
دارم�ضتات  و�ضيفه  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  املجموعات 
فولف�ضبورغ  م�ضيفه  على  تغلب  ثم  “البوند�ضليغا”،  يف 

بخم�ضة اأهداف لهدف.
و�ضتكون املواجهة مبثابة ال�ضتعداد الأخري لدورمتوند، 
قبل مواجهته النارية مع ريال مدريد الإ�ضباين الثالثاء 
املقبل يف ثاين جولت مرحلة املجموعات لدوري اأبطال 

اأوروبا.

بارترا  مارك  الإ�ضباين  املدافع  دورمتوند  عن  ويغيب 
اأحد  اأوبياميانغ  بيري  الغابوين  �ضيكون  بينما  لالإ�ضابة، 
الأوراق الهجومية الرابحة يف �ضفوف الفريق الكروي.

وي�ضعى فرايبورغ لتحقيق الفوز الأول له على دورمتوند 
فاز  عندما   2010 عام  منذ  وحتديًدا  اأعوام،   6 منذ 
الدوري  م�ضابقة  يف  دورمتوند  على  فرايبورغ  وقتها 
بثالثة اأهداف لهدف، ومنذ ذلك الوقت ف�ضل فرايبورغ 
يف حتقيق الفوز على مناف�ضات يف جميع املباريات التي 

جمعت بينهما.
ويف مباراة ثانية، يحل فريق بايرن ميونيخ �ضيًفا على 
فالأول  �ضابقه،  عن  اأهمية  يقل  ل  لقاء  يف  هامبورغ 
يت�ضدر امل�ضابقة بر�ضيد 12 نقطة، بينما ميتلك الأخري 

يف ر�ضيده نقطة واحدة يف املركز ال�ضاد�ص ع�ضر.
ويحاول الإيطايل كارلو اأن�ضيلوتي املدير الفني للبافاري 
اأول  يكون  باأن  اأبوابه  اأو�ضع  من  البايرن  تاريخ  لدخول 
يف  متتالية  انت�ضارات   7 يحقق  النادي  تاريخ  يف  مدرب 

جميع امل�ضابقات يف بداية املو�ضم.



علي جاحز
�ضهدتها  اإماراتية  و�ضيا�ضية  ع�ضكرية  اإجراءات 
يف  غارقة  تزال  ل  التي  اجلنوبية  ال�ضاحة  اأخريًا 
فراٍغ على اأ�ضعدة عدة. تعّد اأبو ظبي ملوؤمتر ي�ضعى 
يحمل  واحد  مكّون  يف  اجلنوبيني«  »توحيد  اإىل 
مطالب هوؤلء ويف مقدمتها النف�ضال عن �ضنعاء، 
بالتزامن مع �ضيطرة القوات الماراتية على منفذ 

الوديعة يف ح�ضرموت
العا�ضر  يف  الزبيدي  عيدرو�ص  عدن  مافظ  دعا 
حتت  الن�ضواء  اإىل  اجلنوبيني  اجلاري  ال�ضهر  من 
اجلنوب  ق�ضية  يحمل  واحد«  �ضيا�ضي  »مكون 

ويوّحد املواقف املرتبطة بق�ضية النف�ضال.
اإىل  بها  قام  �ضرية  جولة  عقب  الدعوة  وجاءت 
اأبوظبي  من  كل  زيارة  بعد  املتحدة  الوليات 
والريا�ص يف الآونة الأخرية. وفيما مل تعلن نتائج 
التي بحثها مع اجلانب  امللّفات  الزيارة ول طبيعة 
الأمريكي، اإل اأنه يبدو اأنها تاأتي يف �ضياق احل�ضول 
اإىل  الرامية  للتحركات  الأخ�ضر  ال�ضوء  على 

التقدم باجتاه النف�ضال برعاية اإماراتية.
»الأخبار«،  عليها  ح�ضلت  التي  املعلومات  وبح�ضب 
وحظيت  اإماراتي،  باإيعاز  الزبيدي  دعوة  جاءت 
دبي  �ضرطة  رئي�ص  نائب  زيارة  ترجمته  بدعٍم 
�ضاحي خلفان اإىل عدن اأخريًا، حيث التقى قيادة 
القوات الإماراتية يف املدينة اجلنوبية وعددا من 
امل�ضوؤولني. الزيارة التي مل يعلن عنها و�ُضربت فقط 
مفاجئة،  مواقف  عنها  ر�ضحت  لها،  ال�ضور  بع�ص 
اأبرزها اإعالن مافظي كل من ال�ضالع واأبني وحلج 
خالل  الزبيدي  لعيدرو�ص  املذكورة  الدعوة  تاأييد 
اجتماع معه يف 15 من ال�ضهر اجلاري، وهو ما يوؤكد 
يف  اجلنوبيني«  »توحيد  باجتاه  تدفع  الإمارات  اأن 
مكّون واحد، و�ضوًل اإىل اإنتاج قيادة ت�ضتطيع حمل 
يعي�ضها  التي  الظروف  م�ضتغلة  النف�ضال  مطلب 
اجلنوب وحالة الفراغ امل�ضتمرة هناك منذ �ضيطرة 

قوات »التحالف« على املحافظات اجلنوبية.

املعلومات اأفادت باأن »توحيد اجلنوبيني« �ضت�ضبقه 
خطوات عدة، منها اجتماع مو�ضع لقيادات اجلنوب 
العا�ضمة  يف  قريبًا  لنعقاده  الإعداد  يجري 
جنوبية  اإعالمية  و�ضائل  ون�ضرت  الماراتية. 
ُيعقد  الذي قد  ت�ضريبات حول الإعداد لالجتماع 
املكون  ت�ضكيل  ملناق�ضة  املقبلني  اليومني  خالل 
�ضينعقد  الت�ضريبات  وبح�ضب  املرتقب.  اجلنوبي 
اأبرزهم  كبار  جنوبيني  قادة  مب�ضاركة  الجتماع 
البي�ص،  �ضامل  علي  للجنوب  الأ�ضبق  الرئي�ص 
وحيدر  اأحمد،  عبيد  و�ضالح  اأحمد،  علي  وممد 
اجلنوبي«  »احلراك  قادة  من  وغريهم  العّطا�ص 

الفاعلني يف الداخل واخلارج.
خالف  مل  تزال  ل  هذه  التحركات  اأن  ويبدو 
اأفعال  ردود  ت�ضاربت  اإذ  اأنف�ضهم،  اجلنوبيني  بني 
البي�ص  اأعلن  وفيما  جتاهها.  اجلنوبّيني  القادة 
ت�ضكيل  اإىل  الزبيدي،  دعوة  ودعمه  تاأييده  اأم�ص 

»جمل�ص �ضيا�ضي جنوبي«، ك�ضفت املعلومات اأن قادة 
اخلارج  يف  املقيمني  من  وفاعلني  كبارًا  حراكيني 
»ت�ضب  اأنها  ويرون  التحركات،  هذه  من  م�ضتاوؤون 
اجلنوبيني«،  م�ضلحة  يف  ولي�ص  اخلارج  م�ضلحة  يف 
كما اأن قادة تاريخيني يف احلراك لديهم حتفظات 
جتاه هذه اخلطوة، واأخرون غري موؤيدين لها واأبرز 

هوؤلء، ح�ضن باعوم.
ح�ضني  اجلنوبي  القيادي  عرّب  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
بن لقور عن »عدم تفاوؤله« بنجاح اخلطوة. وقال 
عملية  خطوات  نَر  »مل  �ضحافية  ت�ضريحات  يف 
ت�ضري بامل�ضروع فعليًا نحو الو�ضول اإىل و�ضع اآليات 
حت�ضريية عدا ت�ضريحات من هنا وهناك ونتمنى 

اأن ل تكون جمرد فرقعات اإعالمية«.
باجتاه  اخلطوات  اأن  املعلومات  اأكدت  ال�ضياق،  يف 
مدود  ل  اإماراتي  بدعم  حتظى  اجلنوب  ف�ضل 
»ال�ضرعية  غطاء  وحتت  ال�ضعودية  مع  وبتن�ضيق 

اليمنية«.
ع�ضكرية  حتركات  ثمة  اأن  املعلومات  وذكرت 
اإماراتية ترمي اإىل اإكمال ال�ضيطرة على اجلنوب، 
يقع  الذي  الوديعة  منفذ  على  بال�ضيطرة  وذلك 
علي  واللواء  »الإ�ضالح«  حزب  قب�ضة  يف  حاليًا 

م�ضن الأحمر وها�ضم الأحمر.
ن�ضبتها  مراقبة  كامريات  اإن  املعلومات  وقالت 
احلدودي  ال�ضريط  على  اأ�ضبوعني  قبل  الإمارات 
الوديعة  منفذ  من  ابتداًء  حل�ضرموت  ال�ضرقي 
ال�ضحراء  مبحاذاة  املهرة  مافظة  اإىل  و�ضوًل 
اأن�ضطة  مراقبة  هو  املعلن  والهدف  الُعمانية، 

»القاعدة«.
اإماراتيا  ا�ضتعدادا  ثمة  باأنه  املعلومات  واأفادت 
جرى  الوديعة  منفذ  على  الع�ضكرية  لل�ضيطرة 
قوات  جتنيد  خالل  من  اأ�ضابيع  منذ  له  الإعداد 
جتري  اأن  ويقت�ضي  �ضعودي،  وبتن�ضيق  خا�ضة 
والعقلة  بلحاف  تاأمني  بعد  املنفذ  على  ال�ضيطرة 

و�ضوًل اإىل اخلط الدويل مبحاذاة الوديعة.
يف هذا الوقت، ُر�ضد انزعاج اأبداه حزب »الإ�ضالح« 
من  الأحمر  وها�ضم  الأحمر  م�ضن  علي  وحليفاه 
تودد.  ر�ضائل  �ضكل  على  جاء  الجراءات  هذه 
»الإ�ضالح«  زعيم  ن�ضره  بيان  بني  مراقبون  وربط 
عالقة  فيه  نفى  اأم�ص،  من  اأول  اليدومي،  ممد 
وبني  امل�ضلمني«  »الإخوان  بجماعة  حزبه 
اأن  اعتبار  على  الأخرية،  الإماراتية  التحركات 
وكان  اجلماعة.  من  حا�ضم  موقف  لديها  المارات 
عرب  ن�ضر  قد  »جمتهد«،  ال�ضهري  ال�ضعودي  املغرد 
موقع »تويرت« اأن ها�ضم الأحمر رف�ص ت�ضليم املنفذ 
هو  املنفذ  اإن  امليدانية  املعطيات  وتقول  لالإمارات. 
اآخر ما لدى »الإ�ضالح« وحلفائه من اأوراق تربطهم 
تعني  املنفذ  على  الإمارات  �ضيطرة  بكون  بامليدان، 
التهيئة الكاملة لالنف�ضال، وهو �ضيجعل »الإ�ضالح« 

وحلفاءه »خارج اللعبة«.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

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

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

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

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

االنف�شال؟ نحو  خ��ط��وات  م��وح��دة:  جنوبية  ق��ي��ادة  اإىل  ت��دف��ع  االإم����ارات 

علي جاحز
اإماراتية  و�ضيا�ضية  ع�ضكرية  اإجراءات 
ل  التي  اجلنوبية  ال�ضاحة  اأخريًا  �ضهدتها 
عدة.  اأ�ضعدة  على  فراٍغ  يف  غارقة  تزال 
»توحيد  اإىل  ي�ضعى  ملوؤمتر  ظبي  اأبو  تعّد 
مطالب  يحمل  واحد  مكّون  يف  اجلنوبيني« 
�ضنعاء،  عن  النف�ضال  مقدمتها  ويف  هوؤلء 
الماراتية  القوات  �ضيطرة  مع  بالتزامن 

على منفذ الوديعة يف ح�ضرموت
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
غربة نيوز  / احمد مراد

 10 املا�ضي  ال�ضبت  منهاتن  جزيرة  �ضهدت 
العرو�ص  بدات  حيث  ميادينها  اكرب  يف  �ضتمرب 
مع  ال44  �ضارع  يف  �ضكوير  التامي  من  بالقرب 
فنية  وعرو�ص  احتفالت  اخلام�ص  الفنيو 
وم�ضرحية رائعة احتفال بعيد العمال  الذين 
مدار  علي  المريكية  املتحدة  الوليات  بنوا 
 Shaun ال�ضيد   اكرث من مائتني عاما وح�ضب 

D. Francois I
Local 372 President

هذا  العمال  نقابات  احتفالت  يف  ال�ضبب  فان 
لكل  والمتنان  بالف�ضل  العرناف  هو  العام 
ليتمتع  �ضحوا  الذين  الرائعني  الرجال  هولء 
بكل  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  العمال 
حتديد  يف  املتمثلة  الهائلة  المتيازات  هذه 
ا�ضبوعيا  �ضاعة  باربعني  العمال  �ضاعات 
بيئة  يف  ال�ضحي  والتامني  للحوافز  بال�ضافة 

العمل المريكية .
 Naima ال�ضيدة  ذكرت  بينما 

Marrakechiya
�ضعيدة  انها  املدر�ضية  ال�ضالمة  فريق  من 
يتوج  الذي  الحتفال  هذا  يف  بوجودها 
الذين  والن�ضاء  الرجال  من  الكثري  جمهودات 
اأف�ضل  نيويورك  العمل يف  يجهدون جلعل بيئة 

لهم ولبناءهم .
�ضهد احلفل تواجد العديد من و�ضائل الأعالم 
ان  ان  كال�ضي  الأمريكية  واملحلية  العاملية 
القناة  علي  منه  لقطات  واذيعت  نيوز  وفوك�ص 

ال�ضابعة المريكية وكانت قناة فار�ص منهاتن 
اأن�ضطة  يلخ�ص  فيديو  �ضفحتها  يف  ن�ضرت  قد 
املهرجان ميكنكم م�ضاهدة الفيديو علي الرابط
https://www.youtube.com/

watch?v=os82REGG7kc
العمال  بعيد  الحتفال  يتم  للتقاليد،  ووفقًا 
لبداية  كرمز  الأمريكيني،  معظم  قبل  من 
الأحداث  اأن  الرغم من  ف�ضل اخلريف.  وعلى 
اإل  العمال،  منظمات  قبل  من  تنظيمها  يتم 
موا�ضيع  عر�ص  يتم  الأحيان  من  كثري  يف  اأن 
للمنا�ضب،  املر�ضحني  قبل  من  �ضيا�ضية 
العام  كهذا  النتخابية  ال�ضنوات  يف  وبخا�ضة 
للمر�ضحني  و�ضيارات  حمالت  �ضوهدت  حيث 
المريكية  الرئا�ضية  لالنتخابات  الرئي�ضان 
تت�ضمنت   التي  الحتفال  عرو�ص  �ضمن   .
النارية،  الألعاب  وعرو�ص  ال�ضواء،  حفالت 
والريا�ضات املائية، والفعاليات الفنية العامة. 
املدر�ضة،  �ضن  يف  اأطفال  لديها  التي  والأ�ضر 
الأخرية  الفر�ضة  مبثابة  العطلة  تلك  تعترب 
وباملثل،  املدر�ضية.  العطلة  اأنتهاء  قبل  لل�ضفر 
دورى  موا�ضم  بداية  ي�ضادف  العمال  عيد  فاإن 
كرة القدم القومى ودورى اجلامعات. وعادة ما 
يلعب الحتاد الريا�ضى القومى اأوىل مبارياته 
ويلعب  العمال،  عيد  ي�ضبق  الذي  ال�ضبوع  يف 
احتاد كرة القدم الأمريكي مباراته الأوىل يوم 

اخلمي�ص الذي يلى عيد العمال.

منهاتن قلب  يف  يحتفلون  امريكا  بنوا  الذين  العمال 

دونالد ترامب يلجاأ لدكتور م�شلم..
يواجه املر�ضح اجلمهوري ملن�ضب الرئا�ضة الأمريكية دونالد ترامب، موجة �ضخرية وانتقادات 
من قبل معار�ضيه خا�ضة �ضريحتي امل�ضلمني واملهاجرين يف اأمريكا، ب�ضبب موافقته على الظهور 

يف الربنامج التلفزيوين ال�ضهري “دكتور اأوز”.
واملهاجر  امل�ضلم  الطبيب  الربنامج  مقدم  اأ�ضئلة،  على  ترامب،  املر�ضح  يجيب  اأن  املقرر،  ومن 
الدكتور ممد اأوز، حول �ضحته، اإىل جانب الك�ضف عن النظام ال�ضحي الذي اتبعه يف حياته 

ال�ضخ�ضية.
وظل املر�ضح اجلمهوري ترامب، يتم�ّضك مبوقفه املعادي للم�ضلمني واملهاجرين يف عدة خطابات 
خالل حملته النتخابية، بجانب تهديداته للمهاجرين بالطرد من البالد، و�ضعيه ملنع امل�ضلمني 

من دخول اأمريكا حال و�ضوله اإىل البيت الأبي�ص.
احلزب  من  مناف�ضته  لها  تعّر�ضت  التي  ال�ضحية  الوعكة  ل�ضتغالل  الآن  ترامب  وي�ضعى 
التذكاري لهجمات  الن�ضب  اإىل  املا�ضية خالل زيارتها  الدميقراطي هيالري كلينتون يف الأيام 

الـ11 من �ضبتمرب، ليوؤكد اأنه اأف�ضل منها �ضحًيا وقادر على الفوز عليها.
واأظهرت اأحدث ا�ضتطالعات الراأي الوطنية، اأن دونالد ترامب املعادي لالإ�ضالم وامل�ضلمني، مازال 
متاأخًرا عن هيالري كلينتون، وهو ما ي�ضري اإىل اأنه ي�ضعى اإىل تاأكيد مقولته ال�ضهرية “اأنا اأكرث 

�ضحة من هيالري” من خالل الظهور يف الربنامج التلفزيوين ال�ضهري الذي يقّدمه امل�ضلم اأوز.



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

by checks money orders or certified checks.
 Payment must be mailed to :

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

Tel:917-488-9650.
  or: 646-294-1237.

email: ghorbanews1@yahoo.com
  Please don›t make any payment to any one else,

only if you been notified by Ghorba news .
 We will not be responsible for any payment to

personal
or any one else.

 Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�ضال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�ضخا�ص غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�ضتف�ضار يرجي التوا�ضل معنا مبا�ضرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�ضابق ذكرهم وذلك حر�ضا علي �ضالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�ضكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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اليمن جمددًا، فكما كل حروب  نف�ضه يف  التاريخ  يعيد 
ال�ضعودية  اأرادت  التي  احلرب  هي  ها  بالوكالة،  املنطقة 
عربها �ضحق »اأن�ضار اهلل« وعلي عبد اهلل �ضالح يف غ�ضون 
ما  الريا�ص،  يهّدد  حقيقي  خطر  اإىل  حتولت  اأ�ضابيع... 
ا�ضتدعى تدّخاّلً اأمريكيًا دون اعتبار املُعتدي طرفًا اأ�ضياًل 

يف التفاو�ص الإقليمي!

وحيد �ضمدي
ون�ضف  عام  بعد  ال�ضعودي  العمق  يف  اليمنيني  ل  توغُّ
ال�ضعوديني،  قبل  الأمريكيني  اأقلق  احلــرب  بدء  من  عام 
الأمر الذي اأجرب وا�ضنطن على تقدمي اقرتاح �ضري اإىل 
على  التفاو�ص  اأجل  من  الريا�ص،  فيه  متجاهلة  طهران، 

م�ضري احلرب.
تكرار  هــو  الأمــريكــيــون،  يتبعه  ــذي  ال الأ�ــضــلــوب  هــذا 
ل�ضيناريو بريطاين فعلته لندن يف ال�ضنة الأخرية للحرب 
طهران  اإىل  ر�ضالة  ُنقلت  حينما  الإيرانية،  ــ  العراقية 

مفادها »اأننا م�ضتعدون للتفاو�ص«.
ح�ضني  �ضدام  ال�ضابق  الرئي�ص  ــداأ  ب الــزمــن،  ذلــك  يف 
 ،1980 عام  ال�ّضابة  الإ�ضالمية  اجلمهورية  �ضد  حربه 
اأهــواز  يف  الفطور  وجبة  يتناولوا  بــاأن  جنوده  َيعد  وهو 
بعدما  الغداء يف طهران،  اإيران(، ووجبة  )جنوب غربي 
تلقى دعمًا غري مدود من قوى عاملية ودول اإقليمية يف 
كانت  مبا  جتِر  مل  احلرب  رياح  لكن  ال�ضعودية.  مقدمتها 
ال�ضنة  يف  الإيرانيون  ا�ضتطاع  بل  �ضدام،  �ضفن  ت�ضتهي 
دخلها  التي  ـــزاء  الأج يــحــرروا  اأن  ــرب  احل من  الأخـــرية 
جهة،  من  كركوك  عمق  اإىل  ودخلوا  العراقي،  اجلي�ص 

والب�ضرة من جهة اأخرى.
طهران  غزو  تنوي  كانت  التي  احلرب  اأخــرى:  بعبارة 
اإىل خطر يهدد بغداد،  واإ�ضقاط حكومتها، حتولت فجاأة 
ــراء  لإج اقـــرتاح  تقدمي  اإىل  اآنـــذاك  بريطانيا  دفــع  مــا 
انتزاع  مقابل  �ضدام  احتواء  اإىل  تهدف  �ضرية  مفاو�ضات 

روح  الراحل  اهلل  اآية  اآنذاك  الثورة  مر�ضد  من  امتيازات 
الربيطاين،  القــرتاح  الأخــري  رف�ص  فيما  اخلميني،  اهلل 
برغم اأنه كان قد جتاهل �ضدام واعرتف �ضمنًا بال�ضمود 

الإيراين.
يف �ضياق احلرب اليمنية، يك�ضف م�ضدر مطلع يف طهران 
اأ�ضابيع، وحتديدًا قبيل طرح  اأّن وا�ضنطن مررت قبل  عن 
»خطة )وزير اخلارجية الأمريكي جون( كريي« يف 12 اآب 
ال�ضفارة الإيرانية لدى م�ضقط )عرب  اإىل  ر�ضالة  املا�ضي، 
مفاو�ضات  اإجــراء  مبوجبها  تقرتح  العمانية(،  احلكومة 
اأمريكية على م�ضتوى اخلرباء بداية،  ــ  ــ رو�ضية  اإيرانية 
يف  لل�ضعودية  ذكــر  اأي  دون  مــن  احلـــرب،  م�ضري  لتقرير 

القرتاح.
ال�ضعودية  بــه  علمت  القـــرتاح  اأّن  امل�ضدر  وي�ضيف 
ومل  به  ترحب  مل  الإ�ضالمية  اجلمهورية  لكن  واأزعجها، 
يف  اخلميني  فعل  رد  �ضتكرر  اأنها  يبدو  بل  بعد،  عليه  ترّد 
ظل ت�ضابه الظروف وال�ضلوك، ف�ضاًل عن �ضرورة تاأكيد اأن 
اجلانب  هو  تفاو�ص  اأي  يف  معه  للحديث  املخول  »الطرف 

اليمني املتمثل حاليًا يف املجل�ص ال�ضيا�ضي الأعلى«.
اأن  ــد  اأّك ا�ضمه،  عن  الك�ضف  عــدم  طلب  الــذي  امل�ضدر، 
جواد  )ممد  الإيــراين  اخلارجية  وزير  م�ضاعدي  اأحد 
ا�ضتعداده  معلنًا  بــالقــرتاح،  ترحيبه  اأبــدى  ظــريــف(، 
له  ي�ضمح  مل  ولكن  املــقــرتحــة،  املفاو�ضات  يف  الــدخــول 
املعنية  الأو�ضاط  لأن  الق�ضية،  يف  الآن  حتى  بالتحرك 
اأ�ضا�ضًا  هو  الأمــريكــي  للطرح  الأ�ضا�ضي  الهدف  اأن  تــرى 
احتواء  اأي  ال�ضعودي«،  العمق  اليمني يف  الزحف  »اإيقاف 
مع  اأوراقــهــا  وا�ضنطن  ترتب  ثم  من  اإيقافها،  ل  احلــرب 
وقت  اأي  يف  طهران  جتيب  اأن  ا�ضتبعد  كذلك  ال�ضعودية. 
ال�ضعودية،  يف  متوا�ضاًل  اليمني  التقدم  دام  ما  قريب، 
املتحدة  الوليات  يف  النتخابية  الأجــواء  ظل  يف  واأي�ضًا 

وانهماك »احلزب الدميوقراطي« فيها.
اإىل  كــريي  جــون  دفعت  التي  الأ�ــضــبــاب  تــعــددت  اإذن، 

اأوًل اليمنيون  طرح خطة لإنقاذ ال�ضعودية من الورطة: 
الأمريكية(  النظرة  ــق  )وف احلمر  اخلــطــوط  جتـــاوزوا 
بدخولهم العمق ال�ضعودي، وال�ضواريخ البالي�ضتية يّت�ضح 
�ضاروخ  �ضقوط  بعد  خا�ضة  تزيد،  مدياتها  اأن  يــوم  كل 
»بركان 1« قرب مدينة الطائف )غربي اململكة(، ما يعني 
اأن هذه ال�ضواريخ ت�ضتطيع ا�ضتهداف اأماكن اأبعد من حيث 
املدى. كذلك اإن اإ�ضابة �ضاروخ واحد امل�ضتوعبات النفطية 
ال�ضعودية يف جنران، كان كفياًل برفع �ضعر برميل النفط 
يف  فو�ضى  ي�ضبب  قد  ما  مراقبني،  وفق  عامليًا   2% اخلام 
الأبي�ص  البيت  يريده  ل  ما  وهذا  العاملية،  الطاقة  �ضوق 

ع�ضية النتخابات.
بــاراك  الأمــريكــي  الرئي�ص  ا�ضتطاع  اأخـــرى،  جهة  من 
لل�ضعودية  اأمريكية  اأ�ضلحة  �ضراء  �ضفقات  اإمرار  اأوباما، 
وليتيه،  خالل  دولر  مليار   120 تفوق  قيا�ضية  باأرقام 
منها  الع�ضرات  اأُعِطب  »اأبرامز«  دبابة   150 �ضفقة  منها 

دفع  الــذي  ــر  الأم لــلــدروع،  امل�ضادة  اليمنية  بال�ضواريخ 
الأخــرية  زيــارتــه  خــالل  ــ  كــريي  جلــون  ع�ضكريًا  مرافقًا 
ال�ضعودي  العهد  ن�ضيحة لويل ويل  اإىل تقدمي  ــ  للمملكة 
ممد بن �ضلمان، باأن ي�ضتخدم اجلي�ص جنودًا اأكرث كفاءة 
ذلك  ي�ضر  ل  حتى  الأمريكية،  املركبات  لقيادة  وبراعة 
اأيدي  على  تهان  باتت  التي  الأمريكية  ال�ضناعة  �ضمعة 
�ضواريخ  وب�ضعة  �ضغرية  اأ�ضلحة  اإل  ميلكون  ل  مقاتلني 

موجهة.
و�ضمن �ضيا�ضة »تربيد احلرب« ل اإنهائها، ل م�ضكلة لدى 
وا�ضنطن يف جتاوز الريا�ص الآن وغدًا، اأو على الأقل حتى 
تتجاوز ال�ضتحقاق النتخابي ب�ضالم، وهذا ما ت�ضتوعبه 
القيادة الإيرانية، وتعرف اأن حتى جمرد قبول احلديث 
يف املقرتح الأمريكي، اأو مناق�ضته مع اليمنيني، هو خطاأ ل 

يقع فيه املبتدئون.

