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 بن�س: ترامب يدر�س توقيت وكيفّية
نقل ال�سفارة الأمريكّية اإىل القد�س

 
وكاالت:  ـ  وا�شنطن 
نائب  بن�س  قال مايك 
االأمريكي،  الرئي�س 
دونالد  الرئي�س  اإن 
ترامب يدر�س بن�شاط 
تنقل  وكيف”  “متى 
االأمريكية  ال�شفارة 
اإىل  اإ�شرائيل  يف 

القد�س.
ببعثة  لقائه  خالل  بن�س،  ت�شريحات  وجاءت 
اإ�شرائيل لدى االأمم املتحدة اأثناء احتفال بالذكرى 
دولة  اإقامة  على  املتحدة  االأمم  لت�شويت  ال�شبعني 

يهودية، وذلك وفقًا لرويرتز.
وكان ترامب تعهد، خالل حملته االنتخابية، بنقل 
يف  وّقع  ولكنه  القد�س،  اإىل  االأمريكية  ال�شفارة 
يونيو/ حزيران املا�شي، اأمرا موؤقتا الإبقاء ال�شفارة 

االأمريكية يف تل اأبيب.
عام  قرارا،  اأ�شدر  االأمريكي  الكونغر�س  اأن  يذكر 
قراره  لكن  االأمريكية،  ال�شفارة  بنقل   ،1995
 6 كل  اأمر  باإ�شدار  للرئي�س  ت�شمح  عبارة  ت�شمن 
الروؤ�شاء  يفعله  وهو  القرار،  تنفيذ  باإرجاء  اأ�شهر، 

االأمريكيون منذ ذلك احلني.
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خمت�سر مفيد

بعد عامني ون�شف عام من الق�شف واحل�شار 
ال�شعودي، جنحت احلالة االإن�شانية الكارثية 
التي يعي�شها اليمن يف اخرتاق جدار التعتيم 
االإعالمي، وبات البلد املهدد بـ»املجاعة االأكرب 
ال  ودوليًا  اإعالميًا  زخمًا  يك�شب  عقود«  منذ 
يرقى اإىل حجم املاأ�شاة، ولكنه مقبول مقارنًة 
املخزي  الدويل  وال�شمت  الكامل  بالتجاهل 
جتاه االنتهاكات بحق اليمنيني التي ارتكبها 

حتالف العدوان منذ اآذار 2015.
ووترية  حّدة  يف  الت�شاعد  هذا  ولكن 
الت�شريحات والدعوات والتنديدات الدولية، 
ال�شيا�شية واحلقوقية، لـ»التحالف« ودوره يف 
العامل«،  يف  االأ�شواأ  االإن�شانية  »الكارثة  خلق 
اأثر حقيقي على النهج الدموي  اأي  مل يرتك 
على  وال  عدوانها  يف  الريا�س  تتبناه  الذي 
املفرو�س  فاحل�شار  االأر�س.  على  تداعياته 
والبحرية  واجلوية  الربية  املنافذ  اأهم  على 
مل ُيرفع، والق�شف الوح�شي مل يتوقف، ودول 
قب�شة  من  تتحرر  مل  الدويل  االأمن  جمل�س 
وموجة  ال�شعودي،  االقت�شادي  االبتزاز 

الكولريا مل تنح�شر.
رئي�س �لتحرير
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ل�سرب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  دفعتا  وم�سر  اإ���س��رائ��ي��ل   ك���ريي: 
2015 ع��ام  معها  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  اىل  التو�سل  قبل  اإي���ران 

الإرهابي الهجوم  العبارات  باأ�سد  يدينون  ال��دويل  الأم��ن  مبجل�س   اأع�ساء 
بئ��ر ف��ي  الرو�س���ة  ج�ام��ع  ف��ي  امل�سلني  ا�ستهدف  ال��ذي   اجلب���ان  
مقت��ل اإل��ى  اأدى  الذي  م�سر،الع��ربي��ة   جمه��ورية   ف��ي  ب�سيناء   الع��بد 
اجل��رح��ى ع�س���رات  واإ�س���ابة  الأق��ل  عل���ى  �س��خ�س   300 اكث��رم��ن 

 االأنا�شول – قال وزير اخلارجية االمريكي ال�شابق، 
جون كريي، اإن كل من ا�شرائيل وم�شر، حاولتا دفع 
الواليات املتحدة اىل “ق�شف ايران”، قبل التو�شل 

اىل االتفاق النووي معها، عام 2015.
عن  االأمريكية،  “ا�شو�شيتدبر�س«  وكالة  ونقلت 
كريي، دفاعه عن هذه ال�شفقة خالل منتدى ُعقد 

يف وا�شنطن.
من  عددًا  اأن  املنتدى  خالل  ك�شف  كريي  اإن  وقالت 
امللوك والروؤ�شاء االجانب قالوا للواليات املتحدة، 
اإن الق�شف هو اللغة الوحيدة التي �شتفهمها ايران.
اال�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  اأن  اإىل  كريي  واأ�شار 
حثيث  ب�شكل  “يحر�س  كان  نتنياهو،  بنيامني 

لتنفيذ العمل”، يف اإ�شارة اإىل ق�شف اإيران.
ومل يعِط كريي تفا�شيل حول كيفية حّث “م�شر”، 

وا�شنطن، على �شرب اإيران.
ل�شرب  وا�شنطن  على  ال�شغط  اإن  كريي  واأ�شاف 
الدول  “تلك  الأن  “فخًا”،  كان  راأيه  يف  كان  اإيران، 
كانت  اإيران،  ق�شف  �شرًا  تدعم  كانت  التي  نف�شها، 
قامت  حال  يف  علنًا  املتحدة  الواليات  �شتنتقد 

بذلك”.
وقال كريي اإنه ال يعرف ما اذا كانت ايران �شت�شتاأنف 
10 اىل  اإىل امتالك �شالح نووي يف غ�شون  ال�شعي 

ال�شفقة. يف  املفرو�شة  القيود  بعد  عامًا،   15
مت  الذي  اإيران،  مع  االتفاق  اإن  اأ�شاف  ولكنه 
التو�شل له اإبان والية الرئي�س االأمريكي ال�شابق، 
“اأف�شل �شفقة ميكن ان حت�شل  اأوباما، كان  باراك 

عليها الواليات املتحدة”.
وقبلت طهران عام 2015 بتقييد برناجمها النووي 
جمل�س  يف  الع�شوية  دائمة  الدول  مع  اتفاق  �شمن 

االأمن، واأملانيا، مقابل رفع العقوبات املفرو�شة على 
�شادرات النفط، واال�شتثمارات االأجنبية يف اإيران.
ترامب،  دونالد  احلايل،  االأمريكي  الرئي�س  ورف�س 
اإعادة الت�شديق على االتفاق النووي وترك م�شريه 

للكونغر�س.
/ اأكتوبر  يف  املتحدة  الواليات  يف  النواب  ووافق 
ت�شرين االول2017، على اأربعة ت�شريعات خمتلفة 

ت�شتهدف ايران ومنظمة حزب اهلل اللبنانية.

ويف ذلك الوقت، هناأ نتنياهو، ترامب، على ما و�شفه 
على  الت�شديق  اإعادة  بعدم  ال�شجاع«  “القرار  ب 

االتفاق النووي مع اإيران.
وكالة  اأ�شدرت  ال�شهر،  هذا  من  �شابق  وقت  وفى 
للمعاهدة  ايران  امتثال  ملراقبة  املتحدة  االمم 
ملتزمة  اإيران  ان  فيه  جاء  هامًا  تقريرًا  النووية 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  يقوله  الذى  باالتفاق 

ترامب ان طهران انتهكته مرارًا وتكرارًا.

 رئي�س التح���رير / ع���ادل ق��ا�سم
العبارات  باأ�شد  الدويل  االأمن  جمل�س  اأع�شاء  دان 
امل�شلني  ا�شتهدف  الذي  اجلبـــان   االإرهابي  الهجوم 
ب�شيناء  العــبد  بئــر  فــي  الرو�شـــة  جـامــع  فــي 
اإلــى  اأدى  مــما  م�شر،العــربيــة   جمهــورية   فــي 
االأقــل  علـــى  �شــخ�شا   300 اكثــرمــن  مقتــل 

واإ�شـــابةع�شـــرات اجلــرحــى .
املــجل�س  اأعــ�شاء  قــدم  �شحــفي  بيـان  وفـي 
و�شعــب   وحلــكومة  ال�شـــحايا  الأ�شــر  تعــازيهــم 

م�شـــر، واأعــربوا عــن اأمنــياتهم بالـ�شفا
ء الــعاجل للمـــ�شابــني.

اأ�شــكاله  بجميع  االإرهـــاب  اأن  االأع�شــاء  واأكـــد 
لل�شـلم  التـــهديدات  اأخـــطر  اأحـــد  يعـــد  و�شــورة، 

واالأمــن الدولـــيني.
كمــا اأدان االأمـــني العـــام لالأمم املتــحدة اأنــطونيو 
وقـــع  الذي  الهجـــوم  العــبارات  باأ�شـــد  غــوتريي�س 
الأــ�شر  تعـــازيه  وقــــدم  اجلـــمعة.  �شـــالة  اأثـــناء 

ال�شحايا وحلـــكومة و�شـعب مــ�شر.
عـــن  املـــ�شوؤولني  تقــدمي  اإلــى  غوتيــري�س  ودعــا 

هـــذا الهجوم املروع اإىل العــدالة ب�شـــكل عاجــل.
وفـــي بــــيانهم ال�شـــحفي �شـــدد اأعــــ�شاء جمـــل�س 
االأمـــن الدولـــي على الـــحاجة لتـــقدمي مـــرتكبي 
االأعــمال  هـــذه  وداعـــمي  ومـــمويل  ومنـــظمي 
االإرهابيـــة امل�شتنكرة علـــى الـــعدالة، وحثـــوا كل 

حكومة  مـــع  فـــعال  ب�شكل  التــــعاون  علـــى  الدول 
بهـــــذا  االأخــــرى  املعنية  ال�شلطات  وجميع  م�شر 
بـــما يتما�شى مع االلتزامات وفق القانون  الـــ�شاأن، 

الدويل وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�شلة.
علـــى  التـــاأكيد  االأمـــن  جملـــ�س  اأعـــ�شاء  وجـــدد 
اأن اأي عــــمل اإرهـــابي هـــو جرميـــة غـــري مــربرة، 
وتــوقيت  ومــــكان  دوافـــعها  عـــن  النـــظر  بغــ�س 
ال  ب  رهـــا  اال  مـــرتكبــــيها.واأن  وهـــوية  وقـــوعها 

ديــن لة
الـــدول  كــل  تــحارب  الأن  احلاجة  على  و�شددوا 
واالأمـــن  ال�شلم  اأمـــام  املـــاثلة  التــــهديدات 
الـــدوليــني والـــناجمة عـــن االأعـــمال االإرهـــابية، 
واأن يتـــم ذلـــك بـــكل ال�شـــبل ومبـــا يتـــما�شى مـــع 
االأخـــرى  وااللـــتزامات  املتــــحدة  االأمـــــم  مـــيثاق 

وفــــق



اأيام  من  قدمي  ع�شائري  قبلي  جمتمع  اليمني  املجتمع 
اليمنية  الدولة  يف  القبائل  فنفوذ  ال�شبئية  الدولة 
اأدوار  املكاربة  اأو  الدين  رجال  وحدد  بارز  القدمية 
املكاربة  فكان  قدمية  الطبقية  التق�شيمات  القبائل. 
اأعلى طبقة يف املجتمع اليمني القدمي. ذكرت الكثري من 
القبائل يف ن�شو�س امل�شند ومل يعد لها حاليًا اأي ذكر وال 
يعرف عنها اليمنيون �شيئًا ومل تذكر يف كتب ما ي�شمى 
التاريخ  هذا  ودرا�شة  االإ�شالم.  بعد  االأن�شاب  بـ«علم« 
الطبيعة  فهم  يف  ي�شاعد  القدمية  الكتابات  عرب  الوارد 
اجلزيرة  �شبه  وباقي  خا�س  ب�شكل  اليمن  يف  القبلية 
العربية ب�شكل عام ودافعا الإعادة النظر يف حقيقة ما 
الوارد يف  اأن  اإذ  ورد عن كتب االإخباريني بعد االإ�شالم، 

هذه الكتب يتعار�س مع الوارد يف النقو�س القدمية.
قائمة  القدمي  التاريخ  يف  القبيلة  البنية  كانت 
وَمعيـَّن  وقتبان  �شباأ  مملكة  هي  قبلية  احتادات  على 
القبائل  انبثقت  االأربعة  املمالك  هذه  ومن  وح�شرموت 
اليمنية واإن كان املوؤرخون بعد االإ�شالم مل يعرفوا �شيئا 
كثريا عن قتبان ومعني واأدخلوا القبائل التي كانت تتبع 
لهما يف اإما يف �شباأ كونها ذكرت يف القراآن اأو ِحمرَيّ الآنها 
اآخر املمالك اليمنية القدمية قبل االإ�شالم، اأقوى هذه 
اأ�شبه  التي ا�شتطاعت تكوين نظام  االحتادات كان �شباأ 
اخرتعت  وقبائلها،  االأربع  املمالك  �شمت  بالفيدرالية 
االحتادات القبلية اإح�شا�شا بالهوية عن طريق الدين، 

فكل االحتادات كان لديها اإله خا�س اعتربته والدها.
اللفظة  ح�شب  »مع�شر«  اأو  قبيلة  بيد  �شباأ  يف  امللك  كان 
ال�شبئية ا�شمها في�شان وذو خليل وذو �شحر وذي معاهر 
كتابات  يف  لهم  ذكر  وال  حاليًا  �شيء  عنهم  ُيعرف  ال 
و�شهدت  احلكم  لهم  وا�شتمر  واالإخباريني،  الن�شابة 
ُيعتقد  الذي  ازدهارًا خالل حكمهم  اأيامها  اأكرث  اململكة 
حاليًا اأنه بداأ من القرن الثاين ع�شر ق.م وحتى القرن 
الرابع ق.م، اأقام هوؤالء امللوك نظام حكم فيدرايل - اإن 
�شح التعبري ـ فجعلوا لكل قبيلة اأو مقاطعة حكمًا ذاتيًا 
�شرائب  طريق  عن  واقت�شاديا،  ع�شكريًا  اململكة  يتبع 
ثابتة  ومواعيد  موا�شم  يف  القبائل  تلك  زعماء  يدفعها 
ملركز الدولة يف ماأرب.كانت طبيعة االأر�س اليمنية هي 
ال�شبب الرئي�س وراء ظهور القبيلة وهو اأمر موجود يف 
كامل �شبه اجلزيرة العربية، حيث اأن اجلبال والقيعان 
لظهور  اأدى  ما  بع�شها،  عن  النا�س  حجزت  ال�شيقة 
من  متوج�شة  )القبائل(  بع�شها  مع  متحالفة  جماعات 
من  احل�شر  فكان  الغريب،  قبل  منها  القريب  االآخر 
اأنف�شهم،  حلماية  والقالع  احل�شون  ي�شيدون  العرب 
الطامع  منهم  القريب  هذا  من  م�شاحلهم  عن  والدفاع 
احل�شن  مقام  تقوم  االأحالف  كانت  بينما  ميلكونه،  مبا 
دفعت  تاريخيًا  ال�شحراء.  يف  البدوي  عند  وال�شور 
للتقوقع  النا�س  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  املوارد  قلة 
يف  متناثرة  قبلية  جمموعات  هيئة  على  ذاتها  على 
اأرجاء اجلزيرة، حتى احل�شر منهم يتم�شكون بالقبيلة 

متا�شك  على  لالإبقاء  اأن�شابا  لتحالفاتهم  ويخرتعون 
احللف كاأنهم يتخوفون من م�شتقبل جمهول.

�شد  ت�شدع  بعد  االإندثار  يف  �شباأ  مملكة  ح�شارة  بداأت 
املياه على  وفا�شت  يوؤدي غر�شه،  يعد  والذي مل  ماأرب، 
ما حوله من القرى واملدن واملزارع، وا�شطر ال�شكان اإىل 
القريبة  البلدان  اإىل  واخلارجية  الداخلية  الهجرة 
العرم،  �شيل  بعد  هاجروا  �شباأ  جميع  ولي�س  والبعيدة، 
وتفرق اأهل ماأرب يف البالد، وبقيت يف اليمن قبائل حمري 
واأمنار )خثعم، وبجيلة(.  واالأ�شعريون  وكندة  ومذحج 
الديانات  �شراع  قوامها  جديدة  حقبة  اليمن  ودخلت 
فغدت  اليمنية،  احلمريية  الدولة  عهد  يف  الوافدة، 
ودولة  »ال�شا�شانيني«  الفر�س  دولة  بني  تناف�س  مو�شع 
اخلارجية  القوى  بني  التناف�س  هذا  اأثر  وعلى  الروم 

الطامعة، بداأت اليمن تعاين عدم اال�شتقرار.
اليمن  اإىل  امل�شيحي  الدين  اإدخال  اإىل  الروم  عمد 
فاأ�شبحت  فيها،  واقت�شادي  �شيا�شي  نفوذ  لهم  ليكون 
االأحمر  والبحر  العربي  اخلليج  بني  ت�شري  جتارتهم 
مارة باليمن، كما انت�شرت الديانة اليهودية على اأثر 
والذين  الرومان  ا�شطهاد  من  الفارين  اليهود  جلوء 
وعندما  70م،  �شنة  القد�س  يف  القدمي  هيكلهم  ُدّمر 
االنتقام  روح  اأظهروا  اليمن  يف  اليهود  نفوذ  ا�شتد 
اإىل  التحول  رف�شوا  وعندما  الرومان  الن�شارى  من 
اليهودي  احلمريي  نوا�س  ذو  امللك  قام  اليهودية 
الديانية، بحفر اأخدوٍد لهم واأ�شعل النريان فيهم.[
عليها  و�شيطروا  اليمن  غزو  على  االأحبا�س  اأقدم 
الفر�س  مناف�شه  على  الق�شاء  بهدف  533م  �شنة 
وتوىل  التجارية،  الطرق  على  ال�شيطرة  واإعادة 
القائد »اأرياط« احلكم بعد اأن ق�شى على امللك حمري 
احلب�شي  اأبرهه  بعدة  من  احلكم  وتوىل  نوا�س،  ذو 
يف  االأك�شومية  الدولة  عن  خرج  والذي  535م  عام 
احلب�شة واأعلن نف�شه ملكا على اليمن وانفرد باحلكم 
اجلزيرة  يف  امل�شيحية  الديانة  ن�شر  على  وعمل  بها، 
ت�شمى  �شنعاء  يف  كعبة  بناء  اإىل  وعمد  العربية، 
اإليها بدال عن مكة، وقام بغزو  القلي�س ليحج العرب 

مكة عام 570م، وخلفه ابنه اأك�شوم.
اأحد  وهو  احلمريي  يزن  ذي  بن  �شيف  ذلك  بعد  قام 
الإخراج  بالفر�س  باال�شتنجاد  ِحمرَي  واأ�شراف  اأعيان 

يزن  ذي  بن  �شيف  وا�شتطاع  اليمن،  من  االأحبا�س 
بذلك  وانتهى  االأحبا�س،  يطرد  اأن  مب�شاندةالفر�س 
حكم االأحبا�س على اليمن والذي دام اثنني و�شبعني 
اليمن  وظل  الفار�شي  احلكم  يف  دخلت  ولكنها   . عاًما 
والديني  والقبلي  ال�شيا�شي  التفتت  من  حالة  يعي�س 
لها تخ�شع  املجاورة  والبالد  فكانت �شنعاء  والفكري، 
عرفت  طبقة  الفر�س  واأ�شبح  الفار�شي،  لال�شتعمار 
اإليها  ميتد  مل  التي  اليمنية  املناطق  اأما  بـ«االأبناء«، 
ال�شراعات  من  حالة  تعي�س  فكانت  الفار�شي  احلكم 

والنزاعات القبلية، حتى ظهور االإ�شالم.

قبائل اليمن
حدود  �شمن  القاطنة  القبائل  هي  اليمن  قبائل 
ر�شمية  اإح�شائيات  توجد  ال  اليمنية.  اجلمهورية 
ت�شكل  القبائل  اأن  اإىل  الدرا�شات  بع�س  ت�شري  لكن 
عددهم  البالغ  ال�شكان  تعداد  من   85% حوايل 
بع�س  ح�شب   .2013 فرباير  من   25،408،288
200 قبيلة يف  يقارب  ما  يتواجد  فاإنه  االإح�شائيات 
اليمن  قبيلة.   400 من  اأكرث  اأح�شى  وبع�شها  اليمن 
نفوذ  ناحية  من  قبلية  العربي  العامل  بلدان  اأكرث 
وملعظم  الدولة   مفا�شل  يف  وتغلغلهم  القبائل  زعماء 
ويف  �شباأ  مملكة  اأيام  من  بع�شها  قدمي  تاريخ  القبائل 
قوية  حتالفات  ت�شكل  التاريخ  من  خمتلفة  فرتات 
لبناء دول اأو اإ�شقاطها رغم اأن عموم القبائل تعود اإىل 
اأق�شام م�شرتكة بطبيعة احلال، فاإن ن�شب القبيلة يعد 
التحالفات.  باأهمية  لي�س  فهو  اليمن  ترفا معرفيا يف 
جمتمعية  هياكل  تكون  اأن  من  اأبعد  فالقبائل 
عدة  ت�شرتك  قد  االأحوال،  من  حال  باأي  متجان�شة 
يف  القبيلة  ولكن  م�شرتك  و«ن�شب«  تاريخ  يف  ع�شائر 
اليمن لي�شت كيانا �شيا�شيا متما�شكا فقد تغري ع�شائر 

اإنتماءاتها ووالءاتها ح�شب  لـ«ن�شب« م�شرتك  تنتمي 
ما متليه االحتياجات والظروف. وجتد لها والقبيلة 
فرتات  عرب  اليمن  م�شرتكًا.ظلت  »ن�شبًا«  املتحالفة 
عدم  من  الرغم  على  موحدة  اأمة  ت�شكل  طويلة 
ت�شكل دولة مركزية تفر�س �شلطتها على كامل اإقليم 
اليمن، با�شتثناء فرتات ق�شرية من تاريخ اليمن، وقد 
ا�شتقر  القبائل، وقد  كانت االأمة مكونة من عدد من 
التق�شيم القبلي يف اليمن مع ظهور االإ�شالم على اأربعة 
همدان،  كندة،  مذحج،  حمري،  هي:  قبلية،  احتادات 
هي  قبائل  ثالث  من  مذحج  قبائل  جتمع  ويتكون 
عن�س، مراد، احلداء، وتعي�س يف املناطق ال�شرقية من 
اجلبلية  املناطق  �شكنت  فقد  حمري  قبائل  اأما  اليمن، 
تتكون  همدان  اأما  الو�شطى،  واله�شاب  اجلنوبية 
ال�شيا�شية  الظروف  اأدت  وقد  وبكيل،  حا�شد  من 
واالقت�شادية يف اليمن خالل الع�شور الو�شطى ومطلع 
القبلية  اخلارطة  ر�شم  اإعادة  اإىل  احلديث  الع�شر 
لليمن، فان�شمت قبائل مذحج اإىل احتاد قبائل بكيل، 
وان�شمت بع�س قبائل حمري اإىل احتاد قبائل حا�شد.
تكن  مل  اليمن  يف  القبلية  اخلارطة  فاإن  وبالتايل 
اأ�شا�س  على  تتحدد  مل  القبلية  فالبنيه  جامدة، 
واقت�شادية،  �شيا�شية  اأ�ش�س  على  اأي�شًا  بل  القرابة، 
كانت  الدولة،  غياب  ظل  يف  اليمنية  فالقبيلة 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  الو�شائف  بجميع  ت�شطلع 
اأن تقوم  للدولة  التي ميكن  والثقافية  واالجتماعية 
حربيًا،  تنظيمًا  اليمنية  القبيلة  كانت  لذلك  بها، 
ي�شمن اأمن اأفراده وحماية ممتلكاتهم، وكانت تنظيمًا 
تنظيم  واأي�شًا  الطبيعية،  املوارد  ا�شتخدام  ينظم 

العالقات وت�شوية اخلالفات بني اأفراد القبيلة. 
املو�شوعة احلرة
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���س��ب��اأ مم���ل���ك���ة   - ال�����ق�����دمي   ال���ي���م���ن  ت�����اري�����خ 
ترجمة وحترير �شادي خليفة 

يف  العهد  ويل  ملن�شب  �شلمان«  بن  »حممد  �شعود  اأثار 
من  العديد  املا�شي،  يونيو/حزيران  يف  ال�شعودية، 
ال�شحراوية؛  اململكة  �شوؤون  مراقبي  لدى  االأ�شئلة 
هو  اأم  مملكته؟  لتحديث  م�شتعد  اإ�شالحي  هو  هل 
الزعماء  النوع من  اأم هو من هذا  قادم بنظام قمعي؟ 
الذي يوؤدي �شعوده اإىل ال�شلطة اإىل زعزعة ا�شتقرار 

املنطقة؟
 31 العمر  من  البالغ  االأمري  اأن  فيه،  �شك  ال  ومما 
داخل  عظمى  قوة  على  اال�شتحواذ  ا�شتطاع  عاما، 
االقت�شادية  ال�شيا�شة  على  متاما  هيمن  وقد  اململكة، 

والدبلوما�شية واملحلية.
امل�شتنقع  مهند�س  اأي�شا  هو  العهد  ويل  اأن  ويذكر 
الدموي للحرب اليمنية، وهو حمور اأ�شا�شي يف ال�شدع 
احلايل الذي اأ�شاب ال�شف اخلليجي من خالل االأزمة 

مع قطر املجاورة.
عاما،   81 البالغ  »�شلمان«،  امللك  والده،  يتمتع  وال 
فقدان  من  ويعاين  بع�شا  مي�شي  فهو  جيدة،  ب�شحة 
ابنه  متكني  خالل  ومن  االجتماعات،  يف  الرتكيز 
ال�شعودي، فقد ك�شر  التاريخ  ال�شابع، كاأ�شغر وريث يف 

»العاهل املري�س« عقودا من التقاليد.
واإذا كانت االأ�شهر القليلة االأوىل دليال على ما هو اآت، 
فاإن ب�شائر امل�شتقبل لي�شت جيدة، وكان انقالب الق�شر 
لعبة  ويف  دموي،  غري  �شلمان«  بن  »حممد  قاده  الذي 
اأعمامه  اإ�شكات  مت  ال�شيف،  يف  جرت  التي  العرو�س 
االإقامة  قيد  و�شعهم  مت  اأو  االأقوياء  ومناف�شيه 

اجلربية.
وميكن ا�شتخال�س امل�شهد داخل البالط امللكي ال�شعودي 
حني  الديوان،  داخل  من  ال�شادرة  التقارير  خالل  من 
مت االدعاء باأن املناف�س الرئي�شي االآخر على العر�س 
وويل العهد املبعد »حممد بن نايف« كان لديه م�شكلة 

مع املخدرات.
ال�شلطات ال�شعودية حملة  ويف االأ�شبوع املا�شي، �شنت 
االإ�شالميني،  املفكرين  وا�شتهدفت  املعار�شة،  �شد 
ومت  ال�شيا�شيني،  واملناف�شني  العامة،  من  والنقاد 
احتجاز اثنني من رجال الدين البارزين لعدم اإعالنهما 
وكالهما  قطر،  جتاه  العهد  ويل  ملوقف  علنيا  تاأييدا 
م�شهور لدى اجلمهور ال�شعودي، مع ماليني من املتابعني 

يف تويرت.
الراأي،  اأعمدة  كتابة  من  اآخر  �شحفي  منع  مت  كما 
االإن�شان  حقوق  جمال  يف  نا�شطون  تعر�س  حني  يف 
لعقوبات بال�شجن ملدة 8 اأعوام ب�شبب حمالت �شلمية، 
واأيا كان عنوان العام، فاإن هذا التع�شب �شد املعار�شة 

يكاد ي�شي بـ»جنون العظمة«.
اأن  ال�شعودي  املجتمع  واإذا كان هناك وقت يجب على 
يناق�س فيه كيفية امل�شي قدما، فمن املحتمل اأن االأمر 

ملح االآن.
احلركة  مهد  ال�شعودية  العربية  اململكة  كانت 
ومن  عاملي،  قلق  م�شدر  ا�شتقرارها  جعل  ما  اجلهادية، 

اأكرب  وهي  اململكة،  الفو�شى  تعم  الداخلية،  الناحية 
م�شدر للنفط يف العامل، مع احتياطيات تبلغ نحو 260 

مليار برميل، لكنه اقت�شاد بقدم واحدة.
عام  يف  م�شتوياتها  اأعلى  من  النفط  اأ�شعار  وانخف�شت 
 200 نحو  اإنفاق  اإىل  الريا�س  ا�شطر  ما   ،2014
لتغطية  االأجنبي  النقد  احتياطيات  من  دوالر  مليار 
العجز، وردا على ذلك، قام ويل العهد باإعالن برنامج 
ولكن  التوازن،  لتحقيق  الدعم  وتخفي�س  للخ�شخ�شة 
هذه التحركات هددت العقد االجتماعي طويل االأمد 
بني االأ�شرة املالكة ورعاياها، واأغلبهم دون �شن الـ35.

وعلى ال�شاحة العاملية، ا�شطرت اململكة اإىل الرتاجع 
بالكفاءة  متتعها  لعدم  وكذلك  االأحداث،  ب�شبب 
من  املئات  كلفت  التي  اليمن  يف  احلرب  وتعد  الالزمة، 
نتيجة  قطر،  على  املفرو�س  واحل�شار  املدنيني،  اأرواح 
اإيران  نفوذ  من  احلد  حماولة  ا�شتنزافيني؛  لقرارين 
اأ�شكال  من  �شكل  اأي  عن  والتخلي  العربي،  العامل  يف 
كبري،  جناح  عن  ذلك  ي�شفر  ومل  ال�شيا�شي،  االإ�شالم 

وبدال من ذلك �شبب كالهما اإحراجا لويل العهد.
القيادة  مع  التقارب  على  االآن  الريا�س  وتعمل 
وقد  اإيران،  من  القريبة  تلك  خا�شة  العراقية، 
ان�شحبت من �شوريا، تاركة م�شتقبل ذلك البلد يف اأيدي 

مو�شكو واأنقرة وطهران.
وتواجه الريا�س االآن خيارا �شعبا يف اأفغان�شتان، بني 
حليفتها باك�شتان و»دونالد ترامب«، الذي يحاول ويل 

العهد ت�شوير نف�شه كن�شخة �شبابية منه.
لكن  بالفعل،  روؤية  العهد  ويل  لدى  املطاف،  نهاية  ويف 
تهوره وافتقاره للحكمة يحول تلك الروؤية اإىل �شراب.
الغارديان

الهاوية اإىل  اال�سعودية  يقود  ومتهور  العظمة  بجنون  م�ساب  �سلمان«  »بن 

بقايا كعبة ابرهة احلب�شي يف �شنعاء القدمية

مدينة �شيئون، ح�شرموت، �شورة قدمية

ال��رمل��ان الأوروب���ي  واف��ق على 
الأ�سلحة  بيع  بحظر  يو�سي  قرار 
ال�سعودية،  العربية  للمملكة 
 539 ال��ق��رار  ل�سالح  و���س��وت 
فيما  ���س��ده،  نائبا  و13  نائبا، 
الت�سويت عن  اآخرين   81 امتنع 
وفقا ملا ن�شرته وكالة »االأنا�شول«، فاإن القرار يدعو 
اليمن،  اإىل  اإن�شانية عاجلة  م�شاعدات  اإي�شال  اإىل 
تقليل  عرب  اليمنية  للم�شكلة  �شيا�شي  حل  واإيجاد 

التوتر واال�شتباكات يف البالد.
العليا  املمثلة  دعوة  القرار  اأن  الوكالة  واأ�شافت 
االأوروبي  لالحتاد  اخلارجية  وال�شيا�شة  لالأمن 
فيديريكا موغريني، االحتاد اإىل التحرك من اأجل 

و�شع ا�شرتاتيجية جتاه اليمن وعلى نحو عاجل.
االحتاد  يف  اأع�شاء  دوال  اأن  موغريني  وقالت 
اململكة  اإىل  ال�شالح  ببيع  ا�شتمروا  االأوروبي 

العربية ال�شعودية بعد بدء ال�شراع يف اليمن.
كان الربملان االأوروبي، تبنى يف 13 �شبتمرب/ اأيلول، 
يدعو  قرارًا  الفرن�شية،  �شرتا�شبورغ  مدينة  يف 
ال�شعودية  العربية  للمملكة  االأ�شلحة  بيع  حلظر 

ب�شبب انتهاكاتها يف اليمن.
الربملان  اإن  قالت،  بري�س«  »فران�س  وكالة  وكانت 
ت�شدير  على  حظر  فر�س  اقرتاح  يعتزم  االأوروبي 
االأ�شلحة اإىل ال�شعودية، ب�شبب خماوف من ت�شليم 
�شوريا،  يف  اإرهابية  منظمات  اإىل  االأ�شلحة  تلك 

وا�شتخدامها يف النزاع القائم يف اليمن.
بداية  وافق،  قد  كان  االأوروبي  الربملان  اأن  يذكر 
حظر  فر�س  قرار  م�شروع  على  املا�شي،  العام 
تقود  التي  ال�شعودية  اإىل  االأ�شلحة  ت�شدير  على 

التحالف يف اليمن.



القاهرة :
اأ�شرف  من  املقدم  البالغ  العام  النائب  اأحال 
الدكتورة  �شد  بالنق�س،  املحامى  فرحات،  �شعيد 
القومى  االأمن  بتهديد  فيه  يتهمها  �شريف،  غادة 
نيابة  اإىل  االجتماعى  ال�شلم  وتكدير  امل�شرى 
البالغ،  وذكر  التحقيق.  ملبا�شرة  القاهرة  و�شط 
اأن الكاتبة بجريدة امل�شرى اليوم الدكتورة غادة 
القومي  االأمن  تهدد  اتهامات  منها  بدرت  �شريف، 

امل�شري وتكدر ال�شلم االجتماعى.
حتاول  �شريف  غادة  الدكتورة  اأن  البالغ،  واأ�شاف 
من خالل ترويج ال�شائعات �شد رئي�س اجلمهورية 
واجلي�س امل�شرى، �شرب الثقة بني ال�شعب ورئي�شه 
وجي�شه، فى حماولة مل�شاندة العنا�شر االإرهابية.

ت�شامن
من جهته اتهم د. نادر فرجاين نظام ال�شي�شي باأنه 
ال اأمان له، وكتب معلقا “النظام يعاقب بق�شوة من 
خالل عهار املحامني والق�شاء الذلول، واحدة ممن 
الر�شد  اإىل  ثابت  اأن  بعد  موؤيديه  اأ�شد  من  كانوا 
يت�شفي  البع�س  اأن  اأ�شف  ومن  احلق،  اإىل  وعادت 
فيها االآن. رغم اأنني كنت من اأ�شد منتقديها عندما 
ا�شتمتعت  فقد  الباغي،  الطاغية  يف  تتغزل  كانت 
الروح  وخفيف  ال�شاحر  ال�شاخر  با�شلوبها  دوما 
واأرحب بعودتها اإىل جادة ال�شواب، من ثم، اأعلن 
ت�شامني مع د. غادة ال�شريف. واأدعوكم للت�شامن 
االإ�شرار  بتهمة  التحقيق  اإىل  اإحالتها  بعد  معها 
انظروا  االإرهاب، ت�شوروا.  و دعم  القومي  باالأمن 

فيما يوجه اإليها من تهم االآن ملجرد قول احلق”.
انت تغمز يا �شي�شي!

ال�شي�شي،  موؤيدي  اأ�شد  من  �شريف  غادة  كانت   
“يا  بعنوان  اليوم  امل�شري  يف  �شهريا  مقاال  وكتبت 
�شي�شي: انت تغمز بعينك ب�س!”، يف يوم اخلمي�س 

:  2013-7-25
نن�شره كامال يف ال�شطور التالية:

ب�س!” بعينك  تغمز  انت  �شي�شي:  “يا 
هننزل..  يبقى  ننزل  قالنا  ال�شي�شى  “طاملا 

ياأمر..  اأو  يدعو  حمتاج  م�س  هو  ب�شراحة 
يربب�س..  حتى  اأو  ب�س..  بعينه  يغمز  اأن  يكفيه 
يع�شقه  رجل  هذا  النداء..  نلبى  جميعًا  �شيجدنا 
امل�شريون !.. ولو عايز يقِفل االأربع زوجات، اإحنا 
ما نغال�س  اليمني،  الطلب.. ولو عايزنا ملك  حتت 
ال�شريعة، م�س  اأهو هنا بقى نطبق  عليه واهلل!.. 
مرتين  طولها  معفرة  بذقن  جاهل  راجل  جتيبلى 
لو  اأنه  لك  واأوؤكد  ال�شريعة!!..  نطبق  وتقوىل 
تر�شح ال�شي�شى رئي�شًا �شينتخبه حتى من تر�شحوا 
عبداملنعم  طبعًا  )با�شتثناء  �شابقًا  للرئا�شة 
االإخوان(..  جلماعة  املتنكر  الوجه  اأبوالفتوح 
عبدالنا�شر  مع  حدث  ما  معه  يتكرر  رجل  هذا 
لقتال  يهبوا  اأن  امل�شريني  دعا  عندما   56 عام 
ال�شالح  يطلبون  النا�س  فاندفع  الثالثى،  العدوان 
العدوان  زوال  بعد  اأنه  واملفارقة  الداخلية..  من 
اإعادة جميع االأ�شلحة بالكامل من غري ما حد  مت 
اأن  االآن  ن�شتطيع  جنب!..  على  �شالح  اأى  يخن�شر 
�شخ�س  فى  جديد  من  يبعث  عبدالنا�شر  اإن  نقول 
الفريق ال�شي�شى الذى يتمتع بذكاء يجعله يتجنب 
الوقوع فى اأخطاء املجل�س الع�شكرى ال�شابق.. هذا 
القيمة  الع�شكرى  متحدثه  ونع�شق  نع�شقه  رجل 
بعد،  اأما  يزعلهم!..  حد  اأى  بيت  ويخرب  ال�شيما 
املا�شى  االأربعاء  يوم  ا�شمعنى  بقى  �شتت�شاءل  لو 
لتفوي�شه  النداء  هذا  ال�شي�شى  وجه  حتديدًا 
الذى  االإرهاب  اأنت ترى  االإرهاب.. طبعًا  ملواجهة 
واآل  االإخوان،  بلطجية  فيه  يعي�شنا  اأن  يحاول 
من  ال�شالح  وي�شيلوا  هنا  من  الرتاويح  بي�شلوا  اإيه 
اإىل  الذى و�شل  فينا!..للحد  هنا ومي�شوا يذبحوا 
�شكنية  منطقة  و�شط  تقع  بنزين  حمطة  تفجري 
باملن�شورة!!.. لكن كل ما يحدث من قتل وتعذيب 
كوم وما �شاهدته بنف�شى فى حلقة د. هالة �شرحان 
كوم  ال�شي�شى  خطاب  على  ال�شابقة  الليلة  فى 
ال�شرنوبى  عبداجلليل  �شيفها  وكان  خال�س  تانى 
واأدعوك  امل�شلمني..  االإخوان  عن  املن�شق  القيادى 
اليوتيوب وت�شاهد  اأن تدخل على  القارئ  عزيزى 

من  املا�شى  الثالثاء  ليوم  �شرحان  هالة  د.  حلقة 
رغم  زمان«..  لياىل  »رجعت  الرم�شانى  برناجمها 
اأن ال�شرنوبى اأ�شبح ي�شت�شاف كثريًا فى الربامج اإال 
اأنه فى �شيافة هالة �شرحان كان خمتلفًا، الأن هالة 
�شرحان رغم اأ�شتاذيتها التى جعلتها اأوبرا وينفرى 
التلميذة  بروح  حتتفظ  مازالت  اأنها  اإال  ال�شرق 
»تذاكر«  فهى  لذلك  حلقاتها،  اإعداد  فى  املجتهدة 
�شيفها وال تعتمد على تلقني املعد فى ال�شماعة وال 
وخال�س،  ي�شرت�شل  ال�شيف  ترتك  اأن  على  تعتمد 
ال�شيف  من  ت�شتخرج  اأن  ت�شتطيع  فهى  وبالتاىل 
فدائمًا  اأخرى،  وحوارات  برامج  فى  يقله  مل  ما 
تفاجئك باجلديد.. وهذا ما حدث مع عبداجلليل 
اإ�شارة  فى  يحدث  ما  باأن  فاجاأنا  الذى  ال�شرنوبى 
نواة  هو  ما  بقدر  اعت�شامًا  لي�س  والنه�شة  رابعة 
برئا�شة  امل�شتقلة  االإخوان«  »جمهورية  الإعالن 
خايب الرجا »مر�شى« !.. واأ�شاف اأنه بعد ا�شتبيان 
النية  اأ�شبحت  مر�شى  عودة  ال�شتحالة  االإخوان 
اهلل!..  ورام  غزة  غرار  على  م�شر  لتق�شيم  تتجه 
ال�شورى  جمل�س  اجتماع  اأن  ال�شرنوبى  ك�شف  كما 
اإال لو�شع تلك  اأيام مل يكن  رابعة منذ  املنحل فى 
احتاد  تاأييد  حتت  املرتقبة  االإخوانية  الدولة 
يا  ال�شودة  الوقعة  �شفت  االإ�شالمية،  الربملانات 
حمادة؟.. بينما اأنت قعدت ت�شحك عندما �شمعت 

بخرب ذلك االجتماع، و�شخرت من عدم ت�شديقهم 
يا حمادة بيخططوا على  اأتاريهم  النعمة،  لزوال 
اجتمع  عندما  الدوىل  التنظيم  واأتارى  تقيل!!.. 
اجلي�س  مواجهة  كيفية  يدر�س  كان  تركيا  فى 
غرار  على  احلر  امل�شرى  اجلي�س  باإن�شاء  امل�شرى 
بني  ال�شرنوبى  ربط  كما  احلر،  ال�شورى  اجلي�س 
اأزياء  حوزته  وفى  �شورى،  على  القب�س  وبني  هذا 
احللقة  تلك  ت�شاهد  عندما  امل�شرى..  اجلي�س 
التى  لل�شعارات  ال�شرنوبى  رف�س  اأمام  �شتتوقف 
تلح وتزن باأن االإخوان ف�شيل مننا، واأن وجودهم 
�شرورى للحياة ال�شيا�شية وكل هذا الكالم الفارغ، 
امل�شلمني  االإخوان  اأن  على  اإ�شراره  من  و�شتنده�س 
لي�شوا م�شريني، واأن م�شر لي�شت وطنهم، خا�شة اأن 
تنظيمهم الدوىل يت�شكل من عنا�شر غري م�شرية 
جدول  �شمن  ورقة  جمرد  لهم  بالن�شبة  م�شر  اأن 
وطاملا  تكتمل..  مل  الثورة  ل�شه  اأعمال!..لذلك 
ال�شي�شى عمل لنا ا�شتدعا وادانا مي�شد كول فاأكيد 
كلنا هن�شحب الكوت�شى من حتت ال�شرير وهنلمعها 
الدر�س  و�شحفييهم  االإخوان  لنعطى  وهننزل 

للمرة الثانية الأن احلمار بيحب التكرار!” .

 روى الطفل امل�شلم نابي ح�شني من الروهينجيا 
ويبلغ من العمر 13 عامًا ق�شته املوؤثرة لفراره 
من ميامنار اإىل بنغالد�س ، حيث  ت�شّبث بوعاء 
»ناف«  نهر  عرب  به  ليبحر  فارغ  بال�شتيكي  زيت 
قاطعًا   ، ال�شباحة  يعرف  يكن  مل  اأنه  رغم   ،
م�شافة تزيد على 4 كليومرتات اإىل بنغالدي�س، 

م�شتنًدا فقط اإىل هذا الوعاء!
اأثناء  يف  مغامرته  يروي  وهو  ح�شني،  وقال 
على  مرتًا   40 عمقه  يبلغ  الذي  النهر  عبوره 
االأقل، ويف�شل بني ميامنار وبنغالدي�س: »كنت 
خائفًا من املوت. اعتقدت اأن ذلك �شيكون يومي 

االأخري«.
 وي�شيف: »ال اأعرف اأحدًا يف هذا البلد اجلديد 
ال  ميامنار  يف  والدّي  اإن  حتى  )بنغالدي�س(، 
يعرفان )لالآن( ما اإذا كنت على قيد احلياة اأم 

ال«.
يف  العنف  من  ّفرت  االأخرى  هي  ح�شني  عائلة   
تاركني  البالد،  �شواحل  نحو  وتوجّهت  اأراكان، 

خلفهم العديد من اجلثث.
من  في�س  مع  لل�شاحل  و�شلوا  عندما  اأنهم  اإال   
املال  ميتلكون  كانوا  ما  االآخرين،  الالجئني 
لتغطية تكاليف القارب ومقابل املهرب، للعبور 

اإىل بنغالدي�س.
�شح  نتيجة  معاناتهم؛  تزداد  يوم  بعد  ويومًا   
اأنه يريد  اأبويه  اأبلغ  الطعام، ويف اليوم الرابع 
ال�شباحة للو�شول اإىل االأرا�شي البنغالية التي 

كان ي�شتطيع روؤيتها من مكان بعيد.

 يف البداية، كان االأبوان غري را�شَيني عن فكرة 
اإىل  غادر  قد  كان  اإخوانه  اأحد  اإن  اإذ  ذهابه؛ 
اأدنى  اأهله  بنغالدي�س قبل �شهرين، ولي�س لدى 

فكرة عنه.
 يف النهاية، بعد اإ�شرار الطفل، وافق اأهله على 

رحيله �شريطة اأال يذهب وحده.
اإىل  ح�شني  ان�شم  التايل،  اليوم  ظهر  ويف   
وانطلقوا عرب  23 الجئًا،  من  موؤلفة  جمموعة 

النهر، طالبًا من اأهله الدعاء له.
 حزم ح�شني واالآخرون �شدورهم باأوعية زيوت 
متكنهم  حتى  للطهي؛  ُت�شتخدم  بال�شتيكية 

اأخذ ح�شني يفكر   ، املياه  الطَوفان، ودخلوا  من 
االأمواج،  ب�شبب  تارة  املاء؛  من  �شيء  ابتالع  يف 
وتارة اأخرى كي يروي ظماأه، كانت املياه ماحلة، 

ا�شتمر يف ال�شباحة دون اأن ينظر خلفه.
 وبعد غروب ال�شم�س مبا�شرة و�شلت املجموعة 
يف  الواقع  دويت«  بورير  »�شاه  ميناء  اإىل 

االأرا�شي البنغالية.
يغمى  اأن  كاد  اجلوع  ومن  منَهكًا  ح�شني  و�شل   
عليه، اأخذ ينظر لالأ�شفل ويتمتم قائاًل: »اأريد 
اآخر  اإىل بلد  والدّي، واآمل ال�شالم« مع و�شويل 

بعيدًا عن القهر.

 با�شرت ال�شرطة الهندية ال حتقيق يف مقتل مزارع 
اأيدي  اأقلية »ميو« امل�شلمة رميا بالر�شا�س على  من 
جماعة هندو�شية تدعى »حرا�س البقر«، يف والية 

راج�شتان )�شمال( يوم اجلمعة املا�شي .
 وجاء االإعالن عن بدء التحقيق يف احلادث عقب 
ا�شتالم  ورف�شهم  ال�شحية،  اأقارب  غ�شب  ت�شاعد 
اعتربوه  ما  خلفية  على  املوتى،  ثالجة  من  اجلثة 

»ت�شرتا من اأفراد ال�شرطة عن الواقعة«.
رئي�س  اأن  الهندية  هندو«  »ذا  �شحيفة  وذكرت   
راج�شتان  يف  املقاطعة  مبجل�س  االأقليات  وحدة 
حيث  امل�شت�شفى  اأمام  مظاهرة  قاد  خان«  »جام�شيد 

توجد جثة عمر خان )35 عاًما(.

اإن   : قال  خان  »جام�شيد  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت   
رجال ال�شرطة مل يتخذوا موقًفا الإيقاف املهاجمني 

رغم وجودهم يف م�شرح اجلرمية«.
راجا�شتان  يف  الداخلي  االأمن  وزير  قال  جهته  من   
يف  حتقق  »ال�شرطة  اإن   : كاتاريا  �شاند  »غوالب 

احلادث ولن يتم ا�شتثناء اأحد«.
 فيما قال زعيم اأقلية »ميو« »حفيظ خان ميفاتي« 
: »طلبنا اإجراء حتقيق يف احلادث.. نحن مزارعون 
ذبح  ق�شية  يف  اإقحامنا  ميكن  وال  ما�شية،  ورعاة 
االأبقار )احليوان املقد�س لدى اأتباع الهندو�شية(«.

