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ت������وزع جم��ان��ا
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اقراأ يف هذا العدد

 »اإن��������������ذار ك�������اذب«
 ُي����دخ����ل ����س���ك���ان ت��ل
اأب���ي���ب حت���ت الأر������ض

“يف�سد” ن��ي��وي��ورك   اع��ت��داء 
اح����ت����ف����الت ال���ه���ال���وي���ن

 مطالب ابن �سلمان عزل احلدود وت�سليم القوة ال�ساروخية
لليمن وتفكيك الربنامج ال�ساروخي الآخذ  بالتطور

مينّي غريب«  »اأبو  اإن�ساء  اجلديد:  الإم��ارات  م�سروع 

التحالف يكثف من طلعاته اجلوية
املع�سكرات وتق�سف  م�ستمرة   واملقاومة 
البال�ستية ب��ال�����س��واري��خ  ال�����س��ع��ودي��ة 

 ت�����رام�����ب
 ي���رغ���ب يف
 اإع����������دام
هجوم  منفذ 
ن��ي��وي��ورك!
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خمت�سر مفيد

نذر  دخان  بو�ضوح  يظهر  احلرمني  بالد  يف 
اأنه  بانيه  ظن  ُملٍك  اأركان  وت�ضدع  �ضقاق 
العوا�ضف،   على  ع�ضية  اأ�ض�س  على  �ضيده 
وفق  ال�ضلب،  اأبناء  دون  ُيوِرثه  بحفيد  فاإذا 
“حماكم التفتي�س”  �ضرعة هيئة كبار ق�ضاة 
من  خطورتها،  كانت  مهما  نزوة  لكل  املبيحة 
الدواهي اأن يتم التنكر يف وم�ضة عني ملا ُربيت 
اأن تالم�س  عليه ع�ضرات الأجيال من حرمة 
اأيدي النواعم مطايا قوم عي�ضى حتت ذريعة 
“�ضون” �ضرفهن وعفنت وغرية على حرمتهن، 
�ضنني عددا وهم ي�ضدحون باأن هذا مما ُنزل 
و�ضالمه عليه،  �ضلوات اهلل  على حممد عليه 
اأن يحدث يف  اأراد حممد بن �ضلمان  وفجاأة ملا 
وقالوا  املنابر  على  تعاوروا  ثلمة  “دينهم” 
يغ�ضب  مما  هي  لهن  املانعة  الفتاوى  هذه 

اخلالق؟؟!.
رئي�س �لتحرير
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»ت������رام������ب« ي����ت����ح����دى  ال����ك����وجن����ر�����ض  يف  ق������ان������ون  م�����������س�����روع 

ب���ك���ول���ورادو م������ارت«  »وول  م��ت��ج��ر  يف  ن����ار  ب����اإط����اق  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى 

ال�����ى ال��ت��ح��ال��ف  امل���ت���ح���دة:  ل����اأمم  ال���ع���ام   الأم�����ن 
باليمن الأط���ف���ال  حل��م��اي��ة  ج��وه��ري��ة  ت���داب���ر   ات���خ���اذ 

غربة نيوز :
ال�ضيوخ  جمل�س  فى  دميقراطيون،  تقدم 
اأم�س  قانون،  مب�ضروع  الأمريكى، 
الرئي�س  مينع  اإنه  يقولون  الثالثاء، 
بتوجيه  يبادر  اأن  من  ترامب،  دونالد 
�ضربة نووية اأوىل لكوريا ال�ضمالية، مما 
من  اأيام  قبل  الق�ضية  على  ال�ضوء  يلقى 

اأوىل زيارات »ترامب«، الرئا�ضية لآ�ضيا.
اأو  ترامب،  منع  الإجراء،  هذا  �ضاأن  ومن 
هجوم  �ضن  من  اآخر،  اأمريكى  رئي�س  اأى 
املال  اإنفاق  اأو  ال�ضمالية،  كوريا  على 
موافقة  دون  ع�ضكرية  �ضربة  على 
ال�ضمالية  الكوجنر�س، ما مل تبداأ كوريا 
فيما  املتحدة،  الوليات  مبهاجمة 
وا�ضنطن،  بني  التوترات  ت�ضاعدت 
التجارب  من  �ضل�ضلة  بعد  ياجن،  وبيوجن 
اأجرتها  التى  وال�ضاروخية  النووية 
بني  الكالمية  واحلرب  ال�ضمالية  كوريا 
كيم  ال�ضمالية،  كوريا  وزعيم  ترامب، 

جوجن اأون.
املركزية  املخابرات  وكالة  وقالت 
كوريا  اإن  )�ضى.اآى.اإيه(،  الأمريكية، 
اأ�ضهر  ال�ضمالية، قد تتمكن خالل ب�ضعة 
توجيه  على  القدرة  تطوير  من  فقط 
نووى  ب�ضالح  املتحدة  للوليات  �ضربة 

لن  باأنه  ترامب،  تعهد  افرتا�س  وهو 
يتحقق.

كري�س  الدميقراطى،  ال�ضيناتور  وقال 
مريفى، الراعى الرئي�ضى مل�ضروع القانون 
عرب  موؤمتر  فى  لل�ضحفيني،  املقرتح، 
يتحرى  األ  من  بالقلق  »اأ�ضعر  الهاتف، 

واأبدى  الرئي�س«،  حما�س  امل�ضت�ضارون 
من  قلقهم  كذلك،  اجلمهوريني،  بع�س 
يدعم  مل  لكن  ترامب،  خطابة  اأ�ضلوب 
 7 يوؤيده  الذى  القانون  م�ضروع  منهم  اأى 
دميقراطيني، وال�ضيناتور امل�ضتقل، برينى 

�ضاندرز.
الأغلبية  على  اجلمهوريون،  وي�ضيطر 
ولي�س  والنواب،  ال�ضيوخ،  جمل�ضى  فى 
هناك ما ي�ضري اإىل اأن زعماء الكوجنر�س 
�ضي�ضمحون بالت�ضويت على هذا الت�ضريع، 
م�ضابهة  قوانني  م�ضروعات  حتقق  ومل 
اأى  العام  هذا  �ضابق  وقت  فى  طرحت 
اإنهم  يقولون  امل�ضروع  موؤيدى  لكن  تقدم، 
قد يحاولون متريره فى وقت لحق هذا 
يتعني  لت�ضريع  كتعديل  بطرحه  العام 
املوافقة عليه مثل م�ضروع قانون الإنفاق

وكالت
اليوم  اآخرون،  واأ�ضيب  اأ�ضخا�س   3 قتل 
نار داخل متجر »وول  باإطالق  اخلمي�س، 
مارت« يف اإحدى �ضواحي مدينة دنفر يف 

ولية كولورادو الأمريكية.
اأي  ثورنتون  منطقة  �ضرطة  تقدم  ومل 
قال  فيما  اجلاين،  م�ضري  عن  معلومات 
ال�ضرطي فيكتور اأفيال: »عدد من النا�س 
على  التعرف  نحاول  زلنا  وما  �ضقطوا، 

حالتهم«.
ال�ضرطة  ا�ضتدعاء  مت  اأنه  اأفيال  واأ�ضاف 
ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  حوايل  املتجر  اإىل 
وحني  املحلي،  بالتوقيت  م�ضاء  والن�ضف 
قد  النار  اإطالق  كان  املوقع  اإىل  و�ضلت 
توقف، م�ضريا اإىل اأن املوقف ل يزال غري 
وا�ضح، بعد مرور �ضاعة من احلادثة، ول 

طبيعة احلادث، ول م�ضتوى التهديد.
الأول  الإعالن  من  �ضاعة  حوايل  وبعد 
تغريدة  يف  ال�ضرطة  قالت  احلادث،  عن 

على موقع التوا�ضل الجتماعي »تويرت«، 
اإن اإطالق الر�ضا�س توقف باملتجر، الذي 

اأحاطته ال�ضرطة وفرق الإطفاء.
األف   120 حوايل  ثورنتون  ويقطن 
كيلومرتا   16 بعد  على  وتقع  ن�ضمة، 

تقريبا �ضمال �ضرقي دنفر.
التابعة  املحلية  نيوز«   9« ن�ضرة  ونقلت 
ل�ضبكة »اإن.بي.�ضي«، عن �ضيدة كان ابنها 
�ضمع  باأنه  اأبلغها  اإنه  قولها  املتجر،  يف 

حوايل 30 طلقة.

»تويرت«  على  م�ضور  ت�ضجيل  واأظهر 
جممع  يف  يقع  الذي  مارت«،  »وول  متجر 
بيع،  ومنافذ  متاجر  �ضال�ضل  ي�ضم  كبري 
ال�ضرطة  خاليا من اجلميع، عدا �ضباط 

امل�ضلحني.
يف  مانهاتن  حي  �ضهد  �ضابق،  وقت  ويف 
 8 �ضحيتها  راح  ده�س  عملية  نيويورك، 
مت  وقد  اآخرون.   15 واأ�ضيب  اأ�ضخا�س 
ت�ضنيفها  مت  التي  العملية  منفذ  اعتقال 
رجال  بر�ضا�س  اإ�ضابته  بعد  اإرهابية 

ال�ضرطة، وهو �ضيف اهلل �ضايبوف.
املا�ضي،  اأكتوبر   31 يف  �ضايبوف  واأقدم 
ا�ضطدم  ثم  عمدا،  املارة  ده�س  على 
غادر  ذلك  وبعد  التالميذ،  لنقل  بحافلة 
ال�ضاحنة راك�ضا وهو ي�ضرخ »اهلل اأكرب«، 

واأخذ يطلق الر�ضا�س ب�ضكل ع�ضوائي.

ر�ضــــاداخلـــــ�ضر
الذي  الدويل  الأمن  جمل�س  اأمام  كلمته  يف  ذلك  جاء 
حول  العام  الأمني  تقارير  اأحدث  تناولت  جل�ضة  عقد 

الأطـــــفال وال�ضراعات امل�ضلحة !
غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة  لالأمـــــم  العام  الأمني  قال 
عـــلى  قوات التحالف العربي، بقيادة ال�ضعودية  الـــى 
خـــــــــالل  الأطفال  حلماية  جوهرية  تدابري  اتخــاذ 

العــــمليات املعـــــــقدة الــــتي تنــــــــــــــفذها يف اليمن«  
الـــعام،  الأمني  قــــدمها  التي  الإفادة  يف  ذلك  جاء 
الدويل  الأمن  جملـــــ�س  جل�ضة  خالل  الــــثالثاء،  اليوم 
التي  امل�ضلحة  ال�ضراعات  يف  الأطفال  ب�ضاأن  املفـــتوحة 
لودريان،  اإيف  جان  الفرن�ضي  اخلارجية  وزير  يرتاأ�ضها 
لل�ضهر  الأمــــــن  جمل�س  رئا�ضة  بالده  تتوىل  الذي 

احلالـــــي. 
واأوائل ال�ضهر اجلاري، �ضّلم غوتريي�س، تقريره ال�ضنوي 
حلــــــقوق  »املنـــتهكة  واجلــماعات  الدول  حـــــــول 
اإىل  اآنذاك  مـــ�ضرًيا  الأمــن.  مــجل�س  اإىل  الأطــــفال«، 
اإدراج ا�ضم التحالف العربي بقــيادة ال�ضعودية، والذي 

يقود مـــعارك �ضــــــد الــــحوثيني باليمن
الــــيوم،  املجل�س  اأع�ضاء  اأمام  افادتــة   ــ  وخالل 
حماية  ب�ضاأن  تقريره  العـــام  الأمــــني  ا�ضـــتعر�س 

الأطفال فـــي مناطق ال�ضراعات امل�ضلحة عام 2016.
وك�ضف غوتريي�س، عن مقـــــتل 8 اآلف طــــفل مبنـــاطق 

الـــنزاعات امل�ضلحة حــــــول العامل، يف عام 2016 
�ضرورة  اإيل  بنيويورك،  الدولية  املنظمة  مبقر  ودعا 
حلماية  اإ�ضافية  و�ضيا�ضية  قانونية  »التزامات  اعتماد 
املناطق  )بـــكافة  املــ�ضلحة  ال�ضراعات  فــي  الأطــفال 

والدول(« 
اآلف  �ضراح  اإطالق  �ضهد   ،2016 »عام  اأن  اإىل  واأ�ضار 

اجلماعات  قـــــبل  من  عددهم(  يحدد  )مل  الأطفال 
والــــــقوات امل�ضلحة، اإل اأن ن�ضفهم فقط اأعيد اإدماجهم 
بنجاح يف اأ�ضرهم وجمتمعاتهم، بف�ضل جهود اليوني�ضيف 
)منظمة الأمم املتحدة للطفولة( وال�ضركاء الآخرين، 
وعلينا اأن نفعل املزيد  وبح�ضب التقرير الذي ا�ضتعر�ضه 
املرتكبة  والعتداءات  النتهاكات  و�ضلت  العام  الأمني 
يف حق الأطفال اإىل م�ضتويات مرتفعة يف عدة حالت 

قطــرية، دون تفا�ضيل «.  
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وكيلة  طالبت  جانبها  من 
ل�ضوؤون الأطفال يف ال�ضراعات امل�ضلحة فريجينا غامبا، 
حماية  اإدراج  ب�ضرورة  الدويل  الأمن  جمل�س  اأع�ضاء 

واأو�ضحت  الأممية   ال�ضالم  قوات  مهام  �ضمن  الأطفال 
العام  الأمني  تقرير  اأن  اإفادتها  يف  الأممية  امل�ضوؤولة 
بـــــــتوثيق  »قام  امل�ضلحة  وال�ضراعات  الأطفــــال  ب�ضاأن 
العامل«،  حول  انـــــــــــــــــتهاك  و500  األًفا   14 من  اأكرث 

دون تفا�ضــــيل عن تلك النتــــــهاكات 
هذه  وقف  يف  امل�ضادفة  التحديات  »رغم  وتابعت 
النتهاكات، فقد اأحرز تقدم وا�ضح يف حماية الأطفال، 
وخا�ضة عن طريق احلوار وم�ضاعفة اجلـــــهود للـــــحد 

من النتـــــهاكات من خــــالل حـــل الــــنزاعات«.

اإع��دام يف  يرغب   ترامب 
نيويورك! هجوم  منفذ 

وكالت
طالب الرئي�س الأمريكي 
بحكم  ترامب  دونالد 
الهجوم  ملنفذ  الإعدام 
مانهاتن  يف  الإرهابي 
اهلل  �ضيف  بنيويورك، 
الأول،  اأم�س  �ضايبوف، 
ي�ضتحق  اأنه  اإىل  م�ضريا 

ذلك.
ون�ضر ترامب، يف ح�ضابه 
التوا�ضل  موقع  على 

الجتماعي تويرت، تغريدة قال فيها :«اإرهابي نيويورك، 
طلب، فرحا، تعليق علم داع�س حيث يرقد يف امل�ضت�ضفى. 
هو قتل 8 اأ�ضخا�س واأ�ضاب 12 اآخرين بجروح خطرية. 

يجب اأن ينال حكم الإعدام«.
يف  الده�س  هجوم  منفذ  �ضايبوف،  اهلل  �ضيف  ومثل 
ومل  باملدينة،  حمكمة  اأمام  اأم�س،  بنيويورك،  مانهاتن 

ينم عنه ما يوحي باأنه نادم على فعلته.
اأثناء  اأ�ضيب  قد  اأوزبك�ضتان،  من  وهو  �ضايبوف،  وكان 
ا�ضتماع  جل�ضة  يف  املحكمة  �ضالة  اإىل  واأدخل  اعتقاله، 
يدفع  ت�ضريح  اأي  عنه  ي�ضدر  ومل  متحرك،  كر�ضي  على 
التما�ضا  يقدم  مل  كما  بذنبه،  فيه  يقر  اأو  برباءته 
لإطالق �ضراحه بكفالة اإىل حني بدء جل�ضات املحاكمة.
ويتوىل الدفاع عن �ضايبوف املحامي ديفيد باتن، الذي 
نتعامل  �ضوف  التي  :«الطريقة  �ضحفي  ت�ضريح  يف  قال 
من  اأكرث  علينا  �ضتدل  �ضايبوف،  مع  املجتمع،  نحن  بها، 

دللتها عليه«.
ولية  من  اجلنوبية  للمنطقة  العامة  النيابة  وتقول 
»داع�س«  تنظيم  بدعم  متهم  �ضايبوف  اإن  نيويورك 
الإرهابي، وقتل 8 اأ�ضخا�س، ويف حال اإدانته فقد يطاله 

حكم الإعدام اأو ال�ضجن املوؤبد.



يف  جنكينز«  »جون  ال�ضري  قال 
الدرا�ضات  »مركز  لربنامج  موؤمتر 
ال�ضرق   – والدولية  ال�ضرتاتيجية 
الأو�ضط« موؤخرا اإن اخلط الفا�ضل الذي 
يق�ضم وجهات نظر دول اخلليج العربية 
حول جماعة الإخوان امل�ضلمني يرتبط 
باملحتوى ال�ضيا�ضي للجماعة اأكرث بكثري 
من ارتباطه باملو�ضوع الديني. وحتدث 
ال�ضابق  الربيطاين  ال�ضفري  »جينكينز«، 
منذ  يعمل  كان  والذي  ال�ضعودية  لدى 
يف  الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  طويلة  فرتة 
حلقة حول الإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف اخلليج 

يف 6 اأكتوبر/ت�ضرين الأول 2017.
الت�ضالت التاريخية

مع  العالقة  يف  اخلليج  قادة  انخرط 
جماعة الإخوان منذ تاأ�ضي�ضها يف م�ضر 
القرن  منت�ضف  وبحلول   .1928 عام 
ال�ضحوة  رواد  يرون  كانوا  الع�ضرين، 
الإ�ضالمية كحلفاء يف مواجهة القومية 
اخلليج  حكام  اعتربها  التي  العربية، 
وقد  حداثية.  علمانية  تهديد  حركة 
فر اآلف من اأع�ضاء الإخوان من القمع 
ال�ضيا�ضي يف م�ضر وال�ضام لال�ضتقرار يف 
تاأ�ضي�س  الأوىل من  ال�ضنوات  اخلليج يف 
خريجي  وجود  عدم  ومع  اخلليج.  دول 
الأ�ضليني،  ال�ضكان  بني  تقريبا  جامعات 
تعليمية  اأدوارا  املهاجرين  هوؤلء  �ضغل 
املنا�ضب  بع�س  وحتى  مهنية،  واأخرى 

احلكومية رفيعة امل�ضتوى.
»التلميح  جاء  فقد  لـ»جينكينز«  ووفقا 
جماعة  ترحيب  مع  للمتاعب«  الأول 
الإيرانية  بالثورة  امل�ضلمني  الإخوان 
اأع�ضاء  رحب  وقد   .1979 عام 
مب�ضرة  باعتبارها  بالثورة  الإخوان 
اأن  من  وبالرغم  الإ�ضالمي،  باحلكم 
فقد  �ضيعية  واإيران  �ضنيني  الإخوان 
نذير  ذلك  اخلليج  حكومات  اعتربت 
اأخرى  مرة  املخاوف  وارتفعت  ثورة. 
زعماء  انتقد  عندما   1990 عام  يف 
بدخول  ال�ضماح  امل�ضلمني  الإخوان 
ال�ضعودية  اإىل  الأمريكية  القوات 
للكويت.  العراقي  الغزو  اأعقاب  يف 
ال�ضعودية  انتقدت  الغزو،  اأعقاب  ويف 
من  خليطا  كانت  التي  ال�ضحوة  حركة 
املتدينني ال�ضعوديني ون�ضطاء �ضيا�ضيني 

من الإخوان.
الفجوة املتنامية

التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  وك�ضفت 
وقعت يف العامل العربي يف عام 2011، 
اخلليج  دول  بني  ال�ضقوق  عمق  عن 
وقال  امل�ضلمني.  الإخوان  وجماعة 
اخلليج  دول  مواقف  اإن  »جينكينز« 
متناف�ضة.  فكرية  مدار�س  ثالث  تتبع 
موجة  الأوىل  املدر�ضة  تعترب  حيث 
»موجة  ال�ضيا�ضية  الإ�ضالموية  الفكر 
على  تاأخذها  والثانية  امل�ضتقبل«، 
ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  من  طبيعي  جزء  اأنها 
وتركيا  قطر  يف  القادة  وي�ضارك 
يف  بداأوا  وقد  الآراء،  هذه  من  خليطا 
الرتويج لها ب�ضكل اأكرث حزما يف اأعقاب 
دول  بني  ومن  الإقليمية.  التحولت 
التعامل  يف  قطر  بداأت  العربي  اخلليج 
اأن  ميكن  كاأداة  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  مع 
ت�ضهد  منطقة  يف  البالد  نفوذ  تو�ضع 

حتولت م�ضطربة يف ال�ضلطة.
الإ�ضالميني  يف  ثالث  مع�ضكر  راأى  وقد 
ال�ضعودية  وخ�ضيت  خطرية.  طليعة 
والإمارات من اأن تقع م�ضر حتت �ضيطرة 
دول  بقية  وبالتايل  امل�ضلمني  الإخوان 
من  يخافون  وكانوا  اأفريقيا.  �ضمال 
قد  نف�ضه  الوقت  يف  الحتمال  هذا  اأن 
املنطقة،  يف  حزما  تزداد  اإيران  يجعل 
اجلهادية  اجلماعات  تقوم  حني  يف 
ال�ضباب  املواطنني  بجذب  ال�ضلفية 
الغربية  القوى  متيل  الذي  الوقت  يف 
يف  التزاماتها  تقلي�س  اإىل  اأي�ضا  فيه 

اأن  »جنكينز«  وراأى  الأو�ضط.  ال�ضرق 
ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  يف  راأت  الدول  هذه 
من  املنطقة  يف  لال�ضتقرار  حتد  »اأخطر 
نخبها  وبقاء  واأمنها  ازدهارها  حيث 
يف  للنا�ضرية  العايل  املد  منذ  احلاكمة 

ال�ضتينيات«.
ت�ضورات التهديد

هما  والإمارات  ال�ضعودية  اأن  حني  ويف 
من  نظرهما  وجهات  يف  تقاربا  الأكرث 
»جنكينز«  اأ�ضار  فقد  الإخوان،  جماعة 
الدقيقة.  الختالفات  بع�س  اإىل 
ال�ضعودي،  امللكي  النظام  اإىل  بالن�ضبة 
الذي ي�ضتند حكمه اإىل ولءات ت�ضتند 
�ضرعية  ذات  وطنية  عواطف  اإىل 
دينية، فاإن الإ�ضالميني ميثلون »تهديدا 
الدولة«.  على  عميقا  اأيديولوجيا 
لالإخوان  مع  التعاطف  موؤ�ضرات  وت�ضري 
بني بع�س �ضرائح املجتمع ال�ضعودي قلقا 
يقود  الذي  الوقت  ويف  الريا�س.  لدى 
فيه ويل العهد الأمري »حممد بن �ضلمان« 
يت�ضمن  طموحا  اإ�ضالحيا  م�ضروعا 
اأكرب،  واقت�ضادية  اجتماعية  ليربالية 
لل�ضيا�ضة  الدينية  النتقادات  فاإن 

ح�ضا�ضة ب�ضكل خا�س.
فاإن  الإمارات،  دولة  اإىل  وبالن�ضبة 
التهديد الذي ي�ضكله الإ�ضالم ال�ضيا�ضي 
يرتبط  الإخوان  جماعة  تتبناه  الذي 
وقال  القيادة.  ب�ضرعية  جزئيا 
الإمارات  دولة  حجم  اإن  »جنكينز« 

من  يزيد  �ضبع  اإىل  وتفككها  ال�ضغري 
وراأى  التما�ضك،  على  احلفاظ  خماوف 
الإخوان  بتاأثري  مهددا  كان  ذلك  اأن 
امل�ضلمني، وهي اجلماعة التي حظرت يف 

الإمارات يف عام 2014.
وال�ضعودية  الإمارات  تت�ضاطر  وبينما 
ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  حول  وا�ضعة  �ضكوكا 
تت�ضاحمان  قد  فاإنهما  حدودها،  داخل 
عندما  ال�ضديقة  الدول  يف  معه 
وتكون  احلكومة  �ضيطرة  حتت  يعمل 
»جينكينز«:  وقال  ال�ضيطرة.  حتت 
بوجود  اأ�ضا�ضا  تتعلق  ل  »الق�ضية 
ي�ضمح  من  حول  بل  ال�ضيا�ضي،  الإ�ضالم 
كانت  اإذا  وما  منها،  بال�ضتفادة  له 
الدولة«.  ل�ضلطة  اخل�ضوع  �ضيقبل 
الكويت  بتجارب  »جينكينز«  وا�ضت�ضهد 
و البحرين، حيث احتلت فروع الإخوان 
مكانة جيدة اإىل حد كبري يف الربملانات 
اأن  يبدو  اخلليج،  عن  وبعيدا  الوطنية. 
مع  تت�ضاحمان  والإمارات  ال�ضعودية 
اأماكن  يف  لالإخوان  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 
كانت  �ضوريا،  ويف  والأردن.  املغرب  مثل 
ا�ضتعداد لدعم اجلهات  ال�ضعودية على 
املنحازة لالإخوان امل�ضلمني يف املعار�ضة، 
تفعل  مل  الإمارات  دولة  اأن  حني  يف 

ذلك.
امل�ضدر: ترجمة وحترير اخلليج 
اجلديد نقاًل عن مركز الدرا�ضات 
ال�ضرتاتيجية

لقادة  جديدة  موجعة  �ضربة  يف 
�ضمن  كانت  الذين  احل�ضار 
ب�ضاأن  للتفاو�س  الأوىل  مطالبهم 
قناة  اإغالق  اخلليجية  الأزمة 
قطر   اأمري  قام  “اجلزيرة”، 
�ضبكة  حفل  بح�ضور  الأربعاء، 
قنوات “اجلزيرة” مبنا�ضبة مرور 
رد  يف  انطالقها،  على  �ضنة   21
دول  على  التاأويل  يحتمل  ل  قوي 

احل�ضار.
“اجلزيرة”  قناة  واحتفلت 
 21 مبرور  الأربعاء،  القطرية  
 ،1996 �ضنة  انطالقها  على  �ضنة 
متيم  ال�ضيخ  الأمري  بح�ضور  وذلك 
�ضبكة  ومدراء  ثاين،  اآل  حمد  بن 
من  واملئات  وعمالها،  اجلزيرة، 

رموز الإعالم يف العامل.
عامها  بدخول  اجلزيرة  وحتتفل 
نوفمرب  مطلع  والع�ضرين،  احلادي 

معركة  خ�ضم  يف  وهي   ،2017
وجود؛ بعدما و�ضعتها دول احل�ضار 
التي  ال�ضيا�ضية  الأزمة  قلب  يف 
العربي،  اخلليج  مبنطقة  تع�ضف 
عّما  ت�ضاوؤلت  يثري  الذي  الأمر 
امل�ضداقية  ذات  القناة  كانت  اإذل 
�ضتنحني  لكثريين،  “املزعجة” 
م�ضتقباًل اأمام عا�ضفة ال�ضيا�ضة اأم 
اأنها �ضتم�ضي قدمًا فيما بداأته قبل 
حماطة  كانت  واإن  حتى  عقدين، 
يبدو  �ضيا�ضية  خالفات  مبوج 

للمتابع وكاأنه كاجلبال.
يف العام 1996، وحتديدًا بعد ظهر 
اجلزيرة  بّثت  نوفمرب،  من  الأول 
بعدها  لتنطلق  ن�ضراتها  اأوىل 
كر�ضا�ضة غادرت فوهة البندقية 
قرار  اتخاذ  على  عازمة  غري  وهي 
بالرجوع، حمدثة دويًا كاد ي�ضيب 
اآذان اأنظمة �ضيا�ضية ل توؤمن اأو ل 

تعرف حرية ال�ضحافة، بال�ضمم.
بعيدها  احتفالها  من  اأيام  وقبل 
احلادي والع�ضرين، اأكد اأمري دولة 
قطر ال�ضيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 
اأ�س”  بي  “�ضي  قناة  مع  حوار  يف 
اأكتوبر   27 اجلمعة  الأمريكية، 
ُتغلق”،  لن  “اجلزيرة  اأن   ،2017
التكهنات  اأبواب  بذلك  ليو�ضد 
مب�ضتقبلها يف ظل مطالبة احل�ضار 

باإغالقها.
)ال�ضعودية،  احل�ضار  دول  وكانت 
قد  م�ضر(،  البحرين،  الإمارات، 
اجلزيرة  اإغالق  مطلب  و�ضعت 
لرفع  �ضروط  من  و�ضعت  ما  �ضمن 
احل�ضار عن قطر، اإبان اإعالن هذه 
الدول قطع عالقاتها مع الدوحة 
 5 وفر�ضها ح�ضارًا خانقًا عليها يف 
عدم  بذلك  موؤكدة  املا�ضي،  يونيو 
اأي  �ضماع  على  الأربع  الدول  قدرة 

داخل  فقط  لي�س  خمالف،  �ضوت 
حدودها واإمنا يف املنطقة كلها.

لعبته  الذي  الكبري  الدور  ولعل 
الريع  ثورات  دعم  “اجلزيرة” يف 
العام  اأواخر  اندلع  الذي  العربي 
فتح  يف  دورها  قبله  ومن   ،2010
حقوقها  على  ال�ضعوب  عيون 
يف  �ضوتها  رفع  على  وت�ضجعيها 
كان  �ضعوبها،  ظلمت  قيادات  وجه 

له اأثر بارز يف �ضعود القناة.
وموظفو  واإعالميو  مذيعو  ون�ضر 
على  اجلزيرة،  قنوات  �ضبكة 
التوا�ضل  مواقع  يف  ح�ضاباتهم 
“�ضيلفي”  �ضور  الإجتماعي 
خالل  قطر  بامري  جمعتهم 
عامًا   21 مرور  حفل  يف  م�ضاركته 

على انطالق ال�ضبكة .
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ل��ه��ذه  عميقا”..  اأي��دي��ول��وج��ي��ا  ت��ه��دي��دا  “يعتربونهم 
الأ���س��ب��اب ت��ع��ادي الإم������ارات وال�����س��ع��ودي��ة ج��م��اع��ة الإخ����وان

ب���اإغ���اق���ه���ا..  احل�������س���ار  دول  م��ط��ل��ب  ع��ل��ى  رّد  اأق������وى   
“اجلزيرة” ق���ن���وات  ���س��ب��ك��ة  ح��ف��ل  ي��ح�����س��ر  ق��ط��ر  اأم�����ر 

بريوت :
طائرات  اإن  لبنانية،  اأمنية  م�ضادر  قالت 
الأربعاء،  م�ضاء  �ضنت،  اإ�ضرائيلية  حربية 
غارات على مواقع داخل الأرا�ضي ال�ضورية 

بعد حتليق مكثف يف اأجواء لبنان.
قوية  انفجارات  دوي  اإن  امل�ضادر،  وقالت 
والفاكهة  بعلبك  راأ�س  جرود  يف  �ضمعت 
والعني، �ضمايل بعلبك، �ضرقي لبنان )على 
عن  ناجتة  ال�ضورية(،  اللبنانية  احلدود 
ا�ضتهدفت مواقع بريفي  اإ�ضرائيلية  غارات 
�ضوريا”،  “و�ضط  وحم�س  دم�ضق)جنوب( 
تلك  طبيعة  امل�ضادر  تلك  حتدد  اأن  دون 

املواقع.
الك�ضف  عدم  ف�ضلت  التي  امل�ضادر،  واأ�ضارت 
حلق  الإ�ضرائيلي  الطريان  اأن  هويتها،  عن 
يف اأجواء لبنان على م�ضتوى منخف�س قبل 
�ضماع دوي النفجارات باملناطق اللبنانية.

من جانبه، اأفاد تلفزيون ال�ضوري الر�ضمي، 
للطائرات  “ت�ضدى  ال�ضوري  اجلي�س  باأن 
اأر�س-  ب�ضاروخ  با�ضتهدافها  الإ�ضرائيلية 
جو”، دون اأن ي�ضري لتفا�ضيل حول الغارات.
ومل ي�ضدر عن اجلانب الر�ضمي ال�ضرائيلي 
تعليق فوري حول مو�ضوع الغارات وهو اأمر 
بخ�ضو�س  املا�ضية  الفرتة  خالل  انتهجه 
غارات  الطريان  �ضالح  �ضن  عن  احلديث 

داخل الرا�ضي ال�ضورية.
اأحرونوت”  “يديعوت  �ضحيفة  وذكرت 
نفذ  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  اأن  الإ�ضرائيلية، 
وا�ضتهدفت  الأربعاء،  ليل  �ضوريا  يف  غارة 
مبنطقة  من�ضاأة  الإ�ضرائيلية  الطائرات 

ح�ضياء ال�ضناعية يف ريف حم�س.
�ضواريخ  اأطلق  ال�ضوري  اجلي�س  باأن  واأفيد 

اأر�س-جو يف اجتاه الطائرات املغرية”.
ويف ال�ضياق، حتدثت معلومات اأن “املقاتالت 
داخل  من  �ضواريخها  اأطلقت  الإ�ضرائيلية 
ال�ضوت  اأن  اإىل  م�ضرية  اللبنانية،  الأجواء 
يف  البقاعية  اللبوة  منطقة  يف  �ُضمع  الذي 
 — الأر�س  �ضاروخ  انفجار  �ضببه  لبنان، 
فوق  ال�ضورية،  القوات  اأطلقته  الذي  جو 

املنطقة باجتاه الطائرة الإ�ضرائيلية.
يف املقابل، حتدثت و�ضائل اإعالم اإ�ضرائيلية 
اأهدافا  اإ�ضرائيلية  مقاتالت  ا�ضتهداف  عن 
العا�ضرة  “القناة  وقالت  �ضوريا،  يف 
اإ�ضرائيلية نفذها  “غارة  الإ�ضرائيلية” اإن 
الطريان احلربي على م�ضنع لالأ�ضلحة غرب 

مدينة حم�س يف �ضوريا”.
الطريان  حلق  الغارات،  تنفيذ  مع  وتزامنا 
وعلى  كثيف  ب�ضكل  الإ�ضرائيلي  احلربي 

حا�ضبيا  مناطق  فوق  متو�ضط،  ارتفاع 
حتى  و�ضول  الغربي،  والبقاع  ومرجعيون 

حمور البقاع ال�ضرقي بلبنان.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه غالبا ما ت�ضتخدم 
حتليق  يف  اللبنانية  الأجواء  اإ�ضرائيل 
غارات  تنفيذها  خالل  احلربية  طائراتها 
اأو  ال�ضوري  للجي�س  تابعة  اأهداف  �ضد 

ال�ضورية. الأرا�ضي  اهلل” داخل  “حزب 

ال���ط���ران الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��غ��ر ع��ل��ى اأه�����داف يف ���س��وري��ا واجل��ي�����ض 
ال�������س���وري ت�����س��دى ل��ه��ا ب��ا���س��ت��ه��داف��ه��ا ب�������س���اروخ اأر��������ض- جو

�سكان  ُي��دخ��ل  ك����اذب«  »اإن�����ذار 
ت����ل اأب����ي����ب حت����ت الأر�������ض

غو�ضان  مبنطقة  اأبيب  تل  يف  اخلمي�س،  ام�س  فجر  الإنذار،  �ضفارات  دوت 
باأكملها، وجنوبها يف حولون وبات يام واملنطقة يف حوايل ال�ضاعة 02:43 

فجرًا.
الفور،  اإىل املالجئ على  بها  اأبيب واملنطقة املحيطة  �ضكان تل  وقد دخل 
ولكن اجلي�س الإ�ضرائيلي، اأو�ضح اأنه من املمكن العودة اإىل ممار�ضة روتني 

احلياة لعدم وجود اأي خطر.
ووفقًا للمتحدث با�ضم اجلي�س الإ�ضرائيلي، كان ذلك اإنذار كاذب، وفتحت 

حتقيقًا يف �ضبب تفعيل نظام �ضفارات الإنذار يف هذه ال�ضاعة.
اأي  بعد  ترد  »مل  العربية،  اأحرونوت(  )يديعوت  �ضحيفة  ن�ضرت  فيما 

معلومات عن �ضقوط �ضواريخ يف تل اأبيب«، فيما �ضرحت 
»معاريف«، قالت قيادة اجلبهة الداخلية: »�ضبب انطالق ال�ضافرات يف تل 

اأبيب باخلطاأ هو عطل فني.
الأمر،  هذا  من  وا�ضتيائهم  غ�ضبهم  عن  اأبيب  تل  منطقة  �ضكان  عرب  وقد 
اإنذار كاذب، وانهالوا بالتعليقات املنددة بهذا الت�ضرف،  اأنه  بعدما عرفوا 
اأبيب ويف �ضاعة  البالد منطقة تل  منتقدين حدوث هكذا عطل يف مركز 
متاأخرة، فبع�ضهم اأيقظ واأطفاله وهرب اإىل املالجئ، اإل اأن بع�ضهم يبدو 

اأنه �ضمع اأ�ضواتًا اعتقد اأنها انفجارات.

اليمن يف  جنودها  اأحد  مقتل  تعلن  الإم��ارات 
اأبوظبي )د ب اأ(- اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�ضلحة الإماراتية ام�س 

اخلمي�س مقتل اأحد جنودها يف اليمن.
“اجلندي عبداهلل  اأن  اأنباء الإمارات )وام(  وقالت يف بيان، نقلته وكالة 
قوات  عمليات  �ضمن  مهمته  اأداء  اأثناء  قتل  احلو�ضني  عبداهلل  اأحمد 

التحالف الذي تقوده اململكة العربية ال�ضعودية .
ومل يذكر البيان املزيد من التفا�ضيل.

اثنني  مقتل  املا�ضي  اأول/اأكتوبر  ت�ضرين  منت�ضف  اأعلنت  الإمارات  وكانت 
من طياريها يف اليمن.

وت�ضارك الإمارات وعدد من الدول العربية والإ�ضالمية يف العمليات التي 
يقودها التحالف دعما ل عبد ربه من�ضور هادي منذ عام 2015 .

م�ضروع قرار اأمريكي حلماية امل�ضاة 
من عمليات الده�س الإرهابية

وكالت
جمل�س  يف  ع�ضوين  باأن  »�ضيتيزن«  �ضحيفة  اأفادت 
اأكتوبر/ يف  اقرتحا،  قد  كانا  الأمريكي  النواب 
اإقامة  حول  قرار  م�ضروع  املا�ضي،  الأول  ت�ضرين 

حواجز يف �ضوارع املدن ملنع اأعمال اإرهابية.
اأدريانو   – املبادرة  مقدمي  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
قد  كان  نيويورك،  من  دونوفان  ودان  اإي�ضبايالت 
يف  املارة  اأمن  �ضمان  بهدف  قرار  مب�ضروع  تقدما 
با�ضتخدام  الإرهابية  الأعمال  عدد  ازدياد  �ضوء 

ال�ضيارات.
وقال اي�ضبايالت، اآنذاك: »ن�ضهد ازدياد عدد حالت 
ال�ضيارات  ا�ضتخدام  نتيجة  املارة  ومقتل  اإ�ضابة 
القرار  م�ضروع  اأن  واأ�ضاف  هجمات«.  ل�ضن  كاأ�ضلحة 
وتخ�ضي�س  املدن  دعم  اإىل  يهدف  به  تقدم  الذي 
اأعمدة �ضغرية يف الطرق  نقود �ضرورية لها لإقامة 
النا�س  حركة  اجتاه  لتحديد  وقائي  كاإجراء 

وحمايتهم.
كان  �ضايبوف  اهلل  �ضيف  الأوزبك�ضتاين  اأن  يذكر 
م�ضاة  ده�س  عملية  املا�ضي،  الثالثاء  يوم  نفذ،  قد 
و�ضط  ال�ضهري  منهاتن  حي  يف  للب�ضائع،  نقل  ب�ضيارة 
الدراجات  راكبي  من  عددا  م�ضتهدفا  نيويورك، 
اأ�ضخا�س وجرح   8 الهوائية، واملارة، وت�ضبب مبقتل 
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العهد  ويل  مواقف  وقع  يكن  مل  ال�ضيا�ضة،  يف 
وكالة  مع  حواره  يف  �ضلمان،  بن  حممد  ال�ضعودي، 
ما  بقدر  مفاجئًا،  اليمنيني  اإىل  بالن�ضبة  »رويرتز« 
مّثل فر�ضة جديدة )بعد فر�ضة الأزمة اخلليجية( 
الداخلي  العام  الراأي  معركة  يف  النقاط  لك�ضب 
وجوهر  احلرب  دوافع  حقيقة  حول  والإقليمي 
الت�ضريحات  اإىل  )اإ�ضافة  فيها  ال�ضعودية  الأهداف 
حمد  ال�ضابق،  القطري  اخلارجية  لوزير  املحرجة 
بن جا�ضم(. اأما القراءات ال�ضريعة ملاآلت موقف ابن 
�ضلمان، فان�ضّبت على ا�ضتنتاج اأن ل حل �ضريعًا يلوح 
يف الأفق. يف حيثيات املوقف وما تبعه من ت�ضريحات 
املوقع  حول  املالحظات  من  جملة  تظهر  وحتركات، 

ال�ضعودي من امللف اليمني بعد األف يوم من احلرب.
يف ال�ضكل، توّجه ابن �ضلمان اإىل الراأي العام الغربي 
حتديدًا،  الأمريكيني،  خماطبًا  »رويرتز«،  منرب  عرب 
ا�ضتن�ضاخ  من  التحذير  عرب  وخطابهم،  تتناغم  بلغة 
جتربة »حزب اهلل الإرهابي« وفق املنظار الأمريكي، 
والتنبيه اإىل خطورة خ�ضارة الإطاللة على ممر باب 
املندب والبحر الأحمر وتهديد ذلك للتجارة العاملية، 

ما ي�ضتدعي ا�ضتمرار احلرب.
بالغ ويّل العهد يف تقدير موقعه لدى وا�ضنطن مقارنة 
اأراد  حني  لالأمريكي،  الأول  احلليف  اإ�ضرائيل،  مبوقع 
التي  »العزل«  حملة  فيها  تت�ضاعد  حلظة  ا�ضتغالل 
ليلفت  اإيران،  �ضد  ترامب  دونالد  الرئي�س  يقودها 
ال�ضديق  جتاه  اللتزام  من  بد  ل  اأنه  اإىل  النتباه 
فيها  تلحظ  التي  لتلك  م�ضابهة  بدرجة  ال�ضعودي 

هواج�س تل اأبيب.
من زاوية اأخرى، كان ل بد من ت�ضريح مماثل يف هذا 
بخ�ضو�س  ا�ضتحقاقات  جملة  اإىل  نظرًا  التوقيت، 
الديبلوما�ضية  تن�ضط  جهة،  فمن  اليمني.  امللف 
اأعباء  لتخفيف  داخلية  �ضغوط  حتت  الأمريكية 
بحثًا  اأقل  وبدرجة  املحرج،  الإن�ضاين  وملفها  احلرب 
تتزايد  ثانية،  جهة  ومن  لالأزمة.  �ضيا�ضي  حل  عن 
والوليات  بريطانيا  من  كل  يف  الربملانية  ال�ضغوط 
وثالثًا  ال�ضعودية.  ت�ضليح  مو�ضوع  حول  املتحدة 
الأبي�س  البيت  يلزم  الكونغر�س  اإىل  مقدم  م�ضروع 

ب�ضحب م�ضاركته اللوج�ضتية يف حرب اليمن.
ما اأراده ابن �ضلمان بتحركاته، عرب اجتماع »التحالف« 

يف الريا�س، والتنازلت يف امللف الإن�ضاين، وت�ضريحه 
لـ»رويرتز«، ومواقف �ضعودية لحقة للت�ضريح... هو 
واأن  مل�ضلحته،  للملف  الأمريكية  الروؤية  »ت�ضويب« 
ترامب  تعامالت  يف  هواج�ضه  يراعي  مكانًا  يحجز 
ت�ضعيدًا  اأكانت  �ضواء  املنطقة،  ملفات  مع  اجلديدة 

�ضاماًل اأم بحثًا خلف ت�ضوية هنا وت�ضعيد هناك.
كل  عن  للتخلي  م�ضتعد  اإنه  �ضمنًا،  �ضلمان،  ابن  قال 
ودعم  »النقالب«  )مواجهة  اليمن  حرب  �ضعارات 
من�ضور  ربه  عبد  امل�ضتقيل  والرئي�س  »ال�ضرعية« 
هادي( مع الحتفاظ بامل�ضروع احلقيقي؛ وهو اإحباط 
للو�ضاية  »اأن�ضار اهلل« كقوة ل تخ�ضع  �ضعود حركة 
على  التاريخية  الريا�س  هيمنة  وتتهدد  ال�ضعودية 
اليمن، واأن ال�ضغط يجب اأن يكون على اإيران ل عليه.
مبعنى اآخر، �ضروط ابن �ضلمان هي: ل قبول بـ»اأن�ضار 
اهلل« ك�ضريك وازن وموؤثر يف القرار اليمني، ول تقّبل 
يف  املعزول  ال�ضمال  �ضمال  اإقليم  من  احلركة  خلروج 
مين فيدرايل تريده الريا�س بعيدًا من البحر الأحمر 
وباب املندب واملمرات ال�ضرتاتيجية، مع بقاء املطلب 
ال�ضاروخية  القوة  وت�ضليم  احلدود  عزل  يف  امللّح 
بالتطور،  ال�ضاروخي الآخذ  الربنامج  لليمن وتفكيك 
وكلها مطالب ل جمال لتحقيقها، ف�ضاًل عن بحثها مع 
»اأن�ضار اهلل«، كما تبقي معركة اليمن يف اإطار »معركة 

وجودية« مفتوحة اإىل ما ل نهاية.
يف  عقد  الذي  نوعه  من  الأول  لالجتماع  املتابع 
اأركان  وروؤ�ضاء  خارجية  لوزراء  اأيام،  قبل  الريا�س، 
ال�ضعودية  تقوده  الذي  »التحالف«  دول  يف  احلرب 
الجتماع  يتابع  باأنه  انطباع  على  يح�ضل  اليمن،  يف 
األف  منذ  تخا�س  ملعركة  ل  للتو،  بداأت  حلرب  الأول 
على  تكرر  ما  �ضوى  امل�ضهدية  يف  جديد  ل  لكن  يوم. 
ل�ضان اجلميع: اإيران م�ضوؤولة عن »الف�ضل«. ويف ذلك 
مع  اليمن،  يف  الع�ضكري  العمل  بتعرث  �ضمني  اعرتاف 
اأن تخرج  يتوقع  اإيران،  اإىل �ضغط دويل على  دعوة 

الأخرية منه لتقول لليمنيني: »ا�ضت�ضلموا«.
املطلب  اإيران مينيًا ي�ضتهدف  النزاع مع  جتديد ربط 
قدم  الذي  طهران،  من  اجلديد  القدمي  ال�ضعودي 
اإحداها،  يف  الكويتيون  كان  و�ضاطة،  من  اأكرث  عرب 
ووقف  هادي  عن  للتخلي  م�ضتعدون  نحن  وفيه: 
ما  لتقدمي  اهلل«  »اأن�ضار  على  ا�ضغطوا  لكن  احلرب 

امللفات  يف  املقاي�ضة  من  وبعيدًا  »ال�ضت�ضالم«،  ي�ضبه 
الإقليمية. يف التوقيت احلايل، رهان اآخر يف ال�ضياق 
�ضم  وراء  �ضعيًا  وذلك  الأمريكي،  بوابة  من  نف�ضه 

ترامب امللف اليمني يف دفرت »ح�ضاباته« مع طهران.
يف  متناق�ضة  مبواقف  ت�ضريحاته  �ضلمان  ابن  اأحلق 
وو�ضعت  اليمني،  امللف  يف  عمله  فريق  اأطلقها  ال�ضكل 
حديثه اإىل »رويرتز« يف اإطار حتديد �ضقف الت�ضوية 
املرتفع وال�ضغط على �ضنعاء لتقدمي تنازلت كربى 
من دون اإغالق باب الت�ضوية. فوفق ال�ضفري ال�ضعودي 
لدى اليمن، حممد اآل جابر، ل تزال الريا�س ت�ضعى 
»لتحريك احلل ال�ضيا�ضي يف الأزمة اليمنية«، وتدعم 
اأحمد  ال�ضيخ  ولد  اإ�ضماعيل  الدويل  املبعوث  جهود 
بني  امل�ضاورات  اإحياء  واإعادة  الأزمة  حل  �ضبيل  »يف 
اأطرافها«. ولفت ال�ضفري ال�ضعودي اإىل اأن ولد ال�ضيخ 
ملناق�ضة  اليمنية  الأطراف  مع  »اجللو�س  اإىل  يحتاج 

كل الأفكار ثم تقدمي مقرتحاته بعد ذلك«.
هو  �ضلمان،  ابن  لدى  اليمن«  »فريق  يف  اآخر  ع�ضو 
ال�ضعودي،  العامة  ال�ضتخبارات  جهاز  رئي�س  نائب 
يف  الإ�ضهام  اإىل  الدويل  املجتمع  دعا  ع�ضريي،  اأحمد 
»اإيجاد حل �ضيا�ضي لالأزمة اليمنية من خالل املبعوث 
الإن�ضانية  لالأزمة  حدًا  �ضي�ضع  الذي  الأمر  الأممي، 
فاإن  الريا�س،  من  امل�ضّربة  املعلومات  ويف  اليمن«.  يف 
الأجواء لدى فريق هادي مل تتبدل عّما كانت عليه 

قبل ت�ضريح ابن �ضلمان وحراك املبعوث الدويل، وهي 
تف�ضح ملن يتحدث اإليها باأن اإ�ضماعيل ولد ال�ضيخ غادر 
لت�ضليمها  اهلل«  »اأن�ضار  مع  للقاءات  طلبًا  ال�ضعودية 

املقرتحات اجلديدة.
جديد،  ل  اهلل«،  »اأن�ضار  اإىل  بالن�ضبة  الأر�س،  على 
الحتمالت،  لكل  م�ضتعدة  اإنها  تقول  واحلركة 
ورهانها من�ضّب على امليدان، حيث كانت اأوىل ر�ضائل 
مفاجاأة  عرب  ال�ضعودي  العهد  ويل  ت�ضريح  على  الرد 
وترى  جو.  ــ  اأر�س  ب�ضالح  »تايفون«  مقاتلة  اإ�ضقاط 
فعله  �ضلمان  ابن  مب�ضتطاع  كان  ما  اأن  احلركة  قيادة 
كل  يوفر  ومل  عليه،  اأقدم  قد  املا�ضية  املدة  طوال 
الأ�ضلحة بوجه �ضنعاء، ويف النتيجة ل اأثر يذكر يف 

املعادلة الع�ضكرية بعد جردة األف يوم من احلرب.
يف املتوقع، ت�ضري ال�ضحافة الغربية اإىل غياب فر�س 
جناح م�ضروع قانون اإيقاف دعم احلرب يف الكونغر�س، 
يف ظل غياب �ضغط جّدي من البيت الأبي�س، امل�ضتفيد 
من فواتري املعركة. ويف النتيجة، �ضيكون ابن �ضلمان 
اأمام  �ضروطه  بتثبيت  ال�ضعيد  هذا  على  رابحًا 
الدولية: خذوا تنازلت يف  الديبلوما�ضية  ال�ضغوط 
ع�ضكرية  بتنازلت  تطالبوين  ول  الإن�ضاين،  امللف 

و�ضيا�ضية اأمام »اأن�ضار اهلل«.
خليل كوثراين

امل�ضهد  يف  »القد�س  موؤمتر  يف  امل�ضاركون  0اأكد 
اجلهود  بذل  �ضرورة  على  الفل�ضطيني«، 
واإ�ضالميتها،  القد�س  عروبة  على  للمحافظة 
اإىل  الهادفة  التهويد  ملحاولت  والت�ضدي 
تعزيز  على  والعمل  العربية،  معاملها  طم�س 

�ضمود �ضكانها.
عقدته  الذي  املوؤمتر  يف  امل�ضاركون  اأو�ضى  كما   
الأربعاء،  نابل�س  مدينة  يف  النجاح  جامعة 
بلفور  وعد  على  عام   100 مرور  مبنا�ضبة 
التاريخية  املعامل  على  املحافظة  مبوا�ضلة 
على  والعمل  القد�س  مدينة  يف  والدينية 
املدر�ضية  املناهج  ورفد  عنها،  والدفاع  حمايتها 
التي  املواد  من  باملزيد  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  يف 

تعزز النتماء لق�ضية القد�س.
لالأبحاث  وطني  مركز  اإن�ضاء  اإىل  ودعو   
وتعزيز  القد�س  مبدينة  اخلا�ضة  والدرا�ضات 
�ضبل وو�ضائل البحث والتعاون العلمي والثقايف 
فل�ضطينيا وعربيا ودوليا. كما دعو اإىل ت�ضكيل 
عن  للدفاع  موحدة  م�ضيحية  اإ�ضالمية  جبهة 

القد�س �ضيا�ضيا واإعالميا.
وال�ضعبية  الر�ضمية  اجلهات  على  اأن  واأكدوا   
واملجتمع  بريطانيا  على  ال�ضغط  موا�ضلة 
اآثاره  وحمو  بلفور  وعد  اإ�ضقاط  بهدف  الدويل 

وتداعياته.
عدنان  وحمافظها  القد�س  �ضوؤون  وزير  وقال   
احل�ضيني، يف كلمة راعي املوؤمتر رئي�س الوزراء 
اإن وعد  الفل�ضطيني الدكتور رامي احلمد اهلل، 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأر�س  اأعطى  الذي  بلفور 
هدية لليهود الذين لي�س لهم عالقة بفل�ضطني 
يعترب اأكرب موؤامرة يف التاريخ، حيث حول حياة 
 60% وجعل  جحيم،  اإىل  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
ولجئا  م�ضردا  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأفراد  من 

خارج وطنه.
 واأ�ضاف اأن وجود اإ�ضرائيل قرار ا�ضتعماري كبري 
الأمة  وتق�ضيم  فل�ضطني  �ضرقة  بهدف  مدرو�س 

الوعد  اأن  اإىل  واأ�ضار  والإ�ضالمية،  العربية 
ت�ضمن عدم التعر�س حلقوق الطوائف الدينية 
يف  وامل�ضيحيني  امل�ضلمني  �ضنف  حيث  الأخرى، 

اأر�ضهم على اأنهم طوائف.
والديار  القد�س  مفتي  قال  جهته،  من   
ال�ضالم  اإن  ح�ضني،  حممد  ال�ضيخ  الفل�ضطينية 
القد�س  مدينة  عن  غاب  امل�ضرتك  والتعاي�س 
قبل 100 عام مع وعد بلفور، الذي �ضكل نقطة 
واأ�ضاف  الديار.  هذه  تاريخ  م�ضرية  يف  �ضوداء 
ارتكبت  وبريطانيا  جرمية،  الوعد  اإ�ضدار  اأن 

جرمية عندما منحت هذا الوعد لليهود.
لدى  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  ممثل  واأكد   
مدينة  اأن  الروي�ضي،  اأحمد  ال�ضفري  فل�ضطني 
ح�ضار  من  �ضعبة  ظروف  من  تعاين  القد�س 
وجدار الف�ضل العن�ضري، والت�ضييق على اأهلها 
وامل�ضيحية،  الإ�ضالمية  مقد�ضاتها  وا�ضتهداف 
الأق�ضى  للم�ضجد  اليومية  والقتحامات 
البلدة القدمية  اأهايل  املبارك والعتداء على 

واملرابطني واملرابطات.

