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ت������وزع جم��ان��ا

حم��اف��ظ��ة ب���ا ت��ع��ل��ي��م :ال����ع����دوان 
ي����ج����ّرد ����س���ع���دة م����ن م��دار���س��ه��ا

الكرة  مباريات  يف  ال�”وطنّي”  منتخبها  مب�ساركة  حتتفي  اأبيب  تل 
الإ�سرائيلّي العلم  لرفع  تاريخّية  وتعتربها  قطر  يف  ال�ساطئّية  الطائرة 

 ل��ه��ذه الأ���س�����ب��اب اأ���س��ب��ح��ت
"الوهابية" م�سدر الإرهاب العاملّي

انتحارية  االخييرة  هادي  قييرارات 
انانية �صخ�صية  بدوافع  جاءت 

لهادي؟ خلفا  لليمن  رئي�صا  االحمر  الفريق  لتعيني  ال�صعودية  متهد  هل 

اتفاق مبدئي على انهاء احلرب:
الريا�ض يف  لها  وفد  وجود  تنفي  اهلل  ان�سار  وحركة 



)اأ ف ب( – اعلنت منظمة “هيومن رايت�ش ووت�ش” 
ا�ستخدم  ال�سعودية  بقيادة  التحالف  ان  اخلمي�ش 
ال�سربات  يف  املتحدة  الواليات  بها  زودته  قنابل 
�سوق  على  اذار/مار�ش   15 يف  �سنها  التي  اجلوية 
االقل  على  مدنيا   97 مقتل  عن  وا�سفرت  اليمن  يف 

بينهم 25 طفال.
ان  االن�سان  حقوق  عن  املدافعة  املنظمة  وقالت 
قرية  يف  مزدحمة  �سوق  على  جويتني  �سربتني 
م�ستباء قد تكون قتلت اي�سا نحو ع�سرة متمردين 
القانونية  غري  “الهجمات  ان  معتربة  حوثيني، 
جرائم  ت�سكل  هذه  مثل  امل�ستهرتة  او  املتعمدة 

حرب”.
ودعت املنظمة الواليات املتحدة ودوال اخرى اىل 

وقف بيع ا�سلحة اىل ال�سعودية.
وتزامنت اتهامات “هيومن رايت�ش ووت�ش” مع زيارة 
جديدة لوزير اخلارجية االمريكي جون كريي اىل 

اخلليج حيث يفرت�ش ان يبحث يف امللف اليمني.
واو�سحت املنظمة انها اجرت حتقيقات ميدانية يف 
28 اذار/مار�ش ووجدت يف ال�سوق بقايا قنبلة "جي 
بي يو31-" موجهة باالقمار ال�سناعية، تتكون من 

قنبلة "ام كيه 84" تزن 907 كيلوغرامات وفرتها 
االقمار  عرب  توجيه  مبجموعة  ومزودة  وا�سنطن، 
امل�سرتك(  املبا�سر  الهجوم  )ذخائر  ال�سناعية 

م�سدرها امريكي اي�سا.
وا�سارت املنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 
اليها  تو�سلت  نتائج  مع  معلوماتها  قاطعت  انها  اىل 
التلفزيون  يف  العاملني  ال�سحافيني  من  جمموعة 
وم�سهد  �سورا  التقطوا  يف”  تي  “اآي  الربيطاين 
وجمموعة   "84 كيه  "ام  قنبلة  لبقايا  فيديو 

التوجيه باالقمار ال�سناعية.

وقالت الباحثة يف ق�سم الطوارئ يف هيومن رايت�ش 
اال�سلحة  “ا�ستخدمت  موتابارثي  بريانكا  ووت�ش 
من  واحدة  يف  املتحدة  الواليات  قدمتها  التي 
الهجمات االكرث دموية �سد املدنيني يف حرب اليمن 
منذ عام، ما يو�سح ب�سكل ماأ�ساوي ملاذا ينبغي على 

الدول ايقاف بيع اال�سلحة اىل ال�سعودية”.
ل�سحايا  اكرب  حم�سلة  املتحدة  االمم  ون�سرت 
اذار/مار�ش.   15 يف  م�ستباء  يف  اجلوية  ال�سربات 
االمم  ملنظمة  املقيم  املمثل  باعمال  القائم  ولفت 
مريت�سل  اليمن  يف  )يوني�سيف(  للطفولة  املتحدة 
 47 وا�سيب  قتلوا  �سخ�سا   119“ ان  اىل  ريالنو 

اخرون”، مو�سحا ان هناك 22 طفال بني القتلى.
اذار/مار�ش  يف  اليمن  يف  احلرب  حدة  وت�ساعدت 
عربي-�سني  ع�سكري  حتالف  بداأ  عندما   2015
املتمردين  �سد  جوية  حملة  ال�سعودية  بقيادة 
�سنعاء  العا�سمة  على  ي�سيطرون  الذين  احلوثيني 
ومناطق وا�سعة من البالد واملتهمني بان لهم �سالت 
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خمت�صر مفيد

: اإّما �سحافة  بدايات ال�سحافة يف بالدنا كانت نوعنينْ
مرحلة  لكن  احلاكمة،  العائلة  اأو  احلاكم  النظام 
كانت  ال�سحف.  طبيعة  من  غرّيت  النفطي  ال�سعود 
اأربع،  اأو  غرف  ثالث  من  مبكتب  تكتفي  ال�سحيفة 
اأو  باأقّل من مبنى  النا�سر ال تقبل  واأ�سبحت وجاهة 

اأثننينْ .
ميّد  م�سر  يف  النظام  كان  النا�سرّية،  احلقبة  يف 
فيما  ن�سبّيًا(،  )الزهيدة  واملعونات  بالورق  ال�سحف  
الغربّية متّد ال�سحف  كانت دول اخلليج واملخابرات 

املوالية باملال والعتاد واالأخبار. 
لكن احلقبة ال�سعودّية التي تلت وفاة عبد النا�سر، 
هي التي فّجرت البذخ يف عامل ال�سحافة: اإغداق ال 
�سابق له للمال النفطي على �سحف ومطبوعات حول 