منطقة  يف  البقر«  »حرا�س  من  جمموعة  وكانت   
على  الر�شا�س  املا�شي،  اجلمعة  يوم  اأطلقت،  »األور« 

 4 3 مزارعني م�شلمني بينما كانوا يتوجهون ومعهم 
بقرات اإىل اإحدى القرى يف منطقة »باراتبور«، وفق 

اأقارب ال�شحية.
 وبعد اأن قتلوه األقى »حرا�س البقر« جثة خان على 

ق�شبان القطار لتبدو الواقعة وكاأنها حادث.
 وكان برفقة ال�شحية مزارع مت نقله اإىل امل�شت�شفى، 

فيما فقد التوا�شل مع املزارع الثالث.
يف  الهند  �شمايل  امل�شلمة  »ميو«  اأقلية  وتتواجد   
منطقة »ميوات« التي ت�شم مناطق »هاريانا« اإ�شافة 
يف  »باراتبور«  و  »األوار«  منطقتي  من  اأجزاء  اإىل 

والية راج�شتان.
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“انت  مقال  �ساحبة  �سريف  غ��ادة  م��ع  التحقيق 
القومي..  الأم��ن  تهديد  بتهمة  �سي�سي”  يا  تغمز 
كامال املقال  ونن�سر  معها  للت�سامن  يدعو  وفرجاين 

الإجن���ل���ي���زي..  ال������دوري  وي��ت��اب��ع��ون  ال��ك��ف��ي��ار  ي��ط��ل��ب��ون  كارلتون”  “الريتز  حم��ت��ج��زو 
املتهمني اأ���س��ر  م��ن  ب���اأف���راد  خ��ا���س��ة  ح�����س��اب��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  ب��ن��ك��ي  ح�����س��اب   1900 وجت��م��ي��د 

ط��ف��ل م�����س��ل��م م���ن ال��روه��ي��ن��ج��ا ي�����روي ق�����س��ة جن���ات���ه امل���وؤث���رة

البقر ح��ّرا���س  اأي���دي  على  م�سلم  مقتل  يف  التحقيق   .. الهند  يف 

 1240 ت���اأه���ي���ل  ت���ع���ت���زم  امل����غ����رب 
اإم����ام����ا اأج���ن���ب���ي���ا ال����ع����ام امل��ق��ب��ل

تاأهيل  املغربية  اململكة  تعتزم   
دول  من  وطالبا  اإماما   1240

اأجنبية خالل العام املقبل.
وزارته  ح�شيلة  تقدمي  وخالل 
اأمام جلنة اخلارجية يف جمل�س 
الثالثاء،  املغربي  النواب 
وال�شوؤون  االأوقاف  وزير  قال 
اإن  التوفيق،  اأحمد  االإ�شالمية 

اأجنبية خالل  اإماما وطالبا من دول   1240 تاأهيل حوايل  اململكة تعتزم 
العام املقبل.

حممد  معهد  يف  �شيدر�شون  والطالب  االأئمة  »هوؤالء  اأن  التوفيق  واأ�شاف   
ال�شاد�س لتكوين االأئمة املر�شدين واملر�شدات«.

وتابع اأن هذا املعهد �شيوؤهل اأي�شا قرابة 250 اإماما مغربيا خالل 2018.
مايل،  من  اأئمة   205 هم:  املقبل  العام  االأجانب  امل�شتفيدين  اأن  واأو�شح 
و200 من غينيا كوناكري بينهم 20 مر�شدة دينية، و200 من �شاحل العاج 
بينهم 10 مر�شدات، و55 من فرن�شا بينهم 12 مر�شدة، و280 من ال�شنغال، 

و140 من ت�شاد، اإ�شافة اإىل 160 من نيجرييا.
خ�ش�شت  االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  وزارة  اإن  املغربي  الوزير  وقال 
اأئمة  تاأهيل  اأمريكي( لربنامج  مليون دوالر  106 ماليني درهم )11  نحو 

امل�شاجد.
واأطلق املغرب معهد حممد ال�شاد�س لتكوين االأئمة املر�شدين واملر�شدات يف 

اآذار 2015 بالعا�شمة الرباط.

ع���ل���م���اء اأم���ري���ك���ي���ون ي�����س��ي��دون 
املوتى دف��ن  يف  الإ�سالمية  بالطريقة 
واأو�شوا  املوتى  دفن  يف  االإ�شالمية  بالطريقة  اأمريكيون  علماء  اأ�شاد    

باتباعها ل�شمان اإنقاذ البيئة املحيطة بالقبور من اأخطار كثرية . 
نقلت جملة »بيزن�س اإن�شايدر« االأمريكية ، عن علماء اأمريكيني قولهم اإن 
يف  اجلثمان  بو�شع  اأي  االأف�شل،  هي  املوتى  دفن  يف  التقليدية  »الطريقة 
مع  تتوافق  التي  الطريقة  وهي   ، التحلل«  ميكنها  باأغطية  مغلًفا  الرتاب 

ال�شريعة االإ�شالمية.
واالأديان  الثقافات  بني  تختلف  التي  املوتى  دفن  طرق  العلماء  ودر�س   
�شاأنها  من  والتي  املوتى  لدفن  املثلى  الطريقة  الإيجاد   ، املختلفة  واالأزمنة 

حماية البيئة من اأخطار ج�شيمة، ح�شب املجلة.
البيئة  اإنقاذ  �شاأنه  من  اأمر  الرتاب  يف  اجلثمان  »دفن  اأن  العلماء  واأكد   
اأو  التوابيت  »ا�شتخدام  اأن  على  م�شددين  كثرية«،  اأخطار  من  به  املحيطة 

حرق اجلثامني طريقتان تت�شببان باأ�شرار بيئية �شخمة«.
الكيميائية  املوتى داخل توابيت يلوث الرتبة باملواد  اأن »دفن   واأو�شحوا 
الطريقة  تلك  متبعي  اأن  خا�شة  التوابيت،  تلك  �شناعة  يف  امل�شتخدمة 
يعاجلون اجلثة قبل دفنها مبادة الفورمالني ال�شامة الإبطاء حتللها وهو ما 

ي�شاعف اأخطار دخول تلك املواد اخلطرة اإىل الرتبة«.

املتطرف  اليمني  امل�شرية  االفتاء  دار  اعتربت   
اأوروبا،  يف  االإرهاب  روافد  اأبرز  اأحد  بولندا  يف 
منددة بدعوات اليمني املتطرف لعمل حمرقة �شد 

امل�شلمني.
االفتاء  دار  ا�شتنكرت  الثالثاء،  لها  بيان  ويف 
واليمني  القوميني  من  االآالف  قيام  امل�شرية 
حملت  حا�شدة  مبظاهرة  بولندا  يف  املتطرف 
ب�شكل  االأجانب  �شد  عن�شرية  و�شعارات  الفتات 
حيث  اخل�شو�س،  وجه  على  امل�شلمني  و�شد  عام 
على  ا  حتري�شً متثل  التي  الالفتات  بع�س  ظهرت 
اأجل  من  »�شلوا  �شاكلة  على  امل�شلمني  �شد  العنف 

هولوكو�شت اإ�شالمي«.
يف  امل�شاركني  عدَد  االإعالم  و�شائل  بع�ُس  رت  وقدَّ
املظاهرة التي �شهدتها العا�شمة البولندية وار�شو، 
وهي  األًفا،   60 بنحو  بولندا،  ا�شتقالل  ذكرى  يف 
اليمني  لن�شطاء  التجمعات  اأكرب  بذلك واحدة من 
املتطرف يف اأوروبا خالل ال�شنوات االأخرية، وهتف 
بنداءات  باالأقنعة  مغطاة  ووجوههم  املتظاهرون 
»بولندا نقية، بولندا بي�شاء«، و«املهاجرون خارج 

اأر�شنا«.
مل  بولندا  اأن  من  الرغم  وعلى  فاإنه  البيان،  ووفق 
الدول  من  عدد  غرار  على  اإرهابية  اأعمااًل  ت�شهد 
ُتذكر،  اأعداًدا  بها  امل�شلمون  ميثل  وال  االأوروبية، 
كما ال يوجد بها اأماكن جتمعات للم�شلمني اأو ظهور 

اليمني  فاإن  بهم؛  اخلا�شة  العبادة  لدور  وا�شح 
العداء  على  ي�شرُّ  بولندا  يف  املتطرف  الديني 
العلني  والتحري�س  ال�شريحة  والدعوة  للم�شلمني 
عمل  اإىل  والدعوة  بل  �شدهم،  العنف  ملمار�شة 
حمرقة للم�شلمني على غرار حمرقة اليهود، وهو 
اأن عداء اليمني الديني  ما يقدم دلياًل دامًغا على 
املتطرف يف الغرب جتاه امل�شلمني هو عداء بال مربر 

عقلي وال يرتبط بوجود تهديد من بع�س امل�شلمني 
وال ممار�شات عدد من التنظيمات االإرهابية، واإمنا 
عن�شري  خطاب  عن  كبري  ب�شكل  ناجت  عداء  هو 
غريه  عن  ومتييزه  االأبي�س  املواطن  نقاء  يدعي 
االإعالمي  التحري�س  اإىل  اإ�شافة  االأجنا�س،  من 
امل�شلمني  ق�شايا  جتاه  املتبعة  املعايري  وازدواجية 
التي  الق�شايا  تناول  اأو  امل�شلمني،  غري  ق�شايا  عن 

يكون اأحد طرفيها م�شلًما، كما هو احلال يف االأعمال 
وتعاليمه  االإ�شالم  اإىل  تن�شب  التي  االإرهابية 
الدينية، وهو ما ال يحدث مع االأفراد من االأديان 
واملعتقدات االأخرى، وال اأدل على ذلك من التناول 
االإعالمي لق�شية امل�شلح �شتيفن بادوك الذي قتل 
 500 من  اأكرث  واأ�شاب  ا  �شخ�شً  58 عن  يقل  ال  ما 
حيث  االأمريكية،  فيغا�س  ال�س  مدينة  يف  اآخرين 
اعترب احلادث غري اإرهابي مبجرد التاأكد من ديانة 
اأخرى  حوادث  اأية  تو�شف  بينما  الهجوم،  منفذ 
امل�شلمني  اأحد  �شلوع  من  التاأكد  فور  اإرهابية  باأنها 
للتناول  وكا�شفة  فا�شحة  ازدواجية  وهي  فيها، 

االإعالمي املتحيز �شد امل�شلمني.
واأكد املر�شد اأن دعوات اليمني الديني املتطرف يف 
الغرب متثل اأحد اأهم روافد جتنيد االإرهابيني يف 
اأوروبا وخارجها، ويجب اأن تعي الدول االأوروبية 
للتحري�س  الديني  اليمني  اأمام  املجال  ترك  اأن 
اإىل  االأمر  و�شل  حتى  امل�شلمني  �شد  علني  ب�شكل 
الدعوة اإىل اإقامة حمرقة لهم هو اأمر غري مقبول 
وينذر بعواقب وخيمة ال يوجد م�شتفيد منها غري 
التنظيمات االإرهابية ومثيلتها اليمينية املتطرفة 

يف الغرب.

امل�سلمني مل��ح��رق��ة  ب��ول��ن��دا  يف  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  ب���دع���وات  ت���ن���دد  امل�����س��ري��ة  الإف����ت����اء 

هيئة  يف  م�شوؤول  قال  �شبوتنيك:  ـ  القاهرة 
اإن  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  االإن�شان  حقوق 
ال�شلطات قررت احتجاز االأمراء ورجال االأعمال 
املتهمني بالف�شاد يف فندق “الريتز كارلتون”، الأنه 

كان هناك خماوف من اإمكانية هرب بع�شهم.
ن�شرت  �شي”  بي  “بي  الربيطانية  االإذاعة  هيئة 
تقريرا ملرا�شلتها لي�س دو�شيت، التي متكنت باإذن 
نقلت  الفندق،  دخول  من  ال�شعودية  ال�شلطات  من 
من  االإن�شان،  حقوق  بهيئة  امل�شوؤول  قاله  ما  فيه 
فرتة  يف  جيدة  معاملة  يتلقون  املحتجزين  اأن 

احتجازهم.
كما نقلت عن م�شوؤول من النيابة العامة ال�شعودية 
اخلا�شة  ملفاتهم  لهم  املتهمني  كل  اإن  قوله 

بالق�شايا املتورطني بها.
الريا�س،  من  اأعمال  رجل  عن  نقلت  دو�شيت 
اأو�شحت اأنه اطلع على جزء من الوثائق، قوله اإن 
هناك 1900 ح�شاب بنكي قد مت جتميدهم، مبا 

يف ذلك ح�شابات خا�شة باأفراد من اأ�شر املتهمني.
اخلا�شة  “اللجنة  من  امل�شوؤولني  اأحد  اأن  وذكرت 
ق�شايا  باأن  اأخربها  الفندق  يف  بالتحقيقات” 
الرتبح متعلقة مبدار�س مل ت�شتكمل، وم�شت�شفيات 
�شعرها  حني  يف  دوالر،  مليون   100 نحو  تكلفت 

احلقيقي اأقل من ثلث املبلغ.

قال  ال�شحية،  بالرعاية  املتعلق  اجلانب  وعن 
امل�شوؤول بهيئة حقوق االإن�شان: “بع�س املحتجزين 
من كبار ال�شن، ومنهم من يعاين من اأمرا�س ال�شكر 
اأنه  مو�شحا  اأخرى”،  حاالت  اأو  بالقلب،  وم�شاكل 
يتم تقدمي الرعاية ال�شحية من قبل مركز �شحي 
االأطباء  من  فريق  مب�شاعدة  ال�شاعة،  مدار  على 
والتمري�س، كما يتم اإح�شار اأدويتهم اخلا�شة من 

منازلهم.
اإح�شار  ميكننا  “ال  نف�شه:  الوقت  يف  ذكر  ولكنه 
على  واأ�شار،  معينة”.  بلدان  من  معينة  اأطعمة 
�شبيل املثال، اإىل الكفيار الرو�شي. كما طلب بع�س 

املحتجزين احلالق اأو املدلك اخلا�س بهم.
املحتجزين  اأن  �شي”  بي  “بي  مرا�شلة  واأو�شحت 
اأو  اأ�شرتهم  باأفراد  االت�شاالت  اإجراء  ميكنهم 
حماميهم من خط �شاخن يف غرفهم. كما اأن هناك 
متكنهم  �شركاتهم  يف  العاملني  من  الزيارات  بع�س 

من اإدارة اأعمالهم.
املحتجزين  اأحد  �شي” نقلت عن  بي  “بي  مرا�شلة 
بالدوري  القدم  كرة  مباريات  ي�شاهد  وهو  قوله، 
مع  غرفتي  يف  الوقت  معظم  “اأق�شي  االإجنليزي، 
املحامي للرتكيز على ق�شيتي. اأحتدث مع اأ�شرتي 
عرب الهاتف كل يوم، ولكني ال اأف�شل اأن يزوروين 

هنا”.



ه���ل ي���ك���ره الإن�������س���ان وط��ن��ه؟

و�شام ابو كلل 
الطائرة  تقلع  فعندما  االإن�شان،  وجود  يف  �شيء  اأجمل  الوطن 
يف  قلبي  تركت  قد  باأين  اأ�شعر  املقد�شة،  الديار  اإىل  متجهة 
العراق، واأبقى اكابد االأمل حلني عودتي، وكم ذرفت من الدموع 
الطائرة وهي حتط يف مطار بغداد، وطني  اأ�شعر بارجتاج  واأنا 
العراق يعني الكثري، يعني اأين موجود ويل كيان حمرتم، يعني 
يعني  العراق  وطني  العامل،  عا�شمة  يوما  �شيكون  مكان  يف  اأين 
العطا�شى،  �شاقي  العبا�س  يعني  ال�شالم،  عليهما  واحل�شني  علي 

يعني مرجعية اأطاحت باأب�شع مد همجي عرفه التاريخ.
الوطن اأجمل ما يف الوجود، ولكن ب�شروط احلب واجلمال، فحب 
التي  العقيدة  قوة  االإميان  يف  ما  اأهم  ومن  االإميان،  من  الوطن 
تربط املوؤمن بوطنه، فعندما قال �شيد العراق:« اإن من ي�شحي 
ميوت  فاإنه  واأعرا�شهم  واأهله  بلده  عن  الدفاع  �شبيل  يف  منكم 
�شهيدا«، ا�شتجابت النا�س كال�شيول، ولوال اأن اجلهاد كان كفائيا 
الذي  االإميان  من  الوطن  حب  اإذن  باملتطوعني،  االأر�س  ل�شجت 
الأجل  رخي�شة  الروح  جتعل  التي  القوية،  العقيدة  من  ُي�شَتَمد 
االأر�س والعر�س وحماية املقد�شات، وما اأعظمها من مقد�شات.  

ترى  الوقت  بنف�س  �شاحلة،  بعقيدة  مت�شك  من  يحبه  الوطن 
اأر�شه املقد�شة طوال وعر�شا، يعتا�شون على  املنافقون يجوبون 
خرياته، بل ميت�شونها اإمت�شا�شا همهم خدمة اأنف�شهم وت�شخري 
كل موارد الوطن مل�شالح خا�شة �شيقة، فكم من منافق كنا نراه 
كالقط  اقدامنا  بني  فتلوى  الفر�شة  اإغتنم  �شاحلا،  مواطنا 
علينا  اإنق�س  اللحظة  حانت  اإن  فما  كالكلب  بذيله  وب�شب�س 
بها  ويفر  الكتف  عظمة  لينه�س  ال�شبع  وخ�شة  الذئب  ب�شرعة 
اإىل حيث الذلة وامل�شكنة، حيث ال وطن،  كاأنه مل ير�شع حليبا 

ومل ي�شرب ماء اأو ياكل خبزا. 
الوطن لي�س ورقة ر�شمية ي�شعون فيها �شورتك ويكتبون اإ�شمك، 
اأو  ليتهم كتبوا عاق  يكتبون«بال«  الفارقة  العالمات  ويف مو�شع 
منافق واالجدر بهم اأن يكتبوا خائن وطن، الوطن هوية تكتب 
يف  وحتفظ  بال�شلوع  توؤطر  القلب،  �شغاف  على  ال�شرايني  بدم 
يحوي  مكتب  من  زاوية  يف  تهمل  ورقة  ولي�س  العيون،  ماآقي 
اجلرذان  واإلتحفت  بع�شها،  على  االأر�شة  اتت  قدمية  اوراقا 
تقراأ  واأنت  بخبث  ت�شحك  يوما  �شادفتك  واإن  االأخر،  بالبع�س 
كانت  بقرة  با�شتهزاء:  تقول  ورمبا  العراق،  جمهورية  كلمة 

حلوب، حان ذبحها.
الوطن قد�س االأقدا�س، واإن كان بنظرك بقرة حلوب او دجاجة 
تبي�س ذهبا، فهذا �شاأنك وقد نطقت باأخالقك، الوطن بالن�شبة 
لنا االأب الرحيم ونحن اأبنائه الربرة، اأب جمعنا باأخوة يعجز 
عن ك�شرها اأي طاغ اأو متجرب، اأب �شلب ال ميكن تق�شيمه، باأقوى 
اأ�شلحة قوى ال�شر، وال بخبث اأقالم املعاهدات يف دهاليز الظالم، 
طاملا فيه رجال يقد�شون تربته فيعفرون جباههم بها كل يوم، 
اهلل  �شقى  القائل:  اهلل  ورحم  حني،  كل  يف  بدمائهم  وي�شقونها 

اأر�شًا لو ظفرت برتبها، لكّحلت بها من �شدة ال�شوق اأجفاين.

جمال  ال�شعودي  واالإعالمي  الكاتب  و�شف 
عرب  لبنان  يف  ال�شعودية  به  قامت  ما  خا�شقجي 
اإجبار رئي�س وزراءها وحليفها �شعد احلريري على 
فو�شى  خلق  باأنه  الريا�س  من  اال�شتقالة  تقدمي 
جديدة وكبرية يف لبنان، “وكاأن عاملنا املحطم كان 

بحاجة اإىل اأزمة اأخرى”، بح�شب تعبريه.
�شحيفة  ن�شرته  له  مقال  يف  خا�شقجي  وقال 
اال�شتقالة  اإن  االأمريكية،  بو�شت  الوا�شنطن 
الغام�شة للحريري خلقت لل�شعودية م�شكلة حتى 
مع بع�س حلفائها من �شنة لبنان الذين ين�شجمون 
بعودة  املطالبة  يف  اللبنانية  الطوائف  بقية  مع 
انتخاب  االآن  امل�شتحيل  فمن  بالده  اإىل  احلريري 
احلريري  يعد  مل  ما  للبنان  جديد  وزراء  رئي�س 
العهد  ويل  خلقه  الذي  اجلديد  املاأزق  هو  وهذا 
ال�شعودي حممد بن �شلمان واالآن بحاجة اإىل حل.
وا�شت�شهد خا�شقجي بتغريدة لوزير �شوؤون اخلليج 
يف  ال�شقور  اأحد  ال�شبهان،  ثامر  ال�شعودية  يف 
اأن لدى الريا�س  ال�شبهان  اأكد فيها  اململكة، والتي 
مربر ل�شن حرب �شد حزب اهلل واأنها لن متيز بني 

احلزب واحلكومة اللبنانية.
اأبداه  الذي  الكبري  االإندفاع  اإىل  خا�شقجي  واأ�شار 
اليمن قبل عامني،  ال�شعودي من حرب  العهد  ويل 
واأي�شًا موجة االعتقاالت التي طالت كل من ينتقد 
التي  بناء،  نقدًا  كان  لو  حتى  احلكومة  ت�شرفات 

�شملت كبار امل�شووؤلني املتهمني بالف�شاد.
ال�شعودية  فر�شته  الذي  احل�شار  كان  ومثلما 
ب�شكل  قطر  على  وم�شر  والبحرين  واالإمارات 

مفاجيء حتى ظن البع�س من خالل احلملة التي 
رافقته باأن التدخل الع�شكري �شد الدوحة مل يعد 
�شوى م�شاألة وقت، فاإن ذات االأمر ح�شل مع لبنان.

حزب  اإن  اأخرى،  تغريدة  يف  قال  ال�شبهان  الوزير 
مبا  اململكة  �شد  والدمار  للقتل  اأداة  اأ�شبح  اهلل 
ال�شعوديني  ال�شيعة  االإرهابيني  تدريب  ذلك  يف 
وم�شاعدة احلوثي يف بناء �شواريخ اإيرانية �شقط 
اأحدها قريبًا من مطار امللك خالد بالريا�س، وهو 

ما اعتربه باأنه حرب من لبنان على ال�شعودية.
اخلطابات  من  الرغم  وعلى  اإنه  خا�شقجي  يقول 
ال  اأنه  اإال  اللبنانية  واالحتياجات  ال�شعودية 
توجد اإرادة لبنانية كافية اأو قدرة لدى ال�شعودية 
على �شرب حزب اهلل، حيث ال توجد قوة قتالية 
على  القدرة  الريا�س  لدى  لي�س  اأن  كما  قريبة، 
خو�س حرب ا�شتنزاف اأخرى بينما مازالت جبهتها 

يف اليمن مفتوحة.
ولكن ماذا عن اإ�شرائيل؟

حول  �شائعات  هناك  “كانت  اإنه  خا�شقجي  يقول 
م�شاورات اإ�شرائيلية �شعودية ملهاجمة حزب اهلل، 
الرئي�س  �شهر  خالل  من  اأو  مبا�شرة  كانت  �شواء 
�شحيحًا  ذلك  كان  واإن  كو�شرن،  جاريد  ترامب، 
وبن  كو�شرن  بني  دارت  التي  االجتماعات  فاإن 
اأكتوبر،  نهاية  الليل  من  متاأخر  وقت  حتى  �شلمان 
جدي  ب�شكل  اخلطط  هذه  مثل  ناق�شت  رمبا 
وخا�شة اإذا ما نظرنا اإىل االأحداث التي تلت تلك 

االجتماعات”.
جيدة  وا�شتثمارية  �شياحية  عالقات  يريد  لبنان 

مع ال�شعودية ويف الوقت نف�شه فاإن ما يفعله حزب 
اهلل يف لبنان واأي�شًا يف �شوريا املجاورة حيث يقاتل 
احلريري  و�شفه  كما  منه  جعل  هناك  اأع�شائه 
وهو  دولة”،  داخل  “دولة  اال�شتقالة  خطاب  يف 
بح�شب  حياته،  على  يخ�شى  احلريري  جعل  ما 

خا�شقجي.
خا�شقجي،  يقول  كما  ال�شعودية،  حاولت  لقد 
منعت  فلقد  بريوت،  يف  ال�شيا�شة  على  التاأثري 
عام  فرباير  يف  لبنان  اإىل  ال�شفر  من  مواطنيها 
اللبنانية  احلكومة  مبقاطعة  هددت  كما   ،2016
ما مل تقطع عالقتها مع حزب اهلل، ووافقت على 
رغم  للبنان  رئي�شًا  عون  مي�شال  النتخاب  ت�شوية 
انتخاب  واأي�شًا  اهلل  حزب  مع  الوثيقة  عالقته 
الحت�شان  حماولة  يف  للوزراء  رئي�شًا  احلريري 
حلفاء حزب اهلل الرئي�شيني لك�شب والئهم وخلق 

�شدع مع حليف حا�شم الإيران.
اإ�شارة  هي  احلريري  ا�شتقالة  اأن  خا�شقجي  ويرى 
على اأن بن �شلمان مل يعد يف�شل ال�شغط يف لبنان 
عرب قناة خلفية وميكن اأن يعود االأمر جزئيًا اإىل 
تاأثري ترامب وخا�شة يف ظل العالقة القوية التي 

تربطه بويل العهد ال�شعودي.
يحتقران  كالهما  باأن  �شلمان  وبن  ترامب  ي�شرتك 
االإ�شرائيليني،  مع  يتقا�شمونه  �شعور  وهو  اإيران 
ولكن هل �شيدعم ترامب ال�شعودية اإذا ما اختارت 
مواجهة حزب اهلل يف حرب اأو ح�شار على الطراز 

القطري؟
االأخري  لالإندفاع  بالنظر  اإنه  خا�شقجي  يقول 
ا�شتقالة  ب�شاأن  لبنان،  حليف  الفرن�شي،  للرئي�س 
م�شاعدة  اإىل  بحاجة  ال�شعوديني  فاإن  احلريري، 

ترامب.
املنطقة  بلدان  اأكرث  ال�شعودية  اململكة  تعد  اليوم 
ا�شتقرارًا �شيا�شيًا واقت�شاديًا، ويف ظل ال�شراعات 
التي تعاين منها املنطقة “فاإين ال اأمتنى اأن تنزلق 
املتهورة  االإجراءات  ظل  يف  خا�شة  بلدي،  اأقدام 
بن  حممد  ال�شعودي  العهد  ويل  بها  يقوم  التي 
�شلمان، التي قد تقو�س اأمن دول اخلليج واملنطقة 

ككل”، كما يقول. )اخلليج اونالين(

نزاع رقية وهدى
قالت  حيث  املنازعات،  �شياق  يف  زنبقى 
ابنة  رقية  بني  جتدد  النزاع  اإن  “االأهرام” 
ابنة  وهدى  ال�شادات  اأنور  الراحل  الرئي�س 
الرئي�س الراحل عبد النا�شر حول اأ�شباب وفاة 
االأخري، وذلك عقب الغاء حمكمة النق�س حلكم 
النا�شر  عبد  هدى  مل�شلحة  ال�شادر  اال�شتئناف 
والقا�شي برف�س احلكم االبتدائي الذي يلزمها 
بدفع مائة األف جنيه تعوي�شا البنة ال�شادات.

الرئي�س  اتهمت  قد  النا�شر  عبد  هدى  كانت 
والدها،  مقتل  ورا  باأنه  ال�شادات  اأنور  الراحل 
اإحدى  ن�شرتها  �شحفية  ت�شريحات  يف  وذلك 
املحكمة  اىل  ال�شادات  رقية  فلجاأت  ال�شحف، 
االبتدائية تطالب بتعوي�س مادي قيمته ع�شرة 
واالأدبية  املادية  االأ�شرار  عن  جنيه  ماليني 
هدى  ت�شريحات  جراء  واأ�شرتها  اأ�شابتها  التي 

التي و�شفتها باأنها مغلوطة وغري �شحيحة.
بدفع  واألزمتها  هدى  باإدانة  املحكمة  وق�شت 
اال�شتئناف  األغت حمكمة  ثم  األف جنيه،  مائة 
بزيادة  ال�شادات  رقية  دعوى  ورف�شت  احلكم 
احلكم  على  رقية  فطعنت  التعوي�س،  قيمة 
اأمام حمكمة النق�س التي نق�شت احلكم واأمرت 
باإعادة الق�شية اىل حمكمة اال�شتئناف العادة 
نظرها من جديد، وحددت حمكمة اال�شتئناف 
لتقدمي  موعدا  املقبل  يناير  ع�شرة  جل�شة 

الدفاع وامل�شتندات.
حلم اأمة

ونبقى يف �شياق عبد النا�شر، ومقال �شامي �شرف 
يف “االأهرام” “جمال عبد النا�شر حلم اأمة”، 
“متر االأيام وال�شنون، ت�شرق عمر  وجاء فيه: 
الب�شر، تتغري املالمح وتتبدل االأحوال، تتواتر 
وتت�شابك  تداعياتها،  وتتزاحم  االأحداث، 
فى  نقو�شا  اآثارها  ترتك  عنكبوت،  كخيوط 
الذكريات  �شريط  يعرب  اأبداننا،  قبل  وجداننا 
ن�شتعر�س  الزمان،  عمر  فى  برق  وم�شة  وكاأنه 
فيها ما م�شى وما كان، ت�شتوقفنا حلظات ع�شية 

على الن�شيان.

مبئوية  االحتفال  عن  احلديث  بداأ  اأن  وفور 
اأمامى  تداعى  النا�شر،  عبد  جمال  الرئي�س 
والع�شرين  الثامن  حيث  الع�شيب،  اليوم  ذلك 
جمال  الرئي�س  رحل  حني   1970 �شبتمرب  من 
عبدالنا�شر عن دنيانا، كانت ال�شدمة فوق كل 
كيانها،  هزت  م�شر،  قلب  اعت�شرت  احتمال، 
اإىل  املحيط  من  العربى  الوطن  اأرجاء  زلزلت 
اخلليج، وتخطت ذلك النطاق اجلغرافى لتمتد 

اإىل اأحرار العامل”.
جمال  عا�س  الزمن  “مبقايي�س  �شرف:  وتابع 
يناير   15( ق�شرية  حياة  ح�شني  النا�شر  عبد 
رحل  فقد  1970(؛  �شبتمرب   28  –  1918
فيها  ظهر  يوما،   13 و  اأ�شهر  و8  عاما   52 عن 
ف�شال  مثلت  عاما،   18 ملدة  التاريخ  م�شرح  على 
تاركا  كله،  العربى  التاريخ  فى  ا�شتثنائيا 
لالأجيال املتعاقبة؛ جمدًا وارثًا فكريًا و�شيا�شيًا 
واجتماعيًا واقت�شاديًا ي�شبهنا وي�شبه طموحنا 
.. ترك لنا م�شروعًا عظيمًا خرج من رحم االأمة 
والعدل،  الكفاية  مبادئ  على  يقوم  امل�شرية، 

وكل  ال�شعوب،  جلميع  وامل�شاواة  احلرية  وقيم 
االأوطان”.

 – عبدالنا�شر  هو  “ها  قائال:  �شرف  واختتم 
االإن�شان  حقوق  �شدنة  اأنف�شكم  تن�شبون  من  يا 
عاما،   47 منذ  دنيانا  عن  رحل   – وحماتها 
وو�شل ل�شدة احلكم فى وطننا العربى الكثريون 
العبارات  بهذه  يتبجحون  ومازالوا  كانوا  ممن 
هذه  باأن  علما  يذكر،  اإجناز  اأى  دون  الرنانة 
العبارات واملفاهيم باتت، فى يومنا هذا ماألوفة 

ومعروفة من القا�شى والدانى!.
باتوا  الذين  النخبة  تدعونهم  فيمن  راأيكم  ما 
واملجتمعى  ال�شيا�شى  التهريج  �شوق  فى  �شلعا 
املتح�شر  العامل  �شخرية  ومو�شع  والف�شائى 

القوي؟
.اإلخ،  واأين؟..  ومتي؟  وكيف؟  وماذا؟  ملاذا؟ 
لهوؤالء  اأ�شئلتى  اأوجه  اأدوات اال�شتفهام  بجميع 
جمال  حلم  ي�شوهوا  اأن  عبثا  حاولوا  ممن 

عبدالنا�شر وم�شروعه لنه�شة هذه االأمة”.

عمار جبار الكعبي 
املجتمعات التي تنهي احلروب �شواء باأنت�شارها 
اأو العك�س، خ�شو�شًا احلروب ذات االمتدادات 
داخلية،  الإرتدادات  تتعر�س  الداخلية، 
وت�شوهات داخل الن�شيج االجتماعي، ب�شكل ال 
ميكن اإغفاله، �شواء لدى من خ�شر احد اأفراد 
هذه  من  املت�شررين  اأو  تهجريه  مت  اأو  عائلته 
يف  للت�شدد  يروج  من  بوجود  �شيما  ال  احلرب، 
االعالم ويدعوا ملحا�شبة طائفة اأو قومية اأو 
مكون كامل بجريرة احد اأفراده ممن اأ�شاءوا، 

اأو تلطخت اأيديهم بدماء االأبرياء ! 
ذات  اخلارجية  حربه  يف  العراق  انت�شر 
ال  انت�شاره  ان  اال  الداخلية،  االمتدادات 
اأو�شحت  كما  الع�شكري  اجلانب  على  يقت�شر 
واإمنا  املتكررة،  خطبها  يف  الدينية  املرجعية 
حتقيق  باأمكانية  مرتبط  االأكرب  االنت�شار 
ليكون  املواطنة،  مبداأ  وفق  ال�شلمي  التعاي�س 
ال  الواجبات،  احلقوق  يف  �شوا�شية  اجلميع 
كردي  على  عربي  اأو  �شيعي  على  ل�شني  ف�شل 
و�شعبه،  لوطنه  يقدمه  مبا  اال  الوطن  هذا  يف 
وقبول  واالحرتام  اخلدمة  هو  املعيار  ليكون 
اوا�شر  وتقوية  ال�شلمي  التعاي�س  االخر، 
الواحد  الوطن  اأبناء  بني  وال�شالم  املحبة 

احلرب  الوطن،  نه�شة  يف  الزاوية  حجر  هو 
واجهنا  الذي  اخلطري  والتحدي  احلقيقية 
اختالفاتنا  جميع  رغم  لبع�شنا  تقبلنا  هو 
هو  االخر  تقبل  ليكون  واعتقاداتنا،  وميولنا 
ميكن  ال  دونه  ومن  ال�شلمي  التعاي�س  مدخل 
احلديث عن وطن يجمع �شعبه بجميع الوانهم 

واعتقاداتهم . 
منها  جعل  لطاملا  النازحني  اأزمة  خطورة 
خطاب  يف  جدًا  ومهمة  بارزة  مكانة  حتتل 
توؤكد  ذلك  جعلها  حتى  الدينية،  املرجعية 
اىل  النازحني  باأعادة  االإ�شراع  وجوب  على 
وتقدمي  كرامتهم  على  واحلفاظ  مناطقهم، 
اأكرب قدر ممكن من املعونات وامل�شاعدات لهم، 
اللحمة  اعادة  اىل  مدخل  م�شاعدتهم  لتكون 
باأنهم  اأ�شعارهم  وكذلك  جهة،  من  الوطنية 
مما  حقوقهم،  ولهم  وجمتمع  وطن  من  جزء 
�شينمي ال�شعور باالنتماء لهذا الوطن من جهة 
اخرى، ال �شيما ملا للنزوح من اثر عميق وبالغ 
ال  كي  لالأطفال،  االجتماعية  التن�شئة  على 
وطن  على  احلقد  ميلئه  جيل  خلق  يف  ن�شاهم 
وجمتمع مل ميد له يد العون يف ذروة حاجته 
واالخوة  باالنتماء  واإ�شعاره  للم�شاعدة، 
هذا  �شينمو  االأخري  غياب  حال  ففي  واملحبة، 

االنتقام  بذرة  داخله  يف  يحمل  وهو  اجليل 
ليكون مدخاًل الأحرتاب داخلي يف قادم االأيام، 
مهما كانت احلرب مكلفة ب�شريًا وماديًا، ولكن 
االحرتاب الداخلي كان وال يزال اكرث خطرًا 
اخلارج،  �شوب  موجهة  االوىل  كّون  منها، 
وامتداداتها  ووجهتها  جبهتها  االخرية  ولكن 
مهما  منت�شر  فيها  يكون  لن  وبالتايل  داخلية، 
ال�شحية  الن  االأطراف  الأحد  االإجناز  كان 

�شتكون الوطن !.
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بقتل ل��ل�����س��ادات  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  ه���دى  ات��ه��ام  م�����س��ري��ة:   �سحف 
ال�سادات “رقية”  وب��ني  بينها  كبريا  ق�سائيا  نزاعا  يجدد  وال��ده��ا 

“متهورة” ���س��ل��م��ان  ب����ن  حم���م���د  ال���ع���ه���د  ويل  واج�����������راءات  ل���ب���ن���ان  يف  ع����ارم����ة  ف���و����س���ى  ت��خ��ل��ق  ال�������س���ع���ودي���ة  خ���ا����س���ق���ج���ي:  ب���و����س���ت:  وا����س���ن���ط���ن 

لبنان احل�������رب اأه���������ون م�����ن الح����������رتاب ! يف  ال�سعودية  اللعبة  �ستنتهي  كيف  هاآرت�س: 
للعني  تظهر  ال  جبلي،  قطار  يف  نف�شها  وجدت  اللبنانية  احلريري  عائلة 
نهاية خطه. اذا مل يكن يكفي اأن رئي�س العائلة �شعد احلريري قد ا�شتقال 
 – الريا�س  يف  ديلوك�س  منزيل  اعتقال  يف  يوجد  االآن  وهو  من�شبه  من 
التقارير الكثرية التي وردت من هناك يف نهاية اال�شبوع تتحدث اي�شا عن 
البكر  �شقيقه  يتوج مكانه  اأن  �شلمان،  بن  ال�شعودي، حممد  العهد  نية ويل 
بهاء الدين احلريري. اأبناء العائلة و�شخ�شيات كبرية يف حزب امل�شتقبل 
الذي اقامه �شعد احلريري، مت اأمرهم باملجيء اىل الريا�س من اجل اداء 
حزب  من  “االخبار” املقربة  �شحيفة  وح�شب  الدين.  لبهاء  الوالء  ق�شم 
عن  فيها  يعلن  اأن  اجل  من  بريوت  اىل  �شعد  ار�شال  هي  اخلطة  فان  اهلل، 

ا�شتقالته، ومن هناك يغادر اىل عا�شمة اوروبية ويبتعد عن ال�شيا�شة.
لال�شتجابة  مت�شرعة  لي�شت  وهي  كهذا،  اأمرا  تتوقع  مل  احلريري  عائلة 
التاج  نقل  قرر  الذي  هو  �شعد  والد  احلريري  ال�شعودية.رفيق  لدعوة 
ال�شيا�شي ل�شعد، بتف�شيله على اإبنه البكر بهاء الدين. و�شعد نف�شه املدعوم 
ال  والدته(  لي�شت  )التي  الثانية  احلريري  رفيق  زوجة  نازك،  قبل  من 
ي�شتطيع كما يبدو رف�س طلب ال�شعودية، حيث اأن حريته مرهونة بنجاح 
العملية. ولي�شت هي وحدها فقط، فابن �شلمان ي�شتغل حقيقة اأن �شعد قد 
و�شع يف جيبه اكرث من 9 مليارات دوالر، ح�شل عليها مقابل امل�شاريع التي 
فازت بها �شركة “�شعودي اوجا” التي هي مبلكية عائلة احلريري. وح�شب 
ادعاء ال�شعوديني فان هذه املبالغ مت نقلها ب�شورة غري قانونية عن طريق 
خالد التويجري، الذي كان رئي�س مكتب البالط امللكي يف عهد امللك عبد 
اهلل، والذي متت اقالته عند تويل امللك �شلمان احلكم. واالآن هو معتقل مع 

طابور طويل من االمراء والوزراء.
�شعد احلريري نف�شه تبني اأنه ف�شل اداري. �شركة “�شعودي اوجا” اعلنت 
اإبن �شلمان  اأن  افال�شها يف �شهر متوز املا�شي واختفت. ال �شك لدى العائلة 
لل�شركة.  االموال  �شخ  ميكنها  كان  ال�شعودية  اأن  حيث  حتطمها،  �شرع 
الأنه  االقت�شادي،  �شعد  م�شتقبل  على  للقلق  حاجة  توجد  ال  وباملنا�شبة، 
مليارات  ب�شع  العامل  ارجاء  تنت�شر يف  والتي  البنكية  توجد يف ح�شاباته 
من الدوالرات. و�شقيقه بهاء الدين اي�شا ال ينتمي الطبقة الفقرية. وهم 
يقدرون اأن لديه 2.5 مليار دوالر. ولديه �شركة للعقارات تعمل يف االردن، 
و�شركة اخرى تعمل يف لبنان. ولي�شت هناك حمبة كبرية بني ال�شقيقني. 

فبهاء مل ين�س حقيقة اأن والده ف�شل �شقيقه اال�شغر منه عليه.
مل  ال�شعودية  اأن  بحقيقة  نف�شها  تعزية  ميكنها  العائلة  حال،  اأي  على 
اال�شتناد  ت�شتطيع  قوية  دعامة  تعتربها  زالت  وما  متاما،  عنها  تتخلى 
عليها يف ا�شتمرار تاأثريها يف لبنان. ولكن طبخة حممد بن �شلمان ميكن اأن 
حترتق الأنه لي�س فقط عائلة احلريري وحدها هي التي يجب على االمري 
ولي�س  االنقالب،  عملية  يتبنى  اأن  يجب  اي�شا  امل�شتقبل  – حزب  اقناعها 
م�شنوق،  نهاد  الداخلية،  وزير  الراأ�س.  لطاأطاأة  م�شتعدون  اع�شائه  جميع 
الع�شو البارز يف احلزب قال يف رده على تقارير عن نية تعيني بهاء لرئا�شة 

احلكومة “ل�شنا قطيع ميكن نقل ملكيته من �شخ�س اىل اآخر”.
ولكن امل�شنوق الذي كان امل�شت�شار ال�شيا�شي لرفيق احلريري، يعرف اي�شا اأن 
حتدي قرار ال�شعودية ميكن اأن يكلف لبنان الكثري. ال�شعودية التي فر�شت 
قبل نحو �شنة ون�شف عقوبات اقت�شادية على لبنان، حيث جمدت م�شاعدة 
مببلغ 3 مليارات دوالر خ�ش�شت للجي�س اللبناين، واأوقفت �شفقات جتارية 
بني الدولتني، ت�شتطيع االآن اأن تفر�س عليه عقوبات موؤملة. اكرث من 400 
2.5 مليار دوالر  األف لبناين يعملون يف دول اخلليج، وهم ينقلون حوايل 
اخلليج  يف  اخواتها  جتنيد  ال�شعودية  قررت  واذا  البالد.  اىل  ال�شنة  يف 

لالن�شمام اىل العقوبات فان اقت�شاد لبنان �شيتلقى �شربة قا�شية.

اعالن عن فر�شة عمل - �شكرتري/ ة » دوام كامل »
تعلن عيادة طبيب اال�شنان يف بريج بروكلني 
عن توفر فر�شة عمل » �شكرتري/ة»  وذلك 

لتويل املهام االدارية اخلا�شة يف العيادة

املوؤهالت املطلوبة :
- اجادة ا�شتخدام احلا�شب االآيل

- اتقان اللغة االجنليزية ) قراءة وكتابة وحمادثة (
- اتقان اللغة العربية ) حمادثة (

حتمل �شغط العمل والعمل بروح الفريق
- مهارة عالية يف االت�شال والتوا�شل

املهام املطلوبة :
- تنظيم مواعيد الطبيب

- ا�شتقبال املر�شى
- متابعة الربيد االلكرتوين

على من تتوافر فيه ال�شروط ال�شابقة ار�شال 
ال�شرية الذاتية على االمييل التايل

jobatbkdentaloffice@gmail.com



النا�شرة :
قطاع  يف  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  اأطلقت 
للجبهة  العام  لالأمني  القيد”  “�شدى  كتاب  غزة 
من  �شعدات  اأحمد  الرفيق  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
اإنتاج دار الفارابي يف لبنان، وذلك خالل حفل �شارك 
اجلبهة  واأع�شاء  وكوادر  قيادات  من  كبري  ح�شد  فيه 
االأ�شرى  وجلنة  واالإ�شالمية  الوطنية  القوى  وممثلي 

للقوى وعائالت االأ�شرى.
املركزية  اللجنة  ع�شو  من  كل  اللقاء  يف  وحتدث 
العامة للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني والذي األقى 
مدير  ال�شوراين  راجي  املنا�شل  واالأخ  اجلبهة،  كلمة 
االأ�شرى  وكلمة  االإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  املركز 
املنا�شل والباحث يف �شئون االأ�شرى عبد  األقاها االأخ 
اأحمد  الرفيق  لعائلة  كلمة  واأخريًا  فروانة،  النا�شر 

�شعدات.
مرحبًا  احلفل  العايدي  حممد  الرفيق  وافتتح 
باحل�شور، داعيًا اإياهم للوقوف دقيقة �شمت اإجالاًل 

واإكبارًا الأرواح ال�شهداء.
واعترب املنا�شل راجي ال�شوراين اأّن الكتاب واحدة من 
اأخطر الوثائق االإن�شانية واأدقها الأنها توثق جتربة 
النماذج  لع�شرات  بل  فح�شب  ل�شعدات  لي�س  اإن�شانية 
باأن  مطالبًا  كتابه،  يف  عنها  احلديث  على  اأ�شر  التي 
جت�شد  التي  االأخرى  الكتب  من  الع�شرات  اإنتاج  يتم 
التجربة واملعاناة االإن�شانية للمعتقلني الفل�شطينيني 

مثل هذا الكتاب.
وقال ال�شوراين: اإن ال�شراع العربي الفل�شطيني اأكرث 
توثيقًا يف الع�شر احلديث ال قلق عليه، لكننا نتحدث 
عن توثيق التجربة واملعاناة االإن�شانية هذا هو املهم 
التجربة  وهذه  القيد  �شدى  كتاب  مييز  ما  هو  وهذا 

االإن�شانية الرائعة التي اأبرزها �شعدات.
العزل  هذا  يكون  ما  عادًة  اأنه  اإىل  ال�شوراين  ونوه 
ي�شتهدف  ال  ودائمًا  املخابرات  من  تو�شية  على  بناًء 
والفاعلني  واملوؤثرين  القادة  بل  العاديني  االأ�شخا�س 
العزل  يعترب  البع�س  اأن  الفتًا  ال�شجون،  داخل  يف 
االنفرادي اإجراًء اإداريًا ومعاملًة مهينًة ومذلًة حتط 
ذلك  تتجاوز  لكنها  للمعتقل،  االإن�شانية  بالكرامة 

بكثري.
عائلة  كلمة  عيد  اأحالم  الرفيقة  األقت  جهتها،  من 
�شعدات،  �شمود  الرفيقة  عن  نيابة  �شعدات  الرفيق 
مقدمتهم  ويف  العائلة  با�شم  فيها  توجهت  والتي 
على  القطاع  يف  للرفاق  بالتحية  غ�شان  اأم  الرفيقة 

اإقامة هذا االحتفال.
وقالت �شمود: �شكرًا لغزة القطعة العزيزة واجلميلة 
يف  دائمًا  مكانها  حجزت  والتي  الوطن  من  واالأ�شيلة 
مثار  دائمًا  التي كانت  اأبو غ�شان، وهي  قلب ووجدان 
االت�شال  وو�شائل  الزيارات  يف  وت�شاوؤالته  اهتمامه 
عن  التفا�شيل  باأدق  مهتم  كان  فقد  معه..  املتعددة 
اأو�شاعها وحالها، فغزة يف نظر القائد �شعدات منارة 

للمقاومة ت�شئ دائمًا �شماء الوطن.
واأو�شحت �شعدات باأن االهتمام مبناق�شة كتاب القائد 
التكاملي  الدور  على  تاأكيد  لهو  غزة  يف  غ�شان  اأبو 
املطلوب بني داخل قالع االأ�شر وخارجه، خا�شة واأن 
ملا يتعر�س له االأ�شرى يف  الكتاب يوثق جتارب هامة 
اأن  ميكن  االنفرادي،  العزل  مو�شوع  خا�شة  ال�شجون 
ون�شرها  وعر�شها  ر�شمية  وثيقة  اإىل  حتويلها  يتم 
على اأو�شع نطاق واأمام املحافل الدولية، ملا متّثل �شورة 

حقيقية ملا يجري هناك.
توثيق  باأهمية  متامًا  مقتنعون  نحن  �شعدات:  وقالت 

االأدب  وهو  الو�شائل  مبختلف  ال�شجون  اأدب  وجمع 
ن�شال  �شورة  يج�شد  والذي  واملتميز  واملتنوع  الغني 
قالع  داخل  يف  البوا�شل  واأ�شرانا  اأ�شرياتنا  و�شمود 
االأ�شر. وهي مهمة وم�شئولية تقع على عاتق اجلميع 
االأ�شرى  وموؤ�ش�شات  ال�شعبية  اجلبهة  على  ولي�س 
وعائالت االأ�شرى فقط، فاجلميع ميكن اأن يلعب دورًا 

هامًا يف توثيق ون�شر هذا االأدب.
واأ�شارت �شعدات باأن العائلة واجهت �شعوبة بالغة يف 
حماوالت  ظل  يف  الكتاب  ت�شمنها  التي  املادة  جتميع 
قالع  داخل  احلقيقة  لطم�س  امل�شتميتة  االحتالل 
متميزة  ثورية  ن�شالية  مدر�شة  متثل  والتي  االأ�شر، 
اإال  الفل�شطيني،  الن�شال  �شفر  يف  مرموقة  مكانة  لها 

يطرحها  التي  الهامة  والق�شية  الكتاب  والأهمية  اأنه 
اأبو غ�شان من خالل جتارب ن�شالية ملنا�شلني  الرفيق 
و�شهداء قهروا الظروف ليخرج هذا الكتاب اإىل حيز 
النور، ويف هذا املقام توجهت بال�شكر العميق لكل من 
اإنتاج وطباعة هذا الكتاب يف  �شاهم وبذل جهودًا يف 
هذا  وطباعة  اإنتاج  تبنت  التي  الفارابي  ودار  لبنان، 

العمل االأدبي الثوري.
ويف ختام احلفل وقّع كل من ع�شوي املكتب ال�شيا�شي 
جميل  والرفيق  دقة  اأبو  د.مرمي  ال�شعبية  للجبهة 

مزهر الكتاب بالنيابة عن الرفيق اأحمد �شعدات.