الريا�ض دون  م��ن  ال��ي��م��ن...  ح��ول  فلنتفاو�ض  ط��ه��ران:  اإىل  وا�شنطن  م��ن  �شرية  ر���ش��ال��ة  االبراج

�أنفا�سك بعد يومني من  بد�أت تاأخذ 
تنه�ض  و�ل�سغوطات،  �ملعاك�سات 
وتركز  مرتفعة  مبعنويات  �ليوم 
وتنجز  �خلا�سة،  حياتك  على  �أكرث 
فرتة  يف  �لتز�مات،  من  عليك  �ملرت�كم 
�أف�سل  يف  مز�جك  يكون  �لظهر  بعد  ما 
 31 �إىل   21 مو�ليد  وبخا�سة  حال، 
�آذ�ر )مار�ض(. �مل�ساء قد يحمل �أوقاتا 

�سعيدة وبر�مج قد ت�سعدك.

عليك باحلذر �أكرث على م�ساريفك، 
لأنك ت�سرف بكرثة، فمع �أنك قد ت�ستلم 
ب�سرفها،  تقوم  �أنك  �إل  �ليوم،  �أمو�ل 
يف  رغبتك  لعدم  هادئا  يكون  قد  �لعمل 
�لقيام مب�سوؤولياتك، ومنكم من يغادر 
عمله مبكر�، �مل�ساء جيد وبخا�سة من 
لديه  لي�ض  ومن  �لعاطفية،  �لناحية 
�للتز�مات  ببع�ض  يهتم  فقد  حبيب، 

�لعائلية.

�لثور  مولود  يا  �لهدوء  عليك 
لأن  وت�سرع،  بتهور  �لت�سرف  وعدم 
�ل�سغوطات  من  �لكثري  �سي�سهد  �ليوم 
وبخا�سة  تعاك�سك  �لأمور  و�مل�ساكل، 
يف  �سحتك  على  �حذر  �لنهار،  فرتة  يف 
على  وبخا�سة  �لظهر،  بعد  ما  فرتة 
�لبيت  �لبقاء يف  �لتنف�سي، عليك  جهازك 
�خلروج،  من  �أف�سل  فهو  �مل�ساء،  يف 
هم  )�إبريل(  ني�سان   11 �إىل   1 مو�ليد 

�لأكرث توتر�.

وعليك  �ليوم،  ير�م  ما  على  �أمورك 
حيث  �لعملية؛  �لنو�حي  يف  ��ستغالله 
لديك  كان  �إذ�  م�سجعة،  �لأمور  تكون 
�أفر�د عائلتك  �أحد  مبادرة مل�ساحلة مع 
منا�سب  يوم  فاإنه  �أ�سدقائك،  �أحد  �أو 
�لظهرية،  لفعل ذلك، وبخا�سة يف فرتة 
�لعاطفية  �أمورك  تبدو  �مل�ساء  فرتة  يف 
لي�ست على ما ير�م، لذ� عليك �أن ل ترى 

حبيبك فهذ� �أف�سل لك.

و�لن�ساط  بالطاقة  �ليوم  ت�سعر 
وتقوم برتتيب �أو�ساعك. �حلظ يدعمك 
�لعمل  يكون  وقد  جد�،  كبري  ب�سكل 
�ل�سباح  فرتتي  يف  �لأكرب  �مل�ستفيد  هو 
و�لظهرية. �حلبيب قد ي�سعد بقربك هذ� 
�مل�ساء، لأنك عاطفي يف تعاملك معه، �أما 
جيدة  فاأجو�ء  �خلروج،  يريدون  ملن 
 13 �إىل   2 مو�ليد  �مل�ساء،  يف  بانتظارك 

متوز )يوليو( هم �لأكرث حظا.

ول  مبز�جية،  تبد�أ  �ل�سباح  منذ 
�أحد يفهم عليك ما تريده، فاأنت ل تعرب 
�لنهار  يبقى  تريد،  عما  �سحيح  ب�سكل 
حتى  �لظهر،  بعد  ما  فرتة  حتى  هادئا 
بالتتايل عليك، ما يجعلك  �لأحد�ث  تبد�أ 
ع�سبيا وح�سا�سا لأي كلمة توجه �إليك، 
�أن  �مل�ساء، وحاول  �إىل �سحتك يف  �نتبه 

تريح نف�سك �أكرث.

يا  لك  جد�  �ساغطا  يكون  قد  يوم 
من  �لكثري  فهنالك  �لدلو،  �سديقي 
�لأعمال و�لأمور �ملعلقة بانتظارك �ليوم 
�حلني  بني  �أع�سابك  تفقد  قد  لتنهيها، 
و�لآخر، وقد تتفاجاأ بفعل �سخ�ض قريب 
تكون  ل  فقد  �مل�ساء  فرتة  يف  �أما  عليك. 
لديك �لرغبة �أو �خلروج و�لنخر�ط مع 

�لآخرين، لأن مز�جك ل ي�سمح بذلك.

�لتي ت�سع نف�سك بها كثرية  �حلرية 
�أجلتها  �لتي  بالأعمال  تقوم  فاأنت  جد�، 
منذ فرتة طويلة وتريد �ليوم �أن تنهيها، 
ما ي�سبب لك هذ� بع�ض �ل�سغوطات يف 
ما  فرتة  يف  و�لظهرية،  �ل�سباح  فرتتي 
بعد �لظهر قد تكون �لأمور هادئة، وقد 
فقد  �مل�ساء  �أما  �لإ�ساعات.  بع�ض  تنالك 
ت�سعد  وقد  فقط  �لعائلة  لأفر�د  يكون 

باجلل�سة معهم.

هذ�  على  �سديقي  يا  بعونك  �هلل  كان 
�ليوم، عليك بالهدوء وعدم �ل�ستعجال 
مرت�كمة،  �أعمالك  لأن  �سيء،  �أي  بفعل 
فحاول �لرتكيز و�ترك �لع�سبية جانبا، 
يف فرتتي ما بعد �لظهر و�مل�ساء، تزد�د 
�لبيت  تلتزم  يجعلك  مما  �سوء�  �لأمور 
�أي دعوة للخروج، وقد يكون  وترف�ض 
�إىل 9 كانون �لأول )دي�سمرب(  مو�ليد 1 

هم �لأكرث توتر�.

ونف�سيتك  مز�جك  يف  كبري  فرق 
و�ليوم،  �أم�ض  بني  �لعقرب  مولود  يا 
يف  و�أمورك  جد�  جيدة  فاأو�ساعك 
تو�سف،  ل  ب�سهولة  ت�سري  �ل�سباح 
�ل�سعبة  باأعمالك  لتقوم  �ليوم  ��ستغل 
يكون  �مل�ساء  مببادر�تك.  قدما  و�مل�سي 
له طعم �آخر برفقة من حتب، و�أي�سا قد 

تكون مدعو� للخروج.

�سديقي  يا  �ملمتازة  �لأيام  من  �إنه 
�ل�سباح  منذ  ن�سيطا  وتكون  �لعذر�ء، 
بعد  بها  و�لنهو�ض  باأعمالك  للقيام 
يف  و�لك�سل.  �لرت�جع  من  يومني 
باأخبار  تتفاجاأ  �لظهر قد  فرتة ما بعد 
�ل�سخ�سية  �أمورك  تخ�ض  وقد  جيدة 
�لأجو�ء  �مل�ساء  يف  منها.  و�لعائلية 
ر�ئعة للخروج مع �أ�سدقائك و�لتمتع 

معهم ب�سهرة جيدة.

ياأتيك  قد  �لذي  �حلظ  ��ستغل 
جتعل  ول  �حلوت،  �سديقي  يا  �ليوم 
يومك  يدمر�ن  و�لت�سرع  �لعدو�نية 
�ليوم  باخت�سار  �سخ�سيتك  �جلميل، 
من  تخرج  يجعلك  ما  و�سعيد،  مهمل 
قد  �لظهر  بعد  ما  فرتة  مبكر�،  عملك 
بر�مج.  �أي  من  وخالية  هادئة  تكون 
�أما يف �مل�ساء فاأن�سحك باخلروج، لأن 

مز�جك ر�ئع وتتمتع بخروجك.



و»اللجان  اليمني  اجلي�ص  يوا�ضل  فيما 
احلدودية  املناطق  يف  عملياتهم  ال�ضعبية« 
يف  امل�ضاركة  اخلليج  دول  تزال  ل  ال�ضعودية، 
يف  ب�ضرية  خ�ضائر  تتكّبد  ال�ضعودي  التحالف 
�ضنة من دخول كتيبة  اليمني. وبعد  الداخل 
»عملية  اإثر  اليمن  اإىل  قطرية  ع�ضكرية 
من  ثالثة  مقتل  الدوحة  اأعلنت  �ضافر«، 

جنودها من
دون حتديد مالب�ضات مقتلهم

على  جديد  موؤ�ضر  اأي  فيه  يربز  مل  وقت  يف 
و�ضط  قريبًا  املفاو�ضات  ا�ضتئناف  اإمكانية 
الذي  الأمر  مبواقفهما،  الأزمة  طريف  مت�ضك 
اأبرزته الت�ضريحات ال�ضيا�ضية من اجلهتني يف 
اليمني  امليدان  ي�ضهد  املا�ضية،  القليلة  الأيام 
الوترية نف�ضها من العمليات الع�ضكرية التي مل 
تنخف�ص خالل اأيام عيد الأ�ضحى، جلهة عدد 

الغارات اجلوية ويف العمليات احلدودية.
بها يف �ضفوف  لقتل معرتف  اأكرب ح�ضيلة  ويف 
اأعلنت  احلرب،  يف  امل�ضاركة  القطرية  القوات 
اليمن،  يف  جنودها  من  ثالثة  مقتل  الدوحة 
ليل  القطرية  الأنباء  وكالة  اأوردته  ملا  وفقًا 
عن  تفا�ضيل  تذكر  اأن  دون  من  اأم�ص،  من  اأول 
وزير  وعّلق  مقتلهم.  اإىل  اأدت  التي  املالب�ضات 
على  جا�ضم،  بن  ممد  القطري،  اخلارجية 
باأرواحهم  ذادوا  »جنودنا  بالقول:  املو�ضوع 
و�ضّطروا البطولت بدمائهم للدفاع عن احلق 

ون�ضرة املظلوم«.
وكانت الدوحة قد اأعلنت مقتل اأول ع�ضكري 
بني �ضفوفها يف ت�ضرين الثاين املا�ضي، اأي بعد 
اليمن.  اإىل  عن�ضر  األفي  اإر�ضالها  على  �ضهرين 

اخلليجية  للدولة  الربية  امل�ضاركة  وجاءت 
قتل  التي  ال�ضاروخية،  �ضافر  عملية  بعد 
من  وجّلهم  اخلليجيني  اجلنود  ع�ضرات  اإثرها 

الإماراتيني.
الع�ضكرية  العمليات  ا�ضتمرت  الوقت،  هذا  يف 
قد  كانت  بعدما  احلدودية،  اجلبهات  على 
عادت اإىل الواجهة منذ اأوائل �ضهر اآب املا�ضي 
بعد تعليق املفاو�ضات. وتابع اجلي�ص و»اللجان 
ال�ضعبية« عملياتهم ال�ضاروخية واملدفعية يف 
�ضعوديان  جنديان  قتل  حيث  جيزان،  مناطق 

يف موقع ال�ضودانة يف منطقة اخلوبة.
ونقلت وكالة الأنباء ال�ضعودية عن »التحالف« 
»اعرت�ضت  ال�ضعودي  اجلوي  الدفاع  قوات  اأن 
�ضاروخًا بالي�ضتيًا اأطلقته امليلي�ضيات احلوثية 
باجتاه مدينة خمي�ص م�ضيط ودمرته من دون 

اأي اأ�ضرار«.
غاراته  »التحالف«  طريان  وا�ضل  املقابل،  يف 
�ضنعاء  �ضيما  ول  ال�ضمالية،  املحافظات  على 
مدينة  غارات  خم�ص  وا�ضتهدفت  و�ضعدة. 
�ضّن  كذلك  �ضنعاء،  يف  الريا�ضية  الثورة 
يف  متفرقة  مواقع  على  غارة   17 الطريان 
وال�ضيعة  املالحيظ  خا�ضة  �ضعدة،  مديريات 
يف  وال�ضفراء  الفتح  واأم  الظاهر  مديرية  يف 

مديرية باقم.
يف  �ضناعيًا  موقعًا  الطريان  ا�ضتهدف  وم�ضاًء، 
لت�ضنيع  ور�ضة  اإنه  »التحالف«  قال  �ضنعاء، 
اأجزاء �ضواريخ، فيما اأكد رجال اأعمال مينيون 

اإنه م�ضنع لالأنابيب ومواد البناء.
ومن بني املباين التي �ضربت، م�ضنع ت�ضتخدمه 
ل�ضناعة  اليمنية  »ال�ضنيدار«  جمموعة 

منذ  قائم  اتفاق  مبوجب  وبيعها  امل�ضخات 
الإيطالية  »كرباري«  �ضركة  مع  طويلة  مدة 
�ضركة  مدير  وقال  املياه.  م�ضخات  لت�ضنيع 
ال�ضربة  هذه  اإن  كرباري،  األربتو  »كرباري«، 
�ضببت حريقًا دمر ن�ضف املبنى و�ضبب اأ�ضرارًا 

قدرت باملاليني.
اإن  قال  قد  »التحالف«  با�ضم  متحدث  وكان 
ال�ضنيدار  م�ضنع  �ضربت  حربية  طائرات 
ع�ضكرية  ت�ضنيع  وحدة  الآن  »اأ�ضبح  لأنه 
ي�ضتخدمها  اأنابيب  اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة 

احلوثيون لتجميع �ضواريخ ملية ال�ضنع«.
ال�ضيا�ضي  امل�ضار  على  الركود  ي�ضيطر  وفيما 

املفاو�ضات،  تعليق  منذ  اليمنية  لالأزمة 
لناحية  الأول  املربع  اإىل  الفريقني  وعودة 
من  يت�ضح  احلوار،  طاولة  اإىل  العودة  �ضروط 
عبد  اهلل«،  »اأن�ضار  حركة  زعيم  ت�ضريحات 
امل�ضتقيل  الرئي�ص  وت�ضريحات  احلوثي،  امللك 
عبد ربه من�ضور هادي، اأن التقدم نحو اتفاق 

ل يزال بعيد املنال.
ياأتي ذلك يف ظل اأن الفريقني ل ي�ضرتكان يف 
يف  ذلك  وبرز  املت�ضارعة،  القوى  اإىل  الروؤية 
مبنا�ضبة  كلمته  اقت�ضرت  الذي  احلوثي  كالم 
هذا  اأن  موؤكدًا  ال�ضعودي،  النظام  على  العيد 
اإىل  يتقّرب  العدوانية  مبمار�ضاته  النظام 

اليمنيني  داعيًا  اإ�ضرائيل،  اإىل  ويتودد  اأمريكا 
الغزو  مواجهة  يف  �ضمودهم  موا�ضلة  اإىل 

والعدوان.
وفيما اأكد احلوثي اأن ال�ضعودية تنحو منحى 
الأق�ضى،  امل�ضجد  بحق  ممار�ضتها  يف  اإ�ضرائيل 
ال�ضعودي  النظام  اأن  اإىل  املنا�ضبة  يف  اأ�ضار 
اهلل  ببيت  التحكم  يف  نهائيًا  احلق  ميتلك  »ل 

احلرام وال�ضّد عنه«.
الأعلى،  ال�ضيا�ضي  املجل�ص  رئي�ص  قال  كذلك، 
جزء  اليمن  على  العدوان  اإن  ال�ضماد،  �ضالح 
من احلرب الكونية التفكيكية لالأمة العربية، 
اأولوية  للعدوان  »الت�ضدي  اأن  على  م�ضددًا 
املجل�ص  اأن  اإىل  ال�ضماد  ولفت  الأولويات«. 
لفتح  عام  عفو  اإ�ضدار  ينوي  حديثًا  امل�ضّكل 
ال�ضراكة.  مبداأ  على  قائمة  جديدة  �ضفحة 
وفيما قال اإن »احلوار �ضيبقى خيارنا«، اأكد اأنه 

»ل نقا�ص حول كرامة اليمن و�ضيادته«.
يف املقابل، قال هادي اإن العيد ياأتي »والن�ضر 
معربًا عن ثقته  ال�ضرعية«،  اإىل جبهة  اأقرب 
باأن »النت�ضارات التي يحققها اجلي�ص وال�ضعب 
اليمني حاليًا هي اآخر معارك اليمن«. واأ�ضاف 
تهزمه  اأن  من  اأكرب  اليمني  »ال�ضعب  هادي: 
اأو طامح  اأو حزب  اأو منطقة  اأو عائلة  �ضاللة 
ظل  يف  ياأتي  »العيد  اأن  اإىل  م�ضريًا  مغرور«، 
والأمنية  املعي�ضية  لالأو�ضاع  ملحوظ  حت�ضن 
اجلنوب  يف  املناطق  وبع�ص  عدن  مافظة  يف 

وفتح جزئي للح�ضار عن تعز«.

يحيى ال�ضامي
اليمني  اجلي�ص  فيه  يتابع  الذي  الوقت  يف   
من  عدد  على  التقدم  ال�ضعبية«  و»اللجان 
�ضعودية  اأ�ضوات  ارتفعت  احلدودية،  اجلبهات 
املوالية  اليمنية  القوات  اأداء  من  م�ضتاءة 
لعبد ربه من�ضور هادي و»التحالف« يف املعارك 
ميدي  يف  الرتاجع  بعد  �ضيما  ل  احلدودية، 

�ضمايل غربي البالد
التي  القتالية  العمليات  وترية  ت�ضاعدت 
ال�ضعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ص  ينفذها 
يف  ومواقعه  ال�ضعودي  اجلي�ص  مع�ضكرات  �ضد 
ع�ضري وجنران وجيزان يف الأيام املا�ضية، حيث 
�ضهدت هذه املناطق عمليات ع�ضكرية خمتلفة، 
وعمليات  الكمائن  اإىل  عدة  هجومات  من  بدءًا 

القن�ص.
اأكرث من جبهة يف  وتقدمت القوات اليمنية يف 
جغرافية متفاوتة بني جبال جنران ال�ضاهقة 
اخل�ضراء،  جيزان  ووديان  ع�ضري  وتباب 
ماولت  اأخريًا  ميدي  �ضحراء  �ضهدت  كذلك 
عبد  للرئي�ص  موالني  مقاتلني  قبل  من  متكررة 
ما  ل�ضتعادة  و»التحالف«  هادي  من�ضور  ربه 
ا�ضرتاتيجية  مناطق  على  �ضيطرة  من  فقدوه 
ح�ضا�ضة يف �ضاحل البحر الأحمر جتاه ال�ضمال 

احلدودي بني البلدين.
هادي  لأتباع  املتتايل  الرتاجع  اأثر  فعلى 
)�ضمايل  ميدي  يف  الأحمر  م�ضن  علي  ونائبه 
داخل  من  اأ�ضوات  ارتفعت  اليمن(،  غربي 
امل�ضاعدات  بوقف  للمطالبة  ال�ضعودي  النظام 
اإىل  تقلي�ضها  اأو  القوات  تلك  اإىل  ال�ضعودية 
حدودها الدنيا، وهو ما دفع بقيادات ع�ضكرية 
مع�ضكرات  ويف  الريا�ص  يف  موجودة  مينية 
للجانب  التعهد  اإىل  جيزان  داخل  �ضعودية 
التي  واملواقع  الأرا�ضي  با�ضتعادة كل  ال�ضعودي 
خ�ضرها مقاتلوهم خالل معارك الأيام املا�ضية 
لـ»الأخبار«  ميداين  م�ضدر  ويوؤكد  ميدي.  يف 
معلومات تبنّي حجم اخليبة ال�ضعودية من اأداء 
الغربية  املنطقة  يف  لهادي  املوالني  املقاتلني 
اجلانب  لغة  اأن  امل�ضدر  واأ�ضاف  ال�ضمالية. 
لهادي  املوالية  اليمنية  القيادات  مع  ال�ضعودي 

»بلغت حدًا مل ت�ضله من قبل«.
ملحاولت  اليمني  اجلي�ص  ت�ضّدى  بالتزامن، 
لهادي  موالني  مقاتلني  قبل  من  عدة  تقدم 
خ�ضروا خاللها ع�ضرات القتلى ل تزال جثثهم 
على رمال ميدي. ويتم نقل املجندين من داخل 
اإىل  بحرية  زوارق  عرب  ال�ضعودية  املع�ضكرات 
مع  بالتوازي  ومينائها  ميدي  مدينة  �ضواطئ 
ُبعد  على  املنت�ضرة  احلربية  البارجات  ق�ضف 
القذائف  بع�ضرات  ميدي  �ضاطئ  من  م�ضافات 
و»اللجان  للجي�ص  مفرت�ضة  مواقع  باجتاه 

