
www.ghorbanews.com          أ�سبوعية - �ساملة - حرة - م�ستقلة�FRIDAY , OCTOBER 20 . 2017   / Vol . 6 - Issue 269

ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد
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2018 المريكا  الع�شوائية 

تزايد يف  واثرها  الدولية   والقواعد  االه��داف  عن  االع��ام  و�شائل   انحراف 
العنا�شر االرهابية وانعكا�شاتها على امن وا�شتقرار اخلليج وطريق التجارة العاملية
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خمت�سر مفيد

من  املرّوعة  الإ�صابات  �صحايا  �صور  تفتاأ  ل 
يف  تطاردين  ماثلة  حّية  والأطفال  البالغني 

اأحالمي...
اأخذنا يف العتبار كمية الطاقة التي  اإذا ما 
تنتج عن انفجار القنابل والألغام والر�صا�ص، 
حتدثه  الذي  ال�صرر  حجم  تخيل  لأمكننا 
هذا  مع  التعامل  ويتطلب  الب�صري.  باجل�صم 
توفره  ل  خا�ص  طبية  خربة  جمال  ال�صرر 
الدرا�صة يف معظم كليات الطب. وُيعرف هذا 
»رعاية  اأو  احلرب«  »جراحة  با�صم  املجال 

اإ�صابات احلرب«.
يف  امل�صلحة  للنزاعات  احلادة  الزيادة  ومع 
املنطقة، يواجه الأطباء واملمر�صون ال�صباب 
اجلدد ب�صكل متزايد اإ�صابات متعلقة باحلرب 
يف مرحلة مبكرة من م�صريتهم املهنية. فنجد 
يف  يعمل  الثالثني  يتجاوز  ل  طبيًبا  مثاًل 
عاي�ص  اليمن  او  غزة  يف  رئي�صي  م�صت�صفى 
بالفعل حالت تدفق كبري للم�صابني وتعامل 
مع جمموعة من الإ�صابات املُرّوعة؛ كاجلروح 
الناجمة عن انفجار، والعديد من حالت برت 

الأطراف.
تفعل  كما  كرامتهم  النا�ص  ي�صلب  �صيء  ل 
خمالبها  ُتعِمل  التي  امل�صلحة،  النزاعات 
وُتقّو�ص  عي�صهم  ك�صب  مقّومات  يف  لتنخر 
اخلدمات الأخرى التي يعتمدون عليها، قبل 
تاركة  اأحبائهم.  وحياة  حياتهم  ت�صلبهم  اأن 

اإياهم اأ�صالء واأ�صتاًتا يبكون ما�صيهم.
ل  التي  احلرب  ندوب  حتمل  كاملة  اأجيال 
والن�صاء  الرجال  من  كبرية  اأعداد  تندمل؛ 
يلتحقوا  اأن  لالأ�صف  عليهم  ُكتب  والأطفال 
قامًتا  هوؤلء  م�صري  و�صيظل  الأجيال.  بتلك 

ما مل يكن ثمة حترك عاملي و�صيا�صي حملي.
ميكننا  لن  اليوم.  العامل  حال  اإىل  وبالنظر 
اأقرانه  الإن�صان جتاه  نعالج وح�صية  اأن  اأبًدا 

من بني الب�صر.
رئي�س �لتحرير
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ب���ل���وم���رغ: مل����اذا ان��خ��رط��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع�����ش��ك��ري��ًا يف ���ش��وري��ا؟

���ش��رب��ة م��وج��ع��ة ج���دي���دة ل�����ش��ي��ا���ش��ة ت���رام���ب امل��ن��اه�����ش��ة ل��ل��ه��ج��رة

كتب ليونيد بري�صيد�صكي يف بلومربغ:
قّدمت مذكرات حديثة لوزير الدفاع الأمريكي ال�صابق 
اأ�صتون كارتر فر�صة لفهم ا�صرتاتيجية الرئي�ص باراك 
اأوباما يف �صوريا على نحو اأف�صل بيد اأن الأفكار العديدة 
التي طرحها اأثارت �صوؤاًل كبريًا عن الأ�صباب التي دفعت 

الوليات املتحدة للتورط يف �صوريا من الأ�صا�ص؟
الهدف الظاهر من املذكرات التي �صاغها كارتر الإ�صاءة 
على دوره يف هزمية داع�ص. ي�صف وزير الدفاع ال�صابق 
كيف اأن العمليات الفعالة �صّد داع�ص واخلطة املحّددة 
التي يدعي كارتر والوليات املتحدة والقوات احلليفة 
�صباط/  يف  تعيينه  بعد  �صوى  تتبلور  مل  م�صتمرة  اأنها 
التقرير  يف  عن  يتحدث  كارتر  اأن  بيد   .2015 فرباير 
املوؤلف من 45 �صفحة عن جهد مل يحظ بتاأييد كثريين 

يف املنطقة.
يرى كارتر اأن الن�صحاب الأمريكي من العراق هو الذي 
اإقامة  بعد  حتى  اإنه  يقول  لكنه  داع�ص.  لظهور  اأدى 
“مل يرد النا�ص يف املنطقة  امليلي�صيا الإرهابية لدولتها 

عودة قوات غازية.
اإقناع  كارتر  على  كان  من�صبه  توليه  من  عامني  خالل 
رئي�ص الوزراء العراقي حيدر العبادي بقبول املزيد من 
القوات الأمريكية حيث كان الأمر مثار جدل داخلي يف 
العراق. وفق كارتر القوات العراقية اأي�صًا كانت مرتددة 
يف القتال يف البداية مما ت�صبب باإنزعاج كارتر والقادة 
دفع  موا�صلة  عليهم  كان  الذين  الأمريكيني  الع�صكريني 

العراقيني نحو العمل الع�صكري.
اأن احلكومة ال�صورية بقيادة  يت�صح من مذكرات كارتر 
ب�صار الأ�صد مل ترحب هي الأخرى بالتدخل الأمريكي 
قوات  اإن�صاء  الأمريكية  الإدارة  اقرتحت  عندما  حتى 
مقاتلني  جتنيد  خالل  من  لداع�ص  مناه�صة  حملية 
حمليني وتنظيمهم يف وحدات وتدريبهم وت�صليحهم يف 
�صوريا.  يف  القتال  يف  اإ�صراكهم  ثّم  ومن  والأردن  تركيا 
تقوم  كانت  الفكرة  اأن  من  بالرغم  اأنه  كارتر  يو�صح 
على اأن هوؤلء املقاتلني لن ينخرطوا يف احلرب الأهلية 
الوليات  موقف  جيدًا  يدرك  الأ�صد  كان  ال�صورية 

املتحدة منه.
الدعم  وحّول  و�صوله  مع  اخلطة  غرّي  كارتر  لكن 
يقول  قائمة.  ع�صكرية  �صبه  تنظيمات  اإىل  الأمريكي 
من  جزءًا  بالفعل  كانوا  احلقيقيني  املقاتلني  جميع  “اإن 
جمموعات ذات هدف حمدد وكلهم كانوا يريدون قتال 

الأ�صد كما داع�ص”.
الرئي�ص  مع  امل�صاألة  الأ�صد  الرئي�ص  اأثار  ذلك  بعد 
التدخل  يف  يرى  كان  الذي  بوتني  فالدميري  الرو�صي 
النظام،  لتغيري  حماولة  الأهلية  احلرب  يف  الأمريكي 
الأمر الذي عار�صه ب�صدة يف ليبيا، حتى اإنه ت�صاجر مع 
اآنذاك دميرتي ميدفيديف لأنه �صمح  الرئي�ص الرو�صي 

التدخل الغربي هناك.
لالأ�صد  املناه�صة  املجموعات  وت�صليح  تدريب  خالل  من 

جّرت اإدارة اأوباما، وحتديدًا كارتر �صخ�صيًا يف حال كان 
هو فعاًل من غرّي ال�صرتاتيجية، رو�صيا اإىل ال�صراع.

اجلهود  عن  ال�صابق  الأمريكي  الدفاع  وزير  يتحدث 
مع  التعاون  من  نوع  اإقامة  اأجل  من  املتوا�صلة  الرو�صية 
الع�صكرية  العملية  بدء  اأعقاب  يف  املتحدة  الوليات 
منذ  كارتر  يقول   .2015 �صبتمرب  اأيلول/  يف  الرو�صية 
�صّد  واحلملة  ربطنا  اإىل  رو�صيا  �صعت  الأوىل  اللحظة 
عن  التعبري  خالل  من  �صوريا،  يف  به  تقوم  مبا  داع�ص 
رغبتها بالتن�صيق والتعاون معنا طالبة ت�صارك املعلومات 

ال�صتخباراتية والأهداف”.
مع  التن�صيق  لأن  اأوًل  اأ�صباب،  لثالثة  ذلك  رف�ص  لكنه 
يف  اإيران  مع  وثيق  ب�صكل  متحالفة  كانت  التي  رو�صيا، 
�صوريا، ميكن اأن يوؤثر على قرار رئي�ص الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بالعمل مع الوليات املتحدة لحقًا، كما 
الرو�صية  باحلملة  املتحدة  الوليات  يربط  اأن  ميكن 
لعدد  نظرًا  للت�صاوؤل  مثري  �صبب  )وهو  “الالاإن�صانية” 
التحالف  جراء  من  �صقطوا  الذين  املدنيني  ال�صحايا 
الأهم  وهو  واأخريًا  املتحدة(.  الوليات  تقوده  الذي 
مينح  اأن  ذلك  �صاأن  “من  اأن  اأوباما  لإدارة  بالن�صبة 
يف  ت�صتحقه  ل  قياديًا  دورًا  رو�صيا  �صاذجة  بطريقة 

ال�صرق الأو�صط”.
هذه التفاعالت املخيبة لالآمال مع رو�صيا و�صراع كارتر 
من اأجل منع وزير اخلارجية اآنذاك جون كريي من اإبرام 
من  بدًل  الع�صكري  التعاون  يت�صمن  بوتني  مع  اتفاق 
جمرد تخفي�ص التوتر ي�صرحها كارتر يف ف�صل بعنوان 
رو�صيا  عن  النظر  ب�صرف  واملحايدون”.  “املف�صدون 
وزير  وفق  ت�صببت  التي  تركيا  هوؤلء  ي�صمل  واإيران، 
الدفاع ال�صابق باملزيد من التعقيدات للحملة الع�صكرية 

ودول اخلليج التي كانت كانت تن�صط يف ال�صغط وحملة 
العالقات العامة من دون اأن ترتجم ذلك بعمل ميداين 

على الإطالق”.
مع  الأمريكية  امل�صالح  تتما�ص  مل  تقدم  ما  خال�صة  يف 
ودول  الأ�صد  وحكومة  وتركيا  ورو�صيا  واإيران  العراق 
اخلليج. فهل كان للوليات املتحدة اأي حلفاء متحم�صون 

على الإطالق؟
لالأ�صد  املناه�صني  الثوار  بع�ص  هناك  كان  الواقع  يف 
وجّل  اإ�صالمية(  بق�صايا  املرتبطني  اأولئك  )با�صتثناء 
الدعم  تقدمي  اإن  كارتر  يقول  الكرد.  من  هوؤلء 
تركيا  حتّول  يف  الرئي�صي  ال�صبب  كان  لهوؤلء  الأمريكي 

من حليف اإىل لعب دور معرقل.
لكن على الأقل كان هناك ثمة من يريد فعاًل للوليات 
املتحدة اأن تتدخل حتى لو كانت الأ�صباب اأكرث ارتباطًا 
باحللم الكردي بدولة م�صتقلة منه بداع�ص. الآن �صوت 
الكرد مل�صلحة ال�صتقالل مبا يربر كل ال�صكوك التي كان 
�صّد  املتحدة  الوليات  عملية  جتاه  العبادي  عنها  يعرّب 
داع�ص. بقتالها داع�ص ت�صببت الوليات املتحدة باإزعاج 
اجلميع يف منطقة ممزقة لطاملا كانت حذرة من التدخل 

الأمريكي بعد مغامرتي العراق وليبيا.
اإن مذكرات كارتر ت�صلط ال�صوء على كيفية ح�صول ذلك 
ت�صرح  داع�ص.  هزمية  لآليات  بالن�صبة  احلال  هو  كما 
هذه املذكرات ملاذا لن يكون هناك �صالم يف املنطقة بعد 
رحيل داع�ص: كارتر نف�صه يكتب يف مذكراته اأنه “قلق 
من اأن جهود املجتمع الدويل لتحقيق ال�صتقرار واحلكم 

متخلفة عن احلملة الع�صكرية”.

غربة نيوز
تعليمات،  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأ�صدرت 
واإيران  ت�صاد  ملواطني،  التاأ�صريات  منح  با�صتئناف 
وليبيا وال�صومال و�صوريا واليمن، اإثر تعليق العمل 

مبر�صوم لرتامب حول الهجرة.
جاءت خطوة اخلارجية هذه بعد �صاعات من �صدور 
حكم ديريك وات�صون، القا�صي الفيدرايل يف ولية 
هاواي الأمريكية، بتعليق العمل بالن�صخة الثالثة 
الرئي�ص  وقعه  الذي  للهجرة،  املناه�ص  للمر�صوم 
قبل  وذلك  املا�صي،  �صبتمرب   24 يف  ترامب  دونالد 

ب�صع �صاعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.
�صفر  على  قيود  و�صع  الن�صخة،  هذه  وت�صمنت 
وهي،  املتحدة،  الوليات  اإىل  دول  ثماين  مواطني 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صمالية، وفنزويال،  ت�صاد، وكوريا 

�صوريا، وال�صومال، واإيران، وليبيا، واليمن.
قيادات  لعائالت  تاأ�صريات  منح  احلظر  ومنع 
�صمل  بينما  املتحدة،  الوليات  لدخول  فنزويلية 
وليبيا  وت�صاد  و�صوريا  ال�صمالية  كوريا  حالة  يف 
واليمن، فر�ص حظر تام على دخول مواطنيها اإىل 

الأرا�صي الأمريكية.
تاأ�صريات  على  احل�صول  من  ال�صوماليني  منع  كما 
للقادمني  التاأ�صريات  جميع  منح  منع  بينما  هجرة، 
اإيران، با�صتثناء طالبها الذين ياأتون للدرا�صة  من 

يف البالد.

�صد  احلظر  تنفيذ  وات�صون  القا�صي  حكم  واأوقف 
حظر  باإنفاذ  �صمح  اأنه  اإل  ال�صت،  الدول  مواطني 

ال�صفر �صد كل من كوريا ال�صمالية وفنزويال.
من  يعاين  ترامب  قرار  باأن  حكمه،  القا�صي  وبرر 
ال�صابقة من قرار  الن�صخة  نف�ص عيوب عانت منها 
الكافية  لال�صتنتاجات  »يفتقد  اإذ  ال�صفر،  حظر 
التي تفيد باأن دخول اأكرث من 150 مليون مواطن 

�صارا  �صيكون  املحددة  ال�صت  الدول  من  )اأجنبي( 
مب�صالح الوليات املتحدة«.

�صد  التمييز  »ميار�ص  الرئا�صي  املر�صوم  اأن  واأ�صاف 
القادمني على اأ�صا�ص جن�صياتهم«، معتربا هذا الأمر 
خمال باملبادئ التي اأُن�صئت عليها الوليات املتحدة.
هذا واأعرب البيت الأبي�ص يف بيان، عن ا�صتيائه من 

احلكم، ملوحا بالطعن فيه.



الوليات  اإعالن  �صنوًيا،  العامل  حول  املاليني  مئات  تنتظر 
الهجرة  برنامج  اإىل  التقدم  بدء  عن  المريكية  املتحدة 
كما  والفر�ص”  الأحالم  “اأر�ص  امريكا  اىل  الع�صوائية 
يرونها. وتفتح احلكومة المريكية باب الهجرة اليها �صنوًيا، 
وهو   ، امريكا  اىل  الع�صوائية  الهجرة  برنامج  خالل   من 
برنامج يعتمد ب�صكل كبري على احلظ، حيث يتم الختيار بني 
املتقدمني للهجرة اىل امريكا ع�صوائًيا من خالل الكمبيوتر، 
امريكا،  اىل  بالهجرة  لهم  ي�صمح  �صخ�ص،  األف   55 واختيار 

قبل احل�صول على اجلرين كارد ثم اجلن�صية المريكية.
ويظل ال�صوؤال كيف اأ�صارك يف برنامج الهجرة لحظي بالفوز 

لر�ص الحالم المريكية ؟
فيما يلي �صاقدم لك عدة ن�صائح لك مطلق احلق يف اللتزام 

بها من عدمه 
فذلك  الطالق  علي  مغلوطة  معلومات  باي  الدلء  عدم   •
يرتكبه  من  ويعاقب  اكت�صافه  �صيتم  لل�صلطات  ت�صليال  يعد 
مت  كثرية  حالت  وهناك   ( م�صتقبال  التقدمي  من  باحلرمان 
اأكت�صافها كاخفاء معلومات الزواج فال ميكنك التقدمي لو كنت 
متزوج من اكرث من زوجة واخفاء املعلومة يعر�صك لال�صتبعاد 

�صوب كالفوتو  ال�صور  لتعديل  برامج  • ا�صتخدام 
فوزك  فر�ص  يلغي  فذلك  طلب  من  اأكرث  تقدم  ال  عليك   •

متاما.
واجابتها  ال�صئلة  لهم  با�صتعرا�ص  �صاقوم  يلي  وفيما 

بخ�صو�ص هجرة عام 2018
هل هناك اأية تغيريات اأو متطلبات جديدة متعلقة باإجراءات 

طلب الت�صجيل لتاأ�صرية الهجرة؟
اأو  الورقية  املواد  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  تقبل  ل 

الربيدية لطلب الت�صجيل لتاأ�صرية الهجرة.
 ما هو لينك التقدمي ؟

/https://www.dvlottery.state.gov
عملية  جلعل  األكرتوين  ت�صجيل  نظام  الوزارة  طبقت  فقد 
ت�صتخدم  و�صوف  اأمنا.  واأكرث  فعالية  اأكرث  الهجرة  تاأ�صرية 
الوزارة تكنولوجيا خا�صة وو�صائل اأخرى لتحديد املتقدمني 
اأو  ال�صرعية  غري  الهجرة  لأغرا�ص  اخلداع  ميار�صون  الذين 

اأولئك الذين ير�صلون عدة طلبات.
وزارة  مع  من�صجمة  اخل�صراء  للبطاقة  الينا�صيب  وكالة  اإن   

اخلارجية يف الإجراءات الألكرتونية.
ماذا  كارد؟  اجلرين  بطاقة  على  ح�صلت  اإذا  يحدث  ماذا   

�صاأ�صتفيد من هذه البطاقة؟
من  بحرية  ال�صفر  كارد  اجلرين  على  احلا�صلون  ي�صتطيع 
ويحق  دائمني.  مواطنني  ويعتربون  املتحدة  الوليات  واإىل 
ال�صحة  خدمات  من  وال�صتفادة  العمل  قانوين  ب�صكل  لهم 
وال�صمان الجتماعي وغريها  والتقاعد  وال�صرائب  والتعليم 
اأن يكونوا وكالء وم�صت�صيفني  امل�صاعدات وميكنهم كذلك  من 
لأقاربهم الذين ي�صعون للح�صول على تاأ�صرية هجرة )جرين 
مرحلة  يف  ميكنهم  كارد  اجلرين  بطاقة  حاملي  كارد(. 
اأن  دون  الأمريكية  اجلن�صية  على  للح�صول  التقدم  متقدمة 
يفقدوا جن�صيتهم احلا�صلني عليها من بلدهم التي ولدوا فيها. 

بطاقات اجلرين كارد �صارية املفعول مدى احلياة.
بطاقة  على  ح�صلت  اإذا  اإىل  الن�صمام  اأ�صرتي  ت�صتطيع  هل   

اجلرين كارد عن طريق قرعة اجلرين كارد؟
غري  واأبنائكم  �صريكك/�صريكتك  اإح�صار  ميكنك  نعم، 
18( معكم. و�صيح�صلون على بطاقات  �صن  املتزوجني )حتت 

اجلرين كارد اخلا�صة بهم.
اأنا وزوجتي/زوجي التقدم بطلب للح�صول على   هل ميكنني 

بطاقة »اجلرين كارد«؟
نعم. ولكن يف احلقيقة �صتكون فر�صك اأف�صل اإذا تقدمت ب�صكل 
بطلب للح�صول على بطاقة »اجلرين كارد« ب�صكل فردي. واإذا 
ما فزت اأنت وزوجتك/زوجك يف القرعة، �صتح�صالن كالكما 

على اجلرين كارد.
 هل باإمكان اإدخال خطيبتي/خطيبي يف طلبي؟

ل. الأزواج امل�صجلة باأنها متزوجة ب�صكل قانوين هي فقط من 
التقدم بطلب م�صرتك. رغم ذلك، ميكنك ت�صجيل  لها  ي�صمح 
طلب  منوذج  على  احل�صول  خالل  من  �صريكتك/�صريكك 

بطاقة »جرين كارد« اإ�صايف.
 ما هي �صروط ت�صجيل الأبناء يف الطلب؟

غري  الأبناء  القا�صرين،  اأبناءك  جميع  ت�صجيل  عليك  يجب 
يف  رغبتهم  عن  النظر  بغ�ص  �صنة   21 �صن  حتت  املتزوجني 
املتزوجني  الأبناء  ذكر  ت�صتثني  اأن  عليك  ويجب  الهجرة. 
)زوجك/ ل�صريكك  كان  اإذا  �صنة.   21 �صن  فوق  الأبناء  اأو 
زوجتك( اأبناء حتت �صن 21 �صنة من زواج �صابق يجب ذكرهم 

ا. يف الطلب اأي�صً
فقط  اأم  مطلوبة،  العائلة  اأفراد  جميع  و�صور  تواقيع  هل   

املتقدم الأ�صا�صي؟
الهجرة  تاأ�صرية  طلب  منوذج  يف  مطلوبة  لي�صت  التواقيع  اإن 
للمتقدم  وفردية  حديثة  �صور  هو  املطلوب  الألكرتوين. 
زوجه/ها وكل الأولد دون �صن 21. �صور عائلية اأو جماعية 

لي�صت مقبولة. اأفح�ص املعلومات حول متطلبات ال�صور هنا
ال�صروط لتقدمي  اإذا كنت موؤهال وتنطبق علّى  اأعرف   كيف 

طلب لال�صرتاك يف قرعة اجلرين كارد؟

طريق  عن  القرعة  يف  لال�صرتاك  اأهليتكم  اختبار  ميكنك 
امتحان قرعة اجلرين كارد.

بطلب  التقدم  اأجل  من  املتطلبات  من  الأدنى  احلد  هو  ما   
للح�صول على اجلرين كارد؟

تكون  واأن  لال�صرتاك  موؤهلة  دولة  يف  مولوًدا  تكون  اأن  يجب 
حا�صال على احلد الأدنى من التعليم و/اأو م�صتوفًيا ملتطلبات 

مهنة ما.
اخلا�صة  للمتطلبات  م�صتوٍف  باأنني  اأثبت  اأن  ميكنني  كيف   

مب�صتوى التعليم اأو اخلربة العملية؟
اخلربة  و/اأو  الر�صمية  بالوثائق  ذلك  اإثبات  اإىل  �صتحتاج 
العملية خالل املقابلة التي جترى معك. ول حاجة باأن ترفق 

هذه الوثائق يف طلبك.
كارد  اجلرين  قرعة  من  امل�صتثناة  الدول  بع�ص  توجد  ملاذا   

الأمريكية؟
يف اإطار املجهود لتعزيز التعددية يف املجتمع الأمريكي، فقد 
الوليات  اإىل  العايل  الهجرة  معدل  ذات  الدول  اعتبار  مت 
اخلم�ص  يف   50،000 على  يزيد  )ما  الأمريكية  املتحدة 

�صنوات الأخرية( بلداًنا غري موؤهلة.
 ماذا لو كنت مواطًنا يف دولة غري الدولة التي ولدت فيها؟

ولو مل  فيها حتى  ولدت  التي  البلد  اأن تذكر يف طلبك  يجب 
املتحدة  الوليات  فحكومة  الدولة.  تلك  يف  مواطًنا  تكن 
باأي  تعرتفان  ل  الأمريكية  كارد  اجلرين  قرعة  وجمعية 

ا�صتثناء لهذه القاعدة.
 هل يهم اإذا كنت داخل اأو خارج الوليات املتحدة؟

اإذا كنت م�صتوفًيا/م�صتوفيًة ملتطلبات ال�صرتاك يف القرعة، 
دولة  اأي  اأو  املتحدة  الوليات  يف  موجوًدا  كنت  اإن  يهم  فال 

اأخرى.
 2018 اأن يوؤثر التقدم لتاأ�صرية الهجرة لعام   هل من املمكن 

على طلبي لتاأ�صرية زيارة الوليات املتحدة؟
م�صاوية  هي  الهجرة  لتاأ�صرية  اليانا�صيب  طلب  تعبئة  اإن  ل. 
ت/يحدد  لأن  حاجة  فال  الزيارة.  تاأ�صرية  طلب  لتعبئة 
اخلا�ص  لليانا�صيب  طلبا  قدم/ت  قد  باأنه/ها  املتقدم/ة 

بتاأ�صرية الهجرة عند التقدم لطلب تاأ�صرية الزيارة.
 كيف يتم اختيار الفائزين يف قرعة بطاقات اجلرين كارد؟

يتم اختيارهم الفائزين ببطاقة اجلرين كارد ب�صكل ع�صوائي 
املوؤهلني.  املتقدمني  جميع  بني  من  حمو�صب  نظام  طريق  عن 
جميع املتقدمني بطلبات لال�صرتاك يف القرعة لديهم فر�صة 

مت�صاوية للفوز.
 ما هي تكلفة الدخول يف القرعة?

ل يوجد  تكلفة دخول فى القرعة 
 هل عملية تعبئة مناذج الطلبات �صعبة؟

كال. عملية تعبئة منوذج طلب ال�صرتاك يف قرعة اجلرين 
هنالك  ذلك،  رغم  ولكن  �صهلة.  عملية  احلقيقة  يف  هي  كارد 
املا�صية  ال�صنة  يف  الأخطاء.  من  العديد  يف  للوقوع  اإمكانية 
الأخطاء،  ب�صبب  الطلبات  من  عالية  ن�صبة  ا�صتبعاد  مت 
تعترب  ال�صبب  ولهذا  بالتعليمات.  اللتزام  وعدم  واحلذف، 
جمعية قرعة اجلرين كارد الأمريكية ذات فائدة كبرية فهي 
ت�صاعدك على العثور على الأخطاء التي رمبا كنت قد وقعت 

بها دون اأن ت�صعر.
 هل �صيتم اإبالغي اإذا مل اأفز بقرعة بطاقة جرين كارد من 

ت�صنيف )DV(؟
يفوزوا  مل  الذين  لأولئك  ر�صمية  ر�صائل  اأية  اإر�صال  يتم  ل 
بالقرعة. فاإذا مل ت�صلك ر�صالة فاعلم/ي باأنه لن يتم منحك 

تاأ�صرية »فيزا« هذه ال�صنة.
اإىل  بالهجرة  يرغبون  ل  عائلتي  اأفراد  بع�ص  اأن  لو  ماذا   

الوليات املتحدة؟
تذكر  اأن  عليك  يجب  فبب�صاطة  م�صكلة.  اأية  هنالك  لي�صت   
)الأبناء/البنات  )النووية(  القريبة  اأ�صرتك  اأفراد  جميع 
اإىل  احل�صور  عدم  قرروا  اأنهم  لو  حتى  املتزوجني(،  غري 

الوليات املتحدة الأمريكية.
 اأذكر جميع الأبناء حتت �صن 21 واإل لن يتم اعتماد طلبك 

اإذا فزت بالقرعة.
 كم يجب اأن يكون عمري كي ُي�صمح يل ال�صرتاك يف القرعة؟

على اأ�صا�ص امل�صتوى التعليمي، يجب اأن يكون عمرك 18 �صنة 
فما فوق

 هل يجب علّي اأن اأهاجر اإذا ما فزت؟
اإىل  اإذا تقدمت بطلب وفزت، فلن تكون جمرًبا للهجرة  كال. 

الوليات املتحدة. فهو قرارك اأنت وحدك.
على  القرتاع  فى  للدخول  املطلوبة  امل�صروفات  هى  ما    

اجلرين الكارد؟
اأى  اأ�صرتاك  اأى مبالغ نظري   احلكومة المريكية ل تتقا�صى 

�صخ�ص فى برنامج الهجرة الع�صوائية .
 كيف ي�صتطيع املتزوجني زيادة فر�صهم فى الفوز فى القرتاع 

و احل�صول على اجلرين كارد؟
 كل �صخ�ص متزوج / متزوجة لبد اأن يرفق زوجتة / زوجها 
معه / معها فى ا�صتمارة التقدم اىل جانب الولد. اأى اأن كل 
رجل يكون هو املتقد الرئي�صى ل بد اأن يرفق زوجته و اأولده 
21 �صنه الغري متزوجني ( معه و العك�ص �صحيح  ) القل من 
اأى ان اأى �صيدة متزوجة تكون هى املتقدم الرئي�صى يجب اأن 

ترفق الزوج و الولد ) القل من 21 �صنة الغري متزوجني ( 
معها. و بذلك يكون لكل متزوج اأو متزوجة فر�صتان و لي�صت 
فر�صة واحده. فر�صه كمتقدم رئي�صى و باقى العائله معه و 
الولد  و  الرئي�صى  املتقدم  مع  مرفق  كمتقدم  اخرى  فر�صة 

معه.
  هل التقدم لالأقرتاع على اجلرين كارد �صوف يوؤثر على اى 

تاأ�صريات اأخرى يطلبها الزائر؟
تاأ�صرية من  اأى  اأذا قمت بطلب  لكن  و   ،،، توؤثر  العادة ل   فى 
ال�صفارة اأو القن�صلية المريكية التابع لها ف�صوف ت�صئل عن 

اأ�صرتاكك فى برنامج الهجرة الع�صوائية من عدمة.
 - ما هى الوراق املطلوبة منى لكى اأمتكن من ال�صرتاك فى 

القرتاع على اجلرين كارد؟
اأى اوراق للتقدم.جمرد املعلومات املطلوبه،،،،   ل حتتاج اىل 
ال�صهادات  و  الزواج  �صهاده  و  امليالد  �صهادة  مثل  اأخرى  اوراق 

التعليمية �صوف تطلب منك اأذا وقع عليك الختيار.
التى  املدة  هى  ما  الع�صوائى  القرتاع  فى  اأختيارى  مت  لو   -   
اجلرين  على  احل�صول  من  امتكن  كى  الجراءات  ت�صتغرقها 

كارد؟
 تقريبا من �صتة اأ�صهر اىل عام و ن�صف

فى  اأقيم  لكنى  و  بالتقدم  لها  م�صموح  دولة  مواليد  من  انا   -
دوله اأخرى من الدول املمنوعة للتقدم ، هل ل زلت اأ�صتطيع 

التقدم؟
 نعم ت�صتطيع التقدم طاملا وافقت �صروط برنامج الهجرة من 

حيث بلد املولد و التعليم اأو اخلربة
 - ما هى املدة التى يكون خاللها اجلرين كارد �صارى؟

 اجلرين كارد ميكن حائزة من القامة الدائمة فى الوليات 
طاملا  حمددة  �صالحية  له  لي�ص  انه  المريكية.اأى  املتحدة 

رغب حائزة فى القامة.
على  احل�صول  حقى  من  هل  كارد  اجلرين  على  ح�صلت  لو    

اجلن�صية المريكية اأي�صا؟
 ميكن للحائز على اجلرين كارد اأن يتقدم بطلب للح�صول على 
القامة  على  �صنوات  خم�ص  مرور  بعد  المريكية  اجلن�صية 
بطلب  التقدم  ملحوظة   . المركية  املتحدة  الوليات  داخل 

احل�صول على اجلن�صية المريكية هو اأختيارى.
  هل من حقى ال�صرتاك فى القرتاع على اجلرين كارد؟

 املتقدم لبد ان يوافق ال�صرطني التيني:1 - لبد ان يكون 
من مواليد اأحدى الدول امل�صموح لها بالتقدم لربنامج الهجرة 

الع�صوائية -2 لبد اأن يوافق �صروط التعليم.
13 - هل هناك حد اأدنى لل�صن لالأ�صرتاك فى الأقرتاع على 

اجلرين كارد؟
 ل يوجد حد ادنى لل�صن و لكن �صروط احل�صول على الثانوية 
املتقدم  يكون  ان  امل�صتحيل  من  يجعل  يعادلها  ما  اأو  العامة 
على  ح�صلت  قد  كنت  اذا  لكن  و  عام.   17 من  اأقل  الرئي�صى 
الثانوية و العامة و مل تكمل 17 �صنه ميكنك التقدم كمتقدم 
رئي�صى و اي�صا ميكنك التقدم كمتقدم مرفق مع العائلة حيث 

انك مل تكمل 21 �صنه
 -14 ما هو مقايي�ص ال�صورة ال�صحيحة املطلوبة لالأ�صرتاك 

فى برنامج القرتاع؟
 -1 املوا�صفات العامة:

اأو �صادة  اأن تكون زات خلفية بي�صاء   ال�صورة العادية يجب 
) اأى خلفيه ملونه �صيتم اأ�صتبعاد املتقدم فى احلال( ال�صورة 
العينني  و  الو�صوح  متام  الذنيني  فيها  وا�صح  يكون  اأن  يجب 
مالمح  توارى  طبيه  اأو  �صم�ص  نظارة  اى   (  . الو�صوح  متام 
وجه   . احلال(  فى  املتقدم  باأ�صتبعاد  تف�صى  �صوم  العينني 
الوجه  ) جانبى  للكامريا  مبا�صر متام  يكون  ان  املتقدم يجب 
اأغطية   .) الو�صوح  متام  وا�صحني  يكونا  ان  يجب  للمتقدم 

الراأ�ص غري م�صرح بها اإل لأ�صباب الدينية.
 -2 املوا�صفات الفنية:

�صم   5 × 5�صم  مقا�ص  تكون  ان  يجب  العادية  ال�صورة   )  A  
 )  scan  ( لل�صورة  اى  يتم عمل م�صح  × 2 بو�صة  2 بو�صة 

 ) scanner ( باملا�صح ال�صوئى
  - هل ميكن لالأ�صخا�ص املوجودين حاليا فى الوليات املتحدة 

المريكية ال�صرتاك فى برنامج القرتاع الع�صوائى؟
المريكية  املتحدة  الوليات  داخل  للمتواجدين  ميكن  نعم   

التقدم.
الهجرة  برنامج  اأو  المريكية  اخلارجية  وزرارة  تقوم  هل    

الع�صوائية باأعالن ا�صماء الفائزين على �صبكة النرتنت؟
 ل تقوم وزراة اخلارجية اأو مركز برنامج الهجرة الع�صوائية 
و  الأمن  لدواعى  النرتنت  �صبكة  على  ا�صماء  اأى  باأعالن 

اخل�صو�صة للفائزين
 17 - انا متزوج هل ميكن اأت اتقدم مبفردى اأم يجب ان اذكر 
زوجتى و اولدى معى ، علما باأنى اريد ال�صفر مبفردى كرحلة 

متهيدية؟
يذكر  ان  بد  ل  و  هذا  يذكر  ان  لبد  متزوج  املتقدم  طاملا   
بيانات زوجته و ابنائه القل من 21 �صنه و الغري متزوجني،،، 
حتى ولو ل ينو ال�صفر معه. فاملتقدم الرئي�صى ميكنه ال�صفر 

مبفرده اأو مع املتقدمني املرفقني
ا�صافر  ممكن  هل  الهجرة  فى  فزت  و  متزوج  انا  لو   -  18  

مبفردى؟

 بالطبع ميكن ان ت�صافر مبفردك كمرحلة اوىل للتمهيد ملجئ 
باقى ال�صرة،،، و ميكن لالأ�صرة بعد ذلك احلاق بك ب�صرط ان 

يكون هذا خالل فرتة الفيزا و هم ال�صتة ا�صهر.
 -19 انا ل�صت حا�صل على اأى �صهادات هل ل زال امامى فر�صة 

التقدم؟
 التقدم فى الهجرة الع�صوائية ي�صتلزم احل�صول على الثانوية 
من  �صنه   12 على  احل�صول  ي�صتلزم  اأى  يعادلها  ما  اأو  العامة 

التعليم احلكومى .
اجتنيدى  فرتة  ابدا  مل  اأو  جتنيدى  فرتة  انهى  مل  انا   20-

اأو مل احدد موقفى التجنيدى هل من حقى التقدم للهجرة؟
 ميكنك التقدمي قبل حتديد موقفك من التجنيد و لكن اذا 
حتديد  بدون  ال�صفارة  فى  املقابلة  اأجراء  مبكنك  فلن  فزت 
ان  املتقدم  على  يجب  انه  اأى  انهاءه.  و  التجنيد  من  موقفك 
يكون قد انهال فرتة جتنيده اأو موؤجل التجنيد اأو معاف قبل 
بعد  يكون  عادة  املقابلة  موعد  ال�صفارة.  فى  املقابلة  موعد 
التقدم فى برنامج الهجرة الع�صوائية مبدة ل تقل باأى حال 

من الحوال عن عام .
 21 - هل الفوز فى هذه الهجرة م�صمون؟

 بالطبع ل الختيار فى الهجرة الع�صوائية هو اختيار ع�صوائى 
متاما و فر�ص املتقدمني جميعا مت�صاوية و ل يوجد اى �صمان 
للفوز ولكن يوجد �صمان دخول القرتاع نف�صه حيث ان عدد 
كبري جدا جدا من املتقدم يخفقون فى دخول القرتاع ب�صبب 

اخطاء فى ا�صتمارة التقدم و لذلك فاأن الهجرة .
 انا عربى اعي�ص خارج بلدى فهل ا�صتطيع التقدم؟

 بالطبع ميكنك التقدم و انت فى اى مكان فى العامل مع العلم 
الدولة  اأى   . بلد الهليه  ال�صفارة �صوف تكون فى  ان مقابلة 

التى حتمل جن�صيتها.
 مباذا  �صتفاد لو �صافرت امريكا؟

اأى  كارد  اجلرين  على  احل�صول  هو  الهجرة  فى  الفوز  معنى   
حق القامة القانونية فى الوليات املتحدة و من خالل حق 
اأو الدرا�صة هناك. و بناءا عليه فهى  القامة ميكنك العمل 

فر�صة جيده لراغبى العمل اأو الدرا�صة فى اخلارج.
  طيب انا لو فزت و �صافرت هل �صوف يتم توفري عمل ىل؟

فى  احلكومة  خالل  من  عمل  فر�ص  اى  توفري  يتم  ل   ، ل   
اأن  الوليات املتحدة المريكية، و على من يفوز فى الهجرة 
امر  تدير  اأن  يجب  مبعنى  هناك.  ال�صفر  قبل  امورة  يدبر 

ال�صكن و العمل مع احد القارب او ال�صدقاء.
 - انا خاطب مل اتزوج ، هل ميكننى اأن اقدم خلطيبتى معى؟

 ل ميكن ادراك اخلطيب اأو اخلطيبه مع املتقدم الرئي�صى ، اى 
انهم ل ي�صتطيعوا التقدم كعائلة اإل بعد الزواج، و لكن ميكن 
لكل منهم تقدمي ا�صتمارة منف�صلة و اذ مت فوز ايا منهم يقوم 

باأدراك الطرف الخر بعد الزواج
هذا وقد ن�صرت قناة فار�ص منهاتن فيديو مع احد الفائزين 
ميكنكم  نيويورك  داخل  من  لمريكا  الع�صوائية  بالهجرة 

م�صاهدته علي الرابط التايل
https://www.youtube.com/
watch?v=FZLaQ0Xgh8k
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را�صني  اليمن  من  الإنكليز  يخرج  مل 
جبهة  اأجربتهم   ،1967 عام  مر�صيني. 
ميني  بدعم  القومية،  واجلبهة  التحرير 
اخلروج  على  نا�صري،  وم�صري  �صمايل 
العمليات  وطاأة  حتت  املحدد،  املوعد  قبل 
لبوزة،  راجح  رفاق  ومقاومة  الع�صكرية، 
وعبداهلل  ال�صعبي،  حممد  وقحطان 
انطالقتها  تاأخرت  مقاومة  الأ�صنج. 
من  املتدفق  ال�صامل،  امل�صلح  الكفاح  ب�صورة 
جبال ردفان يف 14 ت�صرين الأول/ اأكتوبر 
1963، اأكرث من 120 عامًا، يف ظل ا�صتعمار 

هو من الأطول يف تاريخ املنطقة.
مل�صلحة  حا�صمًا  انت�صارًا  وقتها  اليمن  قّدم 
اإل  والنا�صري،  ال�صرتاكي  املع�صكرين 
حمل  ظلت  ال�صرتاتيجية  اجلغرافيا  اأن 
اأطماع القوى الغربية، يف مقدمها امل�صتعمر 
ويف  اليوم،  نف�صها.  بريطانيا  القدمي: 
يكتفي  ل  املنطقة،  ت�صكيل  اإعادة  حلظة 
يف  الع�صكرية  بقواعدهم  الربيطانيون 
اخلليج العربي. تتطلع اململكة املتحدة اإىل 
حجز مكانها، بجانب الأمريكيني، وا�صتعادة 
املنافذ  تقاطع  عند  اإ�صايف  قدم  موطئ 
ال�صرتاتيجية املائية من حول باب املندب.
م�صعى  عن  مينية  اأمنية  م�صادر  تتحدث 
بريطاين حثيث للعب دور يف تلك املنطقة، 
ول �صيما يف ملف املالحة البحرية الدولية، 
عا�صمة  يف  دائمة  قاعدة  منطلقه  يكون 

اجلنوب اليمني عدن.
يف  م�صادر  وفق  اهلل«،  »اأن�صار  وتر�صد 
»م�صبوهة«،  بريطانية  حتركات  احلركة، 
واملنطقة  الإقليمية  املياه  يف  اأ�صهر،  منذ 
اخلليج،  اإىل  الأحمر  البحر  من  املمتدة 
مرورًا ببحر العرب. تت�صافر الدللت على 
قدمية  اأدوار  با�صتعادة  بريطاين  اهتمام 
يف  ال�صرتاتيجية  البحرية  املنافذ  عند 
اأكرث من نقطة، من بينها اليمن. ويف جنوب 
على  الربيطانيون،  يعتقد  حتديدًا،  اليمن 
ل�صتعادة  »املثالية«  اللحظة  اأنها  يبدو،  ما 
املعلن،  يف  ال�صابقة.  املكا�صب  من  �صيء 
املخاوف  تعزز  التي  الأخبار  بع�ص  تربز 
واإمكانية  الربيطانية  املطامع  من  اليمنية 
وفد  زيارة  منها  الع�صكرية.  القاعدة  بناء 
�صعودي،  اآخر  برفقة  بريطاين،  ع�صكري 
بـ»جولة  وقيامهما  اأ�صابيع،  قبل  لعدن، 
الكثريين  تقنع  مل  حينها،  ا�صتطالعية«. 
ل�صان  على  خرجت  ر�صمية  ت�صريحات 

ال�صاحلي يف  البحرية والدفاع  القوى  قائد 
وليته  املنتهية  للرئي�ص  املوالية  القوات 
�صامل  عبداهلل  هادي،  من�صور  ربه  عبد 
تقدمي  اإطار  يف  اجلولة  و�صعت  النخعي، 
بناء  واإعادة  الالزم  الع�صكري  الدعم 
البحرية  القوى  منت�صبي  وتدريب  وتاأهيل 
اأخريًا،  املرقمني  اجلدد  املجندين  »وخا�صة 
للقيام  جمند،  األف  قرابة  عددهم  والبالغ 
املندب  وباب  عدن  خليج  تاأمني  مبهمات 
النخعي  اجلرنال  واأكد  الإقليمية«.  واملياه 
وعودًا  اليمنية  البحرية  القوات  »تلقي 
»وفدًا  اأن  م�صيفًا  بريطانيا«،  من  بالدعم 
القوى  زار  املتحدة  اململكة  من  ع�صكريًا 
وعر�ص  املا�صي،  ال�صهر  مطلع  البحرية 
وتاأهيل  بناء  لإعادة  م�صاعدات  تقدمي 

القوات البحرية اليمنية«.
القوات  فاإن  الأمنية،  امل�صادر  اإىل  بالعودة 
من  جزءًا  تكون  اأن  لها  يراد  اإليها  امل�صار 
طول  على  وع�صكرية  اأمنية  ترتيبات 
تخ�صع  ال�صرتاتيجية،  البحرية  املنطقة 
مقر  من  تعمل  اأن  يرجح  بريطانية  لإدارة 
التواهي  منطقة  يف  اليمنية  البحرية 
حتر�ص  كذلك،  املعلنة  الأخبار  ويف  بعدن. 
»اخلطر  من  التحذير  على  بريطانيا 
املتزايد« على �صفن ال�صحن التجاري يف باب 
املندب وخليج عدن. اأحد هذه التحذيرات 
ت�صّمن عبارة تلّمح اإىل امل�صاعي الربيطانية 
اإىل  حاجة  »هناك  اإن  القول  عرب  تلك، 
املحيطة  املياه  يف  للعمليات  �صارم  تخطيط 

باليمن«.
يف  اإليها  امل�صاعي  �صحت  اإن  الأطماع،  هذه 
مطلبًا  الدوام  على  ظلت  الراهن،  الوقت 

اليمن.  من  اخلروج  حلظة  حتى  بريطانيًا 
من  خروجهم  غداة  الربيطانيني  اإن  يقال 
)ت�صرين  عامًا   50 قبل  اجلنوبي  اليمن 
الثاين/ نوفمرب 1967(، اأحّلوا على الثوار 
اإبقاء قواعد ع�صكرية  اتفاق على  بتوقيع 
دولر  ماليني  خم�صة  مقابل  رمزية«،  »ولو 
من  حديثًا  امل�صكلة  احلكومة  خلزينة 
مطلبهم  اأن  اإل  الثورة.  جبهة  قيادات 
حكومة  من  �صارم  برف�ص  وقوبل  اأجه�ص 
»جمهورية اليمن الدميوقراطية ال�صعبية« 
كما �صتعرف لحقًا. وظلت العني على اجلزر 
حماولت  مع  ال�صرتاتيجية،  اليمنية 
لنتزاع بع�صها من اليمن، كما توؤكد الوثائق 
وجزر  كمران  جزيرة  )منها:  التاريخية 

برمي وكوريا موريا(.
ي�صر �صيا�صيون مينيون على التحذير الدائم 
ومن  لبالدهم،  الربيطانية  امل�صاريع  من 
بينها التق�صيم، ويوؤكدون اأن الإنكليز لديهم 
بع�ص  رعاية  اأبرزها  اليمن،  يف  »تركات« 
التي كانت  القبلية  اأو  ال�صيا�صية  الزعامات 
متعاونة معهم، وللمفارقة اأن من بني هوؤلء 
ربه  عبد  امل�صتقيل  اليمني  الرئي�ص  والد 
من�صور هادي، ال�صيخ القبلي النافذ يف اأبني 
م�صاعدة  عن  تتحدث  م�صادر  اأن  )الالفت 
هروبه  يف  لهادي  الربيطانية  املخابرات 
2015، واجلدير  من العا�صمة �صنعاء عام 
بعد  بريطانيا  يف  در�ص  هادي  اأن  بالذكر 
منحة  على  ال�صتعمار،  عهد  اإبان  ح�صوله، 
درا�صة ع�صكرية هناك، بعد اأن عمل مرافقًا 

ل�صابط ع�صكري بريطاين يف اليمن(.
اجلنوب  يف  وال�صيا�صي  الأمني  الواقع 
حديث  بح�صب  ي�صبه،  اليوم،  اليمني 

الأو�صاع  خريطة  متامًا  مينيني،  �صيا�صيني 
وتظهر  الربيطاين.  ال�صتعمار  اإبان 
الإماراتيني  ا�صتعادة  التاريخية  املقارنة 
الأوراق الربيطانية نف�صها يف تلك احلقبة، 
الت�صكيالت  تفريخ  اأ�صلوب  وخ�صو�صًا 
املناطقية  احلكم  وجمال�ص  الع�صكرية 
اجلزر  على  ال�صيطرة  واإحكام  املتفرقة، 
مينية  م�صادر  وجتزم  ال�صرتاتيجية. 
اأمنية ب�صحة معلومات حول وجود �صباط 
الدعم  دور  يلعبون  عدن،  يف  وم�صت�صارين 
على  والإ�صراف  وال�صت�صاري  اللوج�صتي 
الإماراتي،  ال�صعودي  »التحالف«  ن�صاط 
حال  هي  كما  علنًا  ن�صاطهم  عن  ي�صرح  ول 

امل�صاركة الأمريكية يف احلرب.
اأكتوبر  و14   ،1963 اأكتوبر   14 بني 
�صا�صعة  وفوارق  وفرية،  مت�صابهات   ،2017
اجلنوبي،  اليمن  يف  ال�صورة  انقلبت  اآن.  يف 
وبقي  اأدوار،  وتبدلت  مفاهيم،  وانقلبت 
اجلنوبية  اخلا�صرة  زمنني:  بني  امل�صرتك 
من  عليه  تتوافر  مبا  العربية،  للجزيرة 
لعبث  �صاحة  وثروات،  ا�صرتاتيجي  موقع 
الغرباء، وم�صرحًا لالأطماع ونهب املهيمنني، 

القدماء واجلدد.
التحرير  جبهات  لآخر  اجلميل«  »الزمن 
والتحرر من اأطول ال�صتعمارات يف املنطقة 
املدين  انح�صار  مع  ذهب  عامًا(،   128(
تلك  من  بقي  ما  والنا�صري.  الي�صاري 
احلقبة م�صميات و�صعارات وجنمة حمراء، 
اأعيد »تدويرها« اليوم حتت امل�صمى نف�صه: 
»مقاومة«  كانت  ولو  اجلنوبية«،  »املقاومة 
من خندق املحتلني اجلدد. واملحتلون هوؤلء 
رون«، وفق مقت�صيات انقالب املفاهيم  »حمرِّ
 ،1963 عام  اإىل  بالعودة  الأدوار.  وتبدل 
امل�صتعمر  �صد  اليمنية  الثورة  اندلع  عام 
املتمثل  اليوم  م�صهد  يتكرر  الربيطاين، 
واملهادنني  املنتفعني  من  طويل  بطابور 
وم�صيخات  و�صلطنات  اإمارات  من  للم�صتعمر 
لي�ص  تاريخ  ا�صتعادة  مع  لكن  وميلي�صيات. 
من  مباأمن  لي�صوا  الطامعني  فاإن  بقدمي، 
خروج مقاومة جدية، تالقي ثورة حقيقية 
يف ال�صمال، ولو بعد ع�صرات ال�صنني، وهو ما 

ي�صهد عليه 14 اأكتوبر من كل عام.
 خليل كوثراين

ع����ودة االإن��ك��ل��ي��ز: ال��ع��ن ع��ل��ى ال��ق��واع��د واجل���زر

�صورة افريقي يبيع بوله بالقنفذه ال�صعودية باعتباره بول بعري 
هل هذا الهتمام يعود لهمية ال�صلعة الفريقية ؟

ام لهمية امل�صتهلك العرابي؟

مواطن �صعودي ي�صرتي منرة �صياره بن�صف مليون 
ميالد  تاريخ  مع  يتطابق  اللوحه  رقم  لأن  ريال 

زوجته
الذهبي بقيمة  ال�صقر  املواطن الماراتي ي�صرتي 
�صبع  قيمته  اأرنبا  به  لي�صطاد  درهم  مليون  ن�صف 

دراهم
موديل  فون  اي  جوال  ي�صرتي  قطري  مواطن 
جديد بقيمة مليون ريال �صرط ان يكون هو اول 

من يح�صل عليه بدول اخلليج
يدفع  اخلليفي  نا�صر  القطري  الأعمال  رجل 
فريق  اىل  جونيور  نيمار  الالعب  انتقال  ثمن 
512 مليون دولر فقط نكايه  �صان جريمان مبلغ 

بفريق بر�صلونه
قام الالعب كري�صتيانو رونالدو باهداء حذاءه

اىل جمعيه خرييه تعنى ب�صوؤون الفقراء فعر�صته 
اجلمعيه للبيع فا�صرتاه ثري خليجي مببلغ ت�صعة 

ماليني دولر
على  ح�صلت  اخلرييه  اجلمعيه  تكون  وهكذا 
على  ح�صل  وكري�صتيانو  دولر  ماليني  ت�صعة 
املديح وال�صيت احل�صن والرثي املذكور ح�صل على 

�صرمايه فوق را�صه
اإن الإن�صان ليطغى اإن راآه ا�صتغنى

زواج  يوم  جمال  نذرخم�صني  �صعوديه  قبيله  �صيخ 
ابنه 

ومت  جمال  اخلم�صني  وذبح  بالنذر  اوفى  وفعال 
املنا�صبه  املعده لقامة  للخيام  طهوها واح�صارها 

وكان عدد املدعوين 250 �صخ�ص 
 500 لطعام  يكفي  الواحد  اجلمل  فان  وللعلم 

�صخ�ص
باليوم التايل وبعد ازالة اخليام مت اح�صار ثالث 

بلدوزرات لدفن خم�صني جمال مطبوخا
مدينة جنران ال�صعويه ارادت ان تدخل مو�صوعة
القيا�صيه وذلك بطبخ اكرب طبق  جين�ص لالأرقام 

من ال�صوربه باللحم
و150  15ذبيحه  عدد  ال�صوربه  لهذه  ا�صتخدم 
و70  املاء  من  ليرت  و4000  ال�صوفان  من  كيلو 
امل�صاركه وت�صجيلها  ال�صعرييه ومت قبول  كيلو من 
�صيارة  اح�صار  مت  وبعدها  جين�ص  مبو�صوعة 
ورميها  ال�صوربه  و�صفط  املجارير  �صفط  �صهريج 

بربكة النفايات
ربنا ل توؤاخذنا مبا فعل ال�صفهاء منا

ثمان ع�صر دولة غري موؤهلة لربنامج 
القرعة المريكية تعرف عليها

اأ�صبح غري   2018 لعام   dv lottery الهجرة     برنامح 
الفر�ص  ت�صاوى  مبداأ  من  وذلك  العامل  دول  جلميع  متاح 
حيث انه مع ارتفاع معدل الهجرة اىل امريكا وحتديدا 
من الدول التى هاجر منها اكرث من 50 الف مهاجر خالل 
الربع ال�صنوات املا�صية اأ�صبحت تلك الدولة غري موؤهلة 
الع�صوائية حيث  يف برنامج  الهجرة  للتقدمي يف برنامج 
 2017 2018 والذي ينح�صر يف الفرتة من اأكتوبر  عام 
غري  دولة   18 هناك  واأ�صبحت   2017 نوفمرب  وحتى 
ال�صني،  بنجالدي�ص،  كندا،  الربازيل،  للربنامج:  موؤهلة 
جمهورية الدومينيكان، كولومبيا، الإكوادور، ال�صلفادور، 
هايتي، الهند، جامايكا، املك�صيك، باك�صتان، بريو، الفلبني، 
لها  التابعة  الدول  وجميع  بريطانيا  اجلنوبية،  كوريا 
)باإ�صتثناء اأيرلندا ال�صمالية( وفيتنام طبعا واحلمد هلل 
قرعة  يف  امل�صاركة  من  امل�صتثناة  الدول  لئحة  ت�صمل  ل 
يف  امل�صاركة  العرب  جلميع  فيمكن  عربي  بلد  اي   2018

لوتري امريكا 2018
القائمة  الهجرة  يف�صل  البع�ص  لكن  اليان�صيب  هو  هذا 
علي نظام النقاط وهو نظام متبع اي�صا فى الهجرة اىل 
نيوزلندا  اىل  والهجرة  ا�صرتاليا  اىل  والهجرة  كندا 
اذا  ال  امريكا  اىل  بالنقاط  الهجرة  �صعب  يكون  ويكاد 
وا�صتثمارات  ر�صيد  ولديك  من احد رجال العمال  كنت 
تقدر باملاليني لذلك يعد برنامج الهجرة هو اف�صل وا�صلم 

طريق لالقامة ال�صرعية فى امريكا .



