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ت������وزع جم��ان��ا

ال�سيا�سية القوى  بني  الفرقة  بّث  جنيف:  اإىل  ه��ادي«  »قائمة 

احلرب ال�سعودية الباردة: تدمري منهجي لالقت�ساد
وال�����س��ال��ع ت��ع��ز  يف  ت��ق��دم  و  اجل���ن���وب  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ن��ي��ة  ال  اهلل«:  »اأن�������س���ار 

 »جنيف 2«: اختبار جلّدية ولد ال�شيخ
احلوثي: نظام اآل �شعود اأداة بيد اإ�شرائيل

ال���وط���ن اجل��ري��ح
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خمت�شر مفيد

مبعدل �شخ�ص كل يومني 
يعدم يف ال�شعودية

العفو  منظمة  ك�شفت 
تعدم  ال�شعودية  اأن  الدولية 
يومني، يف  واحدًا كل  �شخ�شًا 
وقت دعا فيه �شندوق النقد 
اإجراء  اإىل  اململكة  الدويل 
خلف�ض  جدية  ا�شالحات 

اأزمة  عجز املوازنة وذلك لكي تتمكن من جتاوز 
انخفا�ض اأ�شعار النفط.

�شرطة  ا�شيب هنديان و�شابط  يف غ�شون ذلك، 
�شرق  يف  دورية  على  نار  اطالق  يف  �شعودي 
الر�شمية  االنباء  وكالة  ونقلت  ال�شعودية. 
وزارة  با�شم  االمني  املتحدث  عن  ال�شعودية 
دوريات  اإحدى  اأداء  »اأثناء  قوله:  الداخلية 
اخلويلدية  حي  يف  املرورية  ملهماتها  املرور 
من  تعر�شت  )�شرق(،  القطيف  مبحافظة 
الإطالق  للحي  جماورة  زراعية  منطقة  داخل 
ادى  النار  اطالق  :«ان  وا�شافت  كثيف«.  نار 
واثنني  املرور،  دورية  قائد  م�شاعد  اإ�شابة  اىل 
اأحد  و�شيارة  الهندية،  اجلن�شية  من  املارة  من 
ان  مو�شحة  �شائقها«،  اإ�شابة  دون  املواطنني 

»احلال ال�شحية للم�شابني م�شتقرة حاليا«.
ال�شلطات  اأن  الدولية  العفو  منظمة  واأعلنت 
عدد  اأكرب  احلايل  العام  يف  نفذت  ال�شعودية 
م�شيفة   ،1995 عام  منذ  االإعدام  عمليات  من 
اأجانب.  كانوا  اأُعدموا  الذين  اأولئك  ن�شف  اأن 
واأو�شحت املنظمة، يف بيان، اأن ال�شعودية اأعدمت 
منذ بداية العام ما ال يقل عن 151 �شخ�شا، اأي 
باملجمل اأُعدم ما معدله �شخ�ض واحد كل يومني، 
يف  ال�شنوي  املعدل  من  كثريا  اأعلى  م�شتوى  وهو 
االأعوام االأخرية الذي نادرا ما جتاوز 90 حالة 
اإعدام. اأما يف عام 1995، فاأُعدم 192 �شخ�شا، 

بح�شب معلومات املنظمة.
وراأت املنظمة اأن جميع املوؤ�شرات تدل على »نية 
الريا�ض موا�شلة م�شل�شل االإعدامات الدموية«، 
خم�ض  اأكرث  �شمن  تاأتي  ال�شعودية  اأن  م�شيفة 

دول تنفيذا الأحكام االإعدام.
رئي�ض التحرير
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ال���������س����ح����راء ن�����������داء  اأوب���������ري���������ت  اإط�������������الق  ح�����ف�����ل  يف  ت�����ت�����األ�����ق  امل�����غ�����رب�����ي�����ة  ل�����ي�����ال  امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
اأطلت املطربة ليال املغربية م�شاء يوم االأحد بحفل �شخم يف مدينة اأكادير باملغرب 
17 فنانا مغربيا منهم الدوزي و ر�شيدة طالل  على م�شرح الهواء الطلق اإىل جانب 
اأدم رحيم و اأحلان كمال الرا�شي  الإطالق اأوبريت نداء ال�شحراء، و هي من كلمات 
حيث مت اأداوؤها باللهجة املغربية و االأمازيغية اإ�شافة للغات االإجنليزية و الفرن�شية 
�شهام  ت�شميم  من  بقفطان  تاألقت  ليال  البي�شاء«،  »اأورك�شرتا  بقيادة  االإ�شبانية  و 
الهبطي و اأ�شتطاعت اأن تلهب حما�ض اجلمهور من خالل اأغنيتي »هي املغرب بالدي« و 
»�شوت احل�شن«، و مت ت�شوير االأوبريت بعد نهاية احلفل حتت اإدارة املخرج من�شف 

مالزي على اأن يتم اإطالقها على القنوات املغربية خالل االأ�شابيع القليلة املقبلة.
من جهة اأخرى تتواجد ليال يف املغرب هذه الفرتة �شمن جولة اإعالمية، كما ت�شتعد 
لعقد جل�شات عمل مع خمرج برتغايل لت�شوير اأغنيتها العراقية اجلديدة »�شخبارك 

حبيبي« بني مدينتي مراك�ض و ال�شويرة.



ال�شاباك الإ�شرائيلي: منفذي الهجمات �شبان يعملون 
ب�شكل فردي بدون انتماء تنظيمي اأو �شوابق اأمنية

العام  االأمن  جهاز  ك�شف   
اأن  “ال�شاباك”،  االإ�شرائيلي 
منفذي  الفل�شطينيني  غالبية 
اإ�شرائيلية،  اأهداف  �شد  الهجمات 
خالل الفرتة املا�شية، عملوا ب�شكل 
فردي، وكانوا من فئة ال�شباب غري 
لتنظيمات  ينتمون  وال  املتزوجني، 
لديهم  توجد  وال  فل�شطينية، 

اأمنية”. “�شوابق 
تقرير  يف  “ال�شاباك”  وي�شري 
حتليلي، اأجراه على 60 من منفذي 
بداية  منذ  وقعت  التي  الهجمات 

يغلب  الفردية،  الهجمات  من  موجة  “تواجه  اإ�شرائيل  اإن  املا�شي،  اأول  اأكتوبر/ت�شرين  �شهر 
عليها طابع الطعن”.

غري  فهم  امل�شرتكة،  القوا�شم  من  عدد  لديهم  الهجمات  يف  امل�شاركون  التقرير:” ال�شبان  وقال 
موؤطرين �شيا�شيا، وال خطط لديهم للعمل، واإمنا يريدون االحتجاج”.

االقت�شادية  الوطنية،  امل�شتويات  على  بالتمييز  ال�شعور  هو  لعملهم  الدافع  واأ�شاف:” 
وال�شخ�شية، وبالن�شبة لبع�شهم فاإن تنفيذ الهجمات هو و�شيلة للهروب من الواقع املحبط”.

واعترب اأن املحرك للهجمات هو “التحري�ض عرب �شبكات التوا�شل االجتماعي، مبا يف ذلك يف 
و�شائل االعالم الفل�شطينية الر�شمية”.

واأ�شار “ال�شاباك” اإىل اأن %91 من منفذي الهجمات هم من الذكور.
وقال:” 7 فقط من منفذي العمليات هم اإناث”.

اأعمارهم ترتاوح ما  املنفذين  %82 من  واأن  املنفذين غري متزوجني،  %86 من  اأن  اإىل  واأ�شار 
بني 16-25 عاما.

وذكر اأن %72 من املهاجمني، هم من �شكان ال�شفة الغربية.
منطقة  من   34( الغربية  ال�شفة  وو�شط  جنوبي  �شكان  من  هم  املهاجمني  من  وقال:” 58% 
اخلليل ، 8 من رام اهلل ، 4 من منطقة بيت حلم( و%14 فقط من �شمايل ال�شفة الغربية ) 4 

من نابل�ض، 3 من جنني و4 من االأغوار وال�شمال(”.
الزرقاء و5%  الهوية  ال�شرقية، حملة  القد�ض  �شكان  املهاجمني هم من  واأ�شاف:” %23 من 

فقط من العرب االإ�شرائيليني”.
ولفت “ال�شاباك” اإىل اأن %38 من الهجمات نفذت يف القد�ض وداخل اخلط االخ�شر)اإ�شرائيل(، 

حيث مت تنفيذ %62 من هذه الهجمات يف القد�ض و%38 داخل اإ�شرائيل.
وبح�شب “ال�شاباك” فاإن 67 % من الهجمات كانت “عمليات طعن”، )39 طعن و17 حماولة 

طعن(.
نار، وهجوم  نار و4 ده�ض، و2 طعن واإطالق  18 عملية اطالق  وقال:” باقي الهجمات �شملت 

واحد با�شتخدام اأنبوبة غاز .
واأ�شاف:” %22 من الهجمات اأدت اإىل جروح طفيفة و%21 مل توؤِد اإىل اأي اإ�شابات و17% 
متو�شطة  بني  ما  كانت  اال�شابات  باقي  اأن  حني  يف  متو�شطة،  جروح  اإىل  اأدت  الهجمات  من 

وخطرية”.
ال�شبان  هوؤالء  ن�شاطات  فاإن  عام  ب�شكل  التقرير:”  ختام  يف  “ال�شاباك”  تقرير  وقال 

الفل�شطينيني لي�شت منظمة، واإمنا تاأخذ طابع العفوية وال�شعبية”.

 قال ويل هريد، ع�شو جلنة االأمن الداخلي مبجل�ض 
م�شوؤولية  من  التاأكد  بحال  اإنه  االأمريكي،  النواب 
“الدولة اال�شالمية” عن  تنظيم الدولة االإ�شالمية 
تفجري الطائرة الرو�شية ف�شيكون التنظيم قد اأقدم 
ولكنه  رو�شيا،  من  اأكرث  م�شر  ال�شتهداف  ذلك  على 
جنح برتويج الق�شية بني اأن�شاره بت�شوير نف�شه على 
مراجعة  �شرورة  اإىل  داعيا  االأ�شرار”  “يواجه  اأنه 

اإجراءات االأمن باملطارات وتطويرها.
حول  ان”  ان  الـ”�شي  مع  مقابلة  يف  هريد،  وقال 
اقتناعه مب�شوؤولية  الرو�شية ومدى  الطائرة  ق�شية 
الرو�شية:  الطائرة  تفجري  عن  اال�شالمية  الدولة 
ولكن  جدا،  �شعب  املائة  يف  مائة  بن�شبة  “االقتناع 
بالفعل.  امل�شوؤول  هو  اال�شالمية  الدولة  اأن  يبدو 
هناك حتقيقات جارية ولكن ال بد لنا من الت�شرف 
كبريا  حتوال  �شيكون  االأمر  هذا  االأ�شا�ض.  هذا  على 
اال�شالمية  اللدولة  ال�شابقة  بالتكتيكات  مقارنة 
واأ�شاليب عمله باملنطقة، ولذلك علينا الرتكيز اأكرث 

على حماربته يف �شوريا والعراق.”
تفجري  طريقة  عن  املطروحة  الرتجيحات  وحول 
نعرف  “ال  هريد:  قال  ذلك،  ثبوت  بحال  الطائرة، 
قد  اأحدهم  كان  اإذا  وما  ال�شيناريوهات  جميع 
زرع  اإىل  عمد  اأنه  اأو  الداخل  من  مب�شاعدة  ا�شتعان 
اأجهزة  باإدخالها عرب  قنبلة داخل حقيبة ثم جنح 
قبل  قانونا  النواب  جمل�ض  يف  و�شعنا  ولذلك  االأمن، 

اإجراءاته  مراجعة  باإعادة  مطار  كل  يطالب  اأ�شهر 
االأمنية.”

اإذا كان املق�شود  وعن الهدف من �شرب الطائرة وما 
اأن  “اأظن  هريد:  قال  مب�شر  اأم  برو�شيا  االإ�شرار  هو 
املخطط كان اإحلاق االأذى مب�شر اأكرث من رو�شيا، ولكن 
التنظيم قوي جدا على مواقع التوا�شل االجتماعي 
قتله  حول  احلديث  عن  النا�ض  نظر  �شرف  بحيث 
لالأبرياء وحّول النقا�ض اإىل زعم اأنه يحارب االأ�شرار 
اأنه قتل  من خالل ا�شتهداف الطائرة الرو�شية رغم 

االأبرياء.”
�شري  كعميل  �شنوات  ت�شع  اأم�شى  الذي  هريد،  ورد 
الدولة  ا�شتغالل  كيفية  حول  �شوؤال  على   ،CIA يف 
من  املزيد  جذب  اأجل  من  للق�شية  اال�شالمية 
“ال  قائال:  االأبرياء  بقتله  �شفوفه  يف  املتطوعني 
فالدولة  نظرنا،  وجهة  من  بالق�شية  التفكري  ميكن 
كنا  فعندما  متاما،  خمتلف  عامل  من  اال�شالمية 
نقاتل القاعدة يف اأفغان�شتان وباك�شتان كان التنظيم 
ورقية  ق�شا�شات  ن�شر  خالل  من  دعائيا  يحاربنا 
يرتكها على اأبواب منازل ال�شكان يف الليل، اأما اليوم، 
اإىل ع�شرات  الو�شول  فالدولة اال�شالمية قادر على 
التوا�شل  و�شائل  عرب  يوميا  االأ�شخا�ض  ماليني 

االجتماعي، وي�شجعهم على القتال ب�شفوفه.”
واعترب النائب االأمريكي اأن بالده مل ت�شل بعد اإىل 
اال�شالمية  الدولة  يطرحها  التي  التحديات  م�شتوى 

اأمنيا، ولكنه دعا مل�شاركة اأطراف اأخرى من املنطقة 
على  ح�شرا  تقع  ال  “امل�شوؤولية  قائال:  باحلل 
اأن نح�شل على م�شاعدة  االأمريكية، يجب  احلكومة 
باملنطقة،  ال�شنية  العربية  الدول  يف  �شركائنا  من 

وكذلك من الفعاليات املوجودة على االأر�ض وال اأظن 
باأف�شل  و�شوريا  العراق  اال�شتخبارية يف  اأن قدراتنا 
من  امل�شتفادة  الدرو�ض  نطبق  اأن  علينا  اأحوالها. 

احلرب باأفغان�شتان.”

ي�شن  ا�شبوع،  من  اقل  ويف  الثانية،  للمرة 
الربيطاين  اخلارجية  وزير  هاموند  فيليب 
هجوما �شر�شا على اململكة العربية ال�شعودية 
اتهامات  اليها  ويوجه  اليمن،  يف  وحربها 
يف  جرائم  وارتكاب  الدويل،  القانون  بخرق 
مبيعات  بوقف  مهددا  اليمنيني،  املدنيني  حق 

ا�شلحة بريطانية اىل حكومتها.
اخطر ما قاله هاموند يف مقابلة له يف برنامج 
الليلة  بثه  جرى  الذي  ال�شهري  “نيوزنايت” 
وننقل  �شي”،  بي  “بي  حمطة  على  املا�شية 
ا�شتهداف  ال�شعودية  نفي  “ان  حرفيا  ن�شه 
اىل  بحاجة  نحن  كاف..  غري  املدنيني 

حتقيقات جدية”.
من ال�شعب علينا ان نفهم ا�شباب هذا الهجوم 
من قبل بريطانيا التي تبيع ما قيمته ملياري 
عام  كل  ال�شعودية  اىل  اال�شلحة  من  دوالر 
ان  خا�شة  التوقيت،  هذا  مثل  ويف  تقريبا، 
الوزير هاموند عاد قبل ع�شرة ايام من زيارة 
�شعيد  على  بالنجاح  تكللت  الريا�ض،  اىل 
بني  واالمنية  الع�شكرية  العالقات  توثيق 
الربيطاين  املواطن  عن  واالفراج  اجلانبني، 
كارل اندري املتهم بت�شنيع م�شروبات كحولية 
 250 باجللد  حكما  يواجه  وكان  منزله،  يف 
وو�شل  عام،  ملدة  ال�شجن  على  عالوة  جلدة، 
بريطانيا،  يف  منزله  اىل  فعال  اندري  املتهم 
امر  وهذا  واحدة،  جلدة  ولو  يجلد  ومل 
العربية  فاململكة  مفاجئا،  وال  جديدا  لي�ض 
واالعدام  باجللد  االحكام  تطبق  ال�شعودية 
بقطع الراأ�ض على جميع املدانيني ال�شعوديني 
ودول العامل الثالث الفقرية فقط، ومل يجلد 

او يعدم مواطنا غربيا واحدا.
هناك عدة تف�شريات لهذا الهجوم الربيطاين، 
العربية  اململكة  على  م�شتويات  اعلى  وعلى 
تو�شك  التي  اليمن،  يف  وحربها  ال�شعودية، 

على اكمال �شهرها الثامن:
اي  حتقق  ومل  طالت  احلرب  هذه  ان  اوال: 
او  �شنعاء  ا�شتعادة  يف  �شواء  نتائجها  من 
“احلوثي  بالتحالف  �شاحقة  هزمية  احلاق 
ال�شاحلي”، فالرئي�ض اليمني عبد ربه من�شور 
بحاح  خالد  وزرائه  ورئي�ض  ونائبه  هادي 
الريا�ض  اىل  املوؤقتة  العا�شمة  عدن  غادرا 
ال�شابق  الرئي�ض  يتواجد  فيما  فيها،  زاال  وما 
يف  وظهر  �شنعاء،  يف  �شالح  اهلل  عبد  علي 
ال�شابق  وم�شت�شاره  وزرائه  لرئي�ض  عزاء 
امللك  عبد  حليفه  اما  االرياين،  الكرمي  عبد 

احلوثي، فما زال يف �شعدة.

ثانيا: ت�شاعدت االنتقادات من قبل منظمات 
ال�شعودية  العربية  للمملكة  االن�شان  حقوق 
ح�شارا  وفر�شها  اليمن،  يف  للمدنيني  وق�شفها 
بحريا وبريا وجويا خانقا، ادى اىل و�شع 25 
مليون ميني على حافة املجاعة، وو�شل االمر 
املطالبة  اىل  اخلريية  اوك�شفام  مبنظمة 
جرائم  ال�شعودية  ارتكاب  حول  بتحقيق 
حرب يف اليمن، وطالبت ومعها منظمة العفو 
واالمريكية  الربيطانية  احلكومتني  الدولية 
للريا�ض،  ا�شلحة  �شفقات  اي  بيع  بوقف 
وامريكية  بريطانية  ا�شلحة  ان  خا�شة 

ت�شتخدم يف هذا الق�شف.
ثالثا: ارتفاع اعداد القتلى اليمنيني املدنيني 
االمم  وتقدر  ال�شعودية،  الغارات  جراء  من 
اآالف  �شتة  بحوايل  االعداد  هذه  املتحدة 
ان  ر�شمية  غري  م�شادر  تقول  بينما  قتيل، 
الرقم احلقيقي يزيد عن ع�شرة اآالف، وهناك 
تقارير موثقة عن ق�شف معمل لتعبئة املياة، 
واخرى العرا�ض، ادى اىل قتل مئات املدنيني.
رابعا: ادت احلرب ال�شعودية على اليمن اىل 
تعزيز قدرات تنظيمات جهادية مت�شددة مثل 
“القاعدة” و”الدولة اال�شالمية”، فقد باتت 
هذه التنظيمات ت�شيطر على عدة حمافظات 
ولوحظ  ح�شرموت،  ومعظم  وابني  عدن  مثل 
تق�شف  مل  ال�شعودية  اجلوية  الغارات  ان 

مطلقا جتمعات هذه التنظيمات وقواعدها.
اخرى  غربية  ودول  بريطانيا  تتهم  خام�شا: 
“الدولة  بدعم  ال�شعودية  العربية  اململكة 
يف  اخرى  جهادية  وجماعات  اال�شالمية” 
�شورية مثل “احرار ال�شام” و”جي�ض الفتح”، 
اال�شالم”  و”جي�ض  الن�شرة”،  و”جبهة 
)زهران علو�ض(، و�شتطالبها ر�شميا يف اجتماع 

لهذه  الدعم  ا�شكال  بوقف  ال�شبت  يوم  فيينا 
التنظيمات باعتبارها “ارهابية”، وقد تكون 
من  جزء  هي  الربيطانية  االنتقادات  هذه 

حملة �شغط للو�شول اىل هذا الهدف.
انتقادات وزير اخلارجية الربيطاين هاموند 
عن  مبعزل  تاأتي  ان  ميكن  ال  لل�شعودية، 
تكون  وقد  االمريكية،  املتحدة  الواليات 
يعني  مما  معها،  باالتفاق  او  منها،  باإيعاز 
قوية  حتذير  ر�شالة  توجيه  منها  املراد  ان 
عن  التخلي  ب�شرورة  ال�شعودية  القيادة  اىل 
االزمة  اطراف  بني  املفاو�شات  ودعم  العناد، 

اليمنية للو�شول اىل حل �شيا�شي.
ال�شغوط  او  االنتقادات  هذه  ان  الوا�شح  من 
عادل  ال�شيد  فزيارة  ثمارها،  تعطي  بداأت 
توليه  منذ  االوىل  للمرة  م�شقط  اىل  اجلبري 
حلول  عن  البحث  اطار  يف  ياأتي  من�شبه، 
�شلطنة  فموقف  اليمنية،  لالزمة  �شيا�شية 
ورف�شها  اليمنية،  االزمة  يف  احليادي  عمان 
والتحالف  احلزم”  “عا�شفة  اىل  االن�شمام 
لبع�ض  وعر�شها  ال�شعودية،  اغ�شب  العربي 
تركزت  ال�شعودي  االعالم  يف  الهجمات 
االيراين،  للم�شروع  باالنحياز  اتهامها  على 

واخلروج عن ال�شف اخلليجي.
يطلقون  وال  باخلبث،  معروفون  الربيطانيون 
الكالم على عناته، ولذلك فاإن هذه الهجمات 
ميكن  ال  اليمن  يف  ال�شعودية  احلرب  على 
اليمنيني  على  احلر�ض  منطلق  من  تاأتي  ان 
االبرياء فقط، وامنا خلدمة اهداف وم�شالح 
وال  ملعرفتها،  االنتظار  اال  علينا  وما  اخرى، 

نعتقد ان انتظارنا �شيطول هذه املرة.
اليوم” “راي 
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نائب اأمريكي وعن�سر �سابق ب�CIA: م�سر م�ستهدفة اأكرث من رو�سيا وتنظيم “الدولة اال�سالمية” �سرف النظر عن قتله لالأبرياء

اليمن   يف  للمدنيني  قتلها  يف  جدي  بتحقيق  ويطالب  ال�سعودية  يهاجم  هاموند 

تواجه   – ب(  ف  )اأ  ـ  املتحدة(  )الواليات  ميلووكي 
يف  االمريكية  الرئا�شية  لالنتخابات  مر�شحني  ثمانية 
2016 الثالثاء يف مناظرة جديدة مل تخل من احلدة 
وتركزت حول االقت�شاد لكن دون ان تف�شي اىل تغيري 
يف ترتيب ال�شدارة او تعطي جيب بو�ض الزخم الذي 

كان ي�شعى اليه.
وحاول بو�ض جنل و�شقيق رئي�شني �شابقني امل�شاركة يف 
عدة نقا�شات بدون نتيجة مما ذكر باملناظرة ال�شابقة 
عندما اكت�شحه ال�شناتور ماركو روبيو حليفه ال�شابق 

يف فلوريدا.
ومل يفوت امللياردير دونالد ترامب الفر�شة لل�شخرية 

قائال “اف�شحوا املجال جليب حتى يتكلم”.
رغم ذلك، متكن احلاكم ال�شابق لوالية فلوريدا الذي 
تراجع اىل املرتبة اخلام�شة يف ا�شتطالعات الراي من 

ا�شماع رايه املخالف حول الهجرة والنزاع يف �شوريا.
ورد جيب بو�ض على ترامب الذي يريد بناء جدار على 
�شخ�شا مقيمني  مليون   11 املك�شيك وطرد  مع  احلدود 
هذا  مثل  بان  املتحدة  الواليات  يف  �شرعي  غري  ب�شكل 

االمر “غري ممكن وهو خمالف للقيم االمريكية”.
ويف ما يتعلق ب�شوريا، ندد جيب بو�ض باقرتاح ترامب 
الدولة  لتنظيم  الت�شدي  مهمة  ترك  على  القائم 
حظر  منظمة  اقامة  اىل  املقابل  يف  داعيا  اال�شالمية 

جوي.
�شرعي  غري  ب�شكل  املقيمني  او�شاع  تطبيع  وكان 
النادرة  املوا�شيع  من  اخلارج  يف  االمريكي  والتدخل 
الثمانية  املر�شحني  بني  عميق  انق�شام  فيها  برز  التي 
)والية  ميلووكي  يف  املناظرة  يف  �شاركوا  الذين 

وي�شكون�شن، �شمال(.
وتقدم املر�شحون مبقرتحات من �شاأنها ان تلقى اقباال 
يف  اال�شا�شي  الهدف  وهم  املحافظني  الناخبني  لدى 
كبري  خف�ض  مقدمها  ويف  التمهيدية  االنتخابات 

لل�شرائب.
ال�شرائب  م�شلحة  الغاء  كروز  تيد  ال�شناتور  وعر�ض 
كار�شون  بني  املتقاعد  االع�شاب  جراح  ف�شل  بينما 
الذي يحظى ب�شعبية كبرية لدى الناخبني االجنيليني 

الربوت�شتانت فر�ض ن�شبة موحدة بقيمة 15%.
ال�شرائب  خف�ض  يريدون  تقريبا  املر�شحني  وجميع 
امل�شاهمات  الغاء  وحتى  واملوؤ�ش�شات  االفراد  على 

االجتماعية.
من  اكرث  كالم  يف  ال�شرائب  “قانون  ان  كروز  وقال 

االجنيل وال �شيء فيه جيد”.
يف  والثالث  ال�شابق  املناظرة  يف  املنت�شر  روبيو  اما 

ا�شتطالعات الراي، فقد برهن جمددا على قدرته يف 
تلخي�ض ر�شالته يف ب�شع جمل وهي الرتكيز على اجليل 
تغيريات  ت�شهد  التي  املتحدة  الواليات  يف  اجلديد 

كبرية.
من  مهاجرين  والدين  من  املتحدر  روبيو  وقال 
فانهم  التمهيدية  االنتخابات  يف  فزت  “اذا  كوبا 
)الدميوقراطيون( �شي�شبحون حزبا من املا�شي ونحن 

حزب امل�شتقبل”.
– باملر�شحني  لاليقاع  افخاخ  – ال 

م�شعى  يف  بينهم  ما  يف  االنتقادات  املر�شحون  وتبادل 
على  التغلب  على  وقدرتهم  �شخ�شيتهم  بقوة  للتميز 
هيالري  حظا  االوفر  الدميوقراطية  املر�شحة 

كلينتون.
فقد �شخرت رئي�شة جمل�ض اداة هيولت باكارد ال�شابقة 
كاريل فيورينا بهدوء من ترامب قائلة انها التقت اي�شا 
الرئي�ض الرو�شي فالدميري بوتني لكن لي�ض يف ا�شتوديو 

التلفزيون.
واعتمدت  بيزن�ض  فوك�ض  �شبكة  املناظرة  ونظمت 
وترية ابطا اذ اف�شح ال�شحافيون الذين اداروا النقا�ض 
للرد كما  املر�شحني واعطوهم وقتا اطول  امام  املجال 
يلحوا عليهم باالجابة من  او  باال�شئلة  مل ميطروهم 

خالل تكرار اال�شئلة.
واثري جدل خالل مناظرة ت�شرين االول/اكتوبر على 
�شبكة “�شي ان بي �شي”، حيث واجه ال�شحافيون الذين 
عرب  املر�شحني  معاملة  ب�شوء  اتهامات  املناظرة  اداروا 
قطع احاديثهم ون�شب افخاخ لهم وهو ما يدل بح�شب 
راأي بع�ض املر�شحني على وجود موؤامرة اعالمية �شد 

املحافظني.
عما  ت�شالوين  مل  النكم  “�شكرا  مازحا  كار�شون  وقال 
يف  الثانوية”،  املدر�شة  يف  كنت  عندما  به  اقوم  كنت 
ا�شارة اىل اجلدل الذي اثري منذ ايام على ت�شريحات 
لل�شود  الفقرية  االحياء  يف  و�شبابه  طفولته  حول  له 
الغ�شب  بفورات  يتعلق  ما  يف  وخ�شو�شا  ديرتويت  يف 
ال�شديد التي كانت تنتابه خالل �شبابه والتي تخل�ض 

منها بف�شل اميانه امل�شيحي.
يحتلون  مر�شحني  الربعة  اخرى  املناظرة  هذه  و�شبق 
ا�شتمرت �شاعتني  الراأي  ا�شتطالعات  مرتبات ادنى يف 

وطغا فيها حاكم والية نيوجريزي كري�ض كري�شتي.
ا�شتطالعات  يت�شدران  وترامب  كار�شون  يزال  وال 
لدى  الت�شويت  نوايا  ن�شف  على  ي�شتحوذان  اذ  الراي 
على  ا�شهر  ثالثة  قبل  وذلك  تقريبا  اجلمهوريني 
�شباط/فرباير  يف  املقررة  التمهيدية  االنتخابات 

.2016
كانون   15 يف  املقبل  املناظرة  تنظم  ان  املقرر  ومن 

االول/دي�شمرب يف ال�ض فيغا�ض.
يف املع�شكر الدميوقراطي، تتواجه كلينتون ومناف�شيها 
الثانية  املناظرة  يف  ايوا  يف  ال�شبت  م�شاء  االثنني 

للحزب.

فائز دون  تنتهي  االمريكية  للرئا�سة  جمهوريني  مر�سحني  بني  الرابعة  املناظرة 

هنا انت يف وطنك ول�ست يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ساعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�سيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���الن���ات���ك���م 
������س�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����راح����ات����ك����م



وا�شيب  االقل  على  �شخ�شا   41 قتل  ب:  ف  ا  ـ  بريوت 
حواىل مئتني اآخرين بجروح جراء عمليتني انتحاريتني 
ا�شتهدفتا م�شاء ام�ض اخلمي�ض منطقة برج الرباجنة يف 
ما  وفق  اهلل،  حزب  معقل  لبريوت،  اجلنوبية  ال�شاحية 

افاد وزير ال�شحة اللبناين وائل ابو فاعور.
ويعد هذا االعتداء االكرث دموية يف مناطق نفوذ حزب 
اهلل منذ بدء قتاله يف �شوريا عام 2013 اىل جانب قوات 

نظام الرئي�ض ب�شار اال�شد.
ان  االنفجارين  موقع  تفقده  خالل  فاعور  ابو  وقال 
ح�شيلة القتلى ارتفعت اىل 41 �شهيدا وما يزيد عن مئتي 

جريح م�شريا اىل ان ا�شابات عدد كبري منهم خطرة.
“انتحاريني  ان  بر�ض  فران�ض  وكالة  امني  م�شدر  وافاد 
اىل  االقدام  على  �شريا  دخال  نا�شفني  حزامني  ي�شعان 
على  اقدما  حيث  الرباجنة(  برج  منطقة  )يف  �شارع 
�شبع  بفارق  جتاري،  مركز  من  بالقرب  نف�شيهما  تفجري 

دقائق بينهما”.
وفر�ض حزب اهلل طوقا امنيا م�شددا يف موقع التفجريين 
ال�شكان،  �شفوف  يف  الهلع  من  حالة  و�شط  االنتحاريني، 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  قرابة  وقعا  التفجريين  ان  خ�شو�شا 
فر�شت  كما  مكتظ.  �شعبي  �شارع  يف  تغ(   14،00( م�شاء 

القوى االمنية اجراءات م�شددة.
العابدين  وقال �شاب ميلك حمال يف املنطقة ويدعى زين 
حدث  االنفجار  ان  التلفزيونية  القنوات  الحدى  خدام 
اربعة  يدي  بني  “حملت  م�شيفا  بدقائق،  و�شوله  بعد 

�شهداء هم �شديقي وثالث �شيدات حمجبات”.
“عندما دوى االنفجار الثاين  واو�شح �شاب اخر بانفعال 

ظننت ان العامل انتهى”.
تناثر  اىل  املكان  يف  بر�ض  فران�ض  لوكالة  م�شور  وا�شار 
حمال  داخل  االخر  بع�شها  ووجود  اجلثث  بع�ض  ا�شالء 

جتارية. وانت�شرت بقع من الدماء على االر�ض.
وال تزال عملية انت�شال ال�شحايا م�شتمرة.

التفجريين،  مكان  يف  املنطقة  �شكان  من  املئات  وجتمع 
اىل  مدنية  �شيارات  يف  امل�شابني  نقل  على  بع�شهم  وعمل 

امل�شت�شفيات املجاورة قبل و�شول �شيارات اال�شعاف.
االنفجارين  موقع  من  القريبة  امل�شت�شفيات  ووجهت 

نداءات اىل املواطنني للتربع بالدم.
اإىل ذلك، اعرب رئي�ض كتلة “امل�شتقبل” النيابية الرئي�ض 
فوؤاد ال�شنيورة عن ا�شتنكاره وادانته ال�شديدين جلرمية 
التفجري االإرهابية التي وقعت م�شاء اليوم يف منطقة برج 

الرباجنة.
:”ان  اللبنانية  االنباء  لوكالة  ال�شنيورة  الرئي�ض  وقال 
هي  الدنيئة  اجلرائم  هذه  على  والوطني  العملي  الرد 
نبذ  ويف  الوطني  والتما�شك  الوطنية  الوحدة  بتعزيز 

واملذهبي  الطائفي  التطرف  عن  االبتعاد  ويف  الفرقة 
ويف  اجلمهورية،  رئي�ض  النتخاب  امل�شارعة  ويف  البغي�ض، 
التاأكيد على التم�شك باتفاق الطائف وااللتزام بتطبيق 

الد�شتور”.
 و�شهد لبنان منذ بدء النزاع ال�شوري منت�شف اآذار/مار�ض 
ادت  التي  والتفجريات  العنف  اعمال  �شل�شلة من   ،2011

اىل مقتل الع�شرات.
وا�شتهدفت ال�شاحية اجلنوبية ومناطق اخرى حم�شوبة 
على حزب اهلل بتفجريات عدة كان اآخرها يف حزيران/
جمموعات  التفجريات  هذه  بع�ض  وتبنت   .2014 يونيو 
جهادية، م�شرية اىل انها رد على م�شاركة احلزب ال�شيعي 

يف القتال يف �شوريا.

من اكرث االعتداءات ال�شابقة دموية تفجريان انتحاريان 
الثاين/ ت�شرين   19 يف  االيرانية  ال�شفارة  ا�شتهدفا 
 ،150 وجرح  �شخ�شا   23 مبقتل  وت�شببا   2013 نوفمرب 
اب/  15 يف  مفخخة  ب�شيارة  الروي�ض  منطقة  يف  واآخر 
 336 وا�شيب  �شخ�شا   27 فيه  قتل   2013 اغ�شط�ض 

اخرين بجروح.
وك�شف حزب اهلل مطلع العام 2013 م�شاركته يف القتال 
يف �شوريا، ما اثار جدال وا�شعا يف لبنان. ويوا�شل خ�شوم 
التدخل  هذا  بانتقاد  ال�شوري  للنظام  املناه�شون  احلزب 

معتربين انه يجر لبنان اىل النزاع ال�شوري الدامي.

امني املجل�ص العلى لالمن القومي اليراين 
ي�شتبعد ب�شكل تام ار�شال بالده قوات اىل �شورية 

ويوؤكد انها �شتزيد عدد م�شت�شاريها هناك
امني  ا�شتبعد  ا(-  ب  )د  ـ  طهران 
القومي  لالمن  االعلى  املجل�ض 
ب�شكل  �شمخاين  علي  االيراين 
قوات  بار�شال  بالده  قيام  تام 
احلرب،  مزقتها  التي  �شورية  اىل 
عدد  زيادة  اىل  ا�شار  انه  غري 

امل�شت�شارين االيرانيني هناك.
مع  اجرته  حوار  يف  ذلك  جاء 

�شمخاين قناة العامل االيرانية .
وحول ارتفاع عدد قتلى ايران يف 
�شورية خالل الفرتة االخرية وهل 
تفكر ايران باإيفاد قوة برية اىل 
االطراف  تدخل  حال  يف  هناك 
يوجد  ال  قال:  ع�شكريا،  االخرى 

نق�ض يف الكوادر الب�شرية يف �شورية. ال�شوريون يدافعون عن بالدهمم وال م�شكلة لديهم 
اىل  برية  قوات  اية  بار�شال  ترغب  ولن  مل  اال�شالمية  اجلمهورية  اما  اجلانب.  هذا  يف 

�شورية، النها ال ترى اية �شرورة ملثل هذا االمر”.
 50 اقل من  – وهم  �شورية  ايران يف  �شهداء  ارتفاع عدد  “�شبب  ان  �شمخاين اىل  ولفت 
ملناطقة  الوا�شعة  امل�شاحة  اىل  نظرا  فانه  ..بالطبع  ال�شراع  نطاق  ات�شاع  – هو  �شخ�شا 
االونة  خالل  ازداد  اي�شا  االيرانيني  امل�شت�شارين  عدد  فان  بال�شابق  مقارنة  اال�شتباك 

االخرية”.
وذكر �شمخاين ان اجلمهورية اال�شالمية االيرانية تدعم خيار ال�شعب ال�شوري مهما كان. 
وموقف ال�شعب ال�شوري حاليا هو التثبيت واالنتخاب وحتديد امل�شري بوا�شطة �شناديق 

االقرتاع.
وا�شاف انه اليوجد خالف بني طهران ومو�شكو ب�شان م�شري الرئي�ض ال�شوري ب�شار اال�شد.

و�شرورة  اخلليج  على  املطلة  ال�شيما  العربية  والدول  ايران  بني  العالقات  خ�شو�ض  ويف 
امل�شاكل  حلل  وايران  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  يف  االع�شاء  الدول  بني  اجتماع  عقد 
القائمة، قال ” ال ازمة بيننا وبني العرب. لدينا عالقات طيبة مع الكويت وعمان وقطر، 

كما لدينا عالقات جيدة مع الدول العربية االخرى يف منطقة افريقيا”.
الدماء  قدمنا  لقد  للعرب.  اال�شا�شي  التطلع  هي  الفل�شطينية  “الق�شية  �شمخاين  وتابع 

و�شرفنا الوقت وذقنا املرارة من اجل الدفاع عن فل�شطني”.
الدفاعية  املنظومة  هذه  م�شالة  ” ان  قال   ، الرو�شية   300 ا�ض  منظومة  ت�شليم  وحول 
ال�شاروخية هي م�شالة قدمية وحاليا تطوي مراحلها الفنية، وان �شاء اهلل �شيتم ت�شوية 

هذا املو�شوع بعد االنتهاء من الق�شايا الفنية”.
وب�شان فاجعة منى، قال �شمخاين: ان هذه م�شاألة ان�شانية وعلى ال�شعوديني ان يتعاونوا 

يف هذا املجال، يجب ت�شكيل جلنة لتق�شي احلقائق .
هم  ايران(  )جنوبي  بدزفول  النار  اطالق  جرمية  يف  املتورطني  “ان  �شمخاين  وك�شف 
مرتزقة لال�شتخبارات ال�شعودية”، موؤكدا بالقول” ان كانت ال�شعودية تتطلع اىل حل 

م�شاكلها مع ايران فعليها ان تكف عن اعمالها التخريبية �شدنا” .

االمم املتحدة )الواليات املتحدة( ـ  )اأ ف ب( – اعلن �شفري 
االربعاء  رايكروفت  ماثيو  املتحدة  االمم  لدى  بريطانيا 
خارطة  ال�شبت  يبحث  ان  املقرر  الدويل  فيينا  اجتماع  ان 
طريق النهاء النزاع يف �شوريا لن يركز على خطة رو�شية 

تن�ض خ�شو�شا على تنظيم انتخابات.
 30 اجتماع  بعد  رو�شيا  وزعتها  التي  اخلطة  وتت�شمن 
اىل  تدعو  نقاط  ثماين  فيينا  يف  االول/اكتوبر  ت�شرين 
 18 تنظيم انتخابات بعد عملية ا�شالح د�شتورية ت�شتمر 

�شهرا.
باملقرتح  علم  على  “نحن  لل�شحافيني  رايكروفت  وقال 
الرو�شي. خطة الثماين نقاط لي�شت بحد ذاتها يف �شميم 

مباحثات فيينا”.
ويفرت�ض ان تبحث 17 دولة ال�شبت يف فيينا خطة لل�شالم 
ال�شوري  النظام  قوات  بني  النار  اطالق  وقف  تت�شمن  قد 

وبع�ض جمموعات املعار�شة.
الرو�شية  ان اخلطة  واعترب دبلوما�شيون غربيون اخرون 
الرئي�ض  م�شري  تو�شح  ال  تقريبا  ا�شبوعني  قبل  املقدمة 
ب�شار اال�شد الذي ي�شكل عرثة كبرية يف املباحثات ولذلك 

فهي ال ميكن ان ت�شكل ا�شا�شا للبحث.
واالوروبيون  العرب  وحلفاوؤها  املتحدة  الواليات  وتطالب 
لكن  االنتقالية  الفرتة  خالل  ال�شوري  الرئي�ض  برحيل 

ايران ورو�شيا مل تعلنا موافقتهماعلى ذلك.
بانه  الرو�شي  املقرتح  االمن  جمل�ض  يف  دبلوما�شي  وو�شف 

االجابة” املطلوبة. يقدم  و”ال  “مت�شرع 
االزمة  حلل  “خطة  بعنوان  وثيقة  يف  اخلطة  جاءت 
ال�شورية” تدعو اىل ت�شكيل جلنة د�شتورية ت�شم ممثلني 
عن جمموعات املعار�شة “يف الداخل واخلارج” وال يرتا�شها 

ب�شار اال�شد.
وين�ض املقرتح على تنظيم انتخابات نيابية ورئا�شية بعد 

اقرار الد�شتور اجلديد يف ا�شتفتاء.
لهذه  الرت�شح  ميكنه  ال  اال�شد  ان  على  ين�ض  ال  لكنه 

االنتخابات.
وقال احد الدبلوما�شيني طالبا عدم ذكر ا�شمه “هذا غري 

كاف. نحتاج اىل و�شوح اكرب، واأ�شياء ملمو�شة اأكرث”.
وا�شاف “يجب ان يكون جزءا من احلل النهائي ان اال�شد 

لن يكون يف احلكم يف نهاية االأمر”.
ال�شبت  املرتقب  �شوريا  حول  الدويل  االجتماع  ويبحث 
املعار�شة  ميثل  موحد”  “وفد  ا�شماء  انتقاء  يف  فيينا  يف 
النظام  ان ت�شارك مع ممثلني عن  املقرر  التي من  ال�شورية 
يف مفاو�شات حول عملية �شيا�شية انتقالية، وفق ما ذكرت 

م�شادر دبلوما�شية االربعاء لوكالة فران�ض بر�ض.
وقال م�شدر دبلوما�شي غربي “على كل بلد ان يقدم الئحة 
او  ع�شرين  اىل  اال�شماء  عدد  خف�ض  بعدها  ويتم  ا�شماء 
25 ا�شما �شيتوزع ا�شحابها على جلنتني: االوىل لال�شالح 
ال�شيا�شي والثانية لالمن، على ان تعمل اللجنتان با�شراف 

موفد االمم املتحدة اىل �شوريا �شتافان دي مي�شتورا”.
ال�شبت.  املو�شوع  من  االنتهاء  يتم  لن  “لكن  وا�شاف 

�شي�شتغرق االمر وقتا”.
وبح�شب امل�شدر ذاته، �شيتم التخلي عن فرق العمل االربعة 
التي اقرتحها دي مي�شتورا ل�شالح هاتني اللجنتني. واأو�شح 
“فرق العمل االربعة �شتكلف طرح االفكار من دون القدرة 
احلقيقية  املفاو�شات  ان  حني  يف  القرار،  اتخاذ  على 

�شتجري �شمن هاتني اللجنتني”.
لل�شالم  خطة  متوز/يوليو   29 يف  مي�شتورا  دي  واقرتح 
لبحث  ال�شوريني  بني  عمل”  “فرق  اربعة  تاأليف  تت�شمن 
واحلماية،  بـ”ال�شالمة  واملتمثلة  تعقيدا،  االكرث  امل�شائل 
والقانونية،  ال�شيا�شية  والق�شايا  االرهاب،  ومكافحة 

واعادة االعمار”.
بر�ض  فران�ض  لوكالة  بريوت  يف  اوروبي  دبلوما�شي  وك�شف 

�شتبداأ  دول  ت�شع  من  م�شوؤولني  ت�شم  حت�شريية  “جلنة  ان 
لوائح  وكذلك  املعار�شني  با�شماء  لوائح  باعداد  اخلمي�ض 
البحث  �شيتطرق  كما  االرهابية”.  املنظمات  حتدد  اخرى 

اىل امل�شائل االن�شانية.
وا�شار بدوره اىل ان االمور “لن حتل ال�شبت. ال ميكن حل 

نزاع خم�ض �شنوات يف يوم واحد”.
املتحدة  والواليات  جهة،  من  وايران  رو�شيا  تتو�شل  ومل 
من  والعربية  االوروبية  الدول  من  وحلفاوؤها  االمريكية 
التي  امل�شلحة  املجموعات  ب�شاأن  اتفاق  اىل  ثانية،  جهة 
اعتبارها  ميكن  التي  وتلك  بـ”االرهابية”  ت�شنيفها  يجب 

جزءا من املعار�شة.
وبح�شب امل�شدر الدبلوما�شي الغربي، قدمت رو�شيا الئحة 
�شابقني  روؤ�شاء  ثالثة  بينهم  معار�شا،   38 ا�شماء  ت�شم 
لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية، احمد 
باال�شافة  البحرة،  وهادي  اخلطيب  معاذ  واحمد  اجلربا 

اىل رئي�شه احلايل خالد خوجا.
وبني اال�شماء املقرتحة اي�شا ممثلون عن معار�شة الداخل 
املقبولة من النظام ال�شوري وممثالن عن جماعة االخوان 
امل�شلمني هما حممد فاروق طيفور وحممد حب�ض. كما ت�شم 
مي�شال  غرار  على  �شوريا  يف  تقليديني  معار�شني  الالئحة 

كيلو وعارف دليلة.
من  الئحة  اي�شا  اعدت  ال�شعودية  بان  ذاته  امل�شدر  وافاد 
ع�شرين ا�شما. وقدمت م�شر من جهتها ع�شرة ا�شماء، م�شريا 
اىل ان “النجاح يف التو�شل اىل الئحة مقبولة من اجلميع 

قد ي�شتغرق وقتا طويال”.
يف املقابل، يعترب قياديون يف املعار�شة ال�شورية ان االمر ال 

ميكن ان يتم بهذه ال�شهولة.
فران�ض  لوكالة  ن�شار  �شمري  االئتالف  يف  القيادي  ويقول 
بر�ض “كل الدول تبعث مندوبيها با�شم املعار�شة ال�شورية 
املوؤ�شف  “من  م�شيفا  ودويل”،  اقليمي  اتفاق  اىل  للتو�شل 
جتد  ولن  ال�شوريني  م�شلحة  متثل  ال  الت�شنيفات  هذه  ان 

طريقها اىل حل واقعي لالزمة ال�شورية”.
ويرى ممثل االخوان امل�شلمني يف االئتالف فاروق طيفور ان 
“االئتالف ي�شكل املرجع ال�شالح لتحديد وفد املعار�شة”.
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اج�����ت�����م�����اع ف����ي����ي����ن����ا ي������ح������دد وف���������د امل�����ع�����ار������س�����ة ال�����������س�����وري�����ة ل����ل����ت����ف����او�����ض م�������ع ال����ن����ظ����ام
حتى االآن ال تقدم جوهريا يف االعداد ملوؤمتر 
وال  اجلاري(  ال�شهر  من   15(  »2 »جنيف 
وخ�شو�شًا  اللقاء،  هذا  ل�شيغة  التح�شري  يف 
التمثيل.  ون�شب  االأطراف  اإىل  بالن�شبة 
من�شور  ربه  عبد  الفار  الرئي�ض  اأعلن  وفيما 
يف  الريا�ض  فريق  مبمثلي  قائمة  هادي 
لـ  مطلع  �شيا�شي  م�شدر  اأكد  املفرت�ض،  املوؤمتر 
دالالت  تت�شمن  القائمة  هذه  اأن  »االأخبار« 
كثرية اأهمها اأن ال�شعودية تخلت عن ال�شيغة 
وهي   »1 »جنيف  يف  عليها  ت�شر  كانت  التي 
وفد  مقابل  ال�شرعية«  »ممثلي  وفد  �شيغة 
طرح  عدم  خالل  من  االنقالب«،  »ممثلي 

اأ�شماء متثل احلكومة وهادي.
متثل  �شخ�شيات  ت�شمنت  القائمة  اإن  بل 
هذه  اأن  اإىل  الفتًا  �شيا�شية،  اأحزابًا 
ال�شابقة  ال�شيغة  على  »حتتال  االختيارات 
ال�شيا�شية  املكونات  بني  اإ�شفينًا  وتدق 
تلك  قيادات  وبني  جهة،  من  اهلل  واأن�شار 
من  للعدوان  والراف�شة  املوالية  االأحزاب 
االحزاب  معظم  اأن  خ�شو�شًا  اأخرى«،و  جهة 

اليمنية منق�شمة جتاه العدوان.
)اأن�شار  االأربعة  ال�شيا�شية  املكونات  وكانت 
– احلراك  – اللقاء امل�شرتك  – املوؤمتر  اهلل 
�شمن   »1 »جنيف  يف  �شاركت  قد  اجلنوبي(، 
»وفد �شنعاء«. وبح�شب امل�شدر اإن »ال�شعودية 
اأعلنها  التي  والقائمة  هادي  عرب  االآن  تلعب 

بورقة التمثيل على بث الفرقة بني املكونات«، 
عن  ممثلني  ت�شمنت  قد  هادي  قائمة  وكانت 
»املوؤمتر ال�شعبي العام« وعن احلزب النا�شري 
»اال�شالح« وعن حزب  اال�شرتاكي وعن  وعن 

»الر�شاد ال�شلفي«.
االأطراف  اأن  امل�شدر  يوؤكد  ال�شياق،  هذا  يف 
اأن  يفرت�ض  والتي  �شنعاء  يف  ال�شيا�شية 
يف  متثيلها  تقبل  ال   »2 »جنيف  يف  ت�شارك 
و«الر�شاد  »االإ�شالح«  عدا  ما  هادي،  قائمة 
الذي  العام«  ال�شعبي  »املوؤمتر  واأما  ال�شلفي«. 
مثلته قائمة هادي عرب اأحمد عبيد بن دغر، 
فاإنه يعد هذه اخلطوة ا�شتهدافًا للقاء جنيف 
املبعوث  وكان  امل�شدر.  بح�شب  انعقاده،  قبل 
يف  حتدث  قد  ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل  الدويل 
ب�شيغتني  »املوؤمتر«  حزب  عن  �شابق  وقٍت 
اإحداهما »حزب �شالح« يف اإ�شارة اىل الطرف 
اهلل(،  الأن�شار  )املوؤيد  م�شقط  يف  املمثل 
ال�شعبي  املوؤمتر  »حزب  االأخرى  وال�شيغة 
اإ�شارة اإىل املوجودين يف الريا�ض،  العام«، يف 

كما لو كانا احلزب حزبني.
اجلي�ض  يوا�شل  امليداين،  ال�شعيد  على 
على  �شيما  وال  تعز،  يف  ال�شعبية«  و«اللجان 
عليها  ال�شيطرة  �شت�شّهل  التي  امل�شراخ  جبهة 
ب�شط  يف  ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�ض  مهمة 

ال�شيطرة على كامل املحافظة.
وافاد م�شدر يف »االعالم احلربي« اأن اجلي�ض 

على  ال�شيطرة  اأحكموا  ال�شعبية«  و«اللجان 
بع�ض  مع  امل�شراخ  جبهة  يف  ال�شجرة  جبل 
امل�شلحون  كان  التي  به  املحيطة  املواقع 
املعركة  اأن  امل�شدر  واأكد  فيها.  يتمرت�شون 
�شفوف  يف  وجرحى  قتلى  �شقوط  اىل  اأدت 
ا�شتعاد  »التحالف«، كما  لـ  املوؤيدين  امل�شلحني 
كبرية  كميات  ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�ض 
بحوزة  كانت  التي  املختلفة  االأ�شلحة  من 

امل�شلحني.
جبل  على  ال�شيطرة  وبعد  نف�شها  وبالوترية 
ال�شجرة، متكن اجلي�ض و«اللجان« م�شاء اأم�ض، 
من  كبرية  واأجزاء  بلعان  منطقة  تاأمني  من 
فاأفاد  املوادم،  �شرب  جبهة  يف  اأما  رباح.  نقيل 
امل�شدر يف »االعالم احلربي«، اأنه جرى تاأمني 
تبة اجلع�شر يف جبل املحروز وطرد امل�شلحني 
طائرات  حّلقت  نف�شه،  الوقت  ويف  منها. 
حماولة  يف  تعز  حمافظة  �شماء  يف  العدوان 
واأنزلت  واإ�شنادهم،  العمالء  نقاذ  الإ منها 
مواقعهم  على  االأ�شلحة  من  جديدة  كميات 
ميلي�شيات  تتحذها  التي  الرتبة  مديرية  يف 
مع  احلدود  على  معقاًل  »اال�شالح«  حزب 

جبهة الوازعية التي مت تاأمينها �شابقًا.
احلربي  االعالم  ن�شر  نف�شه،  ال�شعيد  على 
التي دمرها  املدرعات  لبع�ض  م�شاهدًا و�شورًا 
الت�شدي  اثناء  ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�ض 
يف  العمري  مع�شكر  على  امل�شلحني  لهجوم 

مديرية ذباب حمافظة تعز، قبل يومني.
القوة  ا�شتهدفت  فقد  ماأرب،  جبهة  على  اما 
و«اللجان  للجي�ض  التابعة  ال�شاروخية 
الغزو  لقوات  جتمعات  اأم�ض،  ال�شعبية«، 
قيادة  ومقر  �شحن  مع�شكر  يف  وامل�شلحني 
جهته،  من  الثالثة.  الع�شكرية  املنطقة 
يف  ماأرب،  حمافظة  يف  ع�شكري  م�شدر  اأو�شح 
ال�شاروخية  القوة  اأن  »�شباأ«،  لوكالة  حديٍث 
جتمعات  الكاتيو�شا  ب�شواريخ  ا�شتهدفت 
قيادة  مقر  يف  »التحالغ«  وقوات  امل�شلحني 
اجلن،  �شحن  ومع�شكر  الثالثة  املنطقة 
واأ�شابت اأهدافها بدقة عالية، موؤكدًا �شقوط 
عدد من القتلى واجلرحى يف �شفوف امل�شلحني 
واحرتاق خمازن اأ�شلحة. تاأتي هذه العملية 
قد  ال�شعبية«،  و«اللجان  اجلي�ض  كان  بعدما 

اجلبال  ا�شتعادة  من  اأم�ض،  من  اأول  متكنوا 
والتباب املطلة على مع�شكر كوفل، ومن طرد 
حميط  من  وامل�شلحني  االجنبية  القوات 

مديرية �شرواح.
خم�ض  ال�شعودي  العدوان  طائران  و�شنت 
يف  متفرقة  مناطق  على  جوية  غارات 
مديرية �شرواح. واأو�شح امل�شدر الع�شكري اأن 
املواطن علي  منزل  ا�شتهدفت  الغارات  اإحدى 
دون  من  كليًا  تدمريه  وجرى  الزايدي،  �شالح 
وحتديدًا  اأي�شًا  ماأرب  ويف  �شحايا.  �شقوط 
طائرات  ا�شتهدفت  القرامي�ض،  حريب  يف 
واملواد  بالقمح  حمملة  ناقالت  العدوان 
الغذائية يف نقيل �شجاع اأثناء نقلها للتغذية 

املدر�شية املقدمة من برنامج الغذاء العاملي.