العامل... ولكّل اأمري �سوته وبوقه. 
ال�سيا�سة  اف�سد  النفطي  املال  ان  مثلما  اآخر،  بكالم 
اأف�سد  النفطي  املال  فاإن  العربي،  العامل  يف  والثورة 
وال  غربا  )ال  طاهرة  يومًا  تكن  مل  التي  ال�سحافة 
ال�سحافة،  طابع  من  غرّي  املال  وفرة  لكن  �سرقًا(. 
كاماًل،  مبنى  وملجده  لنف�سه  يبني  نا�سر  كل  واأ�سبح 
هذه  كل  ملاذا  لكن  ا�سمه.  تخليد  يف  اإمعانًا  اأكرث  اأو 
الكم  هذا  وملاذا  العامل؟  حول  املكاتب  وملاذا  املباين؟ 
من املرا�سلني؟ خذ )وخذي( مثاًل املكاتب يف وا�سنطن 
ال�سحافة  على  اأ�سافت  ماذا  لندن؟  ويف  باري�ش  ويف 
العربّية؟ اإن مرا�سلي ال�سحافة العربّية يف وا�سنطن 
وناطقات  ناطقني  �سبه  اأكرثهم(  )يف  ي�سبحون 
املرا�سلون  ي�سبح  فيما  االأمريكّية،  احلكومة  با�سم 
احلكومة  با�سم  ناطقني  �سبه  باري�ش  يف  واملرا�سالت 
الفرن�سّية، وهلم جّرا. ماذا ي�سيف هوؤالء غري املزيد 
النظر  لوجهة  االإعالمي(  )ال  الدعائي  ال�سخ  من 

احلكومّية يف البلد املُ�سيف.
 وعندما يح�سل مرا�سل اأو مرا�سلة على »�سبق«، يكون 
من  تهديدات  فيه  ُي�سدر  غربي  م�سوؤول  مع  مقابلة 
قبل حكومته جلهة عربّية. اأي اأن تغطية العوا�سم 
اأف�سل، خ�سو�سًا  القاهرة بات  اأو  الغربّية من بريوت 
اخلرب  وخدمات  والف�سائّيات  االإنرتنت  ع�سر  يف 
العاجل )طبعًا هناك ا�ستثناءات ملرا�سالت ومرا�سلني 

غّطوا تلك العوا�سم على اأف�سل وجه . 
وتغطية االأخبار العاملّية يعتمد كما يف اأغلب االأحيان 
بالرغم  انه  املفارقة  الوكاالت االأجنبّية )ومن  على 
النفطي  املال  من  املليارات  بل  ال  املاليني  اإنفاق  من 
والغازي على االإعالم الدعائي فاأن اأحدًا مل يفّكر يف 
الوكاالت  هذه  عربّية.  عاملّية  اأخبار  وكالة  تاأ�سي�ش 
من  وباأكرث  العامل  اخبار  تغطية  يف  توؤّثر  التي  هي 
لغة ويف كل دول العامل. لكن اأنظمة النفط تفّكر يف 

الدعاية ال يف االإعالم والتاأثري الذكي(.
البذخ  ثقافة  يف  واردًا  يكون  ال  التق�ّسف  لكن 
تناف�ش  باتت  ال�سنوّية  ال�سحف  واأعياد  االإعالمي. 
الفنادق  يف  النفطّية  ال�سفارات  يف  الوطنّية  االأعياد 

الفخمة.
رئي�ش التحرير
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اأوب����ام����ا: ت���دم���ر داع�������ض اأول����وي����ة م��ط��ل��ق��ة ع��ن��دي

ت���رام���ب ي��ل��ت��ق��ي ق�����ادة احل�����زب اجل��م��ه��وري

�سخ�سيات من اجلالية

  قال الرئي�ش االأمريكي باراك اأوباما اإن »تدمري« داع�ش 
يبقى على راأ�ش اأولوياته، م�سيدًا بعجز التنظيم املتفاقم 

وخ�سائره املتزايدة يف العراق كما يف �سوريا.
االأبي�ش  البيت  يف  اجتماع  بداية  يف  اأوباما  وحتدث 
االأمريكيني  وامل�سوؤولني  الع�سكريني  القادة  كبار  بح�سور 
فقال: »�سن�ستمر يف اإ�سعاف قيادتهم، وم�سالك متويلهم، 

وبنيتهم التحتية، �سنطاردهم و�سنهزمهم«.
على  اإدارته  داخل  االآن  يرتكز  العمل  اإن  اأوباما  وقال 
اأن�سطة  وتن�سيق  داع�ش،  �سد  الوترية  »وت�سريع  تعزيز 
القوات الع�سكرية مع االأذرع االأخرى التابعة للحكومة«.
العمل  اإطار  يف  يندرج  ذلك  اأن  االأمريكي  الرئي�ش  واأكد 
»تنظيم  على  قدراته  وتقلي�ش  التنظيم  خنق  على 
هجمات خطريةن مثل التي نفذها يف تركيا ويف بلجيكا«.
املطلقة،  االأولوية  مُيثل  التنظيم  تدمري  اأن  واأ�ساف 
الع�سكرية  العمليات  على  بالطبع  »اليقت�سر  ذلك  ولكن 
وحدها، بل يتجاوزها اإىل جهود حقيقية على امل�ستوى 

الدبلوما�سي واال�ستخباري اأي�سًا«.