على  ا�ضتملت  جل�ضات،  ثالث  املوؤمتر  وت�ضمن   
اللغوية  الدللت  حول  حتليلية  درا�ضة 
والإعالمي  ال�ضيا�ضي  للم�ضطلح  واملعرفية 
وبحث  الإ�ضرائيلي،  الفل�ضطيني  ال�ضراع  يف 
الإ�ضرائيلي  التعليمي  املنهاج  فر�س  حول 
ال�ضيادة  لتعزيز  القد�س  �ضرقي  مدار�س  على 
ال�ضرائيلية على املدينة، وحتليل حمتوى كتب 
الأ�ضا�ضي  الرابع  ال�ضف  وحتى  الأول  ال�ضف 
الفل�ضطينية،  املناهج  يف  القد�س  �ضورة  حول 
على  الإ�ضرائيلي  ال�ضتيطان  وتداعيات 
الفل�ضطيني  واملوقف  القد�س  مدينة  م�ضتقبل 
لق�ضية  ال�ضرتاتيجية  والتحولت  ملقاومته، 
عنها،  للدفاع  الأمة  ا�ضتنها�س  واآليات  القد�س 
تهويد  جتاه  ال�ضرائيلية  وال�ضرتاتيجية 
 ،2017-1993 العام  منذ  القد�س  مدينة 
)ت�ضوية  ال�ضرائيلي  الت�ضوية  قانون  وم�ضروع 
حال  املرتتبة  والآثار   ،)2017 التوطني 

تطبيقه على حمافظة القد�س.

وزيرة  ل�ضان  على  كندا  تعهدت   
بيباو  كلود  ماري  الدولية  التنمية 
عن م�ضاهمتها مببلغ 25 مليون دولر 

م�ضاعدات اإن�ضانية مل�ضلمي ميامنار.
الكندية  امل�ضوؤولة  اطلقت  كما   
حتت  خا�ضا  �ضندوقا  الثالثاء 
من  لالإغاثة  ميامنار  �ضندوق  ا�ضم 
الكنديني  املواطنني  ودعت  الأزمات 
واجلمعيات اخلريية الكندية للتربع 

لهذا ال�ضندوق.
الأو�ضاع  اإن  لها  بيان  يف  وقالت   

م�ضلمو  يعي�ضها  التي  البائ�ضة 
اأزمة  تثري  مبيامنار  الروهينجا 
اتخاذ  يلزم  ما  وهو  كبرية  اإن�ضانية 
لتلبية  مت�ضافرة  دولية  اإجراءات 

احتياجاتهم املتزايدة.
 واأكدت بيباو اأن املجتمعات امل�ضيفة 
لتزال  والنازحني  بنجالدي�س  يف 
ال�ضروريات  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف 
الغذائية  امل�ضاعدة  مثل  الأ�ضا�ضية 
ال�ضحي  ال�ضرف  وخدمات  واملياه 
واحلماية  ال�ضحية  والرعاية 

واملاأوى.
الدولية  التنمية  وزيرة  واأ�ضارت   
بنجالدي�س  اأن  اإىل  الكندية 
خميم  اأكرب  حاليا  ت�ضت�ضيف 

للالجئني يف العامل حيث يهرب اأكرث 
من 900 األف من الروهينجا وغريها 
العرقي يف  التطهري  من  الأقليات  من 

ميامنار.
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األ������ف ي�����وم ع���ل���ى احل�������رب: اب�����ن ���س��ل��م��ان 
ي����وا�����س����ل �����س����رب ال������راأ�������ض ب����اجل����دار

واإ�ساميتها القد�ض  عروبة  على  احلفاظ  �سرورة  يوؤكد  ال�13  القد�ض  موؤمتر 

م��ي��امن��ار مل�����س��ل��م��ي  دولر  م��ل��ي��ون   25 ت���ق���دم  ك���ن���دا 

وف�����د ���س��ع��ب��ي ب���ري���ط���اين ي��ع��ت��ذر 
بلفور مئوية  ذك���رى  يف  للفل�سطينين 

بريطاين  �ضعبي  وفد  توجه   
لل�ضعب  بالعتذار  الأحد، 
الذكرى  يف  الفل�ضطيني، 

املئوية لوعد بلفور.
زيارة  خالل  ذلك  وجاء   
 60 من  مكون  بريطاين  وفد 
القدمية  البلدة  اىل  �ضخ�ضا، 

خاللها  من  اطلع  املحتلة،  الغربية  ال�ضفة  جنوب  اخلليل  مدينة  يف 
على معاناة الفل�ضطينيني حتت الحتالل الإ�ضرائيلي بعد 100 عام 

على الوعد.
 وو�ضل الوفد الربيطاين اإىل ال�ضفة الغربية، وعلى اأجندته زيارة 
مدن بيت حلم، جنوب ال�ضفة الغربية، ورام اهلل ، اإىل جانب زيارة 

عدد من خميمات الالجئني والتجمعات البدوية الفل�ضطينية.
 ومن املفرت�س اأن يغادر الوفد ال�ضفة الغربية، اجلمعة القادم، على 
اأن ي�ضارك يف م�ضرية جماهريية بالعا�ضمة الربيطانية لندن، ال�ضبت 

املقبل.
اآلف  قاطعا  اأ�ضهر،   6 نحو  منذ  الأقدام  على  �ضريا  الوفد  وانطلق   
بال�ضري على  11 بلدا، منطلقا من بريطانيا، وبداأ  الكيلومرتات عرب 
و�ضول  الأردن،  نحو  وبالطائرة  تركيا،  حتى  فرن�ضا  من  الأقدام 

لل�ضفة الغربية، وذلك لالعتذار عن وعد »بلفور«.

بالدامنارك..  اإماما  تعمل  �سيدة  اأول 
م��������اذا ت����ق����ول ع�����ن ق�����س��ت��ه��ا؟

خانكان،  �ضريين  تزال  ل 
»اإماما«،  تعمل  �ضيدة  اأول 
اجلدل،  تثري  الدمنارك،  يف 
و�ضائل  عرب  بت�ضريحاتها 

الإعالم.
 خانكان البالغة من العمر )43 
ت�ضريحات  يف  قالت  عاما(، 

م�ضجدا  افتتحت  الإ�ضالم،  اعتناقها  وبعد  اإنها  كارلو«،  »مونتي  لإذاعة 
اأ�ضمته »مرمي«، وتوّلت اإمامته، وهو ما اأحدث �ضجة وا�ضعة.

العام  يف  اأ�ضنان  عيادة  مكان  افتتحته  الذي  امل�ضجد  اإن  خانكان،  وتقول   
وغري  موؤمنني  واأي�ضا،  و�ضيعة،  �ضنة  والن�ضاء،  للرجال  مفتوح   ،2006

موؤمنني، وفق قولها.
اآن  من  ا�ضمها  غريت  فقد  حياتها،  من  مثرية  تفا�ضيل  خانكان  وتروي   
كري�ضتني اإىل �ضريين يف �ضن التا�ضعة ع�ضر، وذهبت اإىل القاهرة، ودم�ضق، 

لتميل بعدها نحو ال�ضوفية.
اتهام  مت  الأ�ضويل،  الإ�ضالم  عن  البعد  كل  بعيدة  باأنها  ت�ضنيفها  ورغم   

خانكان من قبل اليمني املتطرف بالدمنارك، بن�ضر الإ�ضالم الراديكايل.
 �ضريين خانكان التي مل تذكر ما اإن كانت تقوم باإمامة الرجال اإىل الآن اأم 

ل، تزعم باأنها حماربة من جميع الأطراف.
ثالثة  �ضد  دعاوى  لرفع  ت�ضتعد  اإنها  بالقول  حديثها،  خانكان  وتختتم   
»ذهبوا  م�ضيفة:  الراديكايل،  الإ�ضالم  بن�ضر  اتهموها  م�ضلم،  بينهم  نواب، 

بعيدا جدا يف ادعاءاتهم، اأنا اأعترب نف�ضي دامناركية فلندية و�ضورية«.
 يذكر اأن �ضريين خانكان التي تنحدر من اأب �ضوري، واأم فنلندية، ولديها 
علم  يف  الدكتوراه  �ضهادة  حتمل  الباك�ضتاين،  زوجها  من  اأطفال  اأربعة 

الجتماع الديني.

 ا�ضتنكر الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني البيان الذي اأ�ضدرته 
هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�ضعودية )اأعلى هيئة 
دينية �ضعودية(، والذي اتهم الحتاد باأنه ينطلق من »اأفكار 
والعلماء  للعلم  متت  ل  �ضيا�ضية،  واأغرا�س  �ضيقة،  حزبية 
ب�ضلة، واأنه ال�ضبب يف اإثارة الفنت يف بع�س الدول الإ�ضالمية 

والعربية«، ح�ضب قوله.
– يف بيان له الإثنني- اإنه مل يكن يتوقع اأن   وقال الحتاد 
هذه  مثل  اإىل  ال�ضعودية  العلماء  كبار  هيئة  بيان  »ينحدر 
وع�ضرات  العلماء  اآلف  متثل  علمية  هيئة  لأكرب  التهامات 
فيه  يختلف  اأن  ينبغي  كان  ما  وقت  يف  العلمائية  الهيئات 
وعلى  الأمة  ثوابت  على  نتفق  اأن  الواجب  كان  بل  العلماء، 

حتقيق ال�ضلح واخلري لهذه الأمة املتفرقة«.
با�ضم  ي�ضدر  مل  العلماء  كبار  هيئة  بيان  اأن  مع  وقال:«   
تعلم  الأمانة  هذه  فاإن  الأمانة،  با�ضم  �ضدر  واإمنا  الأع�ضاء، 
علم اليقني، القيمة العلمية والكيان العاملي لالحتاد، ودوره 
يف قيادة م�ضرية العلماء مبنهج الو�ضطية والعتدال يف جميع 

اأنحاء العامل«.
 واأ�ضاف: »من املعيب اأن تقول هذه اجلهة اإن الحتاد العاملي 
لعلماء امل�ضلمني لي�س جهة علمية، فهذا كالم عاٍر عن ال�ضحة، 

كبار  من  عاملا  واأربعني  ت�ضعة  ي�ضم  الحتاد  اأمناء  فمجل�س 
�ضعوبهم  وتعرفهم  بالبنان  لهم  ي�ضار  ممن  الأمة،  علماء 
اأو يف  الفقه،  اإما يف  وكلهم علماء متخ�ض�ضون:  وحكوماتهم، 
العقيدة، اأو يف احلديث، وعلى راأ�ضهم �ضماحة ال�ضيخ يو�ضف 

القر�ضاوي«.
اأي  ندري  فال  الفتنة،  باإثارة  الحتاد  اتهامهم  »اأما  وتابع:   
فتنة،  يعترب  احلق  عن  احلديث  كان  اإذا  اإل  يق�ضدون،  فتنة 
اإننا يف الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني ل نعرف الزدواجية 
عا�ضفة  تاأييد  يف  بيان  اأول  اأ�ضدرنا  كما  فنحن  املواقف،  يف 
اأدنا  احلزم �ضد احلوثيني لأنهم انقلبوا على ال�ضرعية، فقد 
بنف�س امل�ضتوى اأي�ضا ما حدث يف م�ضر من انقالب غري �ضرعي 
ممن  فل�ضنا  ال�ضعب،  اختارها  منتخبة  �ضرعية  �ضلطة  على 

ياأمتر اإل بن�ضو�س ال�ضريعة وحمكماتها«.
ومع  احلق،  مع  وقفنا  اأي�ضا،  �ضوريا  »يف  قائال:  وا�ضتطرد   
بالر�ضا�س،  فقوبلت  وا�ضحة،  �ضلمية  يف  خرج  الذي  ال�ضعب 
ال�ضورية من  الثورة  اأحداث  ول�ضنا نحن من حتول وتلون مع 

النقي�س اإىل النقي�س«.
 واأردف: »كما اأ�ضلح اهلل بنا بني اإخواننا القرقيز والأوزبك، 
 ،2010 اإىل   1991 منذ  م�ضتعرة  حرب  بينهما  وكانت 

�ضهد  وقد  الفتنة،  هذه  على  وق�ضينا  هلل  واحلمد  وذهبنا 
اجلمهوريات  روؤ�ضاء  اأمام  داغ�ضتان  جمهورية  رئي�س  بذلك 
الإ�ضالمية، و�ضهد باأن الحتاد العاملي هو الذي اأوقف الفتنة 

يف داغ�ضتان«.
 واأ�ضاف: »ثم اإننا يف هذه الأزمة اخلليجية، مل ن�ضدر بيانا 
فيه انحياز جلهة دون جهة، اإمنا بيّنا احلق عرب ت�ضريحات 
الأمني العام، وقلنا اإن احل�ضار على دولة م�ضلمة غري �ضرعي 
دون احلديث يف اأمر �ضيا�ضي، وهو ما يتما�ضى مع منهج الحتاد 
يجوز  ل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اإن  اأي�ضا  وقلنا  متاما، 
يجوز  فال  �ضعفه،  من  الرغم  على  كان،  مهما  فيه  التفريط 
تفكيكه وتفريقه بهذا ال�ضكل، واأيدنا يف ت�ضريحاتنا مبادرة 
ق�ضية  حول  وحتدثنا  الكويت  دولة  اأمري  ال�ضمو  �ضاحب 

امل�ضاحلة وال�ضلح«.
واأمانتهم  العلماء  كبار  يهتم  اأن  نتمنى  »كنا  البيان:  وذكر   
بحماية �ضباب الأمة من الأفكار املتطرفة، والآراء الهدامة، 
التطرف  جذور  اقتالع  يف  ي�ضاهموا  واأن  العلمانية،  والأفكار 
والإرهاب من ناحية، واأن يغر�ضوا يف نفو�ضهم الكرامة والعزة 
اإىل  ترنو  واأب�ضارهم  وقلوبهم  عقولهم  تكون  واأن  والأنفة، 
حترير امل�ضجد الأق�ضى الأ�ضري من ال�ضهاينة. هذا ما نريد اأن 

حتذر منه هيئة كبار العلماء، اأما اأن حتذر هيئة كبار العلماء 
من الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني فهذا ما ل يليق بها«.

هيئة  اإىل  ر�ضالة  امل�ضلمني  لعلماء  العاملي  الحتاد  ووجه   
وقت  هذا  لي�س  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  يا  قائال:«  العلماء،  كبار 
اخلالف، ول يجوز اأن يكون العلماء اأدوات باأيدي ال�ضيا�ضيني، 
يحركونهم كيف �ضاءوا؛ بل يجب اأن نكون نحن من يوجه من 
�ضرد، وي�ضلح ما ف�ضد، ويقوم ما اأعوج، كما قال تعاىل: )َوَلـِكن 
ا ُكنُتْم َتْدُر�ُضوَن(«. ا ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َومِبَ نَي مِبَ اِنيِّ ُكوُنوْا َربَّ
علمائي  احتاد  امل�ضلمني  لعلماء  العاملي  »الحتاد  اأن  واأكد   
عاملي، ل يخ�ضع حلاكم، ول ي�ضري يف ركب دولة، �ضعاره الآية 
ِ َوَيْخ�َضْوَنُه َوَل َيْخ�َضْوَن  الكرمية: }الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِر�َضاَلِت اهللَّ

ِ َح�ِضيًبا{«. َ َوَكَفى ِباهللَّ اأََحًدا اإِلَّ اهللَّ

من  ال�ضابعة  اجلولة  اجتماعات  انتهت 
ببيان  املتوقع،  وفق  اأ�ضتانا،  حمادثات 
اجلولت  خالل  تبنيه  �ضبق  ما  يوؤكد 
لبند  البيان  تبني  يكون  وقد  ال�ضابقة. 
جنيف،  حمادثات  م�ضار  مع  التن�ضيق  يقّر 
لنقا�س املقرتح الرو�ضي با�ضت�ضافة موؤمتر 
ال�ضوري يف �ضوت�ضي، هو  »احلوار الوطني« 
مندفعة  مو�ضكو  وبدت  الوحيد.  امل�ضتجد 
م�ضار  عرب  املوؤمتر  فكرة  ت�ضويق  اإىل 
»اأ�ضتانا«، خا�ضة مع ن�ضر وزارة اخلارجية 
�ضيا�ضية  وهيئة  حزبًا   33 لأ�ضماء  اأم�س، 
ح�ضور  على  ورهانها  املوؤمتر،  اإىل  مدعّوة 

قادة ف�ضائل املعار�ضة امل�ضلحة.
بعقد  ترحيبها  دم�ضق  اأعلنت  وبينما 
املوؤمتر وامل�ضاركة فيه، اأعرب رئي�س الوفد 
وفد  م�ضاركة  يف  بالده  اأمل  عن  الرو�ضي 
اأممي �ضمن اأعمال املوؤمتر الذي �ضيعقد يف 

اجلاري. الثاين  ت�ضرين   18
املوؤمتر  بيان  فيه  �ضدد  الذي  الوقت  ويف 
تنظيمي  حماربة  �ضرورة  على  اخلتامي 
اجلي�س  كان  الن�ضرة«،  و»جبهة  »داع�س« 
الزور،  دير  اأحياء  يف  يتقدم  ال�ضوري 
فار�ضًا �ضيطرة كاملة على اأحياء الر�ضافة 
وكنامات واملطار القدمي. وت�ضري املعطيات 
املدينة  داخل  العمليات  وترية  اأن  اإىل 
حتى  املقبلة،  الفرتة  خالل  تنخف�س  لن 

»داع�س«.  يد  من  الأحياء  كامل  حترير 
الأحياء  على  اجلي�س  �ضيطرة  وترافقت 
احلميدية  حّي  داخل  تقدمه  مع  الثالثة 
مربعات  عدة  على  و�ضيطرته  املجاور، 
�ضكنية �ضمنه. وبالتوازي مع العمليات يف 
قلب املدينة، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية 
مواقع  »كاليرب«،  ب�ضواريخ  ا�ضتهدفت  اأنها 
مدينة  قرب  »داع�س«  لتنظيم  مهمة 
»فيليكي  غوا�ضة  من  انطالقًا  البوكمال، 
ال�ضواحل  قبالة  تتمركز  التي  نوفغورد« 

ال�ضورية.
باجتاه  القتال  حماور  ت�ضهد  مل  وفيما 
البوكمال تغيريات على خريطة ال�ضيطرة 
قائد  ت�ضريحات  لفتة  بدت  الع�ضكرية، 
اجلرنال  الدويل«  »التحالف  عمليات 
�ضحايف  موؤمتر  خالل  جرارد،  ب.  جيم�س 
»التحالف«  دور  حول  الفيديو،  عرب 
اأن  اأكد  اإذ  احلدودية.  املنطقة  تلك  يف 
�ضوريا  »قوات  دعم  يف  م�ضتمر  »التحالف« 
»داع�س«  تنظيم  �ضد  الدميوقراطية« 
على طول وادي نهر الفرات. ولفت اإىل اأن 
يف  )ق�ضد(  حلفائنا،  مع  يعمل  »التحالف 
�ضوريا، وقوات الأمن العراقية يف العراق، 
جانبي  على  العمليات  ومزامنة  لتن�ضيق 
اإجراءات  ا�ضتمرار  اإىل  م�ضريًا  احلدود«، 
»منع الت�ضادم« املتبعة مع اجلانب الرو�ضي 

والقيادات...  امل�ضوؤولني  م�ضتوى  »على 
امليدان«.  يف  مبا�ضرة  قنوات  �ضمن  ولي�س 
كانت  اإذا  عما  �ضوؤال  على  رده  معر�س  ويف 
�ضتدعم »ق�ضد« يف حال  »التحالف«  قوات 
لهجوم  الزور  دير  �ضرق  مواقعها  �س  تعرُّ
من قبل اجلي�س ال�ضوري، جتاهل الإجابة 
دعَم  )التحالف(  »التزام  واأكد  املبا�ضرة، 
يف  ولحقًا  )داع�س(«،  لهزمية  )ق�ضد( 
لتلك  الأولية  التاأهيل  اإعادة  عمليات 
»التحالف«  عمل  اأن  على  و�ضدد  املناطق. 
�ضيا�ضي«.  »قرار  رهن  مهمته،  انتهاء  بعد 
وقال جرارد، ردًا على �ضوؤال عما اإذا كانت 
املعرب احلدودي بني  �ضت�ضيطر على  اإيران 
القائم والبوكمال: »ل اأعتقد اأنه �ضيكون 
من  احلدود  على  لإيران  حتكم  اأي  هناك 
العراقي(...  )اجلانب  العراق  داخل 
�ضوريا، غري  ولكن هذا احتمال موجود يف 
اأن هذا اجلزء من ال�ضوؤال يجب اأن يوجه 
اإىل اجلانب ال�ضوري، فاأنا ل اأملك معلومات 

كافية لإجابة ُمر�ضية عنه«.
ملحادثات  الأخري  اليوم  هام�س  وعلى 
باأ�ضماء  قائمة  مو�ضكو عن  ك�ضفت  اأ�ضتانا، 
املدعوة  ال�ضيا�ضية  والهيئات  الأحزاب 
ت�ضم  والتي  �ضوت�ضي«،  »موؤمتر  اإىل 
اإىل  املعروفة،  املعار�ضة  القوى  غالبية 
مع  ال�ضوري،  الداخل  من  اأحزاب  جانب 

عليها  ت�ضيطر  التي  للمناطق  وا�ضع  متثيل 
احلكومي  الوفد  رئي�س  واأعرب  »ق�ضد«. 
اإىل حمادثات اأ�ضتانا، ب�ضار اجلعفري، عن 
ومب�ضاركة  املوؤمتر،  بعقد  بالده  ترحيب 
الأمم املتحدة فيه »اإن التزمت احليادية«، 
يقره  »لن  ال�ضوري  الد�ضتور  اأن  اإىل  لفتًا 
اإل ال�ضعب ال�ضوري وحده«. واأكد اأن بالده 
على  ع�ضكرية  قوات  اأي  وجود  تعترب 
الأرا�ضي ال�ضورية دون موافقة احلكومة، 
هو »اعتداء واحتالل و�ضنتعامل معه على 
الوفد  رئي�س  راأى  بدوره،  الأ�ضا�س«.  هذا 
»داع�س«  تنظيم  �ضد  احلرب  اأن  الرو�ضي، 
يدفعنا  ما  »وهذا  نهايتها  على  �ضارفت 
ولفت  ال�ضيا�ضي«.  امل�ضار  يف  التقدم  اإىل 
تختار  التي  ال�ضورية  اجلماعات  اأن  اإىل 
الوطني«، جتازف  مقاطعة »موؤمتر احلوار 

ال�ضيا�ضية«.  العملية  تقدم  مع  »بتهمي�ضها 
واأ�ضاف اأن م�ضاألة »حكومة وحدة وطنية« 
هو  الأهم  ولكن  �ضوت�ضي،  يف  تطرح  قد 
والنتخابات  الد�ضتوري  »الإ�ضالح 
ميكن  اأنه  معتربًا  والرئا�ضية«،  الربملانية 
حال  يف  مبكرة...  انتخابات  اإجراء 
التفاق على الد�ضتور والق�ضايا الأخرى«.
وبعيدًا عن »معارك احلدود«، و�ّضع اجلي�س 
ال�ضمايل  حماة  ريف  يف  �ضيطرته  منطقة 
ال�ضرقي اأم�س، على ح�ضاب »هيئة حترير 
ال�ضام«، م�ضتعيدًا قرى ر�ضم الأحمر ور�ضم 
عدوان  وم�ضريفة  ال�ضوان  ور�ضم  ال�ضاوي 
وم�ضريفة مويلح �ضمال و�ضمال غرب بلدة 
ال�ضيخ هالل. وياأتي التقدم بعد يوم واحد 
من اإحكام �ضيطرته على بلدات م�ضرفة اأبو 

لفة وجب اجلمالن ور�ضم ميال، املجاورة.

ب��ال�����س��ع��ودي��ة ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار  اإىل  امل�����س��ل��م��ن  ع��ل��م��اء  ر���س��ال��ة  ه���ذه 

مطلوب ال�سيا�سي  والتقّدم  تنتهي  داع�ض«  »ح��رب  مو�سكو: 



مغربي م��ل��ي��ون  ه��ول��ن��دي:   م��ع��ه��د 
الهندي القنب  زراع��ة  على  يعي�سون 

 

–  نبيل بكاين: الرباط 
 ل يخفى على اأحد مدى جتدر زراعة القنب الهندي يف املغرب وذلك 
التي  الكبرية  املالية  والعائدات  منها  امل�ضتفيدين  عدد  اىل  بالنظر 
تدرها، وح�ضب اآخر الح�ضائيات فان الدخل املعي�ضي مليون مغربي 

مرتبط بهذه الزراعة على الرغم من عدم قانونيتها.
وذكر التقرير الذي اأعده املعهد الهولندي العابر لالأوطان، اأن 140 
القنب  “احل�ضي�س” اأو  زراعة  جمال  يف  تعمل  املغرب  يف  اأ�ضرة  األف 

الهندي، فيما يبلغ عدد الفراد نحو املليون فرد.
قوية  مقاومة  اأظهروا  املغرب  يف  احل�ضي�س  منتجي  ان  املعهد  وقال 
الزراعة،  لهذه  الت�ضدي  بهدف  الدولة  بها  تقوم  التي  للمحاولت 
تنمية  اأي  ي�ضهد  مل  الذي  البالد  ب�ضمال  الريف  منطقة  يف  خا�ضة 

حقيقية منذ ال�ضتقالل عن امل�ضتعمر ال�ضباين.
هذه  امتداد  دون  حتول  �ضيا�ضة  اأقر  املغرب  ان  التقرير  يف  وجاء 
الزراعة ملناطق اأخرى خارج اقليم الريف، زذلك منذ العام 1956.
وحافظ املغرب على موقعه املتقدم �ضمن اأهم منتجي هذا ال�ضنف 
من الزراعات املحظورة عامليا، غري اأن نحو 48 األف مزارع يف املغرب 
للح�ضي�س مهدد بالعتقال “ال�ضيء الذي اعتربته الدرا�ضية م�ضدر 

ف�ضاد وقمع .
وي�ضنف املغرب كمنتج رئي�ضي للقنب الهندي متبوعا باأفغان�ضتان ثم 
لبنان والهند وباك�ضتان بدرجة اأقل، وفق تقرير لالأمم املتحدة ن�ضر 

يف 2016.
باملائة   65 الهندي بحوايل  القنب  زراعة  م�ضاحة  انخفا�س  ورغم 
اربعة  احلكومة  ا�ضتثمرت  كما  الداخلية،  وزارة  تقديرات  ح�ضب 
الري  و�ضائل  وع�ضرنة  امل�ضقية  امل�ضاحات  لتو�ضيع  دولر  ماليني 

والزراعة، غري اأن املغرب ليزال يحتل مكانة هامة يف هذا املجال.
وذكرت الدرا�ضة ان 760 األف �ضخ�س يعي�ضون على زراعة احل�ضي�س 

يتمركزون يف مناطق احل�ضيمة وال�ضاون ووزان �ضمال املغرب.
املعهد الهولندي، خل�س اىل ان منع احلكومة لزراعة القنب الهندي 
وجترميه �ضاهم يف انتعا�س التهريب ومافيا املخدرات لفتا اىل ان 
�ضاأنها  نتائج من  �ضيودي اىل  ال�ضمال  الزراعة يف  الق�ضاء على هذه 
زعزعة ال�ضتقرار الجتماعي يف هذه املنطقة وتزايد الهجرة فري 

النظامية اىل اوروبا.

كنا  مدمر،  ب�ضكل  مكتملة  كركوك  يف  الأكراد  “هزمية 
اأ�ضبحنا عك�س ذلك”، هكذا  والآن  الو�ضع هنا،  نتحكم يف 
�ضحيفة  ملرا�ضل  الكرد�ضتاين  الزعيم  مامند  اأ�ضو  قال 
اإىل  باتريك كوكبرين، م�ضريا  “الإندبندنت” الربيطانية 
حقول  على  ال�ضيطرة  من  العراقي  اجلي�س  قوات  متكن 

النفط يف املدينة.
يف  ق�ضى  الذي  ال�ضهري  الأيرلندي  ال�ضحفي  كوكبرين، 
ال�ضرق الأو�ضط نحو اأربعة عقود، نقل عن مامند قوله اإنه 
ال�ضلطة،  لتقا�ضم  الرتتيبات اجلديدة  اإجراء بع�س  يريد 
ولكنه  ذلك،  يحدث  مل  اإذا  الوخيمة  العواقب  من  حمذرا 

لي�س لديه اأمل كبري يف الأمر.
كانت كركوك تو�ضف فيما قبل باأنها “برميل البارود” يف 
القوميني  قبل  من  عليها  ال�ضديد  التناف�س  ب�ضبب  العراق 
“فقد  املقال:  كاتب  وبح�ضب  بغداد.  وحكومة  الأكراد 
املجتمعات  ب�ضبب  لالنفجار  عر�ضة  اأكرث  املدينة  تكون 
موطنا  جتعلها  التي  والرتكمانية  والعربية  الكردية 
عندما  اخلالفات،  هذه  من  الرغم  على  ولكن  لالنق�ضام. 
اأكتوبر،   / الأول  ت�ضرين   16 يف  النهائية  الأزمة  جاءت 
كان التحول من الكردية اإىل �ضيطرة احلكومة الحتادية 
�ضريعا ب�ضكل مفاجئ و�ضلمي”، وذلك يف اإ�ضارة اإىل فر�س 
�ضيطرة القوات احلكومة على املدينة بعد اإجراء ا�ضتفتاء 

النف�ضال.

مامند قال اإنه مل يكن هناك معركة، وذلك لأن الأكراد مل 
يكن لديهم القوة الع�ضكرية لالحتفاظ على املدينة، كما 

اأنه يرف�س نظرية املوؤامرة اخلا�ضة باخليانة.
القوات  تقدم  �ضد  يتم  اأن  ميكن  كان  اإذا  عما  وب�ضوؤاله 
وهما  الكرديان،  الرئي�ضيان  احلزبان  احتد  اإذا  العراقية 
“الحتاد الوطني الكرد�ضتاين” و”احلزب الدميوقراطي 
مامند  قال  بارزاين،  م�ضعود  برئا�ضة  الكرد�ضتاين” 
وطائرات،  دبابات  لديها  العراقية  القوات  ل،  “بالتاأكيد 
ليوم  ن�ضمد  اأن  ميكن  كان  فر�ضة،  اأي  لدينا  لي�س  ونحن 
اإراقة  النتيجة الوحيدة �ضتكون  اإذا حاربنا، ولكن  واحد 

الدماء”.
كوكبرين قال اإن العديد من الأكراد قد فروا يف ذلك الوقت 
وقوع  على  دليل  اأي  يوجد  ل  ولكن  جميعا،  يعودوا  ومل 
والأ�ضواق مفتوحة،  املتاجر  اأن  القتال، كما  اأ�ضرار جراء 
م�ضريا اإىل اأنه كان هناك عا�ضفة رعدية اأفرغت ال�ضوارع 
لفرتة وجيزة، ولكن كانت حركة املرور بطيئة جدا، كما 

كان هناك عدد قليل من اجلنود اأو نقاط التفتي�س.
ونقل كاتب املقال عن راكان �ضعيد علي اجلبوري، حمافظ 
نف�ضها،  هي  املحلية  “ال�ضرطة  اإن  قوله  كركوك،  مدينة 
يف  الإرهاب  مكافحة  قوات  من  فقط  كتيبتان  وهناك 

كركوك، ما يعني اأن هناك فقط ب�ضع مئات من اجلنود”.
تبدو  ما  متاما  لي�ضت  الأمور  اأن  على  اأ�ضر  مامند  اأن  اإل 

عليه، م�ضريا اإىل اأن “احلكومة بحاجة اإىل اأن تفعل �ضيئا 
حاكم  تعيني  يقرتح  كما  الكرد�ضتاين”.  ال�ضارع  لتهدئة 

كرد�ضتاين اأو بع�س الرتتيبات لتقا�ضم ال�ضلطة.
ويف الوقت نف�ضه، ذكر القائد الكرد�ضتاين بع�س احلوادث 
تابع  �ضابق  �ضرطة  �ضابط  قبل  من  نار  لإطالق  الب�ضيطة 
تفتي�س  نقطة  على  الكرد�ضتانى”  “الدميقراطى  للحزب 
بلدة  يف  وح�ضية  قتل  جرمية  عن  حتدث  كما  للجي�س. 
اعتربها  ما  وهي  كركوك،  مدينة  جنوب  داقوق  تدعى 
الكاتب مربرا لقلق ماماند من احتمال وقوع اأعمال عنف.

اأركان �ضريفي، )50 عاما(،  اأن ال�ضحية كان  وذكر مامند 
طعنه  كرد�ضتان،  تلفزيون  �ضبكة  لدى  يعمل  م�ضور  وهو 
اأربعة اأو خم�ضة رجال، هاجموا منزله واحتجزوا زوجته 
املهاجمني  اأن  اأ�ضرته  واأفادت  منف�ضلة.  غرفة  يف  واأبنائه 

كانوا يتحدثون اللغة الرتكمانية.
الأو�ضط،  ال�ضرق  �ضوؤون  املتخ�ض�س يف  ال�ضحفي  كوكبرين، 
حادثة  �ضريفي  اأركان  مقتل  اأن  من  الرغم  على  اإنه  قال 
عراقيا  �ضحفيا   465 عن  يقل  ل  ما  هناك  فاإن  وح�ضية، 
قتلوا خالل ال�ضنوات الـ14 املا�ضية. ولذلك فاإن  ال�ضيطرة 

على كركوك كانت هادئة ب�ضكل غري متوقع.
وعلى الرغم من اأن احلزب “الدميوقراطي الكرد�ضتاين” 
اتفاق  الكرد�ضتاين” بعقد  الوطني  “الحتاد  حزب  يتهم 
اإيراين مدبر مع بغداد، فاإن احلزبني �ضحبا يف وقت واحد 

القوات  كانت  حال  ويف  قتال.  دون  من  الب�ضمركة  قوات  
فاإنها  كركوك،  مدينة  اإىل  طريقها  يف  حاربت  العراقية 
عرقيا  �ضراعا  �ضتفجر  كانت  لكنها  حتما،  �ضتنت�ضر  كانت 

وطائفيا اأو�ضع يف الأرا�ضي املتنازع عليها.
اأ�ضار اإىل اأن هذه املواجهة املتوقعة منذ زمن  كاتب املقال 
من  اأكرث  هو  كركوك  فقدان  ولكن  اأبدا،  حتدث  مل  طويل 
ويف  ال�ضتقالل.  يف  الكردي  لالأمل  قا�ضية  �ضربة  جمرد 
ظل وجود قيادة منق�ضمة، وعدم وجود حلفاء يف اخلارج 
ومن دون خيار ع�ضكري، فاإن الأكراد يفقدون الو�ضع �ضبه 
حرب  يف  ح�ضني  �ضدام  هزمية  منذ  حققوه  الذي  امل�ضتقل 
اخلليج يف عام 1991 وان�ضحبت قوات احلكومة العراقية 

من املحافظات الكردية الثالث.
وتابع حديثه “هذه العملية ت�ضري الآن ب�ضكل عك�ضي. اإذ 
اأقامت القوات احلكومية العراقية نقطة تفتي�س على اأهم 
واإقليم  تركيا  بني  خليل”  “اإبراهيم  وهو  حدودي  معرب 

كرد�ضتان العراق.
يكون  اأن  ميكن  كركوك  على  الهادئ  ال�ضتيالء  “لكن 
�ضعيف  الكردي  اجلانب  يكون  اأن  فيمكن  قليال.  خادعا 
دائما  تكون  األ  ميكن  ال�ضيا�ضية  الظروف  ولكن  الآن، 

�ضدهم متاما اأو ل�ضالح الدولة العراقية”.
 )�ضبوتنيك(

بقلم: ت�ضيك فرايلخ
لي�س وا�ضحا اذا كان الت�ضعيد يف ال�ضمال هو موجة 
بالنف�س  الزائدة  الثقة  عن  تعبري  اأنه  اأو  عابرة، 
ملا  وا�ضارة  اليرانيني،  و�ضركائه  ال�ضد  لنظام 
�ضياأتي. ومهما يكن المر، يظهر هناك حتول �ضلبي 
يف  �ضيطرتهما  لتعزيز  اهلل  وحزب  ايران  توجه  يف 
اقامة  اىل  ت�ضعى  التقارير،  ح�ضب  ايران،  �ضوريا. 
قوات  وو�ضع  �ضوريا،  يف  وبحرية  جوية  مواقع 
م�ضانع  وفتح  اهلل،  حزب  لقوات  ا�ضافة  برية، 
ايران  اأن  وحتى  لبنان،  ويف  فيها  ال�ضواريخ  لنتاج 
وقعت موؤخرا مع �ضوريا على اتفاق تعاون ع�ضكري 
املعركة  باأن  اخلطر  يزيد  ذلك  كل  وا�ضرتاتيجي. 
بني  مواجهة  اىل  �ضتتحول  ال�ضمال  يف  القادمة 

ا�ضرائيل وايران.
الذي  �ضوريا   – اهلل  حزب   – ايران  حمور  مقابل 
اأن  ا�ضرائيل  يعمل الآن برعاية رو�ضية، يجب على 
تبلور ا�ضرتاتيجية �ضاملة بدل ال�ضتمرار يف الردود 
ال�ضرتاتيجية  هذه  يف  الوىل  اللبنة  املو�ضعية. 
وتبني  الع�ضكري،  النف�س  �ضبط  باظهار  ترتبط 
ولي�س  النزاعات  لدارة  املدى  طويلة  مقاربة 
فقط  ع�ضكريا  العمل  يجب  لذلك،  حلها.  حماولة 
ا�ضتنفاد  وبعد  حقا،  �ضروريا  ذلك  يكون  عندما 
القوة  ا�ضتعرا�س  بهدف  لي�س  ولكن  اخليارات.  كل 
اجلي�س  يف  ذلك  ي�ضرحون  كما  الردع"،  “زيادة  اأو 
ال�ضيا�ضة  تقريبا.  حادثة  كل  بعد  ال�ضرائيلي 
املكونة من ردود �ضعيفة ومتكررة، وزيادة  احلالية 
املواجهات مع حزب اهلل وحما�س، التي انتهت بدون 
يف  وت�ضر  عبثا  قوتنا  ت�ضتنزف  وا�ضحة،  نتيجة 

نهاية املطاف بالردع ال�ضرائيلي بدل تعزيزه.
الع�ضكري،  النف�س  �ضبط  اىل  ا�ضافة  اخرى،  لبنة 
يف  طبيعي  ميل  يوجد  معتدل.  اخلطاب  جعل  هي 
و�ضف او�ضاع �ضعبة “غري حمتملة”، وال�ضتنتاج من 
ا�ضرائيل  اأن  �ضك  ل  ما.  ب�ضيء  القيام  �ضرورة  ذلك 
تقف الآن اأمام حالت متنوعة “غري حمتملة” بكل 
اأنها حمتملة  املجنون يتبني  املعايري، لكن يف واقعنا 
بالتاأكيد. ل يجب على كل نقا�س يجري يف احلكومة 
عالية  بت�ضريحات  تنتهي  اأن  ميدانية  زيارة  اأي  اأو 

ب�ضاأن احلاجة اىل اظهار الثقة الوطنية بالنف�س.
من املهم اأن نفهم اأنه لرو�ضيا وايران يوجد راأي عام 
وكرامة وطنية. وهما ل ت�ضتطيعان حتمل الهانة 
بوا�ضطة  �ضوريا،  رعايتهما،  حتت  لدولة  امل�ضتمرة 
ابراز علني متكرر لقدرتنا على الطريان بدون ازعاج 
على طول البالد وعر�ضها. ابراز هذه القوة اأدى يف 
ن�ضر نظام �ضواريخ م�ضاد للطائرات يف  ال�ضابق اىل 
اأدى  املطاف  نهاية  ويف  ال�ضتنزاف.  حرب  يف  م�ضر 
اىل ا�ضقاط نحو 20 يف املئة من طائرات �ضالح اجلو 

يف حرب الغفران. من الف�ضل العمل بهدوء.

امام  الدبلوما�ضية  اجلهود  هي  الثالثة  اللبنة 
قليال  ولو  التاأثري  بهدف  ورو�ضيا  املتحدة  الوليات 
�ضوريا.  يف  التبلور  يف  الآخذ  اجلديد  النظام  على 
اأن  ميكنها  ل  ترامب  عهد  يف  املتحدة  الوليات 
اأمينة ل�ضرائيل، والتي  ا�ضرتاتيجية  تكون دعامة 
تقم  ومل  �ضعفت  العامل  ويف  املنطقة  يف  مكانتها 
خالفا  لرو�ضيا،  بالن�ضبة  ا�ضرتاتيجية  بتطوير 
�ضيا�ضة  لها  توجد  ل  اأنه  كما  داع�س.  ل�ضتئ�ضال 
�ضاملة بالن�ضبة ليران. وقد ك�ضف ترامب موؤخرا 
ومع  ال�ضاأن.  بهذا  الفارغة”  “ا�ضرتاتيجيته  عن 
ذلك، يوجد لوزير الدفاع المريكي جيم�س ماتي�س 
المريكية  الدارة  يف  امل�ضتوى  رفيعة  و�ضخ�ضيات 
نظر  وجهة  من  قريبة  اأكرث  متبلورة  نظر  وجهة 
بقدر  معهم  املواقف  تن�ضيق  املهم  ومن  ا�ضرائيل، 

المكان.
ال�ضورية  ال�ضاحة  من  املتحدة  الوليات  خروج  اإن   
يف  رو�ضيا  وم�ضالح  رو�ضيا.  اأيدي  يف  القيادة  يبقي 
بوتني  لكن  ا�ضرائيل،  م�ضالح  عن  تختلف  �ضوريا 
وكذلك  معينة.  بدرجة  بها  الهتمام  على  اعتاد 
لي�ضت  �ضوريا  يف  واليرانية  الرو�ضية  امل�ضالح  فان 
للعمل.  معني  جمال  يف�ضح  الذي  المر  متطابقة، 
يف  ال�ضتمرار  ا�ضرائيل  على  يجب  ذلك،  على  بناء 
وقف  اتفاق  يخلق  اأن  اجل  من  بوتني،  اأمام  العمل 
بيننا  المكان  بقدر  كبرية  م�ضافة  �ضوريا  يف  النار 
الدبلوما�ضية  اجلهود  اهلل.  وحزب  ايران  وبني 
من  منخف�ضة،  قوة  مع  ع�ضكري  ب�ضغط  مقرونة 
�ضاأنها اأن تثمر اجنازات معينة. بوتني اي�ضا يدرك 
اأخطار التدهور يف �ضوريا ب�ضكل عام، وبني ا�ضرائيل 

ورو�ضيا ب�ضكل خا�س.
النووي  التفاق  على  احلفاظ  هي  الرابعة  اللبنة 
على  ح�ضولها  ملنع  جناعة  اكرث  كو�ضيلة  ايران  مع 

ت�ضجيع  يجب  الطار  هذا  يف  النووي.  ال�ضالح 
التفاق  تطبيق  على  وحلفائها  املتحدة  الوليات 
على  يفر�س  اأن  على  امل�ضتقبل  يف  والعمل  بنجاعة 
على  القيود  حتديد  بهدف  مكمل،  اتفاق  ايران 

قدرتها النووية اىل الأبد.
من  دبلوما�ضي  جهاز  ان�ضاء  هي  اخلام�ضة  اللبنة 
�ضلوكها  لتغيري  ايران،  على  دويل  �ضغط  خلق  اجل 
�ضوريا  يف  �ضيما  ول  عام،  ب�ضكل  العدائي  القليمي 
ويف جمال ال�ضواريخ. احلفاظ على التفاق النووي 
�ضتتحول  غيابه  ويف  لذلك.  �ضروري  �ضرط  هو 
الدولة  اىل  اي�ضا(  )وا�ضرائيل  املتحدة  الوليات 

املعزولة، ولي�س ايران.
نف�ضها  عن  والدفاع  ايران  ردع  ا�ضرائيل  ت�ضتطيع 
حجمها.  يفوق  اخ�ضاعها  لكن  بنجاعة،  اأمامها 
بحذر.  معها  تت�ضرف  العظمى  الدول  وحتى 
خ�ضائ�س املنطقة اللبنانية والتغريات التي حدثت 
يف طبيعة احلرب احلديثة ت�ضعب على ا�ضرائيل اأن 
تخ�ضع اي�ضا حزب اهلل، بدون ثمن غري مربر بحياة 
النا�س و�ضرر �ضديد باجلبهة الداخلية. اىل احلرب 
ن�ضتطيع اأن ن�ضل دائما، ورمبا لن يكون خيار اآخر يف 
حماولة  يف  تتمثل  العقالنية  ولكن  املطاف.  نهاية 
تاأجيلها  يتم  التي  احلرب  اإن  ذلك.  عن  المتناع 
ولكن  اأكرب.  بقوة  املطاف  نهاية  يف  تندلع  اأن  ميكن 

ميكن اي�ضا منعها.
من املمكن ومن ال�ضروري تبني ا�ضرتاتيجية �ضاملة 
– �ضوريا،  – حزب اهلل  ايران  ومبلورة جتاه حمور 
بها،  املو�ضى  املدى  بعيدة  الروؤيا  ذلك  �ضمن  ومن 
فايران  املتكررة.  التكتيكية  الردود  عن  والمتناع 

لن تذهب اىل اأي مكان اآخر، وكذلك نحن.

مئات  ا�ضرتاليا  دعت   – ب(  ف  �ضيدين)اأ 
خميم  مغادرة  اىل  اخلائفني  املهاجرين 
غينيا  بابوا  جزيرة  يف  للجدل  مثري  لالحتجاز 
اجلديدة ترتاجع فيه ظروف املعي�ضة يف اجواء 

من التوتر.
بابوا  �ضلطات  تت�ضلم  ان  يفرت�س  وكان 
طلب  وقد  الثالثاء.  املخيم  اجلديدة  غينيا 
مراكز  ثالثة  اىل  النتقال  الالجئني  من 
لكن  املجاورة.  لورينغاز  بلدة  يف  “انتقالية” 
على  خوفا  املوقع  داخل  اعت�ضموا  منهم  عددا 
بع�س  قبل  من  العداء  من  اجواء  يف  �ضالمتهم 

ال�ضكان.
وقال  الثالثاء.  املوقع  املخيم  طاقم  وغادر 
املياه  ان  املهاجرين  حقوق  عن  مدافعون 
الغذائية قطعت عنه، بينما  والكهرباء واملواد 

حتدثت و�ضائل اعالم عن عمليات نهب.
ان  املا�ضي  العام  راأى  بابوا  يف  الق�ضاء  وكان 
خمالف  مانو�س  جزيرة  يف  الالجئني  احتجاز 
املخيم  اغالق  على  كانبريا  ووافقت  للد�ضتور. 
قبل  �ضخ�س   600 من  اكرث  فيه  يقيم  الذي 

نهاية ت�ضرين الول/اكتوبر.
ال�ضبوع  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  واكدت 
“للطعن  تعر�ضوا  الالجئني  بع�س  ان  املا�ضي 
اغالق  موعد  اقرتاب  مع  وال�ضرقة”  وال�ضرب 

املخيم.
الذي  بو�ضاين  بهروز  اليراين  الالجىء  وقال 
العليا  بابوا  حمكمة  امام  طعن  بطلب  تقدم 
ان  تويرت  على  املخيم،  اغالق  منع  ملحاولة 

اجلميع خائفون بعد ليلة بال نوم.
وا�ضاف “لي�س هناك مياه ول كهرباء ول مواد 
غذائية. حتى املراحي�س ل تعمل”. وتابع ان 
تتم  ان  ونتوقع  كبري  بتوتر  ي�ضعرون  “النا�س 

مهاجمتنا يف اي حلظة”.

املهاجرين  وتتبع كانبريا �ضيا�ضة �ضارمة حيال 
الذين يحاولون الو�ضول اىل �ضواحلها وتنقلهم 
دولة  او  جزيرة  ويف  مانو�س  يف  خميمات  اىل 

ناورو ال�ضغرية.
مبكافحة  ال�ضيا�ضة  هذه  ا�ضرتاليا  وتربر 
املهاجرين  ردع  و�ضرورة  التهريب  ع�ضابات 
ايران  من  منهم  كبرية  اعداد  تاأتي  الذين 
القيام  عن  وافغان�ضتان،  وال�ضومال  والعراق 

بالرحلة اخلطرية حتى �ضواطئها.

اأعر�ضت  كاكان/الأنا�ضول:  وا�ضنطن/اأثري 
عن  ناورت،  هيذر  الأمريكية،  اخلارجية  متحدثة 
العلم  رفع  يجرم  العراقي،  للربملان  قرار  اإدانة 
“�ضاأًنا  الأمر  معتربة  البالد،  داخل  الإ�ضرائيلي 

داخلًيا”.
على  الأمريكية  امل�ضوؤولة  رد  معر�س  يف  ذلك  جاء 
يف  العراقي،  القرار  من  موقفها  عن  �ضحفي  �ضوؤال 

املوجز ال�ضحفي ليوم الثالثاء.
لدينا  اأن  جًدا  جيًدا  تعلمون  “انتم  ناورت  وقالت 
كل  يف  لكن  اإ�ضرائيل،  مع  للغاية  جيدة  عالقة 
عراقي  �ضاأن  القرار(  )م�ضروع  هذا  فاإن  الأحوال 

داخلي”.
الوطني  التحالف  عن  النائب  قال  والثالثاء، 
ت�ضريح  يف  البياين،  عبا�س  العراقي،  بالربملان 
�ضيغة  على  �ضّوت  النواب  “جمل�س  اإن  لالأنا�ضول، 
الكيان  علم  يرفع  من  جترمي  على  بالإجماع  قرار 

ال�ضهيوين )اإ�ضرائيل( يف الأو�ضاط اجلماهريية”.

واأ�ضاف اأن قرار الربملان �ضيحال اإىل احلكومة لو�ضع 
ال�ضوابط املنا�ضبة لتنفيذه وحتديد ومدة العقوبة 

وما اإىل ذلك.
اأ�ضماء  على  التعليق  ناورت  رف�ضت  اآخر  �ضياق  ويف 
موالية  �ضيعية  ال�ضعبي)قوات  احل�ضد  يف  لقيادات 
يف  تورطهم  اإىل  تقارير  ت�ضري  العراقية(  للحكومة 

ن�ضاطات معادية للوليات املتحدة.
“عدم  اأنها تف�ضل  واأكدت املتحدثة يف ذات ال�ضياق 
الرتكيز  نحاول  لأننا  كثرًيا  الأمر  هذا  يف  اخلو�س 
من  �ضوية  والأكراد  العراقيني  جمع  حماولة  على 

اأجل تاأ�ضي�س نوع من احلوار”.
اأعلم جيدًا من هم هوؤلء ال�ضخا�س،  “اأنا  وتابعت 
ولدينا، كحكومة الوليات املتحدة، فكرة بالأعمال 
اإىل  اإ�ضارة  تنفيذها”، يف  م�ضوؤوليتهم عن  املزعومة 
امل�ضلح،  ال�ضيعي  احلق”  اأهل  “ع�ضائب  ف�ضيل  قائد 
قا�ضم  العراقي،  الداخلية  ووزير  اخلزعلي،  قي�س 

الأعرجي.

املتحدثة الأمريكية اأ�ضارت اإىل اأن هذه ال�ضخ�ضيات 
“بكل تاأكيد تعترب م�ضدر قلق هائل بالن�ضبة لنا”.
الأ�ضبوع  لها  ت�ضريح  يف  و�ضفت  قد  ناورت  وكانت 
املا�ضي، نائب قائد قوات احل�ضد ال�ضعبي، اأبو مهدي 

املهند�س باأنه “�ضخ�س اإرهابي”.
يوليو/ متوز  املتحدة يف  لوليات  اأن  الإ�ضارة  جتدر 
الإرهاب  قائمة  على  املهند�س،  اأدرجت   ،2009
القد�س  قوات  بقائد  �ضلته  ب�ضبب  الأجنبي، 
�ضليماين  قا�ضم  الثوري،  للحر�س  التابعة  الإيرانية 
وتقدميه  العراقية  اهلل  حزب  بكتائب  و�ضالته 

الدعم جلي�س املهدي
�ضفارات  تفجري  يف  “م�ضاركته  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
غربية يف الكويت وحماولة اغتيال الأمري الكويتي، 
طبقًا  الثمانينات،  مطلع  ال�ضباح،  الأحمد  جابر 

لبيان وزارة اخلزانة الأمريكية.

�ضغطة  اإىل  فقط  الأمر  يحتاج   – اأ(  )دب  لندن  
�ضيارة  لتتحول  البنزين  دوا�ضة  على  بالقدم  واحدة 
�ضيدان من اأربعة اأبواب اأو �ضاحنة �ضغرية اإىل �ضالح 
قاتل. و�ضهدت الأعوام املا�ضية هجمات عدة من هذا 

النوع اأهمها ما يلي:
اأول/اأكتوبر:  ت�ضرين   31  – املتحدة  الوليات   –
ده�س  عندما  الأقل  على  اأ�ضخا�س  ثمانية  قتل 
املارة  من  جمموعة  �ضغرية  �ضاحنة  يقود  �ضخ�س 
ال�ضرطة  واأطلقت  مانهاتن.  يف  الدراجات  وراكبي 

النار عليه، لكن يتوقع اأن يظل على قيد احلياة.
تده�س  فان  �ضيارة  اآب/اأغ�ضط�س:   17 – – اإ�ضبانيا 
اأحد  رامبال�س،  ل�س  �ضارع  يف  الأ�ضخا�س  من  ح�ضودا 
ب�ضاعات،  وبعدها  ازدحاما.  بر�ضلونة  �ضوارع  اأكرث 
الأ�ضخا�س  من  جمموعة  نحو  اأخرى  �ضيارة  اندفعت 
 15 وقتل  جنوبا./  كم   /100 كامربيل�س  بلدة  يف 

�ضخ�ضا يف احلادثني.
ثالثة  اندفع  حزيران/يونيو:   3  – بريطانيا   –
املارة  من  جمموعة  نحو  فان  �ضيارة  يقودون  رجال 
حانات  يف  اأ�ضخا�ضا  يطعنوا  اأن  قبل  لندن  ج�ضر  على 
ومطاعم يف �ضوق “بورو ماركت” املجاور. وقتل �ضبعة 

اأ�ضخا�س يف ذلك الهجوم.
�ضاحنة  اندفعت  ني�ضان/اأبريل:   7  – ال�ضويد   –
�ضتوكهومل  و�ضط  يف  للمارة  منطقة  نحو  خمطوفة 

اأ�ضفر عن مقتل خم�ضة  اأن ت�ضطدم مبتجر، مما  قبل 
قتل  ثان/يناير:  كانون   8 – – اإ�ضرائيل  اأ�ضخا�س. 
باجتاه  �ضاحنة  فل�ضطيني  قاد  اأن  بعد  جنود  اأربعة 

وقتل  حافلة.  من  خروجهم  لدى  منهم  جمموعة 
املهاجم بالر�ضا�س يف مكان احلادث.