ال�ضعبية« امل�ضيطرين على املدينة ال�ضاحلية.
ا�ضتعدادات  عن  احلديث  ظل  يف  هذا  ياأتي 
اأبناء  من  املجندين  مبئات  للزج  ال�ضعودية 
»احلد  جبهات  يف  للقتال  اليمني  اجلنوب 
اجلنوبي«. واأكدت م�ضادر ملية مينية و�ضول 
حيث  الوديعة  منفذ  اإىل  املجندين  من  املئات 

يجري ت�ضجيلهم.
�ضابق  وقت  يف  نفت  قد  ال�ضعودية  وكانت 
اأن  غري  اليمن،  جنوبي  من  ملجندين  ا�ضتقدامها 
التوا�ضل  مواقع  على  انت�ضرت  فيديو  مقاطع 
وت�ضجيلهم  املئات  و�ضول  توؤكد  الجتماعي 

بهدف القتال حتت قيادة �ضباط �ضعوديني.
وحتاول ال�ضعودية اخرتاق احلدود اليمنية يف 

جانبها الغربي من خالل الزج باآلف املجندين 
بهدف  بهم  جنودها  ا�ضتبدلت  ممن  واملرتزقة 
تخفيف ال�ضغط على بقية جبهاتها، وخ�ضو�ضًا 
تقدمًا  اأخريًا  �ضهدت  التي  اخلوبة  منطقة  يف 
كبريًا للقوات اليمنية من مورين جديدين هما 
مور اأ�ضفل جبل ال�ضبكة باجتاه و�ضط مدينة 
ــ اخل�ضل. هذا املحور  اخلوبة ومور اجلابري 
الأيام  معارك  يف  اليمنيون  املقاتلون  افتتحه 
الأخرية بال�ضيطرة على موقع الفري�ضة املقابل 
جلبل ملحمة جلهة ال�ضمال، وامل�ضرف على ُقرى 
اجلابري، وجميعها مناطق تنت�ضر فيها القوات 
ال�ضعودية بكثافة. وقد ذكرت م�ضادر ميدانية 
ا�ضتهداف  اليمنية من  املدفعية  ع�ضكرية متكن 
�ضمن  واقعة  �ضعودية  ومع�ضكرات  مواقع 
مدينة  من  ال�ضرق  اإىل  اخل�ضل  قطاع  جغرافيا 
اإىل  ُي�ضاف  جديد  جناح  اإىل  ُي�ضري  ما  اخلوبة، 
الهجمات  لع�ضرات  الت�ضدي  يف  اليمنيني  جناح 
عليه  �ضيطر  ما  ا�ضتعادة  ملحاولة  ال�ضعودية 
عيد  اأيام  قبل  فرتة  و»اللجان«  اليمني  اجلي�ص 
احلربية  الطائرات  �ضّن  من  بالرغم  الأ�ضحى، 
300 غارة �ضاندت حتركات  ال�ضعودية حواىل 

اجلنود ال�ضعوديني.
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جيزان يف  و�شعوديننْ  قطرين...  جنود  ثاثة  مقتل   ... اإ�شرائيل  منحى  ينحو  ال�شعودي  النظام  احلوثي: 

م����ي����دي يف  ه�����������ادي  ق�����������وات  ت�������راج�������ع  م�������ن  ������ش�����ع�����ودي�����ة  خ����ي����ب����ة 

ذكاء االأطفال ياأتي من جينات االأمهات

اأن ذكاء الأطفال هو عامل جيني  اأظهرات درا�ضة علمية �ضدرت حديثًا   
اأفكارًا  اأمهاتهم الأمر الذي قد يقلب راأ�ضًا على عقب  يتوارثه الأبناء عن 
من  بطريركيًا  منطًا  ويهدد  اجلن�ضني  بني  الذكاء  حول  متوارثة  منطية 

التفكري حول اجلينات وامل�ضوؤولية عن حتديد �ضفاتنا املميزة.
على  عليه  نحن  ما  حتدد  التي  املتوارثة  العوامل  اأن  الدرا�ضة  وقالت 
والأم  الأب  جينات  عرب  اإلينا  تنتقل  والعقلية  الفيزيولوجية  امل�ضتويات 
على حد �ضواء، غري اأن جينات الذكاء حتديدًا وح�ضريًا تاأتي ب�ضكل �ضبه 

كامل من الأم.
الأن�ضان هي  بها  يتمتع  التي  الذكاء  ن�ضبة  اأن  هو  باخت�ضار  ذلك  وتف�ضري   
معطى اأ�ضا�ضي للكروموزوم X الذي متتلك املراأة منه اثنني بينما ل يحوز 
اأن  يف�ضر  ما  وهو  النوعية.  هذه  من  واحد  كروموزوم  على  اإىل  الرجل 

احتمال اأن يتاأتى الذكاء عن طريق الأم وحدها كبرية للغاية.
 وحتى تزيد من »اكتئاب« الرجال، اأ�ضافت الدرا�ضة اأنه حتى يف حال اأراد 
الأب نقل بع�ص جيناته املتعلقة بالذكاء والتعلم اإىل الأطفال، فاإن هوؤلء 

الأخريين �ضيكون اأكرث تقباًل جلينات الأم منه جلينات الأب.
 اإذًا، اإن كنا اليوم على قدر ما من الذكاء فهو )وعذرًا من الرجال( بف�ضل 

الأمهات!

حتذير.. ما ح�شل مع هذه ال�شيدة قد 
يح�شل معكم.. خّففوا من هذه العادة 

نتائج  تيني�ضي، عن  من  Jade Thrasher )26 عامًا(  ال�ضابة  ك�ضفت   -
�ضنة،   11 طوال  ا�ضبوعيًا  مّرات   3 متار�ضها  كانت  التي  الت�ضم�ص  عادة 

للح�ضول على ب�ضرة �ضمراء.
 ،Matthew حبيبها  من  كممّر�ضة،  تعمل  كانت  التي   ،Jade وتزّوجت 
وعا�ضت معه حياًة زوجية مثالية، لكّنها مل تنفّك متار�ص عادتها، فكانت 
عامًا(   Penny)50 و  عامًا(   Charles  )55ذويها منزل  اىل  تذهب 

للت�ضّم�ص ب�ضكٍل دوري.
وبداأت   ،2014 العام  يف  انفها  على  ظهرت  �ضوداء  بنقطة  تفاجاأت  لكّنها   

تكرب يومًا بعد يوم.
اجللد  �ضرطان  من  تعاين  اّنها  فتبنّي  لفحو�ضات،  خ�ضعت  ال�ضياق،  هذا  يف   

يف مراحله الأوىل، لذا مل تكن بحاجة اىل العالج الكيميائي وال�ضعاعي.
قام  حيث  الطبي،   Vanderbilt جامعة  مركز  اىل  ال�ضابة  فتوّجهت   
الأطباء با�ضتئ�ضال الورم اخلبيث بحجم حّبة البندق، ما خّلف ثقبًا كبريًا 

على م�ضتوى فتحة الأنف اليمنى.
 ،Jade كما ا�ضطّر الأطّباء اىل ا�ضتخراج 15.5 �ضنتيمرتات من جلد �ضدر 

لدجمها ون�ضجها داخل ثقب الأنف.
القمامة،  يف  ت�ضم�ضها  فرا�ص  ال�ضابة  رمت  الأليمة،  التجربة  هذه  وبعد   

لنقاذ �ضابات اخريات من اخلطر الذي تعّر�ضت له.
 وبعد حوايل �ضهرين، وحتديدًا يف العام 2016، �ضفيت Jade متامًا، بعد 
ان خ�ضعت اىل عملية جراحية بالليزر للتخفيف من اآثار اجلروح، كما اّنها 
 ،)SPF ال�ضم�ص على وجهها )50  ل تخرج من منزلها، من دون واقي من 

ومظّلتها.
 يف هذا ال�ضياق، ن�ضرت Jade جمموعة من ال�ضور لن�ضر الوعي بني ال�ضابات 

املهوو�ضات بالت�ضم�ص، وتو�ضل لهّن ر�ضالة: »احذروا من نوع ب�ضرتكّن«.

الن�ضاء  اأن  حديثة،  طيبة  درا�ضة  ك�ضفت 
الالئي ينقطع عنهن الطمث قبل �ضن اخلام�ضة 
القلب  يف  متملة  م�ضاكل  يعانني  والأربعني 

ويواجهن خطر الوفاة املبكرة.
املركز  من  موكا،  تولنت  الدكتور  واأو�ضح 
روتردام  يف  اإيرا�ضمو�ص  بجامعة  الطبي 
اأن �ضن انقطاع  اأن النتائج ت�ضري اإىل  بهولندا، 
بامل�ضاكل  التكهن  يف  ي�ضاعد  رمبا  الطمث 

ال�ضحية التي �ضتواجهها املراأة م�ضتقبال.
يتوقف عندهن  اللواتي  »الن�ضاء  موكا   وذكر 
تكون  جمموعة  ي�ضكلن  رمبا  مبكرا،  احلي�ص 
اأمرا�ص  للوقاية من  لو�ضع برامج  مل بحث 

القلب«، وفق ما نقلت رويرتز.
 وقام فريق موكا بتتبع بيانات اأكرث من 310 
اإجمايل  بلغ  درا�ضات  يف  �ضاركن  �ضيدة  اآلف 

عددها 33 درا�ضة ون�ضرت منذ الت�ضعينات.
توقف  الالتي  الن�ضاء  بني  الباحثون  وقارن   
والأربعني  اخلام�ضة  قبل  الطمث  عندهن 
اأو  ال�ضن  انقطع عنهن يف تلك  الالتي  واأولئك 
يف  احلي�ص  انقطع  كلما  اأنه  فوجدوا  بعدها، 
يف  مب�ضاكل  الإ�ضابة  احتمال  زاد  مبكرة  �ضن 

ال�ضريان التاجي بن�ضبة 50 يف املئة.

اأملا  ت�ضبب  اأن  ال�ضحية  املتاعب  تلك  وبو�ضع   
تكوم  مع  وجلطات  قلبية  واأزمات  ال�ضدر  يف 

الروا�ضب اجلريية على جدران ال�ضرايني.
التي ينقطع  املراأة  اأن  اإىل  الباحثون   وخل�ص 

اأكرث  والأربعني  اخلام�ضة  قبل  الطمث  عنها 
عر�ضة للوفاة نتيجة م�ضاكل يف القلب، بن�ضبة 

غريها. عن  تقريبا  املئة  يف   20

 يعترب ال�ضكري من النوع الثاين هو اأكرث اأنواع 
مر�ص ال�ضكري �ضيوعًا، وفق درا�ضات حديثة، 
ويوؤدي هذا النوع اإىل ارتفاع م�ضتوى الغلوكوز 
يف  مقاومة  حدوث  نتيجة  ويقع  الدم،  يف 
خاليا اجل�ضم لهرمون الإن�ضولني، حيث ي�ضبح 
الإن�ضولني  ا�ضتخدام  على  قادر  غري  اجل�ضم 
بطريقة فعالة اأو عدم كفاية كمية الإن�ضولني 
التي يفرزها البنكريا�ص، ويزيد الأمر تعقيدًا 

بزيادة الوزن وقلة الن�ضاط البدين.
املعني  »بولد�ضكاي«  موقع  اأعد  ولهذا   
الأطعمة  من  معينة  باأنواع  قائمة  بال�ضحة، 
الثاين  النوع  من  ال�ضكري  مر�ضى  على  يتعني 
رفع  �ضاأنها  من  لأنها  متامًا،  عنها  البتعاد 
ال�ضيئ وزيادة مقاومة  الكولي�ضتريول  م�ضتوى 

الإن�ضولني يف اجل�ضم.
على  املمنوعة  اأطعمة  الـ7  يلي  فيما  واإليكم   
هم  والذين  الثاين  النوع  من  ال�ضكري  مر�ضى 

اأكرث عر�ضة خلطر ال�ضابة مب�ضاكل القلب:
 -1 ال�ضكر

يعترب ال�ضكر اأول واأهم املمنوعات على مر�ضى 
الثاين،  اأو  الأول  النوع  من  �ضواء  ال�ضكري 
ت�ضبب  وغريها  الغازية  وامل�ضروبات  فالكعك 
الذي  الأمر  الدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  ارتفاع 
ي�ضكل خطرًا على املري�ص، لذا ين�ضح بتجنب 
املواد الغذائية التي حتتوي على ن�ضبة عالية 
من ال�ضكر للحفاظ على م�ضتوى منا�ضب لل�ضكر 

يف الدم.
 -2 منتجات الألبان كاملة الد�ضم

مقاومة اخلاليا لالإن�ضولني يف النوع الثاين من 
ال�ضكري جتعله غري قادر على تفتيت الغلوكوز 
بالبتعاد  ين�ضح  لذا  الدم،  يف  وت�ضريفه 

بالدهون  الغنية  الغذائية  املواد  تناول  عن 
من  وغريها  واجلنب  الرائب  كاللنب  امل�ضبعة 
منتجات الألبان كاملة الد�ضم لأنها توؤدي اإىل 

تفاقم امل�ضكلة.
 -3 الزبيب

تعد  الزبيب  مثل  املجففة  الفواكه  اأن  رغم 
ال�ضحية  الغذائية  بالعنا�ضر  غنيًا  م�ضدرًا 
بالدم،  ال�ضكر  م�ضتويات  لكنها ترفع  واملعادن، 
م�ضتوى  على  للحفاظ  بتجنبها  ين�ضح  لذا 

ال�ضكر املنا�ضب.
 -4 اللحوم امل�ضنعة

م�ضتوى  من  امل�ضنعة  اللحوم  ا�ضتهالك  يرفع 
عوامل  يفاقم  مما  الدم،  يف  الكولي�ضتريول 
خطر اإ�ضابة مر�ضى ال�ضكري من النوع الثاين 

باأمرا�ص القلب.
 -5 املخبوزات

الدهون  من  معني  نوع  على  املخبوزات  حتتوي 

ال�ضيئ،  الكولي�ضتريول  م�ضتوى  يرفع  اأن  ميكن 
بالإ�ضافة اإىل احتوائها على �ضعرات حرارية 
بانتظام  تناولها  يجعل  الذي  الأمر  عالية، 

يزيد من م�ضكلة مقاومة الإن�ضولني.
 -6  الكحول

من  جدا  قليل  عدد  �ضوى  يعرف  ل  لالأ�ضف 
دورًا  يلعب  الذي  اجلهاز  اأن  حقيقة  النا�ص 
يف  ال�ضكر  ن�ضبة  بني  التوازن  حتقيق  يف  هامًا 
معروف  هو  وكما  الكبد،  هو  والن�ضولني  الدم 
ين�ضح  لذا  الكبد،  ي�ضر  الكحول  تناول  فاإن 

بعدم تناوله.
 -7 الأطعمة املقلية

الأطعمة  ت�ضبب  بالدهون،  ت�ضبعها  نتيجة 
املقلية زيادة الوزن والذي ميكن اأن يفاقم من 

حالة مقاومة الإن�ضولني.

خ���ط���ر ي���ه���دد ال���ن�������ش���اء ب�������ال���وف���اة امل����ب����ك����رة.. م����ا ال�����ش��ب��ب ؟

اأط�����ع�����م�����ة ي����ج����ب ع����ل����ى م����ر�����ش����ى ال���������ش����ك����ري جت��ن��ب��ه��ا

 نيويورك تاميز«: املقاتلون يرتكون املعركة«
ب�شبب تخّلف ال�شعودية عن دفع رواتبهم

املو�ضوع من جديد يف  اأثارت هذا  الأمريكية  »نيويورك تاميز«  �ضحيفة 
امليدان،  من  اليمنية  القوات  ُيخرج  ما  الر�ضا�ص  »لي�ص  بعنوان  تقريٍر 
بل الراتب«، متناولًة اخلالفات بني املقاتلني يف �ضفوف القوات املوالية 
لهادي من جهة، وقيادة هذه القوات و»التحالف« من جهة اأخرى، ب�ضبب 
اأحيان  يف  قّدم  ما  املقاتلني،  هوؤلء  رواتب  دفع  عن  ال�ضعودية  تخلف 
كثرية، وفق التقرير، خدمة للطرف الآخر، اأي قوات اجلي�ص و»اللجان 

ال�ضعبية«.
ونقلت ال�ضحيفة عن ال�ضابط يف �ضفوف القوات املوالية لهادي مرت�ضى 
تقا�ضي  عدم  ب�ضبب  امليدان  غادروا  اجلنود  من  مئات  اأن  اليو�ضفي، 
هوؤلء  لدى  املتنامي  الغ�ضب  يحتوي  اأن  اليو�ضفي  وحاول  الأموال. 
اإجازة »لزيارة عائالتهم  املقاتلني، عرب اتفاق يعطي اجلنود املتزوجني 
واإطعام اأطفالهم«. ووفق قوله، فاإنه توجه قبل ذلك اإىل اجلنود بالقول 
اإن غ�ضبهم هذا »قد يوؤثر �ضلبًا يف �ضورتنا«. وقد وافق اجلنود ب�ضرعة 
التخلي عن منا�ضبهم  على التفاق وتناوبوا يف جمموعات �ضغرية على 

بحثًا عن وظيفة موؤقتة يف مكان اآخر.
اإن ال�ضعوديني ميّولون حملتهم  اأم�ص،  اأول من  ُن�ضر  يقول التقرير، الذي 
ت�ضوية  اأن  الدفع، م�ضيفًا  لكنهم بطيئون جدًا يف  على احلوثيني جيدًا، 
اليو�ضفي عك�ضت الياأ�ص اليمني من تخفيف الأزمة »التي يقول م�ضوؤولون 
اإنها تخف�ص من معنويات القوات وفعاليتهم وُتطيل اأمد احلرب«. ويقول 
قدرة  ميتلكون  ل  الذين  اجلنود  بني  متناميًا  ا�ضتياًء  هناك  اإن  الأخري 

التاأثري يف احلكومة اأو »التحالف« للدفع لهم.
املوالية  القوات  غالبية  ي�ضكلون  الذين  اأن  نف�ضه  التقرير  ويو�ضح 
من  وبينهم  العمر،  من  الثاين  العقد  اأواخر  يف  �ضّبان  هم  هادي  حلكومة 
اندلعت احلرب. وكانت  »التحالف« حينما  اإىل  املدر�ضة لالن�ضمام  ترك 
لإعالة  البناء  ومواقع  املزارع  يف  �ضيد  مراكب  على  تعمل  غالبيتهم 

عائالتهم، وفق م�ضوؤولني.
وكان »التحالف« قد وعد كل موظف بـ $270 يف ال�ضهر، وهو الراتب الذي 
املاج�ضتري.  يف  درجة  بحوزته  جامعي  اأ�ضتاذ  احلرب  قبل  يتقا�ضاه  كان 
لكن، مقابل ذلك الوعد، وجد اأغلب ال�ضبان اأنف�ضهم فقراء يف اآخر ال�ضهر، 

ب�ضبب تخلف الريا�ص عن الدفع.
اأي�ضًا، ي�ضري التقرير اإىل اأنه على النقي�ص التام من هذا الواقع، يتقا�ضى 
 200$ بني  احلوثيون  عليها  ي�ضيطر  التي  املناطق  يف  املقاتلني  معظم 

و$300 يف نهاية ال�ضهر مع القليل من التاأخري، وفق مقاتلني حوثيني.
لل�ضحيفة  الإجابة  رف�ص  ع�ضريي،  اأحمد  »التحالف«،  با�ضم  املتحدث 
اأعطى  »التحالف«  اأن  موؤكدًا  اليمنية،  القوات  �ضكوى  ب�ضاأن  الأمريكية 
التمويل املطلوب للحكومة اليمنية. واأ�ضاف ع�ضريي اأن »توزيع الأعمال 
هذا  على  اليمنيني  امل�ضوؤولني  من  الكثري  يوافق  مل  فيما  �ضاأننا«،  لي�ص 
القول، وفق التقرير، موؤكدين اأن لديهم م�ضكلة يف احل�ضول على الأموال 
من الأ�ضا�ص.  وفيما تذّكر ال�ضحيفة الأمريكية باأن ال�ضعودية ل تزال 
العامل  هذا  اليمنيون  يتجاهل  النفط،  اأ�ضعار  يف  النخفا�ص  تعاين 

مف�ضرين تاأخر الدفع باأنه »ا�ضتغالل«.

 ل�����ه�����ذه االأ�������ش������ب������اب..
طعامكم يف  اخل���ل  اإ���ش��ت��خ��دم��وا 
�ضالدمان  فريدريك  الفرن�ضي  والأع�ضاب  املخ  طبيب  ين�ضح   
اخل�ضروات  من  نتناولها  التي  الأطعمة  على  خل  معلقة  بو�ضع 
والن�ضويات، حيث اأنه غني مب�ضادات الأك�ضدة، ما يجعله غذاء 

م�ضادًا ل�ضيخوخة املخ اإىل جانب حم�ضيته.
الطعام  تفريغ  بطئ  على  يعمل  »اخلل  اأن  اإىل  �ضالدمان  واأ�ضار 
ويقلِّل  املرتفعة،  احللونة  ن�ضبة  تخفي�ص  ي�ضاهم  ما  املعدة،  من 
باخلاليا  ال�ضار  والكول�ضرتول  الثالثية  الدهون  اإنتاج  من 
اأخذ  هو  اخلل،  ا�ضتخدام  طرق  »اأف�ضل  اأن  مو�ضحا  الع�ضبية«، 

معلقة طعام وو�ضعها على الأطعمة«.



عن  العلماء  ك�ضف  للطبيعة  حتد  يف 
ت�ضري  موؤخرا،  اأجروها  �ضادمة  جتارب 
لالأطفال  الرجال  اإجنــاب  امكانية  اإىل 

من دون احلاجة اإىل الن�ضاء.
احلــيــوانــات  اأن  ــات  الــدرا�ــض وتظهر 
املنوية وخاليا اجللد، اأو اأي نوع اآخر من 
اخلاليا غري املاأخوذة من البوي�ضات، هي 
العلماء لإجراء عملية  كل ما يحتاجه 

التخ�ضيب وتكوين الأجنة.
على  اأجريت  جتارب  اإىل  وا�ضتنادا   
اأجنة  اإنتاج  من  العلماء  متكن  الفئران، 
التخ�ضيب  عملية  عــن  بعيدا  �ضليمة 
تلقيح  على  تعتمد  الــتــي  الطبيعية، 

البوي�ضة باحليوان املنوي.
التجارب  العلماء من خالل  وتو�ضل   
اخلاليا  ان�ضهار  اإمكانية  اإىل  الأولية 
اأن�ضجة اأخرى  اأي  اأو  العادية من اجللد 
من  اأجنة  لإنتاج  املنوية  احليوانات  مع 

دون احلاجة اإىل خاليا البوي�ضات.
 Dr/بريي تــوين  الــدكــتــور  وقـــال   
بــاث/ جامعة  مــن   Tony Perry
النتائج  اأن  الدرا�ضة  قاد  الذي   Path
التي مت التو�ضل اإليها تتحدى الطبيعة، 

التي تقول باأنه ل ميكن التكاثر اإل عن 
باحليوانات  البوي�ضة  تخ�ضيب  طريق 

املنوية.
التي  الرئي�ضية  العقبات  اإن  واأ�ضاف   
املمكن  من  الإجنـــاب  دون  حتــول  كانت 
اأ�ضبح  اأن  بــعــد  الآن،  عليها  التغلب 
البوي�ضات  خــاليــا  دون  مــن  الإجنــــاب 

»ممكنا« من الناحية التقنية.
اأجريت  التي  الأولية  التجارب  ويف   
البحث  فريق  ا�ضتطاع  الــفــئــران  على 
ا�ضم  عليها  اأطــلــق  اأجــنــة  �ضبه  تكوين 
دون  ــن  م  »parthenogenote  «
حــيــوانــات مــنــويــة، عــن طــريــق خــداع 

البوي�ضة بوا�ضطة مواد كيمائية )بدل 
�ضبه  ت�ضبح  كي  املنوية(  احليوانات  من 
بعد  ماتت  الأجنة  هذه  اأن  اإل  جنني، 
هذه  بحقن  بعدها  العلماء  فقام  فرتة، 
لتحويلها  املنوية  باحليوانات  الأجنة 

اإىل اأجنة �ضليمة �ضحيا.
فاأرا   30 ولدة  جناح  ن�ضبة  وكانت   
العلماء  ويعتقد   ،24% الطريقة  بهذه 
يعزز  ــا  مم ــدة،  ــي ج الن�ضبة  هـــذه  اأن 
عملية  حتقيق  على  القدرة  احتمالية 
الإخ�ضاب دون احلاجة اإىل البوي�ضات، 
داخــل  املنوية  احلــيــوانــات  حقن  عند 

اخلاليا العادية.