على  يخّيم  يزال  ال  الذي  الغمو�ش  من  بالرغم   
اأجندة املفاو�سات اليمنية املقبلة، برز تعويل رو�سي 
اأمريكي على جناح اجلولة املقبلة يف الكويت، حيث 
التي  التهدئة  تثبيت  على  ع�سكرية  جلنة  تعمل 

يفرت�ش اأن ت�سمل اجلبهات كلها بعد ثالثة اأيام
يف  ال�ساملة  التهدئة  تطبيق  موعد  اقرتاب  مع 
اإىل طاولة  ال�سهر احلايل، ثم االنتقال  العا�سر من 
ب�ساأن  الت�ساوؤالت  تزداد  الكويت،  يف  املفاو�سات 
امل�ساركة،  الوفود  و�سكل  املفاو�سات  هذه  طبيعة 
املوايل  الطرف  �سفوف  يف  االنق�سام  مع  �سيما  وال 

للريا�ش، اإىل جانب البنود التي �سيجري بحثها.
الذين  الع�سكريني  من  وفدًا  اأن  »االأخبار«  وعلمت 
يف  ال�سعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ش  ميثلون 
على  امل�سرفة  النار«  اإطالق  ووقف  التهدئة  »جلنة 
التهدئة احلدودية بني طريف احلرب، غادر �سنعاء 
قبل يومني اإىل العا�سمة العمانية م�سقط، ثم اإىل 
تثبيت  خلطوات  التح�سري  يجري  حيث  الكويت 

التهدئة واالإ�سراف على وقف �سامل الإطالق النار.
بعد  �سيما  وال  »اإيجابية«  االأجواء  تبدو  وفيما 
على  االتفاق  عن  اهلل«  لـ»اأن�سار  االأخري  االإعالن 
موعد  حتديد  دون  من  الع�سكرية  االأعمال  وقف 
واأمريكية  رو�سية  ت�سريحات  مع  وبالتزامن  وا�سح، 
تزال  ال  احلرب،  ووقف  احلّل  باقرتاب  متفائلة 
برغم  معروفة،  غري  املقبلة  املحادثات  �سيغة 
االأنباء عن و�سول الوفد الذي ميثل فريق الرئي�ش 
الكويت.  اإىل  هادي  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل 
ظّل  يف  التفاو�ش،  �سكل  حول  ت�ساوؤالت  واأُثريت 
بني  ال�سعودي،  للتحالف  املوايل  الفريق  انق�سام 

هادي وبني رئي�ش احلكومة ال�سابق خالد بحاح.
وقالت م�سادر مطلعة اإن قوى مينية تكّثف ال�سغوط 
لتو�سيح  ال�سيخ  ولد  ا�سماعيل  الدويل  املبعوث  على 
واالأر�سية  و�سيغتها  الكويت  مفاو�سات  اأجندة 
ف�سل  لتكرار  تفاديًا  عليها،  الت�ساور  �سيجري  التي 

اجلوالت ال�سابقة.
اأجواء  من  اأم�ش  ودولية  مينية  ت�سريحات  وعززت 
يف  ال�ساملة  التهدئة  اإىل  ال�سعي  بجّدية  التفاوؤل 
عبد  امل�ستقيل،  اليمني  الرئي�ش  واأكد  قريب.  وقت 
اإىل  ذاهب  احلكومة«  »وفد  اأن  هادي،  من�سور  ربه 
الدائم«.  ال�سالم  �سنع  اأجل  »من  الكويت  مفاو�سات 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  مب�ساعدة  لقائه  وخالل 
ل�سوؤون ال�سرق االأدنى اآن باتر�سون، و�سفري الواليات 
�سدد  تولر،  ماثيو  اليمن  لدى  االأمريكية  املتحدة 
واإيقاف  ال�سالم  »حتقيق  اإىل  تطلعه  على  هادي 
واأ�ساد  اليمنية«.  للدماء  حقنًا  والدمار  احلرب 
لدعم  الدويل  واملجتمع  وا�سنطن  بـ»جهود  هادي 
ال�سلة  ذات  االأممية  القرارات  وتطبيق  ال�سالم 
لليمن  الداعمة  ومواقفهم  جهودهم  خالل  من 
و�سرعيته الد�ستورية«. من جهتها، قالت باتر�سون 
اإن »االأنظار متجهة اإىل الكويت ل�سنع ال�سالم الذي 
وعودة  اليمنية  الدماء  ونزف  للمعاناة  حّدًا  ي�سع 

احلياة وموؤ�س�سات الدولة ال�سرعية«.

اأما مو�سكو، فقد اأكدت التعويل على جناح مفاو�سات 
الرو�سي،  اخلارجية  وزير  نائب  وعقد  الكويت. 
م�سوؤولني  مع  م�ساورات  بوغدانوف،  ميخائيل 
هناك  اإن  اإثرها  على  قال  اأم�ش،  من  اأول  كويتيني 
واأكد  املفاو�سات.  هذه  الإجناح  واقعية  فر�سًا 
اجلولة  ال�ست�سافة  الكويت  »اختيار  اأن  بوغدانوف 
على  يدّل  اليمني  ــ  اليمني  احلوار  من  اجلديدة 

الثقة التي يوليها ال�سعب اليمني للكويت«.
وكان املبعوث الدويل اإىل اليمن ا�سماعيل ولد ال�سيخ 
قد اأكد من بروك�سل اأول من اأم�ش اأن املحادثات يف 
ينهي  �سامل  اتفاق  اإىل  التو�سل  اإىل  الكويت تهدف 

احلرب.
مع  عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  ال�سيخ  ولد  و�سدد 
واالأمنية  اخلارجية  لل�سيا�سة  العليا  امل�سوؤولة 
لالحتاد االأوروبي فريدريكا موغريني على �سرورة 
اإىل  امل�ساعدات  وو�سول  النار  اإطالق  وقف  �سمان 
موغريني  اأكدت  جهتها،  من  املحافظات.  خمتلف 
اأن احلل ال�سلمي يف اليمن ي�سب يف م�سلحة منطقة 
االأطراف  جميع  داعيًة  بكاملها،  االأو�سط  ال�سرق 
وبفتح  باحلوار  االلتزام  اإىل  اليمن  يف  ال�سيا�سية 
االأوروبي  االحتاد  دعم  وجددت  جديدة.  �سفحة 
لوقف اإطالق النار واحلوار، م�سريًة اإىل عزمه على 
تقدمي م�ساعدات اإن�سانية لدعم احلل ال�سيا�سي يف 