ح�شن  ال�شيد  اهلل”  “حزب  عام  اأمني  اكد 
“يف اجلبهة ال�شحيحة ويف  ن�شراهلل اأن حزبه 
املنطقة”،  معادالت  يف  احلقيقي  التاأثري  موقع 
يف  تغري  لن  وال�شغوط  الناعمة  احلروب  واأن 

�شيا�شاته.
ملنا�شبة  متلفز  خطاب  يف  اهلل  ن�شر  واأ�شاف 
يف  امليداين  “الواقع  اأن  ال�شهيد،  يوم  ذكرى 
املتحدة  الواليات  واأن  جيد”  و�شوريا  اليمن 
اأن  معتربًا  املعركة”،  ح�شم  على  قادرة  “غري 
حلب(  )�شرق  كوير�ض  مطار  عن  احل�شار  “فك 
اإرادة القتال وال�شمود والثبات لدى  دليل على 

اجلي�ض ال�شوري”.
الوزراء  رئي�ض  زيارة  اإىل  ن�شراهلل  وتطرق 
البيت  اإىل  نتنياهو  بنيامني  االإ�شرائيلي 

يظهر  االأمريكي  املوقف  اأن  فاأكد  االأبي�ض، 
�شلبًا اإىل جانب “اإ�شرائيل”، والتزام الواليات 

املتحدة مب�شالح “اإ�شرائيل”.
“اإ�شرائيل”  اأن  اهلل”  “حزب  عام  اأمني  وراأى 
تراقب  اأن  اأمني  عمل  خالل  من  ت�شتطيع 
ال�شبكات  وتفكك  )املقاومة(  الف�شائل 
اجلهادية، لكنها ال ت�شتطيع اأن حتا�شر االأفراد 
واأن  اإمراأة  اأو  يد رجل  �شكني اىل  ومتنع و�شول 
االعتزاز  اإىل  واأ�شار  املواجهة.  هذه  توقف 
اإ�شرائيلي والتي قامت بها  بعملية طعن جندي 
“بكل هدوء وثبات  اأيام  �شابة فل�شطينية قبل 

وطماأنينة…وهي تعلم م�شريها”.
على  الع�شكرية  “احلرب  اأن  ن�شراهلل  واعترب 
لبنان قائمة يف اأي وقت”، ولكنه ا�شتبعدها يف 

باحلرب  “�شي�شتمرون  م�شيفًا   الراهن،  الوقت 
الناعمة واالإتهامات وال�شغوطات”.

ن�شراهلل  اأ�شف  الداخلي،  اللبناين  ال�شاأن  ويف 
اإننا  وقال  البالد  اإليها  و�شلت  التي  لالأو�شاع 
التهم  واإلقاء  امل�شوؤولية  من  تهرب  حالة  “نرى 
وتقاذفها”، ،وراأى اأن “معاجلة االأزمة ال�شيا�شية 
واأن  �شاملة”،  �شيا�شية  ت�شوية  وجود  يتطلب 
“لبنان بلد عالق وهناك فراغ يف مكان ما يتعلق 
واأ�شاف  املوؤ�ش�شات”،  وعمل  الد�شتور  بتف�شري 
واملجتمع  والدولة  البلد  اأن  هو  “االخطر  اإن 
اللبناين ه�ض اىل درجة اأنه عندما نختلف على 
موؤكدًا  �شينهار”،  البلد  اأن  ت�شعر  واحد  مو�شوع 
اأن “االأف�شل للجميع وللبلد امل�شاركة يف اجلل�شة 

الت�شريعية ملجل�ض النواب”.

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال����ق����وى  ب����ني  ال���ف���رق���ة  ب�����ّث  ج���ن���ي���ف:  اإىل  ه�������ادي«  »ق���ائ���م���ة 

جيد  و�سوريا  اليمن  يف  امليداين  الو�سع  اهلل  ن�سر   
املعركة  ح�سم  على  ق��ادرة  غري  املتحدة  وال��والي��ات 
وقت اي  يف  قائمة  لبنان  على  الع�سكرية  واحل��رب 

�سهرا..   18 ت�ستمر  د���س��ت��وري��ة  ا���س��الح  عملية  بعد  ���س��وري��ا  يف  ان��ت��خ��اب��ات  لتنظيم  رو���س��ي��ة  خطة  يرف�ض  ال��غ��رب 

اهلل..  ح��زب  معقل  اجلنوبية  ال�ساحية  يف  مزدوجة  انتحارية  عملية  يف  اجلرحى  وع�سرات  قتيال   41



من  مهمًا  جزءًا  الفل�شطينية  املراأة  كانت  لطاملا 
الوعي اجلمعي الفل�شطيني. فهي االأم واالأخت 
نرى  اليوم  واملنا�شلة.  واالأر�ض  واحلبيبة 
الفتيات الفل�شطينيات يف املواجهات �شد جنود 
تاريخ  مّر  على  فهي  طبيعي،  االأمر  هذا  العدو، 

كانت تتقدم خطوط املواجهات
فل�شطني  اأن  يعني  ذلك  اأنثى،  الثورة  تكون  اأن 
�شرًا  املراأة  تكون  واأن  االأر�ض.  �شيدات  اأجمل 
من اأ�شرار املقاومة، يقودنا حكمًا اإىل االنحناء 
رّبت  باأنها  الف�شل  لها  التي  االأم  اأمام  طوياًل 

وعّلمت من حمل ال�شالح.
اأول  الفل�شطينية،  الثورة  ذكر  مبجرد 
الثائرات  �شورة  الذهن  اإىل  حت�شر  �شورة 
اال�شتعمار  قبل  ما  منذ  الفل�شطينيات، 

الربيطاين اإىل هذه ال�شاعة.
العربية،  املدن  من  كغريها  القد�ض،  مدينة 
دورها  اقت�شر  حياة  منط  املراأة  على  حّتمت 
يف  لكن  واملنزل.  باالأ�شرة  العناية  على  فيه 
عام 1929 كان للمراأة الفل�شطينية دور ممّيز 
يف م�شاندة الثوار. اإذ احت�شنت القد�ض يف هذا 
العام �شهيدتني مقد�شتني هما عائ�شة اأبو ح�شن 

وت�شاويق ح�شني.
تعاظم دور املراأة الفل�شطينية يف العمل الوطني 

و�شكلت م�شاركتها فارقًا يف العمل املقاوم.
فل�شطني  »ثورة  اندالع  ومع   ،1936 عام  يف 
اإىل  جنبًا  اأنف�شهن  الن�شاء  وجدت  الكربى«، 
الثوري.  العمل  خو�ض  يف  الرجال  مع  جنب 
بطولية  حكايات  من  جزءًا  �شرن  بع�شهن 

املراأة  واأ�شبحت  الالحقة،  لالأجيال  تروى 
اجلماعية  الذاكرة  من  اأي�شًا  جزءًا  املقاومة 
فاطمة  ا�شت�شهدت  العام  ذلك  يف  الفل�شطينية. 
املثال واحلّجة يف وجه كل من  غزاوي، فكانت 
ادعى قلة احليلة يف مواجهة العدو، خ�شو�شًا 
اأّن بع�ض االأ�شوات العربية يف تلك الفرتة كانت 

تنادي بالتهدئة مع ال�شهاينة الوافدين.
هكذا، مل تنتظر اأي من ن�شاء فل�شطني املقاومات 
حزبية،  جتمعات  اأو  ن�شائية  جمعيات  قيام 
واقعها  على  خاللها  من  لتطل  هذه،  اأيامنا  كما 
م�شاألة وعي فطري  امل�شاألة  كانت  االجتماعي. 
كان  لذا،  ثوري.  عمل  كل  يف  امل�شاركة  بوجوب 
من البديهي اأن تقوم ن�شاء فل�شطني بدور فعال 
بلفور وقيام دولة االحتالل.  اإعالن وعد  منذ 
على  الن�شال  اختارت  منهن  واحدة  كل 
طريقتها. بدءًا من التعّلم ودخول �شوق العمل 
والتاألق يف املجاالت االأدبية والعلمية، و�شواًل 
مبّد  مرورًا  اجلبهات،  يف  ال�شالح  حمل  اإىل 
امل�شلحني بالعون من طعام و�شالح، ولهذه الغاية 
»زهرة  ا�شمها  �شرية  ن�شائية  منظمة  اأُن�شئت 
االأقحوان«. كذلك كانت الن�شوة الفل�شطينيات 
االأغاين  فاأ�شهر  الع�شكرية،  لالأ�شرار  حامالت 
للجبل«،  طالعني  »يا  الفل�شطينية  الرتاثية 
باأن  الإبالغهم  للمعتقلني،  الن�شوة  غنتها 
الن�شوة يف  اأتوا لتحريرهم. حددت  الفدائيني 
االأغنية التوقيت املحدد لعملية التحرير وملنع 
االأغنية  مّوهن  الر�شالة  فهم  من  الربيطانيني 

با�شتخدام حرف الالم يف كل كلماتها.

بها  قامت  التي  االإبادة  وحمالت  النكبة  بعد 
الفل�شطينية  املراأة  ال�شهاينة، حملت  ع�شابات 
اإىل  بها  وم�شت  كتفها  على  الثقيلة  ال�شّرة 
اأعباء العي�ض يف  بالد اللجوء. حتملت الن�شوة 
االأ�شا�شي،  اإىل عبئها  باالإ�شافة  امل�شيف،  البلد 
الروابط  على  واحلفاظ  العائلة  احت�شان  اأي 
الفل�شطينية ــ الفل�شطينية كي ال ت�شري العودة 
جمّرد حلم، وكي ال ت�شري فل�شطني اأر�شًا بعيدة.
حملن فل�شطني معهن يف هجرتهن، وكان ال�شتات 
فيها  خ�شن  اأخرى  »جبهة«  اإليهن  بالن�شبة 
معارك ال تقل اأهمية عن تلك التي كانت دائرة 
حافزًا  املرحلة  هذه  �شكلت  القتال.  جبهات  يف 
مهمًا لزيادة الوعي، فكان لتعلم املراأة خ�شو�شًا 
للتذكري  علمها  �شت�شتخدم  االآن  فهي  مهم،  دور 

بفل�شطني ولزرع الوعي.
حمل  الفل�شطينية  املراأة  اعتادت  الوقت  مع 
اأما  كتفها.  على  ثقاًل  اأخف  واأ�شبح  ال�شالح 
عندما  جمااًل  اأكرث  فبدت  الع�شكرية،  البذلة 
حبيب  بوداع  يكتفني  عدن  ما  ن�شوة  ارتدتها 
ذاهب اإىل اجلبهة اأو با�شتقبال �شقيق م�شت�شهد. 
هكذا، اأ�شبحت املراأة جزءًا من امل�شهد الن�شايل، 
روح  حكاية  يحكي  يكاد  مثال  خالد  وليلى 

فل�شطني املفعمة بالثورة وبالبارود.
املدينة  بريوت،  اجتياح  وبعد   1982 عام  يف 
وتوديع  الفل�شطينيني،  قلب  على  االأحب 
�شفنًا  ركبوا  الذين  الثورة  رجال  املخيم  ن�شاء 
املقاومة  املراأة  خا�شت  املجهول،  اإىل  اأممية 
الظروف  اأكرث  وعا�شت  ق�شوة،  احلروب  اأ�شد 

�شعوبة. ذاقت �شيدات فل�شطني حرب املخيمات 
وما تالها، لكنهن برغم ذلك مل يخلعن عباءة 

الق�شية التي من اأجلها كّن هنا.
تلو  وانتفا�شة  اأخرى،  تلو  حرب  مّرت 
من  بيد  تكتب  الفل�شطينية  واملراأة  انتفا�شة، 
حقيقة  فراأينا  فل�شطني.  حترير  �شطور  نار 
املخاطبة  االأم  �شوت  يف  الفل�شطينية  املراأة 
»كون  باأن  االعتقال  اإىل  الذاهب  البا�شم  ابنها 
جبينها  رفعت  التي  املراأة  وراأينا  مّيا«.  زملة 
دموعها  قلبها  يف  تخفي  فيما  ال�شم�ض  اإىل 
»رفعت  تقول:  وهي  ال�شهيد،  ا�شتقبال  يف 
جميالت  كتبتها  حكاية  األف  ابني«.  يا  را�شي 
املواجهة  �شاحات  يف  حتولن  اللواتي  فل�شطني 
مبقالع  الق�شية  حتكي  متحركة  ايقونات  اإىل 

وحجر.
فل�شطني  عن  يحكي  خرب  وكل  خرب،  تلو  خرب 

نرى �شبانًا و�شابات خمرزًا يف عني االحتالل.
حكمًا  تاأثريه  ويزداد  موؤثر،  وقع  للم�شهد 

الهبوط  حالة  مع  بالتزامن  ُيعر�ض  عندما 
اللواتي  العربيات  الفتيات  بع�ض  تعي�شها  التي 
اخرتن، عن �شبق اإ�شرار و�شطحية، اأن يتحولن 
اأو متابعات  اإىل حمور برامج الت�شطيح الثقايف 
لها. بعيدًا عن التعميم، وجتنبًا خلو�ض معارك 
التعريف  املراأة«،  »حرية  حقول  يف  وهمية 
البنية  يف  يكمن  املراأة  لدور  مو�شوعية  االأكرث 
دمى  واإما  مقاومات  اإما  تنتج  التي  املجتمعية 
امل�شهد  وبالتايل،  االأر�ض.  �شيليكون مت�شي على 
قيد  بينما  يبت�شمن  بفتيات  زاخر  الفل�شطيني 
الكوفية  زينتهن  وب�شابات  اأيديهن،  يف  املحتل 
املراأة  اإىل  اأعدن  فل�شطني  ن�شاء  وحجر. 

العربية �شورتها االأ�شمى.
ليلى عما�شا

ر�شيد احلداد
�شنعاء | يدرك معظم اليمنيني اأن عداء ال�شعودية لليمن 
متوارث من االآباء اإىل االأبناء. فعلى مدى العقود املا�شية 
االأب  امللك  مقولة  عن  البلدين  بني  العالقات  تخرج  مل 
يف�ّشر  ما  اليمن«،  ب�شقاء  ال�شعودية  »�شعادة  العزيز  عبد 
عمل ال�شعودية على اإفقار اليمن وتدمريه اإقت�شاديًا منذ 

زمن.
اإىل  اليمنية  التحتية  البنية  حّولت  التي  فال�شعودية 
ركام، وهي توا�شل ت�شديد ح�شارها على 25 مليون ميني، 
يعاين ن�شفهم الفقر والبطالة، هي ذاتها التي �شّنت حربًا 
اليمني منذ عقود طويلة، مل يكن  باردة على االقت�شاد 

العدوان واحل�شار احلاليان اإال تتويجًا لها.
»حرب« العمالت

مطلع  منذ  اليمن  على  مالية  حربًا  ال�شعودية  متار�ض 
�شحب  يف  احلرب  تلك  ومتثلت  املا�شي.  القرن  ت�شعينيات 
الداخل  يف  اأدواتها  ودفع  الوطنية،  العملة  من  ال�شيولة 
اإىل �شحب العمالت ال�شعبة من ال�شوق املحلية ال�شتنزاف 
اأ�شعار  انهيار  بهدف  االأجنبي،  النقدي  االحتياطي 
الدوالر  اليمني( مقابل  الوطنية )الريال  العملة  �شرف 

االأمريكي.
من  الثاين  الن�شف  خالل  املالية  احلرب  تلك  وا�شتدت 
عقد الت�شعينيات، حيث اكت�شفت ال�شلطات اليمنية دورًا 
حموريًا لل�شعودية يف �شحب ال�شيولة املالية من عدد من 
جدة«  »اتفاق  يف  ال�شعودية  التزمت  ولذالك  الفئات. 
ما  �شرعان  اأنها  اإال  اليمنية،  العملة  تاأمني   )2000(
انقلبت على ذلك البند. فقد ثبت وقوف ال�شعودية وراء 
�شحب فئة 200 ريال من االأ�شواق اليمنية خالل الن�شف 

االأول من العقد املا�شي.
تقف  التي  العمالت  حرب  ا�شتمرار  من  الرغم  وعلى 
الباردة على االقت�شاد  اإطار حربها  ال�شعودية خلفها يف 
اليمني، جرت اأكرب عملية ل�شحب العمالت ال�شعبة خالل 
الن�شف الثاين من عام 2009 حتى نهاية الن�شف االأول 
امل�شارف  املالية من  ال�شيولة  2010. ومتثلت ب�شحب  من 
املحلية وامل�شاربة باأ�شعار العملة. كادت تلك العملية اأن 
حال  يف  االأجنبي  النقدي  االحتياطي  ن�شف  ت�شتنزف 
ب�شخ  حينذاك  املركزي  البنك  تدخل  لوال  ا�شتمرارها، 
ما يزيد على ن�شف مليار دوالر للبنوك وامل�شارف املحلية 

ك�شيولة.
وحتى االآن ال تزال اأدوات الريا�ض متار�ض تلك اللعبة يف 
حماولة منها لزعزعة اأ�شعار �شرف الريال اليمني مقابل 
الدوالر )215 رياال مينيا مقابل الدوالر الواحد(. ومنذ 
اندالع العدوان، حاولت الريا�ض فعل ذلك لثالث مرات، 
اإجراءات  ولكن  للعدوان،  االأوىل  االأيام  يف  كانت  االأوىل 
بالدوالر  التعامل  اأوقفت  حني  منعتها،  املركزي  البنك 
والريال ال�شعودي الذي يحتل املرتبة االأوىل يف التداول 
يف امل�شارف املحلية، يليه الدوالر. حالت تلك االإجراءات 

ال�شعبة  العمالت  �شحب  ال�شرف ودون  اأ�شعار  انهيار  دون 
من ال�شوق. وجتددت املحاولة يف اآب املا�شي يف امل�شاربة 
الريا�ض  اأدوات  وعاود  بالف�شل  وباءت  ال�شرف  باأ�شعار 

االأ�شبوع املا�شي لتف�شل اأي�شًا.
املال ال�شعودي يغذي ال�شراعات

يف  قويًا  يكن  مل  ال�شعودية  اقت�شاد  اأن  من  بالرغم 
�شتينيات القرن املا�شي، اإال اأنها ادت دورًا �شلبيًا يف اليمن 
عقب قيام ثورة »26 �شبتمرب« )1962(. فمال اآل �شعود 
التيارين  بني  ال�شراعات  تغذية  يف  بقوة  حا�شرًا  كان 
التي  احلروب  تلك  على  واأُطلق  واجلمهوري،  امللكي 

ت�شاعدت ا�شم »حرب الذهب«.
ومع الدخول يف ع�شر الطفرة النفطية يف ال�شبعينيات، 
حتول الدور ال�شعودي يف اليمن من ال�شلبي اإىل العدائي. 
ومّثل و�شول الرئي�ض ابراهيم احلمدي اإىل �شدة احلكم 
ال�شعودية.  اإىل  بالن�شبة  عقبة   1974 منت�شف  يف 
ا�شتطاع  حتديث  م�شروع  امتلك  الذي  ال�شاب  فالرئي�ض 
يف  �شاملة  تنموية  ثورة  يقود  اأن  �شنوات  ثالث  ظرف  يف 
وهو  ال�شمايل(،  )اليمن  اليمنية  العربية  اجلمهورية 
اإدارة  على  القائم  نظامه  من  ال�شعودية  خماوف  عّزز  ما 
البالد،  يف  االقت�شادية  اخل�شائ�ض  وتوظيف  املوارد 
ف�شعت اإىل اإجها�ض م�شروع احلمدي ب�شتى ال�شبل قبل اأن 

يجري اغتياله.
التو�شع يف املناطق النفطية

اإىل  ال�شعودية  �شعت  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  وخالل 
ويف  �شرورة  يف  الواقعة  احلدودية  االأرا�شي  يف  التمدد 
الوديعة )اأرا�ٍض غنية بالنفط(. وخالل الفرتة املمتدة 
اليمن  بني  اخلالفات  ت�شاعدت   ،1999 اإىل   1995 من 
»اتفاق  ُوّقع  حتى  امل�شتويات  اأعلى  اإىل  وال�شعودية 
ال�شريط  على  الع�شكرية  املناو�شات  تلك  لتتوقف  جدة« 

احلدودي.
لها يف  املواالة  دائرة  تو�شيع  اإىل  �شعت  ال�شعودية  اأن  اإال 
واملحافظات  احلدودية  املحافظات  يف  القبائل  اأو�شاط 
 ،2000 عام  جدة  اتفاق  على  التوقيع  عقب  االأخرى 
واأن�شاأت  املوؤثرة  القوى  املئات من مراكز  ا�شتقطبت  حيث 
بطريقة  اليمن  يف  اأجندتها  لتنفيذ  ال�شعودية  اللجنة 
املناطق  يف  ل  الرحَّ البدو  منحت  كذلك،  مبا�شرة.  غري 
و�شواًل  وامتيازات،  جن�شيات  بالنفط  الغنية  احلدودية 
ال�شريط احلدودي بعد موجة  اإىل بناء مدن �شكنية يف 
اأرا�شي  ن�شف  التهمت  حيث  التو�شع،  بغر�ض  التجني�ض 
القرى  اأبناء  جتني�ض  اإىل  و�شعت  ال�شحراوية،  املهرة 

احلدودية.
ورقة العمالة وخرق االتفاقات

العمالة  عن  اململكة  ا�شتغناء  ا�شتحالة  من  الرغم  وعلى 
خالل  �شيا�شية  ورقة  منها  اتخذت  اإنها  اإال  اليمنية، 
العقود االأخرية متن�شلًة من التزاماتها التي قطعتها على 
نف�شها يف معاهدة الطائف وملحقاتها عام 1934، والتي 

اأكدها اتفاق جدة لرت�شيم احلدود املوقعة بني البلدين 
العمالة  مبوجبها  ُمنحت  االتفاقية  تلك   .2000 عام 
العمل  كحق  االمتيازات  من  عددا  ال�شعودية  يف  اليمنية 
وعدم  وامللكية  اال�شتثمار  وحرية  املفتوحة  واالإقامة 
االمتيازات  اأن  اأو احلجر عليها، حيث  املمتلكات  م�شادرة 
التي متتعت بها العمالة اليمنية يف ال�شعودية قبل اأزمة 
الوحدة  اململكة بعد حتقيق  نق�شتها   1990 اخلليج عام 
الريا�ض من  1990، جراء خماوف  اأيار   22 اليمنية يف 
كان  الذي  الطائف  اتفاق  الوليدة جتديد  الدولة  رف�ض 
اليمن  مع  �شيا�شية  اأزمة  فافتعلت   ،1992 عام  م�شتحقًا 

لرتحل مليونًا و350 األف عامل ميني.
حينها،  اليمنية  العمالة  جتاه  ال�شعودية  �شلوك 
وم�شادرة  اململكة  مناطق  خمتلف  من  وترحيلهم 
كبرية  اأعباء  الوحدة  دولة  اقت�شاد  حّمل  ممتلكاتهم، 
قيودًا  ال�شعودية  فر�شت  ذلك  وعقب  بالركود.  واأ�شابه 
بغر�ض  ال�شعودية  اإىل  اليمنيني  دخول  على  م�شددة 
العمل، ومل ت�شمح بدخول العمالة اليمنية اإال بعد توقيع 

اتفاق جدة عام 2000.
العمالة  ملف  ت�شتخدم  اململكة  تزال  ال  االآن  وحتى 
عام  ففي  االقت�شادي،  املجال  يف  حت�شن  اأي  الإجها�ض 
2013، فتحت احلكومة ال�شابقة ملف نفط اجلوف، اإال 
اأن الريا�ض ردت بالطريقة نف�شها، حيث رحلت 360 األف 
عامل ميني مقيم بطريقة �شرعية وغري �شرعية وفر�شت 

قيودا م�شددة على التحويالت املالية للمغرتبني.
ومل ياأِت ت�شحيح اأو�شاع قرابة الـ 350 األف عامل ميني 
)مينح  »اأجري«  نظام  وفق  االأخرية  االآونه  يف  اململكة  يف 
خ�شية  بل  فراغ  من  للتجديد(  قابلة  اأ�شهر  �شتة  العامل 
خلفية  على  اليمنية  العمالة  اأو�شاط  يف  غا�شب  فعل  رد 

جرائمها يف اليمن.
النظام  من  للم�شتفيدين  احلايل  القانوين  الو�شع  ولكون 
الريا�ض  اأن  اإىل  ت�شري  التوقعات  كل  فاإن  ه�شًا،  يزال  ال 
انتهاء  عقب  وترحيلهم  عنهم  اال�شتغناء  اإىل  �شت�شعى 

عدوانها على اليمن اأو توقفه.
نفط اجلوف كابو�ض الريا�ض

اليمنية  اجلوف  حمافظة  اإبقاء  على  ال�شعودية  عملت 
بدائية وبذلت جّل جهودها خالل العقود املا�شية الإعاقة 
اأي تنمية فيها، ابتداًء بالطرقات وانتهاًء بعدم التنقيب 
عن النفط، عرب �شراء الوالءات وا�شتخدام الريع املايل 
املحلية  ال�شراعات  وتغذية  الأرا�شيها  املحاذية  للقبائل 
اليمنية  املحافظات  كربى  من  تعد  التي  املحافظة  يف 

م�شاحًة.
ال�شركات  من  عدد  دخل  املا�شي،  القرن  ثمانينيات  يف 
�شحاري  اإىل  االأمريكية  »هنت«  �شركة  ومنها  النفطية 
مربر،  دون  من  ان�شحبت  ثم  النفط  عن  للتنقيب  اجلوف 
على الرغم من وجود ع�شرات االآبار النفطية يف احلدود 

امل�شادر  ال�شعودية. وتقول بع�ض  املناطق  لها يف  املوازية 
وقفوا  ال�شعودية  التابعية  يحملون  قبليني  زعماء  اإن 
خلف منع ال�شركات النفطية من التنقيب عن النفط يف 

اجلوف.
املجاورة  اجلوف  نفط  ملف  ُفتح   ،2013 عام  مطلع  ويف 
حينها  فالتقارير  الكبري.  النفطي  وخمزونها  لل�شعودية 
يف  العاملي  النفط  خمزون  من   34% وجود  عن  ك�شفت 

اليمن، وهو ما اأثار خفيظة ال�شعودية.
وحتت �شغط �شعبي كبري، تولت وزارة النفط اليمنية يف 
بداية عام 2014 تن�شيط عمليات اال�شتك�شاف النفطية 
القطاعات  ع�شرات  وفتحت  املحافظات  من  عدد  يف 
النفطية اأمام ال�شركات اال�شتثمارية، والأول مرة دخلت 
القطاعات النفطية يف اجلوف من بني القطاعات، وُمنحت 
على  ق�شري  وقت  وبعد  اليمنية،  النفطية  �شافر  ل�شركة 
بدء امل�شح امليداين يف مناطق تبعد عن احلدود اليمنية 
اجلوف  اأبناء  ترحيب  ظل  ويف  كلم،   40 ال�شعودية 
وترقب كل اليمنيني با�شرت اأعمال احلفر واال�شتك�شاف 
االأويل، واأعلنت ال�شركة وجود نطاقات هيدروكربونية.

كذلك، اأظهرت النتائج االأولية اكت�شافات غازية بكميات 
ولكن  يوميًا،  الغاز  من  املكعبة  االأمتار  مباليني  تقدر 
طوياًل،  ت�شتمر  مل  اأ�شعلت  التي  اجلوف  يف  النفط  �شعلة 
مفاجئة  ب�شورة  التنقيب  عن  �شافر  �شركة  توقفت  فقد 

و�شحبت كل معداتها.
توارى احلديث  النفط يف اجلوف  �شعلة  انطفاأت  وبعدما 
عر�شت  التي  النفطية  القطاعات  من  الع�شرات  عن 
من  التخل�ض  جرى  وجيزة  فرتة  وبعد  لال�شتك�شاف، 
اهتم  الذي  دار�ض  اأحمد  املهند�ض  ال�شابق  النفط  وزير 
على  النفط  قطاعات  وفتح  النفطية  باال�شتثمارات 

م�شراعيها بطريقة اأو باأخرى.
منح  ال�شعودية  اأعلنت  حتى  عدة  اأ�شهر  �شوى  متر  ومل 
هادي خالل زيارة خاطفة للملك عبداهلل يف جدة، مليارا 
و200 مليون دوالر والتكّفل مبرتبات »اللجان ال�شعبية« 
ملحاربة  جتنيدهم  جرى  الذين  من  للحكومة  التابعة 

تنظيم »القاعدة« يف اأبني وحلج.
قبلية  م�شادر  اأكدت  بل  بذلك،  ال�شعودية  تكتِف  ومل 
خالل  واأقدمت،  احلدود  اتفاقية  اخرتقت  الريا�ض  اأن 
كلم   40 م�شاحة  على  ال�شيطرة  علي  املا�شيني،  العامني 
�شركات  ا�شتقدمت  كما  اليمنية،  االأرا�شي  داخل  مربع 

نفطية ال�شتك�شاف النفط فيها.
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التي االجن��ازات  هذه  هي  فما  افغان�ستان..  يف  “الناتو”  حلف  فيه  ف�سل  ما  اليمن  يف  اجن��زت  احلزم”  “عا�سفة  ان  يوؤكد  ع�سريي   العميد 
و�سنعاء؟ تعز  ال�ستعادة  فعال  الهجوم  تاأخر  ومل��اذا  االفغانية؟  نظريتها  غ��رار  على  عاما   14 اليمن  ح��رب  �ست�ستمر  وه��ل  عنها؟  حت��دث 

ال�سرطة بر�سا�ض  عربي  طفل  مقتل  بعد  ت�ستعل  االأهواز  اإيران.. 

احل�����رب ال�����س��ع��ودي��ة ال�����ب�����اردة: ت���دم���ري م��ن��ه��ج��ي ل��الق��ت�����س��اد

عبد الباري عطوان
ت�شارلز  االمريكي  اجلرنال  يفاجئنا  مل 
القيادة  يف  اجلوية  القوات  قائد  براون 
منطقة  تقع  التي  الو�شطى،  االمريكية 
م�شوؤولياتها،  ن�شاط  �شمن  االو�شط  ال�شرق 
دول  م�شاهمة  ان  اليوم  اعلن  عندما 
الذي  الدويل  االئتالف  غارات  يف  اخلليج 
اال�شالمية”  “الدولة  �شد  وا�شنطن  تقوده 
تراجعت  والعراق  �شورية  يف  ومواقعها 
التحالف  �شد  اليمن  يف  احلرب  بدء  منذ 
“احلوثي ال�شاحلي”، الن مياها كثرية مرت 
حتت اجل�شر منذ بدء تلك امل�شاهمة، و�شط 

�شجة اعالمية ا�شتعرا�شية غري م�شبوقة.
غارات  يف  خليجية  دول  م�شاركة  منذ 
بداأت  التي  اليمن،  يف  احلزم”  “عا�شفة 
الكثري  تغريت  تقريبا،  ا�شهر  ثمانية  قبل 
وبداأ  والع�شكرية،  ال�شيا�شية  املعادالت  من 
مت�شارعة،  ب�شورة  يتغري  اليمني  امل�شهد 
تتوقعه منظومة دول  كانت  ما  وعلى عك�ض 
العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 

ال�شعودية.
ع�شريي  احمد  الركن  العميد  لنا  ولي�شمح 
ان  العربي  التحالف  قوات  با�شم  املتحدث 
نختلف معه يف قوله ان هذه القوات “اجنزت 
ما ف�شل فيه حلف الناتو يف افغان�شتان”، يف 
“الوطن”  ت�شريحات ن�شرتها ام�ض �شحيفة 
االمريكية  القوات  ان  وا�شاف  ال�شعودية، 
28 دولة مكثوا يف  من  املكون  الناتو  وحلف 
11 عاما، ومل يحققوا ما حققه  افغان�شتان 

التحالف يف �شبعة ا�شهر”.
العميد  لنا  ي�شرد  ان  نتمنى  زلنا  وما  وكنا 
اليمن  يف  حتققت  التي  االجنازات  ع�شريي 
وال نعرفها، اللهم اال اذا كان ح�شار وق�شف 
وجتويع خ�شمة وع�شرين مليون ميني الكرث 

من ثمانية ا�شهر هو اجناز ع�شكري كبري.
هي  الفرن�شية،  االنباء  وكالة  بثت  باالم�ض 

حتما،  وال�شفويني  للمجو�ض  تابعة  لي�شت 
اليمن  يف  الع�شكري  الو�شع  عن  تقريرا 
ومل  احلزم  عا�شفة  ف�شائيات  تبثه  )مل 
قوات  ان  فيه،  قالت  �شحفها(  اليه  تتطرق 
اهلل  عبد  علي  ال�شابق  والرئي�ض  احلوثيني 
املطل  الياأ�ض،  جبل  يف  حاليا  تتمركز  �شالح 
على قاعدة العند اجلوية يف حمافظة حلج 
املجاورة لعدن، حيث ترابط قوات �شودانية، 
اكرب  ثاين  دومت،  مدينة  على  �شيطرت  كما 
�شاعات من  بعد  ال�شالع  مدينة يف حمافظة 
ذباب  مدينة  على  ا�شتولت  مثلما  ح�شارها، 
القريبة من مدخل باب املندب، ومقر اللواء 
117 التي �شقطت يف يد التحالف ال�شعودي 

قبل �شهر فقط”.
ت�شتعد  مل  ال�شعودي  التحالف  قوات  نعم 
مدينة  اما  ماأرب،  مدينة  وال  تعز،  مدينة 
قب�شة  يف  ا�شبحت  “حررتها”  التي  عدن 
والقاعدة،  اال�شالمية”  “الدولة  تنظيمي 
وتاأخرت كثريا يف اقتحام العا�شمة �شنعاء، 
اخل�شائر  ب�شبب  مطلقا  تدخلها  ال  ورمبا 
الع�شابات  حلرب  نتيجة  املتوقعة  ال�شخمة 
وا�شتنزاف  خلو�شها،  خ�شومها  ا�شتعد  التي 
جرى  طويلة  حرب  يف  التحالف  قوات 

التخطيط لها م�شبقا.
التحالف  قوات  حربي  يف  االهم  التحول 
“الدولة  �شد  و�شورية  العراق  يف  االمريكي 
بقيادة  العربي  والتحالف  اال�شالمية”، 
القوات  جناح  هو  اليمن،  يف  ال�شعودية 
الق�شف  �شدمة  “امت�شا�ض”  يف  امل�شتهدفة 
ال�شاروخي اجلوي، وكثافة الغارات والتعود 
عليها، وتطوير قدرات وخربات حول كيفية 
ا�شرارها،  حجم  وتقلي�ض  معها،  التعاطي 
حركة  اتبعته  الذي  نف�شه  اال�شلوب  وهو 
ا�شت�شالمها  وعدم  افغان�شتان،  “طالبان” يف 
رغم وجود اكرث من خم�شني الف جندي من 
ا�شعاف  واربعة  االر�ض،  على  الناتو  قوات 

الرقم من اجلنود االفغان، عالوة على  هذا 
ق�شف جوي م�شتمر الكرث من 14 عاما.

يحفظها  التي  الذهبية  الع�شكرية  القاعدة 
الع�شكرية  االكادمييات  يف  الدار�شون 
االر�ض  “ان  تقول  قلب،  ظهر  عن  الغربية، 
العميد  ان  بد  وال  ا�شحابها”،  مع  حتارب 
هذه  احد  من  تخرج  الذي  وهو  ع�شريي 
فاليمن  نقول،  ما  جيدا  يعي  االكادمييات، 
كانت و�شتظل مقربة للغزاة، مثلما قال امللك 
يف  اململكة،  موؤ�ش�ض  �شعود،  اآل  العزيز  عبد 

و�شيته البنائه واحفاده.
اجلوية”  “ال�شدمة  امت�شا�ض  و�شعنا  واذا 
عبء  اىل  اجلوية  الغارات  وحتول  جانبا 
)قتل  عك�شية  نتائج  تعطي  باتت  النها 
افقر  يف  اهداف  بنك  وجود  وعدم  املدنيني 
بلد يف العامل يحارب يحابر من قبل اغناها(، 
حول  قوية  وت�شريبات  احاديث  هناك  فان 
وجود خالفات “مكتومة” بني دول التحالف 
كل  ونظرة  احلرب،  هذه  ادارة  كيفية  حول 
معها  تقاتل  باتت  التي  االخرى  جتاه  دولة 
فاالمارات  اليمن،  يف  واحدة  مظلة  حتت 
تنظر بعني ال�شك اىل الدور القطري، وقطر 
ان  تخ�شى  فاالوىل  نف�شه،  ال�شك  تبادلها 
حلف  م�شلحة  يف  احلرب  هذه  نتائج  ت�شب 
قلقة  والثانية  االخواين،  اليمني  اال�شالح 
من التقارب االماراتي ال�شعودي وتعتقد انه 

على ح�شابها، قد ياأتي.
يف  عنها  احلديث  يجري  اخرى  نقطة 
قطر  وقوف  وهو  اخلليجية،  االو�شاط 
يطالب  خندق  يف  وتركيا  وال�شعودية 
باطاحة الرئي�ض اال�شد ونظامه، بينما تقف 
االمارات والكويت يف اخلندق الرو�شي، جنبا 
وم�شر  تن�شيق(  )دون  ايران  مع  جنب  اىل 
على  االولوية(  واعطاء  الرتكيز  حيث  من 
اال�شالمية”  “الدولة  على  الق�شاء  حرب 
اوال، وقبل اي حديث عن م�شتقبل الرئي�ض 

بن  حممد  وال�شيخ  اال�شد،  ب�شار  ال�شوري 
زايد ويل عهد ابو ظبي من الزوار الدائمني 

ملو�شكو هذه االيام.
دول  بني  اخرى  خالفية  نقطة  هناك  ثم 
التحالف تتعلق مب�شتقبل اليمن نف�شه، فهل 
بالتق�شيم،  �شينتهي  انه  ام  موحدا،  �شيظل 
ومن �شيحكم ال�شمال، ومن �شيحكم اجلنوب، 
الغرب،  �شيحكم  ومن  ال�شرق،  �شيحكم  ومن 
و”الدولة  “القاعدة”  �شيحارب  ومن 

اال�شالمية”، وما هو م�شري ح�شرموت؟
وال  ال�شدد،  هذا  يف  اجابات  ميلك  احد  ال 

نعتقد ان احدا �شيملكها قريبا.
العربي  التحالف  دول  باأن  تفيد  معلوماتنا 
ان  ميكن  ال  اجلنوب  باأن  قناعة  اىل  و�شلت 
االنف�شال،  من  بد  وال  ال�شمال،  مع  يعي�ض 
وبريطانيا  وتوقيت،  وقت  م�شاألة  وامل�شاألة 
يف  لال�شالميني  بدور  ت�شغطان  وامريكا 
فقط،  اليمن  يف  لي�ض  ال�شيا�شية  العملية 
ليبيا والعراق وم�شر و�شورية، الن  وامنا يف 
حالة  لتنفي�ض  االق�شر  الطريق  هو  هذا 
متفرقة  الدول،  الراهنة يف هذه  االحتقان 

او جمتمعة.
الرئي�ض اليمني عبد ربه من�شور هادي كلف 
وفده  برئا�شة  املخاليف  امللك  عبد  ال�شيد 
ان  املفرت�ض  من  التي  جنيف  مفاو�شات  اىل 
تعقد اال�شبوع املقبل مب�شاركة وفدين االول 
ميثل احلوثيني والثاين، حزب املوؤمتر الذي 
يراأ�شه الرئي�ض ال�شابق علي عبد اهلل �شالح، 

وبهدف التو�شل اىل حل �شيا�شي لالزمة.
***

االزمة  لت�شوية  الوطني  احلوار  اجتماعات 
�شالح  بالرئي�ض  االطاحة  بعد  اليمنية، 
اعوام،  ثالثة  من  اكرث  ا�شتمرت  ونظامه، 
اىل  اليمن  بتق�شيم  م�شروع  عن  ومتخ�شت 
هادي  الرئي�ض  وانتخاب  حمافظات  �شت 
وحدة  حكومة  وت�شكيل  الربملان،  قبل  من 

وطنية، ولكن اليمن انتهى اىل ما نراه حاليا 
احلوثيني  زحف  زادها  وحروب،  انهيار  من 
و”عا�شفة  ناحية،  من  وعدن  �شنعاء  اىل 

احلزم” من ناحية اخرى تعقيدا وتفاقما.
ع�شريي،  العميد  ت�شريحات  يف  يتمعن  من 
ويقراأ ما بني �شطورها، يخرج بانطباع مفاده 
ان “عا�شفة احلزم” مل تبداأ اال قبل �شبعة 
الناتو  حلف  بتدخل  مقارنة  فقط،  ا�شهر 
يب�شر  انه  يعني  مما  عاما،   14 ا�شتمر  الذي 
باأن عليهم  معا،  ال�شعودية  واهل  اليمن  اهل 
التحلي بال�شرب فاحلرب ما زالت يف بدايتها.
ارتكبوا  الناتو  وحلف  االمريكان  كان  فاذا 
والعراق،  افغان�شتان  من  كل  بغزوهم  خطاأ 
فقد كان االوىل ان تتعظ القيادة ال�شعودية 
من هذا اخلطاأ، وتتجنب التورط يف امل�شيدة 
اخرى  عربية  خليجية  دول  وجر  اليمنية، 

اليها.
“الطالبان”  مع  حاليا  تتفاو�ض  امريكا 
اآمن  ان�شحاب  مقابل  احلكم  اىل  لعودتهم 
لقواتها، فهل علينا ان ننتظر 14 عاما حتى 
وال�شعودية  العربي  التحالف  قوات  تفعل 
التحالف  مع  وتتفاو�ض  نف�شه،  ال�شيء 

ال�شلطة؟ ال�شاحلي” لت�شليمه  “احلوثي 
وقيادته  الع�شريي  للعميد  االجابة  نرتك 

واأولياء امره.