 يف م�صهد مل يعَتده العراق منذ غزوه عام 2003، التقطت 
اآيل  داخلي  و�صع  رغم  املبادرة  زمام  بغداد  يف  احلكومة 
اقتحام  كبرية.  ودولية  اإقليمية  وجتاذبات  النفجار  اإىل 
لول  ليحدث  يكن  مل  الآن  حتى  »نظيفة«  بعملية  كركوك 
الإيراين  والتكتل  النف�صالية  الربزاين  م�صعود  »خطيئة« 
اإدارة  يف  لبغداد  جناح  �ُصّجل  لكن  ملواجهته،  الرتكي  ــ 
فّعال  ح�صور  عرب  طهران  مع  »ميداين«  بتعاون  الأزمة 
»النف�صاليون«  ُطّوق  اليوم،  �صليماين.  لقا�صم  وحموري 
وظهر اأّن »البيت الكردي« لي�ص بالتما�صك الذي ظهر خالل 
ال�صتفتاء ال�صهري. خطوٌة تربطها حكومة حيدر العبادي 
بالقوات  الأر�ص  م�صك  وح�صر  داع�ص«  بعد  »ما  مبرحلة 
جرى  الذي  فالتقّدم  الدولة.  مرافق  واإدارة  الحتادية، 
ودول  جاهزيتها  عن  يعرّب  املقبلة  الأيام  يف  و�صيتوا�صل 
يقودها  انف�صالية  خطوٍة  اأّي  ملواجهة  العراقي  املحيط 

الربزاين اأو غريه
نور اأيوب

وُرفع  بغداد،  العا�صمة  ح�صن  اإىل  كركوك  مدينة  عادت 
الأخبار  هناك.  املحافظة  مبنى  فوق  العراقي  العلم 
تو�صح  الأخرية  ال�صاعات  يف  كركوك  من  الآتية  املتتابعة 
حجم »النقالب« الذي جنحت بغداد يف فر�صه بعد �صنني 
على  ُت�صيطر  م�صلولة  �صبه  مركزية  حكومة  �صورة  من 
ال�صخم،  »داع�ص«  التجاذبات القليمية وتغّول  حتركاتها 
اإ�صافة اإىل »ملتقطي الفر�صة« يف »اإقليم كرد�صتان« الذين 
حتى  الأمريكي  الغزو  منذ  بغداد  �صعف  من  ا�صتفادوا 
ليو�ّصعوا من ح�صورهم اجلغرايف والقت�صادي  يومنا هذا، 

وال�صيا�صي.
حكومة  خمتلفًا:  امل�صهد  كان  الأخرية،  الـ48  ال�صاعات  يف 
تبادر ع�صكريًا )بالتعاون مع »احل�صد ال�صعبي« الذي تبنّي 
حجم دوره املقبل، بعد تاأ�صي�صه بهدف حماربة »داع�ص«(، 
وتنجح يف �صرب »ركن« اأ�صا�صي من نتائج ا�صتفتاء »ا�صتقالل 
اللحظة  التقاط  يف  تفّوقها  مع  بالتوازي  كرد�صتان«، 
الإيراين  »الغ�صب«  وت�صييل  الربزاين«،  لـ»فعلة  القليمية 

والرتكي مل�صلحتها عرب انق�صا�صها على كركوك.
م�صعود  الإقليم  رئي�ص  خطوة  »لول  اأنه  متابعون  يوؤّكد 
املناطق  من  وغريها  كركوك  لظّلت  النف�صالية  الربزاين 

املتنازع عليها يف قب�صة الب�صمركة«.
ونتائجه،  بال�صتفتاء  الأكراد،  القادة  وبع�ص  فتم�ّصكه، 
ــ  اإقليميٍّ  وبدعٍم  العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�ص  قابله 
قواعد  فار�صًا  املواجهة«،  »ميدان  اإىل  قدمًا  بامل�صّي  دويل، 
فخٍّ  اإىل  ينجّر  اأن  دون  من  اأربيل،  على  ة  اخلا�صّ ا�صتباكه 
كان قد ن�صبه الربزاين، ليعك�ص بذلك تطّلعات »التحالف 
اإدارة  طريقة  حول  وطهران(  واأنقرة  )بغداد  الثالثي« 

الأزمة.
مواجهٍة  اإىل  العراقية  القوات  ا�صتدراج  اأراد  فالربزاين 
خاللها  من  ي�صتطيع  واملكان،  الزمان  يف  التحديد،  م�صبقة 
انتزاع اعرتاٍف دويلٍّ بحق اأربيل يف النف�صال، وفق م�صادر 

عراقية رفيعة، التي تك�صف يف حديثها اإىل »الأخبار« اأن 
هذه »اخلطوة كانت من�ّصقة مع الوليات املتحدة، وفرن�صا، 
يف  كان  الربزاين  اأن  وت�صيف  والإمارات«.  وال�صعودية، 
نتائج  بعد  العراق،  عن  النف�صال  اإعالن  »ا�صتعجال«  طور 
متتد  بحيث  املواجهة،  حدثت  اإذا  ة  خا�صّ »ال�صتفتاء«، 
وكركوك،  الدين،  و�صالح  دياىل،  حمافظة  لت�صمل  نريانها 
واأربيل، ونينوى، وقد توؤدي اإىل »خ�صائر مفربكة«، لتخرج 
اأربيل عقب ذلك وتطالب املجتمع الدويل »ب�صرورة حماية 
اإعالن  احلل  يكون  اأن  على  جماعية«،  اإبادة  من  الأكراد 

»الدولة الكردية«.
القوات  بفر�ص  وانتهى  كركوك  يف  اأم�ص  فجر  جرى  ما 
اإىل  يقود  املدينة،  على  �صيطرتها  املختلفة  العراقية 
»فيلق  قائد  ودور  جهة،  من  العبادي  دور  عن  الت�صاوؤل 
القد�ص« يف »احلر�ص الثوري الإيراين« قا�صم �صليماين، من 

جهٍة اأخرى.
»ح�صم  العبادي  اأّن  اإىل  عراقية  ع�صكرية  م�صادر  وت�صري 
�صليماين  »اأجاد  وقٍت  يف  الربزاين«،  مواجهة  يف  اأمره 
تعجيل التنفيذ، ور�صم معامل مواجهٍة يحفظ فيها حلفاءه 
الأكراد« )معظم الأكراد يف كركوك هم من موؤّيدي موؤ�ّص�ص 
جالل  الراحل  الكرد�صتاين«  الوطني  الحتاد  »حزب 
حكومية  م�صادر  وفق  البارز(،  طهران  حليف  الطالباين، 
عراقية، م�صريًة يف حديثها اإىل »الأخبار« اإىل اأن �صليماين 
اخل�صائر  باأقل  الب�صمركة  قوات  اإخراج  »هند�صة  يف  جنح 

املمكنة، من مواجهٍة �صعى اإليها طوياًل الربزاين«.
مواجهة اأم ا�صت�صالم؟

»ال�صيطرة  اأن  على  عّدة  وكردية  عراقية  م�صادر  جتمع 
اأجنحة  واأحد  طهران  بني  بالتن�صيق  جرت  كركوك  على 
اإ�صارٍة اإىل مدى تاأثري الزيارة  حزب الحتاد الوطني«، يف 
الأخرية ل�صليماين اإىل ال�صليمانية، ولقائه بعدٍد من القادة 
املواجهة«،  قبل  ما  »�صاعات  مهلة  بغداد  مّددت  الأكراد. 
بالتوازي مع تاأكيد عدٍد من امل�صادر اأن ات�صالت جرت بني 
العبادي وعدٍد من قيادة »الحتاد«، ناق�صت كيفية التزامها 
باأن تكون حتت  مبقررات احلكومة الحتادية، ومطالبتها 

اإ�صراف مبا�صٍر ل�صليماين و�صمانته ال�صخ�صية.
ان�صحاب »الب�صمركة« من حقول النفط الحتادية واملرافق 
احليوية يف كركوك يوؤّكد اأن اجلبهة الكردية الداخلية مل 
تعد كما كانت عليه، اإن كانت على �صعيد احلزب الواحد، اأو 
وا�صتعادة  ال�صتفتاء  فاأزمة  بينها؛  ما  يف  الأحزاب  عالقة 
كركوك عّززتا من �صعود تياراٍت كردية معار�صة لـ»احلزب 

الدميوقراطي« و»الحتاد الوطني«.
اإىل  »الأخبار«،  اإىل  حديثها  يف  كردية،  م�صادر  وت�صري 
ة  اخلا�صّ ال�صعبية  القاعدة  يف  ت�صّدعًا  اأفرزت  الأزمة  اأن 
بالربزاين، الذي ف�صل منذ اأم�ص يف تكري�ص نف�صه »حمقق 
م�صتمر  حديٍث  و�صط  م�صتقّلة«،  دولة  بقيام  الأكراد  حلم 
مواجهة  يف  وم�صّيه  بقراره،  تفّرده  »حول  حزبه  داخل 
يدفعه  الذي  والثمن  العواقب  احت�صاب  دون  من  بغداد، 

ــ على �صعيد احلزب الواحد  اأما املت�صرر الآخر  الأكراد«. 
عقب  نف�صه  مللمة  اإىل  ال�صاعي  الوطني«  »الحتاد  فهو  ــ 
وفاة موؤ�ص�صه جالل الطالباين، اإذ تنقل م�صادر قيادية يف 
»الحتاد« اأن ما جرى يف موؤمتر دوكان )اأّول من اأم�ص( هو 
خروٌج لعدٍد من القياديني الأ�صا�صيني عن توّجه »الحتاد«، 
الوقت  هذا  يف  احلزب  فـ»جّروا  الربزاين،  ملوجة  وركوبهم 
الع�صيب وراء قرارات م�صعود، التي مل نكن على وفاٍق معها، 

منذ رف�صنا اإقامة ال�صتفتاء يف كركوك«.
اأعادت  فقد  الكردية،  الأحزاب  بني  العالقة  �صعيد  وعلى 
»الدميوقراطي«  بني  الثقة  املا�صيني  اليومني  اأحداث 
و»الحتاد« اإىل �صابق عهدها، بحيث تّت�صم العالقة بينهما 
قادة  من  لعدٍد  الربزاين  اتهام  مع  والرتّقب«،  بـ»احلذر 
والغدر  بـ»الطعن  الإح�صا�ص  فيما  بـ»اخليانة«،  »الحتاد« 
وتدمري  املجهول،  اإىل  قدمًا  امل�صّي  يف  وعناده  م�صعود،  من 
جميع مكت�صبات الأكراد«، كما تعرّب م�صادر كردية رفيعة 

معار�صة له، لـ»الأخبار«.
ويذهب عدٌد من املراقبني اإىل تف�صري ما جرى باأنه »ت�صّدٌع 
ًة  خا�صّ الربزاين«،  �صي�صعف  اأمر  وهو  الداخلية،  للجبهة 
اإدارة  مع  »التعامل  الحتادية  احلكومة  قررت  ما  اإذا 
كرواتب  معها  العالقة  امل�صاكل  بع�ص  وحّلت  ال�صليمانية، 
لها  »�صيكون  اخلطوة  هذه  اأن  هوؤلء  ويتابع  املوظفني«. 
الأثر البالغ يف امت�صا�ص ال�صدمة، واحلوؤول دون ا�صتثمار 
على  داخليًا  م�صعود  موقف  تعزيز  يف  القومية  امل�صاعر 

الأقل«.
اإىل اأين؟

اأن  اأم  بكركوك،  بغداد  �صتكتفي  هل  هو:  املطروح  ال�صوؤال 
امل�صادر  جتيب  وتتمّدد؟«.  باقية  الن�صحاب  »املواجهة/ 
احلالية  الفر�صة  باأن  العراقية  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
يف  �صعبًا  حتقيقها  كان  هدف،  من  اأكرث  لتحقيق  مواتية 

املرحلة املا�صية.
بـ»فكفكة  تق�صي  الأزمة  اإدارة  يف  العبادي  ا�صرتاتيجية 
القوى الكردية، والتعامل معها ُكلٌّ على ِحدة«، على اأن يكون 
النف�صايل  وم�صروعه  الربزاين  تطويق  هو  الأّول  الهدف 
ومنعه من التفكري ــ يف امل�صتقبل القريب ــ يف بطرح م�صروع 
القوات  ا�صتعادة  يف  فيتمثل  الثاين  الهدف  اأما  الدولة. 
الثالث  الهدف  فيما  عليها،  املتنازع  لالأرا�صي  العراقية 
باأن  حمّددة  جهاٍت  اإىل  خارجية  ــ  داخلية  ر�صالة  توجيه 
واأن  التق�صيم...  على  ع�صّيًا  واحدًا  بلدًا  »�صيبقى  العراق 

الدور الإيراين ما زال حا�صرًا يف ر�صم امل�صهد«.
اأنقرة  �صاركت  لنف�صها،  بغداد  �صاغتها  التي  الأهداف 
الإيرانية  الن�صائح  كانت  فيما  الأّول،  بلورة  يف  وطهران 
للعبادي تلقى ال�صدى املطلوب، فرُتجمت يف الهدفني الثاين 
والثالث. وتوؤّكد م�صادر بغداد اأن ما اأجنز اأم�ص »لن يكون 
حم�صورًا مبحافظة كركوك، بل اإن القوات �صتعيد انت�صارها 
يف كافة املناطق املتنازع عليها، و�صتعمل على تثبيت هويتها 
الكبري  التقّدم  اأن يفر�ص هذا  العراقية الحتادية«، على 
على قوات »الب�صمركة« العودة اإىل خلف »اخلط الأزرق«، 
املدين  احلاكم  عهد  يف  املتحدة«  »الأمم  ر�صمته  الذي 

الأمريكي بول برامير عام 2004.
املعطيات  فاإن  املقبلة،  وجهتها  احلكومة  حتدد  مل  واإن 
حما�صرًا  ــ  املطاف  نهاية  يف  ــ  �صيكون  الربزاين  اأن  توؤّكد 
العراقي و»جهاز  باأن اجلي�ص  التقديرات  اأربيل. وت�صي  يف 
مكافحة الإرهاب« و»ال�صرطة الحتادية« و»الرد ال�صريع« 
و»احل�صد ال�صعبي« �صيوا�صلون تقّدمهم بالتوازي مع تراجع 
لون الن�صحاب على املواجهة، مع  »الب�صمركة« الذين �صيف�صّ
�صقوط »اإرادة القتال« لديهم، و»ف�صل الربزاين يف احلفاظ 

على مكت�صب ا�صتفتاء اآمّنا به«، وفق م�صدر كردي متابع.

التي  الكراهية  جرائم  اأعداد  ت�صاعفت 
مقارنة   2017 عام  خالل  امل�صاجد  ت�صتهدف 
بالعام الذي �صبقه يف بريطانيا، بح�صب بيانات 

لل�صرطة الربيطانية.
 110 نحو  ت�صجيل  مت  فقد  البيانات،  ووفق   
امل�صلمني  عبادة  اأماكن  �صد  كراهية  جرائم 
خالل الفرتة ما بني اآذار 2017 و متوز من العام 
ذاته، مقارنة بوقوع 47 جرمية كراهية فقط 

خالل الفرتة نف�صها من عام 2016.
وكالة  عن  »اإندبندنت«  الـ  �صحيفة  ونقلت   
اأن  الربيطانية،  اأ�صو�صيا�صن«  بر�ص  ذا   «
امل�صاجد  يف  التخريب  واأعمال  »العتداءات 
والتهديد با�صتخدام القنابل، كانت اأبرز اأ�صكال 

جرائم الكراهية التي مت ر�صدها«.
اأن  تقريرها  يف  ال�صرطة  اأفادت  جهتها،  من 
�صد  الكراهية  جرائم  عدد  يف  الأبرز  التزايد 
امل�صاجد �صجلته �صرطة مدينة مان�ص�صرت، �صمال 

غرب بريطانيا.
وقوع  �صهدت  املدينة  باأن  ال�صرطة  واأفادت 
اآذار  بني  ما  الفرتة  خالل  كراهية  جرائم   9
اأي  حدوث  بعدم  مقارنًة   ،2017 وحزيران 

واقعة يف العام ال�صابق.
جرائم  عدد  تزايد  ال�صرطة  واأرجعت   
الإرهابي  الهجوم  اإىل  مان�ص�صرت،  يف  الكراهية 
واأ�صفر عن مقتل  »داع�ص«،  تبناه تنظيم  الذي 

ا يف اإيار املا�صي. نحو 22 �صخ�صً

 وبح�صب معطيات م�صروع »تيل ماما« )منظمة 
غري حكومية( لر�صد العتداءات �صد امل�صلمني 
الكراهية،  جرائم  ن�صبة  فاإن  بريطانيا،  يف 
»مان�ص�صرت،  لهجوم  التايل  الأ�صبوع  خالل 
الأ�صبوع  مع  مقارنة   471% بن�صبة  ارتفعت 

الذي �صبقه، دون ذكر عدد احلوادث.

 100 اأكرث من  ا�صتهداف  2013، مت  اإيار  ومنذ 
بريطانيا،  يف  للم�صلمني  عبادة  ومكان  م�صجد 

وفق »تيل ماما«.
 جتدر الإ�صارة اإىل اأن 3 ماليني م�صلم يعي�صون 
يف اململكة املتحدة التي يقدر عدد �صكانها بنحو 

ن�صمة. مليون   65

اجلامعات  باإحدى  م�صلمون  طالب  تعر�ص   
ب�صبب  وحتر�ص،  م�صايقات  اىل  الربيطانية، 
احلرم  و�صط  الدينية  لفرائ�صهم  تاأديتهم 
مان�ص�صرت  جامعة  من  طالب  عدة  ونوه  اجلامعي، 
�صواء  ال�صالة  من  مبنعهم  اأمن  حرا�ص  قيام  اإىل 

مببنى اجلامعة اأو مببنى املكتبة العامة.
طالبا   70 حوايل  فيه  �صارك  راأي،  ا�صتطالع  ويف   
بتاأدية  رغبوا  منهم،   %  86 اأن  تبني  م�صلما 
باجلامعة  تواجدهم  اأثناء  الدينية  فرائ�صهم 
لذلك،  املنا�صب  املكان  لغياب  الفكرة  عن  وتخلوا 
% منهم يرغبون بتوفري ف�صاء خم�ص�ص   96 واأن 
اأكدوا  منهم   %  17 واأن  اجلامعة  و�صط  لل�صالة 

التعر�ص للم�صايقة والتحر�ص.
بال�صنة  تدر�ص  التي  عائ�صة،  الطالبة  وذكرت   
من  منعها  اأمن  حار�ص  اأن  الطب،  كلية  يف  الثانية 
احلرا�ص  اأحد  »قام  قائلة:  اجلامعة،  يف  ال�صالة 
اأتوقف عن ذلك«.  اأ�صلي حتى  بال�صراخ علي واأنا 
ال�صالة  من  اأي�صا  منعت  »لقد  لها:  زميلة  واأ�صافت 
كانت  بينما  الإغاثة  منفذ  قرب  الطوابق  باأحد 
يتقا�صمن  نف�صه  باملكان  يجل�صن  اأخريات  طالبات 

اأطراف احلديث«.
 واأردفت طالبة اأخرى رف�صت الإف�صاح عن ا�صمها 
يل  �صديقة  مع  كنت  املرات،  اإحدى  »يف  بالقول: 
مبقهى املكتبة ن�صرتيح من مراجعة درو�صنا لفرتة 
تذكرنا  اأمن  حار�صة  منا  فاقرتبت  طويلة،  زمنية 
الثانية  ال�صاعة  بعد  املنطقة  يف  ال�صالة  بحظر 
ع�صرة ليال«، م�صيفة »لقد ق�صدتنا مبا�صرة لأننا 

حمجبات وي�صهل التعرف على انتمائنا الديني«.
 وبعد انت�صار هذا اخلرب، اأجرت جامعة مان�ص�صرت 
�صبكة  على  لطالبها  راأي  ا�صتطالع  الربيطانية 
الطالب  احتاد  على  خطة  اقرتاح  بنية  النرتنت 
باحلرم  للعبادة  ف�صاءات  تخ�صي�ص  ب�صاأن 

اجلامعي.
الطالب  تداول  ال�صنة،  من  �صابق  وقت  ويف   
عري�صة تطالب بتخ�صي�ص ف�صاء للعبادة باملكتبة 
من  اأزيد  توقيع  على  ح�صلت  للجامعة  الرئي�صية 
�صبب  جامعية  طالبة  واأو�صحت  طالب.   600
من  الرغم  »على  قائلة:  العري�صة،  على  توقيعها 
اأنني م�صيحية، اأدرك جيدا اأن ال�صالة فر�ص على 
الذهاب  للم�صلمني.  وخا�صة  دينية،  جالية  كل 

عن  مبناأى  ال�صالة  اأجل  من  جدا  بعيدا  مكان  اإىل 
خطريا  اأمرا  اأحيانا  يكون  قد  الآخرين،  عيون 

ب�صراحة«.
 وعلى م�صتوى اجلامعة، اأ�صارت ديج مالك جون�صون، 
ت�صعر  اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل  باجلامعة،  م�صوؤول 
بالآ�صى حيال هذه الت�صرفات ال�صادمة، خا�صة يف 
ظل غياب قاعات خم�ص�صة لل�صالة. وقال امل�صوؤول 
على  العتداءات  تزايدت  تقريبا،  �صنة  »منذ 
الن�صاء امل�صلمات باخل�صو�ص و�صط اجلامعات، كما 
اإىل امل�صايقات  اليهود  اأن بالغات تعر�ص الطالب 
قد ارتفعت اأي�صا. لذلك، �صتبذل اجلامعة ق�صارى 
جهدها من اأجل �صمان مناخ اآمن للكل الطالب على 

اختالف انتماءاتهم الدينية«.
يف  ارتفاعا  مان�ص�صرت  مدينة  �صهدت  وللتذكري،   
اإرهابي  تفجري  بعد  للم�صلمني  املعادية  الأعمال 
اأثناء حفل غنائي كانت حتييه الفنانة الأمريكية 
اآريانا غراندي وت�صبب يف وفيات عديدة واإ�صابات 

كثرية.
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ب�����غ�����داد ُت������ط������ّوق »االن���ف�������ش���ال���ي���ن« امل�شلمن م�شاجد  �شد  الكراهية  ج��رائ��م  ت�شاعف  بريطانيا: 

مان�ش�شرت ج��ام��ع��ة  يف  مل�����ش��اي��ق��ات  ي��ت��ع��ر���ش��ون  م�شلمون  ط���اب 

ال��روه��ي��ن��غ��ا  م�شلمي  م���ن  األ���ف���ا   11
واح��د ي���وم  يف  ب��ن��غ��اد���ش  اىل  ف���روا 

 

امل�صلمني،  الروهينغا  لجئي  من  األفا   11 اأن  املتحدة  الأمم  ك�صفت 
فروا اىل بنغالد�ص من ميامنار يف يوم واحد.

 وقال املتحدث با�صم الأمني العام لالأمم املتحدة �صتيفان دوغريك، 
فقط،  الإثنني   « نيويورك:  يف  املنظمة  مبقر  الثالثاء،  لل�صحفيني 

�صهد و�صول 11 األفا من لجئي الروهنغيا اإىل بنغالد�ص«.
 واأ�صاف: »مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية )اأوت�صا(، 
منطقة  من  جاوؤوا  اأم�ص،  اجلدد  القادمني  من  العديد  اأن  اأبلغنا 

بوثيدونغ �صمال راخني )اأراكان(«.
من  فروا  اإنهم  )القادمني(  الأ�صخا�ص  هوؤلء  بع�ص  »قال  وتابع:   

احلرائق والقتل، فيما قال اآخرون اإنهم غادروا خوفا من العنف«.
اأطلقت بالتعاون مع منظمة  العاملية  اأن منظمة ال�صحة  اإىل  واأ�صار   
الأمم املتحدة للطفولة )يوني�صف(، واحلكومة البنغالية، الثالثاء، 
ثاين اأكرب حملة تطعيم �صد الكولريا عن طريق الفم، يف )مدينة( 

بازار كوك�ص )�صرق بنغالد�ص(.
 واأو�صح امل�صوؤول الأممي اأن احلملة ت�صتهدف ما ل يقل عن 650 األف 
طفل  األف   250 حوايل  تطعيم  �صيتم  لحقة  مرحلة  ويف  �صخ�ص، 

تراوح اأعمارهم بني عام و5 اأعوام.
بوذية،  ملي�صيات  مع  ميامنار  جي�ص  يرتكب  املا�صي،  اآب   25 ومنذ   
امل�صلمة،  الروهنغيا  اأقلية  واعتداءات وجمازر وح�صية �صد  جرائم 
اآلف وت�صريد مئات الآلف من الأبرياء، بح�صب  اأ�صفرت عن مقتل 

نا�صطني حمليني.
يف  الروهنغيا  م�صلمي  من  األفا   519 نحو  عرب  التاريخ  ذاك  ومنذ   

اأراكان غربي ميامنار اإىل بنغالد�ص، وفق اإح�صاءات اأممية.
 وتعترب حكومة ميامنار م�صلمي »الروهنغيا« »مهاجرين غري �صرعيني 
من بنغالد�ص«، فيما ت�صنفهم الأمم املتحدة »الأقلية الدينية الأكرث 

ا�صطهادا يف العامل«.
مليون   1.1 نحو  ُحرم   ،1982 عام  ميامنار  اأقرته  قانون  ومبوجب   
م�صلم روهنغي من حق املواطنة، وتعر�صوا ل�صل�صلة جمازر وعمليات 
بوذية  اأكرثية  ظل  يف  م�صطهدة  اأقلية  اإىل  ليتحولوا  تهجري، 

وحكومات غري حمايدة.

داخل  من  وال�صت�صارات  للبحوث  »تريندز«  مركز  اأعلن 
يعد  م�صروع  اطالق  عن  الربيطاين،  اللوردات  جمل�ص 
الق�صايا  ببحث  ويخت�ص  اأوروبا،  يف  نوعه  من  الأول 

املتعلقة بالعالقة بني الدين والعنف ال�صيا�صي.
ال?املي،  اأحمد  »تريندز«،  مركز  ورئي�ص  موؤ�ص�ص  وقال   
املركز  مع  بال�صرتاك  ينفذ  �صوف  الذي  »امل�صروع  اأن 
جامعة  يف  ال�صيا�صي  والعنف  التطرف  لدرا�صة  الدويل 

كينغزكوليدج يف العا�صمة الربيطانية.
 وح�صر اإطالق امل�صروع ممثلني عن احلكومة الربيطانية 
والباحثني  الإعالم  وو�صائل  املحلية  الأ?لية  واملنظمات 
واملحللني ملناق�صة اأ?مية »بحث ق�صية ا�صتغالل الدين يف 

الرتويج للعنف ال�صيا�صي وتربيره«.
 ا�صتغالل الدين

ا�صتغالل  كيفية  »بحث  ?و  للم�صروع  الأ�صا�صي  وال?دف   
وفق  ال�صيا�صي«،  للعنف  رئي�صي  وحمفز  كاأداة  الدين 
الدين  ت�صيي�ص  بني  »العالقة  اأن  اأكد  الذي  »تريندز« 
اليوم  العامل  يف  عاجلة  اأمنية  ق�صية  ال�صيا�صي  والعنف 

لأن تاأثري?ا ميتد اإىل اأرجاء العامل«.
 ولفت ال?املي اإىل »اأننا ن�ص?د يف عامل اليوم ا�صتغالل 

مكثفا لالأيديولوجية الدينية بالتزامن، اأي�صا، مع رف�ص 
يف  رئي�صيا  عامال  الدين  لعتبار  النطاق  وا�صع  قوي 

ا�صتخدام العنف ال�صيا�صي«.
 و�صدد على احلاجة امللحة »ملواج?ة الفكر املتطرف غري 
العنيف باعتباره الأ�صا�ص الذي تربر به ?ذه اجلماعات 
الثورة �صد املجتمعات امل�صتقرة«. و�صرب مثال بجماعة 
الإخوان واملنظمات املرتبطة ب?ا �صواء يف اأنحاء العامل.
ال�صيا�صي  والعنف  الدين  بني  العالقة  الهاملي  وو�صف   
يف  واخلطرية  امللحة  الأمنية  الق�صايا  »اإحدى  باأن?ا 
يف  الت?اون  يجب  »ل  اأنه  اإىل  منبها  الرا?ن«،  الوقت 
عبائة  حتت  تختفي  التي  الثورية  التيارات  مواج?ة 
العامل  يف  الفو�صى  وتن�صر  الأمن  تقو�ص  لأن?ا  الدين 

باأ�صره«.
عميقة  علمية  بحوث  اإجراء  للغاية  امل?م  »من  وقال 
والعنف  الدينية  الأفكار  بني  العالقة  جذور  تك�صف 

املدفوع باأغرا�ص �صيا�صية«.
 مناخ علمي

األدرداي�ص،  اللورد  برعاية  عقد  لقاء  يف  واأ�صاف   
اخلرباء  من  »�صبكة  ت�صكيل  ياأمل  مركز«تريندز«  اأن 

�صاأن?ا  من  املعنية  والج?ات 
?وؤلء  ميكن  علمي  مناخ  توفري 
من التفاعل والو�صول اإىل ف?م 
دقيق للق�صايا وامل�صاغل املت�صلة 
والعنف  الدين  بني  بالعالقة 

ال�صيا�صي«.
اأي�صا  و?و  ال?املي،  واأعرب   

خبري يف ق�صايا مكافحة الإر?اب والأمن الدويل، عن اأمل 
اأن »ي�ص?م امل�صروع البحثي اجلديد يف ف?م العالقة  يف 
ن�صو�صه  وتف�صري  ف?م  ي�صاء  الذي  الدين  بني  امللتب�صة 
العنف  وبني  الدينية  واملنظمات  اجلماعات  جانب  من 

ال�صيا�صي خا�صة يف ال�صرق الأو�صط«.
من  �صل�صلة  امل�صروع،  اإطار  يف  ي�صدر،  اأن  املتوقع  ومن   
التقارير ال�ص?رية التي تعالج املوا�صيع ال?امة املت�صلة 
ت�صتغل  التي  الدينية  والن�صو�ص  الدين  با�صتخدام 
الدوافع  ذات  العنف  اأعمال  ممار�صة  لتربير  كاأ�صا�ص 

ال�صيا�صية.
لدرا�صة  الدويل  املركز  نائب مدير  ما?ر،  �صرياز   وو�صف 
كوليدج،  كينغز  جامعة  يف  ال�صيا�صي  والعنف  التطرف 

?مية ويعالج ق�صية ملحة  امل�صروع اجلديد باأنه »بالغ الأ
يف الوقت احلايل«.

الوقت  يف  جاء  امل�صروع  اأن  اللقاء  يف  امل�صاركون  واأكد   
تف�صريات  تتبني  وجمعيات  منظمات  ملواج?ة  املنا�صب 

متطرفة للدين.
 ويرى مركز »تريندز« اأن اأوروبا، مثل ال�صرق الأو�صط، يف 
حاجة ما�صة لف?م العالقة بني ا�صتغالل الدين لتربير 
اأنه  ال?املي  يعتقد  الذي  الأمر  و?و  ال�صيا�صي،  العنف 
اإدراك  الأوروبية على  الدول  »�صوف ي�ص?م يف م�صاعدة 

خطورة املنظمات الدينية الن�صطة فى?ا«.

مرحلة  �صي�صهد  ال�صوري  ال�صرق  اأن  اإىل  املعطيات  ت�صري 
على  وال�صيطرة  »داع�ص«  لإنهاء  ال�صراع  من  خمتلفة 
ال�صيطرة  من  الأمريكي  »التحالف«  اقرتاب  مع  »تركته«، 
على الرقة، وتعزيز اجلي�ص ال�صوري وحلفائه نقاطهم بني 
داخل  »داع�ص«  ح�صارهم  جانب  اإىل  الزور،  ودير  امليادين 

اأحياء الدير ال�صرقية
ال�صيطرة  اإعالن  من  الدويل«  »التحالف  قوات  تقرتب 
»داع�ص«  عنا�صر  انكفاء  مع  الرقة،  مدينة  على  الكاملة 
من  ميتد  �صغري  جيب  يف  املدنيني  من  معروف  غري  عدد  مع 
الفردو�ص،  بجامع  مرورًا  امللعب  حتى  الوطني  امل�صت�صفى 
على م�صافة اأقل من كيلومرت واحد وبعمق ل يتجاوز مئتي 
�صمن  الثالث  يومها  دخلت  التي  الع�صكرية  العملية  مرت. 
�صوريا  »قوات  تثبيت  عن  اأم�ص  اأ�صفرت  الأخرية،  مرحلتها 
ومنطقة  النعيم  دوار  حميط  يف  لنقاطها  الدميوقراطية« 

البنك العقاري.
زخم  ا�صتمر  حال  يف  اليوم،  القوات  تلك  تتمكن  وقد 
»داع�ص«  عليه  ي�صيطر  الذي  اجليب  تق�صيم  من  عملياتها، 
الوطني  امل�صت�صفى  جهة  من  الأول  منف�صلني،  قطاعني  اإىل 
حملة  با�صم  املتحدثة  وقالت  امللعب.  ناحية  من  والثاين 
قواتها  اإن  اأم�ص،  اأحمد،  �صيخ  جيهان  الفرات«  »غ�صب 
اإىل  الرقة«، م�صرية  »تخو�ص حاليًا معارك هي الأقوى يف 
اأن »عنا�صر )داع�ص( املتبقني يقاومون«، كذلك فاإن املواقع 

نة ومزروعة باألغام كثيفة«. التي ي�صيطرون عليها »حم�صّ
الرقة،  القوات يف  لتلك  املرتقب  »النت�صار«  مع  وبالتوازي 
ل يبدو تنظيم »داع�ص« اأح�صن حاًل يف حميط دير الزور 
فقد  وحلفائه؛  ال�صوري  اجلي�ص  مواجهة  يف  وامليادين، 

البلدات  من  عدد  على  ال�صيطرة  من  اجلي�ص  قوات  متكنت 
والتي  امليادين،  مدينة  من  الغربي  ال�صمال  اإىل  الواقعة 
كانت قد حو�صرت خالل تقدم اجلي�ص نحو اأطراف املدينة 
الغربية. واأحكم اجلي�ص �صيطرته اأم�ص على بلدتي بقر�ص 
فوقاين والزباري، و�صوًل اإىل اأطراف بلدة �صعلو والبوليل.
»يني �صفق«: قوات تركية �صوف تتمركز يف منطقة وادي 

ال�صيف
يف  حدث  ملا  م�صابهًا  كان  اجلي�ص  لقوات  ال�صريع  التقدم 
ريف الدير الغربي، ولحقًا ال�صرقي، حني متكن من ق�صم 
م�صاحات وا�صعة من الأرا�صي التي ي�صيطر عليها التنظيم، 
يف �صوء تراجع »داع�ص« وعدم قدرته على املواجهة، وقد 
للفرات،  املقابلة  ال�صفة  الب�صرية، على  بلدة  و�صعه مقابل 
نهري  ملتقى  لكونها تقع على  باأهمية خا�صة  تتمتع  والتي 
الفرات واخلابور، وتعّد مركزًا جيدًا للتحرك نحو حقول 
النفط الواقعة على ال�صفة ال�صرقية للنهر. ومن املتوقع اأن 
ي�صتكمل اجلي�ص قريبًا ال�صيطرة على باقي القرى املمتدة 

غربًا نحو اأطراف املريعية، مبا فيها البوليل وموح�صن.
ويف حميط دير الزور القريب، متّكن اجلي�ص من التو�صع على 
احل�صينية،  بلدة  على  وال�صيطرة  للنهر،  ال�صمالية  ال�صفة 
التقدم  ويفتح  ال�صاحلية.  حميط  يف  مواقعه  من  انطالقًا 
�صمن  اجلي�ص  حتركات  اأمام  جديدة  احتمالت  الأخري 
»داع�ص«  عنا�صر  على  احل�صار  اإطباق  بعد  املدينة،  اأحياء 
املتمركزين يف تلك الأحياء. ومن املتوقع اأن يكثف اجلي�ص 
م�صاحات  ق�صم  على  ويعمل  هناك،  امل�صلحني  على  ال�صغط 
�صغرية من التجمعات ال�صكنية، قبل حترير كامل اأحيائها. 
من  عدد  يف  التنظيم  وجود  ينح�صر  اأن  ينتظر  كذلك 

ال�صمالية،  الفرات  �صفة  على  املح�صورة  ال�صغرية  البلدات 
عليها  �صيطرت  والتي  التحتانية،  و�صفرية  احل�صينية  بني 

»ق�صد« اأم�ص.
عدد  على  ال�صيطرة  من  »ق�صد«  متكنت  ذلك،  غ�صون  ويف 
بني  الإدارية  احلدود  على  اخلابور،  وادي  يف  القرى  من 
احل�صكة ودير الزور، �صمن م�صاعيها لإنهاء وجود »داع�ص« 
يف حميط بلدة مركدة، وعلى امتداد وادي اخلابور �صماًل 

نحو ال�صدادي، وجنوبًا نحو الب�صرية.
وبعيدًا عن اجلبهات امل�صرتكة مع »داع�ص«، وا�صل اجلي�ص 
الرتكي ا�صتقدام تعزيزات اإىل املناطق احلدودية، يف �صوء 
مع  اجتماع  عقب  الرتكي«،  القومي  الأمن  »جمل�ص  تاأكيد 
الرئي�ص رجب طيب اأردوغان، اأن »القوات الرتكية العاملة 
مبهامها  تقوم  اإدلب  حمافظة  يف  التوتر  خف�ص  منطقة  يف 

اليومني  خالل  لفتًا  وبدا  اأ�صتانا«.  اتفاق  اإطار  يف  بنجاح، 
املا�صيني اأن التعزيزات مل تقت�صر فقط على حميط اإدلب 
ال�صمايل  حلب  ريف  لبلدات  كان  بل  الغربي،  حلب  وريف 
املدرعة  الوحدات  تلك  من  ن�صيب  عفرين  ملنطقة  املحاذي 
واملدفعية التي عربت من منطقة كيل�ص. وهو ما ي�صري اإىل 
حماية  »وحدات  مع  حمتمل  ت�صعيد  لأي  تركي  ا�صتعداد 
�صفق«  »يني  �صحيفة  قالت  وبالتوازي،  الكردية.  ال�صعب« 
تنت�صر  التي  الرتكية  للقوات  الثاين  الهدف  اإن  الرتكية 
منطقة  يكون  �صوف  الت�صعيد«  »تخفيف  منطقة  �صمن 
بني  الدويل  الطريق  حماذاة  يف  تقع  التي  ال�صيف،  وادي 
حلب وحماة، �صرق معرة النعمان، والتي ت�صم م�صتودعات 
ال�صوري، قبل  لقوات اجلي�ص  تتبع  كانت  ع�صكرية �صخمة 
احتاللها من قبل »جبهة الن�صرة« يف كانون الأول من عام 
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الرقة يف  »ن�شره«  من  يقرتب  »التحالف«   : �شوريا 



الرو�صي  الرئي�ص  اأقال  اأ(-  ب  )د   – مو�صكو 
فالدميري بوتني العديد من حكام الأقاليم، قبل 

اأ�صهر قليلة من النتخابات الرئا�صية.
عزل  بوتني  اأن  رو�صية  اإعالم  و�صائل  وذكرت 
ليكون  اإيفانوفو،  اإقليم  حاكم  كونكوف  بافيل 
ايلول/�صبتمرب  منذ  اإقالته  تتم  حاكم  عا�صر 

املا�صي.
وتوقعت ال�صحافة الرو�صية اأن الإقالة جاءت 
اإدارة  يف  الف�صاد  من  حالت  عدة  خلفية  على 

القليم.
ويرى مراقبون، مثل �صحيفة “نوفايا جازيتا” 
�صلة  لها  الإقالت  موجة  اأن  املعار�صة، 
 ،2018 اآذار/مار�ص  بالنتخابات الرئا�صية يف 
وراأت ال�صحيفة اأن بوتني ي�صعى من خالل ذلك 
اإىل اإف�صاح املجال اأمام اإعادة انتخابه وتعزيز 

الرقابة على الأقاليم ال�صعبة.

الأملانية  الأنباء  لوكالة  ت�صريحات  ويف 
اإن  ابدولييف  نابي  اخلبري  قال  )د.ب.اأ(، 
بوتني ي�صتعني ببريوقراطيني �صباب موؤهلني من 

اأجل حل م�صاكل بعينها يف هذه الأقاليم.
” احلكام اجلدد لي�صت  اأن  واأ�صاف ابدولييف 
كما  الأقاليم  هذه  يف  بالنخب  ات�صالت  لهم 
دعم  على  بناء  املنا�صب  هذه  يتقلدوا  مل  اأنهم 
الرتقي  بف�صل  مدينون  اإنهم  بل  عام،  �صيا�صي 

يبني  الكرملني  اأن  اإىل  وا�صار  وحده”،  لبوتني 
قاعدة له من امل�صوؤولني الإقليميني املخل�صني.

املتحدث  بي�صكوف  دميرتي  و�صف  جانبه،  من 
با�صم الكرملني، الإقالت باأنها من قبيل الأمور 
املوهوبني  املتخ�ص�صني   ” اأن  كما  الروتينية، 
تطوير  موا�صلة  على  القدرة  لديهم  ال�صباب” 

اأقاليمهم.
�صيعيد  كان  اإذا  ما  الآن  اإىل  بوتني  يعلن  ومل 
تر�صيح نف�صه يف النتخابات الرئا�صية يف العام 

املقبل، لكن اجلميع يتوقعون ذلك.
وكان ملفتا للنظر يف العام املا�صي، قيامه بعزل 
الرئا�صي  الديوان  رئا�صة  من  اإيفانوف  �صريجي 
على الرغم من اأنه ظل على مدار �صنوات مو�صع 
انتون  مكانه،  الذي عني  الرو�صي  الرئي�ص  ثقة 
فاينو، التكنوقراطي ال�صاب، غري املعروف على 

نطاق وا�صع.

لندن: قرر �صاب عربي ثري النتقال للعي�ص يف دبي 
ال�صرطة،  رجال  يالحقه  حيث  اإجنلرتا،  من  هربا 
وهاتف  ر�صا�صة   19 على  منزله  يف  العثور  بعد 
اأيفون فيه األف مقطع فيديو لنف�صه اأثناء قيادته 

املتهورة ل�صيارته.
اآدم  ال�صاب  ا�صتهر  ميل”،   “ديلي  �صحيفة  وبح�صب 
برثائه  بتباهيه  عاما،   29 العمر  من  البالغ  علي، 
التوا�صل الجتماعي، حيث كان دوؤوبا  على مواقع 
على ن�صر �صور �صاعاته الباه�صة ال�صعر، من ماركة 

“رولك�ص".
كما كان ين�صر فيديوهات لنف�صه وهو يقود �صيارته 
بتهور، فخالل اأحد الفيديوهات كان يقود �صيارته 

و�صلت  ب�صرعة  وقدمه!  يده  م�صتعمال  “البور�ص” 
هارلو،  مدينة  �صوارع  يف  ال�صاعة،  يف  كم   180
اآخر  فيديو  وخالل  اإجنلرتا،  يف  ا�صك�ص  مبقاطعة 
ر�صيعة  جمل�صا  كبرية،  ب�صرعة  ال�صيارة  يقود  كان 
الكر�صي  يف  واحدا،  عاما  العمر  من  يبلغ  الذي 

الأمامي.
قررت  ال�صرطة  اأن  الربيطانية،  ال�صحيفة  وذكرت 
التحقيق يف الأمر، وقامت مب�صادرة جواز �صفره، اإل 
�صفر  ا�صتخراج جواز  ا�صمه، ومتكن من  اآدم غري  اأن 
حماكمته  من  يومني  قبل  دبي  اإىل  ليهرب  جديد، 

بتهمة حيازة كمية من الر�صا�ص.
وقال املدعي العام، جون غرينان: “يعتقد اأن املتهم 

يف اخلارج يف الوقت الراهن، ويبدو اأنه ح�صل على 
جواز �صفر با�صم خمتلف لي�صتطيع الهرب”.

القيادة  �صاوثوارك” بتهمة  “تاج  حمكمة  واأدانته 
اخلطرة، وحكم عليه غيابيا بال�صجن ملدة 6 اأ�صهر، 

ودفع 2800 جنيه ا�صرتليني.

رام اهلل/ الأنا�صول
لحق  وقت  خالل  الفل�صطينية  املالية  وزارة  تبداأ 
املقبل  العام  موازنة  اإعداد  اجلاري،  ال�صهر  من 
غزة،  من  قادمة  م�صاحلة  اأخبار  وقع  على   ،2018

بني حركتي فتح وحما�ص.
من  اأكرث  الفل�صطينيون  انتظرها  التي  امل�صاحلة 
عقد بني احلركتني الأكرث �صعبية يف فل�صطني، بعد 
 ،2007 يف  غزة  قطاع  على  حما�ص  حركة  �صيطرة 
م�صبوقة”،  “غري  موازنة  حجم  عن  لالإعالن  متهد 
نظرا للم�صروفات التي تنتظر احلكومة يف القطاع.