 2016: اأول/دي�ضمرب  كانون   19  – اأملانيا   –

�ضاحنة  لداع�س،  املنتمي  العمري  اأني�س  اختطف 
وانطلق  بالر�ضا�س  قتيال  البولندي  �ضائقها  واأردى 
بها يف �ضوق لعيد امليالد يف برلني، مما اأ�ضفر عن مقتل 
اأيام  التون�ضي بعد  املهاجم  اآخرين، وقتل  11 �ضخ�ضا 

من ذلك على اأيدي ال�ضرطة يف ميالنو.
– 14 متوز/يوليو: قاد رجل خمتل عقليا  – فرن�ضا 
ني�س  مدينة  يف  الأ�ضخا�س  من  ح�ضود  �ضوب  �ضاحنة 
 86 احلادث  وخلف  البا�ضتيل.  بيوم  احتفالهم  اأثناء 

قتيال واأكرث من 200 م�ضاب.
 /26 رجل  اندفع  حزيران/يونيو:   20 النم�ضا-   –
اأ�ضفر  عاما/ ب�ضيارته يف و�ضط مدينة جرات�س، مما 
اآخرين،   34 واإ�ضابة  اأ�ضخا�س  ثالثة  مقتل  عن 
وراأت  وحمال.  مقاهي  يزورون  كانوا  منهم  والكثري 
حالة  يف  لي�س  املهاجم  اأن  املطاف  نهاية  يف  املحكمة 

عقلية �ضليمة توؤهله للمثول اأمامها.
حاول   2009: ني�ضان/اأبريل   30  – هولندا   –
تقل  مفتوحة  بحافلة  ي�ضطدم  اأن  �ضيارة  يقود  رجل 
�ضبعة  وقتل  الهولندية،  املالكة  العائلة  من  اأفرادا 
الأ�ضرة  اأفراد  ي�ضب  مل  بينما   10 واأ�ضاب  اأ�ضخا�س 

املالكة ب�ضرر.
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حمور ملواجهة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  ببلورة  الهتمام  يجب   هاآرت�ض: 
ا�سرائيل ردع  قوة  ا�سعاف  على  يعمل  الذي  �سوريا  اهلل  حزب  اي��ران 

مغادرته اىل  للجدل  مثر  احتجاز  خميم  يف  الاجئن  مئات  تدعو  ا�سرتاليا 

الإ�سرائيلي العلم  رفع  العراقي  الربملان  جترمي  اإدان��ة  عن  حتجم  وا�سنطن 

مدمر ب�سكل  خ�سروا  والك����راد  ب��غ��داد  وحكومة  الأك����راد  القومين  قبل  م��ن  عليها  ال�سديد  التناف�ض  ب�سبب  ال��ع��راق  يف  البارود”  “برميل  ك��رك��وك  الإن��دب��ن��دن��ت: 

قاتل �ساح  اإىل  �سيارة  بتحويل  كفيلة  البنزين  دوا���س��ة  على  واح���دة  �سغطة  زم��ن��ي..  ت�سل�سل  تخ�سى ق��ط��ر  ال��ل��ن��دن��ي��ة:   ال��ع��رب 
�سدها �سعودي  كويتي  توافق  وج��ود 

على  خليجي  توافق  وجود  من  تخوفها  عن  قطر  اأعربت  ـ  لندن 
جتميد ع�ضويتها يف جمل�س التعاون اخلليجي.

ووفقًا ل�ضحيفة “العرب” اللندنية، نقاًل عن م�ضادر م�ضوؤولة، تخ�ضى 
قطر من اأن حت�ضم الكويت موقفها باجتاه دعم جتميد ع�ضويتها يف 
جمل�س التعاون اخلليجي والوقوف مع ال�ضعودية التي تدفع باجتاه 

هذا القرار.
وقالت امل�ضادر: “بات وا�ضحًا اأن التن�ضيق ال�ضعودي الكويتي �ضيقود 
اإىل ت�ضعيد خليجي �ضد قطر”، م�ضيفة اأن “الت�ضريحات الأخرية 
مع  التجاوب  رف�ضها  اأن  من  قطر  فيها  حذر  التي  الكويت  لأمري 
عن  ف�ضاًل  �ضدها،  خليجي  ت�ضعيد  اإىل  �ضتقود  الو�ضاطة  يف  جهوده 
يف  امل�ضاركة  عدم  خاللها  اأكد  التي  البحريني  العاهل  ت�ضريحات 
اأي قمة خليجية ت�ضارك فيها قطر ما مل تنفذ الأخرية ال�ضروط 
الإعداد  يجري  اأو�ضع  خليجي  حراك  بوادر  توؤكد  منها،  املطلوبة 
بالت�ضعيد  تت�ضم  املقاطعة  من  ثانية  مبرحلة  البدء  �ضياق  يف  له 

الدبلوما�ضي وحزمة جديدة من الإجراءات القت�ضادية”.
ت�ضّق جمل�س  اأن  بو�ضعها  اأن  اأن قطر تراهن على  امل�ضادر  واأو�ضحت 
وعمان  قطر  عدديًا،  متكافئني  مع�ضكرين  اإىل  اخلليجي  التعاون 
والكويت من جهة، وال�ضعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، 
اأّي قرار بتجميد ع�ضوية قطر  مما يحرم املجل�س من قدرة اتخاذ 

بالأغلبية.
اإىل  اخلليجية  الدول  تلجاأ  اأن  من  خوفهم  القطريون  يخفي  ول 
حتويل  من  يعنيه  ما  التعاون،  جمل�س  يف  بالدهم  ع�ضوية  جتميد 
وهو  دائمة،  حالة  اإىل  توؤول  اأن  ميكن  ظرفية  حالة  من  املقاطعة 
القت�ضادية  التاأثريات  اأن  خا�ضة  قطر  تتحمله  اأن  ميكن  ل  اأمر 
مليارات  الدوحة  �ضحب  خالل  من  وا�ضح  ب�ضكل  بدت  للمقاطعة 
التاأثريات  تلك  تاليف  وحماولة  العجز  على  للتغطية  الدولرات 

ومنعها من الربوز على ال�ضطح.



ال�ضنوية  الحتفالت  حتولت   – ب(  ف  نيويورك)اأ 
لعيد هالوين الذي ي�ضادف 31 ت�ضرين الول/اكتوبر 
ال�ضكاكر،  وجمع  التنكرية  املالب�س  بارتداء  ويتميز 
�ضغرية  �ضاحنة  يقود  رجل  قام  ان  بعد  كابو�س  اىل 
جذبا  نيويورك  احياء  اأكرث  احد  يف  املارة  بده�س 
لل�ضياح ما ادى اىل مقتل ثمانية ا�ضخا�س وجرح 11 

اآخرين .
ففي اعقاب ما و�ضفه رئي�س بلدية نيويورك “بالعمل 
احدى  من  الطفال  اجالء  مت  اجلبان”،  الرهابي 
املدار�س البتدائية املجاورة مع اهاليهم القلقني بعد 
وراكبي دراجات  مارة  29 عاما  ان ده�س رجل عمره 

هوائية قبل ان ي�ضطدم بحافلة مدر�ضية ويتوقف.
ابنها  ومعها  عاما(   52( فيليغوير  ايفون  وقالت 
كاحدى  متنكرا  وكان  �ضنوات  ت�ضع  العمر  من  البالغ 
“الأمر  منجال  ويحمل  املوت  متثل  التي  ال�ضخ�ضيات 
اىل  طريقنا  هذه  يوم.  كل  هنا  اىل  ناأتي  مروع. 

املدر�ضة، ناأخذ الكلب يف نزهة ونذهب اىل املتاجر”.
ويف هذا العيد، ت�ضهد منطقة ترابيكا يف مانهاتن التي 
الزجاجية  بواجهاتها  غنية،  وا�ضر  م�ضاهري  يقطنها 

الرباقة ومتاجرها الفاخرة احتفالت كبرية.
منزل،  اىل  منزل  من  الطفال  تنقل  العام،  هذا  لكن 
متجنبني ال�ضرطة وطواقم و�ضائل العالم على بعد 
رجل  املوت،  فيه  جلب  الذي  املكان  من  حجر  مرمى 
التلفزيون المريكية انه اوزبكي مقيم  قالت �ضبكات 

يف فلوريدا.
يف  ابنها  ترافق  ان  ا�ضا�ضا  تعتزم  فيليغوير  وكانت 

لكن  العيد.  تقاليد  بح�ضب  ال�ضكاكر  جلمع  ال�ضوارع 
بعد الهجوم، اكتفت بالبقاء يف �ضقة �ضكنية جماورة 

لبع�س ال�ضدقاء.
وهو  عطلتنا”.  “اأف�ضد  عاما(   41( داد  كون�س  وقال 
يقيم يف وارن �ضرتيت القريب جدا من مكان الهجوم، 
فيما كان يفتح ويغلق الباب لطفال متنكرين باأزياء 

هاري بوتر وم�ضارع �ضومو.
اأن  ميكن  المر  احلياة.  �ضنة  “هذه  قائال  وتنهد 
يح�ضل يف اأي حلظة. ل ميكنك القيام ب�ضيء” وتابع 

املنفذ”. معاقبة  هو  فعله  ميكن  “ما 
– القلق  – بغاية 

كانت اجنيليكا بينريا والدة )30 عاما( جتري وراء 
يرتدين  عاما  و12   10 بني  اعمارهن  ترتاوح  فتيات 
العجائب”  بالد  يف  “الي�س  ق�ض�س  من  �ضخ�ضيات  زي 

و”ميني ماو�س" و”ليتل بو بيب”.
ال�ضرطة  �ضيارات  ا�ضواء  لول  معتما  ال�ضارع  وكان 
منازلهم  مغادرة  كثريون  وخ�ضي  الطفاء.  وعربات 
لكن  الهجوم،  بوقوع  �ضمعوا  عندما  ال�ضكاكر  جلمع 
ترقب الطفال الذين ا�ضتعدوا للمنا�ضبة طيلة العام، 

تغلب على اآخرين.
واأقرت بينريا التي كانت تقف امام مدر�ضة ابتدائية 
القلق واحلزن”.  “انا بغاية  ابوابها احرتا�ضا  اأغلقت 
هذا  البعري.  ظهر  ق�ضمت  التي  كالق�ضة  “انها  وقالت 
اليوم له خ�ضو�ضية ومع وجود اأطفال قرب املدر�ضة، 

ي�ضبح المر مدعاة للقلق”.
�ضعر  انه  اجلوار،  يف  يقيم  الذي  مانكوف  ايلكي  وقال 

بالقلق على ا�ضرته عندما �ضمع عن الهجوم فيما كان 
يف العمل.

وكانا  طفليه  مع  باحرتا�س  خرج  �ضاعات  ب�ضع  وبعد 
متنكرين بزي “ليلى” و”الذئب”، واجتازوا مبحاذاة 
بال�ضوكولته  اأكيا�ضهم  ميلوؤا  كي  ال�ضرطة  طوق 

وال�ضكاكر.
لوكالة  عمره  من  الثالثينات  يف  وهو  الوالد  وقال 
املكان  من  قريبة  م�ضافة  على  “نقيم  بر�س  فران�س 

الذي ح�ضل فيه كل �ضيء. �ضعرت بقلق بالغ”.
وقال مانكوف ان الهجوم “هناك العديد من الطفال 

اىل  بيده  مدر�ضتني” م�ضريا  بني  وقعت  احلادثة  لأن 
مدر�ضة ابتدائية يف جهة ومدر�ضة ثانوية يف اجلهة 

الخرى.
نيويورك  ال�ضميم.  يف  �ضرب  “الهجوم  ان  وا�ضاف 
لي�س مكانا ميكن ان تفعل فيه ما ت�ضاء. يف الواقع من 

الغريب ان ذلك مل يح�ضل عدة مرات”.
لو  فيه.  نعي�س  الذي  العامل  الواقع.  هو  “هذا  وقال 
يغادرون  الطفال  كل  لكان  �ضاعة  بعد  الهجوم  وقع 

املدر�ضة ولكان المر اأ�ضواأ بكثري”.

د. عبد احلميد �ضيام
وحبالها  ال�ضيا�ضة  عن  قليال  الأ�ضبوع  هذا  �ضاأبتعد   
املعقدة، لأدخل يف مو�ضوع قلما يتطرق اإليه الكتاب وهو 
مو�ضوع ال�ضكان وما ينتظر الأجيال القادمة من حتديات 
من  كثريا  يتغري  لعامل  املبكر  التنبه  اأجل  من  وجودية، 
حولنا، فقد م�ضى الزمن الذي كان يتباهى النا�س بكرثة 
على  القادرين  الذكور  وعدد  ع�ضائرهم  وقوة  عيالهم 

الذود عن حمى القبيلة. 
جمال التفاخر اليوم، اإن كان هناك �ضرورة لذلك، يتمثل 
وامل�ضاريع  والأكادميية  العلمية  الإجنازات  حتقيق  يف 
والريا�ضة  واملو�ضيقى  والفن  والإبداع  القت�ضادية 
اأو  الريا�ضيني  بع�س  اإن  بل  واملخرتعات،  والت�ضالت 
بع�س  على  تتفوق  وطنية  ثروة  يعتربون  املو�ضيقيني 
ت�ضرت�ضل  اإىل  قول  ن�ضب  وقد  الطبيعية.  الرثوة  م�ضادر 
عن  تتنازل  اأن  العظمى  بريطانيا  »ت�ضتطيع  قال:  اإنه 
كافة م�ضتعمراتها يف العامل، لكنها ل ت�ضتطيع اأن تتخلى 
عن تراث �ضك�ضبري«. وهو ما حدث فعال فقد تخلت عنها 
مرغمة وتعمل جاهدة لتبقى موحدة مع انت�ضار �ضرعة 
اأوروبا،  ال�ضرق الأو�ضط، بل يف  النف�ضال، لي�س فقط يف 
ال�ضمالية  واإيرلندا  �ضكوتلندا  اإىل مقاطعاتها  وقد ت�ضل 

وويلز.
العامل الآن ي�ضهد تغريا كبريا يف اأمناط ال�ضكان وفئاتهم 
حني  ففي  توزعهم،  واأماكن  اخل�ضوبة  ون�ضبة  العمرية 
توجد دول يف اجلنوب تفي�س ب�ضكانها ول ت�ضتطيع تاأمني 
اآمن  غري  بعبور  بع�ضهم  فيغامر  الأ�ضا�ضية،  الإحتياجات 
لأعايل البحار للو�ضول اإىل �ضواطئ اأوروبا، وهناك دول 
غالبيتها من دول ال�ضمال، بداأ عدد ال�ضكان فيها يرتاجع 
ب�ضبب زيادة اأعداد الوفيات على املواليد. فكيف �ضيكون 
نحو  تنحدر  الغنية  الدول  هذه  بقيت  اإذا  الغد  عامل 
اأمام فائ�س  اأبوابها  ال�ضيخوخة ويف الوقت نف�ضه تو�ضد 

ال�ضكان من املهاجرين؟
 1.6 الأر�س  �ضكان  عدد  كان  الع�ضرين  القرن  بداية  مع 
 1960 عامي  بني  �ضنة  الأربعون  �ضهدت  وقد  مليار. 
و1999 م�ضاعفة عدد �ضكان الأر�س بال�ضبط من ثالثة 
ومذهلة.  م�ضبوقة  غري  زيادة  وهي  �ضتة،  اإىل  مليارات 
فالعامل مل يجمع اأول مليار من ال�ضكان منذ بدء الب�ضرية 
126 �ضنة اأي عام  1804، ثم املليار الثاين بعد  اإل عام 
 1960 عام  اأي  �ضنة  ثالثني  بعد  الثالث  واملليار   1930
اإىل  و�ضل  الآن  العامل  �ضكان  عدد  الطفرة.  حدثت  ثم 

عام  مليارات   10 اإىل  و�ضي�ضل  املليار  ون�ضف  مليارات   7
مليارا   11 بحدود  الألفية  نهاية  مع  ي�ضل  ثم   2050

في�ضتقر، وقد يبداأ بالنخفا�س التدريجي.
ن�ضبة  من  اأعلى  العامل  دول  كل  يف  املواليد  ن�ضبة  كانت 
الوفيات لغاية اأوائل ال�ضبعينيات لكن بداأت بع�س الدول 
اليوم  اأن و�ضلنا  اإىل  املواليد والوفيات،  ت�ضهد توازنا بني 
عن  تزيد  فيها  الوفيات  ن�ضبة  دولة  ع�ضرين  نحو  اإىل 
واأوروبا  الغربية  اأوروبا  دول  يف  معظمها  املواليد،  ن�ضبة 
ال�ضرقية، كذلك اإيطاليا واليونان واأملانيا واملجر وبولندا 
هذا  ي�ضل  اأن  املتوقع  ومن  واأوكرانيا.  ورو�ضيا  واليابان 
2050، ح�ضب درا�ضات �ضندوق الأمم  العدد بحلول عام 
املتحدة لل�ضكان، اإىل نحو خم�ضني دولة، ومع نهاية القرن 
�ضي�ضل العدد اإىل 120 دولة، اأي اأن �ضكان العامل �ضيكون 
الأطفال  عدد  يتناق�س  بينما  ال�ضن  وكبار  الكهول  من 

ب�ضكل مذهل. 
لقد بداأ التغري اجلذري يف ن�ضبة املواليد قيا�ضا للوفيات 
يف عقد ال�ضبعينيات ب�ضبب الجتاهات الدولية احلديثة 

يف منط احلياة، واأهم مظاهر هذا التغري يتمثل يف: 
على  اخلام�ضة  دون  الأطفال  وفيات  ن�ضبة  انخفا�س   –
و�ضول   1960 عام  األف،  لكل   182 من  العامل  م�ضتوى 

اإىل 43 عام 2015. 
عام   5% من  الن�ضاء  لدى  اخل�ضوبة  ن�ضبة  انخفا�س   -
1960 اإىل %2.4 عام 2015 . وو�ضلت ن�ضبة الإجناب 
يعادل  ما  اأي  دولة،   83 يف  للمراأة  طفلني  من  اأقل  اإىل 
ال�ضني  الدول  هذه  بني  ومن  العامل  �ضكان  من   46%
واأملانيا  واليابان  ورو�ضيا  والربازيل  املتحدة  والوليات 
 1.4% اخل�ضوبة  ن�ضبة  اأملانيا  ففي  وبريطانيا.  واإيران 
فقد  م�ضر  يف  وحتى   ،1.6% اليابان  ويف  للمراأة،  طفل 
اإىل   1960 عام   6.7% من  اخل�ضوبة  ن�ضبة  انخف�ضت 

 .2015 عام   3.3%
ب�ضكل  التعليم  انت�ضار  بعد  العاملة  املراأة  ن�ضبة  زيادة   -
غري م�ضبوق، حتى يف الدول النامية. فدخول املراأة �ضوق 
العمل يعني تاأخر يف الزواج، اأو ل زواج وانخفا�س حالت 
ال�ضامن  هو  الزوج  يعد  مل  الأدنى.  احلد  اإىل  الإجناب 

حلياة كرمية للمراأة، بل ال�ضهادة والوظيفة. 
- ارتفاع معدل الأعمار ب�ضكل غري م�ضبوق، فبعد اأن كان 
يزيد  ل   1960 عام  العامل  م�ضتوى  على  العمر  معدل 
2010 اإىل نحو  53 �ضنة، ارتفع معدل الأعمار عام  عن 
من  �ضنة  خم�ضني  يف  �ضنة  ع�ضرين  بزيادة  اأي  �ضنة،   73

الن�ضبة  ترتاوح  املتقدمة  الدول  معظم  ويف  الزمن.  عمر 
عام  العمر  معدل  كان  مثال  م�ضر  يف  �ضنة.   80 حدود  يف 
�ضنة،   71 اإىل  و�ضل   2015 وعام  �ضنة   48 نحو   1960
الفرتة  يف   79 اإىل  واإرتفع  �ضنة   63 لبنان  يف  كان  بينما 
وكندا  اليابان  يف  الآن  يولد  الذي  والطفل  نف�ضها. 

وال�ضويد و�ضوي�ضرا واآي�ضلندا متوقع اأن يعي�س 83 �ضنة. 
- ارتفاع م�ضتوى الرعاية ال�ضحية يف العامل وهو ما اأتاح 
فر�ضة لفئة ال�ضباب والكهول اأن ي�ضتمتعوا بحياة طويلة 
و�ضحية. وقلة الأطفال ت�ضهم يف اأن تكون الرفاهية من 

�ضمات تلك احلياة. 
التقليل  40 دولة يف  اأثرت وتوؤثر يف نحو  هذه احلقائق 
على  املحافظة  حتى  ت�ضتطيع  ل  بحيث  الإجناب،  من 
مثل  فبلد   .2050 عام  حلول  مع  احلايل  ال�ضكان  معدل 
 23% من  بقليل  اأكرث  بن�ضبة  �ضكانها  �ضينخ�س  بلغاريا 
واليابان %14 وحتى لبنان �ضتنخف�س ن�ضبة �ضكانه نحو 

.11%
امل�ضيبة التي �ضي�ضهدها العامل هو عدم التوازن يف توزيع 
 9 اإىل  بالعدد  �ضي�ضل  الذي  ال�ضكان  ففائ�س  ال�ضكان. 
 11.2 و   2050 عام  مليارات  و10   2037 عام  مليارات 
مليارا عام 2100 �ضيكون يف دول اجلنوب، خا�ضة قارتي 
اإفريقيا واآ�ضيا. مع حلول عام 2050 �ضت�ضيف الهند اإىل 
وباك�ضتان  مليونا   231 ونيجرييا  مليونا   467 �ضكانها 
وم�ضر   61 واأوغندا   62 واإثيوبيا  مليون  مئة  �ضت�ضيف 
�ضكان  عدد  �ضيزيد  املتقدمة  الدول  من  مليونا.   54 نحو 
التوالد  ب�ضبب  لي�س  مليونا،   93 نحو  املتحدة  الوليات 
الطبيعي، بل ب�ضبب قوانني الهجرة واللجوء ومنح ال�ضكان 

غري ال�ضرعيني واأولدهم حق الإقامة فالتجن�س.
بحدود   1960 عام  العربي  العامل  �ضكان  عدد  كان  لقد 
مليونا،   239 اإىل   2000 عام  وو�ضل  فقط،  مليونا   92
وعام 2010 اإىل 300 مليون وعام 2016 اأكرث من 406 
598 مليونا. وقد ياأتي  2050 اإىل  ماليني و�ضي�ضل عام 
لنق�س  الأمثل  احلل  هي  الهجرة  تكون  ببعيد  لي�س  يوم 
ال�ضكان يف البلدان املتقدمة، كما فعلت اأملانيا وكندا اللتان 
فتحتا ذراعيهما لأعداد من املهاجرين ب�ضبب النخفا�س 
احلاد يف ن�ضبة اخل�ضوبة. اأما الدول التي �ضتغلق مداخلها 
وهولندا،  وفرن�ضا  وبريطانيا  املجر  مثل  املهاجرين  على 
من  ال�ضاحقة  غالبيته  �ضعبا  ت�ضم  يوما  نف�ضها  جتد  فقد 

امل�ضنني والعجزة واملعمرين بدون اأيد عاملة. 
فهي  العربية،  الدول  يف  موجود  حقيقة  ال�ضاذ  الو�ضع 

مثل  بلدان  وت�ضتطيع  �ضكانيا  مكتظة  غري  عام  ب�ضكل 
املاليني.  ع�ضرات  ا�ضتيعاب  وليبيا  وال�ضودان  اجلزائر 
والدلتا  النيل  وادي  منطقة  يف  فالكتظاظ  م�ضر  وحتى 
يف  اخل�ضوبة  ن�ضبة  اأن  كما  فارغة.  �ضبه  البالد  وبقية 
املعدل  من  اأعلى  لبنان  عدا  ما  العربية  الدول  معظم 
فئة  من  ال�ضكان  فن�ضبة  اأكرث.  اأو   2.4% وهو  العاملي 
خوف  هناك  فلي�س  العامل،  يف  الن�ضب  اأعلى  من  ال�ضباب 
ن�ضبة  فاأكرب  اأخرى  جهة  ومن  ال�ضكان.  �ضيخوخة  من 
 65 بني  فمن  العرب.  من  العامل  يف  وم�ضردين  مهاجرين 
%60 من بينهم من  مليون لجئ وم�ضرد يوجد اأكرث من 
النهو�س  التنمية وبرامج  العرب. فكيف ت�ضتقيم خطط 

للدول العربية ملواجهة هذه املع�ضلة؟ 
عدد  يف  تناق�س  من  ل  تعاين  ل  اإذن  العربية  البالد 
�ضكاين  فائ�س  من  ول  الغربية،  اأوروبا  كدول  ال�ضكان، 
اأنها ل تعاين من  كبري مثل بع�س الدول الإفريقية. كما 
والحتاللت  ال�ضراعات  من  تعاين  لكنها  املوارد،  يف  �ضح 
ما  القت�ضادية.  والتبعية  والف�ضاد  والديكتاتورية 
ال�ضتقرار  اإذن  غالبيتها  يف  العربية  الدول  حتتاجه 
واجتثات  املت�ضاوية  املواطنة  وبناء  الر�ضيد  واحلكم 
على  والعمل  الإنفاق  وتقنني  ورموزها،  الف�ضاد  موؤ�ض�ضات 
بناء اقت�ضاد وطني منتج ومتنوع واإنهاء هدر الأموال على 
التي  العربية  العقول  ماليني  وا�ضتعادة  اخلردة  ال�ضالح 
عام  الإ�ضكوا  تقرير  �ضماه  ما  لبناء  الغرب،  اإىل  هاجرت 
ت�ضع  جماعية  نه�ضة  ل�ضمان  العربي«  »التكامل   2014

الإن�ضان العربي يف �ضلب اأهدافها.
حما�ضر يف مركز درا�ضات ال�ضرق الأو�ضط بجامعة رتغرز 
بنيوجر�ضي
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العمل؟ م��ا  دول-  دون  ي��ك��ربون  واأط��ف��ال  اأط��ف��ال  دون  ت�سيخ  دول 

“يف�سد”  ن���ي���وي���ورك  اع����ت����داء 
القلقة ل��ا���س��ر  ه��ال��وي��ن  اح��ت��ف��الت 

ال�سعودية  الغربية  والدبلوما�سية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  يف  خ���رباء  ن�سح  كيف  “جا�ستا”..  ق��ان��ون  ل��زل��زال  ت��ف��ادي��ا 
ت�ساوؤلت مو�سع  “نيوم”  مدينة  وم�����س��روع  ال�سلفية..  ونهاية  وامل����راأة  اإ�سرائيل  وامل��ف��ت��اح:  �سورتها..  بتح�سن 

ل���ل���ح���ق���وق وان�����ت�����ه�����اك  ال�����ت�����اري�����خ  ع����ل����ى  اف�����ت�����ئ�����ات   : ب����ل����ف����ور  وع��������د 

باري�س :
الزمن  ال�ضعودية  العربية  ت�ضابق 
الوليات  يف  �ضورتها  حت�ضني  اأجل  من 
املتحدة حت�ضبا لتاأثريات قانون “جا�ضتا” 
لتويل  منا�ضبة  اأجواء  وخلق  م�ضتقبال، 
خلفا  اململكة  عر�س  �ضلمان  بن  حممد 
اأمريكية  لوبيات  بن�ضائح  وتعمل  لأبيه. 
ويهودية وعلى راأ�ضهم خرباء ا�ضتخبارات 
ح�ضور  ل�ضمان  �ضابقني  ودبلوما�ضيني 
باأخبار  والدويل  الأمريكي  العالم  يف 
منحها  على  وت�ضاعد  الإرهاب  عن  بعيدة 
�ضورة الدولة املنفتحة ال�ضائرة يف طريق 

الع�ضرنة والتحديث.
والنواب  ال�ضيوخ  جمل�س  م�ضادقة  ومنذ 
الذي  “جا�ضتا”  قانون  على  الأمريكيني 
لالإرهاب،  الراعية  الدول  حماكمة  يجيز 
الزمن  ت�ضابق  ال�ضعودية  والعربية 
لالإفالت منه، وي�ضتهدف القانون الريا�س 
من  عدد  تورط  بعد  خليجية  ودول 
11 ايلول واحلديث  مواطنيها يف هجمات 
عن خيوط حتقيق قادت اىل تربعات من 

اأمراء �ضعوديني ل�ضالح الإرهابيني.
كبار  مع  ال�ضعودية  العربية  وتعاقدت 
“املاركتينغ” ال�ضيا�ضي  ووكالت  اللوبيات 
املتحدة،  الوليات  يف  �ضورتها  لتح�ضني 
وا�ضتدعت �ضيا�ضيني وكبار ال�ضحفيني لهذا 
واأبدت  العربية،  اململكة  لزيارة  الغر�س 
وتطبيقها،  الن�ضائح  ل�ضماع  ا�ضتعدادا 
“كيت  ل�ضارع  رئي�ضي  زبون  اىل  وحتولت 
�ضركات  ي�ضم  الذي  وا�ضنطن  �ضرتيت” يف 

اللوبيات الأمريكية.
ورفعت ال�ضعودية من التعاقد مع اللوبيات 
الأجواء  من  للتخفيف  ال�ضغط  و�ضركات 
واإدراكا  “جا�ضتا”،  قانون  خلقها  التي 
منها اأنه اإذا تطورت الأو�ضاع نحو الأ�ضواأ، 

بالتورط  ال�ضعودية  على  الق�ضاء  وحكم 
وقتها حتت  �ضتكون  اأيلول   11 يف هجمات 
املليارات  مئات  و�ضتفقد  الغرب  رحمة 
ال�ضعوديني  قلق  وزاد  الدولرات.  من 
مثل  املزاج  متقلب  رئي�س  وجود  جراء 
دونالد ترامب الذي مل يرتدد يف مطالبة 
مقابل  مالية  بتعوي�ضات  ال�ضعوديني 

احلماية م�ضتقبال.
ويدور بني �ضركات ال�ضغط و”املاركتينغ” 
بنيويورك  املتحدة  الأمم  يف  ال�ضيا�ضي 
تكتفي  مل  ال�ضعودية  اأن  ووا�ضنطن 
بالتعاقد مع �ضركات ال�ضغط، بل تعاقدت 
يف  �ضابقني  خرباء  مع  الأنظار  عن  بعيدا 
الأمريكية  والدبلوما�ضية  ال�ضتخبارات 
للح�ضول على ن�ضائح منهم لر�ضم خارطة 
هوؤلء  اىل  وجلاأت  بها،  ت�ضتنري  طريق 
دور  مبحدودية  منها  اإدراكا  اخلرباء 
قد  التي  التطورات  اأمام  ال�ضغط  �ضركات 

يحملها قانون “جا�ضتا”.
اجلي�س  يف  �ضابقون  م�ضوؤولون  ويعمل 
ك�ضركات  واخلارجية  وال�ضتخبارات 
�ضغط لكنها تقدم الن�ضائح اأكرث من العمل 
كما  امل�ضوؤولني،  مع  املغلقة  القاعات  و�ضط 
م�ضوؤول  فلني،  مايكل  اجلرنال  يفعل  كان 
الأمن القومي ال�ضابق يف اإدارة ترامب قبل 
اإقالته، وقد عمل حل�ضاب دول مثل رو�ضيا 

وتركيا.
يف  اخلرباء  قدمها  التي  الن�ضائح  ومتثلت 
املبادرة  زمام  ال�ضعودية  اإم�ضاك  �ضرورة 
العام  الراأي  اىل  والو�ضول  بنف�ضها 
بقرارات  بل  و�ضاطة  بدون  الأمريكي 
حيزا  القرارات  بهذه  وحتتل  جريئة، 
دون  التلفزيون  وبرامج  ال�ضحف  يف 
ال�ضحف  يف  الدعاية  من  �ضفحات  تاأدية 
بل  مردود  بدون  عادة  تكون  الأمريكية 
باإ�ضهار  يتعلق  الأمر  باأن  يعرف  اجلميع 

اخلرباء  ن�ضح  كما  الثمن،  مدفوع  �ضيا�ضي 
ال�ضعودية بتويل جيل جديد من الأمراء 
الأول  اجليل  لأن  اململكة  حتديث  م�ضرية 
لهذه  ي�ضلحون  ل  الأمراء  من  والثاين 
املهام، وهنا ياأتي ت�ضريع تعيني حممد بن 
�ضلمان وليا للعهد واإقالة حممد بن نايف.

ب�ضرورة  الريا�س  اخلرباء  ن�ضح  كما   
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  بو�ضلتها  جعل 
البو�ضلة  مع  ومليمرتي  تام  بتوافق  ت�ضري 
انتقاد  وجتنب  الأبي�س،  الأبي�س  يف 

اإ�ضرائيل.
األف ميل يف قرارات  وهكذا، بداأت م�ضرية 
ترمي اىل اإيهام الراأي العام الغربي ومنه 
الأمريكي باخل�ضو�س بوجود تغيري �ضامل 
وكانت  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف 
مبنع  ترامب  قرارات  تربير  مع  البداية 
اىل  اإ�ضالمية  دول  �ضت  مواطني  دخول 
هذه  العامل  انتقد  فقد  املتحدة،  الوليات 
اىل  �ضعوديون  م�ضوؤولون  وبادر  القرارات 
اأمريكا  “حماية  �ضعار  حتت  تربيرها 
لأمنها”. وك�ضف م�ضوؤول اأمريكي ب�ضخرية 
ل�ضخ�ضية عربية “ترامب يتخذ القرارات 

وال�ضعودية تقول اآمني”.
اإ�ضرائيل،  مغازلة  يف  ال�ضعوديون  وبداأ 
زمن  انتهى  باأنه  م�ضوؤولون  ي�ضرح  فتارة 
قبول  الفل�ضطينيني  وعلى  اإ�ضرائيل  حمو 
يف  طرفا  يعتربونها  وتارة  الواقع،  اأمر 
املد  مواجهة  يف  امل�ضرتك  العربي  الدفاع 
الت�ضريبات  وو�ضلت  الإيراين،  ال�ضيعي 
بن  حممد  العهد  ويل  بزيارة  لل�ضحافة 
ترتيبات  لو�ضع  �ضرا  اإ�ضرائيل  �ضلمان 
يف  �ضعوبة  الريا�س  جتد  ول  م�ضتقبلية، 
مغازلة اإ�ضرائيل، فقد مهد للطريق الأمري 
اأنور  املتقاعد  واللواء  الفي�ضل،  تركي 

ع�ضقي.

بعدما  عامليا  ترحيبا  ال�ضعودية  وحققت 
ويقول  ال�ضيارات،  بقيادة  للمراأة  �ضمحت 
ال�ضيا�ضي  “املاركتينغ”  خرباء  اأحد 
لـ”راأي اليوم” “حظيت الريا�س باهتمام 
بقيادة  للمراأة  الرتخي�س  بقرارها  عاملي 
مليون  من  اأذكى  كان  فهذا  ال�ضيارة، 
يف  �ضرتيت  كيت  �ضارع  يف  اإ�ضهارية  حملة 

وا�ضنطن”.
وعادت ال�ضعودية لتحتل حيزا ل باأ�س به 
التلفزيون  وبرامج  العاملية  ال�ضحافة  يف 
العهد  ويل  قام  عندما  اأ�ضبوعني،  منذ 
من  واخلروج  الدينية  الثقافة  مبراجعة 

عقود التطرف اىل ال�ضالم املعتدل.
�ضورته  تلميع  يف  العهد  ويل  ت�ضرع  لكن 
اأخطاء  يف  ي�ضقط  جعلته  اململكة  و�ضورة 
مدينة  ت�ضييد  اإعالنه  ومنها  فادحة 
م�ضروع  دولر،  مليار   500 “نيوم” بقيمة 
وخرباء  الدولية  البنوك  �ضخرية  اأثار 
ب�ضبب  واقعي  غري  لأنه  ال�ضتثمارات 
حتى  تنتج  ل  نزاعات  منطقة  يف  وجوده 
ال�ضرتاتيجي  موقعها  وتفقد  نقال  هاتفا 
اأن  ي�ضبق  مل  الذي  املبلغ  �ضخامة  ويف 
غامرت به اي دول اأو جمموعة من الدول 

حتى الغربية الغنية.
بها  تقوم  التي  املبادرات  كل  وهكذا،   
ال�ضعودية هي خارطة طريق م�ضممة من 
خرباء غربيني، لكن ل اأحد يعلم م�ضتقبل 
م�ضتقبل  �ضيم�س  وكيف  “جا�ضتا”  قانون 
الق�ضاء  بو�ضلة  لأن  العربية  اململكة 
بو�ضلة  مع  دائما  ي�ضري  ل  الأمريكي 

ال�ضيا�ضة الأمريكية .

د/ اإبراهيم اأبرا�س
اإ�ضرار احلكومة الربيطانية على اإحياء ذكرى اأو احت�ضان 
احتفالية مبرور مائة عام على جرمية �ضدور وعد بلفور 
وعد  واأخالقية  �ضرعية  عدم  فقط  لي�س  للنقا�س  يطرح 
بلفور، اأي�ضا جممل ال�ضيا�ضة الربيطانية منذ بداية القرن 
الربيطانية  ال�ضيا�ضة  اأن  اليوم، حيث يبدو  اإىل  الع�ضرين 
يطراأ  مل  ولل�ضهيونية  وامل�ضلمني  للعرب  بريطانيا  ونظرة 
ا�ضتعمارية  هي  كما  زالت  وما  قرن  خالل  تغريا  عليها 

عدوانية ومعادية لل�ضعب الفل�ضطيني.
اإ�ضدار  على  يقت�ضر  مل  املعادي  ونهجها  بريطانيا  جرمية 
من  الثاين  يوم  لليهود  وعدا  بلفور  اآرثر  خارجيتها  وزير 
يف  فل�ضطني  يف  لهم  قومي  وطن  باإقامة   1917 نوفمرب 
من  العرب  باأهلها  عامرة  فل�ضطني  فيه  كانت  الذي  الوقت 
 5% من  اأقل  فيها  اليهود  عدد  وكان  وم�ضيحيني  م�ضلمني 
من عدد ال�ضكان، بل جتاوزت ذلك بفر�س هذا الوعد على 
النتداب  �ضك  من  كجزء  تثبيته  خالل  من  الأمم  ع�ضبة 
اآنذاك  الع�ضبة  ودول  بريطانيا  �ضاعد  مما  فل�ضطني  على 

على متكني اليهود من الهجرة وال�ضتقرار يف فل�ضطني.
ال�ضعب  على  خماطر  من  بلفور  وعد  اأحلقه  مما  بالرغم 
زرع  خالل  من  بكاملها  العربية  الأمة  وعلى  الفل�ضطيني 
من  كان  فقد  العربية،  املنطقة  قلب  يف  غريب  ج�ضم 
نهج  عن  وتعبريا  املا�ضي  من  جزءا  الوعد  اعتبار  املمكن 
ا�ضتعماري قدمي وبالتايل التخفيف من حالة الغ�ضب على 
املتعاقبة  الربيطانية  احلكومات  اإ�ضرار  ولكن  بريطانيا، 
واعتباره  بلفور  بوعد  التم�ضك  على  احلالية  وخ�ضو�ضا 
وثيقة تاريخية ت�ضتحق الحتفال مبرور مائة عام على 
ترييزا  الوزراء  برئي�ضة  الوقاحة  و�ضلت  بل  �ضدورها 
قيام  على  �ضاعدت  باأنها  بريطانيا  افتخار  تعلن  لأن  ماي 
اأن  على  يوؤكد  اإمنا  بلفور  وعد  واإ�ضدارها  اإ�ضرائيل  دولة 
املعادي  الأول  ال�ضتعماري  نهجها  بريطانيا مل تخرج عن 
لل�ضعوب العربية والإ�ضالمية واملتحيزة كل التحيز للكيان 

ال�ضهيوين.

هذا ما يجعلنا نربط هذا الإ�ضرار الربيطاين على �ضرعية 
مل  التي  املنطقة  يف  ال�ضتعمارية  ب�ضيا�ضاتها  بلفور  وعد 
اأحزاب  واحت�ضان  والد�ضائ�س  الفنت  اإثارة  عن  تتوقف 
وغري  وطنية  غري  واإ�ضالمية  عربية  معار�ضة  و�ضخ�ضيات 
وللفو�ضى  الإ�ضالموية  للجماعات  ودعمها  دميقراطية 
بل  العربي(،  )الربيع  م�ضمى  حتت  املنطقة  ت�ضرب  التي 

وت�ضخري اإعالمها لهذا الغر�س بطريقة خبيثة.
كان وعد بلفور افتئاتا على التاريخ وانتهاكا وا�ضحا حلق 
ال�ضعب الفل�ضطيني يف اأر�ضه فل�ضطني، ذلك اأن اإقامة وطن 
ولي�س  اأوروبا  يف  اليهود  مل�ضكلة  كحل  جاء  لليهود  قومي 
لأنهم اأ�ضحاب حق بفل�ضطني ،وقد جرت حماولت لإقامة 
جاء  اأي�ضا  العامل،  يف  منطقة  من  اأكرث  يف  لليهود  وطن 
وعد بلفور نتيجة التقاء م�ضالح بني احلركة ال�ضهيونية 

والتوجهات ال�ضتعمارية الربيطانية اآنذاك.
بتحليل ن�س وعد بلفور نرى اأن �ضيغته كانت )اإن حكومة 
�ضاحب اجلاللة تنظر بعني العطف اإىل اإقامة مقام قومي 
لهم  يكن  مل  اأنه  يعني  مما  اليهودي(  لل�ضعب  فل�ضطني  يف 
خمتلفة،  ب�ضيغة  الن�س  لكان  واإل  قومي،  وطن  ذلك  قبل 
فل�ضطني  يف  القومي  املقام  هذا  باإقامة  يقول  الن�س  اأي�ضا 
دولة  بوجود  اعرتاف  وهذا  اإ�ضرائيل(  )اأر�س  يف  ولي�س 
لل�ضعب  تن�ضب  ،وفل�ضطني  فل�ضطني  ي�ضمى  حُمدد  كيان  اأو 
اليهود  ظهور  قبل  فل�ضطني  اأر�س  ر  َعمَّ الذي  الفل�ضطيني 
ال�ضتدلل  ميكن  ما  ،وهذا  فل�ضطني  يف  اإ�ضرائيل  بني  اأو 
عن  حتدثت  التي  نف�ضها  اليهودية  التوراة  من  حتى  به 
بنو  اإليها  وفد  التي  فل�ضطني  لأر�س  ك�ضكان  الفل�ضطينيني 
اإ�ضرائيل ، واإ�ضرائيل يف التوراة ل حُتيل اإىل دولة اأو اأر�س 

بهذا ال�ضم بل اإىل �ضخ�س )اإ�ضرائيل( اأي النبي يعقوب .
كنعانيتان  كلمتان  والفل�ضطينيون  فل�ضطني  وكلمتا 
موجودتان يف الوثائق التاريخية منذ حوايل اأربعة اآلف 
الفل�ضطيني جاء مهاجرا  ال�ضعب  اأن  ،ولي�س �ضحيحا  �ضنة 
1118 قبل  من جزيرة كريت /كفتور يف بحر اإيجه عام 
م�ضت�ضرقني  عن  نقال  املوؤرخني  من  كثري  يذكر  كما  امليالد 

يهود ، فهذه حماولة منهم للزعم اأن بني اإ�ضرائيل �ضابقون 
على الفل�ضطينيني يف التواجد يف فل�ضطني. كما اأن اأ�ضبقية 
التوراة  توؤكدها  فل�ضطني  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وجود 
قبل   1850 عام  اإبراهيم  النبي  لعهد  تعود  والتي  نف�ضها 

امليالد .
فن�ضت�ضهد  عواهنه  على  الكالم  يلقي  كمن  نبدو  ل  وحتى 
بن�ضو�س )التوراة( نف�ضها وهي املرجعية الدينية لليهود 
تاريخ  كتابتهم عن  الغربيني عند  املوؤرخني  ولكثري من  بل 
فل�ضطني وال�ضرق الأو�ضط ، حيث �ضنالحظ اأن التوراة ويف 
البالد  ك�ضكان  الفل�ضطينيني  عن  حتدثت  مو�ضع  من  اأكرث 

الأ�ضليني قبل و�ضول بني اإ�ضرائيل اإليها .
ففي التوراة ويف الإ�ضحاح الرابع من �ضفر )�ضموئيل( جاء 
وا�ضتبكت  “اإ�ضرائيل”  لقاء  الفل�ضطينيون  )وا�ضطف   :
،ويف  الفل�ضطينيني(  اأمام  اإ�ضرائيل  بنو  فانك�ضر   ، احلرب 
بنو  وانك�ضر   ، الفل�ضطينيون  )فحارب   : جاء  ال�ضفر  نف�س 
وكانت   ، خيمته  اإىل  منهم  واحد  كل   ، وهربوا  اإ�ضرائيل 
ثالثون  اإ�ضرائيل  بني  من  و�ضقط   ، جدًا  عظيمة  ال�ضربة 
و)نقل   ... الرب(  تابوت  الفل�ضطينيون  واأخذ  رجل  األف 
مدينتهم  اإىل  به  وجاوؤوا  الرب”  “تابوت  الفل�ضطينيون 
اأ�ضدود( ...و)انتقل “تابوت الرب” من مدينة اإىل اأخرى 
ملدة �ضبعة �ضهور ، حتى ا�ضطر الفل�ضطينيون يف النهاية ، 
اإىل دعوة الكهنة والعرافني وي�ضاألونهم قائلني : ماذا نعمل 

بتابوت الرب؟( .
ملك  �ضاوؤل  الفل�ضطينيون  )قتل   : جاء  ال�ضفر  نف�س  ويف 
النهائي  الن�ضر  وحتقق  الثالثة  واأبناءه  اإ�ضرائيل  بني 
للفل�ضطينيني( ... و )بني اإ�ضرائيل الذين يف عرب الوادي 
اإ�ضرائيل  رجال  اأن  راأوا  حينما   ، الأردن  عرب  يف  والذين 
قد هربوا واأن ملكهم �ضاوؤل وبنيه قد ماتوا ، تركوا املدن 
وهربوا ، وقطع الفل�ضطينيون راأ�س �ضاوؤل واأر�ضلوه اإىل كل 

جهة يف فل�ضطني( !.
لكن قبل اأن ننهي هذه اجلزئية التي تك�ضف زيف افتئات 
اليهودي  �ضم�ضون  ق�ضة  �ضن�ضرد  التاريخ  على  بلفور  وعد 

اأي�ضا  التوراة  يف  موجود  ق�ضة  وهي  الفل�ضطينية  ودليلة 
اإِىَل  �ضْم�ُضوُن  َنَزَل   ( ، ون�ضها حرفيا   14 الق�ضاة  �ضفر  ويف 
َنَة من َبناِت اْلفل�ْضِطيِنِينَي .َف�ضِعَد  َوَراأَى امَراأًَة يِف مِتْ َنَة،  مِتْ
َنَة من َبَناِت  ُه وَقال : َقْد راأَْيُت امراأًَة يِف مِتْ َواأَْخرَبَ اأَباُه واأَُمّ
ُه :  اْلفل�ْضِطيِنِينَي ، َفالآَن ُخَذاها يِلَ اْمَراأًَة ََقاَل لُه اأَبوُه واأُُمّ
َنَّك ذاهٌب  ى اأَ اأََلْي�َس يف بناِت اإِْخَوِتَك ويف ُكِلّ �ضْعبي اْمَراأٌَة َحَتّ

نَي اْلُغْلِف؟( . ًة مَن اْلِفِل�ْضِطيِنِيّ ِلَتاأُْخَذ اْمَراأَ
بوجود  تعرتف  نف�ضها  التوراة  من  الن�ضو�س  هذه 
الفل�ضطينيني يف فل�ضطني قبل اأن ي�ضل لها اليهود كما توؤكد 
ن�ضو�س  ،وهناك  للفل�ضطينيني  ومدن  ملوك  وجود  على 
الفل�ضطينية كع�ضقالن  اأ�ضماء املدن  اأخرى تذكر  توراتية 
وغزة واأ�ضدود وعقرون الخ ، ولكن حمدودية كلمات املقال 
يف  لها  الرجوع  وميكن  الن�ضو�س  هذه  كل  ب�ضرد  ت�ضمح  ل 
من  كجزء  العربية  اإىل  ومرتجمة  موجودة  وهي  التوراة 

الكتاب املقد�س عند امل�ضيحيني .
والَبَحاثة  املوؤِرخني  من  كثريا  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
واأكاذيب  اأ�ضاطري  ك�ضفوا  بريطانيني  فيهم  مبا  الأوروبيني 
كما   ، فل�ضطني  يف  اليهود  تاريخ  حول  ال�ضهيونية  الرواية 
�ضربا  فل�ضطني  اأر�س  كل  نب�ضوا  اأنف�ضهم  الإ�ضرائيليني  اأن 
�ضربا ومل يجدوا �ضيئا يوؤكد وجود ح�ضارة قدمية لليهود 
املتحدة  الأمم  قرارات  اإىل  بالإ�ضافة  هذا   ، فل�ضطني  يف 
احلق  جزئيا  ُف  ُتن�ضِ التي  اليون�ضكو  قرارات  وخ�ضو�ضا 

الفل�ضطيني .
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من  الدويل،  النقد  �ضندوق  حّذر  الأنا�ضول: 
اخلليجية  الدبلوما�ضية  الأزمة  ا�ضتمرار  اأن 
“ملدى اأطول”، قد ي�ضعف النمو القت�ضادي يف 

منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
 ، دبي  يف  عقد  �ضحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
لإطالق تقرير اآفاق القت�ضاد الإقليمي ملنطقة 

ال�ضرق الأو�ضط واآ�ضيا الو�ضطي.
�ضيوؤدي  الأزمة  ا�ضتمرار  اأن  ال�ضندوق،  وذكر 
اإىل اإبطاء التقدم نحو زيادة التكامل بني دول 
املنطقة، والت�ضبب يف اإ�ضعاف الثقة، ما يخف�س 
ال�ضتثمارات والنمو ويرفع تكاليف التمويل يف 

قطر ورمبا يف بقية دول جمل�س التعاون اأي�ضَا.
وتع�ضف باخلليج منذ 5 يونيو/حزيران املا�ضي 
ال�ضعودية  من  كل  قطعت  ما  بعد  كبرية،  اأزمة 
مع  عالقاتها  وم�ضر،  والبحرين  والإمارات 
“دعمها  قطر، وفر�ضت عليها مقاطعة، بدعوى 

لالإرهاب”.
ل�ضندوق  الإقليمي  املدير  اأزعور،  جهاد  وقال 
واآ�ضيا  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  الدويل  النقد 
الو�ضطى، خالل املوؤمتر، اإن التاأثري القت�ضادي 
دول  على  الآن  حتى  �ضعيفًا  يزال  ما  لالأزمة 

جمل�س التعاون اخلليجي.
موؤ�ضرات  اأية  توجد  ل  اأنه  “اأزعور”  واأ�ضاف 
النمو  على  اأثر  الدبلوما�ضي  اخلالف  اأن  على 

القت�ضادي يف املنطقة.
مع  التكّيف  يوا�ضل  القطري  “القت�ضاد  وتابع 
اأن  مو�ضحًا  الدبلوما�ضية”،  الأزمة  تاأثريات 
ملمو�ضًا  “ظل  الأزمة  لهذه  القت�ضادي  الأثر 

التجارية  التدفقات  تعطيل  عرب  قطر  على 
واملالية”.

وبح�ضب تقرير ال�ضندوق، هناك قرابة ال�ضد�س 
من واردات الدوحة يتم اإنتاجه يف البلدان التي 
تفر�س قيودا جتارية، كما مير جانب كبري من 

الواردات الأخرى عرب ال�ضعودية والإمارات.
بع�س  م�ضار  حتويل  مت  اأنه  التقرير،  واأ�ضاف 
وعمان،  الكويت  عرب  التجارية  العمليات 
ما  الغذاء،  لإمدادت  بديلة  م�ضادر  واإيجاد 

خفف املخاوف اإزاء اأي نق�س حمتمل.
“اإن م�ضدر القلق يف بداية الأزمة، هو احتمال 

اأن يوؤثر تعطيل التجارة على تنفيذ م�ضروعات 
القلق  هذا  ولكن  الرئي�ضية،  التحتية  البنية 
البناء  مواد  من  املخزون  توافر  بف�ضل  تراجع 
وفق  والتناف�ضية”،  البديلة  الواردات  وم�ضادر 

التقرير.
الأيام  خالل  القطري،  املحلي  القت�ضاد  وتاأثر 
قطر  لهما  تعر�ضت  التي  للمقاطعة  الأوىل 
رزمة  الدوحة  تنفذ  اأن  قبل  املا�ضي،  ال�ضهر 
الطبيعي  الو�ضع  اأعادت  وتدابري  اإجراءات 

لأ�ضواقها.

�ضيول)اأ ف ب( – اعلنت املجموعة 
العمالقة  اجلنوبية  الكورية 
“�ضام�ضونغ الكرتونيك�س" الثالثاء 
تبلغ  قيا�ضية  ارباحا  �ضجلت  انها 
يورو  مليارات  ت�ضعة  حواىل 
عن  نف�ضه  الوقت  يف  وحتدثت 
ادارتها  راأ�س  وا�ضعة على  تغيريات 
خالل  مبوقعها  الحتفاظ  بهدف 

مدة �ضجن وريثها.
تعد  التي  املجموعة  وواجهت 
�ضرائح  انتاج  يف  عامليا  الوىل 
الذكية،  والهواتف  الذاكرة 
املا�ضية  ال�ضنة  منذ  عدة  م�ضاكل 
مبا فيها �ضحب هواتفها “غالك�ضي 
7" ب�ضبب عيب يف بطارياتها  نوت 
�ضجن  اىل  ادت  ف�ضاد  وف�ضيحة 

رئي�ضها الفعلي.
�ضجلت  العمالقة  املجموعة  لكن 
وايلول/ حزيران/يونيو  بني 
بلغت  �ضافية  ارباحا  �ضبتمرب 
 8،6( وون  مليار  ومئتي  الفا   11
ن�ضبتها  بزيادة  يورو(  مليارات 

عام. مدى  على  باملئة   148
من  اقل  بعد  الرقام  هذه  وجاءت 

ا�ضتقالة  اعالن  على  ا�ضبوعني 
املجموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
�ضرح  وقد  اوه-هيون.  كوان 
املجموعة  ان  ا�ضتقالته  عند 
وان  م�ضبوقة  غري  “ازمة”  ت�ضهد 
ب”قرارات  يف�ضر  اجليد  و�ضعها 

وا�ضتثمارات �ضابقة” فقط.
اداءها  �ضام�ضونغ  وو�ضفت 
الرباح  ان  وقالت  ب”املتني”. 