عبد احلميد �شيام
اإتخذها  التي  واملتالحقة  الغريبة  االإجراءات  اأثارت 
البالد ده�شة  �شلمان، يف  ال�شعودي، حممد بن  العهد  ويل 
العامل وحريته يف نف�س الوقت.  ومل يبق كاتب اأو حملل 
تقدمي  دون  بحث  مركز  اأو  اإعالمي  موقع  اأو  �شحيفة  اأو 
امل�شار  لفهم  حماولة  يف  ال�شعودية  يف  يجري  ملا  حتليل 
التعليقات  من  كثري  اأ�شارت  كما  البالد.   تاأخذه  الذي 
زيارة  اإثر  على  االأمريكية  االإدارة  مع  التن�شيق  اإىل 
ال�شبت  ليلة  من  اأ�شبوع  من  اأقل  قبل  كو�شنري  جرياد 
واالإعالم.   املال  ورجال  والوزراء  باالأمراء  اأطاحت  التي 
حول  بال�شرورة  لي�س  اآخر  منحى  مقايل  يف  �شاآخذ  لكني 
نوعه  من  الفريد  النظام  طبيعية  حول  بل  االإجراءات 
وو�شع  الداخلي  االنفجار  نقطة  من  واإقرتابه  العامل  يف 
هذه االإجراءات يف �شياقها ال�شليم كمحاولة لبناء دولة 

�شمولية على طريقة كوريا ال�شمالية.
ق�شمني  اإىل  النظم  اأنواع  ال�شيا�شية  العلوم  علماء  يق�شم 
عن  ال�شلطة  وي�شل  ال�شعب  اإرادة  ميثل  نظام  كبريين-  
فردا  البالد  قيادة  الختيار  عليها  متفق  اآلية  طريق 
النظم  النوع  هذا  على  ويطلق  كليهما،  اأو  حزبا  اأو  كان 
والتي  وتنويعاتها  واألوانها  اأ�شكالها  بكافة  الدميقراطية 
التنفيذية  ال�شلطة  تعك�س  حيث  العام  االإطار  يف  تتفق 
حول  عليها  ومتفق  حمددة  قيود  �شمن  ال�شعب  اإرادة 
وحرية  القانون  و�شيادة  ال�شلطة  وتداول  االنتخابات 
التجمع والتعبري واملناف�شة ال�شريفة �شمن د�شتور معتمد 
النا�س  بني  متيز  ال  التي  املواطنة  تعريف  يحدد  �شعبيا 
اأو  اإجتماعي  اأو  لغوي  اأو  عرقي  اأو  ديني  اأ�شا�س  على 

جن�شاين.
غري  االأنظمة  فهو  االأنظمة  من  الثاين  النوع  اأما 
حر  ب�شكل  اجلماهري  اإرادة  متثل  ال  والتي  الدميقراطية 
و�شلت  قد  التنفيذية  ال�شلطة  وتكون  ونزية  وعادل 
ال�شعبية  الثورة  اأو  اإىل �شدة احلكم عن طريق االنقالب 
النوع  وهذا  خارجية.  بقوى  اال�شتعانة  اأو  الوراثة  اأو 
االأنظمة  كبريين  ق�شمني  اإىل  ينق�شم  احلكم  اأنظمة  من 
اأوائل  لغاية  العامل  يف  اإنت�شارا  االأكرث  وهي  ال�شلطوية 
عنها  �شاأحتدث  والتي  ال�شمولية  واالأنظمة  الت�شعينيات 

الحقا.
من  قليلة  فئة  االأنظمة  من  النوعني  هذين  عن  �شذ  لقد 
االأنظمة  اإ�شم  هنتغتون،  �شامويل  عليها  اأطلق  الدول 
ال�شلطانية وقدم العامل خوان لنز درا�شات مطولة حول 
النوع  هذا  ح�شرهننغتون  وقد  »ال�شلطانية«.   �شماه  ما 
و�شلطنة  العربي  اخلليج  دول  جمموعة  يف  االأنظمة  من 
ال�شاه  اإيران  مثل  دوال  لنز  عليها  اأ�شاف  بينما  بروناي 
النظام  ماركو�س.   اأيام  والفلبني  ت�شاوت�ش�شكو  ورمانيا 
التي  الريعية  ال�شغرية  الدولة  على  يقوم  ال�شلطاين 
حتكمها عائلة ولديها من الفائ�س املايل ما ير�شي غالبية 
اجلماهري بحيث حتدث مقاي�شة بني الوالء للنظام القبلي 
مقابل التمتع برزمة من االإمتيازات. وقد اإ�شتطاعت بع�س 
اأن تقيم عالقة مودة حقيقية بني ال�شلطان  هذه الدول 
م�شتوى  رفع  يف  املطالب  تنح�شر  بحيث  النا�س  وغالبية 
واحلريات  الدميقراطية  حتقيق  يف  ولي�س  االمتيازات 
العامة كحرية بناء االأحزاب والتجمع والتعبري.  فمثال 

لل�شيح  االإمارات  دولة  يف  ال�شعب  حمبة  يف  ي�شك  اأحد  ال 
اأو  �شهم،  اأبوي حنون  ملا كان ميثله من رمز  زايد  املرحوم 
وخا�شة  ال�شلطانية  قيادتهم  خلف  الكويتيني  اإلتفاف 
ل�شهولة  وقطر  ُعمان  حتى  اأو  للكويت  العراق  غزو  اأيام 
املقاي�شة بني الوالء واالمتيازات ب�شبب قلة عدد ال�شكان 
يف  االأعلى   )127000$( دخله  يعترب  مثال  فالقطري 
العامل واالمتيازات التي يقدمها النظام ل�شعبه ال تقارن 
ف�شلطنة  فماكوا  لوك�شمبورغ  يليها  العامل  يف  بلد  اأي  مع 

بروناي وهو ما يجعل املطلب الدميقراطي لي�س ملحا.
ال�شعودية هي الدولة ال�شاذة عن كل ما مر من تق�شيمات.  
اإذ كان فيها مالمح من ال�شلطوية وال�شلطانية وال�شمولية. 
لكن اأف�شل و�شف لها هو النظام القبلي الذي ينتمي لع�شر 
ما قبل الدولة الوطنية ذات احلدود املعروفة جغرافيا 
واملواطنة املحددة امل�شتندة اإىل د�شتور وا�شح يتعامل مع 

كل �شوؤون احلياة.   
االأنظمة  عن  ال�شعودية  يف  القبلي  النظام  ويختلف 
نقاط:  مبجموعة  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�شلطانية 
�شا�شعة؛   م�شاحات  ذات  جدا  كبرية  بالد  فال�شعودية 
حولت  والغازهائلة  النفظ  من  ال�شعودية  واملداخيل 
اململكة اإىل قوة تاأثري كربى يف املنطقة والعامل؛  كما اأن 
اإ�شتطاعوا  وبالتايل  جدا  كبري  ال�شعوديني  االأمراء  عدد 
االأ�شا�شية؛   الدولة  مفا�شل  جميع  على  ي�شتولوا  اأن 
يف  للم�شلمني  مهمة  دينية  مراكز  حتت�شن  وال�شعودية 
ودورا  متميزا  موقعا  اأعطاها  ما  االأر�س  اأنحاء  كافة 
وامل�شلمني؛  لالإ�شالم  ممثلة  نف�شها  واإعتربت  موؤثرا  كونيا 
واأخريا اإرتبطت اململكة اإرتباطا ع�شويا حمكما مع الدول 
االإمربيالية الغربية بريطانيا اأوال ثم الواليات املتحدة 
منذ اأن التقى الرئي�س االأمريكي روزفولت امللك ال�شعودي 
املوؤ�ش�س عبد العزيز اآل �شعود يف �شباط/فرباير 1945. 
فقد وقعت ال�شعودية عام 1951 اتفاقية حماية اأمنية 
يف  اأمريكية  ع�شكرية  قوة  اإبقاء  مبوجبها  و�شمحت 

البالد.؟ 
موا�شفات النظام القبلي

بحد  معروف  هو  كما  ال�شعودية  يف  القبلي  النظام  اأقيم 
اآل  ال�شيف بحيث مت تطهري كافة جيوب املعار�شة حلكم 

 1744 عام  منذ  الدينية  الوهابية  مع  املتحالفني  �شعود 
اأن  اأق�شم املحمدان )بن �شعود وبن عبد الوهاب(  عندما 
واملبادئ  ال�شريعة  على  مبنية  دولة  الإقامة  معا  يعمال 
االإ�شالمية.  اأعطيت الدولة اجلديدة اإ�شم القبلية التي 
اأن�شاأتها وقامت فيها العالقات الداخلية لي�س على اأ�شا�س 
ل�شيخ  واالن�شياع  الطاعة  بل  للدولة  والوالء  املواطنة 
القبلية الذي ميلك كل القرارات ال�شغرية منها والكبرية. 
على  للبالد  املكونة  القبائل  بقية  مع  العالقة  و�شيغت 
اأ�شا�س الوالء )خا�شة عن طريق امل�شاهرة( مقابل بع�س 
الوزارات  بع�س  ذلك  يف  مبا  القبائل  ل�شيوخ  االمتيازات 
القبيلة  ب�شيخ  يرتبطون  رعايا  هم  ال�شعب  الهام�شية.   
�شاجب  فهو  والهبات  واملنح  العطايا  تقدمي  اأ�شا�س  على 
اأبوي  اأ�شا�س  على  يت�شرف  كما  واملال.  والعباد  البالد 
فهو الوالد الذي يتوقع من اأوالده الطاعة املطلقة ويتم 

تاأديب كل من يخرج على الطاعة.
حتت  الرتكيبة  هذه  يعار�س  من  كل  �شد  ميار�س  العنف 
ذريعة »الف�شاد يف االأر�س« وميار�س القتل دون اإجراءات 
قانونية حمكمة بطريقة موغلة يف التخلف وذلك بقطع 
الروؤو�س اأمام النا�س.  ويكون الت�شدد يف تطبيق ال�شريعة 
اإقامة احلدود عليهم وخا�شة ما يتعلق  الفقراء يف  على 
بالن�شاء.  والدين ي�شتخدم لتكري�س قيادة �شيخ القبيلة 
وتاأديب من يعرت�س عليه وُيعلم بطريقة تلقينية حترم 
كل  الع�شر.   علوم  بع�س  من  واال�شتفادة  االأ�شلئة  طرح 
باحلماية  ي�شعر  احلاكمة  القبيلة  اأع�شاء  من  ع�شو 
واالنتماء للطبقة العليا ويجرى عليه املال العام ويحمى 

من امل�شاءلة.
العام  املال  واأهدر  املفا�شد  اإنت�شرت  الو�شع  هذا  ظل  يف 
وحتولت البالد اإىل جمتمع اإ�شتهالكي غري منتج وانت�شرت 
ثروات  وو�شلت  ف�شادهم  يف  االأمراء  وتغول  املظامل 
اأن  الدولة/القبيلة  وا�شتطاعات  خيالية  اأرقاما  بع�شهم 
خارج   1973 عام  النفط  »�شدمة  بعد  �شيطرتها  متدد 
معظم  على  تقريبا  فا�شتحوذت  املال  طريق  عن  احلدود 
اخلا�شة  و�شائلها  ال�شاحة  يف  و�شخت  االإعالم  و�شائل 
للدول  الف�شائة  والقنوات  وال�شحفيني  الكتاب  وا�شرتت 
االأخرى واإ�شرتت الوالءات من الدول املجاورة واأ�شبحت 

تلعب دورا اأكرب من حجمها ولكن لي�س برتكيبة ع�شرية 
قائمة على املوؤ�ش�شات بل مبزاج �شخ�شي للحاكم املطلق اأو 

فئة �شغرية حوله من نف�س العائلة.
التحول اإىل الدولة ال�شمولية

 مل تعد الدولة /القبيلة قادة على التكيف مع متطلبات 
الع�شر وقد تعر�شت الأكرث من هزة يف ال�شنوات االأخرية 
 15 وم�شاركة   1979 عام  العتيبي  جهيمان  حركة  مثل 
مظاهرات  و   2001 �شبتمرب   11 تفجريات  يف  �شعوديا 
الربيع العربي يف دولتني جماورتني مثل البحرين واليمن 

وانطالق حركة احتجاج يف املنطقة ال�شرقية.
بن  حممد  االآن  لل�شعودية  الفعلي  احلاكم  به  يقوم  ما 
التواكب  يف  ف�شلت  التي  القبيلة  دولة  تفكيك  هو  �شلمان 
مع الع�شر واإ�شتبدالها بالنظام ال�شمويل القائم على حكم 
الفرد املطلق.  والنظام ال�شمويل قائم على ثالثة اأعمدة 
له  يطيب  كما  يت�شرف  ل�شلطاته  حدود  ال  مطلق  حاكم 
اأو  قومية  تكون  قد  اأيديولوجية  م�شاءلة،  اأدنى  دون 
اإ�شتخدام  اإتباعه،  على  النا�س  يجرب  توجه  اأو  دينية 
مطلق للعنف واإطالق اأيدي اأجهزة االأمن القتالع اأي اأثر 
للمعار�شة حتى ولو كانت �شلبية و�شلمية وغري مبا�شرة.  
كوريا  يف  النظام  اأن  على  ال�شيا�شة  علماء  كل  ويتفق 

ال�شمالية من هذا النوع.  
اإن ما نن�شاهده يف ال�شعودية االآن اأقرب اإىل اإنهيار �شلطة 
املتحكم يف كل  املطلق  الفرد  ب�شلطة  واإ�شتبدالها  القبيلة 
وكافة  القمعية  واأجهزتها  وميزانيتها  الدولة  مفا�شل 
منابرها االإعالمية والتحكم يف رقاب النا�س وحركاتهم 
وترحالهم.  وحلهم  وتغريداتهم  وتدويناتهم  واأقوالهم 
طاعة االأمري تفر�س فر�شا وال يهمه اأن يحبه النا�س بل 

اأن يخ�شونه.
اأنظمة  بني  الفروق  يعرف  ال�شاب  هذا  كان  اإذا  نعرف  ال 
حتويل  عواقب  من  نحذر  لكننا  ال  اأم  احلديثة  الدولة 
طريقة  على  كا�شر  �شمويل    نظام  اإىل  القبلية  الدولة 
»من جاء يكحلها فاأعماها« الأن ال�شلطة ال�شمولية  حتمل  
واإنظر من حولك يف فال جتد  ذاتها.   دمارها يف  عنا�شر 
النظام.   هذا  ملثل  خا�شعة  ال�شمالية  كوريا  دولة  اإال 
على  القائمة  الدولة  اأن  علمتنا  االإن�شانية  فالتجربة 
هي  توجهاتهم  وتعك�س  خياراتهم  وتتمثل  �شعبها  رغبات 

االأبقى.
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�سمولية �سلطة  اإىل  تتحول  القبيلة  دول��ة  خ��ب��ري ا���س��رتات��ي��ج��ي ب���� “الأه�����������رام”: اإ����س���رائ���ي���ل غ���ري م���ه���ي���اأة ن��ف�����س��ي��ا حل����رب ط��وي��ل��ة م���ع اإي�����رانال�سعودية: 

اإن�سانّيًة جتربًة  توثق  لأّن��ه��ا  واأّدق��ه��ا  الإن�سانّية  الوثائق  اأخطر  من  واح��دة  يعتره  وال�����س��وراين  �سعدات  اأحمد  للقائد  القيد”  “�سدى  كتاب  ُتطلق  ال�سعبية  اجلبهة 

العامل يف  �سرامة  الأك��ر  النووي  التحقق  لنظام  تخ�سع  اإي��ران  ال��ذري��ة:  الطاقة  وكالة  مدير 

–  حممود القيعي: القاهرة 
اخلبري  اإدري�س  ال�شعيد  حممد  د.  قال 
ال�شيا�شية  للدرا�شات  االأهرام  مبركز 
االإقليمية  االأزمة  اإن  واال�شرتاتيجية 
منذ  املنطقة  فى  االآن-  املت�شاعدة 
امللك  مطار  على  ال�شاروخى  االعتداء 
يوم  الريا�س  ال�شعودية  بالعا�شمة  خالد 
ال�شبت )2017/11/4( – بقدر ما ميكن 
اأن تقدمه من فر�س تفوق اخليال بالن�شبة 
الإ�شرائيل لتوجيه �شربات كانت حتلم بها 
قادرة  تكون  لبنان  فى  اهلل«  »حزب  اإىل 
دوره  واإنهاء  الع�شكرية  اآلته  حتطيم  على 
ونفوذه ال�شيا�شي، بقدر ما تواجه القيادة 
قد  وحتديات  �شعوبات  من  االإ�شرائيلية 
وفق  الطموح،  هذا  حتقيق  دون  حتول 

ح�شابات اإ�شرائيلية �شديدة التعقيد.
اليوم  باالأهرام  مقاله  يف  اإدري�س  واأ�شاف 
” ح�شابات ا�شرائيل  ) الثالثاء ( بعنوان 

ال�شعبة يف االأزمة اللبنانية “:
هذا  على  �شعودى  فعل  رد  اأول  ففى   ”  
االعتداء ال�شاروخي، اأكد وزير اخلارجية 
بحق  »حتتفظ  بالده  اأن  اجلبري  عادل 
على  املنا�شبني  والوقت  بال�شكل  الرد، 
االإيرانى  النظام  واأن  االإيراين،  النظام 
االأمن  على  ويوؤثر  اجلوار  دول  باأمن  ي�شر 
اململكة  اأن  يعنى  هذا  الدوليني«.  وال�شلم 
الذين  احلوثيني  املتمردين  جتاوزت 
�شرب  الذى  البالي�شتى  ال�شاروخ  اأطلقوا 
امل�شئولية  وحملت  خالد،  امللك  مطار 
بهذا  اأمد احلوثيني  باعتبارها من  الإيران 
املتطورة،  البالي�شتية  ال�شواريخ  من  النوع 
وحلزب اهلل باعتباره �شريكًا فى امل�شئولية 
وفى التنفيذ. وتطور االأمر لي�شبح املوقف 
معربًا عن ما ي�شمى »حتالف دعم ال�شرعية 
اليمنية« الذى تقوده ال�شعودية ويخو�س 
احلرب منذ اأكرث من عامني فى اليمن. فقد 
اأن  فيه  اأو�شح  بيانًا  التحالف  هذا  اأ�شدر 
قيادة قوات التحالف تعترب �شلوع النظام 

احلوثية  امليلي�شيات  تزويد  فى  االإيرانى 
التابعة له بهذه ال�شواريخ انتهاكًا �شارخًا 
وعلى  ال�شلة  ذات  االأمن  جمل�س  لقرارات 
يحّرم  الذى   )2216( القرار  االأخ�س 
فاإن  ولذا  باالأ�شلحة،  احلوثيني  تزويد 
عدوانًا  هذا  »تعترب  التحالف  قيادة 
النظام  قبل  من  ومبا�شرًا  �شافرًا  ع�شكريًا 
االإيرانى وقد يرقى اإىل اعتباره عماًل من 
اأعمال احلرب �شد ال�شعودية، وتوؤكد حق 
اأرا�شيها  عن  ال�شرعى  الدفاع  فى  اململكة 

و�شعبها”.
 وتابع اإدري�س:

اأزمة  وجاءت  البدايات،  هى  هذه  ” كانت 
�شعد  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  ا�شتقالة 
الريا�س  من  األقاه  بيان  فى  احلريري 
هذه  على  ترتبت  التى  والتداعيات 
كطرف  اهلل  حزب  ودخول  اال�شتقالة 
الريا�س  على  العدوان  فى  متهم  مبا�شر 
وفق ن�س بيان اال�شتقالة الذى األقاه �شعد 
وفر�شًا  مواتية  ظروفًا  لتوفر  احلريرى 
غري م�شبوقة اأمام اإ�شرائيل للمبادرة ب�شن 
احلرب على لبنان للتخل�س من حزب اهلل، 

للتاأ�شي�س خلريطة  وتوظيف هذه احلرب 
طموحات  حتقق  اإقليمية  حتالفات 
»الهالل  ت�شميه  ما  حما�شرة  فى  اإ�شرائيل 
اإيران  ومنع  اإيران،  تقوده  الذى  ال�شيعي« 
مل�شلحة  �شوريا  فى  جناحاتها  توظيف  من 

م�شروعها االإقليمي.”
 وخل�س اإدري�س اىل اأن كل هذه االإغراءات 
لالأخذ  االإ�شرائيلية  القيادة  تدفع  التى 
بخيار احلرب �شد لبنان مل جتد احلما�س 
الكافى عند الكثري من االإ�شرائيليني الذين 
هذا  فى  االجنرار  من  يحذرون  اأخذوا 
»اخلطاأ اال�شرتاتيجي«، قبل االإجابة عن 

ثالثة ت�شاوؤالت �شديدة االأهمية:
اإ�شرائيل مهياأة نف�شيًا  ال�شوؤال االأول: هل 

خلو�س حرب بهذا امل�شتوى؟
االإقليمية  الظروف  هل  الثاين:  ال�شوؤال 
ت�شمح بذلك، وبالذات ظروف احلرب فى 
الرو�شى  الوجود  املقدمة منها  �شوريا وفى 
اإيران؟.  مع  رو�شيا  وحتالفات  �شوريا  فى 
ال�شوؤال الثالث: هل توازن الردع املوجود 
ي�شمح  واإ�شرائيل  اهلل  حزب  بني  االآن 
الإ�شرائيل بالتورط فى مثل هذه احلرب؟.

اإ�شرائيل غري مهياأة للحرب
مهمة  اأ�شئلة  اإن هذه ثالثة  اإدري�س  وقال 
اأخرى  ح�شابات  احلرب  لقرار  اأن  توؤكد 
مهياأة  غري  اإ�شرائيل  واأن  تعقيدًا،  اأكرث 

خلو�س مثل هذه احلرب، م�شريا اىل اأن
اإ�شرائيل  فى  االنتباه  ي�شرتعى  ما  اأول 
وعدم  »الكاآبة  تلك  هو  الظروف  هذه  فى 
واإدراك  روؤية  على  ت�شيطر  التى  الثقة« 
احلكومة  رئي�س  نيتانياهو  بنيامني 
من  وا�شع  قطاع  ورمبا  االإ�شرائيلية، 
م�شتقبل  حول  االإ�شرائيلية،  النخبة 

وجود اإ�شرائيل.
اإىل  االأمر  ي�شل  عندما  اإدري�س:   وتابع   
االإحباط وعدم الثقة مب�شتقبل اإ�شرائيل 
مثل  زعيم  ل�شان  وعلى  احلد  هذا  اإىل 
اأي�شًا  االعتبار  فى  اأخذنا  واإذا  نيتانياهو 
يواجهها  التى  ال�شوء  ال�شديدة  الظروف 
نيتانياهو االآن ب�شبب اتهامه بثالث ق�شايا 
للمحاكمة  يقدم  اأن  ويرجح  بالف�شاد، 
ب�شببها اأبرزها ق�شية الغوا�شات االأملانية، 
حالة  ظل  فى  يحدث  هذا  كل  اأن  خا�شة 
وتدنى  م�شبوقة  غري  اجتماعى  انق�شام 
اخلدمة  فى  للدخول  ال�شباب  حما�س 
يوؤكد م�شداقية  كله  فاإن هذا  الع�شكرية، 
ما ورد على ل�شان اجلرنال املتقاعد جفاى 
لي�شت  اإيران  »اإن  بقوله  طوبولن�شكى 
اإمنا  )كاإ�شرائيليني(  وجودنا  على  تهديدًا 
يتمثل  اأعظم  حتد  اأمام  اإ�شرائيل  تقف 
)ال�شعب(  اأبناء  بني  الهوة  ج�شر  فى 
وحتذيره  اأجزائه«  وتوحيد  االإ�شرائيلى 
من اأن »فى حال ا�شتمرار كل هذا االنق�شام 

املجتمعى �شياأتى يوم ال نكون فيه هنا”.
الواقع  هذا  اأخذ   ”  : الكاتب  وتابع 
اإ�شرائيل  اأن  يوؤكد  االعتبار  فى  املاأ�شاوى 
وا�شعة،  حرب  خلو�س  نف�شيًا  مهياأة  غري 
االإقليمية  الظروف  اأدركنا  اإذا  خ�شو�شًا 
التى ال ت�شمح الإ�شرائيل ب�شن حرب بهذا 
القوى  توازن  معادلة  وبالذات  امل�شتوي. 

فر�شت  التى  �شوريا  داخل  اجلديدة 
اإقليمي« للمرة االأوىل  اإيران »دولة جوار 
انت�شار  فر�شت  كما  اإ�شرائيل،  جانب  اإىل 
من  كل  مع  االأ�شد  الرئي�س  نظام  حتالف 
ما  غري  على  اهلل  وحزب  واإيران  رو�شيا 

كانت تاأمل اإ�شرائيل.”
اال�شتنتاج  “هذا   : قائال  واختتم 
لن  وقعت  اإذا  احلرب  اأن  اأواًل  يوؤكده 
للمرة  �شتكون،  بل  فقط  لبنانية  تكون 
ما  ظل  فى  و�شورية  لبنانية  االأويل، 
االإ�شرائيلية  الع�شكرية  القيادة  تدركه 
وجود  وثانيًا  االآن،  اجلبهتني  توحد  من 
عنه  عرب  اإ�شرائيلى  ا�شرتاتيجى  اإدراك 
اجلرنال ياثري جوالن نائب رئي�س االأركان 
الدفاع ب�شياغة  ال�شابق واملكلف من وزير 
بـ  اجلديدة  االإ�شرائيلية  االأمن  نظرية 
االنت�شار  حتقيق  عن  اإ�شرائيل  »عجز 
وثالثها  اإيران«،  �شد  تقودها  حرب  فى 
املا�شى  اجلمعة  يوم  ال�شادر  التحذير 
ريك�س  ل�شان  على   )2017/11/10(
من  االأمريكى  اخلارجية  وزير  تيلر�شون 
نزاعات  خلو�س  م�شرحًا  لبنان  «ا�شتخدام 
اأن  بيان  فى  ال�شريح  واإعالنه  بالوكالة«، 
االأطراف  كل  »حتر�س  املتحدة  الواليات 
داخل لبنان وخارجه، على احرتام وحدة 
لبنان  فى  ال�شرعية  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
وا�شتقاللها ومن �شمنها احلكومة والقوات 
امل�شلحة، ولكن االحرتام لرئي�س احلكومة 
قويًا  �شريكًا  ب�شفته  احلريرى  �شعد 
ذلك  اإىل  اأ�شفنا  اإذا  املتحدة«،  للواليات 
ما اأدت اإليه اأزمة ا�شتقالة �شعد احلريرى 
دولية  قوى  ودعم  اللبنانيني  توحيد  من 
اأن  يعنى  هذا  كل  فاإن،  التوحيد  لهذا 
»للحرب ح�شابات اأخري« حتمًا �شتاأخذها 
القيادات  اإ�شرائيل فى االعتبار، وبالذات 
احلرب،  قرار  عن  امل�شئولة  الع�شكرية 
ال�شيا�شية  القيادات  نزوات  عن  بعيدًا 

ومعاركها االنتخابية واالإعالمية” .

اأمانو،  يوكيا  ا�شتعر�س   : املتحدة(  )االأمم  نيويورك 
اأمام  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير 
لدعم  الوكالة  عمل  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
التنمية امل�شتدامة عن طريق نقل املعارف واخلربات 
خالل  من  الب�شر  حياة  وحت�شني  املجاالت  خمتلف  يف 

ا�شتخدام العلوم والتكنولوجيا النووية
من  الطاقة  بوا�شطة  ملمو�شة  نتائج  اأن حتقيق  واأكد 
الوكالة  تركيز  حمور  �شيبقى  والتنمية  ال�شالم  اأجل 

خالل ال�شنوات املقبلة.
النووية  االأ�شلحة  انت�شار  ملنع  الوكالة  عمل  وحول 
قال اأمانو اإن 182 دولة لديها االآن اتفاقات �شمانات 
لها  يتيح  مما  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع 

الو�شول اإىل املعلومات واملواقع ب�شكل اأو�شع.
اللتزاماتها  اإيران  تنفيذ  عن  كذلك  اأمانو  حتدث 
العمل  خطة  مبوجب  النووية  بالطاقة  املت�شلة 

ال�شاملة امل�شرتكة املوقعة عام 2015 قائال: »يجري 
التي  النووية  باالأن�شطة  املتعلقة  االلتزامات  تنفيذ 
ال�شاملة.  العمل  خطة  مبوجب  اإيران  بها  تعهدت 
االأكرث  النووي  التحقق  لنظام  االآن  اإيران  وتخ�شع 
اإمكانية  مفت�شونا  و�شع  وقد  العامل.  يف  �شرامة 
الو�شول اإىل املواقع، ولديهم مزيد من املعلومات حول 
اأ�شغر مما كان عليه  الربنامج النووي االإيراين، وهو 

قبل بدء تنفيذ خطة العمل ال�شاملة«.
اإال اأنه اأعرب عن قلقه ال�شديد اإزاء الربنامج النووي 
جلمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية، وحثها على 
القرارات  كافة  مبوجب  اللتزاماتها  التام  االمتثال 
الدوىل  االأمن  جمل�س  عن  ال�شادرة  ال�شلة  ذات 
زلت  »ما  وقال:  الذرية.  للطاقة  الدولية  والوكالة 
جلمهورية  النووي  الربنامج  اإزاء  بالغ  بقلق  اأ�شعر 
النووية  التجربة  اإن  الدميقراطية.  ال�شعبية  كوريا 

ال�شاد�شة  وهي  �شبتمرب،  اأيلول/  يف  اأجرتها  التي 
اأدعو  واإنني  للغاية.  موؤ�شف  اأمر  االآن،  حتى  واالأكرب 
جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية اإىل االمتثال 
جمل�س  قرارات  جميع  مبوجب  اللتزاماتها  الكامل 
االأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات ال�شلة«.
وقال اأمانو اإن الطاقة النووية ميكن اأن ت�شهم ب�شكل 
املقبلة،  العقود  خالل  امل�شتدامة  التنمية  يف  متزايد 
الدفيئة.  لغازات  انبعاثات  اأي  تقريبا  تنتج  ال  الأنها 
واأ�شاف اأن زيادة ا�شتخدام الطاقة النووية وم�شادر 
حتقيق  على  البلدان  �شي�شاعد  املتجددة  الطاقة 

اأهدافها املتعلقة بتغري املناخ.
والحظ تقرير املدير العام اأن 13 من اأهداف التنمية 
امل�شتدامة الـ 17 تت�شل مبا�شرة مبجاالت اخت�شا�س 
تلك  فيها  مبا  ـ  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
والتكنولوجيا  والزراعة  والوقود  باالأغذية  املتعلقة 

النووية وتوليد الطاقة وال�شحة ـ فاإنها توؤكد الدور 
احلا�شم الذي ت�شطلع به الوكالة يف جمال ال�شالمة 
واالأمن النوويني، بيد اأن امل�شوؤولية عن االأمن النووي 
متاما  الدولة  تلك  عاتق  على  تقع  ما  دولة  داخل 
وينبغي اأال يكون االأمن النووي �شرطا اأو �شرطا م�شبقا 

مل�شاريع التعاون.
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ليبيا  م�شرف  اأعلن   – اأ(  ب  -)د  طرابل�س 
االإ�شالحات  من  حزمة  عر�س  املركزي 
اجلهات  على  والتجارية  واالقت�شادية  املالية 

الت�شريعية والتنفيذية يف البالد.
جاء ذلك خالل جل�شة حوار اأجراها ظهر اليوم 
الثالثاء حمافظ امل�شرف “ال�شّديق الكبري” مع 
اإدارة  مدير  رفقة  ليبيني،  اإعالميني  جمموعة 
“ناجي  املركزي  بالبنك  واالإح�شاء  البحوث 
” حممد  للبنك  عي�شى” وامل�شت�شار االقت�شادي 

ابو�شنينة”.
االإ�شالحات  حزمة  “اإن  “الكبري”  وقال 
املقرتحة كانت نتيجة 5 اأ�شهر من البحث، قامت 
جمموعة  مع  واالإح�شاء،  البحوث  اإدارة  بها 
من  ني  وخمت�شّ وماليني،  اقت�شاديني  خرباء 
النواب  كمجل�شي  الدولة،  موؤ�ش�شات  خمتلف 
وحكومة  الرئا�شي  املجل�س  وكذلك  والدولة، 

الوفاق واملوؤ�ش�شة الليبية للنفط.
من جهته قال “مدير اإدارة البحوث واالإح�شاء 
االإ�شالحات  حزمة  اإن  الليبي”  البنك  يف 
اأبرزها:  باإطار زمني، ومن  ِعّدة حماور  تت�شّمن 
االإنتاج  وزيادة  للنفط  الليبية  املوؤ�ش�شة  دعم 
النظر  واإعادة  يوميًا،  برميل  مليون  5ر1  اإىل 
العمالت  مقابل  الليبي  الدينار  �شرف  �شعر  يف 
وقيام  ال�شعر،  هذا  على  واملُدافعة  االأجنبية 
املحروقات  دعم  �شيا�شة  مبراجعة  احلكومة 
التي ت�شتنزف النقد االأجنبي، وكذلك مراجعة 
اجلمركية،  كالتعريفات  التجارية،  ال�شيا�شة 
ف�شاًل عن التقليل من االقت�شاد غري الر�شمي”.

اجلديد  املقرتح  ال�شرف  �شعر  “اإن  واأ�شاف: 
دينار  دينار  و75ر5  دينار   3 بني  يرتاوح  قد 
ال�شعر  اأن  اإىل  م�شريًا  الواحد”،  الدوالر  مقابل 
النهائي قد ُيحدد الحقًا، بعد اعتماد ال�شلطة 
من  ودعمها  االإ�شالحات،  حلزمة  الت�شريعية 

ِقبل ال�شلطة التنفيذية”.
االإ�شالحات  حلزمة  اأن  “عي�شى”  واأو�شح 
املطروحة نتائج اإيجابية على امليزانية التي قد 
ُت�شتخدم يف اإعادة االإعمار وحت�شني اخلدمات، 
وبالتايل  املدفوعات،  ميزان  يف  فائ�س  وحتقيق 
�شعر  عن  فاع  الِدّ على  امل�شرف  قدرة  حت�شني 
ال�شرف اجلديد، يف حني اأ�شار اأي�شًا اإىل �شلبيات 

قدرة  كانخفا�س  احلزمة  هذه  ترافق  قد 
ال�شراء لدى حمدودي الدخل، موؤكدًا اأن البنك 
املركزي قد اأخذ بعني االعتبار هذه الفئة، وقد 

يعيد النظر يف احلد االأدنى لالأجور.
اأجل  من  الليبي  للربملان  االأمر  اإحالة  وحول 
الربملان  على  “يجب  “الكبري”،  قال  االعتماد، 
يف  فنحن  وحت�شينها،  االإ�شالحات  اعتماد 
الراية  ونرفع  �شيء،  ومايل  اقت�شادي  و�شع 
 2011 عام  ليبيا  مرور  اإىل  م�شريًا  احلمراء”، 
مبثل هذه التجربة، اإال اأنها خرجت منها ب�شبب 
من  كايف  احتياطي  ووجود  اجلميع  تكاتف 

النقد.

�شركة  – اأعلنت  – )اأ ف ب(  دبي 
الكندية  الطائرات  �شناعة 
اىل  تو�شلت  اأنها  بومباردييه 
“م�شر للطريان”  �شفقة مع �شركة 
“�شي  طراز  من  طائرة   24 لبيعها 
مليار   2،2 نحو  بقيمة   300 ا�س 

دوالر.
وقعته  نوايا  خطاب  وبح�شب 
الناقلة  تقدمت  ال�شركتان، 
 12 ل�شراء  موؤكد  بطلب  امل�شرية 
ا�س300  “�شي  طراز  من  طائرة 
 12 �شراء  “اأحقية  جانب  اإىل 
اأعلنته  ملا  وفقا  اإ�شافية”،  طائرة 
بومباردييه و�شركة م�شر للطريان، 
دبي  معر�س  هام�س  على  وذلك 

للطريان.
وهذه ال�شفقة هي الثانية املوؤكدة 
ملجموعة بومباردييه منذ االعالن 
جمموعة  بان  املا�شي  ال�شهر 
�شت�شتحوذ  االوروبية  ايربا�س 
على برنامج طائرات �شي ا�س لدى 

بومباردييه.

التي  للطريان  م�شر  و�شركة 
اقدم  هي   1932 يف  تا�ش�شت 
ال�شرق  م�شتوى  على  طريان  �شركة 
رحالت  وتوؤمن  وافريقيا  االو�شط 

اىل 70 وجهة يف 60 دولة.
للطريان  م�شر  اعلنت  جهتها  من 
بومباردييه  مع  االول  تعاونها  عن 

خالل  “من  التجارية  للطائرات 
التوقيع على خطاب نوايا مبوجبه 
 12 على  للطريان  م�شر  حت�شل 
 300 ا�س  �شي  طراز  من  طائرة 
ت�شلم  ال�شركة؛  الأ�شطول  لين�شموا 
 ،2020 وحتى   2018 عام  خالل 
طائرة   12 �شراء  اأحقية  مع 

 2020 من  الفرتة  خالل  اإ�شافية 
وحتى 2026.

“تقوم الطائرات بالعمل  واأ�شافت 
م�شر  �شركة  خطوط  �شبكة  على 
الداخلية  للخطوط  للطريان 
وهي  )اإك�شربي�س(،  واالإقليمية 
لل�شركة  التابعة  ال�شركات  اإحدي 
الناقل  للطريان،  مل�شر  القاب�شة 
العربية  م�شر  جلمهورية  الوطني 

ومقرها القاهرة”.
خالل  ال�شفقة  عن  االعالن  جاء 
الثالثاء  عقد  �شحايف  موؤمتر 
امل�شري  الطريان  وزير  بح�شور 
من  كل  قام  حيث  فتحي  �شريف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  م�شلم  �شفوت 
للطريان  مل�شر  القاب�شة  ال�شركة 
�شركة  رئي�س  كرومر  وِفريد 
بومباردييه بتوقيع خطاب النوايا 
كال  بني  تعاون  اأول  بذلك  ليعلنا 
ا�شاف  ما  بح�شب  ال�شركتني، 

البيان.

الدوحة )د ب اأ (- وقعت قطر للبرتول اتفاقًا 
يف  باملئة   30 بن�شبة  �شريكًا  مبوجبه  ت�شبح 
يف  باالإنتاج  وامل�شاركة  اال�شتك�شاف  اأعمال 
�شواطئ  قبالة   52 رقم  البحرية  املنطقة 

�شلطنة عمان.
يف  للبرتول”  “قطر  عن  �شادر  بيان  وقال 
)د.  االأملانية  االأنباء  وكالة  وتلقت   ، الدوحة 
ب. اأ ( ن�شخة منه ، اإنه “وبعد موافقة اجلهات 
املخت�شة يف ال�شلطنة، �شتكون اأطراف اتفاقية 
حكومة  هي  باالإنتاج  وامل�شاركة  اال�شتك�شاف 
بح�شة  للبرتول  قطر  من  وكال  عمان،  �شلطنة 

االإيطالية  اإيني  و�شركة   ، باملئة   30 تبلغ 
النفط  و�شركة   ، باملئة   55 تبلغ  بح�شة 

العمانية بح�شة تبلغ 15 باملئة .
الع�شو  الكعبي،  �شريده  بن  �شعد  املهند�س  وقال 
اإن  للبرتول  لقطر  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
املزيد  نحو  انطالق  نقطة  ميثل  “االتفاق  هذا 
اأن  ناأمل  حيث  للطرفني،  املجزية  الفر�س  من 
الفوائد  من  الكثري  امل�شرتك  تعاوننا  يجلب 
جلميع ال�شركاء وباالأخ�س لقطاع النفط والغاز 

العماين ولل�شعب العماين ال�شقيق”.
مع  ال�شراكة  بهذه  �شعداء   ” الكعبي  واأ�شاف 

وثيقة  عمل  بعالقة  نتمتع  التي  اإيني،  �شركة 
معها، ونتطلع اإىل تعزيزها ب�شكٍل اأكرب”.

غري  منطقة  هي   52 رقم  املنطقة  اأن  يذكر 
اأكرث  م�شاحتها  وتبلغ  كبري  حٍد  اإىل  م�شتك�شفة 
من 90000 كيلومرت مربع وتقع يف مياه ترتاوح 
اأعماقها من 10 اأمتار اإىل اأكرث من 2000 مرت، 
�شركة  خالل  )من  املتعاقدة  االأطراف  و�شتبداأ 
اإيني االإيطالية التي �شتكون هي امل�شغل مبوجب 
عقد اال�شتك�شاف وامل�شاركة باالإنتاج( يف تنفيذ 
برنامج ا�شتك�شاف يت�شمن م�شحا زلزاليا ثالثي 

االأبعاد، وتتبعه اأعمال احلفر والتنقيب.

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ل��ي��ب��ي ي��ع��ر���س ح��زم��ة اإ����س���الح���ات ع��ل��ى ال��رمل��ان

وب���وم���ب���اردي���ي���ه  للطريان”  “م�سر  ب����ني  ���س��ف��ق��ة 
دولر م���ل���ي���ار   2،2 ب���ق���ي���م���ة  ط�����ائ�����رات  ل���������س����راء 

عمان �سلطنة  �سواحل  قبالة  البحرية  املنطقة  ل�ستك�ساف  اتفاقا  توقع  للبرتول  قطر 

الفرن�سية “األ�ستوم”  اأرب���اح   ارت��ف��اع 
%66 بن�سبة  ال��ق��ط��ارات   ل�سناعة 
امل��ايل ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 

باري�س )د ب اأ( – اأعلنت �شركة “األ�شتوم” الفرن�شية ل�شناعة القطارات 
اليوم الثالثاء ارتفاع اأرباحها خالل الن�شف االأول من العام املايل احلايل 
حتى 30 اأيلول/�شبتمرب املا�شي بن�شبة %66 عن الفرتة نف�شها من العام 

املا�شي اإىل 213 مليون يورو.
وزادت اأرباح ت�شغيل ال�شركة خالل الفرتة نف�شها بن�شبة %16 اإىل 231 

مليون يورو.
العام  من  االأول  الن�شف  خالل  “األ�شتوم”  مبيعات  زادت  نف�شه  الوقت  يف 
املايل احلايل بن�شبة %5 اإىل 76ر3 مليار يورو، مقابل 57ر3 مليار يورو 

خالل الن�شف االأول من العام املايل املا�شي.
بقيمة  طلبيات  املايل  العام  من  االأول  الن�شف  خالل  “األ�شتوم”  وتلقت 
العام  من  نف�شها  الفرتة  عن   49% ن�شبته  بانخفا�س  يورو  مليار  17ر3 
اجليل  مثل  الكربى  امل�شروعات  من  عددا  ت�شمن  قد  كان  الذي  املا�شي، 
“اأم تراك” يف الواليات  اجلديد من القطارات فائقة ال�شرعة مع �شركة 

املتحدة وتو�شعات �شبكة مرتو دبي.
وو�شل اإجمايل الطلبيات لدى ال�شركة الفرن�شية يف نهاية الن�شف االأول 

من العام املايل 7ر32 مليار يورو بانخفا�س ن�شبته %2 عن العام املا�شي.