النق�صام،  منذ  املتعاقبة  الفل�صطينية  احلكومات 
قبل  املعينني  موظفيها  رواتب  ب�صرف  التزمت 
فيها  نفذت  قليلة،  �صهور  قبل  حتى   ،2007
خ�صومات، بن�صب و�صلت اإىل 30 باملائة من الرواتب 

الأ�صا�صية ملوظفيها.
احلمداهلل،  رامي  يراأ�صها  التي  احلكومة  واأعلنت 
موازنة  عن  املا�صي،  ثاين  كانون  يناير/  نهاية 
اأمريكي  دولر  مليار   4.3 نفقات  باإجمايل   ،2017
وعجز  الفل�صطينية،  املالية  تاريخ  يف  الأعلى  هي 

جار بعد التمويل 592 مليون دولر.
يناير/  مطلع  فل�صطني،  يف  املالية  ال�صنة  وتبداأ 
اأول وفق  نهاية دي�صمرب/ كانون  كانون ثاين، حتى 

قانون املوازنة.
** ا�صتيعاب املوظفني

اأوامر  اأعقاب  يف   2007 منذ  حما�ص  حركة  نفذت 
القطاع  يف  ملوظفيها  الفل�صطينية  احلكومة  من 
حما�ص  ل�صيطرة  لحقا  العمل،  عن  بال�صتنكاف 
على غزة، بتعيني موظفني جدد للموؤ�ص�صات املدنية، 
وا�صتحداث اأجهزة اأمن تدير �صوؤون احلياة اليومية.
الذين  والع�صكريني،  املدنيني  املوظفني  عدد  ويقدر 
الفل�صطينية  احلكومة  ت�صوعبهم  اأن  ينتظرون 
خالل الفرتة املقبلة، بنحو 50 األف موظف، ت�صكل 
يف  العموميني  املوظفني  من  باملائة   30 ن�صبتهم 

فل�صطني.
بو�صوح، قال رئي�ص احلكومة الفل�صطينية الأ�صبوع 
املا�صي: “ل ن�صتطيع حتمل اأعباء 50 األف موظف، 
تكلفة رواتبهم ل تقل عن 50 مليون دولر �صهريًا”.
وتعمل جلنة اإدارية يف الوقت احلايل، على درا�صة 

اأو�صاع موظفي احلكومة يف غزة، واملوظفني اجلدد 
لتقدمي  �صهور   4 واأمامها   ،2007 بعد  املعينني 

تو�صياتها.
كامل  ا�صتوعبت  “اإن  احلكومة  بانتظار  و�صيكون 
املوظفني املدنيني”، زيادة فاتورة الرواتب والأجور 
اأجور املوظفني  35 باملائة ت�صمل  اإىل  بن�صبة ت�صل 
الرواتب  بند  يف  الطبيعية  الزيادة  ون�صبة  اجلدد، 

ال�صنوي.
قدرت  اجلاري،  للعام  الفل�صطينية  املوازنة  اأرقام 
فاتورة الرواتب والأجور للموظفني احلاليني )قبل 
امل�صاحلة(، بـ 8.1 مليار �صيكل )2.25 مليار دولر(، 

ت�صكل ن�صبتها 54 باملائة من اإجمايل النفقات.
للحكومة  والع�صكرين  املدنيني  املوظفني  ويبلغ عدد 
بنحو  حما�ص،  موظفي  ا�صتيعاب  قبل  الفل�صطينية، 
�صهرية  اأجور  فاتورة  مبتو�صط  موظف،  األف   165

تبلغ 620 مليون �صيكل.
** اإعادة الإعمار

 2006 منذ  حمكم  وح�صار  حروب  ثالثة  ودفعت 
والفوقية  التحتية  البنى  تدمري  اإىل  القطاع،  على 
لها  ي�صاف  للعي�ص،  منفرة  بقعة  منها  جعلت  لغزة، 

عدم توفر الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�صرب.
تكلفة اإعمار غزة بفعل احلرب الأخرية، وفق اأرقام 
والإعمار  للتنمية  الفل�صطيني  القت�صادي  املجل�ص 
– بكدار )�صبه حكومية(، تقدر بـ 7.8 مليار دولر 

اأمريكي.
اإل اأن تعهدات دولية مل يوف بها املانحون بعد منذ 
ثالث �صنوات، قد تخفف على احلكومة الفل�صطينية 

م�صوؤولية توفري ال�صيولة الالزمة لإعادة الإعمار.
خرج   ،)2014( الدويل  القاهرة  موؤمتر  كان 
بتعهدات لإعادة اإعمار غزة بقيمة 3.4 مليار دولر 
بح�صب  باملائة،   50 من  اأقل  منها  و�صل  اأمريكي، 

بيانات ر�صمية لرئا�صة الوزراء الفل�صطينية.
املوازنة  يف  الإعمار  اإعادة  م�صاريع  وتندرج 
التطويرية”،  “املوازنة  بند  حتت  الفل�صطينية 
ال�صنوات  موازنات  خالل  قيمتها  متو�صط  البالغ 

املا�صية 350 مليون دولر.
املالية  وزارة  على  يتحتم  امل�صاحلة،  حتقيق  ومع 
ال�صرر  حجم  مع  تتواءم  تطويرية  موازنة  اإدراج 

الذي تعاين منه قطاعات غزة كافة.
تقارير اأممية �صدرت عن منظمات الأمم املتحدة يف 
اإعادة  اإىل  حتتاج  غزة  اأن  اأوردت  املا�صية،  ال�صهور 
حمطات  وبناء  احلالية،  الكهرباء  ملحطة  تاأهيل 
ال�صحي،  للت�صريف  وحمطة  البحر،  ملياه  حتلية 
من�صاأة  األف   50 من  لأكرث  وترميم  بناء  واإعادة 

�صكنية وجتارية.
اأولويات �صبان من غزة التقوا، الأ�صبوع  وعلى راأ�ص 
املا�صي، رئي�ص احلكومة رامي احلمد اهلل، كان توفري 

فر�ص عمل كرمية وحل جذري لأزمة الطاقة.
الفل�صطيني،اأورت  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  اأرقام 
وت�صعد  باملائة،   43 تبلغ  الغزيني  بطالة  ن�صبة  اأن 

لأكرث من الن�صف بالن�صبة لل�صباب.
فرتاتها  لأ�صواأ  و�صلت  اإذ  )الكهرباء(،  الطاقة  اأما 
خالل وقت �صابق من العام احلايل، بقطع التيار 16 

�صاعة يوميا.
ظافر ملحم، وهو قائم باأعمال رئي�ص �صلطة الطاقة 
ت�صريحات  يف  املا�صي  الأ�صبوع  اأكد  الفل�صطينية، 
 50 اإىل  الكهرباء  عجز  يف  “تقلي�صا  اأن  �صحفية، 
باملائة جاري تنفيذه، بدل من امل�صتويات احلالية، 

اإىل 8 �صاعات و�صل اأو اأكرث”.
** متويل املوازنة

حت�صيل  ا�صتئناف  اهلل،  احلمد  حكومة  وترجو 
الإيرادات ال�صريبية والر�صوم احلكومية، للخزينة 

يف قطاع غزة، كاأحد اأدوات توفري ال�صيولة.
ال�صابقة  الفل�صطينية  امليزانيات  بيانات  وووفق 
والر�صوم  ال�صريبية  الإيرادات  2006، كانت  حتى 
من  باملائة   28 ت�صكل  غزة،  قطاع  من  املح�صلة 

اإجمايل الإيرادات املالية للحكومة.
احلكومة  ح�صلتها  التي  الإيرادات  اإجمايل  كان 
مليار   13.5 قرابة  بلغت   ،2016 يف  الفل�صطينية 

�صيكل )3.6 مليار دولر(.
و�صت�صطدم احلكومة يف جباية ال�صرائب والر�صوم، 
بني  املعي�صة  وم�صتوى  الرواتب  متو�صط  بفجوة 
ال�صفة وغزة، اإذ اإن الأخرية تعاين من اأجور متدنية 
يف القطاع اخلا�ص، ون�صب فقر تبلغ 65 باملائة، وفق 

املركز الفل�صطيني حلقوق الإن�صان )اأهلي(.
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2018 يف  م�شبوقة”  “غر  مل��وازن��ة  متهد  الفل�شطينية  امل�شاحلة 

الرئا�شية االنتخابات  من  قليلة  اأ�شهر  قبل  االأقاليم  حكام  من  العديد  يقيل  بوتن 

دب���ي! اإىل  ي���ه���رب  ث���م  اإجن����ل����رتا  يف  ف�������ش���ادا  ي��ع��ي��ث  ث����ري  ع���رب���ي 

غربة نيوز / نيويورك
اليمن  يف  نيوز  غربة  وموقع  جريدة   مكتب  من  مقدمة  عمل  ورقة 
واغتيال  بالقوة  ال�صلطة  على  ال�صتيالء  حال  يف  اليمن  ندوة  اىل 
املدين  التحالف  موؤ�ص�صة  تقيمها  والتي   . النظام  ورحيل  الدميقراطية 
لل�صالم وحماية  احلقوق واحلريات يف كل من اململكة العربية ال�صعودية 

وامريكا .
اعداد امل�صت�صار : عبدالغني درهم اليو�صفي

 ان���ح���راف و���ش��ائ��ل االع������ام ع���ن االه������داف وال���ق���واع���د ال���دول���ي���ة  واث���ره���ا يف ت��زاي��د
العاملية ال��ت��ج��ارة  وط��ري��ق  اخل��ل��ي��ج  وا���ش��ت��ق��رار  ام���ن  ع��ل��ى  وانعكا�شاتها  االره��اب��ي��ة  العنا�شر 

تابعونا على موقعنا اجلديد 
اخبار متجددة على مدار ال�شاعة
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 رو�شيا: ك�شفنا 20 خلية اإرهابية وقتلنا
ال��ع��ام اجل��اري اإره��اب��ي��ا خ��ال   120
مو�صكو- )د ب اأ(- اأعلنت قوات المن الرو�صية،  اأنها ك�صفت خالل 
ق�صت  كما  اإ�صالمية،  اإرهابية  خلية   20 الن،  وحتى  اجلاري  العام 

على 120 اإرهابيا م�صتبها بهم، يف منطقة �صمال القوقاز.
وقال الك�صندر بورتنيكوف، رئي�ص جهاز المن الفيدرايل يف مو�صكو، 
قد  ال�صالمية،  الأغلبية  ذات  املنطقة  يف  الرهابي  الن�صاط  اإن 

تباطاأ ب�صبب العمل امل�صتهدف .
الرو�صية،  “اإنرتفاك�ص«  اأنباء  وكالة  عن  �صادرة  تقارير  واأفادت 
يف  جرت  عملية  اأثناء  الثالثاء،  اليوم  املتمردين،  من  اثنني  مبقتل 

جمهورية داغ�صتان الواقعة مبنطقة �صمال القوقاز.
وثيقة  �صالت  ذات  متطرفة  اإ�صالمية  جماعات  هناك  ومازالت 
والعراق،  �صورية  يف  /داع�ص/  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  مب�صلحي 

تن�صط يف ال�صي�صان ومناطق اأخرى يف �صمال القوقاز.
اليوم  وقعت  التي  تلك  مثل   – الرهاب  ملكافحة  عمليات  وجترى 
الثالثاء يف داغ�صتان – كل اأ�صبوع تقريبا. ويف اآذار/مار�ص املا�صي، 
انتحاري يزعم  ال�صي�صان يف عملية نفذها  الرو�ص يف  �صتة من  قتل 

اأنه من عنا�صر داع�ص .

 ال������ع������راق ي���ع���ط���ي درو�����ش����ا 
تطبيق ح���ول  ال����دويل   للمجتمع 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق االأن�����ش��ان

 �صادق القيم
 الدميقراطية نظام حديث الولدة يف بلدان ال�صرق الأو�صط، ويف العراق 
لكن  زال مراهقا،  ما  اأي  الأهلية  �صن  املولود اجلديد  خ�صو�صا مل يتجاوز 
يف احلقيقة ولد هذا اجلنني ولدة قي�صرية من رحم حكومة دكتاتورية 
اأنه ميتلك  اأن يثبت رغم �صغر �صنة  اأ�صتبدادية فردية، واأ�صتطاع  قمعية 

مقومات النبوغ، لي�صبح معلما ملن يكربه �صنا ع�صرات ال�صنني.
  دول العامل املتقدمة التي تعد يف امل�صتوى الول عامليا، من حيث تطبيق 
الدميقراطية وحقوق الأن�صان واحليوان، �صاحبة الباع الطويل والتاريخ 
اأنها  العريق يف تطبيق احلريات، والتي �صنفت دول ال�صرق الأو�صط على 
بالقوة  لك�صرة  وت�صطر  اجلدار  ذات  اأمام  اليوم  ت�صقط  ثالث،  عامل  دول 

وجتاوز اخلطوط املر�صومة، متجاهلة اأ�ص�ص وقوانني الأمم املتحدة.
تتعر�ص  الأوربي،  الأحتاد  ع�صو  الول  العامل  دول  اأهم  احدى   اأ�صبانيا 
مل�صروع اأنف�صال اأحدى اأقاليمها تبعا ملا ح�صل يف العراق، حيث اأتخذ اأقليم 
اأ�صتفتاء  بعد  اأ�صتفتاء  واأقام  العراق،  لكرد�صتان  مماثلة  خطوة  كتلونيا 

كرد�صتان بعدة اأيام يدعوا لالأنف�صال عن اأ�صبانيا.
 واجهت اأ�صبانيا الأ�صتفتاء بالقوة وقامت بن�صر قوات ال�صرطة ومكافحة 
الكتلوين  ال�صعب  منع  يف  والأعتقال  القوة  اأ�صاليب  واأ�صتخدمت  ال�صغب، 
موجة  خطابها  وكان  للم�صتفتني  �صاملة  مبعاقبة  وهددت  الأ�صتفتاء،  من 

لل�صعب، اأكرث من كونة موجة حلكومة القليم.
اأخرى  اأرا�صي  على  ي�صتويل  ومل  بذاتة،  بالأنف�صال  كتلونيا  اأقليم   طالب 
اأو  نفط  اأبار  على  ينازعهم  ومل  املركزية،  للحكومة  اأو  اأخر  لأقليم  تابع 
م�صدر من م�صادر الدخل القومي، ومل  يهدد بحرق الأر�ص ور�صم احلدود 

بالدماء، لكن واجهوا ردا قا�صيا جدا فوق م�صتوى ت�صورهم.
 الغريب اأن املجتمع الدويل والو�صائل الأعالمية وجمعيات حقوق الأن�صان 
لكن  املواطنني،  على  جتاوز  من  ح�صل  ما  يف  يتدخل  مل  الأمن،  وجمل�ص 
ما  اأذا  ومقاطعتها  كتلونيا،  بطرد  الأوربي  الأحتاد  هدد  الوقت  بنف�ص 

اأنف�صلت عن اأ�صبانيا.
اأقليمها واأ�صتولت على مدن كثرية بعد �صقوط    كرد�صتان جتاوزت حدود 
داع�ص،  دخول  بعد  عراقية  اأرا�صي  على  اأخرى  مره  واأمتدت  النظام، 
م�صعود  يريد  التي  كركوك،  حمافظة  عن  عو�صا  عليها  �صلطتها  وب�صطت 
الأخرى  واملدن  كركوك،  حمافظة  يف  اأ�صتفتاء  ونظم  اأقليمه،  اىل  �صمها 

التي فر�ص �صيطرته عليها بالقوة.
 ما كان اأكرث غرابة اأ�صتنفار املجتمع الدويل، مبجرد اأن اأراد العراق اأعادة 
�صيطرته على مدنة امل�صلوبة خارج  اأطار القانون والد�صتور، وب�صط �صلطة 
احلكومة املركزية على مدن عراقية، خارج نطاق اقليم كرد�صتان،  امنا 

فقط طبقت ما جاء يف الد�صتور.
 مل تقم احلكومة املركزية بدفع قواتها ل�صرب امل�صتفتني، اأو منعهم حتى 
خطابها  توجة  كانت  بل  الأقليم،  خارطة  خارج  العراقية  املناطق  يف 
فقط  اأمنا  الع�صكرية،  باحللول  حتى  تهدد  ومل  فقط،  الأقليم  حلكومة 

قطع العالقات وبالتوافق مع دول اجلوار وغلق املنافذ.
 يجب اأن تقدم احلكومة الأ�صبانية طلبا للعراق، باأر�صال موفديها لأدخالهم 
دورات حول حقوق الأن�صان واأحرتام احلريات، وفنون التفاو�ص واحللول 
ال�صيا�صية، والعمل على ت�صنيف العراق �صمن الدول الدميقراطية الأوىل 
احلوار  وفنون  ال�صيا�صي  والتعليم  للتدريب  عاملي  معهد  وتاأ�صي�ص  بالعامل، 
وزعماء  اأ�صبانيا  رئي�ص  له  املوفدين  اأول  بغداد،  يكون  يف  والتفاو�ص 

الحتاد الأوربي وترامب.



حتاول اأنقرة اإعداد خطواتها �صمن منطقة »تخفيف 
من  منطلقة  بهدوء،  اإدلب،  حميط  يف  الت�صعيد« 
وعلى  عفرين  يف  الأكراد  على  ال�صغط  اإىل  حاجتها 
نفوذ  خلق  على  تعمل  كما  تدعمهم،  التي  وا�صنطن 
الفرات«،  »درع  مناطق  يف  املوؤقتة«  »احلكومة  لهيكل 
تظّهر اأم�ص من خالل رعايتها لت�صليم اإدارة معرب »باب 

ال�صالمة« اإىل تلك »احلكومة«
بعد دخول العملية الرتكية يف منطقة اإدلب وحميطها 
»البطيئة« هناك  اأنقرة  التنفيذ، بدت خطوات  حّيز 
لتحديد  جتاهها،  الأّولية  الفعل  ردود  تبلور  تنتظر 
ال�صوري.  ال�صمال  يف  اجلديد  تدخلها  تطور  كيفية 
اأجرتها  التي  الأولية  »ال�صتطالع«  جولة  وبقيت 
الأبرز على  دارة عّزة احلدث  قوة تركية يف حميط 
املنطقة  اإىل  الواردة  التعزيزات  كذلك  الأر�ص، 

احلدودية.
ومع تعاظم الأزمة الرتكية ــ الأمريكية التي تظّهرت 
)راجع  البلدين  بني  التاأ�صريات  منح  وقف  ق�صية  يف 
ال�صفحة 16(، انعك�ص جّو التوتر بدوره على حراك 
اإدلب.  يف  الت�صعيد«  »تخفيف  اإطار  �صمن  اأنقرة 
الإجراءات  الرتكية  الإعالم  و�صائل  معظم  وربط 
اجلي�ص  اأن�صطة  باإطالق  الأمريكية  »العدائية« 
وذهب  �صوريا.  يف  الفرات(  درع  )بعد  جمددًا  الرتكي 
على  الت�صديد  اإىل  الأتراك  امل�صوؤولني  كبار  من  عدد 
ارتباط العمليات هناك باأمن البالد القومي، وجتديد 
حماية  لـ»وحدات  الأمريكي  الدعم  بوقف  املطالبة 

ال�صعب« الكردية يف �صوريا.
الوزراء  رئي�ص  ل�صان  على  الت�صريحات  اأبرز  وجاء 
الرتكي بن علي يلدرمي، الذي طالب بتخّلي وا�صنطن 
د«  ي  »ب  وتنظيم  الكردية  »الوحدات«  حماية  عن 

)حزب الحتاد الدميوقراطي(.
حلزبه  الربملانية  الكتلة  اأمام  له  كلمة  خالل  وراأى 
)عمل  »العمل  اأن  اأنقرة،  يف  والتنمية(،  )العدالة 
يليق  ل  اأعدائنا،  مع  الأمريكية(  املتحدة  الوليات 

بيننا؛  القائم  بالتحالف 
معًا  نكون  اأن  يعني  فالتحالف 
والأوقات  اجلميلة  الأيام  يف 
ال�صعبة اأي�صًا«. وقال اإن بالده 
التطورات  اإهمال  ميكنها  ل 
)يف  اجلنوبية  حدودها  على 
و»الكتفاء  والعراق(  �صوريا 
بعد«.  عن  النريان  مب�صاهدة 
يو�صح  الذي  الرتكي  احلديث 
العمليات  اأولويات  اأهم  اإحدى 
ح�صار  وهي  اإدلب،  حميط  يف 
عفرين وحتجيم ن�صاط القوى 
ما  مع  يتفق  فيها،  الكردية 
املعار�صة  الأو�صاط  تتناقله 
جاهزة  خطط  وجود  عن 
حميط  يف  الرتكي  لالنت�صار 
اجلنوبي،  عفرين  منطقة 

بركات  ال�صيخ  جبل  منطقة  تركيا  فيها  ت�صتخدم 
املطل على كامل ريف حلب  دارة عزة(،  بلدة  )غرب 
الغربي و�صوًل اإىل معرب باب الهوى، كقاعدة رئي�صة 
و�صمن  هناك.  قواتها  انت�صار  نقاط  عمل  لإدارة 
الدين  نور  الرتكي  الدفاع  وزير  اأو�صح  نف�صه،  ال�صياق 
جانكلي، تعليقًا على اجلدول الزمني املتوقع لن�صاط 
قوات بالده يف اإدلب وحميطها، اأن وجود تلك القوات 
»�صوف ينتهي بانتهاء التهديدات املوجهة �صد تركيا«.
احتمال  حول  حا�صم  موؤ�صر  اأّي  ي�صدر  مل  وفيما 
م�صاركة ف�صائل »درع الفرات« يف النت�صار اإىل جانب 
ف�صائل  عدة  اأعلنت  عدمه،  من  الرتكية،  القوات 
ريف  يف  كل�ص«  حوار  عمليات  »غرفة  �صمن  من�صوية 
من  العمليات  يف  ت�صارك  �صوف  اأنها  ال�صمايل،  حلب 
الت�صعيد«  اتفاق »تخفيف  اإدلب، �صمن م�صار  منطقة 
يف اأ�صتانا. ونقلت مواقع معار�صة تاأكيدات من م�صادر 
مطلعة على اخلطط الرتكية قولها اإن الف�صائل التي 

تكون  �صوف  الفرات«  »درع  مناطق  من  ت�صارك  �صوف 
ال�صلطان  »فرقة  �صمن  عاملة  بت�صكيالت  حم�صورة 

مراد«.
وبدا لفتًا يف موازاة التحرك يف اإدلب ت�صّلم »احلكومة 
يف  احلدودي  ال�صالمة  باب  معرب  لإدارة  املوؤقتة« 
»اجلبهة  اإىل  يتبع  كان  بعدما  ال�صمايل،  حلب  ريف 
من  تركيا،  ورعته  فر�صته  الذي  التفاق  ال�صامية«. 
الأركان«  و»هيئة  املوؤقتة«  »احلكومة  اإعطاء  �صاأنه 
ح�صورها  لتعزيز  مهمة  دفعة  �صكلتها  التي  اجلديدة 
حلب  ريف  �صمن  الفرات«  »درع  �صيطرة  مناطق  يف 
�صهريًا كبريًا،  الذي يحقق مدخوًل  فاملعرب  ال�صمايل. 
املوؤقتة«  »احلكومة  لعمل  حملية  »�صرعية«  يعطي 
ويخلق لها دورًا على الأر�ص، بعد غيابها على ح�صاب 
»مرا�صم«  وخالل  ال�صابقة.  ال�صنوات  خالل  الف�صائل 
اأبو  جواد  املوؤقتة«  »احلكومة  رئي�ص  اأكد  الت�صليم، 
البالد،  معابر  كافة  »ت�صّلم  هو  الهدف  اأن  حطب 

وخا�صة يف ال�صمال«.

ويف موازاة ما يجري يف ال�صمال، توا�صلت املعارك بني 
اجلي�ص ال�صوري وتنظيم »داع�ص« يف حميط مدينتي 
الرو�صية  الدفاع  وزارة  واأعلنت  الزور.  ودير  امليادين 
لطرد  معاركة  يف  اجلي�ص  ت�صاند  اجلوية  قواتها  اأن 
امليادين.  يف  معاقله  اأهم  اأحد  من  »داع�ص«  تنظيم 
كونا�صينكوف،  اإيغور  الوزارة،  با�صم  املتحدث  واتهم 
�صد  غاراتها  بتخفي�ص  الدويل«  »التحالف  قوات 
الزور، موؤكدًا  »داع�ص« منذ بدء عمليات حترير دير 
اأن هناك حماولت لدفع م�صلحي التنظيم من العراق 
نحو الأرا�صي ال�صورية، ما ي�صبب »تعقيدًا« يف حترك 
اجلي�ص ال�صوري وحلفائه. ويف حادثة غري م�صبوقة، 
تابعة  مقاتلة  حتطم  الرو�صية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
اأثناء حماولة الإقالع من قاعدة  لها ومقتل طاقمها 
حميميم اجلوية، يف حمافظة الالذقية، مو�صحة اأن 

»عطاًل فنيًا قد يكون ت�صبب يف حتّطمها«.
)الأخبار(

د. عبد احلميد �صيام
ل�ص  جمزرة  بتبني  »داع�ص«  الدولة  تنظيم  �صارع 
فيغا�ص، التي ارتكبها �صتيفن بادوك وذهب �صحيتها 
جريح.  خم�صمئة  من  واأكرث  �صخ�صا   59 الأقل  على 
وادعت هذه الفئة ال�صالة، اأن بادوك قد ان�صم اإىل 
ع�صابتهم قبل �صهر فقط. وكاأنهم حري�صون على األ 
اإل وادعوه  يفوتهم �صيء ي�صيء لالإ�صالم وامل�صلمني، 

لأنف�صهم اأو كان لهم منه ن�صيب. 
�صارعت  الأمريكية  الأمن  اأجهزة  اأن  املهم  ال�صيء 
على الفور لتنفي ادعاء »داع�ص« وتطلق على املنفذ 
وكاأن  منفرد«  »ذئب  و  حملي«  »�صخ�ص  فهو  و�صفني: 
ال�صخ�ص املحلي ل ميكن اأن يكون اإرهابيا، فاإن وجد 
املدينة  اإىل  ت�صلل  منفردا  ذئبا  يكون  اأن  بد  ل  فهو 
اأو�صاف تطلق على كل من يرتكب مثل هذه  ليقتل. 
املجازر اإذا كان من العرق الأبي�ص ومن غري امل�صلمني، 
بالعرق  اأو  بال�صم  ولو  ينتمي  القاتل  كان  اإذا  اأما 
البعيد لالإ�صالم اأو امل�صلمني فيدمغ على جبينه باأنه 
اإرهابي ذميم، ينتمي للفكر الإ�صالمي املتطرف، حتى 
لو كان من نوع اإ�صالم عمر متني، الذي ارتكب جمزرة 
ل  وهو   2016 يونيو   12 يوم  للمثليني  اأورلندو 

عالقة له بالإ�صالم. 
الغريب اأن بادوك هذا يختلف عن منط الأ�صخا�ص 
الذين يرتكبون مذابح جماعية. فهو لي�ص فقريا، بل 
حمبطا  معدما  �صابا  لي�ص  وهو  املاليني.  اأ�صحاب  من 
اأنه  اأي  �صنة   64 العمر  من  بلغ  بل  لآخر،  اأو  ل�صبب 
�صديقة  ولديه  واملغامرات،  الطي�ص  عمر  جتاوز 
فلبينية بعثها يف اإجازة اإىل بلدها، وحّول لها مبلغا 

كبريا لت�صرتي لها ولأهلها بيتا هناك. 
املتحدة  الوليات  حروب  يف  يخدم  مل  اأنه  كما 
نف�صي  مبر�ص  م�صابا  اأحدها  من  وعاد  الأمريكية 
ولذلك  اجلرمية.  هذه  مثل  لرتكاب  يدفع  عميق، 
اأعلنت �صلطات مكتب التحقيق الفيدرايل، اإن دوافع 
يتم  اأن  اإىل  وقت  و�صيمر  غام�صة،  زالت  ما  القاتل 
الأخطر  املجرم  هذا  ذهن  يف  يدور  كان  ما  حتليل 
ع�صرة  اأدخل  الذي  احلديث،  الأمريكي  التاريخ  يف 
ال�صالح الآيل، وا�صتخدم على  �صناديق مليئة بقطع 
11 دقيقة لريدي هذا  ملدة  بنادق منها  الأقل ع�صر 
العدد الهائل من رواد مهرجان املو�صيقى ال�صعبية يف 

مدينة القمار.
توؤكد الدرا�صات الإح�صائية لعمليات القتل اجلماعي 
منذ عام 1982 واإىل الآن اأن 63 باملئة من مرتكبي 
هذه احلوادث هم من العرق الأبي�ص، لكن الفرق بني 
حادثة يرتكبها م�صلم مثل حادثة �صباق املاراثون يف 
الع�صكري  الطبيب  اأو  اأورلندو  حادثة  اأو  بو�صطن، 
الع�صكريني  زمالئه  من   13 قتل  الذي  ح�صن،  ن�صال 

غالبية  من  اجلماعية  التهمة  تتوجه   ،2009 عام 
ال�صعب الأمريكي اإىل امل�صلمني عموما يف هذه البالد، 
التي  للدولة  اإخال�صهم  مدى  اإىل  احلديث  ويتحول 
يف  هنا  جالياتنا  اأبناء  يتوج�ص  جن�صيتها.  يحملون 
الليل  يف  ال�صري  فيتحا�صون  ال�صر،  الأمريكي  املهجر 
على  الرقابة  وتزيد  حمجبات،  ن�صاء  ب�صحبة 
وي�صعر  وامل�صلمني،  العرب  جتمعات  واأماكن  امل�صاجد 
كل فرد فينا اأنه مراقب ومتهم وم�صكوك يف ولئه. 
الآن  الغالبية  اأن  علما  غرباء،  باأننا  ي�صعروننا  كما 
البالد،  هذه  مواليد  من  هم  وامل�صلمني  العرب  من 
ون�صبة التعليم لديهم اأعلى من نظرائهم من الأعراق 

الأخرى. 
لو كان من  ا�صما م�صلما حتى  بعد كل حادثة ت�صمل 
التهديدات  ن�صبة  كذلك  ترتفع  البالد  هذه  مواليد 
العرب  �صد  العنف  اأعمال  واأحيانا  وامل�صايقات، 
اجلرمية  مرتكب  كان  اإذا  يهتم  اأحد  ول  وامل�صلمني، 

من مواليد هذه البالد اأم ل.
واأع�صاء  املتطرفون  مار�صها  التي  ال�صغوط  ول�صدة 
العربية  اجلاليات  ملراقبة  اجلمهوري  احلزب 
وامل�صلمة يف هذه البالد، �صّرع الرئي�ص ال�صابق باراك 
بني  الإ�صالمية  الراديكالية  لتعقب  برناجما  اأوباما 
ملواجهة  الوقائي  »العمل  حجة  حتت  اجلاليات، 
الإ�صالم الراديكايل املحلي« بهدف مراقبة ومالحقة 
ميار�صوا  اأن  قبل  واعتقالهم  املتطرفني  امل�صلمني 
هي  اأربع  مدن  يف  الربمامج  تنفيذ  وبداأ  الإرهاب. 
ولو�ص  العا�صمة  ووا�صطنن  وبو�صطن  مينيابولي�ص 
�صخ�ص  للمراقبة  يخ�صع  لن  بالتاأكيد  اأجنلي�ص. 
قتل  الذي  رووف،  ديالن  اأو  بادوك  �صتيفن  مثل 
بكارولينا  �صارل�صتون  يف  كني�صة  يف  م�صلني  ت�صعة 
قتل  الذي  لنزا  اآدم  ول   ،2015 عام  اجلنوبية 
بولية  نيوتون  مبدينة  مدر�صة  يف  طفال  ع�صرين 
احتواء  بربنامج  معنيني  غري  هوؤلء  كناتكت. 
اجلن�ص  من  لأنهم  الإ�صالمية  الراديكالية  واإف�صال 
يكونوا  اأن  ميكن  ول  امل�صلمني،  غري  ومن  الأبي�ص 
مو�صع ريبة اأو م�صاءلة. واإن ارتكب اأحدهم جمزرة 
مروعة فالو�صفات التربيرية جاهزة، فالقاتل ذئب 
اأ�صيب ب�صرعة  اأو  اأنه غري متوازن عقليا،  اأو  منفرد 
على  اأطلق  كما  حملي«  »فرد  اأو  مفاجئة  جنون 
بادوك. باخت�صار لقد اأ�صبحت الهوية الإ�صالمية يف 
هذ البالد تعرب عن وجود جمعي من جهة، وانتماء 
خارجي، مقابل هوية الأبي�ص التي تعرب عن فردية 
واأ�صالة يف الوقت نف�صه. اأي اأن امل�صلمني يف غالبيتهم 
مذنبون كمجموعة لت�صرف فرد، وغرباء كمجموعة 
لأن اأحدا من بينهم مل يكن منتميا متاما لهذه البالد. 
والعك�ص �صحيح عند البي�ص فمرتكب اجلرمية فرد 

اأفراد ل يحمل  البي�ص  منفرد، لأن  اأو ذئب  جمنون 
البالد.  هذه  يف  اأ�صيلون  وهم  املجرم،  وزر  اأحدهم 
والو�صفة  املعايري  وازدواجية  النفاق  قمة  هذه 
والنطواء  والتهمي�ص  الغرتاب  من  ملزيد  الأكيدة 

عند امل�صلمني يف هذه البالد.
هذه  ثقافة  من  جزء  امل�صد�ص  وا�صتخدام  العنف 
العامل  يف  الوحيدة  الدولة  تكون  قد  التي  البالد، 
الثاين«  يدعى«التعديل  رئي�صي  تعديل  اأجري  الذي 
ال�صالح. وقد  لل�صماح لالأفراد بحمل  على د�صتورها، 
قامت  وقد   .1791 دي�صمرب   15 بتاريخ  اعتمد 
الأ�صلحة  اقتناء  عملية  �صبط  اأن�صار  من  حماولت 
غري  واعتباره  الثاين  التعديل  لإلغاء  الفردية 
قانوين، اإل اأن املحاولت باءت بالف�صل وكان اآخرها 
املحكمة  راأت  اإذ   ،2008 عام  كولومبيا  مقاطعة  يف 
يف  الفرد  حق  يحمي  الثاين  »التعديل  اأن  العليا 
النف�ص  عن  كالدفاع  قانونية  لأ�صباب  �صالح  امتالك 

وحماية البيت«. 
لهذه  الجتماعي  الن�صيج  من  جزءا  اأ�صبح  فالعنف 
كما  احلروب  خا�ص  العامل  يف  بلد  يوجد  فال  البالد 
زوايا  يف  تخو�صها  زالت  وما  البالد،  هذه  خا�صتها 
عامي  بني  اأهلية  حرب  فيها  مبا  الأربع،  العامل 
تعززث  كما  القتلى.  ماليني  خلفت  و1865   1861
ا�صتخدم لالغتيالت العديدة  امل�صد�ص الذي  ثقافة 
مثل، اأبراهام لنكولن وجون كيندي وروبرت كيندي 
وعك�صت  وغريهم.  كنغ  لوثر  ومارتن  اإك�ص  ومالكوم 
يف  اأبدعت  التي  الثقافة  هذه  الأمريكية  ال�صينما 
اإنتاج الأفالم املفرطة يف العنف من اأفالم الكاوبوي 
اأفالم  موجة  اإىل  و�صول  العلمي،  اخليال  اأفالم  اإىل 
الرجل  يكون  الأفالم  هذه  معظم  ويف  الإرهاب. 
يف  املتمثل  ال�صر  يهزم  الذي  املنت�صر  هو  الأبي�ص 
الغرباء اأو ذوي الب�صرات املختلفة، �صواء من ال�صكان 
وما  وامل�صلمني.  العرب  والآن  ال�صود،  اأو  الأ�صلييني 
والكرتون  التلفزيون  عن  يقال  ال�صينما  عن  يقال 

وحتى الألعاب الإلكرتونية.
امليلي�صيات  انت�صار  يف  اأي�صا  جت�صدت  العنف  ثقافة 
اأعدادها  املتخ�ص�صني  بع�ص  يقدر  التي  املحلية 
ال�صالح علنا يف  األف فرد، بع�صهم يتدرب على  مبئة 

مع�صكرات �صرية وغري �صرية. 
الفيدرايل  التحقيق  مكتب  اإح�صائيات  اأكدت  وقد 
1989 و1993  32 هجومًا م�صلحًا بني عامي  وقوع 
ارتكب  وقد  احلكومية.  املباين  من  عددًا  ا�صتهدفت 
الهجمات  هذه  من  هجومًا   28 اأمريكيون  متطرفون 
 1993 عام  ويف  وتعليمية.  تربوية  موؤ�ص�صات  �صد 
اإىل �صقوط  العمليات الإرهابية املحلية  اأدت  وحده 
عماًل   169 بني  ومن  وجريح.  قتيل  بني   1445

منذ  الفيدرايل  التحقيق  مكتب  اأح�صاها  اإرهابيًا 
عام 1982 وحتى الربع الأول من عام 1995 ثبت 
ارتكاب متطرفني يهود 16 هجومًا اإرهابيًا ا�صتخدمت 
بينما  املوقوتة،  واملتفجرات  النارية  الأ�صلحة  فيها 
نفذت عنا�صر عربية و�صرقية ثالث هجمات م�صلحة 
 129 متطرفة  ميينية  جماعات  وارتكبت  فقط، 
عماًل اإرهابيًا، مقارنة بـ21 حادثًا ارتكبتها جماعات 
 19 يف  �صيتي  اأوكالهوما  انفجار  كان  وقد  ي�صارية. 
الإرهابية  الأعمال  اأ�صواأ  من  واحدًا   1995 اأبريل 
التي تعر�صت لها الوليات املتحدة على يد تيموثي 

ماكفي موقعًا 186 قتياًل و400 جريح.
امل�صد�ص  طريق  عن  اخلالف  وح�صم  العنف  ثقافة 
يرتكب  ما  فمعدل  البالد  هذه  يف  هنا  متاأ�صل  �صيء 
يف مدينة مثل �صيكاغو اأو فيالدلفيا يف اأ�صبوع واحد 
يزيد عما يرتكب يف ال�صني يف �صنة كاملة. ففي عام 
�صخ�صا   13286 البالد  هذه  يف  قتل  فقط   2015
عن  فكرة  تعطيك  الأرقام  وهذه   .26819 وجرح 

ثقافة العنف.
اأن  بد  ل  امل�صد�ص  وحمل  العنف  ثقافة  وحلماية 
املتحدة  الوليات  يف  �صغط  قوة  اأقوى  اأن  نتذكر، 
التي  للبندقية«  الوطنية  »الرابطة  هي  منازع  بال 
تتفوق على جماعة اإيباك املوؤيدة لإ�صرائيل. تقف 
الرابطة باملر�صاد لكل من يحاول اأن ي�صبط عملية 
بيع واقتناء والجتار بالأ�صلحة الفردية. واإىل اأن 
يتم ذلك �صنبقى ننتظر اأخبار جمزرة اأخرى ل نعرف 
اأين ومتى �صتقع، ولكنني واثق اأنها مقبلة وقد تكون 
واتهامهم  م�صتمرة  �صيطنتهم  دامت  ما  امل�صلمني  �صد 

بعدم الولء للدولة التي يعي�صون فيها متوا�صال.
حما�صر يف مركز درا�صات ال�صرق الأو�صط رتغرز يف 
ولية نيوجر�صي
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متوح�شة؟ ذئ����اب  ث��ق��اف��ة  اأم  م��ن��ف��رد  ذئ���ب  ف��ي��غ��ا���ش:  ال����ش  م��ذب��ح��ة 

م���و����ش���ك���و: »ال���ت���ح���ال���ف« 
��ل ع���ب���ور »داع�������ش« ُي�����ش��هِّ

اخل��ل��ي��ج حل���م���اي���ة  م����رت����زق  ج��ي�����ش  اإىل  ال���������ش����ودان  ج��ي�����ش  حت���وي���ل  ك����ارت����ر:  اأ�����ش����ت����ون  م����ذك����رات 

ه�����ل ت�����ق�����رتب اإ������ش�����رائ�����ي�����ل »خ�����ط�����وة خ�����ط�����وة« م�����ن ال�����غ�����از ال���ل���ب���ن���اين

لقمان عبد اهلل
اأ�صتون  عر�صها  التي  املذكرات  قدمت 
الدفاع  وزير  من�صب  توليه  خالل  كارتر 
الأمريكي )يف عهد الرئي�ص ال�صابق باراك 
ال�صرتاتيجية  لفهم  فر�صة  اأوباما( 
الأمريكية يف �صوريا على نحو اأف�صل. لكن 
النظرة  على  ال�صوء  ت�صليط  هو  الأهم 
اعتمادها  يف  اخلليج  دول  اإىل  الأمريكية 
على اجلي�ص ال�صوداين الذي ي�صفه كارتر 
املرتزقة،  من  وغريه  املرتزق،  باجلي�ص 
التي  البنيوي  اخلواء  حالة  اإىل  ي�صري  ما 
)اخلليجية(،  الدول  تلك  جيو�ص  تعرتي 
التهديدات  مواجهة  يف  الفا�صح  والق�صور 

املحيطة بها يف اأكرث من اجتاه.
فيه  عر�ص  تقرير  يف  جاء  كارتر  كالم 
وزارة  توليه  خالل  مذكراته  من  جانبًا 
اأوباما، وتناولت مذكراته  الدفاع يف عهد 
تنظيم  �صد  الع�صكرية  العملية  ح�صرًا 
45 �صفحة  املوؤلف من  التقرير  »داع�ص«. 
ن�صره موقع »مركز بلِفر لل�صوؤون الدولية« 
لكلية  والتابع  كارتر  يرتاأ�صه  الذي 

كينيدي يف جامعة هارفرد.
الدول  امتناع  كارتر  تقرير  و�صف 
بالقول  »داع�ص«  مقاتلة  عن  اخلليجية 
ودائمًا  �صروط،  تو�صع  دائمًا  كان  اإنه 
منا�صبًا،  لي�ص  الوقت  باأن  الذريعة  كانت 
من  الكثري  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  عازيًا 
دول اخلليج تفتقر اإىل القدرة الع�صكرية 
»داع�ص«  مواجهة  يف  لال�صتخدام  القابلة 
قواتها  لأن  اجلوية،  القوة  با�صتثناء 
والالفت  بكثري.  قدرة  اأقل  كانت  الربية 

اأن ا�صرتاتيجية دول اخلليج  يف مذكراته 
بناء اجليو�ص وفق عقيدة  ل تعتمد على 
ا�صرتاتيجيات  ر�صم  مع  قومية  اأو  وطنية 
اإىل  بالإ�صافة  املدى  بعيدة  ع�صكرية 
التهديدات  ملواجهة  والربامج  اخلطط 
بنيت  ما  »بقدر  بالدهم...  تواجه  التي 
تلك ال�صرتاتيجية على ا�صتئجار املقاتلني 
البالد«.  حدود  عن  للدفاع  الأجانب 
ال�صتفادة  »فكرة  كانت  الأهم  واملفاجاأة 
فكرة  وهي  ال�صودانيني«،  املرتزقة  من 
امللوك  م�صتوى  على  متداولة  خليجية 
يف  والنق�ص  اخللل  عن  تعوي�صًا  والأمراء 
يرى  كارتر  كان  واإن  الدول،  تلك  جيو�ص 

اأنها فكرة غري منوذجية.

اأحد  وبني  بينه  حمادثة  كارتر  ي�صتذكر 
اأع�صاء الكونغر�ص الذي كان قد و�صل للتو 
ادعى  خليجي  ديبلوما�صي  مع  اجتماع  من 
 70 �صنيًا من  اأن هناك جي�صًا  فيه الأخري 
للعبور  م�صتعدون  وهوؤلء  جندي،  األف 
»داع�ص«.  وهزمية  و�صوريا  العراق  نحو 
يقول كارتر: »�صاألني ع�صو الكونغر�ص مِلَ 
لك  قال  هل  فاأجبته:  العر�ص؟  اأقبل  مل 
�صودانيون؟«.  هم  هوؤلء  من  األفًا   60 اإن 
ويذكر وزير الدفاع ال�صابق اأ�صبابًا اأخرى 
يف  اخلليج  دول  م�صاركة  دون  حتول  كانت 
التحالف �صد »داع�ص«، منها رف�ص القوى 
الرف�ص  وكذلك  الأر�ص،  على  املحلية 
ال�صوري والعراقي الر�صمي لتلك امل�صاركة.

دول  قوة  مكمن  عن  ك�صف  كارتر  لكن 
اخلليج، قائاًل اإنها كانت ن�صطة يف ال�صغط 
وحمالت العالقات العامة التي مل ترتجم 
وزير  يريد  اآخر:  مبعنى  ميداين،  بعمل 
دول  مقاربات  اإن  القول  ال�صابق  الدفاع 
الدولية  التحالفات  يف  للم�صاركة  اخلليج 
وما  ال�صيا�صية  ال�صغوط  على  مقت�صرة 
»ديبلوما�صية  ت�صميته  على  ا�صطلح 
ل�صراء  العامل  جتوب  التي  احلقائب« 

املواقف ال�صيا�صية والإعالمية وغريها.
ميكن ال�صتفادة من مذكرات اأ�صتون كارتر 
و�صع  على  للتعليق  النقاط  من  عدد  يف 

اجليو�ص اخلليجية وفق ما ياأتي:
اليمن  فر�صها  التي  التحديات  اأبرز  ــ 
الإماراتي  ــ  ال�صعودي  التحالف  دول  على 
اخليارات،  وانعدام  وال�صيق  ال�صعف 
الع�صكرية  العقيدة  اأفرغ  اأنه  والأهم 
امل�صمون  من  وجدت(  )اإن  ال�صعودية 
واأغرق  العمالين،  واملحتوى  النظري 
يف  زايد  اآل  واأبناء  �صعود  اآل  جي�صي 

امل�صتنقع اليمني.
التي  اخلليجية  الت�صلح  �صفقات  ف�صل  ــ 
تكلفتها  حيث  من  العامل  يف  الأغلى  ُتَعّد 
تلك  اإن  كذلك  اخلليج،  دول  حماية  يف 
الإرادة  م�صغلوها  ميلك  مل  ما  املنظومات 
الربي،  القتال  على  والقدرة  القتالية 
اأو  الع�صابات  حرب  مواجهة  يف  ول�صيما 
فاإنها  النظامي،  وغري  النظامي  بني  الدمج 

عاجزة عن حتقيق النتائج على الأر�ص.
ال�صودان  عن  الأمريكية  العقوبات  رفع  ــ 
هو  اإمنا  يومني،  من  �صعودية  بو�صاطة 

�صمن �صفقة تدفع فيها اخلرطوم بجي�صها 
يف  ليكون  كارتر(  تعبري  وفق  )املرتزق 

خدمة امل�صالح اخلليجية.
قتال  يف  والإمارات  ال�صعودية  اعتماد  ــ 
جي�ص  على  ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ص 
عبد  امل�صتقيل  للرئي�ص  مواٍل  حملي  ميني 
ال�صلطات  له  تدفع  هادي  من�صور  ربه 
األف   220 تت�صمن  ميزانية  ال�صعودية 
فيما  و�صابط،  �صابط  و�صف  جندي 
املوالية  هادي  قوات  اأركان  هيئة  رفعت 
للتحالف ال�صعودي ك�صوفًا باأكرث من 400 
األف جندي و�صف �صابط و�صابط. وكان 
رئي�ص حكومة هادي ال�صابق، خالد بحاح، 
قد ك�صف يف تغريدة على ح�صابه يف موقع 
»تويرت« اأن قوام القوات املوالية للتحالف 
و�صف  جندي  األف   425 بلغ  ال�صعودي 

�صابط و�صابط.
ووتر«  »بالك  �صركة  مع  �صفقة  اإبرام  ــ 
الإماراتية  القوات  ل�صتئجار  الأمريكية 
يف  ون�صرهم  كولومبيا  من  املرتزقة  مئات 
اجلي�ص  �صد  معها  للقتال  اليمن  جنوب 

و»اللجان ال�صعبية« �صمايل البالد.
ــ ا�صتغالل حالة الفقر والعوز عند �صباب 
معارك  اأتون  يف  بهم  والزج  اليمن  جنوب 

ال�صمال.
بريطانيني  فنيني  خرباء  ا�صتئجار  ــ 
لت�صغيل  خا�صة  �صركات  من  واأمريكيني 
منظومة الباتريوت، بالإ�صافة اإىل وجود 
ر�صميًا  وبريطانيني  اأمريكيني  �صباط 
وتوجيه  والتحكم  القيادة  مراكز  داخل 

ال�صربات اجلوية على اليمن.

يحيى دبوق
يف  اليونان  مع  »�صراكة«  تر�صيخ  على  اإ�صرائيل  تعمل 
القت�صادية  املنطقة  من  بالقرب  الواقعة  الغاز  حقول 
اخلا�صة للبنان، يف خطة تهدف ــــ كما يبدو ــــ اإىل جمع 
اأكرب قدر من امل�صالح الدولية اإىل جانب اإ�صرائيل، فيما 
ي�صري لبنان ببطء �صديد نحو ا�صتثمار ثروته النفطية 

والغازية.
الطاقة  وزارة  اأن  اإىل  اأ�صارت  العربية  الثانية  القناة 
حقل  بتطوير  يونانية  ل�صركة  »�صمحت«  الإ�صرائيلية 
بلبنان،  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  من  قريب  غازي 
�صالح  مع  اخلالفات  رغم  »تنني«،  ا�صم  عليه  تطلق 
املن�صاأة،  حتّول  من  يخ�صى  الذي  الإ�صرائيلي  البحرية 
يف حال اإقامتها وبدء العمل بها، اإىل هدف لهجمات من 
اجلانب اللبناين على خلفية قربها من املياه القت�صادية 

للبنان.
واأو�صح التقرير اأن وزارة الطاقة اأذنت ل�صركة »انرجيا« 
من  الغاز  ل�صتخراج  كبرية  عوامة  باإقامة  اليونانية 
احلقل الواقع غرب حقل »متار«، اأي يف املنطقة التي حتّد 
احلقول اللبنانية املعلن عنها اأخريًا. ولفتت القناة اإىل 
اأن الوزارة رف�صت قبل ثالث �صنوات طلب �صركة »نوبل 
انرجي« المريكية اإقامة عوامة يف حقل »لفيتان«، اأكرب 
احلقول الغازية املكت�صفة يف املياه القت�صادية اخلا�صة 

لإ�صرائيل، رغم اأنه يقع جنوب حقل »تنني«.

يوؤكد  الذي  الإ�صرائيلي،  البحرية  �صالح  لراأي  وخالفًا 
�صعوبة حماية حقل »تنني« واملن�صاأة فوقه، توؤكد وزارة 
الطاقة اأن ل مقارنة بني »تنني« و»لفيتان«، لأن الأخري 
اإ�صرارًا  الإ�صرار به  وُيعّد  ا�صتهدافه،  كبري جدًا وي�صهل 
كبريًا وا�صرتاتيجيًا بالقت�صاد الإ�صرائيلي، الأمر الذي 
دفع اإىل مراعاة طلب البحرية الإ�صرائيلية ونقل الغاز 
بدل  ال�صاحل،  من  قريبة  من�صاأة  اإىل  اأنابيب  عرب  منه 

اإقامة من�صاآت فوقه.
احلكومة  من  ي�صتحق  اجلديد  الإ�صرائيلي  الإجراء 
برثوتها  مهتمة  كانت  اإذا  الهتمام،  كل  اللبنانية 
الغازية والنفطية، وحتديدًا ما يتعلق بفر�صية تراجع 
اإ�صرائيل، واإن خطوة خطوة، عن قراراتها ال�صابقة التي 
األزمت ال�صركات الإ�صرائيلية والأمريكية بالمتناع عن 
عليها  »املتنازع«  املنطقة  من  الغاز  وا�صتخراج  التنقيب 
اإىل اجلنوب منها، باعتبارها  التي تقع  مع لبنان، وتلك 
متداخلة معها، خوفًا من التداعيات الأمنية مع املقاومة.
يف حينه، )»يديعوت اأحرونوت«، 14 اآب 2016( منعت 
و»دليك«  الأمريكية  اإنرجي«  »نوبل  �صركتي  احلكومة 
وا�صتخراج  التنقيب  امتياز  �صاحبتي  ال�صرائيلية، 
النفط والغاز يف اإ�صرائيل، من التنقيب عن الغاز يف حقل 
اخلريطة  مع  منه  جزء  يف  يتداخل  الذي  دي«  »الون 
خطوة  اأن  اإىل  م�صرية  لبنان،  قبل  من  املعلنة  املائية 
اجلانب  مع  جديد  من  املواجهة  اأبواب  تفتح  قد  كهذه 

يف  يوجد  للمنطقة،  الزلزايل  امل�صح  وبح�صب  اللبناين. 
�صبيه بخزاين  الغاز  من  »الون دي« خمزون هائل  حقل 
»متار« و»لفيتان«، وهما اأكرب احلقول النفطية والغازية 

املكت�صفة قبالة ال�صاحل الفل�صطيني.
دي«  »الون  حقل  فاإن  اأحرونوت«،  »يديعوت  وبح�صب 
ولبنان،  اإ�صرائيل  بني  اخلالف  منطقة  عن  مبناأى  لي�ص 
اإيجابية ووجدت كميات  التنقيب  و»اإذا جاءت عمليات 
من الغاز يف احلقل، كما ت�صري الدرا�صات، ف�صي�صعل ذلك 
منعت  الذي  ال�صبب  هو  وهذا  اللبنانيني،  مع  �صراعًا 

مبوجبه عمليات البدء بالتنقيب«.
التذكري  اإعادة  التوايل،  على  الرابعة  للمرة  املفيد،  من 
اللبنانية  احلكومة  خالفات  عن  اإ�صرائيل  من  يرد  مبا 
ذلك،  على  املعقودة  الإ�صرائيلية  والآمال  ورعونتها، 
املناف�صة؛  على  الفعلية  القدرة  لبنان  يفقد  مبا 
الأوىل  �صفحتها  �صدر  على  رئي�صية  مقالة  ففي 
»غلوب�ص«  �صحيفة  اأ�صارت   ،2010/10/05 بتاريخ 
اجلهات   ...« الآتي:  اإىل  الإ�صرائيلية  القت�صادية 
لبنان،  يف  يجري  ما  متابعة  عن  امل�صوؤولة  الإ�صرائيلية 
قادر  )لبنان(  البلد  هذا  باأن  كامل  �صبه  اقتناع  على 
حتى  الغاز  عن  للتنقيب  الأوىل  الرخ�ص  اإعطاء  على 
اإذ باإمكان   ،)2010 نهاية العام اجلاري )اأي نهاية عام 
اإ�صرائيل،  وبني  بينه  املوجودة  الفجوة  ي�صّد  اأن  لبنان 
والتحّول �صريعًا اإىل مناف�ص حقيقي، اإل اأن هذه اجلهات 

اأن  تظهر  ال�صابقة  التجارب  اأن  املقابل  يف  توؤكد  نف�صها 
فالكنوز  املنظور؛  املدى  يف  القلق  اإىل  يدعو  �صبب  من  ما 
وخارجية  داخلية  انق�صامات  تثري  اللبنانية  الطبيعية 
ال�صتقرار،  عدم  من  حالة  يعي�ص  الذي  البلد  لبنان،  يف 
وبالتايل لن ت�صارع �صركات النفط العمالقة اإىل ا�صتثمار 

املليارات يف دولة كهذه«.
اجلي�ص  اأن  العربية  الثانية  القناة  ذكرت  ذلك.  اإىل 
القيام  على  الدلفني  من  نوع  بتدريب  بداأ  الإ�صرائيلي 
املن�صاآت  حماية  يف  للم�صاعدة  دفاعية  اأمنية  مبهمات 
العثور  وكذلك  واملرافئ،  البحرية  ال�صرتاتيجية 
تدريب  يجري  القناة،  وبح�صب  بحرية.  األغام  على 
الدلفني على اكت�صاف غطا�صني ي�صعون اإىل دخول املياه 

الإقليمية الإ�صرائيلية، من اأجل تنفيذ هجمات.
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الكويتية  ال�صركة  اأعلنت  اأ(-  ب  )د 
لال�صتك�صافات البرتولية اخلارجية )كوفبك(، 
التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية، عن انطالق 
الإنتاج يف اأول ا�صتثمار عاملي لها يف م�صاريع الغاز 
ويت�صتون  م�صروع  يف  واملتمثل  امل�صال،  الطبيعي 

للغاز الطبيعي يف اأ�صرتاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( عن وزير 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واملاء،  والكهرباء  النفط 
عبداملح�صن  ع�صام  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة 
جمال  يف  جناح  من  حتقق  “ما  اأن  املرزوق 
على  يثبت  وال�صتحواذ  والتطوير  ال�صتك�صاف 
نحو جلي الدور املحوري الذي تنه�ص به �صركة 
ملمو�ص  عاملي  تواجد  وتكري�ص  لتاأمني  كوفبك 
ل�صناعة النفط الكويتية، وتوفري حلول ومزيد 

من التنوع يف م�صادر الطاقة لدولة الكويت”.
كوفبك  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�صح 
الجناز  “هذا  اأن  ال�صباح  �صعود  نواف  ال�صيخ 
بالن�صبة  مف�صلية  حتول  نقطة  يعد  التاريخي 
ل�صركة كوفبك، وي�صهم اإىل حد كبري يف حتقيق 

الأهداف ال�صرتاتيجية لل�صركة”.
واأ�صار اإىل اأن “م�صروع ويت�صتون �صيوفر اإنتاجا 
�صخما وثابتا اإىل جانب تدفقات نقدية قوية 

على مدى العقدين القادمني”.
لال�صتك�صافات  الكويتية  ال�صركة  ان  يذكر 
ال�صركاء  من  )كوفبك(  اخلارجية  البرتولية 
الطبيعي  للغاز  ويت�صتون  م�صروع  يف  املوؤ�ص�صني 
عملياتها  خالل  من  اأ�صرتاليا  يف  امل�صال 
والتي   2008 عام  يف  الناجحة  ال�صتك�صافية 
الغاز  من  �صخمة  كميات  اكت�صاف  مبوجبها  مت 
الطبيعي  للغاز  ويت�صتون  مب�صروع  تطويرها  مت 

امل�صال.
ن�صبتها  تبلغ  التي  بح�صتها  )كوفبك(  وتعد 
4ر13 يف املئة ثاين اأكرب �صريك يف امل�صروع بعد 
دور  تتوىل  التي  -اأ�صرتاليا”  “�صيفرون  �صركة 

امل�صغل للم�صروع.
يف  الإنتاج  خلطي  الق�صوى  الطاقة  وت�صل 
طن  مليون  9ر8  اإىل  ويت�صتون  م�صروع  مرافق 
�صيتم  العام  يف  امل�صال  الطبيعي  الغاز  من  مرتي 
�صيكون بع�ص  للعمالء، فيما  ت�صديرها مبا�صرة 
هذه الكمية متاحا للت�صدير اإىل دولة الكويت.
البرتول  موؤ�ص�صة  قبل  من  كوفبك  وتاأ�ص�صت 
عمليات  لتتوىل   1981 عام  يف  الكويتية 

والغاز  النفط  واإنتاج  وتطوير  ا�صتك�صاف 
حاليا  وتن�صط  الكويت.  دولة  خارج  الطبيعي 
وعملياتها  اأن�صطتها  تتوزع  حيث  بلدا،   14 يف 
ال�صتك�صاف  جمال  يف  م�صروعا   54 ت�صم  التي 

والإنتاج يف العامل.
الرئي�صي  مكتبها  من  عملياتها  كوفبك  وتدير 
اإقليمية موزعة  الكويت عرب مكاتب  الواقع يف 
وال�صني  وكندا  اأ�صرتاليا  من  كل  يف  جغرافيا 
وم�صر واإندوني�صيا وماليزيا وهولندا والرنويج 

وباك�صتان.