ثالثة  مبقدار  ارتفعت  الت�ضغيلية 
ا�ضعاف اىل 14 الفا و500 مليون 
وون، وهو رقم قيا�ضي ف�ضلي اي�ضا. 
رجل  على  ينطبق  نف�ضه  والمر 
العمال الذي ارتفع اىل 26 مليار 

وخم�ضني وون.
وكان حكم على نائب رئي�س جمل�س 
الكرتونيك�س"  “�ضام�ضونغ  ادارة 
�ضام�ضونغ،  جمموعة  رئي�س  جنل 

خم�س  بال�ضجن  جاي-يونغ،  يل 
وا�ضتغالل  الف�ضاد  بتهمة  �ضنوات 
ب�ضهادة  والإدلء  ال�ضركة  امالك 
ق�ضية  اطار  يف  اخرى  وتهم  زور 
اقالة  اىل  اف�ضت  التي  الف�ضاد 
غيون-هي  بارك  الرئي�ضة 

و�ضجنها.
هذه  لطي  �ضعيها  اطار  ويف 
عن  املجموعة  اعلنت  ال�ضفحة، 
الداري  فريقها  يف  تغيريات  او�ضع 
رئي�س  ا�ضيب  عندما   2014 منذ 
جمل�س ادارتها يل كون-هي بازمة 

قلبية.
فريق  املجموعة  ادارة  ويتوىل 
عامني  مدراء  روؤ�ضاء  ثالثة  من 
لق�ضامها الثالثة لن�ضف الناقالت 

والتلفزيونات والهواتف النقالة.
راأ�س ق�ضم  وعني كيم كي-نام على 
كوون  من  بدل  الناقالت  ن�ضف 
هون  �ضانغ  يل  �ضيتوىل  بينما 
موؤ�ض�س  ا�ضرة  من  بقربه  املعروف 
املن�ضب  الدارة  جمل�س  املجموعة 

الذي كان ي�ضغله كوون اي�ضا.

ايربرلني  �ضركة  اأعلنت  اأ(-  ب  )د    – برلني  
ت�ضريح  عن  الثنني  اليوم  للطريان  الأملانية 
مئات من عامليها وذلك يف اأعقاب توقف حركة 
اجلمعة  يوم  املفل�ضة  ال�ضركة  لدى  الطريان 

املا�ضي.
املنتظر  اأن من  بيان داخلي  ال�ضركة يف  وذكرت 
ت�ضرين  يف  العاملني  هوؤلء  عقود  ف�ضخ  يتم  اأن 
�ضيتم  املوعد  ذلك  وحتى  املقبل،  ثان/نوفمرب 
ت�ضوية  على  العاملني  ممثلي  مع  التفاق 
امل�ضالح )بني ال�ضركة والعاملني( واإعداد خطة 

للرعاية الجتماعية.
جويني  ومرافقني  طيارين  على  القرار  وي�ضري 
ملوظفي  وميكن  الأر�ضية،  اخلدمة  وموظفي 
انتقالية  ب�ضركة  اللتحاق  الأر�ضية  اخلدمة 
ويق�ضد بهذا النوع من ال�ضركات، املوؤ�ض�ضات التي 
املهددين  للعاملني  عام  ملدة  عمل  فر�س  توفر 

بالبطالة.
فتح  يتم  اأن  املنتظر  من  فاإن  البيان،  وح�ضب 
ت�ضرين  مطلع  يف  ر�ضميا  الإفال�س  اإجراءات 

ثان/نوفمرب املقبل.

اجلوية  رحالتها  اخر  اأطلقت  برلني  اير  كانت 
ت�ضتحوذ  اأن  املنتظر  ومن  املا�ضي،  اجلمعة  يوم 
و�ضركة  اأملانية،  طريان  �ضركة  اأكرب  لوفتهانزا، 
من  كبرية  اأجزاء  على  الربيطانية  جيت  اإيزي 
طريان  �ضركة  اأكرب  ثاين  كانت  التي  ايربرلني 

اأملانية.
ب�ضعة  غ�ضون  يف  البيع  اإجراءات  تتم  وحتى 
اأ�ضهر، فاإن من املنتظر اأن يعمل جزء من طاقم 
من  ا�ضتاأجرت  التي  لوفتهانزا  لدى  ايربرلني 

ايربرلني قبل عام 38 طائرة بطواقمها.

اخلليج يف  القت�سادي  النمو  ي�سعف  قد  قطر  اأزم��ة  ا�ستمرار  ال��دويل:  النقد 

قيا�سية ف�سلية  ارب���اح  ع��ن  تعلن  الكرتونيك�ض"  "�سام�سونغ 

عامليها م���ن  م��ئ��ات  ت�����س��رح  امل��ف��ل�����س��ة  الأمل���ان���ي���ة  اي��رب��رل��ن 

ت�سكيل على  تتفقان  واإي����ران   قطر 
وامل��وا���س��ات للنقل  م�����س��رتك��ة  جل��ن��ة 

للنقل  م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل  على  واإيران،   قطر  اتفقت  الأنا�ضول: 
والبحري،  اجلوي  والنقل  التجاري  التبادل  عملية  لت�ضهيل  واملوا�ضالت، 

لإيجاد قاعدة م�ضرتكة مبا يخدم امل�ضالح التجارية للبلدين.
جاء ذلك خالل اجتماع وزير املوا�ضالت الإيراين عبا�س اآخوندي، ووزير 
العا�ضمة  يف  ال�ضليطي،  �ضيف  بن  جا�ضم  القطري  والت�ضالت  املوا�ضالت 

الإيرانية طهران، بح�ضب وكالة الأنباء القطرية )قنا(.
وثمن ال�ضليطي، دور اإيران الإيجابي جتاه دولة قطر، منذ بداية الأزمة 

اخلليجية الراهنة.
كما جرى خالل الجتماع بحث اأوجه التعاون يف جمالت النقل واملوانئ 
والطريان، وعدد من املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك بني البلدين، وفق 

امل�ضدر ذاته.
وياأتي هذا التفاق يف وقت تع�ضف باخلليج منذ 5 يونيو/ حزيران املا�ضي 
اأزمة كبرية، بعد ما قطعت كل من ال�ضعودية والإمارات والبحرين وم�ضر، 
“دعمها  بدعوى  عقابية،  اإجراءات  عليها  وفر�ضت  قطر،  مع  عالقاتها 

لالإرهاب”.
من جهتها، نفت الدوحة جملة التهامات املوجهة اإليها، وتقول اإنها تواجه 
حملة “افرتاءات” و”اأكاذيب” تهدف اإىل فر�س “الو�ضاية” على قرارها 

الوطني.

عامًا  04 نحتاج  �سعودي:  عقاري   �سندوق 
النتظار قوائم  على  امل�سجلن  لإقرا�ض 
قوائم  وجود  عن  ال�ضعودي  العقارية  التنمية  �ضندوق  – ك�ضف  اأ(  ب  )د 
انتظار طويلة للراغبني يف احل�ضول على قرو�س لبناء م�ضكن يف اململكة، 
م�ضريا اإىل اأن ال�ضندوق يحتاج اإىل 40 عامًا لإقرا�س امل�ضجلني على قوائم 

النتظار.
وك�ضفت قوائم �ضندوق التنمية العقارية ال�ضعودي اأنه باإمكان ال�ضندوق 
اأ�ضل  500 األف ريال، من  األفا فقط مببلغ متويل يبلغ   34 حاليا اإقرا�س 
يتوقف  – وبعدها  م�ضتفيد  األف   54 – بفارق  اإقرا�ضهم  ميكن  األفا   88
اإىل  التي ت�ضري بياناتها  التح�ضيل،  اإل من مبالغ  ال�ضندوق عن الإقرا�س 

ت�ضجيل تعرث يبلغ 32 مليار ريال.
املدعوم  للتمويل  التحول  مت  فقد  ال�ضندوق،  على  القائمني  وبح�ضب 
املتوفر  النقد  اإن  اإذ  باآليات الإقرا�س والدعم،  لأ�ضباب مو�ضوعية تتعلق 
يف ال�ضندوق ل يكفي لإقرا�س من �ضدرت اأرقامهم يف عام .2017 وفقا ملا 

ن�ضرته �ضحيفة “عكاظ” اليوم الثالثاء
وبناء على ما �ضبق ف�ضيحتاج ال�ضندوق اإىل 40 عاما خلدمة امل�ضجلني على 
قوائم النتظار ح�ضب الآلية احلالية، وتبلغ القدرة التح�ضيلية لل�ضندوق 

�ضتة مليارات ريال ميكنها اأن متول 12 األف م�ضتفيد �ضنويًا.
عاما  الـ40  خالل  األفا   860 اأقر�س  فاإنه  ال�ضندوق  اإح�ضاءات  وبح�ضب 
اأعوام.  خم�ضة  خالل  األف   500 اإقرا�س  على  الآن  يعمل  فيما  املا�ضية، 
كان  عندما  �ضنويا  اآلف   8-10 بني  يراوح  امل�ضتفيدين  عدد  كان  وبينما 
�ضعر برميل النفط 40 دولرا، فاإنه يدعم اليوم بنف�س الأ�ضعار 85 األف 
م�ضتفيد �ضنويا، ويكفي قر�س الـ 500 األف الذي كان يعطى ل�ضخ�س واحد 
ل�ضداد اأرباح متويل 25 �ضخ�ضا، اإذ يقوم ال�ضندوق بت�ضديد اأرباح البنوك 

على مدى 25 عاما تقريبًا.

  منذ الأ�ضبوع الأخري من �ضهر �ضبتمرب وبداية �ضهر اأكتوبر 
2017 دخل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب فيما يبدو 
�ضباقا مع نف�ضه يف توجيه التهديدات والإنذارات اإىل كل 

من كوريا ال�ضمالية واإيران.
اأن  ترامب  الرئي�س  �ضرح   2017 اأكتوبر   7 ال�ضبت  يوم    
على  ف�ضلت  ال�ضمالية  كوريا  حيال  الدبلوما�ضية  اجلهود 
مفعول”  له  �ضيكون  فقط  واحدا  “�ضيئا  ان  موؤكدا  الدوام، 

بدون ان يذكر اي تو�ضيحات.
وانخرط ترامب يف �ضجال حاد ومت�ضاعد مع زعيم كوريا 
والهانات  التهديدات  تبادل  اإذ  اأون  جونغ  كيم  ال�ضمالية 

ورفعا درجة التوتر بني بلديهما.
وكتب ترامب على تويرت “الروؤ�ضاء واإداراتهم عكفوا على 
ووقعوا  عاما،   25 مدى  على  ال�ضمالية  كوريا  مع  احلديث 

اتفاقات و�ضرفوا مبالغ طائلة من الموال”.
وتابع “لكن مل يكن لذلك مفعول. فقد مت خرق التفاقات 
باملفاو�ضني  ا�ضتهانة  يف  احلرب،  يجف  اأن  قبل  حتى 
له  �ضيكون  فقط  واحدا  �ضيئا  لكن  عفوا،  المريكيني. 

مفعول”.
العا�ضفة

من  عددا  ترامب  الرئي�س  دعا  اأكتوبر   6 اجلمعة  يوم    
البيت  يف  الطعام  قاعة  اإىل  وزوجاتهم  الع�ضكريني  قادته 
هام�س  وعلى  ع�ضاء،  حفِل  بعد  ال�ضور  وللتقاط  الأبي�س 
اإيران  الراهنة من  اللحظة  احلفل و�ضف موقف بالده يف 
العا�ضفة”،  ي�ضبق  الذي  “الهدوء  باأنه  ال�ضمالية  وكوريا 
واأنه بحث اخليارات الع�ضكرية مع قادة اجلي�س �ضد هذين 
البلدين، وعندما �ضاأله اأحد ال�ضحافيني عن “اأي عا�ضفة” 

يتحدث؟. قال �ضتعرفون قريبا.
 5 اخلمي�س  اأي  تقريبا  �ضاعة  وع�ضرين  باأربع  ذلك  قبل    
“روح” التفاق  اأكتوبر اعترب ترامب ان ايران مل حترتم 
يف  التفاق” املوقع  هذا  روح  يحرتموا  “مل  وقال  النووي، 
الوليات  وهي  الكربى  ال�ضت  والقوى  طهران  بني   2015
املتحدة وال�ضني ورو�ضيا وفرن�ضا وبريطانيا واملانيا والذي 
النووي  للربنامج  الع�ضكري  غري  الطابع  �ضمان  اىل  يهدف 

اليراين مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن ايران.
كلمات ترامب الغام�ضة عززت ال�ضكوك التي ت�ضاعدت بعد 
اقرتاب  ب�ضاأن  الأبي�س  البيت  يف  امل�ضئولني  اأحد  قاله  ما 
اإعالنه ان�ضحاب وا�ضنطن من التفاق مع طهران والذي من 

املفرت�س اأن ي�ضتمر حتى العام 2025.
“وا�ضنطن بو�ضت” الأمريكية ذكرت من جانبها،   �ضحيفة 
على  الت�ضديق  يجدد  لن  اأنه  الإعالن  يعتزم  ترامب  اإن 

التفاق النووى مع طهران.
ترامب  اإن  قولها  مطلعة،  م�ضادر  عن  ال�ضحيفة  ونقلت 
يف  ي�ضب  “ل  التفاق  اأن  بدعوى  اخلطوة  تلك  �ضيتخذ 

امل�ضلحة الوطنية للوليات املتحدة”.
الذي مت مبوجبه احل�ضول على  الأمريكي  الت�ضريع  ووفق 
طهران،  مع  الإتفاق  على  الت�ضريعية  الهيئة  م�ضادقة 
امل�ضرعني  اأمام  باإفادة  يديل  اأن  لبد  البالد،  رئي�س  فاإن 
طهران  التزام  مدى  بخ�ضو�س  �ضنتني،  كل  الكونغر�س  يف 
بالتفاق النووي وجتديد الت�ضديق عليه، وذلك اعتمادا 
وزارة  جتريها  التي  والتحقيقات  التقارير  نتائج  على 

اخلارجية الأمريكية.
 15 اأن يبلغ ترامب الكونغر�س يف موعد غايته  ومن املقرر 
اأكتوبر، اإذا كان يعترب اأن طهران تفي بالتزاماتها يف اإطار 

التفاق النووي اأم ل.
اأمام  املجال  ذلك  ف�ضيفتح  تلتزم،  ل  اأنها  اعترب  حال  ويف 
ينتهي  وقد  اإيران،  على  اأمريكية  عقوبات  فر�س  اإعادة 

الأمر اإىل انهيار التفاق.
وحذرت ال�ضحيفة من اأن ترامب بهذا التوجه �ضيفتح الباب 
يوليو   14 يف  اإيران  اأبرمتها  التي  التفاقية،  تعديل  اأمام 
الع�ضوية  دائمة  الدول   1″+5“ جمموعة  مع   ،2015
مبجل�س الأمن اإ�ضافة اإىل اأملانيا، وتلزمها بتقلي�س قدرات 

برناجمها النووي، مقابل رفع العقوبات املفرو�ضة عليها.
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  خطابه  يف  ترامب  وكان   
الإرهاب  بدعم  اإيران  اإتهم  قد  �ضبتمرب   18 يوم  املتحدة 
وت�ضديره، وزعزعة اأمن منطقة ال�ضرق الأو�ضط، اأما كوريا 
اإن دعت احلاجة،  التام،  بالتدمري  ال�ضمالية فقد توعدها 

دفاعا عن اأمريكا وحلفائها.
خطر التورط يف حرب

اإىل تعديل  اأن ترامب ي�ضعى  اأملانية ترى  �ضيا�ضية   م�ضادر 
تام  ب�ضكل  ال�ضماح  مثل  البنود  بع�س  باإ�ضافة  التفاقية 
الدولية  للوكالة  التابعني  النووية  الأ�ضلحة  خلرباء 
الع�ضكرية  املناطق  كافة  اإىل  بالدخول  الذرية  للطاقة 
ال�ضرية الإيرانية ولي�س فقط املن�ضاآت الإيرانية النووية 
بال�ضاأن  اخلبري  اللباد  م�ضطفى  الدكتور  ويقول  الر�ضمية. 
الإيراين يف مقابلة مع موقع دوي�س فيله الأملاين، اإن ترامب 
ملعب  يف  الكرة  اإلقاء  يريد  واإمنا  التفاق  اإلغاء  يريد  ل 
الكونغر�س، وكل ذلك يف اإطار ر�ضم خريطة جديدة لل�ضرق 

الأو�ضط تتحالف معه فيها اإ�ضرائيل ودول خليجية.
اإيران  تطوير  من  كبري  قلق  لديها  وا�ضنطن  اأن  واأ�ضاف   
اإىل  مداها  ي�ضل  قد  التي  البالي�ضتية  �ضواريخها  برنامج 
500 كيلومرتا، وهي النقطة التي يرغب ترامب  اأكرث من 
من  الأمريكي  القلق  جانب  اإىل  التفاقية،  اإىل  �ضمها  يف 
من  ميثله  وما  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  الإيراين  النفوذ  تعاظم 

تهديد لإ�ضرائيل واحللفاءاخلليجيني.
  ويرى اللباد اأن ترامب لن يلغي التفاقية واإمنا �ضريف�س 
بحكم  الأمريكي  فالرئي�س  “املراجعة”،  بـ  ي�ضمى  ما  عمل 
التفاقية  يف  الراأي  اإبداء  عامني  كل  عليه  من�ضبه 
يف  اوباما  موافقة  ومنذ  الرف�س،  اأو  بها  العمل  با�ضتمرار 
ل  اإنه  �ضيقول  ما  غالبا  وترامب  الآن،  عامان  مر   2015
يوافق على التفاقية و�ضيحيل الأمر اإىل الكونغر�س -ذي 
اتخاذ  ما  الأمر،  يف  ليقرر  لالتفاقية  الراف�ضة  الأغلبية 

القرار من خالل موؤ�ض�ضات دميقراطية.
الرف�س الرو�ضي وال�ضيني والوروبي

على  تعديل  اأي  اإجراء  عند  اأنه  على  التفاقية  تن�س    
التفاقية لبد من موافقة كافة الأطراف املوقعة عليها، 
وعلى  فرن�ضا  لكن  اأملانيا.  مثل  دول  فيه  ترغب  اأمر ل  وهو 
اأنها  اإل  الأمريكي،  املوقف  مع  اتفاقها  عدم  من  الرغم 
ما  مرحلة  يف  الأ�ضا�ضي  لالتفاق  تكميلي  باتفاق  تطالب 
القلق  ت�ضاعد  على  تتفق  الأطراف  لكن   .2025 عام  بعد 
من الن�ضاط الإيراين يف املنطقة، فوزير اخلارجية الأملاين 
يف  بناءة  “لي�ضت  اإيران  �ضيا�ضة  اإن  قال  غابرييل  زيغمار 
ال�ضرق الو�ضط”. لكن هذا القلق ل ي�ضل اإىل حد املوافقة 
من  امل�ضرتك  القلق  اإىل  اإ�ضافة  التفاقية،  اإلغاء  على 
التطور املت�ضارع يف برنامج ال�ضواريخ البالي�ضتية الإيراين.
فاإن  التفاقية  من  اأمريكا  ان�ضحاب  “بفر�س  اللباد  يقول 
ذلك لن يجعل ل اأوروبا ول ال�ضني ول رو�ضيا تن�ضحب منها 
اأنه  كما  املوقف،  هذا  يف  حلفاء  لأمريكا  يكون  لن  وبذلك 
لي�س من املتوقع من باقي الأطراف امل�ضاركة يف اأي عقوبات 
ول�ضيما  ال�ضركات  من  العديد  اأن  خ�ضو�ضا  طهران  على 
الأملانية ت�ضررت كثريا من وقف التعامل مع اإيران التزاما 
الأكرب  وامل�ضكلة  ال�ضابق”.  القت�ضادية  العقوبات  بقرار 
ح�ضب راأي اللباد اأنه ل يوجد بديل لالن�ضحاب من التفاق 
اأمام حل ع�ضكري لحقا،  الباب  اإىل فتح  وقد ي�ضل الأمر 
وهو اأمر ترى اأوروبا اأنه لي�س من م�ضلحتها وكذلك ال�ضني 
ورو�ضيا وهي الأطراف التي ترى اأن اإيران ملتزمة مبا ورد 

يف التفاقية وتتعاون ب�ضكل جيد يف هذا الإطار.
ال�ضيناريوهات املتوقعة

 بالتاأكيد ل اأحدا يريد اأن تن�ضب حرب جديدة يف منطقة 
جانب  من  لالتفاقية  اأمريكا  اإلغاء  لكن  الأو�ضط،  ال�ضرق 
يف  بالأمور  يدفع  قد  اإيران  على  عقوبات  وفر�ضها  واحد 
اأن اخليار  اللباد، حيث يعتقد  ما يراه  هذا الجتاه، وهذا 
من  التفاق  اإلغاء  مبجرد  واإمنا  فورا  يطرح  “ل  الع�ضكري 
جديدة  عقوبات  وفر�س  منه  ان�ضحابها  اأو  اأمريكا  جانب 
ببنود  امللتزمة  الدولة  وهي  عدائيا  عمال  اإيران  �ضرتاها 
بخيار  �ضينتهي  الذي  الت�ضعيد  طريق  اأول  فهذا  التفاق، 
 2015 عام  الدبلوما�ضي  اخليار  جنح  ولهذا  ع�ضكري”. 
لأنه اأبعد اخليار الع�ضكري من على الطاولة وانتهى الأمر 
اليورانيوم  تخ�ضيب  عن  اإيران  مبوجبه  متتنع  اتفاق  اإىل 
عنها.  العقوبات  رفع  مقابل  نووي  �ضالح  امتالك  لدرجة 
يعد  مل  اأمريكا  “اأن  الإيراين  ال�ضاأن  يف  اخلبري  وي�ضيف 
لديها الكثري من اأوراق ال�ضغط على اإيران خا�ضة مع عدم 

وجود حلفاء لها يف هذا الجتاه”.
ب�ضاأن  ترامب  ت�ضريحات  على  بحدة  ردت  بدورها  اإيران 

التفاقية راف�ضة اإجراء اأي تعديل عليها، موؤكدة على اأن 
واأن  غريها  ولي�س  النووية  باملن�ضاآت  فقط  معني  التفاق 
اأن تكون م�ضتباحة  الع�ضكرية احل�ضا�ضة ل ميكن  مواقعها 
لأنه اأمر يتعلق بال�ضيادة الوطنية، واأكدت طهران على اأن 
تقارير املنظمة الدولية توؤكد التزامها بالتفاقية وباأنها 
ال�ضاروخي  اأن الربنامج  الوكالة. و�ضددت على  تتعاون مع 
النووي،  التفاق  اإطار  خارج  اأمر  وهو  دفاعي  برنامج 
م�ضرية اإىل التزامها ببند يف التفاقية متعلق بعدم تطوير 

�ضواريخ قادرة على حمل روؤو�س نووية.
ويقول اللباد “مبوجب التفاقية اإيران مل متتلك ال�ضالح 
فر�س  يف  وبداأت  اأمريكا  منها  ان�ضحبت  ما  واإذا  النووي، 
تفكر  قد  اإيران  فاإن  موؤثرة،  غري  كانت  واإن  حتى  عقوبات 
باأنها قد اأخطاأت يف التفاق واأن ال�ضامن لأمنها القومي هو 
بالتاأكيد  دوليا وهذا  اتفاقا  ولب�س  النووي  ال�ضالح  حيازة 

�ضيفتح بابا ل�ضباق ت�ضلح يف املنطقة”.
الرف�س الإ�ضرائيلي

اأن  كما  لالتفاقية  رف�ضها  مرة  من  اأكرث  اإ�ضرائيل  اأبدت   
الدور الإيراين  بع�س دول اخلليج لديها قلق مت�ضاعد من 
ال�ضياق  هذا  ويف  ع�ضكريا،  اأو  �ضيا�ضيا  �ضواء  املنطقة  يف 
من  ترى  اإ�ضرائيل  اإن  حواره،  يف  اللباد  م�ضطفى  يقول 
البداية اأن “احلل الوحيد هو �ضرب اإيران بالإ�ضافة اإىل 
اإلغاء تدري�س مادة الفيزياء النووية يف املدار�س واملعاهد 
الإيرانية ملنع وجود قاعدة علمية قد ت�ضتند اإليها اإيران 
م�ضتقبال يف تطوير قدراتها النووية وهو هدف اأبعد بكثري 
املوقف اخلليجي يقول،  الهدف الأمريكي”. وعن  جدا من 
املوقف  يف  يوؤثر  ما  هو  اإيران  جتاه  والريبة  “القلق  اإن 
يف  اخلليج  دول  تراه  اإيران  على  �ضغط  اأي  فاإن  وبالتايل 

�ضاحلها”.
ترامب الآن لديه تاأييد خليجي اإ�ضرائيلي كبري فيما يتعلق 
بال�ضغط على اإيران، مقابل فقدان ذلك اجلانب الأوروبي 
ر�ضم  من  املوقف  على  ينطبق  وهذا  والرو�ضي،  وال�ضيني 
خرائط جديدة لل�ضرق الأو�ضط ت�ضمن تقلي�س دوار ونفوذ 
اإيران الإقليمي، وهذا هو هدف ترامب وهذا ما تود بع�س 
ويتوقع  ا�ضرائيل.  وكذلك  يتحقق  تراه  اأن  اخلليج  دول 
فاإن  اإيران  على  جديدة  عقوبات  فر�ضت  ما  اإذا  اأنه  اللباد 
“دوامة  يف  لندخل  اليورانيوم  لتخ�ضيب  يدفعها  قد  ذلك 

الت�ضعيد والت�ضعيد املقابل”.
على الرغم من الت�ضريحات العدائية الأمريكية املتزايدة، 
فاإن هناك  النووية،  اأو تعديل التفاقية  باإلغاء  والتلويح 
الأمور  تعقيد  يف  ترغب  ل  الأمريكي  الداخل  يف  اأطرافا 
ت�ضريحات  ذلك  ومثال  حلها،  معها  ي�ضعب  درجة  اإىل 
وزير الدفاع الأمريكي الذي طالب ب�ضرورة احلفاظ على 

التفاق النووي مع اإيران.
هذه  ملثل  م�ضتعدة  غري  ترامب  اإدارة  اإن  اللباد  ويقول 
التعقيدات حاليا، على الرغم من اأن ترامب يف موقف �ضعب 
“تراجع  اأن  اإل  التفاق،  باإلغاء  انتخابه  بعدما وعد قبل 
والذي  الدويل  النظام  املتحدة يف  للوليات  الن�ضبي  الوزن 
�ضمح لرو�ضيا باأن تتدخل بقوة يف امللف ال�ضوري، وغريها من 
الأمثلة هو ما �ضيمنع اإدارة ترامب من خو�س حرب مكلفة 
�ضد اإيران”. وي�ضيف: ” لو كانت اأمريكا ت�ضتطيع الت�ضعيد 
بطهران  تقارن  ل  ع�ضكرية  قوة  وهي  اإيران  مع  ع�ضكريا 
يف  تقع  التي  ال�ضمالية  كوريا  مع  تفعلها  ل  فلماذا  طبعا، 
كما  اأمريكية  جيو�ضيا�ضية  مب�ضالح  مكتظة  لي�ضت  منطقة 
هو احلال يف ال�ضرق الأو�ضط؟ لكن الأمر فيما يبدو مرتبط 
ب�ضكل اأكرب بالتحالفات ال�ضيا�ضية داخل امريكا اإىل جانب 
حماولت اإر�ضاء احللفاء يف ال�ضرق الأو�ضط دون التورط 

يف حرب”.
لفروف: جمرد �ضائعات

الرو�ضي،  اخلارجية  وزير  اأعلن  اأكتوبر   6 اجلمعة  يوم   
الرئي�س  خطة  عن  الدائر  احلديث  ان  لفروف،  �ضريجي 
الأمريكي، للخروج من التفاق النووي الإيراين، ما هو اإل 

جمرد “�ضائعات”.
نظريه  مع  �ضحفي  موؤمتر  خالل  لفروف،  وذكر 
اأ�ضتانا:  يف  الرحمنوف،  عبد  خريت  الكازاخ�ضتاين، 
النووي  التفاق  من  اأمريكا  خروج  عن  الدائر  “احلديث 
مع اإيران جمرد �ضائعات، ومو�ضكو ت�ضمع اإ�ضارات من البيت 
اأهمية  توؤكد  اإيران  مع  النووي  التفاق  حول  الأبي�س 

ال�ضفقة”.
واأ�ضاف لفروف: “ناأمل… اأن يكون القرار النهائي الذي 
�ضيتخذه الرئي�س الأمريكي متزنا، واأن ينطلق من الوقائع 
حقيقة  يعد  الربنامج  هذا  اأن  “نعتقد  وتابع  احلالية”. 
يف  ي�ضهم  تنفيذه  واأن  الدويل،  املجتمع  اإجنازات  اأهم  اأحد 
تعزيز نظام عدم انت�ضار الأ�ضلحة النووية، ومن ال�ضروري 
الوليات  م�ضاركة  بالطبع،  كامل.  ب�ضكل  عليه  احلفاظ 

املتحدة �ضتكون عامال هاما للغاية”.
باري�س حيث  مع  اأن موقف مو�ضكو متطابق تقريبا   يذكر 
قد  كان  لودريان  ايف  جان  الفرن�ضي  اخلارجية  وزير  اأن 
اأكد يوم الثنني 18 �ضبتمرب ان التفاق النووي بني ايران 
والقوى الكربى “ا�ضا�ضي” لتجنب “دوامة انت�ضار ال�ضلحة 
النووية، وعدم ت�ضجيع الطراف الكرث ت�ضددا يف ايران 
على حيازة ال�ضالح النووي. من املهم فعال احلفاظ على هذا 
بان هذا هو  الرئي�س ترامب  اقناع  �ضتحاول  فرن�ضا  النهج، 

اخليار املالئم”.
الدقة”  البالغ  التطبيق  على  “�ضن�ضهر  لودريان  وا�ضاف 
“التنفيذ يتطلب اليقظة، لي�س هناك  لالتفاق، م�ضيفا ان 

خطوة من جانب ايران تتيح لنا العتقاد انه ل يطبق”.
اىل  يوؤدي  “قد  النووي  التفاق  عن  الرتاجع  ان  واعترب 
عملية انت�ضار لال�ضلحة من ال�ضعب ان نحتويها”، موؤكدا انه 
اذا “متكن بلد ما من احل�ضول على ا�ضلحة نووية فان ذلك 
قد ي�ضجع اجلريان على �ضلوك الجتاه نف�ضه، ما يعني اذن 

ان التفاق مع ايران ا�ضا�ضي”.
 يذكر اأن تقارير للمخابرات املركزية الأمريكية كانت قد 
حذرت من اأن عدة دول عربية خا�ضة التي متلك مفاعالت 
عاجال  اأم  اآجال  النووي  ال�ضالح  �ضنع  على  �ضتقدم  نووية 
الغزو  جتربة  اأن  وثانيا  له  اإ�ضرائيل  اإمتالك  ب�ضبب  اأول 
الناتو يف  2003 وتدخل حلف  �ضنة  للعراق يف  الأمريكي 
ليبيا �ضنة 2011 قد اأثبتت اأن اإمتالك ال�ضالح النووي هو 
ال�ضمانة الأكرب ملنع الغزو الأجنبي وحماية �ضيادة الدول.

اإخ�ضاع الأ�ضعف
لكوريا  ميكن  ل  ملاذا  الكثريون  يطرحه  الذي  ال�ضوؤال   
ال�ضمالية ولإيران اأو لدول اأخرى امتالك ال�ضالح النووي 
7 قوى حاليا؟. ي�ضمح” لبع�س الدول  الذي متتلكه ر�ضميا 
يف�ضر  كيف  غريها؟  دون  ال�ضالح  هذا  امتالك  الواقع  يف 

تاريخ عدم انت�ضار الأ�ضلحة النووية الو�ضع احلايل؟.
يرى الباحث الأكادميي ووا�ضع ال�ضرتاتيجيات ال�ضيا�ضية 
من  “احلد  اأن  �ضاليان،  جايرار  الالنظامية،  وبالنزاعات 
بقدر  تاأخري  اأي�ضا  ي�ضتهدف  النووية  الأ�ضلحة  انت�ضار 
اإذا  خا�ضة  املتو�ضطة،  للقوى  ي�ضبح  اأن  اإمكانية  امل�ضتطاع 
الأمر  يتعلق  لالأقوى،  وبالن�ضبة  مالذا.  عدائية،  كانت  ما 

باحلفاظ على القدرة على اإخ�ضاع الأ�ضعف”.
من  خال  بعامٍل  يحلم  البع�س  اإن  �ضاليان  جايرار  يقول 
للتحقيق.  قابل  غري  ت�ضور  ذلك  لكن  النووية،  الأ�ضلحة 
الأ�ضلحة  امتالك  يف  هي  اليوم  لالأمن  �ضمانة  اأف�ضل  اإن 
النووية. ل ميكن ت�ضور دولة قوية، اأو مهددة يف وجودها 
اأكرب  ت�ضلح  من  التخفيف  ولكن  كهذا.  م�ضروع  عن  تتخلى 

قوتني نوويتني ممكن وم�ضتحب.
نظام ل بد اأن ينهار

ال�ضابق  الرئي�س  نافعة  ال�ضيد  ن�ضره ح�ضن    جاء يف بحث 
لق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية بكلية القت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية 

بجامعة القاهرة:
من  بع�س  اأذهان  عن  تغيب  ما  كثريًا  التي  احلقائق  من    
يتحدثون عن خماطر ال�ضالح النووي وما ميثله من تهديد 
“نظام  “حظر النت�ضار النووي  لل�ضلم والأمن الدوليني اأن 
موقت بطبيعته ول بد اأن ينهار اإذا جرت حماولة لفر�ضه 
كنظام دائم. ذلك اأن مفهوم “حظر النت�ضار” ين�ضرف اإىل 
جمموعة من الإجراءات ت�ضتهدف احلد من �ضباق الت�ضلح 
اأي  جديدة،  نووية  قوى  ظهور  دون  واحليلولة  النووي 
جتميد حال العامل النووية عند نقطة معينة لئال تنت�ضر 
الأدنى  احلد  على  احلفاظ  معه  ي�ضتحيل  انت�ضارا  العدوى 

من التوازن املطلوب.
عمر جنيب

النووية  الأ�سلحة  انت�سار  منع  معاهدة  ودف��ن  انك�سار  ملنع  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  معركة 
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فيينا )د ب اأ(- باعت دار مزادات يف فيينا، م�ضبك 
الراحل،  النم�ضاوي  باملو�ضيقار  خا�س  اأحذية 
األف   12 مببلغ  موت�ضارت،  اأماديو�س  فولفجاجن 
و500 يورو )14 األف و500 دولر(، وذلك بعد 
اأن ظلت تتوارثه اأجيال من عائلة �ضانع اأحذية 

الفنان ال�ضهري، منذ القرن الثامن ع�ضر.
القيمة املقدرة،  اأعلى بكثري من  البيع  وكان �ضعر 
التي ترتاوح بني األفني واأربعة اآلف يورو، والتي 

حددتها دار “دوروثيوم” للمزادات.
لوكالة  املزادات  دار  با�ضم  متحدثة  وقالت 
اإن  الثالثاء،  اليوم  )د.ب.اأ(،  الملانية  النباء 
اأم�س  م�ضاء  ال�ضراء  عملية  اأمت  الذي  امل�ضرتي 

الثنني، رغب يف عدم الك�ضف عن هويته.
الهوية،  جمهول  امل�ضرتي  يح�ضل  اأن  املقرر  ومن 
على امل�ضبك املعدين، بال�ضافة اإىل خطاب بخط 

اليد، يثبت عراقة القطعة املعدنية.
م�ضبك  اأن  بوين  ماري  كتبت  اخلطاب،  ويف 
الحذية ظلت تتوارثه اأجيال، بداأت عند جدها 
الكرب، ماتيا�س نولر، �ضانع الأحذية الذي كان 

يقوم بت�ضنيع اأحذية موت�ضارت يف فيينا.

�ضحيفة  ن�ضرتها  مطولة  ق�ضة  يف 
“الأطفال  بعنوان  تاميز،  نيويورك 
باري،  دان  يكتب  توام”،  من  املفقودين 
#الأمهات_ “بيت  عن  حكايات 

توام  مدينة  يف  واأطفالهن”  العازبات 
التي  املثرية  والق�ض�س  الإيرلندية، 
وقعت فيه، يف الن�ضف الأول من القرن 

الع�ضرين.
الالئي  الن�ضاء  كّن  الفرتة  تلك  يف 
هذا  اإىل  ير�ضلن  زواج  دون  يحملن 
فعلهن،  على  العقاب  من  كنوع  البيت 
ويف  هناك  كخادمات  يعملن  حيث 
املرافق املجاورة، ويتم اإعادتهن لأهلهن 
“تاأدبن”  بعد عام على الأقل يكن قد 

خالله .
يتم  الذين  الر�ضع  اأطفالهن  لكن 
اإجنابهم يف فرتة املكوث ببيت الأمهات 
ظروف  يف  يعي�ضون  كانوا  العازبات، 
اأن  لدرجة  ومروعة  للغاية،  �ضيئة 
املئات منهم ماتوا جراء الإهمال �ضبه 

املتعمد.
ويف العادة فاإن هوؤلء الأطفال وعندما 
من  اأنه  على  اإليهم  ينظر  كان  ميوتون 
لعامة  املحلية  املقابر  يف  دفنهم  العار 
حيث  الكرمية،  ال�ضعوب  من  ال�ضكان 

يعامل و�ضعهم باعتباره خمجاًل جدًا.
الكت�ضاف اجلريء

موؤرخة  اكت�ضفت  �ضنوات،  عدة  قبل 
كورلي�س″  “كاترين  تدعى  اإيرلندية 
وراء  تتخفى  التي  احلقيقية  الق�ضة 
من  �ضنوات  بعد  وذلك  توام،  منزل 
وق�ضة  امل�ضني،  والتق�ضي  البحث 
�ضخ�ضية اأي�ضا ترتبط بتاريخ عائلتها.

بحثها  بداأت  قد  كورلي�س  كانت 
ع�ضوائية  عينة   200 على  باحل�ضول 
من �ضهادات وفاة الأطفال الذين ماتوا 
يف منزل توام، ومن ثم قامت مبراجعة 
يف  املدفونني  اأ�ضماء  مع  ال�ضهادات  هذه 
يف  وامل�ضجلة  الرئي�ضية  توام  مقربة 
طفلني  اأن  لتكت�ضف  كبريين،  كتابني 
مبقربة  مدفونان  املجموعة  من  فقط 

املدينة بح�ضب موقع العربية.
كاترين  ن�ضرت   2012 دي�ضمرب  ويف 
ملخ�س ما تو�ضلت اإليه يف مقالة با�ضم 
ملدينة  التاريخية  املجلة  يف  “املنزل” 
هذا  حول  تاريخًا  قدمت  حيث  توام، 
املرفق العام، ومن ثم خل�ضت اإىل نتائج 
الدفن  �ضجالت  ذلك  يف  مبا  بحثها، 
املفقودة ومن ثم ق�ضة خزانات ال�ضرف 
ال�ضحي التي عرث فيها على عظام بع�س 

الأطفال.
قد  كانت  لكاترين،  اجلريئة  املقالة 

قامت  هل  جريئة،  اأ�ضئلة  طرحت 
املنزل  داخل  العامالت  الن�ضوة  اأولئك 
داخل  الر�ضع  الأطفال  هوؤلء  بدفن 
من  وغريها  ال�ضحي؟  ال�ضرف  اأنظمة 

ال�ضتفهامات غري الوا�ضحة الإجابة.
اإعادة رواية الق�ضة

باري”  “دان  الأمريكي  ال�ضحفي  قام 
هذه  ملتابعة  توام،  اإىل  بزيارة  موؤخرًا 
املعروفة  الق�ض�س  خالل  من  الق�ضية 
اأطفال  م�ضائر  حول  اليوم  اإىل 
الأمهات  منزل  داخل  ولدوا  جمهولني 
القانون  فيه  كان  وقت  يف  العازبات، 
احلمل  على  الن�ضاء  يعاقب  الإيرلندي 
غري ال�ضرعي، حيث يعترب جرمية �ضد 
عقوبة  اإزاءها  املرء  ي�ضتحق  القانون 

العزلة عن املجتمع.
يف  دفنوا  الذين  الأطفال  عدد  ويقدر 
فقط  ذنبهم  �ضحية،   796 بـ  املجاري 
ويف  �ضرعية،  غري  بطريقة  ولدوا  اأنهم 
كاترين  الباحثة  تكن  مل  الوقت  ذاك 
وهي  احلقول،  بني  تتم�ضى  طفلة  �ضوى 
حول  �ضنوات  منذ  النقا�س  فتحت  التي 
هذا املو�ضوع املثري، ليبداأ الإيرلنديون 
من  بال�ضبط؟  نحن  من  يت�ضاءلون، 

نكون؟! ما تاريخنا؟!
عمرها،  من   63 الـ  يف  الآن  كاترين 
وقتذاك،  املدر�ضة  اأيام  بقوة  وتتذكر 
احتفاء  لهم  اليرلنديني  اأن  وكيف 
يف  ذلك  يتمثل  املوت،  بطقو�س  خا�س 
عام  كل  من  نوفمرب  �ضهر  يف  احتفالهم 
ال�ضراب،  مع  خا�س  طق�س  يف  بالأرواح 
يعودون  �ضوف  املوتى  اأن  اعتقاد  يف 
واأعيد  جهزت  التي  البيوت  يف  لأهلهم 

ترتيبها بعد نظافتها كاملة.
كل  طفولتها  من  كاترين  راقبت  لقد 
�ضيء تقريبا عن تلك الق�ض�س املوؤثرة 
باتريك  من  ال�ضائعني،  الأطفال  عن 
ديران، الذي تويف يف عمر خم�ضة اأ�ضهر 
التي  اإىل ماري كارتي،   ،1925 يف عام 
توفيت يف خم�ضة اأ�ضهر يف عام 1960، 

تتخفى  الذي  التاريخ  تقريبا  وهو 
وراءه كل الق�ضة ما بني هذا العامني.

تاريخ منزل توام
يعود تاريخ بناء منزل توام الذي وقعت 
اكت�ضفتها  التي  اجلرائم،  هذه  فيه 
يف  وكان   1846 عام  اإىل  كاترين، 
والفقراء،  اجلوعى  ي�ضتقبل  البدء 
خلدمة  ع�ضكرية  ثكنة  اأ�ضبح  ولحقا 
التي  اجلديدة  الإيرلندية  احلكومة 
املتمردين  بني  معاهدة  بعد  ت�ضكلت 
يف  العظمى  وبريطانيا  الإيرلنديني 
�ضتة  اأعدم  جداره  وعلى   ،1921 عام 

من معار�ضي التفاق.
املبنى  بناء  احلكومة  اأعادت  ثم  ومن 
تهدف  التي  املوؤ�ض�ضات  بني  من  ليكون 
اخلال�س  موانئ  من  ت�ضبح  اأن  اإىل 
املجتمع،  يف  املنكرات  للن�ضاء  التع�ضفي 
قبل  من  ويدار  الدولة  متوله  بحيث 

الكن�ضية ويخدمن فيه الراهبات.
جرمية احلمل غري ال�ضرعي

كان احلمل غري ال�ضرعي يف تلك الفرتة 
ينظر اإليه لي�س كعيب اأخالقي فح�ضب، 
اقت�ضادية  مب�ضائل  يتعلق  اأي�ضا  بل 
بحتة كمرياث الأر�س، لأن هذا الطفل 
اجلديد �ضوف يخرب خطة العائلة يف 

توزيع الأرا�ضي واملزارع.
واإذا �ضلمت الأنثى احلاملة من الدعاء 
من  متكنت  اأو  ل�ضقيقتها  الطفل  باأن 
الهرب اإىل اإجنلرتا ف�ضوف يكون مالذها 
الأخري تلك الدار حيث نظام �ضارم من 

التقاليد ذات اجلذور الفرن�ضية.
حفرة  باأنه  هناك  الو�ضع  ويو�ضف 
الأم  تثقل  حيث  وح�ضية،  فظيعة، 
بها  القيام  ينبغي  التي  بالواجبات 
ال�ضباح  ع�ضيدة  تناول  فبعد  كخادمة 
وال�ضاي الروتينيني، يكون على الأم اأن 
تنظف طفلها ومن ثم مت�ضح الأر�ضيات 
امللطخة  القذرة  املاليات  وتغ�ضل 

بالبول، وغريها من التكاليف.
�ضهادة عن حياة قا�ضية

ت�ضف جوليا كارتر ديفاين التي عملت 
باملنزل ملدة 40 �ضنة على الأقل والتي 
�ضهادات  يف   1985 عام  يف  توفيت 
املكان  ذلك  يف  احلياة  لها،  م�ضجلة 
الق�ض�س  من  العديد  وتروي  القا�ضي، 
يف  وظفن  وكيف  للدار  اأر�ضلن  لأمهات 
جماورة  اأخرى  واأماكن  بالدار  اأ�ضغال 
اأنف�ضهن  يبذلن  وكن  امل�ضت�ضفيات،  مثل 
اأطفالهن  من  قريبات  يكن  اأن  بهدف 

وبرغم ذلك مينعن من روؤية ال�ضغار.
هدايا  يتقبلون  الأطفال  اأن  وبرغم 
كاأعياد  منا�ضبات  يف  النا�س،  بع�س  من 
�ضمن  يكونون  ل  الأهل  اأن  اإل  امليالد، 
الأطفال  عا�س  فقد  املتربعني،  هوؤلء 
الرحم،  و�ضلة  املودة  غياب  ظل  يف 
يف  “الدجاج  كـ  جوليا  ت�ضفهم  حيث 

احلظرية”.
بداية اكت�ضاف الفظاعات

الفظاعات  اكت�ضاف  ق�ض�س  تبداأ 
اأم  وهي  ماري  مع   ،1975 عام  يف 
من  واحدة  يف  تعي�س  �ضابة  متزوجة 
بنيت  التي  اجلديدة  املدعومة  املنازل 
القدمي  املنزل  ممتلكات  اأنقا�س  على 
ففي  واأطفالهن،  العازبات  لالأمهات 
الهالوين،  عيد  اأيام  ال�ضباحات  اإحدى 
اأخربها اأحد اجلريان اأن ولدها يرك�س 
على  حممولة  بجمجمة  املنزل  جوار 

راأ�س ع�ضا.
وجد  اإنه  قال  مارتن  وا�ضمه  ال�ضبي 
حتت  الوحل  و�ضط  هذه  “جائزته” 
املكان  يف  املزيد  هناك  واأن  الأع�ضاب، 

نف�ضه.
للولد:  قالت  اأنها  ماري  وتتذكر 
لي�ضت  هذه  كانت  حيث  اإىل  “ارجعها 

لعبة بال�ضتيكية كما تت�ضور”.
�ضغرية  راأ�س  اأنها  الوا�ضح  من  وكان 

باأ�ضنان مكتملة.
خالل  ال�ضبي  واجلريان  ماري  وتبعت 
الأر�س  عرب  والأنقا�س،  الأع�ضاب 
بداأت  فجاأة  اأن  اإىل  الناعمة،  الرطبة 
اأكرث  ت�ضبح  اأقدامهم  حتت  الأر�س 
ما  مع  نفق،  اأو  كهف  ليظهر  ه�ضا�ضة، 
قامتة  نظرة  لإلقاء  ال�ضوء  من  يكفي 
على امل�ضهد حتت الأر�س، حيث ظهرت 
فوق  واحدة  مكد�ضة  �ضغرية  حزم 

الأخرى وملفوفة يف اأقم�ضة رمادية.
عقل  احرتق  فقد  مروعًا  امل�ضهد  كان 
ماري ملا تراه يف ذلك ال�ضباح، جماجم 
مل  الكاملة  الق�ضة  لكن  الأطفال، 
تكتمل اإل فيما بعد قبل �ضنوات قليلة 

مع كاترين.

دولر و500  األف   14 ب�  موت�سارت  النم�ساوي  باملو�سيقار  خا�ض  اأحذية  م�سبك  بيع 

ط��ف��ا  796 ف���ي���ه  ق���ت���ل  ال������ذي  الإي����رل����ن����دي  ال����رع����ب  م���ن���زل  ل���غ���ز 

�سركة  م���ن  واي��ن�����س��ت��ن  ه����اريف  ف�����س��ل 
واي��ن�����س��ت��ن ل���اإن���ت���اج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
اجلن�سي ب��ال��ت��ح��ر���ض  م���زاع���م  و���س��ط 

لو�س اأجنلي�س )د ب اأ(- مت ف�ضل هاريف واين�ضتني، املنتج ال�ضينمائي ال�ضهري، 
“يف �ضوء  يوم الأحد من �ضركة الإنتاج ال�ضينمائي التي �ضارك يف تاأ�ضي�ضها 

معلومات جديدة حول �ضوء ال�ضلوك”.
وقالت �ضركة واين�ضتني يف بيان، ن�ضرته و�ضائل اإعالم اأمريكية خمتلفة، اإن 
“�ضاري النفاذ  اأبلغوا واين�ضتني باإنهاء عمله لدى ال�ضركة يف قرار  مدراءها 

على الفور”.
بالتحر�س  مزاعم  يف  حتقيقا  ال�ضركة  اأجرت  بعدما  اخلطوة  هذه  وجاءت 

اجلن�ضي �ضد واين�ضتني، بينما اأخذ هو اإذنا للغياب “لفرتة مفتوحة”.
وكانت �ضحيفة “نيويورك تاميز" ذكرت الأ�ضبوع املا�ضي اأن واين�ضتني، الذي 
فازت اأفالم من اإنتاجه ب�ضتة جوائز اأو�ضكار لأف�ضل فيلم، حتر�س مبوظفات 

وممثالت على مدار عقود، من بينهن جنمة ال�ضينما اأ�ضلي جود.
وقالت جود لل�ضحيفة ذاتها اإنها تلقت دعوة اإىل فندق “بينن�ضيول بيفرىل 
هيلز" منذ حواىل 20 عاما حل�ضور اإفطار عمل حيث “ظهر يف رداء ا�ضتحمام 

و�ضاأل عما اإذا كان باإمكانه اأن يدلك ج�ضدها”.
وقال واين�ضتني يف بيان �ضابق ل�ضحيفة نيويورك تاميز، اإنه اأدرك “منذ فرتة 
“طريقة تعاملي  اأف�ضل” واأن  اأن يكون �ضخ�ضا  اإىل  اأنه يف حاجة  الزمن  من 
مع الأ�ضخا�س الذين اأعمل معهم تغريت”، لكنه مل يتحدث عن هذه املزاعم 

ب�ضورة مبا�ضرة.
ورغم ذلك، قال حماميه ت�ضارلز جيه هاردر لحقا اإن املنتج يخطط ملقا�ضاة 
كاذبة  بت�ضريحات  “م�ضبعة  اإنها  قال  التي  تقاريرها  ب�ضبب  ال�ضحيفة 

وت�ضهريية”.
الف�ضيحة  هذه  حول  بدلوه  اأي�ضا  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واأدىل 

وهو ي�ضتعد لركوب مروحيته .
ل�ضت  طويلة..  مدة  منذ  واين�ضتني  هاريف  “اأعرف  لل�ضحفيني  ترامب  وقال 

منده�ضا مطلقا لروؤية ما يحدث”.
عام  بوب  �ضقيقه  مع  هاريف  اأ�ض�ضها  التي  واين�ضتني،  �ضركة  اأن  اإىل  ي�ضار 
2005، اأنتجت العديد من الأفالم الناجحة ذات ال�ضعبية ومنها “ذا كينجز 

�ضبيت�س”، “�ضيلفر لينينجز باليبوك” و “جاجنو اأنت�ضيند”

اأج���ربت  م��ال��ي��زي��ة  اأم  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 
ال���دع���ارة يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  اب��ن��ت��ه��ا 

�ضيدة  على  القب�س  مت  اأنه  اإعالم  و�ضائل  ذكرت  اأ(-  ب  )د  كوالملبور  
ممار�ضة  على  املراهقة  ابنتها  باإجبار  لقيامها  عاما/   30 ماليزية/ 

اجلن�س مع اأحد الرجال.
كان  �ضاراواك  ولية  يف  ال�ضيدة  اأن  اأونالين  �ضتار  ذا  �ضحيفة  واأفادت 
على  عاما/   /14 ابنتها  اإجبار  خالل  من  ديونها”  ت�ضديد  حتاول” 

العمل يف الدعارة.
مع  تعمل  كانت  الأم   ” لل�ضحيفة  كومار  ديف  ال�ضرطة  رئي�س  وقال 
اأن  اأجل �ضداد ديونها” م�ضيفا  ابنتها من  �ضاحب مقهى كاريوكي لبيع 

الفتاة تعر�ضت لالغت�ضاب ثالث مرات يف اأحد الفنادق .
واأ�ضاف كومار اأن الرجل دفع اأكرث من 200 دولر ملالك مقهى الكاريوكي 

لكي يقيم عالقة جن�ضية مع الفتاة.
وقد �ضاعد م�ضوؤول حملي الفتاة يف تقدمي �ضكوى لدى ال�ضرطة الحد، 

وجرى اإلقاء القب�س على الأم ومالك مقهى الكاريوكي.
وقال ديف” نحن الآن نبحث عن الرجل الذي اغت�ضب الفتاة. وقد مت 

ت�ضنيف الق�ضية على اأنها ق�ضية اغت�ضاب”.
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افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

917 - 488-9650
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نحن غر م�سوؤولن عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا

 الحت�����اد الآ����س���ي���وي ي��غ��رم اأن���دي���ة ���س��ع��ودي��ة
الع����ام اىل  ال��ت��ح��دث  ل��رف�����ض  وام���ارات���ي���ة 

كوالملبور ـ )اأ ف ب( – اأعلن الحتاد الآ�ضيوي لكرة 
واماراتية  �ضعودية  اأندية  تغرمي  الثالثاء  القدم 
املقابالت  لإجراء  لعبيها  اإتاحة  عدم  خلفية  على 
هذه  مبقاطعة  مرتبط  انه  يرجح  ما  يف  ال�ضحافية، 
الأندية لقناة “بي ان �ضبورت�س" على خلفية الأزمة 

الدبلوما�ضية اخلليجية.
وقررت جلنة الن�ضباط والأخالق “تغرمي اأندية من 
+العني+،  والإمارات  والهالل+  +الأهلي  ال�ضعودية 
ب�ضبب عدم اإتاحة لعبيها من اأجل اإجراء املقابالت 
بعد مباريات الأدوار الإق�ضائية يف دوري اأبطال اآ�ضيا 
2017، وذلك بح�ضب التزامات الأندية الإعالمية”.
العني  لعبي  من  كال  الحتاد  غرم  التفا�ضيل،  ويف 
خالد عي�ضى واأحمد برمان ع�ضرة اآلف دولر اأمريكي 
الهالل  �ضد  املباراة  بعد  العالم  اىل  حتدثهما  لعدم 
ال�ضعودي يف ربع نهائي دوري الأبطال يف 11 اأيلول/
للم�ضاألة  دولر  األف   20 ناديهما  غرم  كما  �ضبتمرب. 