اأن  التجارب الأولية  اأو�ضحت   حيث 
حتمل   »parthenogenote« اأجنة 
واإذا  اجللد،  خاليا  مع  م�ضرتكة  قوا�ضم 
بلغت ن�ضبة النجاح مع هذا النوع 24%، 
فـــاإن حقن احلــيــوانــات املــنــويــة داخــل 
النتائج  يحقق  اأن  ميكن  اجللد  خاليا 
ميّكن  ــد  ق ـــذي  ال الأمــــر  وهـــو  نف�ضها، 
البوي�ضات  عن  ال�ضتغناء  من  العلماء 

لحقا لإنتاج الأجنة الب�ضرية.
يف  امل�ضتخدمة  التقنية  اأن  ويعتقد   
للن�ضاء  ت�ضمح  اأن  ميكن  الدرا�ضة  هذه 
عن  الــنــاجت  العقم  مــن  يعانني  الــالتــي 
العالج  اأو  لل�ضرطان  امل�ضادة  العقاقري 

الإ�ضعاعي باأن يكون لديهن اأطفال.
 اإذ كان الأطباء �ضابقا يعتمدون على 
لعالج  اخل�ضوع  قبل  البوي�ضات  جتميد 
البوي�ضات  هــذه  واإخــ�ــضــاب  ال�ضرطان 
التلقيح  عـــيـــادات  يف  لحـــق  وقـــت  يف 
احلديثة  التجارب  لكن  ال�ضطناعي، 
حال  يف  حتى  ــاب  الإجن اإمكانية  تعزز 
لعدم  نظرا  لــالأبــد،  البوي�ضات  فقدان 

احلاجة اإليها عند اإنتاج الأجنة.
 امل�ضدر: »دايلي ميل«

www .ghorbanews .com

24FRIDAY , SEPTEMBER 23 . 2016   / Vol . 6 - Issue 246

www .ghorbanews .com

25 �شوؤون ا�شالمية FRIDAY , SEPTEMBER 23 . 2016   / Vol . 6 - Issue 246تكنولوجيا

م�شلمو بريطانيا ي�شتقطبون االنتباه
ت�ضاعف عدد امل�ضلمني يف بريطانيا حوايل 90 مرة خالل �ضتة عقود، 
ح�ضب ما ذكرته برقية دبلوما�ضية �ضادرة من �ضفارة الوليات املتحدة يف 
2009، و�ضربها  الثاين  يناير/كانون  �ضهر  لندن يف  الربيطانية  العا�ضمة 

موقع ويكيليك�ص املنا�ضر ل�ضفافية املعلومات.
اململكة  مل�ضلمي  ال�ضكانية  “الرتكيبة  التي حتمل عنوان  الربقية   كتب 
ال�ضفري  عليها  و�ضادق  ميلز،  ريك  ال�ضفارة  يف  ال�ضيا�ضي  املتحدة” القن�ضل 

الأمريكي يف لندن -وقت كتابة الربقية- روبرت تاتل.
 تقول الربقية اإن عدد �ضكان م�ضلمي بريطانيا يف تعداد 2001 اأظهر 
اأقل من  اأن كانوا  1.6 مليون ن�ضمة بعد  اأن عدد م�ضلمي البالد ارتفع اإىل 
22 األف ن�ضمة يف تعداد 1951. اإل اأن وزيرة الداخلية الربيطانية وقت 
اأبريل/ يف  بالدها  يف  امل�ضلمني  عدد  قدرت  �ضميث  جاكي  الربقية  كتابة 
ني�ضان 2008 مبليوين ن�ضمة، اأي اأن العدد ازداد بحوايل 400 األف ن�ضمة 

خالل �ضبع �ضنوات.
 1951 بني  الفا�ضلة  �ضنة  اخلم�ضني  اأن  الربقية،  ح�ضب  يعني  وذلك   
و2001 تظهر زيادة �ضنوية باأعداد امل�ضلمني قدرها 31 األفا و500 ن�ضمة 
وت�ضريح   2001 تعداد  بني  تف�ضل  التي  ال�ضنوات  ال�ضبع  بينما  عام،  كل 
الوزيرة �ضميث 2008 تظهر زيادة �ضنوية مقدارها 57 األف ن�ضمة �ضنويا، 
ال�ضكان  %3.3 من عدد  امل�ضلمني يف بريطانيا  ال�ضكان  ن�ضبة  حتى و�ضلت 

الإجمايل.
امل�ضلمة  اجلالية  منو  يف  انخفا�ص  اإىل  النظر  تلفت  الربقية  لكن   
الربيطانية رغم الزيادات التي تظهرها التعدادات ال�ضكانية، حيث تقول 
اإن ن�ضبة امل�ضلمني يف بريطانيا 1961 كانت �ضعفْي ون�ضف �ضعف عددهم 
1951، وبني 1961 و 1971 حققت اجلالية امل�ضلمة منوا ملحوظا حيث 
ت�ضاعف عددها خم�ص مرات، ولكن بعد ذلك بداأت ن�ضبة النمو يف الرتاجع 

نتيجة اإلغاء الهجرة املفتوحة اإىل بريطانيا من دول الكومونولث.
يف 1981 ازدادت ن�ضبة امل�ضلمني الربيطانيني مبقدار 2.4 فقط مقارنة 
اأما يف   .1981 1.7 فقط عن  1991 كانت الزيادة بن�ضبة  بـ1971، ويف 

تعداد 2001 فقد كانت الزيادة بن�ضبة 1.6 عن 1991.
 وت�ضري الربقية اإىل اأن توقعات اخلرباء تقول اإن عدد م�ضلمي بريطانيا 
الدميوغرايف  التقييم  ي�ضبح  وبذلك   ،2011 ن�ضمة  مليون   2.2 �ضي�ضبح 
ت�ضهد  النمو  ن�ضبة  ولكن  م�ضتمر،  منو  يف  اجلالية  اأن  هو  بريطانيا  مل�ضلمي 

انخفا�ضا م�ضتمرا.
منح  نظام  على  فر�ضت  التي  اجلــديــدة  القيود  اأن  الربقية  وتذكر   
اجلالية  منو  ن�ضبة  خف�ص  يف  ت�ضاهم  قد   2008 الربيطاين  التاأ�ضريات 

امل�ضلمة يف بريطانيا.

�شام�شونغ يف ورطة جديدة ب�شبب غاالك�شي نوت 7

اأمريكي يف ولية فلوريدا دعوى ق�ضائية على �ضركة �ضام�ضوجن   رفع رجل 
قائال اإن هاتفه من نوع غالك�ضي نوت 7 انفجر بينما كان يف جيب بنطاله.

وت�ضبب، وفق ما نقلت رويرتز، بحرق من الدرجة الثانية يف فخذه وحرق 
اآخر يف اإبهامه بينما كان يحاول التخل�ص من الهاتف.

 9 يف  انفجر  هاتفه  اإن  قــال  �ضرتوبيل،  جوناثان  يدعى  الــذي  الــرجــل،   
�ضام�ضوجن  اأعلنته  الــذي  الر�ضمي  غري  ال�ضحب  من  اأ�ضبوع  بعد  اأي  �ضبتمرب، 
لهواتف غالك�ضي نوت 7، وقبل اأ�ضبوع من �ضحب ال�ضركة لأجهزتها وا�ضتبدال 

الأجهزة املوجودة لدى امل�ضتخدمني.
 ويطالب �ضرتوبيل يف دعواه الق�ضائية بكلفة الأدوية والآلم التي يتحملها 

وكذلك اخل�ضائر التي ترتبت عن غيابه عن العمل ح�ضبما ذكرت رويرتز.
 7 نوت  غالك�ضي  هواتف  حالت  عدد  و�ضل  املا�ضي  الأ�ضبوع  نهاية  ومع   
املنفجرة اإىل 92، بينها 26 اأ�ضفرت عن حروق و55 حالة ت�ضبب يف خ�ضائر 

باملمتلكات.

 هل �شت�شل
Super Mario Run اآندرويد؟ اإىل 

من�ضة  اإىل  ت�ضل  لن  اللعبة  »هــذه  اأن   ،NintendoK �ضركة  ك�ضفت 
 ،iOS اأندرويد حتى العام املقبل«، يف حني اأنها اأعلنت عن و�ضولها اإىل من�ضة

بحلول مو�ضم الأعياد اأواخر هذا العام.
واأعلن الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة Nintendo ال�ضيد �ضيغريو مياموتو يف 
حديث ملوقع IGN، باأن لعبة »Super Mario Run« لن ت�ضل اإىل من�ضة 

»اآندرويد« هذا العام.
هذه  اإ�ضدار  اختارت   Nintendo �ضركة  اأن  مياموتو  اأو�ضح  ذلك،  اإىل   
اللعبة على من�ضة iOS ب�ضبب ال�ضتقرار الكبري الذي تتميز به من�ضة »اآبل«.

اخلراء يحذرون من �شماعات اآبل اجلديدة
مع  بالتزامن  للماء  واملقاومة  الأنيقة   »AirPods« �ضماعتها  اآبل  اأطلقت   
اإ�ضدارها الر�ضمي لهاتف اآيفون 7، ورغم ما ت�ضمنته من مميزات اإل اأن ذلك مل 

مينع اخلرباء من التحذير من خماطرها ال�ضحية.
لتاأثريها  نظرا  اجلديدة  ال�ضماعات  من  العامة  ال�ضحة  خرباء  حذر  فقد   
عن  البلوتوث  بتقنية  ال�ضماعات  تعمل  حيث  امل�ضتخدم،  �ضحة  على  املدمر 
طريق اإر�ضال موجات ل�ضلكية منخف�ضة احلدة اإىل الأذن، واأظهرت الأبحاث 
اأنه مبرور الوقت فاإن ارتداء »AirPods« املتوا�ضل ميكن اأن يوؤثر على حاجز 

الدم يف الدماغ وهو اأمر �ضروري حلفظ املخ من ال�ضموم الكيميائية.
جامعة  فى  العامة  ال�ضحة  اأ�ضتاذ  مو�ضكوفيتز،  جويل  الدكتور  وقــال   
املخ  جانب  اإىل  اجلهاز  هذا  فو�ضع  هنا،  بالنار  نلعب  »نحن  بربكلي  كاليفورنيا 
ب�ضفة م�ضتمرة يوؤثر عليه، حيث يقوم بعمل فتحة يف حاجز الدم املوجود يف 

الدماغ، وهو اأمر �ضديد اخلطورة قد يوؤدى للوفاة �ضريعا.
لها  التابعني  الت�ضويق  ومديري  اآبــل  »مهند�ضي  اإن  مو�ضكوفيتز  واأ�ضاف   
الال�ضكلية  املوجات  انبعاثات  لكن  البلوتوث،  تقنية  ا�ضتخدام  على  ي�ضرون 
منها  حذر  التي  امليكرويف  ا�ضعاع  انبعاثات  من  �ضررا  اأكرث  احلد  منخف�ضة 

العديد من الباحثني من خالل درا�ضات كثرية«.
 واأ�ضار الباحثون اإىل اأنه »على الرغم من اأننا ل نعرف املخاطر على املدى 
اأكرث  و�ضائل  با�ضتخدام  نن�ضح  لكننا  البلوتوث،  اأجهزة  ا�ضتخدام  من  الطويل 
اأمنا مثل احلديث عرب الهاتف مبا�ضرة اأو ال�ضماعات التقليدية ذات الأ�ضالك«.

ظهور  اأن  اإىل  احلديثة  الــدرا�ــضــات  ــدى  اإح ت�ضري   
الهائل  ا�ضطدامها  عن  نتج  رمبا  الأر�ــص  على  احلياة 

بكوكب اآخر قبل 4.4 مليار عام.
الكوكبي  اأن هذا ال�ضطدام  الباحثون  يعتقد  فيما 
باإمكانه تف�ضري وجود الكربون، وهو العن�ضر ال�ضروري 
يف  �ضواء  الكوكب  على  املعتمدة  احلياة  اأ�ضكال  لوجود 
باطن الأر�ص وعلى �ضطحها، ُمقدمًا حل للغز التطوري 

القائم منذ اأمد بعيد.
 اإذ كانت الأر�ص �ضديدة احلرارة عند بدء تكوينها 
من  جعل  الـــذي  الــهــائــل  الــربكــاين  الن�ضاط  ب�ضبب 
درا�ضات  ترى  بينما  من�ضهرة،  �ضخمة  كتلة  الكوكب 
بفر�ص  اأنــه   Science Alert موقع  نقلها  واأبحاث 
وجود الكربون على الكوكب وقتها لختفى خالل هذه 
الفرتة امل�ضتعرة ب�ضبب ارتفاع درجات احلرارة، وكانت 
تلك هي اإحدى امل�ضكالت التي تقف اأمام تف�ضري كيفية 

تطور احلياة على الأر�ص حينها.
رايــ�ــص  جــامــعــة  يف  اجلــيــولــوجــيــا  عــلــمــاء  اأن  اإل   
اقرتحوا فر�ضية جديدة حول الكيفية التي متكن بها 
الكربون، ومن ثم نحن الب�ضر من تخطي تلك الفرتة، 
جملة  يف  ن�ضرت  التي  الدرا�ضات  نتائج  بح�ضب  وذلك 

العلمية.  Nature Geoscience
الناجتة عن  الباردة  اأن درجات احلرارة  اإذ يرون   
بعد  ُوجد   - بعطارد  �ضبيه  غام�ص  بكوكب  ال�ضطدام 
على  قــادًرا  الأر�ــص  كوكب  جعلت   - قبلها  ل  الأر�ــص 
الكربون،  من  الغام�ص  الكوكب  هذا  حمولة  امت�ضا�ص 
على  احلياة  لتطور  ال�ضروري  الكربون  على  م�ضتحوذًا 

�ضطح الكوكب م�ضتقباًل.
وجــود  كيفية  تف�ضر  ل  الفر�ضية  ــذه  ه اأن  اإل   
الأر�ـــص  بــدايــات  بعد  الأر�ـــص  �ضطح  على  الــكــربــون 
املن�ضهرة فقط، بل تف�ضر اأي�ضًا عدم اندماجه مع نواة 

الأر�ص، وهو ما مل يكن لي�ضمح للحياة بالتطور اأي�ضًا.
 وهنا يقول عامل اجليولوجيا راجديب دا�ضجوبتا: 
»يتمثل التحدي يف �ضرح اأ�ضل العنا�ضر املتطايرة مثل 
الأر�ــص،  نــواة  مع  وتندمج  تن�ضهر  مل  التي  الكربون 
مل  لــو  »حتى  وي�ضيف:  كوكبنا«،  �ضطح  على  وبقت 
يتبخر الكربون يف الف�ضاء اأثناء ان�ضهار الأر�ص، كان 
ال�ضبائك  اإن  اإذ  للكوكب،  املعدنية  النواة  يف  �ضينتهي 
الغنية باحلديد لديها قابلية قوية جلذب الكربون«.

لالأر�ص  احلياة  وهب  الــذي  الكربون  قــدوم  فكرة   
»اإذ  دا�ضجوبتا:  فيقول  جديدة،  لي�ضت  اآخر  مكان  من 
املوجودة  الكيميائية  العنا�ضر  اأن  فر�ضية  اقرتحت 
يف  ن�ضاأت  التكوين  املــتــاأخــرة  اخلارجية  الق�ضرة  يف 
عرب  كوكبنا  اإىل  و�ضلت  ورمبا  الف�ضاء،  يف  اآخر  مكان 

النيازك«.
 بينما ي�ضرح عامل اجليولوجيا الكيميائية ال�ضابق 
الأكادميية  والــعــامل احلــايل يف  يــوان يل،  رايــ�ــص،  يف 
ــواد  امل اإ�ــضــافــة  فــكــرة  »ا�ضتهرت  للعلوم:  ال�ضينية 
والهيدروجني،  والنيرتوجني  الكربون  مثل  املتطايرة، 

اإىل الأر�ص بعدما ت�ضكلت نواتها«.
 وتابع: »كل تلك العنا�ضر التي �ضقطت على الأر�ص 

مليون   100 على  يزيد  ما  قبل  واملذنبات  النيازك  من 
اأن  باإمكانها  كــان  ال�ضم�ضي،  النظام  ت�ضكل  بعد  عــام 
الربكانية  احلمم  ملحيط  ال�ضديدة  احلـــرارة  جتنب 
ذلك  حتى  ــص  الأر� غطى  الــذي  )ال�ضهارة(  الذائبة 
الوقت، لكن بينما بدت فر�ضية ق�ضرة الأر�ص املتاأخرة 
معقولة، اإل اأن لها بع�ص اأوجه الق�ضور، مثل ف�ضلها يف 
ا�ضطدام  حوادث  بها  ا�ضتطاعت  التي  الكيفية  تف�ضري 
من  العدد  هذا  اإنتاج  واملتفرقة  الع�ضوائية  النيازك 
الأر�ــص،  �ضطح  عرب  الكربون  مثل  املتنوعة  العنا�ضر 

الذي ميثل ثلثي كتلة الكوكب«.
 اإذ يقول يل: »امل�ضكلة يف هذه الفكرة هي اأنه على 
العنا�ضر،  هذه  من  العديد  لوفرة  تف�ضريها  من  الرغم 
اإل اأنه ما من نيازك معروفة باإمكانها اإنتاج هذا الن�ضبة 
من العنا�ضر املتطايرة يف جزء ال�ضيليكات يف كوكبنا«.

ال�ضغط  ــارب  جت مــن  العديد  الباحثون  واأجـــرى   
با�ضتخدام  املخترب  يف  املرتفعة  ـــرارة  واحل املرتفع 
واأنــواع  الظروف  اأي  لكت�ضاف  هيدروليكية،  معدات 
العنا�ضر  ن�ضبة  اإىل  تـــوؤدي  قــد  الكيميائية  املـــواد 

املوجودة على �ضطح الأر�ص.
البتعاد  علينا  اأن  »اأعتقدنا  دا�ضجوبتا:  وقــال   
والكربون  احلديد  من  املركبة  التقليدية  النواة  عن 
الغنية  ال�ضبائك  ا�ضتك�ضاف  يف  بداأنا  لــذا  والنيكل، 
بــالــكــربيــت وبــاحلــديــد، وهـــو مــا يــعــود جــزئــيــًا اإىل 
العتقاد باأن نواة املريخ مليئة بالكربيت، بينما متتلئ 

نواة عطارد بال�ضليكون ب�ضكل ن�ضبي«.
ال�ضطدام  وقوع  حالة  يف  اأنه  الفريق  وجد  وقد   
للكربون  ميكن  اآخـــر،  وج�ضم  الأر�ـــص  بــني  املُفرت�ص 
داخل  اإىل  مُيَت�ص  اأن  دون  الأر�ـــص،  و�ضاح  يف  البقاء 
على  الآخــر  اجل�ضم  احتوى  اإذا  احلديدية،  نواتها 

يف  الكربيت،  اأو  بال�ضيليكون  غنية  حديدية،  �ضبائك 
نواته.

تف�ضر  التي  الت�ضورات  »اأحــد  دا�ضجوبتا:  ويقول   
هي  الكربون  ووفـــرة  الكربيت  اإىل  الكربون  ن�ضبة 
كانت  بعطارد،  �ضبيه  جنيني  بكوكب  الأر�ص  ا�ضطدام 
نواته الغنية بال�ضيليكون قد ت�ضكلت بالفعل، متمكنًة 
اجل�ضم،  �ضخامة  ب�ضبب  واأنــه  عليه،  ال�ضتحواذ  من 
ميكن للديناميكا اأن تت�ضبب يف اجتاه نواة هذا الكوكب 
املليء  الو�ضاح  وامــتــزاج  كوكبنا،  نــواة  اإىل  مبا�ضرة 

بالكربون مع و�ضاح الأر�ص«.
الكيميائية  البنية  تف�ضري  ميكن  ــرى،  اأخ بعبارة   
اإذا  احلياة  بظهور  �ضمحت  والتي  الأر�ــص  جليولوجيا 
قلنا اإن كوكبنا قد »التهم« كوكب اأ�ضغر، �ضبيه بعطارد 
قبل مليارات ال�ضنني، اإنها فر�ضية مذهلة، وما من �ضك 
اأنها �ضتتلقى قدرًا من التمحي�ص من العلماء الآخرين.

باأنه  الباحثون  يعرتف  بــدروهــم،  يتعلق  وفيما   
باقي  اأ�ضول  لكت�ضاف  العمل  من  الكثري  اأمامهم  مازال 
بحثهم  اإن  اإذ  بينها،  والتوفيق  املتطايرة  العنا�ضر 
هذه  اأن  اإل  الآن،  حتى  والكربيت  الكربون  حول  دار 
الأفكار قد ت�ضاعدنا اأي�ضًا على فهم �ضبب ندرة احلياة 

على الكواكب الأخرى.
 فقد ل يتعلق الأمر فقط باملو�ضع ال�ضحيح للكوكب 
ومنا�ضبة درجة حرارته لدعم احلياة، بل رمبا يحتاج 
يف  ع�ضوائي  ا�ضطدام  يف  املمثلة  امل�ضاعدة  من  للمزيد 
ببدء  ت�ضمح  التي  املكونات  بع�ص  لإ�ضافة  الف�ضاء، 

التفاعل. »هافينغتون بو�ضت عربي »

ن�شاء دون  من  االأطفال  الإجناب  يتو�شلون  العلماء  �شادم..  اكت�شاف 

ه���ك���ذا ُي��ف�����ش��ر ع��ل��م��اء ن�������ش���اأة احل���ي���اة ع��ل��ى االأر�������س!

غربة نيوز - احمد مراد
رجل  عن  بحثها  عملية  نيويورك  �ضرطة  توا�ضل 
مانهاتن،  مبقاطعة  م�ضلمة  بريطانية  اإحراق  حاول 
فى حادث زاد من خماوف امل�ضلمني الأمريكيني، و�ضط 
بعد  خا�ضة  البالد.  فى  لها  يتعر�ضون  كثرية  �ضغوط 
اخلطابات ال�ضيا�ضية التي ت�ضتهدفهم من قبل مر�ضح 

احلزب اجلمهوري .
بالفنيو  للمالب�ص  متجر  اأمــام  العتداء،  وقع  و 
اخلام�ص بو�ضط مانهاتن، فى حني ذكرت الربيطانية 
وهي طيبية ا�ضنان من غال�ضكو يف ا�ضكتلندا.تبلغ من 
�ضعرت  عندما  ت�ضري  كانت  اإنها   ”  : عاًما،   35 العمر 

فجاأة باحرتاق ِكم قمي�ضها “،
نيويورك   �ضرطة  نيويورك  �ضرطة  رواية  وح�ضب 
اأنه يف ال�ضبت 10 �ضبتمرب، 2016 يف التا�ضعة م�ضاءا 
موؤ�ض�ضة  اأمــام  اعتداء  عن  بالغ  تلقت   ، دقيقتني  ال 
اخلام�ضة  اجلــادة   693 يف  يقع  )فالنتينو(  جتارية 
وهي  ال�ضحية،  املخفر.  �ضمال  و�ضط  حــدود  �ضمن 
اأبلغت ال�ضرطة التي  35 عاما،  امراأة تبلغ من العمر 
كانت مت�ضي على الر�ضيف عندما �ضعرت ب�ضيء دافئ 
يحرتق،  قمي�ضها  كم  و�ضاهدت  الأي�ضر  ذراعها  على 
يده.  يف  ولعة  يحمل  بجانبها  يقف  رجل  ولحظت 
ال�ضري  على  معروف  غري  ذكــر  وهــو  املهاجم  �ضرع  ثم 
�ضرقا على �ضارع �ضرق 54. رف�ضت ال�ضحية الرعاية 
الكراهية  جرائم  فرقة  احلــادث.  موقع  يف  الطبية 
بالتحقيق يف احلادث. ل توجد  نيويورك  يف �ضرطة 

العتقالت والتحقيق ما زال جاريا.
اجلمهور  من  امل�ضاعدة  نيويورك  �ضرطة   وطالبت 
حتي  طليق  حر  زال  ما  الذي  املجرم  علي  القب�ص  يف 

كتابة تلك ال�ضطور 
يخ�ص  ما  يف  معلومات  لديه  �ضخ�ص  اأي  وطالبت 
ال�ضاخن  اخلط  علي  لالت�ضال  اأعاله  املذكور  احلادث 
 577-TIPS-800-1 يف  ــيــويــورك  ن لل�ضرطة 
 57-PISTA-888-1 الإ�ضبانية،  اأو   ))8477
ن�ضائح  تقدمي  اأي�ضا  للجمهور  ميكن   .))74782

يف  اجلرمية  موقع  اإىل  الدخول  ت�ضجيل  طريق  عن 
WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.
ن�ضائح  الن�ضية  الر�ضائل  طريق  عن  اأو   COM

.TIP577 ل274637 )جرائم( ثم اأدخل
 ووعدت ان تعامل جميع املكاملات ب�ضرية تامة.  