اليمن.
هادي  قرارات  تداعيات  تزال  ال  اأخرى،  جهٍة  من 
االأخرية تتفاعل، وال �سيما يف جنوب البالد، حيث 
بالدرجة  ت�ستهدفهم  القرارات  اأن  جنوبيون  يرى 
نائبًا  االأحمر  تعيني علي حم�سن  �سيما  االأوىل، وال 
اأ�سدر  نف�سه،  ال�سياق  ويف  بحاح.  من  بداًل  لهادي 
بتعيني  قرارات  اخلبجي،  نا�سر  حلج،  حمافظ 
مديرين عامني جدد ملديريات من �سخ�سيات تابعة 
اإىل هادي.  الرجوع  لـ»احلراك اجلنوبي«، من دون 
اأمن عدن،  اأنباء حول تهديد مدير  كذلك، ترددت 

�سالل �سائع، بعدم ال�سماح بعودة هادي اإىل عدن.
ويف مقابل االأجواء ال�سيا�سية االإيجابية، ال يزال 
امليدان م�ستعاًل واإن بوترية تت�سم بت�سارع االأحداث، 
املواقع  يف  �سيما  وال  قريبًا  احل�سم  بنية  يوحي  ما 
ت�سود  وفيما  واجلوف.  تعز  مثل  اال�سرتاتيجية، 
»اأن�سار  واأكدت  الطرفني،  بني  حدودية  تهدئة 
الدفاع املدين  اأعلن  ا�ستمرارها،  اأم�ش  اأول من  اهلل« 
عن  اأ�سفر  اليمن  م�سدره  نار  »اإطالق  اأن  ال�سعودي 
عمليات  عقب  وذلك  طفل«،  وجرح  �سخ�سني  مقتل 
يف  الربوعة  منطقة  �سهدتها  متبادلة  ع�سكرية 
ع�سري انتهت بف�سل هجوم �سعودي و�سيطرة القوات 

اليمنية على مواقع جديدة.
ال�سعبية«  واللجان  »اجلي�ش  �سيطر  اأم�ش،  ويوم 
يف  املندب  باب  على  املطّل  ال�سبكة  موقع  على 
املوالني  امل�سلحني  من  عدد  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  تعز، 
غرب  »التحالف«  طريان  �سن  فيما  لـ»التحالف«، 
�سبوة،  ويف  الوازعية.  مديرية  يف  االأحيوق  مثلث 
ت�سدى اجلي�ش و»اللجان ال�سعبية« لهجوم امل�سلحني 
باجتاه مديرية ع�سيالن. واأطلق اجلي�ش و»اللجان« 
حمليًا  املطّور   »1 »قاهر  نوع  من  بالي�ستيًا  �ساروخًا 
على جتمعات امل�سلحني يف مع�سكر الدفاع يف منطقة 

اآل �سبوان يف ماأرب.
هجومًا  اأف�سال  قد  و»اللجان«  اجلي�ش  وكان 
العقبة  منطقة  باجتاه  اأم�ش،  من  اأول  للم�سلحني، 
�سرقي مدينة احلزم يف اجلوف، ما اأ�سفر عن مقتل 

الع�سرات يف �سفوف امل�سلحني.
مواقع  �سد  اجلوية  الغارات  جتددت  ذلك،  اإىل 
�سنت  حيث  اجلنوب،  يف  »القاعدة«  لتنظيم  تابعة 
اجلوي  الدفاع  كتيبة  مع�سكر  على  جمهولة  طائرة 
41 دفاع �ساحلي« يف  واللواء »27 ميكا« و»الكتيبة 
ا�ستهدافها  حانب  اإىل  ح�سرموت،  يف  خلف  منطقة 
مواقع للتنظيم املتطرف يف منطقتي �سرب واحلوطة 

يف حلج.

التهدئة لتثبيت  الكويت  يف  ع�سكري  ووف��د  املفاو�سات...  بنجاح  رو�سي  ت��ف��اوؤل 

امركية  قنابل  ا�ستخدم  ال�سعودية  بقيادة  التحالف  ووت�ض”  رايت�ض  “هيومن 
طفا  25 بينهم  الق��ل  على  مدنيا   97 مقتل  اىل  ادى  مينية  �سوق  ق�سف  يف 

قرب�ض ت�سلم »خاطف الطائرة« مل�سر

امل�سدر / وكاالت
الدين  �سيف  امل�سري  ت�سليم  على  القرب�سية   ال�سلطات  وافقت 
تابعة  ركاب  طائرة  باختطاف  قام  الذي  عاما(،   59( م�سطفى 

ل�سركة »م�سر للطريان«، وحتويل م�سارها اإىل قرب�ش.
وكان النائب العام امل�سري اأمر يف وقت �سابق، خماطبة ال�سلطات 
م�ستخدما  امل�سرية،  الطائرة  بخطف  املتهم  لت�سليم  القرب�سية 
حزاما نا�سفا مزيفا وحتويل م�سارها اإىل قرب�ش. واأو�سح النائب 
م�سر  وقعتها  التفاقية  ي�ستند  املتهم،  ت�سليم  طلب  اأن  العام 

وقرب�ش لت�سليم املتهمني عام 1996.
اإنه  وامل�سرية  القرب�سية  ال�سلطات  قالت  الذي  اخلاطف  وكان 
ا�ست�سلم  عاما   59 العمر  من  ويبلغ  م�سطفى  الدين  �سيف  يدعى 
الثالثاء 29 مار�ش/اآذار، بعد خطفه لطائرة ركاب م�سرية اأثناء 
قرب�ش،  يف  الرنكا  اإىل  للقاهرة،  االإ�سكندرية  من  داخلية  رحلة 

كان على متنها 72 �سخ�سا من الركاب واأفراد الطاقم.
واأفرج عن كل الرهائن دون اأن يلحق بهم اأذى. وتبني اأن احلزام 
منها  تتدىل  جيوب  له  �سميك  اأبي�ش  حزام  �سوى  لي�ش  النا�سف 

اأ�سالك وقالت ال�سرطة اإنه مزيف.