نف�ضها.
ويف املباراة نف�ضها، غرم الحتاد كال من لعبي الهالل 
نواف العابد وال�ضوري عمر خريبني 10 اآلف دولر، 

واملبلغ نف�ضه للنادي.
ال�ضعودي  الأهلي  بني  النهائي  ربع  مباراة  ويف 
قرر  اأيلول/�ضبتمرب،   12 يف  اليراين  وبر�ضيبولي�س 
ال�ضومة  عمر  ال�ضوري  الأهلي  لعب  تغرمي  الحتاد 
 15 وناديه  لالعالم،  حتدثه  لعدم  دولر  اآلف   10

األف دولر.
لكل  اآلف  ع�ضرة  والهالل  خريبني  الحتاد  وغرم 
ذهاب  مباراة  يف  نف�ضه  ال�ضبب  خلفية  على  منهما، 
الدور ن�ضف النهائي �ضد بر�ضيبولي�س يف 26 اأيلول/

�ضبتمرب.

�ضيعر�س  املخالفات  تكرار  ان  من  الحتاد  وحذر 
مرتكبيها لعقوبة اأ�ضد.

الدوحة،  ومقرها  �ضبورت�س"  ان  “بي  قناة  وحتظى 
و�ضكت  الأبطال،  دوري  مباريات  لنقل  ح�ضري  بحق 
اأو مقاطعتهم يف  التعامل مع مرا�ضيلها  �ضوء  مرارا من 
دول  بني  الدبلوما�ضية  الأزمة  اندلع  منذ  املالعب 
جهة  من  وقطر  جهة،  من  عدة  وعربية  خليجية 

اأخرى.
واأو�ضحت القناة يف مراحل �ضابقة ان هذه امل�ضايقات 
�ضملت عدم حتدث الالعبني اليها، اأو منع مرا�ضليها من 
دخول امللعب، اأو اإزالة �ضعار القناة عن امليكروفون يف 

املوؤمترات ال�ضحافية.
وم�ضر،  والمارات  ال�ضعودية  منها  دول  واأعلنت 
اخلام�س  يف  قطر  مع  الدبلوما�ضية  عالقاتها  قطع 
ومنع  اجلوية  الرحالت  ووقف  حزيران/يونيو،  من 
البحرية وغريها من الجراءات،  املوانىء  ا�ضتخدام 
“الرهاب”،  بتمويل  الدوحة  اتهام  خلفية  على 

والذي تنفيه الأخرية ب�ضدة.
حزيران/  23 يف  طالب  الآ�ضيوي  الحتاد  وكان 
الأ�ضا�ضية  املبادئ  حترتم  اأن  اللعبة  “اأطراف  يونيو 
النظام  من  ال�ضاد�ضة  “املادة  بـ  مذكرا  امل�ضتقبل”،  يف 
الأ�ضا�ضي والتي تقول: +كل �ضخ�س ومنظمة ملتزمون 
الأ�ضا�ضي،  النظام  بهذا  مبا�ضر  غري  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل 
وتوجيهات  تعليمات  واأي  النظام  يحرتموا  اأن  يجب 

وقرارات اأخرى �ضادرة عن الحتاد الآ�ضيوي”.
قرارات  اتخاذ  “يف  يرتدد  لن  انه  من  الحتاد  وحذر 
ان�ضباطية بحث اأي خمالفة ملبادئ النظام الأ�ضا�ضي، 
املباريات  مراقبي  اإىل  تعليمات  توجيه  يتم  و�ضوف 
الذين يتم تعيينهم من اأجل التبليغ عن اأي خمالفة”.

معرو�ض للبيع
بقالة تقع يف و�سط �ستينت اياند على

دوار هيان
التو�سيفات:

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

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

الجرة $13458
احلوافز

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

917-513-3600

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

للبا�ض لكي يجنبوا انف�سهم املخالفات املرتتبة على ذلك
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اأحمد احل�ضني
دين  رجــال  �ضد  املوجهة  الغتيالت  وتــرية  تت�ضاعد 
اأقدم م�ضلحون  ال�ضبت،  بارزين يف مدينة عدن. فجر يوم 
م�ضائخ  مــن  ــو  وه ال�ضهري،  عـــادل  ال�ضيخ  ت�ضفية  على 
ترعاها  التي  ال�ضلفية  املدر�ضة  مع  تختلف  التي  ال�ضلفية 
ال�ضيخ  املقال  الــوزيــر  بقيادة  اليمن  يف  الإمـــارات  ــة  دول
اأيام من اغتيال  ال�ضهري جاء بعد  هاين بن بريك. مقتل 
ال�ضيخني: يا�ضني العدين، وفهد اليون�ضي، وهما من امل�ضائخ 
اجلديد  ال�ضلفي  امل�ضروع  �ضمن  النخراط  رف�ضوا  الذين 
على  �ضيطرتها  منذ  مقا�ضها،  على  الإمــارات  لته  ف�ضّ الذي 
عدن، عقب اإخراج مقاتلي حركة »اأن�ضار اهلل« من املدينة 

يف اآب/اأغ�ضط�س من عام 2015.
منذ اأن و�ضعت الإمارات يدها على مدن جنوبي اليمن، 
وحدات  وهي  الأمني«،  »احلزام  قوات  تاأ�ضي�س  يف  �ضرعت 
اآلف  ع�ضرة  من  اأكرث  قوامها  عدن،  يف  �ضاربة  ع�ضكرية 
مقاتل، اأوكلت قيادتها اإىل ال�ضيخ ال�ضلفي هاين بن بريك. 
وفور ت�ضلم مهمته، اأعلن احلرب على كل احلركات الدينية 
يف اجلنوب، التي تختلف مع املدر�ضة ال�ضلفية التي يقودها 
امل�ضلمون«  »الإخــوان  جماعة  اجلماعات  تلك  ومن  فكريًا، 
»جمعية  اإىل  اإ�ــضــافــة  اليمانية«،  احلكمة  و»جمعية 
الإح�ضان اخلريية«، ووّجه بن بريك اتهامات اإىل امل�ضاجد 

التي تخ�ضع لتلك اجلماعات بـ»تفريخ الإرهابيني«.
تلك  خطباء  لأهــم  الت�ضفيات  م�ضل�ضل  بــداأ  ذلــك،  بعد 
امل�ضاجد واأئمتها. يف كانون الثاين/ يناير من العام املا�ضي، 
اغتيل اإمام »جامع ابن القّيم«، ال�ضيخ راآوي العريقي، بعد 
التي  اخلارجية  الأجندة  »تنفيذ  من  فيها  حذر  خطبة 
ني�ضان/ ويف  وال�ضراع«.  للفو�ضى  عــدن  جــّر  اإىل  ت�ضعى 
الفيو�س«  »مركز  م�ضوؤول  اغتيل   ،2016 عام  من  اأبريل 
اإ�ضدار فتوى جتيز »النخراط يف القتال �ضد  بعد رف�ضه 

مقاتلي حركة اأن�ضار اهلل«.
وُنفذت عمليات اغتيال اأخرى طاولت كاًل من �ضالح بن 
ت�ضفية  وجرت  عثمان،  وعلي  احلمومي،  ويا�ضر  حلي�س، 
اأر�ضل عدة  اإمام »جامع زايد« ال�ضيخ يا�ضني العدين، الذي 
على  حتّثه  بريك،  بن  لل�ضيخ  »منا�ضحة«  ت�ضمنت  ر�ضائل، 
ال�ضباب  جتيي�س  وتــرك  ال�ضلفية،  منهج  اإىل  »الــرجــوع 

للقتال �ضمن القوات التي تدعمها الإمارات«.
العام  الأمــني  اغتيال  فــاإّن  »الأخــبــار«،  معلومات  ووفــق 
امل�ضاعد لـ»هيئة اإفتاء عدن« اإمام »جامع ال�ضحابة« ال�ضيخ 
بريك،  بن  هاين  به  تقّدم  طلب  بعد  جاء  اليون�ضي،  فهد 
بت�ضليم اجلامع واخلروج من عدن، وقوبل الطلب بالرف�س 

من قبل اليون�ضي.
نفي وتنكيل

تعّددت اأ�ضاليب التنكيل بالقيادات الدينية يف اجلنوب، 
»التحالف  دخول  ومنذ  والغتيال.  وال�ضجن  النفي  بني 
اآذار/  اأواخــر  اليمن  يف  ال�ضعودية  تقوده  الذي  العربي« 
اإدارة  مبهمة  الإمـــارات  وتوكيل   ،2015 عــام  من  مار�س 
اإىل  الدينية  والرموز  امل�ضائخ  من  عدد  ــِرج  اأُخ اجلنوب، 
ومنعتهم  الإقامة  حتت  و�ضعتهم  التي  ال�ضعودية،  اململكة 
والإفتاء«  ال�ضرعية  »الهيئة  رئي�س  ومنهم:  ال�ضفر،  من 
»جمعية  ورئي�س  �ضعيب،  بــن  ح�ضني  ال�ضيخ  اجلنوبية 
ال�ضيخ  ونائبه  نا�ضر،  بن  عّمار  ال�ضيخ  اخلريية«  احلكمة 
اأنــور  ال�ضيخ  ال�ضديق«  »جامع  وخطيب  البكري،  جمال 
اآخرين،  م�ضائخ  طاولت  اعتقالت  حملة  ونّفذت  دحالن، 
اهلل  عبد  ال�ضيخ  ــان«  ــض ــ� الإح »جمعية  رئي�س  منهم: 
اليزيدي، ومدير »موؤ�ض�ضة الرحمة اخلريية« ال�ضيخ اأحمد 
وال�ضيخ  البي�ضاين،  حممود  ال�ضيخ  اإىل  اإ�ضافة  رعود،  بن 

عادل احل�ضني، وال�ضيخ يا�ضر القد�س.
الإمارات ت�ضفية  املدعومة من  املحلّية  القوات  حاولت 
التي  ال�ضلفية،  ــدار�ــس  امل تلك  مــن  اجلنوبية  ال�ضاحة 
والتي  »احلركية«،  اأو  ال�ضيا�ضية«،  بـ»ال�ضلفية  تو�ضف 
اأحزاب  تاأ�ضي�س  عرب  احلكم  يف  وامل�ضاركة  الدخول  توؤيد 
ــوان  )اإخ لالإ�ضالح«  اليمني  »التجمع  كحزب  اإ�ضالمية، 
تلك  اإخــراج  اأّن  اإل  ال�ضلفي.  الر�ضاد«  »حزب  اأو  اليمن(، 
احلركات ياأتي مل�ضلحة ال�ضلفية التي ترعاها الإمارات يف 
اليمن، والتي ل توؤمن بالعمل ال�ضيا�ضي، وتتعامل مع رئي�س 

البلد كـ»ويّل اأمر جتُب طاعته«.
ردود الفعل

من  الع�ضرات  طــاولــت  الــتــي  الت�ضفيات  مــوجــة  بعد 
اليمنية  الأحــزاب  اأ�ضدرت  الــبــارزة،  الدينية  القيادات 
الغتيالت.  تلك  ت�ضتنكر  بيانات  ال�ضيا�ضية  واملنظمات 
وراأى رئي�س »الهيئة ال�ضرعية« ال�ضيخ ح�ضني بن �ضعيب، اأّن 
»تلك الأعمال �ضتوؤدي اإىل نتائج وخيمة«، فيما دعا ال�ضيخ 
مبدينة  املحلية  ال�ضلطة  يف  م�ضوؤول  وهو  اليزيدي،  هاين 
عدن، اإىل »ت�ضكيل جلان اأمنية للدفاع عّمن بقي من رجال 
لـ»حزب  العام  الأمني  ونا�ضد  الدعوية«.  والرموز  الدين 
جهته،  من  البي�ضاين،  حممد  ال�ضيخ  ال�ضلفي،  الر�ضاد« 
بـ»بعدم  حياتهم  تاأمني  اأجل  من  امل�ضاجد  واأئمة  امل�ضائَخ 

تاأدية �ضالة الفجر يف امل�ضاجد«.
والدعوية  ال�ضلفية  املكونات  من  عــدد  اأ�ــضــدر  اأي�ضًا، 
و�ضناعة  ب�ضاعة  من  الرغم  »على  اأنــه  فيه  جــاء  بيانًا، 
القب�س  ُيلَق  مل  هذا،  يومنا  واإىل  اأنــه،  اإل  اجلرائم،  هذه 
على معظم املجرمني الذين قاموا بعمليات الغتيال، ومل 
الق�ضائية،  الأجهزة  اإىل  عليهم  القب�س  اأُلقَي  َمن  م  ُيقدَّ
الأعمال  هــذه  وراء  تقف  التي  اجلهات  عن  ُيك�َضف  ومل 

الإجرامية، والتي يبدو ملن لديه اأدنى ب�ضرية اأنها اأعمال 
اأمن  وزعزعة  الأهلي  ال�ضلم  تقوي�س  اإىل  تهدف  ممنهجة 

وا�ضتقرار مدينة عدن والبالد عمومًا«.
اأّن اجلهات الأمنية الر�ضمية املدعومة  على الرغم من 
بتنفيذ  الإرهابية«  »اجلماعات  تتهم  ــارات  الإم قبل  من 
يكون  اأن  ت�ضتبعد  ال�ضلفية  اجلماعات  فاإّن  العمليات،  تلك 
وتوؤكد  الغتيالت،  بتلك  عالقة  و»القاعدة«  لـ»داع�س« 
يوجد  ُقتل  ديــن  عــامل   11 بني  »مــن  اأن  اجلماعات  تلك 
فقط اثنان منهم كانا يعمالن مع التحالف العربي، وهما: 
فائز  ال�ضيخ  للتحالف  والدعم  الواجب  قوات  يف  القيادي 
عبده ال�ضبياين، ومدير �ضجن املن�ضورة ال�ضيخ وهاد جنيب، 
وبعد مقتلهما با�ضر تنظيم داع�س بتبني العمليتني«. فيما 
على  ثالث  طرف  هناك  يكون  قد  اأنه  اإىل  حمللون  يذهب 
عالقة بالت�ضفيات، م�ضتفيدًا من اخلالف الدائر من اأجل 

اإدخال عدن يف دّوامة من ال�ضراع.
هكذا، خّيم الرعب على اأئمة امل�ضاجد ورجال الدين يف 
عدن، مع عجز حكومة الرئي�س عبد ربه من�ضور هادي، عن 
حمايتهم. واأطلق عدد من العلماء دعوات تطالب بالنزوج 
ينفذون  الذين  الفجر«  »زّوار  من  خوفًا  الأريـــاف،  اإىل 
اآثــار  دفــن  مــن  متكنهم  خــطــرية،  باحرتافية  عملياتهم 
اجلرمية بعد وقوعها، وحتميل اجلرمية لعنا�ضر جمهولة، 

دون اأن تتخذ ال�ضلطات الأمنية اأب�ضط الإجراءات.
�ضنعاء اآمنة لل�ضلفيني!

واملــدن  �ضنعاء  العا�ضمة  يف  ال�ضلفية  م�ضائخ  يعي�س 

حياتهم  اهلل«،  »اأنــ�ــضــار  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة  ال�ضمالية 
ومراكزهم  م�ضاجدهم  يف  ن�ضاطهم  وميار�ضون  الطبيعية، 
و»احلكمة«  »الإحــ�ــضــان«  جلمعيتي  ويــوجــد  التعليمية، 

فروعهما يف �ضنعاء.
ويف مدينة معرب ل يزال ال�ضيخ ال�ضلفي حممد الإمام، 
يدير اأكرب مركز دعوي لل�ضلفية يف اليمن، وميار�س رئي�س 
ن�ضاطه يف  املهدي،  ال�ضيخ حممد  اإب  »جمعية احلكمة« يف 
اأعلن  كذلك،  الطالب.  مئات  ي�ضم  تعليمي  ومعهد  م�ضجد 
يف  ال�ضلطات  ترحيب  اأنعم،  طاهر  حممد  ال�ضلفي  ال�ضيخ 
�ضنعاء بـ»ال�ضلفيني الذين يخ�ضون على حياتهم يف عدن«، 
تاأييد  وعدم  البلد،  على  العدوان  تاأييد  »عدم  ب�ضرطني: 
»اأن�ضار  قيادات  اإن  اأنعم  وقال  اأعمالهم«.  اأو  داع�س  فكر 
والأمنية  ال�ضخ�ضية  احلماية  »يوفروا  اأن  التزموا  اهلل« 
ملن يريد من اإخواننا العلماء ال�ضلفيني املهددين باأي �ضكل 
اأو تدخالت يف فكرهم  اأي �ضروط  من الأ�ضكال، ومن دون 

واآرائهم«.
وتوا�ضلي  �ضنة  قبل  ل�ضعدة  زيــارتــي  »يف  ــاف:  ــض واأ�
لإطالق  احلوثي  الدين  بدر  امللك  عبد  بال�ضيد  ال�ضخ�ضي 
بع�س امل�ضايخ ال�ضلفيني، مثل العالمة عبد املجيد الهتاري، 
من  اإّن  �ضخ�ضيًا  يل  قال  الربيهي،  الرحمن  عبد  وال�ضيخ 
حقهم اأن يدر�ضوا ويحا�ضروا مبا يريدون ودون اأي تدخل 

يف فكرهم اأو راأيهم«.

املــوت! اأو  زايـــــد«...  »اآل  عـــدن:  يف  ال�شلفية  م�شائخ 

نا�ضا  بوكالة  مهند�ضون  ك�ضف 
جناحهم  عن  مي�ضيجان  وجامعة 
قيا�ضية  باختبارات  القيام  فــى 
لإر�ضال  امل�ضمم  اجلذرى  للمحرك 
واحدا  يعد  اإذ  املريخ،  اإىل  الب�ضر 
املريخ  ملحركات  منــاذج  ثالثة  من 

التى يجرى حاليا تطويرها.
املــجــالت  املــحــرك  وي�ضتخدم 
لتاأين  واملغناطي�ضية  الكهربائية 
الــزيــنــون  عن�ضر  مــثــل  الـــغـــازات 
اأجــل الدفع،  وطــرد الأيــونــات من 
واأكرث  اأنظف بكثري  التقنية  وهذه 
ا�ضتهالك  فى  كفاءة  ــرث  واأك اأمنا 
الكيميائية  ال�ضواريخ  من  الوقود 
التقليدية، اإل اأنها توؤدى اإىل دفع 

منخف�س ن�ضبيا و�ضرعة اأقل.
ـــى مــيــل«  ـــل ـــا ملـــوقـــع »دي ـــق ووف
الربيطانى، وقال »األيك جاليمور« 
املهند�س الرائد فى تطوير املحرك 
بالأفق،  املريخ  بعثات  »اإن   :X3
حمركات  اأن  بالفعل  نعلم  ونحن 
ب�ضكل  تعمل   Hall thrusters
�ضبطها  وميكن  الف�ضاء،  فى  جيد 
�ــضــواء لــنــقــل املـــعـــدات مــع احلــد 
ــطــاقــة والـــوقـــود  ـــــى مـــن ال الأدن
اأو  ــك،  ذل نحو  اأو  �ضنة  مــدى  على 
الطاقم  نقل  خــالل  مــن  لل�ضرعة 

اإىل املريخ ب�ضرعة اأكرب بكثري«.
اإن  اخلـــــــرباء  ــس  ــ� ــع ب وقــــــال 
الإن�ضان  تاأخذ  اأن  ميكن  املحركات 
ولي�س  اأ�ــضــابــيــع،  فــى  املــريــخ  اإىل 
ــالل الخــتــبــارات  ــخ �ــضــنــوات، ف
 X3 ــــــرية، حــطــم املـــحـــرك الأخ
خمتلفة  قيا�ضية  اأرقــــام  ثــالثــة 
حمركات  قبل  من  �ضابقا  و�ضعت 
ــــــرى، وهـــى خــطــوة  الـــدفـــع الأخ
املريخ  البعثات  نحو  جــدا  واعــدة 

املاأهولة«.

األيك  الدفة  تطوير  قــاد  وقــد 
اأ�ضتاذ جامعة مي�ضيجان  جاليمور، 
وروبـــرت  الف�ضائية  للهند�ضة 

فال�ضيت�س عميد الهند�ضة.
 Hall thrusters ــر  ــوف وت
ذات  الف�ضائية  للمركبة  دفعات 
البالزما  مــن  ا�ضتثنائية  كــفــاءة 
الكهربائية  املجالت  با�ضتخدام 
حتقيق  وميكنهم  واملغناطي�ضية، 
�ضغري  جــزء  مــع  عالية  �ــضــرعــات 
ال�ضواريخ  فى  املطلوب  الوقود  من 

الكيميائية.
هذه  جعل  فى  التحدى  ويتمثل 
اأكرب واأقوى، وقد حطم  املحركات 
والذى  املحركات  هذه  من  واحــدا 
X3، وامل�ضمم من قبل  يحمل ا�ضم 
باحثني فى U-M و نا�ضا والقوات 
التى  الأرقــام  الأمريكية،  اجلوية 
حيث  ـــرى،  اأخ حمــركــات  �ضجلتها 
القوة  من  نيوتن   5.4 اإىل  و�ضل 

مقارنة بـ 3.3 نيوتن.

ربـــع قـــرن عــلــى بــــراءة »جــالــيــلــيــو« مــن الكفر 
والهرطقة.. عامل الفلك حوكم من الفاتيكان بعد 
وعا�ضمة  ال�ضم�س..  حول  تدور  الأر�س  اأن  تاأكيده 
الكاثوليك فى العامل تعرتف بخطئها بو�ضع متثاله 

داخل جدران الفاتيكان
العامل  بــاأن  الفاتيكان  اعــرتف  عاما   25 قبل 
جاليليو  ال�ضهري  الإيــطــاىل  والفلكى  الفيزيائى 
التى  التهم  مــن  ــرئ  ب واأنـــه  مــذنــب،  لي�س  جاليلى 
وتراجع   ،1633 عــام  فى  ب�ضببها  حماكامته  مت 
اأكد  الــذى  جاليليو  باإدانة  موقفة  عن  الفاتيكان 
اأكتوبر   31 فى  ال�ضم�س،  حول  الأر�ــس  دوران  على 

.1992
خمالفة  جاليليو  اأفــكــار  كانت  الوقت  هــذا  فى 
لآراء اأر�ضطو التى كانت تعترب �ضبه مقد�ضة خا�ضة 
النك�ضارى  للتلي�ضكوب  فاخرتاعه  الكني�ضة،  من 
اإن  وقــال  الف�ضاء،  روؤيــة  خالله  من  ا�ضتطاع  الــذى 
القمر �ضكله جبلى واإن املجرة تتاألف من عدد هائل 
وت�ضغرق  نف�ضها  حول  تدور  وال�ضم�س  النجوم،  من 
الأر�س  اإمنا  الفلك،  فى  تدور  ول  يوما،   28 دورتها 
واحد من كواكب النظام ال�ضم�ضى الذى يدور حول 
نف�ضه   حول  يــدور  الــذى  نف�ضه  الوقت  فى  ال�ضم�س 

مرة كل يوم.
بينما الكني�ضة كانت ترى اأن ال�ضم�س ل تتحرك 
من نف�ضها واإمنا املالئكة هى التى  حتركها، واتبعت 
اآراء اأر�ضطو والذى كان يقول »اإن الأر�س ثابتة وهى 
فقد  ولذلك  حولها«،  تدور  والكواكب  الكون،  مركز 
اأثار غ�ضب العلماء التقليديني الذين يرون اأن اآراء 

اأر�ضطو غري قابلة للنقا�س، واإدانته الكني�ضة وو�ضلت 
العقوبة اإىل الإعدام لأنه يخالف تف�ضريها ملا ورد 
اأن جاليليو  فى هذا الأمر، لذلك اعتربت الكني�ضة 
عن  ليرتاجع  للمحاكمة  تقدميه  من  ولبد  مهرطق 
حتى  ب�ضدة  نف�ضه  عن  دافع  جاليليو  ولكن  اأفكاره، 

جنى بنف�ضه.
359 عاما من حماكمة  واكت�ضف الفاتيكان بعد 
جاليليو اأن الدرا�ضات التى قام به العامل الإيطاىل 

مل تكن �ضارة بالتقاليد الكاثوليكية.
امل�ضالح  مظاهر  من  جاليليو  حماكمة  وتعترب 
حكام  بني  الع�ضر  هذا  فى  �ضادت  التى  ال�ضيا�ضية 
، ومن بني ال�ضطهادات التى �ضادت فى هذا  اأوروبا 

الع�ضر.
، فتحدث  ا�ضتمر فى تقدمي كتبه  وكان جاليليو 
فى كتاب  عن مالحظاته التى ر�ضدها بالتل�ضكوب ، 
وقال« اإن الأر�س كوكب �ضغري يدور حول ال�ضم�س ».
حمكمة  ــام  اأم جاليلى  جاليليو  حماكمة  واأدت 

ففى  التاريخ،  عرب  طويلة  مناق�ضات  اإىل  الفاتيكان 
عام 1741 �ضدر ت�ضريح من البابا بنديكت الرابع 
البابا  عهد  وفى  جاليليو،  كتب  كل  بطباعة  ع�ضر 
بطباعة  ت�ضريح  اأ�ضدر   1822 عام  ال�ضابع  بيو�س 
البولونى  الفلكى  للعامل  ال�ضم�ضى  النظام  عن  كتاب 
عام  وفى  الطبيعى،  الواقع  ميثل  واأنه  كوبرنيكو�س 
1979 فو�س البابا يوحنا بول�س الثانى الأكادميية 
العلمية الباباوية القيام مبراجعة وحتليل لعوار�س 

اأحداث و�ضبهات فى ق�ضية جاليليو جاليلى.
وفيزيائى  وفيل�ضوف  فلكى  جاليلى،  جاليليو 
نظرية  اإيطاليا،ن�ضر  فى  بيزا  فى  ولــد  اإيــطــاىل، 
كوبرنيكو�س ودافع عنها بقوة على اأ�ض�س فيزيائية، 
فقام اأول باإثبات خطاأ نظرية اأر�ضطو حول احلركة، 

وقام بذلك عن طريق املالحظة والتجربة
وفى مار�س 2008 قام الفاتيكان باإمتام ت�ضحيح 
اأخطائها جتاه جاليليو بو�ضع متثاله داخل جدران 
اأ�ضاد  نف�ضه  الــعــام  مــن  دي�ضمرب  وفــى  الفاتيكان، 
فى  مب�ضاهماته  ع�ضر  ال�ضاد�س  بندكتيو�س  البابا 
لأول  الـ400  الذكرى  احتفالت  اأثناء  الفلك  علم 

تلي�ضكوب جلاليليو.

مايكرو�شوفت تك�شف عن ن�شخة جديدة 
ويندوز ملن�شة  �شكايب  تطبيق  من 

الرتا�ضل  ن�ضخة جديدة من تطبيق  مايكرو�ضوفت  �ضركة  اأطلقت 
الفورى ال�ضهري »�ضكايب« لكل من م�ضتخدمى اأجهزة كمبيوتر ويندوز 
وماك، حيث اإن ن�ضخة �ضكايب احلديثة مت اإطالقها فى البداية على 

هواتف اأندرويد وiOS  فى وقت �ضابق من هذا العام.
حتديث �ضكايب على من�ضة ويندوز

قامت  الأمــريــكــى،   mspoweruser موقع  ن�ضره  ملــا  ووفــًقــا 
مايكرو�ضوفت باإجراء حت�ضينات على الت�ضميم واملميزات املوجودة 
داخل التطبيق لكى تتيح مل�ضتخدمى اأجهزة ماك وويندوز معاي�ضة 
املحمولة،  الأجهزة  عك�س  وعلى  بكثري،  اأف�ضل  ا�ضتخدام  جتربة 
فاإن ن�ضخة �ضكايب اجلديدة تعد مميزة ب�ضكل كبري على حوا�ضيب 

ويندوز وماك، حيث متتلك نافذة اإ�ضعارات جديدة.
مميزات حتديث �ضكايب

من  العديد  دعم  �ضكايب  تطبيق  من  اجلديدة  الن�ضخة  وتوفر 
تعديل  اإمكانية  اإىل  اإ�ضافة   Giphyو  PayPal مثل  الإ�ضافات 
كانوا  الذين  امل�ضتخدمني  فاإن  لذلك  بالتطبيق،  اخلا�ضة  ال�ضيمزات 
يعتمدون على تطبيق �ضكايب القدمي على من�ضة ويندوز املكتبية، 

�ضيكونون �ضعداء بالت�ضميم اجلديد.
اأما  و8،   7 ويــنــدوز  لأنظمة  اجلــديــدة  �ضكايب  ن�ضخة  وتتوفر 
للح�ضول  فاإنهم �ضيحتاجون لالنتظار قليال    10 مل�ضتخدمى ويندوز 
على هذا التحديث اجلديد، حيث تقول ال�ضركة اإنها ل تزال تعمل 

على اإعادة ت�ضميم مل�ضتخدمى ويندوز 10.

كاملن يومن  ت��دوم  ببطارية  جديد  هاتف  عن  تك�سف  نوكيا 

ك�ضفت �ضركتا HMD ونوكيا عن هاتف نوكيا 2 اجلديد، والذى دعم 
ات�ضال  مع  وال�ضرعة  الكفاءة  يوفر  والــذى   ،212 �ضنابدراجون  مبعالج 
LTE، جنبا اإىل جنب بطارية بقوة 4،100mAh  باجلزء اخللفى من 

الهاتف، ميكنها ال�ضمود ملدة يومني كاملني دون احلاجة اإىل �ضحنها.
اأي�ضا   2 نوكيا  هاتف  ودعــم  الهندى،   Phonearena ملوقع  ووفــق 
ذاكرة  من  جيجابايت   8 و  الع�ضوائى  الو�ضول  ذاكرة  من  جيجابايت   1

التخزين الداخلية، مع اإمكانية زيادتها بوا�ضطة بطاقات الذاكرة.
بدقة   ال�ضورة  وتعر�س  بو�ضة،   5.0 قيا�ضها  فيبلغ  الهاتف  �ضا�ضة  اأما 
720x1280  بيك�ضل، مع زجاج كورنينج اجلوريال، جنبا اإىل جنب كامريا 

اأمامية بدقة 5MP، فى حني اأن الكامريا اخللفية 8 ميجابيك�ضل.
مل�ضاعد  دعم  مع   ،  7.0 نوجا  اندرويد  بنظام   2 نوكيا  هاتف  ويعمل 
جوجل ال�ضخ�ضى،  جنبا اإىل جنب تخزين الفيديو وال�ضور غري املحدود 
ومن  املحلية،  واللهجات  الهندية  اللغات  من  جمموعة  دعم  مع  لل�ضور،  

الوا�ضح اأن الهاتف ي�ضتهدف �ضوق الهواتف الذكية الهندى ب�ضكل كبري.
 99 �ضعره  و�ضيبلغ  نوفمرب،  منت�ضف  فى  عامليا  الهاتف  اإطــالق  و�ضيتم 
فى  اإطالقه  �ضيتم  الهاتف  باأن  ر�ضمى  تاأكيد  وجود  عدم  حني  فى  يــورو، 
الوليات املتحدة، اإل قوائم متاجر التجزئة الأمريكية ت�ضري اإىل طرحه 

ب�ضعر 99 دولر.

مع القطرية  الأزم����ة  ح��ل  ال��ت��ع��اون:  ملجل�ض  ال��ع��ام   الأم���ن 
م�سوؤوليتي من  “لي�ض  وم�سر  والبحرين  والإم��ارات  “ال�سعودية 

– اأعرب الأمني العام ملجل�س التعاون، عبداللطيف بن را�ضد  اأ(  )د ب 
بها  تقوم  التي  امل�ضوؤولة  غري  الإعالمية  للهجمة  ا�ضتنكاره  عن  الزياين، 
العامة  والأمانة  التعاون  جمل�س  جتاه  القطرية  الإعــالم  و�ضائل  بع�س 
الأزمة  من  موقفه  ربط  م�ضتنكًرا  العام،  اأمينها  يف  ممثلة  التعاون  ملجل�س 

بجن�ضيته البحرينية.
الأعــراف  كل  وجتــاوزت  “ظاملة  باأنها  احلملة  هذه  الزياين   وو�ضف 
من  معهود  غري  اإعالمًيا  خطاًبا  م�ضتخدمة  الإعالمية،  واملهنية  والقيم 

اأبناء اخلليج، ومليًئا بالتجاوزات والإ�ضاءات والتطاول”.
وعرب الزياين عن ا�ضتغرابه ال�ضديد من حماولة بع�س و�ضائل الإعالم 
اأن  رغم  اخلليجية،  الأزمة  حل  م�ضوؤولية  العام  الأمني  حتميل  القطرية 
امل�ضوؤولني يف احلكومة القطرية والإعالم القطري يدركون متاًما اأن حل 
الأزمة واإنهاء تداعياتها بيد قادة دول املجل�س، اأع�ضاء املجل�س الأعلى، 
الذي  العام  الأمني  م�ضوؤوليات وواجبات  من  لي�س  اآخر، وهو  اأحًدا  ولي�س 
يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات واأوامر املجل�س الأعلى واملجل�س الوزاري 

فقط، ملتزًما مبا ين�س عليه النظام الأ�ضا�ضي ملجل�س التعاون.
اإليه بع�س الإعالميني يف  اأي�ضا عن ا�ضتهجانه ملا ي�ضعى  وعرب الزياين 
الأزمة بجن�ضيته  القطرية من حماولة ربط موقفه من  الإعالم  و�ضائل 
التزامه  موؤكدا  واملعروف؛  املعلن  البحرين  مملكة  وموقف  البحرينية، 
التام باأداء امل�ضوؤوليات واملهام والواجبات املكلف بها من املجل�س الأعلى؛ 
ومكانتها  واإجنــازاتــهــا  التعاون  جمل�س  منظومة  متا�ضك  على  حفاًظا 
اأبناء  من  باًرا  ابًنا  �ضيظل  الوقت  نف�س  يف  ولكنه  والدولية؛  الإقليمية 

مملكة البحرين، وفًيا لقادتها الكرام، حمافًظا على وطنيته.
ودعا الزياين و�ضائل الإعالم القطرية اإىل التوقف عن ممار�ضة هذا 
النهج من الأ�ضاليب الإعالمية التي ت�ضر ول تنفع، وتفرق ول جتمع، بل 
الو�ضاطة  وتعيق جهود  الأ�ضقاء،  البني بني  ذات  اإ�ضالح  ت�ضاعد على  ول 
دولة  اأمري  ال�ضباح،  اجلابر  الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  بها  يقوم  التي  اخلرية 
الكويت، املعروف بحكمته ووفائه وحمبته لدول و�ضعوب جمل�س التعاون.

كتبت اإ�ضراء ح�ضنى
ــامل  اأحـــدثـــت اأبـــــل ثـــــورة فـــى ع
ايفون  اأول  اأطلقت  عندما  الهواتف 
عام 2007، ومنذ عدة اأ�ضابيع اأعلنت 
الذى   X ايفون  هاتف  عن  ال�ضركة 
كاملة  �ضنوات   10 مــرور  بعد  يــاأتــى 
بني  قارنت  واإذا  الأول،  الإ�ضدار  من 
العديد  هناك  اأن  �ضتجد  الإ�ضدارين 
من التطورات التى حدثت خالل تلك 
للرتبع  اأبــل  �ضاعدت  والتى  ال�ضنوات 
للهواتف  املطورة  ال�ضركات  قمة  على 

الذكية فى العامل.
اإعادة اخرتاع ايفون من جديد

ــفــون  وو�ـــضـــف �ــضــتــيــف جـــوبـــز اي
 Internetو هــاتــف  بــاأنــه   2007
نف�س  فـــى   communicator
تعمل  �ضا�ضة  مع  تقدميه  ومت  الوقت، 
نوعه،  من  فريد  وت�ضميم  باللم�س، 
وكامريا بدقة 2 ميجابيك�ضل، و�ضا�ضة 

بحجم 320 × 480 بك�ضل.
تعد  مل   X ايفون  هاتف  مع  ولكن 
تلك املزايا هى التى تركز عليها اأبل، 
بل هناك اأ�ضياء اأخرى اأ�ضبحت متثل 
اأهمية اأكرب مثل اخلدمات ال�ضحابية، 
والذكاء ال�ضطناعى، والواقع املعزز، 
كبري  ب�ضكل  الت�ضغيل  نظام  تطور  كما 
نوعها،  واأ�ضبح يوفر مزايا فريدة من 
واأ�ضبح هناك عدد متزايد من اأجهزة 
بالإ�ضافة  الدقة،  فائقة  ال�ضت�ضعار 
يعمل  الذى  اأبل  تطبيقات  متجر  اإىل 
بدعم من اجلهود من 30 مليون مطور.

تطور كامريا ايفون
بــ�ــضــكــل كبري  الــكــامــريا  تـــطـــورت 
الأخــرية،  الع�ضر  ال�ضنوات  مدار  على 
 12 كـــامـــريا   X ايـــفـــون  ميــتــلــك  اإذ 
ميجابيك�ضل قادرة على التقاط �ضور 
بزاوية وا�ضعة، بالإ�ضافة اإىل ال�ضور 
مع  اأي�ضا  جتهيزها  مت  التى  املقربة 
بالإ�ضافة  الدقة،  عاىل  ب�ضرى  زووم 
مالمح  على  الــتــعــرف  م�ضت�ضعر  اإىل 
الوجه الذى جعل العامل ينبهر ب�ضكل 

كبري بهاتف ايفون اجلديد.
مــن اجلــديــر بــالــذكــر اأن مــن اأهــم 

ــاء الــتــى حــر�ــضــت اأبــــل على  ــي ــض الأ�
بعد  ــون  ــف اي ــف  ــوات ه ــى  ف تــكــون  اأن 
ذكـــاء  تــقــنــيــات  هـــى  �ــضــنــوات   10

ظهور  فى  �ضاعدت  التى  ال�ضطناعي، 
"�ضريى"،  ال�ضوتى  ال�ضخ�ضى  امل�ضاعد 
تعنى  التى  التنبوؤية  والتكنولوجيات 

على  قـــادرة  اأ�ضبحت  الأجــهــزة  اأن 
نحتاج  اأن  قبل  اإليه  نحتاج  ما  معرفة 

اإليه.

؟  2017 حـــتـــى   2007 مــــن  ــــون  ــــف اآي هــــواتــــف  اأبــــــل  طــــــورت  كـــيـــف 

ــــــــارب حمـــركـــاتـــهـــا  ـــم جت ـــي ـــط ـــــن حت ـــن ع ـــل ـــع نــــا�ــــشــــا ت
ــة ا�ـــشـــتـــعـــدادا الإر�ـــشـــالـــهـــا لــلــمــريــخ ــي ــش ــا� ــي ــق ــــام ال ــــالأرق ل

الفلك  عامل  والهرطقة..  الكفر  من  »جاليليو«  براءة  على  قرن  ربع 
ال�شم�س حول  تدور  االأر�ــس  اأن  تاأكيده  بعد  الفاتيكان  من  حوكم 



�ضيول ـ )اأ ف ب( – نفت كوريا ال�ضمالية اتهامات بريطانية 
اخلدمات  نظام  �ضرب  الكرتوين  هجوم  وراء  بالوقوف  لها 
“حماولة  اإياها  معتربة  للندن،  التابع  الوطني  ال�ضحية 
بيونغ  على  املفرو�ضة  الدولية  العقوبات  لت�ضديد  �ضريرة” 

يانغ.
بفريو�س  الربيطانية  احلكومية  امل�ضت�ضفيات  ثلث  وتاأثرت 

حكومي. لتقرير  وفقا  اأيار/مايو،  “واناكراي” يف 
وتاأثر نحو 300 األف جهاز كمبيوتر يف 150 دولة بالفريو�س 
با�ضتخدام  بفدية  وطالب  الأنظمة  على  �ضيطر  الذي  ذاته 
اإىل  ال�ضيطرة  اإعادة  لقاء  الأمريكية  “بيتكوين”  عملة 

امل�ضتخدمني.
حيث  يانغ  بيونغ  اإىل  التهام  اإ�ضبع  الباحثني  بع�س  ووجه 
لعمليات  م�ضابها  كان  ا�ضتخدم  الذي  الرمز  اأن  اإىل  لفتوا 

اخرتاق اتهم نظام كيم جونغ-اأون بتنفيذها.
وقال وزير الأمن الربيطاين بن وال�س ل�ضبكة “بي بي �ضي” 
الأ�ضبوع املا�ضي اإن لندن “متاأكدة بقدر الإمكان” باأن كوريا 

ال�ضمالية م�ضوؤولة عن الهجوم اللكرتوين.
نفى  واأوروبا  ال�ضمالية  كوريا  رابطة  با�ضم  متحدثا  لكن 

اأ�ضا�س  ل  بـ”تكهنات  القيام  من  بريطانيا  وحذر  التهامات 
لها”.

ال�ضمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  بثته  بيان  يف  واأو�ضح 
“هذا ت�ضرف يتجاوز حدود �ضربنا  الر�ضمية م�ضاء الثنني 

ويثري ت�ضاوؤلتنا ب�ضاأن الهدف احلقيقي لتحرك بريطانيا”.
عرب  الربيطانية  احلكومة  “حتركات  اأن  املتحدث  واأ�ضاف 
اإ�ضرارها على ربط جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�ضعبية 
على  اإل  طريقة  باأي  تف�ضريه  ميكن  ل  اللكرتوين  بالهجوم 
اأنه حماولة �ضريرة جلر املجتمع الدويل لزيادة عدم ثقته” 

بكوريا ال�ضمالية.
وت�ضري حكومة كوريا اجلنوبية اأن لدى جارتها خلية مكونة 
بيونغ  واٌتهمت  اللكرتونية.  احلرب  يف  خبري   6800 من 
يانغ كذلك ب�ضن هجمات الكرتونية مي�ضتويات عالية، بينها 

اخرتاق �ضركة انتاج “�ضوين بيكت�ضر" عام 2014.
كثفت  وكاأنها  تبدو  ال�ضمالية  كوريا  اأن  خرباء  ويوؤكد 
حماولة  يف  الأخرية  الأعوام  خالل  الإلكرتونية  هجماتها 
لك�ضب العملة الأجنبية ال�ضعبة يف وجه العقوبات الأممية 
املفرو�ضة عليها على خلفية براجمها النووية وال�ضاورخية.
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دولة  150 �سرب  الكرتوين  هجوم  يف  تورطها  تنفى  ال�سمالية  كوريا 

البراج

بالطبع  �أنت  �حلمل،  برج  عزيزي 
و�ليوم  �ل�سابقة،  �لأيام  من  �أف�سل 
�لعلمي،  �ل�سعيد  على  �لدعم  يعطيك 
�أعمال،  من  عليك  تر�كم  ما  وتنجز 
تكون  لكنك  عملك،  كثريً� يف  تتاأخر  كما 
�سعيدً� ول�ست متع�سباً، �مل�ساء ي�سمح 
لك بالرتفيه عن نف�سك، ويعطيك خربً� 
�لعملي  �مل�ستوى  على  يدعمك  جيدً� 

لديك.

معك  ت�سري  �مليز�ن،  برج  عزيزي 
تت�سور،  كنت  مما  �أف�سل  �لأمور 
يتلقى  �لذي  �ملايل  �ل�سعيد  و�أهمها 
دعماً من �لفلك، ويوؤثر على و�سعك �إىل 
�لنقود  من  به  باأ�س  ل  فمبلغ  �لأف�سل، 
على  لكن  جيبك.  يدخل  متوقع  وغري 
ول  �ليوم  ك�سول  �أنت  �لعمل  �سعيد 
يرت�كم  يجعله  مما  بعملك  �لقيام  تريد 

لديك.

برج  عزيزي  �لثور،  برج  عزيزي 
مولود  يا  جيدً�  �سحتك  �إىل  �نتبه  �لثور، 
وجهازك  معدتك  على  وبخا�سة  �لثور، 
�ملتاأثرين.  �أكرث  يكونان  فقد  �لتنف�سي، 
�لتعب ي�سيطر عليك لكرثة �لأعمال �لتي 
�مل�ساء  يف  �ليوم،  هذ�  طو�ل  بها  تقوم 
فهذ�  �لبيت،  نن�سحك بعدم �خلروج من 

�أف�سل لك.

جد�ًل  يكفيك  �جلوز�ء،  برج  عزيزي 
�لكالم  حتب  �ل�سباح  منذ  فاأنت  وكالماً، 
�لكثري و�ملناق�سة �لتي ل تنتهي، كن �أكرث 
�سال�سة يف تعاملك مع موظفيك، �إذ� كنت 
زمالءك  فعامل  موظفاً  كنت  �أو  مديرً� 
بهدوء ول د�عي للع�سبية �لتي تتملكك، 
فاليوم جيد و�إذ� �أمعنت �لنظر به �أمكنك 

��ستغالله ل�ساحلك.

قبل  للع�سرة  عد  �ل�سرطان،  برج  عزيزي 
�لإجابة، مع �أن �حلظ يقف يف �سفك يا مولود 
غري  لديك  �لفلكية  �لأو�ساع  لكن  �ل�سرطان، 
م�ستقرة، لذلك عليك �لتفكري قبل �إجابتك، لأن 
عليك،  وتوؤثر  ت�سدرها  مهمة  قر�ر�ت  لديك 
�سعادة،  �أكرث  ت�سبح  �لظهر  بعد  ما  فرتة  يف 
�أمامك  قد جتري  �لتي  �لأمور  بع�س  وهنالك 
جتعلك كذلك. �أما يف �مل�ساء فالأجو�ء ر�ئعة 

لل�سهر ولال�ستمتاع مع �أ�سدقائك.

يلعب  �لهو�ء  �لأ�سد،  برج  عزيزي 
فكن  �لأ�سد،  مولود  يا  و�سماًل  مييناً  بك 
مت�سرعا.  تكن  ول  ت�سرفاتك،  يف  حذرً� 
فرتة  يف  يزيد  قد  باملز�جية  �إح�سا�سك 
�لظهر ل�سغط �لعمل ولالأمور �ملبعرثة يف 
حميطك. �ل�سحة مهمة �أي�ساً يف فرتتي ما 

بعد �لظهر و�مل�ساء.

جريء،  متهور،  �لدلو،  برج  عزيزي 
خميفة  تبدو  قد  �سخ�سيتك  �سر�س، 
�ليوم،  بعقل  تت�سرف  ل  لأنك  لالآخرين، 
لك  يوجه  �أحد  �أي  على  �لهجوم  وتريد 
ولو كلمة �سغرية، �هد�أ وحاول �لتفكري 
قلبك  قر�رك، ول تعتمد على  �تخاذ  قبل 
من  �أف�سل  يكون  قد  �مل�ساء  وعو�طفك، 
�لنهار، لكن يف�سل عدم �لقيام باأي �سيء 

مهم.

لي�ست  �لرثثرة  �جلدي،  برج  عزيزي 
نحوك  بامل�ساكل  �ستدفع  فهي  �سفك،  يف 
يوجد  ل  هادئ  يوم  �ل�سباح،  فرتة  يف 
قد  �لعمل  تذكر،  مهمة  �أحد�ث  �أي  به 
فرتتي  يف  عليك  �ملوؤثرين  �أكرث  يكون 
فاإن  ذلك  بعد  لكن  و�لظهرية،  �ل�سباح 
لبع�س  �هتمامك  تاأخذ  �لعائلية  �لأمور 

�للتز�مات �ملوؤجلة.

ت�سري  �لأمور  �لقو�س،  برج  عزيزي 

تفعله  ما  وكل  �ليوم،  ترغب  ما  عك�س 

يقلب �سدك، وبخا�سة يف فرتتي �ل�سباح 

�لعمل  �سغط  يزد�د  حيث  و�لظهرية، 

�أكرث  حلظة  كل  يف  ي�سوء  ومز�جك  لديك 

من �لأخرى، و�أي كلمة توجه لك تاأخذها 

بح�سا�سية ز�ئدة، �مل�ساء لي�س باأف�سل.

عزيزي برج �لعقرب، �ليوم من �أيامك 
ل  �أنك  مع  �لعقرب،  مولود  يا  �ملف�سلة 
ت�سعر بذلك يف �ل�سباح، لكن يف �لظهرية 
جيد  يوم  و�لقوة.  بالنتعا�س  ت�سعر 
به، وبخا�سة مع  �لقيام  تريد  للقيام مبا 
توقيع �لعقود و�ملبادر�ت و�إجناز �لعمل 
لق�ساء وقت  �مل�ساء جيد  لديك،  �ملرت�كم 
�لبتعاد  عليك  لكن  �لأ�سدقاء،  مع  ممتع 
تز�ل  ما  عالقتكما  لأن  حتب،  من  عن 

متوترة.

عزيزي برج �لعذر�ء، كثري من �لأحد�ث 
تدور حولك منذ �ل�سباح، لكنك تبلي بالء 
�ل�سعيد  فيما تفعل، وبخا�سة على  ح�سناً 
�لعملي، حيث �أن �لمور ت�سري كما ترغب، 
�لأ�سدقاء  �أعز  يفقدك  �لغرور  جتعل  ل 
معاملتك  �إثر  �لظهر  بعد  ما  فرتة  يف  لديك 
له بال�سوء، �مل�ساء لن يكون هادئا، بل فيه 
تنهي  �لتي  و�لرب�مج  �لأحد�ث  من  �لكثري 

يومك �ل�سعيد.

�سخ�سيتك  �حلوت،  برج  عزيزي 
�حلوت،  مولود  يا  �ليوم  هذ�  مميزة 
عقلك،  عليك  ميليه  ما  تفعل  فاأنت 
يوم  تريد،  ما  لتفعل  �لقيود  وحتطم 
جيد للعمل، وبخا�سة �أن �لفلك يدعمك 
وتوقيع  �جلديدة  م�ساريعك  بكل 
�لعقود �أو فر�سة عمل قد حت�سل عليها 

يف فرتة ما بعد �لظهر.

رغم  اأ(-  ب  )د  فرانكفورت 
قامت  الأمنية  املخاطر 
الآثار  علماء  من  جمموعة 
الآثار  عن  بالتنقيب  الأملان 
ب�ضمال  الكردية  املناطق  يف 
العراق، وهي املناطق التي كانت 
حمظوره على علماء الآثار اإبان 
الراحل  العراقي  الرئي�س  حكم 

�ضدام ح�ضني.
لفريق  الفر�ضة  الآن  واأُتيحت 
من املنقبني ي�ضم طالبا ومعدين 
ق�ضم  من  دكتوراه  لر�ضالت 
غرب  منطقة  يف  الآثار  علوم 
الأملانية  جوته  بجامعة  اآ�ضيا 
الفجوات  �ضد  يف  للم�ضاعدة 
لهذه  الأثرية  اخلريطة  يف 

املنطقة.
وقال مدير الفريق ديرك فيكه، 
الذي عاد مع فريقه موؤخرا من 
�ضمايل  ال�ضليمانية  حمافظة 
“غري  املنطقة  اإن  العراق، 

م�ضتك�ضفة على نحو كبري”.
الكت�ضافات  من  اأن  فيكه  وذكر 
بقايا  املنطقة  يف  املفاجئة 
يعود  )نول(  ملن�ضج  متفحمة 
بعد  الأوىل  الألفية  مطلع  اإىل 
العثور  مت  اأنه  م�ضيفا  امليالد، 
بع�س  تك�ضف  خزفية  اآثار  على 
كانت  التي  التقنية  اجلوانب 
�ضناعة  يف  اآنذاك  م�ضتخدمة 
املنطقة  يف  الفخارية  الأواين 
مملكة  اأطراف  على  الواقعة 

بالد الرافدين.

واأو�ضح فيكه اأن مناطق الأكراد 
يف �ضمال العراق من اآخر املناطق 
فيها  ينقب  اأن  املمكن  من  التي 
الأزمات  ب�ضبب  الآثار  خرباء 
وقال:  املنطقة،  يف  ال�ضيا�ضية 
م�ضيفا  اأثريا”،  مهدرة  “�ضورية 
تركيا  يف  الأثري  العمل  اأن 

يزداد �ضعوبة اأي�ضا.
م�ضاعي  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
خيمت  العراق  اأكراد  ا�ضتقالل 
الأثريني  فريق  اأعمال  على 

الأملان.
اأن  من  بالرغم  اأنه  فيكه  وذكر 

خالل  هادئة  كانت  الأو�ضاع 
العودة  اإىل  ا�ضطر  ال�ضتفتاء، 
مع فريقه عرب بغداد قبل يومني 
احلظر  ب�ضبب  خمططا  كان  مما 
الدويل  الطريان  على  املفرو�س 

يف �ضمال العراق.
التطور  اإىل  بقلق  فيكه  وينظر 
التنقيب  منطقة  يف  احلايل 
هناك. وقال فيكه الذي ي�ضافر 
اإىل املنطقة منذ خم�س �ضنوات: 
“لن اأمتكن من ال�ضفر حاليا اإىل 
م�ضطر  اأنه  مو�ضحا  هناك”، 
جتاه  امل�ضوؤولية  بدافع  لذلك 

طالبه.
تتو�ضل  اأن  يف  فيكه  وياأمل 
بغداد  يف  املركزية  احلكومة 
حل  اإىل  اإربيل  يف  وال�ضلطات 
العلمي  ال�ضالح  اأجل  من  �ضلمي 

اأي�ضا.
اإىل  يخطط  اأنه  فيكه  وذكر 
نهاية  جديدة  تنقيب  حملة 
�ضيف عام 2018 حال ا�ضتقرت 
الأو�ضاع ال�ضيا�ضية هناك، مثلما 
ا�ضتفتاء  قبل  احلال  عليه  كان 
وتوفر  الأكراد،  ا�ضتقالل 

التمويل الالزم للحملة.

اآث������ار  ع���ل���م���اء   … الأم����ن����ي����ة  امل����خ����اط����ر  رغ������م 
ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن الآث������ار ال����ع����راق  ����س���م���ال  اأمل�������ان يف 

“ال�سبعة”  حمطة  تنفيذ  ت��ب��داأ  م�سر 
ال��ن��ووي��ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اجل���اري

النا�ضول – توقع وزير الكهرباء امل�ضري حممد �ضاكر، الثالثاء، اأن تبداأ 
ال�ضبعة  مبدينة  النووية  الطاقة  حمطة  اإن�ضاء  م�ضروع  تنفيذ  بالده 

)�ضمايل م�ضر( قبل نهاية العام اجلاري 2017.
للطاقة  الدويل  الوزاري  املوؤمتر  هام�س  على  ت�ضريحات  يف  �ضاكر  واأكد 
الإماراتية  بالعا�ضمة  املنعقد  والع�ضرين،  احلادي  القرن  يف  النووية 
)اأبوظبي(، اأن بالده انتهت من توقيع العقود الأربعة الرئي�ضية لتنفيذ 

امل�ضروع مع رو�ضيا.
وقال بهذا اخل�ضو�س “تلقينا عرو�ضًا من خم�س دول على الأقل لتنفيذ 

لنا العر�س الرو�ضي باعتباره الأف�ضل”. امل�ضروع، لكننا ف�ضّ
�ضيتم  نووية  مفاعالت  اأربع  �ضت�ضم  اجلديدة  املحطة  اأن  اإىل  ولفت 
 4800 اإىل  ت�ضل  اإنتاجية  بطاقة  �ضنوات   10 مدار  على  ت�ضييدها 

ميغاوات.
مليار   60 لإنفاق  تخطط  بالده  اأن  عن  امل�ضري  الكهرباء  وزير  وك�ضف 
م�ضاريع  على  دولر  مليار   28.5 منها  املتجددة،  الطاقة  قطاع  يف  دولر 

دخلت حيز التنفيذ بالفعل وت�ضتهدف م�ضاعفة الإنتاج.
الطاقة  مليار دولر، على م�ضاريع   30 القاهرة تخطط لإنفاق  اأن  وذكر 
م�ضاهمة  ت�ضل  اأن  وت�ضتهدف   ،2030 حتى  املتجددة  والطاقة  النووية 

الطاقة املتجددة والنووية من مزيج الطاقة لديها اإىل 37.5 باملائة.
وال�ضبعة، مدينة تقع �ضمال غرب م�ضر على البحر املتو�ضط، ومن املقرر 
اأن حتت�ضن م�ضروع املحطة النووية مب�ضاحة اإجمالية تبلغ 45 كم مربع، 

وامل�ضروع �ضينفذ بقر�س رو�ضي بقيمة 25 مليار دولر.