هذا ون�ضرت قناة فار�ص منهاتن علي �ضفحاتها علي 
اليوتيوب فيديو التقط من احد كامريات املراقبة يف 
ن�ضرته  قد  نيويورك  �ضرطة  وكانت  احلــادث  موقع 

اي�ضا ميكنكم م�ضاهدة الفيديو علي الرابط
ht tps ://www .youtube .com /

watch?v=2gT0dLd3B9U

الأمريكية  العالقات  ملجل�ص  نيويورك  فرع  واأعلن 
دعًما  ويوفر  ال�ضحية  مع  يتوا�ضل  انه  الإ�ضالمية، 
زينب  املجل�ص  با�ضم  املتحدثة  وقالت  لها،  قانونًيا 
�ضاودري “اإنه اإثبات جديد على اأن امل�ضلمني باتوا يف 
ال�ضيا�ضية  الأجواء  هذه  و�ضط  ح�ضا�ضية  اأكرث  و�ضع 

العدائية”.
وتابعت “حتى يف اأماكن كمدينة نيويورك، اإحدى 
يف  ارتفاًعا  ن�ضهد  تنوًعا،  الأمريكية  املناطق  اأكــرث 
قتل  املا�ضى،  اأغ�ضط�ص  يف  امل�ضلمني”.  �ضد  التع�ضب 
ال�ضارع قرب م�ضجد يف  بالر�ضا�ص يف  اإمام وم�ضاعده 

منطقة كوينز.

غربة نيوز - احمد مراد
الفطر(،  هوعيد  )والآخــر  امل�ضلمني  عند  العيدين  اأحد  هو  الأ�ضحى  عيد 
يوافق يوم 10 ذو احلجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، املوقف الذي يقف فيه 
احلجاج امل�ضلمون لتاأدية اأهم منا�ضك احلج، وينتهي يوم 13 ذو احلجة. يعترب 
بابنه  الت�ضحية  اأراد  عندما  ال�ضالم  عليه  اإبراهيم  لق�ضة  ذكرى  العيد  هذا 
اإ�ضماعيل تلبية لأمر اهلل لذلك يقوم امل�ضلمون بالتقرب اإىل اهلل يف هذا اليوم 
بالت�ضحية باأحد الأنعام )خروف، اأو بقرة، اأو اإبل( وتوزيع حلم الأ�ضحية على 

الأقارب والفقراء واأهل بيته، ومن هنا جاء ا�ضمه عيد الأ�ضحى.
ومدته �ضرعًا اأربعة اأيام على عك�ص عيد الفطر الذي مدته يوم واحد؛ فقد 
بُيّ �ضَلّى اهلُل عليِه و�ضَلَّم َقِدَم املدينَة و  روى اأبو داود والرتمذي يف �ضننه اأن الَنّ
ِبِهَما خرًيا  تعاىَل  اهلُل  اأبدَلكم  قْد  ر�ضول اهلل   »فقال  فيِهَما  يلعُبوَن  يوَماِن  َلُهْم 
َحى و اأي�ضا روى الرتمذي يف �ضننه »اأن ر�ضول اهلل.  ِمْنُهَما يوَم الفطِر ويوَم الأَ�ضْ
قال: »يوُم عرفَة ويوُم النحِر واأياُم الت�ضريِق عيدنا اأهَل الإ�ضالِم، وهّي اأياُم اأكٍل 
و�ضرٍب فمن هذا احلديث ي�ضتنتج اأن العيد يومان يوم للفطر ويوم لالأ�ضحى، لكن 
فاإن  ولهذا  اأيام،  اأربعة  مدته  في�ضبح  الثالثة،  الت�ضريق  اأيام  بالأ�ضحى  يلحق 
جمهور العلماء مينعون �ضيام هذه الأيام تطوعا اأو ق�ضاء اأو نذرا، ويرون بطالن 

ال�ضوم لو وقع يف هذه الأيام.عيد الأ�ضحي اأول العيد الكبري.
  وبالن�ضبة للم�ضلمني يف نيويورك فان عيد ال�ضحي هذا العام  �ضيكون ثاين 
اإجــازة  علي  امل�ضلمون  الطالب  فيه  يح�ضل  ا�ضالمي   عيد  وثالث  ا�ضحي  عيد 

ر�ضمية من مدار�ضهم ،
حيث �ضيتمكن امل�ضلمون يف مدينة نيويورك ) يقدر عددهم بحوايل مليون 
وماتئي الف م�ضلم ( من الأ�ضتمتاع بنتيجة ن�ضالهم ملدة تزيد عن الت�ضع �ضنوات 
للح�ضول علي ا�ضتحقاق اإجازة العيد واي�ضا يعد خطوة هامة  ملدينة نيويورك 

يف ن�ضالها من اأجل امل�ضاواة، .
هذا  عن  اأعلن  بالزيو،  دي  بيل  الدميقراطي  املدينة،  بلدية  رئي�ص  وكــان 

القرار يف مار�ص قبل املا�ضي  »لنعك�ص بذلك قوة مدينتنا وتنوعها«، كما قال.
لذلك �ضياأخذ 1.1 مليون تلميذ يف حوايل 1800 مدر�ضة يف نيويورك ايام 

اعياد امل�ضلمني الفطر الأ�ضحي  اإجازة  
العربي  املنطقة  من  وحتديدا  املا�ضي  قبل  مار�ص  يف  اأعلن  بالزيو  دي  وكان 
التعليمية احلكومية  امل�ضلمني علي اجندة الإدارة  ادارج اعياد  بالبرييدج عن 
بولية نيويورك واإ�ضافة يومني من العطل مبنا�ضبة اأعياد امل�ضلمني .  »تعهدنا 
مدينتنا  قــوة  بذلك  لنعك�ص  املدر�ضية،  الأعــيــاد  روزنــامــة  بتغيري  للعائالت 
وتنوعها. ومل تعد مئات اآلف العائالت امل�ضلمة م�ضطرة لالختيار بني احرتام 

اأيام الأعياد اأو اإر�ضال اأبنائهم اإىل املدر�ص .
هذا وقد بثت قناة فار�ص منهاتن مقطع لكلمة العمدة يف الرابع من مار�ص 
https://www.youtube. 2015 ميكنك م�ضاهدة العالن علي الرابط

com/watch?v=reawOHdO-vQ
 ويف ت�ضريح لوكالة »فران�ص بر�ص«، قالت ليندا �ضر�ضور، ع�ضو »الحتاد من 
»اإقرار هذا  اإن  اأولد،  امل�ضلمة يف املدار�ص« والأم لثالثة  اإجازات الأعياد  اأجل 

اليوم عطلة انت�ضار كبري«.
حي  يف  امل�ضلم«  جامايكا  »مركز  مدير  علي،  �ضم�ضي  الإمام  اأعلن  جهته،  ومن 
كوينز بنيويورك: »ب�ضفتي اإماما ورب عائلة، اأ�ضعر ب�ضعادة كبرية«. واأ�ضاف: 
ال�ضعور  على  امل�ضلمني  حمل  يف  �ضي�ضاهم  ال�ضيا�ضة  من  النوع  هذا  اأن  »اأعتقد 

بالنتماء«.
وكان الأهايل امل�ضلمون يواجهون م�ضكلة حتى الآن: »اإما اإبقاء اأولدهم يف 
املنزل، وهذا يعني حرمانهم من يوم درا�ضي، اأو اإر�ضالهم اىل املدر�ضة، وهذا يعني 

األ يحتفلوا بالعيد«.
وي�ضكل الأطفال امل�ضلمون اأقل بقليل من %10 من تالمذة املدار�ص الر�ضمية 
ال�ضلطات. ويعي�ص ما بني �ضبعة و10 ماليني م�ضلم يف  يف نيويورك، كما تقول 

الوليات املتحدة، منهم حوايل مليون يف نيويورك.
وليات  يف  املدار�ص  فبع�ص  ال�ضعيد،  هذا  على  �ضباقة  نيويورك  تعترب  ول 
الوليات  �ضرقي  �ضمال  يف  جميعها  ونــيــوجــريزي،  وما�ضا�ضو�ضت�ص  فريمونت 

املتحدة، تغلق اأبوابها يف الأعياد امل�ضلمة.
باأيام  يطالبون  نيويورك  يف  امل�ضلمة  اجلالية  قادة  كان  �ضنوات،  ب�ضع  ومنذ 
امل�ضلمة يف العتبار يف  اأخذ الأعياد  اأن ي�ضاهم  البع�ص يف  العطل هذه، وياأمل 

مكافحة اخلوف من الإ�ضالم.
ومن جهته، قال اإبراهيم هوبر، املتحدث با�ضم »جمل�ص العالقات الأمريكية-

الإ�ضالمية«، وهو اأكرب منظمة للدفاع عن احلقوق املدنية للم�ضلمني يف الوليات 
الوقت  يف  ياأتي  الأ�ضحى،  عيد  يف  للتالمذة  املمنوح  العطلة  يوم  اأن  املتحدة، 
املالئم«، يف هذا املناخ امل�ضحون بامل�ضاعر املعادية للم�ضلمني. واأ�ضاف اأنه »يبعث 

بر�ضالة اإيجابية جدا على �ضعيد الندماج«.
اأعياد  اعترب  اأجــل  من  الن�ضال  بــدء  كيف  هي  �ضغلتني  التي  الق�ضة  ا  ال 

امل�ضلمني اأجازة ر�ضمية.
ويف رحلتي للتعرف كانت البداية من عند الطالبة رواية اأحمد اأبو جميل 
12يناير  حيث وجدت الطالبة رواية ان عليها الذهاب يف يوم عيد ال�ضحي 

!!!!!! الولية  امتحان  لداء   2006
ابو  اأحمد  ال�ضيخ  والدها  راأٍ�ضهم  وعلي  امل�ضلمني  حفظية  اأثــار  الذي  الأمــر 

جميل مدير مركز ابن �ضينا الأ�ضالمي 
وح�ضب ال�ضيخ اأحمد اأبو جميل مت عمل موؤمتر كبري اأمام م�ضجد دار الدعوة 
باملنطقة العربية باأ�ضتوريا ومتت دعوة معظم القنوات الأمريكية ومت تغطيته 
ربل  ال�ضيد  املوؤمتر  ح�ضر  �ضي  بي  وال�ضي  تاميز  النيويورك  يف  جيد  ب�ضكل 
اأيام توافق عيد لالأقليات  اأمتحانات يف  اأنه ل يجوز عمل  اأكد  الذي  جاك�ضون 

،وطلب ال�ضيخ اأحمد اأبو جميل من العائالت امل�ضلمة ال يجعلوا اأبنائهم يذهبوا 
لالمتحان و�ضيقوم باعطائهم ت�ضاريح من امل�ضجد ليقدمموها لعادة المتحان 
اأبو جميل ومعها العديد  لبناءهم وعلي هذا ال�ضا�ص مل تذهب رواية اأحمد 
من ابناء امل�ضلمني ايل المتحان يف هذا الوقت ومت اعادة المتحان لهم يف وقت 

لحق .
اأعياد  العام   لتحالف  اأ�ضبح املن�ضق  ال�ضيد ه�ضام املليجي الذي  اأتي دور  ثم 
امل�ضلمني يف مدار�ص نيويورك اأن موافقة الإدارة الأمريكية باحل�ضول علي هذه 
العطلة هو اجنازا كبريا بالفعل مل�ضلمني اأمريكا ب�ضكل عام وهذا �ضيوؤتي ثماره 
خالل ال�ضنوات املقبلة . وال�ضيد ه�ضام املليجي هو الذي اأقرتاح تغيري التنكيك 
من جمرد الطلب من عدم حتديد اأوقات المتحان يف اأيام اعياد امل�ضلمني ايل 

الطلب باعتبار اعياد امل�ضلمني اأجازة ر�ضمية .
ال�ضابق  نيويورك  عمدة  حكم  من  وفرتتني  �ضنوات  ت�ضع  المــر  اأ�ضتغرق 

بلومربج الذي وعد امل�ضلمني اأكرث من مرة لكنه اأخل بوعده ،
تولت الق�ضية بعد ذلك اأكرث من مائة منظمة حقوقية بينهم كل املنظمات 
ال�ضالمية الكبرية كري وا�ضنا واكنا وغريهم ومت عقد مئات الجتماعات التي 
مل يغيب عنها جميعا ال�ضيد ه�ضام املليجي املن�ضق العام للهئية التي تكونت وكان 
بــالدارت  اخلا�ضة  الجندة  علي  امل�ضلمني  اأعياد  اإدراج  وهو  واحد  هدف  لها 
التعليمية بنيويورك وملدة ثالثني عام  كي ل يتكرر يوم  12 يناير 2006 مرة 

اأخري وقد كان لهم ما اأرادوا 
ففي حفل ح�ضره عمدة نيويورك دي بالزيو يف املنظقة العربية ببرييدج 
و�ضط ح�ضد من قيادات اجلالية الذين بذلوا جهد كبري للو�ضول لهذا اللحظة 
منهم علي �ضبيل املثال ل احل�ضر ال�ضيخ ممد الرب اأمام وخطيب م�ضجد م�ضعب 
املنت�ضر  ناجي  وال�ضيد  املليجي  وه�ضام  �ضيخي  بو  ممد   ( وال�ضيد  عمري  بن 
وال�ضيد  علي  فايزة  وال�ضتاذة  براج  فاين  مايكل  و  املنت�ضر  ديبي  والدكتورة 

ليندا �ضر�ضور من اجلمعية العربية المريكية (
فلهم منا ومن الجيال القادمة كل ال�ضكر .

���ش��رط��ة ن���ي���وي���ورك ت���وا����ش���ل ال��ب��ح��ث ع���ن ه��وي��ة 
����ش���اب ح������رق  م�����ش��ل��م��ة ب���ري���ط���ان���ي���ة مب��ن��ه��ات��ن

العيد اإج����ازة  علي  للح�شول  ب��ن��ي��وي��ورك  امل�شلمني  ن�شال  توثيق 



على  وينفري،  اأوبرا  ال�ضهرية،  الأمريكية  الإعالمية  تغلبت 
امللكية  حقوق  بانتهاك  تتهمها  ق�ضائية  دعــوى  يف  ا�ضتئناف 
)امتلك  باور”  يور  “اأون  عبارة  ل�ضتخدامها  جتارية  لعالمة 
التلفزيون  �ضا�ضات  ا�ضمها وعلى  التي حتمل  قوتك( يف جملتها 

ويف مواقع على الإنرتنت ومواقع للتوا�ضل الجتماعي.
اإن  الثانية مبحكمة ال�ضتئناف يف مانهاتن،  الدائرة  وقالت 
املدعية �ضيمون كيلي-براون "اأون يور باور كوميونيكي�ضنز" مل 
تثبت اأن ا�ضتخدام وينفري لعبارة “اأون يور باور” اأثار ت�ضو�ضًا 

لدى النا�ص.
ولذلك  مميزة”  عالمة  “لي�ضت  العبارة  اإن  املحكمة  وقالت 

تفتقر حلماية العالمات التجارية امل�ضتقلة.
كيلي-براون:  مامية  لورن�ص-كولرا�ص  باتري�ضيا  وقالت 
�ضابقة  اأحكام  بني  التوفيق  ميكنني  ل  لأنني  منده�ضة  “اأنا 

للمحكمة وبني هذا القرار.”
القانونية  اخلــيــارات  موكلتها  مــع  �ضتبحث  اأنــهــا  واأ�ــضــافــت 

املتاحة.
املحكمة  قا�ضي  اأ�ضدره  مماثاًل  حكمًا  اجلمعة  قرار  ويوؤيد 

اجلزئية يف مانهاتن بول كروتي يف مار�ص/ اآذار ٢0١5.
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مــداخــل  احـــد  عــنــد   – ب(  ف  )اأ  ـ  حــلــب 
رثة  بثياب  ندمي  ابو  يجل�ص  القدمية،  حلب 
احلانا  الناي  على  يعزف  الر�ضفة  احد  على 
حزينة تعك�ص �ضورة ا�ضواق اثرية كانت تعج 
مهجور  �ضبه  مكان  اىل  لتتحول  بالنا�ص  يوما 
الــركــام  بــني  ال�ضكان  مــن  القلة  فيه  يعي�ص 

وثقوب القذائف والر�ضا�ص.
املدينة  انق�ضمت  حلب،  مدينة  حال  وكما 
القدمية يف العام ٢0١٢ واثر معارك عنيفة، 
الف�ضائل  �ضيطرة  حتــت  واقــعــة  احــيــاء  بــني 
اجلي�ص  �ضيطرة  ــت  حت واخــــرى  املــعــار�ــضــة 

ال�ضوري.
جعلتها  مــعــارك  مــن  �ضنوات  ــع  ارب ــالل  وخ
حتولت  املتقاتلة،  الطــراف  بني  متا�ص  خط 
ع�ضكرية  ثكنة  اىل  الثرية  القدمية  حلب 
تبقى  من  زبائن  هم  اجلنود  بات  حتى  كبرية 
من خياطني وحالقني وجتار يف منطقة غادر 

غالبية �ضكانها.
�ضيطرة  حتت  الواقعة  بح�ضيتا  حــارة  يف 
يزال  ل  القدمية،  املدينة  يف  النظام  قــوات 
مواظبا  عاما(   45( مو�ضلي  زكريا  اخلياط 

على مهنته، ال ان الزبائن هم الذين تغريوا.
وهو  بر�ص،  فران�ص  لوكالة  مو�ضلي  ويقول 
الوحيد  اخلياط  “اأنا  ع�ضكريا،  قما�ضا  يق�ص 

يف حلب القدمية”.
وي�ضيف “كنت اعمل يف ال�ضابق يف �ضناعة 
وال�ضباب،  والن�ضاء  لالطفال  امللونة  القبعات 
القبعات  ب�ضناعة  متخ�ض�ضا  فبت  اليوم  اما 
برّمتها  ا�ضبحت  املنطقة  كــون  الع�ضكرية، 
منطقة عمليات ع�ضكرية وينت�ضر فيها اجلنود 

ال�ضوريون”.
من  يــاأتــون  اوفــيــاء  زبــائــن  “لدي  ويتابع 
من  حاليا  زبائني  معظم  ولكن  حلب،  داخــل 
اجلنود وال�ضباط، وا�ضبحت ماهرا يف �ضناعة 

القبعات الع�ضكرية”.
منزلهم،  مــغــادرة  وعائلته  زكــريــا  رفــ�ــص 
ويوؤكد  املخاطر،  برغم  البقاء  على  وا�ضروا 
كل  وهنا  عملي،  وهنا  مــنــزيل،  “هنا  زكــريــا 
املكان،  خطورة  برغم  اأخــرج  مل  ذكرياتي. 

ول�ضت نادما على قراري ابدا”.
ويف غرفة جماورة ملنزله، و�ضع زكريا بع�ص 
الحياء  من  بالقما�ص  ياأتي  اخلياطة،  اآلت 
بعد  القدمية  حلب  اىل  بها  ويعود  الغربية 
اخرى  ومناطق  الع�ضكرية  النقاط  اجتياز 
او  القذائف  ب�ضبب  ــان  اك باخلطورة  تت�ضم 

ب�ضبب ر�ضا�ص القنا�ضة.
العامل  مــدن  ــدم  اق مــن  واحـــدة  حلب  تعد 
ال  امليالد.  قبل  عام  اآلف  اربعة  اىل  وتعود 
ان املعارك التي �ضهدتها يف العام ٢0١٢ دمرت 
على  املــدرجــة  وا�ــضــواقــهــا  القدمية  املدينة 

لئحة اليوني�ضكو للرتاث العاملي.
وبات الركام يغلق الكثري من حارات املدينة 
بقناطرها  معتمة  بــدت  واخـــرى  الــقــدميــة، 
يف  املحال  بع�ص  واغلقت  املت�ضررة.  الثرية 
حتطمت  حني  يف  بالقفال  ال�ضيقة  احلــارات 
ــعــارك. اما  ــالت اخـــرى جـــراء امل ـــواب م اب

اجلدران فامتالأت بثقوب الر�ضا�ص.
-فنادق للنازحني-

حتديدا  التاريخي  املدينة  ب�ضوق  وحلقت 
واحلرائق،  املواجهات  نتيجة  فادحة  ا�ضرار 

العائدة  المــوي  اجلامع  مئذنة  حتولت  فيما 
اىل القرن احلادي ع�ضر اىل كومة من الركام.
وقرب القلعة الرثية، بدا �ضوق خان الوزير 
مدمرا  النظام  قــوات  �ضيطرة  حتت  الــواقــع 
بلبا�ص ع�ضكري  متاما وخاليا �ضوى من مقاتل 
يحمل بيده طفال وخلفه امراأة مي�ضيان �ضويا 

بني احلطام.
ويف منطقة باب الفرج عند مدخل املدينة 
 65( زكريا  ممد  احلــالق  اتخذ  القدمية، 
تك�ضر  كبرية  قهوة  من  ب�ضيطا  جــزءا  عاما( 

زجاجها بالكامل مكانا ملمار�ضة مهنته.
بامتياز،  �ضياحية  كانت  “املنطقة  ويقول 
زبائني جميعهم كانوا من ال�ضياح او ال�ضوريني 
من املحافظات الخرى، اما اليوم ومع حتولها 
اجلنود  من  زبائني  بات  ع�ضكرية  ثكنة  اىل 

وال�ضباط”.
فيها  يتواجد  التي  املنطقة  تعر�ضت  وطاملا 
ممد زكريا للق�ضف ال ان ذلك مل مينعه من 
موا�ضلة عمله الذي و�ضفه بـ”اجليد” ب�ضبب 

اجلنود.
وعلى مقربة من مل احلالقة، يقف يحيى 
اخل�ضار  من  ب�ضطة  امــام  �ضنة(   57( قطي�ص 
والفاكهة اقت�ضرت على البندورة والباذجنان 

والفلفل والبطيخ، وبع�ص البي�ص.
منا�ضبا  مكانا  البقعة  هذه  يف  قطي�ص  وجد 
ــن مــن الــنــازحــني  ــائ ــزب ـــذب ال لــتــجــارتــه جل

والع�ضكر على حد �ضواء.
ويقول، اثناء بيعه البي�ص لبع�ص اجلنود، 
“هناك الكثري من النازحني الذين جلاأوا اىل 
متدنية  اليجارات  ا�ضعار  لن  املنطقة  هذه 

جدا، كما يوجد فنادق فارغة متاما اتخذوها 
مكانا لهم”.