تعديل املناهج الرتبوية: اإ�سرائيل لي�ست العدو!
 

مثل هذه الوقاحة ال�سيا�سية التي ال ميكن اأن تكون مقبولة على 
م�ستوى تربية الن�شء )مروان بوحيدر(

تطوير املناهج الرتبوية يف لبنان مطلب رئي�سي، لي�ش فقط على 
العلمية  للتطورات  التعليم وجعلها مواكبة  �سعيد تطوير عملية 
والتكنولوجية فقط، بل اأي�سًا على �سعيد تعزيز الهوية الوطنية 
امل�سرتكة، ويف اأ�سا�سها �سّد العدوان ومقاومة االحتالل... ولكن يف 
لبنان، هناك من ي�سر على احلفر اأكرث يف احل�سي�ش. كانت عبارة 
»العداء للكيان ال�سهيوين الغا�سم« كافية الإثارة �سجال يف ور�سات 
)موؤ�س�سة  واالإمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  ينظمها  التي  العمل 
حكومية(. رف�ش بع�ش »الرتبويني« اإدراجها يف االأهداف العاّمة 
للمناهج املنتظرة، وعمدوا اىل اإغراق هذه الور�سات يف م�ستوعب 
النفايات »اللبناين«، تارة بحّجة التاأ�سي�ش جليل »م�سامل« وعدم 
اأعداء  للبنانيني  اأن  بحّجة  وطورًا  ال�سيا�سة،  يف  الرتبية  اإقحام 

كرثًا، فلَم ت�سمية »اإ�سرائيل« بالذات؟

الوليات املتحدة تبداأ اكرب تدريب 
ع�سكري لنزع اللغام يف العامل

دبي- )اأ ف ب(: اعلنت البحرية االأمريكية اطالق اكرب تدريب ع�سكري 
ال�سرق  يف  دولة   30 من  م�ساركني  تدريب  ي�سمل  العامل،  يف  االلغام  لنزع 

االو�سط.
للقوات  املركزية  القيادة  عليه  وت�سرف  تنظمه  الدويل  التدريب  وهذا 

البحرية االمريكية ومقرها البحرين.
املركزية  القيادة  عن  �سادر  بيان  يف  دونيغان  كيفن  االمريال  نائب  وقال 
م�سرتك  قا�سم  يجمعها  امل�ساركة  “الدول  ان  االمريكية  البحرية  للقوات 
مثل  بحرية  تهديدات  جمموعة  من  احلرة  التجارة  حماية  �سرورة  هو 

القر�سنة واالرهاب وااللغام”.
وا�ساف “توفر هذه املنطقة فر�سة تدريب قوية لدول العامل اجمع، النها 
ت�سم ثالثا من اهم نقاط املرور البحري ال�ست يف العامل: قناة ال�سوي�ش، 

م�سيق باب املندب )بني جيبوتي واليمن( وم�سيق هرمز .
وا�سار البيان اىل ان هذا التمرين الذي ينتهي يف 26 ني�سان/ ابريل، ي�سمل 
والتعامل  البحرية،  وال�سالمة  الغو�ش  وازالتها وعمليات  االلغام  مكافحة 

مع املركبات حتت املاء من دون قبطان.

ال�سيد حبيب جوده
حبيب  ال�سيد  بنيويورك  امريكا  من  العرب  �سوت  ا�ست�ساف 
يا عرب  اأهال   « اأ�سول عربية يف برنامج  االأمريكي من  جودة 

من امريكا «
يف  كفاحه  و  جتربته  عن  جوده  حبيب  ال�سيد  وحتدث   
الواليات املتحدة االأمريكية و �سرح االأ�سباب التي جعلت منه 

ال�سيد حبيب جودة علي اليمني مع ال�سيد عمدة مدينة نيويوركرجال ناجحا من اأبناء اجلالية العربية يف نيويورك.

قام املر�سح اجلمهوري دونالد ترامب، االأوفر حظًا خلو�ش �سباق االنتخابات الرئا�سية 
االأمريكية، بزيارة مفاجئة خلف االأبواب املغلقة لّلجنة الوطنية للحزب اجلمهوري، 
تعّهده  عن  رجوعًا  ت�سمنا  االنتخابية  حملته  م�سار  يف  م�سطربني  يومني  بعد  وذلك 

ال�سابق بدعم مر�سح احلزب.
وقال ترامب، الذي ي�سعى جاهدًا الحتواء تداعيات ت�سريحاته التي اأطلقها االأربعاء 
عن �سرورة معاقبة الن�ساء اللواتي يخ�سعن لالإجها�ش اإذا جرى حظر هذا االأمر، اإن 
�سار بنحو جيد.  ملناق�سة وحدة احلزب  رين�ش بريبا�ش  اللجنة  رئي�ش  اجتماعه مع 

وكتب عرب ح�سابه على موقع »تويرت«: »اأتطلع اإىل توحيد احلزب و�سيحدث ذلك«.
من جهته، �سرح بريبا�ش باأن االجتماع كان مقررًا، قبل اأيام، وت�سّمن نقا�سًا ب�ساأن �سري 
العملية حتى املوؤمتر العام للحزب، الذي �سيعقد يف مدينة كليفالند يف متوز. واأ�ساف 
بريبا�ش لقناة »فوك�ش نيوز التلفزيونية«: »حتدثنا عن الوحدة والعمل معًا و�سمان 

اأننا عندما ندخل كليفالند ونخرج منها �سنعمل يف االجتاه ذاته«.
يف  العقارات،  قطب  و�سكا  الوطنية  باللجنة  ترامب  عالقة  اأحيان  يف  التوتر  و�ساد 
قد  الذي  العام  ملوؤمتره  ي�ستعد  فيما  باإن�ساف،  يعامله  ال  احلزب  اأن  االأخرية،  االآونة 