 ر�ضيد احلداد
حتويل  الإمــــــارات  تتعمد   : �ــضــنــعــاء 
املع�ضكرات الع�ضكرية اإىل معتقالت كبرية، 
نظرًا اإىل اأّن املع�ضكرات حتتوي عامة على 
حّولت  وبعدما  »منا�ضبة«.  حتتية  بنى 
و»احلزام  »الع�ضرين«  مع�ضكرات  اأبوظبي 
اإىل  و»الإن�ضاءات«،  و»الرئا�ضة«  الأمني« 
واحد  اإن�ضاء  اإىل  اليوم  ت�ضعى  معتقالت، 
عند  ويقع  اليمنية،  معتقالتها  اأكــرب  من 
ال�ضاحل الغربي للبالد حيث تقع مديرية 
ومدينة املخا التابعتني اإىل حمافظة تعز. 
»مع�ضكر  حتويل  عــرب  ذلــك  لها  و�ضيكون 
خالد بن الوليد« الذي �ضقط حتت �ضيطرة 
تقوده  الذي  لـ»التحالف«  املوالية  القوات 
اإىل  املا�ضي،  ني�ضان/اأبريل  يف  ال�ضعودية 

معتقل.
املخا  مدينة  عــن  املع�ضكر  ــذا  ه يبعد 
تــوازي  ومب�ضافة  كيلومرتًا   40 مب�ضافة 
وميتد  تعز،  مدينة  عــن  كيلومرتًا   60
جبلية  �ضل�ضلة  ــوق  ف كيلومرتين  بــطــول 
املتمثلة  الطبيعية  بتح�ضيناته  ويتمّيز 
جميع  من  احلاكمة  واله�ضاب  باملرتفعات 
منيعًا  �ــضــيــاجــًا  ــعــدُّ  ُت الــتــي  الجتـــاهـــات، 
املع�ضكر  وهـــذا  وحمايته.  عنه  لــلــدفــاع 

والذي  الكبرية  بتح�ضيناته  يت�ضف  الذي 
يحتّل املرتبة الثانية لناحية احلجم بعد 
يلّفه  حلج،  يف  الع�ضكرية  العند«  »قاعدة 
�ضور حجري كبري، عر�ضًا وطوًل، وله �ضت 
)البوابة  رئي�ضيتان  بوابتان  منها  بوابات، 
وبوابتان  الغربية(،  والبوابة  ال�ضرقية 
والبوابة  ال�ضمالية  )البوابة  ثانويتان 

اجلنوبية(.
اأن�ضئت  اأر�ضية  باأنفاق  جمهز  هو  اأي�ضًا، 
من  ــدد  ع على  ويحتوي  ال�ضتينيات،  يف 
املخابئ واخلنادق اخلر�ضانية التي اأن�ضئت 
كانت  وفيما  املا�ضية.  العقود  خــالل  يف 
وليته  املنتهية  للرئي�س  املوالية  القوات 
»التحالف«  ومعها  هادي،  من�ضور  ربه  عبد 
با�ضتخدام  اهلل«  »اأن�ضار  تتهم  ال�ضعودي، 
لل�ضواريخ،  كمخابئ  التحتية  البنية  هذه 
منها  ال�ضتفادة  اإىل  ت�ضعى  الإمــارات  فاإّن 
اإىل  املع�ضكر  لتحويل  م�ضروعها  �ضياق  يف 

معتقل.
مما قد ُي�ضاعد على اإن�ضاء معتقل �ضخم 
الإماراتي  الــدور  اأّن  واقــع  املخا،  يف  كهذا 
اأدوار  عن  كليًا  يختلف  املنطقة  هــذه  يف 
فال�ضلطة  ــوب(.  ــن )ج ــدن  ع يف  اأبــوظــبــي 
التي يتجاوز عدد  املحلية يف هذه املدينة 

النفوذ  تعك�س  ن�ضمة،  األــف   100 �ضكانها 
اأبوظبي  مُتــار�ــس  اإذ  الكبري،  الإمـــاراتـــي 
مندوبها  عرب  علني  ب�ضكل  احلكم  هناك 
ـــو حمــمــد الإمــــاراتــــي«.  ــــ»اأب املـــعـــروف ب
ـــدد كــبــري من  ـــذا الأخـــــري ع ويــ�ــضــاعــد ه
الرجالن  بينهم  من  الإماراتيني،  ال�ضباط 
اهلل«،  عبد  وبـ»اأبو  زرعة«  بـ»اأبو  يان  املكنَّ
حتويل  عــن  املبا�ضران  املــ�ــضــوؤولن  وهما 
مبحاكم  تتمثل  وخدمية،  حكومية  مباٍن 
اإىل  وم�ضانع،  وموانئ  وم�ضارف  ونيابات 
خمتلف  فيها  ــس  ــار� مُت �ــضــرّيــة  معتقالت 

اأ�ضناف التعذيب.
»قيام  مــع  الإمـــاراتـــي  امل�ضعى  يــرتافــق 
القوات املوالية لأبوظبي مبنع عودة مئات 
ي�ضكنون  الذين  املنطقة  اأبناء  من  الأ�ضر 
منازلها  اإىل  خــالــد  مع�ضكر  مــن  بالقرب 
م�ضدر  ي�ضري  ما  وفــق  غام�ضة«،  لأ�ضباب 
حملي لـ»الأخبار«. ُي�ضاف اإىل ذلك اعتقال 
الهاملي  قرى  اأبناء  من  عددًا  القوات  تلك 
الأخـــرى،  والــقــرى  املع�ضكر  مــن  القريبة 
لـــ»الأخــبــار«  حملية  م�ضادر  تــوؤكــد  فيما 
من  للع�ضرات  الإماراتيني  »احتجاز  اأنباء 
املحافظات  اأبناء  من  واآخرين  املخا  اأبناء 
جبهة  يف  القتال  رف�ضوا  الذين  اجلنوبية 

املخا اإثر ت�ضاعد ما ُو�ضف بظاهرة القتل 
من اخللف، يف ما ُي�ضمى م�ضنع الثلج وم�ضنع 

التونة«.
املحلية  امل�ضادر  توؤكد  اأخــرى،  جهة  من 
لالإمارات  موالية  قوات  طلب  لـ»الأخبار« 
خالد  »مع�ضكر  على  امل�ضيطرة  القوات  من 
ال�ضلفي  للقيادي  والتابعة  الوليد«،  بن 
حمدي �ضكري ال�ضبيحي، »اإخالء املع�ضكر 
متهيدًا  الــ�ــضــودانــيــة،  لــلــقــوات  وت�ضليمه 
اليمن«،  يف  اآخر  غريب  اأبو  اإىل  لتحويله 
العراق،  يف  ال�ضهري  املعتقل  اإىل  اإ�ضارة  يف 
بعد  الحتالل  قــوات  تديره  كانت  الــذي 
اإبان  ا�ضتهر  وقد  للبالد،  الأمريكي  الغزو 
ت�ضريب �ضور للتعذيب كان جنود وموظفو 
يقومون  الربيطاين  ــ  الأمريكي  الحتالل 

ع�ضكريًا  وفــدًا  اأن  اإىل  م�ضدر  ويلفت  بها. 
�ضودانيًا زار املع�ضكر، قبل نحو ع�ضرة اأيام 
امل�ضاعي  اإطــار  يف  املا�ضي(،  ال�ضبت  )يــوم 
ــه مــن قـــوات »لــواء  ــالئ ــة لإخ ــي ــارات الإم
ال�ضبيحي الأقرب  العمالقة« الذي يقوده 

اإىل الريا�س من اأبوظبي.
املا�ضي،  اأيـــار  �ضهر  فمنذ  ال�ضياق،  يف 
»مع�ضكر خالد بن  اإخالء  الإمارات  حتاول 
تابعة  غري  جنوبية  قوات  اأي  من  الوليد« 
على  �ضرّية  حربًا  اأبوظبي  �ضنت  وقد  لها. 
قوات »املقاومة اجلنوبية« التي ل تخ�ضع 
الــوحــدات  لقيادة  �ضمنيًا  تتبع  بــل  لها، 
توجيهاتها  وتــتــلــقــى  لـــهـــادي،  ــة  ــي ــوال امل
التابعة  املــ�ــضــرتكــة  الــقــوات  ــادة  ــي ق ــن  م

لـ»التحالف« يف الريا�س.
جدير بالذكر اأي�ضًا، اأّنه يف �ضهر ني�ضان، 
حتت  املع�ضكر  �ضقوط  من  فقط  اأيام  وبعد 
لـ»التحالف«،  املوالية  الــقــوات  �ضيطرة 
القواِت  لــالإمــارات  املوالية  القوى  طالبت 
منه  بالن�ضحاب  املع�ضكر  على  امل�ضيطرة 
واإخالئه حتت مربر »فتح جبهات جديدة 
جميع  حترير  وا�ضتمرار  موزع  مديرية  يف 
اأّن  اإل  املــنــدب«.  لباب  املحاذية  املناطق 
قيادة  رف�ضتها  قد  كانت  الإمــارات  مطالب 
»لواء العمالقة«، واأ�ضدرت بيانًا يف حينه، 
لأبوظبي  املــوالــيــة  الــقــوات  فيه  طالبت 
العمالقة«،  ــوات  ق ت�ضحيات  ـــ»احــرتام  ب
وراأت اأّن »م�ضادرة انت�ضاراتها خط اأحمر«.
املا�ضية  اخلم�ضة  الأ�ــضــهــر  ــدى  م على 
تلك  بني  والنفوذ  ال�ضتحواذ  �ضراع  من 
القوات، قتل الع�ضرات يف عدد من املواقع 
وتعر�س  �ضديقة«،  بـــ»نــريان  واجلبهات 
ملحاولة  ال�ضبيحي،  ال�ضلفي،  الــقــيــادي 
اغتيال جنا منها باأعجوبة، ُنفذت ب�ضاروخ 
ال�ضراع  تراجع  من  الرغم  وعلى  موّجه. 
فاإنه ل يزال م�ضتمرًا حتى  بني الطرفني، 
الوليد«  بــن  خالد  »مع�ضكر  اإخـــالء  يتم 
ب�ضكل كامل بغية اإقامة معتقل الإماراتيني 

اجلديد.
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هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ �ضن احلرب على 
اليمن )اأ ف ب(

تولر،  ماثيو  اليمن،  يف  الأمريكي  ال�ضفري  بح�ضور 
كمراقب، ووزراء خارجية وروؤ�ضاء هيئات اأركان عامة 
لـ 13 دولة يف اإطار ما ي�ضمى »حتالف دعم ال�ضرعية«، 
لقاء  اأم�س،  الريا�س،  ال�ضعودية  العا�ضمة  يف  انعقد 
وُيعدُّ  ال�ضرتاتيجي«.  بـ»الجتماع  املنظمون  و�ضفه 
على  ــرب  احل �ضن  منذ  نوعه  مــن  الأول  اللقاء  هــذا 
اإىل  ويهدف  ال�ضعودي،  »التحالف«  قبل  من  اليمن 
اأعمال  جميع  يف  والتن�ضيق  التكامل  تعزيز  »مناق�ضة 
ول�ضمان  والع�ضكرية  وال�ضيا�ضية  الإن�ضانية  التحالف 
للتحالف،  املر�ضومة  الأهـــداف  حتقيق  ا�ضتمرارية 
ب�ضط  ال�ضرعية  احلكومة  ا�ضتكمال  اإىل  ــوًل  و�ــض

�ضيادتها على الأرا�ضي )اليمنية( كافة«.
وفق البيان اخلتامي، اتفق املجتمعون على �ضرورة 
يف  وال�ضتمرار  ر�ضالتها  باإبراز  التحالف  دول  »قيام 
تقوم  التي  الإجرامية  واملمار�ضات  املخططات  ك�ضف 
بها ميلي�ضيا النقالبيني بدعم من اإيران وحزب اهلل«. 

وا�ضتنكر املجتمعون ما اعتربوه »تهديد اأمن وا�ضتقرار 
وال�ضعودية  العربية  اململكة  وخا�ضة  املنطقة،  دول 
تهدد  اهلل«  »اأن�ضار  اإّن  وقالوا  والبحرين«،  والإمــارات 
اأهم  من  ُيعدُّ  الذي  املندب  باب  يف  البحرية  »املالحة 

املعابر املالحية يف العامل«.
ويف مداخلة اأثناء الجتماع، حّمل وزير اخلارجية 
ال�ضعودي عادل اجلبري، طهران م�ضوؤولية اإف�ضال »احلل 
بـ»امليلي�ضيات«  ما و�ضفها  اإّن  اليمن. وقال  ال�ضلمي« يف 
»اإيران م�ضتمرة  اأّن  الع�ضكري«، معتربًا  فر�ضت »احلل 
�ضالح  ــــ  احلــوثــي  ميلي�ضيات  اإىل  ال�ضالح  بتهريب 
يزداد  »حتالفنا  اإّن  وقال  ال�ضلمية«.  احللول  واإف�ضال 

اإ�ضرارًا على اإنقاذ اليمن وجتفيف منابع الإرهاب«.
الكويت  هـــي:  ـــة  دول  11 الجــتــمــاع  يف  ــارك  ــض و�
والبحرين  وباك�ضتان  وال�ضودان  والأردن  والإمــارات 
وماليزيا وم�ضر وجيبوتي واملغرب وال�ضنغال، اإ�ضافة 
اإىل �ضلطة الرئي�س اليمني امل�ضتقيل عبد ربه من�ضور 

هادي.
)الأخبار(

منزلية ن��ب��ات��ات   01  ن��ا���س��ا: 
والأرق ال����ربد  م��ن  تخل�سك 

ك�ضف علماء وكالة اأبحاث الف�ضاء الأمريكية “نا�ضا” اأن احلفاظ 
فعال  يجنبك  اأن  ميكن  منزلك  يف  النباتات  من  معينة  اأنــواع  على 

الإ�ضابة ببع�س الأمرا�س.
تقرير  عن  نقال  الربيطانية  “الإندبندنت”  �ضحيفة  ــرت  وذك
الوكالة اأن هناك بالفعل ١٠ نباتات ميكن اأن ت�ضاعدكم على مقاومة 

اأمرا�س الربد والأرق وغريهما.
اأ�ضله  نبات  ال�ضفراء”وهو  الأريكا  “نخلة  هو  النباتات  هذه  اأول 
يكون  �ضخ�س  لأي  مثايل  اإنه  الباحثون  يقول  الذي  مدغ�ضقر،  من 
عر�ضة لنزلت الربد وم�ضاكل اجليوب الأنفية، لأنه يطلق الرطوبة 

يف الهواء، مما يجعل من ال�ضهل التنف�س والنوم ليال.
وباملثل، فاإن كل من ال�ضبار واللبالب الإجنليزي قادران على حد 
مثل  الكيميائية  املــواد  ال�ضبار  ويحارب  الهواء،  تنقية  على  �ضواء 
من   %٧٨ ن�ضبته  ما  اللبالب  يزيل  كما  والفورمالديهايد،  البنزين 

العفن املحمول جوا يف ١٢ �ضاعة فقط.
فاإنه قادر  بو�ضطن،  �ضرخ�س  اأي�ضا  ي�ضمى  ما  اأو  با�ضق  وال�ضيفاوي 
ونخلة  البنجاميني  التني  مثل  متاما  الفورمالديهايد،  اإزالــة  على 

راب�س.
والنبات الذي يطلق عليه ا�ضم الأجلونيما ال�ضيني، هو الأ�ضهل يف 

تربيته، لأنه ينمو ب�ضكل جيد يف الإ�ضاءة اخلافتة.
ويقال اإنه يزيل املزيد واملزيد من ال�ضموم على مر الزمن، يف حني 
اأن النخيل القزم رائع يف اإزالة ملوثات الهواء يف الأماكن املغلقة مثل 
الزيلني، وهي مادة كيميائية موجودة يف العديد من مواد التنظيف 

والورني�س.
فيمكنهم  الغبار،  ح�ضا�ضية  من  يعانون  الذين  لأولئك  وبالن�ضبة 
اإزالة ما ي�ضل اإىل ٩٠% من  زرع نبات الَغْياَلن الَواِحف القادر على 

ال�ضموم من الهواء يف اأقل من يومني.
وباملثل بدل من ذلك، فاإن نبات زنبق ال�ضالم يفعل الكثري للحفاظ 
من  يح�ضن  اأن  الذكي  النبات  لهذا  وميكن  بك،  املحيطة  البيئة  على 
اأوراقه، ويعممها  نوعية الهواء بن�ضبة ٦% وميت�س اجلراثيم عرب 

على جذوره ل�ضتخدامها كغذاء.

كرمي”.. و”الآي�ض   “البيتزا” 
كوابي�ض ب��ا  ن��وم  لأج��ل  جتنبها 
ــالم  والأح للكوابي�س  تعر�ضًا  اأكــرث  الطــفــال  اأن  من  الرغم  على 
املزعجة، اإل اأن العديد من الكبار يعانون منها اأي�ضًا، ومن بني الأ�ضباب 

املرجحة لذلك الإزعاج الليلي، تناول بع�س الأطعمة.
النوم، لأن  اإىل  اأطعمة حمددة قبل اخللود  وي�ضتحب البتعاد عن 

لالأكل تاأثريا كبريا على النوم، ح�ضب ما ذكر موقع “بولد �ضكاي”.
ومن بني الأطعمة التي ن�ضح خرباء ال�ضحة البتعاد عنها قبل النوم 
“الآي�س كرمي”، نظرا اإىل عمله على حتفيز ن�ضاط الدماغ، وحني يكرث 

الن�ضاط يف الدماغ فاإن هناك احتمال كبريا لروؤية كابو�س.
ب�ضبب  اجلــن،  مثل  الألــبــان  منتجات  عن  البتعاد  اأي�ضا  ويف�ضل 
نبات  اأن  كما  املتبلرة”،  الأميبية  “الأحما�س  من  عليه  حتتوي  ما 

النائم. اإزعاج  اإىل  اأي�ضا  ويوؤدي  التبول  “الكرف�س" يحفز 
حتفيزها  ب�ضبب  للنائم  كوابي�س  احلمراء  ال�ضل�ضة  ت�ضبب  وقد 

لنظام التمثيل الغذائي يف اجل�ضم وزيادتها لن�ضاط الدماغ.
ويو�ضي اخلرباء بالبتعاد عن �ضرب الكحول قبل النوم، اإ�ضافة اإىل 
%31 من الكوابي�س تنجم عن  اأن  اأظهرت درا�ضات طبية  اإذ  احللوى، 

احللويات.
وحتى يقطع من يرغب يف نوم هادئ الطريق على الكوابي�س يجدر 
والقهوة  الكول  عن  ف�ضال  النوم،  قبل  “البيتزا”  اأكل  يتفادى  اأن  به 

والثوم.

قلبية بنوبة  الإ���س��اب��ة  بعد  العمل  يف  امل��وظ��ف  ا���س��ت��م��رار  �سعوبة  تظهر  ال����ت���������س����وي����ة«درا���س��ة  ب�������»اإف�������������س������ال  اإي��������������ران  لت������ه������ام   ... دول����������ة   11 حت���������س����د  ال������ري������ا�������ض 

ل��ل��ح��رب! ���س��اح��ك��م  اأ����س���ب���ح  ال����غ����ذاء  ال�������س���ع���ودي���ن:  اإىل  ت��ل��ّم��ح  امل���ت���ح���دة  الأمم 

م�������س���روع الإم����������ارات اجل����دي����د: اإن�������س���اء »اأب�������و غ����ري����ب« مي��ن��ّي

واخل�����س��راوات ال��ف��واك��ه  لغ�سل  ال�سحيحة  ال��ط��ري��ق��ة  ان��ت��ب��ه��وا.. 

النوبة  تقلب  اأ(-  برلني -)د ب 
على  راأ�ضا  ال�ضحية  حياة  القلبية 
ال�ضهل  من  دائما  يكون  ول  عقب 
العودة اإىل العمل. وال�ضتمرار يف 
ب�ضبب  اأ�ضعب  حتى  يكون  العمل 
امل�ضاكل  تخلفه  الــــذي  ــرر  الــ�ــض

النف�ضية مثل الكتئاب والقلق.
الآن  حــتــى  درا�ــضــة  ـــرب  اأك ويف 
ب�ضاأن العودة اإىل العمل بعد املرور 
الباحثون  فح�س  قلبية،  بنوبة 
من  اأكــرث  من  بيانات  الدمناركيون 
39 األف دمناركي ترتاوح اأعمارهم 
مــروا  الــذيــن  عــامــا  30 و65  بــني 
عامي  بــني  مــا  قلبية  نــوبــة  بـــاأول 

.  2012 و   1997
و394  األــــف  الـ22  ــني  ب ومـــن 
قبل  يعملون  كانوا  الذين  �ضخ�س 
منهم  باملئة   91 القلبية،  النوبة 
عام  فرتة  خالل  العمل  اإىل  عادوا 
فرتة  خــالل  اأنــه  غري  النوبة.  من 
ترك  العمل  اإىل  الــعــودة  من  عــام 
24 باملئة وظائفهم ويعي�ضون على 

الإعانات الجتماعية.
بنوبة  املـــرور  مــن  عامني  وبعد 
من  بــاملــئــة   70 نــحــو  عـــاد  قلبية 

ال�ضحايا اإىل العمل.
وقــــالــــت الـــطـــبـــيـــبـــة لركــــه 
الرئي�ضية  املــوؤلــفــة  �ــضــمــدجــارد، 

للدرا�ضة، والتي تعمل يف م�ضت�ضفى 
يف  اجلامعية  وجنتوفت  هــارلــف 
“القدرة  الــدمنــارك:  يف  هالروب 
عقب  العمل  يف  ال�ــضــتــمــرار  على 
للحفاظ  ــروري  ــض � قلبية  نــوبــة 
واحــرتام  املــرء  حياة  جــودة  على 
الـــــذات وال�ــضــتــقــرار الــعــاطــفــي 
نتائجنا  حتمل  وبالتايل  ــادي،  وامل

فقط  لي�س  للغاية  مهمة  م�ضامني 
 ، ولــكــن   ، للدمناركيني  بالن�ضبة 
، بالن�ضبة  وهو رمبا الأكرث اأهمية 
يعي�ضون  الذين  الأ�ضخا�س  لهوؤلء 
ال�ضمان  اأنــظــمــة  ذات  ـــدول  ال يف 
ــــل تــقــدمــا من  الجــتــمــاعــي الأق

الدمنارك”.
الن�ضبة  اأن  للده�ضة  يدعو  وما 

كانت بني  العمل  ملن تركوا  الأعلى 
جانب  اإىل  عاما   39 اإىل   30 فئة 
ــم  ورغ ــا.  ــام ع  65 اإىل   60 فــئــة 
ليــزال  كــان  الأ�ــضــغــر  الفئة  اأن 
اإل  طويلة  عملية  حياة  اأمــامــهــا 
مبكرا  تقاعدوا  منهم  الكثري  اأن 
القلبي  الف�ضل  اأو  الكتئاب  ب�ضبب 

اأوال�ضكري.

ــت درا�ــــضــــة اأمــريــكــيــة  ــف ــض ــ� ك
الــفــواكــه  يــغــ�ــضــل  مــعــظــمــنــا  اأن 
واخل�ضراوات بطريقة خاطئة منذ 

�ضنوات طويلة.
“مريور”  �ــضــحــيــفــة  ــــــرت  وذك
ــة  ــض ــال عــن درا� ــق الــربيــطــانــيــة -ن
الأمريكية-  الكيميائية  للجمعية 
فرك  اأن  يعتقدون  الكثريين  اأن 
ــفــاح عــلــى �ــضــبــيــل املـــثـــال على  ــت ال
�ضنبور  حتت  تنظيفه  اأو  املالب�س 
معظم  مــن  للتخل�س  يكفي  املطبخ 
الغبار والأو�ضاخ واآثار املبيدات لكن 
الأمر قد ي�ضتغرق املزيد من العمل.
عادة  الآفات  مبيدات  وت�ضتخدم 
املحا�ضيل،  غلة  لزيادة  الزراعة  يف 
اآثــارهــا  ــاأن  بــ�ــض املـــخـــاوف  اأن  اإل 
قد  الإن�ضان  �ضحة  على  املحتملة 

اأثريت على مر ال�ضنني.
ويف �ضناعة الأغذية فمن املعتاد 
ولكن  تقدم،  اأن  قبل  الفاكهة  غ�ضل 
النبات  حلماية  املركبات  من  بع�ضا 
التي متت�ضها الفواكه واخل�ضراوات 
باملاء  ب�ضهولة  اإزالتها  ميكن  ل  قد 

وحده.
ولكن العلماء ك�ضفوا عن اأن هناك 
منتجا منزليا متوفرا ب�ضهولة ميكن 
يتعلق  عندما  الفرق  كل  يحدث  اأن 
اأ�ضطح  على  املخلفات  باإزالة  الأمر 

الفاكهة.
هو  اخلبز"  “�ضودا  اأن  وذكـــروا 
ـــة  اإزال يف  غـــريه  مــن  فعالية  اأكـــرث 
�ضيوعا؛  الأكــرث  املبيدات  من  اثنني 

“ثيابندازول” و”فو�ضمت”.
اأزال  التفاح  على  اختباره  وعند 
اخلبز،  �ــضــودا  مــن   %١ ن�ضبته  مــا 
من   %٨٠ املــــاء،  يف  اإذابـــتـــه  بــعــد 
الفو�ضمت  من  و٩٦٪  الثيابندازول 

بعد ١٢-١٥ دقيقة على التوايل.

الن�ضب  تختلف  اأن  املرجح  ومــن 
لكمية  الفاكهة  امت�ضا�س  ب�ضبب 
اأكرب اأو اأقل من املبيدات، وباملقارنة، 
التفاح  غ�ضل  فعالية  اأن  تبني  فقد 
حتــت مـــاء الــ�ــضــنــبــور الـــعـــادي اأو 

ملدة  الأخـــرى  التجارية  املنظفات 
دقــيــقــتــني اأقــــل بــكــثــري مــن �ــضــودا 

اخلبز.
الطريقة  ـــاإن  ف احلــقــيــقــة،  ويف 
من   %١٠٠ لإزالـــــــة  الـــوحـــيـــدة 

ومع  الفاكهة.  تق�ضري  هو  املبيدات 
ذلك فاإن املواد الغذائية املهمة مثل 
والألياف،  البوليفينوليك،  مركبات 
واملعادن  والفيتامينات  والأ�ضباغ 

ميكن اأن ت�ضيع من خالل التق�ضري.

الريا�س،  يف  املوؤمتر  انعقاد  رغم 
التنفيذي  الرئي�س  نائبة  اأعلنت 
ــي«،  ــامل ــع ـــة ال ـــذي ــج الأغ ــام ــرن ـــ»ب ل
اأّن  اأمــ�ــس،  را�ضمو�ضن،  اليزابيث 
املجاعة،  حافة  على  يقف  »اليمن 
ــق اأزمـــة الــغــذاء،  والــكــولــريا ُتــعــمِّ
ك�ضالح  ي�ضتخدم  اأ�ضبح  والــغــذاء 
ما  اإىل  وا�ضحة  اإ�ــضــارة  يف  حــرب«، 
العدوان  اأوىل  بدرجة  فيه  يت�ضبب 
ــه  اإّن اإذ  ال�ضعودية،  تــقــوده  الــذي 
النقل  حركة  على  حظرًا  يفر�س 
احلديدة  ومرفاأ  �ضنعاء  مطار  من 
�س  املخ�ضّ ــر  ــوؤمت امل ويف  واإلــيــهــمــا. 
دعا  اليمن،  يف  الإنــ�ــضــاين  للو�ضع 
لل�ضوؤون  املــتــحــدة  الأمم  من�ّضق 
حــالت  يف  والإغــاثــة  الإن�ضانية 
ـــوك، كــّل  ـــوك ــــارك ل الــــطــــوارئ، م
ت�ضمح  اأن  )اإىل(  النزاع  »اأطـــراف 

بو�ضول امل�ضاعدات«.
)اأ ف ب(
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 اإعداد: عزالدين املنا�ضرة
الفل�ضتينيني”،  “اأ�ضل  حول  �ضادتا  نظريتان  –  هناك 
جنوب  من  اأ�ضلهم  اإن  تقول  الأوىل،  خاطئ:  وكالهما 
ــرى،  والأخ العربية،  اجلزيرة  �ضبه  يف  وع�ضري،  احلجاز 
اعتمادًا  “كريت” اليونانية،  جزيرة  من  اأ�ضلهم  اإن  تقول 
الثالث  للراأي  اأحــٌد  ق  يتطرَّ ومل  توراتية.  ن�ضو�س  على 
اأْي  فل�ضتني،  يف  اأ�ضليون”  “كنعانيون  باأنهم،  نوؤكده،  الذي 
كانت  التي  الكنعانية،  القبائل  من  متفرعة  قبائل  اأنَّهم 
“اإن�ضان  ُي�ضّمى  ما  قبل  الأول،  الإن�ضان  منذ  فل�ضطني،  يف 
على  ُعرث  بفل�ضطني،  “الُعبيدية”  موقع  ففي  الكرمل”: 
تاريخه  يعود  القامة،  منت�ضب  لالإن�ضان  عظمي  هيكل 
اأّن  “فاندرمري�س”  ويــرى  �ضنة،   700.000 حــوايل  اإىل 
 35.000 قبل  فل�ضطني،  يف  ُوجــد  العاقل”  “الإن�ضان 
�س  الــقــدمي:  القد�س  تــاريــخ  ــاجــدي:  امل )خــزغــل  �ضنة 
حتى  منلك  “ل  يقول:  اإبراهيم  معاوية  17(.لكّن   15+
الألف  قبل  فل�ضطني،  ا�ضم  تو�ضح  تاريخية،  وثائق  الآن، 
الن�ضو�س  يف  ُعرفت  فقد  ال�ضام،  بالد  اأمــا  ق.م.  الثاين، 
ق.م،  الثاين،  الألف  وم�ضتهل  الثالث،  الألف  يف  الأّكادية 
القرن  فل�ضطني، منذ  ُعرفت  )اأمورو(. وقد  اأنها بالد  على 
اأ�ضل  باأنَّ  وقيل  كنعان(.  )اأر�ــس  باأنها  ق.م،  ع�ضر  الثامن 
ال�ضجاّلت  يف  وردت  التي  )فل�ضتيا(،  هو  فل�ضطني،  كلمة 
اأي  الثالث(،  نرياري  )اأدْد  الأ�ضوري  امللك  اأيام  ال�ضورية، 
اأو  )فل�ضتو(،  اأو  فل�ضتيا(،  )اأر�س  با�ضم  800ق.م،  حوايل 
وعا�ضمتها  القدمي،  العهد  يف  كما  الفل�ضطينيني(،  )اأر�س 
مدينة )اأ�ضدود(، واملق�ضود بها، كامل الأر�س الفل�ضطينية 
ا�ضم  واأ�ضبح  �ضرقًا،  الأردن  ــور  وغ �ضيناء  بــني  املمتدة 
منذ  ر�ضميًا  م�ضطلحًا  الــرومــاين،  العهد  يف  )فل�ضطني( 
الثاين،  املجّلد  الفل�ضطينية،  املو�ضوعة   – َهْدريان(  عهد 
اأن  على  ين�ّس  هــريودوت  4+5(،لكّن  �س  الثاين،  الق�ضم 
املمتّدة  “املنطقة  على  ع�ضره  يف  اأُطلق  )فل�ضتني(،  ال�ضم 
من جنوبي دم�ضق حتى حدود �ضبه جزيرة �ضيناء”، كما 
�س  القدمية:  فل�ضطني  تاريخ  يف  )اجلديد  منى  يقولزياد 
182(. اأّما كاثلني كينيون )Kenyon(، فهي تقول: “يف 
نهاية الألف الثانية ق.م، كان يوجد نبع )عني ال�ضلطان(، 
قرب اأريحا، الذي ُبني من جتمع الطوب املنهار الذي يعود 
زمنية متتدُّ  املتعاقبة عرب فرتات  ال�ضكنية  الطبقات  اإىل 
واملكت�ضفات  املقد�س  الكتاب  ق.م” )كينيون:   9000 منذ 
كينون  ميزت  وقــد   .)48-47 �ــس  الأثــريــةاحلــديــثــة: 
فرتتني )اأ، ب( يف الع�ضر احلجري احلديث قبل الفخاري 
)8000-5500 ق.م(، واأثبتت اأن الفرتة الأقدم “اأ” هي 
تطورطبيعي تدريجي للح�ضارة النطوفية، اإْذ اإّن �ضناعتها 
ّوانية، كانت �ضناعة حملية )حممود اأبو طالب: اآثار  ال�ضُ
احل�ضارة  �ضبقت  قد  وكانت   .)41 �س  وفل�ضطني:  الأردن 
احل�ضارة  هــي  اأخـــرى،  ح�ضارة  فل�ضطني،  يف  النطوفية 
ح�ضارة  “اأّول  الكبارية:  احل�ضارة  وُتعّد  “الكبارية”، 
و�ضملت  فل�ضطني،  من  انطلقت  النت�ضار  وا�ضعة  �ضامية 
ال�ضام كلها من الفرات حتى �ضيناء. وقد اكُت�ضف يف  بالد 
فل�ضطني اأقدم بناء معروف يف بالد ال�ضام حتى الآن، يعود 
 .)23-22 �س  14000ق.م” )املاجدي:  عام  اإىل  بناوؤه 
جديدة  جماعة  “ظهرت  الأحمد:  �ضعيد  �ضامي  ويقول 
وو�ضط  �ضمال  �ضكنت  الرابع،  الألف  نهاية  يف  فل�ضطني  يف 
فل�ضطني، ونرى ح�ضارة هوؤلء وا�ضحة، ب�ضورة خا�ضة يف 
مقابرهم يف مدن: جمّدو، بي�ضان، العّفولة، تل الأ�ضاور، تل 
تلول  اأريحا،  ال�ضرقي،  حماد  اأم  الكرك،  خربة  زريق،  اأبو 
اأطلقت   – الن�ضبة  وتل  عاي،  تل  الفارعة،  تل  العالئق، 
الأحمد:  املدينة”)�ضامي  ع�ضر  مدنيتهم:  على  كينيون 

تاريخ فل�ضطني القدمي، �س 73-72(.
فل�ضطني”: “�ضّكان  :ال�ضوريون  هريودوت   .1

اأنهى هريودوت كتابة كتابه “التاريخ” عام 450 ق.م، 
وقيل 425 ق.م، ويف هذا الكتاب، تعّر�س ل�ضكان فل�ضطني 

على النحو الآتي:
لفل�ضطني يف كتاب هريودوت،  الإ�ضارات  اأول  اأوًل: ترد 
زحفوا  ثّم  اآ�ضيا،  اجتاحوا  “ال�ضكيثيني”،  اأّن  ذكر  حني 
“فلما بلغوا فل�ضطني، وجدوا  اإىل م�ضر لال�ضتيالء عليها: 
يلهج  وهو  الهدايا،  ومعه  “ب�ضميتاك”،  م�ضر  ملك  اأمامهم 
بالدعاء لهم، راجيًا التوقف عن زحفهم، فعادوا اأدراجهم، 
حتى توقفوا يف “ع�ضقالن”، دون اأْن يلحقوا �ضررًا بالبالد 
اأثناء م�ضريتهم، لول اأّن “قّلة منهم”، تاأخرت عن الركب، 
اأفروديت” بع�ضقالن. وقد تق�ضيُت  “معبد  واأخذت تنهب 
الأمر، وتبنّي يل اأنه “اأقدم املعابد” اخلا�ضة بهذه الآلهة، 
وما املعبد املكّر�س لها يف قرب�س، كما ُي�ضّلم اأهلها بذلك، اإّل 
تقليٌد ملعبد ع�ضقالن، واملعبد الذي يف “�ضتريا” الذي اأقامه 

الفينيقيون، وهم اأهل هذه املنطقة من �ضورية.

فل�ضطني،  �ضّكاأن  وال�ضوريون  الفينيقيون،  ثانيًا: يعرتف 
ال�ضوريون  اأّما  امل�ضريني،  “اخلتان” عن  اأخذوا عادة  اأّنهم 
الذين يعي�ضون بني النهرين، فقد اأخذوا عادة اخلتان عن 
هريودوت،  يقول  كما  �ضردينيا(،  جزيرة  )�ضّكان  القلقيز 
اأي�ضًا يف  اأن امل�ضريني و�ضكان �ضردينيا، ي�ضرتكون  وي�ضيف 
اأ�ضلوب حياكة الكّتان، ويف اللغة. كما ي�ضري هريودوت اإىل 
“�ضي�ضو�ضتوري�س"، الذي اأخ�ضع اخلليج العربي،  الفرعون 
هذه  معظم  زالــت  وقد  انت�ضاراته،  توؤكد  اأن�ضابًا  وتــرك 
تزال  ما  ب  الُن�ضُ تلك  العني،  باأّم  راأيت  “ولكّن  الأن�ضاب: 

قائمة، يف ذلك اجلزء من �ضورية، املُ�ضّمى “فل�ضطني”.
وخم�ضني  اأربعة  ب�ضميتاك،  الفرعون  عهد  دام  ثالثًا: 
ح�ضار  يف  عامًا”  وع�ضرين  “ت�ضعة  منها  ق�ضى  عــامــًا، 
عامرة  مدينة  وهي  الفل�ضطينية”،  اأ�ضدود  “اأزوتو�س= 
�ضمود  كان  وقد  النهاية.  يف  عليها  حاز  حتى  �ضورية،  يف 

اأزوتو�س، هو الأطول يف التاريخ، كما يوؤكد هريودوت.
رابعًا: ثّم جاء الفرعون “نخاو بن ب�ضميتاك”، وهاجم 
“املجدل”،  جمدلو�س  على  وا�ضتوىل  الــرّب،  يف  ال�ضوريني 

وكاديت�س “غزة”، وهي حا�ضرة عامرة يف �ضورية.
خام�ضًا: قرر قمبيز، ملك فار�س اأن يغزو م�ضر يف عهد 
جا�ضو�ضًا  ا�ضرتى  قد  قمبيز  وكان  “اأمازي�س”،  الفرعون 
امل�ضري”،  اجلي�س  يف  عالية  مرتبة  ذا  “كان  يونانيًا 
اجلا�ضو�س  ن�ضح  وقد  الهاليكارنا�ضي”.  “فاني�س  يدعى 
ال�ضحراء،  جي�ضه  باأن”يعرب  قمبيز  “فاني�س”،  اليوناين 
اأثناء  ــان  الأم منه  ويطلب  العرب،  ملك  اإىل  ير�ضل  واأْن 
عبوره”، وي�ضيف هريودوت ما يلي: “ل ميكن دخول م�ضر 
املمتدة من  البالد  ال�ضحراء، وي�ضكن  اإل عن طريق عبور 
)غزة(،  كاديت�س  مدينة  حدود  حتى  الفينيقيني،  اأر�س 
هذه  ومــن  )الفل�ضطينيون(،  ُي�ضّمون  الــذي  ال�ضوريون، 
املدينة التي ت�ضارع مدينة �ضاردي�س يف حجمها، فاإّن جميع 
واملنطقة  العرب.  ملك  تتبع  )جيني�ضيو�س(  حتى  املوانئ 
)�ضبخة  �ضربوني�س  بحرية  حتى  هناك  من  متتّد  التي 
كا�ضيو�س  جبل  منها  بالقرب  ينحدر  والتي  الــربدويــل(، 
لي�ضل اإىل البحر، فاإنها تعود ل�ضوريا اأي�ضًا. اأما م�ضر فتبداأ 
من منطقة بحرية �ضربوني�س، لكّن املنطقة التي تقع ما بني 
والبحرية من جهة  كا�ضيو�س  جين�ضيو�س من جهة، وجبل 
وت�ضتورد  ماء.  قطرة  فيها  لي�س  قاحلة  ف�ضحراء  اأخرى، 
م�ضر النبيذ من بالد الفينيقيني والإغريق، معباأً يف جرار 
اجلــرار  جمع  يتم  فــارغــة،  ت�ضبح  اأن  وبعد  الفخار،  من 
الفارغة يف )ممفي�س(، حيث يقوم اأهلها مبلء هذه اجلرار 
�ضورية.  من  ال�ضحراوية  املنطقة  هذه  اإىل  وتر�ضل  باملاء 
وقد عمل قمبيز بن�ضيحة اجلا�ضو�س اليوناين، واأر�ضل اإىل 
اأراد،  ما  فمنحه  وامل�ضاعدة،  املاء  منه  يلتم�س  العرب  ملك 
العهود  حترتم  اأمة  من  و”ما  العهود”.  الفريقان  وتبادل 
وهزموا  ال�ضحراء،  الفر�ُس  عرب  العرب”.  مثل  وتقّد�ضها 

جي�س م�ضر”، كما يوؤكد هريودوت.
وفينيقيا  فار�س  بني  “وما  هــريودوت:  يقول  �ضاد�ضًا: 
اأر�س �ضا�ضعة، وميتّد الل�ضان القاّري مبحاذاة �ضاحل البحر 
م�ضر”.  حتى  �ضورية(،  )فل�ضطني  من  املتو�ضط  الأبي�س 
لغزو  جي�ضه  “اأح�ضوير�س”،  فار�س  ملك  جهَّز  وعندما 
والفل�ضطينيون  الفينيقيون  معه  حتالف  اليونان،  بالد 
 1207 من  يتاألف  البحري  الأ�ضطول  وكــان  وامل�ضريون، 
الفينيقيون،  “قّدم  هـــريودوت:  يقول  وهنا  ال�ضفن،  من 
وبّحارتها  �ضفينة،   300 معًا،  فل�ضطني  �ضّكان  وال�ضوريون 
الإغريق،  من  اأمثالهم  بخوذات  �ضبيهة  خــوذات  يرتدون 
والرماح.  والــرتو�ــس  الكتان  ن�ضيج  من  ــدروع  ال عن  ف�ضاًل 
ويروي هوؤلء اأّنهم كانوا ي�ضكنون اخلليج العربي يف قدمي 
يزالون  وما  ال�ضوري،  ال�ضاحل  اإىل  هاجروا  ثّم  الزمان، 
ي�ضكنون هذا ال�ضاحل اإىل اليوم. وُتعرف هذه املنطقة من 
�ضورية وما يليها جنوبَا حتى م�ضر بفل�ضطني. وكان اإ�ضهام 
امل�ضريني 200 �ضفينة. وكانت اأف�ضل ال�ضفن، هي �ضفن اأهل 
�ضيدا. كذلك �ضارك يف احلملة بقيادة ملك فار�س، فريق 
األفا(…  الليبية )20  العربات  و�ضائ�ضو  العرب،  الهّجانة 

الخ”.
مالحظات )1(

فل�ضطني،  يف  القامة”  ُمنت�ضب  “الإن�ضان،  ُوجد  اأوًل: 
العاقل”  “الإن�ضان  ووجد  �ضنة،  األف   700 حوايل  قبل 
�ضنة.  األف   35 قبل  الباحثني،  بع�س  ح�ضب  فل�ضطني  يف 
وُعرفت با�ضم فل�ضطني، ح�ضب معاوية اإبراهيم بعد الألف 
الثاين ق.م، وعرفت فل�ضطني منذ القرن الثامن ع�ضر با�ضم 
“اأر�س كنعان”، وورد ا�ضم فل�ضطني يف ال�ضجالت الأ�ضورية 
فهي  كينون،  كاثلني  اأمــا  “فل�ضتيا”،  با�ضم  ق.م(   800(
ترجع ح�ضارة مدينة اأريحا الفل�ضطينية اإىل عام 9000 
وهي  يافو”،  “يريحو،  اأن  طالب  اأبو  حممود  ويرى  ق.م. 

اأ�ضماء كنعانية “يعود ال�ضتقرار فيها اإىل الألف الرابعة 
امل�ضت�ضرق  بقول  طالب  اأبــو  وي�ضت�ضهد  ق.م”،  والثالثة 
“ِجْب” )Gelb(، باأّن: “جنوبي بالد ال�ضام، اأي فل�ضطني، 
ال�ضاميني”. ويقول املاجدي  و�ضرقي نهر الأردن، هي مهد 
اإن اأقدم بناء يف بالد ال�ضام كلها، كان يف فل�ضطني، حوايل 
العام 14 األف ق.م. اأما “اجلماعة اجلديدة” التي اأ�ضارت 
فهي  الرابعة،  الألــف  نهاية  يف  فل�ضطني  يف  كينيون  اإليها 
الكنعانية  القبائل  من  فرع  والأموريون  كنعانية-اأمورية، 
املنت�ضرة يف فل�ضطني والأردن و�ضوريا ولبنان، ويقول �ضامي 
باللغة  وثقى  عالقة  ذات  الأمــوريــة،  “اللغة  الأحــمــد: 
من  تاأت  مل  اجلديدة”،  “اجلماعة  هذه  لكّن  الكنعانية”، 
من  الكنعاين  الفل�ضطيني  الفرع  هي  بل  فل�ضطني،  خــارج 

الأموريني.
ي�ضف  ع�ضقالن”،  “معبد  عــن  حديثه  ــدى  ل ثــانــيــًا: 
“ع�ضقالن”، باأنها منطقة يف فل�ضطني ال�ضورية،  هريودوت 
اأنه مييز  اأهل هذه املنطقة. ورغم  “الفينيقيني” هم  واأّن 
بني فينيقيا واجلزء من �ضوريا، امل�ضّمى “فل�ضطني”، اإّل اأن 
هريودوت يتحدث عن “الفينيقيني، والفل�ضطينيني”، على 

اأنهما “�ضعب واحد”:
عادة  اأخذوا  فل�ضطني،  �ضكان  وال�ضوريون  الفينينقيون، 

اخلتان من امل�ضريني.
“ع�ضقالن  املــنــطــقــة  هـــذه  ــــل  اأه هـــم  الــفــيــنــيــقــيــون 

الفل�ضطينية ال�ضورية”.
“املجدل،  كذلك  �ضورية،  يف  عامرة  مدينة  اأ�ــضــدود: 

وغزة”.
تقع فل�ضطني بني فينيقيا وبحرية الربدويل يف �ضيناء، 

اأي اأن حدود م�ضر تبداأ من �ضبخة الربدويل.
العرب، هم بدو �ضيناء، ح�ضب و�ضف هريودوت.

�ضفينة،   300 معًا،  فل�ضطني  و�ضكان  الفينيقيون،  قّدم 
قــّدم  فلماذا  الــيــونــان،  على  فــار�ــس  ملك  حملة  لتجهيز 
هريودوت الرقم م�ضرتكًا دون تف�ضيل، لو مل يكونوا �ضعبًا 

واحدًا!.
الفل�ضطينيني  “هوؤلء”،  بــــ  هــــــريودوت،  يــقــ�ــضــد 
من  اأ�ضلهم  اأّن  على  كالمه،  �ضياق  يف  معًا،  والفينيقيني 
ال�ضوري،  ال�ضاحل  اإىل  هاجروا  واأنهم  العربي”،  “اخلليج 
حتى  جنوبًا  يليها  وما  �ضورية  من  املنطقة  هذه  و”ُتعرف 

م�ضر بفل�ضطني”.
ق.م،  اخلام�س  القرن  يف  كتابه  ــريودوت،  ه كتب  اإذْن: 
ذلك  ومعنى  مــّرة،  من  اأكــرث  “فل�ضطني”  ا�ضم  اأورد  حيث 
لأّن  بقرون،  رواها قد وقعت قبل ذلك  التي  الأحداث  اأن 
�ضنو�ضرة  “اإما  هو  “�ضي�ضو�ضتوري�س”،  امل�ضري  الفرعون 
الأول، وهو من الأ�ضرة ال�ضاد�ضة، 2300 ق.م، اأو �ضنو�ضرة 
وهكذا،  ق.م”.   1900 ع�ضرة،  الثانية  الأ�ضرة  من  الثالث 
اإىل  يعود  هــريودوت  عند  لفل�ضتني  مذكور  ا�ضم  اأقدم  فاإّن 
اأّن  هـــريودوت  و�ضف  من  لنا  ويبدو  ق.م.   2300 العام 
“الفينيقيني والفل�ضطينيني” هم “�ضعب واحد”، اأو، هما: 
“�ضور  فل�ضتني، تقع بني  واأّن حدود  ال�ضوريني،  فرعان من 
اأطول  واأّن  �ضيناء،  الربدويل” يف  “بحرية  و  الفينيقية”، 
ملدينة  الفرعون  ح�ضار  هو  القدمي،  التاريخ  يف  ح�ضار 

�ضنة.  29 حوايل  ا�ضتمر  اإذ  “اأ�ضدود” الفل�ضطينية، 
اليونان! من  )فل�ضتيا(  �ضعب  هل  برنال:  مارتن   .2

“البال�ضجيني”  بـــني  ــعــالقــة  ال اإىل  بـــرنـــال  ــ�ــضــري  ُي
الفل�ضتينيني  اأو  الفل�ضط،  “�ضعب  وبني   ،)Pelasgoi(
القرن  يف  فل�ضطني  يف  ا�ضتقروا  الذين   ،)Philistines(
“كان  ي�ضيف:  وهــو  بــرنــال،  ح�ضب  ق.م،  ع�ضر  الــثــاين 
 )Argos( ــس  ــو� اأرج مدينة  يقطنون  البال�ضجيون 
ــــا  اإىل دودون هــومــريو�ــس  ـــار  اأ�ـــض ـــد  الــبــال�ــضــجــيــة، وق
ويذكر  البال�ضجية.  اإبــريو�ــس  مبدينة   ،)Dodona(
قبائل  ثــالث  اأ�ضماء  امللحمي(،  )ال�ضاعر  هي�ضيودو�س 
البال�ضجيون،  ــم:  وه )كــريــت(،  يف  ا�ضتقرت  هيللينية 
اأّن  ال�ضقلي  ديـــودور  ويــذكــر  والـــدوريـــون.  والآخـــيـــون، 
البال�ضجيني قد ا�ضتقروا يف جزيرة كريت قبل الدوريني، 
الكريتيني  )الإتــيــوكــريــتــيــني(:  بــني  هــومــريو�ــس  وميــيــز 
الأ�ضليني، وبني البال�ضجيني، الذين قد يكونون متحدثني 
وجود  اإىل  ُي�ضر  مل  هومريو�س  لكن  ال�ضامي(،  بـ)الل�ضان 
يقرر  لــهــذا،  كريت”،  يف  الأرجــو�ــضــيــني  اأو  الــدانــائــيــني، 
اأي  كريت”،  �ضكن  من  اأقدم  كانوا  “البال�ضجيني  اأن  برنال 
قبل  “كريت”  البال�ضجيون  و�ضل  حيث  الهللينيني،  قبل 
يكون  اأن  حمتماًل  ي�ضبح  وهكذا  ق.م.  ع�ضر  الرابع  القرن 
البال�ضجيون، متطابقني مع الدانائيني. اأما الفل�ضطينيون، 
من  اأتـــوا  اأنــهــم  يفرت�س  املــقــد�ــس(،  الكتاب  )ح�ضب  فهم 
عادًة  ُتف�ضر  كانت   ،Pelast، pelasg ومعادلة  كريت. 
الإغريق  �ضمعها  الكلمة،  اأ�ضل  “نقطة توقف” يف  بوجود 

اأنها  على  امل�ضريون  �ضمعها  بينما   ،”g “حرف:  اأنها  على 
البال�ضجية،  اللغة  اأّن  هريودوت  اأّكد  وقد   .”T “حرف: 
مل تكن لغة اإغريقية. ورمبا اأتت كلمة “Pelasgoi” من 
تكوينه  اإعادة  ميكن  الذي  النطق  وهو   ،”Pelast“ كلمة 
هذا،  “وعلى  برنال:  وي�ضيف  الكنعانية”.  ال�ضيغة  من 
واللغة  البال�ضجية،  اللغة  بني  معادلة  هناك  كانت  فــاإذا 
قد  الفل�ضطينيون  كان  واإذا  ممكن،  اأمر  وهو  الفل�ضطينية، 
حتدثوا اللغة الإغريقية -وهو اأمٌر حمتمل، فاإّن هذا يزيد 
�ضكان  من  البال�ضجيون  يكون  اأن  احتمال  من  كبري  ب�ضكل 
كريت قد حتدثوا بلغة هيللينية”. وقد ظّل “الدوريون”، 
يوؤكدون اأّنهم من ذرّية “الدانائيني امل�ضريني”، واأّن ملوك 
حتى  الهك�ضو�ضية،  باأ�ضولهم  يعتّدون  “ظّلوا  الدوريني: 
ربط  “الهللن�ضتي”. وقد  املتاأغرق  الع�ضر  فرتة موغلة يف 
فالبال�ضجيون  والإيونيني،  البال�ضجيني،  بني  ــريودوت  ه
“مارتن  يخ�ض�س  ثــّم  ال�ضاحل”.  “اأهل  يــدعــون  كــانــوا 
برنال”، ملحقًا خا�ضًا ملناق�ضة م�ضاألة عالقة الفل�ضطينيني 

باليونان، نلخ�ضه يف النقاط الآتية:
اأو  الفل�ضط،  وهم  “الرب�ضت”،  اأّن  �ضاندرز  يرى  اأوًل: 
الرّب،  بطريق  “اللفانت”  بالد  اإىل  قدموا  “الفل�ضطني”، 
�ضمال  يف  والطرواديني  بالرت�ضينني  مقرتنًا  ا�ضمهم  وياأتي 
“التوراة”،  يف  الفل�ضطيون  وُعــرف  “الأنا�ضول”،  غربي 
احلثية  اللغة  من  م�ضتق  لفظ  وهــو  “�ضريانيم”،  با�ضم 
بل  اليونانية،  اللغة  يف  تريانو�س  لفظ  من  اأو  اجلديدة، 
بال�ضم  الفل�ضتيني”  العمالق  “جالوت:  ا�ضم  ُقــرن  لقد 
اأّن:  اك�ضانثو�س  الليدي  املــوؤرخ  وذكــر  األيات�س.  الليدي 
اإىل  ليديا  من  ذهب  قد  موب�ضو�س  يدعى  ليدّيًا،  “بطاَل 
جاءوا  الفل�ضط،  اأن  على  توؤخذ  قرائن  وهذه  “فل�ضطيا”. 
كالينو�س،  ال�ضاعر  لكّن  كريت،  من  ل  “الأنا�ضول”،  من 
ـــاأّن:  ب ذكـــر  ق.م،  الــ�ــضــابــع  الــقــرن  يف  يكتب  كـــان  ـــذي  ال
حرب  يف  اليونان  اأبطال  “اأحد  موب�ضو�س  بقيادة  “�ضعوبًا 
البع�س  اأقام  حيث  طورو�س،  جبال  عربت  قد  طروادة”، 
و�ضوريا،  كيليكية،  اآخرون يف  وانت�ضر  “بامفيليا”،  منها يف 
اإن ال�ضيء الالفت هو  اإىل فينيقيا. ويقول برنال  وو�ضلوا 
الت�ضابه بني هذه الرواية، وبني ما جاء يف “نق�س رم�ضي�س 
ق.م،  ع�ضر  الــثــاين  الــقــرن  ـــل  اأوائ يف  املكتوب  الثالث”، 
حاكوا  فقد  الأجنبية،  البالد  عن  “واأّما  فيه:  جاء  وقد 
و�ضردينيا”  و�ضقلية،  اإيجة،  ُجُزرهم“بحر  يف  موؤامرة 
والأرزاوا،  والكركمي�ضيون،  والكيليكيون،  احلثيون،  منهم: 
“قرب�س”، وقد ق�ضي عليهم… واأقيم مع�ضكر  والأل�ضيا 
“الرب�ضت،  “�ضوريا”… وكان احللف موؤلفًا من:  يف عامور 
والتكور، وال�ضكل، والدّن، والو�س”. ويعّلق برنال: “ينبغي 
ا�ضتقروا  اأن الرب�ضت يرتبطون بالتكور الذين  اأن نالحظ 
كذلك يف فل�ضطني، والذين ميكن اأن تكون لهم �ضلة بالبطل 
با�ضم  فريتبط  “ال�ضكل”،  ا�ضم  اأما  تيوكري�س.  اليوناين، 
اأن  كما  والدانائيني”.  بـ”دانونا،  الدّن  وارتباط  �ضقلية، 
كلمة “�ضرمن”، وردت يف الن�ضو�س الأوغاريتية، ول ميكن 
اأن تكون لها �ضلة مبا�ضرة باأنا�ضوليني كانوا �ضمن “�ضعوب 
البحر” الغازية. وكان هناك تاأثري للغة احلثية يف اللغة 
الكنعانية يف فل�ضطني. اأما جالوت، فهو ينتمي اإىل عماليق 
اأنهم كنعانيون،  �ضرتينيج،  الذين يرى   ،”Gath – “جات 
واأن ال�ضلة بني جوليات واأليات�س، هي جمرد احتمال. اأما 
“كفتور” اأو  وبني  الفل�ضطيني  بني  تربط  فهي  “التوراة”، 

كريت!!. ويرى برنال اأّن “الرت�س”، هم الطرواديون.
ثانيًا: يالحظ برنال اأّن ما ُي�ضمى “الفّخار الفل�ضطيني”، 
كان فّخارا حمليًا يف �ضناعته، لكنه �ضبيه بطراز “الفرتة 
املوكينية الثالثة”، ولهذا يقرر برنال: “القرائن املكتوبة 
وجــزر  الفل�ضطيني،  بــني  ال�ضلة  تقيم  الــتــي  ــة  ــري والأث
الأكــرب  و”اجلانب  ما”.  حــّد  اإىل  معًا  تتفق  اإيجة،  بحر 
اإيجة”،  بحر  ــزر  وج كريت  مــن  جـــاءوا  الفل�ضطيني  مــن 
اأنهم كانوا يتكلمون  ولهذا، فاإّن الحتمال ي�ضبح كبريًا يف 
قبل  كريت،  يف  ال�ضائدة  اللغة  هي  فاليونانية  اليونانية، 
اأكرث من قرن من ورود اأقدم اإ�ضارة اإىل “الرب�ضت”، كذلك، 
اليونان.  ببالد  الفل�ضطيني  �ضلة  تبني  اأخرى،  اأمور  فثمة 
ُت�ضميه:  بعينه،  �ضخ�س  اإىل  ت�ضري  الأ�ضورية،  فالن�ضو�س 
وهي  “يوناين”،  تعني  وكالهما  “لدانا”،  اأو  “لماين”، 
اأ�ضدود  يف  العر�س  على  “ا�ضتوىل  ال�ضخ�س  هذا  اأن  تذكر 

املدينة الفل�ضطية.