امل�شدر / وكاالت
تظاهر املئات من االأهوازيني م�شاء 
عربي  طفل  مقتل  عقب  الثالثاء، 
اأهوازي، يدعى علي جاليل، ويبلغ 
بر�شا�ض  عامًا،   17 العمر  من 
مداهمتها  بعد  االإيرانية  ال�شرطة 

�شوقًا �شعبيًا.
االإن�شان  حقوق  منظمة  ودانت 
االأهوازية يف بيان تلقت »العربية.
الطفل  مقتل  منه،  ن�شخة  نت« 
الذي  ال�شابط  مبحا�شبة  وطالبت 
مداهمة  اأثناء  عليه  النار  اأطلق 
واملطاعم  للمقاهي  االأمن  قوى 
 ( النه�شة  حي  يف  ال�شعبية 

ل�شكراآباد(.
فقد  البيان،  يف  جاء  ما  وبح�شب 
اندلعت ا�شتباکات دامية بني االأمن 
واالأهايل، ما اأدى اإىل مقتل الطفل 
الع�شرات بجروح، ح�شبما  واإ�شابة 
احلي  �شكان  من  عيان  �شهود  اأفاد 

ومواقع حملية.
مواقع  عرب  مقطعا  نا�شطون  ون�شر 
جتمع  يظهر  االجتماعي  التوا�شل 
املئات اأمام املركز رقم 30 لل�شرطة 
وهم  االأهواز  مدينة  يف  االإيرانية 
االأمن  وقوى  ال�شرطة  �شد  يهتفون 

ملداهمتها ال�شوق ال�شعبي.
اأن  املنظمة  اعتربت  جهتها،  من 
االأمن  قوى  حملت  التي  الدوافع 
هي  املحالت  تلك  مهاجمة  على 
الوحيد  املتنف�ض  اأ�شبحت  لكونها 
جيدا  ومكانا  االآراء  عن  للتعبري 
االأهوازي،  ال�شباب  لتجمع 

املقاهي  تلك  حمل  اإىل  باالإ�شافة 
�شبيل  على  منها  عربية  اأ�شماء 
بريوت  مقهى  احل�شر  ال  املثال 
ومقهى دم�شق ومقهى ليايل االأهواز 
ومقهى اخلليج وغريها من االأ�شماء 
وراء  ال�شبب  كانت  والتي  العربية 

�شعي ال�شلطات اإىل اإغالقها.
ال�شباب  اأكرث  اأن  »مبا  واأ�شافت: 
املحالت  هذه  يرتادون  الذين 
الزي  ارتداء  على  يحر�شون 
»للتفري�ض«  رف�شًا  وذلك  العربي 
لتغيري  طهران  تتبعه  الذي  )النهج 
حماربة  و�شيا�شات  املنطقة(  هوية 
العربي  لل�شعب  القومية  الهوية 

االأهوازي، االأمر الذي ال ت�شت�شيغه 
بادرت  حيث  احلكومية،  اجلهات 
بغية  املحالت،  هذه  مهاجمة  اإىل 
جزء  احلقيقة  يف  وهي  اإغالقها 
االإيرانية  احلكومة  �شيا�شة  من 
�شتى  عرب  �شعبنا  اأبناء  حماربة  يف 
وال�شبل«، ح�شبما جاء يف  الو�شائل 

ن�ض البيان.
الدويل  املجتمع  املنظمة  ودعت 
ال�شلطات  على  ال�شغط  اإىل 
بتعهداتها  لاللتزام  االإيرانية 
القوميات  هوية  واحرتام  الدولية 
بالتجمع  لها  وال�شماح  وثقافاتها 
ال�شلمي للتعبري عن اآرائها ومطالبها 

امل�شروعة«.
االإيرانية  ال�شلطات  اأن  يذكر 
االأخرية،  االآونة  خالل  �شعدت 
االأهواز  يف  االأمنية  احلالة 
واأعلنت  الفار�شية،  غري  واالأقاليم 
املجموعات  ع�شرات  اعتقال  عن 
تهدف  التي  القمع  حملة  �شمن 
البولي�شية  االأجواء  فر�ض  اإىل 
ا�شطرابات  حدوث  دون  للحيلولة 
االنتخابات  قبيل  متوقعة 
يقول  ح�شبما  املقبلة،  الربملانية 

مراقبون.

على ح�����س��اب  األ���ف   54 ت��خ��رق   داع�����ض 
اأع�سائها اأح���د  لقتل  ان��ت��ق��ام��ا  ت��وي��ر 

 اأعلن ما ي�شمى بتنظيم الدولة االإ�شالمية »داع�ض« عن اخرتاق ع�شرات 
فى  هامة  �شخ�شيات  هواتف  اأرقام  ون�شر  تويرت  ح�شابات  من  االآالف 
وكالة املخابرات املركزية ومكتب التحقيقات الفيدراىل، ووكالة االأمن 
اأحد  القومى االأمريكية )NSA( على مواقع االإنرتنت، ردا على قتل 
اأكرث  التابعني للجماعة االإرهابية، ومت ت�شريب تفا�شيل  الهاكرز  اأهم 
من 54 األف ح�شاب على تويرت حتى االآن، وهو ما و�شفه اخلرباء باأنه 

ت�شعيد خطري للحرب االإلكرتونية.
اخرتاق داع�ض ح�شابات تويرت

وفقا ملوقع express الربيطانى فاإن اجلماعة التى قامت بهذه العملية 
�شخ�ض  ويراأ�شها  اخلالفة«،  »�شايرب  ا�شم  نف�شها  على  تطلق  اخلطرية 
لل�شيطرة  داع�ض  اأتباع  اجلماعة  نا�شدت  حيث  ح�شني«،  »جنيد  يدعى 
العراق  فى  االإ�شالمية  الدولة  فكر  لن�شر  وا�شتخدامها  احل�شابات  على 

و�شوريا، وكتابة اأفكار غري �شلمية حتت اأ�شماء �شحايا هذا االخرتاق.
املت�شررون من اخرتاق داع�ض لتويرت

ال�شعودية،  العربية  اململكة  من  املت�شررين  معظم  فاإن  للتقرير  وفقا 
وبع�شها ح�شابات تابعة لربيطانيني، جدير بالذكر اأن موؤ�ش�ض جمموعة 
املا�شى  اأغ�شط�ض  فى  قتله  مت  الهجمات  هذه  ب�شن  قامت  التى  الهاكرز 
عن طريق طائرة اأمريكية بدون طيار كانت تنفذ عملية م�شرتكة مع 

بريطانيا.

الثورة اأنثى... فل�سطينية



االأمنية  ال�شوؤون  يف  ال�شعودي  اخلبري  قال 
اآل  اإبراهيم  املتقاعد  العقيد  واال�شرتاتيجية 
يف  جا�شو�ض   5000 متتلك  اإيران  اأن  مرعي 

اخلليج.
امللتقى  يف  حديثه  خالل  مرعي”  “اآل  واأ�شار 
اال�شرتاتيجي  للتخطيط  الرابع  اخلليجي 
البحرين  يف  اأقيم  الذي  اأمنية”،  “هواج�ض 
�شد  ا�شرتاتيجية  خطة  ر�شم  اأن  اإىل  موؤخرًا، 
اأن  اتفاق قادة اخلليج على  اإىل  اإيران حتتاج 
اإيران خطر على جميع دول اخلليج، موؤكدًا اأن 
طهران تعتمد على امليلي�شيات والعمالء لفر�ض 
املنطقة،  يف  التو�شع  على  القائمة  اأجندتها 
االأمر الذي ال يف�شح اأّي جمال للتوا�شل بينها 

والدول العربية وت�شييد عالقات طبيعية.
�شيطرة  خطورة  من  خمت�شون  وحّذر  هذا 
اأن  موؤكدين  حاليا،  العراق  على  اإيران 
لت�شهيل  كقاعدة  بغداد  ت�شتخدم  طهران 
مرور االأ�شلحة واملتفجرات اإىل اخلليج بغية 

زعزعة اأمنه وا�شتقراره.
مراقبة  ملجموعة  التنفيذي  املدير  واأكد 

توازن  خلق  اأهمية  العجمي  ظافر  اخلليج 
اأن  خ�شو�شًا  اإيراين،  خليجي  ا�شرتاتيجي 
اأن  اإىل  منوهًا  منها جويًا،  اأقوى  دول اخلليج 

نووي  مفاعل  تطوير  باإمكانها  اخلليج  دول 
باب  من  انطالقًا  املنطقة  يف  متفوق  �شلمي 

توازن الرعب.

اإع�شار ت�شاباال ت�شبب بالكثري من االأ�شرار،  اأن  على الرغم من 
و�شلط  اليمنيني  الع�شاق  طال�شم  من  الكثري  ك�شف  اأي�شا  اأنه  اإال 
ال�شوء على تقليد يتبعه كل من اأراد اأن ي�شتميل من يحبها عرب 

ال�شحر.
ون�شر ن�شطاء مينيون �شورا كثرية لطال�شم اأو ما ت�شمى يف بالد 
ال�شام )الْكتيِبه( قذفها االإع�شار ت�شاباال اإىل ال�شاطئ وجمعها 

وكاأنه يقول للنا�ض : تعالوا وقارنوا اأين هي ق�ش�ض ع�شقكم.
هذه الطال�شم -)وهي لفيفات يكتب عليها ا�شم ال�شخ�ض الذي 
البحر  عر�ض  اإىل  املتيمون  يرميها  اأن  العادة  درجت  حتبه(- 
هذه  عرب  عليه  والتاأثري  املحبوب  اإقناع  يف  االأخري  لي�شاعدهم 

الطريقة من “ال�شحر”، كما يحلو للبع�ض اأن ي�شميها.

االعالم  ي�شن   – ب(  ف  )اأ  ـ  القاهرة 
الغربية  الدول  على  حملة  امل�شري 
“عمل  وجود  فر�شية  رجحت  التي 
الطائرة  �شقوط  وراء  ارهابي” 
عن  متحدثا  �شيناء،  يف  الرو�شية 
م�شر،  “اجنلو-امريكية” �شد  موؤامرة 
و�شط  وذلك  اجلديد،  مو�شكو  حليف 
ال�شياحي،  القطاع  انهيار  من  خماوف 
امل�شري  االقت�شاد  دعائم  اهم  احد 

املتداعي.
وراأى عدد من ال�شحافيني واالعالميني 
يف هذه “املوؤامرة” �شد م�شر عقابا لها 
خ�شو�شا  رو�شيا  مع  االخري  لتقاربها 
جلنة  تعلن  مل  وقت  يف  ع�شكريا، 
الطائرة  �شقوط  ا�شباب  بعد  التحقيق 
224 �شخ�شا غالبيتهم  التي قتل فيها 

من الرو�ض.
يف  وم�شادر  ووا�شنطن  لندن  وترجح 
يكون  ان  فر�شية  الدويل  التحقيق 
الطائرة  با�شقاط  ت�شبب  انفجار 
االول/ ت�شرين   31 يف  الرو�شية 

اكتوبر يف �شيناء. لكن القاهرة تعترب 
واالمريكية  الربيطانية  ال�شلطات  ان 
وا�شتبقت  ا�شتنتاجاتها  يف  ت�شرعت 

نتائج التحقيق.
ان  من  امل�شرية  االو�شاط  وتتخوف 
فر�شية  حول  الت�شريحات  تلحق 
تبني  مع  ترافقت  التي  االعتداء 
ا�شقاط  اال�شالمية  الدولة  تنظيم 
لل�شياح  اجالء  حركة  ومع  الطائرة 
�شررا  ال�شيخ،  �شرم  من  االجانب 
االعالم  واتهم  ال�شياحي.  باملو�شم 
با�شعال  الربيطانية  ال�شحف  امل�شري 
غري  تقارير  و”فربكة”  املوقف 
�شرم  مطار  يف  الو�شع  حول  �شحيحة 
الطائرة  منه  اقلعت  التي  ال�شيخ 

املنكوبة.
حتدثت  عدة  اعالنية  تقارير  وكانت 
عن تراخ يف التدابري االمنية يف مطار 

�شرم ال�شيخ.
احلكومية  االهرام  �شحيفة  وذهبت 
ر�شم  يف  الو�شع  ت�شبيه  حد  اىل 
ما  او  ال�شوي�ض  بحرب  كاريكاتوري 
الثالثي”  “العدوان  امل�شريون  ي�شميه 
وفرن�شا  بريطانيا  �شنته  الذي 

وا�شرائيل يف 1956.
ويت�شمن الر�شم حوارا بني رجل م�شن 
و�شاب، ويقول االول “اللي بيح�شل يف 
اليومني دول بيفكرين بالعدوان  �شينا 

الذي  ال�شاب  فريد   .1956 الثالثي 
بحب  “انا  عليه  كتب  قمي�شا  يرتدي 
�شتني  حواىل  “فعال.  بالقول  م�شر” 
�شنة واعداوؤنا ُهّما ُهّما. وان �شاء اهلل 

بردو ننت�شر”.
وكانت �شورة حذاء ع�شكري كبري فوق 
و”ديلي  “اندبندنت”  �شحف  ا�شماء 
االثنني  ت�شدرت  و”تلغراف”  ميل” 
امل�شاء  �شحيفة  من  االوىل  ال�شفحة 
عنوان  مع  للدولة  اململوكة  اليومية 

يقول “م�شر �شد الك�شر”.
الربيطانية  ال�شركات  وعلقت 
�شرم  واىل  من  رحالتها  وااليرلندية 
لوفتهانزا  �شركتا  قررت  فيما  ال�شيخ، 
الفرن�شية  فران�ض  واير  الهولندية 
وقف حتليقهما فوق �شمال �شيناء حتى 

ا�شعار اخر بداعي “ال�شالمة”.
ومنذ اجلمعة، اعادت بريطانيا قرابة 
خم�شة االف من رعاياها الع�شرين الفا 
احدى  ال�شيخ،  �شرم  يف  املتواجدين 
ابرز الوجهات ال�شياحية يف م�شر، اىل 

بالدهم يف رحالت خا�شة.
التي  االجالء  عملية  بدء  ومنذ 
مل�شوؤولني  ت�شريحات  مع  ترافقت 
ح�شول  فر�شية  ترجح  غربيني 
الطائرة،  ب�شقوط  ت�شبب  اعتداء 
احلديث  على  امل�شرية  ال�شحف  داأبت 
عن “موؤامرة غربية”، موؤكدة على ان 

م�شر �شرتفع “التحدي”.
– الربيطاين  ال�شفري  – مقاطعة 

على  التهجم  حد  احلملة  وبلغت 
ال�شفري الربيطاين يف م�شر.

حمدي  ال�شحايف  الكاتب  وقال 
جاء  الذي  عموده  يف  الثالثاء  رزق 
ال�شفري  تكره  لكي  �شببا   48“ بعنوان 

�شحيفة  يف  كا�شون  الربيطاين” جون 
ال�شفري كذاب  “هذا  ان  اليوم،  امل�شري 
ال  امل�شريني،  من  وي�شخر  وخمادع 
مرحب  وغري  احتفاالت  اىل  ُيدعى 
قاطعوا  فعاليات…  اي  يف  بوجوده 

هذا ال�شفري”.
ويقول االعالم امل�شري ان �شرم ال�شيخ 
اآمنة، فيما ين�شط ع�شرات ال�شحافيني 
وجود  ا�شتمرار  لتغطية  املدينة  يف 
م�شابح  ويف  املدينة  �شوارع  يف  ال�شياح 

الفنادق.
امل�شرية  الف�شائية  القنوات  وبث 
حتقيقات من �شرم ال�شيخ تظهر �شياحا 
النهاء  البقاء  يريدون  انهم  يوؤكدون 
اذاعت قنوات م�شرية  اجازاتهم، كما 
على  عدة  حوارية  برامج  ف�شائية 
ليل  من  بدءا  ال�شيخ  �شرم  من  الهواء 

االحد.
حمالت  م�شرية  �شحف  اطلقت  كما 
�شرم  اىل  لل�شفر  امل�شريني  تدعو 

ال�شيخ.
التي  اال�شطرابات  ومع   ،2011 ومنذ 
الرئي�ض  على  االنتفا�شة  مع  ترافقت 
ثم  مبارك،  ح�شني  اال�شبق  امل�شري 
و�شول  رافقت  التي  اال�شطرابات 
ثم  مر�شي  حممد  ال�شابق  الرئي�ض 
االطاحة به، يقاطع ال�شياح الغربيون 
الفرعونية.  ال�شياحية  م�شر  مواقع 
االحمر،  البحر  منتجعات  وبقيت 
اآخر  من  ال�شيخ،  �شرم  راأ�شها  وعلى 
يف  االجانب  يرتادها  التي  االماكن 

م�شر.
احد  ال�شياحة،  ايرادات  وتراجعت 
مل�شر،  القومي  الدخل  م�شادر  اهم 

ب�شكل حاد منذ ذلك الوقت.

– ورو�شيا  م�شر  �شد  – موؤامرة 
ويجمع االعالم امل�شري على ان موقف 
الغرب من حادث الطائرة الرو�شية هو 

رد على االنفتاح امل�شري على رو�شيا.
مقال  الثالثاء  االهرام  ون�شرت 
الع�شماوي  ا�شرف  للكاتب  راي 
ازمة  مع  الغرب  تعامل  فيه  اعترب 
فا�شحة  “حماولة  الرو�شية  الطائرة 
اقت�شاديا  م�شر  لعقاب  ومف�شوحة 
وماليا ال�شباب �شيا�شية عديدة ابرزها 
االنفتاح امل�شري مع رو�شيا االحتادية 
وزيادة  املا�شية  الثالثة  االعوام  يف 
والت�شليح  الع�شكري  التعاون  وترية 

الرو�شي مل�شر”.
وكان ر�شم كاريكاتوري ن�شر يف �شحيفة 
الطائرة  اليوم اخلا�شة اظهر  امل�شري 
الرو�شية يف اطار �شاعة رقمية ملباراة 
نتيجة  مع  ال�شيخ  �شرم  ا�شتاد  يف  كرة 

ک0. – رو�شيا   1 واجنلرتا  “امريكا 
احلليم  عبد  ال�شحايف  الكاتب  وراى 
ال�شحيفة  يف  ن�شر  مقال  يف  قنديل 
�شيا�شية  “الق�شة  ان  نف�شها 
اىل  تهدف  بامتياز  واقت�شادية 

االنتقام من م�شر ورو�شيا معا”.
عالقتهما  ومو�شكو  القاهرة  وعززت 
منذ االطاحة مبحمد مر�شي يف متوز/

اثارت توترا  2013، يف خطوة  يوليو 
يف العالقات امل�شرية االمريكية. وزار 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  احلايل  الرئي�ض 
يف  انتخابه  منذ  مرات  ثالث  مو�شكو 

حزيران/يونيو 2014.
يف  نفوذها  لتعزيز  مو�شكو  وت�شعى 
م�شر، خ�شو�شا يف ظل توتر العالقات 
خلفية  على  والقاهرة  وا�شنطن  بني 

قمع ال�شلطات امل�شرية ملعار�شيها.
واعترب قطاع كبري يف االعالم امل�شري 
ا�شقاط  ت�شتهدف  موؤامرة  هناك  ان 

م�شر ورو�شيا معا.
ان  حقيقة  اىل  كثريون  يلتفت  ومل 
بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ض 
نف�شه علق الرحالت اجلوية اىل م�شر 

كلها ولي�ض �شرم ال�شيخ فقط.
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عبد احلميد �شيام
وثيقة  العتماد  العا�شرة  الذكرى  االأيام  هذه  متر 
يف  الزاوية  حجر  ت�شكل  والتي  احلماية«  »م�شوؤولية 
الدويل  املجتمع  عليها  توافق  مبادئ  جمموعة  اإعتماد 
من خالل اإقرار الوثيقة يف اجلمعية العامة عام 2005  
احلرب  وجرائم  اجلماعية  االإبادة  جرائم  منع  بهدف 
والوثيقة  االإن�شانية.   �شد  واجلرائم  العرقي  والتطهري 
اأ�شا�شية  يف اجلهود لتنفيذها:  اأعمدة  تقوم على ثالثة 
حلماية  و�شيا�شيا   واقت�شاديا  قانونيا  الدولة  م�شاندة 
عاجزة  الدولة  كانت  فاإن  املذكورة،  اجلرائم  من  �شعبها 
عن تاأمني احلماية تتحول امل�شوؤولة اإىل املجتمع الدويل 
يف تاأمني احلماية، اأما اإذا كانت الدولة هي امل�شوؤولة عن 
تاأمني  الدويل  املجتمع  م�شوؤولية  فت�شبح  اجلرائم  تلك 

احلماية  للمواطنني من بط�ض الدولة. 
طلب حماية ال�شعب الفل�شطيني

كان الرئي�ض الفل�شطيني حممود عبا�ض قد بعث بر�شالة 
رئي�ض  ووزعها   2014 �شيف  يف  االأمن  ملجل�ض  ر�شمية 
ر�شمية  كوثيقة   2014 يوليو   21 بتاريخ  االأمن  جمل�ض 
حتت  الفل�شطينية  الدولة  اأرا�شي  »بو�شع  فيها  يطالب 
وذلك  املتحدة  لالأمم  التابع  الدولية  احلماية  نظام 
لكن  الفل�شطيني«.  لل�شعب  احلماية  تاأمني  هدف  لتحقيق 
متابعة الطلب توقفت الأكرث من �شنة وعاد وظهر مو�شوع 

احلماية مع هبة االأق�شى االأخرية.
لل�شعب  الدولية  احلماية  م�شاألة  موؤخرا  اأثريت 
اجلمعية  يف  عبا�ض  الرئي�ض  كلمة  يف  �شواء  الفل�شطيني 
العامة )2015/9/28( اأو كلمة وزير اخلارجية ريا�ض 
اأمام  اأو كلمة عبا�ض  املالكي يف جمل�ض االأمن )10/22( 
جمل�ض حقوق االإن�شان )10/28( يف ظل ما يتعر�ض له 
فممار�شات  االحتالل.   دولة  قبل  من  يومية  جمازر  من 
حيث  �شرعية  غري  تعترب  املحتلة  االأرا�شي  يف  اإ�شرائيل 
الفل�شطينيني  كل  من  فل�شطني  تفريغ   على  ببطء  تعمل 
وباأ�شاليب منوعة تقوم على العنف والتخويف وت�شييق 
واالقتالع  والعزل  والهدم  االأ�شجار  وحرق  العي�ض  �شبل 
وم�شادرة  اجلماعية  والعقوبات  واالعتقال  وال�شجن 
االأرا�شي وبناء اجلدار العازل وتغيري املعامل اجلغرافية 
والدميوغرافية واالإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب 
والتمييز العن�شري والتعر�ض للطواقم الطبية ومداهمة 
واجلوي  والبحري  الربي  واحل�شار  والنفي  امل�شت�شفيات 
واإقامة احلواجز باالإ�شافة اإىل اإ�شتخدام كافة االأ�شلحة 
ذلك  يف  مبا  احلروب  اأثناء  االآهلة  املناطق  يف  الفتاكة 
الفو�شوفورية  والقنابل  واالأبا�شي   16 ف-  طائرات 
اجلرائم  من  واحدة  حتت  تندرج  جرائم  وكلها  وغريها 
الوقت  نف�ض  ويف  اأعاله.   املذكورة  الكربى  االأربعة  
اإىل  والدعوة  ال�شيا�شية  املراوغة  على  اإ�شرائيل  تعمل 
املفاو�شات املبا�شرة واالإدعاء مبد يد ال�شالم وتقم�ض دور 
الواقع  ال�شعب  ميار�شه  ما  كل  وت�شنيف  دائما  ال�شحية 
لو  التحري�ض حتى  اأو  االإرهاب  نوعا من  حتت االحتالل 
كانت اأغنية ت�شري اإىل النا�شرة اأو علما يرفع يف م�شرية.  
البلطجة واالنتهاك  اأن متار�ض هذه  وال ميكن الإ�شرائيل 
التي توؤمنها  الدويل لوال مظلة احلماية  للقانون  الدائم 
املتحدة  الواليات  وهي  االأقوى  االإمربيالية  الدولة  لها 
ال�شكان  نفي  على  يعمل  اال�شتعمار  اأن  املعروف  فمن 
االأ�شليني وتغييبهم من الذاكرة وامل�شهد من اأجل تغييبهم 
الواليات  يف  االأ�شليني  ال�شكان  مع  ح�شل  كما  ج�شديا 
املتحدة واأ�شرتاليا وغريها.  فهل احلماية التي يطالب بها 

الفل�شطينيون ممكنة؟  وهل هناك �شوابق لتاأمني حماية 
�شعب مهدد ويتعر�ض للمجازر اليومية؟

�شوابق احلماية الدولية يف االأمم املتحدة
املمثل  املا�شي  اأكتوبر  ل�شهر  االأمن  جمل�ض  رئي�ض  طلب 
االأمني  من  ما�شي�شتي،  اأويارزون  رومان  الإ�شبانيا،  الدائم 
العام لالأمم املتحدة اأن يقدم ملجل�ض االأمن الوثيقة التي 
اأعدتها الدائرة القانونية يف املنظمة الدولية بعد تلقي 
  .2014 �شيف  الفل�شطيني  الرئي�ض  من  احلماية  طلب 
42 �شفحة وحتتوي على مراجعة  والدرا�شة مكونة من 
لعدد من �شوابق احلماية التي اإطلعت بها كل من ع�شبة 
االأمم واالأمم املتحدة.  و�شنقت�شر يف حديثنا على ثالثة 
عن  جنيب  ثم  املتحدة  االأمم  بها  قامت  للحماية  مناذج 
لل�شعب  احلماية  تاأمني  املتحدة  لالأمم  ميكن  هل  ال�شوؤال 

الفل�شطيني؟
تيمور ال�شرقية – 2002-1999

اخلا�شعة  ال�شرقية  تيمور  جزر  املتحدة  االأمم  �شنفت 
نف�شها«  حتكم  ال  »اأرا�ض  باأنها   1960 عام  للربتغال 
اإن�شحاب  بعد  امل�شري«  تقرير  »حق  ممار�شة  حقها  ومن 
 1975 اال�شتعمار.  اإن�شحبت الربتغال من اجلزيرة عام 
فاحتلتها فورا اأندوني�شيا واأعلنتها والية اأندوني�شية لكن 
عام   53/31 قرارها  يف  ال�شم  رف�شت  العامة  اجلمعية 
منذ  باال�شتقالل  تطالب  م�شلحة  ثورة  بداأت    .1976
احلرب  نهاية  بعد  غو�شماو.  �شنانا  بقيادة   1975 عام 
اأندوني�شيا  اإرتكبت  اال�شتقالل  حركة  وت�شاعد  الباردة  
م�شممني  الع�شكر  وكان   1991 عام  املجازر  من  عددا 
االنف�شال.  دعاة  من  املحليني  ال�شكان  على  الق�شاء  على 
تو�شلت اأخريا اأندوني�شيا اإىل اتفاق مع الربتغال الإن�شاء 
بناء  اجلزر  م�شري  على  اال�شتفتاء  الإجراء  دولية  بعثة 
على قرار جمل�ض االأمن 1246 )1999(. جاءت نتيجة 
االنف�شال.  ل�شالح   1999 اأغ�شط�ض   30 يف  اال�شتفتاء 
قوة  بت�شكيل  االأمن  جمل�ض  فقام  العنف  اأعمال  اندلعت 
حماية ح�شب القرار 1264 )1999( بقيادة اأ�شرتاليا.  
تدير  موؤقتة  دولية  اإدارة  بت�شكيل  االأمن  جمل�ض  قام 
الذي   )1999(  1272 القرار  ح�شب  اجلزيرة  �شووؤون 
اإعتمد حتت الف�شل ال�شابع.  بقيت االإدارة املوؤقتة لغاية 
اإعالن تيمور ال�شرقية دولة م�شتقلة يف 20 مايو 2002. 
قرارات  خالل  من  الدولية  املنظمة  اإ�شتطاعت  وبالتايل 
ال�شرقية  لل�شعب يف تيمور  تاأمني احلماية  االأمن  جمل�ض 
من  ال�شرقية  تيمور  جتربة  وتعترب  اال�شتقالل.  لغاية 

اأجنح مناذج احلماية يف الع�شر احلديث.
البو�شنة والهر�شك – -1992 1995 )مناطق حماية(

بتاريخ  �شربيا  عن  اإ�شتقاللها  والهر�شك  البو�شنة  اأعلنت 
اال�شتقالل  اإعالن  اإىل  �شبقها  وقد    .1992 ني�شان   6
يف  والديني  العرقي  التنوع  لكن  وكرواتيا.   �شلوفينيا 
و�شن  اال�شتقالل  برف�ض  ال�شرب  قيام  اإىل  اأدى  البو�شنة 
هجومات كا�شحة على امل�شلمني والكرواتيني.  �شحيح اأن 
اجلي�ض النظامي قد اإن�شحب من البالد يف �شهر مايو لكن 
�شن  تابعت  البو�شنة  يف  املوجودة  ال�شربية  امليلي�شيات 
الهجمات الدموية على امل�شليمن وهدد ر�شوان كارافيت�ض 
ال�شبل  تقطعت  اجلماعية.   باالإبادة  امل�شلمني  علنا 
البو�شنة  �شرق  يف  امل�شلمة  االأغلبية  ذات  املدن  لبع�ض 
وزيبا.   تولزا  مثل  ال�شربيني  من  ال�شكان  غالبية  حيث 
للحماية  املتحدة  االأمم  قوة  باإن�شاء  االأمن  جمل�ض  قام 
ال�شابع مثل  )اأونربوفور( بناء على قرارت حتت الف�شل 
معتربا   )1993(  824 والقرار   )1993(  819 قرار  

مناطق   « البو�شنة  داخل  وجيوبا  مناطق  هناك  اأن 
اآمنة« ومنها �شراييفو وتولزا وزيبا زغورادزي وبيهات�ض 
و�شربرنيت�شا وال يجوز التعر�ض للمدنيني فيها.  كما فو�ض 
قرار جمل�ض االأمن 836 )1999( قوة احلماية الدولة 
»بردع الهجمات �شد املناطق االآمنة اإعماال لقانون الدفاع 
عن النف�ض حيث يجوز اإتخاذ كافة االإجراءا ال�شرورية، 
املناطق  ق�شف  على  كرد  القوة،  اإ�شتخدام  ذلك  يف  مبا 

االآمنة اأو حماولة اإخرتاقها«.
حيث  جناعتها  عدم  اأثبتت  االآمنة  املناطق  جتربة 
واحتالل  بع�شها  باخرتاق  ال�شربية  امليل�شيات  قامت 
�شربرنيت�شا وزيبا يف متوز/يوليو 1993 وارتكاب جمازر 
50،000 م�شلمة واإقامة  فظيعة واإغت�شاب ما يزيد عن 
مقابر جماعية للتغطية على تلك اجلرائم والتي ما زالت 
بع�ض تفا�شيلها قيد التحقيق رغم اإعتقال اأو قتل اأو موت 
قوات  قررت  ذلك  بعد  املجازر.   تلك  اإرتكبوا  من  معظم 
وا�شتطاعت  االأمن  جمل�ض  اإطار  خارج  تتدخل  اأن  الناتو 
املناطق  على  ال�شيطرة  ت�شتعيد  اأن  البو�شنية  امليلي�شيات 

االآمنة يف �شهر يوليو 1995. 
اخلليل 1994، 1996، -1997 احلا�شر

جمزرة  غولد�شتاين،   باروخ  اليهودي  االإرهابي  اإرتكب 
ل�شباح  االأوىل  ال�شاعات  يف  االإبراهيمي  احلرم  داخل 
�شحية   29 خملفا  رم�شان  �شهر  يف   1994 فرباير   25
واأكرث من 100 جريح.  اإعتمد جمل�ض االأمن القرار 904 
ل�شمان  اإجراءات  »اإعتماد  على  ين�ض  والذي   )1994(
الفل�شطينيني يف كافة االأرا�شي  �شالمة وحماية املدنيني 
ح�شور  االإجراءات،  تلك  بني  ومن  املحتلة،  الفل�شطينية 
اإن�شحاب  اتفاقية  اإىل  اإ�شتنادا  موؤقت«  اأجنبي  اأو  دويل 
وامللحقة  واأريحا  غزة  منطقة  من  االإ�شرائيلية  القوات 
املوؤقت  الذاتي  احلكم  اإتفاقية  حول  املبادئ  باإعالن 
املوقع بني الطرفني االإ�شرائيلي والفل�شطيني بتاريخ 13 

�شبتمرب 1993.
ترك اأمر ن�شر الوجود الدويل الذي اإقت�شر على اخلليل 
م.ت.ف.  املعنيني  للطرفني  ملاذا(  نعرف  )وال  فقط 
 1994 عام  اإتفاقية  اإىل  التو�شل  مت  حيث  واإ�شرائيل، 
وتو�شال  الطرفان  عاد  ثم   ،1996 عام  مراجعتها  ومتت 
موقعة   1997 يناير   21 بتاريخ  نهائية  اإتفاقية  اإىل 
عن  بنت�شور  واإيتان  م.ت.ف.  عن  عريقات  �شائب  من 
ال  عن�شرا   180 من  املراقبة  وحدة  وتتكون  اإ�شرائيل. 
يحملون اأي �شالح وي�شريون يف �شيارت حتمل اإ�شم الوحدة 
ويلب�ض اأفرادها زيا مميزا وتنح�شر مهماتها يف »امل�شاعدة 
لالإبقاء  اجلهود  حول  التقارير  وتقدمي  املراقبة  يف 
بني  باالأمان  �شعور  وخلق  اخلليل  يف  طبيعية  حياة  على 
الوحدة  وعنا�شر  اخلليل«.  مدينة  يف  الفل�شطينيني 
ينتمون للدمنارك والرنويج وال�شويد واإيطاليا و�شوي�شرا 
الوحدة.   رئي�ض  تعيني  حق  لرنويج  ومنحت  وتركيا.  
ومرجعية الوحدة هي »جلنة اخلليل امل�شرتكة« واملكونة 
من امل�شوؤول الع�شكري االإ�شرائيلي ملنطقة اخلليل وم�شوؤول 
املدين  االإرتباط  جلنة  وم�شوؤويل  الفل�شطينية  ال�شرطة 
االإ�شرائيلي والفل�شطيني باالإ�شافة اإىل رئي�ض الوحدة.  
يف  االأو�شاع  حول  يومي  تقرير  باإعداد  الوحدة  وتقوم 
حقوق  م�شائل  يف  الدولية  املعايري  اإىل  اإ�شتنادا  اخلليل 
املخولة  امل�شرتكة«  اخلليل  »للجنة  فقط  يقدم   االإن�شان 

بالتعامل مع اأية م�شاألة.  وانتهى االأمر. 
هل احلماية االآن ممكنة؟

قدمنا ثالثة مناذج للحماية: منوذج ناجح وي�شتند اإىل 

دعم �شيا�شي وا�شع من جمل�ض االأمن وت�شكيل قوة رادعة 
االأمر  اإقت�شى  اإن  ع�شكريا  واحل�شم  التدخل  على  قادرة 
والنتيجة اأن ال�شعب يف تيمور ال�شرقية متت حمايته اإىل 
اأن و�شل اإىل بر االأمان وهو اال�شتقالل.  النموذج الثاين 
دون  لكن  �شيا�شي  دعم  اإىل  ي�شتند  متعرث  منوذج  وهو 
املطلوبة كما قال  اللوج�شتة  البعثة باالإمكانيات  تزويد 
االأمني العام ال�شابق بطر�ض غايل يف جمل�ض االأمن عندما 
طالب اإعداد قوة ع�شكرية حقيقية لتنفيذ قرار املناطق 
الناتو  تدخل  اأن  اإىل  كربى  جمازر  والنتيجة  االآمنة 
منوذج  الثالث  والنموذج  القوى.  موازين  فغري   1994
الدعم  خ�شر  عندما  فورا  حمتواه  من  تفريغه  مت  تافه 
وترك  اللوج�شتي  والدعم  االأمن  جمل�ض  يف  ال�شيا�شي 
فانتهى  بينهما  االأمور  ي�شويا  اأن  وال�شحية  للقاتل  االأمر 
حاجة«.   �شاف�ض  ما  »�شاهد  اإمام  عادل  منوذج  اإىل  االأمر 
حتى اإن املجموعة ال تقدم تقارير لالأمم املتحدة.  كما اأن 
االأمم املتحدة مل تتابع القرار ومل تكن جادة يف تنفيذه  
وبالن�شبة لل�شلطة الفل�شطينية قبلت اأن تفرغ القرار من 
اأي حمتوى اأو قيمة اأو اأهمية وكاأن املجموعة عبارة عن 

وحدة ك�شافة. 
اإذن وبناء على التجارب ال�شابقة والتي تتطلب اإجماعا 
دون  موؤيدة  غالبية  االأقل  على  اأو  االأمن  جمل�ض  داخل 
اإ�شتخدام الفيتو، فال نتوقع على االإطالق ال من قريب وال 
باإن�شاء  تفوي�ض  اأي  االآن  االأمن  جمل�ض  يقر  اأن  بعيد  من 
قوة حماية دولية حلماية ال�شعب الفل�شطيني حتى على 
ذلك  �شتمنع  املتحدة  الواليات  الأن  اإمام«  »عادل  طريقة 

بدون اأدنى �شك حتى لو وافق 14 ع�شوا على االإجراء.
القيادة تعرف هذا وكل هذه املحاوالت هي من النوع »يف 
لهذه  اأنيط  الذي  الدور  اأن  يعرفون  وهم  بركة«  احلركة 
القيادة كما حتدثنا يف مقال �شابق ح�شب اإتفاقيات اأو�شلو 
ووجودها  االحتالل  لقوات  واالأمن  احلماية  تاأمني  هو 
جزء من منظومة االأمن االإ�شرائيلي واإذا تخلت عن هذا 
الدور ف�شتقوم اإ�شرائيل باإ�شقاطها فورا واخليار اأمامها اأن 
وتنخرط  له  وتنت�شر  مطالبه  وتتبنى  ب�شعبها  حتتمي 
اخلطب  يف  ال  االأر�ض  على  احلقيقي  الن�شال  �شفوف  يف 

واملنابر واملوؤمترات.
بجامعة  االأو�شط  ال�شرق  درا�شات  مركز  يف  حما�شر   *

رتغرز بنيوجرزي

من�����اذج – ث����الث����ة  احل����م����اي����ة  وم���������س����األ����ة  ال����������دويل  االعالم امل�سري يندد ب�”موؤامرة غربية” �سد م�سر وراء ترجيح فر�سية ال�����ق�����ان�����ون 
االعتداء يف الطائرة الرو�سية و�سط خماوف من انهيار القطاع ال�سياحي

اخلليج يف  جا�سو�ض   5000 لديها  اإي���ران  يك�سف:  �سعودي  خبري   

ال��ي��م��ن يف  ال���ع�������س���اق  ي��ف�����س��ح  ت�������س���اب���اال  اإع���������س����ار 

الرجاء من كل عربي حر التوا�شل مع البيت االأبي�ض 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�شاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�شعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�شيوخ  وال�شباب  والرجال 
اجلوي  واحل�شار  والتاريخي  احل�شاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�ض :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

 202-647-6575  
Stop aggression 
against Yemen.
Stop the killing 
of women and 

children in Yemen.

 جرنال اأمريكي يك�سف: نتعاون يف تدريب 
ال�سعودية و “اأ�سلوب تفكرينا واحد”

اجلوية  للقوات  املركزية  القيادة  براون” قائد  “ت�شارلز  اجلرنال  ك�شف 
القوات  مع  يتعاون  االأمريكي  اجلو  �شالح  اأن   الثالثاء،  اليوم  االأمريكية، 

ال�شعودية يف جمال التدريب.
واأ�شاد اجلرنال بالعمليات التي يقوم بها التحالف الذي تقوده ال�شعودية 

يف اليمن.
وا�شتطرد “اأ�شلوب تفكرينا واحد”.

ال�سعودية ت�سري نظام ا�ست�سعار لطائرات 
دوالر مليون   262.8 بقمة  اأمريكا  “F15” من 

االأمريكية،   الع�شكرية  لل�شناعات  كورب”  مارتن  “لوكهيد  �شركة  اأعلنت 
ال�شعودية بقيمة  اأنَّها ح�شلت على عقد من �شالح اجلّو االأمريكي مل�شلحة 
ا�شت�شعار متطورة لطائرات من طراز  اأنظمة  262.8 مليون دوالر، الإنتاج 

»اإف 15«.
اأنَّ االأنظــمة  وذكرت ال�شركة، يف بيان، على هام�ض معر�ض دبي للطريان، 
 ،”LANTIRN ER“ اجلديدة تت�شّمن تقدمي حا�شن التهديف املتطور

.”IRST“ واأنظمة الك�شف والتعقب باالأ�شعة حتت احلمراء
وتعّد “�شركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة”، اإحدى ال�شركات التابعة 
احلديثة  التقنية  نقل  اإىل  يهدف  الذي  االقت�شادي،  التوازن  لربنامج 

وتوطينها، وتو�شيع القاعدة ال�شناعية يف االقت�شاد ال�شعودي.
وبلغ �شايف مبيعات “لوكهيد مارتن” للعام 2014، 45.6 مليار دوالر.



اأعاد ان�شحاب »الدفعة االأوىل« من القوات االإماراتية من 
ــ ال�شعودي يف املناطق اجلنوبية  اليمن ال�شراع االإماراتي 
التي  االأربع  ومنذ هجمات عدن  الواجهة من جديد.  اإىل 
ا�شتهدفت الوجود الع�شكري االإماراتي واالأطراف املوالية 
اخلالفات  تلك  طفت  اأ�شابيع،  قبل  »الق�شر«  فندق  يف  له 
حلزب  املت�شاعد  التذمر  اأن  غري  جديد،  من  ال�شطح  على 
»االإ�شالح« )فرع »االإخوان امل�شلمني« يف اليمن( من موقف 
الطرفني،  بني  ال�شراع  �شّعر  اليمن  يف  واأدائها  االإمارات 
الوجود  ت�شتهدف  التي  العمليات  حول  ت�شاوؤالت  اأثار  كما 

االإماراتي يف عدن ويف مناطق مينية اأخرى.
وكانت م�شادر حملية قد اأفادت يف وقٍت �شابق باأن العمليات 
حكومة  ومقر  عدن  يف  االإماراتية  القوات  ا�شتهدفت  التي 
»داع�ض«  لتنظيم  تابعة  ميلي�شيات  نفذتها  بحاح  خالد 
ال�شعودية  خلفها  وتقف  »االإ�شالح«،  حزب  مع  ومتحالفة 
و�شحب  عدن  مغادرة  على  وفريقه  بحاح  اإرغام  بهدف 
االإماراتية.  القوات  الع�شكرية من حتت  ال�شيطرة  ب�شاط 
وبالتايل، ي�شبح وجود االإمارات �شعيفًا اىل جانب وجود 
قوات �شودانية ال دور حقيقيًا لها يف املعادلة التي تريدها 

ال�شعودية هناك.
التابع حلزب  االإعالم  �شّن  املا�شية،  القليلة  االأيام  وخالل 
لها  املوؤيدة  واجلهات  االإمارات  �شد  حملة  »االإ�شالح« 
واملتمثلة خ�شو�شًا ببحاح وبال�شخ�شيات املح�شوبة عليه. 
الفار  الرئي�ض  بني  خالفات  فيه  ن�شبت  الذي  الوقت  ويف 
وبحاح  ال�شعودية،  على  املح�شوب  هادي  من�شور  ربه  عبد 
االأول  اإ�شدار  حّد  اإىل  و�شلت  االإمارات،  على  املح�شوب 
اإعالم  تناول  ر�شميًا(،  يعَلن  )مل  الثاين  بحق  اإقالة  قرار 
بحاح  ال�شحف  و�شفت  حيث  بحفاوة،  القرار  »االإ�شالح« 
وبح�شب  �شرًا«.  اهلل  اأن�شار  مع  يتخابر  الذي  بـ»العميل 
م�شادر مطلعة، اأعقب القرار خالف حاد بني بحاح وهادي 

يج�ّشد ال�شراع ال�شعودي االإماراتي.
امل�شلمني«  »االإخوان  دور  حول  اخلالف  هذا  ويتمحور 
)املجموعات  »املقاومة«  جبهات  ويف  اجلنوب  يف  ونفوذهم 
حول  وكذلك  وتعز،  ماأرب  يف  للتحالف(  املوؤيدة  امل�شلحة 
هادي  مع  وحتالفهم  اجلنوب  يف  الع�شكري  وجودهم 
�شعوديًا  املدعومة  املتطرفة  املجموعات  ومع  وميلي�شياته 
بحاح  وخالد  اجلنوبي«  »احلراك  ف�شائل  بع�ض  مقابل  يف 

واأن�شاره الذين يحظون بدعم اإماراتي.
اليمن  يف  املوجودة  قواتها  �شحبت  قد  االإمارات  وكانت 
نهاية االأ�شبوع املا�شي بعد اخل�شائر التي تكبدتها يف اأكرث 

من جبهة، كان اآخرها يف ماأرب.
الثانية«،  »الدفعة  �شمتها  االإمارات قوات جديدة  واأر�شلت 
علمت »االأخبار« اأن عديدها ي�شل اإىل ن�شف عديد الدفعة 
اأ�شلحتها.  م�شتوى  اإىل  بالن�شبة  االأمر  كذلك  ال�شابقة، 
�شوى  لي�شت  اجلديدة  الدفعة  باأن  مطلعة  م�شادر  واأفادت 
ووتر«  »بالك  �شركة  من  االإمارات  ا�شتاأجرتها  قوات 

ال�شتقدام قوات اأجنبية اإىل عدن.
من جهته، اأ�شدر حزب »االإ�شالح« بيانًا حتت عنوان »حزم 
ترتقي  ال  واإقليمية  حملية  مب�شاريع  ي�شطدم  اململكة 
على  االإمارات  فيه  هاجم  اليمني«،  ال�شعب  طموحات  اإىل 
خلفية �شحب قواتها من اليمن. وحتدث البيان الذي ن�شره 
املا�شي،  اجلمعة  م�شاء  »االإ�شالح«،  حلزب  الر�شمي  املوقع 
التي قدمتها  الت�شحيات  التي تعيق  التحركات  عن »بع�ض 
ُن�شر  الذي  البيان  وقال  االمل«.  اإعادة  �شبيل  يف  اململكة 
ل�شاعات، قبل اأن يجري حذفه عن املوقع: »اليوم جند اأن 
دواًل واأنظمة تعمل على اإف�شال اململكة من داخل منظومة 
ما  اأقل  اأجندة  تنفيذ  خالل  من  وذلك  العربي  التحالف 
اململكة  اإدخال  اإىل  تهدف  والتي  بامل�شبوهة  و�شفها  ميكن 
وي�شيف:  العام«.  الهدف  تخدم  ال  جانبية  ق�شايا  يف 
»اإنهم يدفعون باالأمور اإىل الف�شل الذريع، تارًة حتت مربر 
احلفاظ  مربر  حتت  وطورًا  االإ�شالمي  التيار  من  اخل�شية 
يف  ونفوذه«،  احلوثي  بقاء  ح�شاب  على  ولو  التوازن  على 
»االإخوان  تيار  من  وموقفها  االإمارات  اإىل  وا�شحة  اإ�شارة 

امل�شلمني« الذي ميثله »االإ�شالح« يف اليمن.
مواجهة  يف  »التحالف«  جهود  عن  حتّدث  الذي  البيان 
قيادات  اتهم  والت�شظي«،  االنف�شال  »م�شاريع  �شماه  ما 
اإرباك  اململكة فعملت على  »ا�شتغلت ت�شامح  باأنها  �شيا�شية 
توجهات الرئي�ض هادي و�شاهمت يف اإف�شال دور ال�شرعية 
دور   « مع  تتفق  اأدوارهم  اأن  معتربًا  املحررة«،  املناطق  يف 
بفوبيا  امل�شكونني  من  معها  ومن  التحالف  دول  اإحدى 
التيارات االإ�شالمية والتي تتعمد اإرباك الو�شع الع�شكري 
ب�شحب قوات واإحالل اأخرى يف وقت ح�شا�ض«، يف احتجاج 
املا�شية.  االأيام  خالل  قواتها  االإمارات  �شحب  على  وا�شح 

واتهم البيان االإمارات بالوقوف خلف عمليات االغتياالت 
اأن  غري  االأوراق.  خللط  حماولة  يف  عدن  يف  والت�شفيات 
ت�شفيتها  متت  التي  ال�شخ�شيات  اأن  اإىل  ت�شري  الوقائع 
املوايل  التيار  على  وال  »االإ�شالح«  على  حم�شوبة  لي�شت 
لهادي وال�شعودية، بل اإن العمليات حتمل ب�شمات »داع�ض« 
و«القاعدة« املتحالفني مع »االإ�شالح« ومع ابن هادي الذي 

يحّرك تلك العنا�شر، بح�شب م�شدر مطلع يف عدن.
الذي  البيان  ذلك  ن�شر  على  �شاعتني  من  اأقل  غ�شون  ويف 
بالرتاجع  لالإمارات  موجهة  بن�شيحة  »االإ�شالح«  اختتمه 
اأعداء اململكة«، ن�شر موقع  عن تلك امل�شاريع التي »تخدم 
»االإمارات 24« تقريرًا هاجم فيه حزب »االإ�شالح« ومتهمًا 
التقرير ك�شف ت�شفية عنا�شر  والتزوير«.  بـ»الكذب  اإياه 
يف »االإ�شالح« لقياديني تابعني للحزب نف�شه، على خلفية 

خالف داخلي وُن�شب مقتلهما اإىل »اأن�شار اهلل«.
اأكد م�شدر  العدوان،  اأطراف  ال�شراع نف�شه بني  �شياق  ويف 
يف »االإعالم احلربي«، اأول من اأم�ض، اأن انفجارًا عنيفًا هّز 

ماأرب، حيث  امل�شلحني يف �شحن اجلن يف حمافظة  مع�شكر 
تتجمع القوات االإماراتية وبع�ض امليلي�شيات املوالية لها. 
مقتل  احلربي«  »االإعالم  بح�شب  االأولية  االأنباء  واأكدت 
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بع�ض  من  توجيهات  تلقت  امل�شلحني  من  كتيبة  اأن  يذكر 
رف�شوا  اأنهم  اإال  �شرواح،  مديرية  نحو  بالهجوم  القيادات 
مع�شكر  حميط  يف  اأخريًا  تلقوها  التي  الهزائم  بعد  ذلك 
اأثار  ما  وهو  بينهم،  خالف  ن�شوب  اإىل  اأدى  ما  كوفل، 
وتفاقمت  هناك.  امل�شلحني  �شفوف  يف  كبرية  تداعيات 
ماأرب.  يف  الثالثة  املنطقة  مع�شكر  اإىل  وانتقلت  اخلالفات 
اندلعت  احلربي«،  لـ»االإعالم  حملية  م�شادر  وبح�شب 
للتحالف يف  املوؤيدين  امل�شلحني  اأم�ض بني  ا�شتباكات �شباح 
مع�شكر  هز  الذي  االنفجار  من  يوم  بعد  الثالثة  املنطقة 
واجلرحى  القتلى  ع�شرات  اأثره  على  و�شقط  اجلن،  �شحن 

يف �شفوف ميلي�شيات »التحالف«.