فنزويال ت�سنف  بورز"  اند   “�ستاندرد 
دينها ت�سديد  عن  جزئي  تخلف  حالة  يف 
اند  “�شتاندرد  االئتماين  الت�شنيف  وكالة  اعلنت   – ب(  ف  وا�شنطن)اأ 
بورز" فنزويال يف حالة “تخلف انتقائي” عن ت�شديد دينها بعد اخفاقها 

يف دفع مئتي مليون دوالر ل�شنداتها.
انها  النوع،  للت�شنيف االئتماين ت�شدر اعالنا من هذا  واأفادت اول وكالة 
لت�شديد  يوما  ثالثني  من  عفو  فرتة  فنزويال  منحت  بعدما  بذلك  قامت 

قيمة �شندين مرت دون قيام كراكا�س بذلك.
بدائنني  الفنزويلية  التقت احلكومة  بعدما  الت�شنيف  وكالة  وجاء قرار 
دوليني يف كراكا�س بدون اأن تعطي اأي خطة ملمو�شة الإعادة هيكلة دينها 

البالغ 150 مليار دوالر.
وقال امل�شاركون يف االجتماع لوكالة فران�س بر�س اإن امل�شوؤولني اأعربوا عن 
نيتهم ت�شكيل جمموعات عمل لتقييم االقرتاحات الإعادة التفاو�س على 

الديون ق�شرية ومتو�شطة االأمد، دون اإعطاء تفا�شيل.
اإعادة هيكلة  اأي  “على االأرجح  “�شتاندرد اند بورز" انها �شتعترب  واأفادت 
ال�شداد  عن  التخلف  مع  ومت�شاوية  املتعرثة  للديون  مقاي�شة  فنزويلية، 

نظرا للمحدودية الكبرية يف ال�شيولة اخلارجية” لديها.
فنزويال  على  االأمريكية  العقوبات  براأينا  ذلك،  اإىل  “اإ�شافة  اأنه  واأكدت 
مع  و�شعبة  طويلة  مبفاو�شات  االأغلب  على  �شتت�شبب  حكومتها  واأع�شاء 

حاملي ال�شندات”.
واإ�شافة اإىل تخلفها عن ت�شديد ال�شندين، جتاوزت فنزويال مدة ت�شديد 
اأربعة �شندات اأخرى اإال اأنها ال تزال �شمن فرتة العفو التي متتد لثالثني 

يوما، وفقا للوكالة.
“دي” اي  اإىل  ال�شندات  هذه  ب�شاأن  الت�شنيف  خف�س  �شيتم  اأنه  واأ�شافت 

وقتها. يف  ت�شدد  مل  حال  الدفع" يف  عن  “تخلف 

قد يغفر ملعظم االأمريكيني عدم امتالكهم 
فكرة عما تبدو عليه احلرب يف اليمن يف 
االإعالم  و�شائل  اإن  وخ�شو�شا  الواقع، 
االأولني  العامني  ق�شت  قد  الغربية 
متاما  جاهلة  ال�شراع  من  االأقل  على 
هناك  حتدث  التي  اجلماعية  الفظائع 
حتالف  جرائم  تبيي�س  يجري  حني  يف 
العراق  يف  للحروب  وخالفا  ال�شعودية. 
وليبيا و�شوريا ، والتي ح�شلت على اأ�شبه 
احلرب  كانت  حينما  يومية  بتغطية 
من  العديد  اأن  ميكن  والتي  اأ�شدها،  يف 
االأمريكيني ح�شل على االأقل على ت�شور 
الفاعلة  واجلهات  املعركة  �شاحة  حول 
امل�شاركة من خالل �شور و�شرائط فيديو 
غري حمدودة من على االأر�س. وباملقابل، 
اإىل حد كبري �شراعا  اليمن  كانت حرب 
بالن�شبة  والوجهة  الهوية  جمهول 

لو�شائل االإعالم الرئي�شية.
االإعالم  و�شائل  عن  النظر  وب�شرف 
غري  ب�شكل  اأظهرت  التي  الرئي�شية 
اأو  ملفاعيل  اجلماعي  جهلها  حمدود 
لي�س  فانه   ، االأو�شط  ال�شرق  ديناميات 
والغاز  النفط  ممالك  اأن  اأي�شا  �شرا 
تخ�شع  ما  قلما  الغرب  مع  املتحالفة 
ما  وهو   ، االإعالم  و�شائل  ونقد  لتدقيق 
جتلى موؤخرا يف امل�شتوى القذر واملخيف 
توما�س  مقابلة  خالل  من  ال�شخف  يف 
ويل  مع  واملبجلة  الغرامية  فريدمان 
�شلمان  بن  االأمري حممد  ال�شعودي  العهد 

التي ن�شرت يف �شحيفة نيويورك تاميز.
الفاح�شة  املراجعة  من  م�شتوى  اأي  اإن 
التحالف  بها  ينفذ  التي  للكيفية 
)الذي  اليمن  يف  احلرب  ال�شعودي 
امل�شاعدات  على  كبري  ب�شكل  ينطوي 
كارثة  عن  �شيك�شف  االأمريكية( 
ع�شكرية وا�شرتاتيجية يف اأ�شا�س وغاية 
ديفيد  يقول  وكما  برمتها.  العملية 
اآي  اإي�شت  ميدل  حترير  رئي�س  هري�شت 
الع�شكري  امل�شروع  فاإن  املح�شلة  “يف 
ال�شعودي  االأمري  �شيطلقه  الذي  االأول 
البالغ من العمر 32 عاما كوزير دفاع هو 

فو�شى تكتيكيه وا�شرتاتيجية”.
احلالية  املعركة  م�شارات  ا�شتمرت  اإذا 
املحتملة  النتيجة  فاإن  النحو  هذا  على 
ان�شحاب  االأرجح  على  النتيجة  �شتكون 
ال�شعودية  لتحالف  اأمده  طال  مذل 
اأمراء احلرب  خملفًا غنائم مق�شمة بني 
وال�شعودية،  احلوثيني  مع  املتحالفني 
على  يتناف�شون  ممن  غريهم  عن  ف�شال 
اله�س  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  يف  ال�شلطة 
اليمنيني  اأغلب  يوحد  ما  ولكن  لليمن، 
امل�شرتكة  الكراهية  هو  املرحلة  هذه  يف 
تهطل  التي  ال�شعودي  التحالف  لقنابل 
ال�شبب،  ولهذا  املدنية.  املواقع  على 
حرب  ب�شاأن  املزيد  اإىل  هري�شت  يخل�س 
االأمري حممد بن �شلمان: ” االأمري- الذي 
الغربية  الدوائر  يف  به  االإ�شادة  يجري 
الدفع  دفة  �شيقود  �شاب  م�شلح  باعتباره 
يف  جنح  قد  اإيران-  �شد  اأخرى  كرة 
توحيد اليمنيني �شده، وهو فعل نادر يف 
عامل تتجاذبه اال�شتقطابات! وقد اأطلق 
النار على نف�شه بالفعل مرارا وتكرارا يف 

القدم”.
، وكيف ت�شري احلرب  فكيف يحدث هذا 

من منظور ع�شكري وا�شرتاتيجي..؟
مكَنت  لقد  ب�شرعة،  النظر  الإعادة 
الع�شكرية  واالأجهزة  اال�شتخبارات 
ال�شعودية  اجلوية  ال�شربات  االأمريكية 
اأ�شاًل، فقتلت و�شوهت  الفقري  اليمن  علي 
)اآالف  املدنيني  من  االآالف  ع�شرات 

املتحدة(  لالأمم  وفقا  االأطفال  من  منهم 
وقد  املدنيني.  من  االألوف  مئات  و�شردت 
االأخرية  االآونة  يف  الكولريا  اندلعت 
وقام  املروعة،  احلرب  ظروف  و�شط 
التحتية  البني  بق�شف  ال�شعوديون 

املدنية مثل امل�شت�شفيات واملدار�س.
اأن اجتاح )املتمردون( احلوثيون  و بعد 
تعهد   ،2014 يف  اليمن  �شمال  ال�شيعة 
الرئي�س املحا�شر عبد ربه من�شور هادي 
اإيران” وهو  خمالب  من  اليمن  “بانتزاع 
ما اأكده مرارا وتكرارا بعد ح�شوله على 
دعم دويل من احللفاء يف الغرب، وبداأت 
حملة الق�شف الرئي�شة يف مار�س 2015 
“عملية عا�شفة احلزم” )يف  حتت ا�شم 
للحروب  رخي�شة  حماكاة  اأو  انعكا�س 
وكانت  العراق،  يف  ال�شابقة  االأمريكية 
ا�شم  عليها  اأطلق  قد  االأوىل  احلرب 

ال�شحراء”. “عا�شفة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  تخ�شى 
اإيرانيًا  نفوذًا  يعتربونه  مما  وموؤيدوها 
اأمر مبالغ فيه  متزايدًا يف املنطقة، وهو 
ب�شكل فادح، وي�شعون للدفاع عن القوات 
باأي  هادي  للرئي�س  املوالية  اليمنية 
ثمن. وي�شم التحالف البحرين والكويت 
والواليات  وال�شودان  وم�شر  واالإمارات 
احلرب  تلقت  وقد  وبريطانيا،  املتحدة 
وراء  موؤخرا  بداأت  التي  ال�شعودية 
اإ�شرائيل،  من  �شيا�شيًا  دعمًا  الكوالي�س 
االإ�شرائيليون  امل�شوؤولون  اأكده  ما  وهو 

موؤخرا.
يف  املفرت�س  االإيراين  التهديد  اإزاء  و 
للجامعة  طارئة  دورة  �شاعفت  اليمن، 
امل�شرتك  التزامها  من  موؤخرا  العربية 
بعد  االإيرانية  امل�شالح  �شد  حرب  ب�شن 
الوقوف  يف  طهران  علي  اللوم  األقت  اأن 
وراء الهجوم ال�شاروخي البالي�شتي يف 4 
املتمردون احلوثيون  نفذه  الذي  نوفمرب 
والتي  ال�شعودية،  العا�شمة  ال�شيعة �شد 

تنفي اإيران ال�شلوع فيها.
اأ�شبح االآن يف  اأن التحالف ال�شعودي  اإال 
لـ  جديد  حتقيق  بح�شب  الفو�شى  و�شع 
ميدل اإي�شت اآي. وي�شلط التقرير ال�شوء 
على بع�س احلقائق املثرية للده�شة التي 
و�شائل  يف  طويلة  فرته  مذ  جتاهلها  مت 
فكرة  تعطي  والتي  الرئي�شية  االإعالم 
تنتهي  اأن  املرجح  من  التي  الكيفية  عن 

من  ال�شعودية  الع�شكرية  احلملة  اإليها 
الربية  القوي  “حتالف  التام  الف�شل 
عالمات  يظهر  ال�شعوديون  ح�شده  الذي 
حرب  من  عامني  من  اأكرث  بعد  االنهيار 

كارثية”.
من  ورئي�شة  �شريعة  نقاط   5 يلي  فيما 

التقرير الكامل:
لتحالف  الربية  القوات  ت�شم  اأواًل: 
املقاتلني  من  كبرية  جمموعة  ال�شعودية 
ال�شودانية مبعية  القوات  االأجانب وهي 
�شباط اإماراتيني، والتي تعاين من وطاأة 

املعركة على خطوط اجلبهة االأمامية.
اجلزء  ت�شكل  التي  ال�شودانية،  فالقوات 
البالغ  االأجانب  املقاتلني  من  االأكرب 
يف  مقاتل  اأالآف  ع�شرة  جمموعهم 
التحالف الذي تقوده ال�شعودية، تعاين 
من معدالت مرتفعة من االإ�شابات. وقال 
اخلرطوم  يف  الرئا�شة  من  مقرب  م�شدر 
من   500 من  اأكرث  اإن  االأو�شط  لل�شرق 

قواتهم قتلوا االآن يف اليمن.
للجرنال  نائب  قام  فقط،  �شهرين  فقبل 
قوة  قائد  حميداتي،  حمدان  حممد 
ال�شوداين،  اجلي�س  يف  ال�شريع  الدعم 
بنقل عدد قوامه 412 من قتلى قواته، 
�شحيفة  بح�شب  �شابطا   14 فيهم  مبن 

االأخبار ال�شودانية.
اإي�شت  ميدل  ال�شوداين  امل�شدر  اأخرب  و 
لالن�شحاب  كبريا  �شغطًا  “هناك  باأن  اآي 
قوه  وهناك  اجلارية”.  احلرب  هذه  من 
�شوداين  جندي  اأالف  ثمانية  قوامها 
وهي  اإماراتيون.  �شباط  جزئيا  يقودها 
منت�شرة يف جنوب اليمن و يف املخا غرب 

تعز يف املخا.
عمر  ال�شوداين  الرئي�س  نعت  ثانيًا: 
“رئي�س املرتزقة” لقبوله  الب�شري با�شم 
اأكرث من اثنني مليار واثنني مليون دوالر 
وقطر  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
الربية  للحرب  الطعم  توفري  اأجل  من 
اآالف  خالل  من  اليمن  يف  ال�شعودية 
القوات ال�شودانية ال�شابة، اإال اإنه لديه 
مترد مهدد. وللهروب من موقفه الذي ال 
اإىل  ي�شعى  انه  يقال  عنه،  الدفاع  ميكن 

احل�شول علي م�شاعدة من بوتني.
الرئي�س  فاإن  ال�شوداين،  الداخل  يف  و 
اأفكار  اأي�شا  الب�شري لديه  ال�شوداين عمر 
ح�شل  الذي  الدعم  يتذكر  اإنه  ثانية. 
مليار   1 الريا�س  اأودعت  عندما  عليه 

قبل  ال�شوداين  املركزي  البنك  يف  دوالر 
مليار   1.22 مبلغ  اإيداع  وتالها  عامني، 
دوالر من قبل قطر. ولكن ال يكاد يعرف 
با�شم “رئي�س املرتزقة”، ولديه بالتايل 

عالقات اأخرى لينظر فيها.
الب�شري  حل  املا�شي،  اخلمي�س  يوم  ففي 
الالهثني  العرب  القادة  �شرب  ذيل  يف 
اإىل باب فالدميري بوتني. وقال للرئي�س 
من  حماية  اإىل  يحتاج  انه  الرو�شي 
يعار�س  وانه  االأمريكية،  الواليات 
املواجهة مع اإيران، ويوؤيد �شيا�شة اإبقاء 
الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد يف ال�شلطة.
داخلية،  حادثه  اأعقاب  يف  ذلك  ياأتي  و 
جت�ش�س  باأنها  متنوع  ب�شكل  وو�شفت 
اأقيل طه عثمان  وحماولة انقالب. وقد 
ملكتب  كمدير  من�شبه  من  احل�شني  احمد 
باأنه  اكت�شافه  بعد  ال�شوداين  الرئي�س 
يحمل جواز �شفر �شعودي وت�شريح اإقامة 
مت  املتحدة.  العربية  االإمارات  دولة  يف 
بات�شال  يقوم  كان  بينما  به  االإم�شاك 

�شري مع كليهما.
اليمنيني  املقاتلني  عدد  يتزايد  ثالثًا: 
املتمردين  و  ال�شعودية،  من  املدعومني 
بني  �شعبيتهم  تراجع  من  يخ�شون  عليها 
حمله  ب�شبب  اليمنيني  املدنيني  ال�شكان 
الق�شف التي ال حتظى ب�شعبية. كما اإن 
اليمنيني  �شفوف  يف  اأوجه  يبلغ  الرف�س 
للحملة  ون�شف  عامني  منذ  هللوا  الذين 
ال�شعودية �شد احلوثيني التي اأجربتهم 
يحاولون  كانوا  اأن  بعد  ان�شحابات  على 

ال�شيطرة علي البلد باأكمله.
و ظلت العالقات ال�شعودية مع االإ�شالح، 
وهي اأكرب جمموعة من املقاتلني اليمنيني 
ي�شتخدمها  التي  الربية  القوه  يف 
التحالف، متناق�شة مع التحالف اأو غري 
موثوق بها يف اأف�شل االأحوال. وال�شريك 
بن  حممد  االأمري  العهد  لويل  املقرب 
ظبي،  اأبو  عهد  ويل  هو  اليمن  يف  �شلمان 
اليمني  للحزب  بائن  ب�شكل  معاد  وهو 
امل�شلمني  االإخوان  اإىل  ينتمي  الذي 
ي�شعرون  االإ�شالح(  )قيادة  انهم   ..
لدعم  يدفعونه  الذي  ال�شيا�شي  بالثمن 
من  اليمنية  العيون  يف  حتولت  حملة 
التحرر اإىل االحتالل .. كفى .. )فا�س 
االإ�شالح  يف  كبري  م�شدر  وقال  الكيل(. 
جتري  لالإ�شالح  االإقليمية  القيادة  اإن 
مبا�شره  مفاو�شات  لبدء  االآن  حمادثات 

مع احلوثيني.
وكالء  اأو�شاط  يف  املقاتلون  رابعًا: 
بع�شهم  مع  حرب  حالة  يف  ال�شعودية 
تدعمها  ميلي�شيات  تقوم  البع�س: 
االئتالف  مظلة  حتت  وتقاتل  االإمارات 
يف  اآخرين  اأع�شاء  باغتيال  ال�شعودي 
اأهلية  حرب  يف  ال�شعودي  التحالف 

متزايدة يف نطاق التحالف الداخلي.
وقد  ب�شريًا.  ثمنا  اأي�شا  ويدفعون 
االإ�شالح  وفقهاء  �شيوخ  من  عدد  قتل 
رف�شوا  ممن  �شلفيني  اإىل  باالإ�شافة 
ا�شتهدفتهم  اأو  االإماراتية  القيادة 
تطول  والقائمة  االغتيال.  حماوالت 
اغتياالت  ا�شتهدفت  فقد  ازدياد:  يف 
يف  قيادي  وهو  العرماين،  علي  خالد 
2016؛  دي�شمرب   7 يف  االإ�شالح  حزب 
بن  علي  بن  اأمري  بن  اهلل  عبد  وال�شيخ 
 2017 نوفمرب   23 يف  الكثريي  عبدات 
باتي�س  املجيد  وعبد  ح�شرموت.  يف 
قيادي  باتي�س(  �شالح  اأقرباء  من  )وهو 
2017 يف  5 يناير  يف حزب االإ�شالح يف 
ح�شرموت ؛ حممد بن ل�شجم، نائب مدير 

االأحوال املدنية، يف 17 يناير 2017..
االإماراتيون  يخفي  “ال  م�شدر:  وقال 
اغتيال  ويجري  لالإ�شالح.  عدائهم 
من  هذه  وتن�شق  والفقهاء،  امل�شايخ 
لالإماراتيني.  املوالية  امليلي�شيات  قبل 
باالإ�شافة اإىل ذلك، فان االإمارات تفر�س 
وحتتجز  تعز،  على  ح�شارا  بو�شوح 

الدعم عن مقاتلينا يف املدينة”.
النزاع  خط  على  ُعمان  تدخل  خام�شًا: 
الذي �شيوؤدي اإىل زيادة تفتيت التحالف 
لل�شيطرة  مناف�شا  باعتباره  ال�شعودي 

على االأرا�شي.
اخلارجية  القوى  توازن  اأن  لو  وكما 
فيه  مبا  معقدا  لي�س  اليمن  يف  املتناف�شة 
الطني  وتزيد  عمان  لتدخل  الكفاية 
اليمن  اأي�شا  عمان  �شلطنه  وتعترب  بلة. 
قلقه  وهي  اخللفية.  كبوابتها  اجلنوبي 
االإماراتيني  ا�شتيالء  ب�شان  خا�س  ب�شكل 
واجلزر  املوانئ  من  �شل�شلة  على 
وو�شف  اليمن.  قبالة  اال�شرتاتيجية 
م�شدر دبلوما�شي قطري هذا االأمر باأنه 
لكن  اإماراتية”  بحرية  “اإمرباطورية 

العمانيني منزعجون من هذا اأي�شا.
يقومون  العمانيني  ان  املفهوم  ومن 
القبائل  زعماء  مع  هادئة  بات�شاالت 
اليمن،  جنوب  يف  املحلية  اليمنية 
وبع�شهم من القوات االنف�شالية، لرتتيب 
للميلي�شيات  اأكرث  من�شقة”  “ا�شتجابة 
التي تقوم اأبو ظبي بالدفع لها وال�شيطرة 

عليها.
�شوريا  يف  بالوكالة  احلرب  مثل  مثلها 
اخلليج/الواليات  خطط  اإن  يبدو   ،
عك�شية،  بنتائج  اأتت  قد  االأمريكية 
كبرية  موت  دوامة  اأمام  رمبا  ونحن 
الوهم  يغذيها  ال�شعودية  لتحالف 
املدنيني  اإن  املحزن  ومن  واحلرمان. 
هم  املنطقة  يف  النا�س  وعامة  اليمنيني 
االأكرب  العبء  يتحملون  �شيظلون  الذين 
الغباء  هذا  عن  الناجمة  املعاناة  من 

ال�شرير والوح�شي.
Zero Hedge : امل�شدر

اليمن يف  الم��ارات��ي  ال��ت��واج��د  م��ن  ُع��م��اين  وان��زع��اج  اليمن  يف  ينهار  ال�سعودي  التحالف 



ال�شعودي  العهد  ويل  يعتمد  اليوم:  راي  ـ  وا�شنطن 
من  �شغرية  جمموعة  على  �شلمان،  بن  حممد 
لكن رجال يف اخلم�شني  اأموره،  اإدارة  امل�شت�شارين يف 

من عمره، كان يف القلب من كل االأحداث املا�شية.
لل�شوؤون  ال�شعودية  وزير  هو  الرجل  هذا  كان 
احلكومي  امل�شوؤول  ال�شبهان،  ثامر  اخلليجية، 
اأ�شابعه  ب�شمات  كانت  الذي  الإيران،  املناه�س 
�شعد  اللبناين  الوزراء  رئي�س  ا�شتقالة  يف  وا�شحة 
وفق  اأيام،  قبل  ف�شلت  ما  �شرعان  والتي  احلريري، 
“اأ�شو�شييتد  عن  “�شبوتنيك”  وكالة  نقلته  تقرير 

بر�س .
املحيطني  اأكرث  ال�شبهان  كان  كيف  التقرير  يتناول 
عرب  امل�شهد،  يف  ظهوًرا  ال�شعودي  العهد  بويل 
اإيران  �شد  اأطلقها  طاملا  التي  النارية  تغريداته 
ووكالئها، كما اأ�شار اإىل م�شاهد ظهر فيها قبل وبعد 
ا�شتقالة احلريري، كان اأولها اجتماعه مع احلريري 
يف بريوت الذي حذره فيه من تقدمي تنازالت حلزب 
اهلل، وثانيها ظهوره على حمطة تلفزيونية لبنانية 
حمذًرا من تطورات مده�شة �شتحدث على ال�شاحة 

اللبنانية لالإطاحة باجلماعة ال�شيعية.
ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  من  الرغم  وعلى 
اهلل  حزب  على  ال�شغط  يف  جنحت  قد  تكون  قد 
وتوجيه االنتباه اإىل الب�شمة االإقليمية املتزايدة 
كانت  النتائج  لكن  ال�شيعية،  امل�شلحة  للمجموعات 
ت�شري اإىل هزمية ال�شعودية اإىل حد كبري، بح�شب 

التقرير.
مهمني  م�شهدين  على  ال�شوء  التقرير  وي�شلط 
اإىل  اآذار/مار�س  يف  ال�شبهان  �شافر  حني  اآخرين، 
بعدها يف  الذي عني  �شلمان  بن  وا�شنطن مع حممد 
يوليو/متوز وريًثا للعر�س. وكانت زيارًة حموريًة من 

�شاأنها تعزيز عالقات الريا�س مع الرئي�س اجلديد 
وا�شنطن يف  اإىل  لكن رحلة الحقة  دونالد ترامب، 

وقت �شابق من هذا ال�شهر، مل تكن على ما يرام.
ال�شبهان  التقى  احلريري  ا�شتقالة  من  اأيام  بعد 
والبنتاغون  اخلارجية  وزارة  من  مب�شوؤولني 
ولكن  االأبي�س،  البيت  يف  القومي  االأمن  وجمل�س 
على غري املتوقع مما ظنه ال�شبهان، من ثناء ودعم 
االأمريكان، تلّقى ال�شبهان توبيًخا قا�شًيا منهم، كما 
كما  اال�شتفزازية،  تغريداته  لوقف  عليه  �شغطوا 
�شاألوا عمن اأعطاه احلق يف تقوي�س ا�شتقرار لبنان، 
القوات  تدعم  وا�شنطن  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
من  اأكرث  البالد  وت�شت�شيف  اللبنانية،  امل�شلحة 

مليون الجئ �شوري، وفقا ل�شخ�س مطلع على نتائج 
االجتماع، حتدث �شريطة عدم الك�شف عن هويته.

يف  ال�شعودي  الع�شكري  امللحق  كان  الذي  ال�شبهان، 
ر�شد  على  عكف  و2015،   2014 عامي  يف  لبنان 
اللبنانيني  ال�شيا�شيني  بع�س  قبل  من  اهلل،  حزب 
وكثريا  ال�شورية،  االأهلية  احلرب  يف  دوره  ب�شاأن 
ورجال  وال�شحفيني  ال�شيا�شيني  مع  يتحدث  كان  ما 
االأعمال يف مقهى يف حي فردان الراقي يف بريوت، 
بح�شب لبناين حتدث معه خالل زيارته اإىل بريوت، 
“اإنه �شخ�س كتوم، ي�شتمع  وطلب عدم ذكر ا�شمه. 

اأكرث مما يتكلم”، يقول الرجل اللبناين.
�شعودي  �شفري  اأول  ال�شهبان  ُعني  اآخر،   م�شهٍد  ويف 

25 عاما، ولكن بعد ت�شعة  يف العراق منذ اأكرث من 
العراقية  احلكومة  طالبت  العمل،  من  فقط  اأ�شهر 
احلكومة  اأن  ب�شاأن  �شّجة  اأثار  اأن  بعد  با�شتبداله، 
رف�شت توفري حماية اأف�شل له، مدعًيا اأنه م�شتهدف 
دعا  كما  اإيران،  تدعمها  �شيعية  ميلي�شيا  قبل  من 
�شبه  اجلماعات  ا�شتبعاد  اإىل  العراقية  احلكومة 
�شد  الع�شكرية  احلملة  من  ال�شيعية  الع�شكرية 
يف  وتعّينه  اململكة  لت�شتدعيه  تنظيم”داع�س”، 

من�شبه الوزاري احلايل.
حيث  وا�شعة،  مهام  يف  بال�شبهان  اململكة  ت�شتعني 
�شوهد ال�شهر املا�شي يف املدينة ال�شورية يف الرقة 
العا�شمة  حترير  مت  اأن  بعد  اأمريكي،  م�شوؤول  مع 
التي  ال�شورية  القوات  لـ”داع�س” من قبل  الفعلية 

تدعمها الواليات املتحدة، والتي يقودها االأكراد.
يف  ال�شبهان  جل�س  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ويف 
بالبطريرك  ورحب  امل�شتوى،  رفيعة  اجتماعات 
زار  عندما  الراعي،  ب�شارة  اللبناين،  املاروين 
اأزمة  اإّبان  نوعها،  من  رحلة  اأول  يف  ال�شعودية 
احلريري، كما كان حا�شرا يف لقاء البطريرك مع 

امللك �شلمان.
الذي  “تويرت”  وهو  الدائم،  امل�شهد  عن  ف�شال   
اإيران  على  للحرب  كمن�شة  ال�شبهان  ي�شتخدمه 
دخل  التي  تلك  تغريداته  اأ�شهر  ومن  وحلفائها، 
ح�شن  اهلل  حزب  زعيم  مع  خاللها  خالف  يف 
خطاباته  اإحدى  يف  اهلل  ن�شر  فو�شفه  اهلل،  ن�شر 
يعني  مهني  عربي  م�شطلح  وهو  بـ”الزعطوط”، 
عليه  لريد  يقول”،  ماذا  يعرف  ال  الذي  “الطفل 
ال�شبهان ببيت �شعر �شهري خالل تغريدة قال فيها: 
“واإذا اأتتك مَذّمتي من ناق�ٍس، فهي ال�شهادة يل باأيّن 

كامل”.
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برلني- )د ب اأ(: مل ميلك املارة اإال اأن يقفوا 
بعدما  برلني،  يف  براندنبورغ  بوابة  اأمام 
م�شطفة  حمرتقة  حافالت  ثالث  ظهرت 
اأمام  مبا�شرة  �شارخ  تناق�س  يف  عموديا 
املعلم ال�شهري يف العا�شمة االأملانية يف بداية 

االأ�شبوع.
“ن�شب  ا�شم  يحمل  الذي  العمل  ويت�شمن 
االأملاين-  الفنان  اأفكار  من  وهو  تذكاري”، 
حافالت  ثالث  حلبوين،  مناف  ال�شوري 
عمودي  ب�شكل  متتالية  و�شعت  حمرتقة 
اأحد  �شكان  بناه  موؤقت  درع  اإن�شاء  بغر�س 
احلرب  مزقتها  التي  ال�شورية،  حلب  �شوارع 

للحماية من ر�شا�س القنا�شني.
اأقيم  الذي  التذكاري”،  “الن�شب  ويهدف 
كاتدرائية  من  بالقرب  �شهرين  ملدة  قبل  من 
كانت  التي  )فراونكري�شه(،  العذراء  ال�شيدة 
�شرقي  در�شدن  مدينة  يف  يوم  ذات  مدمرة 
و�شع  بني  مبا�شر  ات�شال  عمل  اإىل  اأملانيا، 

املواطنني يف ال�شرق االأو�شط واأوروبا.

بالعجائب  معروف  بلد  الهند 
والغرائب، وقد و�شلت هذه الغرائب 
املر�س،  وت�شخي�س  الطب  اإىل 
على  يجل�س  رجل  دلهي  يف  فهناك 
�شاتي�س  يدعى  االأر�س  على  و�شادة 
هاري  با�شم  املعروف  ميدا،  كومار 
على  يطلق  بهلوان  ولفظ  بهلوان، 

الذي يرد العظام اإىل اأماكنها.
اإىل  العظام  رد  يف  �شاتي�س  ويعمل 
اإك�س،  اأ�شعة  ا�شتخدام  دون  مكانها 
يف  عيادته،  يدعوه  مكان  داخل 
�شوق الجبات راي القدمية يف دلهي، 
بال�شمادات  مليئة  رفوف  فوقه 
على  الفتة  مع  القطن،  من  ولفات 
التي  اخلدمات  حتوي  اجلدار 
يقدمها، وال ي�شطر لالنتظار طويال 
تلو  واحدا  الزبائن  اإليه  ليدخل 

االآخر.
تاميز«  “هندو�شتان  موقع  واأم�شى 
يدعوه  الذي  املكان  داخل  �شاعات 
عدة  دقائق  بعد  لت�شل  عيادته، 
اإنها  وتقول  زوجها،  مع  امراأة 
اأيام،  ب�شعة  قبل  �شاقها  يف  اأ�شيبت 
بهلوان  ليدر�س  يطاق،  ال  واالأمل 
املوؤمل  احلالة، وي�شغط على اجلزء 
وُي�شخ�س املر�س يف دقيقة واحدة.

اإ�شابة  “اإنه عدوى، ولي�س  ويقول: 
الزوجني  اأن  ويبدو  القدم”،  يف 
رغم  ت�شخي�شه،  على  يوافقان 

ا�شتنبط  كيف  ي�شاأالن  ال  اأنهما 
الت�شخي�س.

ب�شمادة  القدم  يلف  ذلك  بعد  ومن 
ياأتيا  باأن  ويخربهما  بنية، 
االأ�شبوع  من  ما  يوم  يف  لال�شت�شارة 

املقبل.
ي�شكن  وهو  زبائنه،  اأحد  ويقول 
زبائن  اإن  عيادته:  من  بالقرب 
فقد  ال�شا�شة،  كبار  من  “بهلوان” 
الهندي  الوزراء  رئي�س  اإليه  اأتى 

ال�شابق مامنوهان �شينج.
عالج  ي�شتطيع  “اإنه  بهلوان:  وقال 

بالعظام،  املتعلقة  امل�شاكل  جميع 
با�شتثناء م�شاكل العمود الفقري”.

دلهي،  يف  الوحيد  لي�س  و”بهلوان” 
ميتهنون  الذين  من  العديد  فهناك 
الطب،  درا�شة  دون  العظام  عالج 
يكملوا  مل  البهلوانات  فمعظم 
“هاري  اإن  االأ�شا�شي، حتى  تعليمهم 
بهلوان” توقف تعليمه عند ال�شف 

ال�شاد�س.
اأنهم  البهلوانات  هوؤالء  ويدعي 
بدايًة  الطبيعي”  “العالج  يوفرون 
اأنواع  جميع  اإىل  العظام  ك�شور  من 

تلك  ورثوا  وقد  الع�شالت،  ت�شنج 
املهنة من اأبائهم واأجدادهم.

جمموعة  العالج  يف  وي�شتخدمون 
حملية  “ال�شرية”  الزيوت  من 
ال�شنع، وع�شي اخليزران والكرتون 

كاجلبائر.
الذين  من  واحد  اإكران  ويقول 
يديرون تلك العيادات: “اإن النا�س 
امل�شت�شفيات ال  باأن  ي�شعرون  عندما 
اإىل  ياأتون  جتدي مع مر�شهم نفعًا، 

البهلوانات”.

حلب يف  ب���احل���رب  ل��ل��ت��ذك��ري  ب���رل���ني  يف  ����س���وري  اأمل������اين  ل��ف��ن��ان  ع��م��ل 

وال��ع�����س��ي ب���ال���زي���ت  ال���ع���ظ���ام  اآلم  ت��ع��ال��ج  دل���ه���ي  “بهلوانات” 

ال�ستفزازّية  تغريداته  لوقف  عليه  وال�سغط  وتوبيخه  الأبي�س  للبيت  �سلمان”  بن  “رجل  زي��ارة  اأ�سرار  يك�سف  تقرير 
جي�سه وا�سنطن  تدعم  الذي  لبنان  ا�ستقرار  تقوي�س  يف  احلق  اأعطاهم  ومن  احلريري  ا�ستقالة  ب�ساأن  تو�سيحات  وطلبوا 

 ك����ام����ريا ت�������س���ور احل���م���م داخ����ل 
ت��ن�����س��ه��ر اأن  دون  ب������رك������ان 

هل رغبت من قبل يف م�شاهدة ما 
يحدث اإذا متت حما�شرة �شيء ما 
باحلمم الربكانية؟ بالطبع نريد 
كلنا ذلك، واليوم قد حان الوقت 

لتنفيذ رغبتنا هذه.
من   – �شتورم  اإيريك  قرر  فقد 
اإكوجيد�س  كيلويا  �شركة 

اإ�شقاط   – الوطنية”  هاواي  براكني  “حديقة  يف  ومقرها  ال�شياحية 
ببطء  متتالأ  كانت  التي  الربكانية  ال�شقوق  اأحد  يف   GoProالـ كامريته 

باحلمم الربكانية.
مل  لكن  للتخريب،  قابلة  غري  باأنها   GoPro كامريات  ا�شتهرت  وطاملا 
يتخيل اأحد اأنه يف اإمكان قطعة �شغرية من التكنولوجيا ال�شمود اأمام حمم 

بركانية ت�شل درجة حرارتها اإىل األف درجة مئوية.
ويقول �شتورم، ح�شب تقرير ن�شرته �شحيفة “االإندبندنت” الربيطانية، 
اإنه بعد مرور تدفق احلمم الربكانية و�شكونه مكونا �شخرا، حاول جتميع 
ما تبقى من الكامريا با�شتخدام مطرقة �شخور جيولوجية الإخراجها من 

احلمم الربكانية، معتقدا اأنه �شيخرجها فتاتا.
�شيء  كل  والتقاطها  �شليمة،  الكامريا  معظم  خروج  ده�شته،  اأثار  ما  لكن 
لي�شت  بالطبع  لكنها  العمل بحالة جيدة  وا�شتمرارها يف  بالداخل،  حدث 
التي  الكامريا  من  الذاكرة  بطاقة  �شتورم  اأخرج  وبعدها  عهدها.  ك�شابق 
التوا�شل  موقع  على  املذهل  املقطع  هذا  و�شارك  االن�شهار،  من  اأي�شا  جنت 
ال  اأنه  اإال  التجربة،  هذه  روعة  من  وبالرغم  “يوتيوب”..  االجتماعي 

ين�شح بتجربتها باأنف�شكم اأبدا حر�شا على �شالمتكم.

م�سري  ال��ق�����س��ب��ان..���س��ج��ني  خ��ل��ف  م��ن 
ال��ق��ان��ون يف  ال��دك��ت��وراه  ع��ل��ى  يح�سل 

حتدي  يف  وجنح  التعليمي،  م�شواره  موا�شلة  من  حب�شه  ظروف  متنعه  مل 
مازال  وهو  اجلنائي  القانون  يف  الدكتوراه  على  وح�شل  العراقيل  كافة 

خلف الق�شبان.
#ال�شجني_امل�شري حممد ال�شناوي، الذي يق�شي فرتة  هذا ما حدث مع 
حماميًا  يعمل  كان  والذي  االإ�شكندرية،  يف  العرب  برج  �شجن  يف  عقوبته 
والذي  عاما   20 بال�شجن  اإثرها  على  عوقب  تزوير  ق�شايا  يف  وتورط 
على  للموافقة  الداخلية  وزير  الغّفار  عبد  جمدي  للواء  بطلب  تقدم 
ال�شماح له مبناق�شة ر�شالته للدكتوراه يف القانون من كلية احلقوق جامعة 

االإ�شكندرية.
ووافق الوزير على الطلب واأمر بت�شهيل عمليه نقل ال�شجني وتي�شري كافة 

االإجراءات الالزمة.
وقالت الداخلية امل�شرية يف بيان لها اإنه يف اإطار اجلهود التي توليها وزارة 
اأق�شى درجات الرعاية لل�شجناء، وتاأهيلهم  الداخلية وتهدف اإىل توفري 
املقدم  الطلب  على  الداخلية  وزير  موافقة  �شوء  ويف  اأو�شاعهم،  وحت�شني 
العرب”  برج  �شجن  “نزيل  ال�شناوي  حممد  ال�شناوي  حممد  ال�شجني  من 
القانون اجلنائي  الر�شالة املقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه يف  ملناق�شة 
مع  بالتن�شيق  ال�شجون  قطاع  قام  االإ�شكندرية  بجامعة  احلقوق  بكلية 
الر�شالة  ملناق�شة  اخلمي�س  اأم�س  اأول  يوم  لتحديد  االإ�شكندرية  جامعة 

املقدمة من النزيل.
ح�شور  من  ال�شجني  لتمكني  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  واأ�شافت 
بتقدير  نالها  والتي  االإ�شكندرية،  بجامعة  احلقوق  كلية  مبقر  املناق�شة 
الت�شهيالت  كافة  بتوفري  ال�شجون  قطاع  قام  اأن  بعد  وذلك  جدًا”،  “جيد 
على  احل�شول  من  ومكنته   2004 عام  يف  حب�شه  بداية  منذ  والرعاية 

درجة املاج�شتري من داخل حمب�شه ثم درجة الدكتوراه.
ا�شرتاتيجياتها  اإطار  يف  ياأتي  ال�شجني  مع  فعلته  ما  اأن  الوزارة  وذكرت 
خالل  من  للنزالء  التعليمية  الرعاية  اأوجه  كافة  تقدمي  اإىل  الرامية 
حثهم ومعاونتهم على ا�شتكمال مراحل التعليم اجلامعي بالكليات واملعاهد 
العليا واملتو�شطة.. وكذا تقدمي كافة اأوجه الدعم الإزالة كافة املعوقات 

التي حتول دون ا�شتكمال املراحل التعليمية لل�شجناء.

جدا  غريبة  عادة  “داين” االإندوني�شية  قبيلة  متار�س 
ونادرة مل ي�شبق لها مثيل يف العامل؛ حيث تقوم �شيدات 

القبيلة بقطع اأ�شابعهن كلما فقدن عزيزا اأو حبيبا.
ماركو�س  �شن” الربيطانية،  “ذا  �شحيفة  مرا�شل  ق�شى 
مرتفعات  يف  بليم  وادي  من  القبيلة  مع  اأ�شبوعا  روث، 
بابوا الغربية يف اإندوني�شيا، لتوثيق حياة هذا املجتمع.
املرا�شل  بها  قام  التي  اال�شتك�شافية  الرحلة  واأثناء 
اخلا�شة  املاأكوالت  على  تعرف  اأملانيا،  من  ال�شغوف 
بق�شة  اأي�شا  وعلم  العام،  حياتها  واأ�شلوب  بالقبيلة 
االأقل  على  تبلغ  التي   Kurulu القدمية  املومياء 
370 عاما، واملخزنة يف اأحد منازل اأفراد القبيلة ويتم 

عر�شها للزوار.
وعنها قال ماركو�س: “اإنها مومياء خا�شة مبحارب ناجح 
ومثري للخوف، ويحتفظ بها اأحد رجال القبيلة يف منزله 
وتابع:  للفخر”.  كمدعاة  الزوار  اأمام  عر�شها  ويتم 
كل  مقابل  قالدة  على  ح�شل  املحارب  هذا  اإن  “يقال 
عدو قتله، وتقوم قبيلة داين ب�شفة عامة باالحتفاظ 

بجثث باأكرث املحاربني جناحا فيها”.

قطع  القبيلة،  هذه  تتبعها  التي  الغريبة  ال�شعائر  ومن 
الن�شاء اأ�شبعا من اإ�شابعهن كلما تويف ع�شو من عائلتهن.
القبيلة  هذه  اأفراد  يف�شل  �شن،  ذا  تقرير  وح�شب 
ويحاولون  جدا  طبيعية  ب�شورة  العي�س  االإندوني�شية 
مقاومة ا�شتخدام االأ�شياء احلديثة. ويقومون بزراعة 
كل �شيء يحتاجونه، ويتجارون مع القرى االأخرى. وما 
زالوا يطهون الطعام با�شتخدام النار ويعي�شون منف�شلني 

يف منازل خا�شة بالرجال واأخرى بالن�شاء.
االأملاين،  ال�شحفي  �شرف  على  حفال  القبيلة  واأقامت 
اأغلى  كونه  من  الرغم  على  اخلنزير  حلم  فيه  وقدموا 

واأكرث االأ�شياء قيمة بالن�شبة اإليهم.
واأخريا قال مرا�شل ال�شحيفة الربيطانية اإنه يعتقد اأنه 
القبيلة  هذه  اأفراد  الغربيون  ي�شف  اأن  العادل  غري  من 
يف  داين  قبيلة  اكت�شاف  مت  اأنه  اإىل  الفتا  بالبدائيني. 

عام 1938 من قبيل ال�شدفة.
بفر�شة  يحظى  اأن  مذهلة  جتربة  كانت  اأنها  واأ�شاف 
التعامل معهم، الفتا اإىل اأنهم اأنا�س خجولون وف�شوليون 

وهمجيون يف الوقت ذاته لكنهم طيبون جدا.

ن�����س��اوؤه��ا ي��ق��ط��ع  اإن��دون��ي�����س��ي��ة   قبيلة 
اأ����س���ب���ع���ا ك���ل���م���ا ف����ق����دن ع���زي���زا
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اإعــــــــــــالن
افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غري م�سوؤولني عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سري�سل لنا

 اإي��ط��ال��ي��ا ت��غ��ي��ب ع���ن ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ل��م��رة
لرو�سيا تعر  وال�����س��وي��د  ع��ام��ا   60 منذ  الأوىل 

ميالنو ـ )د ب اأ(- يغيب املنتخب االإيطايل عن كاأ�س العامل 
لكرة القدم للمرة االأوىل منذ 60 عاما بعد تعادله �شلبيا 
مع �شيفه ال�شويدي اليوم االثنني يف اإياب امللحق االأوروبي 
النتيجة  وبهذه   2018. رو�شيا  ملونديال  املوؤهل  الفا�شل 
يعود منتخب ال�شويد اإىل املونديال للمرة االأوىل منذ 12 

عاما حيث كانت اأخر م�شاركة له يف ن�شخة .2006
يف  �شفر   /  1 االآزوري  على  فاز  ال�شويدي  املنتخب  وكان 
مباراة الذهاب التي اأقيمت على ملعب ال�شويد يف العا�شمة 
�شتوكهومل يوم اجلمعة املا�شي ليتفوق /1 �شفر يف جمموع 
االإيطايل  املنتخب  ويغيب  واالإياب.  الذهاب  مباراتي 
املونديال  عن  �شابقة  مرات  اأربع  العاملي  باللقب  الفائز 

للمرة االأوىل منذ 1958 .
العامل،  كاأ�س  بطوالت  من  �شابقة  ن�شخة   20 مدار  وعلى 

ا�شت�شافتها  التي  االأوىل  الن�شخة  االآزوري  يخ�س  مل 
للبطولة  التاأهل  يف  ف�شل  فيما   1930 عام  يف  اأوروجواي 

مرة واحدة فقط وكانت عام 1958 يف ال�شويد.
العامل  كاأ�س  من  ن�شخة   18 يف  االإيطايل  املنتخب  و�شارك 
 ،1938  ،1934 اأعوام  يف  مرات  اأربع  باللقب  توج  حيث 
 ،1970 عامي  يف  مرتني  و�شيفًا  وحل   ،2006  ،1982
ن�شخة  يف  واحدة  مرة  الثالث  املركز  واحتل   ،1994

1990.
وبات املنتخب االإيطايل هو الوحيد من االأبطال ال�شابقني 
العامل الذي يغيب عن مونديال رو�شيا، بعد و�شول  لكاأ�س 
واأملانيا  الربازيل  وهم  للبطولة  ال�شابقني  االأبطال  جميع 

واالأرجنتني واأوروجواي واإجنلرتا وا�شبانيا وفرن�شا.

معرو�س للبيع
بقالة تقع يف و�سط �ستينت ايالند على

دوار هيالن
التو�سيفات:

م�سجل بالكامل 10٫750 قدم مربع دور اول
عقد ملدة ع�سرين �سنة ا�سافة اىل مكتب كبري ووا�سع

عمارة جديدة  بني على ا�سا�س 5000 قدم مربع
موقف لل�سيارات

الجرة $13458
احلوافز

معظم ال�سكن من املتقاعدين وحوافز اخرى
لالت�سال واملعاينة 

917-513-3600

حت������������ذي������������ر ه����������ام
 حتذير هام جدا جلميع ال�سائقني بعدم الوقوف يف الماكن املخ�س�سة

للبا�س لكي يجنبوا انف�سهم املخالفات املرتتبة على ذلك
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على  التوّتر  م  خ�شّ يف    : اليوم”  النا�شرة-“راأي 
عن  االأنباء  وتواتر  واجلنوبّية،  ال�شمالّية  اجلبهتني 
اإمكانية اندالع مواجهٍة ع�شكرّيٍة جديدٍة بني حزب 
م�شادر  ك�شفت  االحتالل،  دولــة  وبني  اللبنايّن  اهلل 
اليوم  النقاب،  اأبيب  تل  يف  املُ�شتوى  رفيعة  اأمنّية 
االثنني، عن اأّن رئي�س هيئة االأركان العاّمة يف اجلي�س 
االإ�شرائيلّي، اجلرنال غادي اآيزنكوط، اجتمع ب�شكٍل 
، يوم اجلمعة املا�شي يف اإحدى الدول االأوروبّية  �شريٍّ
اإىل قائد هيئة االأركان العاّمة يف اجلي�س االأمريكّي 
اإىل  عينها  امل�شادر  ولفتت  دنفورد،  جوزيف  اجلرنال 
اأّن النقا�س الذي دار بني الرجلني متحور حول الدور 
يف  اأقدامها  وتر�شيخ  املنطقة،  يف  املُت�شاعد  االإيــرايّن 
هذا  اإىل  قّواتها  من  املزيد  دفع  طريق  عن  �شورّية، 
قاعدٍة  الإقامة  تخطيطها  اإىل  اإ�شافًة  العربّي،  البلد 

جوّيٍة واأخرى برّيٍة على االأرا�شي ال�شورّية.
وبح�شب حُمّلل ال�شوؤون الع�شكرّية يف القناة الثانية 
بالتلفزيون العربّي، روين دانئيل، فاإّنه على ما يبدو 
يف  جديدة  حــوادث  االأخريين  االأ�شبوعني  يف  وقعت 
اأّدى لعقد هذا االجتماع ب�شكٍل  الذي  املنطقة، االأمر 
طارٍئ بني اجلرنال اآيزنكوط، وبني اجلرنال دنفورد، 
اأْي  الناتو،  حللف  الفعلّي  القائد  عملًيا  ُيعترب  الذي 

حلف �شمال االأطل�شي.
ا عن اأّنه قبل اأّقل من اأ�شبوعني  وك�شف النقاب اأي�شً
اجتمع دانفورد مع اآيزنكوط يف العا�شمة البلجيكّية، 
يوم  جرى  الذي  االجتماع  اأّن  على  ُم�شّدًدا  بروك�شل، 
التمّدد  حول  تطوّرات  لوجود  ُعقد  املا�شي  اجلمعة 
املُحّلل  النقاب  عنها  يك�شف  مل  والــتــي  االإيــــرايّن، 

االإ�شرائيلّي.
العمل  حــزب  رئي�س  اأعـــرب  �شلٍة،  ذي  �شياٍق  يف 
بني  يحدث  ما  اإّزاء  قلقه  عن  غباي  اآيف  االإ�شرائيلّي 
ال�شعودية ولبنان، وا�شًفا الو�شع باملقلق جًدا. وقال 

يحدث  وما  ال�شعودية  يد  يف  اأداة  ل�شنا  نحن  غباي: 
بينها وبني لبنان مقلق جًدا، عالوًة على ذلك، اعترب 
يوؤدي  اأْن  ميكن  وبــريوت  الريا�س  بني  يحدث  ما  اأّن 
لي�شت  حرٍب  يف  نف�شها  اإ�شرائيل  جتد  بحيث  لتدهوٍر 

لها، على حّد تعبريه.
ــرات  ــاب ــخ امل ــــر  وزي اأّن  ــر  ــذك ــال ب اجلـــديـــر  ومــــن 
اأخــرًيا  �شرّح  قد  كــان  كات�س  ي�شرائيل  االإ�شرائيلي 
باأّن الرئي�س ال�شورّي، د. ب�ّشار االأ�شد م�شتعد لل�شماح 
الإيران باإقامة قواعد ع�شكرية يف �شورّية، ما �شي�شكل 

تهديًدا لبالده على االأمد البعيد.
بنيامني  االإ�ــشــرائــيــلــّي  الــــوزراء  رئي�س  وي�شغط 
نتنياهو على رو�شيا، اأكرب داعم للرئي�س االأ�شد، وعلى 
كما  �شورّية،  يف  االإيراين  الوجود  من  للحّد  وا�شنطن 
ا�شتباقية  �شربات  ُتنفذ  قد  اإ�شرائيل  اأّن  اإىل  اأملــح 
املا�شي  واأقــّرت مو�شكو يف متوز )يوليو(  اإيــران.  �شّد 
القاعدة  ببقاء  مبوجبها  دم�شق  �شمحت  اتفاقية 
50 عاًما، وقال  لنحو  الالذقية  الرو�شّية يف  اجلوّية 
وزير املخابرات االإ�شرائيلّي اإّن اإيران قد حت�شل على 

حقوٍق مماثلٍة قريًبا.
الكلية  ا�شت�شافته  اأمنّي  موؤمتر  اأمام  كات�س  وتابع 
املُتعددة املجاالت يف مدينة هرت�شليا، قرب تل اأبيب: 
يقرتب االأ�شد واإيران هذه االأيام من توقيع اتفاقيٍة 
يف  اإيـــراينٍّ  ع�شكريٍّ  بوجوٍد  �شتوؤذن  االأجــل  طويلة 
االأ�شد  بني  املوقعة  االتفاقية  ــرار  غ على  �شورّية 

والرو�س، بح�شب تعبريه.
يتعلق  فيما  متــاًمــا  وا�شحة  االأهــمــيــة  ــاف:  ــش واأ�
فقط  ولــيــ�ــس  اإ�ــشــرائــيــل  عــلــى  ــر  ــط واخل بالتهديد 
يك�شف  ومل  باملنطقة.  كثرية  ودول  بل  اإ�شرائيل، 
الوزير كات�س عن م�شدر معلوماته ومل ُيقّدم تفا�شيل. 
 )WALLA( ا، كما نقل عنه موقع وقال كات�س اأي�شً
اإّن اخلطة ت�شمل قاعدة بحرّية  االإخبارّي-العربّي، 

االإيرانّية  والربّية  اجلوّية  للقوات  وقواعد  اإيرانّية 
�شيعة  امليلي�شيات  عنا�شر  من  االآالف  ع�شرات  وجلب 
من بلدان �شتى، مثل باك�شتان واأفغان�شتان، للقتال يف 
�شورّية،  يف  اهلل  حزب  ومنّظمة  االإيرانيني  �شفوف 

على حّد قوله.
يف  االأمنية  ال�شوؤون  حُمّلل  قال  عينه،  ال�شياق  يف 
في�شمان،  األيك�س  اأحرونوت”،  “يديعوت  �شحيفة 
مطاًرا  ال�شورية  احلكومة  من  ا�شتاأجرت  ــران  اإي اإّن 
مقاتلة،  طائرات  فيه  لت�شع  �شورّية  بو�شط  ع�شكرًيا 
كما اأّنها جتري مفاو�شات مع ال�شوريني الإقامة قاعدة 

برية يرابط فيها مقاتلون �شيعة.
قاعدة  حول  يدور  احلديث  فاإّن  الكاتب،  وبح�شب 
و�شيكون  �شورّية  و�شط  يف  اإيراينٍّ  ذاتيٍّ  بحكٍم  تتمتع 
من  املرتزقة  امليلي�شيات  رجال  من  اآالف   5 نحو  فيها 
ب�شكٍل  هناك  �شيكونون  مّمن  وباك�شتان،  اأفغان�شتان 

دائٍم حتت قيادة احلر�س الثوري. وباالإ�شافة اإىل كل 
ا الإقامة مر�شى  ذلك، فاإّن اإيران جتري مفاو�شات اأي�شً

خا�س بها يف ميناء طرطو�س �شمال �شورّية.
وراأى اأّن هذه اخلطوات تهدف اإىل تثبيت احل�شور 
االإيرايّن يف �شورّية اإىل اأمٍد بعيٍد واإىل ت�شكيل تهديد 
�شّد اإ�شرائيل. كما اأّنها جتري كجزء من خطة لل�شّم 
يف  مناطق  على  ال�شيطرة  باجتاه  الزاحف  االإيــرايّن 
وبحرّي  برّي  اإقليمّي  توا�شل  وخلق  االأو�شط  ال�شرق 
من اإيران اإىل لبنان وال�شودان ودول اخلليج، وكذلك 

يف م�شار اإ�شايف عرب العراق حتى حدود اإ�شرائيل.
هذه  اإّن  قولها  غربية  م�شادر  عن  الكاتب  ونقل 
نفّذها  م�شابهٍة  بخطوٍة  ُتذّكر  االإيرانية  اخلطوات 
يف  حميميم  مطار  ا�شتئجار   :2015 عــام  الــرو�ــس 
عنه  ــالن  واالإع فيه،  جوّية  قوة  ومرابطة  �شورّية، 

منطقة حكم ذاتّي رو�شّي.

ـــب طـــبـــول احلــــرب؟  ـــي ــن وتــــل اأب ــط ــن ــش ـــل تـــقـــرع وا� ه

االإنــرتنــت  على  ر�ــشــالــة  ن�شرت 
 ،1992 عــام  اإىل  تاريخها  يعود 
األف   15 من  اأكرث  اأ�شدرها  والتي 
الــعــامل  اأنـــحـــاء  جميع  ــن  م عـــامل 
لتحذير االإن�شانية باالأخطار التى 
م�شتقبل  وتــهــدد  االأر�ـــس  تــواجــه 
تغري  مثل  واالأر�ـــــس.،  الب�شرية 
وفقدان  الغابات،  واإزالـــة  املــنــاخ، 
ــول عــلــى املــيــاه  اإمــكــانــيــة احلــ�ــش
العذبة، وانقرا�س االأنواع، والنمو 

ال�شكانى غري املن�شبط.
فى  كتبت  التى  للر�شالة  ووفقا 
 1500 عليها  ــع  ووق  1992 عــام 
على  الب�شرية  فالتاأثريات  عــامل، 
اأن  املحتمل  من  الطبيعى  العامل 
وكوكب   ان�شانى  »بوؤ�س  اإىل  تــوؤدى 

م�شوه ب�شكل ال رجعة فيه .
ــد ربـــع قـــرن مــنــذ احتـــاد  ــع وب
جائزة  على  احلــائــزيــن  غالبية 
نوبل فى العامل للتوقيع على هذه 
نظرة  فــاإن  التحذيرية،  الر�شالة 
للم�شتقبل  العاملى  العلمى  املجتمع 
فب�شرف  قــامتــة،  اأكـــرث  اأ�شبحت 
فـــى طبقة  ــثــقــب  ال عـــن  ــنــظــر  ال
فاإن  االآن،  ا�شتقر  الــذى  االأوزون، 
التى  الرئي�شية  التهديدات  جميع 
1992 قد ازدادت  حددت يف عام 

�شوءا.