ي�سوده االنق�سام.
ويوم الثالثاء تراجع ترامب عن تعهد وّقعه يف اأيلول بدعم مر�سح احلزب يف نهاية 

املطاف وعدم خو�ش حملة م�ستقلة للو�سول للبيت االأبي�ش.
واأ�سبح التعهد مثار �سك بعدما ملّح اأي�سًا مناف�سا ترامب الباقيان يف ال�سباق، ال�سناتور 
تيد كروز وحاكم والية اأوهايو جون كي�سك، اإىل اأنهما لن يلتزما التعهد، على االأرجح، 

اإذا اأ�سبح ترامب هو مر�سح احلزب.
انتخابات  خلو�ش  اجلمهوري  احلزب  تر�سيح  لنيل  ال�سباق  يقود  الذي  ترامب  ولكن 
من  مندوبًا   1237 اأ�سوات  على  ح�سوله  عدم  احتمال  خماطر  يواجه  الرئا�سة، 
احلزب، وهو الن�ساب املطلوب لنيل الرت�سيح، ما يثري احتمال اأن ي�سود االنق�سام خالل 
موؤمتر احلزب. وهو كان قد هدد، يف وقت �سابق هذا االأ�سبوع، باأنه �سيقا�سي اللجنة 
لويزيانا،  والية  يف  التمهيدية  االنتخابات  نتائج  ب�سبب  اجلمهوري  للحزب  الوطنية 
حيث حقق اأمام تيد كروز، لكن من املتوقع اأن يح�سل هذا االأخري على عدد مندوبني 
وذلك  اجلمهوري،  احلزب  جلنة  اأعلنته  الذي  النتائج  يف  التقارب  ب�سبب  منه،  اأكرث 
اإ�سافة اإىل اأن هناك 5 مندوبني غري ملتزمني، من املمكن اأن يعلنوا تاأييدهم لكروز. اإال 
اأن �سحيفة »نيويورك تاميز« اأفادت يف اأثناء تطّرقها اإىل اأجواء االجتماع بني قطب 
العقارات وقادة موؤ�س�سة احلزب اجلمهوري، باأن ترامب خّفف حدة انتقادة للموؤ�س�سة، 
ملقيًا باللوم على م�ساعديه يف ق�سية لويزيانا، ومعتربًا اأن هوؤالء مل يقوموا مبا كان 

يجب عليهم القيام به.



علي جاحز
وقف  ل�سريان  املحدد  املوعد  من  اأيام  قبل   / �سنعاء 
احلايل،  ال�سهر  من  العا�سر  يف  املحدد  النار  اإطالق 
تزامنت معلومات ح�سلت عليها »االأخبار« مع ت�سريٍح 
لوقف  الطريق  متّهد  اهلل«،  »اأن�سار  حلركة  ر�سمي 

�سامل للحرب ال�سعودية على اليمن.
حممد  اهلل«،  »اأن�سار  با�سم  الر�سمي  املتحدت  واأعلن 
مع  طريق  خريطة  اإىل  التو�سل  ال�سالم،  عبد 
عبد  وقال  للحرب.  �سامل  لوقف  متهيدًا  ال�سعودية، 
التوافق مع  اإنه جرى  »فاي�سبوك«  ال�سالم عرب موقع 
ال�سعودية على ا�ستمرار التهدئة على طول ال�سريط 
احلدودي، مبا يف ذلك جبهة ميدي احلدودية ووقف 
اليمنية  املحافظات  من  عدد  يف  الع�سكرية  االأعمال 
الع�سكري  الت�سعيد  وقف  جانب  اإىل  اأوىل،  كخطوة 
كّلي  وقف  اإىل  و�سواًل  القتال،  حماور  بقية  يف 
وتبادل  واالأ�سرى  املفقودين  ملف  وا�ستكمال  للحرب 
ذلك  اأن  ال�سالم  عبد  واأ�ساف  ب�ساأنهم.  الك�سوفات 
اإىل  توؤدي  التي  االأولية  التفاهمات  �سياق  يف  ياأتي 
اآفاق  وقف �سامل لالأعمال الع�سكرية يف البالد وفتح 
اليمني  اليمني  ال�سيا�سي  للدخول يف احلوار  وا�سحة 

برعاية االأمم املتحدة يف منت�سف ال�سهر احلايل.
�سيغة  اإىل  التو�سل  جرى  باأنه  »االأخبار«  وعلمت 
اتفاق اأّويل يف خالل جل�سة م�ساورات �سهدتها منطقة 
اهلل«  »اأن�سار  من  وفد  بني  اأم�ش  من  اأول  حدودية 

برئا�سة عبد ال�سالم، ووفد �سعودي.
بوقف  ق�سى  االتفاق  اأن  اإىل  املعلومات  واأ�سارت 
وقد  ني�سان  من  العا�سر  ياأتي  بحيث  تدريجًا،  احلرب 
توقفت احلرب يف كل اجلبهات الداخلية واخلارجية 
)احلدودية(، وهو ما مل ُيعَلن ر�سميًا يف ت�سريح عبد 

ال�سالم.

مع  تتعاطى  اهلل«  »اأن�سار  باأن  املعلومات  واأفادت 
بتهدئة  تبداأ  مدرو�سة«،  »خلطوات  وفقًا  املو�سوع 
فعلية  تهدئة  مقابل  كاماًل،  احلدودي  ال�سريط  على 
يف بقية اجلبهات. وقالت م�سادر مقربة من احلركة 
اليمنية اإنه اإن مل تتحقق هذه املعادلة، فاإن »موازين 
القوى لن تتغري يف خالل تلك التهدئة«، يف اإ�سارة اإىل 
اإمكانية ا�ستئناف املعارك يف حال عدم التزام الطرف 

االآخر.
وعلمت »االأخبار« باأن اخلطوة االأوىل التي �سترتجم 
االتفاق، هي وقف االأعمال الع�سكرية يف حمافظات 
تدخل  باأن  املعلومات  ورجحت  واجلوف.  وماأرب  تعز 
الغارات اجلوية اأي�سًا يف نطاق »االأعمال الع�سكرية« 