اخلرطوم-  الأنا�صول
ال�صودان،  مواطني  من  كثري  ينظر 
القت�صادية  العقوبات  رفع  قرار  اإىل 
باعتباره  بالدهم،  عن  الأمريكية 
�صتحول  التي  ال�صحرية  الع�صا 
بعدما  الرفاهية،  نعيم  اإىل  حياتهم 
 20 مدى  على  احلكومة  ظلت 
الأو�صاع  تدهور  اأ�صباب  تربر  عامًا 

القت�صادية باحلظر املفرو�ص.
رفع  الأمريكية  الإدارة  وقررت 
العقوبات القت�صادية عن اخلرطوم، 
على اأن يدخل القرار حيز التنفيذ يف 
اأول اجلاري. اأكتوبر/ت�صرين  12 من 
ومل يت�صمن القرار رفع اأ�صم ال�صودان 
الأمريكية  اخلارجية  قائمة  من 
املدرجة  لالإرهاب”،  “الراعية  للدول 
ا�صتمرار  يعني  ما   ،1993 منذ  عليها 
حظر  ت�صمل  التي  القيود  بع�ص 
�صراء  اأو  الأجنبية،  امل�صاعدات  تلقي 

ال�صالح.
يف  اقت�صاد  وخرباء  م�صوؤولون  واأبدى 
خماوف  “الأنا�صول”،  مع  اأحاديث 
كبري  ايجابي  اأثر  وجود  عدم  من 
مل  حال  العقوبات،  رفع  قرار  على 
الإجراءات  بع�ص  الدولة  تتخذ 

والإ�صالحات القت�صادية العاجلة.
القت�صادية  العقوبات  وحرمت 
 ،1997 منذ  ال�صودان  على  املفرو�صة 
اأو  ا�صتقبال  من  ال�صودانية  امل�صارف 
عرب  خارجية  حتويالت  اأية  اإر�صال 
على  عقوبات  وفر�صت  امل�صارف، 

البنوك املخالفة.
عجزت  املا�صيني،  العقدين  خالل 
ا�صتقبال  عن  ال�صودانية  احلكومة 
اأمريكية  اأو  اأوروبية  �صركات  اأية 
املختلفة،  البالد  موارد  يف  لال�صتثمار 

ما اأفقدها روؤو�ص اأموال اأجنبية.
** تغيري ال�صيا�صات

يف  الدولة  وزير  في�صل،  اأ�صامة  اأكد 
تغيري  اأهمية  على  ال�صتثمار،  وزارة 
ال�صيا�صات اجلاذبة لال�صتثمار ملواكبة 
الفرتة املقبلة، التي �صت�صهد اإقبال من 
ال�صركات الأمريكية والأوروبية على 

ال�صودان.
وقال في�صل يف ت�صريح لالأنا�صول، اإن 
وزارته عازمة على الإعالن عن قانون 
هيكلية  واإ�صالحات  جديد  ا�صتثمار 
واقت�صادية، تواكب القرار الأمريكي 

برفع احلظر القت�صادي عن بالده.
العقوبات الأمريكية، دفعت احلكومة 
ال�صودانية طوال عقدين، اإىل جتميد 
املحفزات  من  العديد  حتديث  وعدم 
قيود  ب�صبب  لالأجانب  ال�صتثمارية 

جذب الأموال من اخلارج.
وزير  داوؤود”  “عبدو  جانبه،  من 
ل  اإنه  قال  ال�صناعة،  يف  الدولة 
قدرة  عدم  �صاأنها  من  حتديات  يرى 
ال�صتفادة  من  القومي  القت�صاد 
العقوبات  رفع  من  اأمثل  ب�صكل 

القت�صادية عن كاهل البالد.
ت�صريح  يف  ال�صوداين  الوزير  وقال 
اأهبة  على  بالده  اإن  لالأنا�صول، 
احلقوق  من  لال�صتفادة  ال�صتعداد 
الدولية  ا�صتعادتها  التي  ال�صودانية 

بعد القرار الأمريكي، خا�صة املتعلقة 
والتكنولوجيا  التقنيات  بجلب 

الأمريكية.
الزراعية  القطاعات  وتعول 
على  والتعدينية،  وال�صناعية 
الغربية  التقنية  ا�صتخدام 
الإنتاج  لزيادة  والتكنلوجيا، 
ال�صادرات  ح�صة  ورفع  والإنتاجية 

ال�صودانية يف الأ�صواق العاملية.
والتعدين  الزراعة  قطاعات  وتعمل 
باأدوات  اخل�صو�ص،  وجه  على 
يف  للبقاء  دفعتها  وبدائية،  تقليدية 
حاجة  يكف  ل  �صئيل  اإنتاج  م�صتوى 

ال�صوق املحلية.
** �صيا�صات حتفيزية

رئي�ص غرفة  اأبو بكر،  اإبراهيم  وقال 
التجارية  الغرف  احتاد  يف  املعادن 
ال�صودانية  احلكومة  اإن  )اأهلية(، 
قبل  اإ�صالحات  اإجراء  يف  تاأخرت 
القت�صادية،  العقوبات  رفع  قرار 
للقطاع  حتفيزية  �صيا�صات  ت�صمل 

املنتج.
لالأنا�صول،  ت�صريح  يف  بكر  اأبو  واأ�صار 
احلكومة  اإ�صراع  �صرورة  اإىل 
�صيا�صات  عن  بالإعالن  ال�صودانية 
وزارة  جانب  من  لل�صادرات،  جديدة 

لعدم  جتنبا  ال�صودان  وبنك  املالية 
ت�صرر القطاعات املنتجة.

اأن�صطة  ممار�صة  تقرير  وبح�صب 
البنك  عن  ال�صادر   ،2017 الأعمال 
اأول  ت�صرين  اأكتوبر/  يف  الدويل 
 168 2016، احتل ال�صودان املرتبة 

عامليا من اأ�صل 190 اقت�صادا.
وتراجع ترتيب ال�صودان يف 8 معايري 
اإثرها  على  يقا�ص   ،10 اأ�صل  من 
م�صاريع  فتح  جمال  يف  الدولة  تطور 
مع  والتعامل  جديدة  ا�صتثمارية 
امل�صاريع القائمة، مقابل ارتفاع معيار 

وا�صتقرار اآخر.
حممد  هيثم  القت�صادي،  اخلبري 
حت�صني  اأهمية  على  �صدد  فتحي، 
العوائق  وتخفيف  ال�صتثمار  مناخ 
ت�صوية  حماولة  مع  امل�صتثمرين،  اأمام 

النزاعات الداخلية بال�صودان.
و�صع  اأهمية  اإىل  فتحي،  وا�صار 
يف  �صهولة  على  تعمل  �صيا�صات 
ال�صادرات  وحركة  التعامالت 
الأجنبي  النقد  وتوفري  والواردات 

عرب اإدارة ال�صترياد.
اأمر   ،2017 ثاين  كانون  يناير/  ويف 
باراك  ال�صابق  الأمريكي  الرئي�ص 
القت�صادية  العقوبات  برفع  اأوباما، 

املفرو�صة على ال�صودان منذ 1997.
حيز  القرار  دخول  اأرجاأ  لكنه 
العام  من  متوز  يوليو/  حتى  التنفيذ 
“ت�صجيع  لـ  تهدف  كمهلة  ذاته، 
املحافظة  على  ال�صودانية  احلكومة 
حقوق  ب�صاأن  املبذولة  جهودها  على 

الإن�صان، ومكافحة الإرهاب”.
وعاد الرئي�ص احلايل، دونالد ترامب، 
تلك  رفع  واأرجا  احلكم،  توىل  عندما 
اأكتوبر/ت�صرين   12 حتى  العقوبات 

اأول املقبل.

ا���ش��ت��ث��م��ار  اأول  اإن����ت����اج  ب�����دء  ت��ع��ل��ن  ال��ك��وي��ت��ي��ة  “كوفبك” 
اأ����ش���رتال���ي���ا يف  امل�������ش���ال  ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال����غ����از  يف  ل���ه���ا  ع����امل����ي 

االأمريكية العقوبات”  “رفع  بعد  جديدة  مرحلة  نحو  ال�شوداين  االقت�شاد 

اأع���داد تقلي�ش  اإىل  تتجه   ال��ك��وي��ت 
النفطي القطاع  يف  ال��واف��دة  العمالة 

الكويت  ـ )د ب اأ( – ك�صفت م�صادر نفطية كويتية عن اأن اأعداد الوافدين 
العاملني يف القطاع النفطي تبلغ 3 اآلف موظف يتقا�صون رواتب �صنوية 

تقدر بحوايل 5ر87 مليون دينار ملختلف التخ�ص�صات املهنية والإدارية.
اإن التوجه العام يف القطاع النفطي  ، ل�صحيفة )الأنباء(  وقالت امل�صادر 
الكويتيني  الإنفاق على غري  الوافدة وتر�صيد  العمالة  اأعداد  هو تقلي�ص 
من خالل قيام املوؤ�ص�صة بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع النفطي اإىل 
لهذه  ومزايا  رواتب  من  احلالية  التكلفة  لتقليل  وذلك  املقاولني،  عقود 
التعليمية  امل�صاعدة  مثل  الكويتيني  غري  العاملني  مزايا  ومراجعة  الفئة، 

وبدل ال�صكن وتذاكر ال�صفر واخلدمات الطبية وال�صحية.
وزارة  يف  الوافدون  يتقا�صاها  التي  الإجمالية  الرواتب  امل�صادر  ور�صدت 
النفط وموؤ�ص�صة البرتول و�صركاتها التابعة، حيث قالت اإن عدد املوظفني 
رواتب  يتقا�صون  وفنيا  طبيبا   1260 يبلغ  الطبية  التخ�ص�صات  يف 
يبلغ  �صنويا، فيما  مليون دينار   36 اأي  3 ماليني دينار  �صهرية مبا قيمته 
مهند�صا   1056 حوايل  الهند�صية  التخ�ص�صات  اأ�صحاب  املهند�صني  عدد 
يتقا�صون رواتب �صهرية تقدر بـ 8ر2 مليون دينار اأي 6ر33 مليون دينار 

�صنويا.
وقالت اإن اأ�صحاب التخ�ص�صات الإدارية كالقانونيني واملاليني والإداريني 
 503 152 موظفا يتقا�صون رواتب �صهرية تبلغ  يبلغ عددهم يف القطاع 
اخلدماتية  الوظائف  ويف  احلرفيني  العاملني  عدد  يبلغ  فيما  دينار  اآلف 

حوايل 500 موظف يتقا�صون رواتب �صهرية تقدر مبليون دينار.
5ر1 مليار دينار ويتوقع اأن  وتقدر حاليا رواتب القطاع النفطي بحوايل 
تت�صخم اإىل 3ر2 مليار دينار يف غ�صون خم�ص �صنوات وذلك لزيادة اعداد 

العاملني يف القطاع لت�صل اىل ما يزيد عن 25 األف عامل.

اإىل رح��ات  ت�شير  تبداأ   “القطرية” 
دي�شمر  91 يف  الرو�شية  بطر�شرغ  �شانت 

بدء  تعتزم  اأنها  )حكومية(،  القطرية  اجلوية  اخلطوط  اأعلنت 
الثقافية  )العا�صمة  بطر�صربغ  �صانت  مدينة  اإىل  رحالت  ت�صيري 

الرو�صية( يف 19 دي�صمرب/كانون الأول املقبل.
وقالت الناقلة القطرية، عرب بيان و�صل الأنا�صول ن�صخة منه، اإن 
اإىل وجهتني، بعد بدء ت�صيري  اإىل رو�صيا �صيت�صاعف  عدد وجهاتها 
اأن تو�صح عدد الرحالت التي  الرحالت اإىل �صانت بطر�صربغ، دون 

تعتزم ت�صيريها اإىل تلك املدينة اإ�صبوعيا.
ود�صنت اخلطوط اجلوية القطرية رحالتها اإىل رو�صيا يف 2004.

وحاليًا، ت�صرّي الناقلة الوطنية لقطر 3 رحالت يوميًا بني الدوحة 
ومطار دوموديدوفو الدويل.

وقال اأكرب الباكر، الرئي�ص التنفيذي للخطوط القطرية، اإن مدينة 
يدع  ل  مبا  وتوؤكد  القطرية،  لوجهات  اإ�صافة  هي  بطر�صربغ  �صانت 

جماًل لل�صك اأهمية ال�صوق الرو�صية بالن�صبة لل�صركة ، دون
كان الباكر، قال يف ت�صريحات �صابقة اإن القطرية ت�صتهدف اإطالق 

القادم. العام  خالل  جديدة  وجهة   62
الوطنية  الطريان  �صركة  تعترب  القطرية،  اجلوية  واخلطوط 
وتقدم  لعملياتها،  مركزًا  الدويل  حمد  مطار  من  وتتخذ  قطر،  يف 
اآ�صيا، اأفريقيا،  150 وجهة يف ال�صرق الأو�صط،  خدماتها لأكرث من 

اأوروبا، اأمريكا ال�صمالية واأ�صرتاليا.

النا�صرة:
عندما اأعلن الأمني العام حلزب اهلل اللبنايّن، ال�صّيد ح�صن 
يف  مبا  جنوبها،  وحتى  �صمالها  من  اإ�صرائيل  باأّن  اهلل،  ن�صر 
ذلك مفاعل دميونا النووّي، باتت يف مرمى �صواريخ املُقاومة، 
وطالب اليهود ُمغادرة فل�صطني املُحتّلة، والعودة اإىل البالد 
التي جاءوا منها، لأّنهم �صيكونون وقودها، ورمّبا لن َيجدوا 
الوقت والفر�صة للّنجاة بجلدهم، يف حال ا�صتعالها من ِقبل 
نتنياهو املَاأزوم، كانت الدولة العربّية توا�صل ا�صتعداداتها 
اأْو  اأو �صورّية  للمواجهة القادمة يف ال�صمال �صّد حزب اهلل 
حما�ص يف اجلنوب، اأو �صّن عدواٍن على اجلبهتني �صويًة، اإىل 

جانب احتمالت �صّن حرب �صد اإيران.
فبالإ�صافة اإىل لغة التهديد بت�صريحات قادة اإ�صرائيل من 
امل�صتويني ال�صيا�صّي والأمنّي والتوعد ب�صحق لبنان يف حال 
تقوم  الإ�صرائيلّية  احلكومة  اأّن  ُيالحظ  احلرب،  اندلع 
اجلبهة  حت�صري  على  تعكف  اأّنها  على  توؤّكد  خطوات  بعّدة 
الداخلية ملواجهة حرب غري تقليدية، وذلك لأّول مّرة يف 

تاريخها.
اأّن اجلي�ص  “يديعوت اأحرونوت” العربي، اإىل  واأ�صار موقع 
وعر�ص  الأر�ص  حتت  ميدانيا  م�صت�صفى  اأقام  الإ�صرائيلّي 
اأي حرب مقبلة يف  لأول مرة املعدات التي �صي�صتخدمها يف 
ال�صمال: الآليات امل�صرية عن بعد، ومظلة ذكية، واآلية من 
�صاأنها اإجالء اجلرحى والروبوتات التي حتمل معدات جنًبا 

اإىل جنب مع املقاتلني.
ونقل املوقع عن �صابط كبري يف اجلي�ص الإ�صرائيلي قوله، اإّن 
اإنقاذ رجالنا من  ال�صائقني لي�صوا ماهرين يف القتال ونريد 
املاأهولة  القتل يف احلرب املقبلة، مت تن�صيط العربات غري 
امل�صاة وحتمل معدات  قّوة  مع  اإىل جنب  تتقدم جنًبا  التي 

 500 اإىل  وت�صل  القتال، 
روبوت،  عربة  لكل  كجم 
نبقي  اأْن  �صُنحاول  واأ�صاف: 
احلدود  خارج  وحداتنا 
متنقلة  بطريقة  و�صنعمل 
ا�صتقراًرا  اقل  وبطريقة 
الربكان  �صواريخ  ب�صبب 
التابعة  الر�صوان  و�صرايا 

حلزب اهلل.
هذا  باأّنه  املوقع  واأ�صاف 
هذا  ت�صنيف  مّت  العام، 
اأّنه  على  امليدايّن  امل�صت�صفى 
قبل  من  العامل  يف  الأف�صل 
العاملية،  ال�صّحة  منظمة 
يف  اأبًدا  ي�صتخدم  مل  ولكّنه 
احلرب، بل �صارك يف بعثات 

الإغاثة يف حالت الكوارث يف هايتي والفلبني ونيبال.
وحتى من قبل عامني تقريًبا كان يعمل جزئًيا يف مرتفعات 
جرحى  م�صاعدة  على  املُحّتل  العربّي-ال�صورّي  اجلولن 

عنا�صر املعار�صة ال�صوريني.
م�صت�صفى  اأكرب  بناء  عن  النقاب  ُك�صف  ال�صياق،  نف�ص  يف 
حتت الأر�ص يف العامل يف حيفا خلدمة احتياجات حالت 
واأو�صح  الثانية.  لبنان  حرب  عرب  من  وكواحدة  الطوارئ 
م�صت�صفى )رمبام( يف حيفا، كما اأفاد التلفزيون الإ�صرائيلّي 
الر�صمّي يف تقريٍر اأعّده عن هذا احلدث، اأّنه مّت النتهاء من 
36 �صاعة متوا�صلة  امل�صت�صفى يف عملية دامت  اأ�ص�ص  و�صع 

مّت خاللها �صب 7 اآلف مرت مكعب من الإ�صمنت امل�صلح.

 20 وبعمق  دومنا   20 م�صاحة  على  اجلديد  البناء  وميتد 
مرتا مبحاذاة �صاطئ البحر، وهو بتمويل حكومّي وتربعات 
�صُي�صتخدم يف  املبنى  اأّن  اإىل  امل�صت�صفى  اأثرياء يهود. ولفت 
األف   60 مب�صاحة  لل�صيارات  �صخًما  موقًفا  العادّية  الأيام 
منه،  املراكب  �صُتخلى  الطوارئ  حالت  ويف  مربًعا،  مرًتا 
مّت  وقد  �صرير،  لألفي  ويت�ّصع  طوارئ  مل�صت�صفى  ويتحول 

النتهاء من بناء امل�صت�صفي موؤخًرا.
ون�صر م�صت�صفي )رمبام( على موقعه اللكرتويّن اأّنه ب�صبب 
ما تعّر�صت له اإ�صرائيل يف احلروب املا�صية، فقد مّتت اإقامة 
خالل  اأّنه  على  ُم�صّدًدا  العامل،  يف  ن  حُم�صّ م�صت�صفى  اأكرب 
م�صت�صفى  اإىل  امل�صت�صفى  حتويل  للطاقم  مُيكن  �صاعة   48
ملُواجهة احلرب غري التقليدّية، حيث يوجد اأكرث من األفي 

�صرير، يف حني اأّن اأكرب م�صت�صفي يف �صنغافورة يت�ّصع لـ400 
�صرير فقط.

لتجهيز  و�صاٍق  قدٍم  على  العمل  يجري  ال�صياق  نف�ص  يف 
نهاريا  الواقع يف مدينة  الغربي،  م�صت�صفى اجلليل  وتو�صيع 
ال�صمالّية، ومن املقرر اأْن ينتهي العمل املكثف يف امل�صت�صفى يف 
اأ�صهر، بحيث �صيكون جاهًزا، بح�صب امل�صادر  غ�صون ب�صعة 

الإ�صرائيلّية، ملواجهة احلرب غري التقليدية.
وزارة  قامت  م�صبوقة،  غري  خطوٍة  ويف  ذلك،  اإىل  م�صاًفا 
يف  امل�صت�صفيات  جميع  عن  امل�صوؤولة  الإ�صرائيلية،  ال�صحة 
الدولة العربية، بتوزيع ا�صتمارة على جميع اأفراد الطاقم 
الطبي واملوظفني والعمال يف �صتى الفروع، حيث ُطلب منهم 
الت�صريح كتابًيا ماذا �صيفعلون يف حال اندلعت احلرب: هل 

يريدون ا�صطحاب اأفراد عائالتهم اإىل العمل، اأم ل؟.
الداخلّية  اجلبهة  قيادة  اأّن  اإ�صرائيلّية  تقارير  اأّكدت  كما 
قامت بتوزيع الأكيا�ص ال�صوداء على ال�صلطات املحلية، مبا 
يف ذلك، الواقعة يف ال�صمال، وبح�صب املعلومات املتوفرة فاإّن 
اندلعها،  حال  يف  احلرب،  خالل  �صُت�صتعمل  الأكيا�ص  هذه 
الر�صمية،  الإ�صرائيلّية  التوقعات  ح�صب  لأّنه  اجلثث،  للف 
خالل  �صُي�صابون  العمق  يف  املواطنني  من  كبرًيا  عدًدا  فاإّن 

احلرب، بني قتيل وجريح.
حكومّية  خطة  عن  النقاب  ُك�صف  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
الأر�ص،  حتت  الغربّية  القد�ص  يف  جُممع  لبناء  اإ�صرائيلّية 
حال  يف  وزارته،  اأع�صاء  وباقي  الوزراء  رئي�ص  اإليه  يلجاأ 
العتبار  بعني  ياأخذ  التخطيط  باأّن  علًما  حرب،  اندلع 
تعر�ص القد�ص لق�صف باأ�صلحة غري تقليدية، وبالتايل فاإّن 
غري  الأ�صلحة  على  حتى  ع�صًيا  �صيكون  له،  املخطط  املبنى 

التقليدية، بح�صب امل�صادر يف تل اأبيب.

م�شت�شفى اأكر  وبناء  الروبوتات  من  بجي�ٍش  ي�شتعن  اجلي�ش  للحرب؟  ت�شتّعد   اإ�شرائيل 
التقليدّية غُر  للحرب  نهاريا  م�شت�شفى  واإع��داد  بحيفا  االأر���ش  حتت  بالعامل  ميدايّن 

 – ب(  ف  )اأ  ـ  املتحدة(  )الوليات  املتحدة  المم 
اىل  الربعاء  ورو�صيا  املتحدة  الوليات  اجتهت 
مواجهة يف جمل�ص المن الدويل حول متديد مهمة 
الهجمات  م�صوؤولية  حتديد  املكلفة  التحقيق  جلنة 
بال�صلحة الكيميائية يف �صوريا حيث تريد مو�صكو 
لراأي  خالفا  املقبل  اللجنة  بتقرير  ذلك  ربط 

وا�صنطن ولندن وباري�ص.
املتحدة  المم  بني  امل�صرتكة  التحقيق  وجلنة 
يفرت�ص  الكيميائية  ال�صلحة  حظر  ومنظمة 
الول/اكتوبر  ت�صرين   26 يف  تقريرها  تقدم  ان 
ال�صارين  الهجوم بغاز  امل�صوؤول عن  لتحديد الطرف 

يف خان �صيخون قبل ا�صابيع من انتهاء وليتها.
انها تريد  ال�صوري قالت  النظام  لكن رو�صيا حليفة 
ما  تقرر  ان  قبل  �صيخون  خان  حول  التقرير  در�ص 
�صنة  اللجنة  مهمة  متديد  دعم  �صتوؤيد  كانت  اذا 

ا�صافية.
و�صعت �صفرية الوليات املتحدة لدى المم املتحدة 
على  للت�صويت  المن  جمل�ص  دفع  اىل  هايلي  نيكي 
التحقيق  باآلية  املعروفة  اللجنة  مهمة  متديد 

امل�صرتكة قبل �صدور التقرير.
وقالت هايلي لل�صحافيني “لقد او�صح الرو�ص انه يف 

ال�صوريني فانهم  امل�صوؤولية على  التقرير  القى  حال 
لن ي�صعوا ثقتهم باللجنة. اما اذا مل يوجه التقرير 

اللوم لل�صوريني، فانهم �صيوافقون” على التمديد.
وا�صافت “المور ل ميكن ان ت�صري على هذا النحو”.
الربعاء  قرار  م�صروع  املتحدة  الوليات  و�صتطرح 
على  لعر�صه  و�صت�صعى  اللجنة  مهمة  متديد  حول 
ممكن”  وقت  ا�صرع  “يف  المن  جمل�ص  يف  الت�صويت 

كما قالت هايلي.
وميكن ان تقرر رو�صيا ا�صتخدام حق النق�ص لوقف 
م�صروع القرار وبالتايل اغالق التحقيق يف هجمات 

الغاز الدامية يف �صوريا.
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام  المني  و�صاند 
التحقيق  ملوا�صلة  المريكي  التحرك  غوتريي�ص 
مهمة  “اداة  ت�صكل  اللجنة  ان  لل�صحافيني  قائال 

جدا” موؤكدا دعمه لها.
وفرن�صا  املتحدة  الوليات  اتهمت  ان  و�صبق 
ال�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص  نظام  وبريطانيا 
ني�صان/ابريل يف خان   4 الهجوم يف  بالوقوف وراء 

�صيخون يف حمافظة ادلب.
يف  طفال   30 من  اكرث  بينهم  �صخ�صا   87 وقتل 
ب�صبب  عاملية  ا�صتنكار  موجة  اثار  الذي  الهجوم 

ا�صتخدام غاز ال�صارين.
املتحدة،  المم  يف  املا�صي  ال�صبوع  اجتماع  وخالل 
قال ميخائيل اوليانوف امل�صوؤول يف وزارة اخلارجية 
خان  يف  عليه  ُعرث  الذي  ال�صارين  غاز  ان  الرو�صية 
�صيخون مل يكن �صببه غارة �صنها �صالح اجلو ال�صوري 

بل على الرجح ب�صبب تفجري ارهابيني قنبلة.
عر�صت  الكيميائية  ال�صلحة  حظر  منظمة  وكانت 
تقريرا يف وقت �صابق هذه ال�صنة اكدت فيه ان غاز 
ال�صارين ا�صتخدم يف خان �صيخون لكن بدون حتديد 

الطرف امل�صوؤول تاركة ذلك للجنة امل�صرتكة.

 غربة نيوز/ وكالت
على  لإيران  حادا«  »ردا   ،)CIA( الأمريكية  ال�صتخبارات  لوكالة  �صابق  رئي�ص  توقع 
اجلمعة،  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأعلنها  التي  اجلديدة  ال�صرتاتيجية  خلفية 

والتي تتعلق ب�صكل اأ�صا�صي مبوقفه من التفاق النووي.
اإنه بعد  للوكالة مايكل هايدن  ال�صابق  CNN الأمريكية، قال املدير  ويف مقابلة ل�صبكة 
ت�صنيف الرئي�ص ترامب احلر�ص الثوري الإيراين تنظيما اإرهابيا، »فاإين اأتوقع ردا حادا 
لإيران عل ذلك، وهنا يكمن التعقيد، حيث ميكننا توقع ردود الأوروبيني ونبني على ذلك، 

اإل اأنه ل ميكن توقع كيف �صرتد اإيران«.
وانتقد امل�صوؤول الأمريكي ال�صابق خطوة ترامب، واأ�صاف: »ما كنت لأتخذ خطوة ل�صحب 
الثقة من التفاق النووي، اأعتقد اأنها خطوة غري مهمة على �صعيد ما نريد بال�صبط القيام 

به، واأعتقد اأن الرئي�ص قد يفعل �صل�صلة من الأحداث التي ل ميكننا التحكم بها«.
وكان ترامب اأعلن اجلمعة ا�صرتاتيجيته اجلديدة جتاه اإيران، التي قال اإنها »تهدف اإىل 
منع اإيران من احل�صول على ال�صالح النووي ودعم الإرهاب وزعزعة ال�صرق الأو�صط«، وهو 

الأمر الذي لقى معار�صة من دول اأوروبية.

ب����ن وا����ش���ن���ط���ن وم���و����ش���ك���و يف جم��ل�����ش االم����ن  خ�����اف وم���واج���ه���ة 
����ش���وري���ا يف  ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة  اال����ش���ل���ح���ة  خ�������راء  م���ه���م���ة  ح������ول 

اإي��ران ب�شاأن  ت��رام��ب  ا�شرتاتيجية  ينتقد   »AIC»�ل ال�شابق  الرئي�ش 

 رئ���ي�������ش���ة ت�������ش���ي���ل���ي ت�����ش��ت��ق��ب��ل
ب���اده���ا يف  �����ش����وري����ن  الج����ئ����ن 

نيويورك )الأمم املتحدة(  
اأحدث  ت�صيلي  اأ�صبحت   :
بلد تتم فيه اإعادة توطني 
بعد  ال�صوريني،  الالجئني 
اأن ا�صتقبلت رئي�صة البالد 
�صتة  با�صيليت  مي�صيل 
من  �صوريًا،  لجئًا  و�صتني 
قادمني  طفاًل،   32 بينهم 

من لبنان، كما جاء بيان �صحايف �صادر عن املنظمة الدولية للهجرة 
وزع هنا يف املقر الدائم لالأمم املتحدة. 

وفخر  التزام  واأكدت  اجلدد  بالقادمني  ت�صيلي  رئي�صة  ورحبت 
بلدها ت�صيلي بتقدمي امل�صاعدة لهم، واأعربت عن اأملها يف اأن يتمكن 
ال�صوريون من ن�صيان اخلوف والأمل والقلق الذي تعر�صوا له ب�صبب 

احلرب امل�صتمرة يف بلدهم.
ا�صت�صافة  �صتتم  اأنه  اإىل  حديثها،  يف  الت�صيلية  الزعيمة  واأ�صارت 
الأ�صر يف منازل مفرو�صة باإعانات اجتماعية، و�صتقدم ال�صلطات لهم 
لدرا�صة  ف�صوًل  لهم  و�صتوفر  طبية  ورعاية  وتعليم  �صهرية  رواتب 

اللغة.
العا�صمة  مطار  يف  الالجئني  ا�صتقبال  حفل  اأثناء  با�صيليت  وقالت 
مكانا  بلدنا  يف  جتدوا  اأن  وناأمل  عانيتم  اأنكم  »نعرف  �صانتياغو: 

لإعادة بناء حياتكم«.
ي�صار اإىل اأن عملية اإعادة التوطني يف ت�صيلي مت تنظيمها من قبل 
املنظمة الدولية للهجرة ومفو�صية �صوؤون الالجئني، يف اإطار اجلهود 
املبذولة من قبل الأمم املتحدة لت�صجيع الدول على خلق مزيد من 
امل�صارات القانونية للمهاجرين وو�صع احللول لهم، نظرًا للم�صتويات 
القيا�صية للنازحني ب�صبب النزاع وال�صطهاد. وهناأت مانكا دي ني�صا 
امل�صوؤولة مبفو�صية �صوؤون الالجئني حكومة و�صعب ت�صيلي على مد 
يد امل�صاعدة ت�صامنا مع الالجئني ال�صوريني، وامل�صاهمة يف ا�صتجابة 
املجتمع الدويل لواحدة من اأكرب الأزمات الإن�صانية يف العامل منذ 
احلرب العاملية الثانية. و�صيتلقى الالجئون، دور�صًا مكثفة يف اللغة 
والجتماعية.  النف�صية  ال�صحة  خرباء  من  وم�صاعدة  الإ�صبانية 
من  اعتبارًا  املحلية  احل�صانة  ودور  املدار�ص  يف  الأطفال  و�صينتظم 
الكبار على  م�صاعدة  �صتتم  فيما  املقبل،  العام  من  مار�ص  اآذار/  �صهر 
اإيجاد فر�ص عمل من اأجل الإ�صراع يف عملية اإدماجهم يف املجتمع 

و�صمان متتع اأ�صرهم بال�صتقاللية والكتفاء الذاتي.
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�شاركه يف غناء مقدمتها
اأبوبكر �شامل يدعم فوؤاد عبد الواحد باأغنية 
»واح��د« ال�شاعر  بتوقيع  مي��اين«  »خنجر 

الريا�ص  : 
تعاون جديد يجتمع يجتمع بها ال�صاعر ال�صعودي املتميز »واحد« مع �صوت 
»خنجر  عنوان  حتمل  اأغنية  خالل  من  الواحد  عبد  فوؤاد  ال�صاب  الفنان 
�صامل  بكر  اأبو  القدير  الفنان  مقدمتها  غناء  يف  و�صاند  �صاهم  والتي  مياين«، 
تالقي  التي  الفنية  م�صريته  يف  ال�صاب،  الفنان  �صوت  لدعم  منه  كم�صاركه 

جناحًا ومتيزًا.
حملت اأغنية »خنجر مياين« كلمات خمتلفة يف طرحها ومتميزة يف اأ�صلوبها 
جنوم  باأ�صوات  كتبها  التي  الأغنيات  يف  جنح  الذي  »واحد«  ال�صاعر  كتبها 
اجلديدة  الأغنية  تلحني  مهمة  يف  ثقته  وا�صعًا  متعددة،  وعربية  خليجية 
للملحن ال�صعودي �صلطان النا�صر، والتوزيع املو�صيقي للماي�صرتو امل�صري وليد 

فايد، حيث حملت كلمات الأغنية يف مقدمتها:
جيتني بخنجر مياين طعنتني بالظهر

اي�ص جالك اي�ص جايل مت انا وهلل قهر
حظي وين ب�ص رماين 

رماين انا وقلبي يف بحر 
كم انا منك اعاين 

كم انا منك قلبي منقهر..
ال�صاعر  مع  املتميزة  بالتجربة اجلديدة  �صعيد  اأنه  الواحد  فوؤاد عبد  واأكد 
بكر  اأبو  الكبري  الفنان  ومب�صاندة  مياين«،  »خنجر  اأغنية  خالل  من  »واحد« 
الفنان  بالفعل، يحمل غناء  اأقدم عماًل كبريًا  »اليوم  له وقال:  دائمًا  �صامل 
اأبهرين بدعمه  اأبو بكر �صامل، الذي طاملا  اأدائه و�صوته  الذي تتلمذت على 
يل ول�صوتي يف حمطات خمتلفة يل«، م�صيفًا: »حملني ال�صاعر )واحد( ثقة 
كبرية يف هذه الأغنية )خنجر مياين( وقد اأبدع يف اإح�صا�صه بكتابة كلماتها 
ذات معاين احلب الرائعة وال�صريحة، واأنا �صعيد جدًا بتكرار وجتدد التعاون 

فيما بيننا، ولدينا املزيد لنقدمه �صويًا«.
واخلليجية  ال�صعودية  الإذاعات  خالل  من  الأغنية  طرحت  وقد  هذا 
موقع  ومنها  الإجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  جميع  جانب  اىل  والعربية، 
�صور  عمل  مت  اأن  بعد  الواحد،  عبد  فوؤاد  الفنان  �صفحة  قي  »اليوتيوب« 
خا�صة للفنان فوؤاد عبد الواحد من اأجل عملية املونتاج لالأغنية املطروحة 

باملوقع.
مالحظة: مرفق لينك )رابط( اأغنية خنجر مياين:

  HYPERLINK »https://youtu.be/wPPaQZAWmb4«
https://youtu.be/wPPaQZAWmb4

امراأة  الأمريكية  ال�صرطة  طردت   – الأنا�صول 
�صكت  اأن  بعد  م�صلمة حاماًل من على منت طائرة 
من  معاناتها  ب�صبب  بالرحلة؛  كلبني  وجود  من 
ن�صطاء  وتداول  احليوانات.  اإزاء  احل�صا�صية 
م�صورًا  مقطعًا  الجتماعي،  التوا�صل  مبواقع 
ُيظهر حلظة طرد امل�صلمة وتدعي اأنيتا دولتزاي 
�صاوث  ل�صركة  التابعة  الطائرة  منت  على  من 

وي�صت الأمريكية.
�صبتمرب/اأيلول   26 بتاريخ  الواقعة  وجرت 
مدينة  من  متجهة  كانت  التي  الرحلة  منت  على 
ما  ح�صب  اأجنلو�ص،  لو�ص  مدينة  اإىل  بالتيمور 
واأو�صحت    . بو�صت  وا�صنطن  �صحيفة  اأفادت 
مبعهد  الفنون  كلية  يف  تدر�ص  التي  املراأة، 
اأنها  من  الطائرة  مل�صيفي  ا�صتكت  اأنها  ماريالند، 
تعاين من ح�صا�صية من احليوانات بعدما لحظت 

وجود كلبني.
دولتزاي،  الراكبة  من  الطائرة  موظفو  وطلب 
اإل  الطائرة،  من  النزول  ال�صكوى،  هذه  بعد 
لإخراجها  ال�صرطة  ا�صتدعاء  فتم  رف�صت  اأنها 
اأحد  التقطه  الذي  الفيديو،  �صريط  بالقوة. 
ي�صحبون  وهم  ال�صرطة  رجال  اأظهر  الركاب، 
منها،  لإنزالها  الطائرة  داخل  ال�صيدة  ويجرون 

وتبني فيما بعد اأنها حامل.
ماينز،  كري�ص  الطريان،  �صركة  با�صم  املتحدث 
تقدمي  املراأة  من  طلبنا  بقوله  الواقعة،  على  رد 

احل�صا�صية  من  تعاين  باأنها  تفيد  طبية  �صهادة 
حمامي  و�صف  املقابل،  ويف  ذلك.  رف�صت  اأنها  اإّل 
�صكوى  قدمت  التي  �صيثي،  اإ�ص  اأرغون  املراأة، 
ر�صمية لدى ال�صرطة، تو�صيحات �صركة الطريان 
اأنيتا  طرد  عملية  اإن  املحامي  وقال   . الكاذبة  بـ 
واإمنا  الطبية،  بال�صهادة  ترتبط  مل  دولتزاي 
�صركة  ت�صرف  يجعل  ما  وامراأة؛  م�صلمة  لكونها 

الطريان عن�صريا

الطائرة،  م�صيف  اأن  اأنيتا  �صهادة  اأكدت  كما   .
تدعي  كما  طبية  �صهادة  تقدمي  منها،  يطلب  مل 
ال�صركة. واأ�صافت اأن ال�صرطة تعاملت معها ب�صكل 
وح�صي، واأن ال�صباط اأدلوا بت�صريحات عن�صرية 
ب�صاأن املهاجرين .جدير بالذكر اأّن قواعد �صركة 
الطريان هذه، ت�صرتط على امل�صافرين اأن يغادروا 
الطائرة اإذا ما كانوا يعانون من اأي ح�صا�صية من 

احليوانات.

لندن – 
من  اأمريكي  مواطن  يتمكن  مل 
التواأم  اأمه و�صقيقه  الت�صليم بوفاة 
اىل  فلجاأ  احلياة،  فارقا  عندما 
من  لأكرث  بجثتيهما  الحتفاظ 
ال�صلطات  تكت�صفه  اأن  قبل  عام 
اىل  وي�صطر  املتحدة  الوليات  يف 
عنهما  ليفرتق  ودفنهما  وداعهما 

اىل الأبد.
ويف التفا�صيل، التي ن�صرتها و�صائل 
عليها  واطلعت  غربية  اإعالم 
الأمريكي  فاإن  “العربية.نت”، 
ولية  من  كوفلر  جيم�ص  روبرت 
عن  تزيد  ملدة  احتفظ  ميني�صوتا 
والدته  بجثة  منزله  يف  كامل  عام 
ُعمر  عن  ماتت  التي  كوفلر  اإيفلني 
�صقيقه  وكذلك  عامًا،   94 يناهز 
وظلت  كوفلر،  ريت�صارد  التواأم 
دفنهما  راف�صًا  منزله  يف  اجلثتان 

املحلية  ال�صلطات  اكت�صفتهما  حتى 
واأجربته على دفنهما.

�صهر  يف  توفيت  قد  الأم  وكانت 
اأما   2015 العام  من  اأغ�صط�ص/اآب 
روبرت  لكن  ذلك،  قبل  فتويف  ابنها 
واأبقاهما معه  اأي منهما  رف�ص دفن 

يف املنزل لأكرث من عام.
لدى  التي  املعلومات  وبح�صب 
الأم  جثة  فاإن  الأمريكية  ال�صرطة 
وحتولت  حتللت  اأن  بعد  عليها  ُعرث 
�صقيقه  اأما  عظمي،  هيكل  اإىل 
ال�صلطات  ووجدت  بتحنيطه  فقام 

حالها،  على  تزال  ل  وهي  جثته 
العام  الواقعة  اكت�صاف  مت  فيما 
)روبرت(  الرجل  واأجرب  املا�صي 
تفا�صيل  ت�صربت  اإىل  دفنهما،  على 
الواقعة اىل و�صائل الإعالم اأخريًا.
املحلية  “مرتو”  جريدة  وقالت 
تهمة  توجيه  مت  اإنه  بريطانيا  يف 
ال�صلطات”  على  “الت�صوي�ص 
باإبالغ  يقم  مل  اأنه  ب�صبب  لروبرت 
وهي  الوفاة،  باأ�صباب  ال�صلطات 
الحتفاظ  مف�صاًل  طبيعية،  وفاة 

باجلثث كل هذه املدة الطويلة.
التهمة  اأن  اىل  ال�صحيفة  وت�صري 
روبرت  اأ�صا�صها  على  ُيحاكم  التي 
قد  الأمريكي  الق�صاء  اأمام  حاليًا 
اأق�صاها  توؤدي به اىل ال�صجن مدة 
غرامة  ُت�صاف  ورمبا  واحد،  عام 
دولر  اآلف  ثالثة  اىل  ت�صل 

اأمريكي اإىل العقوبة.

ط��������رد م�������ش���ل���م���ة ح�����ام�����ل م������ن ط������ائ������رة م������ن اأج���������ل ك��ل��ب��ن

دفنهما ق��ب��ل  ع���ام  م���ن  الأك����ر  و���ش��ق��ي��ق��ه  اأم����ه  ب��ج��ث��ة  ي��ح��ت��ف��ظ  اأم���رك���ي 

ال����ه����واء؟ ع���ل���ى  “م�شروبة”  امل���ذي���ع���ة  ه�����ذه  ظ���ه���رت  مل������اذا 
ظهرت مذيعة م�صرية تدعى منال اأغا، عرب 
عالمات  وجهها  على  يبدو  خا�صة،  ف�صائية 
واأ�صارت  اجل�صدي،  والعتداء  ال�صرب  واآثار 
زوجها  اعتداء  العالمات  تلك  �صبب  اأن  اإىل 

عليها.
فكرت  اأنها  موؤكدة  احللقة  اأغا  منال  وبداأت 
ما  تواجه  اأن  قررت  لكنها  احللقة،  اإلغاء  يف 
الذي  النعام  مثل  ت�صبح  ل  حتى  لها  حدث 

يدفن راأ�صه يف الرمال.
املودة  على  مبني  “الزواج  اإن  منال  وقالت 
وك�صرة  وال�صرب  الإهانة  ولي�ص  والرحمة 
تواجه  اأن  قررت  اأنها  موؤكدة  النف�ص"، 
وحدها  لي�صت  لأنها  ال�صرب،  باآثار  اجلميع 
التي تتعر�ص للعنف الأ�صري، ويجب اأن تقف 

الن�صاء �صد العنف الذي ميار�ص �صدهن.
لكن كانت املفاجاأة اأن اآثار ال�صرب التي ظهرت 
اأن  واعرتفت  متقن،  ماكياج  اإل  هي  ما  عليها 

الفقرة كلها جمرد م�صهد متثيلي.
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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 غر م�شوؤولن عن اي اخطاء يف الت�شميم الذي �شر�شل لنا

راأ�شه م�شقط  يف  مدر�شة  على  �شاح  حممد  امل�شري  اإ�شم  اإطاق 

رئي�ش اللجنة االأوملبية الرازيلية يقرر التنحي لترئة �شاحته من اتهامات الف�شاد

م�صر،  يف  الغربية  حمافظ  �صقر  اأحمد  اللواء  اأعلن  الأنا�صول: 
اإحدى  على  امل�صري  املنتخب  جنم  �صالح”  “حممد  ا�صم  اإطالق 

املدار�ص يف م�صقط راأ�صه.
ويف ت�صريح تليفزيوين، قال اللواء اأحمد �صقر حمافظ الغربية، 
فيها  در�ص  التي  املدر�صة  على  �صالح  حممد  ا�صم  اإطالق  “قررنا 

اأثناء فرتة طفولته يف مركز ب�صيون مبحافظة الغربية”.
واأ�صاف “�صالح تخرج من املدر�صة ال�صناعية حيث تقرر اإطالق 
املنتخب  منح  يف  وجناحه  حققه  الذي  لالإجناز  نظًرا  ا�صمه 
امل�صري بطاقة التاأهل ملونديال رو�صيا 2018 بعد غياب دام 28 

عاًما”.
القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  لبطولة  اليوم  امل�صري  املنتخب  وتاأهل 
التي �صتقام يف رو�صيا عام 2018، بعد غياب 28 عاًما منذ اآخر 
الثالثة  للمرة  لت�صل   ،1990 عام  اإيطاليا  مونديال  يف  م�صاركة 

يف تاريخها.

منتخب  �صيفه  على  بالغة  ب�صعوبة  الفراعنة  منتخب  وتغلب 
اخلام�صة  اجلولة  مباريات  �صمن  لهدف،  بهدفني  الكونغو 

للمجموعة اخلام�صة.
 63 الدقيقتني  يف  م�صر  منتخب  هديف  �صالح  حممد  واأحرز 

و4+90.
نقطة،   13 بر�صيد  املجموعة  م�صر  ت�صدرت  النتيجة،  بهذه 
واحتلت اأوغندا املركز الثاين بر�صيد 8 نقاط بفارق نقطتني عن 

غانا فيما تذيلت الكونغو الرتتيب بنقطة واحدة.
جمموعات   5 اإىل  منتخًبا   20 تق�صيم  مت  الفيفا،  للوائح  ووفًقا 
يف املرحلة الأخرية للت�صفيات الإفريقية، حيث يتاأهل اأ�صحاب 

املراكز الأوىل فيها اإىل مونديال رو�صيا مبا�صرة.

ريو دي جانريو )د ب اأ(- اأعلن كارلو�ص اآرثر نوزمان 75/ 
الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  من�صب  عن  �صيتنحى  اأنه  عاما 
يف  عليه  القب�ص  القاء  عقب  �صاحته  لتربئة  الربازيلية 

وقت �صابق من ال�صبوع لتورطه يف وقائع ف�صاد.
الإعالم  و�صائل  تناقلته  مكتوب  بيان  يف  نوزمان  وقال 
يف  الأوملبية  للريا�صات  اأ�صمح  اأن  ميكن  “ل  الربازيلية 
بالتحقيقات  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  تتاأثر  اأن  الربازيل 

اجلارية بدون وجه حق �صدي”.
واأ�صاف “يف �صبيل احل�صول على احلق يف الدفاع عن نف�صي، 
�صاأتنحى عن مهامي كرئي�ص للجنة الأوملبية ومن اللجنة 

املنظمة لأوملبياد ريو دي جانريو 2016 .
اجلمعة  الأول  اأم�ص  الدولية  الأوملبية  اللجنة  وقررت 
ب�صراء  اتهامه  ب�صبب  موؤقتة،  ب�صورة  نوزمان  عمل  تعليق 
جانريو  دي  ريو  مدينة  ا�صت�صافة  اأجل  من  اأ�صوات 

الربازيلية لدورة الألعاب الأوملبية عام .2016
ومت تعليق الع�صوية الفخرية لنوزمان باللجنة الأوملبية 

الدولية، كما مت ا�صتبعاده من جلنة تن�صيق اأوملبياد طوكيو 
2020.

وك�صفت اللجنة الأوملبية الدولية يف بيان اأنه مت تعليق 
موؤقت  ب�صكل  اأي�صا  الربازيلية  الأوملبية  اللجنة  ن�صاط 
نوزمان  كارلو�ص  ورئي�صها  اللجنة  م�صوؤولية  “ب�صبب 
الأوملبياد عام  لتنظيم  ريو دي جانريو  عن تقدمي ملف 

.  2009
اأوملبياد  ا�صت�صافة  حق  على  الربازيلية  املدينة  وح�صلت 
مدريد  الإ�صبانية  العا�صمتني  ح�صاب  على   2016
الأمريكية  �صيكاغو  ملدينة  بالإ�صافة  طوكيو،  واليابانية 
اأن تنال طوكيو فيما بعد �صرف تنظيم  2009، قبل  عام 

الدورة عام .2020
�صوت  ل�صراء  امل�صاعدة  حماولة  تهمة  لنوزمان  ووجهت 
الدويل  لالحتاد  ال�صابق  الرئي�ص  دياك،  لمني  ال�صنغايل 
لألعاب القوى، الع�صو ال�صابق يف اللجنة الأوملبية الدولية، 

معرو�ش للبيع
بقالة تقع يف و�شط �شتينت اياند على

دوار هيان
التو�شيفات:

م�شجل بالكامل 10٫750 قدم مربع دور اول
عقد ملدة ع�شرين �شنة ا�شافة اىل مكتب كبر ووا�شع

عمارة جديدة  بني على ا�شا�ش 5000 قدم مربع
موقف لل�شيارات

االجرة $13458
احلوافز

معظم ال�شكن من املتقاعدين وحوافز اخرى
لات�شال واملعاينة 

917-513-3600

حت������������ذي������������ر ه����������ام
 حتذير هام جدا جلميع ال�شائقن بعدم الوقوف يف االماكن املخ�ش�شة

للبا�ش لكي يجنبوا انف�شهم املخالفات املرتتبة على ذلك
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لقمان عبداهلل
ن�صرت الأمم املتحدة ملحقًا لتقرير حول الأطفال 
لالأمم  العام  الأمــني  ي�صدره  امل�صّلحة،  والــنــزاعــات 
َورَد فيها ا�صم  املتحدة كل عام، ت�صّمن قائمة �صوداء 
»التحالف« العربي بني الدول والكيانات التي ترتكب 
العاملية  ـــالم  الإع و�صائل  ــال.  ــف الأط بحق  جــرائــم 
عن  فيه  اأدرج  ما  وبالأخ�ص  ــ  التقرير  مع  تعاملت 
على  حربها  يف  ال�صعودية  تقوده  الــذي  »التحالف« 

اليمن ــ بال�صرعة الالزمة.
وظهر اأن الإعالم الغربي والعاملي ومراكز الأبحاث 
عن  احلقائق  واإغفال  »التعمية«  على  قــادرًة  تعد  مل 
بحق  الريا�ص  ترتكبها  التي  والفظاعات  اجلرائم 
لالأمم  ال�صابق  العام  الأمــني  وكــان  اليمني.  ال�صعب 
يف  ــ  املا�صي  العام  �صحب  قد  مــون،  كي  بــان  املتحدة 
�صابقة خطرية ــ قرار اإدراج الأمم املتحدة لل�صعودية، 
�صمن »القائمة ال�صوداء« ب�صبب قتلها لأطفال اليمن، 
وذلك حتت �صغوط �صعودية و�صلت اإىل حد التهديد 
الأمم  اإىل  ُتــقــّدم  التي  املالية  امل�صاعدات  باإيقاف 

املتحدة.
»التحالف«  املتحدة  الأمم  تقرير  اإدراَج  و�صبق 
من  عــدد  تقدمُي  بيومني،  ال�صوداء،  القائمة  �صمن 
اجلمهوري  احلــزبــني  )مــن  ال�صيوخ  جمل�ص  اأع�صاء 
ما�صي،  توما�ص  خانا،  رو  ــم:  وه والــدميــوقــراطــي(، 
اإىل  ي�صعى  قرار  م�صروع  جونز،  ووالرت  بوكان  مارك 
ال�صعودية  حرب  يف  الأمريكي  اجلي�ص  م�صاركة  وقف 
يف اليمن، معتربين اأن هذه احلرب منف�صلة متامًا عن 
مل  الكونغر�ص  واأن  »القاعدة«،  تنظيم  �صد  املعركة 
بت�صويت  الأع�صاء  هــوؤلء  ويطالب  اأبــدًا.  بها  يــاأذن 
من  ر�صميًا  الأمريكية  القوات  �صحب  على  الكونغر�ص 

هذا ال�صراع »غري املاأذون به«.
م�صروع  يف  الأع�صاء  ك�صف  �صريح،  ــرتاف  اع ويف 
يف  ــرب  احل يف  بالدهم  م�صاركة  طبيعة  عن  الــقــرار 
املتحدة  الـــوليـــات  ــوقــت احلــــايل، وهـــي تــزويــد  ال
الطائرات احلربية ال�صعودية والإماراتية التي تقوم 
ف�صاًل  اجلو،  عرب  بالوقود  اليمن  يف  جوية  ب�صربات 
عن امل�صاعدة يف حتديد الأهداف. واأقّروا يف الوقت 
حتول  التي  واحل�صار  الق�صف  حملة  بوجود  عينه 
دون و�صول الغذاء والأدوية اإىل ال�صعب اليمني، وهو 

الأمر الذي يوؤدي اإىل اأزمة اإن�صانية مدمرة.
اأع�صاء  قـــرار  ومــ�ــصــروع  املــتــحــدة  الأمم  تقرير 
جتاه  الإعــالم  نــربة  ارتفاع  جانب  اإىل  الكونغر�ص، 
ترتكبه  ما  اأن  توؤكد  اليمن،  يف  ال�صعودية  جرائم 
اأو  معه  للتعاي�ص  قاباًل  يعد  مل  اليمن  يف  الريا�ص 
القتل  م�صاهد  تــكــرار  اأن  وتو�صح  عليه.  التعمية 
فر�صت  والن�صاء  الأطــفــال  اأ�صالء  و�صور  اجلماعي 
والغربية،  الدولية  الإعالمية  الأجندة  على  نف�صها 
قدرتها  الريا�ص  فيها  ا�صتهلكت  ممانعة  طــول  بعد 
الــدولــيــة  الأطـــــراف  اأن  مبعنى  ــى.  الأقــ�ــص بــاحلــد 
وا�صنطن،  وخا�صة  ال�صعودي،  النظام  مع  املتماهية 
الفظائع.  هــذه  ا�صتمرار  ــام  اأم جــدًا  حمرجة  باتت 
املدى  يف  �صيا�صيًا  اأفق  ل  اأن  ثبت  بعدما  ذلك  وياأتي 
املنظور، وبعد الإخفاق املتكرر واململ يف حتقيق نتائج 
عملية على الأر�ص، ميكنها تربير التعاي�ص مع القتل 

الوح�صي والإجرامي بحق املدنيني.
هذا الواقع يفر�ص نف�صه على وا�صنطن والعوا�صم 
للحرب  املتحدة  الأمم  مقاربة  على  وكذلك  الغربية 
ال�صوؤال املطروح:  اليمن. ورغم ذلك كله، يبقى  على 
هذه  اإيقاف  اإىل  العاملي  احلراك  يف�صي  اأن  ميكن  هل 

احلرب التي ت�صفها بع�ص الدوائر الغربية بالعبثية؟ 
اجلواب هو بالتاأكيد ل. ولكن هذا احلراك يعّد اإ�صارة 
ملمو�صة على بدء م�صار �صغط قد يفر�ص نف�صه على 
اجلانب ال�صعودي، مع الإدراك كذلك اأن احلرب باتت 
ت�صوية  اأي  اإن  يقول  باعتبار  ربطًا  لذاتها،  مطلوبة 
املعلنة  الأهـــداف  من  ــى  الأدن احلــد  حتقق  ل  ممكنه 
للريا�ص ل ميكن قبولها، حتى حتقق الهدف املعلن من 
احلرب. كما اأنه ل ميكن التعاي�ص بعد عامني ون�صف 
عن  تبحث  �صكلية  ت�صوية  اأي  مع  ــرب،  احل من  عــام 

حفظ ماء الوجه ال�صعودي.
يف ال�صياق ذاته، اجلانب الآخر يف �صنعاء مطمئّن 
مــاآل  واأن  عليه،  ع�صكري  �صغط  رافــعــة  غياب  اإىل 

ــ  الريا�ص  تر�صي  ت�صوية  فر�ص  نحو  التوجهات 
ع�صكرية  نتائج  حتقيق  اىل  بحاجة  ــ  الأدنى  باحلد 
القريب.  امل�صتقبل  يف  متاحة  غــري  )لل�صعودية( 
الع�صكرية  النتائج  تــالزم  �صنعاء  تــدرك  وبالتايل 
الداخلية  ال�صيا�صي، وتعنى بتح�صني اجلبهة  وامل�صار 

لتفويت الفر�صة على »التحالف«.
وعليه، ميكن القول اإن كل احلراك الدويل، مرورًا 
الأمــريكــي  والكونغر�ص  الإنــ�ــصــان  حقوق  مبنظمات 
للدول  ال�صديد  احلرج  نتيجة  هو  العاملي،  والإعــالم 
اأن  بال�صرورة  ولي�ص  ال�صعودية،  حلــرب  الداعمة 
ينعك�ص �صغطًا باجتاه ت�صوية ما، واإن كان ي�صاهم يف 

ذلك.