اال�شتهالك  اإن  العلماء  ــال  وق
قبل  من  الثمينة  للموارد  املفرط 
الذى  االأكرب  اخلطر  يظل  ال�شكان 

يواجه الب�شرية.
اإىل  التحذيرية  الر�شالة  وفى 
العامل قال اأكرث من 15 األف عامل 
اأطلقوا  الب�شر  اأن  دولــة   184 من 
ال�شامل  االنقرا�س  حلدث  العنان 
ـــذى يــحــدث خالل  الــ�ــشــاد�ــس، وال
ميكن  حيث  �شنة،  مليون   540
احلياة  اأ�شكال  من  العديد  ــادة  اإب
االنقرا�س  االأقل  على  اأو  احلالية 

من قبل نهاية هذا القرن.
اأن  ــرورة  ــش ــ� ـــث الــعــلــمــاء ب وح
، و�شي�شبح  اأقل  النا�س حلوم  ياأكل 
باالإ�شافة  االأطفال،  من  اأقل  عدد 
الطاقة  ا�شتخدام  �ــشــرورة   اإىل 

اخل�شراء الإنقاذ الكوكب.
نعر�س  »اإننا  العلماء:  واأ�شاف 
ــالل  مــ�ــشــتــقــبــلــنــا لــلــخــطــر مـــن خ
عـــدم كــبــح ا�ــشــتــهــالكــنــا املــكــثــف، 
ال�شكانى  الــنــمــو  اعــتــبــار  وعـــدم 
رئي�شيا  حمركا  امل�شتمر  ال�شريع 
الــتــهــديــدات  مـــن  ــد  ــدي ــع ال وراء 

االيكولوجية وحتى االجتماعية، 
ب�شكل  احلـــد  عـــدم  خـــالل  فــمــن 
واحلــد  ال�شكانى،  النمو  مــن  كــاف 
الــدفــيــئــة، وحتفيز  الــغــازات  مــن 
ــددة، وا�ــشــتــعــادة  ــج ــت الــطــاقــة امل
من  واحلــد  االإيكولوجية،  النظم 
التلوث، واحلد من االأنواع الغريبة 
الغازية، ال يتخذ العامل اخلطوات 
العاجلة الالزمة حلماية حميطنا 

احليوى املعر�س للخطر ».

املــتــحــدة«  »االأمم  و�شفتها  مبــجــاعــة  مـــهـــددون 
و�شحاياها  طويلة  عقود  منذ  العامل  يف  بـــ»االأكــرب 
�شنعاء،  اليمنية  العا�شمة  اأبناء  ي�شارك  باملاليني«، 
ال�شعودي  باحل�شار  تنديدًا  حا�شدة  مب�شرية  اليوم، 
الــدويل  ال�شمت  لك�شر  اأخــرى  حماولة  يف  اخلــانــق، 

والتعتيم االعالمي
ال �شبب مينع املواطن اليمني من النزول اإىل ال�شارع 
اليوم. فاأمام البلد العربي االأ�شد فقرًا، تقف �شيا�شة 
ال�شغط والرتهيب والتهديد ال�شعودية التي اأخ�شعت 
تهدد  فبماذا  عــاجــزة.  الــعــامل،  دول  اأقـــوى  ـــت  واأذّل
الريا�س �شعبًا جردته خالل ال�شنوات الثالث املا�شية 
ما  لديه  لي�س  من  تتحدى  وكيف  ميلك؟  ما  كل  من 
يخ�شره؟ اليوم، و�شلت اململكة وويل عهدها حممد بن 
�شلمان اإىل حائط م�شدود توقعه كل من راقب حتّول 
اإىل  اأيـــام«،  خــالل  �شتنتهي  التي  اخلاطفة  ــرب  »احل
حرب ا�شتنزاف طويلة ومكلفة، اأثبتت جهل الريا�س 
باأر�س اليمن وا�شتخفافها بقدرة �شعبه على ال�شمود 

واملقاومة والقتال.
املادية  اخل�شائر  مــن  �شنة  ون�شف  �شنتني  فبعد 
ا�شتهدف  واحد  بالي�شتي  �شاروخ  الكبرية،  والب�شرية 
»الق�شة  كــان  الريا�س  يف  الــدويل  خالد  امللك  مطار 
يف  ال�شعودية  واأدخــلــت  البعري«  ظهر  ق�شمت  التي 
احل�شار  ت�شديد  اإىل  دفعتها  اله�شترييا  من  حالة 
واإغالق املنافذ الربية واجلوية والبحرية على البلد 
االأ�شا�شية.  حاجاته  من  املئة  يف   90 ي�شتورد  الذي 
الريا�س  اأنزلته  الذي  اجلماعي«  بـ»العقاب  وتنديدًا 
لها  املوالية  تلك  حتى  اجلمهورية،  حمافظات  بكل 
ولتحالف العدوان الذي تقوده، من املتوقع اأن متتلئ 
ال�شوارع بح�شود غفرية، بدعوة من »املجل�س ال�شيا�شي 

االأعلى«.
ودعت، اأم�س، اللجنة املنظمة »جميع اأبناء ال�شعب 
املجتمع  ــوة  و»دع امل�شرية  يف  امل�شاركة  اإىل  اليمني« 
الدويل لتحّمل م�شوؤولياته«، وال �شيما »االأمم املتحدة« 
التي حّذر وكيل االأمني العام لل�شوؤون االإن�شانية فيها، 
العامل  ي�شهدها  جماعة  »اأكـــرب  مــن  لــوكــوك،  ــارك  م
ي�شمح  مل  اإذا  باملاليني«  �شحاياها  طويلة  عقود  منذ 
كالغذاء  االإن�شانية،  امل�شاعدات  بو�شول  »التحالف« 
»اأ�شواأ  يواجه  الــذي  البلد  اإىل  واالأدويـــة،  والوقود 

كارثة اإن�شانية منذ احلرب العاملية الثانية«.
وارتفعت يف االأيام املا�شية االأ�شوات املنددة بقرار 
انتقدت،  اإن�شانية  منظمة   15 �شمنها  من  ــالق،  االإغ
اأم�س، حتالف العدوان و»عزله ل�شعب كامل«، مطالبة 
بـ»اال�شتئناف الفوري للعمليات االإن�شانية، وباإجابات 
وا�شحة حول املّدة املتوقعة لالإغالق و�شروط اإي�شال 

امل�شاعدات«.
ويف هذا ال�شياق، اأّكد املدير العام لـ»املركز الوطني 
وزارة  يف  وال�شكاين«  ال�شحي  واالإعــــالم  للتثقيف 
التدابري  »تداعيات  اأن  �شاّلم،  ال�شالم  عبد  ال�شحة، 
اإىل  حديث  يف  م�شريًا  كــارثــيــة«،  �شتكون  اجلــديــدة 
ذهب  اأ�ــشــاًل  املفرو�س  »احل�شار  اأن  اإىل  ــار«  »االأخــب

�شحيته ما ال يقل عن 247 األف مواطن«.
الهيئة  با�شم  الر�شمي  املتحّدث  طالب  جهته،  من 
غامن،  اأحمد  مازن  واالأر�شاد،  املدين  للطريان  العامة 
االأمــن  وجمل�س  الـــدويل  »املجتمع  »االأخــبــار«،  عــرب 
بالتدخل �شريعًا لرفع احل�شار وفتح جميع املطارات، 
الرئي�شي  ال�شريان  ــدويل،  ال �شنعاء  مطار  فيها  مبا 
�شنعاء  »يف  م�شيفًا  اليمنية«،  اجلمهورية  ملواطني 
نتيجة  مهددة  مري�س  ميني  األف   75 حياة  وحدها، 
اإغالق مطار العا�شمة، االأمر الذي ت�شبب حتى االآن 

بوفاة اأكرث من 10 اآالف مري�س«.
حتالف  طــريان  يوا�شل  احل�شار،  اإىل  وباال�شافة 
اليمنية،  املحافظات  خمتلف  ا�شتهداف  الــعــدوان 
التي  تلك  اإىل  ت�شاف  املــجــازر،  مــن  املــزيــد  مرتكبًا 
�شحيتها  وذهــب   2015 اآذار  منذ  غاراته  ارتكبتها 
اأكــرث  بينهم  ميــنــي،   11،000 قــرابــة  االآن  حــتــى 
�شّن  املا�شيني،  اليومني  ــالل  وخ طــفــاًل.   2130 مــن 
ا�شتهدفت  منها  خم�س  الغارات،  ع�شرات  »التحالف« 
يف  العي�س  لقمة  عن  الباحثني  اليمنيني  ال�شيادين 
»امل�شرية«  قناة  وفق  ال�شاحلية،  احلديدة  حمافظة 
 9 املوالية حلركة »اأن�شار اهلل«، واأّدت اإىل »ا�شت�شهاد 

�شيادين، يف حني اأ�شيب ع�شرة على االأقل بجروح«.
اأم�س،  والتنمية«،  للحقوق  القانوين  »املركز  واأدان 
»حتالف  متهمًا  ال�شيادين،  بحق  الب�شعة«  »اجلرمية 
الذي  االإن�شاين  الــدويل  القانون  بانتهاك  العدوان 
يحظر ا�شتهداف ال�شيادين وال�شفن والقوارب التابعة 

للمدنيني«.

واأ�شار البيان اإىل اأن »هذه اجلرمية لي�شت االأوىل 
من نوعها، اإذ وّثق املركز القانوين ا�شتهداف العدوان 
عن  يقل  ال  ما  �شقوط  اإىل  اأّدى  ما  �شيد،  قارب   254
»االأمم  حمماًل  وجــريــح«،  �شهيد  بني  �شيادًا   797
ب�شمتهما  الأنهما  امل�شوؤولية  االأمــن  وجمل�س  املتحدة 
حتالف  ي�شجعان  واجباتهما  من  وتن�شلهما  املخزي 
املزيد  ارتكاب  يف  اال�شتمرار  على  ال�شعودي  العدوان 

من جرائم احلرب«.
ا�شت�شهاد  من  �شاعات  بعد  اجلرمية  هــذه  وتــاأتــي 
وجــرح عــدد مــن املــدنــيــني، بينهم طــفــالن، يف غــارة 
ا�شتهدفت منزاًل يف حمافظة �شعدة، وبعد اأيام قليلة 
 60 يقل عن  ما ال  من جمزرة مروعة ذهب �شحيتها 

مدنيًا بني �شهيد وجريح يف حمافظة حجة.
يف  هائاًل  دمارًا  العدوان  خّلف  فقد  �شنعاء،  يف  اأما 
»حي ال�شعدي«، اأحد اأكرث االأحياء اكتظاظًا بال�شكان، 
عقب غارات ا�شتهدفت مبنى كلية ال�شرطة يف جممع 
لـ»االأخبار«،  م�شادر حملية  واأّكدت  املجاور.  العر�شي 
اإىل  اأّدى  ال�شكنية، ما  الغارات على االأحياء  »�شقوط 
كبرية  اأ�شرارًا  واأحلقت  املدنيني،  �شفوف  يف  اإ�شابات 
بع�شرات املنازل املجاورة«، م�شرية اإىل حدوث »حاالت 
ذعر يف �شفوف طالب املدار�س املحيطة بالكلية، مثل 
مدار�س ال�شماوي، املعت�شم، واأروى«، يف حني انت�شرت 
�شور ومقاطع فيديو على و�شائل التوا�شل االجتماعي 

حلظة  يف  ال�شماوي«  »مدر�شة  لطالبات  موؤملة  مل�شاهد 
ال�شاروخي  الق�شف  ــراء  ج �شديدين  ــوف  وخ ذعــر 

القريب من املدر�شة.
يف  والتعليم  الرتبية  وزيــر  زار  ال�شياق،  هــذا  ويف 
املدار�س  اأم�س  احلوثي،  الدين  بــدر  يحيى  �شنعاء، 
مذكرًا  اجلبان«،  االإجرامي  العمل  »هذا  �شهدت  التي 
بتعّر�س »اأكرث من 527 مدر�شة« للق�شف املبا�شر منذ 

بدء العدوان.
على  لالعتداء  حمــاوالت  »اأي  من  ال�شماد  وحــّذر 
ملنع  ت�شعيدية  خطوات  على  االإقـــدام  اأو  ال�شاحل 
املواد االأ�شا�شية وامل�شتقات النفطية من دخول ميناء 
ومن  االأيــدي...  مكتويف  نقف  »لن  موؤكدًا  احلديدة«، 
حقنا درا�شة خيارات حا�شمة وكبرية ملنع اأي خطوات 

لت�شييق اخلناق على ال�شعب اليمني«.
من�شور  ربــه  عبد  امل�شتقيل  اليمني  الرئي�س  اأمــا 
»املحافظات  يف  اليمنيني  معاناة  متنعه  فلم  ــادي،  ه
املوالية له« من �شكر الريا�س على »تخ�شي�س وديعة 
املركزي  البنك  مل�شلحة  دوالر  مليارا  قدرها  مالية 
انهيارًا  ت�شهد  التي  املحلية«،  العملة  ا�شتقرار  لدعم 
متوا�شاًل لقيمتها جّراء العدوان الذي تقوده الريا�س 
يف  ا�شتقرارًا  �شتحقق  »الوديعة  بــاأن  مدعيًا  نف�شها، 

املدن واملحافظات« اخلا�شعة ل�شيطرة »التحالف«.

بني  اخــتــالفــات  اأبـــرز  على  تــعــرف 
 2 ــــوك  ب ــس  ــ� ــي ــريف ــش � ــــوب  ت الب 
Pro  9  Notebook و�شام�شوجن 

ك�شفت �شركة مايكرو�شوفت عن الب توب �شريفي�س بوك 2 الذى 
ال�شهرية  �شريفي�س  ب�شكل كبري �شمن عائلة  ياأتى مبوا�شفات مميزة 
�شركة  ك�شفت  نف�شه  ال�شياق  نف�س  وفى  االأمريكية،  ال�شركة  من 
يعترب  الذى   Notebook 9 Pro توب  الب  جهاز  عن  �شام�شوجن 
وفيما  كبري،  ب�شكل  املرتفعة  املوا�شفات  ذات  املميزة  االأجهزة  اأحد 

يلى نعر�س مقارنة بينهما تو�شح اأبرز الفروق كما يلى:

اجلن�سى؟ والن��ت��ق��ام  التحر�س  م��واج��ه��ة  التكنولوجيا  ���س��رك��ات  حت���اول  كيف 

االنتقام اجلن�شى م�شطلح تردد بقوة خالل االأيام املا�شية، بعد امليزة 
م�شاعدة  بهدف  بوك  في�س  موقع  اأطلقها  التى  للجدل،  املثرية  اجلديدة 
اجلن�شى  االنتقام  يعد  اإذ  اال�شتغالل،  فخ  فى  الوقوع  عدم  على  الفتيات 
اأحدث طرق االبتزاز واأكرث  اأ�شكال ال�شغط على الفتيات تطورا، اإذ ينطوى 
على ن�شر �شور اإباحية وح�شا�شة للفتيات دون اإذنهن ودون علمهن فى بع�س 
االأحيان، بهدف االنتقام منهن اأو اإرغامهن على فعل �شىء ما، وقد حاولت 
�شركات التكنولوجيا حماية الفتيات وال�شيدات بكافة الطرق، واعتمدت 

كل منها على طريقتها اخلا�شة.
في�س بوك

االنتقام  االأول واالأخري هو  مكافحة  اأن هدفه  تاأكيد في�س بوك  رغم 
اجلن�شى، اإال اأن امليزة اجلديدة التى اأطلقها املوقع اأثارت خماوف كل من 
اخلرباء وامل�شتخدمني على حد �شواء،  اإذ طالب املوقع امل�شتخدمني باإر�شال 
ليقوم  �شدهم،  ا�شتخدامها  يخ�شون  التى  واحل�شا�شة  العارية  �شورهم 
بجمعها، حلمايتهم م�شبقا، وهى اخلطوة التى مل تنل ا�شتح�شان الكثري من 
اإعطاء �شورهم العارية  امل�شتخدمني، الذين مل ي�شعروا باالأمان من فكرة 

واحل�شا�شة ملوقع التوا�شل االجتماعى االأكرب فى العامل.
يتجاوز  الذين  مل�شتخدميها  الكربى  االجتماعية  ال�شبكة  واأو�شحت 
اأنها  موؤكدة  العارية،  �شورهم  جمع  فى  رغبتها  اأ�شباب  مليار،   2 عددهم 
خطوة ا�شتباقية حلمايتهم، واأن موظف واحد بال�شركة �شيكون له احلق 

فى روؤيتها فقط.
تويرت

اأما تويرت فقد واجه هذا العام العديد من امل�شاكل املتعلقة با�شتغالله فى 
التحر�س واالإ�شاءة للغري، مما دفعه اإىل تغيري قواعده و�شيا�شته، خا�شة 
بعد حملة Metoo ال�شخمة التى �شاركت بها الن�شاء من خمتلف اأنحاء 
فى  ال�شغرية  التغريدات  موقع  ا�شتغالل  من  ا�شتيائهن  عن  للتعبري  العامل، 

التحر�س والتعر�س للم�شايقات عرب االنرتنت.
ال�شحايا ب�شكل  العرى حلماية  �شيا�شة  اأي�شا عن حتديث  املوقع  واأعلن 
الفور،  على  باإزالته  �شيقوم  الذى  املحتوى  اأنــواع  تو�شيع  خالل  من  اأف�شل 

�شمانا للحفاظ على خ�شو�شية م�شتخدميه واأمانهم.

هاتفها  عن  اأبــل  �شركة  ك�شفت 
يوفر  ـــذى  ال اجلــديــد،   x اآيــفــون 
للم�شتخدمني،  املميزات  من  الكثري 
من  الكثري  ميتلك  الهاتف  اأن  كما 
ــتــى قــد ال  ـــارات ال ـــي احلــيــل واخل
امل�شتخدمني،  مــن  الكثري  يعرفها 
ــس جمــمــوعــة  ــر� ــع ــى ن ــل ــا ي ــم ــي وف
ميكن  التى  احليل  هــذه  اأبـــرز  مــن 
للم�شتخدمني جتربتها واال�شتفادة 

منها ب�شكل اأف�شل:
فتح �شا�شة االآيفون

الــزر  على  ال�شغط  جانب  اإىل 
اأو  ال�شا�شة  لفتح  للهاتف  اجلانبى 
حتريك الهاتف لفتحها، فاإنه ميكن 
على  ال�شغط  للم�شتخدمني  االآن 
خالل  من  وذلــك  لفتحها  ال�شا�شة 
الذهاب  عــرب  املــيــزة  هــذه  تفعيل 
 General ثم   Settings اإىل 
ثم Accessibility ومنها يختار 
ثم   ،Tap to Wake امل�شتخدم 

يقوم بتفعيل هذه امليزة.

عر�س معاينة التنبيهات
يتم عر�س االإ�شعارات على قفل 
اأنه  اإال  افرتا�شى،  ب�شكل  ال�شا�شة 
اإال  االإ�شعارات  هذه  فتح  يجرى  ال 
قفل  بفتح  امل�شتخدم  يقوم  عندما 
 ،Face ID ميزة  عــرب  ال�شا�شة 
االأمر  هذا  على  التغلب  ميكن  لكن 

 Settings من خالل الذهاب اإىل 
 Show ثم Notifications ثم

.Always ويختار   Previews
ال�شا�شة  اأيقونات  تنظيم  اإعادة 

الرئي�شية
خالل  مــن  بــذلــك  القيام  ميكن 
عدة  ملدة  اأيقونة  اأى  على  ال�شغط 

ب�شحبها  امل�شتخدم  يقوم  ثوان، ثم 
اأى مكان على ال�شا�شة  وو�شعها فى 

يرغب به.
الو�شول ملركز التحكم

التحكم  ملــركــز  الــو�ــشــول  ميكن 
�شحب  خالل  من  بالهاتف  اخلا�س 
وذلك  اليمني،  اأعلى  من  ال�شا�شة 
لكى تفتح القائمة اخلا�شة مبركز 
يتمكن  لــكــى  لــلــهــاتــف،  الــتــحــكــم 
من  الكثري  عــر�ــس  مــن  امل�شتخدم 

اخليارات.
Apple Pay تفعيل ميزة

هو  امل�شتخدم  يحتاجه  ما  كل   
مرتني  اجلانبى  الزر  على  ال�شغط 
 Apple ميزة  لتفعيل  متتاليتني، 
االإ�شئتمان  بطاقة  وعر�س   Pay
بامل�شتخدم،  اخلا�شة  االفرتا�شية 
وميكن من خاللها ا�شتخدام هاتف 
قارئ  ــرب  اأق عرب  للدفع  االآيــفــون 

بطاقات.

ينته  مل   2017 ــام  ع اأن  ــم  رغ
اإطالق هواتف  اأن عملية  اإال  بعد، 
جديدة خالل العام اجلارى �شارفت 
اإطــالق  مع  خا�شة  االنتهاء،  على 
ك�شركة  التكنولوجيا  عمالقة 
هواتفهم  و�شام�شوجن  وجوجل  اأبل 
من  حيث  اجلـــارى،  للعام  الذكية 
املقبلة  الهواتف  ت�شهد  اأن  املنتظر 
فى  كــبــرية  طــفــرة   2018 خـــالل 
�شكلها ومميزاتها، وفيما يلى نر�شد 
توقعات الأبرز مميزات قد ت�شمها 

هواتف 2018 كما يلى:
�شتعتمد على  ال�شا�شات  - معظم 

معيار 18:9

ال�شركات  مــن  الــعــديــد  بــــداأت 
امل�شنعة للهواتف الذكية االعتماد 
ن�شب  ذات  �شا�شات  ت�شميم  على 
18:9، والتى يرى  عر�س الرتفاع 
وقد  بكثري،  اأف�شل  اأنــهــا  البع�س 
الكثري   2017 العام  خالل  �شدرت 
من الهواتف الذكية الراقية التى 
تعتمد على هذه امليزة، لذلك فمن 
الهواتف  كــل  تعتمد  اأن  املنتظر 

الذكية الراقية على هذه امليزة.
- االعتماد على بطاريات اأكرب

الهواتف  من  العديد  ظهور  مع 
الــذكــيــة الــراقــيــة مـــوؤخـــًرا ذات 
احلــجــم الــكــبــري، بــــداأت احلــاجــة 

للغاية،  ملحا  �شيئا  اأقوى  لبطارية 
وهو ما جعلنا نرى بطاريات بقدرة 
4،000mAh، لذلك فمن املنتظر 
املعيار  هو  احلجم  هــذا  ي�شبح  اأن 
الفرتة  خالل  للبطاريات  املنا�شب 

املقبل.
X تقليد مميزات اأيفون -

تقوم  اأن  املنتظر  فمن  كــذلــك 
للهواتف  امل�شنعة  ال�شركات  بع�س 
الذكية باإطالق مناذج جديدة ذات 
املوجودة  لتلك  م�شابهة  موا�شفات 
فــى هــواتــف اأيــفــون X اجلــديــدة 
التعرف  ميزة  مثل  اأبل  �شركة  من 
املميزات  من  وغريها  الوجه  على 

االأخرى.
-االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــذكـــاء 

اال�شطناعى ب�شكل اأكرب
من  العديد  اأن  من  الرغم  على 
امل�شاعدات  ت�شم  الذكية  الهواتف 
على  تــعــتــمــد  ــى  ــت ال ال�شخ�شية 
اال�ــشــطــنــاعــى،  الــذكــاء  تقنيات 
الهواتف  ت�شم  اأن  املنتظر  من  لكن 
تعتمد  تقنيات  امل�شتقبلية  الذكية 
ب�شكل  اال�شطناعى  الــذكــاء  على 

اأكرب.

ــا ــه ــرب ج اجلـــــديـــــد..   X ــــون  ــــف اآي ـــف  ـــات ه فــــى  تــعــرفــهــا  ال  حـــيـــل   5

2018 ــالل  خ الــذكــيــة  الــهــواتــف  فــى  املنتظرة  املــوا�ــشــفــات  ـــرز  اأب على  تــعــرف 

االأر�س دمار  من  العلماء  تخوفات  تك�شف   1992 لعام  تاريخها  يرجع  ر�شالة 

الإنقاذهم فر�شة  العامل  مينحون  الكربى»  »املجاعة  �شحايا 



ال تلوح يف االأفق موؤ�شرات حول االإفراج عن االأمراء املعتقلني 
يف م�شل�شل ت�شفية املعار�شني التي قام بها ويل العهد حممد 
بن �شلمان، وقد جتري حماكمتهم بداية ال�شنة املقبلة بعد 
ولده، ويل  ل�شالح  العر�س  العزيز عن  �شلمان بن عبد  تنازل 
العهد. ويوجد �شخط و�شط عائالت االأمراء ب�شبب االأخبار 

التي تروج حول تويل اأجانب اعتقال وا�شتنطاق االأمراء.
التي  الف�شاد  مكافحة  جلنة  اعتقال  على  اأيام  ع�شرة  ومرت 
يراأ�شها ويل العهد حممد بن �شلمان لع�شرات االأمراء ووزراء 
يتم  ومل  اأعمال،  ورجال  امل�شتوى  رفيعي  وم�شوؤولني  �شابقني 

تقدمي املعتقلني اأمام الق�شاء لالإ�شتماع لهم ب�شورة ر�شمية.
اأن االعتقاالت جاءت  قالت  ال�شعودية قد  ال�شلطات  وكانت 
طويلة،  ملدة  فيها  التحقيق  جرى  ف�شاد  ملفات  خلفية  على 
العامة وقا�شي  النيابة  اأمام  املعتقلني  وكان يفرت�س تقدمي 
التحقيق وتوفري حماميني لهم. لكن هذا مل يحدث ومل حتدد 
لقاء  االأقل  على  اأو  للمحاكمة  تاريخا  الق�شائية  ال�شلطات 

ي�شمح  مل  بل  مبحاميهم  املعتقلني 
حتى الأفراد عائالتهم بزيارتهم.

م�شادر  من  اليوم”  “راأي  وتو�شلت 
ال�شعودية  امللكية  بالعائلة  عليمة 
و�شط  عارم  ب�شخط  تفيد  باأخبار 
فهي  املعتقلني،  االأمراء  عائالت 
االعتقال  كابو�س  من  ت�شتيقظ  مل 
اعتقلوا  الذين  باأن  تفاجاأت  حتى 
خا�شة  قوات  من  هم  االأمراء 
جمموعة  كل  يتزعم  كان  اأجنبية 
تكّذب  ومل  �شعودي،  �شابط  اعتقال 
اعتقال  خرب  ال�شعودية  ال�شلطات 

قوات اأجنبية لالأمراء.
بن  حممد  العهد  ويل  يوؤ�شر  ومل 
االأمراء  اأقارب  زيارة  على  �شلمان 
اأن  بالقول  العهد  ويل  من  مبعوثون  ويكتفي  للمعتقلني، 
العدل �شياأخذ جمراه الطبيعي يف هذه النازلة واأن االأمراء 
عامة  مع  ال�شجون  يف  ولي�س  فاخرة  فنادق  يف  حمتجزين 

النا�س.
وف�شلت عائالت اأمراء نافذين جتنب احلديث مع امللك �شلمان 
يف امللف الأنهم يعتربونه م�شلوب االإرادة واأن ابنه ويل العهد 

هو �شاحب الكلمة االأوىل واالأخرية.
وتفيد التكهنات باأن ويل العهد قد يفرج عن االأمراء املعتقلني 
بعد  االإجبارية  االإقامة  مثل  حريتهم  تقييد  ومع  ب�شروط 
توليه العر�س نهاية ال�شهر املقبل اأو بداية ال�شنة اجلديدة، 
اأي  غياب  �شمن  قد  �شيكون  وبهذا  قبل.  من  يحدث  مل  اإن 

معار�شة و�شط العائلة امللكية.
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ب��ع��د ع����دة اأي������ام م���ن اع���ت���ق���ال الأم��������راء ل م���وؤ����س���رات 
و���س��ط  و���س��خ��ط  حم��ام��ي��ه��م  ل��ق��اء  اأو  ع��ن��ه��م  الف������راج  ح����ول 
اعتقالهم ع��ل��ى  اأجنبية”  “قوات  اإ����س���راف  ب�سبب  ع��ائ��الت��ه��م 

البراج

�أن  يجب  �حلمل،  برج  عزيزي 
جديدة،  م�شكالت  ملو�جهة  ت�شتعد 
�لعمل  مكان  يف  جيدة  لي�شت  فالأمور 
�لقليل.  �إجناز �شوى  و�أنت ل ت�شتطيع 
�ملر�حل  فهذه  يخيفك،  ذلك  جتعل  ل 
�خلا�شة،  حياتك  يف  تذهب.  ثم  جتيء 
فاأنت  جديد،  د�فع  �إىل  بحاجة  �أنت 
�أن �لعالقات مع من حولك تفقد  ت�شعر 

رونقها.

و�ثق  فاأنت  ذ�تك،  مع  متفق  �أنت 
و��شًحا،  د�خلًيا  �شالًما  وتظهر  بنف�شك 
و�حلما�س،  باحليوية  مفعًما  �أنك  كما 
ي�شعر  �خلارجي،  لهدوئك  ونتيجة 
وجودك.  يف  بالر�حة  حولك  من  جميع 
�أن  تعني  باحلياة  و�شعادتك  ثقتك 
زمالئك و�أ�شدقائك يثقون بك ويطلبون 

منك �لن�شح.

حرجة  مو�قف  يف  نف�شك  جتد  قد 
وت�شعر يف هذه �لأثناء بال�شعف. طاقتك 
ع�شو�ئي  ب�شكل  لكن  بالتاأكيد  تتز�يد 
�حلذر  توخى  ال.  فعَّ وغري  متناغم  غري 
ح�شاب  على  تقدًما  حترز  �أن  �أردت  �ذ� 
يخلق  قد  �لت�شرف  فذلك  �لآخرين، 
�ملناف�شني و�ملعار�شني، ولن  �لعديد من 

يجلب لك هذ� �إل �ملتاعب.

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

و�شهولة.

�لعمل �لآن يف غاية �ل�شهولة بالن�شبة لك، 
�أكرث  ملهام  وقتك  تخ�شي�س  ميكنك  ولذلك، 
�لرتكيز  فقد�ن  عدم  من  تاأكد  ولكن  �أهمية، 
يف  متناغمة  �لأ�شرية  �لعالقات  �لهدف.  على 
– ويرجع �لف�شل يف هذ� �إليك  �لوقت �حلايل 
من  وبني  بينك  �لقدمية  �خلالفات  �أي�ًشا! 
تتمكن  و�شوف  �لآن  مناق�شتها  يجب  حتب 
من حلها ب�شهولة، ولذلك �شوف تكون �شعيًد� 

بنف�شك.

�شوف يتعر�س عملك لالختبار �ليوم، 
ولكن ل د�عي للتوتر �إذ� كنت قادًر� على 
�أي�ًشا  �شُتخترب  �ل�شليمة.  �ملعرفة  �إظهار 
�حلالة،  هذه  ويف  �خلا�شة،  حياتك  يف 
ل  نظرك.  وجهة  عن  �لدفاع  عليك  يجب 
تفقد تركيزك على �لهدف �حلقيقي، حتى 

مع وجوب �تخاذ قر�ر�ت �شعبة.

تتعامل  �أن  يجب  �لأحيان،  بع�س  يف 

و�نظر  �شجاًعا  كن  �لعمل.  يف  �لف�شل  مع 

فر�س  �إنها  على  �لنتكا�شات  هذه  �إىل 

بذلك،  قمت  �إذ�  �لأح�شن.  �إىل  للتغيري 

ف�شوف تخرج من �أعماق �لياأ�س يف حالة 

يف  قريًبا  قر�ر�ت  تتخذ  �شوف  �أف�شل. 

حياتك �خلا�شة.

�أكرث عمًقا و�شوف  �شت�شبح �شدقاتك 

ت�شرتجع مع �أ�شدقائك �أحد�ث وذكريات 

�ملجموعات  و�شط  يف  تن�شى.  ل  ما�شية 

�شوف  بالأخ�س،  �إليها  تنتمي  �لتي 

جماعية  �إجر�ء�ت  �شل�شلة  تت�شابك 

تقودك  و�شوف  جًد�  و�إيجابية  حيوية 

ب�شرعة مذهلة �إىل هدفك.

قبل  من  عارم  ترحاب  �شتلقى 

على  فاحر�س  تقابلهم،  من  كل 

�لقدر  بنف�س  �لود  ذلك  تقابل  �أن 

�لعمر!  �أ�شدقاء  تك�شب  و�شوف 

وقد يحالفك �حلظ وتلتقي ب�شريك 

حياتك.

حياتك  يف  �ملهمون  �لأ�شخا�س 
�ملهنية  م�شروعاتك  ويتابعون  ير�قبون 
هذ�  من  �ل�شتفادة  عليك  و�ل�شخ�شية. 
�قرتح  بثقة!  باملهمة  و�لتزم  �لتاأثري 
�آر�ئك ووجهة نظرك باأ�شلوب ُمقنع، لكن 
�لوقت بدون مز�يدة ومبالغة -  يف ذ�ت 
�لغرور لن ي�شاعد - �لر�شانة قد ت�شارك 

بفاعلية يف حتقيق �لنتائج.

ب�شكل  ذ�تك  مع  متفق  �لآن  �أنت 
عملك  يف  �لتام  بالتناغم  وت�شعر  كامل، 
يوؤثر  �أي�ًشا.  �ل�شخ�شية  حياتك  ويف 
عالقات  من  لك  ملا  �لآخرين  على  ذلك 
مع  و�لعائلة،  حياتك  �شريك  مع  قوية 
�لأخذ  بني  و�شحي  جيد  تو�زن  وجود 

و�لعطاء. 

�أنت ناجح يف �لعمل – حتى و�إن مل 

�لتقدير.  لك  يظهر  �أو  ذلك  �أحد  يالحظ 

�شوف يفيدك �أن تظل م�شتعًد� مل�شاعدة 

دعمك  �أحباوؤك  يريد  �لآخرين.  ودعم 

يكن  مل  �إذ�  �حلايل.  �لوقت  يف  �أي�ًشا 

حان  رمبا  �ل�شورة،  يف  �أحد  هناك 

�لوقت للبحث عن حبك �حلقيقي.

 زهري اأندراو�س:
ُك�شف النقاب اأم�س االأحد عن اأّن تقريًرا اإ�شرائيلًيا ر�شمًيا، 
الربملانّية  العربّية  الدولة  ُمراقبة  للجنة  تقدميه  مّت 
حول اخلطر الذي يتهدد خليج حيفا، اإذا قام حزب اهلل 
الّعام  االأمني  موؤخًرا  هّدّد  كما  االأمونيا،  م�شانع  بق�شف 
للحزب، ال�شّيد ح�شن ن�شر اهلل، الذي �شّدّد على اأّن حزب 

اهلل ميتلك “قنبلًة نووّيًة”، اإذا ق�شف املكان.
وبح�شب القناة الثانية يف التلفزيون العربّي فاإّن التقرير 
اإىل  التهديد  اإخراج  حال  يف  القتلى  عدد  اأّن  على  يوؤّكد 
رئي�س  وقال  ُمواطن.  األف   17 اإىل  �شي�شل  التنفيذ  حّيز 
عتيد(  )ي�س  حزب  زعيم  لبيد،  يائري  النائب  اللجنة، 
عدد  يفوق  املُتوّقع  القتلى  من  العدد  هذا  اإّن  املُعار�س، 
القتلى الذين ق�شوا يف حروب اإ�شرائيل كّلها منذ اإقامتها 

يف العام 1948.
ا حاورت خالله ثالثة من كبار  وبثت القناة تقريًرا خا�شًّ
)رفائيل(  االإ�شرائيلّية  الع�شكرّية  ال�شناعات  م�شوؤويل 
يف  النفطّية  املن�شاآت  تركيز  اأْن  من  حّذروا  حيث  �شابًقا، 
احلكومة  اأقّرت  كما  حيفا،  خليج  من  واحدٍة  منطقٍة 
اإ�شرتاتيجًيا  هدًفا  املنطقة  من  �شيجعل  االإ�شرائيلّية، 
الوقت  يف  ُم�شّدّدين  ل�شربها،  ُيخّطط  التي  اهلل،  حلزب 
مل  كارثٍة  اإىل  �شيوؤّدي  املنطقة  �شرب  اأّن  على  عينه، 

تعهدها اإ�شرائيل منذ اإقامتها.
ميلك  اله  حزب  اأّن  على  الثالثة  �شّدّد  ذلك،  على  عالوًة 
احلالة،  هذه  ويف  املنطقة،  الإ�شابة  الدقيقة  ال�شواريخ 
واجلرحى،  القتلى  من  كبرًيا  عدًدا  �شي�شقط  اأ�شافوا، 
باالإ�شافة اإىل اأّن �شكان مدينة حيفا، 200 األف، و�شّكان 
الهروب  اإىل  �شي�شطرون  املتاخمة  )الكرايوت(  منطقة 
اإّن  الثالثة  قال  �شوؤاٍل  على  رّدهم  معر�س  ويف  املكان.  من 
�شّناع القرار يف تل اأبيب ما زالوا اأ�شرى النظرية التي اأكل 
اأّن العرب ما زالوا  الدهر عليها و�شرب، والتي توؤّكد على 
متخّلفني، الفتني يف الوقت عينه، اإىل اأّن حزب اهلل ميلك 
ج�شيمٍة  اأ�شراٍر  اإحداث  باإمكانها  التي  واالأدمغة  العقول 
م�شموًحا  كان  لو  اأحدهم،  وقال  تعبريهم.  بح�شب  جًدا، 

لنا بن�شر كّل ما نعرفه، لكان اجلمهور االإ�شرائيلّي انتف�س 
واأ�شار  التي منلكها، بح�شب تعبريه.  املعطيات  من خطورة 
التعقيب  رف�شا  واجلي�س  االأمن  وزارة  اأّن  اإىل  التلفزيون 

على ما ورد يف النباأ.
موؤخًرا  قال  قد  ياهف،  يونا  حيفا،  بلدية  رئي�س  وكان 
رّده  االإ�شرائيلّي يف معر�س  التلفزيون  العا�شرة يف  للقناة 
على تهديد االأمني الّعام حلزب اهلل اللبنايّن، ح�شن ن�شر 
و�شواريخ  حيفا  خليج  يف  املوجود  االأمونيا  غاز  باأّن  اهلل، 
حزب اهلل، �شُينتجان قنبلة نووّية، ُت�شبب اأ�شراًرا فادحًة 
اإنّني  ال�شديد،  لالأ�شف  قال:  واملمتلكات،  االأرواح  يف  جًدا 
مائة  �شحيًحا  كان  عنه  حتّدث  وما  اهلل،  ن�شر  اأُ�شّدق 
باملائة، وعلى احلكومة برئا�شة نتنياهو، اأْن تاأخذ االأمور 
على حممٍل كبرٍي من اجلدّية وامل�شوؤولية، على حّد تعبريه.

اهلل،  “ي�شكر” ن�شر  اإّنه  قائاًل  حيفا  بلدية  رئي�س  وتابع 
الراأي  اإىل واجهة  اأعاد  الأّنه بتهديده �شرب خليج حيفا 
التي  املوقوتة،  بالقنبلة  اأ�شماها  ما  االإ�شرائيلّي  العام 

ُت�شببها املواد القاتلة املوجودة يف املنطقة.
�شرب  اهلل  ن�شر  اإّن  التلفزيون  قال  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
ا  على الوتر احل�ّشا�س، الذي ُيرعب االإ�شرائيليني، خ�شو�شً
بنقل  الر�شمّية  املطالب  من  العديد  هناك  كانت  واأّنه 
اأخرى  مناطق  اإىل  حيفا  خليج  من  الكيميائّية  امل�شانع 
حال  يف  املنطقة  �شّكان  عن  اخلطر  لدرء  اإ�شرائيل  يف 
حّيز  اإىل  تخرج  مل  احلكومة  وعود  اأّن  اإاّل  انفجارها، 

التنفيذ.
حيفا  مدينة  �شّكان  من  عدد  عن  ا  اأي�شً التلفزيون  ونقل 
تهديدات  تاأخذ  اأْن  احلكومة  على  يتحّتم  اإّنه  قولهم 

وت�شريحات ن�شر اهلل على حممٍل من اجّلد، الأّنها ُمقلقة 
التهديد  اإّن  للتلفزيون  املدينة  �شّكان  اأحد  وقال  للغاية. 
على خليج حيفا، وحتديًدا على م�شانع االأمونيا، موجود 
1991، ولكن منذ ذلك احلني وحتى اليوم مل  العام  منذ 
تُقم حكومات اإ�شرائيل املتعاقبة بعمل اأّي �شيء من اأجل 

اإبعاد هذا اخلطر عن املنطقة.
�ُشباتهم  من  ي�شتفيقون  لدينا  ال�شديد،  لالأ�شف  واأ�شاف، 
فقط بعد اأْن تقع الكارثة، على حّد قوله. ونقل التلفزيون 
اإّن حزب اهلل  االإ�شرائيلّية قولها  عن جمعية )ت�شالول( 
ميتلك قنبلة نووّية، اإْذ اأّنه يف حيفا يوجد اأكرث من  15 
من  املوقع  هذا  ُي�شيب  �شاروخ  وكّل  االأمونيا،  غاز  من  ُطن 
�شاأنه اأْن ُيحّول املكان اإىل قنبلٍة نوويٍة، التي �شتوؤّدي اإىل 
ال�شيناريو  اإّن  اجلمعية  وتابعت  اأالآالف.  ع�شرات  مقتل 
الواقع،  عن  باملّرة  بعيًدا  لي�س  اهلل  ن�شر  طرحه  الذي 
هي  ان�شّمت  البيئة  ب�شوؤون  ُتعنى  اأخرى  جمعيات  اأّن  كما 

االأخرى ملخاوف اجلمعية املذكورة.
خليج  يف  يتواجد  االأمونيا  غاز  اأّن  اإىل  التلفزيون  واأ�شار 
الذي  االأمر  بال�شّكان،  جًدا  مكتظٍة  منطقٍة  يف  حيفا، 
املبنى  اأّن  كما  للخطر،  ال�شّكان  من  اأالآالف  مئات  ُيعّر�س 
قبل  من  مرّخ�س  غري  بناء  وهو  رخ�شة،  بدون  يعمل 

ال�شلطات ذات ال�شلة.
مو�شيه  ال�شابق،  االإ�شرائيلّي  االأمن  وزير  اأّن  اإىل  ُي�شار 
احلرب  اأّن  اإىل  هرت�شليا  موؤمتر  يف  اأ�شار  قد  كان  يعلون، 
قا�شيًة  �شتكون  وحما�س،  اهلل  حزب  مواجهة  يف  املقبلة 
و�شتجبي ثمًنا وعدًدا كبرًيا من ال�شحايا االإ�شرائيليني يف 
ا يف اجلبهة االأمامّية لدى  اجلبهة الداخلّية املدنّية، واأي�شً

القوات املقاتلة.
وحركة  اهلل  حزب  اجلانبني،  كال  اأّن  على  يعلون  و�شدد 
ي�شدر  الذي  لليوم  وقدراتهما  اأنف�شهما  ُيّعدان  حما�س، 
االإ�شرائيلّي،  اجلي�س  مقابل  يف  باملواجهة  االأمر  فيه 
قدرات  مراكمة  مع  الع�شكرية،  قدراتهما  ُيطّوران  وهما 

عملياتية.

�سرب  اأّن  ي��وؤّك��دون  الع�سكرّية  ال�سناعات  يف  كبار  م�سوؤولني  ثالثة  النووّية”:  “الُقنبلة 
اإ�سرائيل تعهدها  مل  ك��ارث��ًة  �سُيحدث  حيفا  بخليج  الكيميائّية  املن�ساآت  ملُجّمع  اهلل  ح��زب 
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لقمان عبداهلل
ال ينف�شل الت�شعيد احلايل الذي تنفذه 
ب�شاأن  املقاومة«،  »حمور  جتاه  ال�شعودية 
احلرب على اليمن، عن اإ�شرار اململكة على 
»حزب  ظهور  منع  بحجة  حربها  ا�شتمرار 
قول  وفق  اجلنوبية،  حدودها  على  اهلل« 
�شلمان،  بن  حممد  ال�شعودي،  العهد  ويل 

اأواخر ال�شهر املا�شي.
مطار  اأ�شاب  الــذي  البال�شتي  ال�شاروخ 
الريا�س  يف  العزيز  عبد  بن  خالد  امللك 
للجي�س  وا�شرتاتيجيًا  نوعيًا  ارتقاء  يعني 
و»اللجان ال�شعبية« اليمنية، ويوؤكد اأن ما 
حتول  من  بتخوفه  �شلمان  ابن  ا�شت�شرفه 
اإىل »منوذج حزب اهلل« فات  »اأن�شار اهلل« 
منذ  احلــزب  �شواريخ  باتت  ولئن  اأوانـــه. 
اإ�شرائيل  تقيد  لبنان  على   2006 عدوان 
فــاإن  عليه،  جديد  عـــدوان  مــن  وتردعها 
وحتى  واملــعــنــويــة  ال�شيا�شية  املفاعيل 
الريا�س  ل�شاروخ  الع�شكرية  الـــدالالت 
ه�شتريي  �شعودي  فعل  رد  من  اأعقبه  وما 
العميق  ال�شيا�شي  املـــاأزق  حقيقة  ك�شفت 
والبالغ التعقيد للقيادة ال�شعودية، وذلك 
منظومته  باب  من  اليمن  دخول  مقابل  يف 
خط  عن  يومني  منذ  )ك�شف  ال�شاروخية 
يف  »املــنــدب«(  ا�شمه  جديد  بحري  اإنتاج 
احلربي  الــطــريان  مقابل  الـــردع  معادلة 

ال�شعودي.
ولعل الداللة الع�شكرية االأبرز ل�شاروخ 
األف كلم مرت  م�شافة نحو  بلوغه  الريا�س 
املرة  وهي  خالد،  امللك  مطار  يف  وانفجاره 

االأ�شرة  نظام  فيها  يعرتف  التي  االأوىل 
احلاكمة بتعر�س عا�شمته ل�شربة مينية. 
اعرتا�س  بفعل  ال�شاروخ  انفجر  و�شواء 
كــمــا تدعي  املـــطـــار،  ــه يف  ل ــبــاتــريــوت  ال
عيان،  �شهود  اأكد  كما  بهدفه  اأو  الريا�س، 

فاإن الهدف من اإطالقه قد حتقق.
والداللة االأخرى هي اأن تراكم القدرة 
يف  جــعــاله  اهلل«  »حـــزب  عند  وتــطــورهــا 
ميزان الردع قبالة العدو االإ�شرائيلي. اأما 
»اأن�شار اهلل«، فاإنها بداأت تتجلى  يف حالة 
التدمريية  ــدرة  ــق ال بــنــاء  طــور  يف  وهــي 
بعد  على  اأنها  كثريًا  ويرجح  واال�شتمرار. 
خطوة من اأن ت�شبح يف ميزان الردع )دقة 
ومدى( لي�شمل االأهداف احليوية املهمة يف 
ال�شعودية. هذا ما اأ�شارت اإليه ت�شريحات 
يوؤمن  ول�شوف  ومواقفها.  اليمنية  القيادة 
ال�شواريخ  معادلة  و�شع  امل�شتقبل  يف  لها 
ال�شعودي،  الطريان  �شالح  مقابل  اليمنية 
الربية  اليمنية  الــقــوات  اأن  عــن  ف�شاًل 
يف  ال�شعودي  اجلي�س  على  باالأ�شل  تتفوق 
العمليات الع�شكرية الدائرة على احلدود 

بني البلدين.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن ا�شتهداف الريا�س 
من اجلي�س و»اللجان ال�شعبية« يك�شف عن 
القيادة  وحكمة  و�شجاعة  �شلبة  اإرادة 
الع�شكرية  حنكتها  عن  وكذلك  اليمنية، 
يف  ــاأزوم  م توقيت  اختيار  يف  وال�شيا�شية 
»العفاريت  ليلة  وهي  ال�شعودي،  الداخل 
الربيطاين  الكاتب  �شماها  كما  املرعبة« 
اإىل  اإ�ــشــارة  يف  هري�شت،  ديفيد  املــعــروف 

كما  الــوزراء.  وع�شرات  اأمريًا   11 اعتقال 
ال�شاروخ  بــاإطــالق  اليمني  الــقــرار  يوؤكد 
وال�شنوات  ال�شهور  يف  امل�شتقبلي  امل�شار  اأن 
احلرب  يف  جديدة  �شورًا  �شياأخذ  املقبلة 
يكون فيها العمق ال�شعودي هدفًا م�شروعًا 
ـــغـــارات اجلــويــة عــلــى الــيــمــن،  قــبــالــة ال
بهدف  احلــرب  �شن  الــذي  العهد  ويل  واأن 
ب�شواريخ  اإذا  اهلل«،  »اأنــ�ــشــار  ا�شتئ�شال 
اآكرث من  هذه احلركة تق�س م�شجعه بعد 
عامني ون�شف عام من بداية احلرب، وهو 

يو�شك اجللو�س على كر�شي العر�س.
واالإعــالمــيــة  ال�شيا�شية  الفعل  ردود 
ال�شر�شة والعنيفة على »حمور  ال�شعودية 
اهلل«  و»حــزب  اإيــران  �شيما  وال  املقاومة« 
اإاّل حماولة  ما هي  ال�شاروخ  اإطالق  جراء 
عن  للتعمية  وذلــك  االأمــــام،  اإىل  للهرب 
ال�شراخ احلقيقي من اأمل الهزمية ال�شديد 
فنظام  اليمني.  ال�شعب  �شمود  اأمام  الوقع 
اآل �شعود الذي كان له اليد الطوىل يف اإفقار 
املرتهنة  قيادته  اإدارة  �شوء  ب�شبب  اليمن 
اليمني،  بامللف  ال�شعودية اخلا�شة  للجنة 
اإذا به يخرج من الو�شاية بوجهها القبيح 
واملذل ليقف ب�شموخ وي�شنع معادلة بقائه 
وعزته، ويحجز له مكانًا متينًا ورا�شخًا يف 

عامل ال يحرتم اإال االأقوياء.
وقد وزعت ال�شعودية رد فعلها على اأكرث 

من اجتاه بغية اإ�شابة اأكرث من هدف:
يف  يــدور  ومــن  ال�شعوديون  اأراد  اأواًل: 
االأق�شى  بحده  ال�شيا�شي  التوظيف  فلكهم 
عليهم،  املعتدى  موقع  يف  اأنف�شهم  وبو�شع 

لعدوانهم  وامل�شروعية  التربير  الإعطاء 
على اليمن.