ال�شافية جمددا بات الالعب االكرب على  املعلومات  غياب 
بق�شية  والروايات  الق�ش�ض  ن�شج  يف  االردنية،  االرا�شي 
فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  زيد،  ابو  انور  االردين  النقيب 
تفجريات  بذكريات  اخلا�شة  ازمتهم  يحيون  االردنيون 
واالأذى،  التطرف  عن  البعد  اهمية  وي�شت�شعرون  عمان، 
و�شلهم  ال�شحايا،  لق�ش�ض  الباكر  ال�شباح  منذ  وي�شتمعون 

نباأ قتل عّدة ا�شخا�ض على يد نقيب يف االمن.
جن�شيات ال�شحايا خمتلفة، والتوقيت مهم، واالكرث اهمية 
هي �شخ�شية النقيب، الذي ال ي�شتطيع حتى اللحظة احد 
ان يحكم اذا ما كان جاٍن ام ال، ويف �شوء كل املعطيات التي 
ُذكرت ومل ُتذكر، مل يعرف االردنيون اكرث من كون النقيب 
يف  املوجودين  من  جمموعة  على  النار  اطلق  زيد  ابو  انور 
قتله  ثم  كثريين  فاأ�شاب  للتدريب  اهلل  عبد  امللك  مركز 

زمالوؤه.
قتلى  �شتة  الثالثاء  �شباح  حتى  للحادث  اح�شائية  اآخر 
ومنفذ  واردنيان  افريقي  وجنوب  امريكيان  )اثنان 
يف  بالتوايل  تزايد  الذي  االمر  جرحى،  و�شتة  العملية(، 
االولية  فاحل�شيلة  االثنني،  ظهر  منذ  االردنية  العا�شمة 
با�شم  الر�شمي  الناطق  بداأ  ثم  ثالثة  مقتل  كان  للهجوم 
حممد  الدكتور  االعالم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  احلكومة 

املومني يعلن ازديادهم.
فمجرد  خطرية،  واحليثيات  موجودة،  املوت  رائحة 
ال�شاب دخل للمطعم عقب �شالة الظهر وبداأ  ان  ت�شريبة 
باإطالق النار، وحدها بحاجة للكثري من التف�شري، فاعالن 
ليخرجوا  االهل  دعا  ال�شورة  بهذه  وقعت  كاأنها  احلادثة 
الر�شمية،  للرواية  على االعالم ويبدوؤوا حملة تكذيبات 
االمر الذي يعلن ف�شل الدولة يف احتواء االهل وقد يكرر 
�شيناريو ت�شارب االنباء وتبادل االتهامات كما يف حادثة 

الطيار معاذ الك�شا�شبة.
مواقع  عدة  على  ت�شريبها  مت  والتي  املذكورة  املعلومة 
كونه  عن  تتحدث  اهله  من  ت�شريحات  عدة  تلتها  اردنية 
التطرف، ولكن  انهم نفوا عنه �شبهات  “ملتزم دينيا”، اال 
اثرها  انت�شرت  “ار�شية”  بات  املعلومة  ت�شريب  جمرد 
له  حدث  ما  كون  عن  تتحدث  تويرت  موقع  على  تغريدات 

�شلة بتنظيم الدولة اال�شالمية املعروفة بـ”داع�ض”.
 ارتباط الق�شة بالتنظيم..

�شائما  كان  انه  حتى  او  “ي�شلي”  ال�شاب  ان  اعالن  لي�ض 
الدولة  تنظيم  تورط  الحتمالية  الوحيدة  العالمة  يعّد 
باحلادثة اأو حتى الفكر املت�شدد، فعامل الوقت كان موؤثرا 
ا�شال يف نفو�ض االردنيني الذين يتذكرون تفجريات عمرها 
يد  على  �شخ�شا،  �شتني  من  اكرث  اثرها  تويف  �شنوات  ع�شر 
ا�شخا�ض يف تنظيم القاعدة والذي هو ا�شا�شا بذرة فكرة 

تنظيم الدولة.
اي�شا،  املرة  هذه  خمتلفة  ا�شافة  فيها  العا�شرة  الذكرى 
فاملحكومة �شاجدة الري�شاوي على ذمة الق�شية منذ ع�شر 
�شنوات مت اعدامها يف ردة فعل مبا�شرة على حرق الطيار 
التنظيم نف�شه، ما يعني  الك�شا�شبة على يد  االردين معاذ 

بب�شاطة ان التنظيم قد يعترب انه لي�ض لديه ما يخ�شره.
اي  زيد  ابو  للنقيب  يكن  مل  وان  حتى  احلادث،  حلظة  يف 
�شلة بالتنظيم، كانت �شور �شحايا التا�شع من ت�شرين ثاين 
متالأ  الناجني  وا�شوات  التلفزيونية  القنوات  متالأ   2005
بالربط،  االردنيني  عقول  يف  �شمح  الذي  االمر  االذاعات، 

خ�شو�شا يف �شوء غياب رواية ر�شمية متكاملة، غري رواية 
ال�شالة”. بعد  ما  “قتل 

يطلقها  التي  التغريدات  من  الكثري  ورغم  الربط،  رغم 
االردنيني  تهيء  فعليا  بداأت  الدولة  لتنظيم  موؤيدون 
لكون التنظيم قد يخرج باأي حلظة ليعلن م�شوؤوليته، اال 
تبادل  وعدم  االنكار  على  ي�شّر  اللحظة  حتى  ال�شارع  ان 
“ارهاب” من اي نوع، وهو ما  االحاديث باعتبار ما حدث 
ا�شت�شاري  �شرح  كما  بدائيا  “دفاعا  النف�ض  علم  يف  يعّد 
�شياق  يف  احلبا�شنة  حممد  الدكتور  النف�شية  االمرا�ض 

خمتلف.
 ردود فعل دولية حمدودة..

منذ مت االعالن عن احلادث واجلميع يرتقب ردود االفعال 
ال�شفارة  خ�شو�شا يف �شوء وجود امريكيني، ما جعل بيان 
من  ال�شفارة  طلبت  ان  فما  ال�شارع،  باروميرت  االمريكية 
�شرق  املوّقر  يف  احلادث  مكان  من  االقرتاب  عدم  رعياها 

العا�شمة، حتى �شعر االردنيون ان اخلطر حمدود.

حتى  انفعاالت  اي  هناك  يكن  مل  االمريكي  اجلانب  من 
الق�شية،  تتابع  بالده  ان  االمريكي  الرئي�ض  اعالن  مع 
م�شتوى  على  االقل  على  م�شحونة  غري  االجواء  كانت 

الت�شريحات.
ذهب  ان  فبعد  للحدث،  االقرب  كان  االردين  العاهل 
�شحايا  لقبور  زيارة  يف  زوجته  مع  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
املوقر،  حادث  يف  امل�شابني  لعيادة  �شارع  عمان،  تفجريات 
يف  ال�شخ�شي  باهتمامه  توحي  معروفة  ملكية  ا�شارة  يف 

الق�شية.
للرئي�ض  احداها  تعزية  برقيتي  ببعث  �شارع  اي�شا  امللك 
االمريكي  واالخرى لرئي�ض جنوب افريقيا ملوا�شاتهما يف 

فقدان مواطنيهما.
رّد الفعل الذي اثار ا�شتياء االردنيني اكرث، كان ان رئي�ض 
معّزيا  اوباما  الرئي�ض  مع  توا�شل  اال�شرائيلي  الوزراء 
ب�شحية االرهاب، ما جعلهم ينتظرون من بالدهم تو�شيحا 

اكرب عما اذا كان ما حدث ارهابا ا�شا�شا..
العائلة ترف�ض وتدين..

يتم  مل  التي  الوحيدة  كانت  زيد  ابو  انور  ال�شاب  اأ�شرة 
لروايات  منها  ي�شتمعون  االردنيون  بداأ  وعليه  احتواءها، 
بع�ض  يف  وتدينها  الر�شمية،  الرواية  ب�شدة  ترف�ض 
االحيان، حتى انها اعلنت وعلى ل�شان عم املتوفى النائب 
حتى  انور  جثة  ت�شتلم  لن  انها  ال�شعد،  �شليمان  اال�شبق 

تبيان احلقيقة.
العائلة ا�شرت ب�شورة وا�شعة على كون الرواية الر�شمية 
ال�شالح  دخول  يجعل  الذي  ال�شبب  عن  مت�شائلة  متهالكة، 
ق�شة  ت�شريب  �شبب  وعن  به،  م�شموحا  الكافترييا  اىل 
ال  �شيء  هي  الردين  ال�شالة  كون  على  م�شددة  �شالته، 

يخرج عن املاألوف وال يعّد تطرفا.
ظاهرة  الرواية  يف  املفقودة  احللقة  تبدو  اللحظة،  حتى 
الفعاليات  بقاء  يف�شر  ان  ميكن  الذي  االمر  وكبرية، 
فال�شارع  احلادثة،  على  مطبق  �شمت  حالة  يف  االردنية 
اراء  او  اعرتافات  او  ادانات  اية  ي�شمع  مل  اللحظة  حتى 
واالحزاب  النواب  حتى  او  ال�شيا�شيني  من  الكثري  من 
يغادروا  مل  اليوم  االردنيني  ان  على  يوؤكد  ما  والنقابات، 
مربع الرتقب، ولكنه اليوم مع الكثري من التوج�ض والقلق.

والتنمية  االأ�شالة  جبهة  اأعلنت 
عن  �شوريا،  �شرقي  الزور  دير  يف 
جديد  ع�شكري  ف�شيل  ت�شكيل 
اجلديد«،  �شوريا  »جي�ض  ي�شمى 
»ا�شتعادة  اإىل  يهدف  والذي 
�شيطرة  من  ال�شرقية  املنطقة 

تنظيم الدولة االإ�شالمية.
اأن  لها   بيان  يف  قالت  اجلبهة 
االإ�شالمية”  “الدولة  تنظيم 
الغدر  »خنجر  بـ  و�شفته  ما  ميثل 
ال�شوري  النظام  �شنعه  الذي 
وي�شبغها  ال�شورية  الثورة  لي�شوه 
التطرف واالإرهاب«، موؤكدة  بثوب 
اإال يف وجه  ال�شالح  اأنها »لن ترفع 
تنظيم  يف  املتمثل  االأوحد  العدو 
وكل  املتطرف،  االإ�شالمية  الدولة 
من تعاون معه«، م�شرية بذلك اإىل 

النظام ال�شوري.
دير  يف  اعالمية  م�شادر  وعلقت 
اجلديد  الت�شكيل  على  الزور 
هو  والتنمية”  االأ�شالة  “جبهة 
وي�شم  اأمريكيًا،  مدعوم  حتالف 
خالل  ن�شطت  متمردة  جماعات 
وت�شمل  ال�شورية،  االأزمة  احلرب 

ع�شكريني،  ومن�شقني  �شلفيني 
قبل  من  متويلها  يتم  ومدنيني 
»بالرغم  م�شيفة  ال�شعودية«، 
واأعالم  رموز  ت�شتخدم  اأنها  من 
ال  اأنها  اإال  احلر  ال�شوري  اجلي�ض 
احل�شكة  ويف  فعليًا.  اإليه  تنتمي 
“الدولة  تنظيم  من  اأمريان  قتل 
ق�شف  خالل  اأم�ض،  االإ�شالمية” 
جوي للمقاتالت االمريكية  قرب 
بلدة الهول �شرقي احل�شكة �شمال 
من  م�شدر  اأفاد  �شوريا.اإذ  �شرقي 
 YPG‹ ال�شعب  حماية  وحدات 
التون�شي  اأبو خالد  »مبقتل كل من 
االأمري الع�شكري يف قرية البحرية 
اأمراء  اأحد  العراقي  خطاب  واأبو 
بلدة الهول يف الق�شف ع�شر اأم�ض  
اإ�شافة  الهول،  بلدة  ريف  على 
عن�شرًا   20 من  اأكرث  مقتل  اإىل 
على  للتحالف  ق�شف  يف  للتنظيم 

مفرق قرية البحرة اخلاتونية،
ويف تلك املنطقة من �شوريا تتحرك 
قوات �شوريا الدميقراطية  بغطاء 
املعارك  تزال  وال  امريكي  جوي 
الهول  بلدة  حميط  يف  م�شتمرة 

�شمال  احل�شكة  مدينة  �شرق 
�شوريا  قوات  بني  �شوريا،  �شرقي 
وتنظيم  جهة،  من  الدميقراطية 
الدولة االإ�شالمية من جهة اأخرى، 

االأوىل  اأطلقتها  التي  احلملة  بعد 
لل�شيطرة  اأيام  ع�شرة  نحو  منذ 

على ريف احل�شكة.
�شيطرتها  القوات  تلك  وب�شطت 

بحرة  قرب  النقاط  بع�ض  على 
ت�شييق  اإىل  اأدى  ما  اخلاتونية 
البحرة،  منطقة  على  اخلناق 
بني  الطريق  على  �شيطرت  كما 

رغم  الهول  بلدة  وبني  البحرة 
االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  اإر�شال 
القوات  ملهاجمة  مفخخة  عربة 

املتقدمة.

www .ghorbanews .com

FRIDAY , NOVEMBER 13 . 2015   / Vol . 6 - Issue 225عربي ودويل12

www .ghorbanews .com

13 تقارير FRIDAY , NOVEMBER 13 . 2015   / Vol . 6 - Issue 225

اإع��������الن ت�����س��ك��ي��ل »اجل���ي�������ض ال���������س����وري اجل�����دي�����د« يف دي�����ر ال����������زور.. وم��ق��ت��ل 
احل�����س��ك��ة ع��ل��ى  االم���ري���ك���ي  ال��ق�����س��ف  يف  اال�سالمية”  “الدولة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ام���ريي���ن 

للفر�سيات..  مهيئة  واالر�سية  االردين  ال�سارع  يف  توّج�ض  بعد:  تكتمل  مل  املوّقر  رواية 

االإ������������س�����������الح« ي�����������س�����ّن ح����م����ل����ة ������س�����د االإم�����������������������ارات: ي������دف������ع������ون »ال������ت������ح������ال������ف« ن�����ح�����و ال���ف�������س���ل

املواجهة  طبول  وتدق  جديدة  ت�شعيد  موجة  تبداأ  اإن  ما 
مبناطق  والفل�شطينيني  االإ�شرائيلي  االحتالل  قوات  بني 
حتى  غزة”،  وقطاع  والقد�ض  الغربية  “ال�شفة  يف  التما�ض 
تبداأ االإذاعات املحلية والقنوات الف�شائية مهمتها الوطنية 
ب�شكل فوري يف بث واإذاعة االأغاين واالأنا�شيد الثورية، التي 
للفل�شطينيني يف مواجهة  والقوة  والتحفيز  تعطي احلما�ض 

االحتالل وجي�شه.
االنتفا�شة” وقود  الثورة..  – “حلن 

هذه بع�ض امل�شميات التي رافقت الفل�شطينيني يف الكثري من 
االإ�شرائيلي،  االحتالل  مع  الكبرية  واالأحداث  املواجهات 
وكان اأبرزها انطالقة حركة “فتح” عام 1965، ومن بعدها 
دي�شمرب/   8 يف  اندلعت  التي  االأوىل  الثورية  االنتفا�شة 
الثانية يف  1987، ومن ثم جاءت االنتفا�شة  االأول  كانون 
28 �شبتمرب/ اأيلول 2000، واالآن تواكب وبالطريقة نف�شها 
يف بث االأغاين الثورية والوطنية، “انتفا�شة القد�ض والتي 
وم�شتمرة  اجلاري  االأول  ت�شرين  اأكتوبر/  �شهر  مطلع  بداأت 

حتى اللحظة.
م�شاهدته  اأو  ا�شتماعه  خالل  ومن  فل�شطيني،  كل  ويكاد   
ومن  ال�شعبية،  الهبات  رافقت  التي  الثورية  االأغاين  لبع�ض 
اأبرزها “اأنا الثورة، يا جماهري االأر�ض املحتلة، وين املاليني، 
اللوز االأخ�شر، اأعلنها ثورة، باأيدي ر�شا�شي، يا حمام القد�ض 
موا�شل  على  تداولها  وخا�شة  �شالحي”،  طل  اأناديكم،  لوح، 
اأن  جيدًا  يعلم  املختلفة،  باأ�شكاله  االجتماعي  التوا�شل 

هناك مواجهات ودقت طبول االنتفا�شة من جديد
الثورة – حلن 

االأنا�شيد،  تلك  بث  كثريًا  يخ�شى  االحتالل  اأن  يبدو  ولكن، 
اإغالق  يف  امل�شعورة  حمالته  خالل  من  �شهدناه  ما  وهذا 
وق�شف االإذاعات والف�شائيات يف ال�شفة وقطاع غزة، ولعل 
القطاع كان له الن�شيب االأكرب وخا�شة يف احلرب االأخرية 
اإذاعة  اأبرزها”  االإذاعات  من  لعدد  وتدمريه  ق�شفه  بعد 
– الرباق”، اإ�شافة لتدمري مقري  – �شوت االأق�شى  القد�ض 

ف�شائيتي “القد�ض واالأق�شى” تدمريًا كاماًل.
اأن  الثانية  االإ�شرائيلية  التلفزة  قناة  كذلك  ك�شفت  فيما 
�شيطالب  نتنياهو  بنيامني  االإ�شرائيلي  الوزراء  “رئي�ض 
الرئي�ض الفل�شطيني حممود عبا�ض بعدم ال�شماح ببث اأغاين 
اأن  الفل�شطينية، بزعم  وطنية حما�شية يف و�شائل االإعالم 
ال�شباب  انخراط  على  ال�شباب  حتر�ض  االأغاين  هذه  مثل 

الفل�شطيني يف عمليات املقاومة”.
فل�شطينية،  حملية  اإعالم  و�شائل  نقلت  ال�شياق؛  هذا  ويف 
االإذاعات  جلميع  تعميمًا  اأ�شدرت  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن 
يف  الوطنية  االأغاين  بث  وعدم  االأو�شاع  بتهدئة  املحلية 

املرحلة احلالية اأو التخفيف منها.
بقطاع  القد�ض  “�شوت  اإذاعة  يف  مدير  عبيد،  فادي 

االأرا�شي  داخل  انت�شارًا  االأو�شع  االإذاعات  اإحدى  غزة، 
الفل�شطينية يوؤكد اأن “االأغاين الوطنية خلقت حالة وعي 
ا�شتنها�شه وبث  الفل�شطيني، يف كيفية  كبرية لدى اجلمهور 
روح املواجهة بداخله، متا�شيًا مع االأحداث التي جتري من 

حوله”.
واالأغاين  “االأنا�شيد  اأونالين”:  “اخلليج  ملرا�شل  وقال 
الوطنية، حققت خالل فرتة ق�شرية جدًا ما عجزت و�شائل 
فعندما  الفل�شطيني،  املجتمع  داخل  حتقيقه  عن  كثرية 
ت�شمعها على االإذاعات اأو ت�شاهدها على التلفاز، يتكون لك 
لتت�شدى  تنه�ض  اأن  يجب  واأنك  مواجهات  هناك  باأن  وعي 

لالحتالل”.
�شرارة  اندالع  ومنذ  طويلة،  �شنوات  “خالل  واأ�شاف: 
االنتفا�شة االأوىل، كانت االأغاين واالأنا�شيد الثورية رفيقًا 
اأثرت ب�شكل  لكل منا�شل ومقاوم فل�شطيني، فتلك االأنا�شيد 
كافة  املحلية  واالإذاعات  الفل�شطينيني،  نف�شية  يف  كبري 
واأثر  اأهداف  من  لها  ملا  االأغاين،  تلك  ن�شر  على  حري�شة 

كبري”.
وذكر عبيد اأن “مثل تلك االأنا�شيد واالأغاين الثورية، تقلق 
املواجهات  خالل  في�شعى  االإ�شرائيلي،  اجلانب  كبري  ب�شكل 
على  تعتيم  واإعطاء  بثها  الإيقاف  ا�شتهدافها،  اإىل  واحلرب 
للفل�شطينيني  ال�شحيحة  املعلومة  و�شول  وعدم  االأو�شاع 

والعامل”.
االأنا�شيد  بث  الإيقاف  االأخرية  نتنياهو  دعوة  واعترب 
الثورية، دلياًل وا�شحًا على اأن تلك االأنا�شيد لها اأثر اإيجابي 
ودعمهم  هممهم  ا�شتنها�ض  يف  للفل�شطينيني  بالن�شبة  كبري 
اأثر  من  له  وملا  وم�شتوطنيه،  وجي�شه  االحتالل  مواجهة  يف 

�شلبي على اإ�شرائيل يف اأثر ت�شكيل حالة الوعي القوية، واأن 
اجليل القادم اأكرث خطورة عليهم”.

– نبذة
تلت  التي  ال�شنوات  يف  ظهرت  الفل�شطينية  الثورة  اأنا�شيد 
الفل�شطينية، و�شكلت لونًا جديدًا من الفن  الثورة  انطالقة 

الذي اأ�شبح يعرف بالفن املقاوم.
القومية  واالأنا�شيد  باالأغاين  االأوىل  االأنا�شيد  وتاأثرت 
قبل  الع�شكري،  الطابع  على  البداية  يف  وركزت  امل�شرية 
والثقافية  االجتماعية  احلياة  اأوجه  خمتلف  ت�شمل  اأن 
كان  احلديثة،  االأنا�شيد  فبعك�ض  ال�شتات.  لفل�شطينيي 
الواقع  توثيق  هو  القدمية  االأنا�شيد  على  الطاغي  العن�شر 
على  التحفيز  اإىل  اإ�شافة  اللجوء  خميمات  يف  الفل�شطيني 
بال�شمود  والتغني  الفدائي  الع�شكري  العمل  يف  امل�شاركة 

واملقاومة باأ�شكالها كافة.
االنتفا�شة – رفيق 

اأكد الكاتب وال�شاعر الفل�شطيني، رزق البياري،  من جانبه، 
مبثابة  تعد  للفل�شطينيني،  بالن�شبة  الثورية  “االأنا�شيد  اأن 
�شوت الروح واالأر�ض، الذي ما اإن بداأ يف النداء حتى التفت 

حوله الفل�شطينيون كافة، من جميع املناطق واالأعمار”.
و�شعراء  ككتاب  “نحن  اأونالين”:  ملرا�شل” اخلليج  واأ�شاف   
فل�شطينيني، نعتمد من خالل ن�شر الدواوين ال�شعرية املهمة، 
والتي يتحول جزء من ن�شو�شها الأغاٍن ثورية ووطنية، على 

الكلمات التي توؤثر يف ال�شعب وت�شتنه�ض قواه الداخلية”.
له  ونبث  قوية،  لروح  يحتاج  الفل�شطيني  “ال�شعب  وقال: 
بحب  معلقة  دائمًا  روحه  لتبقى  واالأنا�شيد  االأغاين  تلك 
اأر�شه  عن  للدفاع  ومكان  وقت  كل  يف  واال�شتعداد  الوطن، 

و�شيلة  بكل  االإ�شرائيلي  املحتل  ومواجهة  و�شرفه،  ووطنه 
حتى واإن كانت حجرًا �شغريًا”.

واالأغاين  االأنا�شيد  “تلك  اأن  الفل�شطيني  ال�شاعر  واأو�شح 
وكان  للفل�شطينيني،  بالن�شبة  مقد�ض  كروح  تعترب  الوطنية 
لها اأثر كبري يف �شمودهم وحتديهم، خالل املواجهات الكبرية 
االنتفا�شتان  واأبرزها  االأخرية،  ال�شنوات  خالل  جرت  التي 

االأوىل والثانية”.
مهم  �شحن  عامل  تعد  الوطنية  “االأنا�شيد  اأن  اإىل  ولفت 
للفل�شطينيني، وال ميكن اأن تكون هناك انتفا�شة اأو مواجهة 
“االحتالل  اأن  اإىل  م�شريًا  روحية”،  وم�شاندة  دعم  دون 
بث  وعدم  العزمية،  تلك  قتل  دائمًا  يحاول  االإ�شرائيلي 
اأنه يف نهاية االأمر يف�شل  اإال  االأغاين الروحية والوطنية، 

يف ذلك، وتبقى كل االأغاين الوطنية رفيقًا لالنتفا�شة”.
املواجهات – وقود 

الرمياوي،  عالء  ال�شيا�شي،  واملحلل  الكاتب  اعترب  بدوره، 
خالل  الفل�شطينية،  الثورية  واالأنا�شيد  االأغاين  “بث  اأن 
دافع  لها  كان  االإ�شرائيلي،  االحتالل  مع  املواجهة  فرتات 
والت�شدي  والتقدم  املواجهة  على  ال�شباب  حتفيز  يف  قوي 

لالحتالل”.
“الف�شائل الفل�شطينية  اأونالين”:  “اخلليج  واأ�شاف ملرا�شل 
جنحت يف ح�شد الدعم ال�شعبي، من خالل بث بع�ض االأغاين 
لدى  معينة  ثورية  حالة  خللق  ُخ�ش�شت  التي  واالأنا�شيد 
ملواجهة  جديد،  من  ال�شتنها�شهم  وطريقة  املواطنني، 

واإ�شعال االنتفا�شة”.
 وقال: “كان لتلك االأغاين واالأنا�شيد اخلالدة حتى اللحظة 
دور كبري جدًا، يف التاأثري على نف�شية و�شعور الفل�شطينيني، 
ملا يدور حولهم من ظلم وا�شطهاد من قبل قوات االحتالل 
االإ�شرائيلي، وكيفية التاأثري بهم نحو رف�ض تلك االإجراءات 

والت�شدي لها”.
املواجهة،  نحو  والدافع  “التعبئة  اأن  الرمياوي  وذكر 
موجودة ب�شكل كبري داخل االأنا�شيد الثورية الفل�شطينية”، 
م�شريًا اإىل اأن “حركة حما�ض من اأكرث الف�شائل التي جنحت 
يف هذا النوع من التعبئة، وهذا كان حا�شرًا يف كل مراحل 

االنتفا�شة االأوىل والثانية وانتفا�شة القد�ض احلالية”.
واالأغاين  الثورية  “االأنا�شيد  بالقول:  حديثه  وختم 
الذي  للجيل اجلديد،  اإلهامًا حقيقيًا خا�شة  تعد  الوطنية، 
وتفعيله  الغ�شب  من  حالة  اإىل  واللحن  ال�شورة  تاأخذه 

باخلروج للمواجهة مع االحتالل االإ�شرائيلي”.

االأغ��������اين ال���وط���ن���ي���ة.. وق������ود االن���ت���ف���ا����س���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ث���ائ���رة



عدد  على  الطويل  املو�شم  تاأثري  بدا 
لكن  بالعامل  التن�ض  العبي  اأف�شل  من 
يظهر  ال  ديوكوفيت�ض  نوفاك  القوي 
�شيرتاجع  م�شتواه  اأن  على  عالمة  اأي 
اخلتامية  البطولة  يخو�ض  عندما 
ملو�شم تن�ض الرجال يف لندن بعد عدة 

اأيام.
وتاألق امل�شنف االأول عامليا وتغلب على 
اندي موراي 6-2 و6-4 ليح�شد لقبه 
لالأ�شاتذة  باري�ض  بطولة  يف  الرابع 
يفوز  العب  اأول  وي�شبح  االأحد  اأم�ض 
األقاب يف باري�ض وكذلك �شتة  باأربعة 

األقاب لالأ�شاتذة يف مو�شم واحد.
ويف الوقت الذي ودع فيه روجر فيدرر 
الدور  من  البطولة  نادال  ورفائيل 
الرتتيب  على  الثمانية  ودور  الثالث 
نهائي  يف  مباراتهما  من  اأيام  بعد 
بطولة بازل �شق ديوكوفيت�ض طريقه 
يف البطولة وخا�ض اأ�شعب اختبار يف 
�شتاني�شال�ض  اأمام  النهائي  قبل  الدور 

فافرينكا.وقال ديوكوفيت�ض يف موؤمتر 
الوقت  يف  اأفعله  ما  »�شاأكمل  �شحفي 
للرتاجع  �شبب  اأي  يوجد  ال  احلايل. 
واال�شتعداد  التدريب  قوة  وتقليل 

واالأداء يف البطوالت.«
�شتكون  القادمة  »البطولة  واأ�شاف 
بطولة  وهي  املو�شم  هذا  االأخرية 
كبرية جدا وقدمت اأداء جيدا هناك 

يف املا�شي.«
واأحرز ديوكوفيت�ض اآخر ثالثة األقاب 
ي�شارك  التي   - اخلتامية  بالبطولة 
بالت�شنيف  اأعلى ثمانية العبني  فيها 
اأنه  موراي  اأمام  م�شتواه  ويوؤكد   -
�شينبغي على اأي العب يرغب يف الفوز 

عليه اأن يقدم اأداء ا�شتثنائيا.
اأي  يوجد  »ال  قال  ديوكوفيت�ض  لكن 
الوحيدة  الطريقة  م�شمون...  �شيء 
التطور.  النجاح هي موا�شلة  ملوا�شلة 
ال اأحاول احلفاظ على و�شعي الراهن 

الأن هذا بالن�شبة يل يعد تراجعا.«

�شيء  كل  ي�شري  احلايل  الوقت  ويف 
لديوكوفيت�ض  بالن�شبة  رائع  ب�شكل 
فوزه  بعد  �شعيد  العب  هو  وبالتاأكيد 
االأربع  البطوالت  يف  األقاب  بثالثة 
فقط  وخ�شر  املو�شم  هذا  الكربى 

بطولة فرن�شا املفتوحة.
متزوج  رجل  »اأنا  ديوكوفيت�ض  وقال 

واأب اأي�شا.«
بتوازن  اأحظى  اأنني  »اأعتقد  واأ�شاف 
ال�شخ�شية  حياتي  يف  و�شفاء  جيد 
كالعب  م�شريتي  على  ينعك�ض  ما  وهو 
االعتقاد  هذا  لدي  �شحيح.  والعك�ض 
بالتاأكيد  �شيوؤدي  املتكامل  النهج  اأن 

اإىل اإخراج اأف�شل ما لديك.« 

تقّدمهما  ال�شعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ض  تابع 
يف اآخر املحافظات ال�شمالية، حتى باتا على م�شارف 
قاعدة العند اجلوية اال�شرتاتيجية بعدما �شيطرا 
وتعز  ال�شالع  بني  وقعطبة  ودمت  جنب  مدن  على 
للعودة  لديها  نية  ال  اأنه  اهلل«  »اأن�شار  وتوؤكد  واإب. 
اإىل اجلنوب حاليًا واأن االأنباء يف هذا ال�شدد ترمي 

اإىل حتري�ض اأبناء اجلنوب �شدهم
وا�شتعاد اجلي�ض اليمني مب�شاندة »اللجان ال�شعبية« 
مدينة دمت ثانية اأكرب املدن الرئي�شية يف حمافظة 
مع  عنيفة  مواجهات  بعد  اجلنوبية،  ال�شالع 
املجموعات امل�شلحة املوالية للرئي�ض الفار عبد ربه 
من�شور هادي، والتي كانت قد جعلت من مدينة دمت 

معقاًل رئي�شيًا لها.
باجتاه  ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�ض  تقدم  وميثل 
االن�شحاب  من  اأ�شهر  اأربعة  نحو  بعد  اجلنوب، 
موؤمتر  انعقاد  من  اأ�شبوع  قبيل  مهمة  خطوة  منه، 
االأزمة  ب�شاأن  ال�شيا�شية  للمحادثات   »2 »جنيف 
اهلل«  »اأن�شار  حركة  توؤكد  ذلك،  ورغم  اليمنية. 
اأنه ال نية لديها وال لدى اجلي�ض اليمني يف العودة 
االأحاديث  كل  واأن  اجلنوبية،  املحافظات  اإىل 
حتري�ض  يف  العدوان  تخدم  اخل�شو�ض  بهذا  املثارة 
التحالف.  قوات  �شفوف  يف  لالنخراط  اجلنوبيني 
واأو�شحت امل�شادر اأن قوات اجلي�ض اليمني و«اللجان 
مدنية  على  كاملة  ب�شورة  �شيطرت  ال�شعبية«، 
م�شددة  اأمنية  اإجراءات  وفر�شت  اأم�ض،  يوم  دمت، 
لزعزعة  حماولة  اأي  من  املدينة  اأمن  على  حفاظًا 
اجلي�ض  اأن  اإىل  م�شريًة  املواطنني،  وا�شتقرار  اأمن 
و«اللجان ال�شعبية« وا�شال الهجوم باجتاه مديرية 
»االإ�شالح«  حلزب  املوالية  العنا�شر  ملالحقة  جنب 

والتي فرت باجتاه اجلبال.
اجلي�ض  اأن  اأم�ض،  من  اأول  ع�شكري  م�شدر  واأعلن 
عملية  �شّن  ال�شعبية«،  بـ»اللجان  امل�شنود  اليمني 
وا�شعة يف دمت من اأجل ا�شتعادة املدينة ومالحقة 
يف  بعمليات  قامت  اأن  �شبق  والتي  الفارة  العنا�شر 
بع�ض مديريات حمافظة اإب ت�شببت بقتل الع�شرات 
من املواطنني وتدمري منازلهم، ثم فرت اإىل مدينة 
دمت وحّولتها من مدينة �شياحية اإىل وكر للعنا�شر 
باأن  امل�شدر  واأفاد  القانون.  عن  اخلارجة  امل�شلحة 
مديرية  يف  و«االإ�شالح«  »القاعدة«  مع  معركة 
عن  اأ�شفرت  اإداريًا  لل�شالع  اأي�شًا  تتبع  التي  قعطبة 
مقتل قائد املجموعات امل�شلحة، �شالح م�شعد ري�شان.
واأكد م�شدر يف »االإعالم احلربي« اأن التقدم ال�شريع 
و�شيكًا،  اأمرًا  بالكامل  تطهريها  من  جعل  دمت  يف 
وتطهري  كثرية  مناطق  تاأمني  مت  اأنه  اإىل  م�شريًا 
مع�شكرات لـ»القاعدة« و«االإ�شالح« يف املديرية بعد 
»االإ�شالح«  قادة  من  عدد  مقتل  عن  اأ�شفرت  معارك 
»االإ�شالح«  حزب  يف  القيادي  بينهم  و«القاعدة«، 

اأو�شاط  وا�شع يف  بنعي  الذي حظي  نايف اجلماعي 
القيادي  اإىل  اإ�شافًة  »التحالف«،  واإعالم  احلزب 
وعدد  القا�شي  عبداهلل  با�شل  »داع�ض«  تنظيم  يف 
اآخر من القادة. وكان اأبناء مديرية دمت مدعومني 
بوحدات من اجلي�ض و«اللجان ال�شعبية« قد متكنوا 
خالل اليومني املا�شيني من التقدم يف اجلهة الغربية 
وا�شتعادة  دار احل�شن  تاأمني  من  املديرية، حيث مت 

�شيارات واآليات مدرعة كانت بحوزتهم . 
اأن  م�شادرع�شكرية  اأو�شحت  تعز،  حمافظة  ويف 
قوات اجلي�ض و«اللجان ال�شعبية« متركزت يف جبل 
الياأ�ض املطل على قاعدة العند اجلوية يف حمافظة 

حلج املجاورة لعدن.
وبعد تاأمني مع�شكر العمري اأو »اللواء 17«، متكنت 
من  ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�ض  من  وحدات  اأم�ض 
مع�شكر  بني  املمتدة  اجلبلية  ال�شل�شلة  كامل  تاأمني 
حتت  املندب  باب  لي�شبح  ذباب  ومديرية  العمري 

مرمى نريان اجلي�ض و«اللجان ال�شعبية«.
عن  مكثفة  اأنباء  »التحالف«  اإعالم  ن�شر  وفيما 
تقدم اجلي�ض و«اللجان ال�شعبية« باجتاه حمافظة 
ال�شيا�شي يف  اأ�شار ع�شو املكتب  ال�شالع »اجلنوبية«، 
اأن احلديث عن  اإىل  اأبو طالب،  »اأن�شار اهلل«، ف�شل 
اإىل  الفتًا  �شحيحًا«،  »لي�ض  اجلنوب  باجتاه  التقدم 
اأن معارك اجلي�ض و«اللجان« مل تتجاوز املحافظات 
هذه  اأن  »االأخبار«  اإىل  حديٍث  يف  واأكد  ال�شمالية. 
خدمة  هي  »اإمنا  مفيدة،  غري  االإعالمية  االإثارة 
يف  االآن  حتى  عجزت  التي  العدوان  لقوات  جمانية 
ال�شمال،  معارك  يف  بالقتال  اجلنوب  اأبناء  اإقناع 
االإ�شالح  وميلي�شيات  هادي  م�شلحي  با�شتثناء 

والقاعدة«.
وفيما ميكن النظر اإىل هذه االأنباء على اأنها ترمي 

االآن  حتى  يرف�شون  الذين  اجلنوبيني  ح�شد  اإىل 
مظلة  حتت  وهادي  »االإ�شالح«  مل�شلحة  القتال 
باأن  لـ»االأخبار«  �شيا�شي  م�شدر  اأفاد  العدوان، 
ال  االنف�شال  نحو  توجههم  �شياق  يف  اجلنوبيني 
يزالون ينظرون اإىل بع�ض املديريات ال�شمالية التي 
مت �شمها عقب اإعالن الوحدة اليمنية بني ال�شمال 
تعنيهم  »ال  بكونها  جنوبية،  ملحافظات  واجلنوب 
�شكانها جنوبيني«.  ولي�ض  اأر�شهم  من  ولي�شت جزءًا 
البي�شاء  حمافظة  تتبع  جنب  مديرية  وكانت 
فكانتا  وقعطبة،  دمت  مديريتا  اأما  الوحدة،  قبل 
تتبعان ملحافظة اإب قبل �شم املديريات الثالث اإىل 
والقبيطة  املقاطرة  اأما مديريتا  ال�شالع.  حمافظة 
فكانتا تتبعان ملحافظة تعز، قبل اأن ت�شّما اإىل حلج. 
وبح�شب امل�شدر، فاإن التقدم يف تلك املناطق ال يعني 
اجلنوبيني  منظار  من  اجلنوب  باجتاه  التقدم  اأبدًا 
وهادي  »االإ�شالح«  اأن  امل�شدر  ويعتقد  االنف�شايل. 
على  تاأثريها  ومدى  اجلزئية  هذه  اأبعاد  يدركان 
وجودهما داخل اجلنوب بكونهما بنظر اجلنوبيني 
 1994 حرب  �شّن  الذي  �شنعاء  نظام  من  جزءًا 
اأن  امل�شدر  وك�شف  بالقوة.  اجلنوب  على  و�شيطر 
هادي  قبل  من  املعني  عدن  حمافظ  عقده  اجتماعًا 
قبل اأ�شبوع مع قيادات جنوبية، طرح خالله عليهم 
ومري�ض  دمت  يف  و«اللجان«  اجلي�ض  تقدم  م�شاألة 
اعتبار  على  اإداريًا  لل�شالع  التابعة  وجنب  وقعطبة 
املواجهة  اإىل  اإياهم  داعيًا  اجلنوب،  ت�شتهدف  اأنها 
القيادات  اأن  امل�شدر  واأكد  عليها.  ال�شيطرة  ملنع 
املناطق  هذه  باأن  املحافظ  على  »ردت  اجلنوبية 
وغريها مما مت �شمه بعد الوحدة مناطق ال تعنيهم 

ولي�شت جزءًا من اجلنوب«.
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»اأن�سار اهلل«: ال نية للعودة اإىل اجلنوب و تقدم يف تعز وال�سالع

باري�ض ببطولة  ف��وزه  بعد  االنت�سارات  موا�سلة  على  ع��ازم  ديوكوفيت�ض 

ريال مدريد ي�شدر بيانا ب�شاأن 
الق�شية املتهم فيها بنزمية

رئي�شه،  اأن  فيه  اأكد  بيانا  االإ�شباين  مدريد  ريال  نادي  اأ�شدر  )اإيف(: 
فلورينتينو برييز اأعرب للفرن�شي كرمي بنزمية، مهاجم الفريق امللكي عن 
ابتزاز  عملية  يف  التورط  تهم  من  الالعب  براءة  يف  وثقته«  دعمه  »كامل 

مواطنه ماتيو فالبوينا بفيديو اإباحي املوجهة له.
»م�شاء  ا�شتاأنف  بنزمية  اأن  اإىل  عنه،  �شادر  بيان  يف  امللكي،  النادي  واأ�شار 
اأمام ال�شلطات  اأن اأدىل باأقواله  اليوم تدريباته يف املدينة الريا�شية بعد 

الفرن�شية مبدينة فري�شال«.
واأو�شح البيان »عقد رئي�ض ريال مدريد، فلورينتينو برييز لقاء مع الالعب 

اأعرب له فيه عن كامل دعمه وثقته يف ح�شن نواياه وبرائته«.
واأ�شاف اأن النادي »يثمن التزامه املهني وروح الزمالة التي اأظهرها و�شلوكه 
القومي داخل الفريق االأول خالل ال�شنوات ال�شت التي اأم�شاها يف �شفوف 

ريال مدريد«.
وو�شل بنزمية اإىل مدريد قادما من فرن�شا ع�شر اليوم وتوجه اإىل املدينة 
الريا�شية حيث اأو�شح لرئي�ض النادي موقفه، واأكد على برائته من التهم 

املن�شوبة له.
ريال  لنجم  التهم  توجيه  اأعلنت  باري�ض  ب�شواحي  فري�شال  نيابة  كانت 
مدريد، حيث قالت يف بيان �شادر عنها اإن الالعب متهم بال�شلوع »يف حماولة 
ابتزاز واال�شرتاك مع ع�شابة اإجرامية يف االإعداد جلرمية ميكن املعاقبة 

عليها بال�شجن خم�ض �شنوات على االأقل«.
وغادر بنزمية ق�شر العدل يف فري�شال بعد اأن ق�شى 24 �شاعة قيد االعتقال 

على ذمة الق�شية.
واأمر القا�شي العب امللكي بعدم اإجراء ات�شال مع فالبوينا اأو اأي من املتهمني 
يف الق�شية، لكنه مل يفر�ض عليه اإجراءات اأخرى احرتازية، ما يعني قدرة 

الالعب على ترك بالده واللعب مع ريال مدريد.

جوارديول: عدم الفوز بالثالثية 
يف بايرن ميونيخ يعترب ف�شال

يرى جو�شيب جوارديوال مدرب بايرن ميونيخ اأن فريقه البد اأن يتوج 
طموحات  اإىل  بالنظر  املو�شم  هذا  فيها  ي�شارك  التي  البطوالت  بكل 

النادي.
ويت�شدر بايرن الدوري بعد 12 جولة ومل يفقد �شوى نقطتني فقط 
ال�شابقني  املو�شمني  يف  حققه  الذي  اللقب  عن  دفاعه  حملة  خالل 

حتت قيادة »بيب«.
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ن�شف  يف  بايرن  مع  جوارديوال  وخ�شر 
يوب  قيادة  حتت  الثالثية  الفريق  ح�شد  بعدما  االأخريين  املو�شمني 

هاينك�ض مو�شم 2013-2012.
مو�شما  �شيكون  بالثالثية  نفز  مل  لل�شحفيني:«اإن  جوارديوال  وقال 

�شلبيا لبايرن«.
اأنا فيه االآن. ال�شغط يف بايرن مثله يف  »اأعلم النادي الذي  واأ�شاف 

بر�شلونة«.
واأمت »عندما تكون مدربا لبايرن يجب اأن تفوز يف كل مباراة«.

مقتل واإ�شابة ثالثة اأ�شخا�ص يف 
اإطالق نار مبرتو انفاق نيويورك

 

عند  نار  طالق  حادث  يف  خطرية،  بجروح  اأحدهم  اأ�شخا�ض،  ثالثة  اأ�شيب 
اأنفاق نيويورك �شباح االثنني، ح�شبما ذكرت و�شائل  مدخل حمطة مبرتو 

االإعالم املحلية.
القب�ض  من  تتمكن  مل  ال�شرطة  اأن  االخبارية  ا�ض  بي  “�شي  �شبكة  وذكرت 
على امل�شلح الذي اأطلق النار، اإال اأن م�شادر قالت اإنها �شاهدت ثالثة رجال 
يفرون من مكان احلادث عند حمطة “بني” يف �شيارة ف�شية اللون يف حواىل 

ال�شاعة 0615 �شباحا بالتوقيت املحلي )1115 بتوقيت جرينت�ض(.
وقالت �شحيفة “نيويورك ديلي نيوز  اإن عنا�شر ال�شرطة يحر�شون املحطة، 
التي تعد واحدة من اأكرب مراكز النقل يف الواليات املتحدة. واأفادت تقارير 

اأن ال�شرطة اأغلقت عدة �شوارع قرب م�شرح اجلرمية.
بع�شهم  يعرفون  ال�شحايا  اإن  قولهم  حمليني  �شكان  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

البع�ض من مركز متخ�ش�ض يف عالج االإدمان يف املدينة.

مر�شية افخم �شفرية لإيران يف ماليزيا
وزير  اعلن   – ب(  ف  )اأ   – طهران 
اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف 
ماليزيا  يف  لها  �شفرية  عينت  بالده  ان 
امراة تعني يف من�شب مماثل  اول  لتكون 

منذ الثورة اال�شالمية العام 1979.
)خم�شون  افخم  مر�شية  تعيني  ومت 
ثالثني  نحو  منذ  الدبلوما�شية  عاما(، 
منذ  اخلارجية  با�شم  واملتحدثة  عاما 

روحاين. ح�شن  املعتدل  الرئي�ض  انتخاب  مع   2013
وبلهجة مازحة، قال ظريف يف حفل ت�شلم افخم ملن�شبها اجلديد يف طهران 
وفق ما نقلت وكالة االنباء الر�شمية ان “اختيار افخم �شفرية تطلب ب�شع 

دقائق، لكن اختيار خلفها تطلب اربعة ا�شهر”.
و�شيخلف جابر ان�شاري اول امراة متحدثة با�شم الدبلوما�شية االيرانية.

“امتت بنجاح مهمتها الكرث من عامني. لقد جنحت  واكد ظريف ان افخم 
يف التحرك بكرامة و�شجاعة وروؤية خا�شة” يف مرحلة كان “الراي العام” 

ير�شد الدبلوما�شية االيرانية.
من جهتها، ا�شادت افخم “بال�شجاعة التي ينطوي عليها قرار مماثل والثقة 
املمنوحة للن�شاء عرب اعطائهن م�شوؤوليات وفر�شة )للم�شاهمة( يف تقدم” 

املجتمع االيراين.
وبعد انتخابه، طلب روحاين من وزرائه تعيني ن�شاء يف منا�شب مهمة موؤكدا 
انه “لن ير�شى بالتمييز  يف حكومته. وقد �شمى بنف�شه ثالث ن�شاء من بني 

احد ع�شر نائبا للرئي�ض.
لكن االيرانيات ال يزلن يواجهن قوانني جمحفة يف م�شائل الزواج والطالق 

واالرث.
وميكن للمراة االيرانية ان تكون نائبة وحتى وزيرة، لكنها ال ت�شتطيع ان 

تكون قا�شية وال ي�شمح لها بالرت�شح لرئا�شة اجلمهورية.