التي اأ�سار اإليها ت�سريح عبد ال�سالم.
على ال�سعيد نف�سه، اأ�سارت املعلومات اإىل اأن االتفاق 
ت�سمن اأي�سًا »معاجلة الو�سع يف تعز« ب�سورة خا�سة. 
وتوقعت امل�سادر ان�سحاب املقاتلني املوؤيدين للتحالف 
ال�سعودي من مدينة تعز خ�سو�سًا، مرجحًة اأن يكون 
ا�ستدعاء قائد »املقاومة« يف تعز، حمود املخاليف، اإىل 
الريا�ش قبل يومني ياأتي يف �سياق االتفاق على �سحب 
متهيدًا  املدينة،  من  له  التابعة  امل�سلحة  املجموعات 

لوقف احلرب يف جبهة تعز �سمن بنود االتفاق.
قد  اجلبري،  عادل  ال�سعودي،  اخلارجية  وزير  وكان 
اأكد اأن املفاو�سات مع »الوفد احلوثي الذي ت�ست�سيفه 
اأاّل  اأم�ش  من  اأول  وقال  تقدمًا.  حققت  الريا�ش« 
بني  التهدئة  حتقيق  �سوى  اليمن  يف  لبالده  »طموح 

خمتلف االأطراف«.
اجلبهات  على  املعارك  ت�ستمر  وفيما  الوقت،  هذا  يف 
�ساروخ  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�ش  اأطلق  الداخلية، 
امل�سلحة  للمجموعات  البالي�ستي على جتّمع  »تو�سكا« 
حمافظة  يف  احلزم  جممع  يف  لـ»التحالف«  املوؤيدة 

اجلوف.
اأدت قرارات الرئي�ش امل�ستقيل عبد  اأخرى،  من جهة 
االنق�سامات  بروز  اإىل  االأخرية  هادي  من�سور  ربه 
احلادة بينه وبني خالد بحاح الذي اأ�سدر بيانًا رف�ش 
فيه اأ�سباب القرار املتعلقة بـ»ف�سل حكومته«، وم�سككًا 
قرار  اإن  بحاح  وقال  الرئا�سية.  القرارات  ب�سرعية 
الد�ستور  يتجاهل  ومدمر  خطري  »توجه  هو  عزله 
االنت�سار  اأجل  من  خرقها  يف  يتمادى  والقوانني 
ل�سلطة فردية يف وقت ترزح فيه البالد حتت احلرب 
تقا�سم  اأو  الذمم  �سراء  على  الت�سابق  تتحمل  وال 

الغنائم«.
ودافع بحاح عن نف�سه يف ردٍّ على ديباجة قرار عزله 
لردم  اجلهد  ق�سارى  »بذلنا  بالف�سل:  اتهمته  التي 
الفجوة القائمة وتوفري احلد االأدنى من االحتياجات 
والوقوف اأمام موجة ف�ساد متنقلة من مكان اىل اآخر 
)...( متار�ش النهب واال�سرتزاق والتخ�س�ش يف �سراء 
الذمم واالأتباع«، وهو ما يعك�ش ال�سراعات يف �سفوف 

»احللفاء«.
د�ستوري،  غري  اإقالته  قرار  اأن  بيانه  يف  بحاح  واأكد 
على  النواب  جمل�ش  ي�سّوت  اأن  ب�سرورة  ذلك  معلاًل 
االأخرى  القوى  قبول  واعترب  اجلديدة.  احلكومة 
»املبادرة  مبرجعية  لقناعاتهم  مناق�سًا  هادي  بقرار 
حلماية  جاء  الذي  الدويل  والقرار  اخلليجية« 

ال�سرعية املتوافق عليها، بح�سب قوله.
اأن �سرعية  لهادي  من جهتهم، يرى قانونيون موالون 
جلنة  ع�سو  وقال  االأ�سا�ش«.  من  »باطلة  كانت  بحاح 
اأحمد  لهادي  املوايل  القا�سي  الد�ستور،  �سياغة 
معني  م�سوؤول  اأي  اأن  على  ين�ش  القانون  اإن  عطية، 
منفردة  �سرعية  ميتلك  ال  وزاري  اأو  جمهوري  بقرار 
م�سريًا  عّينه،  من  �سرعية  من  م�ستمدة  �سرعيته  واأن 
اإفرازات اتفاق ال�سلم  اأن تعيني بحاح كان »اأحد  اإىل 
ال�سالح عندما  وال�سراكة الذي فر�سه احلوثي بقوة 
اأن  موؤكدًا  الع�سكرية«،  بالقوة  �سنعاء  اجتياح  جرى 

قرار هادي باإقالته جاء لت�سحيح ذلك الو�سع.

يحيى ال�سامي
التهدئة  ال�ستمرار  التاأكيد  �سبق 
اجلانبني  بني  احلدودية 
وا�سع  هجوم  واليمني،  ال�سعودي 
�سنه اجلي�ش ال�سعودي حاول فيه 
ا�ستعادة بع�ش املواقع الع�سكرية 
يف  الربوعة  مدينة  اأطراف  على 
التي �سيطر عليها اجلي�ش  ع�سري، 

و»اللجان ال�سعبية« قبل اأ�سهر.
الذي  الهجوم  مواجهة  ويف 
�سعودية  قوات  فيه  �ساركت 
االآليات  وع�سرات  م�سرتكة 
جوي  غطاء  ومب�ساندة  املدرعة 
و»اللجان  اجلي�ش  ت�سدى  كثيف، 
ما  و�سرعان  للهجمات،  ال�سعبية« 
حّولوا جمرى املعركة مل�سلحتهم. 
وبادرت القوات اليمنية بالهجوم 
منها  انطلق  التي  املحاور  جتاه 
اجلي�ش ال�سعودي، لت�سفر املعركة 
و»اللجان  اجلي�ش  �سيطرة  عن 
وا�سعة  م�ساحات  على  ال�سعبية« 
جديدة ونقاط ومواقع ع�سكرية 
التي  تلك  بينها  من  �سعودية، 
ال�سعودي.  الهجوم  منها  انطلق 
�سقط  ميدانية،  م�سادر  وبح�سب 
من  القتلى  ع�سرات  العملية  يف 
اجلنود ال�سعوديني الذين �ساركوا 
يف الهجوم، وقتل اآخرون يف اأثناء 
باجتاه  اليمنية  القوات  تقّدم 