ال�شيا�شية  احلملة  مــن  ــزء  ج ثــانــيــَاً: 
حمور  على  والتحري�شية  واالإعــالمــيــة 
يف  والذريع  املدوي  ف�شلهم  جراء  املقاومة 
كل من �شوريا والعراق ولبنان وما حلق بهم 
من انهيار م�شروع حليفهم م�شعود الربزاين 

باال�شتقالل عن بغداد.
ــجــان  ــل ــًا: حــرمــان اجلــيــ�ــس و»ال ــث ــال ث
االإجنـــازات  وحتقيق  النجاح  ال�شعبية« 
واأطلقها  ال�شواريخ  اأو�شل  من  اأن  بادعاء 

هم خرباء من اإيران واحلزب.
لعملية  ال�شيا�شي  التوظيف  ــًا:  ــع راب
جتاه  الت�شعيد  لتربير  ال�شاروخ  ــالق  اإط

ال�شعودية  احلملة  بــاأن  العلم  مع  لبنان، 
الــيــوم،  ولــيــدة  لي�شت  اهلل«  »حـــزب  على 
تتوقف  ومل  طويلة  �شنوات  منذ  هي  بل 
عام  لبنان  على  االإ�شرائيلي  العدوان  منذ 
منذ  مت�شاعدة  بوترية  وا�شتمرت   2006

بداية احلرب على �شوريا.
اهلل«  »اأن�شار  حلركة  ال�شعودي  االتهام 
اللبناين  اهلل«  »حــزب  بو�شفها  اليمنية 
در�شت  �شك  التي من دون  ي�شّرف احلركة، 
كما  يفيدها،  مــا  منها  ـــذت  واأخ جتربته 
ي�شّرف احلزب الذي يفتخر دائمًا بوقوفه 
واالأحرار  امل�شت�شعفة  ال�شعوب  جانب  اإىل 

يف العامل.

الفياغرا املغربية.. فعالة و�سحية

وهي  “الكّبار”،  لنبتة  العامل  يف  وم�شدر  منتج  اأول  املغرب  يعد 
الفياغرا املجهولة التي جتذب االأجانب لفوائدها ال�شحية املتعددة.
بـ”القبار”  اأي�شا  الكّبار، التي تعرف يف املغرب  بداأت زراعة نبتة 
تقع  التي  اآ�شفي  مدينة  يف  خا�شة  والتو�شع،  باالنت�شار  و”ال�شفلح”، 
يف  املغرب  يف  االأوىل  املدينة  وتعد  االأطل�شي،  املحيط  �شاحل  على 
مع  وتتالءم  �شنة،   30 من  اأكــرث  النبتة  هذه  عمر  يــدوم  زراعتها. 
جميع اأحوال الطق�س، ما جعلها تعد من الزراعات املقاومة للتغريات 

املناخية.
بزراعتها  خا�شة  تعاونية  �ــشــركــات  وجـــود  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
وت�شديرها، اإال اأن الكثري من املغاربة ال يعرفونها، ويجهلون مزاياها 

الطبية والغذائية.
يف  تنت�شر  التي  النادرة،  النبتة  لهذه  الطبية  االأبحاث  توؤكد  اإذ 
التهابات  عالج  يف  ت�شتعمل  اأنها  املتو�شط،  االأبي�س  البحر  بلدان 
لدى  اله�شم  وعملية  ال�شهية  حت�شني  يف  وكذلك  اله�شمي،  اجلهاز 

االإن�شان، وتداوي االأمرا�س اجللدية املختلفة كاالأكزميا.
االأبحاث  بح�شب  جن�شيا،  من�شطا  ال�شوكية  النبتة  هذه  تعد  كما 
الطبية، مما جعلها ت�شمى اأي�شا بـ”الفياغرا”، وحتتوي النبتة على 
%3 مواد معدنية و%88 ماء و%3 من الربوتينات و%5 �شكريات، 
وهذا ما يجعل “الكّبار” مفيدا لل�شحة وي�شتخدم يف الطبخ، خا�شة 

يف البيتزا وال�شلطة وال�شمك.
ي�شل اإنتاج “الكّبار” اإىل 14 األف طن �شنويا، ويبلغ االإنتاج امل�شنع 

من النبتة قرابة 10 اأالف طن، ي�شدر منه 98%.

لال�سنان د  ف��ي��ت��ام��ني  اأه��م��ي��ة 
ــف الـــعـــلـــمـــاء عــن  ــش ــ� ك
خاللها  مــن  ميكن  طريقة 
الك�شف  االأ�ــشــنــان  لطبيب 
نق�س  عـــن  �ــشــهــولــة  بــكــل 
ج�شم  يف  الــفــيــتــامــيــنــات 
تعر�شه  قــبــل  االإنـــ�ـــشـــان 

مل�شاكل �شحية خطرية.
وتـــــــبـــــــني لــــعــــلــــمــــاء 
ــا كــوري  ــي ــوج ــول ــرثوب االأن

اأنه  الكندية،  ماكما�شرت  جامعة  من  بريكلي،  وميغان  دورتينزيو 
ميكن  عام،   100 من  اأكرث  منذ  ماتوا  الذين  الب�شر  اأ�شنان  وبدرا�شة 
حتديد نظامهم الغذائي بدقة، وما اإذا كان احتوى على كمية كافية 
من فيتامني)د(. ومن خالل التجارب على ت�شققات االأ�شنان، يبحث 

العلماء عن عيوب حمددة يف عاج االأ�شنان.
لالأ�شنان  التقليدية  الدرا�شة  اأن  يف  احلقيقية  امل�شكلة  وتكمن 
الباحثني  لكن  نف�شه،  الــوقــت  يف  تدمريها  اإىل  تـــوؤدي  القدمية 
الكنديني، انتبهوا اإىل اإمكانية درا�شة البنية الداخلية لها باالأ�شعة 

ال�شينية.
اأن باالإمكان الك�شف عن نق�س فيتامني )د( بعد درا�شة  ووجدوا 
يف  داكنة  بقعة  عن  هنا  احلديث  ويجري  االأ�شنان،  يف  اللب  �شكل 

�شورة االأ�شعة لل�شن.
وياأخذ اللب يف �شن ال�شخ�س ال�شليم �شكال مقو�شا ومتوجا بقرنني. 
فياأخذ  )د(،  فيتامني  نق�س  من  يعانون  الذين  االأ�شخا�س  عند  اأما 

�شكال م�شوها يختلف عن مظهره الطبيعي.
الذين  النا�س  اأ�شنان  على  لي�س  تنطبق  النتائج  اأن  الحقا  وتبني 

ماتوا منذ فرتة طويلة فقط، بل وعلى اأ�شنان االأحياء.
االأ�شنان  اأطــبــاء  ــاأن  ب مفادها  نتيجة  اإىل  الباحثون  ويخل�س 
ي�شتطيعون اليوم من خالل فح�س اأ�شنان املر�شى باالأ�شعة ال�شينية، 
ميكن  النتائج  من  وللتحقق  لديهم،  )د(  فيتامني  نق�س  عن  الك�شف 

اإجراء حتاليل دم اإ�شافية.
يذكر اأن النق�س يف فيتامني )د( يت�شبب يف مر�س الك�شاح، ويزيد 

من خطر املوت باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.

املبكرة م��راح��ل��ه  يف  اجل��ل��د  ���س��رط��ان  ي�سخ�س  التكلفة  منخف�س  ج��ه��از  ال������س�����رتات�����ي�����ج�����يت��ط��وي��ر  ال���������������ردع  م��������ي��������زان  يف  ال����ي����م����ن����ي����ة  ال�������������س������اروخ������ي������ة  امل�����ن�����ظ�����وم�����ة 

the NYC kindergarten application process begins
املكان بهذا  البي�س  ت�سع  ول  بالثالجة..  الأطعمة  لتخزين  ن�سائح   5

ملوثة لي�ست  اأنها  ل�سمان  الكاملة  املك�سرات  ب�سراء  تن�سح  اأملانية  موؤ�س�سة 

 االأنــا�ــشــول- طــور 4 طــالب يف 
جهاًزا  الكندية  ماكما�شرت  جامعة 
قــادًرا  التكلفة،  منخف�س  جديًدا 
اجللد  �ــشــرطــان  ت�شخي�س  عــلــى 
اجلهاز  وفــاز  االأوىل،  مراحله  يف 
ح�شب  مرموقة،  دولية  بجائزة 
اليوم  اليوم  رو�شيا  قناة  ذكرت  ما 

االإثنني.
الذي  اجلديد  اجلهاز  ويعتمد 
 )The sKan( ا�ـــشـــم  يــحــمــل 
وميكن حمله باليد، على الت�شوير 
ــر  ــغ ــش ـــتـــقـــاط اأ� احلـــــــــراري، الل
الــفــروقــات احلــراريــة بــني خاليا 
اكت�شاف  عملية  ي�شهل  ما  اجللد، 

املر�س يف مراحله االأوىل.
بجائزة  اجلــهــاز  مــطــورو  وفـــاز 
للتطوير  الدولية  جيم�س داي�شون 
العلمي وهي عبارة عن مبلغ نقدي 
ا�شرتليني  جنيه  ــف  األ  30 ــدره  ق
يف  وت�شلموها  دوالر(،  األــف   39(
اخلمي�س  بريطانيا  يف  اأقيم  حفل 

املا�شي.
ــرق  ط اأن  الـــفـــريـــق  ــــح  واأو�ــــش
ــر الــقــائــمــة  ــك ــب الــتــ�ــشــخــيــ�ــس امل
ل�شرطان اجللد، تعتمد ب�شكل كبري 
الب�شري  التفتي�س  عمليات  على 
اأن  ميكن  الــتــي  املــجــردة،  بالعني 

تكون غري دقيقة وغري موثوقة.

يلقى  اأن  ـــــرباء  اخل ويــتــوقــع 
وا�شعة  �شعبية  اجلديد  االبتكار 
ــي، وخــ�ــشــو�ــشــا  ــب ــط ال املـــجـــال  يف 
على  تعتمد  الــتــي  االأجـــهـــزة  اأن 
اأ�شعارها  ت�شل  ال�شبيهة  التقنيات 
اإىل 20 األف جنيه ا�شرتليني )26 
األف دوالر(، بينما ال تتجاوز كلفة 
هذا اجلهاز 1300 دوالر اأمريكي.

اأنــــه  اإىل  الـــفـــريـــق  واأ�ـــــشـــــار 

�شي�شتخدم اأموال اجلائزة لتطوير 
عليه  هو  مما  اأف�شل  ب�شكل  اجلهاز 
املوافقة  على  للح�شول  حــالــًيــا، 
ــذاء  ــغ ال هــيــئــة  مــن  التنظيمية 
 ،)FDA( االأمريكية  والــــدواء 
االأمر الذي قد يوؤدي اإىل اعتماده 
يف  الطبية  املمار�شات  خــالل  مــن 

جميع اأنحاء العامل.
اأنــواع  اأكــرث  هو  اجللد  و�شرطان 

الــواليــات  يف  �شيوًعا  الــ�ــشــرطــان 
املتحدة االأمريكية، ووفًقا لتقدير 
باأمريكا،  لل�شرطان  الوطني  املعهد 
األــف   74 نحو  ت�شخي�س  مت  فقد 
�شرطان  من  جديدة  اإ�شابة  حالة 
ــد فـــى اأمــريــكــا خـــالل عــام  ــل اجل

.2015

اأن  فيه  نعتقد  ــذي  ال الــوقــت  يف 
تخزين البي�س يف الثالجة يحافظ 
يحذر  ـــول،  اأط فــرتة  طــازجــا  عليه 
ــة مــن و�ــشــعــه يف  ــم ــع خــــرباء االأط
الرف املوجود يف باب الثالجة، الأن 
البي�س  الواقع يجعل  املكان يف  هذا 

يف�شد اأ�شرع.
تقرير  ح�شب  اخلــرباء،  ويو�شح 
الربيطاين،  دكتور  نت  موقع  ن�شره 
الثالجة  بــاب  يف  البي�س  و�شع  اأن 
ي�شرع من عملية ف�شاده، وذلك الأن 
هذا املكان من الثالجة يتعر�س اإىل 

تغري م�شتمر يف درجات احلرارة.
التغذية  خبرية  عن  املوقع  ونقل 
فالتكا ليك، قولهها: “عندما يتعلق 
كبري  جــدل  يوجد  بالبي�س،  االأمــر 
لتخزينه،  ال�شحيح  املــكــان  ــول  ح
�شواء كان يف الثالجة اأو على مائدة 
يبدو  قد  الذي  الوقت  ويف  املطبخ. 
لنا فيه اأن الرفوف املدجمة يف باب 
لو�شع  االأن�شب  املكان  هي  الثالجة 

�شحيح  غــري  ــذا  ه اأن  اإال  البي�س، 
ف�شاده  اإىل  ويـــوؤدي  االإطـــالق  على 

�شريعا”.
حول  اإجماعا  هناك  اأن  اأ�شافت 
لكن  الثالجة،  يف  البي�س  تخزين 
لي�س يف الرفوف املوجودة يف بابها؛ 
الأنها تتعر�س لتغري دائم يف درجات 

احلرارة نتيجة فتح الباب واإغالقه 
كثريا. وبدال من ذلك تن�شح بو�شع 
الثالجة  رفــوف  اأحــد  على  البي�س 
نف�شها للحفاظ على �شالمته ودرجة 

حرارته.
من  مـــزيـــدا  تــريــد  كــنــت  واإذا 
االأطعمة  تخزين  حــول  الن�شائح 

اإليك  الثالجة،  يف  �شحية  بطريقة 
هذه اخلطوات:

 الرف العلوي: لالأطعمة التي ال 
حتتاج اإىل طهي مثل بواقي الطعام.
 الرف االأو�شط: منتجات االألبان 
والزبادي  واالأجــبــان  احلليب  مثل 

والزبد.
الرف ال�شفلي: هو اجلزء االأكرث 
الــثــالجــة، حــيــث ميكن  بــــرودة يف 
النيئة  واالأ�ــشــمــاك  اللحوم  حفظ 
واملعباأة، وو�شع االأطعمة النيئة يف 
خطر  من  اأي�شا  يقلل  ال�شفلي  الرف 

التلوث.
اخل�شراوات  لتخزين  االأدراج:   
ميكن  كــمــا  ــه.  ــواك ــف وال وال�شلطة 

تخزين االأع�شاب يف هذا املكان.
بـــاب  يف  املــــدجمــــة  الـــــرفـــــوف 
االأكـــرث  ــان  ــك امل تعترب  ــثــالجــة:  ال
لتخزين  وت�شلح  الثالجة،  يف  دفئا 
املربات والع�شائر ومنتجات االألبان 

اللينة مثل االأجبان والزبد.

برلني – )د ب اأ(- من يريد �شراء مك�شرات وطحنها بنف�شه يف املنزل؟ رمبا تود ذلك 
اأجرت  اأن  بعد  موؤخرا  االأملانية  امل�شتهلك  موؤ�ش�شة حماية  اأ�شدرته  بعد معرفة تقرير 

اختبارات جودة للمنتجات.
يحتوي  كان  بع�شها  اأن  اأنه  حتى  ملوثة  بندق  منتجات  ت�شعة  اأ�شل  من  �شتة  وكانت 

مقدار �شئيل من روا�شب عفنة م�شممة.
ووجد القائمون على االختبار اأي�شا اآثارا ملك�شرات اأخرى مثل اللوز والكاجو، يف كل 
عبوة تقريبا للبندق املطحون. رغم اأن الن�شبة مل تتجاوز اأبدا 2ر0 باملئة، وميكن ملن 
منتجا   25 املختربون  وفح�س  ال�شغرية.  الكميات  بهذه  التاأثر  احل�شا�شية  من  يعانون 

خمتلفا.
جــرام.   100 لكل  يــورو  و30ر3  يــورو  بني  اجلمل(  )عــني  اجلــوز  اأ�شعار  وتـــرتاوح 
واملنتجات الع�شوية اأعلى مرتني من املاركات التي تباع يف املتاجر اأو غريها من املوردين. 
15ر1  اأنه متوفر ب�شعر يرتاوح  و�شعر اجلوز الذي جرى اختباره مل يكن عاليا، حيث 

اإىل 50ر2 يورو لكل 100 جرام.

للبيع او ال�شراكة
للبيع  مـــعـــرو�ـــس  ـــج  ـــريي ب يف  حمـــل 
ــويــاتــه حمــت ــل  ــام ــك ب الـــ�ـــشـــراكـــة  او 
ـــــــــــــن يـــــــرغـــــــب   ـــــــــى م عـــــــــل
ـــــم ـــــرق ـــــى ال ـــــل ــــــال ع ــــــش ــــــ� الت

917 - 488 - 9650

عــمــل اىل  ـــحـــاجـــة  ب ـــنـــت  ب
اطفال كمربية  عمل  عــن  تبحث  بنت 
ــم ــرق ــى ال ــل لــلــمــهــتــمــني  االتـــ�ـــشـــال ع

917 - 488 - 9650

 All students born in 2013 who currently live
 in NYC are eligible to attend kindergarten
 starting in September 2018. All families that
 submit their application by the January 12
deadline will receive their offer in March.
Families can apply by:
· Submitting an online application at: http://
 schools.nyc.gov/applyonline. The online
 application is available in ten languages
 (English, Spanish, Chinese, Russian, Arabic,
 Korean, Haitian Creole, Bengali, Urdu and
  French).
 · Over the phone by calling 718-935-2009.
 Families can access translation services
over the phone in over 200 languages.
 · Visiting a DOE Family Welcome Center in
 person. Families can find their local Family

  Welcome Center by going here.
 The online kindergarten directory can be found
 here. The online directory is also available in
 ten languages.
 Here is a quote attributable to Schools
 Chancellor Carmen Fariña: “The kindergarten
 application process is an exciting moment for
 families as they continue to lay the groundwork
 for their child’s educational experience, and I
 am proud of the high-quality opportunities that
DOE is able to offer across the entire City.”
 
Doug Cohen
 Deputy Press Secretary | NYC Department of
 Education
W: 212-374-0561
C: 646-841-4572

ت�سفح غربة نيوز بحلتها �جلديدة 
و�ر�سل �عالناتك 

ومقاالتك على �المييل :
 ghorbanews1@yahoo.com
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من : �شتيفاين اأوت �شيكاغو- )د ب اأ( – يلوح خط 
االأفق يف �شيكاغو ، بينما يندفع هواة ممار�شة ريا�شة 
الهرولة وركوب الدراجات، على املمرات داخل متنزه 
غ�شون  ويف  ميت�شجان،  بحرية  حول  الكائن  جاك�شون 
يفور  الــذي  الن�شاط  هــذا  �شيختفي  قليلة  ـــوام  اأع
اأن  اأحــد  مبقدور  يكون  ولــن  الــوجــود،  من  باحليوية 

يتعرف على معامل املنطقة احلالية برمتها.
وال�شبب يف ذلك هو وجود خطة لبناء مكتبة عامة 
ال�شابق باراك  الرئي�س االأمريكي  ا�شم كل من  حتمل 
اأوباما وال�شيدة اأالأوىل ال�شابقة مي�شيل اأوباما يف هذا 
املكان، حيث �شتبداأ عملية الت�شييد عام 2018، ومن 

امل�شتهدف افتتاح املكتبة خالل عام .2021
عن  امل�شوؤولة  املوؤ�ش�شة  با�شم  متحدثة  وقــالــت 
“مركز اأوباما  اإدارة امل�شروع الذي �شيطلق عليه ا�شم 
الرئا�شي”، لوكالة االأنباء االأملانية )د.ب.ا( اإن هذا 
�شيكون  بل  متحف،  اأو  مبنى  جمرد  يكون  “لن  املركز 
متطور  وم�شروع  وامل�شاركة،  والعمل  للحياة  مركزا 
واأي�شا  له  املجاور  ال�شكاين  التجمع  ل�شالح  با�شتمرار 
للعامل، وذلك من اأجل ت�شكيل معنى كون املرء مواطنا 

ن�شطا وفعاال يف القرن الواحد والع�شرين”.
من  �شكنية  كتل  عدة  بعد  على  كاري  هومر  ويقيم 
املتنزه، وعا�س طوال حياته يف هذه املنطقة، ويقول 
عاما   65 العمر  من  يبلغ  متقاعد  رجــل  وهــو  هومر 
“مبقدوري اأن اأرى كيف تتغري املنطقة االآن لالأف�شل، 
خا�شة مع بناء مركز اأوباما الرئا�شي، ونحن بحاجة 

اإىل هذا التح�شني”.
كانت  املنطقة  اأن  اأتذكر  اأزال  ” ال  هومر  وي�شيف 
حافلة باملتاجر ومتوج باحلياة والن�شاط عندما كنت 
طفال �شغريا، ولكنها ت�شهد االآن من اآن الآخر عمليات 
اإىل  وي�شري  للع�شابات”،  وممار�شات  الر�شا�س  اإطالق 
اأن املركز اجلديد �شريفع اأ�شعار العقارات ويتيح فر�شا 
للعمل وهو ما حتتاجة املنطقة ب�شدة، ويقول كما اأن 

م�شرق”. م�شتقبل  ينتظره  احلياه  “منط 
ويف الواليات املتحدة ي�شاع اأن الناحية اجلنوبية 
معدالت  ارتفاع  ب�شبب  ال�شمعة  �شيئة  �شيكاغو  من 
�شخ�شا   764 قتل   2016 عام  ففي  فيها،  اجلرمية 

يف هذه املدينة، مبا ميثل زيادة ن�شبتها %58 مقارنة 
“خمترب  اأعدها  لدرا�شة  وفقا  وذلك  ال�شابق،  بالعام 
اجلرمية بجامعة �شيكاغو” وهو مركز متخ�ش�س يف 
درا�شة اجلرائم وتطورها، كما يوجد بوالية األينوي 
للبطالة  معدل  اأكــرب  �شيكاغو  مدينة  بها  تقع  التي 
لل�شود بالواليات املتحدة، بن�شبة ت�شل اإىل 2ر14%.
ويرى كل من باراك ومي�شيل اأوباما اأن املركز �شيعد 
يحمل  والــذي  ال�شكاين  التجمع  هذا  لتغيري  و�شيلة 
معنى خا�شا لكالهما، فقد عا�شت مي�شيل طفولتها يف 
اأوباما  مار�س  بينما  �شيكاغو،  من  اجلنوبية  الناحية 
بداأ  كما  عاما،   12 ملدة  �شيكاغو  بجامعة  التدري�س 

حياته ال�شيا�شية هناك.
الروؤ�شاء  بع�س  ي�شيد  اأن  املعروفة  التقاليد  ومن 
االأبي�س،  البيت  يغادروا  اأن  بعد  مكتبات  االأمريكيني 
متاحف  الغالب  يف  املكتبات  هــذه  معظم  وتت�شمن 
وحمفوظات حتتوي على معلومات حول الفرتات التي 

اأم�شوها يف احلكم.
اأنــحــاء  خمتلف  يف  مماثلة  مكتبة   13 وهــنــاك 

جون  ا�شم  حتمل  مكتبة  بينها  من  املتحدة،  الواليات 
كينيدي يف بو�شطن، وواحدة حتمل ا�شم جورج دبليو 

بو�س يف داال�س.
متحفه  ت�شميم  تقدمي  مرا�شم  اأثناء  اأوباما  وقال 
هذه  مثل  اإىل  النظر  يتم  اإنــه  املا�شي  اأيار/مايو  يف 
اأوعلى  للما�شي”  تذكارية  “ن�شب  اأنها  على  املكتبات 
“جت�شيد لرحلة تعرب عن الذات”، وهو ياأمل يف  اأنها 

تغيري هذا املفهوم.
واملغنيون  املو�شيقيون  ياأتي  ــاأن  ب اأوبــامــا  ويحلم 
مغني  ومثل  �شربينج�شتني  برو�س  مثل  االأمريكيون 
مو�شيقى الرابر ت�شان�س اإىل املركز، الإجراء مناق�شات 
خمرجي  قدوم  جانب  اإىل  املو�شيقى،  حول  تفاعلية 
�شبيلربج  �شتيفن  اأمــثــال  مــن  ال�شينمائية  ـــالم  االأف
فيها  ي�شارك  عمل  ور�ــس  ال�شت�شافة  يل،  و�شبايك 

اجليل القادم من �شناع االأفالم.
اأن يكون  اأي�شا  “اإننا نريد  ال�شابق  ويقول الرئي�س 
املنطقة  �شكان  ي�شعر  بحيث  باحلياة،  ينب�س  مركزا 
يف  للم�شاركة  اأطفالهم  ا�شطحاب  مبقدورهم  ــاأن  ب

احلفالت  اإىل  وي�شتمعون  يتيحها،  التي  االأن�شطة 
كيفية  يتعلموا  واأن  املحا�شرات،  واإىل  املو�شيقية، 

العمل على الكمبيوتر”.
“املكتبة  اأوبــامــا  “موؤ�ش�شة  متتلك  اأن  املقرر  ومــن 
اجلديدة، وبعك�س املكتبات االأخرى لن تخ�شع الإدارة 

هيئة املحفوظات وال�شجالت الوطنية االأمريكية.
رئا�شية  مكتبة  اأول  �شتكون  ذلك  اإىل  وباالإ�شافة 
عر�س  و�شيتم  املتحدة،  الواليات  يف  بالكامل  رقمية 
احلملتني  اأثــنــاء  اأوبــامــا  مي�شيل  وتــذكــارات  مالب�س 
اأوباما، و�شيكون  االنتخابيتني اللتني خا�شهما زوجها 

هناك ف�شول درا�شية وخمتربات.
قرابة  �شيتيح  املركز  ت�شييد  اأن  املوؤ�ش�شة  وتقدر 
خم�شة اآالف فر�شة عمل، بينما قالت املتحدثة با�شم 
املوؤ�ش�شة اإنه ال يوجد تقدير دقيق لقيمة تكلفة بناء 
�شتبلغ  التكلفة  اإن  اخلــرباء  يقول  ذلك  ومع  املركز، 
يبلغ  اأن  املتوقع  ومن  االأقل،  على  دوالر  مليون   600

عدد زوار املركز نحو 700 الف زائر �شنويا.
يعد  املركز  اأن  على  اإجماعا  هناك  لي�س  ذلك  ومع 
را�شني  غري  املنطقة  �شكان  الأن  ذلك  اإيجابيا،  تطورا 
عن اإغالق “كورنيل درايف” وهو طريق مهم يف ربط 

املنطقة ببقية اأنحاء املدينة.
وي�شعر اإميري جاريت بالت�شكك يف جدوى امل�شروع، 
بناء  العمل يف  ي�شتغرق  اأن  املفرت�س  “اإنه من  ويقول 
موقعا  منزيل  ي�شبح  اأال  واآمــل  �شنوات،  اأربــع  املركز 
اآمل اأال يوؤثر امل�شروع �شلبا على  �شخما للت�شييد، كما 

حياتنا هنا”.
يف  عاما   19 العمر  من  يبلغ  الــذي  جاريت  وعا�س 
الناحية اجلنوبية من �شيكاغو، ويدر�س حاليا علوم 
احلياة  تكاليف  اأن  املوؤكد  “من  وي�شيف  املحا�شبة، 
�شرتتفع يف حالة تدفق كثري من النا�س على املنطقة 
ب�شبب املركز، ولكن اأوباما منحنا نحن االأمريكيون من 
�شيوا�شل  اأن مركزه  والثقة، كما  االأمل  اأفريقي  اأ�شل 

االإ�شهام يف منحنا هذه امل�شاعر بالتاأكيد”.

ب�شبا  حمتِفظًا   .. اخلتيار  الرمز  القائد  الرجُل  َظــّل 
املوانئ  اإىل  اجلبال  من  احللو،  املــوج  و�ــشــريورة  الغابات 
بالع�شب  املــوعــود  الرمل  على  اليانعة  ال�ّشْجدة  حتى   ،

والن�شيد واحَلجر .
الينابيع  ميّد  الذي  الرائق،  البعيد  الأنه  عاديًا،  يبدو 
اأما�شي البالد  ناُي االأعرا�س، يف  يف ظهرية الظماأ.. ليمرع 
اجلمرة  بني  يفهق   ، املرتا�س  �شيف  الأنــه  را�شخًا،  تــراه   .

واجلرح، ويظل قنطرة لل�شغار والدوايل.
ممحاة  و�شوته   ، العا�شقة  النجمة  �شّلم  يديه  غ�شن 
اإىل  ال�شائرة  الغابة  تتجاوز  وب�شريته   ، الثقيلة  العتمة 

القلعة.
ــاد.  واالأعــي الرحمة  ن�شغ  فيه  اجلــبــل.  لــوزة  خجله 
فر�س  عرثت  اأو  �شهاب،  �شقط  كلما  وجيبه  خرير  ت�شمع 
امل�شتحيلة، وعفو  ال�شاللة  النار. فيه توا�شع  عند �شواتر 

اليمامة امل�شتوح�شة.
هو   . النهر  ــوب  ث وابت�شامته  ليمون،  زهـــرة  دمعته 
ليل  يف  يتفتح   . الَق�َشم  اأغ�شان  وغار�س   ، العا�شفة  عاهل 
احلــوادث،  تهّزه  ال   . الكالم  رغوة  على  ويعلو  الزجنبيل، 
حتى  يرتكها  ــن  ول االأر�ـــــس..  ـــّرة  ُغ باإ�شبعيه  ومي�شك 
اثنني،  ثالث  نــهــارًا.  اأو  لياًل  اأْمــُرهــا  فلياأت  اأو  ال�شاهرة، 
يكره  احلق.  با�شق  على  حممول   . الدين  و�شالح  الفاروق 
 . النجوم  م�شاجلة  اإال  ي�شمع  وال  َور.  ال�شُّ واأ�شباه  الرمل 
جتاوز ال�شوؤال فاأ�شبح �شلعا يف كل بيت . يليق بنا ونليق به 

يف املوا�شم ال�شعبة .. ونبقى ُنحّبه!
*

حتى  وت�شاحمًا،  وعطاًء   ، واملجاز  بالفعل  واأبــًا  زعيمًا 
اأعجز معار�شيه، وجمع املتجاذبني على اختالف األ�شنتهم 
ووجوههم. مل يتعامَل ومل ُيَكّمم ال�شادر يف غّيه اأو غ�شبه ، 
ُيعطي املعادلة موازنتها حتى تتّم، مثلما يقّبل يد اجلريح 
اأو يحمل ال�شغار يف ِحْجره كاأنهم اأكرث من  وجبني الثاكل 
ْلبه. والأنه ي�شنع التاريخ ومل يكن غبارًا على �شفحاته،  �شُ
عرف جيدًا اأهمية الثقافة ، مبعناها االجتماعي ، والتي 

تتنّف�س  جعلتها  فطرّية  وحرية  العفو،  اأر�ــس  كلَّ  منحها 
بعمق على رغم اأنهم اأدرجوها يف قاع االأجندة، وكانت، يف 

اأف�شل حاالتها، اأك�ش�شوارًا للدولة!
دفاتر  جيبه  ويف  اخلال�س،  املالك  جناح  عمار  اأبي  يف 
ال�شوق، ما جعله ي�شري على �شخر الهواء، وينجو من فخاخ 
االأقربني وطعنات االأ�شمنت واحلامالت، وما تزال الراية 
يف يده يحقق من خاللها جتميع ال�شظايا لتكون تر�شًا �شلبًا 
على  قدرته  يف  خارقًا  فاأ�شبح  واالإلــغــاء،  الدفن  وجه  يف 
قْدح هذا الربق يف يباب ال�شتات، واإنزال غيماته يف حريق 
من  املا�شية  امللمو�شة  اأ�شطورته  �شاغ  لقد  الوا�شع،  البالد 
نثار االحتمال فوق الب�شري، واالإدراك امل�شت�شِرف والقلب 

ال�شجاع الوا�شع.. لقد كان جريئًا كاملو�شيقى!
املوت  راوغ  الذي  ال�شديق  القائد  الوالد  يا�شر عرفات؛ 
ونوازله يف كل املنازل، بذل لنا يديه اللتني ترفعان �شقف 
اأن تخبو جمرة احللم  العودة، دون  اإىل  القد�س  دارنا من 
منا  اأعداءه  لكن  املدار�س..  واأنا�شيد  الطالعة  املدارك  يف 
البي�شاء من غري  ال�شواد على يديه  ليدحلوا  �شيالحقونه 
�شوء، و�شيبحثون عن قدٍّ يف قمي�شه ال�شريف، و�شيغرزون 

على �شفتيه ذبولهم املريب.
العميق،  لغيابهم  اأو  �شركائه  �شعف  من  الرجل  وقــّوة 
وثغرة �شلطانه يف بطانته الربمكّية، ويف امل�شوؤولني الذين 
ا�شتّطوا يف تبّني مقوالت النقي�س، ما جعلها ثقاًل جديدًا 

ينوء به الَظْهر الفل�شطيني.
على  غّطت  التي  هــي  ــدة،  ــزائ ال عــرفــات  يا�شر  وقــوة 
ما  وهذا  و�شطوعًا،  ح�شورًا  اأكرث  فكانت  برّمتها،  املوؤ�ش�شة 
يف�ّشر الكثري من التعومي والنتوءات والفو�شى، كما يف�شر 
نحو  وذهابهم  تاأثريهم،  و�شاآلة  به  املحيطني  ه�شا�شة 
�س  موؤ�شَّ عمل  �شيغة  عن  البحث  بدل  ال�شخ�شي،  اخلال�س 
هام�شيني،  اأو  اأنانيني  كانوا  لقد  والقانون،  املوؤ�ش�شة  على 

وكانت قوته ت�شبه �شعفهم اإىل حّد كبري.
اأما اأعداوؤه فقد خافوا مْكَره ونفاذ ب�شريته فحا�شروه 
كما حا�شروه من َقْبل ، اإىل اأْن �شرب بقب�شته على بوابات 

التي  “املقاطعة”  عن  نب�شٍة  �شوى  تبعد  ال  التي  القد�س 
وعمل  خيوطهم،  كل  و�شّل  منها،  اأي�شًا،  هــم،  حا�شرهم 
كان  الذي  الن�شيج،  اكتمال  دون  واحليلولة  تقطيعها  على 

ي�شتهدف َجْدل حبل امل�شنقة له اأو لفل�شطني، ال فرق!
وعبقرية يا�شر عرفات؛ كب�س فل�شطني املُكّحل، اأراها يف 
اأر�س الدولة، على رغم  متّكنه من غر�س بذرة الدولة يف 
و�شت�شرب  متوت،  لن  بذرة  لكنها  االآخــر..  الــراأي  وجاهة 
الكثري من دمنا، على ما يبدو، حتى مترع وتكرب.. وتظّللنا! 
املنتحرة،  الُقْطرية  �شعارات  يتم ذلك حتت  لن  وبالتاأكيد 
وناعمًا،  �شافيًا  بدا  مهما  االأعــداء  بحر  يف  االنغما�س  اأو 
يكون  واحلوار  ومل�شلحته!  يفر�س  بل  يناق�س،  ال  فالقوي 
ال�شحية  اأو  والعبيد،  ال�شادة  بني  ولي�س  ـــداد،  االأن بني 
ودولــة  اأمريكا  �شم�س  تغّطيها  لن  وال�شم�س  وجــاّلدهــا، 

االحتالل.
بعد  كاأداء،  عقبًة  اأعداوؤه  اأظهره  الذي  عرفات  ويا�شر 
�شّوهوا  اأن  وبعد  و”البديل”،  “احلّل”  علينا  فر�شوا  اأن 
وبعد  عليه،  املربم  الق�شاء  على  وعملوا  الوطني،  بديلنا 
اأن اأقنعوا الكثريين باأن احتجاجنا �شيبهظنا اأكرث، لنكون 
�شحايا اإيجابيني! �شيوا�شلون اإقناعنا باأن نخيط اأكفاننا 
نقطع  واأن  و�شكلنا،  وروحنا  قامو�شنا  نبّدل  واأن  باأيدينا، 
لوه لنا من اأثواب التابوت، ورمبا  ا�شتطاالتنا لنليق مبا ف�شّ
جمل�شًا  ويكون  معهم،  يتماهى  َمــْن  بيننا،  من  �شيجدون، 
وم�شتقبلنا  بل  ثرواتنا،  ت�شادر  ال  التي  مب�شيئتهم  يحكم 
واأطبقوا على عنق   ، املحيط  االإقليم  رّتبوا  اأن  اأي�شًا، بعد 
له  االأر�س، و�شين�شون، كالعادة، اأن �شعب اجلّبارين الذي اأ�شّ
“اخلتيار” قد اأنبت هذا الرجل الذي تنا�شخت منه املدن 

والقرى والنجوع وال�شقائف.
ون�شتذكر  النهار،  وجه  على  �شهدائنا  قم�شان  و�شرنمي 
منقو�س،  غري   ، عمره  ُيعطي  رجاًل  و�شفوفنا  بيوتاتنا  يف 
لهذه الثاكل احلامل فل�شطني، وعندها؛ ال باأ�س من املبالغة 
حّد  اإىل  وحميٌم  مــرٌن،  �شديٌق  لنا  نقول:  بــاأن  املحتملة 
ا�شمه  واأن  حجاب،  دون  من  القرب..  �شّدة  اأو  الق�شعريرة 

يا�شر عرفات.
*

هذا الرجل تختلف االآراء ب�شاأنه ، لكّننا ال نختلف معه 
يتمّكن  اأن  اإىل  والداعية  عليها،  ي�شّر  التي  مواقفه  على 
ال�شعب الفل�شطيني من نْيل حقوقه واإقامة دولته امل�شتقلة 

وعا�شمتها القد�س ال�شريف.
له  و�شبعني عامًا من عمره،  ب�شعًا  وبلغ  “ختيار” جتّراأ 
ح�شور رّنان، وعينان تخرتقان ال�شتائر والغبار. متوا�شع 
ال  لكنه  الليونة،  ــة  درج اإىل  وَمـــِرن  الــعــادّيــة،  حــّد  اإىل 
رغبته.  وكامل  باإذنه  اإال  ماء  نقطة  عنه  تنّد  وال  ينك�شر 
اأم�شى عمره منا�شاًل يف �شبيل ق�شية �شعبه، ما جعله رمزًا 
وعلى  الدامية.  ال�شاخبة  ومل�شريته  ال�شعب  هذا  لن�شال 
– وحده ي�شتحق التقدير واالحرتام،  – على االأقل  هذا 
واملواقف  الــروؤى  بينكما  تباينت  اأو  معه  اختلفت  مهما 

والتقديرات.
و�شوح  يراها  التي  املكثفة  وباللحظة  ب�شعبة،  يوؤمن 
ال�شلطان  اأنياب  له  لي�شت  االأكيد.  انت�شاره  وهي  ال�شم�س، 
ويّت�شع  االآخر،  الراأي  يقبل  الدمويني،  خمالب  اأو  احلاكم 

للنقد واإ�شارات ال�شيق والغ�شب.
عمره  اأمــ�ــشــى  ـــذي  ال لــلــرجــل  ــا  ــاءه وف تعلن  االأخــــري 
منا�شاًل من اأجل فل�شطني حتى اأ�شبح رمزًا لن�شال ال�شعب 

وطموحاته امل�شروعة .

اجلــديــدة االأجـــيـــال  حــيــاة  يــنــري  ـــاأن  ب ويــحــلــم  �شيكاغو  يف  ثقافيا  ــزا  ــرك م ي�شيد  اأوبـــامـــا 

ر املُحا�شَ للفل�شطيني  تاريخية  �شورة  يا�شرعرفات  خلود  ذكــرى  يف  طــه:  املتوكل 

رحيم اخلالدي
حتت  تر�شخ،  العربية  واملنطقة  الزمن  من  ردحًا 
اإ�شرائيل  باإرادة  واالإنهيار،  بالتفكك  التهديد 
العاجزة عن املجابهة، لكن هذه املرة بيد العرب! من 
املخابرات  لها  �شهلت  التي  املُتاحات،  توظيف  خالل 
وتوزيعها  االإرهابية  التنظيمات  باإن�شاء  العاملية، 
ح�شب االأولوية والتتابع، حيث بداأت اأول الغيث يف 
ذلك  ومثال  والعراق،  �شوريا  يف  لتنتهي  اأفغان�شتان، 
ال�شام  وجند  والن�شرة  داع�س  بعدها  ومن  القاعدة 
واآخر  التنظيمات،  باقي  من  وغريها  حممد  وجي�س 
امل�شتحدثات اإ�شتغالل القومية الكردية، التي ت�شكن 
وبالطبع  والعراق،  واإيران  و�شوريا  تركيا  اأطراف 
هذه التنظيمات مبباركة الفتاوى التكفريية، لدين 
عبد الوهاب الذي تدين به العائلة املالكة يف جند 

واحلجاز.
خالل  من  بطريقتها،  لكن  االإرهاب  حتارب  اأمريكا 
نقلهم وم�شاعدتهم لوج�شتيًا ومعلوماتيًا! وتقف �شد 
ت�شاد  وهذا  ب�شربه!  وتهدد  منها،  النيل  يريد  من 
احلقيقة املرة، التي ت�شري وفقها كل الدول العربية 
التي ت�شري بامل�شار الذي اإختطته اأمريكا، وما يجري 
على ال�شاحة العراقية وال�شورية مثال ب�شيط، وما 

الت�شكيالت  اأحد  �شرب  ديدنها،  يف  عنه  متخ�شت 
ال�شربة!  نالته  الذي  ال�شعبي،  للح�شد  التابعة 
بداع�س  املتمثل  االإرهابي،  التنظيم  اأوجع  كونه 
الذي يتخذ من املنطقة، التي ر�شمتها لهم اأمريكا يف 

احلدود ال�شورية العراقية مكانًا اآمنًا .
الدين  قوتها  مركز  الدولة  هذه  ال�شعودية، 
االإ�شتعمارية،  القوى  كل  ت�شانده  الذي  التكفريي، 
اأر�س  منح  عليه  واإ�شرتطت  اأن�شاأتُه،  من  هي  الأنها 
�شرعًا،  بهم  العامل  �شاق  ما  بعد  لليهود،  فل�شطني 
ال  التي  الدولة،  هذه  قيام  مت  كيف  معروف  وبات 
تروعي عن فعل كل املوبقات، وما تدخل ال�شعودية 
يف  ب�شيطًا  مثااًل  اإال  »اليمن«،  لهم  اجلارة  �شاأن  يف 
الدولة  هذه  مقدرات  على  الهيمنة،  ب�شط  كيفية 
امل�شاملة، والتي تعي�س على قدر حالها، وتعاين العوز 
قّيمة  نف�شها  تعترب  ال�شعودية  واليوم  واحلرمان، 
على �شعوب املنطقة العربية! وال اأعرف من اأين اأتت 
من  بها  املناط  الدور  تعي�س  وكيف  ال�شلطة؟  هذه 

قبل اأمريكا ومن خلفها اململكة العجوز بريطانيا!.
اإ�شتخدام االأ�شلحة اجلرثومية حالل بحق ال�شعب 
من  ماأخذها  اأخذت  التي  الكولريا  وما  اليمني! 
االأمريكي،  اجلانب  ر�شا  وفق  اإال  امل�شكني،  ال�شعب 

لل�شقوط،  املتاآيلة  اململكة  لهذه  الرئي�شي  املزود 
ال�شورية،  احلكومة  اأمريكا  تتهم  اآخر  جانب  ومن 
ال�شعب  �شد  البايلوجية  االأ�شلحة  باإ�شتخدام 
ال�شوري، وهم يعلموا علم اليقني من كان وراء هذه 
عليها  عرثت  التي  االآثار  عن  ناهيك  ال�شربات، 
التي  اجلماعات  تلك  واأمكنة  ال�شورية،  القوات 
املدنيني  ب�شرب  »جهنم«،  امل�شمى  املدفع  ت�شتعمل 
غري  االأمم  لفر�شت  الرو�شي،  اجلانب  تدخل  ولوال 
م�شاعدة  يف  عملت  ما  غري  اأخرى  عقوبات  املتحدة، 
البقاء!  و�شائل  بكافة  وتزويدهم  االإرهابيني، 

لزعزعة اأمن الدول التي تكّن العداء الإ�شرائيل.
وقد  لالحتالل  بت�شديه  معروف  اليمني  ال�شعب 
اإال  ينل  مل  جرارا  جي�شا  العدوان  هذا  قبل  جرب 
على  دليل  اإال  املتحققة  االإنت�شارات  وما  الهزمية 
من�شور  هادي  ربه  عبد  واإ�شتعمال  حق،  على  اأنهم 
وهذا  واهية،  ذريعة  اإال  ال�شرعية،  بحجة  كورقة 
ال  وال�شرعية  ح�شرًا،  اليمني  ال�شعب  يخ�س  االأمر 
من  اإختيار  حقه  من  �شعب  على  عنوة  فر�شها  ميكن 
بخ�شو�س  واأّما  الدولة،  اإدارة  يف  له  منا�شبًا  يراه 
اململكة التي تتوارث احلكم غ�شبًا، على �شعب يبايع 
�شورة! ويعي�س قمة اجلهل، ومهدد بقطع الراأ�س! ال 

ميكن قبولها، من جانب �شعب ميار�س الدميقراطية 
باإختيار رئي�س مُيثله .

اأمريكا اليوم معكم وفق امل�شالح، وقانون جا�شتا الذي 
االأمريكي  االإقت�شاد  اأنع�شت  ب�شفقات  اإ�شتبدالُه  مت 
اإنتهى وقتها، ويف وقت قريب ال ميكنها م�شاعدتكم 
يف االأيام القادمة، و�شتتخلى عنكم والتاريخ ميكنهم 
مراجعته، ولو تتذكرون اأيام االإنتخابات كيف كان 
جنحت  التي  االإبتزاز  �شيا�شة  حول  ترامب،  ي�شرح 
ل�شواد  لي�س  العربية  الدول  ركب  وم�شار  وباإمتياز، 
اإ�شتفادتهم ماديًا مل�شاعدة خزينة  العيون، بقدر ما 
واأّما  االأموال،  ونهب  الف�شاد  تعاين  التي  بالدهم، 
اأن  بعد  لغول!  حتولت  التي  االإمارات  بخ�شو�س 
كانت ت�شتعي�س على امل�شاعدات والتاريخ يذكر، وال 
ين�شون اأن ال�شدفة التي خدمتهم، بتحويل بالدهم 
ملالهي واأماكن للرتفيه لكل من هب ودب، من خالل 
والتاريخ  عليهم،  وبااًل  م�شتقبال  �شيكون  االإ�شتثمار 
وحولوها  البالد،  حكموا  �شبيان  ثمة  اأن  �شيذكر 
الذي  التطور  بحجة  القمار،  ولعب  دعارة  الأماكن 
اليمن  و�شتبقى  الندم،  ينفع  ال  يوم  عليهم  �شينقلب 

�شوكة يف عيون امل�شتعمرين .

 طالب جمل�س االأمن الدويل،  »التحالف العربي«، 
بو�شع حد للح�شار الذي يفر�شه، منذ االثنني، على 
البلد املهدد بـ»اأ�شواأ جماعة« منذ عقود. وقال ال�شفري 
الـ15  الـــدول  اإن  كـــاردي،  �شيبا�شتيانو  االإيــطــايل، 
مغلق،  اجتماع  خــالل  عــرّبت،  املجل�س  يف  االأع�شاء 
اإزاء الو�شع االإن�شاين الكارثي يف اليمن«،  عن »القلق 
واملــطــارات  املــوانــئ  كل  اإبــقــاء  »اأهمية  على  م�شددة 

اليمنية مفتوحة«.
لــالأمم  الــعــام  ـــني  االأم م�شاعد  ـــالن  اإع ــك  ذل �شبق 
حذر  اأنه  لوكوك،  مارك  االإن�شانية،  لل�شوؤون  املتحدة 
جماعة«  »اأ�شواأ  وقوع  خطر  من  املجل�س  اأع�شاء  اأمام 
بـــ»مــاليــني  اأن تــذهــب  الــعــقــود االأخـــــرية، ميــكــن  يف 
اأنه طالب،  اإىل  ُيرَفع احلظر. واأ�شار  ال�شحايا« ما مل 
يف مداخلته، باأن »يتم فورًا ا�شتئناف« نقل امل�شاعدات 
االإن�شانية اإىل هذا البلد، واأال يعرقل »التحالف« بعد 

اليوم و�شول امل�شاعدات.
تن�شيق  مكتب  با�شم  املتحدث  راأى  اأمــ�ــس،  ــوم  وي
اأن  اليركي،  ين�س  املتحدة،  لالأمم  االإن�شانية  ال�شوؤون 

واالإغاثية  التجارية  ال�شفن  اأمــام  عدن  ميناء  فتح 
»لي�س كافيًا«، مطالبًا بفتح ميناء احلديدة واملطارات 
يف  اأعلن،  قد  العدوان«  »حتالف  وكان  عاجل.  ب�شكل 
الوديعة  ومنفذ  عدن  ميناء  فتح  اإعــادة  �شابق،  وقت 
)احلدودي بني اليمن وال�شعودية(، ب�شكل ا�شتثنائي، 
اأن  اإىل  نّبه  اليــركــي  لكن  والب�شائع،  ال�شفن  اأمـــام 
»املاليني يف اليمن يتم�شكون باحلياة عرب امل�شاعدات 
القادمة من ميناء احلديدة، وينبغي فتح هذا امليناء 
اأبعاد  اإىل  هناك  االإن�شانية  االأزمــة  ت�شل  اأن  قبل 

خطرية«.
منظمة   15 حذرت  بعدما  اليركي  ت�شريح  وجاء 
يف  تاأخري  »اأي  اأن  من  »اأوك�شفام«،  بينها  اإن�شانية، 
ا�شتئناف امل�شاعدات االإن�شانية ميكن اأن يودي بحياة 

ن�شاء ورجال وفتيات وفتيان يف كل اأنحاء اليمن«.