االأمريكي احلرج  لرفع  ال�شوداء«...  »القائمة  يف  ال�شعودية 

ـــالت  ــة التـــ�ـــص ــئ ــي ـــت ه  قـــال
وافقت  اإنها  الأمريكية  الحتادية 
غوغل  �ــصــركــة  مــن  تطبيق  عــلــى 
اململوكة لألفابيت ي�صاعد يف توفري 
ب�صكل  املحمول  الهاتف  خدمات 
لبويرتوريكو  الطوارئ  يف  موؤقت 

عرب مناطيد �صغرية.
�صعوبات  بويرتوريكو  وواجهت 
ماريا  الإعــ�ــصــار  �صربها  اأن  بعد 

ل�صتعادة خدمات الت�صالت.
متاأخر  وقت  يف  الهيئة  وقالت   
مــواقــع  ــن  م  %  83 اإن  اجلــمــعــة 
املحمول  الهاتف  خدمات  تقدمي 
ل تزال خارج اخلدمة فيما تن�صر 
ل�صلكية  مواقع  ات�صالت  �صركة 

موؤقتة.
 2013 يف  األفابيت  واأعــلــنــت   
عليه  اأطلقت  الذي  م�صروعها  عن 
تعمل  مناطيد  ل�صتخدام  )لوون( 
بالطاقة ال�صم�صية على ارتفاعات 
الإنــرتنــت  خــدمــات  لتوفري  كبرية 
وثيقة  يف  وقالت  نائية.  ملناطق 
اأجل  اإنها تعمل من  للهيئة  قدمتها 
الهاتف  خــدمــات  مقدمي  »دعـــم 
املــحــمــول املــرخــ�ــصــني ل�ــصــتــعــادة 
قــــدرات اتــ�ــصــالت حمــــدودة« يف 

بويرتوريكو.
اجلـــهـــود  ذات  اإطــــــــار  ويف   

ــو حــاكــم  ــيــل قــــال ريــــكــــاردو رو�ــص
وقت  يف  تويرت  على  بويرتوريكو 
ــه  ــن مــ�ــصــاء اجلــمــعــة اإن مــتــاأخــر م
رائعة  مبدئية  »حمــادثــة  ــرى  اأج
تتحدث  والفرق  ما�صك.  اإلــون  مع 
ذلك  �صتلي  الفر�ص.  وت�صتك�صف 

خطوات اأخرى قريبا«.

الرئي�ص  وهـــو  مــا�ــصــك  وقــــال   
اجلمعة،  ت�صال  ل�صركة  التنفيذي 
من  املــزيــد  �صرت�صل  ال�صركة  اإن 
بــويــرتــوريــكــو  اإىل  ــات  ــاري ــط ــب ال
لــلــمــ�ــصــاعــدة يف اإعـــــادة الــطــاقــة 
اأن  بعد  اجلــزيــرة  يف  الكهربائية 
ماريا يف قطع كل  الإع�صار  ت�صبب 

اخلطوط قبل اأكرث من اأ�صبوعني.
ت�صال  قالت  اأيلول  ــر  اأواخ ويف   
البطاريات  مــئــات  �صرت�صل  اإنــهــا 
الطاقة  تــخــزن  اأن  ميــكــن  الــتــي 
ال�صم�صية  ـــواح  الأل تنتجها  التي 
م�صاعدة  لتوفري  لبويرتوريكو 

طارئة بعد الإع�صار.

الأول  ت�صرين  مــن  الــثــامــن  يف 
عام 2016، بني الثالثة والرابعة 
وبينما  �صنعاء،  بتوقيت  ع�صرًا 
ــــكــــربى« يف  ـــة ال ـــاع ـــق ـــت »ال كـــان
بالآلف  تكتظ  اليمنية  العا�صمة 
ـــعـــزيـــن، الـــذيـــن حــ�ــصــروا  مـــن املُ
لــتــقــدمي واجــــب الـــعـــزاء بــوفــاة 
الروي�صان،  جالل  الداخلية  وزير 
العدوان  حتالف  طائرات  ارتكبت 
الذي تقوده ال�صعودية على اليمن 

»املجزرة الكربى«.
ع�صر ذلك اليوم، تناثرت اأ�صالء 
يف  واجلرحى  ال�صهداء  من   750
من  املئات  و�صلت  فيما  مكان،  كل 
م�صت�صفيات  اإىل  املتفحمة  اجلثث 
العا�صمة، التي تعالت منها نداءات 
اإىل  للمواطنني تدعوهم  ا�صتغاثة 
ب�صعة  للجرحى.  بــالــدم  الــتــربع 
ثّم  املعزين،  ا�صتهدفت  �صواريخ 
امل�صعفني واجلرحى العالقني حتت 

لتحويل  كافية  كانت  الأنــقــا�ــص، 
ال�صاهد  اإىل  الــكــربى«  »ال�صالة 
حتالف  وح�صية  على  »الأكــــرب« 
العدوان، الذي ارتكب وحّقق وبّراأ 
دموية  الأكــرث  املجزرة  من  نف�صه 
خالل ما يزيد على عامني ون�صف 

عام من الق�صف واحل�صار.
املجزرة،  من  عــام  وبعد  الــيــوم، 
�صنعاء  واأحياء  طرقات  تن�َص  مل 
ال�صهداء. ف�صورهم ل تزال معلقة 
�صارع  يف  املت�صدعة  اجلــدران  على 
اخلمي�صن يف حّي حدة، وغريه من 
احت�صنت  التي  املنهكة  ال�صوارع 
ــفــحــمــة، وتــلــطــخــت  ــت اجلـــثـــث امل
ـــالء املــتــنــاثــرة،  ـــص بــالــدمــاء والأ�
ــــدخــــان الأ�ــــصــــود  ــت ال ــق ــص ــ� ــن وت
املت�صاعد، واحرتقت بكتل النريان 

امللتهبة يف ذلك اليوم.
الــعــدوان  حتالف  نفى  حينها، 
الأ�صكال«  من  �صكل  بـــ»اأي  ال�صلوع 

يعود  اأن  قبل  اجلوية،  الغارة  يف 
حمماًل  املــجــزرة،  بــارتــكــاب  ويقر 
اجلوية  العمليات  توجيه  »مركز 
م�صوؤولية  اليمنية«  اجلمهورية  يف 
و»رئا�صة  الــغــارات،  ب�صن  ال�صماح 
م�صوؤولية  العامة«  ــان  الأرك هيئة 
اإعـــطـــاء الـــطـــائـــرات »مــعــلــومــات 
ع�صكرية«.  اأهــداف  عن  مغلوطة 
الرئي�ص  حليفه  على  اللوم  واألقى 
من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل  اليمني 
الرباءة  �صك  نف�صه  مانحًا  هــادي، 
مــن املــ�ــصــوؤولــيــة الــقــانــونــيــة عن 

ارتكاب اجلرمية.
ـــن اجلــــرميــــة، يف  ــــوم م بــعــد ي
التا�صع من ت�صرين الأول، ت�صاءلت 
و�صائل  من  وغريها  �صي«  بي  »بــي 
كانت  اإذا  عّما  الأجنبية  الأعــالم 
من  اأعقبها  ومــا  ــارات،  ــغ ال �صتغري 
»من  ــة،  ــي ودول حقوقية  ــــات  اإدان
ولعل  التحالف«.  عمليات  م�صار 

الأوىل  ال�صنوية  الذكرى  تزامن 
املتحدة  الأمم  اإدراج  مع  للمجزرة 
�صوداء«  »قائمة  �صمن  »التحالف« 
الأطفال،  بحق  اجلرائم  ملرتكبي 
ب�صبب »مقتل واإ�صابة 683 طفاًل« 
هذا  عن  لالإجابة  كفيل  اليمن،  يف 
مل  التي  الدماء  وكذلك  ال�صوؤال، 
اأربع  من  اأكرث  ل�صحايا  بعد  جتّف 
جمازر ارتكبها العدوان يف اليومني 
الأ�صد  العربي  البلد  يف  املا�صيني 

فقرًا.
الأنباء  وكالة  اأ�صدرت  واأم�ص، 
املوالية  »�صباأ«،  الر�صمية  اليمنية 
حلركة »اأن�صار اهلل«، كتابًا بعنوان 
»جمزرة القاعة الكربى يف و�صائل 
ــة«،  ــي ــدول الإعـــــالم الــعــربــيــة وال
وترجمات  وتقارير  اأخبار  يت�صمن 
واآراء،  وحتــلــيــالت  ـــــــوارات  وح
بالإ�صافة اإىل ملحق �صور ل�صحايا 

املجزرة.

مذهل ب�شكل  ال��ك��ي  وق���ت  م��ن   %  95 ي��وف��ر  ج��ه��از 

 متكن اثنان من املخرتعني ال�صباب، من ت�صميم اآلة كي روبوتية 
القم�صان،  كي  يف  امل�صتغرق  الوقت  لتقليل  دولًرا   925 بتكلفة 
وال�صراويل وحتى املالب�ص الداخلية، وقد يكون هذا اجلهاز الرائع 

اجلواب على واحدة من امل�صاكل الأكرث اإحلاحا يف احلياة.
وميكن للجهاز، الذي ي�صمى »اإيفي«، اأن يجفف ويكوي 12 قطعة 
منف�صلة من املالب�ص يف اآن واحد، والتي يدعي خمرتعوها اأنه يقلل 

وقت الكي بن�صبة 95 %. 
 ويقوم باإجناز هذه املهام يف غ�صون 3 دقائق، وله تطبيق لتنبيهك 
ا على  اأي�صً عندما يتم النتهاء من كي مالب�صك، كما يحتوي اجلهاز 

كرة ُمعطرة لإ�صافة رائحة من اختيارك لغ�صيل املالب�ص. 
 وقد مت ت�صميم »اإيفي« من قبل املهند�صني روهان كمدار وتريفور 

كريث، وكالهما يبلغان من العمر 27عاًما.
 وبني اجلهاز يف منزل عائلة كمدار يف مدينة بيرن، �صمال لندن، 
حيث عا�ص كمدار حتى وقت قريب هناك، وقد �صمم الثنائي منوذج 
عمل كامل، مع ن�صخة كاملة متوقع طرحها يف ربيع 2018، واأو�صح 
كمدار اأنه يعتزم الق�صاء على »اآلم« الكي، وقال انه ل ي�صتطيع اأن 
ي�صاأل زوجته امل�صغول، والتي تعمل طبيبة بدوام كامل، للقيام بكي 

مالب�صه.
 وللبدء يف كي القمي�ص، عليك اأول تعليقه يف خزانة اجلهاز على 
ال�صماعات القابلة للتعديل، واإغالق الأبواب، ثم بدء الكي بالبخار 

الداخلي والق�صاء على اأي جتاعيد. 
اأطوالها  وت�صل  الأطــوار،  غريب  العبقري  هو  اجلهاز  ا�صم  ويعد   
�صم   40 وعر�ص  بو�صة(،   31( �صم  و80  بو�صة(،   50( �صم   128

)16 بو�صة(.«وكالت«

Apple Music في�شبوك تدمج خدمة
 املو�شيقية داخل ما�شنجر

 Apple Music اأبــل  مو�صيقى  خدمة  في�صبوك،  �صركة  دجمــت    
داخل تطبيق التوا�صل الإجتماعي ما�صنجر، للتوا�صل الفوري التابع لها، 
حيث اإن هذا �صيتيح للم�صرتكني فى خدمة  اأبل املو�صيقية ال�صتماع اإىل 

املو�صيقى ب�صكل مبا�صر من خالل ما�صنجر دون مغادرة التطبيق.
لل�صغط  �صيحتاج  اجلديدة،  امليزة  تفعيل  من  امل�صتخدم  يتمكن  ولكى 
على رمز »+« فى ي�صار مربع الن�ص املوجود فى تطبيق ما�صنجر، ثم يقوم 
ميكنه  عليها  ال�صغط  ومبجرد   Apple Music اإ�صافة   عن  بالبحث 

البدء فى ال�صتماع للمو�صيقى.
 ومن املنتظر اأن تبداأ خدمة مو�صيقى اأبل واإ�صافتها فى الدرد�صة لتكون 
فيما  بالفعل،  ما�صنجر  ي�صتخدمون  �صخ�ص  مليار   1.3 من  لأكرث  متاحة 
قائمة  بدوره  هو  ليقرتح  لـ«البوت«،  اإميو�صنز  اإر�صال  للم�صتخدمني  ميكن 

مو�صيقى معينة لت�صغيلها والتى قد تتنا�صب مع حالة امل�صتخدم.
 كذلك فاإن برنامج مو�صيقى اأبل على ما�صنجر يجعل من ال�صهل م�صاركة 
اإ�صافة  ا�صتخدام  خــالل  من  وذلــك  الأ�ــصــدقــاء،  مع  املو�صيقى  املقاطع 
الأ�صخا�ص  اأحد   مع  اأو  املجموعة  الأغانى مع  م�صاركة  الدرد�صة، وميكن 

فقط.

العام! نهاية  بالكولريا  اإ�شابة  مليون 

حالت  ت�صل  اأن  الأحمر«  لل�صليب  الدولية  »اللجنة  توقعت   
حالة،  مليون  اإىل  اليمنية  املناطق  خمتلف  يف  بالكولريا  الإ�صابة 
الأحمر  ال�صليب  بعثة  رئي�ص  وقال  اجلــاري.  العام  نهاية  بحلول 
اإ�صابتها  اإن عدد احلالت التي ي�صتبه يف  األك�صندر فيت،  يف اليمن، 
األفًا، فيما بلغ عدد الوفيات األفني   750 بالكولريا حتى الآن بلغت 

و119 حالة.
ويف ال�صياق، ورغم العرتا�ص وال�صغط ال�صعوديني، وافقت الأمم 
انتهاكات حقوق  اأم�ص على ت�صكيل جلنة حتقيق يف جميع  املتحدة 

الإن�صان يف حرب اليمن وحتديد امل�صوؤولني عنها. )اأ ف ب(

ـــركـــة  ـــص � ـــــنـــــت  اأعـــــل  
ـــوفـــت« عــن  ـــص ـــكـــرو� »مـــاي
عدد  لإطــالق  ا�صتعدادها 
من نظارات الواقع املختلط 
 Mixed Reality
امل�صتخدمني  اأيــــدي  اإىل 
ت�صرين   17 مــن  بــدايــة 
بالتعاون  ـــك  وذل الأول، 
م�صنعي  من  جمموعة  مع 
مثل  الإلكرتونية  الأجهزة 
»�صام�صونغ وات�ص بي وديل 

واآي�صر« وغريهم.
اإىل  ال�صركة  ــارت  ــص واأ�
�صكاًل  لــلــعــامل  تــقــدم  ــهــا  اأن
ــل مــع  ــام ــع ــت ــل جـــــديـــــًدا ل
ون�صًجا  ثراًء  اأكرث  الواقع 
تقنية  اأن  حيث  وفعالية، 
 Mixed املختلط  الواقع 
يف  امل�صتخدمة    Reality
 HoloLens نــظــارتــهــا 
متاحة  نظارات  خالل  من 
متناول  يف  �صعري  بحيز 
ــني،  ــدم ــخ ــت ــص ــ� جـــمـــيـــع امل
جتربة  اأف�صل  لهم  ويقدم 
غني  ــــامل  ع اإىل  ــــول  حت
باملعلومات وممتع من حيث 

الب�صريات.
ـــركـــة  ـــص � وتــــعــــتــــرب   
»�ــصــامــ�ــصــونــغ« تــعــاونــهــا 
مـــع عــمــالق الــربجمــيــات 
»مايكرو�صوفت«  الأمريكي 
ـــه  خــــطــــوة �ـــصـــتـــغـــري وج
الفرتا�صي  الــواقــع  عــامل 
ملاليني  و�صتتيح  لالأف�صل، 
العامل  حــول  امل�صتخدمني 
جتربة التقنية اجلديدة. 
خا�صة  ل�صفحة  ووفًقا   
ــغ«  ــون ــص ــ� ــام ــص بـــنـــظـــارة »�
خرجت للنور باخلطاأ على 

مــوقــع »مــايــكــرو�ــصــوفــت«، 
ا�صم  حتمل  النظارة  ــاإن  ف
 HMD Odyssey
وهــو  دولر   499 ب�صعر 
اأعلى من النظارات املقدمة 
وذلك  ال�صركات،  بقية  من 
ال�صركة  ل�صتخدام  يرجع 
املميزة  �صا�صاتها  الكورية 
من  بدًل   OLED نوع  من 
�صا�صات LED التقليدية.

اأن  املــــتــــوقــــع  ــــــن  وم  
»مايكرو�صوفت«  تكت�صح 
للعوامل  الــنــظــارات  �ــصــوق 
اجلـــــــــديـــــــــدة، �ـــــصـــــواء 
املــعــززة،  اأو  الفــرتا�ــصــيــة 
املبتكرة  بتقنيتها  لأنــهــا 
عمالقة  هزمية  يف  جنحت 
واحدة،  ب�صربة  ال�صوقني 
�صتهزم  املعزز  الواقع  ففي 

ــه  ــارت ــظ ــوك« ون ــب ــص ــ� ــي »ف
Oculus Rift و«غوغل« 
 DayDream  بنظارتها
املعزز  الــواقــع  ويف   ،VR
ونواياها  »اآبــل«  �صتتخطى 
لدخول �صوق الواقع املعزز 
قدمتها  الــتــي  بتقنياتها 
مع  الأحــــدث  هواتفها  يف 
 A11 ــد  ــدي مــعــاجلــهــا اجل

.Bionic
 كــمــا اأطــلــقــت �ــصــركــة 
مع  بالتعاون  »�صام�صونغ«، 
»مايكرو�صوفت«،  �صركة 
لل�صركة  مـــوؤمتـــر  خــــالل 
الأخرية، نظارة »�صام�صونغ 
اإت�ص اإم دي اأودي�صي« التي 
الت�صغيل  بــنــظــام  تــعــمــل 
ــي  ــاأت وت  ،»10 »ويـــنـــدوز 
الأف�صل  تعد  مبوا�صفات 

حــالــيــا مـــن حــيــث جـــودة 
الــقــائــمــة على  ــص،  ــر� ــع ال
املختلط  الــواقــع  من�صة 

بنظام ويندوز. 
 الـــواقـــع املــخــتــلــط هو 
تقنية  بــني  يجمع  ـــذي  ال
التي  الفرتا�صي،  الواقع 
بيئة  يف  امل�صتخدم  ت�صع 
افرتا�صية غامرة، والواقع 
املعزز، التي ُت�صقط اأج�صاما 
البيئة  عــلــى  افــرتا�ــصــيــة 

احلقيقية املحيطة.
ــى  ــل ـــــــاء ع وكـــــمـــــا ج  
الكورية  ال�صركة  ل�صان 
النظارة  فــاإن  اجلنوبية، 
ــني مــن  ــت ــص ــا� ــص ــ� ــــي ب ــــاأت ت
بقيا�ص  ـــد«  ـــي ـــل »اأوم نــــوع 
ــة  ــدق وب بـــو�ـــصـــات   3.5
بك�صل   1400×1600

لكل �صا�صة، مع جمال روؤية 
عري�ص يبلغ 110 درجات، 
النظارات  مقارنة ب�صا�صات 
تي  ــص  ــ� »اإت مثل  الأخــــرى 
ــص  ــو� ــول ــف« و«اأك ــاي �ــصــي ف
بدقة  تــاأتــي  التي  ريــفــت« 
بك�صل   1400×1400
ومبجال روؤية 95 درجة. 

الــــنــــظــــارة  ـــــاز  ومتـــــت  
ــــــدة بــ�ــصــهــولــة  اجلــــــدي
يتطلب  حيث  اإعـــدادهـــا، 
اإعــــدادهــــا عــ�ــصــر دقــائــق 
يتطلبه  مــا  وكــل  اأقـــل،  اأو 
�صخ�صي  حــا�ــصــوب  الأمــــر 
يعمل  جــيــدة  مبــوا�ــصــفــات 
مع   »10 »ويــنــدوز  بنظام 
حتديث املبدعني اخلريفي 
هذا  لحقا  �صُيطرح  الذي 

ال�صهر.« وكالت«

ــورا ــط ــط ت ــل ــت ــخ ـــــر اأنـــــــواع نــــظــــارات الــــواقــــع امل ــت اأك ــوف ــش ــرو� ــك ــاي  م

ــا ــاري ــد اإعــ�ــشــار م ــع ــو ب ــك ــريي ــورت ــل تــنــقــذ ب ــوغ مــنــاطــيــد غ

ــــــة الــــــكــــــرى« ــــــاع ــــــق ـــــــــــزرة »ال عـــــــــام عـــــلـــــى جم



تكاد تكون الت�صكيالت الع�صكرية والأجهزة الأمنية املتكاثرة 
الإماراتية  ال�صيا�صات  ملحددات  جتليًا  الأكرث  املظهر  عدن  يف 
يف جنوب اليمن واأهدافها. خريطة �صديدة الت�صّعب والتعقيد 
ودعمها  ظبي  اأبو  برعاية  وِفعالها،  وم�صاحلها  اأطرافها  تتعدد 
ومتويلها. لي�ص احلديث هنا عن كيان مرتا�صة اأع�صاوؤه يقاتل 
جنبًا اإىل جنب »التحالف العربي« كما قد توحي بذلك و�صائل 
وميلي�صيات  ع�صابات  عن  بل  والإماراتية،  ال�صعودية  الإعالم 
تتنوع م�صتويات انق�صاماتها ما بني �صيا�صية ومناطقية وجهوية 

و�صخ�صية.
يتقدم تلك القوات »احلزام الأمني«، الذراع ال�صاربة لالإمارات 
يقوده  الذي  »احلزام«،  على  تغلب  عدن.  يف  الغليظة  وع�صاها 
عمليًا الوزير ال�صلفي املقال، هاين بن بريك، ال�صبغة املناطقية 
عنا�صر  من  معظمها،  يف  تتاألف،  ت�صكيلته  اإن  اإذ  واملت�صددة، 
ال�صالع وحلج.  م�صتقدمني من حمافظتني جنوبيتني فقط هما 
وتهيمن على هوؤلء وجهة فكرية واحدة تقريبًا هي ال�صلفية 
املح�صوبة على الإمارات. ولذا، مت حتويل لواءين من الألوية 
وباب  املخا  جبهتي  اإىل  »احلزام«  منها  يتكون  التي  الأربعة 
بعدما  امليدانية  املعادلة  يف  تغيري  اإحداث  اإىل  �صعيًا  املندب 
عن  والإمارات،  لل�صعودية  املوالية  الت�صكيالت،  بقية  عجزت 

ذلك.
ال�صريع«،  »التدخل  لواء  اأبرزهما  فُيعّد  الآخران،  اللواءان  اأما 
منري  املدعو  مواطنون،  ي�صميه  كما  الكبري«  »البلطجي  بقيادة 
اليافعي امللقب بـ»اأبو اليمامة«، الذي متت ال�صتعانة به، اأخريًا، 
يف قيادة ما قيل اإنها »حملة تطهري اأبني من عنا�صر القاعدة«، 
والذي ل يتورع عنا�صره عن اأي فعل مهما كان غليظًا، �صواء يف 
ميدانيًا  ت�صفيتهم  تتم  الذين  »القاعدة«  عنا�صر  مع  التعامل 
بعد اأ�صرهم، اأو يف التعامل مع املواطنني الذين يذهبون �صحية 

احلمالت الع�صوائية على »الإرهاب«.
»لواء حماية عدن«  ما ي�صمى  اإىل جانب قوات »احلزام« يربز 
من  يتخذ  الذي  الزبيدي،  عيدرو�ص  ال�صابق،  للمحافظ  التابع 
جبل حديد مركزًا ملع�صكراته. يتكون اللواء املذكور من 5000 
قريب  �صخ�ص  ويقوده  ال�صالع،  حمافظة  من  معظمهم  مقاتل، 
للزبيدي. لي�ص للواء من مهمات حمددة حاليًا �صوى اأنه خمزون 
املرحلة  يف  ال�صابق  املحافظ  خ�صوم  مع  حمتملة  مواجهة  لأي 
اأن�صار الزبيدي، بوزن  املقبلة. ودائمًا ما يتم التلويح، من قبل 
وجمّربني،  مدّربني  مقاتليه  كون  الرمزي؛  عدن«  »حماية 
النتقايل  »املجل�ص  رئي�ص  مناوئي  مع  التجاذب  ا�صتداد  لدى 

اجلنوبي«، وخ�صو�صًا منهم اأن�صار املحافظ اجلديد، عبد العزيز 
املفلحي.

عدن«،  »اأمن  امل�صماة  القوات  على  ينطبق  تقريبًا  نف�صه  الأمر 
فارق  مع  �صائع،  علي  �صالل  عدن،  اأمن  مدير  يقودها  والتي 
ب�صيط هو اأن هذه القوات متلب�صة لبو�صًا ر�صميًا، وتوؤدي مهمات 
»اأمن عدن«  �صرطية يف املدينة. با�صتثناء الفارق الأخري، فاإن 
مياثل بقية الت�صكيالت لناحية �صبغته املناطقية؛ اإذ اإن معظم 
عنا�صره متحدرون من حمافظة واحدة هي ال�صالع، ولناحية 
حني  من  تخو�ص  التي  قيادته،  على  الغالب  البلطجي  الَنَف�ص 
مناطقية  خلفيات  على  مناف�صيها  مع  �صراع  جولت  اآخر  اإىل 
اأو جهوية، دون اأن مير ذلك يف معظم الأحيان بال �صفك دماء 
على  املا�صي،  اأغ�صط�ص  اآب/  منت�صف  �صالل،  عنا�صر  )اأقدم 
قتل مدير اأمن مديرية ر�صد )التابعة ملحافظة اأبني(، ح�صني 
قماطة، من دون مربرات وا�صحة. وقبل اأيام، اأقدم هوؤلء على 
احلزم«،  �صلمان  بـ»كتائب  املعروفة  امليلي�صيا  قائد  �صقيق  قتل 
�صالح اجلوهري، يف ما بدا اأنه حماولة لغتيال قائدها، قا�صم 

اجلوهري(.
هذا الأخري، اأي قا�صم اجلوهري، يقود، بدوره، ت�صكياًل ع�صكريًا 
امل�صار  الت�صكيل  يتاألف  احلزم«.  �صلمان  »كتائب  ُي�صمى  عدن  يف 
اإليه من 477 عن�صرًا متحدرين، يف غالبيتهم، من منطقة يافع؛ 
وها هنا يتبنّي وجه ال�صراع املناطقي ما بني قوات �صالل وقوات 
اجلوهري. اأما الوجه الآخر من ال�صراع، فيكمن يف اأن »كتائب 
�صلمان« حم�صوبة على املحافظ اجلديد، عبد العزيز املفلحي. 
ولء يبدو اأن مفاعيله �صتدفع نحو جولت اإ�صافية من التنازع، 
املا�صية،  الأيام  خالل  عدن  �صهدته  الذي  التوتر  �صوء  يف 
ومن  �صلمان«،  »كتائب  اجلوهري  �صالح  مقتل  ا�صتنفر  بعدما 
ورائها ح�صدًا قبليًا مواليًا لقائدها، وكذلك ف�صياًل من ف�صائل 
»املقاومة اجلنوبية«، حم�صوبًا على منطقة يافع، يقوده املدعو 

اأبو همام بن بعوة.
ت�صميته  ميكن  ما  اأذرع  تاأتي  جميعها،  الت�صكيالت  تلك  قبالة 
خريطة  من  اأبني(  حمافظة  اإىل  )ن�صبة  الأبيني«  »اجلناح 
الرئا�صية،  احلماية  األوية  عن  هنا  احلديث  يدور  ال�صراع. 
التابعة للرئي�ص امل�صتقيل، عبد ربه من�صور هادي، والتي يقودها 
ال�صعودية،  على  املح�صوبون  ال�صلفيون،  يحوز  جالل.  جنله 
من  الن�صف  مقدار  املح�صار،  وب�صام  القباطي  مهران  بقيادة 
و�صند  حيدان  اإبراهيم  يقود  فيما  الأربعة،  احلماية«  »األوية 

الرهوة، التابَعان مبا�صرة لهادي، اللواَءين الآخَرين.
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االبراج

ف�شلت  اذا  احلمل،  برج  عزيزي 
فمن  قدراتك،  يف  ت�شك  فال  �شيء،  يف 
لعبت  اخلارجية  الظروف  اأن  املحتمل 
قلياًل  اقت�شد من طاقاتك  دوًرا يف ذلك. 
�شوف  جمراها.  تاأخذ  الأمور  ودع 
اأبواب  اأمامك  تفتح  ملواقف  تتعر�ض 
اللحظة،  تلك  ويف  جديدة،  لفر�ض 
تعبئة  وعليك  حان  الوقت  اأن  �شتدرك 

كل قواك وجميع طاقاتك.

�شوف  امليزان،  برج  عزيزي 
يف  جديدة  م�شكالت  اليوم  تواجه 
دعًما  تتلقى  �شوف  اإنك  اإل  العمل، 
ميكنك  بحيث  املنا�شب  الوقت  يف 
ل  بهدوء.  عملك  يف  ال�شتمرار 
من  جاءك  واإن  الدعم  هذا  ترف�ض 
م�شادر غري عادية. اأما فيما يتعلق 
امل�شار  حتديد  فيمكنك  بال�شحة، 

امل�شتقبلي باإيجابية.

الوقت  يف  املو�شوعات  من  الكثري 
التي  بال�شال�شة  ت�شري  ل  احلايل 
قبول  عليك  لها، ورمبا يجب  خططت 
تغيريها.  ت�شتطيع  ل  التي  الأ�شياء 
من  متنعك  اأن  اأملك  خليبة  ت�شمح  ل 
التقدم، وركز على ما هو اآت، وحتى 
اإن ا�شتغرق الأمر زمًنا اأطول، ف�شوف 

ت�شل اإىل هدفك بالإ�شرار وال�شرب.

ت�شاورك  ال�شكوك  كانت  اإذا 
موؤخًرا ول ت�شتطيع الو�شول اإىل اأية 
قرارات، ت�شتطيع الآن روؤية الأ�شياء 
يف �شوء اأو�شح. اأنت ت�شعر بالتوازن 
الذي ميكنك من ح�شاد اخلري  الكايف 
الآن  اأنت  تتخذه.  قرار  لأي  كنتيجة 
من  امل�شكالت  روؤية  على  اأي�ًشا  قادر 
و�شط  حل  جتد  وقد  خمتلف  منظور 

يقبله جميع الأطراف.

العمل،  يف  �شعوبة  يزداد  الأمر 

لذلك يجب اأن تقبل عرو�ض امل�شاعدة 

من زمالئك حتى يقل جبل العمل الذي 

ي�شبح  اأن  اإىل  تدريجًيا  اأمامك  يقبع 

تت�شم  معها.  التعامل  ميكن  مهاًما 

حياتك اخلا�شة بعدد من النزاعات.

واثق  فاأنت  ذاتك،  مع  متفق  اأنت 
بنف�شك وتظهر �شالًما داخلًيا وا�شًحا، 
واحلما�ض،  باحليوية  مفعًما  اأنك  كما 
ي�شعر  اخلارجي،  لهدوئك  ونتيجة 
جميع من حولك بالراحة يف وجودك. 
تعني  باحلياة  و�شعادتك  ثقتك 
بك  يثقون  واأ�شدقائك  زمالئك  اأن 

ويطلبون منك الن�شح.

عزيزي برج الدلو، يبدو اأن كل �شيء 
مبا�شرًة  امل�شاعب  ل  وحتحُ تلقائًيا،  يعمل 
لن  لالأ�شف  لكن  اإياها.  توليك  مبجرد 
اأن  يجب  لذا  دائًما،  الو�شع  هذا  ي�شتمر 
تنتفع من هذه الفرتة انتفاع كلي. انتهز 
فر�شة عدم وجود اأي هموم وان�شغالت 
اأ�شدقائك  مع  الوقت  واأق�ِض  لديك 
بينك  الروابط  باأن  ف�شت�شعر  وعائلتك، 

وبينهم تقوى.

كما  ت�شري  ل  الأ�شياء  من  العديد 
توجهت  اأينما  عراقيل  فتواجه  ينبغي، 
ويبدو اأن اجلميع يعمل �شدك. حاول اأن 
ترتيث اأمام تلك الظروف التي يبدو اأنها 
مناوئة وتعامل معها كونها حتديات. اإذا 
جرت الأمور على غري املتوقع، قد تكون 
كغري  اإيجابية  املطاف  نهاية  يف  النتائج 
من  جتعل  بها  متر  جتربة  كل  املتوقع. 

م�شار حياتك ممتع ومفيد.

اأ�شبحت  القو�ض،  برج  عزيزي 
طبيعتها  يف  ومبهجة  �شارة  يومياتك 
جميع  مع  جيًدا  تتفاهم  اأنك  حيث 
معه.  تتقابل  من  وكل  الأطراف 
ا�شتمتع بهذه الفرتة التي فيها يعك�ض 
من  وانتفع  تعاطفهم،  اجلميع  لك 
من  للتخل�ض  الإيجابية  الطاقة  هذه 
اليوم  خالل  تواجهه  التي  ال�شغط 

وا�شرتجاع هدوئك.

عزيزي برج العقرب، يتبني حالًيا 
لأن  الة  فعَّ التعاون  اأ�شكال  جميع  اأن 
اأهداف  مع  وتتزامن  تتوافق  اأهدافك 
اغتنم فر�شة كونك مفعم  من حولك. 
ذهنك،  وخلو  واحليوية  بال�شحة 
وقم يف املرتبة الأوىل باإجناز الأعمال 

اخلا�شة بالفريق.

حما�شك ميكنك من العمل بنجاح 
ترك  ميكنك  كما  فريق،  خالل  من 
باإجناز  قمت  اإذا  بهدوء  عالمتك 
اأن  تذكر  لكن  الآخرين.  مع  املهام 
جناح املجموعة هو الأهم – ولي�ض 
عن  ينتج  �شوف  بك.  اخلا�شة  الأنا 

ذلك اأي�ًشا مناًخا جيًدا يف املنزل. 

توقفت  احلوت،  برج  عزيزي 
وعلى  وا�شح،  �شبب  دون  الأ�شياء 
الرغم من اأنك مل ترغب يف تغيري امل�شار 
املو�شوع،  باجلدول  تلتزم  اأن  واأردت 
حتويلي  م�شار  تاأخذ  اأن  الآن  يجب 
خمتلف لتجنب العقبات وحتى ل تهدر 
عليها.  التغلب  حماولة  يف  طاقتك  كل 
الو�شول  يف  اأطول  وقًتا  ت�شتغرق  قد 
من  املزيد  تك�شب  قد  ولكنك  اإىل هدفك، 

اخلربات القيمة اأثناء ذلك.

خليل كوثراين
مرعبًا  ثعبانًا  املحقق  ال�صابط  ُيدخل 
لوجه  وجهًا  فمه  ب  ي�صوِّ الغرفة.  اإىل 
»اإذا  عليه  باإفالته  يهدد  معتقله.  نحو 
اآخر  على  �صجان  ينهال  يعرتف«!  مل 
وجهه  مالمح  تت�صوه  اأن  اإىل  بال�صرب، 
�صدة  من  ب�صره  فقد  ثالث  هذا  متامًا. 

التعذيب الوح�صي من قبل احلرا�ص.
قورنت  اإن  �صيئًا  تعد  ل  اأخبار  كلها 
حتت  ي�صمد  ومل  هنا  حياته  فقد  مبن 
اأهاًل  اجل�صدية.  النتهاكات  وطاأة 
جنوبي  الإماراتية  املعتقالت  يف  بكم 
متوا�صلة  الأمل«  »اإعادة  حيث  اليمن، 
وباإ�صراف  زايد  اآل  جنود  اأيدي  على 
قوات  من  وحمققني  �صباط  وم�صاركة 

»احلليف« الأمريكي.
هي  معتقل،  اآلف  ثالثة  قرابة 
ال�صجون  نزلء  لعدد  م�صادر  تقديرات 
الإماراتية، ال�صرية منها والعلنية، التي 
معتقل  ال�صهري:  مناف�صها  على  تفّوقت 
و�صارت  النزلء،  عدد  يف  غوانتنامو، 
الأخري  مع  تتبارى  امل�صربة  اأخبارها 
واملعتقلون  التعذيب.  �صنوف  على 
هوؤلء هم ممن اأ�صعفه احلظ يف النجاة 
امليدانية،  والت�صفيات  الغتيالت  من 
وجلهم زج بهم يف ال�صجن نتيجة و�صاية 
لالإمارات،  التابعة  امليلي�صيات  رجال 
مراعاة  ودون  ال�صبهة،  على  واأُوقفوا 

للقوانني الدولية.
عليها  اّطلعت  التي  امل�صربة  الوثائق 
اجلهات  مرا�صالت  عن  »الأخبار« 
عدن  يف  للميلي�صيات  التابعة  الأمنية 
فيها كثريًا  الإماراتية، يرتدد  والقوات 
ا�صم رجل يلقب بـ»اأبو اليمامة« )قائد 
ميلي�صيا  يف  ال�صريع«  »التدخل  لواء 
وا�صمه  عدن  يف  الأمني«  »احلزام 

وت�صري  اليافعي(.  منري  احلقيقي: 
ال�صجناء  اأن  اإىل  �صراحة  الوثائق 
هذا  »ا�صتباه«  على  بناًء  اأُوقفوا 
الرجل. لي�صت امل�صكلة هنا، فما يفاقم 
التوقيفات،  هذه  طبيعة  هو  املاأ�صاة 
فها املنظمات احلقوقية باأنها  التي تو�صّ
جرائم »اإخفاء ق�صري«، نظرًا اإىل اأنها 
ذوو  ُيبَلغ  ول  القانون،  خارج  جتري 
بتوقيف  الأحيان  من  كثري  يف  املوقوف 
ف�صاًل  احتجازه،  مبكان  اأو  فيه  امل�صتبه 
الأطفال  تطاول  التي  النتهاكات  عن 
غري  التوقيف  ومدد  القا�صرين، 

اخلا�صعة لأنظمة.
اأي  عن  املعزولة  »اجلزر«،  هذه  اأنباء 
بداأت  رقابي،  قانون  اأو  حقوقي  نظام 
تخرج اإىل العلن منذ اأ�صابيع يف توقيت 
»م�صبوه«، ما دفع البع�ص اإىل الت�صكيك 
اخلليجي  بال�صراع  ربطًا  �صحتها  يف 
�صهر  اإىل  بالعودة  اأنه  اإل  امل�صتجد. 
الفائت،  نوفمرب  الثاين/  ت�صرين 
الإماراتي  القطري  اخلالف  قبل  اأي 
اأن  يتبنّي  طويلة،  مبدة  ال�صعودي 
ترفع  كانت  حملية  حقوقية  منظمات 
تفا�صيل  ت�صرح  تقارير  دولية  جلهات 
هذه  داخل  احلا�صلة  النتهاكات 
اأ�صداء،  جتد  اأن  دون  من  املعتقالت، 
املنظمات  من  جتاوب  على  حت�صل  اأو 
احلقوقية  التقارير  و�صبق  الدولية. 
جنوبية  لقيادات  �صيا�صية  مواقف 
بقي  اليمن.  يف  الإمارات  دور  تعار�ص 
حتى  والتجاهل،  الإهمال  طّي  امللف 
اإماطة  اإىل  الغربية  ال�صحافة  بادرت 
اللثام عن جزء من هذا امللف الأ�صود. 
مثال على ذلك تقرير رفعته جمموعة 
حقوق  عن  للدفاع  ال�صباب  »ائتالف 
»تعذيب  عن  فيه  حتدثت  الإن�صان« 

اإىل  امل�صاجني  بحياة  ينتهي  ممنهج 
الإ�صابة بالعاهات اجل�صدية واحلالت 

النف�صية وبالبع�ص منهم اإىل القبور«.
بعد ف�صائح ال�صجن الإماراتي يف مطار 
الريان )قرب مدينة املكال يف حمافظة 
ح�صرموت اجلنوبية(، تتواىل الأخبار 
الواردة من عدن، من خلف اأ�صوار �صجن 
»الربيقة« التابع لـ»التحالف« )وكذلك 
املركزي( حول ق�ص�ص  املن�صورة  �صجن 
ميلي�صيا  تت�صدر  والإذلل.  التعذيب 
»احلزام الأمني« الأجهزة التي تبا�صر 
بيد  وت�صرب  والتوقيفات،  املالحقات 
من حديد مل�صلحة م�صغلها يف اأبو ظبي، 
ي�صكل  ميني،  حلد«  »جي�ص  ي�صبه  مبا 

الذراع امليدانية لالحتالل الإماراتي.
دائرة  باأن  الإماراتية  القوات  تتحجج 
تنظيمي  على  تقت�صر  ا�صتهدافها 
»القاعدة« و»داع�ص« يف اإطار »مكافحة 
على  احلقائق  اأن  اإل  الإرهاب«، 
فئة  تتو�صع  ذلك.  عك�ص  تقول  الأر�ص 
امل�صتهدفني والذين تطاولهم املالحقات 
ينجح  مل  فئات  اإىل  والعتقالت 
الإماراتيون اأو ال�صعوديون يف تروي�صهم 
بني  من  ولئهم.  على  ال�صتح�صال  اأو 
امل�صلمني«  »الإخوان  من  كوادر  هوؤلء 
اليمني  »التجمع  ال�صيا�صي  وجناحها 
لالإ�صالح«، وكذلك �صخ�صيات من التيار 
على  لي�ص  الذي  التقليدي،  ال�صلفي 
وئام مع التيار ال�صلفي املوايل لالإمارات 
بزعامة الوزير ال�صابق هاين بن بريك، 
و�صاحب  اجلنوب  يف  ظبي  اأبو  رجل 
امل�صادر  تقول  هناك.  الوا�صع  النفوذ 
اإن من يختلف مع الرجل فكريًا يجري 
الزج به يف هذه ال�صجون. وقد طاولت 
عديدين،  دين  رجال  العتقالت 
»الإح�صان«  جمعية  رئي�ص  بينهم  من 

ال�صابق حممود البي�صاين، الذي و�صف 
بـ»الحتالل«  اليمن  يف  الإمارات  دور 
)اأدرجت اأبو ظبي والريا�ص اجلمعية، 
منها،  ا�صتقال  قد  البي�صاين  كان  التي 
امل�صادر،  ووفق  الإرهاب(.  قائمة  على 
اأنور  ال�صيخ  الدين  رجل  يزال  ل 
وتعر�ص  العتقال.  قيد  الدحالن 
ال�صيخ �صمحان بن عبد العزيز الراوي 
)�صلفي من مدر�صة »الفيو�ص« يف حلج(، 
حلادث غام�ص، بعد ا�صتدراجه من قبل 
طريق  من  عدن،  يف  »التحالف«  قيادة 
ومن  لقاء،  حل�صور  اإليه  دعوة  توجيه 
جثته،  على  العثور  قبل  اأثره  فقد  ثم 
القوات  اإىل  التهام  اأ�صابع  ووجهت 
بالوقوف  وميلي�صياتها  الإماراتية 
دين  رجال  جانب  اإىل  احلادثة.  وراء 
بع�صهم  ومات  اعُتقلوا،  مدنيني  واأفراد 
مل  امل�صادر،  تاأكيد  وفق  التعذيب  حتت 
الق�صري  الإخفاء  عمليات  من  ي�صلم 
حتى املقاتلون يف امليلي�صيات املتحالفة 
اإقدام  حال  يف  الإماراتية،  القوات  مع 
هوؤلء على اأي تدبري ع�صكري اأو اأمني 
بني  من  الإماراتية.  لالأوامر  خمالف 

»املقاومة  ت�صكيل  يف  القيادي  هوؤلء 
احل�صني،  عادل  الع�صكري،  اجلنوبية« 
الذي بات م�صريه جمهوًل بعد اإ�صرافه 
على �صفقات تبادل لالأ�صرى مع حركة 
خالفًا  جرت  ال�صمال،  يف  اهلل«  »اأن�صار 

لرغبة الإماراتيني.
طاولت  والعتقالت  ال�صتدعاءات 
اتخذ  و�صيا�صيني،  اإعالميني  اأي�صًا 
والإذلل«  »البلطجة  طابع  توقيفهم 
التي تروي كيف جرى  بح�صب امل�صادر 
و�صربهم،  وا�صتجوابهم  البع�ص  �صجن 
ر�صوتهم  بعد  �صراحهم  اإطالق  ثم  ومن 
وعدم  ال�صكوت  مقابل  مايل  مببلغ 
هذا  لي�ص  الت�صوي�ص!  اأو  العرتا�ص 
الإماراتي  »ال�صتعالء«  اإن  بل  فح�صب، 
بلغ حد توقيف وزير الداخلية احلايل 
)يف حكومة الرئي�ص امل�صتقيل عبد ربه 
عرب،  ح�صني  اللواء  هادي(،  من�صور 
وا�صتجوابه  امل�صادر،  توؤكد  ما  بح�صب 
فهي:  التهمة  اأما  مذلة،  بطريقة 
الأمنية  التقارير  رفع  يف  »التق�صري 

لقيادة التحالف«!

االأم��ل«! اإع��ادة  »واح��ة  يف  اأه��ًا  واختفاء...  وم��وت  ثعابن 
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وبعد  �صيا�صية،  ت�صوية  اأي  اأفــق  انــ�ــصــداد  ظــل  يف 
اأخرى،  ال�صعودية مرة  لل�صغوط  املتحدة  ر�صوخ الأمم 
وتعديل قرار التحقيق الدويل يف النتهاكات يف اليمن، 
حّقق اجلي�ص و»اللجان ال�صعبية« اإجنازات جديدة يف 

اجلبهات امل�صتعلة
جبهات  يف  امليدانية  املــواجــهــات  ــرية  وت ت�صاعدت 
القتال يف الداخل اليمني وعلى احلدود مع ال�صعودية 
اليمني  اجلي�ص  فيها  كّبد  املا�صيني،  اليومني  خــالل 
و»اللجان ال�صعبية«، حتالف العدوان خ�صائر كبرية يف 

الأرواح والعتاد.
جنود  اأربــعــة  مبقتل  اأمــ�ــص،  الــريــا�ــص،  واعــرتفــت 
�صعوديني يف املعارك امل�صتعلة على ال�صريط احلدودي، 
ال�صعودية  الأنباء  وكالة  ك�صف  من  يومني  بعد  وذلك 
التابعة  اجلنوب  ظهران  »اأهايل  اأّن  )وا�ص(،  الر�صمية 
لإمارة ع�صري )جنوب ال�صعودية( �صّيعوا اجلندي علي 
عن  دفاعًا  قتل  الذي  القحطاين،  م�صفر  بن  �صعيد  بن 

الدين والوطن«.
اململكة  قتلى  عدد  ي�صل  اخلم�صة،  اجلنود  ومبقتل 
 84 اإىل  احلــــدودي  ال�صريط  عند  عنهم(  )املــعــلــن 
اأكرث جبهات احلرب  املا�صي، يف  اأّيار   10 منذ  ع�صكريًا 

ا�صتنزافًا حتى الآن.
اهلل«  »اأن�صار  حلركة  التابعة  »امل�صرية«  قناة  وكانت 
»اللواء  من  لأ�صريين  �صورًا  املا�صي،  الأ�صبوع  بّثت،  قد 
يف  »اأ�صرا  اإنهما  قالت  ال�صعودي«،  اجلي�ص  يف  ال�صاد�ص 
ووجه  اليمن«.  مع  احلــدود  على  جنــران  يف  رعــد  تلة 
ال�صعودية  للقيادة  منا�صدة  الت�صجيل  يف  الأ�ــصــريان 

لوقف احلرب والتدّخل لتبادل الأ�صرى مع احلركة.
معارك  ــة  ــدودي واحل الداخلية  اجلبهات  وت�صهد 
عنيفة منذ اإعالن زعيم حركة »اأن�صار اهلل«، عبد امللك 
العدوان،  حتالف  �صد  الع�صكري  الت�صعيد  احلوثي، 
اأن الدفاعات اجلوية اليمنية  ال�صهر املا�صي، وتاأكيده 

»جنحت يف تطوير اإمكاناتها وقدراتها«.
اأعلنت  حني  اأمــ�ــص،  من  اأول  احلوثي  كــالم  وجتّلى 
اأمريكية من دون  اإ�صقاط طائرة جت�ص�ص  »اأن�صار اهلل« 

طيار يف منطقة جدر، �صمايل العا�صمة �صنعاء.
عن  »�صباأ«  الر�صمية  اليمنية  الأنباء  وكالة  ونقلت 

كيو9-،  ام  ــراز  ط »مــن  الطائرة  اأن  ع�صكري  م�صدر 
�صركة  وتنتجها  عالية،  تكنولوجية  قدرات  ذات  وهي 
جرنال اأوتوميك�ص الأمريكية بغر�ص ا�صتخدامها اأي�صًا 
اأن »الوليات  اإىل  كقاذفة لل�صواريخ يف القتال«، لفتًا 
املتحدة �صبق اأن ا�صتخدمت هذا النوع من الطائرات يف 

اأفغان�صتان«.
اإ�صقاط  الأعلى«  ال�صيا�صي  »املجل�ص  و�صف  بــدوره، 
الدفاعات  بعمل  م�صيدًا  نوعي«،  بـ»الإجناز  الطائرة 

اجلوية.
العدوان  حتالف  تكّبد  الطائرة،  اإىل  وبالإ�صافة 
خ�صائر كبرية يف اليومني املا�صيني، وخا�صًة يف جيزان، 
التابعة  واملدفعية  ال�صاروخية  القوة  ق�صفت  حيث 
ومواقع  جتمعات  من  عددًا  اأم�ص،  و»اللجان«،  للجي�ص 
مبا�صرة«،  اإ�صابات  »حمققة  العدوان،  حتالف  قــوات 

وفق »�صباأ«.
كذلك وا�صلت وحدات اجلي�ص و»اللجان«، اأم�ص، �صن 
قناة  وفق  جنــران،  يف  العدوان  مواقع  على  هجماتها 
»امل�صرية«، التي اأعلنت اأن »الع�صرات لقوا م�صرعهم« يف 
املنطقة الواقعة جنوب غرب اململكة على احلدود مع 

اليمن.
ال�صعبية  واللجان  »اأبطال اجلي�ص  اإن  القناة  وقالت 
يف  مواقع  على  متزامنتني  ع�صكريتني  عمليتني  نفذوا 

اجلبل الأ�صود و�صالطح والتبة البي�صاء«.
حمافظة  يف  الغيل  مديرية  يف  اجلبهات  �صهدت  كما 
�صنعاء،  حمافظة  يف  التابعة  نهم  ومديرية  اجلــوف، 
وجــبــل هــيــالن ال�ــصــرتاتــيــجــي يف مــديــريــة �ــصــرواح 
حمافظة  يف  الــزاهــر  ومــديــريــة  ـــاأرب،  م حمافظة  يف 
البي�صاء، ومديرية ع�صيالن يف حمافظة �صبوة، معارك 

عنيفة بني طريَف القتال.
اجلوية  الغارات  توا�صل  مع  بالتزامن  ذلك  وياأتي 
ال�صربات  من  �صل�صلة  نفذ  ــذي  ال الــعــدوان،  لتحالف 
واإ�صابة  ا�صت�صهاد  اإىل  اأّدت  املا�صيني،  اليومني  يف 
�صن  »�صباأ«  واأعلنت  تعز.  حمافظة  يف  مواطنني  ت�صعة 
حمافظات  من  عــدد  على  غــارة   29« الــعــدوان  طــريان 
اجلمهورية«، اأم�ص، و»22 غارة جوية ا�صتهدفت اأماكن 

متفرقة يف �صعدة وجيزان وع�صري«، اأول من اأم�ص.