اليابان تدر�ص التو�شع يف رحالت الطريان 
الداخلية ملواجهة زيادة اأعداد ال�شائحني

�شول )د ب ا(- ذكرت تقارير اإخبارية اأن رئي�ض الوزراء الياباين �شينزو اآبي 
اأملح اإىل اعتزام حكومته زيادة عدد الرحالت اجلوية يف املطارات املحلية 
وت�شريع اإجراءات دخول االأجانب اإىل البالد ملواجهة الزيادة املتوقعة يف 
30 مليون زائر  عدد ال�شياح االأجانب للبالد حيث ت�شتهدف اليابان جذب 

�شنويا بحلول .2030
اأول  اأمام  الوزراء كان يتحدث  اأن رئي�ض  اإىل  واأ�شارت وكالة كيودو لالأنباء 
وجهة  اإىل  اليابان  حتويل  �شبل  لبحث  ال�شياحة  وخرباء  وزراء  بني  لقاء 
مليون   20 جذب  ت�شتهدف  احلكومة  اأن  اإىل  اآبي  واأ�شار  دولية.  �شياحية 
جمرد  زائر  مليون  الع�شرين  “رقم  اإن  قائال   2020 بحلول  �شنويا  �شائح 

نقطة عبور”.
مناطق  اإىل  االأجانب  ال�شائحني  من  املزيد  جذب  يعتزم  اأنه  واأ�شاف 
خمتلفة يف البالد اإىل جانب املقا�شد ال�شياحية التقليدية الرئي�شية مثل 
االأقاليم  بجاذبية  العاملية  االحتياجات  “ربط  خالل  من  وكيوتو  طوكيو 

اليابانية”.

اعالن ل�شحاب ال�شركات واملحالت
اىل ا�شحاب ال�شركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�شحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�شحاب ال�شركات واملحالت الت�شال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

رحيل عبد الكرمي الإرياين يف اأملانيا
 تويف ال�شيا�شي اليمني املعروف عبد الكرمي االإرياين،  يف اأحد م�شت�شفيات مدينة 

فرانكفورت االأملانية، على اأثر تعر�شه جللطة دماغية يف اأيلول املا�شي.
اإىل  انتقلوا  الذين  ال�شعبي«  »املوؤمتر  القادة يف حزب  اأحد  واالإرياين )1934( هو 
من�شور  ربه  عبد  للرئي�ض  تاأييده  معلنًا  ال�شعودي،  العدوان  اندالع  عقب  الريا�ض 

هادي.
الق�شايا  من  الكثري  حل  على  لقدرته  اليمنيني  ال�شا�شة  اأبرز  باأنه  االإرياين  ويعرف 
كان  احلكومية،  املنا�شب  من  عددًا  �شغل   ،1974 عام  ومنذ  ال�شائكة.  ال�شيا�شية 
اآخرها م�شت�شارًا لهادي، فيما �شغل من�شب االأمني العام حلزب »املوؤمتر« الذي يراأ�شه 

الرئي�ض ال�شابق علي عبداهلل �شالح.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن االإرياين ولد يف قرية اإريان يف حمافظة اإب و�شط اليمن، وكان 

عمه الرئي�ض اليمني االأ�شبق عبد الرحمن االإرياين.

الغمو�ص ي�شبق »جنيف 2«: اختبار جلّدية ولد ال�شيخ
 

اأ�شبوع من  اليمنية قبيل  االأطراف  اأمام  ماثاًل   »1 ما قبل موؤمتر »جنيف  �شيناريو  يبدو 
انعقاد »جنيف 2« املفرت�ض. �شلوك املبعوث الدويل لالأمم املتحدة، وعدم و�شوح تفا�شيل 
اللقاء املقبل، يزيدان احتماالت ف�شل اإطالق عملية �شيا�شية يف اليمن هذه املرة اأي�شًا، 

برغم احلراك اليمني والدويل الدافع بهذا االجتاه
تزداد  اجلاري،  ال�شهر  منت�شف  يف  املقرر   »2 »جنيف  لقاء  انعقاد  موعد  اقرتاب  مع  و 
الت�شاوؤالت ب�شاأن جدية اإعداد االأمم املتحدة لهذا اللقاء ومدى التن�شيق مع كل االأطراف 
وبالتوازي، ت�شاعدت  ب�شاأنه ال تزال مبهمة.  اأن تفا�شيل عدة  �شيما  حول �شيغته، وال 
املفرت�ض  من  الذي  اللقاء،  قبيل  ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل  الدويل  املبعوث  اأداء  من  ال�شكوى 
انتقادات دميوغاجية ولد  ال�شكة، وخ�شو�شًا  اليمن على  ال�شيا�شية يف  العملية  اأن ي�شع 
ال�شيخ الذي »يتحدث لكل و�شيلة اعالمية بح�شب توجهها، ويعطيها ما تريد ان تو�شله 

مل�شاهديها«، بح�شب مراقبني مينيني.

ق��وة  رودري��ج��ي��ز:  جيم�ض 
مدريد ريال  نحن  بر�سلونة؟ 
الكال�شيكو  مواجهة  يخ�شى  ال  اإنه  مدريد  ريال  العب  رودريجيز  جيم�ض  قال 
الدوري  ترتيب  جدول  يت�شدر  الذي  بر�شلونة  التقليدي  غرميه  �شد  املقبلة 

االإ�شباين.
وا�شتغل بر�شلونة تعرث ريال مدريد باخل�شارة االأحد اأمام م�شيفه اإ�شبيلية 2-3 
النادي  عن  نقاط  ثالث  بفارق  ليبتعد  جولة   11 بعد  الليجا  ب�شدارة  لينفرد 

امللكي.
توقف  فرتة  انتهاء  بعد  اجلاري  نوفمرب   21 يوم  للمواجهة  الفريقان  وي�شتعد 

الدوريات ب�شبب اأجندة الفيفا اخلا�شة باملنتخبات الوطنية.
اأمام الفريق االأندل�شي:«من  وقال الدويل الكولومبي لل�شحفيني بعد اخل�شارة 
ال�شهل اإلقاء اللوم على بع�ض االأ�شماء االآن لكن عندما يفوز الفريق نفوز جميعا 

وعندما يخ�شر نخ�شر جميعا«.
واأ�شاف »علينا اأن نرى ماذا �شيحدث واأن ن�شتعد للمباراة املقبلة. بر�شلونة يوؤدي 

ب�شكل جيد لكننا ال نخاف �شيئا فنحن ريال مدريد. �شتكون مباراة �شيقة«.

يعتقد تياجو �شيلفا قائد باري�ض �شان جريمان اأن كري�شتيانو رونالدو جنم ريال مدريد 
�شين�شم اإىل فريقه بعد ت�شريحاته املتكررة اأنه قد يرحل عن النادي امللكي.

وقالت �شحيفة لو باريزيان الفرن�شية اإن رونالدو اأخرب لوران بالن مدرب �شان جريمان 
برغبته يف اللعب حتت قيادته خالل لقاء االأخري �شد م�شيفه ريال مدريد الذي فاز 

بهدف دون رد يف دوري اأبطال اأوروبا.
رونالدو  كان  اإن  اأعلم  الفرن�شية:«ال  كارلو  مونت  الإذاعة  الربازيلي  الدويل  وقال 

�شين�شم للفريق اأم ال لكن اللعب مع جنوم كبار متعة«.
هو  له.  ان�شم  اإذا  �شعيدا  �شيكون  جريمان  �شان  العامل.  يف  االأف�شل  »رونالدو  واأ�شاف 
بدوري  الفوز  هو  كبري  باإجناز  يحلم  فريق  اأي  يحتاجها  كبرية  اإمكانيالت  ذو  العب 

اأبطال اأوروبا«.
اأن  اأمتنى  اأعلم ما حدث بينه وبني بالن لكنني  اأن رونالدو �شياأتي. ال  واأكمل »اأعتقد 

يكون حديثا اإيجابيا«.
واأمت »رونالدو يتحدث الفرن�شية جيدا جدا رمبا اأف�شل مني«.
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�شيدلية الأفينيو اخلام�ص 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية لخواننا 

العرب

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

�شيدلية الأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف الأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

كافة انواع الأدوية اجلاهزة وامل�شكنات
خدمة قيا�ص �شغط الدم وفح�ص ال�شكري

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

حتويل الأموال داخل وخارج الوليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�شات خا�شة للم�شينني
جميع حاجيات الأطفال 
طبع وحتمي�ص الأفالم 

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�شمي

DDS

DDS

و�شتكون الزيارة الأوىل جمانا ... واأهال و�شهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

Tel : (718)333-5898  / ( 718)333-5899

E-mail : braces@bkortho.com
www.bkortho.com

احلائز على�شهادة البورد الأمريكي
 يف اخت�شا�ص تقومي الأ�شنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�شا�ص طب الأ�شنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

Dr. Tarek Korban, D.M.D,M.O

مطعم الغيثي
Yemen Restaurant



 متكن رجل اأمريكي من  خالل الغو�ض  على كرات 
15 مليون  اجلولف اأن يجمع ثروة قدرت بحوايل 
دوالر، من خالل الغو�ض يف البحريات القريبة من 
مالعب اجلولف بوالية فلوريدا الغنية، وا�شتعادة 
الكرات التي يفقدها الالعبون اأثناء ممار�شة هذه 

الريا�شة.
عن  عاطاًل  بريجر  جلني  كان  عامًا،   14 وقبل   
حيث  غريبة،  فكرة  بباله  خطرت  عندما  العمل، 
كان ي�شرق كرات اجلولف التي ت�شقط يف البحرية 
كرة  كل  بيع  باإمكانه  اأن  وفكر  منزله،  من  بالقرب 

جولف مقابل 1 دوالر.
 ومنذ ذلك الوقت، حتولت كرات اجلولف املفقودة 
اإىل م�شدر رزق لبريجر، الذي متكن حتى االآن من 
ا�شتعادة ما بني 1.3 و 1.7 مليون من هذه الكرات 

بح�شب ما ذكر موقع “اأوديتي �شنرتال”.
يك�شب  بريجر  جعلت  التي  االأ�شباب  اأهم  وكان   
نوعه،  من  الفريد  العمل  هذا  من  املال  من  الكثري 
عن  البحث  عند  املخاطر  من  للعديد  تعر�شه  هو 
الكرات التي يقذفها الالعبون اإىل البحرية، حيث 
الع�شب  وجزازت  اجلولف  عربات  بريجر  واجه 

والثعابني يف البحريات.
 لكن اأكرب خطر يهدد بريجر اأثناء عمله با�شتعادة 
ففي  املفرت�شة،  التما�شيح  هو  اجلولف  كرات 
داخل  اأ�شبحت  وقد  بذراعه  �شعر  املرات،  اإحدى 
اأن  الهرب قبل  فم مت�شاح، وحل�شن حظه متكن من 

يطبق التم�شاح القاتل فكيه على ذراعه.
والية  يف  الوحيد  الغطا�ض  لي�ض  بريجر  اأن  اإال   
كرات  عن  بحثًا  كامل  بدوام  يعمل  الذي  فلوريدا 
اجلولف، فهناك 100 غطا�ض اآخرين يعملون بهذه 

املهنة على االأقل يف الوالية.

التابعة  ال�شينية  ت�شنغدو،  جمارك  احبطت   
دفعتني  تهريب  ،عملية  �شيت�شوان  ملقاطعة 
الربيد  �شناديق  عرب  احلي  االأ�شود  النمل  من 
ال�شريع يف مطار �شوانغليو وو�شل اإجمايل عدد 
ح�شرات النمل احلية املهربة اإىل 800 منلة ، 

ح�شب ما تداوله منرب اإعالمي حملي.
اأنابيب  يف  املهربة  النمل  ح�شرات  وعبئت   
من  نقلها  ومت  خمتلفة،  مبوا�شفات  زجاجية 
هامبورج باأملانيا اإىل ت�شنغدو، وتعد هذه املرة 
من  ت�شنغدو  جمارك  فيها  تتمكن  التي  االأوىل 

�شبط كمية من النمل احلي
املهرب.

م�شتلم  اأن  بت�شنغدو  جمارك  م�شوؤول  و�شرح   
البطاقة  ميتلك  ال  ال�شريع  الربيد  �شندوق 
ال�شفراء املتعلقة بكمية النمل املهرب وغريها 
مت  لذلك  الالزمة،  االأخرى  الوثائق  من 
ال�شحي  احلجر  باإدارة  احل�شرات  هذه  اإيداع 

للمقاطعة.
“يغزو”  التي  االأوىل  املرة  لي�شت  اأنها  ويذكر   

فيها النمل احلي مدينة ت�شنغدو، فقد �شبطت 
اإدارة �شيت�شوان للحجر ال�شحي 12 منلة حية 
العام  اأواخر  يف  مرة  اإ�شرائيل الأول  من  هربت 

كحيوانات  احل�شرات  هذه  �شراء  ومت  املا�شي. 
ميثل  وتهريبها  للخ�شب،  اآكلة  لكنها   ، األيفة 

خطرا على البيئة االإيكولوجية.
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املرتاكمة  املياه  من�شوب  ارتفاع  اأزمة  بقاء  اإن 
)اخلريى(  وم�شرف  الزراعية  امل�شارف  فى 
نوبة  نتيجة  ال�شحى  بال�شرف  اخلا�ض 
االأمطار الكثيفة التى �شربت مناطق متفرقة 
اجتاح  الذى  املياه  وطوفان  املحافظة  من 
ع�شرات االآالف من االأفدنة وجرف املحا�شيل 
واقتلع اأ�شجار الزيتون واملوالح والرمان ميثل 
معاجلة  فى  التاأخري  اأن  كما  كبرية  خطورة 
م�شكلة توقف معظم ماكينات الرفع وتخفيف 
انقطاع  نتيجة  ال�شرف  حمطات  على  العبء 
التيار الكهربائى الأيام يوؤدى اىل غمر وغرق 
وتوقف  املحافظة  اأنحاء  ب�شتى  باأكملها  قرى 
اأن قرارات  ويبدو   ، فيها متاما  حركة احلياة 
واالآجلة  العاجلة  احللول  باتخاذ  امل�شئولني 
�شملت  والتى  االأمطار  اأزمة  للتعامل مع  اأخريا 
ت�شغيل �شحارة زواية غزال وتو�شيع التحويلة 
وتعميق   ) جا�شكو   ( الغاز  بتحويلة  اخلا�شة 
وغريها  كم   6 بطوله  ادكو  م�شرف  وتو�شيع 
من القرارات رغم خطورة هذه القرارات على 
الرتع  املواطنني الختالط مياه  واأرواح  �شحة 
بال�شرف ال�شحى غري املعالج فقد ف�شلت متاما 
ب�شكل  عليها  اأوالق�شاء  االأزمة  مواجهة  فى 

جزئى.
بيان  فى  البحرية  اأمن  مديرية  اأعلنت  وقد 
قرية   14 غرق  عن   ) اأم�ض   ( لها  ر�شمى 
تلقت  حيث  واالأمطار  ال�شرف  مبياه  وغمرها 
بالغات  مراكز  ثالثة  فى  ال�شرطة  اأق�شام 

وجماع  و�شالم  قراق�ض  قرى  بغرق  ر�شمية 
وكفر بنى هالل ونفرة ودربك وخ�شر وزرقون 
وقرى  بادكو   )  8 6و   ( والقريتني  بدمنهور 
النجيلى واأوالد ال�شيخ واخل�شمة باأبواملطامري 
من�شوب  ارتفاع  بعد  ال�شحى  ال�شرف  مبياه 
الرتع  من  والعديد  )اخلريى(  مب�شرف  املياه 
الغزيرة  االأمطار  ب�شبب  الزراعية  وامل�شارف 
مما  اأخريا  املحافظة  علي  ت�شاقطت  التى 
وغرق  املواطنني  منازل  املياه  دخول  اىل  اأدى 

االأرا�شى الزراعية.
عن  اآخر  بيان  فى  االأمن  مديرية  ذكرت  كما 
ارتفاع عدد �شحايا ) �شيول البحرية املدمرة ( 
حتى اأم�ض اىل 24 �شخ�شا بعد اأن تلقى اللواء 
دكتور اأ�شرف عبد القادر مدير االدارة العامة 
م�شت�شفى  من  اخطارا  اجلنائية  للمباحث 
طلعت  من  كل  جثث  بو�شول  النطرون  وادى 
والطفلة  من�شور  نا�شر  و�شالمه  بريك  حممد 
جثثهم  انت�شال  بعد  عطيه  هوارى  جنوى 

اآخر  بالغا  ا�شتقبل  كما   ،  ) عفونة   ( بقرية 
من م�شت�شفى كفر الدوار بوجود جثة عايدة 
ابراهيم  روان  الطفلة  وجثة  عو�ض  وليم 
بالكهرباء  �شعقا  اأبواملطامري  مب�شت�شفى  �شامل 
جثث  بدفن  الت�شريح  النيابة  قررت  حيث 
املتوفني اخلم�شة ، ف�شال عن انهيار 20 منزال 
اأجزاء  وانهيار  النطرون  بوادى  ال�شالم  بحى 
اىل  بدمنهور  التحرير  مدر�شة  اأبنية  من 
و9  وماعز  اأغنام  راأ�ض   1500 نفوق  جانب 

جمال بقرية ) عفونة ( .
اأبواملطامري  اأهاىل  اأحد  فرج  اأ�شرف  وقال 
وجتاهل  الكارثة  معاجلة  فى  البطء  اأن 
اأدى  االأهاىل  وا�شتغاثات  ل�شرخات  امل�شئولني 
اىل حالة من الغ�شب العارم بينهم حيث قام 
الطرق  بقطع  املواطنني  من  االآالف  ع�شرات 
قرى  من  العديد  فى  والفرعية  الرئي�شية 
املحافظة وقام اأهاىل عزب االأوقاف بدمنهور 
اأمام حركة ال�شيارت وافرت�ض  بقطع الطريق 
د�شوق   - دمنهور  طريق  نفره  قرية  اأهاىل 
الدوار  بكفر  املواطنني  ع�شرات  قطع  كما 
اال�شكندرية   - القاهرة  الزراعى  الطريق 
ونظموا وقفة احتجاجية اأمام ديوان جمل�ض 
ال�شرف  اقتحام  على  احتجاجا  املدينة 
بالكامل  وغمرها  واأرا�شيهم  منازلهم  ال�شحى 
جميع  وعجز  واالأمطار  ال�شرف  مياه  حتت 
ال�شالالت  لهذه  الت�شدى  عن  الدولة  اأجهزة 
الفو�شى  من  حالة  احداث  فى  ت�شبب  مما 
اخلارجى  العامل  عن  وانعزالهم  التام  وال�شلل 
واملياه  الكهرباء  من  حرمانهم  بعد  خ�شو�شا 
ب�شرعة  الغا�شبون  وطالب  والطعام  والطرق 
من  بعدد  بالدفع  ال�شيا�شية  القيادة  تدخل 
�شيارات �شفط املياه ل�شحب بحريات املياه التى 
التى  اأرا�شيهم  وانقاذ  منازلهم  داخل  جتمعت 
و�شل ارتفاع املياه داخلها بح�شب االأهايل اىل 

مرتين .

�شالل  املالك  عبد  اجلزائري  الوزراء  رئي�ض  اكد 
“يوميا” تنفيذ  االثنني ان الرئي�ض بوتفليقة يتابع 
ابدتها  �شكوك  على  ردا  وذلك  الرئا�شي،  برناجمه 
�شخ�شيات واحزاب حول قدراته على اال�شتمرار يف 
الرئي�ض اجلزائري، عبد  اأ�شدر  .فيما  البالد،  قيادة 
العزيز بوتفليقة، مر�شومًا، يق�شي باتخاذ اإجراءات 
حماية جديدة على حميط مقر الرئا�شة، واالإقامات 

الرئا�شية
اجلريدة  يف  االثنني  ن�شر  الذي  املر�شوم،  ومينع   
ويجيز  اأنواعها،  بجميع  الطائرات  حتليق  الر�شمية، 
هدم اأو نزع امللكية، مقابل تعوي�ض مادي، لكل بناية 

اأو من�شاأة، ميكنها اأن ت�شكل تهديدًا لهذا املحيط.
اأن الهدف من االإجراءات هو  وبنّي املر�شوم الرئا�شي 
“تاأ�شي�ض حميطات احلماية ملقر الرئا�شة، واالإقامات 
املطبقة  االأمنية  القواعد  وحتديد  الرئا�شية، 

عليها”.
يف  احلماية  حميط  اأن  الثانية،  مادته  يف  واأو�شح 
واجلوي  الربي  “الف�شاء  هو  املر�شوم،  هذا  مفهوم 
اجلمهورية  رئا�شة  مقر  نطاق  خارج  والبحري، 
اإجراءات  حمل  يكون  الذي  الرئا�شية،  واالإقامات 
يف  احلماية  حميط  ينظم  اأن  وميكن  خا�شة،  اأمنية 

�شكل عدة مناطق”.
“حي  يف  اجلمهورية  رئا�شة  مقر  جانب  واإىل 
عدة  باجلزائر  توجد  العا�شمة،  باأعايل  املرادية”، 
لكن  البالد،  حمافظات  على  موزعة  رئا�شية،  اإقامات 
ق�شى  التي  العا�شمة،  غرب  “زرالدة”  اإقامة  اأهمها 
جللطة  تعر�شه  بعد  النقاهة،  فرتة  بوتفليقة  بها 

دماغية مطلع عام 2013.
االأمنية  االإجراءات  اإقرار  �شبب  املر�شوم  يو�شح  ومل 
املحلية، حتدثت منذ  اجلديدة، لكن و�شائل االإعالم 
االإقامة  حميط  يف  نار  اإطالق  حادثة  عن  اأ�شابيع 
الفطر  عيد  ليلة  “زرالدة”،  مبنطقة  الرئا�شية، 
ومل  املن�شرم،  متوز  يوليو/  �شهر  منت�شف  يف  املا�شي، 

توؤكد احلادثة ر�شميًا.
وراء  كان  احلادث  اأن  االإعالم  و�شائل  بع�ض  واأفادت 
موالي  اأحمد  اللواء  الرئا�شي،  احلر�ض  قائد  اإقالة 
االأمن  مدير  جمدوب،  جمال  واجلرنال  ملياين، 

الرئا�شي.
احلكومي  التلفزيون  نقله  ت�شريح  يف  �شالل  وقال 

“احلكومة ال عمل لها �شوى تنفيذ الربنامج الرئا�شي 
التي  الطريق  خريطة  هي  وهذه  هدفنا  هذا   )…(
خطوة  تنفيذها  يتم  والتي  عنها  نحيد  ولن  مل 
يومية  ومتابعة  مبا�شرة  مراقبة  حتت  بخطوة 

لفخامة رئي�ض اجلمهورية”.
مناق�شة  اليوم  نقبل  ان  جدا  ال�شعب  “من  وا�شاف 
كفانا  احرتامها.  من  بد  ال  )بل(  الدولة  موؤ�ش�شات 
املجتمع  داخل  ا�شطرابات  يخلق  الذي  الكالم  من 

اجلزائري…” .
وكانت 19 �شخ�شية �شيا�شية وثقافية وجهت ر�شالة 
بان  فيها  �شككوا  اجلمعة،  البالد  رئي�ض  اىل  علنية 
كما  القرارات  بع�ض  اتخذ  الذي  بوتفليقة هو  يكون 
طالبوا بلقائه للتباحث معه يف “تدهور املناخ العام”.
ومن ابرز ال�شخ�شيات الوزيرة ال�شابقة خليدة تومي، 
زهرة  الفرن�شي  اال�شتعمار  �شد  املعروفة  واملنا�شلة 
الرتوت�شكي  العمال  حزب  ورئي�شة  بطاط،  ظريف 
اىل  ا�شافة  بوجدرة،  ر�شيد  والكاتب  حنون،  لويزة 
العديد من ال�شخ�شيات املعروفة بقربها من الرئي�ض 

بوتفليقة.
العام  من  احلكومة  يف  �شاركت  التي  تومي  وقالت 
انتخاب  اعيد  عندما   2014 العام  حتى   2002
جيدا  الرئي�ض  “اعرف  رابعة  لوالية  بوتفليقة 
عنه  �شدرت  قد  القرارات  بع�ض  تكون  ان  يف  وا�شك 

بالفعل”.
يف  مناف�شه  وبينهم  بوتفليقة  خ�شوم  يعد  ومل 
علي   2014 العام  االخرية  الرئا�شية  االنتخابات 
بن فلي�ض يرتددون يف الكالم عن “فراغ يف ال�شلطة” 

و”عجز الرئي�ض عن اداء مهامه”.
واعاد رئي�ض الوزراء التذكري بان “رئي�ض اجلمهورية 
لدميومة  �شواه  دون  الوحيد  الد�شتوري  ال�شامن  هو 
رئا�شة  يف  يرغب  “من  وان  وا�شتمرارها”  الدولة 
اجلمهورية عليه انتظار االنتخابات بعد ب�شع �شنوات 

واذا انتخبه ال�شعب فنحن حتت �شلطته”.
بوتفليقة،  ي�شاندان  ابرز حزبني  �شالل هاجم  وقبل 
الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  جبهة 
واتهموهم  الر�شالة  على  املوقعني  الدميوقراطي، 
اجلزائري” وان  ال�شعب  معنويات  �شرب  ب”حماولة 

هذه “املبادرة �شيكون ماآلها الف�شل”.
وكان الرئي�ض بوتفليقة )78 عاما( ا�شيب يف 2013 
على  يتنقل  جرائها  من  يزال  ال  دماغية  بجلطة 
كر�شي متحرك ويتكلم ب�شعوبة. وبات ظهوره العلني 
نادرا جدا وال يظهر على �شا�شات التلفزيون اال خالل 

ا�شتقباله �شخ�شيات اجنبية.

ب��ال��ب��ح��رية م��ا���س��ي��ة  راأ������ض   1500 ون���ف���وق  ���س��خ�����س��ا   24 وم�����س��رع  ق��ري��ة   14 غ����رق   : ال���ك���ارث���ة   م���ن  ح����ذرت  »ااالأه���������رام« 

الرئا�سية..  االإقامات  حميط  تاأمني  اإجراءات  ي�سدد  اجلزائري  الرئي�ض 
ورئي�ض الوزرائه يرد على “امل�سككني” يف قدرة بوتفليقة على قيادة البالد

وجه  بريطانية  اإمراأة  �شاهدت 
التقطتها  �شورة  خلفية  يف  �شبح 
اأ�شابيع  بعد   ، �شقتها  يف  لنف�شها 
الإ�شتالم  دفن  عمال  ح�شور  من 
�شقتها،وهذا  من  ميت  رجل  جثة 
ب�شبب  ال�شقة  من  للهرب  دفعها  ما 

الذعر الذي �شعرت به .
 26( بودين  ناتا�شا  اأ�شيبت  وقد   
ال�شديد لدى روؤية  عامًا( بالذعر 
التي  �شورتها  خلفية  يف  وجه 
با�شتخدام  لنف�شها  التقطتها 
هاتفها النقال بعد اأن قامت ب�شبغ 
فعندما  االأ�شقر.  باللون  �شعرها 
على  ال�شورة  ناتا�شا  �شاهدت 
هاتفها الحظت وجود وجه خلف 

كتفها االأمين.
 وعلى الفور قامت ناتا�شا مبغادرة 
لتق�شي  فندق  يف  والنزول  منزلها 
عن  بالبحث  وبداأت  فيه،  ليلتها 
مع  فيه  لتعي�ض  جديد  منزل 
وطفلتها  دونوهوي  جورج  زوجها 

دويل.
دفن  عمال  باأن  ناتا�شا  وقالت   
يقارب  ما  منذ  بابها  على  طرقوا 
جاوؤوا  باأنهم  واأخربوها  ال�شهر 
ما  و�شرعان  رجل.  جثة  ال�شتالم 

اأدرك عمال الدفن باأنهم اأخطئوا 
العنوان.

 واأ�شافت ناتا�شا باأنها ال ت�شتطيع 
مل  واأنها  ال�شقة،  تلك  اإىل  العودة 
اإال  االأ�شباح  بوجود  توؤمن  تكن 
حدث  ما  بعد  راأيها  غريت  اأنها 

حدث  ما  ناتا�شا  وو�شفت  معها. 
معها باالأمر املثري للرعب، وخا�شة 
اأنها كانت وحيدة يف ال�شقة عندما 

حدث هذا االأمر.
 وعلى الرغم من اأن تكلفة الغرفة 
يف الفندق الذي نزلت ناتا�شا فيه 

لليلة  اأمريكي  دوالر   100 تبلغ 
الواحدة، اإال اأنها م�شرة على عدم 
العودة اإىل �شقتها فقد اأبلغت مالك 
ال�شقة باأنها غادرتها واأنها �شتنهي 
عقد االإيجار معه بح�شب �شحيفة 

الدايلي ميل الربيطانية.

اجل�������ول�������ف ك�����������������رات  م����������ن  م�������ل�������ي�������ون   15 ج�������م�������ع 

ال��������ع��������امل يف  ت��������ه��������ري��������ب  ع������م������ل������ي������ة  اغ�������������������رب 

ه���رب���ت م����ن ���س��ق��ت��ه��ا ب���ع���د ظ���ه���ور ���س��ب��ح ب�����س��ورت��ه��ا 

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

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

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

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

دبو�ض يف كلية طفل �شعودي
 

دبو�شا  االأطباء  ا�شتخرج 
معدنيا بحجم 6 �شم من كلية 
العمر  من  يبلغ  �شعودي  طفل 
تقرير  بح�شب  �شنوات،   4
ميل«  �شحيفة«ديلى  ن�شرته 

الربيطانية.
باآالم  �شعر  قد  الطفل  وكان   
االأطباء  فيها  احتار  �شديدة 
الفحو�شات  اإجراء  وبعد 
اكت�شف  ال�شينية  واالأ�شعة 
�شعر  دبو�ض  وجود  االأطباء 

االآالم  هذه  �شبب  عن  حرية  فى  االأ�شرة  ظلت  اأن  بعد  بالكلى،  �شم   6 بحجم 
املربحة التى كان الطفل يعانى منها، وبعد زيارات عديدة لالأطباء اأكدوا اأنه 
يعانى من مر�ض غام�ض اأعرا�شه احلمى الدائمة والق�شعريرة، ومل يتمكنوا 

من معرفة �شبب وم�شدر هذا املر�ض. 
 وكما جاء فى التقرير اأنه وبعد عمليات الفح�ض واإجراء االأ�شعة ال�شينية 
فى  عالقا  �شم   6 طوله  وحاد  رقيق  معدنى  �شعر  دبو�ض  وجود  اأظهرت  التى 
تدخل  اإجراء  ويتطلب  الكلية  �شحة  على  خطرا  ميثل  واأنه  كليته،  عمق 

جراحى الإخراجه.
 وقالت والدة الطفل عندما علمت بوجود دبو�ض �شعر فى كلى الطفل، واأنه 
�شيحتاج لتدخل جراحى، »بداأت األوم نف�شى لهذا التاأخري على اكت�شاف هذا 
فى  اجلراحى  الفريق  بذلها  التى  الكبرية  اجلهود  اأقدر  اأننى  كما  الدبو�ض، 

عالج الطفل، واأعد اأن اأكون اأكرث وعيا ب�شلوك طفلى«.

اأم تنده�ض من معاملة احلالق لطفلها 
 

 اإنده�شت والدة طفل ذهبت به اإىل احلالق ،عندما وجدت اأن احلالق تعاطف 
مع ابنها “مي�شون” وجل�ض على االأر�ض حلالقة �شعر طفل لديه عقدة منذ اأن 
“ديني�ض ديفيز” )34  18 �شهرا عندما قام حالق اآخر يدعي  كان يف عمر 
عند  خوفا  ولد  مما  ل�شعره  حالقته  اأثناء  للطفل  عقده  يف  بالت�شبب  عاما( 

الطفل،ح�شب ما ن�شرت �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
 وقام احلالق بعد ذلك بزيارة الطفل يف منزله ملرات عديدة مما ولد عالقة 

�شداقة قوية ووطيدة بني الطفل واحلالق.

امل�سري  بالتلفزيون  امل��ذي��ع��ة  اإي��ق��اف 
“مهاجمتها” ال�سي�سي..  بعد  احلناوي  عزة 
 

العمل  عن  احلناوي  عزة  املذيعة  اإيقاف  امل�شري  التلفزيون  قرار  اأثار 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  وا�شعة  �شجة  للتحقيق،  واإحالتها 

حيث د�ّشن الن�شطاء حملة للت�شامن معها.
امل�شري  للتلفزيون  “القاهرة” التابعة  بقناة  املذيعة  احلناوي،  وكانت 
حمافظة  غرق  فرتة  خالل  احللقات  اإحدى  يف  طالبت  قد  الر�شمي، 
جميع  مبحا�شبة  املا�شي،  االأ�شبوع  املحفظات  وبع�ض  االإ�شكندرية 
الرئي�ض  وحتى  اأ�شغرهم  من  بدءًا  املحليات،  يف  الف�شاد  عن  امل�شوؤولني 

عبدالفتاح ال�شي�شي.
فقد  “ما�شبريو”،  داخل  م�شادر  عن  اليوم”  “امل�شري  نقلت  ما  وبح�شب 
ال�شوؤون  والتليفزيون،  االإذاعة  االحتاد  رئي�ض  االأمري،  ع�شام  كّلف 
لـ  احلناوي،  مع  بالتحقيق  والتليفزيون  االإذاعة  باحتاد  القانونية 
اعتربه  ما  وهو  خربي”،  بربنامج  راأيها  واإبداء  الن�ض،  عن  “خروجها 

االأمري “خروجًا عن احليادية.”
#مت�شامن_مع_ و�شم  �شمن  وردت  التي  التغريدات  بع�ض  يلي  وفيما 

مما  غ�شبهم  عن  فيه  وعرّبوا  املغردون  اأن�شاأه  الذي  عزه_احلناوي، 
جرى.

@فقد قال John_Adieb: “اخر5 ثوانى يف الفيديو بتقول كتري 
البلد مفها�ض حرية ب�ض  انها هترتفد وعارفني ان  هما االتنني عارفني 

واحد اتكلم وواحد بيطبل.”
املجيدة  يونيو  مكت�شبات  ابرز  دي  “وهي   :azizsalem2@ كتب  كما 
مظاهر  من  مظهر  اي  علي  والق�شاء  االفواه  وتكميم  اال�شوات  كتم 

احلرية وعا�شت دولة املهلبية.”
اخوان  يطلعوها  “بكرة  قائاًل:  عّلق   _magdymohamed@ 

وقالعه احلجاب.”
ع�شان  معاها  “بيحققوا  قائلة:   DaliaWish@ غّردت  جهتها  من 
ع�شان  انتخابه  مت  م�شوؤوليات  وعليه  موظف  الدولة  رئي�ض  اعتربت 

ينفذها ولو ح�شل تق�شري الزم يتحا�شب كاأي مواطن.”



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

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

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

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

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

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

personal
or any one else.

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

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�شخا�ض غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�شتف�شار يرجي التوا�شل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�شابق ذكرهم وذلك حر�شا علي �شالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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اإن  زونتاج  اآم  بيلد  �شحيفة  قالت   
فولك�شفاجن  يف  مهند�شني  عدة 
بيانات  يف  بالتالعب  اعرتفوا 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  انبعاثات 
التي  الطموح  االأهداف  اإن  قائلني 
ال�شابق  التنفيذي  الرئي�ض  و�شعها 
�شعبة  كانت  فنرتكورن  مارتن 

التحقيق.
مهند�شي  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
�شغط  يف  تالعبوا  فولك�شفاجن 
بزيت  الديزل  وخلطوا  االإطارات 
الوقود  ا�شتهالك  خلف�ض  املحرك 
 2013 يف  بداأت  غ�ض  عملية  يف 

وا�شتمرت حتى ربيع هذا العام.
فولك�شفاجن  با�شم  متحدث  وقال 
تقرير  على  التعليق  عن  ممتنعا 
يف  املوظفون  »اأ�شار  ال�شحيفة 

حتقيق داخلي اإىل اأنه كانت هناك 
بيانات  من  التحقق  يف  خمالفات 
ا�شتهالك الوقود. هناك اإجراءات 

جارية ملعرفة كيف حدث ذلك.«
اإنها  الثالثاء  يوم  ال�شركة  وقالت 
اأعلنت عن اأرقام اأقل غري حقيقية 
وانبعاثات  الوقود  ال�شتهالك 
 800 لنحو  الكربون  اأك�شيد  ثاين 
لكنها  اأوروبا  يف  بيعت  �شيارة  األف 
اإنها �شتتحمل  قالت يف وقت الحق 
التي  االإ�شافية  ال�شرائب  فاتورة 

تكبدها امل�شرتون نتيجة لذلك.
تتفاقم  االأخري  التطور  وبهذا 
ف�شيحة فولك�شفاجن التي تفجرت 
اعرتفت  حينما  اأيلول  �شبتمرب  يف 
اختبارات  يف  بالتحايل  ال�شركة 
يف  النيرتوجني  اأك�شيد  انبعاثات 

الواليات املتحدة. ويقول حمللون 
يف قطاع ال�شيارات اإن ال�شركة قد 
 38( يورو  مليار   35 نحو  تتحمل 

غرامات  تت�شمن  دوالر(  مليار 
واإعادة  قانونية  وتعوي�شات 

جتهيز �شيارات.

االن����ب����ع����اث����ات ب����ي����ان����ات  يف  ب����ال����ت����الع����ب  ي�����ق�����رون  ب���ف���ول���ك�������س���ف���اج���ن  اخلليج ن����د�����س����ون  دول  حتث  النقد  �سندوق  رئي�سة 
االإن��ف��اق واإ���س��الح  �سرائب  �سن  على 

قالت كري�شتني الجارد مديرة �شندوق النقد الدويل يوم االأحد اإن معظم 
�شيا�شات  و�شعت  قد  للنفط  امل�شدرة  ال�شت  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 

مالية ح�شيفة واإن باإمكان من مل يفعل اأن يتعلم من االآخرين.
بدول  كبار  اقت�شاديني  م�شوؤولني  مع  لها  اجتماع  اإثر  بيان  يف  ذلك  جاء 
اخلليج العربية يف الدوحة. وقل�ض تراجع اأ�شعار النفط والغاز منذ العام 
م�شتويات  اإىل  اأدى  مما  الطاقة  ت�شدير  من  احلكومات  اإيرادات  املا�شي 

كبرية يف عجز امليزانية.
التعديالت على  اإىل مزيد من  اإن كل دول اخلليج بحاجة  وقالت الجارد 
ميزانياتها للتكيف مع تراجع اأ�شعار النفط على املدى الطويل واإن معظمها 
قوة  مركز  من  التعديالت  بتلك  بالقيام  �شت�شمح  مالية  �شيا�شات  تبنى 

و�شتحد من تداعياتها على معدالت النمو االقت�شادي.
وقالت »من مل يفعلوا ذلك بو�شعهم بالتاأكيد التعلم ممن فعلوا.« لكنها مل 

تذكر اأي دولة باال�شم.
وحثت دول اخلليج مبا فيها ال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة على �شن 
�شريبة للقيمة امل�شافة على م�شتوى املنطقة باأ�شرع وقت ممكن الأنها �شتدر 
اإنه ينبغي عدم تاأخري  اإيرادات كبرية حتى عند ن�شب منخف�شة. وقالت 

ذلك.
وقالت الجارد اإن احلكومات بحاجة اإىل كبح منو االإنفاق.

وقالت »يف �شوء احلقائق املالية اجلديدة ال يوجد جمال ملزيد من النمو يف 
فواتري االأجور العامة. علينا مواجهة تلك احلقيقة.«

الدول النا�سئة ما زالت مرددة يف ال�سعي اىل رئا�سة �سندوق النقد الدويل
مع اقرتاب اجل والية كري�شتني الغارد ما زالت الدول النا�شئة الكربى 
مرتددة يف ت�شكيل جبهة موحدة لل�شعي اىل قيادة املوؤ�ش�شة التي لطاملا 

تراأ�شها اوروبي.
وردا على ا�شئلة وجتها املكاتب املحلية لوكالة فران�ض فر�ض، بدت دول 
جمموعة »بريك�ض« اي الربازيل ورو�شيا والهند وال�شني وجنوب افريقيا 

منق�شمة فيما اعربت الغارد انها »منفتحة« على فكرة جتديد واليتها.
بريتوريا  تبدو  تعليق  باي  االدالء  وبرازيليا  مو�شكو  ترف�ض  وفيما 
املوروثة  الدويل  النقد  ل�شندوق  االوروبية  القيادة  يف  للطعن  م�شتعدة 

عن قاعدة �شمنية تخ�ش�ض رئا�شة البنك الدويل لالمريكيني.
النامية  »الدول  ان  افريقية  اجلنوب  املالية  وزارة  با�شم  متحدث  واكد 
على  ولي�ض  االهلية  اىل  ت�شتند  عملية  اجراء  �شرورة  على  ا�شرت 
ل�شندوق  العام  املدير  يكون  بان  تق�شي  التي  حاليا  ال�شارية  التدابري 

النقد اوروبيا«.



طريقة التح�شري
طولها  اأجزاء  اإىل  فيلو  عجينة  رقائق  ُتقّطع 
15 �شم وعر�شها 7 �شم. ُتغّطى الرقائق بقطعة 

قما�ض ُمبّللة وتو�شع جانبًا.
واملاء  املحّلى،  املكثف  ن�شتله  حليب  يو�شع 
املكّونات  وُتغلى  كبرية،  قدر  يف  الذرة  ودقيق 
ال�شل�شة.  يتكاثف  حتى  امل�شتمّر  التحريك  مع 
ُي�شاف ماء الزهر وُيحّرك. تو�شع املزيج جانبًا 

حتى يربد وُي�شبح بحرارة الغرفة العادية.
ثّم  طاولة  على  الرقائق  من  واحدة  تو�شع 

تو�شع اأخرى فوقها باالجتاه املعاك�ض.
حتى  اأو  جّيدًا  البارد  الق�شطة  مزيج  ُيخلط 
هذا  من  كبرية  ملعقة  ف  وُتغْرَ ناعمًا  ُي�شبح 
ثّم  بالطول  الفيلو  عجينة  فوق  وتو�شع  املزيج 
ُتْثنى االأطراف اخلارجية باجّتاه الو�شط وُتلّف 

ب�شكل لفافة.
حرارة  على  حُمّمى  زيت  يف  ال�شّت  زنود  ُتقّلى 
بنيًا  لونًا  تكت�شب  حتى  مئوية  درجة   190
ذهبيًا. ُترفع من الزيت مبلعقة خُمّرمة وُتغّم�ض 
بقطر ال�شكراملربد ثّم ُترفع من القطر وتو�شع 

يف م�شفاة لبع�ض الوقت.

الليمون  وزهر  بالف�شتق  ال�شّت  زنود  ُتزّين 
احلام�ض ثّم ُتقّدم �شاخنة.

طريقة اإعداد قطر ال�شكر:
يو�شع ال�شكر واملاء يف قدر. ُيغلى املزيج وُيرتك 

5 و6 دقائق.  على نار خفيفة ملدة ترتاوح بني 

وماء  احلام�ض،  ع�شري  وُي�شاف  النار  عن  ُيرفع 

الورد، وماء الزهر.

والتمر  الربتقال  �شلطة  لتح�شري 
املك�شيكي، نحتاج املقادير التالية:

مغلي ماء  كوب   1
كبرية برتقالة   1

ومقطع  منظف  متر،  كوب   2/1
اإىل الن�شف

1 جزرة �شغرية، مق�شرة، مب�شورة
ك�شك�شي كوب   1

الطازجة،  النعناع  اأوراق  كوب   1
مفرومة

حمم�ض ال�شنوبر،  من  كوب   4/1
الزيتون زيت  طعام  ملعقة   1

الكمون  من  �شغرية  ملعقة   2/1
املطحون

1 ملعقة �شغرية من ال�شكر الناعم
�شلطة  حت�شري  طريقة  اأما 

الربتقال والتمر املك�شيكي:
عازل  وعاء  يف  الك�شك�شي  • يو�شع 
املغلي  املاء  ي�شاف  ثم  للحرارة، 
 5 ملدة  جانبًا  يو�شع  ويغطى، 
ال�شائل،  ميت�ض  حتى  اأو  دقائق 
احلبات  تف�شل  �شوكة،  با�شتخدام 

عن بع�شها البع�ض بلطف.
تق�شر  نف�شه،  الوقت  ويف   •
مع  �شرائح  اإىل  وتقطع  برتقالة 
 ¼ اإىل  )�شتحتاج  الع�شري  اخذ 

و�شرائح  الك�شك�شي،  يو�شع  كوب(، 
والنعناع  والتمر واجلزر  الربتقال 

وال�شنوبر يف وعاء.
وال�شكر  والكمون  الزيت  يو�شع   •

وع�شري الربتقال يف علبة �شغرية، 
يخلط  ثم  والفلفل،  بامللح  يتبل 
فوق  اخلليط  وي�شب  جيدًا، 

الك�شك�شي مع التقليب.