نظريتي:  خــطــاأ  ــن(:  ــت ال اأ�ــشــجــار  اع  )زرَّ الــقــدامــى  الفل�شطينّيون 
فل�شطن( يف  اأ�شلّية  كنعانيَّة  قبائل  )هــم  البحر:  و�شعوب  الهجرات 

النا�ضرة- من زهري اأندراو�س:
ق�ضيتان لفتتان �ضيطرتا على الأجندة ال�ضهيونّية 
القطاع  يف  نفٍق  على  اأم�س  الإ�ضرائيلّي  العدوان  عقب 
وتدمريه، الأمر الذي اأّدى ل�ضت�ضهاد �ضبعة ُمقاومني، 
بينهم قائد املنطقة الو�ضطى يف �ضرايا القد�س، اجلناح 
الع�ضكرّي حلركة اجلهاد الإ�ضالمّي: الق�ضّية الأوىل، 
يف  القرار  �ضّناع  اأّن  على  الإ�ضرائيلّي  الت�ضديد  كانت 
الإ�ضالمّية  املقاومة  حلركة  ر�ضالًة  وّجهوا  اأبيب  تل 
مفادها  امل�ضرّية،  ال�ضتخبارات  بوا�ضطة  )حما�س(، 
اأّن دولة الحتالل لي�ضت معنّيًة بالت�ضعيد، ولي�ضت يف 
وارد خو�س حرٍب جديدٍة مع املُقاومة الفل�ضطينّية يف 

قطاع غّزة.
و�ضّدّدت امل�ضادر يف تل اأبيب، على اأّن الر�ضالة التي 
امل�ضرّية،  املخابرات  بوا�ضطة  حلما�س  توجيهها  مّت 
اأّكدت على اأّن اجلي�س الإ�ضرائيلّي مل يُكن ينوي قتل 

القائد الع�ضكرّي يف حركة اجلهاد الإ�ضالمّي.
اأّما الق�ضّية الثانّية، فكانت اأّن الرقابة الع�ضكرّية 
الإ�ــضــرائــيــلــّيــة رفــ�ــضــت الــ�ــضــمــاح حــتــى لـــلـــوزراء يف 
احلادثة،  اإىل  بالتطّرق  نتنياهو  بنيامني  حكومة 
اأّي  ن�ضر  ــا  بــاتًّ منًعا  منعت  ـــم،  الأّه ــذا  وه ــهــا،  اأّن كما 
التي  اجلديدة  التكنولوجّية  الأجهزة  عن  معلوماٍت 
اإىل  ت�ضل  التي  الأنفاق  لكت�ضاف  الحتالل  اأدخلها 
منطقة  عليها  ُيطلق  فيما  الإ�ضرائيلّية  املُ�ضتوطنات 

غالف غّزة.
يف ال�ضياق عينه، تطّرق رئي�س الوزراء الإ�ضرائيلّي، 
حزب  كتلة  جل�ضة  افتتاح  خالل  نتنياهو،  بنيامني 
يون�س  خــان  منطقة  يف  النفق  تفجري  اإىل  الليكود، 
�ضياق  يف  نتنياهو  ولفت  غــزة.  قطاع  حــدود  على 
حديثه الذي تناقلته جميع و�ضائل الإعالم العربّية 
لنا  التعر�س  ُيحاول  َمْن  اأّن  اإىل  لفت  ا�ضتثناٍء،  بدون 
قفزة  ت�ضكل  تكنولوجيا  نطّور  نحن  له،  �ضنتعر�س 
على  عرثنا  واليوم  الأنفاق.  تهديد  ملعاجلة  نوعية 

نفق ودمرناه، وحما�س هي امل�ضوؤولة، على حّد تعبريه.
اإّن  ليربمان  اأفيغدور  الأمــن  وزيــر  قال  ذلــك،  اإىل 
من  الرغم  وعلى  بالت�ضعيد،  معنية  غري  اإ�ضرائيل 
اأّن  اإّل  وحما�س،  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  بني  امل�ضاحلة 

قطاع غزة ل يزال مملكة الإرهاب، وفق و�ضفه.
ع�ضو  بينت  نفتايل  وزيـــر  التعليم  قــال  ـــدوره،  ب
ال�ضيا�ضية-الأمنية،  لل�ضوؤون  امل�ضغر  الوزاري  املجل�س 
املُتطّرف  الدينّي  اليهودّي”،  “البيت  حزب  ورئي�س 
اإ�ضرائيل،  اإّنه يدور احلديث عن خرق فا�ضح ل�ضيادة 
�ضرب  حمــاولت  عن  للحظة  يتوقفون  ل  واأعداوؤها 
عرب  ا�ضتخل�س  الإ�ضرائيلّي  واجلي�س  مواطنينا، 
الإ�ضرائيلّي  الــعــدوان  اأْي  ال�ضامد،  اجلــرف  عملية 

يعمل  وهو   ،2014 العام  �ضيف  يف  غــّزة  قطاع  على 
ا�ضتخبارًيا وتكنولوجًيا وهند�ضًيا وعمالنًيا لإحباط 
هذه املحاولت و�ضمان اأمن �ضكان غالف غزة، بح�ضب 

تعبريه.
الع�ضكرية  ال�ضوؤون  حملل  عّلق  ال�ضياق،  هذا  ويف 
النفق،  تفجري  على  دانييل،  روين  الثانية،  القناة  يف 
الو�ضع  ت�ضعيد  مــن  هــي  حالًيا  اخل�ضية  اإّن  قــائــاًل 
معترًبا  غزة،  وقطاع  اإ�ضرائيل  بني  بالأ�ضل  املزعزع 
اأّنه ميكن التقدير اأّنه لن يكون هناك ت�ضخني للو�ضع 
على طول احلدود، عدا عن رد غري دراماتيكّي للجهاد 

الإ�ضالمّي.
واأ�ضاف املحلل، املعروف ب�ضالته الوطيدة جًدا مع 

اأّن  اأ�ضاف  اإ�ضرائيل،  املوؤ�ض�ضة الأمنّية والع�ضكرّية يف 
مّت  الذي  الأ�ضلوب  هو  اأم�س  ح�ضل  ما  كل  يف  الالفت 
اإْذ يدور احلديث عن تطويٍر  بوا�ضطته ك�ضف النفق، 
قدرة  ي�ضكل  وهو  الأنفاق  حتديد  هدفه  تكنولوجيٍّ 

فريدة من نوعها يف العامل.
و�ضاق قائاًل، نقاًل عن م�ضادره الأمنّية والع�ضكرّية 
املنظومات  هذه  بف�ضل  اإّنــه  قائاًل  �ضاق  اأبيب،  تل  يف 
املعلومات  ودمـــج  الهجومية  ــاق  ــف الأن ك�ضف  ميكن 
ت�ضل  التي  ال�ضتخبارية  املعلومات  مع  التكنولوجية 
نوعية  نتائج  على  للح�ضول  الأمنية  املوؤ�ض�ضة  اإىل 

ل�ضالح اإ�ضرائيل.
اإّن اجلي�س   20 اأعقاب ذلك، قال موقع القناة  ويف 
الإ�ضرائيلي رفع من جهوزيته، فيما اأمر قائد املنطقة 
اجلنوبية يف جي�س الحتالل باإغالق عّدة طرقات يف 

غالف غزة، والإعالن عن منطقة ع�ضكرية مغلقة.
النفق  تفجري  قــرار  اإّن  هاآرت�س  �ضحيفة  وقالت 
امل�ضتويان  ــًرا  ــوؤخ م ــا  ــراه اأج مــ�ــضــاورات  بعد  اتــخــذ 
العمل  توقيت  واإن  اإ�ضرائيل،  يف  والأمنّي  ال�ضيا�ضّي 
حما�س  بني  امل�ضاحلة  اتفاق  ل�ضببني:  ح�ضا�ًضا  يعترب 
وال�ضلطة الفل�ضطينية الذي حتقق بو�ضاطة م�ضرية، 
على  الأنفاق  �ضد  الإ�ضرائيلي  العائق  بناء  وموا�ضلة 

طول احلدود مع قطاع غزة. 
الأمنّي بني  التدهور  اأّن  اإىل  ال�ضحيفة  لفتت  فيما 
انهيار  اإىل  ا  اأي�ضً يــوؤدي  اأْن  ميكن  وحما�س  اإ�ضرائيل 
التو�ضل  مّت  التي  الفل�ضطينّية،  الداخلّية  التفاهمات 
اإليها يف القاهرة بني حركتي فتح وحما�س، على حّد 

تعبري ال�ضحيفة.

بريوت ـ )اأ ف ب( – بعد �ضت �ضنوات من نزاع مدمر، 
ميدانيًا  املــبــادرة  زمــام  ال�ضورية  احلكومة  اأم�ضكت 
ل  لكنها  البالد،  م�ضاحة  ن�ضف  من  اأكرث  با�ضتعادتها 
تزال تواجه حتديني رئي�ضيني: فك العزلة الدولية 
الذاتي  احلكم  بتكري�س  الأكــــراد  ومطالبة  عنها 

م�ضتقباًل.
ــاذ اجلــامــعــي والــبــاحــث يف معهد  ــت ــض ــقــول الأ� وي
كرمي  باري�س  يف  وال�ضرتاتيجية  الدولية  العالقات 
بيطار لوكالة فران�س بر�س “ا�ضتعاد النظام ع�ضكريًا 
ال�ضيطرة على م�ضاحات وا�ضعة من الأرا�ضي ال�ضورية، 
�ضيكون  ودبلوما�ضي  �ضيا�ضي  انت�ضار  عن  احلديث  لكن 

مبالغًا فيه و�ضابقًا لأوانه”.
ومنذ بدء مو�ضكو قبل اأكرث من عامني حملة جوية 
يف �ضوريا، متكنت القوات احلكومية ال�ضورية تدريجيًا 
ح�ضاب  على  ل�ضاحلها  رئي�ضية  جبهات  ح�ضم  مــن 

الف�ضائل املعار�ضة واجلهاديني على حد �ضواء.
اأرا�ضي  املئة من  52 يف  وباتت ت�ضيطر حاليًا على 
البالغ  ال�ضكان  ثلثي  من  اأكــرث  يعي�س  حيث  البالد، 
اجلغرافيا  يف  اخلــبــري  وفـــق  مــلــيــونــًا،   17 عــددهــم 

ال�ضورية فابري�س بالن�س.
الف�ضائل  قــوة  تــراجــع  مــع  التقدم  هــذا  وتــزامــن 
املجموعات  نفوذ  �ضعود  ظل  يف  وت�ضرذمها  املعار�ضة 
ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�س  مكانة  عــزز  مــا  اجلــهــاديــة، 

الأ�ضد.
ال�ضرق  لدرا�ضات  التحرير  معهد  يف  اخلبري  ويقول 
الأو�ضط ومقره وا�ضنطن ح�ضن ح�ضن لوكالة فران�س 
“النظام من دون �ضك ربح احلرب ا�ضرتاتيجيًا  بر�س 
اأن  ذاته  الوقت  يف  ويو�ضح  رحيله”.  يريد  اأحد  فال 
والنزاعات  العنف  م�ضتوى  على  تنتهي  لن  “احلرب 
الع�ضيان  مــن  نــوع  هناك  “�ضيكون  اإذ  الع�ضكرية” 
غري  اأو  جــهــاديــني  مــن  عــــدة،  لــ�ــضــنــوات  �ضي�ضتمر 

جهاديني”.
امل�ضتمر  النزاع  لت�ضوية  الدولية  امل�ضاعي  وف�ضلت 
تعتزم  جــديــدة،  حمــاولــة  ويف   .2011 الــعــام  منذ 
املتحدة عقد جولة مفاو�ضات بني ممثلني عن  الأمم 

احلكومة واملعار�ضة يف جنيف يف 28 ت�ضرين الثاين/
املتحدة  الأمم  مبعوث  اأعلن  ما  وفق  �ضرتكز،  نوفمرب، 
اىل �ضوريا �ضتافان دي مي�ضتورا، على �ضياغة د�ضتور 

جديد واجراء انتخابات.
وب�ضكل مواز، ترعى كل من رو�ضيا وايران، حليفتي 
يف  حمــادثــات  للمعار�ضة  الداعمة  وتركيا  الأ�ــضــد، 
حد  اىل  ميدانيًا  اجلبهات  تهدئة  يف  جنحت  اأ�ضتانا 
كبري من خالل اإن�ضاء مناطق خف�س توتر. وتكاد هذه 
املحادثات تطغى �ضيا�ضيًا على م�ضار جنيف التفاو�ضي 

برعاية المم املتحدة.
الأوروبي” – “املزاج  – تغري 

التي  الأبـــرز  العقبة  الأ�ــضــد  م�ضري  �ضكل  ولطاملا 
يف  املفاو�ضات  من  �ضابقة  جولت  �ضبع  بها  ا�ضطدمت 
ترف�س  فيما  برحيله،  املعار�ضة  تتم�ضك  اإذ  جنيف، 

دم�ضق باملطلق بحث هذا املطلب.
غربية  دول  غ�ضت  الأخــريتــني،  ال�ضنتني  وخــالل 
من  الأ�ضد،  رحيل  مطلب  عن  النظر  عدة  واأوروبــيــة 

دون اأن تقدم على فتح قنوات توا�ضل ر�ضمية معه.
ريك�س  ــة  ــي ــريك الأم اخلــارجــيــة  ـــر  وزي وبح�ضب 
اأن  تــغــرّي..  الــذي  الوحيد  “ال�ضيء  فــاإن  تيلر�ضون، 
جنيف،  يف  ال�ضالم  عملية”  بدء  قبل  الأ�ضد  مغادرة 

م�ضبقا”. �ضرطا  تعد  “مل 
بعد  املا�ضي  الأ�ضبوع  جنيف  من  ت�ضريحات  ويف 
هجوم  خلف  بالوقوف  دم�ضق  املتحدة  الأمم  اتهام 
قال  �ضيخون،  ــان  خ يف  قتياًل   87 اأوقـــع  كيميائي 
نهايته،  اىل  و�ضل  ال�ــضــد  عائلة  “عهد  تيلر�ضون 

والق�ضية الوحيدة هي كيفية حتقيق ذلك”.
ب�ضكل  اأوروبــا  يف  تغري  قد  “املزاج  اأن  بيطار  ويرى 
كبري يف ال�ضنوات الأخرية املا�ضية” رغم عدم جتدد 

العالقات الدبلوما�ضية بني الطرفني.
من  املوؤثرين،  الالعبني  من  “العديد  اأن  ويو�ضح 
اأجهزة ا�ضتخبارات ومتخ�ض�ضني يف مكافحة الإرهاب، 
انفتحوا  اقت�ضادية..  وم�ضالح  ميينية،  واأحـــزاب 
النظام”، وميار�ضون �ضغوطًا على دولهم  بالفعل على 

من “اأجل تطبيع العالقات” مع دم�ضق.

ال�ضيا�ضية  املعار�ضة  خليجية  دول  دعمت  وبعدما 
معظمها  ابتعد  النظام،  باإ�ضقاط  املطالبة  وامل�ضلحة 

تدريجيًا عن النزاع.
جامعة  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  اأبحاث  مدير  ويقول 
“مع مرور  اأوكالهوما جو�ضوا لندي�س لفران�س بر�س 
الوقت، جميع جريان �ضوريا �ضيطّبعون العالقات )مع 

دم�ضق( اإذا ا�ضتمر الو�ضع الأمني يف ال�ضتقرار”.
ذلك  ح�ضول  عدم  ال�ضعب  من  “�ضيكون  وي�ضيف 
لأنهم يريدون عودة الالجئني اإىل ديارهم وا�ضتعادة 
دول  ت�ضريحات  من  يظهر  ما  وهو  التجارة”.  حركة 
“منحى  عن  مــوؤخــرًا  اعلن  الــذي  الأردن  بينها  عــدة 

ايجابي” يف العالقة مع �ضوريا.
و�ضهد العام املا�ضي تقاربًا بني تركيا ورو�ضيا �ضاهم 

يف اإجناح م�ضار اأ�ضتانا.
دعم  على  النزاع  �ضنوات  طوال  دم�ضق  واعتمدت 
وع�ضكريًا  اقت�ضاديًا  كبري،  حد  اىل  ــران  واي رو�ضيا 

ودبلوما�ضيًا.
وايـــران،  رو�ضيا  اىل  ا�ــضــارة  يف  لندي�س،  ويــقــول 
“لقد ربحتا احلرب، لكنهما حتتاجان اليوم اىل ربح 

ال�ضالم”.
ال�ضوري  النظام  “تبعية”  عن  بيطار  ويتحدث 
اأي قرارات  باتخاذ  له  ي�ضمحا  “لن  اللذين  للحليفني 
ب�ضكل  ذلك  وي�ضري  اإليهما”،  العودة  دون  من  مهمة 

اأ�ضا�ضي على ح�ضتهما يف اإعادة العمار.
– الكردي  الذاتي  – احلكم 

والأمنية  القت�ضادية  التحديات  جــانــب  اىل 
الذاتي  احلكم  مع�ضلة  النظام  يواجه  وال�ضيا�ضية، 

الكردي.
وعانى الأكراد على مدى عقود طويلة من �ضيا�ضة 
نفوذهم  لكن  املتعاقبة،  احلكومات  اتبعتها  تهمي�س 
اىل  و�ــضــوًل  الــنــزاع  انـــدلع  بعد  تدريجيًا  ت�ضاعد 
احلل  فيه  ــرون  ي ــذي  ال الــفــدرايل  النظام  اعالنهم 
ي�ضيطرون  التي  املناطق  يف  �ضوريا،  مل�ضتقبل  الأمثل 

عليها يف �ضمال �ضوريا.
البالد  م�ضاحة  ربع  على  راهنًا  ي�ضيطرون  وباتوا 

مناطق  من  ال�ضالمية  الدولة  تنظيم  طردهم  بعد 
وا�ضعة بدعم اأمريكي.

بيطار  يعترب  الكردي،  النفوذ  ت�ضاعد  �ضوء  ويف 
الدولة  نظام  اىل  العودة  امل�ضتحيل  من  “�ضيكون  اأنه 
املركزية” بعد انتهاء احلرب، فيما �ضيكون تطبيق اأي 
الظروف  ظل  يف  “م�ضتحياًل  كالالمركزية  اآخر  نظام 

الراهنة”.
مكثفة  “مفاو�ضات  ــه،  راأي بح�ضب  ذلــك،  ويتطلب 
تقا�ضم  بينها  اقت�ضادية  وم�ضائل  تقنية  اأمور  حول 
تنجح  اأن  النقا�ضات  لهذه  ميكن  ول  النفطية،  املوارد 

يف ظل غياب الثقة املتبادلة”.
�ضيغة  اأي  مطلق  ب�ضكل  ترف�س  دم�ضق  ان  ورغــم 
اأبدت  اأنها  اإل  البالد،  اأرا�ضي  وحدة  تهدد  م�ضتقبلية 
ا�ضتعدادها  املعلم  وليد  خارجيتها  وزيــر  ل�ضان  على 
ذاتية،  اإدارة  اإقامة  اأجل  من  الأكــراد  مع  للتفاو�س 

لكن “�ضمن حدود اجلمهورية العربية ال�ضورية”.
الوحيدة  هي  الكردية  الإدارة  اأن  لندي�س  ويرى 
“القادرة على ال�ضتمرار على املدى الطويل” مبعزل 
الأ�ضد  اأن يحافظ  لكنه يرجح رغم ذلك  عن دم�ضق، 
اليوم(  املــوجــودة  )لتلك  مماثلة  حكومة  “على 

مدعومة من جهاز اأمني منظم”.

القائد  ق��ت��ل  نق�سد  ومل  بالت�سعيد  معنين  ل�سنا  م�����س��ر:  ع��رب  حل��م��ا���ض  اأب��ي��ب  ت��ل 
ب��اجل��ه��اد الإ����س���ام���ّي وت��ت��ك��ّت��م ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��وع��ّي��ة لك��ت�����س��اف الأن��ف��اق

بعد �ست �سنوات من نزاع مدمر.. دم�سق حت�سم احلرب يف امليدان لكن املواجهة ال�سيا�سية م�ستمرة
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 – نيويورك   – هور�ضتني  كري�ضتينا  من: 
اأيام الثنني من �ضهر  اأحد  – يف  اأ(  )د ب 
 ،2012 عام  من  اأول/اأكتوبر  ت�ضرين 
ب�ضورة  متعددة  طق�س  اأنظمة  التقت 
للوليات  ال�ضرقي  ال�ضاحل  مرعبة قبالة 
املتحدة. فقد جتمعت عا�ضفة �ضتوية من 
ثم   ، عارمة  في�ضانات  موجة  مع  ال�ضمال 
ان�ضم اليهما الإع�ضار �ضاندي الذي �ضرب 
ذلك  يف  الكاريبي  البحر  منطقة  بالفعل 
مدينة  مناطق  جميعها  لتجتاح  الوقت، 
واحدة  مرة  حتدث  كعا�ضفة  نيويورك 
40 �ضخ�ضا  اأ�ضفر عن مقتل  كل قرن، مما 

واإ�ضابة الع�ضرات.
بدون  اأياما  �ضخ�س  مليوين  نحو  وق�ضى 
كهرباء مع حدوث اأ�ضرار قدرت مبليارات 
ال�ضرر  هذا  بع�س  وليزال  الدولرات، 
للعا�ضفة  اخلام�ضة  الذكرى  يف  ملحوظا 
التي وافقت يوم الأحد 29 ت�ضرين اأول/

اأكتوبر.
املدينة  من  املرتفعة  املناطق  بع�س  ويف 
يف  الأعلى”  ال�ضرقي  “اجلانب  مثل 
النوافذ  العوا�ضف  هبات  تهز  نيويورك، 
غ�ضون  يف  لكن  الأ�ضجار،  بفروع  وتطيح 
�ضاعات قالئل، ي�ضتطيع ال�ضكان ال�ضري مع 

كالبهم يف احلديقة مرة اأخرى.
طول  على  الواقعة  الأحياء  اأن  غري 
 840 املنطقة ال�ضاحلية التي يبلغ طولها 
ب�ضكل  العوا�ضف  �ضربتها  قد  كيلومرتا 
اأ�ضعب بكثري. ول تزال العديد من املناطق 
غري �ضاحلة لل�ضكن اأو ل تزال غري قابلة 

لإعادة البناء بالكامل.
ويقول دان زاريلي، كبري م�ضوؤوىل مواجهة 
اآثار الكوارث يف نيويورك، اإن �ضاندي كان 
نيويورك.  تاريخ  يف  طبيعية  كارثة  اأ�ضواأ 
حا�ضمة”  “حلظة  كانت  تلك  اأن  وي�ضيف 

ك�ضفت عن نقاط ال�ضعف يف العا�ضمة.
والآن، اأ�ضبحت العوا�ضف وارتفاع من�ضوب 
فى  املناخ  تغري  عن  الناجم  البحر  مياه 

بوؤرة اهتمام حكومة البلدية.
الإع�ضار  منذ  بالكثري  القيام  مت  وقد 
فعلى  زاريلي.  قال  ما  بح�ضب  �ضاندي، 

منزل  األف   200 نقل  مت  املثال،  �ضبيل 
�ضركة  وا�ضتثمرت  مرتفعة.  مناطق  اإىل 
تي  “اإم  النقل  وهيئة  “كونيد”  الطاقة 
اإيه” ماليني الدولرات وزعمت اأنها باتت 
على ا�ضتعداد اأف�ضل مما كانت عليه يف عام 

2012.
ال�ضحاب  بناطحات  العاملون  ونقل 
العديدة يف الطرف اجلنوبي ملانهاتن، التي 
اأعقاب  يف  كهرباء  بدون  اأيام  عليها  مرت 
�ضاندي، املولدات وغريها من التكنولوجيا 

الأ�ضا�ضية اإىل مواقع اأعلى.
�ضبه  طول  على  املم�ضى  بناء  اأعيد  وقد 
بالكامل  ُجرف  الذي  روكواي،  جزيرة 
ليكون  �ضاندي،  الإع�ضار  جراء  تقريبا 
و�ضع  مع  قبل،  ذي  من  ا�ضتقرارا  اأكرث 
تدابري  من  وغريها  الرملية  الكثبان 

ال�ضتقرار.
اأننا  من  التاأكد  “نريد  زاريلي:  وقال 
واأكرث  اأف�ضل  مدينة  لبناء  املال  ن�ضتخدم 

مرونة”.
امل�ضار  يف  �ضيء  كل  و�ضع  يتم  مل  ولكن 

ال�ضحيح.
حكومة  من  �ضالينجر  جوردان  وقال 
املدينة، اأثناء وقوفه يف حديقة “باتري 
من  اجلنوبي  الطرف  اأق�ضى  على  بارك” 
“حيث  احلرية:  متثال  وخلفه  مانهاتن 
 14 نقف هنا، كانت هناك موجة بارتفاع 

قدما من املاء”.
املنطقة  املياه  موجات  اجتاحت  وقد 
اأثناء  بارك”  “باتري  متنزه  ودمرت 
تزال  ل  �ضنوات  خم�س  وبعد  العا�ضفة. 
التجديد،  قيد  املتنزه  من  كثرية  اأجزاء 
ال�ضيانة  جيد  متنزه  وكاأنه  يبدو  ولكنه 
ومكتمل مع اإن�ضاء منطقة دائرية جديدة 

لألعاب الأطفال.
املعنية  الهيئة   ” �ضالينجر:  وذكر 
�ضرورة  على  اأكدت  املتنزه  على  باحلفاظ 
لكنها  جيد،  ب�ضكل  )احلديقة(  تعمل  اأن 

اأي�ضا معر�ضة للخطر”.
ال�ضلطات  تبذلها  التي  اجلهود  وتتوا�ضل 
لتح�ضني  خطة  لو�ضع  ال�ضفلى  ومانهاتن 

احلماية من الفي�ضانات.
وي�ضيف �ضالينجر: “اإنه لي�س جمرد بناء 
جدار، بل بناء �ضيء يريده املجتمع حقا، 
ومن املرجح اأن يبدو هذا خمتلفا متاما هنا 

خالل 20 عاما”.
يف  ال�ضرقي  اجلانب  يف  العمل  و�ضيبداأ 
2019، ويتوقع النتهاء منه يف عام  عام 
.2024 اإل اأن ما �ضُيبنى بال�ضبط ما زال 

غري وا�ضح.
اإحرازه  الذى مت  التقدم  الرغم من  وعلى 
منذ  املعزولة  املناطق  من  العديد  يف 
من  العديد  فاليزال  �ضاندي،  الإع�ضار 
الن�ضطاء وال�ضيا�ضيني ي�ضعرون بالقلق من 

اأن ال�ضورة الأكرب مل تعالج بعد.
كاثرين  املجتمعية  النا�ضطة  وقالت 
“نيويورك  ل�ضحيفة  هيوز  ماكفاي 
�ضنوات  خم�س  بعد  هنا  “نحن  تاميز": 
مانهاتن  يف  خطة  توجد  ول  �ضاندي  من 
هناك  يزال  “ل  واأ�ضافت:  ال�ضفلى”. 

الكثري من العمل للقيام به”.
بوابة  تركيب  عن  الكثريون  ويتحدث 
عمالقة ل�ضد الفي�ضانات يف امليناء – وهو 

ما �ضيكون مكلفا للغاية.
وا�ضتطرد �ضالينجر يقول : “الأمر ُمّلح”. 
يحدث  ما  اإىل  ينظر  “ال�ضعب  واأ�ضاف: 
تك�ضا�س  اأو  فلوريدا  اأو  بورتوريكو  يف 

ويرون اأن الأمر عاجل ونتلقى مكاملات كل 
امل�ضروع  لدينا  يكون  اأن  يجب  ولكن  يوم 

ال�ضحيح”.
 100“ م�ضروع  من  بريكويتز  مايكل  وقال 
املئة  " / وتعنى م�ضروع  �ضيتيز  ريزيلينت 
مدينة املرنة القادرة على �ضرعة مواجهة 
املدينة  اإن  روكفلر  موؤ�ض�ضة  يف   / الكوارث 
على  وقدرة  مرونة  اأكرث  ت�ضبح  اأن  يجب 
الإ�ضراع فى مواجهة الكوارث ، لي�س فقط 
اأنواع  كل  مع  ولكن  لالأعا�ضري،  بالن�ضبة 

النكبات اأو الكوارث الطبيعية الأخرى .

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

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

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

�الت�سال مع غربة نيوز

 باري�س :
الكويت  واأمري  الدويل  الإعالم  حتّدث 
اجتياٍز  وقوِع  احتماِل  عن  الأحمد  �ضباح 
اندلع  ِعند  قطر  د  �ضِ �ُضعودي  ع�ضكريٍّ 
الريا�س  و�ضاورت  �ضهور،  ُمنذ  الأزمة 
كانت  املتحدة  الوليات  لكن  وا�ضنطن، 
َي�ضم  بلٍد  على  الُهجوم  مُيكن  “ل  �ضارمة 
قاعدة ع�ضكرّية اأمريكّية ا�ضرتتيجّية”.

الأربع  الدول  خّططت  فقد  َنفيها،  وَرغم 
املُ�ضاركة يف حُما�ضرة قطر وهي العربية 
وم�ضر  والبحرين  والإمارات  ال�ضعودّية 
بنظام  لالإطاحة  لقطر  ع�ضكري  غزو  يف 
القّوات  تنفيذ  من  العملّية  وكانت  متيم، 
اأجنبّية  وقّواٍت  والإماراتّية،  ال�ضعودّية 
وبدعٍم  اليمن،  يف  ُمتواجدة  ُمرتزقة 

خفيٍف من م�ضر.
خالل  الأحمد  �ضباح  الكويت  اأمري  وقال 
بعد  الأبي�س  البيت  يف  املا�ضي  �ضبتمرب 
لقاءه بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
التدّخل  وقف  يف  جنحت  و�ضاطته  اأن 
قطر.  د  �ضِ الأربع  للّدول  الَع�ضكري 
لها  بياٍن  يف  الأربع  الّدول  وا�ضتغربت 

ت�ضريحات اأمري الكويت.
الكويت  اأمري  اإقدام  املُ�ضتبعد  من  ويبقى 
مل  اإذا  مُماثلة،  ت�ضريحاٍت  اإ�ضداِر  على 
الأمريكيني،  امل�ضوؤولني  َبحثها مع  يكن قد 

وعلى راأ�ضهم ترامب نف�ضه.
“راأي  عليها  َح�ضلت  معلومات  وُترّجح 
اليوم” من م�ضادر غربّية رفيعة املُ�ضتوى 
قطر  ُم�ضايقة  عن  ال�ضعودّية  تراجع 

ا اإىل تنبيٍه اأمريكيٍّ �ضارم. َع�ضكريًّ
اأن  ال�ضعودّية  اإىل  البنتاغون  وَنقل 
ِظل وجود  الع�ضكري يف قطر يف  التدّخل 
للجي�س  ا�ضرتاتيجّية  ع�ضكرّية  قاعدة 
هو  العديد،  قاعدة  وهي  الأمريكي، 
حتمي  ل  باأّنها  املتحدة  للوليات  اإذلل 
ت�ضهيالٍت  لها  قّدموا  الذين  ُحلفائها  اأمن 

ع�ضكرّية.
دبلوما�ضيون  اأبلغ  اآخر،  جانٍب  من 
باأن  والإمارات  الريا�س  اأمريكيون 
الأذهان  اإىل  �ضُيعيد  الَع�ضكري  التدّخل 
�ضيناريو تدّخل الرئي�س العراقي ال�ضابق 
�ضدام ح�ضني �ضد الكويت، وهو ما �َضي�ضع 
املِحك  على  املتحدة  الوليات  ِم�ضداقّية 

لَطرد  حتّركت  عندما  العامل  اأنظار  اأمام 
�ضدام من الكويت.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جون ماتي�س 
ال�ضعودّية  نوايا  من  املُ�ضتغربني  اأكرب  من 
فالوزير  قطر،  على  الَع�ضكري  الُهجوم 
الع�ضكرّية  للقيادة  قائًدا  كان  الذي 
الو�ضطى حتى 2013 التي ت�ضمل ال�ضرق 
قاعدة  اأهمّية  مدى  ُيدرك  الأو�ضط، 
هجماٍت  تنفيذ  يف  القطرّية  العديد 
واليمن  والعراق  �ضوريا  يف  الإرهاب  على 
وكل  الأجواء،  وُمراقبة  واأفغان�ضتان 
البنتاغون  �ضيدفع  قطر  على  ُهجوم 
العملّيات  َوقف  اإىل  الحرتا�س  باب  من 
الأو�ضط،  ال�ضرق  جمموع  يف  الع�ضكرّية 
الع�ضكريون  القادة  به  ي�ضمح  لن  وهذا 
ُهجوم  اأي  يت�ضّبب  وقد  الأمريكيون، 
ع�ضكري باإحلاق اأذى بقاعدة العديد لأنه 

ل مُيكن التحّكم يف القذائف.
يف  رئي�ضية  العديد  قاعدة  وُتعد 
يف  الأمريكّية  الع�ضكرّية  املُخّططات 
لحت�ضانها  ونظًرا  الأو�ضط،  ال�ضرق 
52، قد َتلعب دوًرا ُم�ضانًدا يف  قاذفات ب 

ال�ضمالّية،  كوريا  مع  حرب  اندلع  حالة 
بت�ضوي�ٍس  وا�ضنطن  َت�ضمح  لن  وبالّتايل 

ع�ضكريٍّ �ضعودي.
الأمريكيون  نّبه  ذاته،  الوقت  ويف 
ع�ضكرّية  عملّية  اأّي  اأن  اإىل  ال�ضعوديني 
�ضد قطر �ضَتجد القّوات ال�ضعودّية نف�ضها 
�َضي�ضمن  ومن  وتركية،  اإيران  قّوات  اأمام 
للقّوات  اإيراين  �ضاروخي  ق�ضف  عدم 

ال�ضعودّية اإذا دخلت الأرا�ضي القطرّية.
قرار  من  اأمريكيون  حمللون  وا�ضتغرب 
فالتحالف  قطر،  على  الُهجوم  ال�ضعودّية 
العربي مل يح�ضم احلرب مع اليمن، وُيريد 
�ضَتجعل قّوات  اأُخرى  اإىل حرٍب  النتقال 

احلوثيني تتقّدم يف الأرا�ضي ال�ضعودّية.
وا�ضًحا،  البنتاغون  موقف  كان  وعليه، 
م�ضالح  تعري�س  هو  قطر  على  الُهجوم 
ال�ّضرق  يف  الع�ضكرّية  املتحدة  الوليات 
البنتاغون  وَرفع  اخلطر،  اإىل  الأو�ضط 

الفيتو عالًيا يف َوجه الّريا�س.
حمد  بن  متيم  ال�ضيخ  قطر  اأمري  وكان 
 60 برنامج  مع  ُمقابلة  يف  اّتهم  ثاين،  اآل 

اململكة  �ضي”  بي  “�ضي  حمطة  يف  دقيقة 
بال�ّضعي  وحلفاءها  ال�ضعودّية  العربّية 
يف  وقال  الدوحة،  يف  الّنظام  تغيري  اإىل 
ُيريدون  “اإنهم  اأم�س  اأُذيع  الذي  الربنامج 

ا”. تغيري النظام.. هذا وا�ضح جدًّ
اأي  وجود  والإمارات  ال�ضعودّية  وَنفت 
خطط لتغيري النظام، وقال الدكتور اأنور 
لل�ضوؤون  الإماراتي  الدولة  وزير  قرقا�س، 
�ضيا�ضات  تغيري  هو  الهدف  اإن  اخلارجية، 

ولي�س تغيري الّنظام.
عن  الأخرية  الفرتِة  يف  اأنباء  وترّددت 
قاعدة  بَنقلها  اأمريكّية  تهديداٍت  وجود 
اأُخرى  دولٍة  اإىل  قطر  من  “العيديد” 
الإمارات  تر�ضيح  وَجرى  اخلليج،  يف 
الإدارة  يف  انق�ضام  ِظل  يف  وال�ضعودّية، 
اخلليجّية،  الأزمة  حول  الأمريكّية 
املَوقف  اإىل  ترامب  الرئي�س  وانحياز 
دد،  ال�ضّ هذا  يف  الأنباء  ولكن  ال�ّضعودي، 
اأي َنقل القاعدة، خّفت حّدتها يف الَفرتة 

الأخرية.

النا�ضرة - من زهري اأندراو�س:
ال�ضرق  لدرا�ضات  وا�ضنطن  مركز  ن�ضر 
عنوان  حتت  جديدة  درا�ضًة  الأدنى 
اهلل:  حلزب  التابع  الإرهاب  “جي�س 
كيفية منع اندلع حرب ثالثة يف لبنان”، 
تبّنت وجهة النظر الإ�ضرائيلّية، فقد راأى 
ال�ضابق  الأركان  رئي�س  دانات،  ريت�ضارد 
للجي�س الربيطايّن اأّن “حزب اهلل” حقق 
وقدراته  مفاهيمه  يف  مهمة  تطورات 
متوز  يف  لبنان  حرب  منذ  الإ�ضرتاتيجية 
َفهم  ال�ضروري  ومن   ،2006 )يوليو( 
وقوع  احتمال  لتقييم  الناجمة  املخاطر 
احلتمي  الإ�ضرائيلّي  الرّد  وطبيعة  هجوم 
القتالية  بالقدرات  يتعلق  وفيما  امل�ضاد. 
هو  ما  اإىل  اهلل”  “حزب  َتطّور  الربية، 
الع�ضابات.  اأو  الإرهابيني  فئة  من  اأبعد 
فهو الآن اأقرب اإىل قّوٍة ع�ضكرّيٍة موّحدٍة، 
وقد  للقيادة.  وا�ضح  وت�ضل�ضل  هيكلية  مع 
واأ�ضبح  هائٍل،  ب�ضكٍل  عنا�ضره  عدد  ازداد 
و20  نا�ضط  مقاتل  األف   25 نحو  يبلغ 
األف مقاتل احتياطي. وقد خ�ضع حوايل 
يف  متقدم  لتدريب  نا�ضط  جندي  اآلف   5

اإيران.
اأ�ضاف تو�ّضعت تر�ضانة  ويف الوقت نف�ضه، 
األف   100 من  اأكرث  اإىل  اهلل”  “حزب 
�ضاروخ وقذيفة، والآلف منها بعيدة املدى 
وقد ت�ضل اإىل م�ضافة 250 كيلومرت. ويف 
الربية  القوات  جتهيز  يّتم  الإطار،  هذا 
طراز  من  كال�ضنيكوف  ببندقيات  الآن 
الليلية،  للروؤية  ونظارات   ،AK-47″“
للدبابات،  م�ضادة  متقّدمة  واأ�ضلحة 

ومهارات اأعلى يف املتفجرات.

الآونة  يف  اهلل”  “حزب  اأدرج  وبح�ضبه، 
للدروع  جديدة  دعم  وحدة  الأخرية 
مئات  ميلك  اأّنه  كما  حديثة.  دبابات  مع 
متقدمة  واأنظمة   طيار،  بدون  الطائرات 
�ضواريخ  ومنظومات  اجلوي،  للدفاع 
ا�ضتخبارية  وقدرات  بحر،  بر-  جوالة 
كبرية. واإىل جانب اخلربة القتالية التي 
�ضورّية،  اهلل” يف  “حزب  قوات  اكت�ضبتها 
للحزب  ت�ضمح  �ضوف  التطورات  هذه  فاإن 
اأو  ال�ضريات  م�ضتوى  على  عمليات  بتنفيذ 

الكتائب.
ل  دانات،  اأو�ضح  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
يف  الأهم  اجلزء  اهلل”  “حزب  يزال 
بالوكالة.  اإيران  حرب  اإ�ضرتاتيجّية 
مع  اآخر  �ضراع  اندلع  اإذا  وبالتايل، 
طهران  تدفع  اأن  املرّجح  فمن  اإ�ضرائيل، 

جميع  يف  الآخرين  الإرهابيني  وكالءها 
اأنحاء املنطقة اإىل الدفاع عن احلزب.

ويف هذا ال�ضدد، تابع دانات، يتاأّلف املفهوم 
ال�ضرتاتيجّي الأ�ضا�ضي لـ”حزب اهلل” من 
الن�ضاط  وهي:  �ضلة  ذات  اأجزاء  ثالثة 
التقليدّي  الع�ضكرّي  والن�ضاط  الإرهابّي 
والن�ضاط ال�ضيا�ضّي. ومن بني اأمور اأخرى، 
اهلل”  “حزب  اأّن  اإىل  التفاعل  هذا  ي�ضري 
لقوانني  اعتبار  اأي  دون  من  عمليات  يقود 
ي�ضبه  اأ�ضبح  اأّنه  من  الرغم  على  احلرب، 

القوات الع�ضكرية التقليدية.
على  ندٍم  اأّي  ُيظهر  مل  املثال،  �ضبيل  فعلى 
لعنا�ضره،  كغطاٍء  املدنيني  ا�ضتخدامه 
اإىل  متعّمًدا حتويل املدنيني غري املقاتلني 
“حزب  حّول  الوقت،  مرور  ومع  اأهداف. 
جنوب  يف  ال�ضيعية  القرى  معظم  اهلل” 

البنية  توفر  ع�ضكرية  اأ�ضول  اإىل  لبنان 
وتتيح  والتخزين،  والتجنيد،  التحتية، 
الأر�س  حتت  اأنفاق  اإىل  الو�ضول  له 

م�ضّممة للحرب.
الربيطايّن  الأركان  رئي�س  راأى  ولذلك، 
اأْن  الدويّل  املجتمع  على  يتعني  ال�ضابق، 
ي�ضّكل  اأ�ضبح  اهلل”  “حزب  اأّن  يدرك 
اإ�ضرائيل  على  لي�س  كبرًيا،  تهديًدا 
ا،  اأي�ضً اللبناين  ال�ضعب  على  بل  فح�ضب، 
خالل  اأّنه  اإىل  عينه  الوقت  يف  لفًتا 
اهلل”  “حزب  �ضي�ضعى  القادمة،  احلرب 
اإ�ضرائيل  عزم  اإ�ضعاف  اإىل  �ضك  دون 
مهاجمة  خالل  من  تكتيكية  ميزة  وك�ضب 
املدنيني والبنية التحتية احليوية داخل 
اإىل  ا  اأي�ضً �ضي�ضعى  حتى  ورمبا  اإ�ضرائيل، 
حماولة  يف  مهمة  اأرا�ٍس  على  ال�ضتيالء 
لإثبات م�ضداقية “املقاومة” اأمام العامل 
اإ�ضرائيل  �ضت�ضن  ذلك،  على  ا  وردًّ العربّي، 
بالتاأكيد هجوًما م�ضاًدا هائاًل من �ضاأنه اأْن 
لبنان  جنوب  يف  املدنيني  ال�ضكان  يعّر�س 

للخطر ال�ضديد، على حّد تعبريه.
الأخري  التقرير  يرّكز  حني  يف  واأخرًيا، 
امل�ضتوى”  رفيعة  الع�ضكرية  لـ”املجموعة 
على منع ن�ضوب حرب ثالثة، ميكن القول 
اإّن �ضرارة احلرب قد اندلعت، اإذ يقود كال 
خمتلف  من  متخفيٍة  عملياٍت  اجلانبني 
هذه  ويف  البع�س.  بع�ضهما  �ضّد  الأ�ضكال 
من  الكثري  الأمر  ي�ضتغرق  لن  احلالة، 
الوقت لالنتقال من حرٍب باردٍة اإىل حرٍب 

�ضاخنٍة، بح�ضب و�ضفه.
“القوات  اأركان  رئي�س  نومان،  كالو�س  اأّما 
اإّنه  فقال  ال�ضابق  الأملايّن”  امل�ضلحة 

املح�ّضنة  الع�ضكرية  القدرات  اإىل  نظًرا 
ا�ضتهداف  يف  ورغبته  اهلل”،  لـ”حزب 
واإ�ضرتاتيجيته  الإ�ضرائيليني،  املدنيني 
كدروع  اللبنانيني  املدنيني  ا�ضتخدام  يف 
اأ�ضواأ  �ضتكون  املقبلة  احلرب  فاإّن  ب�ضرية، 
اندلعت،  واإذا  ال�ضابقة.  احلرب  من  بكثري 
وخيمة،  اإن�ضانية  عواقب  عنها  ف�ضترتتب 
وقد ت�ضع امل�ضالح الإ�ضرتاتيجّية الغربّية 

يف خطر.
اأّن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  اإّنه  قائاًل  وتابع 
ل�ضراٍع  التح�ضري  ب�ضدد  اهلل”  “حزب 
اآخر مع اإ�ضرائيل ل�ضببني رئي�ضيني. الأّول 
الإيرايّن  وراعيه  فاحلزب  بجديد،  لي�س 
الثاين  اأّما  الإ�ضرائيلّي،  الوجود  ُيعار�ضان 
الأخرية  اهلل”  “حزب  م�ضكلة  من  فينبع 
ب�ضبب  لبنان  يف  ب�ضرعيته  يتعّلق  فيما 

اخل�ضائر التي تكّبدها يف �ضورّية.
متنع  اأْن  املرّجح  من  الراهن،  الوقت  ويف 
هذه امل�ضكلة احلزب من مهاجمة اإ�ضرائيل، 
اإْذ ل يريد قادته بدء حرب مكلفة اأخرى 
على الفور، ويف الوقت نف�ضه، �ضّدّد نومان 
على اأّنه من املرّجح اأْن ي�ضتغل فر�ضة �ضّن 
الفر�ضة،  له  �ضنحت  ما  اإذا  واحد  هجوم 
على  م�ضداقيته  �ضي�ضقل  بذلك  لأّنه 
مُيكن  اختتم،  ذلك،  ومع  املحلّي.  امل�ضتوى 
اندلع  اإىل  توؤدي  اأْن  اخلطوة  هذه  ملثل 
حرٍب �ضاملٍة، اإذا اأّدى اأي �ضوء يف التقدير 
�ضبيل  على  القيادة  �ضل�ضلة  يف  خلل  اأْو 
املثال، اإىل هجوم ينتج عنه خ�ضائر مدنية 

اإ�ضرائيلّية فادحة، بح�ضب اأقواله.

قطر  ُمهاجمة  ال�شعودّية:  �شارمة  بُلغٍة  َنّبه  البنتاغون 
والّت�شوي�س  املــتــحــدة  لــلــواليــات  اإذالل  هــو  ا  َع�شكريًّ
قاعدة  ــط..  ــش االأو� ال�ّشرق  يف  ـــاب  االإره ُمكافحة  على 
َبعد يتقّرر  مل  وَم�شريها  مانة..  ال�شّ هي  “العيديد” 

و�شتكون  و�شيكًة  باتت  اهلل  وحــزب  اإ�شرائيل  ــرب  ح ال�شابق:  الــريــطــايّن  االأركــــان  رئي�س 
العمق يف  بقعٍة  بكّل  عملياٍت  بتنفيذ  لــه  �شت�شمح  ــزب  احل وتر�شانة  للطرفن  ــًدا  ج ــرًة  ــدّم ُم

ــــدي؟ ــــان ــــش � االإعــــــ�ــــــشــــــار  مــــــن  ـــــورك  ـــــوي ـــــي ن ـــت  ـــم ـــل ـــع ت ـــــــــاذا  م  .. �ــــشــــنــــوات  خـــمـــ�ـــس  ــــد  ــــع ب حتـــقـــيـــق 

ــــة  غــــوا�ــــش يف  ـــة  ـــي ـــش ـــ� ـــن ج ـــة  ـــح ـــي ـــش ـــ� ف بــــعــــد  ــــــــــــــاالت  اإق

لندن ـ اأفادت �ضحيفة Daily Mail باأنه متت اإقالة 9 
 ،HMS Vigilant ع�ضكريني من الغوا�ضة الربيطانية
ثبوت  بعد  جن�ضية،  ف�ضيحة  فرتة  قبل  �ضهدت  التي 

تعاطيهم للمخدرات.
وجود  اأثبت  املخربية  التحاليل  اأن  ال�ضحيفة،  وذكرت 

اآثار للكوكايني يف دماء الع�ضكريني املذكورين.
طاقم  اأفراد  روؤو�س  حول  حامت  قد  ال�ضبهات  وكانت 
واأثبت  املخدرات.  لتعاطي  جل�ضات  بتنظيم  الغوا�ضة 
مع  اجلن�س  مار�س  البحارة  اأحد  اأن  كذلك  التحقيق 

عاهرة يف حمام ال�ضباحة.
ال�ضباط،  من  اثنني  ف�ضل  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
و�ضيمثل  بينهما.  جن�ضية  عالقة  وجود  يف  لال�ضتباه 
مكان  لرتكه  ع�ضكرية،  حمكمة  اأمام  اآخر  ع�ضكري 

اخلدمة من دون ت�ضريح بهدف لقاء �ضديقته.
باإقالة قبطان  �ضابق،  اأفادت يف وقت  الأنباء قد  وكانت 
ادواردز  ريبيكا  وكذلك  ارم�ضرتونغ،  �ضتيوارت  الغوا�ضة 
)برتبة مالزم( من اخلدمة، ب�ضبب قيام عالقة حميمة 

بينهما يف مكان العمل.