اعرتفت الريا�ص مبقتل اأربعة جنود يف املعارك على 
ال�صريط احلدودي

وتاأتي التطورات امليدانية بالتزامن مع جناح حملة 
املتحدة  الأمم  دفع  يف  ال�صعودية  والتهديد  الرتهيب 
اإىل فر�ص تعديالت على م�صروع قرار يطالب بتحقيق 

دويل م�صتقل يف النتهاكات يف اليمن.
وعلى الرغم من قرار املنظمة الدولية اإر�صال فريق 
بدء  منذ  الأوىل  للمرة  الــبــالد  اإىل  دولــيــني  ــرباء  خ
العدوان قبل نحو ثالث �صنوات، اإل اأنه مّت اإدخال عدد 
كبري من التعديالت على امل�صودة الهولندية ــ الكندية 
املقدمة يف جمل�ص حقوق الإن�صان، اأهمها حتويل مطلب 
ت�صكيل »جلنة حتقيق دولية« للتحقيق يف النتهاكات، 
والإقليميني  الدوليني  اخلرباء  من  فريق  »اإن�صاء  اإىل 

البارزين ذوي املعرفة بقانون حقوق الإن�صان«.
امل�صتخدمة،  امل�صطلحات  يف  التعديالت  �صمن  ومن 
تغيري »جلنة حتقيق« اإىل »خرباء دوليني«، وا�صتبدال 

»اإجراء حتقيقات« بـ»اإجراء درا�صة«.
اأما العنوان الذي اعتمدته وثيقة القرار، ب�صيغتها 
يف  القدرات  وبناء  التقنية  »امل�صاعدة  فهو  ــرية،  الأخ
اليمن«، وهو العنوان املقرتح من قبل م�صر، التي كانت 

»اللجنة  دعم  اإىل  يدعو  م�صروعًا  بدورها  قدمت  قد 
اليمني  الرئي�ص  حلكومة  التابعة  للتحقيق«،  الوطنية 

امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي.
حكومة  اأعلنت  املعار�صني،  اأ�صد  من  كانت  وبعدما 
ي�صّكل  اإنــه  قالت  الــذي  املــعــّدل،  للقرار  دعمها  هــادي 
للتحقيق  املناه�صة  العربية«  للدبلوما�صية  »انت�صارًا 
»جميع  يدعو  اخلام�ص  بنده  يف  اأنه  �صيما  ول  الدويل، 
جمل�ص  لقرار  الكامل  التنفيذ  اإىل  اليمن  يف  الأطــراف 
وحتالف  هــادي  يعطي  فهو  وبالتايل   ،»2216 الأمــن 

العدوان »ال�صرعية«.
وكانت الريا�ص قد هددت الدول التي تدعم اإجراء 
اإن  فيها  قالت  ر�صالة،  يف  النتهاكات،  يف  دويل  حتقيق 
ــ الكندية يف جمل�ص حقوق  »تبّني امل�صودة الهولندية 
ال�صيا�صية  العالقات  على  �صلبًا  يــوؤثــر  قــد  الإنــ�ــصــان 
اأن  موؤكدة  ال�صعودية«،  مع  الثنائية  والقت�صادية 

الأخرية »لن تقبل« باإجراء حتقيق م�صتقل.
)الأخبار(

رد  الــعــبــارة  بــهــذه  ن�صميه!«  يــولــد  »ملــا 
ال�صحة  وزارة  با�صم  الر�صمي  املــتــحــّدث 
الكحالين،  احلكيم  عبد  وال�صكان،  العامة 
الأمم  اإدراج  تك�صف  م�صربة  وثيقة  على 
املتحدة لتحالف العدوان على اليمن �صمن 

قائمة منتهكي حقوق الأطفال
يف التا�صع من حزيران العام املا�صي، اأعلن 
مون،  كي  بان  املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني 
الذي  العدوان  حتالف  اإدراج  عن  تراجعه 
تقوده ال�صعودية على اليمن، �صمن »قائمة 
الأطفال  �صد  بالنتهاكات  اخلا�صة  العار« 
الأمني  اأّكد  حينها،  امل�صلحة.  النزاعات  يف 
»التحالف«،  اإزالــة  قــرار  اأن  ال�صابق  العام 
القرارات  اأكرث  بني  »من  باأنه  و�صفه  الذي 
الــتــي اتــخــذهــا اإيـــالمـــًا و�ــصــعــوبــة«، جــاء 
التي  الدبلوما�صية  ال�صغوط  وطــاأة  حتت 
مار�صتها ال�صعودية، واأبرزها التهديد بقطع 
وبراجمها،  املنظمة  وكــالت  عن  التمويل 
اأثــار  بالطفولة.  املعنية  تلك  �صيما  ول 
ر�صوخ الأمم املتحدة للريا�ص موجات فعل 
غا�صبة من قبل املنظمات الدولية، يف حني 
اعتربت �صنعاء اأن ت�صريحات بان كي مون 
الأخــري«  »امل�صمار  مبثابة  هي  »اجلريئة« 
التي  الدولية  املنظمة  »�صدقية«  نع�ص  يف 

تدعي اأنها »م�صتقلة وغري م�صي�صة«.
اأ�صهر من »ا�صت�صالم«  اليوم، بعد عام و4 
عامني  من  واأكــرث  للريا�ص،  املتحدة  الأمم 
البلد  على  الــعــدوان  بــدء  من  عــام  ون�صف 
نف�صه:  امل�صهد  يتكرر  فقرًا،  الأ�صد  العربي 
حتــالــف الـــعـــدوان يــرتــكــب جمــــازر ذهــب 
ال�صعودية  الأطــفــال،  مــن  مئات  �صحيتها 
الأمم  ــب،  ــي ــرته وال الــتــهــديــد  اإىل  تــلــجــاأ 
املتحدة تراوغ، واملنظمات احلقوقية تندد 
املختلف  الوحيد  العن�صر  ولعل  وتطالب. 
ــعــام، الـــذي اإمــا  ـــني ال ـــرة، هــو الأم ــذه امل ه
املتحدة  الأمم  �صدقية  من  بع�صًا  �صُيظهر 

من  عملها  جوانب  بع�ص  ويحرر  املفقودة 
مرة  �صيك�صف،  اأو  واملــال،  ال�صيا�صة  اأغــالل 
اأخرى، زيف ادعاءات املنظمة جتاه �صعوب 

العامل، ول �صيما الأطفال.
اأنها  اأمــ�ــص،  ــــرتز«  »روي وكــالــة  وك�صفت 
اإدراج  توؤكد  م�صربة«  »وثيقة  على  ح�صلت 
حتالف العدوان على قائمة منتهكي حقوق 
اأنه  الأطفال يف مناطق النزاع، م�صرية اإىل 
املتحدة،  لالأمم  العام  الأمــني  على  �صيتعنّي 
امل�صودة  على  يوّقع  اأن  غوتريي�ص،  اأنطونيو 

قبل اأن ُيعلن عنها ر�صميًا.
وت�صيف الوكالة اأن »القائمة ال�صوداء«، 
واجلي�ص  اهلل«  »اأن�صار  حركة  ت�صم  التي 
ل  له،  املوالية  ال�صعبية  واللجان  اليمني 
تزال »قابلة للتعديل«، ومن املقرر تقدميها 
اإىل جمل�ص الأمن يف الأيام املقبلة، على اأن 

ُتناق�ص نهاية ال�صهر احلايل.
حتالف  امل�صودة  اتهام  من  الرغم  وعلى 
وتدمري  مينيًا،  طفاًل   683 بـ»قتل  العدوان 
38 مدر�صة وم�صت�صفى العام املا�صي«، اإل اأن 
وا�صح  ب�صكل  تتجلى  ال�صعودية  ال�صغوط 
املمثلة الأممية  املقدم من قبل  التقرير  يف 
مناطق  يف  الأطـــفـــال  ــوؤون  ــص ــ� ل اخلــا�ــصــة 
اأن  يزعم  اإذ  غامبا،،  فريجينيا  النزاعات، 
»قوات التحالف اتخذت يف الفرتة الأخرية 
حماية  اإىل  تــهــدف  ــري  ــداب وت اإجـــــراءات 

الأطفال«.
حقوق  وزارة  ك�صفت  املا�صي،  وال�صهر 
لتحالف  املبا�صر  »الق�صف  اأن  الإنــ�ــصــان 
العدوان اأّدى اإىل ا�صت�صهاد 10 اآلف و373 
مينيًا، بينهم 2130 طفاًل و1813 امراأة«، 
كانعدام  احل�صار،  تداعيات  »ت�صببت  فيما 
 247 وفــاة  الأوبــئــة، يف  وانت�صار  ــة  الأدوي

األف مواطن«.
املتحدة  الأمم  با�صم  املتحدث  ورفــ�ــص 
»الوثيقة  على  التعليق  دوجاريك  �صتيفان 

يف  النزاع  مع�صكري  على  وكذلك  امل�صربة«، 
اليمن. واأّكد املتحّدث الر�صمي با�صم وزارة 
عبد  �صنعاء،  يف  وال�صكان  العامة  ال�صحة 
احلكيم الكحالين، يف حديث اإىل »الأخبار« 
اأن الوزارة »ل تعّلق على الوثائق امل�صّربة«، 
م�صتعينًا مبثل �صعبي ميني لتف�صري ذلك: »ملا 

يولد ن�صميه!«.
لدى  ال�صعودية  �صفري  قــال  جهته،  مــن 
الأمم املتحدة عبداهلل املعلمي، اإنه ينتظر 
»�صدور التقرير ر�صميًا«، علمًا باأنه �صبق اأن 
�صددت بعثة ال�صعودية لدى الأمم املتحدة 
الإطـــالق  على  ــربر  م يــوجــد  »ل  اأنـــه  على 

لإدراج التحالف على القائمة ال�صوداء«.
الأ�ــصــوات  ت�صاعد  ظــل  يف  ذلــك  وجــاء 
ودول  الــ�ــصــعــوديــة  مبحا�صبة  املــطــالــبــة 
املــتــكــررة، مبا  ــدوان على النــتــهــاكــات  ــع ال
العنقودية  القنابل  ا�ــصــتــخــدام  ــك  ذل يف 
ال�صهر  ُعقد  ال�صياق،  هذا  ويف  املحظورة. 
ال�صوي�صرية،  جنيف  مدينة  يف  املا�صي 
الدولية  املنظمات  ع�صرات  �صم  اجتماع 
�صمن  »التحالف«  دول  اإدراج  اإىل  الداعية 
»هيومن  منظمة  �صمنها  ومــن  »القائمة«، 
رايت�ص ووت�ص« التي قالت اإن على »جمل�ص 
العربي  التحالف  اإعــادة  الإن�صان  حقوق 

فورًا اإىل لئحة العار«.
ال�صحف  نقلت  الجتماع،  مع  وتزامنًا 
ال�صعودية  جتديد  دبلوما�صية  م�صادر  عن 
املايل  الدعم  بقطع  ال�صابقة  تهديداتها 
لــالأمم  التابعة  للمنظمات  تقدمه  ــذي  ال
املتحدة، ما يدفعنا اإىل الت�صاوؤل عن م�صري 
�صيفر�صها  التي  التعديالت  وحجم  امل�صودة 
بعد  وخــا�ــصــًة  عليها،  الــ�ــصــعــودي  الــنــفــوذ 
التعديالت التي مّت اإدخالها، مطلع الأ�صبوع 
احلايل، على م�صروع قرار يطالب بتحقيق 

دويل م�صتقل يف النتهاكات يف اليمن.
حتويل  اأبرزها  التي  التعديالت،  واأُقرت 

دولــيــة«  حتقيق  »جلــنــة  ت�صكيل  مطلب 
فريق  »اإن�صاء  اإىل  النتهاكات،  يف  للتحقيق 
من اخلرباء الدوليني والإقليميني البارزين 
بعد  الإن�صان«،  بقانون حقوق  املعرفة  ذوي 
اأيام من تهديد الريا�ص الدول التي تدعم 
فيها  قالت  ر�صالة،  يف  التحقيق،  اإجـــراء 
الكندية  ــ  الهولندية  امل�صودة  »تبّني  اإن 
�صلبًا  يوؤثر  قد  الإن�صان  حقوق  جمل�ص  يف 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  العالقات  على 

الثنائية مع ال�صعودية«.

الرئي�ص  حكومة  و�صفته  مــا  وي�صّكل 
هادي،  من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل  اليمني 
بـ»انت�صار  الــعــدوان،  قبل  مــن  املــدعــومــة 
من  لكل  اإحباطًا  العربية«،  الدبلوما�صية 
اأن يقوم غوتريي�ص مبا مل يجروؤ  كان ياأمل 
اأن الأمني  على فعله بان كي مون، وخا�صًة 
اأثناء  املا�صي  اآب  يف  �صدد،  احلــايل  العام 
ل  املتحدة  »الأمم  اأن  على  للكويت،  زيارته 
تتعر�ص لأي �صغط من قبل التحالف« واأن 

»ل اأحد ميكنه ال�صغط على قراراتي«.

اأحمر؟ �شعرهم  النا�ش  بع�ش  ملاذا 

على الرغم من اأن العديد من النا�ص ل�صيما ال�صيدات بنت ي�صبغن 
وغرائبيته  رونقه  الطبيعي  الأحمر  لل�صعر  يبقى  اأن  اإل  �صعورهن، 

الذي يطرح العديد من الت�صاوؤلت.
وعلى الرغم من اأن التف�صريات القدمية ارتبطت دائًما بالأ�صاطري 

واخلرافات، اإل اأن الواقع العلمي مغاير متامًا
فما هي الأ�صباب احلقيقية وراء ال�صعر الأحمر؟

ــع )  ــوق ــاأن وا�ـــصـــح، بــحــ�ــصــب م ــص ــ� ـــذا ال اجلـــــواب الــعــلــمــي يف ه
Ibelieveinscience ( فعلم الوراثة يوؤكد اأنه ناجت عن طفرتني 
 ،MC1R يدعى  كلنا  لدينا  موجود  م�صتقِبل  جينات  يف  جينيتني 
التعبري  على  قادر  غري  اأي  مثبًطا،  اجلني  جتعالن  الطفرتان  هاتان 

اجليني.
عن  ناجتة  فاحتة  ب�صرة  اإىل  ا  اأي�صً الطفرة  هــذه  تـــوؤدي  كما 

الختالف يف ال�صبغات.
وتعترب هذه امليزة مفيدة بالن�صبة لالأ�صخا�ص الذين يعي�صون يف 
املناطق ذات الإ�صاءة ال�صم�صية القليلة اإذ ي�صتفيدون اأكرث من �صوء 

ال�صم�ص لت�صنيع فيتامني دي.
تعر�صهم  اإذ  وامل�صم�صة،  احلارة  املناطق  يف  يختلف  الو�صع  اأن  اإل 
ت�صل  وقد  اجللدية  املخاطر  من  العديد  اإىل  احلادة  ال�صم�ص  اأ�صعة 

اإىل �صرطان الب�صرة.
ميلك  عندما  لذلك   )recessive( متنحي  ال�صامت  ــني  واجل
ال�صخ�ص جيني MC1R من النوع ال�صامت يكون ال�صخ�ص ذا �صعر 

اأحمر وب�صرة فاحتة.
اأما اإذا امتلك جيًنا واحًدا �صامًتا يكون ذا �صعر بني وب�صرة فاحتة.

تعالج ط��ب��ي��ة  م����ادة   ت��ط��وي��ر 
ث��ان��ي��ة  60 يف  اجل���������روح 

قال باحثون اأمريكيون واأ�صرتاليون اإنهم طوروا مادة طبية عبارة 
عن غراء لإغالق اجلروح خالل 60 ثانية فقط، ما ي�صاهم يف اإنقاذ 

حياة الأ�صخا�ص يف حالت الطوارئ.
املادة الطبية طورها باحثون بجامعة نورث اإي�صرتن الأمريكية، 
ون�صروا  ال�ــصــرتالــيــة،  �صيدين  جامعة  مــن  باحثني  مــع  بالتعاون 
 Science Translational( دورية  يف  اجلمعة،  اليوم  نتائجها 

العلمية.  )Medicine
املـــادة  اأن  الــبــاحــثــون  ــح  ــص اأو� اجلـــديـــدة،  املــــادة  طبيعة  وعـــن 
هالمية  مـــادة  عــن  عــبــارة   )MeTro( ا�ــصــم  عليها  يطلق  الــتــي 
ي�صمى  ــاط  ــط م طــبــيــعــي  بـــروتـــني  مـــن  ت�صنيعها  يــتــم  ــقــة  ل�ــص

.)Tropaelastin”تروبويال�صتني“
واأ�صافوا اأنه ميكن ا�صتخدام هذا الال�صق الطبي للتعامل مع جروح 
ت�صيب الأع�صاء الداخلية يف ج�صم الإن�صان التي ت�صيق وتت�صع مثل 

الرئتني والقلب.
ول  اأ�صهر،  ملدة  مغلقة  اجلروح  تبقى  املادة  اأن  اإيل  الفريق  واأ�صار 
تقيد النمو الطبيعي لالأن�صجة ومتتزج متاما مع الأع�صاء الداخلية 

واخلارجية للج�صم.
ويتم و�صع هذا املادة على اجلرح مبا�صرة ثم يتم تعري�صها لأ�صعة 
فوق بنف�صجية ل�صتكمال العملية وغلق اجلرح، بدون احلاجة اإىل 

خياطته، وتنتهي العملية خالل 60 ثانية فقط.
ا بتقنية ت�صمح بتحديد  اأي�صً الغراء مزود  فاإن  العلماء،  وبح�صب 
املدة الزمنية لبقاء مفعوله م�صتمرا، �صواء ل�صاعات اأو �صهور، وذلك 

بهدف منح املري�ص الوقت الكايف للتماثل لل�صفاء.
وقال اأ�صتاذ الكيمياء احليوية يف جامعة �صيدين، اأنتوين وي�ص، اإن 
املادة تتمتع باملرونة، اإذ ميكنها اأن متالأ الفراغ الذي يحدثه اجلرح 

والتاأقلم مع �صكله.
مع  ا�صتعمالها  اإمكانية  يف  تكمن  املادة  اأهمية  اأن  العلماء  واأ�صاف 
احلالت اخلطرة التي تتطلب تدخال جراحيا عاجال مثل حوادث 

ال�صيارات، ما ي�صاعد على وقف نزيف امل�صابني.

امل�شرحية العرو�ش  متابعة  يف  ال�شمعية  االإعاقة  ذوي  مل�شاعدة  ذكية  نظارات  احل����دودي����ة«تطوير  اجل���ب���ه���ات  ُت�������ش���ّخ���ن  اهلل«  اأن���������ش����ار 

ه���ل ي��ع��ي��د غ��وت��ري�����ش ل�����اأمم امل���ت���ح���دة ب��ع�����ش��ًا م���ن ���ش��دق��ّي��ت��ه��ا؟ لنب اجلمال باجلن�شنج وتونة نباتية يف اأكر معر�ش لل�شناعات الغذائية يف العامل

ب  )د   – فــرانــ�ــصــيــ�ــصــكــو  ــان  ــص �
القومي”  لندن  “م�صرح  بــداأ   – اأ( 
املعزز"  “الواقع  تقنية  ا�صتخدام 
لت�صهيل متابعة عرو�صه امل�صرحية 
ـــة  ـــاق الإع ذوي  ــاهــديــن  ــمــ�ــص ــل ل

ال�صمعية.
“اإب�صون”  �صركة  ــورت  ط وقــد 
امل�صابني  مل�صاعدة  ذكــيــة  نــظــارة 
بال�صمم اأو �صعف ال�صمع يف متابعة 
تعر�ص  حيث  امل�صرحية  العرو�ص 
امل�صرحي  احلوار  ن�صو�ص  النظارة 
ــد  يف عـــبـــارات مــكــتــوبــة عــلــى اأح
وفقا  النظارة  يف  الــروؤيــة  حقول 
لطريقة اإعدادها ح�صب تف�صيالت 

واحتياجات امل�صتخدم.
دوت  نـــت  “�صي  مــوقــع  ونــقــل 
مو�صوعات  يف  املتخ�ص�ص  كوم” 
“جوناثان  عـــن  الــتــكــنــولــوجــيــا 
للم�صرح  الفني  املدير  �صافلوك” 
ن�صعى  التي  “امل�صكلة  اإن  الــقــول 
خيار  وجـــود  ــدم  ع هــي  حلها  اإىل 
وهــي  العميل  خـــربة  جــانــب  اإىل 
م�صكلة م�صاعفة” ومع تكنولوجيا 
اأمــام  “اأ�صبح  الذكية  الــنــظــارات 
لــلــحــ�ــصــور اإىل  الــعــمــالء فــر�ــصــة 
يــريــدونــه  ـــت  وق اأي  يف  ــرح  ــص ــ� امل
اأي  يف  واجللو�ص  م�صاء  اأو  �صباحا 
مكان يريدونه يف م�صرح مهما كان 

حجمه”.
التقنية  جتــربــة  ــرر  ــق امل ومـــن 
ــدة ملــدة عــام مــع دعــم من  ــدي اجل
لال�صت�صارات  “اأك�صنرتو”  �صركة 
القنية، يف اإطار روؤية اأو�صع للم�صرح 

عرو�ص  اإتاحة  ت�صتهدف  القوي 
التقنية  وتتيح  للجميع.  امل�صرح 
اجلديدة �صمان م�صاهدة العرو�ص 
امل�صرحية على مدار ال�صاعة حتت 
العمالء”  خدمة  يف  “دائما  �صعار 
عــرو�ــص   3 ــع  م تفعيلها  و�صيتم 
وهي  الــقــوي  امل�صرح  عــرو�ــص  مــن 
احلايل  ال�صهر  خالل  “دورفمان” 
ثم عر�ص “اأوليفيه” و”ليتلتون”. 
اأي�صا  اجلديدة  التنقية  و�صتتيح 
و�صفا م�صموعا للعرو�ص امل�صرحية 
الب�صرية  الإعاقة  ذوي  مل�صاعدة 
من  اعتبارا  العرو�ص  متابعة  يف 

ني�صان/اأبريل .2019
ـــتـــخـــدام تــقــنــيــة  ـــل ا�ـــص ـــث ومي
ــذكــيــة يف املــ�ــصــرح  الـــنـــظـــارات ال
اأ�صكال  من  جديدا  �صكال  القومي 
املعزز  الــواقــع  تكنولوجيا  ت�صلل 
اليومية.  حياتنا  اإىل  “اأيه.اآر” 
الواقع  تكنولوجيا  عك�ص  وعلى 
تعتمد  التي  “يف.اآر”  الفرتا�صي 
امــام  تعر�ص  اأجــهــزة  ــود  وج على 
توليده  يتم  عــاملــا  امل�صاهد  عــني 
فاإن  الكمبيوتر،  اأجهزة  خالل  من 
تعر�ص  املعزز  الواقع  تكنولوجيا 
كما هو  رقميا  معاجلتها  يتم  �صورا 

جو”  “بوكيمون  لعبة  يف  ــال  احل
وفالتر “�صناب �صات”.

الــواقــع  اأجــهــزة  عك�ص  وعــلــى 
الواقع  نــظــارات  فــاإن  الفرتا�صي 
اأخــف  اإب�صون  مــن  الذكية  املــعــزز 
ـــا واأ�ــصــغــر حــجــمــا، مبــا يكفي  وزن
م�صاهدة  اأثـــنـــاء  ل�ــصــتــخــدامــهــا 
اإزعــاج.  دون  امل�صرحية  العرو�ص 
النظارات  هذه  مل�صتخدمي  وميكن 
تغيري مكان وحجم ولون الن�صو�ص 
�صا�صتها  على  تظهر  التي  املكتوبة 
ــب مــــع تــفــ�ــصــيــالت  ــص ــا� ــن ــت مبــــا ي

امل�صتخدم.

انطلق  اأ(-  ب  )د   – كولونيا 
اأكـــرب  وهـــو  “اأنوجا”،  مــعــر�ــص 
معر�ص جتاري يف العامل لالأغذية 
مدينة  يف  املــ�ــصــروبــات  و�صناعة 
ال�صبت،  اليوم  الأملانية،  كولونيا 
 107 من  ممثل   7400 مب�صاركة 
املنتجات  اآلف  ليعر�صوا  دول 

اجلديدة.
ومـــن بــني املــنــتــجــات اجلــديــدة 
املعرو�صة يف ن�صخة عام 2017 من 
حتى  ي�صتمر  الذي  اأنوجا  معر�ص 
11 ت�صرين اأول/اأكتوبر، ب�صكويت 
ــب الــبــحــري  ــص ــ� ــع الــ�ــصــوفــان وال

دقيق  من  امل�صنوعة  وال�صعريية 
البلوط ولنب اجلمال باجلن�صنج اأو 

الرقائق بنكهة النعناع.
اإن  ال�صناعة  خـــرباء  ويــقــول 
الربوتني  على  القائمة  املنتجات 
باللحوم  اأو  نباتية  كانت  �ــصــواء 
ــي قــطــاع �ــصــريــع الــنــمــو واأحـــد  ه
عليها  يركز  التي  القطاعات  اأهــم 

املعر�ص.
كبرية  كمية  اإن  املنظمون  وقال 
من املنتجات اجلديدة تقع يف فئة 
على  حتتوي  ل  من” التي  “خايل 
الالكتوز،  اأو  ال�صكر  اأو  اجللوتني 

ذات  “الأغذية  اأيــ�ــصــا  ــاك  ــن وه
مثل   ” العالية  ال�صحية  الفوائد 
وال�صاي  والزجنبيل  ال�صيا  بــذور 
النباتات  م�صتخل�صات  اأو  الأخ�صر 
�صعبية  اأيــ�ــصــا  وتــلــقــى  الــغــريــبــة 

متزايدة.
ومن بني الأغذية، التي تعر�ص 
“اأنوجا”، �صرائح  للمرة الأوىل يف 
للمحم�صة  والــبــنــجــر  ـــــزر  اجل
من  نباتية  ون�صخة  الكهربائية 

التونة.
وبــحــ�ــصــب احتــــاد الــ�ــصــنــاعــات 
ـــغـــذائـــيـــة الأملـــــــــاين، يــبــحــث  ال

عن  متزايد  نحو  على  امل�صتهلكون 
نظام غذائي متوازن. ومن بني 40 
يف  �صنويا  ي�صنع  جديد  منتج  األف 
األف   13 �صوى  اأملانيا، ل يظل منها 

قيد النتاج لأكرث من عامني.
الغذائية  املنتجات  باعة  واأبلغ 
زيــادة  عــن  واجلــمــلــة  بالتجزئة 
ال�صتة  يف  املــبــيــعــات  يف  �صحية 
اأنوجا  معر�ص  على  ال�صابقة  اأ�صهر 

2017.



ال�شباب  للمبدعني  باديب  جلائزة  العام  االأمــني 
العرب  يعلن 31 اأكتوبر اآخر اأجل للتقدمي للجائزة  

خا�ص: هايل املذابي 
جائزة  وهي  الوطنية،  للهوية  باديب  جلائزة  العام  الأمني  اأعلن 
ثقافية عربية، الدكتورة ملحة عبداهلل، اإن اجلائزة توا�صل ا�صتقبال 
اإبداعات ال�صباب العربي من الدول العربية كافة، و�صوف يغلق باب 

الرت�صح اإليها بنهاية �صهر ت�صرين الأول )اأكتوبر( اجلاري.
اإىل  باديب تهدف  جائزة  اأن  عبداهلل  ملحة  الدكتورة  ــدت  واأك
يف  املبدع  العربي  ال�صباب  الوطنية«و ت�صتهدف   الهوية  »تعزيز 
والفن  املو�صيقي،  والتاأليف  وامل�صرح،  والق�صة،  ال�صعر،  جمــالت: 

الت�صكيلي.
املجالت عرب  املبدع يف تلك  ال�صباب  م�صاركات  وت�صتقبل اجلائزة 
موقعها الإلكرتوين. ووفق ما اأعلنته الدكتورة ملحة يف بيان لها، فاإن 
هنالك م�صاركات من خمتلف البلدان العربية قد و�صلت اإىل اجلائزة 
واأن الباب مفتوح للجميع للم�صاركة يف تلك اجلائزة التي حتمل هم 

»تعزيز الهوية العربية والنتماء اإىل اأر�صنا وتراثنا العربي«.
ال�صباب  من  املبدعني  اأمام  باأن  عبداهلل  ملحة  الدكتورة  واأفــادت 
اأحقية  اخلا�صة  اللجنة  راأت  اإذا  اأعمالهم  عر�ص  اأو  لن�صر  فر�صة 
الأعمال الفائزة بذلك، واجلائزة خا�صة بال�صباب من �صن 14 وحتى 

عامًا.  40
للدرا�صات وال�صت�صارات الإعالمية  اأحمد باديب  هذا وكان مركز 
القاهرة،  يف  العرب  ال�صباب  للمبدعني  اأدبية  جائزة  عن  اأعلن  قد 
وذلك لتعزيز الهوية الوطنية و قيمة اجلوائز لكل م�صار من م�صارات 
املقدرة  »امل�صرح«  با�صتثناء جائزة  األف ريال �صعودي،  بـ18  اجلائزة 

بـ50 األف ريال �صعودي..
يذكر اأي�صا اأن جائزة باديب للهوية الوطنية، هي جائزة ثقافية 
وال�صت�صارات  للدرا�صات  باديب  اأحمد  مركز  عن  ت�صدر  عربية، 
ُد�صنت  للربح،  هادفة  غري  عربية  ثقافية  موؤ�ص�صة  وهي  العالمية، 
)فرباير(  �صباط  يف  للكتاب  الــدويل  القاهرة  معر�ص  يف  اجلائزة 

املا�صي، وتتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وحتمل �صعار »من اأنا«.
 الت�صجيل من خالل موقع اجلائزة الر�صمي: 
http://www.badeebaward.com
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على الرغم من ان وطننا اجلريح مير مبحن متنوعة 
اجتماعية حيث كرثت البطالة وثقافية حيث زادت 
الميه و�صيا�صية حيث ل زالت ع�صابات داع�ص ت�صرح 
النمركزية  ال�صلطة  وجتاهل  غياب  ظل  يف  ومتــرح 
التي  �صاهمت بان يقرر اخوتنا الكراد ا�صتغال ظعف 
افليم  ل�صتقالل  بنعم  وي�صوتوا  ل�صاحلهم  املركز 
موافقة  من  عدم  من  الرغم  على  العراق  كرد�صتان 
ول  اكرث  اكــراد  فيهما  اللتني  وتركية  ايــران  من  كل 
يتمتعون بحقوق ثقافية وادارية ومالية كالتي ميتع 
بل   1971 عــام  منذ  فقط  لي�ص  الــعــراق  اكــراد  بها 
حيث   1920 عام  العراقية  احلكومة  تئا�صي�ص  منذ 
مل تكن تخلو اية  حكومة من حكومات العهد امللكي 
بني ذ920\ذ958 والبالغة 43 حكومة من وزراء 
اكراد بل ان بعظهم �صار رئي�صا  للوزراء منهم جمال 
ون�صفه  عربي  ن�صفه  ال�صعيد  نــوري  وحتى  بــابــان  
كردي . كما ان وفاة ال�صيد جالل الطلباين يف املانية 
وهو ثاين رئي�ص للجمهورية ال�صابعة يف العراق بعيد 
احتالله عام 2003 ودفنه بعلم كرد�صتان مما يوحي 
والكراد  العرب  بني  ال�صف  مع  يتعمق  اخلندق  بان 
وال�صهيونية  املا�صونية  وفقط  فقط  تتمناه  وهوما 
لن )النظمة الوربية الر�صمية (مل تعلن تاييدها 
من  خوفا  بل  بالعرب  حبا  لي�ص  بالكراد  واعرتافها 
مقاطعة  فيها  بدئات  التي  ال�صتقالل  انت�صارتطلعات 
)كتالونية(ال�صبانية اذ قد حتذو حذوها القوميتان 
املقاطعات  مــع  الفرن�صية  والــكــور�ــص  بلجيكة  يف 
ومقاطعة  والطل�صي  الهادي  املحيطني  يف  الفرن�صية 

�صمال ايطالية ومقاطعة اليكو�ص الربيطانية وبالد 
ال�صي�صان ال�صالمية يف رو�صية وغريها .

مهدي  الزمالء  هيئا  فقد  الهواج�ص  هذه  كل  مع   
احلافظ وفرا�ص م�صطفى و�صباح ح�صن امل�صرفني على 
ولي�صت  ثقافية  نــدوة  باري�ص  يف  العراقي  )املنتدى 
فالح  اللغوي  وامل�ص�صم  للدكتوراخلطاط   ) �صيا�صية 
ان  من  الرغم  على  بانه  ا�صار  الــذي  العتابي  ح�صن 
العراق عا�ص 1978\2003 بظل نظام ا�صتبدادي 
وقمعي وعدواين ومع ذلك كان بني مواطنيه من يع�صق 
العلم واحلرية والبداع ولي�ص املال وال�صلطان حيث 
و)ب�صكل  ال�صعدة  كل  يف  مواطنيه  من  للعديد  توفر 
�صبه فردي ابداعات (منها حتديث اوجتميل حروف 
اجلميلة  اللوحات  مــن  واخــراجــهــا  العربية  اللغة 
الطل�صمية اجلامدة �صواء ب�صكل ن�صخي اوخط كويف 
)رقعة( ي�صعب قرائاتها حتى لكثريمن اللغويني اىل 
يحملها  ل  الفهم  و�صهل  جميل  ب�صكل  حروفها  و�صع 
اكرثمن طاقاتها ال�صكليه وكان من رواد هذا التحديث 
يف العراق ها�صم اخلطاط وعبد الغني العاين وح�صن 

امل�صعودي وغريهم .
حروف  ب)تطويع  اهتموا  الذين  بني  من  انه  كما 
العربية بالعراق (لتكون �صهلة يف الطباعة ال�صحفية 
�صعيد  )حممد  ال�صتاذ  هم  واملطالعة  واللكرتونية 
عمل  العتابي(الذي  ح�صن  ال�صقار(والدكتور)فالح 
يف الت�صميم اللغوي يف جمالت افاق عربية  التي كان 
وجملتي  الكمايل  �صفيق  الفيل�صوف  ال�صتاذ  ير�صئها 
امال  الدكتورة  الزميلة  ترئا�صها  كانت  واملزمارالتي 

ت�صدرعن  كانت  التي  ال�صعبي  والرتاث  ال�صرقي  علي 
دارالفنون ال�صعبيه التابعة لوزارة الثقافة والعالم 
يف بغداد ا�صافة ملجالت الذاعة والتلفزيون وامل�صرح 
والطلبة  للمرئة  متخ�ص�صة  ــالت  وجم وال�صينمة 
املهنية   ـــادات  والحت العمال  ولنقابات  وللفالحني 
والثورة  اجلمهورية  منها  الني  ال�صحف  من  وعــدد 
بقي  لقد   . الــكــردي  �صعبا  با�صم  النطقة  والتاخي 
اخلط  يف  ت�صهه  جمال  يف  يعمل  ح�صن  فالح  الدكتور 
اجلميل ال�صل�ص قبل ان ينتقل لتدري�ص فن وحتديث 

اخلط يف كلية الداب واكادميية الفنون اجلميلة ..
ب�صيطة  وبلغة  بــذكــاء  اوجــزالــدكــتــورفــالح  لقد   
)الن�صخ اىل اخلط  العربي من  وبال�صورتاريخ اخلط 
من  اول  كــانــوا  اليطاليني  ان  اىل  (م�صريا  الــكــويف 
غريدقيق  ب�صكل  العربية  اللغة  حــروف  ا�صتعمل 
�صينا  لبن  الطب  وقانون  بالعربية  الجنيل  لكتابة 
حتى  الوربــيــة  اجلامعات  كل  يف  يدر�ص  بقي  الــذي 
الدري�صي  خرائط  وطبع  ع�صر  ال�صابع  القرن  نهاية 
الذي �صبق هريودوت الغريقي بتحديد مواقع بع�ص 
بع�ص  وطباعة  العامل  خريطة  على  الوربية  املدن 
بعد  الثاين  املعلم  ي�صمى  كــان  الــذي  الفارابي  كتب 
افالطون .كما متت ترجمة القران باللغات اليطالية 
والهولندية  والملــانــيــة  والنكليزية  والفرن�صية 
بطريقة ناق�صة وم�صوهة حتى ظهر يف القرن التا�صع 
ع�صرعدد من املت�صرقني الذين ترجموه ثانية وثالثة 
ليكون اقرب للن�صو�ص  ومن بني اف�صل الرتجمات هي 

ترجمة امل�صت�صرق الفرن�صي ) جاك بريك(

الذين  املماليك  ــان  ب فـــالح   ا�ــصــارالــدكــتــور  كما    
 1510\1260 بينم  الــعــربــي  الــ�ــصــرق  حــكــمــوا 
بقيت  التي  العربية  اهملو   1918 حتى  والعثمانيني 
ال�صفر  والكتيبات  واحل�صينيات  اجلوامع  حبي�صة 
بها  اهتم  فيما  والزهرومكه  النجف  يف  ت�صدر  التي 
وتراتيلهم  �صواتهم  يف  والقباط  ملوارنة  ااخوتنا 
باللغة العربية التي هي �صاد�ص لغة يف المم املتحدة  
ال�صينية  من  كل  بعد  بها  الناطقني  بعدد  والرابعة 
الرو�صية  مــن  كــل  وقبل  وال�صبانية  والنكليزية 
والفرن�صية  على الرغم من بع�صا من العرب  وخا�صة 
التي  الوطـــان  لــغــات  ل�صالح  هجروها  املهاجرين 

يعي�صون فيها.
لقد �صارك يف اللقاء الزميل الدكتور جمال العتابي 
الذي ا�صار بانه هو واخوه فالح واخيهما ال�صهيد قد 
تعلما حب اخلط العربي من ابيهم. لقد كان احلظور 
من الرجال والن�صاء العراقيات يفوق ح�صور الندوات 
�صيبقى  العراق  بان  يعني  مما  والتاريخية  ال�صيا�صية 
كل  من  الرغم  على  العربي  ال�صعاع  مركز  كان  كما 

الغمامات وال�صحب  ال�صوداء غريال�صماوية

“دّحان” للكاتب  رواية  توا�صل 
املوريتاين حممد ولد حممد �صامل 
التابعة  روايــات  دار  عن  ال�صادرة 
ملــجــمــوعــة كــلــمــات الإمـــاراتـــيـــة، 
بني  الإبــداعــي،  ح�صورها  تاأكيد 
املتميزة  وقدرتها  القراء،  اأو�صاط 
الوطن  يف  للقراء  حتمل  اأن  على 
العربي �صورة عميقة عن مفردات 
والثقافية  الجتماعية  احلــيــاة 
وت�صاهم  موريتانيا،  يف  الراهنة 
اأظهرته  ما  ذلك  بها،  التعريف  يف 
جزيرة  يف  انعقدت  التي  الــنــدوة 
النور بال�صارقة )الإمارات( �صباح 
اأم�ص ال�صبت لنقا�ص هذه الرواية، 
وهي من تنظيم مبادرة “ا�صرتاحة 
من  جــــزء  هـــي  الـــتـــي  �صيدات” 
را�صد   بن  حممد  موؤ�ص�صة  مبادرات 

للمعرفة.
الكاتب  اجلل�صة  ا�صت�صافت 
ال�صحفي الأردين حممد اأبوعرب، 
واأ�صاء  الــروايــة،  على  علق  الــذي 
نقديا جوانب عديدة من تفا�صيلها 
ال�صردية، وقال اإنه بحكم �صداقته 
كــان  ــامل،  ــص � حمــمــد  ولـــد  للكاتب 
للرواية،  كتابته  اأثناء  له  معاي�صا 
يف  املتمثلة  الن�ص  عتبة  اإىل  ونبه 
اأنه  بني  حيث  “دحان”  العنوان 
واأن  الرحمن،  عبد  ل�صم  اخت�صار 
له دللته فيما يتعلق بنبية ثقافة 
الأ�صماء يف موريتانيا، ونوه اإىل اأن 
الثقافة  مبفردات  مليئة  الرواية  
والــعــادات  الفلكور  و  املوريتانية 

ال�صعبية لذلك البلد ال�صحراوي.
وقال اأبو عرب يف معر�ص نقا�صه 

املوريتانية  الثقافة  اإن  للرواية 
غنية جدا لكنها ما زالت جمهولة 
العرب خ�صو�صا  الكثريين من  لدى 
و  اللغوي،  اأ�صا�صها  م�صتوى  على 

تفا�صيلها البنيوية.
الروائي  اأن  عــرب  اأبــو  واأ�ــصــاف 
الزمن  ا�صرتجاع  تقنية  ا�صتخدم 
رتابة  من  ليخرج  الرواية،  داخل 
بالقارئ  وينتقل  الــعــادي،  ال�صرد 
اإىل ف�صاءات اأرحب تظهر ارتباط 
ــا، بـــالـــواقـــع الــعــربــي  ــي ــان ــت ــوري م
جرت  التي  والأحداث  والإ�صالمي 
فــيــه يف فــــرتات مــعــيــنــة، واأ�ــصــاد 
اأبـــوعـــرب بـــاإبـــراز الـــروائـــي ولــد 
حممد �صامل لقيمة احلب كمحطم 
يف  الب�صر  بني  الثقافية  للفوارق 

روايته، من خالل ق�صة احلب التي 
والأمريكية  “دحان”  بني  جمعت 

هيلني.
للجل�صة  احلا�صرات  ال�صيدات 
من  الــروايــة  على  بــدورهــن  علقن 
خالل قراءاتهن لها، فاأبدى بع�صهن 
فتحت  وكونها  بالرواية،  �صعادته 
املجتمع  على  للتعرف  فر�صة  له 
جتلياته  بــعــ�ــص  يف  املـــوريـــتـــاين 
ــت اإحـــداهـــن  ــب ــال وعــــاداتــــه، وط
من  الــقــادمــة  الطبعات  بت�صمني 
بع�ص  تف�صر  ــص  ــوا� ح الـــروايـــة 
الرواية  يف  وردت  التي  الكلمات 
املوريتانية،  احل�صانية  باللهجة 
ملخ�صة  احلا�صرات  اإحدى  وقالت 
للرواية  ا�صتالمها  عند  انطباعها 

م�صبقة  حالة  عندها  �صنعت  اإنها 
كاتبها  لأن  بقراءتها  ال�صغف  من 
موريتاين، وهي ت�صمع اأن موريتانيا 
توقعت  ولذلك  �صاعر،  املليون  بلد 
�صاعرية  الــروايــة  لغة  تكون  اأن 

حمفزة للقارئ.
“ا�صرتاحة  اأن  بالذكر  جدير 
يف  دورية  جل�صات  �صيدات” تنظم 
وتناق�ص  الدولة،  من  اإمارات  عدة 
وتنفتح  جديدة،  كتبا  مرة  كل  يف 
ــور وتــتــيــح لهم  ــص ــ� عــلــى كـــل احل
�صعيا  ـــر،  احل للنقا�ص  الــفــر�ــصــة 
الــقــراءة  قيمة  اإعـــالء  اإىل  منها 

واملعرفة.

ـــه الـــعـــراق  ـــر ب ـــا مي ـــل م ــن الــــزيــــدي: رغــــم ك ــــــوؤرخ حــ�ــش د. امل
ــم واحلـــريـــة ــل ــع ــال ــط ب ــب ــرت ــة الـــتـــي ت ــاف ــق ــث ــال فـــانـــه يــتــمــ�ــشــك ب

ـــــــــة “دحــــــــان”  ـــــامل: رواي ـــــش ــــــد حمـــمـــد � حمـــمـــد ول
ــا ــي ــان ــت ــوري م والـــثـــقـــافـــة يف  ــع  ــم ــت ــج امل ـــن  ـــراه ل ـــورة  ـــش �

النا�صرة- زهري اأندراو�ص:
“معاريف” الإ�صرائيلّية-العربّية،  ن�صرت �صحيفة 
ال�صباط  كبار  من  الع�صرات  اأّن  اإىل  ي�صري  تقريًرا 
ال�صابقني  امل�صوؤولني  كبار  كبرًيا من  ال�صابقني، وعدًدا 
بالتن�صيق  ين�صطون،  واملو�صاد  ال�صاباك  جهازي  يف 
دول  من  عدد  يف  الإ�صرائيلّية،  الأمنّية  الأجهزة  مع 
اخلليج، التي لها عالقات جّيدًة مع الوليات املتحدة، 
وذلك �صمن �صركاٍت اأجنبّيٍة خمت�صٍة باملجال الأمنّي.
اأمنّية  م�صادر  اإىل  ا�صتند  الــذي  التقرير،  ولفت 
يقومون  الإ�صرائيليني  اأّن  اإىل  اأبيب،  تل  يف  ر�صمّية 
قيمتها  ت�صل  الــنــطــاق،  وا�صعة  اأمــنــّيــٍة  بن�صاطاٍت 
تقدمي  يف  وترتّكز  الـــدولرات،  ماليني  ع�صرات  اإىل 
اإر�صادات ب�صاأن تفعيل اأنظمة اأ�صلحة متطورة، وعتاد 
ا�صتخباري، وتدريب املحليني على العمل على حماية 
احلدود وعلى اإحباط عمليات مثل احتجاز رهائن اأو 
انقالبات اأو حماولت لحتالل اأهداف اإ�صرتاتيجية، 

مثل املن�صاآت النفطية.
البارزة  الأ�صماء  من  عــدًدا  التقرير  يتناول  كما 
دوًرا  تاأخذ  والتي  الإ�صرائيلّية  الأمنية  الأجهزة  يف 
اآيالند،  غيورا  املُتقاعد  اجلرنال  مثل  املجال،  هذا  يف 
واجلرنال  القومي،  لالأمن  للمجل�ص  ال�صابق  الرئي�ص 
يف  اجلنوبّية  للمنطقة  ال�صابق  القائد  اأملــوغ،  دورون 
ال�صركات  من  عدد  اإىل  بالإ�صافة  الحتالل.  جي�ص 
الإ�صرائيلية  الأمــن  وزارة  اإ�صراف  حتت  تعمل  التي 
القتالية”،  الو�صائل  لتطوير  ال�صلطة  “رفائيل-  مثل 

وكذلك �صركة ال�صناعات اجلوية.
 AGT الدولية  ال�صركة  اأّن  ال�صحيفة  وكتبت 
الأعمال  رجل  وُيديرها  اأ�ص�صها  التي  ال�صوي�صرّية، 
بعقد  فازت  كوخايف،  ماتي  الأمريكّي،  الإ�صرائيلّي- 
لبناء  ــــدولرات  ال ماليني  مئات  اإىل  قيمته  ت�صل 
م�صروع تابع لالأمن الداخلّي يف اإحدى اإمارات اخلليج.
ــوؤون  ــص ــ� ــل ال ــل ومـــن نــاحــيــة اأخــــــرى، كــ�ــصــف حُم
العربّية،  )مــعــاريــف(  �صحيفة  يف  الإ�صرتاتيجّية 
يو�صي ميلمان، ك�صف النقاب عن العالقات الأمنّية بني 
تخ�صع  والتي  املتحّدة،  العربّية  والإمــارات  اإ�صرائيل 

اإذ  الع�صكرية،  الرقابة  قبل  من  ٍة  خا�صّ ــراءاٍت  لإج
الذي  الأمر  العلن،  اإىل  تفا�صيلها  من  اأّي  ك�صف  مُينع 
من �صاأنه حماية �صادرات اإ�صرائيل الأمنية اإىل هذه 
اأّن  اإىل  عينه  الوقت  يف  لفت  كما  اخلليجية،  الدولة 
ا ن�صر معلوماٍت عن  الرقابة الع�صكرّية متنه منًعا باتًّ
مع  الإ�صرائيلّي  اجلي�ص  ُيجريها  ع�صكرّيٍة  مناوراٍت 
جيو�ٍص عربّيٍة ل ُتقيم عالقاٍت دبوما�صّيٍة مع الدولة 

العربّية.
اأمنّية  م�صادر  اإىل  ا�صتند  الذي  التقرير،  وبح�صب 
فاإّنه مُيكن  املو�صوع،  ُي�ّصمها حل�صا�صّية  اإ�صرائيلّية، مل 
تق�صيم هذه الدول اإىل منطقتني جغرافيتني: الأوىل 
ت�صمل دول القوقاز، من بينها كازاخ�صتان واأذربيجان، 
لإ�صرائيل  اإ�صرتاتيجيتني  حليفتني  تعتربان  اللتان 
لل�صادرات  كبرًيا  �صوًقا  وت�صكالن  اإيران،  من  لقربهما 
من  املــاليــني  مبــئــات  �صنوًيا  تــقــّدر  والــتــي  الأمــنــّيــة، 
الدولرات، اأّما املنطقة الثانية فت�صمل دوًل يف جنوب 

وميامنار،  والفيليبني  تايالند  بينها  ومن  اآ�صيا،  �صرق 
اإ�صافًة اإىل �صنغافورة والهند. و�صّدّدت امل�صادر عينها 
الإ�صرائيلّية  والع�صكرّية  الأمنّية  ال�صادرات  اأّن  على 
ي�صمل  مبا  �صنوًيا،  دولر  مليارات  �صتة  حوايل  تبلغ 

خدمات اأمنية خا�صة.
التي  الــدول  تق�صيم  اإىل  ال�صحيفة  تقرير  وعمد 
ي�صل اإليها ال�صالح الإ�صرائيلي، اإىل ثالث جمموعات: 
املجموعة الأوىل، هي التي تقيم عالقات دبلوما�صية 
ُتعلن  باأْن  اأبيب  تل  لدى  حرج  ل  حيث  اإ�صرائيل،  مع 
الثانية  املجموعة  فيما  معها،  الأمنية  �صفقاتها  عن 
حروًبا  وتخو�ص  ا�صتبدادية  اأنظمة  ذات  دوًل  متّثل 
الرقابة  ل  تف�صّ خارجية،  اأْو  داخلية  و�صراعات 
الع�صكرية اإبقاء العالقة معها غري معلنة، منًعا للحرج 
اأذربيجان،  املجموعة:  هذه  دول  بني  ومن  الــدويل، 

جنوب ال�صودان، ميامنار، رواندا و�صربيا.
اأّما املجموعة الثالثة، اأّكد التقرير العربّي، فتمّثل 

الدول التي ل ُتقيم عالقات دبلوما�صية مع اإ�صرائيل، 
ح�صا�صية  لديها  واإ�صالمّية،  عربّية  دول  وغالبيتها 
الأمر  اأبيب،  تل  مع  الأمنية  عالقاتها  ك�صف  جتاه 
تعتيٍم  فر�ص  اإىل  الع�صكرية  الرقابة  يدفع  الــذي 
على  حفاًظا  اإليها،  الأمنية  ال�صادرات  على  مطلٍق 
لو�صطاء  وحفًظا  نف�صها،  الأمنية  ال�صناعة  م�صالح 
منعت  الغر�ص،  ولهذا  معها.  ال�صالح  �صفقات  اإبــرام 
معلومات  اأي  ن�صر  طويلة  �صنوات  مدى  على  الرقابة 

عن عالقات اأمنية بني اإ�صرائيل واأبو ظبي.
يو�صي  الأمنّي  اخلبري  التقرير،  ُمّعد  اأّكد  ذلك،  مع 
والآخر  احلني  بني  تن�صر  معلومات  اأّن  على  ميلمان، 
عن عالقات جتمع اإ�صرائيل بدولٍة عربّيٍة ل ترتبط 
عن  الك�صف  بينها  ومــن  دبلوما�صية،  بعالقات  معها 
م�صوؤول العالقات خا�صة مع اأبو ظبي. اإذ بات معروًفا 
يف  يعمل  الــذي   ، كــوخــايف  ماتي  الأعــمــال  رجــل  اأّن 
�صابقون يف اجلي�ص، واملو�صاد،  �صركته م�صوؤولون كبار 
قائد  بينهم  ومن  الأمنّية،  وال�صناعات  وال�صاباك، 
ظبي  اأبــو  زار  اإلياهو،  بن  اإيتان  الأ�صبق  اجلو  �صالح 
الرقابة  اأّن  اإّل  املا�صية،  ال�صنوات  يف  مــّرٍة  من  اأكرث 
تفا�صيل  ن�صر  ومنعت  ال�صغط  مار�صت  الع�صكرية 
اإ�صرائيل  بعالقات  الإ�صرار  ملنع  واأهدافها،  الزيارات 
تعر�ص  اإمكانية  اإىل  اإ�صافًة  والأمنية،  اخلارجية 

حياة امل�صوؤولني عنها للخطر.
ووّجه ميلمان انتقاداٍت لذعٍة لت�صّرفات الأجهزة 
العامل  يف  توجد  ل  ــه  اإّن وقــال  اأبيب  تل  يف  الأمنّية 
تقوم  التي  اإ�صرائيل،  غري  اأخــرى،  دميقراطّيًة  دولًة 
مبنع الن�صر عن ال�صفقات الأمنّية، ولفت اإىل اأّن مّرد 
دولٍة  قاطبًة  العامل  يف  توجد  ل  اأّنــه  يف  يكمن  ذلك 
اأخرى، تقوم فيها املوؤ�ص�صة الأمنّية واأذرعها بعمل اأّي 
�صيٍء وكّل �صيٍء مل�صلحتها، وعملًيا اأ�صاف اأّن املنظومة 
داخل  دولــًة  ذاتها  بحّد  هي  الإ�صرائيلّية  الأمنّية 
رقيٍب  اأْو  ح�صيٍب  بدون  تعمل  حيث  العربّية،  الدولة 
اإىل  لفًتا  اأخــرى،  رقابّية  جهات  اأْو  الربملان  قبل  من 

. اأّنها ت�صتخدم املحاكم كختٍم مطاطيٍّ
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�صد  الثورة  جيل  يبدو  م�صّتتًا 
جنوب  يف  الربيطاين  ال�صتعمار 
ــي حــاربــت  ــت ــيــمــن. وجــوهــه ال ال
ال�صتقالل،  لنيل  كتف  اإىل  كتفًا 
ــرات  ــك ــص ــ� ــع م يف  ــــوم  ــــي ال تـــقـــف 
انــقــالبــًا  بع�صها  ميــثــل  مــتــ�ــصــادة 
التي  الثوابت  على  وكليًا  جذريًا 
القومية«  »اجلبهة  عليها  ُبنيت 
ومــن ثــم »احلـــزب ال�ــصــرتاكــي«. 
الأخــــري يجليه  هـــذا  ــن  م منـــوذج 
اجلنوبي  الرئي�ص  تيار  بو�صوح 
قاَد  البي�ص.  �صامل  علي  ال�صابق 
الــقــرن  خم�صينيات  يف  الــبــيــ�ــص، 
املتطوعني  من  جمموعة  املا�صي، 
�صمن  القبائل،  واأبناء  والفدائيني 
ما �صّميت »امليلي�صيا ال�صعبية« التي 
الكفاح  يف  الرئي�صة  القوة  �صّكلت 
الربيطاين،  ال�صتعمار  �صد  امل�صلح 
قبل اأن تتحول اإىل النواة الأوىل 

جلي�ص دولة اجلنوب ال�صابقة.
ــار،  ــم ــع ــت ــص وعـــقـــب جــــالء ال�
للدفاع  ــر  وزي كـــاأول  البي�ص  ــنّي  ُع
اجلنوبية  اليمن  »جمهورية  يف 
تلك  خالل  له،  لُي�صّجل  ال�صعبية«، 
رف�ص  مــن  اأول  كــان  ــه  اأن احلقبة، 
حمــــاولت بــريــطــانــيــا الــبــقــاء يف 
ع�صكرية  قــواعــد  عــرب  اجلــنــوب 
فيقبع  الــيــوم،  ــا  اأم وم�صت�صارين. 
�صبه  الإمــــارات  دولــة  يف  البي�ص 

ممنوع من احلركة وممار�صة العمل 
ال�صيا�صي )با�صتثناء ب�صعة بيانات 
الإمــاراتــيــني(،  بر�صى  ي�صدرها 
دورهــم  يقت�صر  م�صت�صاروه  فيما 
نيل  يف  اأمـــاًل  ظبي  ــو  اأب متلق  على 
�صفة  وعلى  »الكعكة«.  من  ح�صة 
عليه،  املح�صوب  ال�صيا�صي  اجلناح 
اجلنوبي«،  النتقايل  »املجل�ص  اأي 
�صيَدي  والــعــجــز  ــود  ــم اجل يظهر 
على  يتمكنا،  اأن  دون  من  املوقف، 
ـــام  اأوه تــبــديــد  مــن  �صخامتهما، 
تتعامل  الإمــارات  باأن  »النتقايل« 
معه مبا يتجاوز حدود كونه »ورقة 

للتداول«.
الزعيم  تيار  يــربز  املقابل،  يف 
كان  الذي  باعوم،  ح�صن  اجلنوبي 
ال�صتعمار،  �صد  املعارك  يف  باع  له 
الرئي�ص  عهد  يف  ــعــنّي  ُي اأن  قبل 
علي  ربيع  �صامل  ال�صابق،  اجلنوبي 
ميكث  ل�صبوة.  حمافظًا  )�صاملني(، 
عمان،  �صلطنة  يف  حاليًا،  باعوم، 
اأو  مــواقــف  لــه  ــربز  ت اأن  دون  مــن 
حتركات �صيا�صية، لكن ال�صخ�صيات 
املح�صوبة  »احلراكية«  واملجال�ص 
من  املقّربة  القوى  وكذلك  عليه، 
�صد  ن�صاطها  حاليًا  ت�صّعد  تياره، 
لها،  املوالية  والتيارات  الإمـــارات 
اجلماهريية  الفعاليات  عرب  �صواء 

اأو العمل الإعالمي والدبلوما�صي.