جمال جربان
من  اأ�شبح  احلرب،  بدء  على  اأ�شهر  ثمانية  | بعد  �شنعاء 
الوا�شح اأن العدوان ال�شعودي على اليمن مل ينجح متامًا 
حياتهم  عي�ض  يف  اال�شتمرار  عن  �شنعاء  اأهل  ثني  يف 
اأّيامهم  مي�شون  التي  العدوان  حالة  مع  تتناق�ض  ب�شورة 
حتت وطاأتها. ومل يتغرّي االأمر حتى مع بلوغ العدوان، يف 

حيث  »ال�شياع«،  من  وا�شحة  مرحلة  االأخرية،  االأ�شابيع 
ف�شارت  �شيء،  كل  ت�شتهدف  �شعود  اآل  طائرات  �شارت 
خدمية  ومباٍن  وحجر  ب�شر  من  مكوناتها  بكامل  �شنعاء 
ب�شورة  �ُشّجلت  كذلك  للق�شف،  قابلة  اأهدافًا  و�شكنية 
اأرقام غري م�شبوقة يف عدد ال�شهداء املدنيني  ت�شاعدية 

خالل هذه الفرتة.
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علي جاحز
»اأن�شار اهلل«،  | اأكد زعيم حركة  �شنعاء 
النظام  اأن  احلــوثــي،  املــلــك  عــبــد  ال�شيد 
لكونه  اإ�ــشــرائــيــل،  مــع  متحالف  ال�شعودي 
املنطقة.  اأبناء  �شد  اجلرائم  اأب�شع  يرتكب 
اأم�ض،  يوم  املتلفزة  كلمته  وقال احلوثي، يف 
باالإ�شالم  يتمظهر  ال�شعودي  »النظام  ان 
ميكن  »ال  انــه  مــوؤكــدًا  اإلــيــه«،  ي�شيء  بينما 
على  بالثورة  اإال  االأمـــة  يف  الــعــدل  حتقيق 
»اخلنوع  ثقافة  الأن  واملتجربين«،  الظاملني 
وهياأتها  �شلبًا  االأمـــة  على  اأثـــرت  للحاكم 

لقبول الغزو اخلارجي«.
ذكــرى  ملنا�شبة  ـــاءت  ج احلــوثــي  كلمة 
ا�شت�شهاد االإمام زيد بن علي، وحملت طابعًا 
خطابه  يف  يتطرق  اأن  دون  من  عامًا  فكريًا 
 »2 »جــنــيــف  مــوؤمتــر  اأو  ال�شيا�شي  لــلــ�ــشــاأن 
املرتقب. وراأى احلوثي اأن »ما يح�شل اليوم 
ال�شعوب  بحق  ظاملة  ممار�شات  من  كارثة 
»بتحمل  امل�شلمني  مطالبًا  منطقتنا«،  يف 
م�شوؤولياتهم الدينية والتاريخية والوطنية 
الأولئك  والت�شدي  الظاملة،  املمار�شات  جتاه 

الطغاة واملجرمني«.
الطغيان  ــوى  »ق اأن  اإىل  احلوثي  واأ�ــشــار 
اجتمعت يف بلداننا حتت الراية االأمريكية 
لتدمري املنطقة وا�شتعباد �شعوبها«، الفتًا اإىل 
اأن هناك »عملية تروي�ض كبرية يف االأمة من 
اأجل االإ�شت�شالم للظلم واالحتالل«. وو�شف 
احلوثي »اخليانة« بـ»وجهة النظر والتوجه 
الظروف  نتيجة  البع�ض«،  نظر  يف  ال�شيا�شي 
احلالية التي غرّيت املفاهيم فـ»اأ�شبح املحتل 

واملعتدي حمررًا«.
اإذ  ال�شعودي،  النظام  احلــوثــي  وهــاجــم 
اأّكد اأن االأخري »لي�ض �شوى اأداة بيد امل�شروع 
»قوى  اأن  معتربًا  واالإ�شرائيلي«،  االأمريكي 
الطغيان اجتمعت يف مواجهة اليمنيني حتت 

قيادة اأمريكية واإ�شرائيلية«.
اليمنية  العا�شمة  �شهدت  مواٍز،  وقٍت  ويف 
جماهريية  م�شرية  اأمــ�ــض،  ع�شر  �شنعاء، 
للتنديد  الــيــمــن،  ــاب  ب �شاحة  يف  حــا�ــشــدة 
وحملت  الــ�ــشــعــودي.  الــعــدوان  با�شتمرار 
التظاهرة �شعار »اخلطر يف الكيان ال�شهيوين 

رئي�ض  فيها  و�شارك  املندب«،  باب  يف  ولي�ض 
ــثــوريــة الــعــلــيــا«، حمــمــد علي  »الــلــجــنــة ال

احلوثي، وعدد من اأع�شائها.
ــنــددة  ــعــارات امل ــش ــ� ــاركــون ال ــش ــ� ورفــــع امل
بـ»ا�شتمرار ال�شمت الدويل ومنظمات حقوق 
االإن�شان«، اإزاء ما يتعر�ض له ال�شعب اليمني 

من جمازر ترتكبها دول »حتالف« العدوان.
»عدم  على  �شدد  بيان  امل�شرية  عن  و�شدر 
مرتزق  اأو  خائن  اأو  عميل  اأي  مع  التهاون 
ال�شور«،  من  �شورة  باأي  العدوان  مع  يتعاون 
العمل  بـ»�شرعة  الــدويل  املجتمع  مطالبًا 
احل�شار  ورفع  الظامل  العدوان  اإيقاف  على 

ال�شافر«.
مدينة  يف  الــيــمــنــيــة  الـــقـــوات  تــقــدمــت 
اجتاهات  من  ع�شري  حمافظة  يف  الربوعة 
عدة، وهي االجتاه اجلنوبي من جهة باقم 
يف  جبلية  �شل�شلة  مبحاذاة  ال�شرقي  �شعدة، 
حدود  مبحاذاة  والغربي  مندبة،  منطقة 
)مناطق  جــيــزان  اإمــــارة  مــع  ع�شري  اإمــــارة 
جرت ال�شيطرة عليها م�شبقًا(. واأكد م�شدر 
و«اللجان«  اجلي�ض  اأن  »االأخبار«  لـ  ع�شكري 
تقّدموا من اجلهات الثالث واأحكموا الطوق 
مناطقها  غالبية  واأ�شقطت  املدينة  على 

واأحيائها.
اجلي�ض  قوات  �شيطرت  امل�شدر،  وبح�شب 
يحمل  جممع  على  يومني،  قبل  و«اللجان«، 
ا�شم اأحد اأمراء اآل �شعود هو جممع املدينة 
و�شوق  املــقــربة  اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  ــوي  ــرتب ال
�شغري  جزء  اإال  يتبق  »مل  واأ�شاف  املدينة. 
جهة  من  ال�شمايل  مدخلها  هو  املدينة  من 
اململكة وفيه يوجد مركز االمارة وتتمركز 
فيه القوات ال�شعودية التي باتت اأقرب اإىل 
امل�شدر  ويعترب  مواقعها«.  واإخــالء  الهروب 
وقرب  �شعودية  حمافظة  كاأول  �شقوطها  اأن 
التي  جــيــزان  يف  اخلــوبــة  مدينة  �شقوط 
اإ�شقاطها  ب�شدد  اليمني  اجلي�ض  اإن  يقول 
»يعد بداية لتحول م�شارات احلرب لن تكون 

عواقبها �شهلة هذه املرة«.
جديدة  م�شاهد  احلربي«  »االإعــالم  وبث 
على  ال�شيطرة  مــعــارك  تفا�شيل  تو�شح 
مدينة الربوعة من مت�شيط واقتحام مواقع 

التغلغل  اإىل  ــواًل  و�ــش �شعودية  ع�شكرية 
اآليات  واإحـــراق  واأزقتها،  املدينة  عمق  يف 
اأن  امل�شدر  وك�شف  ال�شنع.  اأمريكية  مدرعة 
جوية  بغارات  قامت  ال�شعودية  الطائرات 
الــربــوعــة،  مدينة  على  العمليات  خــالل 
وا�شتهدفت العديد من املباين واملواقع املهمة 
يف ارتباك وتخبط وا�شحني، وهو ما اأكدته 
على  الق�شف  حلظات  عر�شت  التي  امل�شاهد 

املدينة.
تقدم يف تعز ويف ال�شالع

وبعد تاأمني مع�شكر العمري يف تعز وطرد 
اجلي�ض  من  وحــدات  متكنت  منه،  امل�شلحني 
و«اللجان ال�شعبية«، اأم�ض، من تطهري وتاأمني 
مع�شكر  بني  املمتدة  اجلبلية  ال�شل�شلة  كامل 
عــددًا  موقعة  ـــاب،  ذب ومــديــريــة  الــعــمــري 
اإىل  اإ�شافًة  واجلــرحــى،  القتلى  من  كبريًا 
امل�شدر  وبح�شب  االآلــيــات.  من  عــدد  تدمري 
ـــالم احلــربــي«، فــاإن هــذا االإجنــاز  يف »االع
التي  اجلبال  تلك  لكون  ا�شرتاتيجيًا  يعد 
وا�شعة  اأمــاكــن  على  ت�شيطر  تاأمينها  مت 
»االعالم  ن�شر  مت�شل  �شياق  ويف  ذباب.  منها 
ملع�شكرات  و�ــشــورًا  م�شاهد  اأم�ض  احلــربــي« 

العمري الواقعة على م�شارف مديرية ذباب 
باب  املندب يف حمافظة تعز. يف غ�شون ذلك، 
ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�ض  قوات  اأحــرزت 
اأم�ض تقدمًا يف جبهة كالبة، من جهة  فجر 
املنطقة  وتطهري  بتاأمني  وقــامــوا  الق�شر 
»االإ�شالح«  واالأروقة من ع�شابات  العمارات 

و«القاعدة« و�شواًل اإىل م�شت�شفى احلمد.
الغزو  قــوات  تــزال  ال  ـــرى،  اأخ جهة  مــن 
يف  مـــاأرب  جبهة  يف  متعرثين  وامل�شلحون 
مــديــريــة  و�ــشــرق  ــل  ــوف ك مع�شكر  حمــيــط 
احلربي«  »االعالم  يف  م�شدر  واأفاد  �شرواح. 
باأن اجلي�ض و«اللجان ال�شعبية« ق�شفوا اأم�ض 
مواقع امل�شلحني يف مع�شكر كوفل بال�شواريخ 
واملدفعية ما اأدى اإىل احرتاق اآليات  وم�شرع 
»االعالم  ن�شر  جهته  من  امل�شلحني.  من  عدد 
االأخــرية  للمعارك  و�شور  م�شاهد  احلربي« 
واأماكن  يجري  ما  حقيقة  ك�شفت  مــاأرب  يف 

املعارك الدائرة هناك.
يف  االأمــريكــي  ــدور  ال انك�شاف  يف  واإمعانًا 
اأكد »االإعالم احلربي«  العدوان على اليمن، 
�شنت  طــيــار  دون  مــن  اأمــريكــيــة  طــائــرة  اأن 
اللبنات  منطقة  على  غارتني  اأم�ض  �شباح 

املنطقة  هي  واللبنات  اجلوف.  حمافظة  يف 
احلدودية بني اجلوف وماأرب والتي يحاول 
اجلوف  يف  جبهة  يفتح  اأن  وامل�شّلحون  الغزو 
عربها، وهو ما مل يتمكن من حتقيقه يف ظّل 
�شيطرة  يف  تتمثل  التي  احلديدية  القب�شة 

اجلي�ض و«اللجان ال�شعبية« عليها.
على �شعيد اآخر ويف اإطار ت�شعيد اجلي�ض 
و«اللجان ال�شعبية« يف املحافظات اجلنوبية، 
اجلي�ض  اأن  احلربي  االعــالم  يف  امل�شدر  اأكد 
من  الغربية  اجلهة  يف  تقدموا  و«اللجان« 
مديرية دمت حمافظة ال�شالع، حيث متكنت 
طرد  بعد  احل�شن  دار  تاأمني  من  اأم�ض  م�شاء 
امل�شلحني منه وال�شيطرة على �شيارتني واآلية 
ال�شياق،  هذا  ويف  بحوزتهم.  كانت  مدرعة 
ن�شر »االإعالم احلربي« �شورًا وم�شاهد الآخر 
يف  و«اللجان«  اجلي�ض  نفذها  التي  العمليات 
و«اللجان«،  اجلي�ض  متكن  حيث  املديرية، 
مــديــريــة دمت  تــاأمــني  مــن  ــض،  ــ� اأم مــن  اأول 

مب�شاعدة اأبنائها.

اإ�سرائيل بيد  اأداة  �سعود  اآل  نظام  احلوثي: 

����س���وء اخل���دم���ات يف م���ط���ار امل���ل���ة ع��ل��ي��اء ال����دويل م��ق��اه��ي ���س��ن��ع��اء ال ت�����زال ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة

بالق�سطة ال�سّت  زن��ود 

التي  الفوائد  اأهم  على  املقال  هذا  يف  نتعرف 
ميكن اأن يقدمها الزبيب االأ�شود للمراأة احلامل، 
�شواء ل�شحتها اأو ل�شحة اجلنني؛ حيث يحتوي 
ال�شحية  واملركبات  الفوائد  من  العديد  على 
هذه  نتعرف  التفا�شيل  من  وللمزيد  للج�شم، 

الفوائد بح�شب موقع »عائلتي«.
قد  الدم،  فقر  منع  يف  االأ�شود  الزبيب  ي�شاهم 
تعاين املراأة من فقر الدم ب�شبب نق�ض احلديد 
تناول  على  املواظبة  عليها  لذا  اجل�شم،  يف 
من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  التي  االأطعمة 
فرتة  خالل  اجلنني  �شحة  تفيد  التي  احلديد 
باحلديد  غنًيا  االأ�شود  الزبيب  ويعترب  احلمل، 
اأعرا�ض  بع�ض  من  يحد  كما  ب،  والفيتامني 

احلمل ومن بينها ال�شعور بالتعب واالإرهاق.
فاملراأة  االإم�شاك،  تخفيف  على  يعمل  انه  كما 
تغرّي  ب�شبب  االإم�شاك  من  تعاين  قد  احلامل 
للزبيب  اأنه ميكن  اإاّل  الهرمون يف اجل�شم  ن�شبة 
احتوائه  ب�شبب  امل�شكلة  هذه  يحل  اأن  االأ�شود 

على االألياف التي ت�شهل حركة االأمعاء.
على  يعمل  االأ�شود  فالزبيب  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
زيادة ال�شهية؛ حيث اأن غالبية الن�شاء احلوامل 

لكن  احلمل،  بداية  يف  وخا�شًة  ال�شهية  يفقدن 
تناول  خالل  من  امل�شكلة  هذه  معاجلة  ميكن 
الزبيب االأ�شود ب�شبب احتوائه على املغني�شيوم 

والبوتا�شيوم.
انه  االأ�شود  للزبيب  اأي�شًا  الهامة  الفوائد  ومن 

ي�شاعد على منو وتطور عظام اجلنني وروؤيته؛ 
الفيتامني  على  االأ�شود  الزبيب  يحتوي  حيث 
كما  اجلنني،  روؤية  تطور  على  ي�شاعد  الذي  اأ 
منو  يفيد  الذي  الكال�شيوم  على  ا  اأي�شً يحتوي 

عظامه.

للحامل الأ���ش��ود  ال��زب��ي��ب  ف��وائ��د  اأه���م  م��ن  اجل��ن��ني  ومن��و  ال�شهية  فتح 

طريقة عمل حلى الزبادي بالن�شكافية
هل تعرفني ما هي مكونات و�شفة حلى الزبادي بالن�شكافية؟ تعريف 

عليها يف هذه الطريقة باملقادير الدقيقة
مقادير حلى الزبادي بالن�شكافية

مقادير الطبقة االأوىل:
2١٠ غرام ب�شكوت �شاده، اأي علبة ون�شف

١٠٠ غرام زبدة مذوبة، اأي اأ�شبع
2/١ كوب ماء 

مقادير الطبقة الثانية:
١ كوب لنب زبادي، اأي 2 علبة

١ 2/١ كوب �شكر، اأو 8 فنجان 
قهوة �شغري

١٦ ملعقة كبرية حليب بودرة 
مقادير الطبقة الثالثة:

اأي  كراميل،  كرمي  غرام   ١٠٠
كي�ض  2

١ ملعقة كبرية ن�شكافيه 
١ كوب ماء 

طريقة حت�شري حلى الزبادي بالن�شكافية
١. يخلط الب�شكويت مع الزبدة جيدًا، يعجن باملاء وير�ض اخلليط 

يف �شينية مدهونة بالزيت.
تخلط  الكهربائي،  اخلالط  يف  الثانية  الطبقة  مقادير  تو�شع   .2
حتى تتجان�ض ثم تو�شع على الب�شكويت، تو�شع ال�شينية يف الفرن 

من اأ�شفل حتى تتما�شك.
الثالثة وترتك لتغلي  النار، تو�شع مقادير الطبقة  ٣. يف قدر على 
وت�شكب بامللعقة على الطبقة الثانية ثم ترتك حتى تربد، تو�شع يف 

الثالجة وير�ض على وجهها الن�شكافيه وتقدم.

اأ�شتخدام الليمون لطرد احل�شرات 
من املطبخ واأ�شتخدامات اأخرى

الليمون  فى مطبخك مل ت�شمعى عنها  للق�شر  اأ�شتخدامات   3 اليكى 
من قبل .

: مطبخك  من  واالآفات  احل�شرات  لطرد   1-
يف  النوافذ،  على  الليمون  ق�شر  من  �شغرية  �شرائح  و�شع   جمرد 
اأو ثقوب. رائحة الليمون ما يكفي  املداخل، وبالقرب من اأي �شقوق 

لدفع تلك احل�شرات  بعيدا
: ال�شاى  غالية  -2تنظيف 

الإزالة الروا�شب املعدنية التي ترتاكم يف غالية ال�شاي اخلا�شة بك. 
كل ما عليك فعله هو ملء الغالية من  املاء، اإ�شافة حفنة من رقيقة 
ذلك،  بعد  ليغلي.  الغالية   فى  وو�شعهم  والق�شر  الليمون  �شرائح 

واتركيها ملدة �شاعة، ثم قومى ب�شطفها جيدًا
: للبقع  كمزيل  الليمون  ا�شتخدام   3-

اأخريا، يعترب الليمون من  مزيالت البقع املمتازة. فقط  قومى بفرك 
�شاعة ثم قومى ب�شطفها  البقعة  واتركيها ملدة  ليمونة على  ن�شف 

جيدا

ا�شتخدامات مذهلة لق�شور البي�ص ..
منظف قوي

كمادة  ي�شتعمل  �شام!(  )وغري  رائعًا  م�شحوقًا  ي�شّكل  البي�ض  ق�شر 
املاء  اإىل  اأ�شفه  لتنظيف.  ال�شعبة  واملقايل  االأواين  لغ�شل  كا�شطة 

وال�شابون للح�شول على اأواٍن نظيفة. 
�شماد للنباتات

لرتبة  املفيدة  االأخرى  واملعادن  بالكال�شيوم  غني  البي�ض  ق�شر 
نباتاتك. ا�شحق ق�شر البي�ض اإىل اأجزاء �شغرية ور�ّشها على الرتاب 

ثم قّلبه قلياًل. ميكنك تكرار هذه العملية كل اأ�شبوعني.
ملكافحة احل�شرات

البّزاق  الإبعاد  واالأزهار  اخل�شار  حول  ور�ّشه  البي�ض  ق�شر  ا�شحق 
والديدان.

نقيع مغٍذ لنباتات املنزل
النباتات  لرّي  باملاء  املنقوع  البي�ض  ق�شر  من  بوعاء  احتفظ 

الداخلية.
 مبي�ض للغ�شيل

من  كي�ض  يف  النظيفة  البي�ض  ق�شور  �شع  االأبي�ض  غ�شيلك  لتبيي�ض 
ال�شا�ض �شعه داخل الغ�ّشالة مع الغ�شيل، و�شتح�شل على غ�شيل نا�شع 

البيا�ض.
�شموع من ق�شر البي�ض

ر فيها طبقًا بالبي�ض اك�شر البي�ض بعناية  يف املرة القادمة التي حت�شّ
ليبقى ن�شف الق�شرة متما�شكًا. امالأه بال�شمع املذاب و�شع يف الو�شط 

فتياًل. عندما يجّف ال�شمع ميكنك اإزالة الق�شر

حت���������س����ري ����س���ل���ط���ة ال�����ربت�����ق�����ال وال�����ت�����م�����ر امل���ك�������س���ي���ك���ي

يف  امل�شكلة  ذات  اىل  ـــا  دوم نــعــود   
وهي  اال�شتثمارية   امل�شاريع  غالبية 
نحقق  »كــم«  على  ين�شب  االإهتمام  اأن 
اخلدمات  نطور  »كــيــف«  ال  ــــرادات،  اإي
التي جتلب االإيــرادات، ومن هنا علينا 
م�شكلة  ــا  دوم امل�شكلة  ــاأن  ب نعرتف  اأن 
ب�شرية، فرغم اجلهود امل�شكورة، يعاين 
املطار  يف   « الكاونرت   « موظفي  بع�ض 
احلاجبني(  عاقد  )يــا  عقدة  ــدويل  ال
ـــالأردن  وكــــاأن املــ�ــشــافــريــن الــقــادمــني ل
مبيت  الــعــزاء  واجــب  لتقدمي  ـــاوؤوا  ج
والنكد  الوجوم  بذلك  ن�شتقبلهم  كي 
يف  امل�شافر  يتورط  اأن  قبل  و»الك�شرة«، 
عملية نقل اأمتعته هذا اذا ح�شل عليها 
او حتى   ، او �شياع  نق�شان  كاملة ودون 

بكل  يح�شل  ما  وهــذا   ، نهائيا  فقدانها 
الرحالت  معظم  يف  باالحرى  او  رحلة 

القادمة منها واملغادرة .
يف  اخواننا  من  امل�شتحيل  نطلب  ال 
�شروط  ـــى  اأدن ولــكــن  مــواقــعــهــم،  �شتى 
التعامل االإن�شاين هو االبت�شام يف وجه 
متوا�شعة  خــدمــة  وتــقــدمي  �شيفك، 
مال  من  جوًا  امل�شافر  يدفعه  ما  تعادل 
وجــهــد حمــ�ــشــوب عــلــى �ــشــعــر تــذكــرة 
نعانيه  مبا  لل�شيف  عالقة  فال  ال�شفر، 
الــرتبــيــة،  ــوء  ــش و� الــعــمــل  م�شاكل  مــن 
ــراآة  م هــي  الــربيــة  املنافذ  اأو  واملــطــار 
لدى  واالأخري  االأول  واالإنطباع  الوطن 

ال�شائح وامل�شافر.
و�شلتني  اأ�ــشــبــوع  مــن  اأقـــل  فــخــالل 

�شكاوى متعلقة ب�شوء اخلدمة يف مطار 
�شخ�ض  من  اأقلها  الدويل،  علياء  امللكة 
عائد يف اإجازة للوطن األقى حتية حارة 
على موظف اجلوازات، ثم ا�شتلم جواز 
يرد  اأن  دون  الدخول  ختم  بعد  �شفره 
املوظف التحية، فهل �شن�شتاأجر » هيفا 
املطار  عرب  م�شافر  كل  لرتافق   « وهبي 

ليح�شن االأخوة معاملته.
ونحن كم�شافرين نلفت عناية �شركة 
بااليعاز  املهتمة  وال�شلطات  الطريان 
للعاملني يف املطار لالهتمام يف ممتلكات 
امل�شافرين واحلفاظ عليها حيث ان هذا 
ال�شابقة  للتجارب  وباال�شتناد  املو�شوع 
مل يعد باجلديد بل هو قدمي ومنذ عام 

١99٠ م وحتى يومنا هذا .



م�شلم  مــدر�ــض  مــتــطــرفــني  هــنــدو�ــض  قــتــل 
ُيدعى«حممد ح�شمت علي«، بدوافع عن�شرية  
وذلك بُتهمة �شرقة بقرة،وقد وقعت اجلرمية 
»مانيبور«  واليــة  »اإمفال«عا�شمة  مدينة  يف 

الهندية.
من  بيته  اإىل  عائًدا  امل�شلم  املدر�ض  وكــان   
اأع�شاء  مــن  جماعة  اإلــيــه  فاندفعت  ال�شوق، 
املتطرفة،  الهندو�شية  �شينا«  »�شيف  منظمة 
يف  جثته  األقوا  ثم  املوت،  حتى  كثرًيا  و�شربوه 

القمامة، وذلك بدوافع عن�شرية.
من  املئات  خــرج  اجلثة،  على  العثور  وبعد   
امل�شلمني متظاهرين �شد رئي�ض الوزراء الهندي 
�شد  دة  مندِّ �شعارات  ورفعوا  مــودي«،  »نريندر 
حكومة »الهند«، وطالبوا باتخاذ القرار الالزم 
َداأََبــْت  التي  الهندو�شية  واملنظمة  اجلناة  �شد 
على قتل امل�شلمني ب�شكل علني يف جميع اأنحاء 

»الهند«.

مركز  ـــام  اأم بالتجمع  املــتــظــاهــرون  وقـــام   
�شد  قرار  اأي  اتخاذهم  عدم  ب�شبب  ال�شرطة 
اجلناة، ونتيجة لذلك بداأت ال�شرطة التحقيق 

يف الق�شية.

قرية  فون  َي�شِ الهندو�ض  اأن  املوؤ�شف  ومن   
واالأغبياء  احَلمقى  قرية  باأنها  امل�شلم  املدر�ض 
يف  امل�شلمني  وُيــزعــجــون  بها،  امل�شلمني  لكرثة 

»الهند«، وَي�شربونهم ويقتلونهم دون اأي خوٍف

امل�شنعة   Avast اأفــا�ــشــت  �شركة  حــذرت   
قادم  جديد  اأمني  تهديد  ،من  احلماية  لربامج 
من اأملانيا ، وتاأتي هذه املخاوف بعد مرور ا�شبوع 
قد  كانوا  الذين  االأ�شخا�ض  على  القب�ض  من 
»ح�شان  التج�ش�ض  برامج  اإحدى  ب�شراء  قاموا 
ي�شتخدم  ـــذي  ال  DroidJack طـــــروادة« 
نظام  م�شتخدمي  عــلــى  بــعــد  ــن  ع للتج�ش�ض 

اأندرويد، اأو احلوا�شيب املحمولة .
اإنت�شرت  ان  بــعــد  الــتــحــذيــر  هـــذا  ــي  ــاأت وي  
ا�شم  حتمل  جديدة  خبيثة  ا�ــشــرتاك  خدمة 
على  �شررها  يتق�شر  ال  والتي   ،OmniRAT
نظام اأندرويد فح�شب بل يتعداه اإىل العديد من 

االأنظمة.
التحكم  واأدوات  طــروادة  اأح�شنة  وت�شكل   
دائــمــة  ــرية  ــب ك م�شكلة  بــعــد  عـــن  واالإدارة 
ح�شان  ت�شميم  ومت  االنــرتنــت،  مل�شتخدمي 
بالتج�ش�ض  اخلا�ض   OmniRAT طــروادة 
بعد  عن  التحكم  اإمكانية  املجرمني  الإعــطــاء 
مثل  االأجـــهـــزة  خمتلف  عــلــى  كــامــل  وب�شكل 

الهواتف واحلوا�شيب.
الباحث  ت�شري�شيدو�ض  نيكوال�ض  وي�شري   
اخلبيثة  الــربجمــيــات  يف  املتخ�ش�ض  االأمــنــي 
ت�شميم  مت  انه  اإىل  اأفا�شت  �شركة  لدى  العامل 
خمتلف  ال�شتهداف   OmniRAT برجمية 
ومــاك  ــدوز  ــن ووي ــد  ــدروي اأن مبافيها  االأنــظــمــة 

ولينك�ض.
وبرجمة  بت�شميم  قام  الــذي  املربمج  وكــان   
 DroidJack امل�شماة  بعد  عن  التحكم  اأداة 
قد قام ببيع الن�شخة ب�شعر 210 دوالر، وكانت 
ت�شري اإىل انها اداة حتكم اأبوي ملراقبة اأجهزة 

اأطفالهم العاملة بنظام اأندرويد.
با�شتخدامها  امل�شرتكني  بع�ض  قــام  ولكن   
الأغرا�ض خبيثة مما اأدى اإىل االعتقاالت التي 
والواليات  ــا  اأوروب يف  املا�شي  االإ�شبوع  يف  متت 

املتحدة.
�شكل  ــى  عــل  OmniRAT بــيــع  ويــتــم   
وهي  بها،  اخلا�ض  الويب  موقع  على  ا�شرتاكات 
 25 بني  كلفتها  تــرتاوح  حيث  ن�شبيًا،  رخي�شة 
ترخي�ض  على  للح�شول  دوالر  و50  دوالر 
اأجــهــزة  ال�شتهداف  احلــيــاة،  ــدى  م ا�شتخدام 

اأندرويد واأنظمة احلوا�شيب املختلفة.
 ويتم بيع اأدواة التحكم عن بعد اأو اأح�شنة 

طروادة منذ �شنوات على االنرتنت وت�شمح تلك 
االدوات لالأ�شخا�ض الغري تقنيني القيام باأ�شياء 

�شيئة من اماكن بعيدة واآمنة وبدون �شجة.
 وتتدرج االإمكانيات من املقدرة على ت�شغيل 
�شورة  ــذ  واأخ اجلهاز  �شمن  املدجمة  الكامريا 
اجلهاز  ل�شا�شة  �ــشــور  اأخـــذ  اإىل  للم�شتخدم 
والقيام بن�شخ امللفات اأو الو�شول اإىل املعلومات 

ال�شخ�شية �شمن االأجهزة.
من  واحـــدة   OmniRAT اأداة  وتعترب   
ا�شتخدامها  ميكن  التي  االأدوات  من  العديد 
ت�شغيل  واأنظمة  اأندرويد  نظام  على  للتج�ش�ض 

احلوا�شيب املختلفة.
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عدد م�شتخدمي وات�ض اب يقرتب من املليار
 

اأنه قد  “بان كوم” موؤ�ش�ض تطبيق و«ات�ض اب« للرتا�شل الفوري  اأعلن   
و�شل عدد م�شتخدميه اإىل900 مليون م�شتخدم ن�شط �شهريا، وذلك وفقا 

ملوقع »تك كران�ض« التقني.
مليون«   100« الذكي   التطبيق  م�شتخدمي  عدد  يف  الزيادة  وتقدر   
م�شتخدمي  عدد  كان  حيث  االأخــرية،  اأ�شهر  االأربعة  يف  جديد  م�شتخدم 

وات�ض اب 800 مليون  م�شتخدم يف اأبريل املا�شي.
العام  ا�شتحوذ  قد  “في�شبوك”  االجتماعي  التوا�شل  موقع  اأن  يذكر   

املا�شي على التطبيق الذكي يف �شفقة تقدر قيمتها 19 مليار دوالر.

Local Market في�شبوك يطلق خدمة
 

  Local ”خدمة وهي   ، جديدة  خدمة  بطرح  في�شبوك  موقع  يعتزم   
متنوعة  جمموعة  و�شراء  بيع  من  امل�شتخدمني  متكن  التي  و   ،  Market
قيد  مازالت  فهي  تطبيقها،  يتم  مل  االآن  وحتى  املوقع،  عرب  املنتجات  من 

االختبار.
   تتيح ميزة Local Market للم�شتخدمني عر�ض الكثري من املنتجات 
واأ�شار  وال�شراء،  للبيع  وغريها  والكتب  واالأثــاث  واملالب�ض  ال�شيارات  مثل 
اإىل تطبيق في�ض بوك،  اأن امليزة اجلديدة و�شلت  اإىل  بع�ض امل�شتخدمني 

وظهرت فى اجلزء ال�شفلى كلمتني “�شراء” و”بيع”.
 وقد اأعلن املوقع اأن امليزة اجلديدة و�شلت لعدد حمدود من للم�شتخدمني 
وجاري اختبارها حتى االآن، ومن املفرت�ض اإطبلق امليزة اجلديدة يف �شكلها 
بالتجول  للم�شتخدم  ت�شمح  التى  االأق�شام  من  كبري  بعدد  املزود  النهائى 

والبحث عما يحتاجه من منتجات  قريبا.

اإت�ض بي تنق�شم اإىل �شركتني
 

لرتاجع  نظرا  �شركتني  على  اأعمالها  تق�شيم  بي«  »اإت�ض  �شركة  قررت 
مبيعاتها يف االأ�شواق التكنولوجية يف العامل ب�شكل ملحوظ نظرا للمناف�شة 

الكبرية من خمتلف ال�شركات العاملية يف هذا املجال .
على  و�شتحافظ  بــي  اإتــ�ــض  اإ�ــشــم  على  االأوىل  ال�شركة  �شتظل  كما   
االأجهزة  و  كاحلوا�شيب  التكنولوجية  املنتوجات  اإنتاج  يف  مهامها  نف�ض 
 Hewlett packard اإ�شم  على  حت�شلت  الثانية  ال�شركة  اأما  اللوحية 
. باالأ�شا�ض  الربجميات  و  اخلدمات  يف  اأعمالها  �شترتكز  و   entreprise

 واجلدير بالذكر ان �شركة »اإت�ض بي« اإتخذت هذا القرار بعد 75 �شنة 
من العطاء وال�شهرة.

 اإىل متى عجز قوى املجتمعات العربية
 د. علي حممد فخرو

يف  العربي  الر�شمي  الت�شامن  �شعف  اإىل  االنتقاد  ُيوجه  يوم  كل  يف    
�شتى املجاالت، ونعيب على احلكومات العربية ندرة حتركاتها املتناغمة 
الوطن  من  اجلــزء  هذا  لها  يتعر�ض  التي  االأخطار  ملواجهة  وامل�شرتكة 

العربي اأو ذاك.
لكن هل تف�شل قوى املجتمعات املدنية العربية حكوماتها يف التحّرك 
الوطن  ــزاء  اأج بع�ض  تعر�ض  اإبــان  وذلــك  امل�شرتك،  املتناغم  الن�شايل 

العربي للمحن ولالعتداءات اخلارجية ؟.
هذا �شوؤال واجب طرحه يف الفرتة احلالية التي يتعر�ض فيها ال�شعب 
ال�شهيونية  واالعــتــداءات  واحل�شار  القتل  ملحن  الفل�شطيني  العربي 

املت�شاعدة وال�ّشاملة لكل اأر�ض الوطن الفل�شطيني.
اإ�شدار  على  تزيد  ال  التي  العربية  احلكومات  اأفعال  ردود  من  دعنا   
الدول  تاأخذها  وال  اأحد  يقراأها  ال  باهتة  كالمية  اعرتا�شات  بيانات 
املوؤثرة يف ال�شاحات الدولية بجدية وال حتى باأي اعتبار، اإذ تعلم تلك 

الدول اأنه لن تعقب البيانات اأي اأفعال من اأي نوع كان.
االأخ�ض  وعلى  املدنية،  العربية  املجتمعات  قوى  اأفعال  ردود  لكن   
ال�شيا�شية منها هي املحرية، وهي التي تف�شح عن عجز والمباالة خطرة. 
فاإذا كان خروج جمموعات �شغرية للتظاهر يف هذه العا�شمة العربية اأو 
اأو  اأمام بع�ض ال�شفارات االأجنبية  اأو وقوف الع�شرات  تلك دون تن�شيق، 
بع�ض مقار االأمم املتحدة، الإبداء االحتجاج على الت�شرفات ال�شهيونية 
جتاه  فعله  العربية  املجتمعات  قوى  ت�شتطيع  ما  اأق�شى  هو  االإجرامية، 
ق�شية عربية وجودية غري خمتلف حول اأهميتها وحموريتها يف احلياة 
يف  كربى  حمنة  اأمام  بالفعل  فاإننا  املا�شية،  �شنة  ال�ّشبعني  عرب  العربية 

العمل الن�شايل اجلماهريي امل�شرتك.
 بل، اإذا قارنا ذلك مبا كان عليه احلال يف االأربعينيات واخلم�شينيات 
حتى  الن�شالية،  ال�شعبية  احلراكات  كانت  عندما  املا�شي،  القرن  من 
املعربني  الغا�شبني  الب�شر  من  اأمواًجا  العربي  ال�شارع  يف  منها،  العفوية 
اأو قومية ت�شامنية وا�شحة جتاه ما كان يحدث يف  عن مواقف وطنية 
فاإننا  امل�شهدين  اإذا قارنا  املثال،  �شبيل  اأو اجلزائر على  اأو م�شر  فل�شطني 

اأمام كارثة قومية ماأ�شاوية يف حياة العرب.
�شراًخا  األي�شت  املظاهرات،  فائدة  ومــا  لي�شاأل:  اأحدهم  �شينربي   
ال�شهيوين  والتغُول  الر�شمي  العربي  العجز  وديــان  يف  منه  جــدوى  ال 

واالإمربيايل الذي ال ياأبه لذلك ال�شراخ ؟.
اجلواب مع االأ�شف هو نعم، اإال اإذا توفر �شرطان اأ�شا�شيان:

تكوين  به  ونعني  وتكراًرا،  مــراًرا  الكثريون  به  نادى  ما  توفر  اأواًل:   
�شبكة اأو جبهة اأو تنظيم من بع�ض القوى املجتمعية املدنية العربية ذات 
مرجعية  لت�شبح  منها،  ال�شيا�شية  االأخ�ض  وعلى  واحليوية،  امل�شداقية 
م�شرتكة تناق�ض الق�شايا القومية الكربى، وتتخذ قرارات ب�شاأن ما يجب 
اأن يكون عليه رد الفعل املجتمعي العربي، وتطلب من اأع�شائها تنفيذ تلك 
القرارات يف �شاحاتها الوطنية املحلية بالتن�شيق والتعاون مع القوى غري 

الع�شو يف اجلبهة / ال�شبكة / التنظيم / اأيًا يكون اال�شم.
 عند ذاك �شتكون احلراكات ال�شعبية العربية يف وقت واحد، رافعة 
العامل ب�شبب حجمها وانت�شارها، ماأخوذة  لنف�ض املطالب، الفتة الأنظار 

بعني االعتبار من قبل االأنظمة الر�شمية العربية.
فاإن   ، يقم  مل  اأم  العربي  املجتمعي  التنظيم  ذلك  اأقام  �شواء  ثانًيا:   
بل  املوؤقت،  االحتجاج  على  تقت�شر  اأال  يجب  فل�شطني  ب�شاأن  املظاهرات 
بلدانها،  حكومات  من  حمّددة  مطالب  اأجل  من  وتنا�شل  ترفع  اأن  يجب 
�شحب  ــل  اأج من  لل�شغط  الن�شال  يتجه  �شفراء  تبادل  هناك  فحيث 
املكاتب،  اإغالق  اأجل  من  الن�شال  يتجه  مكاتب  توجد  وحيث  ال�شفراء، 
وحيث يوجد تن�شيق اأمني وتبادل معلومات ا�شتخبارية يجب اأن يتوجه 
حتى  املظاهرات،  ت�شتمر  اأن  املهم   ... اإلخ  التن�شيق،  ذلك  الإنهاء  الن�شال 

ولو متقّطعة، حتى تتحقق تلك املطالب.
 املظاهرات ذات ال�شعارات واملطالب العامة لها تاأثري حمدود ونف�شها 
ق�شري، اأما املظاهرات ذات ال�شعارات واملطالب املحّددة فاإنها ذات اأثر كبري 

الأنها �شت�شتمر طاملا اأن مطالبها مل تتحقق.
امل�شتمرة  الهائلة  االأمريكي  ال�شعب  مظاهرات  بني  الفرق  لنتذكر   
اأوقفت  حتى  تتوقف  مل  التي  الفيتنامية   - االأمريكية  احلرب  الإيقاف 
على  االحتجاج  �شعار  رفعت  التي  االأمريكية  املظاهرات  وبني  احلــرب، 
املمار�شات االقت�شادية العوملية غري املحّددة التي توقفت وف�شلت ب�شبب 

عمومية املطالب وغمو�ض االأهداف الوا�شحة املطلوب الو�شول اإليها.
 رد الفعل املجتمعي العربي جتاه ت�شحيات ال�شعب الفل�شطيني املفجعة 
املجتمعي  الفعل  رد  عن  عجزه  يف  يقل  ال  ال�شهيونية  الرببرية  وجه  يف 
جتاه ما ارتكبته اجلهادية التكفريية من ب�شاعات جتاه معتنقي الديانة 
و�شراء  وبيع  �شبي  مــن  الن�شاء  جتــاه  اأو  وتهجري،  ذبــح  مــن  امل�شيحية 
اأو قتل  العربي،  اأ�شكال الرتاث احل�شاري  اأو من تدمري الأروع  واغت�شاب، 

لالأبرياء يف االأ�شواق وامل�شاجد واملاآمت.
 لقد اآن االأوان اأن يلتفت املفكرون والكتاب واالإعالميون والعاملون يف 
ال�شيا�شة اإىل مو�شوع العجز املجتمعي العربي الن�شايل امل�شرتك لينقذوا 
حيويته  امل�شرتك  العربي  للن�شال  وليعيدوا  جهة،  من  العروبة  هوية 

وفاعليته.
تاريخنا  اإبان  اإجنــازات  من  امل�شرتك  الن�شال  ذلك  فعله  ما  ولنتذكر   
القريب عندما �شاهم بفاعلية يف دحر اال�شتعمار ويف اإ�شقاط معاهدات 
ال�شوي�ض  وقناة  اجلزائر  �شاحات  يف  مبهرة  ن�شاالت  دعم  ويف  م�شبوهة 

وفل�شطني على �شبيل املثال.
ق�شية  اأ�شبحت  امل�شرتك  العربي  ال�شعبي  الن�شال  مو�شوع  مراجعة   

عربية وجودية بامتياز.

ه�����ن�����دو������ص ي����ق����ت����ل����ون م�������ش���ل���م���ًا ب�������دواف�������ع ع���ن�������ش���ري���ة

ب�������رن�������ام�������ج جت���������ش���������ص ع������ل������ى و��������ش�������ك الإن������ت�������������ش������ار

اإي����ق����اف   .. م���اي���ك���رو����ش���وف���ت 
8 و   7 وي������ن������دوز  ن����ظ����ام����ي 

ف���������وائ���������د ���������ش��������رب امل���������������اء ع������ل������ى ال������ري������ق
 اأثبتت الدرا�شات  اأن �شرب املاء على الريق يوميا 
يف ال�شباح مفيد جدا لل�شحة، و ين�شح باأن يتم �شرب 
ب�شكل  الريق  على  املاء  من  يوميًا  اأكــواب   4 حوايل 
متقطع، على اأن يتم تناول اأول وجبة بعد مرور 45 
دقيقة ، كما اأ�شارت الدرا�شة اإىل اأنه ُيف�شل اأن يكون 
احلرارة  ُمعتدل  الريق  على  يتناول  يتم  الذي  املاء 
يت�شبب  البارد قد  املاء  بــاردًا؛ الأن  يكون  اأال  مبعنى 

يف االإ�شابة بالتهاب يف احللق اأو باأمل يف االأ�شنان.
ــدة موا�شع  »املـــاء« يف ع تــعــاىل  ــر اهلل  ذك ــد  وق

بالقراأن الكرمي  : 
  « َمــاٍء  ِمــْن  ــٍة  َدابَّ ُكــلَّ  َخَلَق   ُ »َواهللَّ تعاىل:  لقوله 

النور« من االآية45«
اأََفاَل ُيوؤِْمُنوَن »  »  » َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكَلّ �َشْيٍء َحٍيّ 

االأنبياء30«
 ونبني لكم يف هذه الدرا�شة فوائد �شرب املاء على 

الريق :
و  عديدة  فوائد  له  الريق  على  املــاء  �شرب  اأن   
ال�شداع  مثل  االأمرا�ض،  من  الكثري  عالج  يف  ي�شاهم 
،  واأمرا�ض الكلى  ، ال�شل  ، االإرهاق ، امرا�ض القلب 

واجلهاز البويل.

 �شرب املاء على الريق يف امرا�ض اجلهاز اله�شمي 
اي�شا مثل احلمو�شة و االم�شاك و الدزنرتي و ع�شر 
اله�شم و التهابات االمعاء و ارتفاع ال�شغط الدموي 

و الذبحة و غريها.
على  املفاجىء  امل�شروب  ــاء  امل �شغط  يت�شبب    
امله�شومة  غري  الطعام  جزيئات  بت�شتيت  االمعاء 
بجدار  امللت�شقة  االخــرى  اجلزيئات  و  الــغــازات  و 
االمعاء كما يت�شبب بانف�شالها، و هذا بدوره يح�شن 
عمل االمعاء. ي�شاعد �شرب املاء على الريق بتجدد 
خاليا اجل�شم ب�شورة عامة و تتخل�ض هذة اخلاليا 
بها  امللت�شقة  امل�شعة  و  ال�شامة  العنا�شر  بدورها من 
مما ي�شهل عملية تنظيف اجل�شم من هذة العنا�شر 
امل�شابني  لدى  جدا  مفيدة  احلالة  هذه  و  املوؤذية. 

بال�شرطان و االمرا�ض االي�شية.
دافئا  اأو  بــاردا  �شباحا  الريق  على  املــاء  �شرب   

ي�شاعد على اإطفاء ظماأ العط�ض.
 ي�شاعد �شرب املاء على الريق امل�شابني بالتهابات 
و  البكرتيا  قتل  يف  الكلى  ح�شى  و  البولية  امل�شالك 

التخل�ض من احل�شى تباعا.
رغبة  يثبط  �شباحا  الــريــق  على  املـــاء  �ــشــرب   

يف  وي�شاعد  ثقيلة  طعام  وجبة  تناول  يف  ال�شخ�ض 
تن�شيط العمليات احليوية داخل خاليا ج�شمه .

الــدافــئ  املـــاء  �ــشــرب  يعترب  اخـــرى  جهة  مــن  و   
الدهون  اإذابــة  يف  ي�شاعد  الريق  على  ال�شباح  يف 
اجللد  الإك�شاب  وكذلك  اجل�شم  اأن�شجة  يف  املخزنة 
�شريعة  طريقة  يعترب  كــذلــك  ــاال،  ــم وج نــ�ــشــارة 

الإك�شاب اجل�شم الر�شاقة واحليوية.
بع�ض  يــعــاين  مزعجة  اعــرا�ــض  هــنــاك  كــذلــك   
اال�شخا�ض املتابعني حديثا لنظام العالج با�شتخدام 
يف  خمتلفة  مناطق  يف  االمل  و  ال�شداع  عند  املــاء 
يح�ض  كما   ، بــالــدوار  ال�شعور  اىل  ا�شافة  اجل�شم 
اال�شهال  من  يعاين  و  تعرق  بنوبات  مير  و  بالغثيان 
و مير بفرتات يح�ض بها بعدم االرتياح اال ان هذة 
�شيئا  اثــرا  او  اذى  اي  ورائها  تخفي  ال  االعــرا�ــض 
االعرا�ض  هذة  ان  حيث  باملري�ض  يلحق  ان  ميكن 
و  اخلاليا  من  اجل�شم  تخل�ض  عملية  ان  على  دليل 
العالج  دافع الكمال  و هو  ناجحة  ال�شارة  العنا�شر 
يقلل  ان  ي�شتطيع  ال�شخ�ض  ان  كما  املاء  با�شتخدام 
من كمية املاء امل�شروب يوميا اىل مقدار ميكن حتمله 

اىل ان تختفي هذة االعرا�ض

»مايكرو�شوفت«  �شركة  قــررت    
وقـــــف بـــيـــع نـــظـــامـــي الــتــ�ــشــغــيــل 
الأجهزة   »8« وويندوز  »ويندوز7« 
اعــتــبــارًا  ال�شخ�شي  الكمبيوتر 
 2016 االول  تــ�ــشــريــن   31 مـــن 
يف حمـــاولـــة جـــديـــدة مـــن جــانــب 
امل�شتخدمني  لدفع  مايكرو�شوفت 
االأحــدث  االإ�ــشــدار  ا�شتخدام  اإىل 
موقع  ن�شر  ما  ح�شب  »ويندوز10«، 

»بي.�شي ماجازين«.
 وبــــني املـــوقـــع املــتــخــ�ــشــ�ــض يف 
�شركات  اأمام  اأنه  اإىل  التكنولوجيا 
اإنتاج اأجهزة الكمبيوتر مثل »ديل« 
و »اإت�ض.بي« و »تو�شيبا« و »لينوفو« 
كمبيوتر  اأجهزة  لبيع  عام  من  اأقل 

تعمل بنظامي الت�شغيل »ويندوز7« 
و »ويندوز 8.1«.

ــــاإن نــظــام   وبــحــ�ــشــب املـــوقـــع ف
اإ�ــشــدارًا  كــان  ويندوز8  الت�شغيل 
مل  لكنه  الت�شغيل  لنظام  حمدثًا 
اأغلب  فظل  كبرية  �شعبية  يحقق 
ــدار  ــش االإ� يف�شلون  امل�شتخدمني 
ل�شراء  وي�شعون   7 ويندوز  االأقدم 
وكانت  بــه،  تعمل  التي  االأجــهــزة 
املا�شي  العام  ذكرت  مايكرو�شوفت 
ــني مـــن اإطـــــالق نــظــام  ــام ــد ع ــع وب
�شت�شمح  اأنــهــا  ويندوز8  الت�شغيل 
بيع  ال�شخ�شي  الكمبيوتر  ملنتجي 
بنظام  املــزودة  الكمبيوتر  اأجهزة 
املــوعــد  بــعــد  ويندوز7  الت�شغيل 

ت�شرين  وكان  اإنتاجه  لوقف  املقرر 
االأول 2014.

الوقت مل حتــدد فيه  ذلــك   ويف 
مايكرو�شوفت موعدًا جديدًا لوقف 
،وقد  ويندوز7  الت�شغيل  نظام  بيع 

اأكتوبر   31 مــوعــد  االآن  حـــددت 
2016 لوقف بيعه اإىل جانب وقف 
8.1 يف  الت�شغيل ويندوز  بيع نظام 
8 يف  ويندوز  بيع  �شيتم وقف  حني 

موعد اأقرب هو 30 يونيو 2016

ف��ون اأي  ه��ات��ف  يف  ال���ذع���ر  زر 
 

فون«  »اآي  هاتف  من  جديدة  ن�شخة  الإطــالق  »اأبــل«  �شركة  تعتزم   
تكفل درجة عالية من اخل�شو�شية بوا�شطة خا�شية »زر الذعر«، وفقًا 

ملا تناقلته مواقع اإخبارية.
 وذكرت املواقع  اإن اأبل تعتزم  تزويد هاتف »اآيفون 7 » بـ«زر الذعر« 
الذي ي�شدر اإنذارا �شوتيا متى ما حاولت ب�شمة غريبة اأن ت�شتخدمه.
اجلديدة  الن�شخة  تزويد  يتم  اأن  املحتمل  من  اأن  املواقع  ون�شرت   
م�شتخدم  يحاول  حني  اأوتوماتيكي،  ب�شكل  ال�شرطة  تبلغ  بخا�شية 

غريب الو�شول اإىل معطيات م�شفرة.
 وجاء يف املواقع اأنه يف حال فوجئ �شخ�ض ما بل�ض يحاول اأن ي�شرق 
هاتفه حتت التهديد، طالبا منه اأن يفك ال�شفرة اأمامه، فاإن الن�شخة 
املقرتحة �شتمنع �شرقة اأي بيانات، وذلك باإن ي�شغط �شاحب الهاتف، 
تبدو  لن  الل�ض  لكن  ال�شا�شة،  قفل  فتح  �شيتم  حيث  الذعر«،  »زر  على 

اأمامه اأي ملفات خا�شة.
جرى  �شخ�ض  اإىل  بر�شالة  تبعث  اأن  املطورة  الن�شخة  وباإمكان   
فيه  يوجد  الذي  باملوقع   تخربه  الهاتف،  ذاكــرة  يف  م�شبقا  ت�شجيله 

الهاتف امل�شروق.
 ومن املمكن اأي�شا اأن تعمل كامريا  الهاتف تلقائيا، لت�شاعد على نقل 

�شورة ال�شارق، مما ي�شهل ا�شتعادة اجلهاز بعد اإخطار ال�شرطة.

م�����ش��اج��د   .. امل�����غ�����رب 
ال�شم�شية ب��ال��ط��اق��ة  تعمل 
اأطلقت مملكة »املغرب«  م�شروعا لتخفي�ض ا�شتهالك 
الطاقة يف 15 األف م�شجد ، بن�شبة 40 يف املئة،وذلك 
بجعل امل�شاجد اأن تعمل بالطاقة ال�شم�شية، و�شت�شمل 

املرحلة االوىل 100 م�شجد يف ت�شع مدن مغربية.
 ويهدف هذا امل�شروع، الذي �شيمتد اإجنازه على مدى 
هذه  بها  ت�شتغل  التي  الطاقة  تر�شيد  �شنوات،  خم�ض 

امل�شاجد، واإحداث م�شاحات خ�شراء بها.
وال�شوؤون  االأوقــاف  وزارة  اأجنزتها  درا�شة  وكانت   
ا�شتهالك  تخفي�ض  اإمكانية  بينت  قد  االإ�شالمية، 
من  املئة،  يف   40 بن�شبة  املغربية  بامل�شاجد  الطاقة 
باأخرى  حاليا  امل�شتعملة  امل�شابيح  ا�شتبدال  خالل 
تعمل  للماء  ب�شخانات  امل�شاجد  وجتهيز  اقت�شادية، 
بــاالألــواح  امل�شاجد  وجتهيز  ال�شم�شية،  بالطاقة 

ال�شم�شية لالإنارة.
 و�شت�شمل املرحلة االأوىل من امل�شروع التي تنطلق 

قريبا 100 م�شجد يف ت�شع مدن مغربية.