وا�ضنطن  ـ حممد دلبح:
اأعقاب  يف  الأبي�س  البيت  اأو�ضاط  القلق  ي�ضود 
لنتخابات  ترامب  رونالد  حملة  مدير  اعتقال 
ريك  ونائبه  مانافورت  بول  الأمريكية  الرئا�ضة 
العدل  وزارة  اأعدت  اأن  بعد  الثنني  اليوم  غيت�س 
الذي  التحقيق  لوائح التهام الأوىل يف  الأمريكية 
الرئا�ضية  النتخابات  يف  رو�ضي  دور  حول  جتريه 
و�ضول  عن  اأ�ضفرت  التي  املا�ضي  العام  الأمريكية 

ترامب اإىل البيت الأبي�س.
وا�ضنطن  العا�ضمة  يف  كربى  حملفني  هيئة  وكانت 
الأولية  التهامات  من  جمموعة  على  �ضادقت  قد 
مكتب  مدير  قاده  الذي  التحقيق  عن  الناجمة 
مولر  �س.  روبرت  ال�ضابق،  الفدرايل  التحقيقات 
ملهمته حتول اىل حمقق خا�س مفو�س  الذي طبقا 
الإتهام  لوائح  على  ا�ضمه  يدرج  من  كل  باعتقال 

اعتبارا من اليوم الثنني.
وبينما ت�ضري كافة الدلائل اإىل اأن مولر مل يقم بعد 
فاإن طاقم مولر من  الرئي�س ترامب  بالتحقيق مع  
يف  ترامب  م�ضاعدي  باأبرز  قائمة  لديهم  املحققني 
احلملة النتخابية املتوقع احتجازهم هذا الأ�ضبوع 
من بينهم امل�ضاعدين احلاليني وال�ضابقني يف البيت 
حيث  طويلة،  فرتة  منذ  منه  واملقربني  الأبي�س، 
تت�ضمن لوائح التهام على الأقل خم�ضة اأ�ضماء من 
بينهم بول مانافورت الذي كان رئي�ضا حلملة ترامب 
وهو متهم بعالقات قوية مع رو�ضيا وحرفاء �ضابقني 

يف املنطقة مبن فيهم قادة كبار يف اأوكرانيا.
جتارية  معامالت  عن  تقارير  موؤخرا  ظهرت  وقد 
خالل  دولر  مليون   60 جمموعها  بلغ  مزعومة 
واأوليغ  مانافورت  بني  املا�ضية   الع�ضر  ال�ضنوات 
�ضالت  له  الذي  الرو�ضي  امللياردير  ديريبا�ضكا، 
حيث  بوتني.  فالدميري  الرو�ضي  بالرئي�س  وثيقة 
الفرتة  يف  ديري�ضبا�ضكا  ل�ضالح  مانافورت  عمل 
حذر  مولر  اأن  اأنباء  وذكرت   .2009-2005 من 
مانافورت الذي قيل اأنه زود ديريبا�ضكا اقرتاحات 
باحتمال   ،2016 عام  ترامب  حملة  بتفا�ضيل 

توجيه التهام له.
اأما ال�ضخ�ضية الأخرى التي يحتمل توجيه التهام 
واملدير  فلني  مايكل  املتقاعد،  اجلرنال  فهو  لها 
كان  الذي  الع�ضكرية  ال�ضتخبارات  لوكالة  ال�ضابق 
مر�ضحا ملن�ضب م�ضت�ضار الأمن القومي لرتامب. وقد 
التاآمر  يف  ب�ضلوعه  ال�ضتباه  دائرة  يف  فلني  وقع 
الرئا�ضة.  انتخابات  يف  للفوز  ترامب  مل�ضاعدة 
اأوباما  باراك  ال�ضابق  للرئي�س  �ضبق  قد  اأنه  ويذكر 
اإقالة فلني من من�ضبه كمدير لوكالة ال�ضتخبارات 

الع�ضكرية.
من  قائمة  ترامب   حملة  اإىل  فلني  جلب  وقد 
منها  الكثري  ي�ضي  التي  فيها  امل�ضكوك  القرارات 
كاأول  خدم  حيث  الرو�س  بامل�ضوؤولني  بعالقاته 
الأبي�س  البيت  يف  القومي  الأمن  ل�ضوؤون  م�ضت�ضار 
ملدة 24 يوما قبل اأن يتم طرده بتهمة ت�ضليل نائب 

الرئي�س الأمريكي مايك بين�س.
جمل�س  يف  الدميقراطيون  الأع�ضاء  �ضغط  وقد 
النواب الأمريكي على نظرائهم اجلمهوريني لإر�ضال 
الوثائق  لتقدمي  الأبي�س  البيت  اإىل  جلب  مذكرة 
امل�ضالح  “ت�ضارب  تظهر  �ضوف  اأنها  يدعون  التي 
احلكومات  مع  معامالته  ب�ضبب  فلني  من  الفظيع″ 
الع�ضو  قال  حيث  ورو�ضيا،  تركيا  الأجنبية: 
مبجل�س  الرقابة  جلنة  يف  البارز  الدميقراطي 
النواب اإيليجا كامينغز يف ر�ضالة اإىل رئي�س اللجنة 
ع�ضرين  تواقيع  حملت  غودي  تري  اجلمهوري 
الورقة  هذه  باأن  نوؤمن  “نحن  دميقراطيا  ع�ضوا 
يجب متابعتها لالإجابة على اأخطر �ضوؤال: هل �ضعى 
اجلرنال فلني اإىل تغيري م�ضار الأمن القومي لبالدنا 
ليعود بالنفع على امل�ضالح اخلا�ضة نف�ضها التي كان 
امل�ضورة  تقدمي  خالل  من  �ضواء  �ضابقا،  لها  يروج 
للرئي�س ترامب، والتفاعل مع امل�ضوؤولني الأجانب اأو 

التاأثري على اأع�ضاء اآخرين يف اإدارة ترامب “.
التهام  توجيه  يحتمل  التي  الثالثة  وال�ضخ�ضية 
�ضوؤون  يف  كم�ضت�ضار  عمل  الذي  بيج  كارتر  فهو  لها 
الطاقة يف حملة ترامب حيث خ�ضع للتدقيق حول 
عندما  الرو�ضية  احلكومة  مع  امل�ضبوهة  عالقاته 
كان يعمل يف حملة ترامب لنتخابات الرئا�ضة عام 
2016.  وعلى الرغم من نفيه لأي ارتباطات �ضيئة 
اأبلغ جلنة ال�ضتخبارات  اأنه  اإل  مع م�ضوؤولني رو�س 
الحتماء  يعتزم  اأنه  الأمريكي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف 
ت�ضليم  بعدم  الد�ضتور  يف  اخلام�س  بالتعديل 
اللجنة  طلبتها  التي  الوثائق  من  كبرية  جمموعة 
التي قال اإنها “خارج ميثاق التحقيق”. وبالرغم من 
اأنه �ضيمثل هذا الأ�ضبوع اأمام جلنة ال�ضتخبارات يف 
جمل�س النواب اإل اأنه مل يعط اي ا�ضارة اىل ما اذا 

كان �ضيتعاون يف هذا التحقيق.

اأما ال�ضيد الأكرب املتوقع على لئحة التهام فهما 
ترامب الإبن وزوج ابنته وم�ضت�ضاره جاريد كو�ضرن 
وكان كالهما حا�ضرا خالل اجتماع عقد يف “ترامب 
تاور” يف نيويورك يوم 9 يونيو 2016 مع املحامية 
اأحد  و�ضفها  التي  في�ضلنيت�ضكايا  ناتاليا  الرو�ضية 
باأنها  اإلكرتونية  ر�ضالة  يف  الإبن  ترامب  م�ضاعدي 
التي  املعلومات  الرو�ضية”  واأن  “حمامية احلكومة 
رو�ضيا  مع  وتعاملها  هيالري  “�ضتجرم  �ضتقدمها 

و�ضتكون مفيدة جدا لوالدك.”
وقد ذكرت الأنباء اأن في�ضلنيت�ضكايا ك�ضفت لطاقم 
ترامب ما يدين املر�ضحة الدميقراطية لنتخابات 

الرئا�ضة هيالري كلينتون.
وعقب نحو ثالث �ضاعات من ال�ضهادات التي اأدىل بها 
ال�ضيوخ  مبجل�س  ال�ضتخبارات  جلنة  موظفي  امام 
يوم 24 يوليو املا�ضي، نفى كو�ضرن يف ت�ضريحات له 
خارج البيت الأبي�س التواطوؤ مع امل�ضوؤولني الرو�س 
ت�ضرفاته  كل  ان  قائال   ،2016 عام  حملة  خالل 
قائال  نف�ضه  عن  كو�ضرن  ودافع  و�ضليمة.  قانونية 
�ضخ�س  اأي  اأعرف  رو�ضيا، ول  مع  متواطنا  اأكن  “مل 
يل  يكن  “مل  م�ضيفا  بذلك”  قام  احلملة  يف  اآخر 
والفرتة  احلملة  خالل  �ضليمة”  غري  ات�ضالت 
النتقالية، وا�ضاف “مل اكن اعتمد يف اأعمايل على 
“ترامب  اجتماع  غادر  اإنه  وقال  رو�ضي.”  متويل 
باأن  ا�ضتنتاجه  عقب  الرو�ضية  املحامية  مع  تاور” 

لي�س لديها ذو قيمة بالن�ضبة حلملة ترامب.
لق�ضم  ال�ضابق  الرئي�س  هول،  �ضتيفن  توىل  وقد 
املركزية  ال�ضتخبارات  وكالة  يف  رو�ضيا  عمليات 
يف  املا�ضي  اجلمعة  يوم  اإيه(  اآي  )�ضي  الأمريكية 
يكون  اأن  ميكن  ما  تلخي�س  تويرت  على  تغريدات 
ورطة ترامب البن القانونية فيما يتعلق  باجتماع 
الجتماع  يف  البن  دونالد  “�ضارك   :2016 يونيو 

للح�ضول على معلومات يريد الرو�س تقدميها.”
غري اأن ر�ضائل اإلكرتونية متبادلة  يف ال�ضيف املا�ضي 
مع رجال اأعمال رو�س �ضركاء لدونالد ترامب ك�ضفت 
عر�س  تلقي  يف  حما�ضا  اأظهر  الإبن  ترامب  اأن 
التي  الكرملني  معلومات  لتمرير  الرو�ضية  املحامية 

ت�ضيئ اإىل هيالري كلينتون.
الإلكرتونية  ر�ضائله  اإحدى  يف  البن  ترامب  وكتب 
بريطاين  وهو  غولد�ضتون  روب  مع  تبادلها  التي 
املولد ويعمل يف برامج الرتفيه الذي كان التقى مع 
دونالد ترامب عندما كان ي�ضعى اإىل اإقامة عالقات 
اأنا اأحب  “اإذا كان هذا هو ما تقوله  عمل يف رو�ضيا 
وكان  ال�ضيف”.  من  لحق  وقت  يف  خ�ضو�ضا  ذلك 
الثنان بدا تبادل الر�ضائل الإلكرتونية يف 3 يونيو 
ترامب  قبول  قبل  ون�ضف  �ضهر  بنحو  اأي   2016

تر�ضيح احلزب اجلمهوري له.
ويرى حمللون اأنه يف حال �ضدور لئحة التهامات 
الرئي�س  ت�ضتهدف  قد  فاإنها  و�ضهره  ابنه  وخا�ضة 
اإىل  دفعه  كان  الذي  الأمر  وهو  نف�ضه  الأمريكي 
الفدرايل  التحقيقات  ملكتب  ال�ضابق  املدير  طرد 
بوقف  ترامب  طلب  رف�س  عندما  كومي  جيم�س 
ترامب  كرر  وقد  فلني.  تورط  ق�ضية  يف  التحقيق 
بالتدخل  املتعلقة  املزاعم  يف  تورط  لأي  نفيه 
وقال  الرئا�ضية  النتخابات  يف  مل�ضلحته  الرو�ضي 
لتربير  الدميقراطيون  يرددها  ذريعة  حم�س  اإنها 
  16 يوم  وقال  الرئا�ضية  النتخابات  خ�ضارتهم 
اأكتوبر اجلاري يف موؤمتر �ضحفي يف حديقة الزهور 
اأي تواطوؤ على  ” مل يكن هناك  الأبي�س  البيت  يف 
الطالق. … يجب اأن يتوقف )الدميقراطيون( يف 
نهاية الأمر لأنني اأعتقد اأن اجلمهور الأمريكي قد 

�ضئم ذلك “.
اأن �ضدور لئحة التهامات  ولكن حمللني يعتقدون 
مبا قد ت�ضري اإىل ا�ضتهداف ترامب يعيد اإىل الأذهان 
)التج�ض�س   1973 عام  يف  ووترغيت  ف�ضيحة 
النتخابات  يف  الدميقراطي  احلزب  حملة  على 
الرئا�ضية( التي اأطاحت بالرئي�س الأ�ضبق ريت�ضارد 
عندما  ترامب  منتقدو  به  ي�ضت�ضهد  ما  غالبا  الذي 
ي�ضريون اإىل ت�ضريحاته البالغية واأخطائه. وقد 
تالحقت اخلطوات يف اأعقاب ما عرف مبجزرة ليلة 
على  نيك�ضون  ا�ضرار  بعد   1973 عام  فى  ال�ضبت 
ووترغيت  ق�ضية  يف  اخلا�س  امل�ضتقل  املحقق  طرد 
وزير  ا�ضتقالة  اإىل  اأدى  الذي  كوك�س  اأر�ضيبالد 
ويليام  ونائبه   ريت�ضارد�ضون  اإليوت  اأنذاك  العدل 
ا�ضفرت  وقد   1973 اأكتوبر   20 يف  روكل�ضاو�س 
الف�ضيحة يف نهاية املطاف يف عام 1974 با�ضتقالة 
نيك�ضون بعد اأن اأو�ضت اللجنة الق�ضائية يف جمل�س 
بال�ضتقالة  اأ�ضرع  لكنه  نيك�ضون  بعزل  النواب 
من  اأع�ضائه  بكامل  النواب  جمل�س  يتمكن  اأن  قبل 

الت�ضويت على ذلك.
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خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

ت�ضلنا.
ونحن �ضنظل مع ال�ضعوب دائما وابدا 

مراة �ضادقة .
نحن مع الوطان ول�ضنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ضاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�ضال رايه اىل موقع اجلريدة .

اعتقال  جديدة  “ووترغيت”  عن  ي�سفر  هل  ال��رو���ض  مع  ترامب  حملة  تاآمر  يف  التحقيق 
الرئا�سية ترامب  حملة  م�ساعدي  من  اأخرين  لأربعة  ر�سميا  التهام  توجيه  واحتمال  مانافورت 

بالتنحي ق����راره  ع��ن  ب��ال��ع��دول  وي��ط��ال��ب��ون��ه  ي��ت��ظ��اه��رون  ب����ارزاين  م��وؤي��دي  م��ن  اآلف 

واملوزع  للمنتج  #بوم_بوم  اأغنية  �ضتطاعت 
#ريدوان، التي �ضارك يف اأدائها املغني  املغربي 
ال�ضهري دادي يانكي والذي �ضاهم بنجاح اأغنية 
الأرقام  حتطيم  ال�ضهرية،  “دي�ضبا�ضيتو” 
متابعة  ن�ضبة  وحتقيق  الأيام  هذه  القيا�ضية 
مليون   25 حوايل  ح�ضدت  حيث  خيالية، 
يومني  بعد  “يوتيوب”  موقع  على  م�ضاهدة 

فقط من طرحها.
مغني  من  كل  فيها  �ضارك  التي  الأغنية  هذه 
الراب املغربي #فرا�س_مونتانا ومغني الراب 
#دادي_يانكي برفقة الفنانني  البورتوريكي 
الفرقة  )ع�ضو  جاين  ودينا  فان�ضي  لوي�س 
يف  ت�ضكلت  التي  هارموين”،  “فيفث  الأمريكية 
اإك�س فاكتور”(،  “ذا  الثاين من برنامج  املو�ضم 
مت ت�ضويرها يف عدة مدن مغربية فيما ي�ضبه 
احلملة الرتويجية ل�ضياحة #املغرب وثقافتها، 
حيث جاب الفنانون ال�ضحراء ومواقع الق�ضور 
عرب مدن مراك�س و�ضف�ضاون وتطوان والرباط 

وحر�ضوا على ارتداء الزي املغربي.
ويتوقع املراقبون اأن جتتاح هذه الأغنية التي 
قيا�ضية  ب�ضرعة  م�ضاهداتها  عّداد  يتحّرك 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  “يوتيوب”  على 
حققته  الذي  امل�ضاهدات  عدد  من  وتقرتب 

اأغنية #دي�ضبا�ضيتو التي و�ضل عدد م�ضاهديها 
اجلنوبية  الكورية  الأغنية  اأو  املليارات  اإىل 

احتالل  يف  تنجح  واأن  �ضتايل”،  “غانغنام 
املراتب الأوىل لأف�ضل اأغاين هذا العام.

مغربية “بنكهة  ج��دي��دة  ب��اأغ��ن��ي��ة  ي��ع��ود  “دي�سبا�سيتو”  “مغني 

فازت الفنانة منة �ضلبي بـجائزة اأف�ضل ممثلة 
نوارة، وذلك يف حفل ختام  عن دورها يف فيلم 
لل�ضينما  القومي  املهرجان  من  الـ21  الدورة 
التي  اجلوائز  عدد  بذلك  لي�ضل  امل�ضرية، 
 8 اإىل  فقط  الفيلم  هذا  عن  عليها  ح�ضلت 

جوائز على مدار عام واحد فقط.
يف  اجلائزة  بنف�س  موؤخرًا  وفازت  �ضبق  فقد 
العربية،  ال�ضينما  جوائز  من  الثانية  الدورة 
الدويل  ال�ضينمائي  دبي  مهرجان  من  وقبلها 
ومهرجان  العربية،  لل�ضينما  ماملو  ومهرجان 
جمعية  ومهرجان  لل�ضينما،  الكاثوليكي  املركز 
تطوان  ومهرجان  امل�ضرية،  لل�ضينما  الفيلم 
املتو�ضط،  الأبي�س  البحر  ل�ضينما  الدويل 
ومهرجان وهران ال�ضينمائي الدويل، كما فازت 
مهرجان  من  ممثلة  كـاأف�ضل  النقاد  بجائزة 
املخرجة  م�ضل�ضل  يف  دورها  عن  الف�ضائيات 
رم�ضان  مو�ضم  واملعرو�س  اأبوذكري،  كاملة 

املا�ضي.
الكادر  تقتحم  “نوارة”،  فيلم  م�ضاهد  اأول  يف 
تخرتق  خاويني،  وعاءين  حتمل  ب�ضيطة  فتاة 
اأحد  باجتاه  الع�ضوائيات،  واأزقة  �ضوارع  بهما 
الن�ضاء  العمومية، حيث ت�ضطف  املياه  �ضنابري 
هذه  من  كجزء  النظيفة،  املياه  اأوعية  لتمالأ 
البيئة التي من الوا�ضح اأنها در�ضتها جيدًا وهي 
القادمة من حي املنيل الراقي يف الواقع، والذي 
النماذج،  هذه  على  للتعرف  الفر�ضة  يتيح  ل 
ال�ضخ�ضية بكل  اأتقنت حماكاة  �ضلبي  لكن منة 

متناق�ضاتها.
و�ضيلة  من  اليومي،  طريقها  يف  نوارة  تنتقل 
خلف  تارة  لأخرى،  عامة  موا�ضالت 
الب�ضر  فيه  “با�س” يرتا�س  “ميكروبا�س” اأو 
للعي�س، قبل  باأعجوبة يف رحلة حتايل يومية 
اأن تعود يف اآخر النهار منهكة يف “توك توك” 
امللتوية  ال�ضيقة  احلواري  اخرتاق  ميكنه 
فيه  تعي�س  والذى  الب�ضيط،  منزلها  اإىل  لت�ضل 
تقرتب  التي  البائ�ضة  “توحة”  جدتها  مع 
وكفن  ماء  ور�ضفة  بلقمة  وحتلم  النزواء،  من 

ي�ضرتها.
�ضخ�ضية  الفيلم  �ضيناريو  ير�ضمها  كما  نوارة 
ائتمنتها علي  التي  لالأ�ضرة  خمل�ضة بال حدود 
اأنهم  مفرطة  ب�ضذاجة  ترى  وهي  بل  بيتها، 
معهم،  يحدث  ما  ي�ضتحقون  ل  طيبون  اأنا�س 
مكافاأة  مبلغا  خمدومتها  متنحها  اأن  وبعد 
ال�ضرطة  تاأتي  جنيه،  األف   20 قدره  لزواجها 

املايل،  املبلغ  ب�ضرقة  نوارة  وتتهم  الفيال  جلرد 
لت�ضجن الفتاة الوفية النبيلة املطحونة، وهنا 
والنفعالت  امل�ضاهد  اأروع  من  واحدة  نلمح 
ملمثلة حني تك�ضف عن قمة الإحباط والنهيار 

اأمام كل هذا الظلم رغم اإخال�ضها.
يف بدايتها، حني منحها ر�ضوان الكا�ضف بطولة 
منة  كانت  ال�ضاحر(،   ( فيلمه  يف  اأعمالها  اأول 
�ضلبي تهم�س يل يف جنوب تون�س، حيث قدمت 
واأنها  وفن،  �ضينما  جمنونة  باأنها  هناك  الفيلم 
اأن  حتب  كما  وكانت  املخرج  توجيهات  ع�ضقت 
املخرج  اأعجب  ما  وكان  طيعة،  عجينة  تكون 
نطقها  وعفوية  بتلقائيتها  اأنها  يبدو  ما  على 
املراد  املعنى  تو�ضيل  على  قادرة  للكلمات 
بال�ضدفة  حتمل  كانت  التي  ال�ضخ�ضية  من 
الأكرث  “نوارة”  وبني  بينها  و�ضتان  نور،  ا�ضم 
وعلمتها  الأيام  ع�ضرتها  والتي  وحكمة  ن�ضجًا 

التجربة.
العديد  �ضلبي  منة  قدمت  ونوارة  نور  وبني 
والأك�ضن  والدرامية  الكوميدية  الأدوار  من 

ال�ضيما،  )بحب  اأفالم  يف  كما  والرومان�ضية 
واملاء واخل�ضرة  فو�ضى،  الأوقات، وهي  واأحلى 
والأ�ضليني(،  املوقعة،  وبعد  احل�ضن،  والوجه 
ال�ضباح  )حديث  م�ضل�ضالت  التليفزيون  ويف 
وواحة  �ضديقة  ونريان  اليهود  حارة  وامل�ضاء، 
الغروب، وحرب اجلوا�ضي�س وغريها(، وح�ضدت 
مهرجانات  من  اجلوائز  من  العديد  املقابل  يف 
2016 عن نوارة،  دبي وتطوان وماملو ووهران 
يف  دورها  عن  ممثلة  اأف�ضل  جائزة  وقبلها 
املركز  مهرجان  من  البلد(  و�ضط  )بنات  فيلم 
وجائزة   ،2006 امل�ضرية  لل�ضينما  الكاثوليكي 
الع�ضق  )عن  فيلم  يف  دورها  عن  ممثلة  اأف�ضل 
والهوى( من املهرجان القومي لل�ضينما امل�ضرية 
اأف�ضل ممثلة  2006، كما منحها اجلمهور لقب 
واإذاعات  �ضحف  اأجرتها  ا�ضتفتاءات  عدة  يف 

م�ضرية وعربية.

غمو�ض ط��اق��ه��ا..  ���س��دم��ة   ب��ع��د 
���س��ربي ي���ا����س���م���ن  زوج  ي���ل���ف 

القاهرة- 
�ضربي  يا�ضمني  حمبو  تلقاها  التي  ال�ضدمة  على  مرت  قليلة  اأيام 
الأربعاء  زوجها  من  ال�ضابة  الفنانة  طالق  عن  املفاجئ  باخلرب 

املا�ضي، بعد اأ�ضابيع قليلة من اإعالنها اأنها �ضيدة متزوجة و�ضعيدة.
رحلة  بداأت  حتى  الطالق،  �ضدمة  من  جمهورها  ا�ضتفاق  اإن  وما 
البحث عن هوية الزوج الغام�س، الذي مل يظهر اإىل جوار زوجته 
يف اأية منا�ضبة من قبل، ومل تن�ضر يا�ضمني �ضورة واحدة جتمعه بها 

عرب ح�ضاباتها على مواقع التوا�ضل الجتماعي.
اأثناء  فقد اخت�ضرت كل املعلومات املتاحة عنه مبا ذكرته يا�ضمني 
حلولها �ضيفة على اأحد الربامج التلفزيونية، حينما اأعلنت اأن ا�ضمه 
“حممد” وتناديه بـ “دودي” مثلما كان يطلق على “دودي الفايد”، 
كما اأنه رجل ريا�ضي طويل القامة، ويعترب الرك�س ريا�ضته املف�ضلة، 
اإل اأن وزنه زاد ب�ضدة حينما تزوجته ب�ضبب طعامها، وهو ما دفعه 

خل�ضارة 20 كيلوغرامًا من وزنه اإثر اتباع حمية غذائية قا�ضية.
جمهورها  لكن  �ضربي،  يا�ضمني  عنه  اأف�ضحت  ما  كل  باخت�ضار  هذا 
اإىل ذلك  التعرف  املعلومات، والأهم هو  املزيد من  مازال يبحث عن 

الزوج الغام�س وهويته.
على  الرد  جمرد  حتى  اأو  الأمر،  على  التعليق  �ضربي  جتاهل  واأمام 
مئات الت�ضالت التي تردها، ت�ضاربت املعلومات التي ن�ضرتها و�ضائل 

الإعالم امل�ضرية حول ذلك الزوج.
حيث اأ�ضار بع�ضها اإىل اأن “دودي” لي�س م�ضريًا ويرف�س الإقامة يف 
م�ضر لن�ضغاله بعمله. يف حني اأ�ضارت تقارير اأخرى اإىل اأنه طبيب 

ومتزوج.
باأي  ت�ضي  اأن  دون  �ضامتة،  يا�ضمني  وقفت  تلك  ال�ضائعات  كم  واأمام 
�ضيء اآخر عن طليقها، ودون اأن تقع �ضورة واحدة له بني اأيدي بع�س 

الفنانة. حمبي  “املرتب�ضني” اأو 

واح��د ع��ام  يف  ج��وائ��ز   8 حت�سد  امل�سرية  ال�سينما  “نوارة”  �سلبي..  منة 
بارزاين  م�ضعود  موؤيدي  من  اآللف  اأ(: خرج  اإربيل- )د ب 
اإقليم كرد�ضتان م�ضاء الأحد يف مدن اربيل ودهوك  رئي�س 
و�ضوران وزاخو ومناطق اأخرى يف اإقليم كرد�ضتان احتجاجا 

على تنحيه، وطالبوه بالعدول عن قراره.
ورفع املتظاهرون �ضعارات بالكردية والعربية والإجنليزية 
جاء فيها )وجودك هو وجود لكرد�ضتان( و)وجود الرئي�س 
بارزاين وجود الهوية الكردية( كما رفعوا اأعالم كرد�ضتان 

و�ضور بارزاين.
رئا�ضة  بارزاين  مبغادرة  يقبلوا  لن  باأنهم  املتظاهرون  واأكد 

القليم و�ضيبقى يف نظرهم رئي�ضا لكرد�ضتان.
من  جامعي  طالب  وهو  عاما(   33( هفال  حممد  وقال 
خرجوا  “اإنهم  الأملانية:  الأنباء  لوكالة  دهوك  حمافظة 
اليوم اإىل �ضوارع دهوك دعما لرئي�س الإقليم وتعبريا عن 

حزنهم لقراره بالتنحي عن رئا�ضة القليم”، موؤكدا اأنه “ل 
ميكن لأحد اأن ميال الفراغ الذي يرتكه بارزاين”.

فيما قالت كرزين عثمان )25 عاما( وهي نا�ضطة من مدينة 
“ما يقلقني ان كرد�ضتان تتجه نحو املجهول وان  ان  اربيل 
الظروف  لنا يف هذه  الوحيدة  ال�ضمانة  بارزاين هي  قيادة 
وللت�ضحيات  لنا  ظهره  ادار  والعامل  بها  منر  التي  ال�ضعبة 

التي قدمتها البي�ضمركة من اأجل عامل حر بال اإرهاب”.
وكان بارزاين قد وجه ر�ضالة اإىل برملان كرد�ضتان الأحد، 
التعديل  اأو  من�ضبه،  يف  ال�ضتمرار  “رف�ضه  اإىل  فيها  واأ�ضار 
على قانون رئا�ضة الإقليم، اأو متديد فرتة رئا�ضة الإقليم”.
واأ�ضاف بارزاين: “يجب عقد اجتماع يف اأ�ضرع وقت ممكن، 
يف  قانوين،  فراغ  هناك  يحدث  األ  اأجل  من  امل�ضاألة،  وحل 

مهام و�ضلطات رئي�س الإقليم”.



الرباط :
املكلفة يف اجلزائر  بتتبع  ال�ضلطات  حظرت 
العر�س  من  الكتب  من  العديد  املن�ضورات، 
للكتاب  الدويل  للمعر�س   22 الدورة  خالل 

املقام حاليا يف العا�ضمة اجلزائر.
كتب  بني  املحظورة  العناوين  وتنوعت 
التطرف  على  وحتر�س  الرهاب  “متجد” 
اأو  والطائفية  الكراهية  على  ت�ضجع  وكتب 
كتب اعتربتها اجلهات املعنية م�ضيئة لالأ�ضرة 
التي  الكتب  اىل  ا�ضافة  للحياء  وخاد�ضة 
ب�ضكل  اجلزائرية  الثورة  لتاريخ  تتعر�س 
مت  ذلك،  جانب  اىل  “ا�ضاءة” لرموزها،  فيه 
اي�ضا منع الكتب التي تتناول الزعيم الليبي 
ال�ضوري  والرئي�س  القذايف  معمر  الراحل 

ب�ضار الأ�ضد.
املعر�س  يف  املحظورة  الكتب  جمموع  وبلغ 
األف   120 من  اأزيد  بني  من  كتابا   130
متثل  ن�ضر  دار   920 تقدمها  باملعر�س،  كتاب 
ح�ضب  العامل،  قارات  خمتلف  من  دولة   51

معطيات ر�ضمية.
هنالك  املحظورة،  ال120  الكتب  بني  ومن 
فيما  القذايف،  معمر  الراحل  عن  كتب  ثمان 
ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�س  عن  كتابان  حظر  مت 

الأ�ضد.
الدويل  اجلزائر  “معر�س  رئي�س  وقال 
للكتاب” حميدو م�ضعودي، يف موؤمتر �ضحفي 
 2003 يف  ال�ضادر  املعر�س  “قانون  اأن 
للفنت  ترّوج  التي  والكتب  بحذافريه  ق  ُطِبّ
دخول  من  ممنوعة  والإرهاب  والطائفية 

املعر�س”.
املمنوعة  القذايف  عن  تتحدث  التي  الكتب 
هجومي  طابع  عن  تعرب  عناوين  حملت  فقد 
معمر  والدكتاتور  “ليبيا  وهي  الراحل  على 
ليبيا  و”جمنون  حماية،  ليا�ضر  القذايف” 
ال�ضيا�ضي”  الف�ضل  اإىل  اجلن�ضي  العجز  من 

القذايف  �ضندوق  و”ال�ضنو�ضي  الباز،  ملحمد 
الذي  الرجل  جهنم  من  و”رجل  الأ�ضود”.. 
القذايف”  معمر  روايته  يف  نهايته  و�ضف 
ملجدي كامل، و”جماهريية الدم والنار معمر 
اآل  و”مزرعة  ال�ضالم،  عبد  خلليل  القذايف” 
العظمى”..  الف�ضاد  جماهريية  يف  القذايف 
و”�ضقوط  القذايف”..  اآل  حياة  يف  و”ن�ضاء 
جمموعة  وهي  اأمة”،  “قيام   .. الطاغية” 
عناوين �ضادرة عن احتاد النا�ضرين الليبيني.
فيما قررت اللجنة الوزارية  املكلفة مبراقبة 
وب�ضار  �ضوريا  حول  كتابني  حظر  املن�ضورات، 
والخر  ب�ضارة  لعزمي  اأحدهما  ال�ضد، 

لأحمد زكي.
 6 اللجنة  حظرت  الطار،  نف�س  ويف 
والرتويج  “الإرهاب”  مو�ضوع  حول  كتب 
على  الخرى  الكتب  من  وعدد  للطائفية، 

عالقة ب"اجلن�س" وال�ضعوذة و”الت�ضوف”.
تراجعا  املعر�س  ميزانية  و�ضهدت  هذا، 
دولر  مليون  من1.2  اأي  دولر،  األف  ب400 
هذه  دولر  األف   800 اىل  املا�ضية  بالدورة 
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ق�ضت   – ب(  ف  )اأ   – القاهرة 
بحظر  م�ضر  يف  اإدارية  حمكمة 
يقدمه  تلفزيوين  برنامج  بث 
�ضواء  اإ�ضالمي  وباحث  مذيع 
على  اأو  التلفزيون  �ضا�ضات  على 
الإنرتنت، على خلفية �ضكوى من 
اتهمته ب”التطاول على  الزهر 

ال�ضريعة الإ�ضالمية”.
الطيب  اأحمد  الأزهر  �ضيخ  وكان 
 2015 يف  ق�ضائية  دعوى  رفع 
“مع  برنامج  بث  بوقف  تطالب 
املذيع  يقدمه  كان  اإ�ضالم” الذي 
ال�ضوؤون  يف  امل�ضري  والباحث 
على  البحريي  اإ�ضالم  الإ�ضالمية 
والنا�س"  “القاهرة  ف�ضائية 
بثه  وقف  اإىل  اأّدى  ما  اخلا�ضة، 

يف ني�ضان/ابريل 2015.
حكم  �ضدر   ،2015 ونهاية 
البحريي  بحق  �ضنة  بال�ضجن 
لإدانته بـ”ازدراء ال�ضالم” قبل 
يف  عنه  رئا�ضي  عفو  ي�ضدر  اأن 

ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2016.
لإذاعة  عمدت  املحطة  لكن 
يف  الربنامج  من  قدمية  حلقات 

وقت �ضابق من هذا العام.
الق�ضاء الداري  وق�ضت حمكمة 
حلقات  بث  بـ”حظر  الأحد 
ال�ضلطات  واإلزام  الربنامج، 

بحظر بث حلقات البحريي على 
علنية  جل�ضة  يف  الف�ضائيات”، 
اإلكرتونّية  مواقع  وقائعها  بثت 

حف م�ضرية. ل�ضُ
يف  الطعن  للبحريي  وميكن 

احلكم.
وكان الأزهر اتهم البحريي باأنه 

على  والهجوم  التطاول  “اعتاد 
والرتاث  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 
حرية  ا�ضتغل  وباأنه  الإ�ضالمي” 
يف  د�ضتوريا  املكفولة  التعبري 
خالل  من  الأمة  تراث  “هدم 
اىل  امل�ضتند  غري  النقد  توجيه 
اإىل  يفتقد  والذي  �ضحيح  دليل 

اآداب احلوار واحرتام العلماء”.
عبد  امل�ضري  الرئي�س  ودعا 
الأزهر  مراًرا  ال�ضي�ضي  الفتاح 
الديني  الفكر  جتديد  اإىل 
والتف�ضريات  الفكار  ملواجهة 
تنظيمات  اليها  ت�ضتند  التي 
ملّح  اأنه  غري  ال�ضيا�ضي،  ال�ضالم 
ان  اإىل   2015 العام  بداية  يف 
ل  قد  للم�ضاألة  البحريي  تناول 

يكون ُمفيًدا.
وخالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية، 
بال�ضجن  عدة  اأحكام  �ضدرت 
اإ�ضالميني  وباحثني  كتاب  بحق 

دينوا بـ”ازدراء ال�ضالم”.

اأّكد وزير الدولة ل�ضوؤون الإعالم 
م�ضروع  اأن  املومني  حممد 
العا�ضمة اجلديدة �ضيكون عابًرا 

للُحكومات.
عدًدا  لقائه  خالل  املومني  وقال 
التوا�ضل  مواقع  ُن�ضطاء  من 
ال�ضبت  ظهر  الجتماعي 
“نتحّدث عن فكرة قيد التنفيذ، 
ولي�ضت ُحلًما حلمت به احلكومة 

وطرحته للعاّمة كما قيل”.
وبنّي الوزير اأنه منذ 6 – 7 �ضهور 
ونقا�ضات  اجتماعات  جتري 
حول الأمر، ُمو�ضًحا اأن املخطط 
خالل  ُينجز  اأن  يتوقع  ال�ضمويل 
عليه  وتعمل  �ضهرين،  اأو  �ضهر 
بخرباتها  معروفة  رائدة  �ضركة 

وقدراتها.
اجلديدة  العا�ضمة  وتابع: 
فهو  مراحل   5 على  �ضتنفذ 

تكون  ولن  الأمد،  طويل  م�ضروع 
بل  القدمية  للعا�ضمة  امتداًدا 
بينهما  م�ضافة  هنالك  �ضتكون 
ُملحقة  �ضاحية  لي�ضت  فهي 

بعّمان”.

متلك  ل  “احلكومة  الوزير  وزاد 
بل  امل�ضروع  لإجناز  املليارات 
اخلا�س  القطاع  مع  طرحناه 
نقيم  ونحن  معه،  وبال�ضراكة 
التاأجري  خالل  من  م�ضاريع  عّدة 

�ضتكون  والعا�ضمة  التمويلي، 
الطريقة  بهذِه  ومتوياًل  تنفيًذا 

مع القطاع اخلا�س”.
املدينة  اأن  اإىل  املومني  واأ�ضار 
مباين  فقط  تكون  لن  اجلديدة 
معقول  غري  اأمر  فهذا  حكومية 
وحدائق  اإ�ضكانات  هنالك  بل 
ا�ضرتاتيجي  م�ضروع  فهو  �ضتن�ضاأ 
الأول  الطراز  من  تنموي  ريادي 
على  مبا�ضر  اأثر  له  و�ضيكون 
م�ضروع  وهو  التنمية،  معدلت 
تنجزه  ولن  للحكومات  عابر 

حكومة واحدة.
وبنّي اأن العا�ضمة اجلديدة تاأتي 
املدن  مفهوم  تطبيق  �ضياق  يف 
بناوؤها  ي�ضاهم  التي  احلديثة 

باإنعا�س القت�ضاد.

الأنا�ضول
قائمة  الأمريكية  “هارفرد”  جامعة  ت�ضدرت 
وفق  العامل،  يف  جامعة  و500  األفني  اأف�ضل 
جامعة  يف  املعلوماتية  معهد  اأعدها  درا�ضة 

ال�ضرق الأو�ضط التقنية الرتكية.
التابع  “اأوراب”  بحوث  خمترب  رئي�س  وقال 
اأقبولوط”،  “اأورال  الربوف�ضور  للمعهد، 
لإختيار  فرز  بعملية  قاموا  اإنهم  لالأنا�ضول، 
 ،2018 –  2017 ل�ضنة  العامل  اأف�ضل جامعات 

وفقًا لعدد املقالت العلمية،
الوثائق  واأجمايل  اإليها،  العطف  ودرجات 
يف  فعالياتها  وح�ضة  ن�ضراتها،  وتاأثري  العلمية، 

جمالت التعاون العلمي – التقني الدويل.
واأ�ضار اإىل اأن جامعة تورنتو الكندية جاءت يف 
املرتبة  يف  اأوك�ضفورد  وجامعة  الثانية،  املرتبة 
الثالثة، من بني اأف�ضل األفني و500 جامعة حول 

العامل.
واأ�ضاف اأقبولوط اأن اأن 86 جامعة تركية دخلت 
العامل،  يف  جامعة  و500  األفني  اأف�ضل  قائمة 
وبذلك اأ�ضبحت تركيا يف املرتبة ال�ضابعة عامليًا 

من ناحية عدد جامعاتها الداخلة يف القائمة.
الأوىل  املرتبة  يف  تاأتي  ال�ضني  اأن  اإىل  واأ�ضار 
اأف�ضل  قائمة  دخلت  التي  اجلامعات  باأكرث 

الفني و500 جامعة يف العامل، حيث بلغت عدد 
اجلامعات ال�ضينية يف القائمة 376 جامعة.

وجاءت الوليات املتحدة يف املرتبة الثانية يف 

يف عدد جامعاتها يف القائمة، حيث بلغت 368 
جامعة اأمريكية، وتلتها اليابان بـ152 جامعة، 
ومن ثم الهند بـ125 جامعة، وفرن�ضا يف املرتبة 

اخلام�ضة بـ93 جامعة،
يف  تركيا  وجاءت  جامعة،  بـ87  وبريطانيا 

املرتبة ال�ضابعة بـ86 جامعة.
بذلك  تخطت  تركيا  اأن  اأقبولوط،  واأو�ضح 
واأملانيا،  اجلنوبية،  وكوريا  الربازيل،  من  كل 
واإيطاليا، واإ�ضبانيا، والتايوان، وبولندا، وكندا، 

واأ�ضرتاليا.
ومن  الرتكية  اجلامعات  اأن  اأقبولوط  وبنّي 
األفني و500 جامعة،  اأف�ضل  خالل ترتيبها بني 

اكت�ضبت مكانة ر�ضينة يف العامل.
اجلامعات  اأوىل  جاءت  فقد  للقائمة  ووفًقا 
“ال�ضرق  جامعة  التايل،  الت�ضل�ضل  يف  الرتكية 
وجامعة   ،532 املرتبة  يف  التقنية”  الأو�ضط 
تبة”  “حجت  و   ،540 املرتبة  “اإ�ضطنبول” يف 

يف املرتبة 543، و”اإ�ضطنبول التقنية”
 ،652 املرتبة  يف  و”اأنقرة”   ،559 املرتبة  يف 
و”اإيجة” يف املرتبة 653، و”غازي” يف املرتبة 
يف   ” امل�ضيق   – اإيجي  “بوغاز  وجامعة   ،669
املرتبة  يف  “بلكنت”  وجامعة   ،699 املرتبة 

.878 املرتبة  يف  »اإرجي�س«  وجامعة   ،840
قائمة  عن  �ضيعلنون  اأنهم  اإىل  اأقبولوط  واأ�ضار 
وقت  يف  العامل  يف  جامعة  و500  األفني  اأف�ضل 

لحق

الإ�سام” على  “تطاول  تلفزيوين  برنامج  َبْث  حَتظر  ِم�سرّية  حمكمة 

وق��ائ��م��ة ال22  دورت������ه  يف  اجل���زائ���ر  يف  ال��ك��ت��اب   م��ع��ر���ض 
ال��ك��ت��ب امل��ح��ظ��ورة ت�����س��م��ل ب�����س��ار الأ����س���د وم��ع��م��ر ال��ق��ذايف

ل��ل��ح��ك��وم��ات ع����اب����رة  اجل������دي������دة:  الأردن   ع���ا����س���م���ة 
وب���ع���ي���دة ع����ن ع����ّم����ان وب������اأم������وال ال����ِق����ط����اع اخل���ا����ض

ال���ع���امل” يف  ج���ام���ع���ة   2500 اأف�������س���ل  ق���ائ���م���ة  ت���ت�������س���در  الأم����ري����ك����ي����ة  هارفرد” 

���س��ه��ر ت���رام���ب ي���ع���ود م���ن زي������ارة غ���ر ُم��ع��ل��ن��ة ل��ل�����س��ع��ودّي��ة

ج��ن�����س��ي حت���ر����ض  م����زاع����م  يف  ب���ري���ط���اين  وزي������ر  م����ع  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م���ي���ل:  ذا 
لندن – اأمرت رئي�ضة الوزراء الربيطانية 
اأن  عن  تقرير  يف  بالتحقيق  ماي  ترييزا 
اأحد الوزراء بحكومتها طلب من �ضكرترية 
�ضراء لعبتني جن�ضيتني له يف اإطار حماولة 
تو�ضف  ما  مع  التعامل  الوزراء  رئي�ضة 

بثقافة التحر�س اجلن�ضي يف ال�ضيا�ضة.
وذكرت �ضحيفة ذا ميل  اأن مارك جارنييه 
من  طلب  الدولية  للتجارة  الدولة  وزير 
�ضراء  اإدموند�ضون  كارولين  ال�ضكرترية 

لعبتني جن�ضيتني له وحتر�س بها لفظيا.
التعليق  اإن  لل�ضحيفة  جارنييه  وقال 
عن  م�ضل  حديث  من  جزءا  كان  اللفظي 
برنامج تلفزيوين واإن طلبه �ضراء لعبتني 

جن�ضيتني جاء على �ضبيل املزاح.
جارنيبه  رواية  جادلت  اإدموند�ضون  لكن 
باأن  تاأكيده  خا�ضة  لل�ضحيفة  حديثها  يف 

عبارته كانت على �ضبيل املزاح.
بجارنييه  الت�ضال  الفور  على  يت�ضن  ومل 
مكتبه  طريق  عن  لرويرتز  للتعليق 

بالربملان اأو دائرته النتخابية.
متحدثة  قالت  اأن  بعد  التقرير  وجاء 
�ضلوك  اأي  اإن  اجلمعة  يوم  ماي  با�ضم 
جن�ضي غري مرغوب فيه “غري مقبول على 
غري  ب�ضكل  يت�ضرف  وزير  واأي  الإطالق” 

لئق �ضيواجه “اإجراءات خطرية”.
�ضحيفة  يف  تقرير  على  تعلق  وكانت 
التحر�س  ثقافة  ي�ضف  اأخرى  بريطانية 
يف  معهم  والعاملني  امل�ضرعني  بني  اجلن�ضي 

الربملان.
اأم�س  هانت  جريميي  ال�ضحة  وزير  وقال 
امل�ضوؤولني  من  طلبت  ماي  اإن  الأحد 
التحقيق فيما اإذا كان جارنييه قد انتهك 

قواعد ال�ضلوك اخلا�ضة بالوزراء.
الإذاعة  هيئة  لتلفزيون  هانت  وقال 
“هذه  )بي.بي.�ضي(  الربيطانية 
غري  بالتاأكيد  فهي  �ضحت،  اإن  الروايات، 

مقبولة باملرة”.

�ضيجري  الوزراء  جمل�س  “مكتب  واأ�ضاف 
انتهاك  حدث  قد  كان  اإذا  فيما  حتقيقا 
احلالة  هذه  يف  الوزاري  ال�ضلوك  لقواعد 
احلقائق  تعلمون  كما  لكن  بالتحديد 

خمتلف عليها”.
وقال هانت اإن ماي كتبت كذلك اإىل جون 
بالربملان  العموم  جمل�س  رئي�س  بريكاو 
الثقافة  تغيري  ب�ضاأن  ن�ضيحته  لتطلب 

ال�ضائدة باملجل�س.

م�ضت�ضار  اأجرى  وكالت:  ـ  وا�ضنطن   
الرئي�س الأمريكي و�ضهره جاريد كو�ضنري، 
ح�ضبما  ال�ضعودية،  اإىل  معلنة  غري  زيارة 
“Politico” الأمريكية  اأفادت �ضحيفة 

نقال عن م�ضدر يف البيت الأبي�س.
 ” قوله:  امل�ضدر  عن  ال�ضحيفة  ونقلت 
الرئي�س  م�ضت�ضار  من  كل  لتوهم  عاد 
الأمني،  م�ضت�ضاره  ونائب  الأمريكي، 
من  قادمني  اخلا�س،  الأمريكي  واملبعوث 

ال�ضعودية”.
عن  يدور  احلديث  فاإن  لل�ضحيفة  ووفقا 
جاريد كو�ضنري وديني باول، نائب م�ضت�ضار 

الأمنية  لل�ضوؤون  الأمريكي  الرئي�س 
واملبعوث الأمريكي اخلا�س لعملية ال�ضالم 

يف ال�ضرق الأو�ضط، جي�ضون غرينبالت.
ات�ضال  على  كو�ضنري  فاإن  امل�ضدر،  وح�ضب 

وفل�ضطني  اإ�ضرائيل  يف  امل�ضوؤولني  مع  دائم 
العربية  والإمارات  والأردن  وم�ضر 

املتحدة.
الأمريكي  الطرفني  اأن  اإىل  واأ�ضار 
اخل�ضو�س،  وجه  على  ناق�ضا  وال�ضعودي 
الإ�ضرائيليني  بني  الو�ضع  ت�ضوية 
ال�ضحيفة  ت�ضم  ومل  والفل�ضطينيني، 
امل�ضوؤولني الذين التقى بهم كو�ضنري خالل 

زيارته لل�ضعودية.
الثالثة  الزيارة  هي  هذه  اأن  اإىل  ي�ضار 
العام  خالل  ال�ضعودية  اإىل  ترامب  ل�ضهر 

اجلاري.

للن�ساء بُدخول ثاثة �سَت�سمح   ال�سعودية 
8102 من  ِب��دًءا  القدم  لكرة  ماعب 

ال�ضعودية رفع احلظر  ال�ضلطات  الريا�س- )اأ ف ب(: قررت 
عن دخول الن�ضاء اإىل مالعب ريا�ضية وال�ضماح لهن بح�ضور 
فاعليات يف ثالثة مالعب بدءا من مطلع العام 2018، بح�ضب 

ما اأعلنت م�ضاء الأحد الهيئة العامة للريا�ضة.
لتكون  والدمام  وجدة  الريا�س  احلكومية  الهيئة  وحددت 
حل�ضور  مالعبها  الن�ضاء  تدخل  التي  ال�ضعودية  املدن  اأوىل 

مباريات وفاعليات ريا�ضية اخرى اإىل جانب الرجال.
ال�ضيخ  اآل  تركي  لرئي�ضها  �ضحايف  موؤمتر  يف  الهيئة  وقالت 
“متا�ضيا مع توجهات قيادتنا الر�ضيدة وما توليه من اهتمام 
بكافة فئات املجتمع فقد تقرر البدء يف تهيئة ثالثة مالعب 
لل�ضوابط  وفقا  العائالت  لدخول  جاهزة  لتكون   )…(

اخلا�ضة بذلك مطلع 2018 .
الريا�س،  يف  فهد”  امللك  “ا�ضتاد  هي  الثالثة  واملالعب 
و”مدينة امللك عبداهلل” يف جدة، و”ملعب الأمري حممد بن 

فهد” يف الدمام.
ومتنع ال�ضعودية الختالط بني الن�ضاء والرجال يف الماكن 
العامة. و�ضمح للن�ضاء بدخول ملعب لكرة القدم يف الريا�س 
يف ايلول/ �ضبتمرب املا�ضي للمرة الوىل حيث ح�ضرن احتفال 

ملنا�ضبة العيد الوطني.
املحافظة،  اململكة  يف  انفتاح  بوادر  خ�ضم  يف  اخلطوة  وتاأتي 
بعد ا�ضابيع من قرار ال�ضماح للمراأة بقيادة ال�ضيارة بدءا من 

حزيران/ يونيو املقبل.

انتهاء بعد  تاياند  اإىل  تعود   الأل��وان 
الراحل امللك  على  احل���داد  م��ن  ع��ام 

عادت  اأ(-  ب  )د  بانكوك 
لتحل  امللونة  املالب�س 
ال�ضوداء يف  املالب�س  مكان 
اليوم  من  بداية  تايالند 
الثنني ، وذلك بعد انتهاء 
على  احلداد  من  عام 
بوميبول  الراحل  امللك 

اأدولياديج.
مرا�ضم  اختتام  فيه  مت  الذي   ، الأحد  اأم�س  اأن  احلكومة  واأعلنت 
حرق جثمان بوميبول التي ا�ضتمرت خم�ضة اأيام، هو اليوم الأخري 

من احلداد.
وتوجه املوظفون اليوم الثنني اإىل مكاتبهم وهم يرتدون املالب�س 
،وهي  عاما/   /40 روجرياتكا�ضمكيج  نيثاكان  وقالت  امللونة. 
�ضاحبة من�ضاأة جتارية يف بانكوك، وهي ترتدي ثوبا ورديا فاحت 

اللون :”هذا ل يعني اأن حبي جلاللة امللك قد انتهى”.
اأننا بحاجة اإىل التحرك يف احلياة  “لقد علمنا جاللته  واأ�ضافت 

ولكن مع الوعي”.
 88 2016 عن عمر  وتويف امللك بوميبول يف ت�ضرين اأول/اأكتوبر 
عاما بعد اأن �ضجل فرتة احلكم امللكية الأطول يف العامل ، حيث ظل 
�ضلطة  اأنه ميثل  اإليه على  ينظر  وكان  العر�س.  ل�ضبعة عقود على 
الع�ضكرية  للبالد و�ضط تعدد النقالبات  اأخالقية ووالدا موحدا 

وال�ضراعات ال�ضيا�ضية يف تايالند.
مما   ، امللك  وفاة  بعد  ال�ضوداء  املالب�س  على  الطلب  للغاية  وارتفع 
ل  الذين  اأولئك  ودفع  املتاجر،  من  العديد  يف  نق�ضها  يف  ت�ضبب 
القدمية  مالب�ضهم  �ضبغ  اإىل  جديدة  مالب�س  �ضراء  ي�ضتطيعون 

باللون الأ�ضود.
ومع ذلك ،بقي البع�س باملالب�س ال�ضوداء يف تايالند يوم الثنني، 
حيث اأن اللون ،اإ�ضافة اإىل اأنه عالمة على الولء للملك الراحل، 

فهو اأي�ضا اجتاه يف املو�ضة.

اأوروب���ي���ة منحة  ي���ورو  م��ل��ي��ون   06 
ال�سرعية غر  الهجرة  ملكافحة  للقاهرة 

القاهرة: اأعلنت القاهرة، 
الأحد، تو�ضلها اإىل اتفاق 
الأوروبي  الحتاد  مع 
 60 على  مبوجبه  حت�ضل 
مليون يورو يف اإطار جهود 
غري  الهجرة  مكافحة 
ال�ضواحل  عرب  ال�ضرعية 

واحلدود امل�ضرية.
اخلارجية  وقالت 

“بعد  جاء  التفاق  اإن  الأنا�ضول،  عليه  اطلعت  بيان  يف  امل�ضرية، 
جولت من املفاو�ضات املطّولة مع الحتاد الأوروبي، يتم مبقت�ضاه 

توفري متويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح ل ُترد”.
جمموعة  “لأجل  خم�ض�س  الأوروبي  التمويل  اأن  البيان  واأو�ضح 
للهجرة  اجلذرية  الأ�ضباب  ملعاجلة  التنموية،  امل�ضروعات  من 
والجتار بالب�ضر، يف اإطار ال�ضندوق الئتماين الأوروبي للطوارئ 

يف اإفريقيا”.
اإفريقيا،  يف  للطوارئ  الأوروبي  الئتماين  ال�ضندوق  واأن�ضئ 
ال�ضتثنائية  القمة  عقب  يورو،  مليارات  بـ3  تقدر  مبيزانية 
الأوروبية/الإفريقية التي انعقدت يف فاليتا )عا�ضمة مالطا( يوم 
25 نوفمرب/ ت�ضرين الثاين 2015، من اأجل �ضياغة ت�ضور م�ضرتك 
حول معاجلة الأ�ضباب اجلذرية املوؤدية للهجرة وعلى راأ�ضها الفقر 

والبطالة، ح�ضب اخلارجية امل�ضرية.
واأ�ضار بيان الوزارة اإىل اأن التفاق مع الحتاد الأوروبي قائم على 
عدة حماور من بينها “دعم التنمية، وخلق فر�س ت�ضغيل لل�ضباب، 
وتطوير املناطق الع�ضوائية، وتنمية م�ضروعات تخلق فر�س عمل 

للن�ضاء، وتوفري الرعاية ال�ضحية لالجئني املقيمني يف م�ضر”.
اأعداد  م�ضر  لـ”ا�ضت�ضافة  اأي�ضا  ياأتي  الأوروبي  التمويل  اأن  وذكر 
اجلن�ضيات  خمتلف  من  واملهاجرين  الالجئني  من  ومتزايدة  كبرية 
�ضبط  يف  امل�ضرية  الدولة  لنجاح  وتقديرًا  والعربية،  الإفريقية 
قبالة  النظامية  غري  الهجرة  قوارب  انطالق  من  واحلد  احلدود 

ال�ضواحل امل�ضرية”.
 209 نحو  اإىل  م�ضر،  يف  اللجوء  وطالبي  الالجئني  عدد  وارتفع 
للمفو�ضية  �ضابق  بيان  وفق  املا�ضي،  متوز  يوليو/  نهاية  يف  اآلف، 

ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني يف القاهرة.
ال�ضالف  للم�ضروعات  التمويلي  التفاق  على  التوقيع  املنتظر  ومن 
هان،  يوهان�س  الأوروبي  للمفو�س  املرتقبة  الزيارة  خالل  ذكرها 
املعنى ب�ضيا�ضية اجلوار الأوروبي ومفاو�ضات التو�ضيع اإىل القاهرة 

غد الإثنني، وفق اخلارجية امل�ضرية.
وتواجه اأوروبا اأكرب موجة هجرة منذ احلرب العاملية الثانية، بعد 
ت�ضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من اإفريقيا، ب�ضبب الالجئني 

الفارين من احلروب والفقر يف ال�ضرق الأو�ضط وجنوبي اآ�ضيا.
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