ــن املــتــقــدَمــني  ــاَري ــي ــت مــا بــني ال
ال�صابق  اجلنوبي  الرئي�ص  يقف 
يف  توىل  الــذي  حممد،  نا�صر  علي 
حممد  جانب  اإىل  اخلم�صينيات، 
وزراء  رئــيــ�ــص  اأول  هــيــثــم،  عــلــي 
قيادة  ال�ــصــتــقــالل،  بعد  جنوبي 
حمافظة  يف  فحمان  جبل  جبهة 
اإثــر  ــيــه،  اإل تــوكــل  اأن  قبل  ـــني،  اأب
لعلي  خلفًا  للدفاع  ــرًا  وزي تعيينه 
تاأ�صي�ص  مــهــمــة  الــبــيــ�ــص،  ــامل  �ــص
اجلــيــ�ــص اجلــنــوبــي بــالــتــعــاون مع 
حافظ  الراحل  ال�صوري  الرئي�ص 
ــاول نــا�ــصــر، الــيــوم،  ــح الأ�ـــصـــد. ي
له  تتيح  و�صطية  م�صاحة  اإيجاد 
الراف�صة  الديناميات  يف  امل�صاركة 
اجلنوب،  يف  الأو�صاع  اإليه  اآلت  ملا 
نف�صه،  الوقت  يف  الحتفاظ،  مع 
بال�صلبية  تواَجه  تزال  ل  مبرونة 

من قبل الريا�ص واأبو ظبي.
هادي  من�صور  ربــه  عبد  وحــده 
ل يزال يف اخلندق نف�صه. الرجل 
من�صور  نا�صر  و�صقيقه  لعب  الذي 
ــــان عــهــد ال�ــصــتــعــمــار،  ــــادي، اإب ه
الع�صكري  للحاكم  ــق  ــراِف امل دور 
الف�صلية،  ال�صلطنة  يف  الربيطاين 
الريا�ص  فــنــادق  يف  الــيــوم  يقيم 
مناِفحًا، باأريحية، عن احلرب التي 
على  وحلفاوؤها  ال�صعودية  ت�صّنها 
اإنه لدى تعيني هادي  بالده. يقال 
عدن  يف  الع�صكرية  للكلية  مديرًا 
الرئي�ص  �صّجل  ال�صبعينيات،  مطلع 
اجلنوبي، حينها، �صاملني، اعرتا�صه 
على ذلك، حمتّجًا بارتباط عائلة 

هادي بال�صتعمار الربيطاين.
دعاء �صويدان

عمان- دم�شق وتبادل ت�شريحات �شاخنةاأي����ن »رف�����اق« االأم�����ش؟
عمان- 

و�صف ال�صفري ال�صوري ال�صابق يف الأردن بهجت �صليمان  ن�صيحة 
فم  اإغـــالق  بخ�صو�ص  الأ�ــصــد  ب�صار  للرئي�ص  ــيــة  الأردن احلكومة 

دبلوما�صيي دم�صق باأنها “وقحة”.
 واإقرتح �صليمان على امل�صئولني الأردنيني ان يتعلموا من دبلوما�صية 

و�صفراء ب�صار الأ�صد.
 وقال �صلميان يف مقال له ا�صارت له �صحيفة عمون الإلكرتونية 
العزة  بــاء  األــف   ، الأردنــيــون  الر�صميون  اأيها  تعلموا   : الأردنــيــة 
والكرامة وال�صرف ، من �صورية الأ�صد ب�صكل عام ، ومن دبلوما�صييها 

ب�صكل خا�ص.
و�صبق لعمان اأن طردت �صليمان ب�صفة ر�صمية منها لكن اخلارجية 
علو�ص  اأميــن  بالأعمال  والقائم  نائبه  الأحــد  اإ�صتدعت  الأردنية 
ووجهت له اإنذارا بالإلتزام بالأعراف  الدبلوما�صية بعد ت�صريحات 

منقولة له اأنكرت دور اجلي�ص الأردين يف حرب اأكتوبر.
باأنها  واإتهم عمان  املكابرة   الأردنيني وقف  �صليمان على  واإقرتح 
كانت راأ�ص احلربة يف املوؤامرة على اجلمهورية الرو�صية  معتربا ان 
الدور الأردين كان م�صموما �صد ال�صعب ال�صوري باإحت�صان الإرهاب.

واأحمق  جاهل  بانه  علو�ص  و�صف  قد  اردين  ر�صمي  م�صدر  وكان   
واإقرتح على النظام ال�صوري منع دبلوما�صييه احلمقى من التحدث.

احلني  بني  الأردنــيــة  للمواقف  الــالذع  بنقده  �صليمان  وعــرف   
لراي  حتدثت  اردنية  ر�صمية  م�صادر  ح�صب  املرجح  ومن  والآخــر 
اليوم ان نائبه علو�ص يحاول تقليده لكن امل�صادر قالت بان عمان لن 
جتد ما مينعها من مطالبة القائم بالأعمال ال�صوري اي�صا باملغادرة 

وطرده اإن كرر الإ�صاءة واملخالفة.
 وتعر�ص علو�ص يف مقر اخلارجية الأردنية لتوبيخ وتقريع ومت 

اإبالغه بان عليه الإلتزام احلريف مبقت�صيات العمل الدبلوما�صي.
عمان  بني  متوترا  مناخا  املتبادلة   الت�صريحات   هذه  وتعك�ص   
ودم�صق بعد الإخفاق يف التو�صل اإىل اتفاق على اإفتتاح معرب ن�صيب



الن�صاء  الف  انهت   – ب(  ف  )اأ   – القد�ص 
القد�ص  يف  والفل�صطينيات  ال�صرائيليات 
ا�صرائيل  يف  ل�صبوعني  ا�صتمرت  م�صرية 
بتوقيع  للمطالبة  املحتلة،  الغربية  وال�صفة 

اتفاق �صالم بني ا�صرائيل والفل�صطينيني.
ال�صالم”  ي�صنعن  “ن�صاء  حركة  ونظمت 
ال�صرائيلية هذه التظاهرة من اجل “ا�صماع 
اليهوديات  الن�صاء  الف  ع�صرات  �صوت 
ال�صرائيليات والعربيات من الي�صار والو�صط 
الفل�صطينيات، واللواتي  واليمني و�صريكاتهن 
طريق  على  بع�صا  بع�صهن  بايدي  اخذن 

ال�صالم”.
24 ايلول/�صبتمرب املا�صي  وبداأت امل�صرية يف 

مب�صاركة ن�صاء فل�صطينيات وا�صرائيليات.

امل�صرية على  النا�صطات يف  من  و�صاركت الف 
مدى ال�صبوعني املا�صيني.

التي  فرومان  ميخال  امل�صتوطنة  وقالت 
تعر�صت لعملية طعن على يد �صاب فل�صطيني 
فيما كانت حامال يف طفلها اخلام�ص يف كانون 
تقع  م�صتوطنة  يف   2016 الثاين/يناير 
جنوب ال�صفة الغربية املحتلة، والتي �صاركت 
يف التظاهرة ال�صبوع املا�صي، لوكالة فران�ص 

بر�ص انها ترغب “بالميان بال�صالم”.
ل  انني  اقول  ان  متدينة،  “كامراأة  وا�صافت 

اوؤمن بال�صالم يعني انني ل اوؤمن باهلل”.
املنظمات  احدى  عرقوب  ابو  هدى  وقالت 
الفل�صطينيات والتي جاءت من مدينة اخلليل 
جنوب ال�صفة املحتلة ان “هذه امل�صرية لي�صت 

تظاهرة ا�صافية بل طريقة للقول اننا نرغب 
بال�صالم ومعا ميكننا حتقيقه”.

وتاأتي التظاهرة بينما يرى حمللون ان المل 
�صئيل بالتو�صل اىل اتفاق �صالم بني ا�صرائيل 

والفل�صطينيني.
بنيامني  ال�صرائيلي  الوزراء  رئي�ص  ويرتاأ�ص 
تاريخ  يف  ميينية  الكرث  احلكومة  نتانياهو 
لال�صتيطان  موؤيدين  ت�صم  والتي  ا�صرائيل 
قيام  فكرة  اإلغاء  اىل  علني  ب�صكل  دعوا 
الرئي�ص  يحظى  ل  بينما  فل�صطينية،  دولة 
عاما(   82( عبا�ص  حممود  الفل�صطيني 

ب�صعبية لدى الفل�صطينيني.
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الرباط / الأنا�صول – طالبت جمعية مغربية، رئي�ص 
جمل�ص امل�صت�صارين )الغرفة الثانية بالربملان( حكيم 
الدفاع  وزير  بينهم  اإ�صرائيلي  وفد  بطرد  بن�صما�ص، 
ندوة  يف  امل�صاركة  يعتزمون  برييت�ص،  عامري  ال�صابق، 
واملنظمة  برملانية  وجمعية  املجل�ص،  ينظمها  دولية 

العاملية للتجارة.
جاء ذلك يف ر�صالة وجهتها جمموعة العمل الوطنية 
بن�صما�ص،  اإىل  حكومية(  )غري  فل�صطني  اأجل  من 
)ميني(  واملعا�صرة  الأ�صالة  حزب  يف  القيادي 

املعار�ص.
وقالت اجلمعية اإن “جمموعة العمل تطالبكم با�صم 
بالعمل  املغربي  ال�صعب  اأطياف  وبا�صم  مكوناتها  كل 
املجرم  بقيادة  ال�صهاينة  ع�صابة  طرد  على  الفوري 
مع  الت�صريعية  املوؤ�ص�صة  من  جتاوبا  برييت�ص  عمري 

الإرادة ال�صعبية الراف�صة لكل اأ�صكال التطبيع”.
واأ�صافت اإن “ال�صعب املغربي ما فتئ يـعـرب عن رفـ�صه 
التطبيع  مظاهر  و  اأ�صـكـال  لكل  ومواجهته  املطـلـق 
ال�صهيوين؛ كما اأن ال�صخ�ص املذكور هو مو�صوع �صكاية 
جنائية اأمام الق�صاء املغربي و الدويل مل�صوؤوليته عن 
املجازر وجرائم الإبادة و جرائم احلرب و اجلرائم 

�صد الإن�صانية و الإرهاب “.
جرمية  باعتباره  ح�صوره  املجموعة  واأدانت 
تطبيعية كبرية بحق املغرب و املغاربة و بحق ال�صعب 
و  ال�صهيوين  للكيان  جمانية  خدمة  و   ، الفل�صطيني 

تبيي�صا لوجه الحتالل وتزكية جلرائمه”.

يف  الري�صوين”  “هاجر  املغربية  العالمية  وقالت 
اإن”  في�صبوك  الجتماعي  التوا�صل  مبوقع  �صفحتها 
جمل�ص  يف  ن�صاط  تغطية  من  ممنوعون  ال�صحفيني 
امل�صت�صارين يح�صره جمرم احلرب عامري برييتز اإىل 

جانب �صهاينة اأع�صاء يف الكن�صيت”.
املغربية  )التلفزة  الر�صمية  “القنوات  اأن  واأ�صافت 

الر�صمية( هي فقط املخول لها تغطية الن�صاط”.
واأعلنت 3 كتل برملانية مبجل�ص امل�صت�صارين )الغرفة 
اإ�صرائيلي  وفد  م�صاركة  رف�صها  بالربملان(  الثانية 

بينهم وزير الدفاع ال�صابق، عامري برييت�ص.
الأنا�صول  ح�صلت  ال�صبت،  اأم�ص  م�صرتك،  بيان  وقال 
حلزب  الربملانية  )كتل(  للفرق  منه،  ن�صخة  على 
العدالة والتنمية )يقود احلكومة(، ونقابة الحتاد 
ونقابة  بالبالد(،  نقابة  )اأكرب  لل�صغل  املغربي 
ي�صارية(،  )نقابة  لل�صغل  الدميقراطية  الكنفدرالية 
الدفاع  وزير  ح�صور  خرب  كبري  با�صتهجان  تلقى  اإنه 
برييتز  عامري  احلرب  وجمرم  ال�صابق،  ال�صهيوين 
للم�صاركة  الكن�صيت،  يف  اأع�صاء  �صهاينة  جانب  اإىل 
جمل�ص  ينظمها  التي  الدولية  املناظرة  اأ�صغال  يف 
الأبي�ص  للبحر  الربملانية  واجلمعية  امل�صت�صارين 

املتو�صط ب�صراكة مع املنظمة العاملية للتجارة .
له  الرتتيب  مت  احل�صور  هذا  اإن  البيان  واأ�صاف 
امل�صت�صارين  جمل�ص  اأجهزة  خارج  تامة  �صرية  يف 

وموؤ�ص�صاته التقريرية .
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اإعداد: عدنان نقول
ومطلع  ع�صر  التا�صع  القرن  منت�صف  يف  اندفع 
ال�صباب  من  الآلف  مئات  الع�صرين  القرن 
العربي، وب�صكل خا�ص من بالد ال�صام )�صورية 
– لبنان – فل�صطني – الأردن(، يقتحمون  ديار 
اجلديد  العامل  عن  ويبحثون  البعيدة  الغربة 
يف القارة الأمريكية �صمالها وجنوبها هربا من 
العي�ص  ل�صبل  وطلبا  ذاك  حني  الرتكي  احلكم 
الكرمي، واجتناب حال الفقر واجلهل واملر�ص، 
العربي.  الوطن  اأرجاء  على  يخيم  كان  الذي 
اأ�صقاع القارة  ولقد انت�صر هوؤلء املهاجرون يف 
خمتلف  ويف  وجنوبها  �صمالها  المريكية 
الرزق  عن  يبحثون  والأنتيل،  الكاريبي  جزر 
العودة  من  ميّكنهم  وفري  بجني  حاملني  الكرمي 
يحلمون  كانوا  مبا  ظفروا  وقد  اأوطانهم.  اإىل 
الخر،  البع�ص  وف�صل  البع�ص  جنح  حيث  به 
حتّولوا  الأم  وطنهم  اإىل  يعودوا  اأن  وبدل 
ثّم  ومن  الدائمة  والإقامة  ال�صتقرار،  نحو 
اجلديدة،  اأوطانهم  جن�صية  فحملوا  التوطني، 
ونقلوا اإليها خ�صائ�ص اأّمتهم، وثقافتها، وقيمها، 
وعاداتها وتقاليدها وتراثها املادي والروحي. 
لأوطانهم  املهاجرون  هوؤلء  اأخل�ص  ولقد 
القت�صادي،  البناء  يف  فاأ�صهموا  اجلديدة 
وبرز  لنه�صتها  والجتماعي،  وال�صيا�صي، 
اقت�صاد  ورجال  وحكام،  �صيا�صة،  رجال  منهم 
واأعمال، وعلم واأدب، وفن، فا�صتحقوا الرتحيب 
البلدان،  تلك  �صعوب  من  واملحبة  والحرتام 
الأول  اجليل  عانى  وقد  املختلفة.  وجالياتها 
حيث  ومّره  العي�ص  �صظف  العرب  للمهاجرين 
والأقم�صة  الك�صة  جتارة  يف  معظمهم  عمل 
على  حتمل  حقيبة  هي  والك�صة  واخلرداوات. 
اإىل  فيها  التنقل  ويتّم  البغال  على  اأو  الظهر 
الأقدام.  على  م�صيا  البعيدة،  والأرياف  املدن، 
والنهب  لالعتداء  منهم  الكثري  تعّر�ص  ولقد 
اإىل  اأّدى  مما  الطرق  قطاع   قبل  من  وال�صرقة 
من  والرباري  احلقول  يف  وقتلهم  بع�صهم،  وفاة 
دون  من  املنظمة،  والع�صابات  الل�صو�ص  قبل 
على  لال�صتيالء  وذلك   اأحد،  بهم  يدري  اأن 
كل  فيها  يوجد  كان  التي  )الرتكو(  حقيبة 
منزلية،  و�صلع  واأغرا�ص،  حاجات،  من  �صيء 
وذلك قبل النتقال اإىل جتارة اجلملة واملفرق، 
والجتماعي،  واملعنوي،  املادي،  وال�صتقرار، 
وبناء  والأرياف،  واملناطق،  الكربى  املدن  يف 
تبنى  كانت  التي  التجارية،  واملحالت  البيوت، 
ولقد  معا.  اآن  يف  التجارية  والأعمال  لل�صكن، 
بلقب  تاريخه  حتى  العرب  املهاجرون  ُعرف 
�صفر تركية  �صافروا بجوازات  لأنهم  )الرتكو( 
خا�صعة  العربية  البالد  تزال  ل  وكانت 
جغرافية  قطعة  ال�صام  وبالد  الرتكي،  للنفود 
وبريوت،  دم�صق،  بني  احلدود  تعرف  ل  واحدة 
ب�صكل  انعك�ص   ما  وهذا  وعّمان،  والقد�ص، 
حيث  جتّمعهم  واأماكن  وحدتهم  على  مبا�صر 
الالتينية  اأمريكا  يف  العربية  اجلالية  ُعرفت 
هذه  تزال  ول  اللبنانية،  ال�صورية  باجلالية 
ومعظم  تاريخه،  حتى  موجودة  الت�صمية 
بينما  ال�صم،  هذا  حملت  والنوادي  اجلمعيات 
هاجر  معظمهم  لأن  )بالرو�صو(  اليهود  ُعِرف 
وب�صكل  ال�صرقية،  اأوروبا  وبلدان  رو�صيا  من 
عام  ال�صرتاكية  اأكتوبر  ثورة  بعد  خا�ص 
التي  العي�ص  و�صظف  املعاناة  كل  ومع   .1917
ا�صتطاع  فقد  الأوائل،  العرب  املغرتبون  عاناها 
الدول اجلديدة  بناء هذه  امل�صاركة يف  هوؤلء، 
 500 من  اأكرث  احل�صاري  عمرها  يبلغ  مل  التي 
وثقافيا  وزراعيا،  وجتاريا،  عمرانيا،  عام 
واجتماعيا. فقد �صاهم املغرتب العربي ال�صوري 
اأ�صعد )عبد اهلل حداد(  مواليد مدينة حم�ص 
�صان  مدينة  وتخطيط  بناء  يف   1870 لعام 
اأكرب  من  اليوم  تعترب  والتي  الربازيلية،  باولو 
دول العامل ال�صناعي والتجاري، نظرا خلرباته 
الأ�صلية،  مدينته  من  معه  نقلها  التي  العملية 
كما �صاهم املهاجرون العرب يف بناء الكثري من 
الكربى  العوا�صم  يف  والن�صيج  الغزل  م�صانع 
و�صانتياغو  جانريو،  دي  وريو  باولو،  �صان  مثل 
الأرجنتينة،  اأيري�ص  وبيون�ص  ت�صيلي،  يف 
وبنوا  الرا�صي،  واإ�صالح  الزراعة،  يف  وعملوا 
وامل�صايف  والنوادي،  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات، 
الكتب،  عيون  �صّمت  التي  واملكتبات،  اخلريية 

ال�صحف  واأ�ص�صوا  العربي،  والتاريخ  والأدب، 
والإ�صبانية،  بالعربية  الناطقة  واملجالت، 
وكتب فيها خرية ال�صعراء والأدباء مثل ر�صيد 
واإليا�ص  )بالقروي(  امللقب  اخلوري  �صليم 
وفوزي  �صيدح،  وجورج  قن�صل  وزكي  فرحات، 
وخمائيل  جربان،  خليل  وجربان  املعلوف، 
اجلمعيات  واألفوا  ال�صمالية،  اأمريكا  يف  نعيمة، 
القلمية( يف  والنوادي الأدبية مثل )الرابطة 
نيويورك، )والرابطة الأدبية( يف الأرجنتني، 
الأندل�صية(  والع�صبة   – العالء  اأبي  )ورواق 
ت�صيلي.  يف  الأدبية(  )والندوة  الربازيل،  يف 
الأدب  اأنواع  من  جديد  نوع  بذلك  واأ�صيف 
العربي، ُعرف )بالأدب املهجري( الذي ات�صف 
والأهل،  الأم،  الوطن  اإىل  وال�صوق،  باحلنني، 
والديار، ومالعب  ال�صبا، وال�صباب. وعرف عن 
هذا الأدب  تدفقه بال�صعور الوطني والقومي، 
الق�صايا  ومعاجلة  العربية،  لالأّمة  والنتماء 
العربية،  الأّمة  تواجه  كانت  التي  امل�صريية، 
والحتالل  القدمي،  ال�صتعمار  كظاهرة 
وتنبيههم  العربية،  لفل�صطني  ال�صهيوين 
احلكومات العربية اإىل خماطره اجل�صيمة على 

م�صتقبل الأّمة العربية ب�صكل مبكر .
التاريخ  وباحثي  املوؤرخني  من  الكثري  ويذهب   
اإىل اأن اكت�صاف العامل اجلديد مل يكن يتم على 
دون  من   ،1492 عام  كوملبو�ص  كري�صتوفر  يد 
م�صاركة عرب قرطبة واإ�صبلبية الذين متيزوا 
باخلربة واملعرفة بعلم البحار الذي ورثوه عن 
اأجدادهم الفينيقيني، هوؤلء العرب الذين بقوا 
الدولة  �صم�ص  وغروب  انتهاء  بعد  اإ�صبانيا  يف 
الليبريية  اجلزيرة  عن  الإ�صالمية  العربية 
التي ت�صّمى اليوم )اإ�صبانيا(، واأّن كوملبو�ص تعّلم 
الأندل�صي  العربي  اجلغرايف  من  البحار  علم 
)امل�صالك  كتابيه  من  خا�ص  وب�صكل  )البكري( 
مل  واأنه  ا�صتعجم(،  ما  ومعجم   – واملمالك 
من  خرجت  كولومبو�ص  مراكب  اأن  �صدفة  يكن 
اجلديد.  العامل  اإىل  متوجهة  )لوكار(  مدينة 
من  قليلة  اأميال  بعد  على  امليناء  هذا  ويقع 
اطلع  واأنه  )البكري(،  مدينة  )ولبة(  مدينة 
على اخلرائط البحرية وتقّدم �صناعة ال�صفن 
والأدوات  البو�صلة،  ا�صتخدام  واآلية  واملراكب، 
عربية،  �صناعة  جميعها  كانت  التي  املالحية 
الأندل�ص،  عرب  من  حرفيني  معه  وا�صطحب 
)املور�صكفيني(  ا�صم  عليهم  يطلق  والذين 
ا�صم  الالتينية  اأمريكا  يف  عليهم  يطلق  واليوم 
اأرغمتهم   الذين  العرب  بقايا  وهم  )املورو(، 
�صقوط  بعد  الإ�صبانية  التفتي�ص  حماكم 
للدخول  هناك  الإ�صالمية  العربية  الدولة 
برتاثهم  حمتفظني  وظلوا  بالكاثوليكية، 
العربي الأ�صيل، وكانوا ذوي خربات واإمكانات 
ن�صرت  املجال  هذا  ويف  ونادرة.  عالية  حرفية 
1952 ت�صربحا للدكتور  �صحف الربازيل عام 
والجتماعية  الأثربة  العلوم  اأ�صتاذ  )جفرز( 
باأفريقيا  )ويتووتر�صرتاند(  جامعة  يف 
تخطئ  التاريخ  كتب  اأن  فيه،  جاء  اجلنوبية 
كوملبو�ص  اىل  اإمريكا  اكت�صاف  تن�صب  عندما 
قبله  اكت�صفوها  الذين  هم  العرب  لأن  ذلك 
)جفرز(  العامل  تو�صل  ولقد  ال�صنني،  مبئات 
هياكل  على  عرث  اأن  بعد  النتيجة  هذه  اإىل 
الربازيلية،  غراندي(  )ريو  ولية  يف  ب�صرية 
بعد اأن تبني له على اأنها هياكل ب�صرية لل�صعوب 
ال�صوداء احلامية. ويقدر هذا العامل اأن العرب 
 300 ب  كوملبو�ص  قبل  اأمريكا  اإىل  و�صلوا 
البحر  اأ�صياد  العرب  كان  يوم  �صنة   400 اإىل 
منه،  كبري  ق�صم  على  وم�صيطرين  املتو�صط، 
)مغاور  يف  عليها  عرث  الذي  اجلماجم  اأن  كما 
عّدد  ولقد  النظرية.  هذه  توؤيد  الباهاما�ص( 
راأيه  تدعم  التي  ال�صواهد  )جفرز(  الدكتور 
فذكر منها اأن كوملبو�ص وجد يف )جزر الأنتيل( 
زراعة البطاطا التي هي من اأ�صل افريقي، كما 
اأ�صل  اأن زراعة الذرة )املندبوكا( التي هي من 
قبل  القدمي،  العامل  يف  معروفة  كانت  اأمريكي 
نقل  اأن  ويرجح  طويل،  بزمن  كوملبو�ص  ظهور 
الأمريكية،  ومثلها  الأفريقية،  احلبوب  هذه 
لنا  يو�صح  الذي  الأمر  العرب  بوا�صطة  مّت 
باحلنطة  اأوروبا  يف  )الذرة(  ت�صمية  حقيقة 
الطيور  من  نوع  )توركاي(  وا�صم  الرتكية، 
املوؤرخ  ويقدر  اأمريكا.  اإىل  معهم  العرب  حمله 

يف   Emil Ludwig لودفيغ(  )اإميل  الأملاين 
املتو�صط(  )البحر   Mediterráneo كتابه 
 800 عام  الأطل�صي  املحيط  دخلوا  العرب  اأن 
ونزلوا الربازيل عام 1150 بعد امليالد، وكانوا 
مر�صيليا  ودخلوا  املتو�صط،  البحر  يف  مرعبني 
وني�ص، واأو�صتيا، وكانوا الوحيدين يف اأ�صفارهم 
يوم ذاك. ولقد ا�صتند املوؤرخ الأملاين يف روايته 
باحلرف  )هاكها(  الأملاين  املوؤرخ  اإىل  هذه 
 Has Wusten Volk  derالواحد
 Araber hallte sehon in  Aehten jh
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  1150 in Brasilien gelandel sein
الأطل�صي  ال�صحراء  عرب  )بلغ  وترجمتها 
اأر�ص  نزلوا  اأنهم  �صنوات، ويرجح  خالل ثماين 
اأحد  ي�صتطيع  ول   ،)1150 عام  الربازيل 
يف  اآثارها  تركت  العربية  اللغة  اأن  ينكر  اأن 
الربتغالية  وامل�صطلحات  الكلمات  من  الكثري 
التواجد  من  قرون  ثماين  بعد  والالتينية 
الأبجدية  واأن  اأ�صبانيا،  يف  الإ�صالمي  العربي 
امليالد   قبل  ب3500   عليها  عرث  التي  الأوىل 
من  القريبة  ال�صورية  )اأوغاريت(  مبدينة 
التي  هي  الالذقية،  مدينة  يف  املتو�صط  �صاحل 
اإىل  رقم   200 من  امل�صمارية  الأرقام  اختزلت 
بالأبجدية  بعد  فيما  عرفت  والتي  رقم   30
اليونان  عنها  واأخذ  التاريخ،  يف  الأوىل 
من  م�صتقة  اأ�صال  والالتينية  لغتهم.  والرومان 
الإ�صبانية  الكلمات  مئات  ويوجد  العربية، 
التي تعود يف اأ�صولها اإىل العربية، مثل كلمات 
)�صباط   )  saco- )�صاكو   )azucar )�صكر- 
 – )الكحول   )alceite الزيت    (  )zapato-
كلمات  كلها   ) –  algodónالقطن(   )alcol
مثل  تقربيا  وتلفظ  العربية،  عن  ماأخوذة 
لفظها بالعربية. ويقر اأعالم اللغة الربازيلية 
من  هي  الربتغالية  الألفاظ  من   30% باأن 
اأ�صل عربي. وا�صت�صهد العامل الربازيلي )جون 
ومعناها  )بنانا(  كلمة  ان  اأثبت  الذي  ريبريو( 
العربية،  )البنان(  كلمة  من  م�صتقة  املوز 
الأفريقيون  اأدخل  اأن  بعد  ا�صتعملت  اإنها  وقال 
اأن  واأثبت  اجلديد،  العامل  اإىل  املوز  فاكهة 
العرب ن�صبوا املوز اإىل البنان للت�صابه و�صهولة 
oe oxala الربتغالية وتعني  التعبري، وكلمة 
الكلمة  ونف�ص  عربي،  م�صدرها  اهلل(  �صاء  )اإن 
وعلينا  املعنى،  نف�ص  تاأخذ   ojala بالإ�صبانية 
األ نن�صى ال�صم )الكنعاين( كون )الكنعانيني( 
هم اأول �صعب مت�صى على قاعدة حمبة الوطن، 
والرتباط الجتماعي، وفقا للوجدان القومي 
وال�صعور بوحدة احلياة وامل�صري، وجاء بعدهم 
اإىل  بجذورهم  يعودون  الذين  )الفينيقيون( 
املدنية(  )الدولة  اأن�صوؤوا  حيث  )الكنعانيني( 
والرومان.  الإغريق  عليه  جرى  طرازا  فكانت 
الأّمة  اأن  مقدما  عر�صه،  �صبق  مما  ون�صتنتج 
وح�صارتها،  بتاريخها  عريقة،  اأّمة  العربية 
والقت�صادية،  الب�صرية،  واإمكاناتها  وتراثها، 
ع�صور  يف  و�صاهمت  واللغوية،  والثقافية، 
باملقومات  الإن�صانية،  احل�صارة  رفد  يف  غابرة، 
والنمو،  والتقدم،  والتطور،  للعلم  الأوىل 
قوة  اأية  ت�صتطع  مل   الدور  وهذا  والرتقاء، 
اأو حتد من حجم  اأن تلغيه،  يف العامل القدمي، 
اأية  ت�صتطيع  لن  تاكيد  وبكل  الكوين.  تاأثريه 
جربوت  من  بلغت  مهما  اليوم  عامل  يف  قوة 
تاأثريه،  من  احلد  الت�صلط  وغطر�صة  القوة 
اجلاليات  تبقى  و�صوف  وم�صتقبال،  حا�صرا، 
حمافظة  الالتينية،  اأمريكا  بلدان  يف  العربية 
على هويتها وانتمائها لالأّمة العربية، ور�صيدا 
امتداداته  له  لها،  وقوة  ل�صورية،  ب�صريا 
وله  والقت�صادية،  والثقافية،  اجليو�صا�صية 
املبا�صر  وغري  املبا�صر  وتاأثريه  احليوي،  جماله 
على �صانعي القرارات ال�صيا�صية والقت�صادية 
القارية  منظماتها  وداخل  الدول  هذه  يف 
�صور  واونا  البا-  دول  حتالف  )كاملريكو�صور- 
املجتمع  منظمات  من  وغريها  اويا(  ومنظمة 
الدول  لهذه  بّد   ول  الن�صان.  وحقوق  املدين، 
من التعاطي مع التواجد العربي يف هذه الدول 
بواقعية ومراعاته واأخذه بعني العتبار، عند 
مب�صاكل  تتعلق  �صيا�صية  قرارات  اأية  اتخاذ 

ال�صرق الأو�صط، وق�صية فل�صطني العادلة.
يقدر بع�ص املوؤرخني اأن تاريخ الهجرة العربية 

1874، فقد  للعام  يعود  الالتينية  اأمريكا  اإىل 
من  وهما  )زخريا(،  الأخوين  اأقدام  وطاأتها 
الفل�صطينية،  حلم(  )بيت  من  واحدة  اأ�صرة 
وتبعهما املن�صنيور )با�صيل حجار( عام 1877. 
وتوؤكد امل�صادر التاريخية التي عرثنا عليها يف 
اأن  لدينا،  املوجودة  التاريخية  الكتب  بع�ص 
العثمانية  الدولة  مع  وّقعت  الربازيل  حكومة 
ال�صوريني  هجرة  لتنظيم  معاهدة   1892 عام 
اإىل  الهجرة  اأن  يعني  وهذا  اإليها.  واللبنانيني 
بوقت  ذلك  قبل  من  بداأت  قد  كانت  الربازيل 
طبيعة  على  تعرفوا  الربازيليني  لأن  طويل، 
واللبنانيني  ال�صوريني  وحيوية  ون�صاط  عمل 
الربازيل  اإىل  بالهجرة  فيهم  مرغوب  كاأنا�ص 
عدد  ويبلغ  وبنائها.  تعمريها  يف  للم�صاركة 
الربازيل  يف  اليوم  عربي  اأ�صل  من  املتحدرين 
ح�صب بع�ص الإح�صاءات الر�صمية حوايل 15 
احلياة  مناحي  جميع  يف  يعملون  اإن�صان  مليون 

وقطاعاتها املختلفة.
الأرجنتني  اإىل  ال�صوريني  هجرة  بداأت  ولقد   
اإح�صاءات  ح�صب  عددهم  وبلغ   ،1876 عام 
ب139500،   1914 عام  الر�صمية  احلكومة 
وهي اجلالية العربية الثانية من حيث كربها 
حوايل  تعدادها  يبلغ  واليوم  الربازيل،  بعد 
3 مليون  %10 من جمموع ال�صكان، اأي حوايل 
�صوري  اأ�صل  من  متحدر  مليون   4 اإىل  ون�صف 
ولبناين، ويتواجدون يف جميع منا�صط احلياة 

ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية.
�صورية  من  املهاجرين  عدد  فاإن  ت�صيلي،  يف  اأّما 
اأقل، كون الهجرة اإىل هذا البلد بداأت  ولبنان 
مهاجري  خا�ص  وب�صكل  الفل�صطينيني  بهجرة 
التي  التاريخية  امل�صادر  وتوؤكد  حلم.  بيت 
هاجر  فل�صطيني  مهاجر  اأول  اأن  عليها  عرثنا 
 1851 عام  حوايل  ال�صمالية   اأمريكا  اإىل 
�صارك  حيث  مرق�ص(  خليل  )حنا  ا�صمه  وكان 
مدينة  يف  التذكارية  للتحف  عاملي  معر�ص  يف 
من  تاجرًا  التقى  املعر�ص  وخالل  �صيكاغو(،   (
التذكارية  حلم  بيت  ب�صلع  اأعجب  املك�صيك 
لزيارة  معه  واتفق  امل�صيحي،  الطابع  ذات 
املك�صيك واإقامة معر�ص تذكاري هناك، ورجع 
للتح�صري  فل�صطني  اإىل  مرق�ص(  خليل  )حنا 
عام  اأي  املك�صيك  و�صل  عامني  وبعد  للمعر�ص، 
للمعر�ص،  املطلوبة  بالب�صاعة  حممال   1853
اأقدامه  وطاأت  عربي  رجل  اأول  بذلك  ويكون 
)حنا  جناح  وبعد  الالتينية.  اأمريكا  اأر�ص 
خليل مرق�ص( يف ت�صريف منتجاته، بداأ  �صناع 
اإىل  ووحدانا،  زرافات  يتقاطرون  حلم  بيت 
الأمريكيتني  اإىل  الهجرة  م�صالك  عن  البحث 
فل�صطيني  مهاجر  واأول  منتجاتهم،  لت�صريف 
و�صل اإىل ت�صيلي هو )اإليا�ص جربائيل دعيق( 
)كن�صب�صيون(  مدينة  يف  وا�صتقر   1880 عام 
ال�صاحلية،  وا�صطحب معه اثنني هما )يو�صف 
وهوؤلء  جا�صر(  يو�صف  و�صالح   – جري�ص 
الوطنية  ثيابهم  يرتدون  وهم  ت�صيلي،  دخلوا 
والقنباز(،   – واجلاكيت   – )الطربو�ص 
من  قادمون  باأنهم  ت�صيلي  ن�صاء  عرفت  وحاملا 
ولقد  بهم.  يتربكن  اأخذن  املقد�صة  الأرا�صي 
كل  اإىل  بعد  فيما  بها  باأ�ص  ل  اأعداد  و�صلت 
 – والرباغواي   – الأروغواي   – املك�صيك  من 
كولومبيا  الإكوادور-  فنزويال-   – بوليفيا 
وجزر  اأمريكا  و�صط  بلدان  وجميع   – كوبا   –
الح�صاءات  بع�ص  وتقدر  هذا  الكاربيي. 
العربي  التواجد  حجم  الالتينية  الر�صمية 
ب40  احلا�صر  الوقت  يف  الالتينية  باأمريكا 

مليون  متحدر من اأ�صل عربي،  وهذا العدد  يف 
املعايري ال�صكانية والدميغرافية الدولية )كبري 
جدا( وي�صكل ثروة ب�صرية كبرية اإذا ما اأح�صن 
ا�صتغاللها خلدمة اأوطانهم اجلديدة، واأوطانهم 
وال�صهيونية،  الإمربيالية  والدوائر  الأ�صلية. 
اأكرث  العدد  هذا  تاثري  حجم  وتعرف  تقدر، 
العربية جمتمعة، فلجاأت منذ وقت   الدول  من 
اأ�صاليب العزف على وتر الطائفية،  اإىل  مبكر، 
هذه  وحدة  لتمزيق  والتفرقة،  والإقليمية، 
ملنعهم من ت�صيكل لوبي عربي فاعل  اجلاليات، 
�صيا�صات  غياب  ظل  يف  واقت�صاديا،  �صيا�صيا، 
تعتمد  العرب،  املغرتبني  جتاه  وا�صحة  عربية 
)التكتيكية  والربامج  التنظيمية  اخلطط 
بعيدة  الأهداف  ذات  والإ�صرتاتيجية(   –
والربملانية  ال�صيا�صية  القيادات  فجميع  املدى. 
مواقع  اإىل  و�صلت  عربي،  اأ�صل  من  للمتحدرين 
فقد  يذكر..!؟  عربي  دعم  اأي  دون  ال�صلطة، 
اأ�صل �صوري  املتحدر من  و�صل )كارلو�ص منعم( 
بلدة )يربود( اإىل رئا�صة جمهورية الأرجنتني، 
لبناين   اأ�صل  من  املتحدر  معو�ص(  و)خمائيل 
اليوم  ولكن  الإكوادور،  جمهورية  رئا�صة  اإىل 
اإ�صرائيلي،  اأمريكي  توّجه  يوجد  الأ�صف  ومع 
عربي  اأ�صل  من  متحدر  مغرتب  اأي  و�صول  ملنع 
اإىل رئا�صة جمهورية اأي بلد لتيني. وبالعك�ص 
جتارب  من  لال�صتفادة  ال�صهيونية  تعمل 
يف  ال�صلطة  اإىل  للو�صول  العرب  املتحدرين 
اليهود  ت�صجيع  طريق  عن  وذلك  البلدان،  هذه 
�صفقات،  وعقد  الكبرية،  الأحزاب  يف  للدخول 
لها  �صيا�صية  واجتاهات  قوى  مع  وحتالفات، 
ح�صورها الفاعل، برملانيا و�صيا�صيا، واقت�صاديا، 
والدعم  الر�صوة  اأ�صاليب  واتباع  واإعالميا، 
النتخابية  حمالتها  يف  القيادات  لهذه  املايل 
واتخاذ  ال�صلطة  ملواقع  اليهود  و�صول  لت�صهيل 
القرار، وعدم تكرار جتربة منعم يف الأرجنتني 
ومعو�ص يف الإكوادور، على ال�صاحة الالتينية. 
ملنع  قوة  بكل  ال�صهيوين  اللوبي  وين�صط 
النواب،  جمال�ص  اإىل  العرب  املر�صحني  و�صول 
تناق�صاتهم  على  اللعب  اأ�صاليب  ومتاَر�ص 
لتمزيق وحدة �صف هوؤلء،  بنف�ص الأ�صاليب، 
�صد  متار�ص،  التي  ال�صيطانية  وال�صيا�صات  
الدول العربية، ملنع وحدتها وت�صامنها واإثارة 
الطائفية،  والنعرات  واخلالفات،  النزاعات، 
وجود  ويالحظ   هذا  بينها.  فيما  والإقليمية 
يف  اليهود  املر�صحني  بدعم  ا�صرائيلي  اهتمام 
والبلديات  املحلية،  للمجال�ص  النتخابات 
والربملانات  واملقاطعات،  الوليات،  وحكام 
املحلية والوطنية، وت�صتغل التفاقات الأمنية 
يعمل  الذي  ال�صرائيلي،  املو�صاد  جهاز  بني 
بحرية ون�صاط دون اأي رادع اأخالقي وقانوين، 
بدعوى  البلدان  هذه  يف  الأمنية  الأجهزة  مع 
حماربة الإرهاب لتقدمي هذا الدعم ال�صيا�صي 
ح�صاب  على  اليهود،  للمر�صحنب  واللوج�صتي 
تواجدهم  حجم  بداأ  الذين  العرب  املر�صحني 
الربملاين يقل عن ال�صابق يف ال�صنوات الأخرية، 
ب�صبب هذه ال�صيا�صات ح�صرا، وطبعا با�صتثناء 
مثل  الي�صار  قوى  بها  فازت  التي  البلدان  بع�ص 
– ونيكاراغو  – وبوليفيا  والإكوادور  فنزويال 
اإعادة  الدول  هذه  بداأت  حيث   – وكوبا   –
مع  العالقة  بخ�صو�ص  جديد  من  ح�صاباتها 
الأمنية  الأجهزة  طرد  على  وعملت  اإ�صرائيل، 
الأمريكية والإ�صرائيلية التي كانت تعمل على 

اأرا�صيها و�صد م�صاحلها الوطنية.
اإعالمي وحملل �صيا�صي يف الأرجنتني

االأمريكيتني..  اإىل  العربية  للهجرة  االأوىل  البدايات  ــــاط ــــرب ــــال ب ــــــــــدوة  ن ـــــارك يف  يـــــ�ـــــش اإ�ـــــشـــــرائـــــيـــــلـــــي  ــــــــد  وف ـــــرد  ـــــط ب ــــب  ــــال ــــط ت مــــغــــربــــيــــة  ـــة  ـــي ـــع ـــم ج

ــرية مـــن اجـــل الــ�ــشــالم ــش ــ� ــات وفــلــ�ــشــطــيــنــيــات يــخــتــتــمــن م ــي ــل ــي ــرائ ــش ــاء ا� ــش ــ� ن

�شخ�ص اآالف  ــة  ــالث ث ـــــالء  واإج مــو�ــشــكــو  يف  تــ�ــشــوق  ــز  ــرك م يف  ــق  ــري ح

ت�صوق  مركز  يف  كبري   حريق  اندلع  ب(:  ف  )اأ  مو�صكو- 
ا�صتدعى  ما  ملو�صكو  الغربي  اجلنوبي  الطرف  عند  يقع 
جرحى،  �صقوط  عن  ف�صال  �صخ�ص  اآلف  ثالثة  اإجالء 
يف  الطارئة  للحالت  الرو�صية  الوزارة  افادت  ما  وفق 

بيان.
واندلعت النريان يف حواىل 55 األف مرت مربع من املركز 
املتخ�ص�ص ببيع معدات البناء والديكور قرابة ال�صاعة 

البيان. وفق  غ،  ت   18،50

وافاد مرا�صل لوكالة فران�ص بر�ص اأن �صحابة كثيفة من 
الدخان ال�صود غطت املبنى الذي انهار جزء من �صقفه.

من  �صخ�ص  اآلف  ثالثة  اإجالء  “مت  الوزارة  وقالت 
بح�صب  “جرحى  خلف  احلريق  اأن  مو�صحة  املبنى” 

املعلومات الولية”.
و170  اطفاء  عن�صر   290 من  اأكرث  املكان  اإىل  وو�صل 

اآلية ا�صافة اىل ثالث مروحيات.
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خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�صلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�ص  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

ت�صلنا.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائما وابدا 

مراة �صادقة .
نحن مع الوطان ول�صنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .

“القد�ص  املتحدة(-  )الأمم  نيويورك 
عقد  �صيام:  احلميد  عبد  من  العربي”- 
املمثل الدائم للملكة العربية ال�صعودية، 
�صحفيا  موؤمترا  املعلمي،  اهلل  عبد  ال�صفري 
على  للتعليق  الدولية  املنظمة  مقر  يف 
لالأمم  العام  لالأمني  ال�صنوي  التقرير 
وال�صراعات  الأطفال  حول  املتحدة 
التحالف  اإ�صم  يت�صمن  والذي  امل�صلحة، 
القائمة  �صمن  ال�صعودية  بقيادة  العربي 
بينها  من  20 اإ�صما  ت�صم  والتي  ال�صوداء 
“الدولة” )داع�ص( وبوكو حرام  تنظيم 
والكونغو  والعراق  و�صوريا  وطالبان 

وجنوب ال�صودان.
اأبو  عمرو  امل�صري  ال�صفري  جل�ص  وقد 
وال�صفري  املعلمي  ال�صفري  ميني  على  العطا 
الكويتي من�صور عياد العتيبي على �صماله 
بينما جل�ص �صفري اليمن و�صفرية الإمارات 
العربية املتحدة و�صفرية الأردن يف قاعة 
املوؤمترات مع ال�صحفيني كنوع من الت�صامن 

مع املوقف ال�صعودي.
املوقف  حول  بيانا  املعلمي  ال�صفري  وتلى 
العامل  الأمني  تقرير  الر�صمي لبالده من 
جاء فيه: “نرف�ص املعلومات والأرقام غري 
التقرير”  يف  الواردة  وامل�صللة  الدقيقة 
معربا عن “حتفظاتنا القوية فيما يتعلق 

بهذه املعلومات”.
واحرتام  التزام  على  املعلمي  واأكد 
وامتثالها  التحالف  ودول  ال�صعودية 
والقانون  الدويل  القانون  قواعد  مبوجب 

الن�صان  حقوق  وقانون  الدويل  الإن�صاين 
التحالف  ممار�صة  على  م�صددا  الدويل 
والحتياط  الرعاية  من  قدر  لأق�صى 

لتجنب الأ�صرار املدنية.
لهذا  املوؤ�صفة  الآثار  “اإن  املعلمي  وقال 
احلوثيني  من  مبا�صرة  نتائج  هي  ال�صراع 
�صالح  ال�صابق  للرئي�ص  املوالية  والقوات 
الأخالقية  غري  الأعمال  وا�صتخدامهم 
تعر�ص ال�صكان  التي  القانونية  وغري 
ا�صتخدام  ذلك  يف  مبا  للخطر  املدنيني 
يف  وانتهاكاتها  ب�صرية،  كدروع  الأطفال 
العقاب ودون  ال�صدد مع الإفالت من  هذا 

م�صاءلة”.
ورد املعلمي على اأ�صئلة “القد�ص العربي” 

اجلزء  يف  التقرير  م�صداقية  مدى  حول 
احلوثيني  جماعة  بانتهاكات  املتعلق 
التقرير  يف  الواردة  املعلومات  “اإن  قائال 
من  بكثري  اأقل  احلوثيني  اإنتهاكات  حول 
نعترب  التي  الأ�صباب  لنف�ص  احلقيقية 
يف  املبالغة  حول  التقرير  يف  ورد  ما  اأن 
“كما  واأ�صاف  التحالف.  اإنتهاكات  �صرد 
بالدفع  احلوثيون  يقوم  حالت  هناك  اأن 
بعدد من الأطفال اإىل ميدان املعركة، فاإن 
اإذن  �صحايا  الأطفال  بع�ص  ووقع  حدث 
احلوثيون  هم  ال�صحايا  هذه  عن  امل�صوؤول 

الذين دفعوا بالأطفال اإىل املعركة”.
العربي”  لـ”القد�ص  ثان  �صوؤال  على  وردا 
حول وحدة الأطفال التي اإن�صئت موؤخرا 

حماية  لتتوىل  التحالف  قيادة  مقر  يف 
وحدة  “هذه  املعلمي:  قال  الأطفال 
�صغرية اأن�صئت يف �صبتمرب )اأيلول( مكونة 
التحالف  راأى  واإذا  �صباط،  ثالثة  من 
ذلك.  �صيتم  لتو�صيعها  �صرورة  هناك  اأن 
لالأطفال  املتحدة  الأمم  مكتب  ويقوم 
امل�صورة  بتقدمي  امل�صلحة  وال�صراعات 
هو  والهدف  الوحدة  لهذه  والتدريب 
من  والتاأكد  امل�صلحة  العمليات  متابعة 

و�صع اآليات حماية لالأطفال”.
“القد�ص  �صوؤال  على  اإجابته  ويف 
تعليق  لديه  كان  ما اإذا  العربي” حول 
اأطفال  لنتهاكات  املخ�ص�ص  اجلزء  على 
قبل  من  املحتلة  الأرا�صي  يف  فل�صطني 
ورد  كما  الفل�صطينية  وال�صلطة  اإ�صرائيل 
تعليق،  اأي  ال�صفري  يقدم  مل  التقرير،  يف 
والذي  الكويتي التعليق  ال�صفري  من  طالبا 
�صفرية  ثم من  ومن  اأي�صا،  اعتذر  بدوره 
بعد  لينهي  اأي�صا،  اعتذرت  الإمارات التي 
ذلك احلوار قائال “اإنه مل يطلع على هذا 

اجلزء من التقرير”.
وبدورها، توجهت “القد�ص العربي” ملكتب 
فرجينيا غامبا، ممثلة الأمني العام مل�صاألة 
والتي  امل�صلحة،  وال�صراعات  الأطفال 
اأعدت التقرير و�صاألتها حول تعليقها على 
الفل�صطينيني  بالأطفال  املتعلق  اجلزء 
فاأجابت  واإ�صرائيل  املحتلة  الأرا�صي  يف 
لالأطفال  بالن�صبة  الو�صع  يزال  “ل 
الفل�صطينيني يف اإ�صرائيل ودولة فل�صطني 

وجرح  طفال  قتل 36  حيث  للقلق،  مثريا 
اللجوء  ب�صاأن  خماوف  وهناك   .900
وال�صتخدام  التنا�صب  عدم  اإىل  املتكرر 
وثيق  ات�صال  على  ونحن  للقوة.  املفرط 
مبا  املخاوف،  ملعاجلة هذه  بال�صلطات 
املدار�ص  على  العتداءات  ذلك  يف 
�صيما  ول  والعتقالت،  وامل�صت�صفيات 
ومن  جهة،  من  هذا  منها.   االإدارية 
وا�صتخدام  جتنيد  احتمال  اأخرى  جهة 
التوا�صل  و�صنوا�صل  غزة،  يف  الأطفال 
اأقوى  عن التزام  بحثا  الأطراف  هذه  مع 

حلماية الطفال ب�صكل اف�صل”.
الأمم  عام  اأمني  �صّلم  اخلمي�ص،  واأم�ص 
تقريره  غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة، 
حلقوق  “املنتهكة  الدول  حول  ال�صنوي 

الأطفال”، اإىل جمل�ص الأمن.
يتناول  الذي  ال�صنوي  التقرير  وك�صف 
امل�صلحة،  ال�صراعات  يف  الأطفال  اأو�صاع 
بقيادة  العربي  التحالف  ا�صم  اإدراج  عن 
�صد  معاركا  يقود  والذي  ال�صعودية، 

احلوثيني باليمن.
“احلوثيني”  التقرير  ت�صمن  كما 
واملجموعات  اليمنية  احلكومة  وقوات 
تنظيم  اإىل  اإ�صافة  لها،  املوالية  امل�صلحة 

العربية. اجلزيرة  �صبه  “القاعدة” يف 
وحّمل التقرير قوات التحالف، م�صوؤولية 
يف  اجلوية  غاراتها  يف  طفال   683 م�صرع 

اليمن، العام املا�صي.

باليمن االأط����ف����ال  ح��ق��وق  ب�”انتهاك”  ات��ه��م��ه��ا  اأمم���ي���ا  ت��ق��ري��را  ت��رف�����ش  ال�����ش��ع��ودي��ة 

االي���ران���ي���ن م����ع  م���واج���ه���ة  اىل  ت�����ش��ر  امل���ن���ط���ق���ة  اح������رون������وت:  ي���دي���ع���وت 

على  �صجة  يارا،  اللبنانية  الفنانة  اثارت 
اأيام فقط   3 بعد  التوا�صل الجتماعي  مواقع 
اجلديدة  اأغنيتها  كليب  فيديو  اإطالقها  على 
م�صتخدمون  اتهم  فقد  الهوى”.  “معذبني 
خمرج الفيديو كليب ب�صرقة فكرته من دعاية 

ملاركة عطور �صهرية.
لكن يارا مل تعلق على املو�صوع برغم اأن املخرج 
نا�صيف الري�ص، اأو�صح اأن الفكرة وافقت عليها 
يف  تطويرها  طلبت  التي  وهي  واأعجبتها  يارا 

فيديو كليبها.
“معذبني  اجلديد  األبومها  يارا  واأطلقت 
الهوى” على  املتاجر الرقمية يف العامل كافة. 
ت�صع  ي�صم  الذي  جديدها  يف  يارا  وتعاونت 
اأغنيات، ثالث باللهجة امل�صرية و�صت اأغنيات 
امللحنني  من  كبري  عدد  مع  اللبنانية،  باللهجة 

وال�صعراء واملوّزعني.
كارل  احلقيقي  وا�صمها  الفني  لقبها  هو  ويارا 
نزيه الربقا�صي، من منطقة ت�صمى دير الأحمر 
مب�صاعدة   الفني  م�صوارها  بداأت  البقاع.  يف 
اأبو جودة الذي قدمها للجمهور واختار  طارق 
اأول  العراب  برنامج  يف  ظهرت  وقد  ا�صمها،  لها 

مرة.

ي���������ارا ت����ث����ر ����ش���ج���ة ب�������ش���ب���ب ك���ل���ي���ب ف����ك����رت����ه م�������ش���روق���ة

داليا  ال�صابة  امل�صرية  الفنانة  وفاة  خرب  اأثار 
رم�صان،  ملحمد  الأملاين”  “فيلم  بطلة  التوين 
حزن  الأول،  اأم�ص  م�صاء  مروع،  �صري  حادث  يف 
الفنانة  �صهرة  رغم  واجلمهور،  الفني  الو�صط 

الراحلة املحدودة.
داليا التوين مع حممد رم�صان يف فيلم الأملاين

الفنانة  وفاة  عن  اأعلن  حتى  يومان،  مير  ومل 
“ميلودي”،  اإعالنات  بطلة  “نورلني”،  ال�صابة 
متاأثرة بجراح يف نف�ص احلادث الذي تعر�صت 

له داليا التوين.
من  لعدد  الأذهان  فتحت  ونورلني  داليا  وفاة 
الذين  العربي،  والعامل  م�صر  يف  الفن  م�صاهري 

لقوا حتفهم يف حوادث �صيارات. داليا ونورلني
اأ�صمهان

لعل الفنانة اأ�صمهان اأ�صهر النجوم الذين رحلوا 
�صيارتها  �صقطت  اأن  بعد  �صيارة،  حادث  نتيجة 
كانت  اأن  وقت  بداخلها  وغرقت  ترعة  يف 
مبحافظة  الرب  راأ�ص  مدينة  اإىل  طريقها  يف 

دمياط، وتوفيت يف ١٤ يوليو ١٩٤٤.
اأ�صمهان

نادية �صيف الن�صر
زوجة   – الن�صر   �صيف  نادية  الفنانة  توفيت 
فرباير   ٢٧ يف  الدين-   فخر  يو�صف  الفنان 
اأثناء  �صيارة  حلادث  تعر�صها  بعد   ١٩٧٤

تواجدها يف بريوت.
نادية �صيف الن�صر

عمر خور�صيد
من  خور�صيد  عمر  ال�صهري  واملو�صيقار  الفنان 
حادث  يف  حتفهم  لقوا  الذين  الفن  م�صاهري 
�صيارة مروع ب�صارع الهرم باجليزة ليودع احلياة 

يف ٢٩ مايو ١٩٨١.
عمر خور�صيد

رم�صان الربن�ص
تويف الفنان ال�صعبي امل�صري رم�صان الربن�ص  مع 
اأ�صرته )زوجته واأولده( متاأثرا بحادث �صيارة 

مروع على طريقة راأ�ص الرب يف مايو 1998.
رم�صان الربن�ص

حممد العجوز
العجوز  حممد  الأ�صواين  ال�صعبي  الفنان  تويف 
بعد   ،2010 اأبريل   27 يف  ماأ�صاوي  حادث  يف 
اأن ا�صطدمت �صيارته باأحد اأعمدة الإنارة على 

طريق م�صر اأ�صوان ال�صريع.
حممد العجوز

رامي �صمايل
واإىل جنوم العامل العربي، حيث لقي جنم �صتار 
حتفه،  �صمايل  رامي  اللبناين  الفنان  اأكادميي 
يوليو   8 اخلمي�ص  يوم  مروع  �صيارة  حادث  يف 

مب�صر. الطرق  اأحد  يف   2010

رامي �صمايل
�صالح عبد الغفور

يف  الغفور  عبد  �صالح  العراقي  الفنان  رحل 
مروري  حلادث  تعر�صه  بعد   ٢٠١٣ اإبريل   ٧

مبدينة اأربيل.
�صالح عبد الغفور

اأحمد ح�صني بن �صالري
ح�صني  اأحمد  الإماراتي  واملخرج  ال�صاعر  تويف 
حادث  يف   2014 مار�ص   29 يف  �صالري  بن 
ده�ص مبدينة العني يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
اأحمد ح�صني بن �صالري

ع�صام بريدي
اللبناين ع�صام بريدي عن دنيانا  الفنان  رحل 
يف ١٢ اإبريل ٢٠١٥ يف حادث �صيارة على طريق 

اأوتو�صرتاد الدورة ببريوت.
ع�صام بريدي

عبد الأمري الرتكي
الكويتي  واملنتج  واملخرج  والكاتب  الفنان  تويف 
اإثر   ٢٠١٥ اأكتوبر   ٢٠ يف  الرتكي  الأمري  عبد 

حادث ت�صادم.
عبد الأمري الرتكي

طعما لتكون  تطوعت  ج��ويل   اأجنلينا 
اأ�شهر اأحد  القب�ش على  اإلقاء  اأجل   من 
اأفريقيا يف  احل��رب  بجرائم  املتهمن 

لندن ـ متابعات: ن�صرت �صحيفة �صاندي تاميز تقريرا عن النجمة 
ال�صنيمائية اأجنلينا جويل وكيف اأنها تطوعت لتكون طعما من اأجل 

اإلقاء القب�ص على اأحد اأ�صهر املتهمني بجرائم احلرب يف اأفريقيا.
اإلكرتونية من  اإىل ر�صائل  اأوردتها ال�صحيفة  وت�صتند املعلومة التي 
ال�صينمائية  النجمة  اإن  تقول  الدولية  اجلنائية  املحكمة  داخل 
كانت تريد اعتقال املتهم بالقتل والغت�صاب، وعر�صت نف�صها لتكون 

الطعم اأو امل�صيدة التي �صيقع فيها املطلوب من املحكمة الدولية.
وعر�صت جويل اخلدمة يف اجتماع مع املدعي العام ال�صابق، لوي�ص 
اأفريقيا  جمهورية  اإىل  جويل  اإيفاد  اأراد  الذي  اأوكامبو،  مورينو 
جوزيف  الأوغندي،  احلرب  اأمري  اعتقال  يف  مل�صاعدته  الو�صطى 

كوين.
وجاء يف اإحدى الر�صائل اللكرتونية اأن فكرة جويل كانت اأن تدعو 
اإيفاد  يعتزم  كان  اأوكامبو  واأن  اعتقاله،  يتم  ثم  ع�صاء  اإىل  كوين 
خا�صة  اأمريكية  قوات  ومعهم  اأي�صا،  بيت  براد  زوجها  ورمبا  جويل 

اإىل معقل كوين، الذي فيه مئات الأطفال املخطوفني.
 2012 يف  جلويل  دورا  امل�صربة  املعلومات  ح�صب  اأوكامبو  واأعد 
مل�صاعدته يف اعتقال كوين، الذي تتهمه املحكمة الدولية بارتكاب 
جرائم حرب منها القتل والغت�صاب وال�صتعباد وجتنيد الأطفال 

ق�صرا.
وا�صتهر كوين بعدما ن�صرت �صور فيديو عن جرائمه �صمايل اأوغندا، 

عندما كان قائدا جلي�ص الرب.

م����رّوع����ة ح��������وادث  يف  ح��ت��ف��ه��م  ل����ق����وا  ال����ف����ن  م�������ش���اه���ر  م����ن   12 
“ميلودي ق����ن����اة  وجن����م����ة  “االأمل���������������اين”..  ب���ط���ل���ة  “اآخ�����ره�����م 

بقلم: اليك�ص في�صمان
املواجهة بني ا�صرائيل وايران التي جتري علنا على 

الر�ص ال�صورية، ت�صبح حقيقة ل مرد لها.
حممل  على  ياأخذ  ل  اليراين  النظام  اأن  يتبني 
جهاز  قادة  علنا  اأطلقها  التي  التحذيرات  اجلد 
الت�صالت  بثبات  يوا�صل  وهو  ال�صرائيلي،  المن 
لغر�ص  امليدانية  واجلولت  ال�صوري  احلكم  مع 
ي�صتخدم  دم�صق،  قرب  ع�صكري،  مطار  ايجاد 
للحر�ص  القتالية  الطائرات  ل�صراب  قاعدة 
الت�صالت  تتقدم  وبالتوازي  اليراين.  الثوري 
احل�صول  لغر�ص  اي�صا  وال�صوريني  اليرانيني  بني 
ميناء  يف  ذاتي  بحكم  ع�صكري  ايراين  م�صاف  على 
على  ع�صكرية  ايرانية  فرقة  واقامة  طرطو�ص 

الرا�صي ال�صورية.
لاليرانيني،  جهتها  من  ا�صرائيل  اأو�صحت  لقد 
ت�صمح  لن  بانها  �صواء  حد  على  وللرو�ص  لل�صوريني 
طائرات  هبوط  و�صمنا  �صوريا،  يف  ايراين  بتواجد 
قتالية اأو اقامة م�صاف ايراين يف ميناء طرطو�ص.

احلالية  الزمة  يف  ال�صرائيلية  ال�صيا�صة  تعتقد 
تغيري  لحداث  دبلوما�صي  �صبيل  اأي  يوجد  ل  بانه 
فان  وعليه  اليراين،  القليمي  ال�صلوك  يف  هام 
ت�صديد  خالل  من  هو  ملعاجلته  الوحيد  ال�صبيل 
العقوبات، اأي العقاب، او من خالل ما ي�صمى “ازمة 
�صوريا  يف  ايران،  على  ع�صكري  تهديد  اأي  اخرى”، 
او يف كل �صاحة اخرى يف املنطقة. والجواء التي 
ت�صاهم  النووي  التفاق  �صد  ترامب  ادارة  تخلقها 

بريح ا�صناد لعا�صفة الع�صار التي تقرتب من هنا.
بعد  الفور  على  �صت�صتاأنف  التدهور  ملنع  اجلهود  ان 
ا�صرائيل  اىل  �صي�صل  ايام  ت�صعة  فبعد  العياد. 
لقاء  لعقد  �صويغو،  �صريجيه  الرو�صي،  الدفاع  وزير 
جهاز  قيادة  ومع  ليربمان  افيغدور  الدفاع  وزير  مع 
المن. ويف الغداة �صي�صافر وزير الدفاع اىل لقاء يف 
الوليات املتحدة مع وزير الدفاع المريكي اجلرنال 
�صيكون  اللقاءات  هذه  كل  مركز  ويف  مات�ص.  جيمز 
ام  القليمي  امل�صتوى  على  �صواء  اليراين،  املو�صوع 
على امل�صتوى العاملي، بينما يف اخللفية يلمح الرئي�ص 
ترامب بتغيري حمتمل يف �صيا�صة الوليات املتحدة 

جتاه التفاق النووي مع طهران.
يف ا�صتماع يف الكونغر�ص جرى ال�صبوع املا�صي اأعلن 
�صيا�صة  يف  تغيري  كل  يعار�ص  بانه  مات�ص  اجلرنال 
وا�صنطن  يف  لقائهما  ويف  ايران.  على  العقوبات 
ا�صرائيل  يف  الو�صع  تقومي  عليه  ليربمان  �صيعر�ص 
حلقات  اىل  وي�صري  ترامب  موقف  يعزز  والذي 
ال�صعف الثالثة يف التفاق النووي. الوىل – بعد 
اآلية  اأي  لن تكون  نهاية التفاق،  �صنوات، مع  ع�صر 
الثانية  اليراين؛  النووي  ال�صباق  ل�صتئناف  جلم 
البحث  مبوا�صلة  ليران  ي�صمح  احلايل  – التفاق 
ميكنها  فانها  وعليه  النووي،  لل�صالح  والتطوير 
ع�صرات  ب�صع  اىل  الدخول  من  املراقبني  متنع  اأن 
املن�صاآت الع�صكرية التي ل تظهر يف التفاق كمواقع 
يتوجب املراقبة عليها؛ واحللقة الثالثة – لي�ص يف 

التفاق اأي جلم دويل ملجال تطوير ال�صواريخ.
ا�صرائيل  تتمكن  اأن  م�صكوك  التعليالت،  هذه  رغم 
املجال  يف  المريكي  المن  جهاز  موقف  تغيري  من 
دعم  جتنيد  يف  لها  متوقع  اأكرب  جناح  النووي. 

التاآمري  التو�صع  �صد  احلرب  لت�صعيد  البنتاغون 
غزة  وحتى  اليمن  من  الو�صط،  ال�صرق  يف  ليران 
اأم�ص  قدمته  احلرب  هذه  عن  وتلميح  ولبنان. 
“التاميز" اللندنية، التي افادت باخلطة المريكية 
ايران  �صد  حربها  من  كجزء  اهلل  حزب  ل�صرب 
ال�صراع  يف  جيدا  احلرب  هذه  وتندرج  وفروعها. 
ال�صري املن�صوب ل�صرائيل �صد التو�صع اليراين يف 

املنطقة و�صد تهريب ال�صالح.
وزير  نفوذ  مدى  فان  المريكي،  نظريه  بخالف 
ايران  جتاه  ال�صيا�صة  و�صع  على  الرو�صي  الدفاع 
هو  �صويغو  الطالق.  على  قائما  كان  اذا  هام�صي، 
رجل تنفيذي – ما اتفق عليه يف اللقاء بني بوتني 
مع  �صويغو  �صيجمله  ون�صف،  �صهر  قبل  ونتنياهو 
ال�صرائيليني وينفذه. ولكن يف ما يتعلق با�صتئناف 
تاأثري  اأي  ل�صرائيل  يكون  لن  ايران  على  العقوبات 

م�صرتك مع الرو�ص.
القواعد  اقامة  منع  الرو�ص  من  ا�صرائيل  �صتطلب 
امل�صنع  ن�صاط  ا�صتئناف  ومنع  �صوريا  يف  اليرانية 

لنتاج ال�صواريخ يف �صوريا، والذي ت�صرر يف ق�صف 
ا�صرائيل  �صتطلب  كما  ا�صابيع.  ب�صعة  قبل  جمهول 
من الرو�ص بان يف كل ت�صوية دائمة يف �صوريا تعود 
ه�صبة اجلولن اىل اتفاقات وقف النار يف  1974، 
والتي تلزم بالتجريد الكامل لقاطع بعر�ص 5 كيلو 
يف  القوات  حجم  وتخفيف  احلدود  خط  عن  مرت 
عمق �صوريا. بل ان ا�صرائيل �صتطلب ان يكون طريق 
درعا – دم�صق اخلط الذي ل يتجاوزه اأي ايراين يف 

اجتاه الغرب.
�صحيح اأن الرو�ص مل يعار�صوا حتى اليوم الطلبات 
ال�صرائيلية يف كل هذه امل�صائل املتعلقة بالنت�صار 
اليراين يف �صوريا ولكن يتبني ل�صرائيل يف ال�صهر 
بني  اجلوهرية  اخلالفات  من  قليل  غري  الخرية 
الذي  المر  الرو�صية  وامل�صالح  اليراين  امل�صالح 
من �صاأنه ان يلعب يف �صاحلها. ف�صال عن ذلك يحتاج 
الرو�ص ل�صرائيل يف عدة جمالت، اأولها هو املجال 
مرتني  اأعلنوا  الرو�ص  اأن  و�صحيح  ال�صتخباري. 
انهم  ال  رو�صيا،  يف  النت�صار  عن  املا�صية  ال�صنة  يف 
داع�ص  قوات  �صد  يومي  قتال  خو�ص  يوا�صلون 
وجبهة الن�صرة التي تطاردهم وتلحق بهم خ�صائر 
يف الرواح واملمتلكات. يف مثل هذا الو�صع ل يحتاج 
الرو�ص اىل جبهة اخرى على الرا�صي ال�صورية بني 
ا�صرائيل، ايران وحزب اهلل، مما يجعل من ال�صعب 

عليهم حتقيق �صيا�صة امل�صاحلة.
اأي�صا ما يعترب كالدعم  ويف هوام�ص الطريق يوجد 
ان  بد  ل  امل�صتقلة.  الكردية  للدولة  ال�صرائيلي 
للرو�ص ما يقولونه ل�صرائيل يف هذا املو�صوع اي�صا 
اأكرث  ال�صتعرا�ص  حدة  تخفيف  منها  يطلبوا  وان 
الدبلوما�صية  اخلطوة  حتقق  مل  اذا  اما  فاأكرث. 
مع  مواجهة  نحو  ن�صري  فاننا  ثمارها،  ال�صرائيلية 

اليرانيني.
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اخلوبة ـ ال�صعودية ـ )اأ ف ب( – تتناثر اأقنعة غاز 
خلفها جنود �صعوديون و�صط حطام �صدئ يف نقطة 
قذيفة،  دمرتها  اليمن  مع  احلدود  على  ع�صكرية 
احلرب  من  عامني  من  اأكرث  على  جليا  �صاهدا  لتكون 

�صد املتمردين احلوثيني.
قرية  وهي  اخلوبة  يف  الواقعة  النقطة  وتعد 
عدة  بني  واحدة  جرداء،  بجبال  حماطة  مهجورة 
املتمردون  ا�صتهدفها  التي  احلدود  حلر�ص  قواعد 
منذ بداأ التحالف الدويل بقيادة ال�صعودية تدخله 

الع�صكري يف اليمن عام 2015.
والهجمات  اخلاطفة  التوغل  عمليات  اأن  ورغم 
من  املدعومون  املتمردون  �صنها  التي  ال�صاروخية 
حدودها  على  ال�صعودية  �صيطرة  تقو�ص  مل  ايران 
انعكا�صات  على  ال�صوء  �صلطت  اأنها  اإل  ال�صا�صعة، 
احلدود،  من  ال�صعودي  اجلانب  يف  اليمن  يف  النزاع 

حيث باتت عدة قرى على غرار اخلوبة، مهددة.
حممد  العقيد  احلدود  حر�ص  يف  العن�صر  وقال 
نادرة يف  بر�ص خالل جولة  فران�ص  لوكالة  احلميد 
“متكن رجال حر�ص احلدود جنبا  املدمرة  القاعدة 
ال�صيطرة  فر�ص  من  امل�صلحة  القوات  مع  جنب  اإىل 

الكاملة وتاأمني حماية مواطنينا”.
وتظهر يف املوقع اآثار مواجهة جرت من مكان قريب. 
فيما  ال�صظايا  عليها  تبدو  املحرتقة  فاجلدران 
الر�صا�ص  بها  ت�صبب  بثقوب  املعدين  ال�صقف  امتالأ 
والقذائف بينما تتجول قطة خلف تلة من الأثاث 

املحطم.
واأو�صح احلميد اأن اأقنعة الغاز مت �صراوؤها خوفا من 

وقوع هجوم كيميائي حمتمل.
احلدود  على  مبا�صرة  الواقعة  القاعدة  وو�صف 
اأنها  حيث  املواجهة  احلربة” يف  “راأ�ص  ت�صكل  باأنها 
مك�صوفة متاما ملواقع احلوثيني اجلبلية على اجلهة 
الناحية  من  اأف�صلية  املتمردين  يعطي  ما  الأخرى، 

ال�صرتاتيجية.
املنطقة  جغرافية  تبدو  الذين  املتمردون  و�صن 
عرب  هجمات  عدة  اليهم،  بالن�صبة  ماألوفة  الوعرة 
نفذها  التي  اجلوية  ال�صربات  على  للرد  احلدود 

اجلي�ص ال�صعودي �صد معاقلهم يف اليمن.
كاذبون” – كاذبون  – “كاذبون 

العام  اليمن  يف  الع�صكري  التدخل  ال�صعودية  قادت 
2015 لدعم حكومة الرئي�ص عبد ربه من�صور هادي 

بعدما اأجربه املتمردون احلوثيون على الفرار.
لكن بعد عامني، يبدو اأن اململكة وجدت نف�صها غارقة 

يف م�صتنقع ي�صعب اخلروج منه.

وبينما كانت تاأمل بتحقيق ن�صر �صريع �صد ما ترى 
اأنها  اإل  اخللفية،  �صاحتها  يف  ايرانيا  تو�صعا  اأنه 
عجزت حتى الآن عن اإزاحة احلوثيني من العا�صمة 

�صنعاء.
عرب  توغل  عمليات  اإىل  كذلك  مرارا  وتعر�صت 
احلدود نفذها املتمردون، ما زاد املخاوف من امتداد 

النزاع.
ل�صيا�صات  وا�صنطن  معهد  من  بوغارت  لوري  وقالت 
منع  “كان  بر�ص  فران�ص  لوكالة  الأدنى،  ال�صرق 

عمليات التوغل اليمنية اأمرا يف غاية ال�صعوبة”.
حماية  فقط  يحاولون  ل  “ال�صعوديني  اأن  واأكدت 
املدنيني )…( والبنية التحتية من ع�صرات الآلف 
يتم  التي  البال�صتية  وال�صواريخ  القذائف  من 
م�صاألة  “هناك  اأن  م�صيفة  احلدود،”  عرب  اإطالقها 
�صالمة  تاأمني  مبحاولة  تتمثل  اأو�صع  ا�صرتاتيجية 

ارا�صي اململكة الأ�صا�صية اي�صا”.
الدعائية  الت�صجيالت  من  عددا  املتمردون  ون�صر 
امل�صورة التي قالوا اإنها تك�صف عمليات التوغل التي 
داخل  واحداها  ال�صعودية،  الأرا�صي  يف  نفذوها 
اخلوبة التي تظهر حر�ص احلدود يرتاجعون ب�صكل 

�صريع.

وقال احلميد “احلوثيون كاذبون كاذبون كاذبون،” 
كانوا  ال�صعودي  اجلانب  من  ال�صحايا  اأن  على  م�صرا 

قلة قليلة ول قتلى بينهم.
القتلى  حل�صيلة  ر�صميا  عددا  ال�صعودية  ت�صدر  ول 
الر�صمي  الإعالم  اأن  اإل  جنودها  �صفوف  يف  الكاملة 

كثريا ما ين�صر نعوات جلنود “ا�صت�صهدوا”.
وت�صري اح�صائيات غري ر�صمية اإىل اأن الهجمات عرب 
 140 مبقتل  ت�صببت  املتمردون  نفذها  التي  احلدود 
اآذار/ منذ  ال�صعودية  يف  الأقل  على  ومدنيا  جنديا 

مار�ص 2015.
على  الوا�صع  ال�صعودي  الع�صكري  للوجود  ونظرا 
على  �صيكون  املتفوقة،  اجلوية  وقوته  احلدود 
قد  اأرا�ص  على  للمحافظة  الكثري  بذل  احلوثيني 

ي�صتولون عليها.
ولكن اخلرباء ي�صريون اإىل اأن عمليات التوغل التي 

يقومون بها ت�صكل ن�صرا دعائيا بالن�صية اإليهم.
املجل�ص  يف  اليمني  بال�صاأن  اخلبري  بارون،  اآدم  وقال 
النجاح  “تعريف  اإن  اخلارجية  للعالقات  الوروبي 
الع�صكري بالن�صبة للحوثيني الذين ل ميلكون موارد 
ي�صعه  الذي  ذاك  عن  كبري  ب�صكل  خمتلف  كافية 

ال�صعوديون”.

واأ�صاف “حتى لو واجهتهم ح�صيلة مرتفعة للقتلى، 
كطريقة  ال�صعودية  الأرا�صي  احلوثيون  يخرتق 
ليقولوا لأن�صارهم: +انظروا، نحن نهزم عدوا قويا 

نحن نحتل اأرا�صيهم+”.
احلرب؟” – – “اأين 

تاأثر املواطنون ال�صعوديون العاديون كذلك بالقتال 
اذ مت اجالء اآلف ال�صكان من البلدات احلدودية يف 

جنوب غرب البالد لإقامة منطقة عازلة.
وجنران،  جيزان  مثل  احلدودية  املحافظات  ويف 
املدار�ص  على  وال�صواريخ  القذائف  اآلف  �صقطت 

وامل�صاجد واملنازل.
اأن احلياة ل تزال  لكن حر�ص احلدود ي�صرون على 

مت�صي ب�صكل طبيعي.
يف  املواقع  تلك  اأمام  مروره  اثناء  احلميد  وقال 
طبيعي،  البلدية  “مبنى  اإن  اخلوبة  اإىل  طريقه 

امل�صت�صفى طبيعي، واملدر�صة طبيعية”.
ولكنك  احلرب  مكان  من  قريبا  الآن  “اأنت  واأ�صاف 
احلدود  بتح�صني  قمنا  احلرب؟+  +اأين  تت�صاءل 

بنجاح”.
مدينة  اأنه  بدا  ما  املوكب  دخل  املنعطف،  وعلى 

اأ�صباح.
املناطق  يف  يعي�صون  الذين  ال�صكان  اآلف  نقل  ومت 
احلدودية اإىل مواقع اأكرث اأمنا فيما خلفت قذائف 

الهاون حفرا كبرية يف الأر�ص.
“احلوثيون  احلميد  قال  للمتمردين،  و�صفه  ويف 
ملاذا  ا�صتهدفونا.  القوة،  متلكون  كنتم  اإن  �صرطان. 

تقتلون املدنيني والن�صاء والأطفال؟”.
اتهامات  مرارا  واجهت  نف�صها  ال�صعودية  ولكن 

با�صتهداف املدنيني يف اليمن.
التحالف  املتحدة  الأمم  اأدرجت  املا�صي،  والأ�صبوع 
الذي تقوده الريا�ص على لئحة الدول التي ترتكب 

جرائم بحق الأطفال يف اليمن.
ولكن بالن�صبة حلر�ص احلدود، اخلطر من اليمن هو 

خطر وجودي.
انخف�ص  امل�صفحة،  عربته  من  خروجه  ولدى 
احلميد قليال خوفا من القنا�صة احلوثيني واملقاتلني 
املكان  وا�صفا  املحيطة،  التالل  يف  املتواجدين 
“كما ترون، نحن  اأ�صاف  اأنه  اإل  القتل”.  بـ”منطقة 

ن�صيطر ب�صكل كامل هنا”.

اإدارة  األغت   – ب(  ف  )اأ   – وا�صنطن 
القناعات  با�صم  ترامب  دونالد  الرئي�ص 
يف  بندا  اجلمعة  والخالقية  الدينية 
الرئي�ص  اقره  ال�صحية  الرعاية  قانون 
العمل  ارباب  يلزم  اوباما،  باراك  ال�صابق 
التغطية  يف  احلمل  منع  بكلفة  بالتكفل 
ا�صتياء  اثار  ما  ملوظفيهم،  الطبية 

منظمات و�صخ�صيات �صيا�صية.
وبدل من اقت�صار رعاية منع احلمل على 
كل  ت�صمل  الآن  باتت  دينية،  موؤ�ص�صات 

ال�صركات التجارية.
البي�ص  البيت  با�صم  الناطقة  وقالت 
ان  لل�صحافيني  �صاندرز  هاكابي  �صاره 
ممار�صة  حرية  ان  يرى  “الرئي�ص 
العقيدة حق ا�صا�صي يف هذا البلد والمر 

يتعلق بذلك اليوم”.
تك�صا�ص  عن  اجلمهوري  ال�صناتور  ورحب 
المريكية.  الدارة  بقرار  كروز  تيد 
وقال ان “الدارة و�صعت اليوم حدا لبند 

ينتهك احلرية الدينية”.
املعار�صة  ا�صتياء  القرار  واثار 
عن  الدفاع  ومنظمات  الدميوقراطية 
حقوق املراأة والتخطيط ال�صري واطباء 
عاديني.  ومواطنني  الن�صائية  المرا�ص 
الق�صية  بهذه  املرتبط  الو�صم  وكان 
الكرث انت�صارا على موقع تويرت للر�صائل 

الق�صرية اجلمعة.

الن�صاء” – �صد  – “حتيز 
عن  للدفاع  المريكية  املنظمة  قالت 
بنفوذ  تتمتع  التي  املدنية  احلقوق 
“�صنطلق  تويرت  على  ح�صابها  على  كبري 
لتعطيل”  ترامب  اإدارة  �صد  مالحقات 

هذا الجراء.
“بالند  ال�صري  التخطيط  منظمة  اما 
“ل  تغريدة  يف  قالت  فقد  برينتهود” 
تخطئوا. ا�صتهداف ح�صول 64،5 مليون 
�صيدة على منع احلمل يك�صف عن ازدراء 

اإدارة ترامب ب�صحة املراأة وحياتها”.
رئي�ص  براون  هايوود  اكد  جهته،  من 
التوليد  لطباء  المريكي  “املوؤمتر 
“اكرب  انها  تقول  التي  الهيئة  والن�صاء” 
�صعر  انه  امريكا”،  يف  مهنية  منظمة 

كبرية”. اأمل  “بخيبة 
طبية  حاجة  احلمل  “منع  ان  وقال 
من  عاما  ثالثني  حلواىل  للن�صاء 
الن�صاء  �صحة  يح�صن  انه  حياتهن. 
ب�صكل  وحميطهن  والعائالت  والطفال 
المهات  وفيات  معدل  ويخف�ص  كبري، 
للن�صاء  القت�صادي  ال�صتقرار  ويعزز 

وعائالتهن”.
احل�صول  “تقلي�ص  ان  بيان  يف  وا�صاف 
بتقوي�ص  يهدد  احلمل  منع  و�صائل  على 
بلدنا  الذي اجنز من قبل  الهائل  التقدم 
معدلت  خلف�ص  الخرية  ال�صنوات  يف 

احلمل غري املرغوب فيه”.
ال�صابق  املر�صح  �صاندرز  بريين  ودان 
للحزب  التمهيدية  لالنتخابات 
الدميوقراطي للرئا�صة يف 2016 القرار 
�صد  حتيز  من  اأقل  “لي�ص  بانه  وو�صفه 

الن�صاء”.
الدين” – ممار�صة  على  – “تاأثري 

قالت وزارة ال�صحة المريكية يف مذكرة 
ال�صتثناءات  “يو�صع  اجلديد  المر  ان 
لبع�ص  الخالقية  القناعات  حلماية 
عليهم  تفر�ص  الذين  والفراد  الكيانات 
احلمل”  منع  م�صاألة  ال�صحية  التغطية 

مبوجب “اوباماكري”.
جيف  المريكي  العدل  وزير  و�صرح 
ان  اجلمعة  ن�صرت  مذكرة  يف  �صي�صنز 
يطلب  اوباما  اقره  الذي  ال�صابق  الن�ص 
ملنع  تغطية  “تاأمني  العمل  اأرباب  من 
الدينية”،  ملعتقداتهم  خالفا  احلمل 
مو�صحا انه كان يوؤثر اىل حد كبري على 

لديانتهم”. “ممار�صتهم 
على  اجلديدة  القواعد  توؤثر  ان  وميكن 
املتحدة  الوليات  يف  الن�صاء  ماليني 
كاملة  تغطية  على  يح�صلن  اللواتي 
ال�صركات  قبل  من  احلمل  منع  لو�صائل 
التاأمني  قانون  مبوجب  فيها  يعملن  التي 
الرئي�ص  عهد  يف  �صدر  الذي  ال�صحي 

ال�صابق ووعد ترامب بالغائه.

وي�صكل العدد الذي �صيتاأثر بهذا الجراء 
حمور معركة ارقام كبرية.

الذين  العمل  ارباب  عدد  اىل  فا�صتنادا 
اوباما،  اجراء  يف  طعن  بطلبات  تقدموا 
يوؤثر  لن  القرار  اأن  ترامب  ادارة  توؤكد 

�صوى على حواىل 120 الف امراأة.
انه  عام  قبل  افادت  ر�صمية  درا�صة  لكن 
بف�صل “اوباماكري” ت�صتفيد 55،6 مليون 

امراأة من ترتيبات جمانية ملنع احلمل.
– القانوين  – ال�صا�ص 

ارباب  على  يفر�ص  الذي  البند  واجه 
التغطية  يف  احلمل  منع  ادراج  العمل 
جمموعات  احتجاجات  ال�صحية 

حمافظة منذ �صدور القانون يف 2010.
ح�صمت  طويلة،  ق�صائية  معركة  وبعد 

�صركتني  مل�صلحة  الق�صية  العليا  املحكمة 
الدينية  قناعاتهما  با�صم  ترف�صان  كانتا 
المتثال لقانون “اوباماكري” حول بع�ص 

و�صائل منع احلمل.
مر�صوما  ايار/مايو  يف  وقع  ترامب  وكان 
حول احلرية الدينية يطلب خ�صو�صا من 
العرتا�ص  العتبار  يف  تاأخذ  ان  ادارته 
على اأ�صا�ص املعتقد اأو ال�صمري على التكفل 

مبنع احلمل.
واعتمدت الناطقة با�صم البيت البي�ص 
التعديل  عن  للدفاع  املحكمة  قرار  على 
هذا  اقرت  العليا  “املحكمة  اإن  بقولها 
يوؤمن  رجل  والرئي�ص  ومررا،  القرار 

بالد�صتور”.

– ال�صيئ  اأ(  – )د ب  – برلني  اإيلينا ميتز  من: 
يف  اآخذ  الرمل  اأن  هو  عقل  ي�صدقه  ل  الذي 
اأو على الأقل ذلك النوع من   . النفاد يف العامل 

الرمال الذي حتتاجه ال�صناعات.
للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  ذكره  ما  وبح�صب 
با�صم  املعروف  واحل�صى،  الرمل  فاإن  )يونيب( 
اأكرب  بكميات  ي�صتخدم  املالط،  مواد  اأو  الركام 
الأر�ص  وجه  على  اأخرى  خام  مادة  اأي  من 
اإن ا�صتخدامه  با�صتثناء املياه. ويقول الربنامج 

يتجاوز كثريا معدلت التجديد الطبيعية.
معهد  مدير  اميي�ص،  كري�صتيان  كاي  ويقول 
للمواد  هيلمهولتز  مبركز  ال�صاحلية  البحوث 
قرب  جي(  زد  )ات�ص  ال�صاحلية  والبحوث 
هامبورج باأملانيا، اإن : “الطلب العاملي على الرمل 
14 مليار طن �صنويا،  – حيث يقدر بنحو  هائل 

وي�صتخدم اأكرث من ن�صفه يف قارة اآ�صيا”.
ل  الذي   ، الرمل  اإن  )يونيب(  برنامج  واأو�صح 
غنى عنه يف اأ�صياء متنوعة مثل الزجاج والورق 
وم�صتح�صرات  واملنظفات  الأ�صنان  ومعجون 
 ، الطريان  وعلم  والإلكرتونيات  التجميل 
وا�صت�صالح  البناء  يف  الأمر  غالب  يف  ي�صتخدم 
الأرا�صي. وت�صنع اخلر�صانة من الأ�صمنت واملاء 

والرمل واحل�صى.
اململكة  مثل  ال�صحراوية  البلدان  وحتى 
العربية  والإمارات  ال�صعودية  العربية 
من  البحرية  – الرمال  الرمل  ت�صتورد  املتحدة 
ناطحات  لبناء   – املثال  �صبيل  على  اأ�صرتاليا، 
اإل�صرن،  هارالد  ويقول   . بالدهم.  يف  ال�صحاب 
الأملاين  الحتادي  باملعهد  اجليولوجيا  عامل 
اآر(  جي  بي   ( الطبيعية  واملوارد  الأر�ص  لعلوم 
الرمال  حبيبات  وتوزيع  املعدين  الرتكيب  اإن 

ال�صحراوية غري منا�صب للبناء.
وي�صيف برنامج )يونيب( اإنه ل ميكن ا�صتخدام 
معظم الرمال ال�صحراوية يف ت�صنيع اخلر�صانة 
الذي  التاآكل  اأن  حيث  الأرا�صي،  ا�صت�صالح  اأو 
ت�صببه الرياح ي�صكل حبات م�صتديرة من الرمال 

ل متتزج ب�صكل جيد.
جزيرة   300 من  جمموعة  دبي  اأن�صاأت  عندما 
ا�صتخدمت  للعامل،  خريطة  متثل  ا�صطناعية 
الأ�صرتالية.  الرمال  من  طن  مليون   450
الرمل  فاإن   ، جي(  زد  )ات�ص  مركز  يو�صح  وكما 
ال�صحراوي يتطاير بفعل الرياح ب�صرعة كبرية 

للغاية.
جميع  اجتاحت  التي  البناء  طفرة  ترتك  ومل 

اأنحاء املعمورة ، ول �صيما يف ال�صني، اأملانيا تقف 
موقف املتفرج . ووفقا لالإح�صاءات احلكومية، 
فاإن اأكرث من 270 األف م�صكن يف اأملانيا اإما بنيت 
وهو   –  2016 عام  يف  بناوؤها  اأعيد  اأو  حديثا 
ل�صناعة  الأملاين  الحتاد  ويتوقع  قيا�صي.  رقم 
300 األف  البناء اأن ي�صل العدد هذا العام اإىل 

م�صكن.
ويقول معهد )بي جي اآر( اإن الرمل واحل�صى هما 
البالد من حيث حجم  اأكرب جمموعة موارد يف 
مليون   239 نحو  ا�صتخدام  ويتم  ال�صتخراج. 

طن من الركام �صنويا يف البناء يف اأملانيا.
ومت اإلقاء ال�صوء على التعط�ص ال�صديد للرمال 
بعنوان  وثائقي  فيلم  العامل يف  اأنحاء  يف جميع 
الفرن�صي  للمخرج   2013 الرمال” عام  “حرب 
ديني�ص ديلي�صرتاك، الذي حذر من اأن التعدين 
ال�صواطئ  يجعل  اأن  ميكن  للرمال  القانوين  غري 
احلادي  القرن  بنهاية  املا�صي  من  �صربا 

والع�صرين.
وكان الفيلم م�صدر اإلهام لتقرير برنامج يونيب 
،والذي   2014 اآذار/مار�ص  يف  البيئي  للتحذير 
حمل عنوان “الرمال اأكرث ندرة مما ميكن للمرء 

اأن يتخيله”.

واأو�صحت موؤ�ص�صة “اأواز" ومقرها مومباي ، وهى 
البيئة،  ب�صوؤون  معنية  حكومية  غري  منظمة 
فى  قانوين  غري  ب�صكل  تعدينها  يتم  الرمال  اأن 
الكربى  املدن  ويف  الهندية  ماهارا�صرتا  ولية 
عن  بحياتهم  الأطفال  ويخاطر  مومباي.  مثل 
اأيديهم  با�صتخدام  الرمال  يف  الغو�ص  طريق 

العارية ودلئهم .
وحذرت �صمرية عبد العلي رئي�صة املوؤ�ص�صة،على 
على  الرمال  تعدين  تاأثري  من  �صنوات  مدى 
البيئة : تدمري النظم البيئية البحرية، وتاآكل 
الأرا�صي وما يرتتب على ذلك من اأ�صرار للج�صور 
وغريها من البنى التحتية، وت�صكيل خطر على 

اإمدادات املياه وحماية الفي�صانات.
موؤمتر  يف  حديثها  خالل  العلي  عبد  واأو�صحت 
تيدك�ص العام املا�صي يف معهد الهند�صة يف �صانت 
رمال  “البناء يتطلب   : اأن  كزافييه يف مومباي 
ل  “لكننا  واأ�صافت  ذلك”.  نعلم  جميعا  ونحن   ،
نتوقف عن التفكري يف م�صدر تلك الرمال، وكيف 

يتم ا�صتخراجها ومدى تاأثريها على النا�ص .
ويقول اإل�صرن ، عامل اجليولوجيا يف معهد ) بي 
جي اآر(، اإن اأوروبا حمظوظة لعدم وجود نق�ص 
تقديرات  توجد  “ل  اأنه  م�صيفا  الرمال،  يف 

اأملانيا[  ]يف  املتاحة  الرمال  لكمية  خطرية 
اإىل هانوفر كان مغطى  لأن كل �صيء من برلني 
بالرمال التي �صكلتها اأنهار اجلليد خالل الع�صور 

اجلليدية.
الك�صط  من  ال�صنني  من  الآلف  ع�صرات  ومرت 
التي  ال�صخور،  و�صحق  اجلليد  تاآكل  طريق  عن 
يف  املتدفقة  املياه  مثل  قوى  طريق  عن  ت�صكلت 
الأنهار والبحار، ويف نهاية املطاف اأ�صبحت رمال 

.
�صمال  يف  الرمال  �صمك  “اإن  اإل�صرن:  واأ�صاف 
بع�ص  يف  الأمتار  من  مئات  عدة  تتجاوز  اأملانيا 
مبا  ولكن  لال�صتخدام،  قابلة  الأماكن…وكلها 
اأن الرمال رخي�صة جدا، ل ي�صتخرجها اأحد من 
ال�صعر،  اإن  اإل�صرن  وي�صيف   . بالطبع  العمق  هذا 
الذي يرتاوح بني 2 و 3 يورو )40ر2 اإىل 60ر3 

دولر( للطن، ثابت ب�صكل عام.
التي  الرمال  من  املائة  يف   5 نحو  اأملانيا  وت�صدر 
الأملاين  لالحتاد  وفقا  وذلك   ، بتعدينها  تقوم 
للركام )مريو(. ويقول توما�ص مولر، وهو مدير 
 : اإن  اأملانيا  جنوب  يف  اإن�صاءات  ب�صركة  مبيعات 
الآن  :”حتى  قائال  وي�صيف  موجود”.  “الطلب 
بتنقية  اخلا�ص  للرمل  اأ�صا�صي  ب�صكل  مطلوب 
و�صناعة  ال�صحي  ال�صرف  مياه  ومعاجلة  املياه، 

امل�صبوكات”.
اإىل  الكوارتز  رمال  باإر�صال  �صركة مولر  وقامت 
بتنقية  اخلا�ص  الرمال  من  طن   2500 و  دبي 
على  الآبار،  مياه  لتنقية  الأردن  اإىل  املياه 
وجود  بنعمة  اأملانيا  حظيت  ورمبا  املثال.  �صبيل 
الكثري من الرمل ، ولكنه مثل العديد من املوارد 

الطبيعية، قابل للنفاد.
ويقول اميي�ص اإن: “امل�صكلة يف املوارد الطبيعية 

هي اأنها ت�صتغرق وقتا طويال لترتاكم.
منذ  فقط  �صنة  اآلف   10 مرت  “لقد  واأ�صاف 
الع�صر اجلليدى الأخري، ول زالت عملية تراكم 
غري  اليوم  ال�صواحل  على  الطبيعية  الرمال 
مكتملة”. وللم�صاعدة يف احلفاظ على الرمال، 
يعمل العلماء على اإعادة تدوير اأنقا�ص البناء. 
يف  البناء  مواد  خبري  �صتيفان،  ديتمار  ولكن 
رغم  متفائال  لي�ص  برلني،  يف  التقنية  اجلامعة 
يف  التطورات  :”اإن  يقول  اإذ   . ال�صريع  التقدم 
عدم  اإىل  م�صريا  ن�صبيا”،  بطيئة  املجال  هذا 

وجود حوافز مالية.
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ال���ق���ه���وة ف����ن����ج����ان  حت�����ري�����ك  ط�����ري�����ق  ع������ن  ب����ع����د  ع������ن  ال����ت����ل����ي����ف����زي����ون  ق������ن������وات  ت���غ���ي���ر  قريبا… 
باحث  ابتكر  اأ(-  ب  فران�صي�صكو-)د  �صان 
عن  بالتحكم  ت�صمح  جديدة  تقنية  بريطاين 
حتريك  طريق  عن  التليفزيون  اأجهزة  يف  بعد 

الأغرا�ص التي ن�صتخدمها يف حياتنا اليومية.
ا�صم  حتمل  التي  اجلديدة  التقنية  تتطلب  ول 
من  انرتنت  كامريا  اإىل  �صوى  بوينت”  “مات�ص 
اأجل ر�صد احلركات وبرنامج خا�ص يتم تنزيله 
على التليفزيون. وت�صمح هذه التقنية باختيار 
اأغرا�ص خمتلفة من حياتنا اليومية اأو اأجزاء 
اجل�صم املختلفة، وحتريكها من اأجل التحكم يف 

وظائف التليفزيون.
على  ال�صغط  يتم  الربنامج،  ت�صغيل  اأجل  ومن 
متثل  التليفزيون  �صا�صة  على  خا�صة  اأيقونة 
درجة  يف  التحكم  مثل  املختلفة  الوظائف 
ال�صطوع  درجة  اأو  القناة  تغيري  اأو  ال�صوت 
املطلوبة،  الوظيفة  اختيار  ومبجرد  وغريها. 
يريد  الذي  بالغر�ص  بالتلويح  امل�صتخدم  يقوم 
بحركة  الهواء  يف  للتحكم  كو�صيلة  ا�صتخدامه 
على  بالتعرف  الربنامج  يقوم  بحيث  دائرية، 

هذا الغر�ص باعتباره اأداء للتحكم عن بعد.
�صاينت�صت”  “نيو  الإلكرتوين  املوقع  واأفاد 
والتكنولوجيا  العلمية  الأبحاث  يف  املتخ�ص�ص 

الباحث  ابتكرها  التي  اجلديدة  التقنية  باأن 
لنك�صرت  جامعة  من  كالرك  كري�صتوفر 
احلركات،  عن  بب�صاطة  “تبحث  الربيطانية 
عن  التحكم  ميكنه  �صخ�ص  اأي  فاإن  وبالتايل 
من  لي�ص  اأنه  التليفزيون” م�صيفا  بعد يف جهاز 
ال�صروري اأن يظهر الغر�ص امل�صتخدم يف التحكم 

عن بعد ب�صكل كامل اأمام الكامريا.
اأجل احليلولة  اأنه من  الإلكرتوين  املوقع  وذكر 
اخلطاأ  طريق  عن  اأوامر  التليفزيون  تلقي  دون 
كري�صتوفر  الباحث  قام  امل�صتخدم،  بوا�صطة 
كو�صيلة  الدائرية  احلركة  باختيار  كالرك 
يتم  الذي  والغر�ص  التليفزيون  بني  للربط 
اأن  حيث  بعد،  عن  التحكم  يف  ا�صتخدامه 
عن  دائرية  بحركات  يقوم  ل  عادة  ال�صخ�ص 

طريق اخلطاأ.
اإن التقنية اجلديدة  ويقول كري�صتوفر كالرك 
يف  العاملني  اأن  موؤكدا  عديدة،  تطبيقات  لها 
جمال الطب اأبدوا اهتماما كبريا بهذه التقنية 
ما  كثريا  املثال  �صبيل  على  اجلراحني  اأن  حيث 
على  معينة  بيانات  ا�صتعرا�ص  اإىل  يحتاجون 
ال�صا�صات اأثناء اجلراحة، ولكنهم ل ي�صتطيعون 
على �صبيل املثال ترك املب�صع اأو الأداة الطبية 

مثل  فاإن  وبالتايل  ال�صا�صة،  اأزرار  على  لل�صغط 
بالغة  اأهمية  لها  تكون  �صوف  التقنية  هذه 

بالن�صبة لهم.
ويرى كالرك اإنه من املمكن تطويع هذه التقنية 

اجلديدة بحيث تنا�صب ا�صتخدامات اأي �صخ�ص 
الإلكرتونية  الأجهزة  يف  التحكم  اإىل  يحتاج 

دون اأن ي�صطر اإىل مل�صها.
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