مر�شح م�شلم واحد يواجه القوى البوذية يف ميامنار
َت�شَهد االنتخابات املحلية مبدينة »ماندايل« الواقعة غرب »ميامنار« االأربعاء التي ُتعد ثاين 
اأكرب مدينة تتمتع بنفوذ بوذي بالغ، واملقرر انعقادها يف 8 ت�شرين الثاين املقبل ، م�شاركة مر�شح 

ا له. م�شلم واحد يقود حزًبا �شغرًيا، ويتَّخذ من منزله مقرًّ
 وتاأتي هذه امل�شاركة ال�شعيفة للم�شلمني بعد رف�ض اجلهات امل�شوؤولة للمر�شحني بحجة عدم 
الدفع  عن  للدميقراطية   الوطنية  الرابطة  حزب  مثل  املعار�شة   االأحــزاب  وتراُجع  لهم،  تاأهُّ
لون االأغلبية ال�شكانية وال�شيا�شية؛  مبر�شحني م�شلمني، وذلك خ�شية بط�ض البوذيني الذين ي�شكِّ
�ض للقتل والتطهري العرقي  حيث ال يتجاوز امل�شلمون %5، ف�شاًل عن م�شكالتهم املتعددة، والتعرُّ

م. املنظَّ



�شنعاء | يتخذ التوجه اإىل عقد حمادثات مينية منحًى 
�شكل  على  يهيمن  الــذي  الو�شوح  عدم  رغم  جّدية،  اأكــرث 
امل�شاركني  وهوية  انعقادها  ومكان  و�شقفها  املحادثات  هذه 
اهلل«  »اأن�شار  اأجــواء  تعك�ض  ذلك،  ورغم  االآن.  حتى  فيها 
منت�شف  املحادثات  اىل  الذهاب  اإزاء  احلركة  اإيجابية 
و»اللجان  اجلي�ض  ا�شتطاعة  مع  بالتزامن  اجلاري،  ال�شهر 
يوم  �ُشّجلت  حيث  جنوبًا،  املــبــادرة  ا�شتعادة  ال�شعبية« 
اأم�ض العملية الع�شكرية االوىل يف اجلنوب )�شبوة(، منذ 

االن�شحاب منه يف متوز املا�شي.
العليا«،  الثورية  »اللجنة  رئي�ض  اأعاد  االأثناء،  هذه  يف 
منظور  من  العدوان  اأهــداف  تاأطري  احلوثي،  علي  حممد 
من  ولي�ض  لذاته  م�شتهدف  اليمن  اأن  موؤكدًا  اهلل«،  »اأن�شار 
الفار�شي  التو�شع  حماربة  حول  العدوان  يــردده  ما  اأجــل 

والتمدد االإيراين.
احلوثي،  قال  اأم�ض،  �شنعاء  يف  اجلمهوري  الق�شر  ومن 
املناه�شة  ال�شيا�شية  االأحـــزاب  توقيع  ح�شوره  خــالل 
للعدوان على ميثاق »ال�شرف الوطني«: »لقد �شقط القناع 
عن  با�شتمرار  يرّددونه  كانوا  الذي  الت�شليل  ذلك  و�شقط 
بعد  لكن  وغريه.  االإيــراين  التمدد  وعن  الفار�شي  التو�شع 
باب  يف  اخلطر  بــاأن  اال�شرائيليني  امل�شوؤولني  ت�شريحات 
املندب هو اأعظم من اخلطر النووي االإيراين، يوؤكد ما كنا 
نتحدث عنه ويتحدث عنه اأحرار اليمن، عن اأن اليمن هو 

م�شتهدف لذاته«.

باب  ب�شاأن  االأخرية  االإ�شرائيلية  الت�شريحات  اإن  وقال 
واأمريكية  �شهيونية  مــوؤامــرات  هناك  اأن  »اأكــدت  املندب 
باأيادي عربية لنهب ثروات هذا ال�شعب وخرياته«، الفتًا 
العدوان  اأن  من  التحالف  دول  عنه  حتدثت  ما  اأن  اإىل 
فقاعات  هي  »اإمنا  ال�شرعية  عودة  اإىل  يرمي  البالد  على 
اليمن  لتق�شيم  التاآمري  امل�شروع  و�شمع  اجلميع  راأى  وقد 

وجتزئته«.
االحــزاب  عليه  وّقعت  الــذي  الوطني  ال�شرف  ميثاق 
عهدًا  اعــتــربت  عــدة  نقاط  على  ن�ّض  االجــتــمــاع،  خــالل 
العدوان  مواجهة  على  للعمل  ال�شيا�شية  االأحـــزاب  بني 
واالحتالل واأدواته حتى انتهائه وحترير جميع االرا�شي، 
وت�شمنت الوثيقة �شرورة عدم التعاون اأو التعاطي مع من 

ي�شاند العدوان اأو يرّبره باأي �شكل.
و»اللجان  اجلي�ض  قوات  بــداأت  امليداين،  امل�شتوى  على 
ا�شتعادة  باأنها  و�شفت  ع�شكرية  عمليات  �شّن  ال�شعبية« 
قوات  ان�شحاب  منذ  االأوىل  وللمرة  والهجوم.  للمبادرة 
عملية  نفذت  اجلنوب،  من  ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�ض 
يف  م�شدر  وقــال  �شبوة.  حمافظة  اأمــ�ــض،  يف  ع�شكرية، 
اأبناء  مب�شاندة  و»اللجان«،  اجلي�ض  اإن  احلربي«  »االإعالم 
املرتب  ح�شن  على  موقع  ال�شيطرة  من  متكنوا  املحافظة، 
جنحت  العملية  اأن  اإىل  م�شريًا  �شبوة،  يف  اال�شرتاتيجي 
يف  �شفوف  وب�شرية  مادية  بخ�شائر  انتهت  ا�شتباكات  بعد 

مرتزقة العدوان وفرار من تبقى منهم . 

تنويان  واالإمـــارات  ال�شعودية  اأن  يبدو  التي  تعز  ويف 
بهدف  املتباينة،  ح�شاباتهما  رغم  فيها،  بثقليهما  تلقيا  اأن 
اجلي�ض  تقدم  عدن،  من  م�شتن�شخ  منوذج  اىل  تعز  حتويل 
�شرب،  �شرقي  اخللل  منطقة  يف  اأم�ض  ال�شعبية«  و»اللجان 
بعد معارك اأّدت اإىل دحر امل�شلحني من موقع جبل ال�شجرة 

واجلرحى  القتلى  من  عــدد  و�شقوط 
واالأ�شرى يف �شفوفهم.

احلربي«  ــالم  »االإع يف  م�شدر  واأكــد 
التي  املندب  باب  اأن جبهة  لـ»االأخبار« 
لت�شتعل  عادت  الأ�شابيع  متوقفة  كانت 
و»اللجان«  جمددًا مببادرة من اجلي�ض 
قــوات  اإن  امل�شدر  ويــقــول  املـــرة.  هــذه 
جنحت  ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�ض 
مع�شكر  تاأمني  »يف  اأم�ض  من  اأول  ع�شر 
املندب  باب  ذباب  مديرية  يف  العمري 
اجلي�ض  بــاأن  امل�شدر  ــاد  واأف بالكامل«. 
طرد  مــن  متّكنا  ال�شعبية«  و»الــلــجــان 
املواقع  كــل  مــن  امل�شلحني  جمموعات 
كانوا  التي  واجلبال  للمع�شكر  التابعة 
اجلنوبية  اجلهة  من  فيها  يتمركزون 
ال�شيطرة  اأن  اإىل  الفــتــًا  ال�شرقية، 
املندب  بــاب  يف  ذبــاب  مع�شكرات  على 
التي  املعركة  ا�شتباق  �شياق  يف  تاأتي 
من  ويح�شد  التحالف  قــوات  لها  تعّد 
اجلن�شيات.  كــل  مــن  مرتزقة  اأجلها 
وفيما اعرتف اإعالم العدوان وموؤيديه 
اأ�شاف  املوقع،  على  ال�شيطرة  بفقدان 
اأم�ض  ــوا  ــاول ح امل�شلحني  اأن  املــ�ــشــدر 
واملــواقــع  الــعــمــري  معك�شر  ا�ــشــتــعــادة 
�شيطرت عليها قوات  التي  له،  التابعة 
اجلي�ض و»اللجان« اأول من اأم�ض، موؤكدًا 
مفرق  اىل  و�ــشــل  ـــذي  ال الــهــجــوم  اأن 
العمري يف ذباب، اأدى اإىل م�شرع عدد 

كبري من امل�شلحني واإحراق اآليات.
»االإ�ــشــالح«  م�شلحو  كــان  وبــعــدمــا 
يومني  قبل  احتفلوا  قد  و»القاعدة« 
لتقاتل  اإمــاراتــيــة  مــدرعــات  بو�شول 

من  كبري  لعدد  �شورًا  احلربي«  »االعالم  ن�شر  �شفوفهم،  يف 

تلك االآليات وهي ُتنَقل حمرَتقة على ظهر ناقالت �شخمة 

من تعز اإىل عدن، بعدما دمرتها قوات اجلي�ض و»اللجان« 

خالل املعارك االأخرية.

�شحيفة  انــــفــــردت  ـ   لـــنـــدن 
ال�شنداي تاميز بن�شر تقرير ي�شري 
ت�شوية  ربحت  التي  املــراأة  اأن  اإىل 
ق�شائية من عائلة امللك ال�شعودي 
فهد بن عبد العزيز مبا يعادل 25 
اأن  بعد  ا�شرتليني  جنيه  مليون 
بال�شر”  “زوجة  كانت  انها  قالت 
من  اأخرى  مباليني  تطالب  قد  له، 
اأ�شول وعقارات ميتلكها يف اأوروبا.

ــي  ـــت جـــنـــان حـــــرب، وه ـــان وك
عائلة  مــن  اجلن�شية  بريطانية 
خا�شت  م�شيحية،  فل�شطينية 
نحو  ا�شتمرت  ق�شائية  معركة 
بح�شتها  فيها  طالبت  عــامــا   ١2
الراحل  ال�شعودي  امللك  تركة  من 

بو�شفها “زوجة بال�شر” له.
بريطانية  حمكمة  ق�شت  وقد 
االأ�ــشــبــوع املــا�ــشــي بـــاأن يــدفــع لها 
وهو  فهد،  بن  العزيز  عبد  االأمــري 
ــة  زوج ــن  م الــراحــل  للملك  ابـــن 
جنيه  مــلــيــون   ١2 مبلغ  اأخــــرى، 
واأن  يــومــا،   28 ــالل  خ ا�شرتليني 
حي  يف  �شقتني  ملكية  لها  ينقل 
قدرت  لندن  يف  الراقي  ت�شيل�شي 
 5 مببلغ  منهما  الــواحــدة  قيمة 

مليون جنيه ا�شرتليني.
وقالت حرب، البالغة من العمر 
فهد  امللك  اإن  لل�شحيفة  عاما،   ٦8
ــرا عــنــدمــا كــانــت يف  ــش تــزوجــهــا �
تلك  خا�شت  واإنها  عاما،   ١9 �شن 

اأوقف  اأن  بعد  الق�شائية  املعركة 
ورثة امللك فهد الدعم املايل الذي 

كان يقدمه لها.
جمرد  اقول:  “عندما  وا�شافت 
اأنني  الــنــا�ــض  يعتقد  مــلــيــون،   ١2
ال،  احلقيقة  ولــكــن  متغطر�شة، 
ل�شنوات”  الديون  من  عانيت  لقد 
القانونية  النفقات  اأن  مو�شحة 
واأن  مــاليــني   5 نحو  اإىل  �شت�شل 
عــلــيــهــا ديــــون بــقــيــمــة 5 مــاليــني 

اأخرى.
اأن  لل�شحيفة  حــرب  و�شرحت 
عليها ان متابعة مو�شوعة املرياث 
يف  احلق  يعطيني  زوجــة،  “كوين 
اأي  على  احــرتازي  اأمر  و�شع  طلب 
�شيء ميلكه يف هذا البلد، وميكنني 

اأن اأطالب باأي �شيء له يف اأوربا”
يف  بــيــت  “ثمة  مــثــال  و�ــشــربــت 
قيمته  لندن(  )�شمايل  هام�شتد 
42 مليون دوالر. كما اأن له ق�شرا 
اأريد  هل  ولكن  فري�شاي.  يف  كبريا 

هذا ال�شراع؟”.
على  حـــرب  اأجـــابـــت  “رمبا” 
ذلــك  اأن  اإىل  مــ�ــشــرية  تــ�ــشــاوؤلــهــا 

يعتمد على م�شورة حماميها.
تقول حرب اإن امللك فهد وا�شل 
طوال حياته تقدمي دعم مايل لها 

وظل يت�شل بها ا�شبوعيا
اإن  ال�شحيفة  تقرير  ويــقــول 
عائلة  اأن  املحكمة  اأبلغت  حــرب 

 ،2٠٠5 عــام  يف  تــويف  الــذي  امللك، 
من  ــا  ــه الأن عالقتهما  �ــشــد  كــانــت 

عائلة فل�شطينية م�شيحية.
كان  “فهد  اإن  بيان  يف  وقــالــت 
قلقا ب�شاأن: كيف �شينظر اجلمهور 
ولهذا   … ذلـــك؟  اإىل  ال�شعودي 
يف  �شري  زواج  حفل  اأقــام  ال�شبب 

مار�ض/اآذار عام ١9٦8 .
حتولت  اإنها  التقرير  وي�شيف 
وعا�شت  االإ�شالمية  الديانة  اإىل 
زوجــة  بو�شفها  جــدة  يف  عــامــني 
لــلــمــلــك، كــمــا قــامــت خـــالل هــذه 
اإجها�ض  عمليات  بثالث  الــفــرتة 
الــراحــل  املــلــك  طلب  على  بــنــاءا 
وب�شبب خوفه من اأن يكون له طفل 

منها ب�شبب خلفيتها )الدينية(.
وتــقــول حــرب اإنــهــا اأبــعــدت من 
اإىل  امللك  عائلة  قبل  من  البالد 
ــن ثــم اإىل  ــات املــتــحــدة وم ــوالي ال
جاء  االأبعاد  هذا  واإن  بريطانيا، 
ــا اتــهــمــت خطاأ  ــه عــقــوبــة لــهــا الأن
تعبريها،  بح�شب  عــائــلــتــه،  ــن  م
فهد  امللك  اإدمــان  على  بامل�شوؤولية 

على عقار امليثادون.
ظلت  ــا  ــه اأن اإىل  حـــرب  وتــ�ــشــري 
ــريــة عــالقــتــهــمــا  حمــتــفــظــة بــ�ــش
الأربعني عاما، واأن امللك فهد وا�شل 
طوال حياته تقدمي دعم مايل لها 

وظل يت�شل بها ا�شبوعيا.
اأنها  عرفت  اأنها  حرب  وتو�شح 

يف حكم ال�شريعة االإ�شالمية ظلت 
انتقلت  عندما  فهد  للملك  زوجــة 
يف  خبريا  وا�شت�شارت  لندن  اإىل 
�شالها  الذي  االإ�شالمية،  ال�شريعة 
له  فــقــالــت  طــالقــك  اأوراق  اأيــــن 
من  هو  اأخاه  بل  يطلقني،  مل  “اإنه 

اأبعدين”.
قدمت  التي  الق�شية  وتركزت 
ما  على  الربيطاين  الق�شاء  اأمــام 

معها  اأبــرمــهــا  �شفقة  اإنــهــا  تــقــول 
ــز يف فــنــدق  ــزي ــع االأمـــــري عــبــد ال
�شهر  يف  ــنــدن  ل يف  دورتــ�ــشــيــ�ــشــرت 
ــق  واف  ،2٠٠٣ حــزيــران/يــونــيــو 
مبوجبها على اأن يدفع لها مبلغ ١2 
ينقل  واأن  ا�شرتليني  جنيه  مليون 

ملكية �شقتني اإليها.
متر�ض  امللك  اإن  حــرب  وقــالــت 
بعد ذلك، وعندما تويف بعد عامني 

رف�ض االأمري عبد العزيز االلتزام 
خالل  االأمري  اأنكر  وقد  باالتفاق. 

املحاكمة رواية حرب لالأحداث.
جتربتها  حــــرب  كــتــبــت  وقــــد 
“امللك  عنوان  حمل  كتاب  يف  تلك 
باعت  اإنها  واأنا” وتقول  ال�شعودي 

حقوق انتاجه يف فيلم �شينمائي.
 )بي بي �شي(

بقلم: عمريه ها�ض
ـــده الــيــ�ــشــرى تــ�ــشــع الــهــاتــف  ــت ي ــان ك
االخرى  ويده  اليمنى  اأذنه  على  املحمول 
املقود.  اىل  وتعود  ب�شرعة  الغيار  حترك 
ال�شفراء  الفورد  �شيارة  �شائق  كان  هكذا 
يف ال�شارع املتلوي يف واد النار الفل�شطيني 
املحميات  بني  ي�شل  الذي  القد�ض،  �شرقي 
بني  الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  الهندية 
الــ�ــشــوارع  عــن  بعيدا  جنوبها.  يف  الــتــي 
خروجنا  حلظة  يف  لال�شياد.  املمنوعة 
من االزمة يف حاجز قلندية �شار ب�شرعة 
اأو  كبرية: اأحد افراد عائلته مت اعتقاله 
مر�ض – كان ي�شعب فهم اأن املحرك يدوي 
والراديو ُم�شغل. لكنه اأ�شرع كي ي�شل اىل 

اخلليل.
يف  �شافروا  ال�شجاعة؟  عن  تتحدثون 
النار  واد  يف  فل�شطينية  عمومية  �شيارة 
ب�شبب  مـــرة  ــني،  ــرت م قلبكم  و�شيخفق 
الــوان  امل�شهد.  ب�شبب  ومـــرة  ال�شياقة 
وقطعان  جيولوجية  ومتاثيل  �شفراء 
منذ  هناك  موجودة  كانت  قــرى  الرعي، 
االمطار  بعد  خ�شراء  وارا�ض  وحواء  اآدم 

االوىل.
كلثوم  واأم  ــــريوز  ف ــوت  ــش � “اأوقف 
ال�شبان  ــد  اأح قــال  االخبار”،  واأ�شمعنا 
ــي عـــائـــد اىل  ــرط ــش ــني اأنـــــه � ــب الـــــذي ت
“كل  ال�شائق:  فاأجاب  اجازة.  يف  مدينته 
اأن  ميكنني  مــاذا  ــاين  االغ تبث  املحطات 
قبل  ال�شائق،  اأوامر  انتظار  ودون  اأفعل”. 
عليه  ت�شيطر  الــذي  ال�شارع  اىل  ال�شعود 

بو�شع  الــركــاب  جميع  يــقــوم  ا�ــشــرائــيــل، 
كل  يف  اأنــه  يعرفون  فهم  ــان.  االم احزمة 
لهم  املنطقة ج تكمن  ال�شارع يف  مفرتق يف 
التي تقوم ب�شرعة  ال�شرطة اال�شرائيلية 
خمالفة  بوا�شطة  الدولة  خزينة  مبلء 
الدخول  عند  الفل�شطينيني.  ال�شائقني 
ال�شعداء  امل�شافرون  يتنف�ض  حلحول  اىل 

ويزيلون احزمة االمان.
حمل  مبنع  ــر  اأم اأ�ــشــدرت  “الكني�شت 
كان  عندما  ال�شائق  قــال  ال�شكاكني”، 
املركزية  املحطة  يف  ــاب  ــرك ال بانتظار 
الخبار  ا�شتمرارا  هــذا  كــان  اهلل.  رام  يف 

الحـــدى  جــثــة  ت�شليم  ـــول  ح ـــو  ـــرادي ال
نعي�شه.  الذي  بالو�شع  تذكريا  العائالت، 
حوار  الن�شيان.  ال�شهل  من  كان  ذلك  بعد 
املحمولة  ــواتــف  ــه ال حـــول  �ــشــابــني  ــني  ب
الطفل  �ــشــراءهــا.  يجدر  التي  اجلــديــدة 
بعيونه  العامل  يبتلع  البدلة  يلب�ض  الذي 
التي  الراقية  اأمــه  ح�شن  يف  جال�ض  وهو 
غطت �شعرها مبنديل احمر، وحينما بداأ 
فمه  ويف  يتثاءب  �شاب  اأر�شعته.  بالبكاء 

ج�شر تقومي اال�شنان.
الأن  ــا  ــزم ح ــق  ــري ط يف  تــ�ــشــافــر  “ال 
اأحـــد  ـــال  ق هناك”،  ــد  ــوج ت الــ�ــشــرطــة 

يف  الـــعـــودة  ــاء  ــن اث لل�شائق  املــ�ــشــافــريــن 
وخالفا  ــه،  ل ا�شتجاب  ال�شائق  املــ�ــشــاء. 
اىل  اهلل  رام  من  الطريق  فــان  لل�شائعات 
اخلليل مل تكن مليئة باجلنود وباحلواجز 
الفجائية. وقبل حاجز الكونتيرن يف �شرق 
ال�شواحرة قام ال�شائق بتخفيف ال�شرعة 
كي ال يعتقد حر�ض احلدود خطاأ اأنه ي�شري 
ب�شرعة فارًا منهم، وعندها يطلقون النار 
حياتهم.  على  باخلطر  �شي�شعرون  الأنهم 
كل  ي�شكت  ال�شرعة  تخفيف  اىل  ا�شافة 
ويتاأهبون  اأنفا�شهم  وتتوقف  امل�شافرين 
الواقفني  احلــدود  حر�ض  اىل  وينظرون 
العمومية  ال�شيارة  الطريق.  جانب  على 
ـــك يــتــاأهــبــون  ــد ذل ــع ـــربت احلــاجــز وب ع
مفرتق  عند  جديد  من  اأنفا�شهم  وتتوقف 
حيث  ليربمان  �ــشــارع  قــرب  �شاحور  بيت 
يوجد ثالثة جنود: احدهم ينظر لل�شارع 

مع �شالحه، واالآخران يجل�شان جانبا.
ويقوم  العبيدية  يف  ال�شائق  يتوقف 
على  ال�شباب  احــد  مــن  الــقــهــوة  بــ�ــشــراء 
جانب الطريق. ومتتليء ال�شيارة برائحة 
ال�شيارة  تتوقف  الــعــودة  واثــنــاء  الــهــال 
اىل  ُم�شن  يذهب  كــي  للوقود  حمطة  يف 
احلمام. “ال�شكري”، يقول امل�شافر. “اهلل 
ن�شوا  وقــد  م�شافر.  له  يقول  ي�شفيك”، 
من  الطريق  طول  بينهم  ال�شاخب  اجلدل 

بيت اأمر.
عندما  اجلــدل.  ذلك  عن  امل�شوؤولة  اأنــا 
ي�شافر كثريا اىل  ال�شاب، وهو تاجر  �شمع 
مبدح  ــداأ  ب العم  بنات  مــن  اأنــنــي  ا�ــشــدود، 

ير�شقون  من  اإن  وقــال  وحكمتهم  اليهود 
ــرون فر�شة  ــدم ــارة هــم اغــبــيــاء ي ــج احل
ال�شالم واحلياة اجليدة، مدح و�شتم ومدح، 
وذكرته  نف�شي  �شبط  على  اأقدر  اأعد  ومل 
بــاأن  م�شدوم  ــو  وه فــاأجــاب  بــاالحــتــالل. 
فتدخل  بذلك.  له  عالقة  ال  االحــتــالل 
ب�شوت  وقــال  الو�شط  يف  املقعد  من  املُ�شن 
ال  “حقا؟  ــراخ:  �ــش اىل  ب�شرعة  ــول  حت
فيمن  اجلـــدل  يف  ـــدءا  وب له؟”.  عــالقــة 
االحتالل  �شلطة  وف�شادا،  �شوء  اأكــرث  هو 
اأ  يقول  ذاك  الفل�شطينية.  ال�شلطة  اأم 
واالآخر يقول ب اىل حني �شاق املُ�شن ذرعا 

فقال لل�شاب: ليكن ما تريد.
العم”  “اإبنة  وجود  فان  للتاجر  خالفا 
للحديث  الركاب  احد  يدفع  ال�شيارة  يف 
اخلليل.  يف  اال�ــشــرائــيــلــيــني  ــال  ــع اف ــن  ع
الــطــرق  ويــغــلــقــون  ويـــدمـــرون  يعتقلون 
ويعتدون بال�شرب. “كلمة نازيني ال تكفي 

لو�شفهم”. اجلميع ي�شتمع دون اأي كلمة.
حلم  بيت  من  اآخر،  وم�شاء  اآخر  يوم  يف 
تبث  راديـــو  حمطة  ــد  وج اهلل،  رام  اىل 
بالعربية.  ا�شرائيل  �شوت  هي  االخبار، 
ــاء مــرورنــا يف بيت  ــع يــتــحــدث اثــن ــذي امل
�شاحور. ال اأحد من امل�شافرين يعقب، فهم 
اأم  �شتغني  حلظات  ب�شع  بعد  اأنه  يعرفون 

كلثوم.
هاآرت�ض 

�شهيب عنجريني
لـــالأداء  املتابع  ميلك  ال   | دم�شق 
الت�شاوؤل:  من  بّدًا  ال�شوري  احلكومي 
اأمـــام حــالــٍة فــريــدٍة وغري  هــل نحن 
اآليات  اأمام  اأم  التخّبط؟  م�شبوقٍة من 
اأهداف  اإىل  الو�شول  تن�شد  مُمنهجة 
اأّيــًا  اإدراُكــهــا؟  ال�شوريني  على  ي�شعب 
حمل  االأخري  العام  اأّن  فالثابت  يكن، 
مفاجاآت  رزمــة  ال�شوري  املواطن  اإىل 
جزء  معرفة  لــه  اأتيحت  حكومّية، 
منها فح�شب، اأّما ما خفي فهو اأعظم. 
االقت�شادي،  االنكفاء  ربط  كان  واإذا 
املعي�شّية  االأو�شاع  والت�شخم، وتردي 
يتيح  الــبــالد  تعي�شها  التي  بــاالأزمــة 
اأماًل بتجاوز هذه امل�شائب  للمتفائلني 
ـــا،  اأوزاره ت�شع  اأن  للحرب  ُقـــّدر  اإذا 
فاإّن بع�ض امللّفات امل�شكوت عنها ت�شع 
البالد اأمام خماطر خ�شارات ال يبدو 
ها اأمرًا ُمتاحًا حتى ولو انتهت  تعوي�شُ

احلرب.
احلكومة ترتك ال�شدود وحيدة!

ل�شد  العاّمة  »املوؤ�ش�شة  ملف  ُيعترب 
الــفــرات« واحـــدًا مــن اأخــطــر امللفات 
فورّية  حلول  اإيجاد  ت�شتوجب  التي 
خ�شارة  دون  للحيلولة  مل�شكالتها، 
االإطــالق،  على  �شدودها  اأكــرب  البالد 
�شّدي  الــفــرات، عــالوًة على  �شد  وهــو 
ح�شلت  »االأخــبــار«  وت�شرين.  البعث 
عن  معلومات  على  عــّدة  م�شادر  عرب 
واّطلعت على حما�شر  املوؤ�ش�شة،  حال 
االإهــمــال  حجم  تك�شف  اجتماعات 
ــم مـــن الــبــنــى  ــه احلــكــومــي جلــــزء م
التحتّية التي ميلكها ال�شعب ال�شوري. 
ُتعترب »املوؤ�ش�شة العامة ل�شد الفرات« 
اقت�شادي  طابع  ذات  عامة  موؤ�ش�شة 

املائّية،  املوارد  وزارة  تتبع  )ُمنتجة( 
ا�شتثمار  مهمة  عاتقها  على  وتــقــع 
مياه نهري الفرات واخلابور ا�شتثمارًا 
ــدود الــتــابــعــة  ــش ــ� ــت ال ــل كـــامـــاًل. دخ
اأواخر  منذ  اخلطر  دائرة  للموؤ�ش�شة 
ت�شرين  �شّدي  خروج  مع   ،2٠١2 عام 
والبعث  ال�شرقي(  حلب  ريف  )منبج، 
الغربي(  الــرقــة  ــف  ري )املــنــ�ــشــورة، 
قبل  ال�شورية،  الدولة  �شيطرة  عن 
ريف  )الثورة،  الفرات  �شد  يخرج  اأن 
يف  بــدوره  الغربي(  اجلنوبي  الرقة 
�شباط 2٠١٣. كان ٣5 خبريًا اأجنبّيًا 
البالد  غادروا  قد  و�شينّيًا(  )رو�شّيًا، 
مهمة  لتقع   ،2٠١١ ــام  ع اأواخـــر  يف 
ت�شغيل ال�شدود على الكوادر ال�شورية 
عاماًل،   22٠٠( للموؤ�ش�شة  التابعة 
اإىل   4٠٠ نــحــو  تــبــاعــًا  منهم  ـــادر  غ
االآخرون  وا�شتمّر  »اآمنة«  حمافظات 
يف عملهم(. اأفلحت و�شاطاٌت حملّية يف 
الو�شول اإىل تفاهٍم يق�شي با�شتمرار 
اإدارتها  يف  واملحّطات  ال�شدود  عّمال 
من دون اأي تدّخل من تنظيم »الدولة 
الــذي  االأمـــر  املُ�شيطر،  االإ�ــشــالمــّيــة« 
حاجته  اإىل  نــظــرًا  االأخـــري  بــه  قبل 
وا�شتمرار  ال�شدود  عمل  ال�شتمرار 
تــولــيــد الــكــهــربــاء، واأعـــمـــال الـــري، 
ــا اإىل ذلـــك. ورغـــم كــل الــظــروف  وم
عام  يف  املوؤ�ش�شة  متكنت  املحيطة، 
االإنتاجّية  خطتها  اإجنــاز  من   2٠١٣
»بن�شبة تنفيذ بلغت ١١8%«. يف عام 
2٠١4 واجهت املوؤ�ش�شة �شعوباٍت عّدة 
ال�شيانة  باأعمال  القيام  تعذر  نتيجة 
راأ�شها  على  عــدة  )الأ�شباب  الــالزمــة 
ما  والقطع(،  املالية  ال�شيولة  توافر 
»داع�ض«  تنظيم  حماوالت  مع  تزامن 

عرب  ال�شدود  عمل  يف  التدخل  زيادة 
بذريعة  له  تابعة  »اإدارات«  ت�شكيل 
للم�شكالت  حلول  اإيجاد  اإىل  »ال�شعي 
العالقة«، وهو ما نّبهت اإدارة املوؤ�ش�شة 
ر�شمّية  خماطبات  عرب  خماطره  من 
ووزارتــي  الـــوزراء  جمل�ض  رئا�شة  مع 

الكهرباء واملوارد املائّية.
2٠١5... »عي�شها غري«!

اجلــاري  العام  اأن  املعلوم  من  بــات 
بامتياز،  احلكومّية  الكوارث  عام  هو 
رّدت  احلــقــيــقــة،  ــذه  ــه ب ـــتـــزامـــًا  وال
املوؤ�ش�شة  تنبيهات  على  احلــكــومــة 
طريقتها،  على  عّمالها  ب�شكر  وقامت 
املوؤ�ش�شة  متويل  عــن  امتنعت  حيث 
ــب  روات توقيف  اإىل  اأّدى  مــا  كــلــّيــًا، 
العّمال منذ ما يزيد على  وتعوي�شات 

�شبعة اأ�شهر.
املائّية  ــوارد  امل وزارة  اأّن  املفارقة 
رواتــب  ت�شديد  عاتقها  على  ــذت  اأخ
الذين  ــفــرات«  ال »موؤ�ش�شة  موظفي 
حمافظات  اإىل  عملهم  مواقع  غادروا 
بينما  ــل(،  ــام ع  ٦٠٠ )نــحــو  اأخــــرى 
ــا لــدفــع  ــداده ــع ــت ــش ــت عــــدم ا� ــن ــل اأع
لي�ض  اأعمالهم!  يف  امل�شتمّرين  رواتب 
توجيهاٍت  �ــشــدرت  بــل  فح�شب،  هــذا 
حكومّية ب�شحب الكوادر من املحّطات 
اأن  على  امل�شادر  جُتمع  الكهرومائّية. 
خربة  اإىل  يحتاج  املحّطات  ت�شغيل 
»املوؤ�ّش�شة«  وعّمال  مهند�شو  راَكمها 
حتت  الطويلة  عملهم  �شنوات  عــرب 
وال�شينيني،  الرو�ض  اخلرباء  اإ�شراف 
�شيرتك  هـــوؤالء  �شحب  اأن  يعني  مــا 
املحّطات واملرافَق حتت رحمة تنظيم 

»داع�ض«.
»املفتاح« عند وزارة الكهرباء

ما  املائّية  املـــوارد  وزارة  اأن  رغــم 
اآالف  �شبعة  نحو  رواتــب  تدفع  زالــت 
اجلزيرة  يف  الــري  م�شاريع  يف  عامل 
العمل  عن  توقفهم  )رغــم  ال�شورية 
رف�شت  لكّنها  امل�شاريع(  توقف  ب�شبب 
باملثل  الــ�ــشــدود  مــوظــفــي  مــعــامــلــة 
ــان  وك ــعــمــل(.  ال موا�شلتهم  ـــم  )رغ
ــوارد  »امل اأّن  املتكّررة  ردودهــا  فحوى 
تكون  اأن  يجب  للموؤ�ش�شة  املــالــيــة 
العالقة  بحكم  الكهرباء«  وزارة  من 
يقّدر  الــطــرفــني.  بــني  اال�شتثمارية 
 4٠ بنحو  ال�شهري  الرواتب  اإجمايل 
زهيٌد  مبلٌغ  وهو  �شورّية،  لرية  مليون 
امل�شتحّقة  بــالــديــون  قــيــ�ــَض  مــا  اإذا 
وزارة  ــة  ذّم يف  الــفــرات«  لـ»موؤ�ش�شة 
الكهرباء. تقوم العالقة بني اجلهتني 
الكهربائي  التيار  املوؤ�ش�شة  بيع  على 
ـــوزارة )وحتــديــدًا اإىل  ال املــوّلــد اإىل 
 75 وب�شعر  الكهرباء(،  نقل  موؤ�ش�شة 
اللرية(  ــاع  اأرب )ثالثة  �شوريًا  قر�شًا 
الــوزارة  لتقوم  ال�شاعي،  واط  للكيلو 
ببيع الكهرباء اإىل املُ�شتهلك، وجباية 
اأثــمــانــهــا. وحــتــى وقــت قــريــب، بلغ 
الكهرباء  وزارة  لدى  املرتاكم  الدين 
توقفت  �شورّية،  لرية  مليارات  اأربعة 
على  رّدًا  ت�شديدها  عــن  تــام  ب�شكل 
ميغا   ١2 كمية  توريد  »داع�ض«  منع 
من الكهرباء يومّيًا اإىل حماه! وّجهت 
اإىل  عــّدة  منا�شدات  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
وزارة املوارد املائية ووزارة الكهرباء، 
ورئا�شة جمل�ض الوزراء ب�شرورة حّث 
جزء  ت�شديد  على  الكهرباء  وزارة 
الوظفني  رواتب  لدفع  التزاماتها  من 

والعّمال، بال جدوى.
الو�شع الفني راهنًا

ثماين  الــفــرات  �شد  حمطة  ت�شم 
زالت  ما  كهربائي،  توليد  جمموعات 
بينما  العمل،  م�شتمّرة يف  منها  ثالثة 
نتيجة  اخلــدمــة  مــن  ثالثة  خرجت 
اأعــطــال اأ�ــشــابــتــهــا تــبــاعــًا )اأعــــوام 
حمطة  اأمــا   .)2٠١4  ،2٠١٣  ،2٠١١
جمموعات  ثالث  فتحوي  البعث  �شد 
توليد ما زالت اثنتان منها م�شتمرتني 
من  الثالثة  خرجت  بينما  العمل،  يف 
حمطة  وحتوي   .2٠١٣ عام  اخلدمة 
خرجت  عــنــفــات،  �ــشــّت  ت�شرين  �شد 
ـــر العام  اإحــداهــا مــن اخلــدمــة اأواخ
املا�شي، وت�شتمّر خم�ض منها يف العمل. 
ويرتبط خروج املحطات من اخلدمة 
ال�شيانة  باأعمال  القيام  ب�شعوبة 
عدة،  عوامل  ت�شافر  نتيجة  الالزمة 
ال�شيولة  تــوافــر  عــدم  راأ�ــشــهــا:  على 
املتعاقدة  ال�شركات  واإحجام  املالية، 
غــو�ــشــرتوي  االإيـــرانـــّيـــة،  )�شفانكو 
النيوزيلندّية  مك�شيموز  الرو�شية، 
�ش�شوان  االحتــادّيــة،  رو�شيا  فــرع   –
ال�شيانة  عقود  تنفيذ  عن  ال�شينّية( 

ب�شبب الظروف االأمنية.
�شّر البلية

ال تقف تفا�شيل امللف عند امتناع 
املوؤ�ش�شة  مع  التعاون  عن  الــوزارتــني 
بل  مل�شكالتها،  نــاجــع  حــل  الإيــجــاد 
تو�شُف  ما  اأقل  تفا�شيل  اإىل  تتعداه 
�شبيل  وعــلــى  البلية«.  »�ــشــر  هــو  بــه 
يف  امل�شوؤولني  اأحــد  اّتهم  فقد  املثال، 
بـ»التعامل  املوؤ�ش�شة  عّمال  الوزارتني 
ــوؤول املــذكــور  ــ�ــش مــع الــدواعــ�ــض«. امل
برّمتها،  للم�شكلة  عبقرّيًا  حاّلً  اقرتح 
حيث خاطب من املديرين العاملني يف 
واحد،   2٠٠٠ »اإنتو  بالقول  املوؤ�ش�شة 
الــدواعــ�ــض  على  تقومو  بتعرفو  مــا 
بالبحرية  وتــرمــوهــم  وحـــدة  قــومــة 
اآخــر  مــ�ــشــوؤول  مــنــهــم؟«.  وتخل�شونا 
�شحب  تبعات  من  التحذير  على  رّد 
العّمال من ال�شدود واملحطات وما قد 
رّد  العمل،  ينجم عنه من توقفها عن 
»اّطمنوا، داع�ض ما بتخليها  بالقول: 

تخرب الأنها عم ت�شتفاد منها«.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 
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�شنداي تاميز: م���ن ُي��ن��ق��ذ »ال�����ف�����رات«؟ ال��ت��ع��ّن��ت احل��ك��وم��ي »اأ����ش���ل���ب« م���ن ال�����ش��دود!
زوج�������ة امل����ل����ك ف���ه���د ال�������ش���ري���ة ق�����د ت���ط���ال���ب مب����الي����ني اإ����ش���اف���ي���ة

فريوز يف ال�شوارع..
واإي���اب���ا ذه���اب���ا  اخل��ل��ي��ل  اىل  اهلل  رام  م���ن  فل�شطينية  ع��م��وم��ي��ة  ���ش��ي��ارة  يف  ال�����ش��ف��ر  اث���ن���اء  امل�����ش��اه��د  ب��ع�����ص   

�شقطت الي���راين  ال��ت��م��ّدد  حم��ارب��ة  ذري��ع��ة  اهلل«:  »اأن�����ش��ار 



نحو  حربية  بحرية  قطع  توجه  رو�شيا 
�شواطئ �شورية لتنفيذ املرحلة الثانية من 
تدخلها الع�شكري �شد “الدولة ال�شالمية”

�شالحها  بخرية  رو�شيا  تدفع 
البحري واجلوي نحو �شواحل 
مبرحلة  ينبئ  مما  �شورية، 
الع�شكري  التدخل  من  ثانية 
الدولة  مواجهته  يف  الرو�شي 
نفوذ  وتقلي�ض  اال�شالمية 

الدول الغربية.
“فيت�شي  �شفينة  مبرور  االإنرتنت  يف  �شبوتنيك  موقع  واأفاد 
قادمة  طارق  جبل  م�شيق  املا�شي  كوالكوف” االأربعاء  اأدمريال 

من �شمال رو�شيا ومتوجهة اىل ال�شرق االأو�شط.
وال تعترب “في�شنتي اأدمريال كوالكوف” �شفينة حربية عادية  
التي  املروحية  للطائرات  حاملة  فهي  الرو�شية،  البحرية  يف 
من  القريبة  العمليات  وتنفيذ  الغوا�شات  مراقبة  يف  ت�شتخدم 

ال�شواطئ وال�شرب بال�شواريخ عن بعد.
من  عدد  يف  احلربية  �شفنها  انت�شار  اإعادة  على  رو�شيا  وتعمل 
ال�شرق  نحو  احلربية  �شفنها  اأغلب  وتوجه  العامل،  مناطق 

االأو�شط وبالقرب من ال�شواحل ال�شورية.
هذه  ا�شتقدام  من  الهدف  باأن  الع�شكرية  التحاليل  وتهذب 
الع�شكري  التدخل  يف  تطور  هو  �شورية  �شواطئ  اىل  ال�شفينة 
املياه  تاأمني  على  فقط  يقت�شر  وال  الثانية  املرحلة  وانتظار 
الرو�شية  احلربية  القطع  فيها  تر�شو  التي   االقليمية 
وباخل�شو�ض �شد الغوا�شات الغربية. وحتمل ال�شفينة طائرات 

مروحية من نوع ك27 موجهة �شد الغوا�شات.
تدخل  عن  حتدث  قد  بوتني  فالدمري  الرو�شي  الرئي�ض  وكان 
الدولة  على  للق�شاء  اأ�شهر  اأربعة  اىل  ميتد  قد  ع�شكري 

اال�شالمية اأو حتجيم دورها نهائيا يف �شورية.
الرو�شية  للمقاتالت  قوي  ق�شف  يف  االأوىل  املرحلة  وتتلخ�ض 
وتفكيك  االإ�شالمية  الدولة  لتنظيم  التحتية  البنيات  ملعظم 
وت�شتمر  التنظيم.  عليها  ي�شيطر  الذي  املناطق  بني  التوا�شل 

املرحلة االأوىل.
ا�شتعمال  اىل  باالنتقال  الثانية  املرحلة  بداية  املنتظر  ومن 
اأدمريال  “فيت�شي  ومنها  حربية  �شفن  من  املروحية  الطائرات 
كوالكوف” بتوجيه �شربات دقيقة عن قرب، التم�شيط اجلوي 
للقوات  كوماندوهات  تدخل  يرافقها  اال�شالمية  اللدولة 
اخلا�شة لتنفيذ عمليات مثل اغتياالت انتقائية لزعماء الدولة 

اال�شالمية و�شرب اأهداف ي�شعب على الطريان ر�شدها.
وقال الناطق با�شم اأ�شطول ال�شمال الرو�شي فادين �شريجا اأم�ض 
معززة  تدريبات  اأجرت  الرو�شية  البحرية  قوات  اأن  اجلمعة 

بالطائرات املروحية ك 27 �شد مكافحة االإرهاب.
من  الثانية  املرحلة  باقرتاب  باحلديث  التوجه  الناطق  ويوؤكد 

التدخل الرو�شي، تنفيذ كوماندوهات لعمليات برية.
قد  التي  الثالثة  للمرحلة  املمهدة  هي  الثانية  املرحلة  وهذه 
تبداأ منت�شف ال�شهر املقبل اأو اأواخر بتقدم قوات برية رو�شية 
و�شورية واإيرانية ومن حزب اهلل للتم�شيط االأكرب �شد الدولة 

اال�شالمية.

منذ اأغلق احلوثيون مقرات ومكاتب 
العربية  املحلية  االإعــالمــيــة  و�شائل 
الن�شطاء  من  عدد  ت�شدى  والدولية، 
نقل  ملهمة  وال�شحفيني  واالإعــالمــيــني 
تعي�شه  الــذي  الواقع  ور�شد  احلقيقة 
�شنعاء عا�شمة البالد يف ظل االنقالب 

الذي نفذته ملي�شيا احلوثي واملخلوع.
اليوم«  »�شنعاء  من   49 العدد  عند 
ال�شحفيني  يالحقون  احلوثيون  كــان 
ما  ويغلقون  والــفــنــادق،  البيوت  اإىل 
ويختطفون  االإذاعـــــــات،  مــن  تــبــقــى 
التي  وقياداتهم  االأحـــزاب  اإعالميي 
جمزرة  ويرتكبون  باالإعالم،  �شلة  لها 
االإلكرتونية  املــواقــع  بحق  اإعــالمــيــة 
حــجــبــا ومـــ�ـــشـــادرة، ويــغــلــقــون حتى 
فــزادت  واالإعــــالن،  الت�شميم  مكاتب 
احلاجة ملثل »�شنعاء اليوم« التي تهتم 
العا�شمة  يف  التف�شيلية  بــاالأو�ــشــاع 
والتوزيع  الن�شر  يف  وتعتمد  �شنعاء، 
االإعالم  و�شائل  على  اأ�شا�شية  بدرجة 

اجلديد )في�ض، تويرت، وات�ض اأب(.
عددها  اإىل  اليوم(  )�شنعاء  و�شلت 
مل  التي  العمل  ظروف  رغم  الـــ)١٠٠( 
واأ�ــشــدرت  الــبــالد،  عرفتها  اأن  ي�شبق 

ــي قــائــمــة بــا�ــشــم كل  ــوث جــمــاعــة احل
هذه  مثل  وراء  يــكــون  اأن  تتوقع  مــن 
باالإعالم  �شلة  اأي  له  اأو  االإ�ــشــدارات، 
اإعالميا   9٠ اأ�شماء  ن�شرت  املــقــاوم.. 
ــات  ــري ــدي و�ــشــيــا�ــشــيــا مـــن خمــتــلــف امل
والتوجهات  وال�شحف  والــقــطــاعــات 
ـــ«اأخــطــر  بــالــعــا�ــشــمــة، وو�ــشــفــتــهــم ب
ما  الــيــوم(  )�شنعاء  لكن  املطلوبني«، 

تزال ت�شدر يوميا. 
االإ�شدار  هــذا  من   ١5٠ العدد  ومــع 
التوا�شل  و�شائل  يوزع يف  الذي  اليومي 
كانت  وا�ــشــع،  نطاق  على  االجتماعي 
تفتي�ض  نقاط  تن�شب  احلوثي  ملي�شيا 
بتوقيف  وتقوم  وال�شوارع  احلــارات  يف 
جواالتهم  وتفتي�ض  واملواطنني  املــارة 
اأي  على  يحتوي  جــوال  اأي  وم�شادرة 
مناوئة  �شحفية  مادة  يت�شمن  اإ�شدار 

لهم.
االإعــالمــي  املــركــز  ي�شجل  اأخــــريا: 
للثورة اليمنية امتنانه لكافة املتعاونني 
املقدمة  ويف  اإ�شداراته،  ومتابعي  معه، 

االإ�شدار اليومي من )�شنعاء اليوم(.