...! ــة  ــي ــل ــي ــرائ ــش االإ� واالإرادة  ــني  ــع ــاب ــت ال والـــعـــرب  ــة  ــودي ــع ــش ــ� ال

رو�شيــا ت�شتخـدم حـق الفيـو �شـد م�شـروع قـرارامـريكي  حول متديد مهمة اآلية التحقيق يف كيميائي �شوريا

العامل! يف  جماعة  اأ���س��واأ  �سفا  على  اليمن  املتحدة:  الأمم 

ر�شــاد اخل�شـــر
مــ�شروع  �شد  النــق�س  حــق  رو�شيــا  ا�شتخدمت   
اآلية  مهــــمة  متـــديد  ب�شاأن  االأمريــكي  الــقرار 
االأ�شلحة  ا�شتخدام  فـــي  امل�شـــرتكة  التحقــيق 

الكيميائية يف �شوريا.
 11 دعم  علــى  الوثيـــقة  هــذه  ح�شلت  وقـــد 
رو�شيا  �شـــوتت  فيــما  االأمـن،  جمـل�س  يف  ع�شــوا 

وبوليفيا �شــدهــا.
وامتنــع كــل مــن مــ�شر وال�شــني عـــن التــ�شويت.
وقبـــل دقــائق مــن هـذا الت�شـويتـ، اأعـلن منـدوب 
فـا�شيـلي  املـتحدة،  االأمــم  لــدى  الدائــم  رو�شـيا 
م�شــروع  ي�شـحب  الرو�شــي  اجلـانـب  اأن  نيبـينزيا، 
موافقة  عـدم  ب�شـبب  املــو�شوع  هـذا  حـول  قـراره 
جملــ�س االأمـن علـى اإجـراء التـ�شويت حــوله بعــد 

م�شــروع الــقرار االأمـــريــكي.
وانــتقدت املــندوبة االأمــريكيــة الدائــمة لــدى 
رو�شيا  ا�شــتخدام  هـايـلي،  نيــكي  املتــحدة،  االأمــم 
اآلــية  قـتلت  بـاأنـها   اإيـاهـا  متهمــة  الفــيتو  حــق 

التحـقيق« املــ�شرتكة.
اأعلـن  الت�شـويـت،  بـعد  األـقاها  كلمـة  وفـــــي 
الــيوم  �شــهدتها  التــي   ، »امل�شــرحية  اأن  نيـبينزيـا 
الإخــراج  الغــرب  دبــرهــا  االأمـن،  جملــ�س  جل�شــة 
رو�شــيا مــن عملية الـ�شالم فــي �شــوريا، مـ�شيفا اأنـها 

تهــدف للت�شكيك يف الدور الرو�شي فـي حـل االأزمـة 
التـي متــر بـها الــبالد.

واأنــ�شار  املتــحدة  الــواليـات  اأن  عـلى  و�شــدد 
مـــن  هــم  االأمــن  جمــل�س  فـي  قـرارهــا  مــ�شروع 
اآلـــية  عمـــل  وقــف  عــن  املــ�شوؤولية  �شيتـــحمل 

التـــحقيق !
ت�شتـخدمان  وبـريطـانيـا  املتـحدة  الـواليـات  اأن 

حـق الفيــتو �شــد م�شــروع الـقرار الرو�شـي 
وفــي نهــاية كلمــته طلــب املـــندوب الـرو�شي مـن 
م�شــروع  اإجــــراء ت�شــويت حـــول  االأمــن  جمـــلـ�س 
قـرار رو�شـيا ب�شـاأن اآلـية التحقـيق امل�شـرتكة خــالل 
ذلـك  قــبل  اإليه  دعت  الـذي  االأمـر  الــيوم،  جل�شـة 

بــولـــيفيا.
رو�شــيا،  بطــلب  اإجـــراوؤه  تـم  ت�شـــويت  وفــي 
الــــقرار  م�شــــروع  تبــــني  االأمـن  مـجل�س  رفـــ�س 
املتــحدة  يات  الوال  ا�شتخـــدمت  حيـــث  الرو�شي، 

وبــريــطانيا حــق الفيـــتو �شـــد الـــوثــــيقة.
املــــ�شروعـــان الرو�شـــي واالأمـــريكــــي

يذكــــر اأن التـــفوي�س املمنــوح الآليــة التـــحقيق 
حــظر  ومنـــظمة  املتــحدة  لــالأمـــم  املــ�شرتكـــة 
منتــ�شف  فـــي  انتـــهى  الكــــيميائية  االأ�شلـــحة 

ليـــلة 16 اإلــى 17 نـــوفمــرب/ت�شـــرين الـــثاين ،
وانتــــقدت رو�شــيا مــرارا عمــل اآليــة التـــحقيق، 

ال �شـــيما عـــدم زيـــارة اأعــ�شائهـــا  مواقع الهجمــات 
الكيـــميائيـــة املـــزعومة فـــي �شــوريــا معـــتربة اأن 
النــهائي حـول هذا املو�شــوع يت�شـــمن  تقــريــرهــا 
قـــوى  معـــطيات  علــى  ويعتمــد  عــديدة  ثــغرات 
مـــــعار�شة مــــرتبطة باالإرهابـــــيني فـــي �شـــوريـــا 

«
م�شـــروع  فـــي  الـــرو�شي  اجلـــانب  و�شـــدد 
عـــمل  قـــواعد  تغـــــيري  �شــــرورة  علـــى  قـــراره 
االآلــية، فيـــما اأ�شـــرت الـــواليـــات املتـــحدة علـــى 

ا�شـــتمرار ن�شـــاطها ب�شــكله احلــــايل.
مــــدة  باختـــالف  اأيــ�شا  املــ�شروعـــان  ويختـــلف 
تقــرتح  حــيث  التـــحقيق  اآلـــــية  مهــمة  متــديد 
حتـــــى  عـــملها  ا�شــــتمرار  الـــرو�شـــية  الوثـــيقة 
16 مايــو/اأيـــار مـــن العــام 2018، بيـــنما ينـــ�س 

امل�شـــروع االأمــــريكي علــــى متــــديده لـ24 �شهرا.
نتــــائج حتــــقيق االآلية

اإدمـــون  التــــحقيق،  اآليـــة  رئيـــ�س  وكــــان 
مـــوليــه قـــد اأعـــلن، خـــالل اجتــــماع ملجل�س االأمن 
الــثانـــي  نـــوفمــرب/ت�شـــرين   7 يـــوم  الــــدويل 
من  هـــــي  ال�شـــوريــة  الـــعربية  »اجلـــمهورية  اأن 
الكيـــميائي  الهـــجوم  عـــن  املـــ�شوؤولية  تتـــحمل 
اإدلـــب  مبــــحافظــــة  �شيـــخون  خــان  بلـــدة  فـــي 

ال�شــــــوريـة.

جممـل  حتـليل  علـى  اعتمــادا  مـوليـه:  وقـال 
املمكن  ـــمن  عليــها  احلـ�شول  تــــم  الـتي  املـعلومات، 
العربـية  اجلمـهورية  اأن  ثــقة  بــكل  التــاأكــيد 
غاز  ا�شتـخدام  عـن  املـ�شوؤولية  تتـحمل  ال�شـورية 

ال�شارين يف خـــــان �شيـــــخون »
اآليــة  اأن  اإلــى  الوقــت ذاتــه  فــي  واأ�شـــار موليـه 
اأو  �شخـ�شيات  حتـديد  مــن  تتـمكن  لـم  التــحقيق  

موؤ�ش�شات معـينة  تقـف وراء الهـــجوم.
بتــحليل  قامــت  التحقــيق  اآليـــة  اأن  واأو�شـــح 
فـي  االأحـــداث  لتــطور  حمتــملة  �شيـناريـوهـات   8
املــا�شي،  اأـربيل/نيـــــ�شان   4 يــوم  �شيــخون  خـــــان 
الـــحادث  اأن  تــوؤكـــــد  اأدلــة  اأي  علـــى  تعـــرث  ولــم 
عـن  املــ�شوؤولية  دم�شــق  حتمـــيل  بـــهدف  مدبــر 
ا�شــتخدام االأ�شـلــحة الكــيميائية �شــد املواطـــنني 

ال�شوريني، ح�شب قولـــــه.
املــــ�شرتكة  االآليــــة  رئيــــ�س  عـــر�س  كمـــــا 
خـــو�س  اأم  مــعرة  هجـــوم  فـــي  التــــحقيق  نتـــائج 
العــــام  مـــن  �شبـــتمرب/اأيــــلول   16 يــــــوم 
املـــا�شي، والـــذي تـــم خــــالله ا�شتـخدام خـــــردل  
عنــــه  املــــ�شوؤولة  اجلــــهة  اإن  قائـــــال  الكــــــربيت، 

)تنظيم داعــــــــــــ�س االإرهـــابــــي (
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يف  ال�شعودية  تلعب  يرفع.  مل  ال  ُرفع...  احل�شار 
اإذ تظهر من  حربها على اليمن لعبة احلروب القذرة، 
جانب اأنها تخفف احل�شار، فيما متنع املواد االأ�شا�شية 
لتفادي  املطلوبة  وبالكميات  الو�شول  من  واالأدوية 
املجاعة، وذلك يف اأ�شلوب مل تتبعه حتى اإ�شرائيل مع 

غزة!
بعد اأيام من حديث حتالف العدوان على اليمن، الذي 
�شددته  الذي  احل�شار  رفع  عن  ال�شعودية،  تقوده 
مطار  عمل  ب�شاأن  االأنباء  وت�شارب  جزئية،  ب�شورة 
»التحالف«  اأن  اأم�س،  املتحدة  االأمم  اأعلنت  �شنعاء، 
الهيئات  ت�شرّيها  التي  الركاب  رحالت  ا�شتئناف  اأبلغها 
اإمدادات  اأن  اأكدت  لكنها  �شنعاء،  ملطار  االإغاثية 
تزال  ال  البحرية  املرافئ  عرب  االإن�شانية  امل�شاعدات 

متوقفة.
ومنذ االأربعاء املا�شي، ادعى حتالف العدوان باأنه �شمح 
البحر  فتح مطار �شنعاء ومرفاأ احلديدة على  باإعادة 
اأ�شبوعني  بعد  االإن�شانية،  امل�شاعدات  اأمام  االأحمر 
مكتب  با�شم  لكن متحدثًا  ت�شديد احل�شار اخلانق،  من 
اأبلغ  املتحدة  االأمم  يف  االإن�شانية  ال�شوؤون  تن�شيق 
اإذنًا  بعد  تعط  مل  الريا�س  اأن  جنيف  يف  ال�شحافيني 
اإبالغ  »مت  الريكه:  ين�س  وقال  امل�شاعدات.  ال�شتئناف 
االأمم املتحدة عرب و�شائل ات�شالنا املعتادة يف الريا�س 
اخلدمة  ت�شريها  التي  املنتظمة  الركاب  رحالت  اأن 
ت�شتاأنف  اأن  ميكنها  املتحدة  لالأمم  االإن�شانية  اجلوية 

اإىل �شنعاء من عّمان اعتبارًا من الغد )اليوم(«.
يف  جوهري  تغيري  هناك  لي�س  »لكن  الريكه:  واأ�شاف 
بحرًا  اإن�شانية  مب�شاعدات  التوجه  طلبات  يخ�س  ما 
اأن االأمم  اإىل  اإىل مرفاأي احلديدة وال�شليف«، م�شريًا 
»لكنها  الركاب،  رحالت  با�شتئناف  رحبت  املتحدة 
اإمدادات  ا�شتئناف  اىل  العاجلة  احلاجة  على  �شددت 
خطر  ت�شاعف  مع  وخا�شة  االن�شانية،  امل�شاعدات 
بالقمح  حمماًل  مركبًا  اأن  اأو�شح  كما  املجاعة«.  انت�شار 
التوجه  ينتظر  الكولريا  وباء  ملكافحة  مبعدات  واآخر 
اإىل احلديدة بعد ح�شول االأمم املتحدة على املوافقة.
على  �شعودية  موافقة  ثمة  اأن  الريكه  اأو�شح  كذلك، 
التي  املناطق  اإىل  جوًا  االإغاثة  عاملي  نقل  ا�شتئناف 

ت�شيطر عليها حركة »اأن�شار اهلل«.
ووفق »اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر«، و�شلت رحلة 
ركاب اإىل �شنعاء االأربعاء، لكن م�شادر يف �شنعاء توؤكد 
اأن احلركة يف املطار ال تزال متوقفة واحل�شار ال يزال 

مفرو�شًا.
املتحدة  االأمم  »منظمة  اأعلنت  ال�شياق،  هذا  يف 
ميني  طفل  األف   23 اأن  اأم�س،  )يوني�شيف(  للطفولة« 
الأ�شباب  نتيجة  املا�شي  العام  توّفوا  الوالدة  حديثي 
على  تغريدة  يف  املنظمة  وقالت  منها.  الوقاية  ميكن 
ح�شابها يف »تويرت«، اإنه عام 2016 فقدت اليمن اأربعة 

اآالف و272 اأُّمًا، و23 األف طفل حديثي الوالدة، لكنها 
لرعاية  �شحية  »وحدات  �شتوفر  اأنها  اإىل  اأ�شارت 
ب�شكل  النمو  من  يتمكنوا  لكي  املر�شى  اجلدد  املواليد 

طبيعي«.
وقبل �شهر، اأورد تقرير اأ�شدره »مكتب تن�شيق ال�شوؤون 
اليمن،  يف  )اأوت�شا(  املتحدة«  لالأمم  التابع  االإن�شانية 
نتيجة  م�شاعدات،  اإىل  املحتاجني  االأطفال  عدد  اأن 
اأيلول  اأواخر  حتى   2015 اآذار  منذ  املدمر  لل�شراع 
هو  الرقم  وهذا  األف.  و300  مليونًا   11 بلغ  املا�شي، 
نحو %79 من اإجمايل اأطفال البلد )قرابة 14 مليونًا 

و304 اآالف طفل دون 18 عامًا(.
خطر  هوؤالء  من  طفل  األف  و100  ماليني   8 ويعاين 
يعاين  فيما  املتو�شط،  احلاد  التغذية  ب�شوء  االإ�شابة 
386 األف طفل من �شوء التغذية احلاد الوخيم، وهو 

اأ�شواأ حاالت اجلوع.
اخلارجية  وزير  اأجرى  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على 
اأول  هاتفيًا  ات�شااًل  جون�شون،  بوري�س  الربيطاين، 
�شلمان،  بن  حممد  ال�شعودي،  العهد  بويل  اأم�س  من 
وذلك »لبحث اآخر تطورات االأو�شاع يف اليمن«. وقال 
»تويرت«،  يف  ح�شابه  على  ن�شرها  تغريدة  يف  جون�شون 
الو�شع  خا�شة  ب�شفة  االت�شال،  خالل  بحثنا  »لقد 
اإي�شال  �شرورة  على  و�شددت  اليمن،  يف  االإن�شاين 
امل�شاعدات مليناء احلديدة )غرب(، وفتح مطار �شنعاء 
واردات  »دون  وتابع:  املتحدة«.  االأمم  طريان  اأمام 
جتارية يف عموم اليمن، لن يكون مبقدورنا التغلب على 

املجاعة هناك«.
التابعة  ال�شلطات  يف  م�شوؤول  قال  ذلك،  غ�شون  يف 
للرئي�س امل�شتقيل، عبد ربه من�شور هادي، اإن ال�شلطات 
مع  احلدودي  الربي  الوديعة  منفذ  فتح  اأعادت 
اأمنية«،  »الأ�شباب  ل�شاعات  اإغالقه  عقب  ال�شعودية 
لكنه عاد اإىل العمل ب�شورة طبيعية اأم�س، من دون اأن 

يو�شح تلك االأ�شباب.
»املجل�س  اأن�شار  من  املئات  نّظم  متزامن،  وقت  ويف 
برحيل  تطالب  تظاهرة  اأم�س،  عدن،  يف  االنتقايل« 
على  م�شتمر  �شراع  ظل  يف  وذلك  هادي،  حكومة 
بني  ن�شب  اجلنوبية،  املحافظات  يف  والنفوذ  ال�شيطرة 

»املجل�س« املدعوم من االإمارات، وحكومة هادي.
عدن،  حكومة  يف  الداخلية  وزير  توجه  ذلك،  اإىل 
خاللها  التقى  زيارة  يف  اخلرطوم  اإىل  عرب،  ح�شني 
و�شلمه  �شالح،  ح�شن  بكري  ال�شوداين،  الوزراء  رئي�س 
الب�شري.  عمر  ال�شوداين،  للرئي�س  هادي  من  ر�شالة 
اأم  يف  للتدريب  مركز  على  عرب  جال  الزيارة،  وخالل 
اخلرطوم  باأن  علمًا  ال�شودانية،  العا�شمة  يف  درمان 
�شف  يف  اليمن  على  احلرب  يف  لها  بقوات  ت�شارك 

ال�شعودية والتحالف الذي تقوده.
)رويرتز، اأ ف ب، االأنا�شول(
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حمزة اخلن�شا
وجه  يف  املكّثف  ال�شعودي  الت�شعيد  ياأِت  مل 
اإيران من فراغ. �شبقت »اله�شترييا« م�شاٍع وراء 
الكوالي�س جلمع الريا�س وطهران على طاولة 
رفع  يف  اأ�شهم  االإيراين  الرّد  لكّن  واحدة، 
الذي  النحو  على  ال�شعودي  الغ�شب  من�شوب 

تابعه الراأي العام على مدى االأيام املا�شية
العزيز،  بن  �شلمان  ال�شعودي  امللك  يتوّقع  مل 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  من  طلبه  اأثناء 
بوتني، خالل اللقاء الذي جمعهما يف مو�شكو 
ترف�س  اأن  االأول،  ت�شرين  �شهر  من  الرابع  يف 
ا�شتبعاد  الريا�س.  مع  للحوار  عر�شًا  طهران 
امللك الرف�س مبنّي على حقيقتني؛ االأوىل اأن 
ويف  ال�شّر  يف  عَر�س،  لطاملا  االإيراين  الطرف 
رف�شوا  الذين  ال�شعوديني  على  احلوار  العلن، 
على الدوام اأّي تقارب مع »الُفر�س«، خ�شو�شًا 
الذي  الو�شيط  اأن  الثانية  املرحلة.  هذه  يف 
االأوثق  احلليف  هو  بعناية،  امللك  اختاره 
من  الكثري  جانبها  اإىل  ويخو�س  الإيران، 

احلروب الدبلوما�شية والع�شكرية.
ُو�شفت  التي  الزيارة  على  اأ�شابيع  بعد 
اختار  والتي  مو�شكو،  اإىل  بـ»التاريخية« 
وال�شلم  االأمن  »خدمة  لها  ال�شعوديون 
الرئي�س  حّط  عري�شًا،  عنوانًا  الدوليني« 
ح�شن  الرئي�س  والتقى  طهران،  يف  الرو�شي 
علي  ال�شّيد  االأعلى  واملر�شد  روحاين، 
اأحد  ال�شعودي  العر�س  كان  خامنئي. 
بني  البحث  مائدة  على  االأ�شا�شية  االأطباق 
يف  طهران  راأت  االإيرانيني.  وم�شيفيه  بوتني 
الكفيلة  ال�شعف«  »نقاط  من  الكثري  العر�س 
عليه  »اأ�شَكل«  ما  اأبرز  الرف�س.  اإىل  بدفعها 
»االأخبار«،  معلومات  بح�شب  االإيرانيون، 
طهران  مع  احلوار  ال�شعودي  العر�س  ر  »ح�شْ
يف نقطة تتمركز حول حاجتهم اإىل ال�شغط 

بحّل  القبول  نحو  ودفعهم  اليمنيني،  على 
ت�شّمن  منت�شرة«.  ال�شعودية  ُتظِهر  نتيجته 
اقرتاح  مثل  »اإغراءات«  ال�شعودي  العر�س 
وبحرًا  بّرًا  احلدودية  واملنافذ  املعابر  فتح 
الو�شول  عن  االإعالن  مع  بالتزامن  وجّوًا، 
اأورد  »املقت�شب«  العر�س  لكن  اتفاق.  اإىل 
وفاق«  »حكومة  مثل  للتفاو�س،  مكّررة  بنودًا 
تف�شي  انتقالية«  و»فرتة  رئا�شي«  و»جمل�س 
انكفاء  وتزامنًا،  ورئي�س،  انتخابات  اإىل 
حركة »اأن�شار اهلل« و�شالحها من �شنعاء وتعز 

واحلديدة.
احلاجة«.  ــ  »الطلب  مع  اإيران  تتجاوب  مل 
لـ»مّل«  �شعوديًا  كافيًا  كان  هذا  التجاوب  عدم 
واإ�شدار  العربية  الدول  خارجية  وزراء 
لل�شوؤون  االإماراتي  الدولة  وزير  و�شفه  بيان، 
اخلارجية اأنور قرقا�س باأنه »تاريخي وير�شل 
العربي  العمل  فاعلية  حول  وا�شحة  ر�شالة 
متّكنًا  اأكرث  ملرحلة  ويوؤ�ّش�س   )...( امل�شرتك 
اإيران«  »اأفعال  من  الغا�شب  البيان  ومتكينًا«. 
ال�شاروخ  على  رّكز  العربية،  املنطقة  يف 
يف  خالد  امللك  مطار  على  اأُطلق  الذي  اليمني 
الريا�س، وو�شعه يف اإطار »العدوان االإيراين 
االأمن  و»تهديد  اململكة«،  اأمن  على  ال�شارخ 

القومي العربي«.
زيارة  تاريخ  االأول،  ت�شرين  من  الرابع  بني 
العر�س  وت�شليمه  ملو�شكو  ال�شعودي  امللك 
تاريخ  الثاين،  ت�شرين  من  واالأول  ال�شعودي، 
زيارة الرئي�س الرو�شي الإيران وتبّلغه الرف�س 
 4 االإيراين، كانت ال�شعودية ُتعّد ملا جرى يف 
ت�شرين الثاين وما بعد. كل التطّورات املُ�شّجلة 
اإ�شارات  طهران  تعتربها  التاريخ،  هذا  بعد 
فيها  تتخّبط  التي  االأزمة  عمق  اإىل  اإ�شافية 
»ال�شعودية  اأن  ترى  فهي  وعليه،  ال�شعودية. 
قد حرقت مراحل كثرية من قبل، كانت فيها 

فر�س قبول عر�س مماثل متاحة«. اأما اليوم، 
فتعتقد طهران اأن جارتها اللدود بحاجة اإىل 
»�ُشلَّم للنزول عن اأعلى ال�شجرة التي اندفعوا 
ترى  فهي  لذلك،  خ�شو�شًا«.  اليمن  يف  اإليها 
ال�شعودية  حت�شر  اأن  احلنكة«  »عدم  من  اأن 
الدهاء«  »عدم  من  اأنه  كما  اليمن،  يف  عر�شها 
اأن تقبل طهران باأقل من حوار »�شلة �شاملة«.
اأن  على  طهران  ت�شّر  ذلك،  من  الرغم  على 
القرار يف ما خ�ّس االأو�شاع الداخلية يف اليمن 
اأتى  االإطار  هذا  يف  ح�شرًا.  حلفائها  باأيدي 
اللواء  االإيراين  الثوري  احلر�س  قائد  كالم 
حممد علي جعفري، عن اأن »ال�شيادة يف اليمن 
اليوم يف يد اأن�شار اهلل«. و�شحبًا للذرائع من يّد 
الريا�س، اأّكد جعفري اأن امل�شاعدة االإيرانية 
ب�شكل  ومعنويًا  ا�شت�شاريًا  طابعًا  حتمل  لليمن 
ال�شعودي  ال�شجيج  فاإن  وبالتايل،  اأ�شا�شي«. 
تف�شله  ال  اليمني،  بامللف  ربطًا  املفتعل 

اجُلدد«  الريا�س  »حّكام  م�شاعي  عن  طهران 
امل�شتمرة  ملراوحتها  مالئمة  خمارج  الإيجاد 
يف  ال�شعودية  املراوحة  اليمني.  امل�شتنقع  يف 
فيما  خطورة،  اأكرث  ُت�شبح  اليمني  امل�شتنقع 
�شواريخ  ا�شتعرا�س  اهلل«  »اأن�شار  تتعّمد 
يف  اأنه  معروف  هو  مما  اأبعد  مبَديات  جديدة 

حوزتها.
من الر�شائل الكثرية التي اأر�شلتها طهران اإىل 
»ال  اأن  املرفو�س،  العر�س  على  رّدًا  الريا�س، 
اليمنيني  �شروط  يلّبي  ال  اليمن  حول  حوار 
احُلديدة  ويف  وتعز  �شنعاء  يف  ال�شامدين 
احللفاء  على  �شغوط  »ال  واأن  ال�شاحلية«، 
ال�شروط«.  هذه  باأنف�شهم  ي�شوغون  الذين 
االإيراين،  ــ  ال�شعودي  باحلوار  يتعّلق  ما  ويف 
على  باملفّرق  حوارًا  ت�شتعجل  »ال  فطهران 

�شت باجلملة«. ملفات تكدَّ

تديرها  التي  ال�شرية  ال�شجون  �شبكة  ملف  عاد 
اأن  بعد  الواجهة،  اإىل  اليمن  جنوب  يف  االإمارات 
ب�شكوى  االإن�شان«  حلقوق  العربية  »املنظمة  تقدمت 
اأكرب  ثاين  �شد  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اإىل 
دولة يف حتالف العدوان على اليمن، بتهمة »ارتكاب 

جرائم حرب«
العدوان  بدء  من  عام  ون�شف  عامني  من  اأكرث  بعد 
الربح  ح�شابات  تتباين   ،2015 اآذار  يف  اليمن  على 
تقييمها  يف  النظر  وجهات  وتختلف  واخل�شارة 
التي  والع�شكرية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  للمكا�شب 
اأن هناك حقيقة ال ميكن  اإال  اأو مل تتحقق،  حتققت 
اخلاطفة  »احلرب  اأن  هي  الوقائع،  واأثبتتها  اإنكارها 
التي �شتنتهي خالل اأيام« حتولت اإىل حرب ا�شتنزاف 
مادية  خ�شائر  العدوان  حتالف  فيها  تكبد  طويلة، 

وب�شرية كبرية.
اخل�شائر  من  االأكرب  الن�شيب  الريا�س  حتّملت  وفيما 
بـ»�شورة«  املتمثلة  »املعنوية«  اخل�شارة  فاإن  املادية، 
العاملي،  العام  والراأي  الدويل  املجتمع  اأمام  البلد 
ذلك  يف  مبا  العدوان،  يف  امل�شاركة  الدول  كل  طاولت 
بة ل�شفريها  دولة االإمارات التي ك�شفت الر�شائل امل�شرَّ
يف الواليات املتحدة االأمريكية يو�شف العتيبة، �شعيها 
اإىل اإنقاذ ما بقي من �شمعتها عرب اإن�شاء �شبكات �شغط 

قوية بكلفة مالية باهظة.
ولكن عملية »االإنقاذ« مل تنجح حتى االآن، وال �شيما 
املنددة  االأ�شوات  وت�شاعد  العدوان  توا�شل  ظل  يف 
لعمليات الق�شف الع�شوائية واحل�شار املفرو�س، الذي 
�شهدها  التي  االأكرب  »املجاعة  حافة  اإىل  اليمن  دفع 

العامل منذ عقود«.
وعلى الرغم من حتميل املنظمات احلقوقية الدولية 
الريا�س امل�شوؤولية االأكرب عن اخلروقات واالنتهاكات 
املتهم  هي  ظبي  اأبو  فاإن  املدنيني،  بحق  ال�شارخة 
ال�شرية،  ال�شجون  �شبكة  ملف  يف  واملبا�شر  الوحيد 

»املنظمة  رفع  مع  اأم�س،  الواجهة،  اإىل  عاد  الذي 
املحكمة  اإىل  �شكوى  االإن�شان«  حلقوق  العربية 
»ارتكاب  بتهمة  االإمارات  �شد  الدولية  اجلنائية 

جرائم حرب« يف اليمن.
ال�شكوى  اإن  بريهام،  جوزيف  املنظمة  حمامي  وقال 
و»هجمات  حمظورة«  اأ�شلحة  »با�شتخدام  تتعلق 
ال�شجون  و»اأعمال تعذيب يف  ع�شوائية �شد مدنيني« 
يف  االإمارات«،  توظفهم  مرتزقة  يرتكبها  اليمنية 
اإ�شارة اإىل ما ك�شفه حتقيق اأجرته وكالة »اأ�شو�شييتد 
�شرية  �شجون  �شبكة  وجود  حول  االأمريكية  بر�س« 

تديرها  اليمن،  جنوب  يف  االأقل(  على  �شجن   18(
القوات االإماراتية اأو قوات مينية خ�شعت لتدريبات 
الوكالة  ن�شرته  الذي  التقرير،  يف  وجاء  اإماراتية. 
داخل  خُمفاة  ال�شجون  تلك  اأن  املا�شي،  حزيران  يف 
قواعد ع�شكرية وموانئ، ويف اأحد املطارات، وكذلك يف 
فيالت، وحتى يف ملهى ليلي. ونقل عن وزير الداخلية 
ُنقلوا  املعتقلني  بع�س  اإن  قوله  عرب،  ح�شني  اليمني، 

اإىل قاعدة اإماراتية يف اإريرتيا لال�شتجواب.
على  »يعتمد  الذي  تقريرها،  يف  ب«  »اأ  وكالة  واأّكدت 
ال�شجناء،  بع�س  وذوي  �شابقني،  �شجناء  �شهادات 

وم�شوؤولني  االإن�شان،  حقوق  يف  نا�شطني  وحمامني 
اختفوا  �شخ�س  األفي  قرابة  اأن  مينيني«،  ع�شكريني 
دفع  ما  ال�شرية،  ال�شجون  تلك  يف  احتجازهم  اأثناء 
�شبه  ب�شكٍل  االحتجاج  اإىل  املفقودين  هوؤالء  اأقارب 
اأ�شبوعي، علمًا اأن بع�س ال�شجناء ال�شابقني و�شفوا، يف 
تعر�شوا  للتعذيب  وح�شية  اأ�شاليب  للوكالة،  ت�شريح 
لها هناك، مبا يف ذلك و�شع ال�شحية مع�شوب العينني 
»ال�شواء  املربح،  وال�شرب  الأ�شابيع،  يف حاوية قمامة 

فوق النار« واالعتداءات اجلن�شية.
)االأخبار(

ق» »باملفرَّ حوار  ال  �شعوديًا:  عر�شًا  ترف�س  اإيران 

حــرب» جــرائــم  »ارتــكــاب  بتهمة  اجلنائية  املحكمة  اأمـــام  ــــارات»  االإم »ملف 

ال�شعودية »تخّفف» احل�شار بروتوكوليًا: 
ممنوعة البـحر  عرب  امل�شاعدات 

اليمن على  احل�شار  رف�س  بــاّدعــاء  الت�شليل  متــار�ــس  وا�شنطن 
لقمان عبداهلل

رّحب البيت االأبي�س مبا و�شفه باأّنه خطوة اأوىل من جانب ال�شعودية لل�شماح بو�شول امل�شاعدات االإن�شانية اإىل اليمن، 
كما رّحب بقرار فتح ميناء احلديدة ومطار �شنعاء، قائاًل اإن ماليني اليمنيني يعانون حاليًا من احلرمان ال�شديد.

اإحياء  اإىل  اأي�شًا  والدعوة  اليمن  اإىل  االإن�شانية  امل�شاعدات  املنافذ الإي�شال  فتح  اإىل  االأبي�س  البيت  لدعوة  ال معنى 
امل�شار ال�شيا�شي، يف وقت تدفع فيه وا�شنطن بتوفريها مظلة حماية للريا�س يف جمل�س االأمن ومنع اإدانتها يف املنظمات 
طاولة  اإىل  باجللو�س  القبول  بعدم  واال�شتمرار  احلرب،  وقف  رف�س  يف  تعنتها  من  يزيد  ما  واحلقوقية،  االإن�شانية 

املفاو�شات.
ال قيمة فعلية لدعوات االإدارة االأمريكية وبع�س عوا�شم الغرب، وال �شيما بريطانيا، يف التباكي على الو�شع االإن�شاين 
الكارثي بعد رف�س العا�شمتني التخلي عن ت�شليح الريا�س، والتي كان اآخرها �شفقة ت�شليحية متطورة لقذائف موجهة 
بدقة عالية بقيمة 7 مليارات دوالر من �شركتي رايثيون Raytheon وبوينغ Boeing، كجزء من اتفاق االأ�شلحة 
ع مع اأمريكا بقيمة 110 مليارات دوالر، اأثناء زيارة الرئي�س دونالد ترامب االأخرية لل�شعودية يف اأيار/ مايو  الذي ُوقِّ

املا�شي.
ت�شارك  االأمريكية  والبحرية  املوانئ،  على  احل�شار  الريا�س  بتخفيف  برتحيبها  والنفاق  الت�شليل  وا�شنطن  متار�س 

ب�شكل فعال يف ح�شار ال�شواطئ اليمنية.
وكان موقع »مونيتور« االأمريكي قد تطرق يف االأ�شبوع املا�شي اإىل االإح�شاءات التي ت�شري اإىل زيادة وا�شنطن يف عهد 
ترامب من وترية دعمها »التحالف«، رغم ت�شاعد القلق يف اأو�شاط الراأي العام واأع�شاء الكونغر�س االأمريكيني حيال 
احلدود  طول  على  »التحالف«  العمليات  تدعم  تزال  ال  االأمريكيني  اال�شت�شاريني  فرق  اأن  اإىل  واأ�شار  اليمن.  حرب 

ال�شعودية ــ اليمنية.
ونقل املوقع عن م�شدر يف »البنتاغون« قوله اإن وزارته زادت على مدى العام من حجم دعمها لعمليات التحالف مبقدار 
العام  خالل  يف  الدفاع  وزارة  اأن  وزاد  جّوًا.  بالوقود  التزود  خدمات  توفري  �شعيد  على  �شيما  وال  ال�شعف،  على  يزيد 
%140 عن العام ال�شابق.  480 األف غالون من وقود الطريان، بزيادة تقدر بـ  احلايل، زودت قوات التحالف بنحو 
كذلك لفت املوقع اإىل اأن طائرات ال�شهريج االأمريكية نفذت 2363 مهمة تتعلق بنقل الوقود جوًا يف اأجواء منطقة 
القرن االأفريقي منذ بدء احلرب على اليمن، من دون تو�شيح البلدان املعنية بهذه املهمات. لكن املوقع اأكد اأن اإدارة 
ترامب، خالفًا ملا ي�شرح به م�شوؤولو وزارة الدفاع، وا�شلت تزويد الطائرات ال�شعودية على نحو اأو�شع واأكرب، وال �شيما 

يف �شاأن الغارات على اليمن.
يف غ�شون ذلك، ت�شمت وا�شنطن يف كل مرة عن اإجراءات ت�شديد احل�شار التع�شفي واجلماعي بحق ال�شعب اليمني، 
اإف�شاحًا يف املجال اأمام الريا�س ال�شتغالل احل�شار لتحقيق اأهدافها، وتوظيف الو�شع االإن�شاين �شيا�شيًا وحرف االأنظار 
عنه، من خالل اإلقاء التهم على من اأطلق »�شاروخ الريا�س« ومن اأو�شله اإىل اجلانب اليمني. وياأتي ال�شمت االأمريكي 
على اعتماد الريا�س ا�شرتاتيجية التجويع واالإفقار وانت�شار االأمرا�س واالأوبئة بعدما عجزت االأخرية عن حتقيق اأي 
من اأهدافها يف امليدان. وبعد ارتفاع االأ�شوات املنددة بالو�شع االإن�شاين الكارثي، ال تذهب وا�شنطن اإىل اإدانة احل�شار 
وا�شتنكار اإغالق املنافذ، بل تنتظر بيانات حلفائها املريبة واملماطلة برفع احل�شار، فتعمد اإىل الرتحيب. وكاأن ال�شماح 

لعدد من طائرات االأمم املتحدة يف الهبوط يف مطار �شنعاء هو عمل بطويل ي�شتحق الرتحيب.
وختم بيان البيت االأبي�س اأن الواليات املتحدة ال تزال تعتقد باأنه يجب و�شع نهاية لهذا ال�شراع املدمر واملعاناة التي 
ال�شيوخ عن احلزب الدميوقراطي كري�س مرييف قد  ي�شببها، وذلك من خالل مفاو�شات �شيا�شية. وكان ع�شو جمل�س 
ك�شر ال�شمت، �شارحًا بال�شور من على منرب جمل�س ال�شيوخ كيف اأن دعم الواليات املتحدة للحرب يف اليمن �شمح باأكرب 

اأزمة اإن�شانية يف العامل.  
ال�شيناتور الدميوقراطي عر�س خالل كلمته �شورًا الأطفال يعانون من املجاعة، قائاًل اإن وباء الكولريا ما كان لي�شيب 

هوؤالء لوال الدعم االأمريكي.
تزويدها  عن  ف�شاًل  االأهداف،  حتديد  يف  ال�شعودية  للطائرات  امل�شاعدة  تقّدم  املتحدة  الواليات  اأن  كيف  وك�شف 
بالوقود، م�شيفًا »الواليات املتحدة جزء من هذا التحالف، واحلملة الع�شكرية التي ت�شببت بوباء الكولريا ما كانت 

لتح�شل من دوننا«.
اإىل ذلك، تتزايد االآراء العاملية التي تنظر اإىل وا�شنطن بو�شفها �شريكة يف احلرب على اليمن منذ بدايتها. وتعترب 
الع�شكرية  العمليات  وم�شاعدتها  بتن�شيقها  وا�شنطن  اأن  ووت�س«،  رايت�س  »هيومن  ومنها  االإن�شانية،  املنظمات  بع�س 

للتحالف هي طرف يف النزاع، ومن ثم هي ملزمة بالتحقيق يف الهجمات غري القانونية التي �شاركت فيها.



مرحبا
رمبا اردت ان ابدا يف حديثي حيث حُتكى الق�ش�س ، رمبا 
اوا�شي نف�شي بتلك االحجيات ، ال عليكم.  حتركت اناملي 
عدة   يف  احترك  ان  خالله  من  �شاعيا   ، املقال  هذا  لتكتب 
ت�شعل  اأ�شياء  هناك  ان  ،اال  الطويل  الغياب  مع   ، موا�شيع 
يف القلب هما ال يطاق ، وال تطفيه اال الكلمات . �شاأنتقل 
بع�س  ا�شع   ، العربية  دولنا  بني   ، املقال  هذا  يف  معكم 
املالحظات ، رمبا تخفف بع�س الهم عن الفوؤاد الذي امتالأ 

كثريا ويحتاج اىل بع�س التفريغ .
 م�شر

تكن  ومل  عادية  تكن  مل   ، الواحات  يف  الكربى  الفاجعة 
االأوىل اأي�شا ، اإال ان اال�شتهداف امل�شتمر للقوات امل�شرية 
، يربطني بكل االحداث التي متت يف دول الطوق القومي 
، ال  اليمن، م�شر واجلزائر   ، ، �شوريا  العراق  ، من  العربي 
زالت م�شر قوية متما�شكة ، واجلزائر جنت من االحداث 
حتى ال�شاعة. ما يهمني هنا لي�س العزاء وال املوا�شاة فقط 
، اإمنا فقط كعربي اجل�شد وم�شري الفوؤاد ، اإمنا هي ر�شالة 
 ، ت�شل  لعلها   ... ت�شل  لعلها   ، م�شر  يف  ال�شيا�شية  للقيادة 
ذلك   ، عمله  وفريق  ال�شيا�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  اىل 
الفريق الذي يعمل بذكاء ، اال ان لديه معاناة اجلهل مبا 
ي�شعى اليه ، يف الروؤية االقت�شادية التي يحملها ، والتي 
هي باأ�شد احلاجة ال�شتقرار �شريع ، وكذا عليه ان اأن ين�شر 
والتطبيل  التجهيل  و�شائل  على  يعتمد  ال   ، للنا�س  الوعي 
العروبة  وقلب  الدنيا  اأم  ،م�شر  م�شر  حماية  من  البد   ،
انا   ، ، ارجو ان ي�شل �شوت ب�شيط  اللحظة  الناب�س حتى 
اثق ان الكثري يعي يف فريق الرئي�س ال�شي�شي،  اأن حتركات 
بل   اليد  فارغة  تكن  ومل  احلدود  عرب  ب�شرية  جمموعة 
حمملة باالأ�شلحة ، مزودة بخطة وبتعبئة وانت�شار ، لعبة 
تلعبها �شركات مافيا قاب�شة ، تتعامل مع رجال خمابرات 
يف دول ما . فاالأمر لي�س مزحة يف بلد املئة مليون ن�شمة 

.لذا  ما يهم االآن هو يف نظري :
، لكل  ال�شاملة  ·       البدء يف مرحلة امل�شاحلة الوطنية 
اجتياز  من  البد   ، واالجتماعية  ال�شيا�شية  م�شر  اأطياف 
 ، الكل  ي�شارك  ان  البد   ،  2013 و   2011 احداث  فجوة 
البد ان ي�شارك الكل ، ال احد ميثل م�شر اال اأبناء م�شر ، 

من يرف�س الدخول يف امل�شاحلة هو عدو مل�شر .
امل�شرية  القيادة  ي�شاند  الذي  الكبري  االإعالمي  · ال�شوت 
اعالم  من  البد  ونعيق  ناعق  فهو   ، يغربل  ان  يجب   ،
للهرج  وقت  ال   – والزفة  )التطبيل  اعالم  ال  مو�شوعي 

االآن( .
ان  البد  االزهر  عرب  االآن  من  التغيري  بيدها  م�شر   ·
اجلامعة  ت�شبح   ، حقيقية  علمية  جلامعة  يتحول 
يف  اهلل  مراد  بفهم  تعنى  التي  االإ�شالمية  الالهوتية 
كتاب اهلل القراآن الكرمي ، اما كتب الرتاث فهي كتب تراث 

وللحديث يف هذا بقية .
فلن  م�شر  يف  يكر�س  مل  ان  لل�شلطة  ال�شلمي  التداول   ·
ان  ال�شي�شي  للرئي�س  وميكن   ، اآخر  عربي  بلد  يف  يكر�س 
ويوؤ�ش�س   ، التغيري  مرحلة  قيادة  يف  االأول  املبادر  يكون 
ال�شلطة  راأ�س  النا�س  فليخرت   ، وخلفاء  قيادات  اليوم  من 
باإرادة حرة نزيهة دون متديد مفرو�س من قبل اأي فرد .

اجلميع  فوق  والقانون  االأ�شا�س  هي  املواطنة   ، · املواطنة 
جمل�س   ، الربملان  يكون  ان  اال  ذلك  يتم  ان  ميكن  وال   ،
من  ان  نتوقع  ان  ميكن  ال   ، ال�شعب  نخبة  من  ال�شعب 
اال  معرفته  من  ميتلك  ال  �شخ�س   ، ال�شعب  قوانني  ي�شنع 

)فك اخلط ( ، كيف ي�شنع قانونا للعلم 
والتعليم من يكره العلم والتعليم .

احلب  م�شر  كل  ومل�شر   ، ازيد  وال  هذا 
عما  ينف�شل  ال  �شياأتي  وما   . والتقدير 

قيل .
 

#ال�شعودية
رية اململكة 2030 ، لي�شت روؤية ركيكة 
، وال �شعيفة ، انها نقلة اقت�شادية بكل 
الروؤية  هذه  ان  اال   ، الكلمة  تعنيه  ما 
االنتقال  مرحلة  يف   ، نوح  ك�شفينة  هي 
في�شان   ، في�شان  مرحلة  من  البد 
الت�شونامي  هذا   ، ت�شونامي  جارف، 
املاألوفة  احلياة  اركان  و�شيهز  �شريبك 
 ، الكثري  �شي�شحق  الفي�شان  ، هذا  للنا�س 
و�شحاياها ال�شعفاء  لالأ�شف ،هذا ذاته 
التغيري  هذا   .  2030 م�شر  روؤية  و�شع 
فيما  تغيري  يرافقه  ان  البد   ، الكبري 
يف   ، للروؤية  االنتقالية  املرحلة  ن�شميه 
لوائح   ، نظم   ، موؤ�ش�شات  قوانني،  تغيري 
 ، �شيا�شية  و   ، اجتماعية  واأ�شاليب   ،
 ، االنتقالية  املرحلة  هذه  يف  خلل  اأي 
، وبكل معنى  انتكا�شة اىل االأ�شواأ  يعني 
الكلمة ، رمبا يعني غرق ال�شفينة ، اأي نهاية الدولة ذاتها 
 ، ، االجراءات التي تفر�شها اململكة اليوم على الوافدين 
هي جزء من ذلك الفي�شان اجلارف ، الذي �شي�شحق الكثري 
من ال�شعفاء ، و�شيت�شمر حتى العام 2020  ، �شيكون وقعها 
ع�شي على التحمل هذا يف حال اأن الو�شع ال�شيا�شي ا�شتقر 
لن  هذا  فاإن  واال   ، م�شتقر  ال�شيا�شي  الو�شع  كان  ان  نعم   ،
املفتوحة  الفجوات  كل  اغالق  يعني  االنتقال   ، يحدث 
اليمن  ملفات  ابرزها   من   ، الروؤية  يف  التحرك  تهز  التي 
،و�شوريا، والعراق ، ال خوف من ملف م�شر فقد ا�شبح نوعا 
ما متما�شك ، نوعا ما ! او باليد ان �شح التعبري  . االآن ملف 
�شوريا  ملفي  يتبقى   ، منه  اململكة  و�شتاأمن  يغلق  العراق 
الب�شيط  للناظر  يبدو   . �شوءا  اكرث  اليمن  اأن  اإال  واليمن 
 ، ، ع�شوائية  بارتباك  ، تتحرك  ال�شعودية  ال�شيا�شية  ان 
وبردة فعل ، وال ت�شنع الفعل ذاته ، خا�شة ان كل امللفات 
من  اكرر  وكما   ، اأغالقها  اآلية  تدرك  ان  دون   ، مفتوحة 
حليف  من  البد  اذن  هنا   . احل�شم  ي�شنع  ال  احلزم  ي�شنع 
من  خري  اململكة  جتد  لن   ، بدهاء  يتحرك  ذكي  حليف    ،
زايد  بن  حممد  ال�شيخ   ، واالإدارة  ال�شا�شة  رجال  قيادة 
 ، ، هما يتحركان وفق منهجية  را�شد  بن  وال�شيخ حممد   ،
وفق خطة ، وفق اآلية التخطيط باملوجة املتدحرجة ، وال 
يعني هذا  ان االأمور �شالكة ، وال توجد اأخطاء اأو اخطار ،  
فاالأذكياء ، لديهم الكثري من جوانب ال�شعف ،ابرزها انهم 
ال يع�شقون ال�شوت املعار�س ، وهنا يكمن اخلطر ، واخلطاأ ، 
اإال انهم يبدون عدم خ�شية  خا�شة وهم يعملون وحولهم 
بكلمة  ذلك  من  ب�شيء  اأ�شار  كما   ، االغبياء  من  الكثري 
مبعناها لل�شيخ حممد بن را�شد : ) ال تنتظر الوقت ، وال 
تظن ان من حولك اغبياء ، عليك ان تعمل بذكاء ، وعليك 

اأن ت�شعى للمركز االأول  ( .
عودة اىل اململكة ، الكثري كما ذكرت �شيبكون ، االإ�شكالية 
هنا ان من ي�شنعون الروؤية يتجاهلون ال�شعفاء ، فال عزاء 
لل�شعفاء . ما ميكنني تاأكيده الروؤية االقت�شادية �شتنقل 
امللك   ، االأمور م�شتقرة  ان كانت  ، هذا  نقلة كبرية  اململكة 
�شلمان ، ي�شنع اليوم مملكة اآل �شلمان ، فاململكة يف حلتها 
، فاالقت�شاد ال  اأو ...   اما ان ت�شري اىل االمام   ، الرابعة 
يكتمل بدون ال�شيا�شة ، وال�شيا�شة ال تكتمل بدون املجتمع 
، ا�شالع ثالثة ، جتاهل احدها ينهي االأخرى . ال يعني ان 
امللك وفريقه ال يعون ذلك ، هم يعون ذلك جدا ، اال انهم 
يظنون ان القوة واملال ، رمبا.. رمبا تكون معيارا اقوى من 
عليهم  ذلك  تاأكيد  ميكنني  ال   ، واملجتمع  ال�شيا�شة  �شلعي 
.. اإال ان هناك �شيء رمبا ، رمبا اإيجابي ، تاأ�شي�س جممع 
 ، الرابعة  حلتها  يف  اململكة  ان  اإ�شارة   ، النبوي  احلديث 
�شتتخذ من املدنية طابعها ، ارجو ان نعي ان ال م�شكلة يف 
احلديث النبوي ، ان وعينا انه حديث و ال قدا�شة حلديث 
، ا�شكاليتنا يف تقدي�س املوروث الذي ي�شملها كتب احلديث 
، اإن مل يكن الوعي اليوم قد و�شل ان امل�شلمني لديهم كتاب 
للحديث  �شلمان   بن  جممع   هل   . مقد�س  فهم  ال  مقد�س 
له  ، ويف هذا فاحلديث  اأم جمرد حديث  بداية   ، النبوي 

بقية .
دعوين اعود ملاذا  اندفعت اململكة  اندفاعا اىل احلروب اأم 
اأنها جرت جرا ؟  ابرز تلك احلروب ،  حرب اليمن ، التي 
�شعيدة  لي�شت  بالتاأكيد   هي   ، لال�شتنزاف  اململكة  جرت 
بحجم 6 مليارات دوالر امريكي �شهري نزيف حرب اليمن 
، 6 مليارات كانت �شتغري �شورة اليمن يف �شنة ، فتحولت اىل 

نزيف ميني يف �شلع اململكة ، هذه احلرب ، ك�شفت الكثري، 
مفكري  عقول  يف  النظر  يفيدنا  رمبا   . الكثري  واخفت 
اململكة والقريبني من �شناع القرار ، لننظر اىل ابرز �شيء 
قيل ، نقاط اأوردها  اللواء ال�شعودي املتقاعد الدكتور اأنور 
 COUNCIL( ع�شقي  يف لقاء �شهري منت�شف 2015 يف
العالقات  جمل�س    -  FOREIGN RELATION
– وا�شنطن (  و الورقة التي قدمها هي )روؤى  اخلارجية 
احلديث   افتتح  حيث   ) واإ�شرائيل  ال�شعودية  اململكة  من 
تعريفا عن موؤ�ش�شته )مركز ال�شرق االأو�شط للدرا�شات ( 
، وعملها اال�شرتاتيجية والفكري  يف خدمة القطاع االأول 
)احلكومي ( والثالث ) التنموي ( ، ما يهمنا يف اللقاء هي 

النقاط التالية :
والتي   ... اململكة  فيها  تنطلق  والتي  االنطالق  · مرحلة 
اخلليج... وحماية  اليمن  من  وبداأت  التحالف  �شكلت 
العهد  ...هذا  االأو�شط  ال�شرق  يف  االأو�شاع  وتهدئة 
من  مزيد  اىل  اململكة  تتحول  حيث   . �شلمان  امللك  عهد 
واإعادة   .. االإ�شالمية  املرتكزات  ذات  الدميقراطية 
االأيام  يف  اأمريكا  تكون  لن   ... وتقويتها  التحالفات 
تنازعها  ف�شوف  العامل  يف  االأوىل  الدولة  هي  القادمة 
ال�شني مب�شروعها اال�شرتاتيجية طريق احلرير .... فهم 
ملمار�شة  واالقت�شاد  الثقافة  على   ) ال�شني  )اأي  يعتمدون 

النفوذ .
دول  �شيلزم  اخلايل  الربع  يف  واعد  نفطي  حقل         ·
وحماية   ، حلمايته  تتحد  اأن  على  واليمن  التعاون 
على  يكون  ان  ينبغي  االحتاد  وهذا   ، مكت�شباتها 
ومنحها  اأمريكا  وحد  الذي  االأمريكي  الد�شتور  �شاكلة 

الدميقراطية ...
·       حقل اوجادين الواعد  .. �شيوحد القرن االفريقي 
اجلزيرة  بني  ج�شر  بناء  يتم  و�شوف   ، اثيوبيا  برئا�شة 
اليمن  ويف  جيبوتي  يف  النور  مدينتي  بني   ، وافريقيا 

ولهذا يجب :
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. وامريكية  عربية  مبباركة  عربية  قوة  ان�شاء       .5

بثوابت  الدميقراطية  قواعد  اإر�شاء  يف  ال�شرعة      .6
اإ�شالمية يف العامل العربي .