الع�ضكر  ا�ضبح  النازحني،  اىل  وبال�ضافة 
يحيى  زبائن  التما�ص  خطوط  يف  املنت�ضرون 

للتزود بحاجياتهم.
�ضورة باملجان-

يف حارة اخرى يف ال�ضوق القدمية، يجل�ص 
امل�ضور �ضركي�ص )66 عاما( على كر�ضي اأبي�ص 
ا�ضيب  بعدما  تنظيفه  اعاد  الذي  مّله  اأمام 

با�ضرار نتيجة انفجار قذيفة بقارورة غاز.
على  معتادا  “كنُت  بر�ص  لفران�ص  ويقول 
ملي  اىل  يدخلون  ال�ضياح  ع�ضرات  روؤيـــة 
اجلــنــود  ــوى  ــض � يــبــَق  الـــيـــوم، مل  امـــا   )…(
ولي�ص  علّي  لالطمئنان  يـــرتّددون  واملقاتلني 

للتقاط ال�ضور”.
مل يبق �ضركي�ص يف املدينة القدمية حفاظا 
على م�ضدر رزقه، بل لتعلقه مبكان ولد وكرب 

فيه.
ويروي “هذه المتار ال�ضغرية من املحل هي 
رزق،  ولي�ضت م�ضدر  بالن�ضبة يل  م�ضدر حياة 

ل اجني اموال ابدا من البقاء هنا”.
يعي�ص �ضركي�ص مع زوجته يف منزل جماور، 
ا�ضبوعيا  الأربعة  ابناوؤهما  عليهما  ويــرتّدد 

لتزويدهما باملال واحلاجيات.
من  اأخــرج  كي  كثريا  اأبنائي  “األّح  ويقول 
املدينة القدمية، لكّن لي�ص �ضهال اأن اأعتاد على 

مكان اآخر. ولدُت هنا، واأريد اأن اأموت هنا”.
يتمنى �ضركي�ص ان ياأتيه زبون واحد ي�ضاأله 
عن بطارية للكامريا مثال، وان اتى “�ضاعطيه 

ما يريده جمانا”.

عبدالكرمي املدي
واأحــزابــًا  و�ضعبًا  حكومة  اليمن  يف  ُكــّنــا 
باط  وال�ضُّ القبلية  الزعامات  وبع�ص  وعلماء 
والأحــجــام  الأوزان  ذوي  مــن  واجلــــرنالت 
من  بها  بــاأ�ــص  ل  جمموعة  ومعهم  الثقيلة، 
املثقفني وال�ضحفيني ن�ضعى دائما لك�ضب ر�ضا 
اأتباعها  من  اأنا�ص  اإن  ِقيل  ،حتى  ال�ضعودية 
املخل�ضني وممن قالوا ذات مّرة:) حلم اأكتافنا 
احلال  بهم  و�ضل  قد   ) ال�ضعودية  خري  من 
اأحيانًا للذهاب للو�ضوء قبل اأن يذكروا ا�ضمها 

اأوا�ضم ) مليكها (.
هذا  اإن   ، الإنــ�ــضــاف  بــاب  ومــن  العلم،  مــع 
ُيعتربر�ضاه  من  اإر�ضاء  وحب  الإلزامي  الــوّد 
التي  الغايات  وغاية  امل�ضتحيالت  م�ضتحيل 
و�ضائدًا،ومل  عري�ضًا  عنوانًا  كان   ، ُتدرك  لن 
يكن متوقفًا فقط، على ال�ضماء التي ت�ضّمها 
اأ�ضبه  هو  (،اإمنــا  اخلا�ضة  )اللجنة  ك�ضوفات 
غالبية  بــه  د  يتقيُّ �ضيا�ضي  بنهج  يــكــون  مــا 
العامة  امل�ضلحة  باب  من  تلقائيا،  اليمنيني 
واإبداء ُح�ضن النية جتاه �ضقيق ثري وخبري 
جدا يف زرع القالقل والفنت، والتفنن يف اإيذاء 
ا�ضتقرارهم و�ضراء الكوراث  الآخرين ون�ضف 
خــالل)  مــن  نخبهم  اأيـــدي  على  وزرعــهــا  لهم 
يف  املــخــابــرات  ومكتب   ) اخلــا�ــضــة  اللجنة 
الأ�ضاليب مبا  من  �ضنعاء وغريها  �ضفارتها يف 

فيها الرتغيب والرتهيب والغتيالت.
من  اإنهم  اليمنيني  عن  معروف  كــل..  على 
و�ضهامة،  وكرمًا  طيبة  الأر�ــص  �ضعوب  اأكــرث 
ولعلكم  الكراهية  لهم  ي�ضمر  مــن  مــع  حتى 
قبل  حتدثت  التي  الأخــبــار  هنا  تتذكرون 
مــارق  عــن   – منا�ضبة  غــري  ويف  �ــضــنــوات- 
مــزارع  يف  مينيني  ملواطنيني  متــت  جماعية 
جــانــب  ،اإىل  ـــزان  وجـــي والـــطـــائـــف  عــ�ــضــري 
ال�ضاحات  يف  منهم  الع�ضرات  و�ضلب  �ضنق 
واجلرائم  ـــداث  الأح من  العامة،وغريذلك 
الذين  ال�ضعب  هذا  اأبناء  بحق  ُترتكب  التي 
الظن  ،ُح�ضن  الدائم  باملبداأ  يقابلونها  ظلوا 

و�ضبط النف�ص ومراعاة م�ضاعر اجلاين .
يف  ُكــّنــا  اأنــنــا  ال�ضياق  هــذا  يف  اأتــذّكــر  كما 
الر�ضمية وكثري من احلزبية  الإعالم  و�ضائل 
ا�ضم  اأو  ال�ضعودية،  ا�ضم  نذكر  ،ل  والأهلية 
نا�ضف  هكذا  والأمــريالــفــالين  الفالين  امللك 

من  لهم  ونخرتع  نخلع  طللية  مقدمات  بدون 
حتمل  الــتــي  واملـــفـــردات  الأ�ــضــاطــري  خاللها 
التعظيم  مــن  بها  واألــقــاب  و�ــضــفــات  مــعــاين 
والتبجيل والإجالل ما يكفي ل�ضهر احلديد، 
احلديد  من  اخلامات  تلك  ،اأما  فقط  احلديد 
اإن كافة  الب�ضري فال، والدليل على ما نقوله 
ال�ضيا�ضات والنبطاحات التي قمنا بها ذهبت 
عن  عاجزًا   ) مين  اأبو   ( وبقي  الرياح  اأدراج 
وبناء  وّدهــم  وك�ضب  )الأ�ضقاء(  اأغــوار  �ضرب 
ج�ضور وعالقات ندية معهم تت�ضم بالدميومة 
والحــرتام  الثقة  على  ومبنية  وال�ضراكة 

املتبادل..
باأمثلة  ــك  ذل على  لكم  ن�ضرب  وتــعــالــوا 
الوقت  ،ففي  ال�ضاعة  حتى  ومعا�ضة  حقيقية 
واإن�ضانية  كــرامــة  فيه  ــهــان  ُت كــانــت  الـــذي 
الدول  وبقية  ال�ضعودية  يف  اليمني  املواطن 
فيها،ر�ضميًا  ي�ضتخدمون  الــتــي  اخلليجية 
و�ضعبيًا ،مفردات معينة خا�ضة مبن يحملون 
املــفــردات  ــذه  ه ـــّل  وُج  ، اليمنية  اجلن�ضية 
والتحقري  الكربياء  قوامي�ص  مــن  بالطبع، 
وحّنية  ُرقيا  واأكرثها  اأف�ضلها  ،لعل  والتهكم 
الأجنبي   (،  ) املعّفن  اليماين   (،) مين  اأبو   (
ذلك  كل  رغم   ،) ،)اخل�ضي�ص   ) )الزيدي   ،)
ياأتي  الــ�ــضــعــودي  اخلليجي/  ــن  ــواط امل كــان 
اأوراق  م�ضغ  اأولأجــل  لل�ضياحة،  لليمن،�ضواء 
القات ،اأوللزواج ال�ضياحي الذي حدث يف فرتة 
وكرم  ــرتام  واإح تقدير  بكل  وُيعامل  معينة، 
العامل،  اآخــريف  مكان  اأي  يف  نظريا  له  لجتد 
 ، لــالأذى  يتعّر�ص  ل  اأن  على  يحر�ص  اجلميع 
يحر�ضونه  والكل  معاملته،  اأحدهم  ي�ضيء  اأو 
 ، ويهتمون به ،ومن ميتلك مّنا الع�ضل البلدي 
النب البلدي ،ال�ضمن البلدي ،اخلروف البلدي 
العقيق   ، الــبــلــدي  الــزبــيــب  الــبــلــدي،  ــوز  ــل ،ال
لل�ضقيق  ُيعطيه  لكي  الآخــر  ُي�ضابق  اليمني 
اخلليجي،   / الإماراتي   / ال�ضعودي  وال�ضيف 
ول مُيكن اأن ياأخذ له مقاباًل ماليًا، اإمنا يقّدمه 
كرما منه وعن طيب خاطر،ول فرق عندنا يف 
درجة احلميمية وتقدير املواطن ال�ضعودي/
دبلوما�ضيا،اأو  زائــرا،اأو  كان  ،�ضواء  اخلليجي 
تقارير  اأوكاتب  العامة  للمخابرات  مندوبا 

وووو الخ ..
اإتفاقية  وفوق كل هذا وذاك وقعنا معهم 

ـــدود  حـــدوديـــة مت مبــوجــبــهــا تــر�ــضــيــم احل
التي  الطائفة  معاهدة  ــاااااي  ب ـــااااااااي  وب

جرت بيننا وبينهم يف العام ١9٣4مـ.
وكي اأقرب لكم ال�ضورة اأكرث، فعندما كان ، 
على �ضبيل املثال ، ُيهان مواطنونا و�ضعبنا ويتم 
مبزيد  نت�ضلح  وزعمائنا،  قياداتنا  اإغتيال 
الأ�ضقاء  على  ونغدق  ال�ضربواحلكمة،  من 
التي  الــكــّف  نقبل  و)  اجلــانــب  ولــني  باحلب 
على  جراحاتنا  تنا�ضي  ماولني   ، تغتالنا( 
الدوام،ويف منا�ضبات عديدة ُيبادر امل�ضمولون 
بعناية ورعاية ) اللجنة اخلا�ضة ( لجرتاح 
التربيرات من العدم من اأجل اإ�ضتمرار قافلة 
املحبة ونعيم ) الك�ضوفات ( اللعينة من جهة 
ومكائده،  ال�ضقيق  الغول  فعل  ردة  واإتقاء   ،
اإنه مل ولن يعمل  من جهة ثانية، رغم علمنا 
�ضيئا مل�ضلحتنا،ومع هذا ظلينا حري�ضني على 

الت�ضبيح بحمده بكرة وع�ضيا.
 – اليمنية  الــعــالقــات  اإر�ــضــيــف  ويحكي 
والأعــيــاد  باملنا�ضبات  ،املتعلق  ال�ضعودية 
رئي�ص  ـــان  ك ــي  ــت ال ــة،  ــي ــن ــوط وال الــديــنــيــة 
ونوابه  الربملان  ورئي�ص  الطيبة  جمهوريتنا 
القبائل  وم�ضائخ  ونوابه  احلكومة  ورئي�ص 
 – امللك   ( اململكة  لقيادات  يربقون  ونوابهم 
ــوزراء  ال جمل�ص  رئي�ص  ــواب  ون  ) العهد  ويل 
ولروؤ�ضاء  العا�ضر  وحتى  الأول  النائب  من 
واأمراء  املختلفة  امللكية والأمريية  الدواوين 
التي  والتربيكات  التهاين  املناطق،بربقيات 
ب�ضاعات  املنا�ضبات  حلول  قبل  ت�ضلهم  كانت 
م�ضيها  بعد  يــاأتــي  كــان  عليها  رّدهـــم  ،بينما 
اأيام، ومع ذلك مل ميثل  اأو عدة  باأ�ضبوع مثال 
مدعاة  اأويكون  م�ضكلة،  وغريه  هذاالتجاهل 
نحوها،واإن  و�ضيا�ضاتهم  النا�ص  م�ضاعر  لتغري 
ال�ضابق علي عبداهلل �ضالح من  الرئي�ص  كان 
بنف�ضيات  ومعرفة  ذكاء  اليمنيني  اأكــرثواأول 
يجب  كان  الذي  ال�ضعودي(  )ال�ضقيق  ونوايا 
اإن  ونظن  املحتومة،  وملواجهته  له  ال�ضتعداد 
له  وا�ضتعد  �ضالح  به  قــام  ما  هو  الأمــر  هــذا 

جيدا على عّدة اأ�ضعدة وم�ضتويات.
الإمــور  جرت  هكذا  القول:  اإىل  نخل�ص    
رمبا  التي  الأحــداث  اآلت  الأو�ضاع  هذه  واإىل 
واأ�ضحاب  اليمنيني  ال�ضيا�ضيني  من  عددا  اأن 
اأنف�ضهم  وهــيــاأوا  يتوقعونها  كانوا  التجارب 

يتوقعه  يكن  مل  ــذي  ال لكن  معها،  للتعاطي 
وجانب  جزء  يتعلق  اأن  ،هو  ت�ضورنا  يف  اأحد 
بال�ضراعات  اليمن  يف  ال�ضعودية  املعركة  من 
الفاعلني  الأمـــراء  بني  املحتدمة  الداخلية 
بع�ص  ي�ضّفون  الذين  ال�ضعودي  البيت  داخل 
متاما  ال�ضعيدة،  بــالد  يف  حاليا  ح�ضاباتهم 
مثلما ُت�ضّفي الريا�ص وطهران ح�ضاباتهما يف 
طريف  ومن  ولبنان..  واليمن  والعراق  �ضوريا 
حتديدا  النقطة  هذه  يف  اخلو�ص  عن  اأعتذر 
) ت�ضفية احل�ضابات ال�ضعودية – ال�ضعودية 

ــق  يف الــيــمــن(، واأث
الكثري  هــنــاك  اإن 
على  املراقبني  من 
ِعــلــم بــهــا، ومــن مل 
معرفتها  لهم  يت�ضن 
وتـــكـــويـــن �ـــضـــورة 

كفيلة  طبيعتها،فالأيام  وعــن  عنها  وافــيــة 
بك�ضف تفا�ضيلها كاملة واأح�ضبها لن تطول.

اأكتفي بهذا ..وكل عام واجلميع باألف خري 
وعافية.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

917 - 488-9650
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مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

عامل ديل
على من يجد بنف�سه 
�لكفاءة للعمل عليه 

�الت�سال مع غربة نيوز

ع�شكرية ثكنة  اىل  القدمية  حلب  ا�شواق  حولت  املعارك  من  �شنوات  اربع 

– ال�������ش���ع���ودي���ة(!  ح���ق���ائ���ق ق�����د ت����ك����ون �����ش����ادم����ة م�����ن اإر�����ش����ي����ف ال����ع����الق����ات )ال���ي���م���ن���ي���ة 

دنياهم ودنيانا 
احتارت الدنيا يف فهم العرب 
واملــ�ــضــلــمــني – فــمــن يــدخــل يف 
ـــالم مـــن غـــري الــنــاطــقــني  ـــض الإ�
ويقرا  اللغة  يتعلم  بالعربية 
القران ويتوقف عند الو�ضف ) 
كنتم خري امة اأخرجت للنا�ص ( 
وقد يكون هو على قناعة بذلك 
ومطلوب منه ان يوؤكد لالخرين 
ذلك ويجد نف�ضه غري قادر لنه 
اننا  عــن  ان�ضان  لى  حتــدث  لــو 
للنا�ص  اأخرجت  امة  خري  بحق 
من  البديهى  ال�ضوؤال  �ضيكون   –

امل�ضتمع ان يقول له ) باى امارة ( مبعنى اعطينى اى دليل ب�ضيط 
على �ضحة ما تقول حتى اقتنع او ليطمئن قلبى –ونعيد تكرار ما 
عرفناه او تعلمناه كيف ان العرب وامل�ضلمني كانت لهم ا�ضبقية يف 
الدنيا  بها  اأ�ضادت  ح�ضارة  �ضنعوا  قد  انهم  وكيف  املجالت  كافة 
الواقع  يعاي�ص  اأي�ضا  ي�ضمعنا هو  – لكن من  الكالم جميل  – وهذا 
التي عجزنا جميعا عن  امل�ضاهد  لهذه  تف�ضري  اى  ان يجد  ويحاول 
�ضور   – العــالم  و�ضائل  خالل  من  يوم  كل  تطالعنا  والتي  فهمها 
القتل والدما ر والتخريب الذى طال البالد والعباد – كيف ن�ضرح 
يعلمنا  الدين   – امة  خري  لزلنا  باننا  يقتنع  وجنعله  ل�ضاحبنا 
– هل الذين  بانه اذا التقى  م�ضلمان وتقاتال فان كالهما يف النار 
يتقاتلون ويكربون عند كل طلقة مدفع  او اإ�ضابة للهدف والذى هو 
يف الطرف الخر عربى وم�ضلم مل يتفقا معا على اى �ضيء ال انه 

من الواجب ان يبيد احدهما الخر .
ويعي�ص  وينتج  يعمل  اإيجابية  بامور  م�ضغول  حولنا  من  العامل 
يومه من اجل غده وي�ضعى بكل الطرق للبحث عن ال�ضعادة وتطوير 
من  –فالعامل  للمواطن  الرفاهية  حتقيق  اجل  املعي�ضةمن  ا�ضاليب 

حولنا يرق�ص ويغنى ونحن لزلنا نتقاتل .
لقد احتارت معنا ال�ضعوب والأمم يف ماولت جادة وم�ضتميته 
لن يحلوا هذه املع�ضلة والتي ا�ضتع�ضت على احلل – ال�ضراعات بني 
ال�ضقاء يف العامل العربى جعلت الدنيا تنظر الينا بعيون فيها من 
ال�ضك والريبة اكرث ما فيها من ماولت للفهم –وحتى املنظمات 
الدولية والتي بذل قادتها الكثري من اجلهود من اجل الو�ضل لى 
اإمكانية للتفاهم بني الأطراف املت�ضارعة واملتحاربة واليمن وليبيا 

خري منوذج لهذا العبث الذى نعي�ضه .
الأ�ضدقاء  فيها  نخ�ضر  �ضوف  و�ضلنا اىل مرحلة  اننا قد  اعتقد 

بعد ان فقدنا الثقة بىانف�ضنا او فيمن حولنا .
واىل  �ضخط  يف  الــوراء  اىل  وننظر  فيها  نتوقف  حلظة  من  فهل 
الكوكب  هذا  يف  معنا  النا�ص  يعي�ص  كيف  ون�ضاهد  امل  يف  المــام 
ي�ضيفون جديدا مع مطلع كل �ضم�ص ونحن ندمر ما تركه لنا ال�ضلف 
تكون  ان  ل  ومل  دنياهم  مثل  فقط  لي�ص  دنيانا  تكون  ان  نامل 
حق  ومــن  للب�ضرية  الكثري  الغابر  الزمن  يف  قدمنا  لأننا  اف�ضل 

الأجيال القادمة ان ت�ضعر بذلك 
دعوات مع نفحات �ضهر رم�ضان الكرمي واهلل امل�ضتجاب 

 احمد مارم  /  نيويورك 

ط���ائ���رة ب����دون ط��ي��ار ت��ن��ق��ل امل����خ����درات.. داخ����ل ���ش��ج��ن ال��ك��وي��ت امل��رك��زي

ب������اور” ي������ور  “اأون  ع����الم����ة  ����ش���رق���ة  م�����ن  وي����ن����ف����ري  اأوب�����������را  ب���������راءة 

زراع����������������������ة وج���������������ه ل�������������رج�������������ل.. م�����������ن ج��������ل��������د م�����ع�����دت�����ه

املركزي يف  ال�ضجن  اأمن  �ضلطات  ك�ضفت 
الكويت اأغرب ق�ضة لالجتار يف املخدرات 

داخل ال�ضجن بني املعتقلني.
ال�ضباط،  اأحــد  �ضمع  التفا�ضيل،  ويف 
ال�ضجن  يف  الــتــفــقــديــة  جــولــتــه  خـــالل 
ـــزي، �ــضــوتــا غــريــبــا يف الــ�ــضــاحــة  ـــرك امل
والثالث،  الــثــاين  اجلــنــاح  بــني  الفا�ضلة 
طائرة  على  عرث  املكان  من  التحقق  وبعد 
بدون طيار �ضغرية وبها ظرف كبري معلق 
"كويت  بوا�ضطة خيط، ح�ضب ما جاء يف 

نيوز" نقاًل عن م�ضادر اأمنية.
الظرف  وفتح  الطائرة  اإ�ضقاط  وبعد 
كبرية  بال�ضتيكية  اأكــيــا�ــص   ٣ على  ُعــرث 
مــادة  منها  كي�ص  كــل  يف  يــوجــد  احلــجــم 
بي�ضاء ي�ضتبه باأن تكون من املواد املخدرة.
ومتت اإحالة الطائرة وامل�ضبوطات اإىل 
بالطائرة  يتحكم  مــن  ملعرفة  التحقيق 
ال�ضجن  داخـــل  اإىل  تهريبها  مت  وكــيــف 

املركزي.

اأ�ضبح رجل عا�ص �ضنوات طويلة من حياته 
كنا�ضك اآثر البتعاد عن النا�ص ب�ضبب ت�ضويه 
احلرق،  بفعل  الطفولة  يف  وجهه  له  تعر�ص 
واحلديث  النا�ص  مواجهة  على  الآن  قــادرا 
حبور  بكل  واأ�ضدقائه،  عائلته  ل�ضيما  اإليهم 

وفرح، بعد اأن ُزرع له وجه جديد.
ــو يف  ــل، الـــذي يــدعــى ديــلــمــرود وه ــرج وال
طاجيك�ضتاين،  مواطن  عمره،  من  الع�ضرين 
اأن  بعد  امل�ضاعدة  عرو�ص  اإليه  تداعت  وقد 
ظهر على تلفزيون الواقع الرو�ضي وهو يحكي 
معاناته ال�ضخ�ضية مع “القبح”، وذلك مبدينة 

كرا�ضنودار كراي باجلنوب الغربي الرو�ضي.
التي  اجلراحية  العملية  اأجريت  ثم  ومن 

ا�ضتمرت ملدة ١٣ �ضاعة، مت نقل فيها م�ضاحة 
من اجللد تقدر بعر�ص ١١ وطول ١٢ بو�ضة، 

من معدته، لرتكب يف الوجه امل�ضتجد.
البيت  اإىل  للعودة  م�ضتعد  الآن  والــرجــل 

وميكن له اأن يتزوج، كما وعد.
وقال اإنه �ضعيد جدا بالنتيجة، واإنه مل يعد 
العائلة  مع  ال�ضكايب  مكاملات  عن  بعدها  يناأى 

والأ�ضدقاء يف الوطن طاجيك�ضتان.
الذي  اجلــراح  بوغدانوف،  �ضريجي  و�ضرح 
اإنه اختار اخلروج من احللول  عالج ديلمرود، 
للم�ضكلة،  مبتكر  حل  اإىل  للو�ضول  التقليدية 

والو�ضول لأف�ضل فر�ضة للنجاح.
“كان ميكن اختيار حل �ضهل عرب  وقال اإنه 

بقطعة  ندبة  كل  تغطية  على  يقوم  منــوذج 
الأ�ضعب  الطريق  اخــرتنــا  ولكن  اجلــلــد،  مــن 
الذي يوفر احلل الأح�ضن. فما مت اأنه اأخذت 
قطعة واحدة من اجللد من املعدة، فيما يعرف 
الوجه  بها  وغطي  الأع�ضاء،  زراعة  باأ�ضلوب 
مرة واحدة بدل من اأ�ضلوب الرتقيع التقليدي 

للندب”.
ـــرى اجلــراحــة  ويــبــدي الــفــريــق الـــذي اأج
تفاوؤل باأن الو�ضع �ضوف يكون اأف�ضل و�ضي�ضهد 

املري�ص حت�ضنات كبرية يف نوعية حياته.
وقد اأ�ضاروا اإىل احتمال حدوث م�ضاعفات 
اأن  باعتبار  اأقــل  �ضيكون  اجلــراحــة،  بعد  ما 

اجللد امل�ضتخدم لل�ضخ�ص نف�ضه.