 بقلم ا�شعد عبد اهلل عبد علي
يتوقع  وكــان  جــدا،  متميزة  طالبة  �شما  كانت   
تفوقها  ب�شبب  الدرجات،  اأعلى  حتقق  اأن  لها،  الكل 
ظهر  لكن  العلمي،  لتخ�ش�شها  وع�شقها  الدرا�شي، 
ذئب عجوز، برائحة نتنة جدا، بعنوان دكتور، فما 
جنون  عقله  يف  دب  حتى  امل�شكينة،  ل�شما  انتبه  اأن 
مبالحقة  يبداأ  اأن  اأال  نف�شه،  يتمالك  فلم  ال�شهوة، 
طلبه،  �شما  فرف�شت  يقدر،  مبا  ويغريها  الطالبة، 

واأهانته ب�شبب �شلوكه امل�شني.
فبدا  الرتهيب،  وهي  الثانية  لل�شفحة  فخطط 
يهددها باأنه �شوف ير�شبها، ويجعلها تعيد ال�شنة يف 
مادته، اأو اأن تقبل الر�شوخ ل�شهوته، عندها قررت 
اأن تخرب والدها، فقرر والدها منعها من اال�شتمرار 
العتيد،  لعميدها  ليو�شح  للكلية  وذهــب  بــالــدوام، 
العميد،  يقف  اأن  االأغــرب  فكان  البنته،  ح�شل  ما 
معينة  م�شالح  ترابط  ب�شبب  املجنون،  العجوز  مع 

بينهما.
الطالبة  هي  الق�شة  يف  الوحيد  اخلا�شر  وكــان 
خوفا  درا�شتها،  اأكمال  من  اأبوها  منعها  التي  �شما، 
يجد  ال  خمبول،  عجوز  يدن�شه  اأن  من  �شرفها،  على 

احد يردعه.
بغداد  جامعات  يف  االأ�ــشــاتــذة  حتر�ض  ق�ش�ض 
تتناقلها  وتفا�شيلها  جــدا  كــثــرية  باخل�شو�ض، 
اإىل  اجلامعات  اأروقــة  حتول  تو�شح  وهي  االأل�شن، 
اأحالم فتية، واالإجهاز على براءة  مكان الغت�شاب 
يكون  خميف،  �شكل  اإىل  مي�شخوهن  كي  الطالبات، 

جزء من م�شتقبل خميف.
عمادات  �شعف  يف  ويكمن  اخللل،  ن�شخ�ض  هنا 
الكليات، يف حما�شبة االأ�شاتذة املنحرفني، الأ�شباب 
متنوعة، مثل ال�شداقة والزمالة، اأو اخلوف اأحيانا، 
وثالثة ب�شبب امل�شالح امل�شرتكة، مما جعل االأ�شاتذة 
حرف  يف  ال�شاذة،  هوايتهم  يف  ينغم�شون  املنحرفني 
�شرك  يف  واإيقاعهن  ال�شليم،  الطريق  عن  الطالبات 
اجل�شد،  اإعطاء  اأ�شلوب  على  وتربيتهن  اخلطيئة، 
من  ثلة  وال�شبب  والهدايا،  املادية  املكا�شب  مقابل 
يراقب  قانون  اأي  فــوق  اأنف�شهم   يــرون  العمداء، 
اجلامعات  ليل  جعل  �شلوكهم،مما  ويقيم  اأدائــهــم، 

طويل.
اأن ت�شع خطة، تت�شمن  الــوزارة،  اأن على  اعتقد 
غرف  يف  مراقبة،  كــاآمــرات  بو�شع  الكليات  األــزام 
خا�شة  واميــيــالت  تلفونات  و�شع  مــع  االأ�ــشــاتــذة، 
ال�شتالم ال�شكاوي من الطالبات، باالإ�شافة لت�شكيل 
ب�شكل  وتــاأتــي  الــكــلــيــات،  كــل  على  تفتي�ض،  ــرق  ف
مفاجئ، وتختلط مع الطالب وتتكلم معهم، وتراقب 
االأ�شاتذة، باالإ�شافة لطرد كل اأ�شتاذ ثبت عليه هذا 
اجلرم، الأنه ال ي�شلح اأن يكون تدري�شي، بل هو اآلة 

لتدمري االأجيال.
الــوجــودات  هــذه  من  الع�شرات  الــيــوم،  يتواجد 
العفنة، يف اأروقة الكليات، واعتقد اإن على الوزارة، 
عام  بداية  مع  العمداء،  لكل  تغيري  بثورة  القيام 
يدميون  مــن  هــم  حاليا،  املتواجدين  الن   ،2٠١٦

ا�شتمرار اخلطية يف الكليات.
بالطالبات،  املنحرفني  االأ�شاتذة  حتر�ض  ق�شية 
من  ترتك  ال  وان   ، عام  راأي  ق�شية  تكون  اأن  يجب 
اجلامعات،  يف  تنتهك  النا�ض  فاإعرا�ض  عالج،   دون 
يجيزون  كاأنهم  العمادات،  من  غريب  �شمت  و�شط 
فعل املنحرفني بهذا ال�شمت، وحتى الوزارة �شمتها 
ت�شحيح  الــوزيــر  فعلى  بــاالإثــم،  امل�شاركة  مــن  نــوع 
والعمل  املنحرفني،  االأ�شاتذة  ومالحقة  ال�شورة، 
على طردهم من �شلك التعليم، ننتظر �شولة كبرية 
بعنوان  قــذرة  وحو�ض  من  الــعــراق،  بنات  لن�شرة 

اأ�شاتذة.

االحد  وبريطانيا  رو�شيا  توا�شل   – ب(  ف  )اأ  ـ   القاهرة 
يف  اخرى  �شياحية  ومناطق  ال�شيخ  �شرم  من  �شياحهما  اجالء 
م�شر بعد ثمانية ايام على حادث حتطم الطائرة الرو�شية يف 
�شيناء الذي يرجح الغربيون ان يكون نتج عن انفجار قنبلة.

م�شر  اىل  الرحالت  وتعليق  ال�شياح  رحيل  مواجهة  ويف 
تتم�شك  لالقت�شاد،  ا�شا�شيا  قطاعا  ال�شياحة  تعترب  حيث 
ال�شلطات املحلية مبوقفها موؤكدة انتظار نتائج التحقيق حول 
حادث حتطم الطائرة الذي اعلن تنظيم الدولة اال�شالمية 

النا�شط يف �شمال �شيناء م�شوؤوليته عنه.
ويف �شرم ال�شيخ، القبلة ال�شياحية يف �شبه جزيرة �شيناء 
يف  الرو�شية   ٣2١ ايه  االيربا�ض  طائرة  منها  اقلعت  والتي 
ان  قبل  �شخ�شا   224 متنها  وعلى  االول/اكتوبر  ت�شرين   ٣١
ينتظرون  والربيطانيني  الرو�ض  ال�شياح  االف  كان  تتحطم، 

اعادتهم اىل بالدهم و�شط اجواء من القلق.
وار�شلت مو�شكو ال�شبت 44 طائرة فارغة اىل �شرم ال�شيخ 
والغردقة، املنتجعني ال�شياحيني على البحر االحمر حيث ال 

يزال هناك نحو 78 الف �شائح رو�شي.
ولكن االحد، اقلعت اربع طائرات فقط من �شرم ال�شيخ يف 

طريقها اىل رو�شيا قبيل الظهر وكانت قاعة املغادرة يف املطار 
�شبه خالية، بح�شب �شحايف من فران�ض بر�ض.

مئات  و�شط  تنتظر  وهي  كوندراتييفا  الك�شندرا  وقالت 
ال�شياح الرو�ض يف مطار �شرم ال�شيخ على امل ال�شعود با�شرع 
وقت ممكن يف طائرة “ما يح�شل لل�شياحة امل�شرية ال يهمني. 

كل ما اريده هو العودة اىل بالدي بامان”.
ال�شيخ،  �ــشــرم  واىل  مــن  رحالتها  علقت  الــتــي  لــنــدن  ــا  ام
باجالء  وقامت  م�شر  من  مواطنيها  اعادة  اجلمعة  فبا�شرت 
من  �شاعة،   48 خالل  طائرة   ١7 يف  بريطانيا   ٣5٠٠ حواىل 

ا�شل حواىل ع�شرين الفا موجودين يف م�شر.
اىل  فقط  رحـــالت  ثــمــاين  تقلع  ان  املــقــرر  مــن  واالحــــد، 
ان  حني  يف  ال�شيخ،  �شرم  مطار  يف  م�شوؤولني  وفق  بريطانيا، 
ترحيل الـ١٦5٠٠ بريطاين الذين ال يزالون يف �شرم ال�شيح 
اىل   ١5٠ بني  ما  منها  كل  حتمل  طائرة   ١٠٠ قرابة  يتطلب 

2٠٠ �شائح يف املتو�شط.
من  والع�شرين  الثانية  يف  بريطانية  وهــي  بيكر  وقالت 
عمرها فيما كانت تلعب كرة الطاولة مع �شديقها يف الفندق 
“ق�شينا  انتظار” م�شيفة  حالة  يف  “نحن  فيه  يقيمان  الذي 
ونريد  مزعج  الو�شع  االن  ولكن  اخلمي�ض  حتى  جيدا  وقتا 

فقط ان نعرف متى �شنتمكن من ال�شفر”.
الــطــائــرة  يف  معهم  يحملوا  ان  للم�شافرين  ميــكــن  وال 
الحــق،  وقــت  يف  حقائبهم  تنقل  ان  على  يــد  حقيبة  �شوى 
احلكومة  اعلنتها  التي  اجلديدة  االمنية  بالتدابري  عمال 
الربيطانية اخلمي�ض بالت�شاور مع ال�شلطات امل�شرية و�شركات 

الطريان.
لدى  عاما(   27( خ�شرايف  بن  الربيطاين  ال�شائح  وانتقد 
مطار  يف  االمني  اجلهاز  لندن  يف  لوتون  مطار  اىل  و�شوله 

والعات  يحملون  كانوا  ا�شدقاء  “لدينا  وقــال  ال�شيخ  �شرم 
يطلبوا  ان  غري  من  يفت�شوننا  االمن  عنا�شر  كان  جيوبهم،  يف 
�شهولة  باي  نرى  ان  املقلق  من  كان  ما يف جيوبنا.  منا اخراج 
ميكن تخطي التفتي�ض االمني. ميكنكم دفع ر�شوة اىل بع�ض 

اال�شخا�ض لتمريركم ب�شرعة اكرب”.
وما عزز املخاوف ك�شف و�شائل االعالم الربيطانية ال�شبت 
 ٣٠٠ من  اقل  م�شافة  على  �شاروخ  عرب  اب/اغ�شط�ض  يف  انه 
مرت من طائرة تابعة ل�شركة توم�شون ايرويز كانت تقل ١89 

�شائحا من لندن اىل �شرم ال�شيخ قبيل هبوطها يف م�شر.
لكن الناطق با�شم اخلارجية امل�شرية احمد ابو زيد و�شف 
دقيقة  و”غري  املنطق”  اىل  “تفتقر  بانها  املعلومات  هــذه 
اثناء  وقــع  ــادث  احل ان  تويرت  على  واو�شح  االطالق”  على 
“تدريبات بنريان ار�ض-ار�ض يف قاعدة ع�شكرية قرب مطار 
ار�ض-جو” موؤكدا  نريان  اطالق  اي  تت�شمن  ومل  ال�شيخ  �شرم 
ان  كاملة  دراية  على  والربيطانية  امل�شرية  “احلكومتني  ان 
الطائرة مل تكن يف خطر وان �شركات الطريان اعلمت م�شبقا 

بالتدريب الع�شكري وتلقت ار�شادات باالجراءات” الالزمة.

رئي�ض  – اعترب  ب(  ف  )اأ  ـ   لندن 
اجلــرنال  الربيطاين  اجلي�ض  ــان  ارك
ان بريطانيا  نيكوال�ض هوتن االحد، 
“تتخلى عن حلفائها” بعدم تدخلها 
تنظيم  لقتال  �ــشــوريــا  يف  ع�شكريا 

الدولة اال�شالمية.
�شكاي  ل�شبكة  ت�شريح  يف  وقـــال 
عن  مــا  حــد  اىل  نتخلى  “اننا  نــيــوز 
فاعال  عن�شرا  ل�شنا  الننا  حلفائنا 
ب�شكل كامل” يف قتال تنظيم الدولة 

اال�شالمية.
معنى  “ال  ان  هوتن  اجلرنال  وراأى 
عمليات  لــتــوقــف  االطالق”  عــلــى 
اجلي�ض  بــهــا  ــقــوم  ي ــي  ــت ال الــقــ�ــشــف 
احلدود  على  العراق،  يف  الربيطاين 

ال�شورية.
هيئة  مع  مقابلة  يف  او�شح  انه  اإال 
)بي.بي.�شي(  الربيطانية  االذاعــة 
االنت�شار  من  نتمكن  لن  اننا  “اعتقد 
على ايديولوجية ع�شكريا”. وا�شاف 
“اال ت�شطلع  املتحدة  اململكة  ان على 
ذلك  حميال  حا�شم”  ع�شكري  بــدور 

والبلدان  االقليميني  “الفاعلني  اىل 
امل�شلمة واجليو�ض املحلية”.

الربملانية  اللجنة  اعــلــنــت  وقـــد 
الــربيــطــانــيــة لــلــ�ــشــوؤون اخلــارجــيــة 
�شوريا،  يف  �شربات  ل�شن  معار�شتها 
لندن  عــلــى  ان  تــقــريــر،  يف  مــعــتــربة 
ــى اجلــهــود  عــل تــركــز  ان  بــالــتــايل 

الدبلوما�شية الحالل ال�شالم فيها.

ويــ�ــشــن اجلــيــ�ــض الــربيــطــاين يف 
تنظيم  على  �شربات  الراهن  الوقت 
ــراق يف  ــع ــة اال�ــشــالمــيــة يف ال ــدول ال
تقوده  الذي  الــدويل  التحالف  اطار 
رئي�ض  ويــرغــب  املتحدة.  الــواليــات 
تو�شيعها  يف  كامريون  ديفيد  الــوزراء 

اىل �شوريا.
الربيطاين  اخلارجية  وزير  وكرر 

يف  االحــــد  الــقــول  هــامــونــد  فيليب 
احلكومة  ان  �شي  بــي  لبي  ت�شريح 
“توافق  تتاأكد من وجود  ان  تاأمل يف 
حــول  ال�شيا�شية”  االحــــزاب  ــني  ب
العمال  حزب  مع  خ�شو�شا  امل�شاألة، 
العموم  جمل�ض  دعوة  قبل  املعار�ض، 
التدخل  تو�شيع  على  الت�شويت  اىل 

الع�شكري الربيطاين اىل �شوريا.
من  بـــاأن  �شنقتنع  “عندما  وقـــال 
ال�شروري فعل ذلك، وعندما �شنتاأكد 
من تاأمني توافق، �شنذهب اىل جمل�ض 
ما  احلكومة  ان  وا�ــشــاف  العموم”. 
لفهم  اال�شتك�شاف”  طــور  “يف  ــت  زال
يراأ�شه  ــذي  ال العمال  حــزب  موقف 
منذ منت�شف ايلول/�شبتمرب جريميي 

كوربني املعار�ض للحرب.
التو�شل  �شرورة  عن  اي�شا  ودافــع 
و”حل  النار”  الطـــالق  “وقف  اىل 

�شيا�شي يف �شوريا”.

احلوثيون  املــتــمــردون  ا�شتعاد   – ب(  ف  )اأ  ـ  عــدن 
املا�شية  اال�شهر  يف  خ�شروها  اليمن،  جنوب  يف  مواقع 
ل�شالح القوات املوالية للرئي�ض عبد ربه من�شور هادي 
ال�شعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  مــن  املدعومة 

بح�شب ما افادت م�شادر ع�شكرية.
ياأتي ذلك يف حماولة من احلوثيني والقوات املوالية 
للرئي�ض ال�شابق علي عبداهلل �شالح، للتقدم نحو مدينة 
موقتا،  مقرا  بها  املعرتف  احلكومة  تتخذها  التي  عدن 
يف  هــادي  وقــوات  التحالف  يد  على  منها  طردهم  بعد 

متوز/يوليو.
احلوثيني  ان  اليمنية  الع�شكرية  امل�شادر  واو�شحت 
على  املطل  الياأ�ض  جبل  يف  “متركزت  �شالح  وقـــوات 
قاعدة العند اجلوية” يف حمافظة حلج املجاورة لعدن 
“ميثل خطرا حقيقيا  ال�شبت، م�شيفة ان هذا التمركز 
العربي”  والتحالف  لل�شرعية  املوالية  القوات  على 

املتواجدة يف القاعدة الع�شكرية.
متوز/ يف  ا�شتعادت  لهادي  املوالية  القوات  وكانت 

يوليو، بدعم من التحالف، مدينة عدن ال�شاحلية التي 
ا�شافة  �شالح،  وقوات  احلوثيني  بيد  منها  اجزاء  كانت 
واأبني  وال�شالع  اربعة حمافظات جنوبية هي حلج  اىل 

و�شبوة.
دمت  مدينة  على  ال�شيطرة  من  احلوثيون  متكن  كما 

“بعد  ثـــاين كـــربى مـــدن الــ�ــشــالــح 
وق�شف  ــارهــا  حــ�ــش مـــن  ــات  ــاع ــش �
)املوالية  ال�شعبية  املقاومة  مواقع 
الثقيلة”،  بــاال�ــشــلــحــة  لـــهـــادي( 
ا�شارت  التي  نف�شها  امل�شادر  بح�شب 
ادت  الطرفني  بني  املعارك  ان  اىل 
اىل مقتل ١٦ �شخ�شا، بينهم ت�شعة 

مقاتلني موالني لهادي.
ــوات  ــق ال ان  ــادر  ــش ــ� امل واكـــــدت 
تـــرك  عـــلـــى  “اجربت  املـــولـــيـــة 
منطقة  اىل  واالن�شحاب  مواقعها 
ع�شرة  دمت  عن  تبعد  التي  مري�ض 

كيلومرتات”.
ع�شكرية  م�شادر  قالت  ال�شاحلية،  ذباب  مدينة  ويف 
ان احلوثيني وقوات �شالح �شيطروا على مقر اللواء ١١7 

القريبة من باب املندب.
مطلع  ذباب  ا�شتعادت  لهادي  املوالية  القوات  وكانت 
ال�شهر املا�شي، ما منحها �شيطرة على م�شيق باب املندب 

الذي ي�شكل ممرا مائيا رئي�شيا.
الع�شكرية  املنطقة  يف  ع�شكري  مــ�ــشــوؤول  وقـــال 
من  ي�شعون  “احلوثيني وحلفاءهم  ان  الرابعة يف عدن 
عدن  اىل  للعودة  االخرية  الع�شكرية  التحركات  خالل 

العا�شمة ال�شرعية”.
ايلول/ يف  �شنعاء  على  �شيطروا  احلوثيون  وكــان 
�شبتمرب 2٠١4، وتابعوا التقدم نحو املناطق اجلنوبية، 
ما دفع هادي اىل االنتقال اىل عدن قبل ان يغادر اىل 
مدن  ثاين  نحو  التقدم  احلوثيني  موا�شلة  مع  الريا�ض 

البالد.
واعلن هادي عدن عا�شمة موقتة للبالد. وعاد وزراء 
احلوثيني  طــرد  بعد  ايلول/�شبتمرب،  يف  املدينة  اىل 
مع  م�شتقر  غري  امنيا  و�شعا  ت�شهد  املدينة  ان  اال  منها. 
جهادية،  جمموعات  بينها  م�شلحة  جماعات  انت�شار 

ا�شافة اىل او�شاع ان�شانية �شعبة.

 رجاء حمود االإرياين
ودعت اليمن بدموع باكية وقلوب دامية 

اهم  احد  االإريـــاين   علي  الكرمي  عبد  الدكتور 
ال�شيا�شيني العرب يف العقود. االأخرية

حكيمًا،  ح�شيفًا،  كان  باأنه  املعروف  الرجل  ذلك 
واأخالقه  بــالحــدودي،  ذكائه  نقيًا،  متزنًا،  مرنًا، 

ك�شماء اهلل �شافية
وبرحيله .فقدت اليمن احد مفكريها وحكمائها 
الوطنيني  قادتها  اهم  واحد  العمالقة.  ومثقفيها 
املفكر  اليوم  وحتي  املا�شية  العقود  طيلة  البارزين 

والرجل الوطني العمالق واملثقف الهامة ..
والتنويري العظيم. واحلكيم الزعيم اخلالد يف 

ذاكرة اليمن.. 
الــذي  واملــحــنــك  الــداهــيــة  الــعــربــي  وال�شيا�شي 
امل�شتوى  على  �شيا�شيا  واليبارى  ــداآ..  اب يجارى  ال 

العربي والعاملي.. 
واليخاف  احد  يهاب  ال  الــذي  الهمام  وال�شجاع 

يوماآ يف  واإبراز احلقيقة. ومل يرتدد  يف قول احلق 
من  ق�شية  اي  حول  ال�شديد  ال�شائب  الراي  اإبداء 

ق�شايا وطنه اليمني احلبيب..
ب�شكل  العربية  امته  ق�شايا  من  ق�شية  اي  يف  اآو 

عام.…
�شجل  الذي  الفريد  النادر  املثقف  االأ�شتاذ  وهو 
العظيمة  والتاريخية  الوطنية  املواقف  من  الكثري 

وال�شجاعة التي ال تن�شى ابداآ… 
ولقد خ�شر الوطن برحيله هامه وطنيه حقيقيه 
ال�شاحة  يف  الفرقاء  جميع  لها  �شهد  مزيفه  غري 

الوطنية.
موقفه  حقيقة  يبني  الريا�ض  موؤمتر  وح�شوره 
الوقت  ينف�ض  ويف  �شعود  اآل  عــدوان  مع  لي�ض  باأنه 

يرف�ض ما يجري داخل الوطن
نحتاج  كما  نحتاجه  نحن  وقــٍت  يف  فجاأًة،  رحل 

الغذاء والدواء. 
الوطن  يحتاج  كان  وقت  يف  املر�ض  منه  نال   لقد 

له  يــرتك  ومل  الكبرية  املحنه  هــذه  يف  كثريا  اليه 
املتهورين ومن تركوا وطنهم  مر�شه فر�شه لريو�ض 
�شوى  هم  اي  لهم  ولي�ض  والقتل  الدمار  بني  يعي�ض 
ال�شيا�شة  عن  تنحى  وااللقاب.لقد  املكا�شب  جني 
مرحله  دخلت  البالد  ان  االمــر  اول  اإدراكـــه  عند 

الالنظام والالدوله والالقانون...
حماوال  ال�شيا�شة  ليمار�ض  اخلــارج  من  عــاد   ثم 

اعاده النظام والدولة والقانون...
  وعند ادراكه ان وطنه يتعر�ض ملوؤامرة اقليميه 
خالل  من  م�شارها  عن  االهــداف  وخرجت  ودوليه 
وب�شمت  اخرى  مره  تنحى  والتدمري  القتل  م�شاهد 
ارتقت  حتى  املر�ض  فرا�ض  ايل  يــاأوي  جعله  مــوؤمل 
بارئها  ايل  الــ�ــشــادقــة  الــطــاهــرة  الطيبة  روحـــه 
النبيني  بني  اهلل  بــاإذن  ليكون  ال�شماء  يف  وخالقها 

وال�شديقني وال�شهداء وح�شن اولئك رفيقا...
وداعا ابها احلكيم القائد والتنويري الرائد..

ايل جنان اخللد ياحكيم اليمن.. 
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وداع�������������ا ع������م������الق ال���������ش����ي����ا�����ش����ة وه�������ام�������ة ال�����وط�����ن       

ر������ش�����د ال������واق������ع ال���������ذي ت���ع���ي�������ش���ه ����ش���ن���ع���اء ع���ا����ش���م���ة

ي���������ش����ت����م����ر؟ م�������ت�������ى  اإىل  ب�������ال�������ط�������ال�������ب�������ات,  الأ������������ش�����������ات�����������ذة  حت��������ر���������ص 

حلفائها”  ع��ن  “تتخلى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ال��ربي��ط��اين:  اجل��ي�����ص  ارك����ان  رئ��ي�����ص 
ال�شالمية” “الدولة  تنظيم  ل��ق��ت��ال  ���ش��وري��ا  يف  ع�شكريا  تدخلها  ب��ع��دم 

ال���ي���م���ن  ج�����ن�����وب  يف  م������واق������ع  ي���������ش����ت����ع����ي����دون  احل�����وث�����ي�����ون 
ع���دن ل����ش���ت���ع���ادة  حم����اول����ة  يف  امل���ا����ش���ي���ة  ال����ش���ه���ر  يف  خ�������ش���روه���ا 

�شيناء يف  الرو�شية  الطائرة  حتطم  ح��ادث  على  اي��ام  ثمانية  بعد  ال�شيخ  �شرم  من  ال�شياح  لج��الء  جويا  ج�شرا  تقيمان  وبريطانيا  رو�شيا 

امل�������ش���ل���م���ني...  ب������الد  يف  احل���������روب 
ح��ك��ام اأق���ن���ان وغ����رب خم����ادع ك����ذاب!!

الربيطانية  االأ�شلحة  مبيعات  وف�شيحة  »اليمن  عنوان  حتت 
يف  اجلارية  التطورات  عن  مو�شوعا  الغارديان  ن�شرت  لل�شعودية«، 
اليمن تقول فيه اإّن من حق العرب اأن ي�شلطوا االأ�شواء على الر�شا 
وال�شمت الغربي حول ما يجري يف اليمن لكن احلقيقة ال تقت�شر 
على ال�شكوت بل تتعداه اإىل اأمور اأخرى اأ�شد. وتو�شح اجلريدة اأنه 
بينما تقوم بريطانيا بتقدمي املعونات الطبية والغذائية باإحدى 
يديها لليمنيني تقوم ببيع االأ�شلحة واملعدات الع�شكرية والتقنية 

للتحالف الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية لق�شف اليمن.
احلكومة  اأن  بــالــ�ــشــرورة  املــعــلــوم  مــن  اإن  اجلــريــدة  وت�شيف 
الربيطانية تدرك جيدا اأن ذلك �شي�شهم يف تاأجيج ال�شراع ويزيد 
منذ  اأنه  اإىل  اجلريدة  وت�شري  حرب.  جرائم  وقوع  احتماالت  من 
ا�شتعال ال�شراع يف اليمن يف مار�ض /اآذار املا�شي اأ�شدرت احلكومة 
الربيطانية ٣7 ترخي�شا لت�شدير ال�شحنات الع�شكرية واالأ�شلحة 
لل�شعودية ورف�شت االف�شاح للربملان عن حمتويات هذه ال�شحنات. 

بي بي �شي العربية.
اأن  للعني  ميكن  ال  حقيقتني  على  ال�شوء  ت�شلط  الف�شيحة  هذه 

تخطئهما اإن اأرادت قراءة امل�شهد على حقيقته.
والكذب  الغربي،  النفاق  الف�شيحة عن  فمن جانب تك�شف هذه 
والدجل االإعالمي الذي ميار�شه الغرب يف العلن فيما يناق�شه يف 
ال  متناق�شني  بوجهني  الغرب  كون  حقيقة  عن  تك�شف  فهي  ال�شر، 
ب�شعاراته وعباراته  العامل  اآذان  يقرع  الذي  الوقت  يلتقيان، ففي 
حقوق  وعلى  الب�شرية  الــروح  على  حر�شه  من  الطنانة  الرنانة 
وامل�شطهدين،  امل�شت�شعفني  جانب  اإىل  ووقوفه  وحرياته،  االإن�شان 
ال�شراعات،  يذكي  الــذي  فهو  متاما،  العك�ض  على  اأفعاله  اأّن  اإال 
ويغذي الفنت، وي�شعل احلروب ويرعاها، كل ذلك لتحقيق م�شاحله 
وا�شتنزاف  امل�شلمني،  بــالد  على  ال�شيطرة  يف  اجل�شعة،  املــاديــة 
ثرواتها واإبقائها منبعا ومرتعا له، ويف �شبيل ذلك فلتزهق االأرواح 
ْق الدماء ولتدمر البالد، فال باأ�ض لدى قادة الغرب يف ذلك!!  وْلرُتَ
وقادة الغرب يف دجلهم وكذبهم اإمنا يكذبون على امل�شلمني والعامل 
بالدرجة االأوىل، وعلى �شعوبهم بالدرجة الثانية، حيث يوهمون 
قيم  اأ�شحاب  واأّنــهــم  م�شاحلهم  على  حري�شون  باأّنهم  �شعوبهم 
يدركوا  ال  حتى  احلقائق  من  كثريا  عنهم  يخفون  ولذلك  ومبادئ، 

حقيقتهم فينف�شوا عنهم وعن ح�شارتهم البالية.
واحلقيقة الثانية التي تك�شف عنها هذه االأحداث هي اأن حكام 
الغرب، ال دفاعا عن  بالوكالة عن  اإمنا يخو�شون حروبا  امل�شلمني 
اأحجار  دور  اإمنا مياثل  واأّن دورهم يف احلروب  و�شعوبهم،  بالدهم 
ال�شطرجن التي يحركها الالعب دون اأن يكون لها من اأمرها �شيء. 
بالد  اأو  وامل�شلمني  االإ�ــشــالم  تخدم  اإمنــا  ــروب  احل تلك  كانت  فلو 
وجهها،  يف  ويقف  لها  يت�شدى  من  اأول  هو  الغرب  لوجدنا  امل�شلمني 
مثلما يقف منذ �شتني عاما اأمام اأية حرب قد تقوم �شد كيان يهود، 
اإمنا  االإ�شالمي  العامل  يف  الدائرة  للحروب  ودعمه  الغرب  فوقوف 
االأوىل،  بالدرجة  اال�شتعمارية  اأغرا�شه  تخدم  اأنها  على  يدل 
فاحلرب يف اليمن وكذا االأمر يف ليبيا اإمنا يريد الغرب اأن ي�شمن 
فيما  يتقا�شموا  واأن  املخل�شني،  اإىل  االأمور  توؤول  ال  اأن  خاللها  من 
بينهم احل�ش�ض يف تلك البلدين، وكذا االأمر يف �شوريا حيث يدعم 
االأمور  توؤول  اأن  دون  للحيلولة  املجرم  ب�شار  نظام  وال�شرق  الغرب 
على  اإ�شالمية  خالفة  اإعالنها  اإىل  يتوقون  الذين  املخل�شني  اإىل 
ال�شي�شي  اأمريكا  تدعم  حيث  م�شر  يف  االأمــر  وكذا  النبوة،  منهاج 

العميل ل�شمان بقاء هيمنتها على البالد.
وعليه، فقد بات حريا بكل من األقى ال�شمع وهو �شهيد اأن يدرك 
حقيقة حكام امل�شلمني االأقنان، واأن يعي اأّنهم اأعداء لالأمة واأجراء 
ولو  اإعانتهم  واأن  وامل�شلمني،  لالإ�شالم  اللدود  اخل�شم  الغرب  عند 

ب�شطر كلمة هو جرمية واإثم عظيم.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم ٣٠% على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�شال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

اململوكي املعلم  ي��ح��ّول  االإه��م��ال   ل��ب��ن��ان.. 
م���اأ����س���اة اإىل  “خانقاه”  ال���ع���ث���م���اين 

م�شرًحا  ي�شّكل  فريد،  اثري  معلم  “خانقاه” 
عمرانية  هند�شة  من  فيه  ملا  هاًما،  تراثًيا 
االأيادي  الأ�شحاب  اإن�شانًيا  ومق�شًدا  مميزة، 

البي�شاء.
مت بناء “خانقاه” اأيام املماليك الإيواء االأرامل 
يف مدينة طرابل�ض �شمايل لبنان، قبل ان يرمم 
-1516( العثماين  العهد  يف  تاأهيله،  ويعاد 

.)1918
اأ�شواق طرابل�ض القدمية املت�شلة بقلعة املدينة  “خانقاه”  داخل  لكن اليوم، ما ان تدخل 

حتى ترى واقًعا مريًرا، وماأ�شاة اإن�شانية بالغة الق�شوة.
فاملبنى االأثري “اخلان”، حولته �شنوات االإهمال اإىل دار “منكوبة” تقطنها يف الوقت الراهن 
12 عائلة يف ظل ظروف �شعبة ومزرية، الأرامل يع�شن مع اأوالدهن، ظروًفا حياتية �شعبة 

وموؤملة، وكاأنها تبدو يف عامل ال ي�شبه عاملنا، وال يت�شوره عقل، بح�شب مرا�شل االأنا�شول.
املياه  العالية، وت�شربت  عائالت تفرت�ض غرًفا مت�شدعة، ت�شققت جدرانها جراء الرطوبة 

من جدرانها وحّل العفن فيها.
عائالت ياأكلها الفقر وت�شتعمل جميعها حّماًما واحًدا م�شرتًكا، تفوح منه الروائح الكريهة، و 

تعاين مع اأطفالها من اأمرا�ض الربو وال�شكري وال�شرطان.
اأو  “االنا�شول” بتح�شني ظروف معي�شهم،  امل�شوؤولني يف لبنان عرب  “خانقاه” ، طالنب  ن�شاء 

اأقله ترميم “اخلان” وتقدمي امل�شاعدات الطبية والغذائية لهن.
اإر�شال وفد اىل املبنى الذي رمم اثناء احلكم العثماين،  كما متنني على امل�شوؤولني االأتراك 

لالطالع ميدانًيا على حالته املزرية.
ويف ظل جتاهل امل�شوؤولني املعنيني لهذا الواقع املرير، تقت�شر امل�شاعدات لهوؤالء على بع�ض 

املبادرات الفردية واجلمعيات املحلية التي تقدم الي�شري مما حتتاجه هذه العائالت.
ل  تدمري  خالد  طرابل�ض  بلدية  يف  والرتاث  االثار  جلنة  رئي�ض  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 
“االنا�شول” ان “كلمة خانقاه م�شتقة من كلمتي اخلان وتعني “فندق” و”قاه” وتعني املراأة 
االأرملة او املطلقة، وهذا املعلم االثري الوحيد يف لبنان واملنطقة ممن هذا النوع واأ�شبح االآن 

بحالة مزرية جدا”.

تقرير/ اإقت�شادي :عبد الغني اليو�شفي 
مـــــقــدمــــــة:- 

النابظ  القلب  اليمن مبثابة  تتو�شط  التي  املحافظة  اإب/ 
وال�شالم  املحبة  حمافظة  النازحون  عليها  واأطلق  للحياة 
بعداأن ق�شدها النازحون من كل حمافظة اليمن و اأ�شبحت 

خميمااأمنا دون متيز او ا�شتثناء ملن ت�شرريف احلرب  .
الــــتــقـــــــرير :-

ي�شري  اإب    مبحافظة  العمالت   �شوق  من  الدوالر  اإختفاء 
االإقت�شاد  تلتهم  اإقت�شادية كبريه  اأنباء قدوم كارثة  اىل 
اليمني  الذي �شوف ينعك�ض ب�شكل مبا�شرعلى وفاة املالين 

من �شكان اليمن ..! 
وتعد هذه اخلطوة الثانية من احلرب العربية االأرهابية 
�شد �شعب اليمن..! بعد اأن عجزى اأفراد قله من األ �شعود  
اال�شت�شالم   على  واإجبارهم  بال�شالح  اليمنني  كل  قتل 
اجلوى  واحل�شار  ال�شالح  بقوة  الوهابي   بالفكر  والقبول 

والربي والبحري .
تعودجمددا مبحاولة يائ�شة لقتل ماتبقى من �شعب اليمن 
العامة  واخلدمات  واملاء  والدواء  والغذاء  العي�ض  بلقمة 

االخراء...!
اجلميع يدرك اأن 75%من موازنه اليمن مرتبات املو�شفني 
2٠١١م   عام  بداية  من  الدولة  ايرادات  �شحة  وتراجعة 
عام  ملدة  اليرادات  ،وتنعدم  االإرهابي   الربيع  ثوره  بعد 
مع  اليمن  ،وحرب  االرهاب  �شد  الداخلية  احلرب   ب�شبب 
م�شادر  التي دمرت كل  املعتدية  االرهابية  الدول  حتالف 
باليمن  العامة  واخلدمات  االقت�شاد  و�شائل  العي�ض 
والقنابل  وال�شواريخ  املحرمة  واالأ�شلحة  بالطريان 
املخ�شبة. والفنابل  والفراغية  والف�شفورية  العنقودية 

عمال ب�شيا�شة )االر�ض املحروقة واملنتهية(  ...
البنك  من  ال�شعبة  العمالت  اختفاء  عن  اأنباء  اأ�شيع 
التي  ال�شعبة  العمالت  من  الإحتياطي  و�شحب  املركزي  
ارتفاع  عنها  ينتج  اقت�شادية  بخانقة  اليمن  ت�شيب  �شوف 
اأ�شعار املواد اال�شا�شية  واخلدمية التي نفذت من اال�شواق 

بفعل احل�شار املفرو�ض على ابناء اليمن .
ا�شبح من امل�شتحيل ان ت�شل العمالت ال�شعبة املحولة اىل 
ا�شحابها  وارتفعت اأ�شعار الدوالر والريال ال�شعودي مقابل 
املركزي  البنك  يف  الدوالر  �شعر  وا�شبح  اليمني   الريال 
ب2١5ريال ويف ال�شوق ال�شوداء ِل 27٠ريال وارتفاع �شعر 

الريال ال�شعودي  ايل 7٠ريال مقابل الريال اليمني ..
اجلديد ذكره اأن عديد من ال�شرائك اأوقفة البيع بالريال 
ال�شعودي  والريال  بالدوالر  مبيعتها  يف  واعتمدة  اليمني 
حمالت  يف  الدوالر  اختفاء  اىل  ا�شافة   ... ال�شلع  مقابل 
ال�شرافة واإغالق العديد من املحالت مبحافظة اإب.ومثلها 

املحافظات االخرى.
البنك  اتخذها  اجرات  ثمت  عن  امل�شارف  ا�شحاب  ويفيد 
تداولة  وعدم  الدوالر  يف  االحتفا�ض  يف  اليمني  املركزي 
يف ال�شوق حفا�شا علية من التهريب و مت توقيف التداول 
منذر  الواحر  للدوالر  ريال    2١5 ب  مبقابلة  والعمل  فيه 

اكرث من �شتتة اأيام  
وم�شادر اكدة ان الدوالر يف ال�شوق ال�شراء ب 2٦٣ بفارق 
املركزي  البنك  ل�شالح  ريال  اخلم�شني  مايقارب  �شعر 

بايقارب خم�شة الف ريال بعد ال ماأئة الدوالر  هذا مامت 
معي �شهر اليوم ال�شبت ...

 تلك االأزمة �شوف تتفاقم ..! اذا جنحت اأ�شرة االحتالل  
اإىل  توؤدي  �شوف  ال�شعبة   والعمالت  الدوالرات  �شحب  من 
من  بالتدريج  وخروجها  الورقية  للعمالت  كامل  اإنهيار 

التداول وظهور عملة اأو عمالت ت�شطريية جديدة...؟! .
قد  اليمن   عملة  على  ال�شامنة  اخللييج  دول  ان  ويبدو   
قامة يف �شحب ال�شمان،  واأنباء تفيد اأن احلكومة اليمنية 
اإحتياطيات  لالإ�شتحواذ على جميع  ودول خليجية ت�شعي 
يف  الدوله  خزنتها  التي  الذهب  من  املركزية  البنوك 
املحلية   العملة  تدهور  لتثبيت  ك�شمان   وجنيف  اأمريكا 
مقابل العمالت االأجنبية الدوالر االأمريكي مقابل العملة 

اليمنية املوحدة.
بتحديد  املتحدة  الواليات  متهد  االإجراءات  تلك  خربا 
للدوالر مقابل بيع كميات كبريه من  املرتفع  ال�شرف  �شعر 
لرثوات النفطية والغازية تكرميا لدورها يف املوؤيد وحتت 

النفط مقابل الغذاء واالإعمار .
اأن دول التحالف وحلفائها تعمل على وقف التعامل   اىل 
املحافظات  يف  عملتها  وا�شتبدلت  اليمني   الريال  يف 
اىل  ،اظافة  .....جديده  عمالت  ل�شخ  متهيدا  املحتلة 
وغريها  اأمريكية   دوالرات  من  ال�شعبة  العمالت  �شحب 
الإخراجها خارج اليمن  وا�شتبدالها بعمالت متداوله يف يد 
املقاومة   ويطفي على ال�شوق اليمنية الريال ال�شعودي يف 
�شوف  الذي  وتعز  والبي�شاء  وماأرب   اجلنوبية  املحافظات 
ي�شيب �شعر الريال اليمني  باإنهياراأمام الدوالر االأمريكي 
والريال ال�شعودي  والعمالت االأخراء وعندها �شوف تكون 
االحتياط  �شحب  ب�شبب  لنهايتها  و�شلت  قد  اٌلــموؤامــــرة 
من العمالت ال�شعبة من البنك املركزي اإذا �شدقة و�شائل 

اعالم جماعة الريا�ض
لعوده  ال�شماح  اليمن وعدم  املفرط علي  ، ونتجة احل�شار 
منع  منها  اليمني  املركزي  للبنك  والغاز   البرتول  مبيعات 
بار�شال  واملقاومة  اال�شالح  على  املح�شوب  مارب  حمافظ 
توليع  ومنع  املركزي.  للبنك  والغاز  البرتول  عائدات 

للبنك  عائداتها  الت�شل  حتى  الكهرباء 
بح�شرموت  للقاعدة  وال�شماح   ، املركزي 
واال�شتحواذ  النفط   بيع  يف  وماأرب  وعدن 
تزيد  �شوف  ل�شاحلها  املبيعات  عائدات  على 
تنفيذ  تتزايد  و  االرهاب  رقعة  انت�شار  من 

عمليات ارهابية جديده
يف حق االأبرياء  ،

تدمري  وبعد  االإقت�شادي  ال�شعيد  نف�ض  على 
اأتخذت  واالقت�شادية  االإرادية  املوا�ش�شات 
دول التحالف  من اليمن �شوق ملنتجات الدول 
والعالج  الرتكية  ال�شلحة  بيع  يف  املعتدية  
والقمح  امل�شري  والدقيق  وامل�شري  الرتكي 
االأوربي امللوث والبرتول ال�شعودي والعالجات 
ال�شعودية املهربة ا�شافة اىل  ا�شترياد وبيع 
اليمنني   االأزمات  جتار  من  االناره  و�شائل 
ال�شرائية  األقوه  ت�شعف  �شوف  وكالهما 
املحلي  واالقت�شادي  التجاري  امليزان  وتدمر 

. و�شتفرز اأزمات اإقت�شادية م�شتقبلية  طاحنة  . 
ي�شبب  �شوف  الظامل  واحل�شار  االأزمة  تلك  فاإن  وعلية   
غذائية  كارثة  يخلف  �شوف  الذي  كبري  ي  اإقت�شاد  اإنهيار 
االطفال  من  اليمنني  مالين  موت  اىل  �شتوادي  اإن�شانية  
والن�شاء  كمااأوردته بيانات املن�شمات الدولية العاملة يف 

اليمن ..
}]............................... [{

وا�شتبدالها  الورقيةاملوجوده   االأ�شكال  كافة  اإلغاء  اإن 
داخل  �شعودي  وريال  الدوالر  وا�شتبدال  جديده   بعملة 
اليمن �شوف ي�شمح للبنوك واحلكومة باإحكام اخلناق حول 

رقبة املواطنني .
ال�شهيونية  املالية  للموؤ�ش�شات  ي�شمح  �شوف  ذالك  اأن  كما 
مثل �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل باإحكام اخلناق 

حول رقابتي الدولة واليمني.
الـــخـــاتــمــة :-

اأن االأزمة االإقت�شادية القادمة  ورجحت م�شادر �شيا�شية 
املوؤيدة  الأحزاب  وكل  اليمني   ال�شعب  ت�شمل  �شوف 
واملعار�شة واملحافظات ال�شمالية �شوف حت�شل على احل�ض 
�شمل  الذي  الطريان  بق�شف  ....ت�شاويا  والكثري  الوافر 

اجلميع يف ال�شبعة االأ�شهر املا�شية من عمر احلرب ...
تقودها  والتي  الثالثة   العلمية  احلرب  ان  اجلميع  ليعلم 
واأجنبية   عربية  ودول  �شعود  األ  من  متطرفة  عنا�شر 
ع�شر  اخلم�شة  الدول  ومباركة  الدويل  املجتمع  بر�شاء 
املدن�ض   املال  من  خفنة  مقابل  املتحدة  واالأمم  الدائمة 
التنظيمات  وانت�شار  الثار  وعمليات  احلقد  من  �شيزيد 
العاملي  االجتماعي  وال�شالم  االمن  تهدد  التي  االرهابية 
ن�شب  ورفع  اال�شا�شية  املواد  ا�شعار  تكلفة  رفع  من  ويزيد 
اأثره  ينعك�ض  الذي  والطائرات.  ال�شفن  على  التامني 

ال�شلبي على املجتمع املحلى والدويل  .. 
اليمن االمر الذي �شيفاقم  اإن احلرب على  اجلميع يدرك 
حدة ال�شراع الداخلي و يدفع باليمنني  للتوحد والتوجه  
على  جوعا  املوت  من  بدل  ال�شعودية  ارا�شي  يف  للموت 
احداأمراء  �شرع  اأن  بعد  حدة  االمر  ،يزداد  الفرا�ض 

ال�شعودية باطراف موؤيده يف �شرقة وبيع ٣٣قطع اأثرية 
اال�شبوع  بريطانيامطلع  يف  ماأرب   حمافظة  من  مينية 
وتاريخ  حظارة  ح�شاب  على  الدوالرات  مبالين  املاظي 

وحياة وعي�ض اليمنني ! 
اأن  التاريخ  ويك�شف  النقاب  ويزيح  االأقنعة  ت�شقط  وهنا 
ماي�شمي نف�شة خادم احلرمني  قد اأتخذ من قبلة امل�شلمني  
ال�شعوب  ويدمر  امل�شلمني  ليقتل  و�شيلة  امل�شلمني  ومال 
..؟   �شرعي  حق  بدون   وامل�شتاأمنني  االطفال  وي�شرد 
ال�شمحاء  اال�شالمية  وال�شريعة  القران  لن�شو�ض  خمالف 

...
ويحرق  ويدمر  اليمنني  من  االألف  يقتل  اأن  اأ�شتطاع  وقد 
العاملية  احلرب  ماخلفته  با�شعاف  والياب�ض  االأخ�شر  

الثالث.......!! ح�شب ت�شريحات و�شائل اإعالمهم .  
اإبالغ  واالحزاب  واملنظمات  اليمنني  كل  يجعل  اأمرا 
ان  املرتزقة  لالأمم  والتابعة  املعنية  الدولية  املنظمات 
بكل  الواردة  الب�شعه  اجلرائم  حيال  م�شئوليتها  تتحمل 
كيان  من  لهم  ماتبقى  .وانقاذ  الدويل  القانون  ن�شو�ض 
ال�شلطات  اأرقة  يف  ال�شمنية  الت�شريحات  من  للتخل�ض 
القوانني  كل  تنكح  ال�شعودية  اأن  وحتالفها  ال�شعودية 

واملنظمات والرعات عرفا و�شرعا باموالها....

 كماوردا على ل�شان م�شادر مينية يف الريا�ض .
 احلكم :-يف االخري االطراف ال�شيا�شية املتنازعة

اأجرمت بحق ال�شعب بق�شد او بغري ق�شد 
االإح�شائية االولية :

اأبنااليمن من �سباتهم اإختفاء الدوالر من �سوق العمالت  مبحافظة اإب وانهيار و�سيك لالإقت�ساد اليمني !؟!اذا مل يفيٌق 

للحدود عابر  االأر���ض  يف  ف�ساد  اليهود...   كيان 
بوؤر  »يف  جتد  اليهودي  الكيان  دولة  اأن  فيه  جاء  �شحفيا  تقريرا   )2015/8/31 )يف  نت  اجلزيرة  ن�شرت 
الذي  الدويل  بالقانون  عابئة  غري  �شالحها  لبيع  �شانحة  فر�شة  العامل  حول  امل�شلحة  وال�شراعات  التوتر 
اأممي  ال�شودان موؤخرا وك�شف تقرير  املتاجرة بال�شالح يف مناطق نزاع مثل الذي دار بدولة جنوب  يحظر 
اأن تتحدث  اأن حكومة جوبا »ال ميكن  عن ح�شور ال�شالح االإ�شرائيلي فيه«. وذكرت نقال عن حملل جنوبي 
ب�شكل علني حول هذا امللف الأنه �شيفتح الباب اأمام اأ�شئلة كثرية تتعلق بحجم املبالغ التي دفعت ل�شراء هذه 
االأ�شلحة«. اإن هذا التقرير وما �شابهه يربز بجالء اأن جرائم الكيان اليهودي ال تقت�شر على اأهل فل�شطني، 
بل هي عابرة لل�شعوب والقارات، ت�شتعل بعقيدة اليهود الباطلة التي ا�شتباحت حرمات واأموال النا�ض من 
ِ اْلَكِذَب  نَي �َشِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى اهللَّ يِّ غري اليهود، واعتربتهم من االأميني: َذِلَك ِباأَنَُّهْم َقاُلوا َلْي�َض َعَلْيَنا يِف ااْلأُمِّ

َوُهْم َيْعَلُموَن .
واإن هذا اخلرب يجدد التاأكيد على اأهمية النداء ال�شيا�شي الذي اأطلقه حزب التحرير يف ال�شودان يف اأيار/
امل�شلمون:  »اأيها  عنوان  حتت  وذلك  ال�شودان،  جنوب  يف  اليهودي  التغلغل  من  حمذرا   2010 العام  من  مايو 
اليهود  الكافر ودولة  اأمريكا والغرب  ال�شودان«. وبنّي فيه موؤامرة  امنعوا قيام كيان يهود جديد يف جنوب 
»لتمزيق ال�شودان واإقامة دويلة يهود جديدة يف جنوب ال�شودان لتكون وكرا للتاآمر على ال�شودان وم�شر بل 

وكل املحيط العربي واالإ�شالمي«.
ال�شودان  تاريخ  يف  جرمية  اأخطر  بل   - ال�شودان  حكام  ارتكبها  التي  الكربى  ال�شيا�شية  اجلرمية  يربز  وهو 
احلديث - عندما قرروا قبول ف�شل جنوب ال�شودان وفتحه لليهود لي�شولوا ويجولوا فيه، وهم يف�شدون يف 
االأر�ض. اإن كيان اليهود هو �شّر على االأمة االإ�شالمية زرعته بريطانيا للتخل�ض من �شرور اليهود وف�شادهم يف 
اأوروبا، وليكون خنجرا يف �شدر االأمة االإ�شالمية وعائقا اأمام وحدتها وحتررها من الهيمنة الغربية، وها هي 
دولة اليهود تتقن هذا الدور وت�شري فيه برباعة، فتعيث يف االأر�ض الف�شاد، وتقوم بالدور الو�شخ يف تخريب 

ال�شودان وتدمريه، بعد م�شاركتها يف موؤامرة تفتيته.
ولذلك فاإن ح�شر املواجهة مع اليهود حتت عنوان »ال�شراع الفل�شطيني - االإ�شرائيلي« - كما تّدعي منظمة 
�ض بعدها من »ف�شائل املقاومة« - هو ت�شليل وتقزمي لل�شراع احلقيقي العابر  التحرير الفل�شطينية ومن ُروِّ
اأَ�َشَدّ  "َلَتِجَدَنّ  القراآن يف قول اهلل تعاىل:  للحدود واملتحدي لالأمة االإ�شالمية، وهو �شراع عقدي اخت�شره 

�ْشَرُكوا". ا�ِض َعَداَوًة ِلَلِّذيَن اآَمُنوا اْلَيُهوَد َواَلِّذيَن اأَ الَنّ
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