الكربى  كرد�شتان  اإيجاد  على  نعمل  اأن  يجب      .7
من  يخفف  اأن  ذلك  �شاأن  من  الأن  ال�شلمية  بالطرق 
و�شتقتطع  والعراقية،  واالإيرانية  الرتكية  »املطامع« 
تركيا  وثلث  اإيران  ثلث  من  كل  الكربى  كرد�شتان  دولة 
ان  اال  و�شعت  اخلطة  ان  بو�شوح  برز   ( العراق.  وثلث 
التحالف الثالثي والتحرك ال�شريع بني تركيا ، العراق ، 

ايران ، احبط الفكرة (
ان  البد  انه  اإال   ، عندي  من  اإ�شافات  هو  القو�شني  بني  ما 
روؤيته  عن  تعبري  هو  ع�شقي  الدكتور  يقوله  ما  ان  نوؤكد 
�شوت  ع�شقي  الدكتور  ان  اإال   ، للمملكة  ملزم  غري  وراأيه 
اململكة البارز اليوم يف التوجه نحو التطبيع مع اإ�شرائيل  
،لذا ... هناك احداث توؤكد ان حديثه لي�س راأيا �شخ�شيا 
فعال  وا�شالمية  عربية  قوة  لتكوين  الدعوة  ابرزها    ،
الرئي�س  بح�شور  كبرية  احتفالية  يف   ، اأمريكية  مبباركة 
ان  انطباعا  يعطي   ، الريا�س  قلب  يف  ترامب  االأ�شفر  
كلمات اللواء مل تكن هذرا من راأ�س الرجل ، حر�س اململكة 
على منطقة الربع اخلايل والتمدد فيها ،والعمل بجد نحو 
اطالق م�شروع قناة �شلمان العابر يف تلك املنطقة حتديدا 
واىل  واالمارات  اململكة  بني  احلاد  اخلالف  اآخر  و�شيء   ،
حقول  �شمن  يقع  الذي  ال�شيبة  حقل  حول   2009 العام 
تقبله  اأو�شع  اتفاق  هناك  ان  ي�شي   ، االأهم  اخلايل  الربع 
االمارات لتن�س اليوم ذلك احلقل ، فحقل ال�شيبة والذي 
هو جزء �شغري من حقل الربع اخلايل ، فامل�شاحة االعمق 
ح�شرموت  كربى  حمافظات  �شامال   ، اليمن  يف  واالهم 
وال�شعودية  ايران  بني  حلرب  ان  يبدو   . واجلوف  وماأرب 
باردة  حروب   ، اقت�شادية   و�شيطرة  م�شالح  حروب  هي 
 ، مل�شاحلها  الدول  ت�شعى  ان  اأمر طبيعي   ، الرثوة  ، حل�شد 
ان يكون احلمقى   ) ، ويجلب اجللطة  ) ي�شدم  ما  انه  اال 
يعبثون   ، يجهلون  او  يعلمون   ، اأوطان  قادة  ن�شميهم  ممن 
�شهرية  .. هناك عبارة  كاذبة  ب�شعوبهم من اجل حروب 
جدا جلون لوك اأبو الليربالية االمريكية ، مربرا ما �شنعه 

فاحتوا اأمريكا بالهنود احلمر :
 ، ل�شنوات  تتعفن  وتركوها  ار�شهم  اهملوا  احلمر  )الهنود 
انه دليل على عدم عقالنيتهم يف هدر املوارد ، .. وهم ال 

ميلكون هيكلة لل�شلطة كدولة او امة ...(
األي�س هذا اليوم هو حال ميني بارز ، حيث �شارت دويالت 
يف دولة  ،دعني اأوؤكد ،  هذه العبارة �شتتكرر ، يف كل حترك 
من القوي ، جتاه ال�شعيف ، فقط الن ال�شعيف ينام على 
فقط  الأنه   ، القاذورات  ياأكلون  وعياله   ، الذهب  منجم 
عليه  جال�س  اللي  بالكر�شي  )مب�شوط   ، اأحمق   ، جاهل 
يجرين  ان  ميكن    ) له  ت�شكب  اللي  الدوالرات  و�شويت   ،
احلديث للكثري من االطالة ، دعني اق�س ق�شة تلخ�س ما 

اود قوله :
ا�شتورد تاجر من التجار ،  طالء اأظافر جديد ، خفيف ، 
رخي�س ، بالتاأكيد لي�س  ذو جودة يف الهاوية ، ال يثبت على 
االظافر ، يزال باأب�شط حركة.  ك�شد �شوقه ، وكاد يخ�شر 
اأمواله ، ذات يوم وهو يف اأزمته مهموم ، فتح االنرتنت ، ويف 
، فاإذا عبارة مذهلة كتب ان قائلها  الفي�س يقلب االخبار 
ابن ر�شد ، هو ال يعرف ابن ر�شد، لعله �شديق يف ذلك املوقع  
التي  لتجارته  احلل  حوت  العبارة  اأن  االمر  يف  همه  ما   ،

بارت ، العبارة فيها :
) اإذا اأردت اأن تتحكم يف جاهل فعليك اأن تغلف كل باطل 

بغالف ديني ( ،
 تب�شم كما مل يتب�شم ، �شحك كما مل ي�شحك قبال ، وقام 
وطبع   ، مطلبا  منه  وطلب   ، عامله  وا�شتدعى  مقامه  من 

من�شورا ، ويف اول �شفحة من �شحيفة يومية نزل اإعالن :
طالء �شرعي يتم اإزالته بكل �شهولة عند الو�شوء ... اإننا 

يف خدمة امللتزمات ...
الطالء  ذلك  على  الطلب  وانهال   ، باخلرب  الن�شاء  فرحت 
10 ا�شعاف �شعره االأول ، وفاق  )احلالل( ، وربح تاجرنا 
على  كتب  جتاري  مبنى  اكرب  اأ�ش�س  بل   ، املتوقع  ربحه 
رِبْ َفاإَِنّ  ِق َوَي�شْ ُه َمْن َيَتّ مدخله املبارك ، قوله تعاىل :  )اإَِنّ

يُع اأَْجَر امْلُْح�ِشِننَي ( ... َ ال ُي�شِ اهلَلّ
رمبا فهمتم اأو ال ، اإال انه ال حول وال قوة اال باهلل .

  ا�شرائيل
يقول اليهود ان لهم حق يف االأر�س ، وانا اثق بذلك جدا 
فلي�شت  لنا،  فاالأر�س  وبالتايل   ، يهود  ا�شالفنا  كان  فقد 
 ، يثقون  بذلك  وهم  دين  بل   ، قومية  او  عرقا  اليهودية 
وا�شالفنا  الأ�شالفنا  االأر�س   ، ح�شمت  فامل�شكلة  وبالتايل 
يهود او م�شيحيون او م�شركون او بال دين  . ال يهم ما يهم 
اننا �شنقبل اأنهم من تلك االأر�س ، فهل يقبلون ان االأر�س 
ال�شادات  ،قبلنا كما نقل عن  نتعاي�س  لنا . هل يقبلون ان 
وال   ، ربعه  يف  ن�شاركهم  ان  فلنقبل   ، املحل  نهبوا  )اإنهم   :
اإ�شرائيل  مع  م�شكلتنا  لي�شت  باخت�شار    ) ال�شارع  يف  نظل 
ان نقبلها بل م�شكلتنا ان تقبلنا هي ، اما ان كانت الق�شية 
اثبات حق ون�شب ومرياث ، فعليهم ان يبحثوا لنا عن قرب 
النبي يعقوب بن اإ�شحاق ، وليتم فح�س DNA  ، لنعرف 
او   ، معا  نتعاي�س   ، معا  نكون  ان  اإما   ، انباء يعقوب  من هم 
خمتومة  اال�شلية  والو�شية   ، الن�شب  باأثبات  لنا  فلياأتوا 

بختم يعقوب ، اإن وجدت . او بالها  هبل_تامي .  
 املا�شي

التنغم والدندنة عن املا�شي ، وال�شعي للعودة اىل املا�شي 
، انه ي�شري بهم اىل  ، هي وهم ي�شنعها من يوهم اجلمهور 
املا�شي عربة وعظة  نعي  ان  ، علينا  ، واحل�شارة  االجماد 
، در�س وقيمة ، بذورها املغرو�شة هي نتاج اليوم ، للما�شي 
اليه  وال�شعي  للما�شي  العودة   ، اإيجابياته  و  �شلبياته 
– زومبي ( ، ال ميكن لهم  امنا هو �شناعة ) موتى احياء 
�شناعة امل�شتقبل ، اللحظة احلا�شرة ، هي احلقيقة ، هي 
امل�شار الذي من خالله ميكن التغيري ، هي االأ�شا�س للبناء ، 
باال�شتفادة من درو�س املا�شي ، اما الرجاء والتغني بالزمن 
 ، نقبله   ، مبكى  ،حائط  اآثار   ، ،مو�شيقى  فن  فهو   ، اجلميل 
نحبه ، اإال انه ويجب اال نعي�س فيه . كما قلت قادة اليوم 
 ، �شور  بعدة  يتكرر  ما  وهذا   ، االحياء  للموتى  يوؤ�ش�شون 
با�شم الوالية او اخلالفة او احل�شارة ، هذا الكالم الذي 
يتغنى باأحزانه ، �شعاة ال�شلطة ، من خالل خداع اجلماهري 
، وهم ، �شراب ، ا�شتفادوا منه بعد ان اأ�شاب النا�س العط�س ، 
بفعل غباء ال�شا�شة وقيادات الدولة ، فا�شبح امللجاأ الفرار 
اىل االحالم ، اىل الوهم ، ينظرون اليه بحثا عن ال�شراب 
، اال  ، �شيندمون  انه �شراب  ، وبعدما ي�شلونه �شيظهر لهم 
انه حني ال ينفع الندم، ويعاد الغناء من جديد ،  اأغنية 
م�شتغلني   ، ال�شلطة  باحثي  من  الكثري  يغنيها  التي  الوهم 
اأقول    . العفن  اآكلي  و االغبياء   ، املر�س   ، الفقر   ، اجلهل 
: هرمنا من هذا ،  نحن نبحث عن  قادة حياة ، ال  قادة 
موت ، اأ�شالفنا كانوا من كانوا ، وثنيون ام اقيال ، عرب ام 
اعاجم ، متدينون  ام  بال دين ،رفعوا راية احلق ام الباطل 
،بن�شب او من غري ن�شب ،  لقد افلوا ،و�شاروا برتول االأر�س 
االحياء  ي�شتوعب  وطن   ، وطن  بناء  نريد  اليوم  نحن    ،
، فهم  اأما االأموات مهما �شنعوا   ، ويحفظ حقوق االجيال 
، وح�شابهم وح�شابنا على اهلل  الذين نفخر بهم  ا�شالفنا 

رب العاملني  .
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خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع االوطان ول�شنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

م�����ب�����ارك اح������م������د   / وي  وي  ك�����م�����ا  ن������ان������ا   .. ب�����������ادي  ح�����������ادي 

 القاهرة – حممود القيعي:
يف جنازة �شعبية مهيبة، ودع االآالف 
الفنانة  امل�شريني  جماهري  من 
ال�شالة  متت  حيث  �شادية،  الراحلة 
ال�شيدة  م�شجد  من  الظهر  بعد  عليها 
الذي  القدمية  م�شر  بحي  نفي�شة 
– على  – مبا رحبت  �شاقت جنباته 
نحو  الظهر  �شالة  اأخرت  امل�شلني. 
ال�شديد  ب�شع دقائق نظرا لالزدحام 
يف جنبات امل�شجد الذي �شهد تواجدا 
من  كبري  عدد  حيث  مكثفا،  اأمنيا 
على  ال�شالة  تنظيم  على  اللواءات 
بها  الذهاب  وحتى  الراحلة  الفنانة 
اىل مثواها االأخري يف مقابر االأ�شرة.
خارج  وقفن  الالئي  الن�شوة  ردد 
“ال  نداء  الظهر  �شالة  قبل  امل�شجد 

اإله اإال اهلل”.
اجلنازة  �شالة  ح�شور  على  حر�س 
عدد من الفنانني املقربني من الفنانة 
�شاهني”دخلت  اإلهام  منهم:  �شادية 
ورجاء  ال�شعر”،  عارية  امل�شجد 
العزيز،  عبد  ودالل  اجلداوي، 
وعفاف �شعيب، �شمري �شربي، واأ�شرف 

زكي نقيب املهن التمثيلية.
وزير  احل�شور  على  حر�س  كما 

الثقافة حلمي النمنم.
مطاردة عفاف �شعيب والفي�شاوي

الفنانة  على  ال�شالة  انتهاء  بعد   
اأخر،  جنازات  وخم�س  �شادية 
من  “الع�شرات”  كبري  عدد  الحق 
�شعيب  عفاف  الفنانة  اجلماهري 
هواتفهم  بكامريات  بت�شويرها  وقام 
الفنانة  من  ي�شدر  ومل  املحمولة، 
مما  �شجر  اأو  �شيق  اأي  �شعيب  عفاف 

يحدث، واإمنا وقفت و�شربت عليهم.
فاروق  الفنان  من  حدث  نف�شه  االأمر 
اللحية”،  طويل  “بدا  الفي�شاوي 
من  كبري  عدد  حوله  التف  حيث 
كبرية  م�شافة  وراءه  وم�شوا  معجبيه 

حتى ا�شتقل �شيارته.
يا�شمني اخليام

امل�شجد  جنبات  يف  ظهرت  وقد 
ارتدت  وقد  اخليام  يا�شمني  الفنانة 
الثياب االأبي�س على عك�س املعتاد يف 

منا�شبات العزاء.
كبري  عدد  غياب  اجلنازة  يف  الالفت 
يحر�س  ومل  والفنانني،  الفنانات  من 

على احل�شور اإال عدد قليل.
من الذي ال يحب �شادية؟

عدد  اآراء  ا�شتطلعت  اليوم”  “راأي   
قال  حيث  اجلنازة،  يف  امل�شاركني  من 
كبري  �شادية  تاريخ  اإن  ال�شيخ  ح�شام 

وتعد قامة كبرية .

ي�شتمع  مل  منا  ال�شيخ:من  وت�شاءل 
اىل �شادية ؟ وم ن منا من مل يحبها؟

�شادية  باإح�شا�س  ال�شيخ  واأ�شاد 
يعو�س،  لن  �شوتها  اأن  موؤكدا  العايل، 

وا�شفا اإياها بـ “الهرم الرابع".
حمبي  اأحد  عادل  اأحمد  وقال   
�شادية  اأحبوا  امل�شريني  اإن  �شادية 
وارتدائها  الفن  اعتزالها  بعد  اأكرث 
يذكر  ال  اأنه  اىل  م�شريا  احلجاب، 
املحمدية،  الليلة  يف  �شادية  م�شاركة 
ال�شيما قولها “خد باإيدي” خماطبة 

اهلل عز وجل.
يذكر  يزال  ال  اأنه  عادل  واأ�شاف 
“االإذاعة  جملة  “مان�شيت”  اأن 
التايل  اليوم  يف  كان  والتليفزيون” 

كان. �شادية؟” وقد  تعتزل  “هل 
الرحمة  طالبا  حديثه  عادل  واأنهى 

واملغفرة ل�شادية.
حزنهن  عن  عربوا  الن�شوة  من  عدد 
العميق على رحيل �شادية، وت�شاءلت 
حتى  دفنها  �شيتم  اأين  اإحداهن: 

اأذهب معها اىل مقربتها؟!
حمبوبة،  كانت  “�شادية  واأردفت: 
وجنازتها اليوم ت�شبه جنازة الراحل 

اأحمد زكي”.

 ح�سود �سعبية هائلة تودع “�سادية” اإىل مثواها الأخري وغياب لفت للفنانني

حممد  امل�شري  الفنان  ن�شر  القاهرة- 
الراحلة  بزوجته  جتمعه  �شورة  �شبحي 
م�شحوبة  الـ45  زواجهما  ذكرى  يف  نيفني 

بر�شالة موؤثرة.
التي  ال�شورة  على  تعليقًا  �شبحي  وكتب 
على  له  الر�شمية  ال�شفحة  يف  ن�شرها 
“في�شبوك”:  االجتماعي  التوا�شل  موقع 
“حبيبتي نيفني زوجتي واأمي وابنتي، عيد 
جوازنا  عيد  نوفمرب   ١٣ اقرتب  جوازنا 
اأن  بعد  بطريقتي  به  �شاأحتفل  اأنا  الـ٤٥، 

ذهبتي”.
واأكمل حممد �شبحي ر�شالته قائاًل: “ولكن 
اأبنائك واأحفادك  اأراِك يف  اأنِت معي دائمًا 
خري ما قدمتي يل، اأراِك يف كل مكان ولكن 
افتتاح  يف  االأول  ال�شف  يف  اأ�شاهدك  مل 
امل�شرح وهذا ما ك�شرين واأظلم جزءًا كبريًا 

داخلي”.
مدى  عن  �شبحي  حممد  الفنان  وعرّب 
وبني  بينه  املتبادل  واحلب  عالقتهما  قوة 
اأنتظر  “حبيبتي  قائاًل:  الراحلة  زوجته 
اإيه  عايزة  اأقولك  ملا  ردك  وعارف  لقاءك، 
�شغلك  يف  خليك  �شبحي  حتقويل:  هدية؟ 

ده هديتي، بحبك”.
من  الكثري  لدى  مرتبطًا  �شبحي  ويظل 
م�شل�شل  يف  ُين�شى  ال  الذي  بدوره  معجبيه 
والذي  االجتماعي،  وني�س"  “يوميات 
االأ�شر  تواجه  اجتماعية  ق�شايا  يناق�س 

بطريقة كوميدية تن�شر العرب والن�شائح.
حممد  الفنان  زوجة  رامز  نيفني  وتوفيت 
�شراع  بعد   ،2016 دي�شمرب   6 يف  �شبحي 

طويل مع املر�س.
ي�شتخدم  التي  االأوىل  املرة  هذه  تعد  وال 
فيها �شبحي الكلمات يف التعبري عن ع�شقه 
كتابة  على  دائمًا  حر�س  التي  لزوجته 
لذكريات  منا�شبة  اأي  يف  لها  الر�شائل 

جتمعهما.

ع����ام����ا/  /62 ب������ني   م�������س���رت 
���س��ي�����س��ب��ح اأب�����ا ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة

لو�س اجنلي�س  )د ب اأ(- من املقرر اأن ي�شبح املمثل روان اتكين�شون 62/ 
بعد  الثالثة  للمرة  بني” اأبا  ” م�شرت  �شخ�شية  باأداء  ي�شتهر  الذي  عاما/ 

االإعالن عن نباأ حمل �شديقته / 33 عاما.
روان  �شديقة  فورد،  لويز  اأن  الربيطانية   ” ميل  “ديلي  �شحيفة  وذكرت 

حامل يف طفلهما االأول.
23 عاما/ وابنة تدعى  اأن اتكين�شون لديه ابن يدعى بني /  اإىل  وي�شار 

ليلي/ 21 عاما/ من زواجه ال�شابق.
وقال م�شدر مقرب من روان ولويز هما �شعداء للغاية بنباأ حمل لويز .

عاما/   55 �شونيرتا/  ال�شابقة  املكياج  خبرية  زوجته  و  روان  اأن  ويذكر 
انف�شال بعد زواج دوام 24 عاما عام 2014 بعدما وردت اأنباء حول وجود 

عالقة بني روان و�شيدة اأخرى.
وبعد ذلك مت االإعالن عن اأن هذه ال�شيدة هى لويز، التي التقى بها روان 

اأثناء تاأدية م�شرحية عام .2013

ويل�سون ريبل  ال�سرتالية   املمثلة 
لتحر�س جن�سي اإنها كانت �سحية  تقول 

وا�شنطن  )د ب اأ( – قالت املمثلة اال�شرتالية ريبل ويل�شون اأنها تعر�شت 
اأي�شا حلاالت من التحر�س اجلن�شي يف هوليوود، ولكنها مل تذهب اإىل حد 

ت�شمية اجلناة.
يف  اخلارج،  يف  موؤخرا  �شينمائيا  عمال  ت�شور  كانت  التي  ويل�شون،  وقالت 
�شل�شلة من الت�شريحات على تويرت اأنه “من ال�شعب �شماع كل هذه الق�ش�س 
ت�شف  اأن  قبل  هوليوود”،  يف  واالعتداء  اجلن�شي  بالتحر�س  املتعلقة 

حادثني تعر�شت لهما �شخ�شيا.
عن  تك�شف  مل  �شينمائي  “جنم”  فيها  تورط  االأوىل  احلادثة  اإن  وقالت 

ا�شمه.
�شابق  اأخرى، يف وقت  37 عاما حادثة  العمر  من  البالغة  املمثلة  ووثقت 

من حياتها املهنية، تنطوي على لقاء يف “غرفة فندق” مع خمرج كبري.
وقالت: “مل يحدث اأي �شيء ج�شدي الأن زوجة الرجل ات�شلت به هاتفيا 

وبداأت ت�شيئ اإليه لقيامه بالنوم مع املمثالت”.

زواجهما عيد  يف  ال��راح��ل��ة  لزوجته  م��وؤث��رة  ر�سالة  يكتب  �سبحي  حممد 
حادي بادي

نانا كما وي وي !
عندما غرد �شبعها ال�شادي فان�شد

عاد  ما  عك�شها  ع�شق  ان�شودة  كل 
يوؤخذ

�شبعنا غنى للبوة
ع�شقها املا�شي تلبد

يف غيوم امطرت
دم ا�شبال االأ�شود

حيث يلعق �شبعنا يهوي ب�شوته
ين�شد

يا لبوتي انت يل او ال احد
ان اأردتي موتة
اأو اردتي قتلة

اخليارات كثرية
اال ان ترف�شي عر�شي

وهذا ق�شمي فوق احل�شرية
�شاح خنزير من الرب البعيد

ال تخايف يا امرية
واقبلي عر�شي عليك واتركي هذا

هذا من يعي�س يف اخلفاء

و�شاأق�شم  بكل اأنواع القذارة
اق�شم

انني قاتله يف حلظة
 ان قبلت عر�شي اليوم

و �شرتي امتي
مر عمري خا�شعا

واليوم يخ�شع
كل �شكان الرباري
 الأبناء احلظرية

�شكتت لبوتنا ناظرة حولها
 الدم يزفها

ب�شرى جرمية
من حولها اوغادها

ميتة ..

ميتة ..
ال خيارات كثرية

فلتمت ب�شمت مثلهم
 مثل اموات كثرية

ال جديد يف احلظرية
ميمي كما ويوا !



القاهرة ) د ب اأ( – اأعلنت ال�شفارة ال�شعودية بالقاهرة عن بدء 
االأ�شبع  )ب�شمة  احليوية  اخل�شائ�س  ت�شجيل  منظومة  تطبيق 
و�شورة الوجه( على جميع املتقدمني للح�شول على تاأ�شريات احلج 

والعمرة بدءًا من 19 ت�شرين ثان /نوفمرب اجلاري .
ودعت ال�شفارة ، يف بيان �شحفي اليوم االأحد ، طالب التاأ�شرية اإىل 
التوجه ملراكز خدمات التاأ�شريات، واخل�شائ�س احليوية، التابعة 
ل�شركة “ت�شهيل/ VFS” ل�شداد الر�شوم املقدرة بنحو 5ر4 دوالر 
مرتبطة  الب�شمة  تكون  بحيث  املحلية(،  العملة  من  يعادله  )مبا 
برقم جواز ال�شفر فقط، وذلك الإعطاء الراغبني باحل�شول على 

التاأ�شرية مت�شع من الوقت لت�شجيل الب�شمة احليوية.
وح�شب ال�شفارة ، �شيتم اإعفاء كل من هم دون الثانية ع�شر ومن 
الدبلوما�شية  ال�شفر  جوازات  وَحَمَلّة  عاما  ال�شبعني  يتجاوزون 

واخلا�شة ، من �شرط ت�شجيل ب�شمة االإ�شبع و�شورة الوجه.
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بريوت :
اللبنانية  االعالمية  اكدت 
الربامج  مقدمة  يعقوبيان  بوال 
قناة  يف  االخبار  ون�شرات 
اىل  طريقها  يف  “امل�شتقبل” انها 
مع  مقابلة  الجراء  الريا�س 
رئي�س  احلريري،  �شعد  ال�شيد 

وزراء لبنان امل�شتقيل.
على  يعقوبيان  الزميلة  وقالت 
مل  انه  “التويرت”  على  ح�شابها 
فريق  لتجهيز  الوقت  لديها  يكن 
لت�شوير  اللبنانيني  الفنيني  من 
ولهذه  واخراجها،  املقابلة 
ال�شعودية  من  بفريق  �شت�شتعني 

الوقت”. ل�شيف  “نظرا 
يعقوبيان  الزميلة  وتعر�شت 
هذه  على  قا�شية  ردود  اىل 

حيادية  يف  �شككت  “التغريدة” 
املقابلة ومهنيتها من قبل العديد 

وال�شحافيات  ال�شحافيني  من 
غياب  ان  واعتربوا  لبنان،  يف 
رغبة  يعك�س  لبناين  فني  طاقم 
التحكم  يف  ال�شعودية  ال�شلطات 
ال�شيد  واقوال  املقابلة،  بظروف 
ت�شريبات  اأي  ومنع  احلريري، 

لل�شحافة اللبنانية.
قناة  من  �شحافية  وعلقت 
فريق  كان  “اذا  بقولها  “املنار” 
فريق  فان  جاهز  غري  امل�شتقبل 
املطار  اىل  للذهاب  م�شتعد  املنار 

يف دقائق”!

بريوت- :
ال�شعودي  الدولة  وزير  �شّكك 
ال�شبهان  ثامر  اخلليج  ل�شوؤون 
الق�شرية  التدوينات  موقع  عرب 
البع�س  حمّبة  يف  “تويرت” 
وعّلق  احلريري،  �شعد  للرئي�س 
“كل هذا احلب  بتغريدة قائاًل: 
وقتلتم  اأباه،  قتلتم  والع�شق، 
�شلمّية  حياٍة  يف  اللبنانيني  اأمل 

وُمعتدلة”.
اجلدل  ال�شبهان  وو�شف 
احلريري،  م�شري  حول  الدائر 
بالريا�س،  املُريبة  وا�شتقالته 
جّدًا،  املُ�شحكة  باملُزايدات 
اأن هناك  ُموؤّكدًا بذات التغريدة 

احلريري  اأي  قتله  ُيحاول  من 
�شيا�شّيًا وج�شدّيًا.

تغريدته،  ختام  يف  ال�شبهان 
الذين  هوؤالء  من  ا�شتغرب 

ُيغّردون مع ما و�شفها باملُزايدات، 
ال�شخ�س  �شيك�شف  باأنه  ووعد 
وُيحّر�س  اللبنانيني،  باع  الذي 

على بالده االآن.
من  احلريري  ا�شتقالة  وبعد 
والتي  ال�شعودّية،  العا�شمة 
مّتت  اأنها  على  اجلميع  اأجمع 
واخلوف،  والتهديد  باالإرغام، 
على  جميعًا  اللبنانيون  توّحد 
رئي�س احلكومة،  ا�شتعادة  مطلب 
كما  احلقيقي،  م�شريه  ومعرفة 
مي�شيل  اجلمهورّية  رئي�س  دعا 
ل�شعد  داعمة  تظاهرة  اإىل  عون 

احلريري.

عمان  :
النواب  جمل�س  يف  النائب  وّجه 
ال�شياب،  ح�شني  االأردين 
يف  ال�شعودي  ال�شفري  اإىل  �ُشوؤااًل 
العا�شمة عّمان، االأمري خالد بن 
كاد  �شعود،  اآل  تركي  بن  في�شل 
بني  دبلوما�شّيٍة  باأزمٍة  يت�شّبب 

اململكتني االأردنّية وال�شعودّية.
وّجه  اأنه  ال�شياب،  النائب  واأّكد 
َو�شفه  ال�شعودي،  لل�شفري  �ُشوؤااًل 
حفل  هام�س  على  العادي،  بـ 

مركز  اإن�شاء  م�شروع  افتتاح 
م�شت�شفى  يف  باالأ�شعة  العالج 
اجلامعي  عبداهلل  املوؤ�ش�س  امللك 
�شعودّيٍة  ومبنحٍة  اإربد،  مبدينة 
وَو�شف  املا�شي،  اخلمي�س  كاملٍة 

ال�شياب �ُشوؤاله  بـ”العادي”.
اإربد  مدينة  عن  النائب  وقال 
هو:  ال�شوؤال  اإن  االأردن:  �شمايل 
“ماذا يجري يف اململكة العربّية 
“�شجن  من  ال�شقيقة  ال�شعودّية 
ورجال  والوزراء  “لالأُمراء 

االأمر  االأمري؟  �شمو  يا  اأعمال 
اأزعج ال�شفري االأمري، حيث  الذي 
طلب املغادرة، ولكن قام عدد من  
بثنيه  احل�شور  والنواب  الوزراء 
“مل  لالأمري:  قلت  عودته  وبعد 
واإّننا  لل�شعودّية،  االإ�شاءة  اأق�شد 
وباقي  االعراق  ُنحب  كما  نحبها 

الدول العربّية…”
ال�شفري  باأن  ال�شياب  واأ�شاف 
ثم  االأمر  قبل  ال�شعودي: 
اإىل  الفًتا  ا،  هاتفيًّ معه  توا�شلت 

اأن االأُمور طبيعّية االآن.
اإن�شاء  م�شروع  افتتاح  اأن  يذكر 
يهدف  باالأ�شعة،  العالج  مركز 
االإ�شعاعي  العالج  توفري  اإىل 
حمافظات  يف  ال�شرطان  ملر�شى 
وبتمويل  االأردنّية،  ال�شمال 
ال�شندوق  خالل  من  الـ�شعـودّية 
 )12( بقيمة  للتنمية  ال�شعودي 

مليون دوالر.

كتالونيا  اإقليم  �شكان  من  االآالف  ع�شرات  خرج 
اإىل �شوارع بر�شلونة ملطالبة ال�شلطات االأ�شبانية 
املوؤيدين  والنا�شطني  ال�شيا�شيني  عن  باالإفراج 

ال�شتقالل االإقليم.
عا�شمة  بر�شلونة،  يف  املتظاهرون  وجتمع 
“نحن  عليها  كتبوا  كبرية  الفتة  خلف  االإقليم، 
�شور  عليها  الفتات  حملوا  كما  جمهورية” 

املعتقلني ال�شيا�شيني الع�شرة.
ب�شجن  قرارا  اأ�شبانية  حماكم  واأ�شدرت 
حكومة  يف  وزراء  ثمانية  بينهم  ومن  امل�شوؤولني 
ب�شبب  بتهم  معهم  التحقيق  ويجري  االإقليم، 

التمرد املزعوم واإثارة الفتنة.
ويف حتدي للحكومة املركزية يف مدريد  وح�شب 
موؤيد  حزب  اأعلن  �شي  بي  لبي  مف�شل  تقرير 
اإىل  امل�شجونني  من  عدد  �شم  عن  لال�شتقالل 
التي  املبكرة  االنتخابات  يف  مر�شحيه  قائمة 
�شمت  كما  املقبل،  ال�شهر  مدريد،  عنها  اأعلنت 

القائمة وزراء �شابقني موجودين يف اخلارج.
االإفراج  من  واحد  يوم  بعد  املظاهرات  وجاءت 
مدريد  عزلتها  التي  كتالونيا،  برملان  رئي�س  عن 
األف   150 كفالة  دفع  بعد  وذلك  من�شبها،  من 

يورو.
رافعني  الربملان  مبنى  بجوار  االآالف  وجتمع 

اأعالم اال�شتقالل مرددين �شعار “حرية”.

خماوف  كتالونيا  يف  ال�شيا�شية  االأزمة  واأثارت 
حاليا  يتعامل  الذي  االأوروبي،  االحتاد  داخل 
مع ق�شية خروج بريطانيا من االحتاد ف�شال عن 
عدم اليقني حول م�شتقبل االقليم الذي ي�شكنه 

�شخ�س. مليون   7.5
ونقلت حوايل 2400 �شركة مقراتها الرئي�شية 

من كتالونيا اإىل اأماكن اأخرى.
موؤيد  عمايل  الحتاد  عام  اإ�شراب  وت�شبب 

لال�شتقالل يف فو�شى عارمة باالإقليم، االأربعاء 
حديد،  و�شكة  طريقا   60 اإغالق  ومت  املا�شي، 
اإىل  املتجه  الرئي�شي  ال�شريع  الطريق  بينها  من 

فرن�شا وبقية دول االحتاد االأوروبي.
واعتقلت  االإقليم  على  حملة  مدريد  و�شنت 
�شيا�شيني وهرب البع�س اإىل اخلارج، منذ اإعالن 
اأكتوبر/   27 يف  اال�شتقالل  كتالونيا  حكومة 

ت�شرين اأول املا�شي، يف ا�شتفتاء رف�شته مدريد.
الكتالوين  الزعيم  املركزية  احلكومة  واأوقفت 
والربملان  وحكومته  بويغدميونت،  كارلي�س 
به  يتمتع  كان  الذي  الذاتي  احلكم  وعلقت 
االإقليم ودعت الإجراء انتخابات جديدة يف 21 

دي�شمرب/ كانون االأول.
مظاهرات  هناك  كان  االأخر  اجلانب  وعلى 
لال�شتقالل،  وراف�شة  االإقليم  حلكومة  مناوئة 
كوالو،  اأدا  بر�شلونة  مدينة  عمدة  فيها  �شاركت 
املوؤيدة  املظاهرات  من  �شاعات  قبل  وذلك 

لال�شتقالل.
مع  اجتماع  يف  بر�شلونة  مدينة  عمدة  وقالت 
كتالونيا(  اأثارت )حكومة  “لقد  اأع�شاء حزبها 
جانب  من  ا�شتقالل  اإعالن  ونفذت  التوترات 

واحد ال تريده الغالبية”.

احل��ري��ري م��ع  ُمقابلة  لإج���راء  ال��ري��ا���س  اإىل  يعقوبيان  املذيعة 

ال��ب�����س��م��ة ت�������س���رتط  م�������س���ر  يف  ال�������س���ع���ودي���ة   ����س���ف���ارة 
و�����س����ورة ال���وج���ه ل���ت���اأ����س���ريات ال���ع���م���رة واحل�����ج اجل���دي���دة

 ث���ام���ر ال�����س��ب��ه��ان: املُ�����زاي�����دات ح����ول م���و����س���وع احل���ري���ري
اللبنانيني ب��اع  ال���ذي  ال�سخ�س  و�َسنك�سف  جّدًا”  “ُم�سحكة 

ا” عن اعتقالت الأُمراء نائب اأردين اأغ�سب ال�سفري ال�سعودي: وّجهت “�سوؤاًل عاديًّ

امل�سجونني  ال�ستقالل  لرموز  تاأييدا  بر�سلونة  يف  �ساخبة  ومظاهرات  جمهورية”  نحن  لفتة..”   رف��ع 
النتخابية لقوائمه  واملتهمني  املوقوفني  وي�سم  مدريد  يناكف  كاتالونيا  يف  معار�س  وحزب  توقيفهم  واملطلوب 

احل���م���ل���ة ع���ل���ى ال���ف�������س���اد يف ال�������س���ع���ودي���ة ت���ث���ري ق���ل���ق احل���ل���ي���ف الم���ريك���ي
غري  احلملة  بداأت   – ب(  ف  )اأ   – الريا�س 
امل�شبوقة التي تنفذ يف ال�شعودية حتت عنوان 
بعد  وا�شنطن  “قلق”  تثري  الف�شاد  مكافحة 
اأيام من اعالن الرئي�س دونالد ترامب تاأييده 

الكامل لهذه العملية.
 200 من  اأكرث  احلملة  هذه  اطار  يف  واعتقل 
الثاين/نوفمرب  ت�شرين  من  الرابع  يف  �شخ�س 
اأمراء  ا�شتهدفت  التي  التطهري  حملة  اطار  يف 
اأعمال،  ورجال  و�شابقني  حاليني  ووزراء 
الف�شاد  ملكافحة  جلنة  ت�شكيل  بعد  ونفذت 
�شلمان  بن  حممد  االأمري  العهد  ويل  برئا�شة 

الذي يعزز �شلطاته ونفوذه.
وقالت النيابة العامة ان املوقوفني املحتجزين 
يف مكان مل ُيف�شح عنه �شيخ�شعون للمحاكمة.
ريك�س  االمريكي  اخلارجية  وزير  وقال 
غري  التوقيفات  حملة  ان  اجلمعة  تيلر�شون 

امل�شبوقة يف ال�شعودية تثري “بع�س القلق”.
و�شرح تيلر�شون على منت الطائرة يف طريقه 
“لقد حتدثت اىل وزير  اىل دانانغ يف فيتنام 
للح�شول  اجلبري  عادل  ال�شعودي  اخلارجية 
هذه  اىل  باال�شتناد  واأعتقد  تو�شيحات  على 

املحادثة ان النوايا جيدة”.
اأعتقد ان االمر يثري بع�س  “�شخ�شيا  واأ�شاف 
اال�شخا�س  هوؤالء  م�شري  يزال  ال  طاملا  القلق 

غري وا�شح”.
– البلد  ثروات  – ابتلعوا 

دونالد  االمريكي  الرئي�س  عرب  املقابل،  يف 
وقال  االجراءات،  لهذه  دعمه  عن  ترامب 
باحلملة.  كبرية”  “ثقة  لديه  ان  االثنني 
وكتب ترامب على تويرت اأن امللك �شلمان وويل 
العهد “يعرفان متاما ماذا يفعالن” وان “بع�شا 
ثروات  يبتلعون  كانوا  بق�شوة  يعاملونهم  ممن 

البلد منذ �شنوات”.
االأمريكي  الرئي�س  عن  ال�شادر  التاأييد  هذا 
للقادة ال�شعوديني الذين يوؤازرهم يف الوقوف 
يف  يقلق  امل�شرتك،  العدو  ايران،  وجه  يف 
يعدونه  الذين  واخلرباء  املراقبني  املنطقة 

جمازفة.
تبادل  حدة  ارتفعت  املا�شي  االأ�شبوع  ومنذ 
قلب  ويف  والريا�س،  طهران  بني  االتهامات 
اليمن  وكذلك  لبنان  م�شري  اجلديد  التوتر 
الغارق يف حرب طاحنة عدا عن اأن �شكان هذا 
البلد الذي يعد من االأفقر يف العامل يواجهون 

االأمم  وفق  العامل،  يف  ان�شانية  اأزمة  اأخطر 
املتحدة.

واتهمت ال�شعودية التي تقود حتالفا ع�شكريا 
منذ  وحلفائهم  ال�شيعة  احلوثيني  ملحاربة 
ايران  االأربعاء  اليمن،  يف   2015 اآذار/مار�س 
اطالق  بعد  عليها  مبا�شر”  “عدوان  ب�شن 
احلوثيني �شاروخا باجتاه مطار امللك خالد يف 

الريا�س.
الرئي�س  زار  احلرب،  طبول  تقرع  حني  ويف 
اخلمي�س  م�شاء  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي 

ال�شعودية حيث التقى ويل العهد.
– كربى  – جماعة 

واكدت الرئا�شة الفرن�شية يف بيان ان اجلانبني 
“ناق�شا مطوال اأهمية احلفاظ على اال�شتقرار 
يف املنطقة وحماربة االرهاب وب�شورة خا�شة 

العمل من اجل احالل ال�شالم”.
توليها  التي  “االهمية  على  ماكرون  و�شدد 
و�شالمة  و�شيادة  وامن  ال�شتقرار  فرن�شا 
ارا�شي لبنان” الذي اعلن رئي�س وزرائه �شعد 
احلريري ا�شتقالته ال�شبت املا�شي من الريا�س 
مع  بال�شراكة  من�شبه  توليه  من  �شنة  بعد 

حزب اهلل اللبناين املتحالف مع اإيران.
وبعد اال�شتقالة، دعت الريا�س مواطنيها اىل 
مغادرة لبنان وباملثل فعلت الكويت والبحرين 

واالمارات.
ويف ما يخ�س اليمن، قالت الرئا�شة الفرن�شية 

يثري  االن�شاين  الو�شع  ان  “اأكد  ماكرون  ان 
حل  ايجاد  لت�شهيل  م�شاعدته  وعر�س  قلقه 

لالزمة”.
وتكرر االمم املتحدة النداءات من اجل وقف 
اليمن  يف  اخلطري  االن�شاين  الو�شع  تدهور 
حيث قتل اكرث من 8650 �شخ�شا وا�شيب 58 
اأقل من  املدنيني يف  الفا بجروح غالبيتهم من 

�شنتني، وفق منظمة ال�شحة العاملية.
املتحدة  لالمم  العام  االمني  م�شاعد  وقال 
اأيام  قبل  لوكوك  مارك  االن�شانية  لل�شوؤون 
�شهدها  جماعة”  “اأكرب  �شفري  على  اليمن  ان 
العامل منذ ع�شرين �شنة يف حال االبقاء على 
تقوده  الذي  التحالف  فر�شه  الذي  احل�شار 
ومنافذه.  ومطاراته  موانئه  على  ال�شعودية 
�شحية  يذهبون  قد  “املاليني”  اأن  من  وحذر 

لهذه املجاعة.
ومت بعد اطالق ال�شاروخ على الريا�س ت�شديد 
احل�شار على اليمن علما اأنه قائم منذ اكرث من 

�شنتني.
جمل�س  عرب  االأربعاء،  مغلق  اجتماع  وخالل 
االمن الدويل عن “القلق ازاء الو�شع االن�شاين 
“كل  ابقاء  �شرورة  واكد  اليمن”،  يف  الكارثي 

املوانىء واملطارات اليمنية مفتوحة”.
ان  ال�شعودية  تقوده  الذي  التحالف  ويقول 
احل�شار موؤقت وهدفه منع و�شول اأ�شلحة اىل 

احلوثيني.

تفتح الف�ساد”  “مكافحة   ال�سعودية: 
ج��دة ���س��ي��ول  ك��ارث��ة  ق�سية  م��ل��ف��ات 

ويل  يرتاأ�شها  التي  الف�شاد  مكافحة  جلنة  توا�شل  الريا�س: 
يف  امل�شوؤولني  ا�شتهداف  �شلمان  بن  حممد  ال�شعودي  العهد 
 8 ق�شايا ف�شاد، واأعادت فتح التحقيق يف ق�شية م�شى عليها 

�شنوات.
ذكرت �شحيفة “�شبق” ال�شعودية،  اإن الدكتور عبدالرحمن 
�شعود  بن  حممد  االإمام  جامعة  وكيل  ال�شغري،  عبداهلل  بن 
واملايل  االإداري  الف�شاد  مكافحة  جلنة  تراأ�س  االإ�شالمية، 
عن  م�شوؤولني  مع  للتحقيق  وقانونية  رقابية  جهات  بح�شور 

خمالفات اإدارية واتخاذ قرارات �شارمة �شدهم.
اإىل فتح ق�شية كارثة  “املدينة” ال�شعودية  ولفتت �شحيفة 
جلنة  اإن�شاء  �شوء  يف  جديد  من  الواجهة  اإىل  جدة  �شيول 
االأمري  ال�شعودي  العهد  ويل  يرتاأ�شها  التي  الف�شاد  مكافحة 

حممد بن �شلمان.
وقالت ال�شحيفة اإن ت�شكيل جلنة مكافحة الف�شاد هو ال�شبب 
يف اإعادة فتح ق�شية الف�شاد اخلا�شة بالكارثة رغم مرور اأكرث 

من 8 �شنوات على وقوعها.

لالنتقاد يتعّر�س  اإي��راين  دي��ن   رج��ل 
“تويرت” ا����س���ت���خ���دام���ه  ب���ع���د 

البارز،  االإيراين  الدين  رجل  تعر�س   – اأ(  ب  )د  طهران- 
بعد  تويرت  ال�شتخدامه  النتقادات  خامتي،  اأحمد  اهلل  اآية 
االجتماعي  التوا�شل  ملن�شة  ال�شديدة  املعار�شة  من  �شنوات 

االإعالمية.
ووفقا لوكالة اأنباء الطلبة ااإيرانية “اإ�شنا”، قال رجل الدين 
ال�شيعي عن املوقع: “باإمكان املرء م�شاركة راأي االآخر ب�شكل 

جيد جدا هناك”.
منها،عن  االأكرب  اجلانب  ،يف  النادرة  خامتي  تغريدات  وتعرب 

وجهات نظر �شيعية وفر�شيات دينية.
وان�شم خامتي اإىل م�شتخدمي تويرت يف ت�شرين اأول/ اأكتوبر، 
وهو اأحد رجال الدين املت�شددين الذين اأعلنوا عدم �شرعية 

تويرت يف اإيران.
وكتب اأحد امل�شتخدمني االإيرانيني لتويرت قائال: “لقد و�شف 
كل م�شتخدمي تويرت باأنهم عمالء الإ�شرائيل … واالآن اأ�شبح 

منهم اأي�شا”.
يف  تويرت  ا�شتخدام  على  املفرو�س  احلظر  من  الرغم  وعلى 
كل  تقريبا  فيهم  ،مبن  االإيرانيني  ماليني  ي�شتخدم  اإيران، 
ح�شن  الرئي�س  مثل  الدولة  رجال  وكبار  االإعالم  و�شائل 

روحاين، املوقع.
خا�شة  �شبكة  خالل  من  تويرت  خدمة  ا�شتخدام  وميكن 

افرتا�شية “يف بي اإن” جمانية يف اإيران.

من مغربيات  ق��ا���س��رات  �ستة   حت��ري��ر 
يتزعمها راقية”  “دعارة  �سبكة   قب�سة 
ال�سباين باجلنوب  وروم���اين  مغاربة 

 

الرباط :
فككت ال�شرطة اال�شبانية �شبكة اجرامية تعمل يف جمال الدعارة، 
مي  كان  املغربيات  الفتيات  من  عددا  حترير  من  متكنت  حيث 
ا�شتغاللهن يف تقدمي خدمات يف جمال الدعارة للزبائن االأثرياء 

يف مناطق �شياحية باجلنوب اال�شباين.
 وذكرت م�شادر ا�شيانية اأن ال�شرطة حررت �شت قا�شرات مغربيات 
يف  للعمل  ت�شتغلهن  ال�شبكة  كانت  �شنة،  و17   16 بني  اأعمارهن 
 13 اعتقال  مت  فيما  االأثرياء،  للزبناء  الفاخر  اجلن�س  تقدمي 

�شخ�شا بينهم 12 مغريبا ومواطن واحد من جن�شية رومانية.
 وقالت امل�شادر ان الفتيات تعر�شن النتهاك حقوقهن وا�شتغاللهن 
املخدرات  ان�شانية من �شمنها اجبارهن على تناول  يف ظروف غري 

واخلمور مع الزبائن والعمل مطوال مقابل اأقل من 20 دوالر.
على  ال�شحايا  واجبار  اجلن�شي  اال�شتغالل  تهم  ال�شلطات  ووجهت   
ع�شر  الثالثة  املتهمني  احالة  اىل  م�شرية  للموقوفني،  االجها�س، 

على االدعاء العام.
 الفتيات اللواتي كانت ال�شبكة تعمل على ا�شتقطابهن، كن يجربن 
على العمل كموظفات مبيعات يف متاجر يف مدينة مور�شيا )جنوب( 
اخلدمة  �شعر  على  التفاهم  ليتم  باالختيار  الزبون  يقوم  حيث 

اجلن�شية وحتديد املوعد يف احدى ال�شقق الراقية باملدينة.
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