اإندوني�شيا ت�شعى حلظر 
تطبيقات املواعدة للمثليني

اإىل  ت�ضعى  البالد  اأن  اإندوني�ضي  م�ضوؤول  ذكر  ا(-  ب  )د  ـ  جاكرتا 
بني  املواعدة  يف  ت�ضتخدم  التي  املحمولة  الهواتف  تطبيقات  حظر 
التي ت�ضتهدف هذه  �ضل�ضلة من الإجــراءات  اإىل  ا�ضافة  املثلني، وذلك 

الفئة من ال�ضخا�ص الذين ي�ضكلون اأقلية يف البالد.
وقال املتحدث با�ضم وزارة الت�ضالت واملعلومات نور اإيزا اإن الوزارة 
طالبت �ضركتي جوجل واآبل الأمريكيني العمالقتني بحظر ١٢ تطبيقا 
ال�ضوق  يف  الذكية  الهواتف  تطبيقات  متجري  عرب  املثليني  ملواعدة 

الإندوني�ضي.
واأ�ضاف اإيزا اأنه مت اختيار ثالثة تطبيقات ليتم حظرها فورا، بوي 

اهوي وجريندر وبلويد.
�ضخ�ضني  على  القب�ص  ال�ضرطة  اإلقاء  عقب  اخلطوة  هذه  وجاءت 
للتغرير  الذكية  الهواتف  تطبيقات  با�ضتخدام  اتهما  املا�ضي  ال�ضهر 

بالق�ضر واعداد لقاءات جتمعهم مع عمالء مثليني” ملمار�ضة اجلن�ص.
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اأهم  من  واحد  ميالد  ذكرى  حتل  الأيام  هذه  يف 
لطاملا  الذي  الرجل  ذلك  م�ضر،  يف  ال�ضحك  جنوم 
كانت حياته لغزًا للجمهور، بعدما رف�ضه اجلميع يف 
البداية كمطرب ولكن اإ�ضراره جعل منه اإ�ضماعيل 

ي�ص جنم الكوميديا امل�ضري.
امل�ضري  النجم  ميالد  على  مرت  اأعوام   104
اأنه  رغم  كثريًا  حياته  يف  عانى  والذي  الراحل، 
جوار  واإىل  م�ضر،  يف  النجوم  اأهم  من  واحدًا  كان 
اختار  اجلميع  وجوه  على  ر�ضمها  التي  البت�ضامة 
�ضبح  مواجها  باحلزن  م�ضريته  ينهي  اأن  البع�ص 

الإفال�ص واجللو�ص يف املنزل دون عمل.
�ضامية  ال�ضيدة  تها  ق�ضّ التفا�ضيل  هذه  من  بع�ص 
اإ�ضماعيل  يا�ضني  الراحل  املخرج  زوجة  �ضاهني 
لقاء  يف  حتدثت  حيث  الراحل،  الفنان  جنل  ي�ص 
عليها  يق�ضه  كان  ما  بع�ص  عن  �ضابق  تلفزيوين 

زوجها من اأمور عانى منها والده.
احل�ضول  دون  املنزل  يف  باجللو�ص  كانت  والبداية 

�ضائعات  ترددت  ما  وهو  فيها،  لي�ضارك  اأعمال  على 
حول كون الرئي�ص الراحل جمال عبد النا�ضر هو 
واأ�ضارت  متامًا،  الأمر  نفت  اأنها  اإل  ذلك،  يف  ال�ضبب 
اإىل اأن ا�ضماعيل ي�ص كانت تربطه عالقة �ضداقة 

قوية بالرئي�ص الراحل.
وكان دائمًا ما يحر�ص على ا�ضطحاب جنله يا�ضني 
�ضديقًا  الطفل  كان  حيث  النا�ضر  عبد  منزل  اإىل 
كان  النا�ضر  عبد  اأن  كما  الراحل،  الرئي�ص  لأبناء 
اجلي�ص”  يف  ي�ص  “اإ�ضماعيل  اأفالم  فكرة  �ضاحب 
ح�ضبما  الثورة  بعد  اجلي�ص  اجلمهور  يحب  حتى 

قالت.
واعتربت اأن ال�ضبب يف ما و�ضل اإليه اإ�ضماعيل ي�ص 
القوى  مراكز  هو  الراحل،  زوجها  اأخربها  مثلما 
اآخرين يف  اأ�ضخا�ص  اأجل ظهور  التي ا�ضطهدته من 
يتلقى  كان  كونه حينما  اإىل  م�ضرية  الفني،  الو�ضط 
املنتجني  باختفاء  يفاجاأ بعدها  كان  �ضيناريو عمل 

دون �ضبب معلن.

اللجوء اإىل لبنان
ي�ص  اإ�ضماعيل  اأن  �ضاهني  �ضامية  ال�ضيدة  واأو�ضحت 
وقتها توجه اإىل لبنان من اأجل لقمة العي�ص، حيث 
ب�ضببها  هوجم  التي  الإعالنات  بع�ص  هناك  قدم 
ما  وهو  الإعالنات  يف  ي�ضارك  الآن  اجلميع  اأن  رغم 
يثبت اأن اإ�ضماعيل ي�ص �ضبق ع�ضره، كما قدم هناك 

م�ضل�ضال تلفزيونيا وعاد بعدها اإىل م�ضر.
وهنا كانت ال�ضدمة الكربى بعدما فوجئ اأن ر�ضيده 
يف البنك اختفى، حيث كان ميتلك يف ح�ضابه 300 
بعدما  فقط،  جنيه   2 وجد  اأنه  اإل  جنيه  األف 
يف  ت�ضبب  ما  وهو  ر�ضيده،  على  ال�ضرائب  حجزت 
ال�ضلل الن�ضفي لأ�ضبوع ب�ضبب ما  اإ�ضابته باأعرا�ص 

جرى.
يف  العمل  اإىل  ا�ضطر  زوجها  والد  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
اأن امل�ضل�ضل  اأجل ك�ضب املال، موؤكدة  الكباريهات من 
عن  الباقي  عبد  اأ�ضرف  قدمه  الذي  التلفزيوين 
جنان”  �ضحكة  “اأبو  ا�ضم  وحمل  الراحل  حياة 
يف  الراحل  بها  مر  التي  املعاناة  يخفف  اأن  حاول 
ب�ضدمة  اجلمهور  ي�ضاب  ل  حتى  حياته  نهاية 

كربى.
ي�ص  اإ�ضماعيل  فيها  �ضارك  التي  الأعمال  اآخر  اأما 
كان فيلم “الرغبة وال�ضياع« الذي جاءه اأخريًا بعد 
طول انتظار، وكان من بطولة ر�ضدي اأباظة اإل اأنه 
اأيام   4 ت�ضوير  بعد  تويف  حيث  اإكماله  ي�ضتطع  مل 

فقط من الفيلم.

اإ�ضطنبول – الأنا�ضول – اأ�ضدر عدد من الكتاب 
والفنانني وال�ضحفيني ال�ضوريني بيانًا م�ضرتكًا، 
ال�ضيا�ضات الأمريكية والرو�ضية يف  اأدانوا فيه 
بالدهم وذلك بعد خرق قوات النظام وحلفائه 
مت  التي  النار  اإطالق  ووقف  الهدنة  لإعالن 
اجلمعة  ووا�ضنطن  مو�ضكو  بني  اإليها  التو�ضل 

املا�ضي.
نحو  توقيع  حمل  الذي  البيان  يف  وجاء 
منه،  ن�ضخة  الأنا�ضول  وو�ضل  �ضخ�ضية   150
�ضوريون،  و�ضحفيون  وفنانون  كتاٌب  “نحن 
لنظام  معار�ضون  وعلمانيون،  دميقراطيون 
عقود،  اأو  �ضنوات  طوال  الأ�ضدي  الطغيان 
الدميقراطية  اأجل  من  الن�ضال  يف  وم�ضاركون 
نود  والعامل،  اإقليمنا  ويف  بلدنا،  يف  والعدالة 
ملقاربة  العبارات  باأق�ضى  اإدانتنا  عن  نعرب  اأن 
القوتني املتدخلتني يف �ضوريا، الوليات املتحدة 
عام  منذ  وعملهما  ال�ضوري،  ل�ضاأننا  ورو�ضيا، 
ال�ضوريني  كفاح  اإحلاق  على  الأقل  على   2013

التحّرري بحرب �ضد الإرهاب”.
“يّتفق  الأربعاء  اأم�ص  ال�ضادر  البيان  واأ�ضاف 
الو�ضع  جتميد  على  والأمريكيون  الرو�ص 
حربًا  احلربيتان  القوتان  ت�ضتاأنف  كي  احلايل 
عدد  م�ضري  اإغفال  مع  الإرهاب،  �ضد  تنتهي  ل 
النظام(  �ضجون  املعتقلني)يف  من  مدود  غري 
فك  اإىل  دعوة  دون  ومن  وح�ضية،  �ضروط  يف 
ذكر  ودون  املحا�ضرة،  املناطق  عن  احل�ضار 
الطائفية  وامليلي�ضات  اهلل  حزب  مليلي�ضيا 

الأخرى التي حتارب اإىل جانب الأ�ضد)..(”.
الأمريكية  الرو�ضية  التحركات  اأن  اإىل  واأ�ضار 
اأقوى  من  لدولتني  ال�ضيا�ضية  املهمة  “تف�ضح 

دول العامل”، وفق ما جاء يف البيان.
اإزاء  ال�ضديد  الغ�ضب  عن  املوقعون  وعرّب 
جتاه  الأخرية  الأمريكية  الرو�ضية  الرتتيبات 
“بتواطئ  اأ�ضموه  ملا  رف�ضهم  موؤكدين  بلدهم، 
الأمم املتحدة الذي تك�ّضف موؤخرًا يف دعم غري 
معلن للنظام ال�ضوري يف حربه �ضد ال�ضوريني”.
جالل  �ضادق  البيان  على  املوقعني  بني  ومن 

واأحمد  الذهبي  العظم وبرهان غليون وخريي 
حديدي  و�ضبحي  بيك  مردم  وفاروق  برقاوي 
احللو  وفار�ص  قدور  وعمر  �ضالح  حاج  ويا�ضني 
واأ�ضامة ممد وهالة العبد اهلل وهالة ممد 
واآية الأتا�ضي ودمية ونو�ص وروزا يا�ضني ح�ضن 
بدلة  وخطيب  �ضدقي  وبكر  عمران  ور�ضا 

وهو�ضنك اأو�ضي.
�ضريان  لبدء  الثالثة  الأيام  خالل  وتكّرر 
ال�ضوري  النظام  لقوات  املعار�ضة  اتهام  الهدنة 
يف  املدنية،  املناطق  من  عدد  وق�ضف  بخرقها 
باتهام  ورو�ضيا  النظام  فيه  يرد  الذي  الوقت 
الذي  الوقت  يف  خروقات،  بارتكاب  املعار�ضة 
م�ضاعدات  حتمل  �ضاحنات  اأي  فيه  تدخل  مل 
ا�ضتمرار  اإىل املناطق املحا�ضرة جراء  اإن�ضانية 

رف�ص النظام لذلك دون تن�ضيق معه.
املتحدة  الوليات  خارجية  وزيري  اأن  يذكر 
اجلمعة  يوم  جنيف،  يف  تو�ضال  قد  ورو�ضيا 
لوقف  اتفاق  اإىل  اجلاري،  �ضبتمرب/اأيلول   9
وقف  اأ�ضا�ص  على  يقوم  �ضوريا،  يف  النار  اإطالق 

م�ضاء  من  �ضاعة)اعتبارا   48 ملدة  جتريبي 
ملرتني،  بعدها  ويتكرر  �ضبتمرب(،   12 الإثنني 
التام  التن�ضيق  يبداأ  اأيام  ل�ضبعة  �ضموده  وبعد 
“داع�ص”  تنظيم  قتال  يف  ورو�ضيا  اأمريكا  بني 
جلبهة  اجلديد  )ال�ضم  ال�ضام  فتح  وجبهة 
تنظيم  عن  ارتباطها  فك  اإعالن  بعد  الن�ضرة، 
القاعدة موؤخرًا(، دون اأي اإ�ضارة للحل ال�ضيا�ضي 
التي ت�ضاند  الطائفية  امللي�ضيات  اأو حديث عن 
حتفظات  اأثار  الذي  الأمر  ال�ضوري،  النظام 
رافقت موافقة املعار�ضة ال�ضورية على الهدنة.

ال�ضماح  لالتفاق  الأولية  الأهداف  وت�ضمل 
للمناطق  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  بو�ضول 
اأمريكية  ع�ضكرية  عمليات  وتنفيذ  املحا�ضرة، 
املت�ضددة”  “اجلماعات  �ضد  م�ضرتكة  رو�ضية 
تنظيمي  وبينهما  التفاق،  ي�ضملها  ل  التي 

ال�ضام”. و”فتح  “داع�ص”، 

اأحد   ( ال�ضيوخ  جمل�ص  يف  املخابرات  جلنة 
جناحي الكوجنر�ص( �ضاهدت فيلم 30 دقيقة 
 )Zero Dark Thirty( بعد منت�ضف الفيلم
هت له الإدانة وفتح املجل�ص حتقيقًا حول  ووجَّ
م�ضادر معلومات الفيلم ومااإذا كان موّظفون يف 
وكالة املخابرات املركزية )�ضي اآي اأي( اأف�ضوا 
اأ�ضرار الوكالة وزّودوا �ضانعي الفيلم باملعلومات 
الواردة يف �ضياق اأحداث الفيلم ، وو�ضف اأع�ضاء 

اللجنة تلك املعلومات باأنها كاذبة وُم�ضينة
اأي  اآي  ال�ضي  ن�ضاط  حول  الفيلم  اأحداث  تدور 
 ، لدن  بن  اأ�ضامة  القاعدة  زعيم  مالحقة  يف 
و�ضيل التحقيقات التي اأجرتها الوكالة لك�ضف 
هوية �ضاعي الربيد اخلا�ص الذي ظهر باأنه اأبو 
يف  ال�ضكني  املجّمع  يقطن  الذي  الكويتي  اأحمد 
الفيلم  ويحوي  القاعدة،  زعيم  مع  اأباد  اأبوت 
وتعرية  القا�ضي  التعذيب  ل�ضنوف  م�ضاهد 
وال�ضتائم  املاء  يف  وجوههم  وتغطي�ص  املعتقلني 
الوكالة  �ضجون  الإ�ضتجواب يف  اأثناء  وال�ضباب 
ويف معتقالت جوانتانامو، جميعها ت�ضع الوكالة 
الأمريكية يف مو�ضع اإدانة ب�ضكل يفوق الإ�ضادة 

بدورها يف الو�ضول اإىل بن لدن
الرئي�ص  فيه  يظهر  م�ضهدًا  الفيلم  يت�ضمن 
اأن  اأوباما يتحدث يف لقاء تلفزيوين  الأمريكي 
التي  التعذيب  الوليات املتحدة تدين عمليات 
تقع يف الدول الأخرى واأن �ضيا�ضة بالده متنع 
اإقحام  اأن  ويبدو  واملعتقلني،  ال�ضجناء  تعذيب 
ال�ضيا�ضة  من  �ضخرية  اإل  هو  ما  اأوباما  مقابلة 
نقي�ضه  وتفعل  اأمرًا  تدعي  التي  الأمريكية 

وتنهى عن �ضلوٍك وتاأتي مبثله
معظم معلومات الفيلم �ضحيحة غري اأن متثيلها 

اأثر  �ضينمائيًا وجت�ضيدها وقائعيًا مل يخلو من 
الإ�ضارة  وجتدر   ، لل�ضواب  املجانبة  اأو  املبالغة 
)اإبن  يو�ضف  رمزي  املعتقل  تعذيب  اأن  اإىل 
�ضقيقة خالد �ضيخ ممد( كان لإنتزاع معلومات 
عن اأبو اأحمد الكويتي ويف هذا الأمر �ضيئ من 
الُبعد عن الواقع ، اإذ اأن رمزي يو�ضف مقبو�ٌص 
باأي  القاعدة  قيام  قبل   1995 عام  منذ  عليه 
ن�ضاط ، ول يعرف �ضيئًا عن التطورات الالحقة
معلومات  اإقتب�ص  الفيلم  اأن  بالذكر  جديٌر 
املخابرات  وكالة  يف  م�ضادر  من  واأحداث 
املركزية ومنها ت�ضوير ُجثمان بن لدن حلظة 

يف  اإقحامها  ومت  جوال  هاتف  بكامريا  مقتله 
جتاهل  الفيلم  اأن  للنظر  الالفت  ومن   ، الفيلم 
يف  رميه  مت  لدن  بن  باأن  ُتفيد  التي  الرواية 
التجاهل  هذا  كان  مااإذا  معروفًا  ولي�ص  البحر، 
بن  مقتل  على  النهاية  اإقت�ضار  يف  الرغبة  هو 

لدن ، اأم اأنه تكذيب للرواية الر�ضمية
ُي�ضنف الفيلم يف خانة �ضينما التحقيقات ل يف 
خانة الوثائقيات ، وت�ضدر الفيلم قبل �ضنوات 
وبلغت  ال�ضينما  يف  الإيرادات  اأعلى  قائمة 

ميزانية اإنتاج الفيلم نحو 40 مليون دولر

الوهاب  عبد  �ضريين  امل�ضرية  النجمة  حلت 
مع  ال�ضعادة  �ضاحبة  برنامج  على  �ضيفة 
على  املذاع  يون�ص  اإ�ضعاد  والفنانة  الإعالمية 

�ضا�ضة “�ضي بي �ضي”.
احلوار  من  الثاين  اجلزء  يف  �ضريين  وك�ضفت 
اأ�ضباب قرار اعتزالها الفن ب�ضكل مفاجئ وقالت 
ومثل  والعني  بالنف�ص  كثريا  اأوؤمن  اأكن  مل   ”
ميكن  عني  هناك  بالفعل،  لكن  الأ�ضياء،  هذه 
ترتدينها،  التي  املالب�ص  تكرهني  جتعللك  اأن 
باأنك ل ت�ضتحقني ما حققتينه يف  وتوحي لك 

حياتك”.
املو�ضم  ثم  “طريقي”،  م�ضل�ضل  بعد  واأ�ضافت” 
علي  جاء   ،The Voice برنامج  من  الثالث 
وقت وكنت اأرى نف�ضي يف املراآة عفريتة، وكنت 
اأ�ضتيقظ  ول  بالنوم  واأهرب  با�ضتمرار،  اأبكي 
عا�ضفة،  �ضاعقة،  وجدت  تقريبا…لكنني 

يف  حدث  زلزال  كاأن  رجا  ورجتني   ، اأفاقتني 
حياتي، وهي حب النا�ص .

الفني  م�ضوارها  بداية  اإىل  �ضريين  وتطرقت   
�ضوتها  حالوة  اكت�ضف  من  اأول  اأن  مو�ضحة 
معلمتها يف احل�ضانة بعد اأن ا�ضتمعت اإليها وهي 

تغني للراحلة �ضعاد ح�ضني.
جدا  ح�ضني  �ضعاد  �ضوت  اأحب  ” كنت  واأردفت 
وكنت اأغني لها “ل جتبلي �ضاكالته”، ومعلمتي 
كانت تخرجني من احل�ضة اإىل غرفة املو�ضيقى 
لأغني ليها وحدها يف غرفتها، و�ضاعدتني على 

اكت�ضاف موهبتي”.
ولفتت �ضريين اأنها من عائلة اأقل من املتو�ضطة 
القلعة  مبنطقة  �ضعبي  حي  يف  تعي�ص  كانت 

بالقاهرة.
فوزي  ممد  للفنان  املحب  والدها  اأن  واأ�ضارت 
هذه  على  فنيا  رباها  من  مراد،  ليلى  والفنانة 

ي�ضمعها  كان  التي  وال�ضطوانات  الأ�ضرطة 
لعب  من  اأكرث  ت�ضتهويها  وكانت  لآخر  وقت  من 

الأطفال، ح�ضب و�ضفها.
امل�ضري  الفنان  مع  كانت  بدايتها  اأن  وك�ضفت   
“بحبك”  بعنوان  ديو  اأغنية  يف  ميي  ممد 
كان  كونه  كثريا  وحترتمه  حتبه  اأنها  م�ضرية 

قولها. حد  على  ال�ضعد” عليها،  “و�ص 
كورال  يف  ب�ضديقتها  حتتفظ  �ضريين  تزال  ول 
فرقتها القدمية التي عملت معها لفرتة طويلة 

قبل احرتاف الغناء.
ع�ضوة  راندا  اأن  احلقيقة   ” �ضريين  وقال 
من  هي  كانت  لإنها  علي،  ف�ضل  لها  فرقتي، 
مل  وتقريبا  ال�ضاعري  حميد  بالأ�ضتاذ  عرفني 
يكن �ضواه يف م�ضر يف هذا الوقت، وكانت جميلة 

و�ضاحبة جدعة”.
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الدن.. ب���ن  اإىل  ال��و���ش��ول  ق�����ش��ة  يف  ب��ال��ت�����ش��وي��ه  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي  ف��ي��ل��م  ي��ت��ه��م  ال��ك��ون��غ��ر���ض  جل��ن��ة  امل���ت���و����ش���طت��ق��ري��ر  م������ن  اأق����������ل  وع����ائ����ل����ت����ي  ال�����ف�����ن  يف  ك����ره����ن����ي  احل���������ش����د  ������ش�����ري�����ن: 

اأنباء عن ا�شابة ملحم بركات بال�شرطان والعائلة تنفي

ن�ضرت و�ضائل العالم خربًا عن ا�ضابة املو�ضيقار الكبري منذ اأ�ضهر باملر�ص 
يرقد  حيث  ال�ضحية،  اأو�ضاعه  واأ�ضواأ  حالته  اأ�ضعب  يف   وانه  اخلبيث، 

حتت تاأثري )املورفني( يف امل�ضت�ضفى.
“يا حبيبي يا  وخالل ات�ضال للفنانة مي احلريري وهي تنحب وت�ضرخ: 
جمد  “اأبو  م�ضيفة:  جمد”،  اأبو  يا  عيوين  نور  يا  عمري  يا  خيي  يا  بيي 

يودعنا ول يريد اأن يعرف اأحد بذلك”.
املجد  بحجم  رجاًل  “اإن  الحمدية:  ن�ضال  ال�ضحافية  قالت  بدورها، 
النجوم  كل  حوله  يلتم  اأن  دون  من  امل�ضت�ضفى  يف  ُيرتك  ل  كله  املو�ضيقي 
املورفني  من  جديدة  جرعة  لياأخذ  قلياًل  عينيه  يفتح  حني  ليوا�ضوه 
ولي�ضعروه مبا يكنون يف قلوبهم من احرتام وحب له”، م�ضيفة: “اأبو جمد 
ت�ضيبنا معاناته بحالة ت�ضبه الهلع ومل اأكن اأ�ضدق اأن املر�ص �ضيتقدم يف 
قي   4315 الغرفة  حبي�ص  لريديه  ال�ضرعة  هذه  بكل  و�ضينت�ضر  ج�ضمه 

م�ضت�ضفى اأوتيل ديو”.
يذكر ان زوجته رندا واأولده معه يف امل�ضت�ضفى..ومعه ملحم جونيور الذي 

ل يفرقه.
�ضحة  ل  ان  بركات   ملحم  الفنان  عائلة  من  مقربة  م�ضادر  واأفادت  

للمعلومات التي حتدثت عن ا�ضابته بوعكة �ضحية وتدهور يف حالته.
و�ضددت على ان “ابو جمد” ل يعاين من مر�ص ال�ضرطان والمر ل يتعدى 
بعد  لجراء  امل�ضت�ضفى  دخل  بالـ”disk” وقد  يعرف  ما  ظهره  يف  اوجاع 

الفحو�ضات.
احدى  يف  جاء  الذي  امل�ضبوه  اخلرب  نتيجة  البلبلة  العائلة  وا�ضتهجنت 

الو�ضائل العالمية.

وف��������اة ج�����دي�����دة ب�����ن اب�����ط�����ال ب����اب 
احل������������ارة… وت����ف����ا�����ش����ي����ل ����ش���ادم���ة
ك�ضف النجم ال�ضوري معت�ضم النهار �ضبب خروجه خرج من م�ضل�ضل “باب 
يف  ج�ّضدها  التي  “ظافر”  �ضخ�ضية  تقدميه  عدم  عن  معتذرًا  احلارة” 
ظافر”  “ابو  ووالدها  ال�ضخ�ضية  وفاة  ب�ضبب  الأخرية،  الثالثة  الأجزاء 

)اأ�ضعد ف�ضة( يف اجلزء اجلديد.
واأ�ضاف يف ت�ضريحات �ضحافية ملوقع “بو�ضطة”: “مت التعاطي مع العمل 
�ضخ�ضيتي  حتظى  تعد  ومل  املمثلني،  واإدارة  الن�ص  خالل  من  با�ضت�ضهال، 

باإ�ضافات اأو تطورات مهمة”.
وُي�ضار اإىل اأن الفّنان الليث مفتي حّل بدًل من النهار يف اداء الدور.

اإذ  اجلديد،  اجلزء  تطورات  بع�ص  “الأخبار” اللبنانية  �ضحيفة  وذكرت 
يكون �ضهر اأبو ع�ضام )ممد قنوع( قد اأ�ضيب بلوثة ال�ضهر عند الغجر، 
ظافر”  “اأبو  ابنة  من  بالزواج  مو�ضللي(  “فريال” )وفاء  فتقنعه  �ضيعود 

وال�ضطو على كل اأمالكه التي �ضيبددها على الغجر جمددًا.
دور  لتقدمي  �ضتعود  فّيا�ص  اأناهيد  املمثلة  من  اأن  اىل  ال�ضحيفة  وا�ضارت 

الثامن. اجلزء  يف  ذلك  عن  اعتذرت  بعدما  “دلل”، 
خروج  عند  املاّل  ب�ّضام  املخرج  عادة  وفق  ال�ضخ�ضية  وفاة  تتم  ما  وغالبًا 
املمثلني من العمل كما ح�ضل مع �ضخ�ضية “العكيد ابو �ضهاب” باأداء الفّنان 
"العكيد معتز"  �ضامر امل�ضري، ويف مّرات قليلة ا�ضتبدالها كحال �ضخ�ضية 

من اداء الفّنان وائل �ضرف.

عندما كتب نزار قباين لنجاة ال�شغرة: يا لِك من اأم قا�شية
ال�ضاعر  من  ر�ضالة  يوما  “تلقيت 
يف  ووجدت  قباين.  نزار  الكبري 
جميلة  ورقة  الر�ضالة  ظرف 
قا�ضية  اأم  من  لك  يا  بها:  مكتوبا 
من  اجلديد  مولودك  حترمي 
روت  الكلمات  بهذه  اأبيه”.. 
جناة  الكبرية  امل�ضرية  املطربة 
لها  اأر�ضلها  ر�ضالة  ق�ضة  ال�ضغرية 
عام  قباين  نزار  الكبري  ال�ضاعر 

.1960
تبلغ  الكبرية  املطربة  كانت  وقتها 
التفا�ضيل  22 عاما، ويف  العمر  من 

تقول اإنها تلقت تلك الر�ضالة من نزار عتابا منه على خروج اأغنية ق�ضيدة 
ال�ضني. يف  لبالده  دبلوما�ضيا  يعمل  كان  حيث  ي�ضمعها  اأن  “اأيظن” دون 

اإنها فتحت باب �ضقتها  ا�ضتقبالها لق�ضيدة قباين فتقول  تروي جناة ق�ضة 
لت�ضتقبل �ضاعي الربيد الذي قدم لها ر�ضالة من نزار، وعندما فتحت الر�ضالة 
وجدت بها ق�ضيدة ا�ضمها “اأيظن”. وت�ضيف، وفق ما ذكرت ل�ضحيفة �ضورية 
عام 1966، “اأح�ض�ضت بعد قراءة هذا ال�ضعر اأن هناك كنزا بني كلمات هذه 
الق�ضيدة، ولكن العثور عليه كان يتطلب �ضعوبة كبرية”، معرتفًة باأنها مل 
ت�ضتقبل الق�ضيدة بارتياح، لأن مفرداتها �ضعبة ومل ي�ضبق لها اأن غنت بتلك 
اللغة، فقدمتها للمو�ضيقار كمال الطويل ت�ضاأله عنها وعن اإمكانية تلحينها، 
راف�ضني  املوجي،  ممد  امللحن  فعل  ومثله  ده!”،  “اإيه  ُم�ضتغربًا:  فاأجاب 

تلحينها.
“�ضعرت  العجالين:  الدين  �ضم�ص  ال�ضوري  ال�ضحايف  بح�ضب  جناة،  ت�ضيف 
ال�ضحف  اإحدى  يف  للن�ضر  الق�ضيدة  اأر�ضل  اأن  وقررت  يتم،  لن  املو�ضوع  باأن 
ن�ضرها  وبعد  بها،  وخ�ضني  يل  اأر�ضلها  الذي  ل�ضاحبها  تكرميًا  امل�ضرية، 
فوجئت بعبد الوهاب يت�ضل بي ويقراأ يل الق�ضيدة من ال�ضحيفة، ولي�ضاألني 
هل هذه الق�ضيدة لك؟ فقلت له نعم، وكان يريد ال�ضتف�ضار ما اإذا كانت قد 
مرت علي اأو قراأتها، و�ضـردت له ما جرى، فطلب مني اأن اأراه كي اأ�ضتـمع اإىل 

حلن الأغنية بعد تلحينها”.
ع�ضرة  احلادية  ال�ضاعة  حينها  كانت  اإنها  الكبرية  امل�ضرية  املطربة  تقول 
حينما  وفعاًل،  �ضاعتني،  بعد  األتقيه  اأن  علي  الوهاب  عبد  “واأكد  �ضباحًا، 
للحياة  الأغنية  وخرجت  اأيظن،  وغنيت  جاهزًا،  اللحن  كان  اإليه  ذهبت 

لتحقق ح�ضورًا �ضاحرًا”.
يف  متواجدا  نزار  يكن  مل  جناة،  تقول  ما  وفق  للنور،  الأغنية  خروج  وقت 
ببكني،  ال�ضورية  ال�ضفارة  يف  دبلوما�ضيا  يعمل  كان  حيث  �ضوريا  اأو  م�ضر 
وغ�ضب ب�ضدة من اأن تخرج اأوىل ق�ضائده املُغّناة اإىل النور دون اأن ي�ضمعها 

اأو يكون قريبًا.
كي  الأغنية،  من  ن�ضخة  اإر�ضال  منها  طالبا  لها  عتاب  ر�ضالة  قباين  وبعث 
اأزال  ل  الغالية…  ال�ضديقة  “اأيتها  الر�ضالة:  مفاد  فكان  بها،  يحتفل 
يف  تعي�ص  “اأيظن”  اأغنيتنا  يحمل  الذي  ال�ضريط  اأنتظر  الدنيا..  اآخر  يف 
الأر�ص  يف  زاوية  كل  ويف  الأدباء..  �ضفاه  وعلى  ال�ضهرات  يف  ال�ضحف.. 
اأكلت اأع�ضابي.. يا لِك من  اأنا مروما من الأحرف التي  العربية.. واأبقى 
اأٍم قا�ضية يا جناة.. اأريِت “املولود” اجلميل لكل اإن�ضان، وتغنيت بجماله يف 
اأزرق العينني  اأباه ي�ضرب ال�ضاي يف بكني، ويحلم بطفٍل  كل مكان.. وتركِت 
يعي�ص مع اأمه يف القاهرة.. ل ت�ضحكي يا جناة اإذا طلبت ممار�ضة اأبوتي، 
فاأنا ل ميكن اأن اأقنع بتلّقي ر�ضائل التهنئة “باملولود” دون اأن اأراه.. فانه�ضي 
حاًل لدى و�ضول ر�ضالتي، و�ضعي “املولود” يف طرد بريد �ضغري.. هنا كنِت 
اأًما عن حٍق وحقيق، اأما اإذا متردِت ف�ضاأطلبك اإىل بيت الطاعة رغم معرفتي 

باأنِك تكرهينه”.

كا�ضيت  اإىل  بها  هرع  التي  الأغنية  يحمل  بطرٍد  قباين  لنزار  الرد  و�ضل 
ال�ضينية  الإذاعة  اإىل  فبعث  تقنية،  مل�ضاكل  يعمل  مل  لكنه  ال�ضفارة 

ي�ضت�ضريهم يف حل، فمكنوه من �ضماعها على اأحد اأجهزة ا�ضتديوهاتهم.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

ت�ضلنا.
ونحن �ضنظل مع ال�ضعوب دائما وابدا 

مراة �ضادقة .
نحن مع الوطان ول�ضنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ضاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�ضال رايه اىل موقع اجلريدة .



اخلارجية  العالقات  جلنة  اأع�ضاء  �ضوت 
م�ضروع  بتمرير  ــي،  ــريك الأم الــنــواب  مبجل�ص 
م�ضتقبال،  لإيــران  الفدية”  “دفع  مينع  قانون 
الفدية  دفــعــات  حظر  “قانون  عــنــوان  حتــت 

م�ضتقبال لإيران.”
على  اللجنة  ن�ضرته  الذي  البيان  يف  وجاء   
اأ�ض�ضه  الــذي  الت�ضريع  اأن  الر�ضمي  موقعها 
املدفوعات  “يحظر  روي�ص،  اإد  اللجنة،  رئي�ص 
تت�ضدر  دولــة   – ــران  لإي امل�ضتقبلية  النقدية 
�ضبب  – لأي  لالإرهاب  الراعية  البلدان  قوائم 

من الأ�ضباب”.
وقال روي�ص وفقا لتقرير  يخ�ص مطة �ضي 
اإن اإن : “اإذا كان هذا الت�ضريع قانونا فعليا، ملا 
اأوباما  بــاراك  الرئي�ص  اإدارة  ــراءات  اإج كانت 
قد  املا�ضي  الثاين  كانون  يناير/  يف  اخلطرية 

حدثت.
ــابــيــع مـــن الإحلـــــاح مـــن جــانــب  ــض ــد اأ� ــع  وب
اإدارة  اعرتفت  ال�ضحفي،  وال�ضلك  الكونغر�ص 
ملا  دولر  مليار   1.3 مبلغ  بدفع  اأخــريا  اأوبــامــا 
نقدا،  ُدفعت  للم�ضالح‘  ’ت�ضوية  باأنه  و�ضفته 
ُو�ضعت على من�ضات ومت حتميلها على طائرات 

ال�ضحن،” على حد قوله.
اأن  امل�ضتغرب،  من  “لي�ص  رويــ�ــص:  واأ�ــضــاف 
رهائن  الأمريكيني  من  املزيد  اتخذت  اإيـــران 
اجلماعات  بتمويل  و�ضت�ضتمر  احلني،  ذلك  منذ 
الإرهابية التي تهدد م�ضالح الوليات املتحدة 

وتزعزع ال�ضتقرار يف ال�ضرق الأو�ضط.”
اإجــراء  اأن  �ضبب  “هناك  اأن  روي�ص  و�ضدد   
ــنــوع من  املــعــامــالت الــكــبــرية نــقــدا مــع هـــذا ال

ميكننا  ول  حقا..  �ضيئة  �ضيا�ضة  هو  الأنظمة 
ال�ضماح لهذا اأن يحدث مرة اأخرى”.

وبينما تبيانت التقارير حول املبالغ حتديدا، 
اإل اأن التلفزيون الإيراين الر�ضمي، ن�ضر مقطع 
الذي  الوقت  يف  ــوال  اأم رزم  فيه  تظهر  فيديو 
تبلغ  اأموال  اأنها  على  التعليق  �ضوت  فيه  ي�ضمع 
الــوليــات  دفعتها  دولر  مليون   400 قيمتها 
اإطــالق  مقابل  كفدية  الأمــريــكــيــة،  املتحدة 
املا�ضي،  الثاين  كانون  يناير/  يف  �ضجناء  �ضراح 
ما اأثار انتقادات حادة �ضد الإدارة الأمريكية 
والرئي�ص باراك اأوباما متهمني اإياه بدفع فدية 

لإيران.

عرب  الأمريكية  الإدارة  اأكدت  جانبها،  ومن 
م�ضوؤوليها على اأن هذا املبلغ هو جزء من ت�ضوية 
قيمتها 1.7 مليار دولر تعود اإىل �ضفقة دفعتها 
مقابل  ال�ضبعينيات  خالل  ال�ضاه  عهد  يف  اإيران 
تكتمل،  مل  اأنها  اإل  اأمريكية،  اأ�ضلحة  �ضراء 
موؤكدين على اأنه مت الإعالن عن هذه اخلطوة 

ب�ضورة وا�ضحة يف ال�ضابق.
جون  الأمريكية،  اخلارجية  وزيــر  و�ضدد   
اأن  عــلــى  املــا�ــضــي،  اآب  اأغــ�ــضــطــ�ــص/  يف  كـــريي، 
“الوليات املتحدة ل تدفع فدية ول تتفاو�ص 
حول فدية مع اأي دولة. مل نفعل ذلك اأبدا ول 

نفعله الآن

هو  ما  ومينحنا  اإل  �ضيء  من  يحرمنا  ل  “اهلل 
يل  بالن�ضبة  كانت  كلمة  والــتــحــدي  منه،  اأف�ضل 
الربملانية  بـــداأت  الكلمات  بهذه  حياة”،  د�ضتور 
امل�ضرية يف جمل�ص النواب امل�ضري د.جهاد ابراهيم 
كلمتها لـ”العربية نت”، ولأنها كانت وما زالت حتت 
لها  مولودة  اأول  اليوم  و�ضعت  حيث  املخدر  تاأثري 
فاأكملت �ضقيقتها احلديث لت�ضف ما فعلته �ضقيقتها 
يهبها  التي  احلديدية  لــالإرادة  احلقيقي  بالنموذج 

اهلل لبع�ص خلقه وعباده.
جهاد ابراهيم هي ق�ضة م�ضرية جديدة لأبطال 
قهروا امل�ضتحيل ومل متنعهم اإعاقتهم من الو�ضول ملا 
قد ل ي�ضتطيع الو�ضول له الأ�ضحاء ولدت يف اأ�ضرة 
متو�ضطة باإحدى قرى م�ضر واأُ�ضيبت ب�ضلل الأطفال 
حلظة  تع�ص  مل  اأنها  توؤكد  ولكنها  الطفولة  منذ 

واحدة وهي ت�ضعر اأنها معاقة.
اأمها  حتملها  كانت  عمرها  مــن  الرابعة  �ضن  يف 
تعلمها  لكي  جريانهم  من  معلمة  بيت  اإيل  وتاأخذها 
اأول  على  ح�ضلت  فــرتة  وبعد  والكتابة،  الــقــراءة 
والــذي  والدتها  اأقـــارب  ــد  اأح مــن  متحرك  كر�ضي 
اإىل  وذهبت  التحرك  فبداأت  اخلارج  يف  يعي�ص  كان 
املتفوقني  من  تعليمها  فرتة  طوال  وكانت  املدر�ضة، 

درا�ضيا.
يف  والتخ�ض�ص  الطب  كلية  بدخول  حتلم  كانت 
مل  جمموع  علي  ح�ضلت  لكنها  الأطفال  �ضلل  مر�ص 
يوؤهلها لاللتحاق بالكلية التي تتمناها منذ �ضغرها 
والتحقت بكلية البنات ق�ضم اجتماع ومن ال�ضعوبات 
كانت  املحا�ضرات  جميع  اأن  واجهتها  التي  الكبرية 
فكانت  بالكلية  م�ضعد  يوجد  ول  العليا  الأدوار  يف 
تاأخذ  لكي  زمالئها  نزول  تنتظر  باحلديقة  جتل�ص 

منهم ما كتبوه يف املحا�ضرة وتقوم بت�ضويره.
وا�ضلت جهاد تفوقها وح�ضلت على املراكز الأويل 
درجة  على  وح�ضلت  بالكلية  معيدة  تعيينها  ومت 
الآن  وتعمل  امتياز  بتقدير  الآداب  يف  املاج�ضتري 

اأ�ضتاذة م�ضاعدة بالكلية.
بل  النجاح  من  احلد  هذا  عند  جهاد  تتوقف  مل 

وا�ضلت التحدي يف جمال اآخر وهو جمال الريا�ضة 
بطولة  على  وح�ضلت  ال�ضباحة  لعبة  ومــار�ــضــت 
اجلمهورية فيها عام 2013 كما ح�ضلت على ف�ضية 
بطولة اجلمهورية عام 2006 وذهبية عام .2007
وعن ذلك النجاح اجلديد تقول جهاد كنت اأقوم 
ت�ضاهدين  اأملانية  بخبرية  فاإذا  طبيعي  عالج  بعمل 
وتعجب جدًا بلياقتي وتقول يل اإن اأف�ضل لعبة لها 

هي ال�ضباحة ويف اليوم التايل قررت اأن يكون هناك 
وجيزة  فرتة  خالل  وتعلمت  املاء  حتت  لها  اختبار 
ودولفني”  وفرا�ضة  ــاك  وب “حرة  �ضباحات  اأربــع 
اأولها بطولة اجلمهورية عام  ودخلت عدة بطولت 
عام  “ويف  الثاين  املركز  علي  فيها  وح�ضلت   2006
 2008 وعــام  الأول،  املركز  علي  ح�ضلت   2007
 2010 عــام  ويف  م�ضر  كاأ�ص  بطولة  على  ح�ضلت 

على  ح�ضلت  واأخـــريا  الــثــاين  املــركــز  على  ح�ضلت 
يف  اأقيمت  والتي  اجلمهورية  بطولة  يف  ميداليتني 

نادي ال�ضيد امل�ضري عام 2013.
ناأتي للتحدي الثالث جلهاد وهو رغبتها يف خدمة 
اأهلها ومواطني دائرتها النتخابية لذا قررت رغم 

ال�ضعاب خو�ص انتخابات جمل�ص النواب امل�ضري.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�ضم ٣0٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�ضال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

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

واأم ج��ام��ع��ي��ة  واأ�����ش����ت����اذة  و���ش��ب��اح��ة  ب��رمل��ان��ي��ة  امل���ت���ح���رك..  م��ق��ع��ده��ا  ع��ل��ى 

االأدوار اخلفية للجزيرة الوثائقية

“فدية” دفع  مينع  ت�شريع   ل�شن  يتجه  االأمريكي   الكوجنر�ض 
 الإيران م�شتقبا وجلنة ال�شئون اخلارجية تعلن: لي�ض م�شتغربا ان
املا�شي العام  لها  دفعنا  بعدما  الرهائن  من  املزيد  اإتخذت  اإيران 

اعالن ال�شحاب ال�شركات واملحالت
اىل ا�شحاب ال�شركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�شحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�شحاب ال�شركات واملحالت االت�شال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

االنتقاد لغة  من  ت�شعد  ال�شعبية   اجلبهة 
اأبو مازن للم�شائلة” “اإخ�شاع  ب�   وتطالب 
 وحل جلنة التوا�شل مع املجتمع االإ�شرائيلي
منظمة  ف�ضائل  ثاين  وهي  فل�ضطني،  لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة  �ضعدت 
التحرير الفل�ضطينية، من لغة انتقادها للرئي�ص ممود عبا�ص “اأبو مازن” 
املجتمع  مع  التوا�ضل  حلنة  حلل  للم�ضائلة” ودعت  “اإخ�ضاعه  بـ  وطالبت 

الإ�ضرائيلي.
اللقاءات  ب�ضدة  ال�ضعبية  اجلبهة  ا�ضتهجنت  اللهجة   �ضديد  بيان  ويف 
الفل�ضطينية  القيادة  “العبثية” التي جتريها  بـ  ال�ضيا�ضية والتي و�ضفتها 
مع منظمات احلركة ال�ضهيونية والتي كان اآخرها ا�ضتقبال الرئي�ص عبا�ص 

لوفد “�ضهيوين من املك�ضيك”.
للقاءات  الــفــوري  “الوقف  بـــ  مـــازن  اأبـــو  الرئي�ص  اجلبهة  وطالبت 
انها تلحق �ضررًا بالغًا بالق�ضية الفل�ضطينية وُت�ضّكل  التطبيعية”، وقالت 
حتظى  التي  الحــتــالل  مقاطعة  وبــقــرارات  �ضعبنا،  مب�ضاعر  ا�ضتهتارًا 

بالإجماع ال�ضعبي والوطني والعربي والدويل.
ال�ضالم  اتفاق  ترف�ص  التي  ال�ضعبية  اجلبهة  وزعته  الذي  البيان  ويف 
الحتالل  فيه  يوا�ضل  الــذي  الوقت  “يف  فيه  جــاء  اإ�ضرائيل  مع  املوقع 
ال�ضباب  امليدانية بحق  و�ضيا�ضة العدامات  �ضعبنا  اإرهابه �ضد  ال�ضهيوين 
�ضد  اليومية  العــتــداءات  ظل  ويف  اخلليل،  مدينة  يف  اأم�ص  ح�ضل  كما 
�ضراب  وراء  باللهاث  �ضعبها  معاندة  يف  املتنفذة  القيادة  ت�ضتمر  الأ�ضرى 
املغلقة  الغرف  التطبيعية يف  لقاءاتها  ا�ضتمرار  والت�ضوية عرب  املفاو�ضات 
ويف اللقاءات الر�ضمية مع ال�ضهاينة، والتي ت�ضّوه �ضورة ق�ضيتنا ون�ضالنا 
الحتالل،  �ضد  وال�ضعبية  الدولية  املقاطعة  حركة  فيه  تتعاظم  وقت  يف 

وال�ضركات الداعمة له وتتو�ضع حالة الت�ضامن مع �ضعبنا”.
وحذرت اجلبهة من الدور اخلطري الذي يقوم به رئي�ص جلنة التوا�ضل 
ا�ضتمرار  يف  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  يف  ع�ضو  وهو  املــدين،  ممد 
“يتفاخر  اأنــه  قالت  والــذي  الإ�ضرائيلي،  املجتمع  مع  التوا�ضل  عمليات 
احلركة  واأفراد  ال�ضهيوين،  الكيان  مع  وات�ضالته  بلقاءاته  علني  وب�ضكل 

ال�ضهيونية يف العامل”.
ودعت اجلبهة ال�ضعبية جماهري ال�ضعب الفل�ضطيني والقوى والف�ضائل 
“مواجهة هذا النهج حلل واإلغاء ما ي�ضمى جلنة التوا�ضل مع املجتمع  اإىل 

الإ�ضرائيلي”، واعتبارها “جلنة خارجة عن ال�ضف الوطني”.
كما دعت ل “اإخ�ضاع الرئي�ص عبا�ص للم�ضاءلة على جتاوزاته املتكررة 

للقرارات الوطنية، وب�ضفته امل�ضئول الأول عن هذا العبث”.

دكــتــوراه  لر�ضالة  ملخ�ضا  “الهرام”  ن�ضرت 
التليفزيونية  للقناة  املــعــريف  “الدور  بــعــنــوان 
اآمال  للباحثة  منوذجا”  اجلزيرة   .. الوثائقية 
اأن  الر�ضالة  ملخ�ص  يف  جــاء  مما  ــان  وك عوي�ضة 
املتلقي  حاجات  ا�ضباع  يف  ف�ضلت  القطرية  القناة 
واأنها  قطر،  لتوجهات  خل�ضوعها  للمعرفة  العربي 
تعمدت و�ضع م�ضر حتت ميكرو�ضكوب النقد ال�ضلبي 

والتحري�ص عليها.
اختارت  “اجلزيرة”  اأن  اىل  الباحثة  وذهبت 
مو�ضوعات متتدح بع�ص الدول واملوؤ�ض�ضات والأفراد 
تيار  تاأ�ضي�ص  يف  تنجح  ومل  توجهاتها،  مع  املتفقني 

معريف واع اأو عمق ثقايف .
على  حر�ضت  “اجلزيرة”  اأن  التقرير  يف  وجاء 
ا�ضتهرت  �ضخ�ضيات  عن  العمال  من  عــدد  اإنتاج 

بعدائها مل�ضر.

وترويجها  القناة  اهتمام  عن  الدرا�ضة  ك�ضفت 
ــالم  ــض ال� “�ضيوخ  بــظــاهــرة  ــعــرف  ي مــا  لأفـــكـــاء 
ال�ضيا�ضي”، حيث اأنتجت القناة اأعمال عن كل من 

القر�ضاوي، ال�ضيخ ك�ضك، عمر عبد الرحمن.
القطرية  القناة  ــون  رك الــدرا�ــضــة  ر�ــضــدت  كما 
وجتاهلت  �ضاكر،  ال�ضيخ  املحقق  اأمثال  للتقليديني 

عميد الأدب العربي طه ح�ضني .
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