مواقعهم واأماكن متركزهم.
»االأخبار«  ميداين  م�سدر  ويفيد 
قد  كان  ال�سعودي  اجلي�ش  باأن 
ا�ستبدل بع�ش قواته املوجودة يف 
اأطراف مدينة الربوعة بوحدات 
حماولة  يف  جديدة،  قتالية 

الإحداث اأي خرق جديد. واأ�ساف 
جاءت  القوات  هذه  اأن  امل�سدر 
ا�ستجابًة لطلب تقدم به �سباط 
ال�سعودي،  اجلي�ش  يف  وقيادات 
املقاتلني  الإخراج  حماولة  يف 
وبح�سب  املدينة.  من  اليمنيني 
ال�سعودي  اجلي�ش  عمد  امل�سدر، 
اإىل مباغتة املقاتلني اليمنيني يف 
�ساعة متاأخرة ليل االأحد، ولكنه 

مل يحقق تقدمًا.
وبالرغم من اأن الهجوم ال�سعودي 
الطريان،  م�ساركة  دون  من  بداأ 
 30 من  اأكرث  و�سّن  عاد  اأنه  اإال 
غارة بعد ف�سل الهجوم وموا�سلة 
على  تقّدمهم،  اليمنيني  املقاتلني 
عمليات  وتاأتي  املدينة.  اأطراف 
اجلي�ش  بها  قام  التي  اال�ستبدال 
جبهة  يف  لقواته  ال�سعودي 
ع�سرات  ف�سل  بعد  الربوعة 
ا�ستعادة  يف  ال�سعودية  املحاوالت 
ي�سيطر  التي  واالأرا�سي  املواقع 

عليها اليمنيون.
وبالتزامن مع احتدام املعارك يف 
�سّنت  ع�سري،  يف  الربوعة  جبهة 
مكّثفة  غارات  العدوان  طائرات 
على مناطق متفرقة من حمافظة 
�سعدة و�سل عددها اإىل 20 غارة، 
واأحياًء  عامة  طرقًا  ا�ستهدفت 
االت�ساالت  ومبنى  �سكنية 
مديريتي  يف  الربيد  ومكتب 
�ساقني وحيدان. و�سّببت الغارات 
عدد  و�سقوط  مواطن  ا�ست�سهاد 
من  اأكرث  وتدمري  اجلرحى  من 
ع�سرة منازل يف كل من مديريتي 
�ساقني و�سحار. وجددت طائرات 

اأم�ش  من  اأول  غاراتها  العدوان 
مديرية  من  عدة  مناطق  على 
حمافظة  يف  احلدودية  كتاف 

�سعدة.
احلدودية،  حجة  حمافظة  ويف 
غارة  ال�سعودي  الطريان  �سن 
للنازحني  خمّيمًا  ا�ستهدفت 
الواقع يف منطقة ملرور يف مديرية 
ال�ساهل، ما اأدى اإىل �سقوط عدد 
الن�ساء  من  كلهم  ال�سحايا  من 
اإح�سائية  وبح�سب  واالأطفال. 
»االأخبار«،  عليها  ح�سلت  اأولية، 
الغارة  �سحايا  ح�سيلة  بلغت 
�ستة  للنازحني  حجة  خميم  على 
االإ�سارة  وجتدر  وامراأة.  اأطفال 
جمزرة  ارتكب  العدوان  اأن  اإىل 
يف  للنازحني  املزرق  خميم  بحق 
العام  من  نف�سه  التاريخ  حجة يف 
 70 نحو  �سحيتها  راح  املا�سي، 

�سهيدًا وع�سرات اجلرحى.
ال�سعودية  الطائرات  وت�سن 
تعمد  وهمية  غارات  فرتة  منذ 
ال�سوت،  حاجز  فتح  اإىل  خاللها 
فرتة  بني  الطائرات  ُتلقي  كذلك 
نوع  وهي  �سوتية،  قنابل  واأخرى 
اأ�سواتًا  حُتدث  التي  القنابل  من 
�سماء  يف  انفجارها  عند  هائلة 
موجات  وتولد  �سعدة،  حمافظة 
�سغط هوائية ت�سبب انهيار بع�ش 
زجاج  وك�سر  القدمية  املباين 
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احل�������رب:  ان�����ه�����اء  ع����ل����ى  اأّويل  ات�����ف�����اق 
وق������ف ت���دري���ج���ي ل����اأع����م����ال ال��ع�����س��ك��ري��ة

اليمنية تتقدم يف الربوعة بعد ف�سل هجوم �سعودي القوات 

 زهري اأندراو�ش:
م�ساركة  على  االأ�سواء  اإ�سرائيل  يف  العربّي  االإعالم  �سلّط 
املفتوحة  العاملية  قطر  جولة  األعاب  يف  اإ�سرائيلّي  منتخب 
الت�سديد  مع  قطر،  دولة  يف  جتري  التي  ال�ساطئية  للكرة 
ُتقيم عالقات دبلوما�سّية  العربّية ال  الدولة  اأّن هذه  على 

مع الدولة العربّية.
ثنائي  اإّن   )The Times of Israel( موقع  وقال 
ال�ساطئية �سان فايغا وارئيل هيلمان حقق  الكرة الطائرة 
يف  اإ�سرائيلّي  فريق  اأّول  اأ�سبحا  فقد  تاريخيني،  اجنازين 
االأوملبية،  االألعاب  يف  للم�ساركة  يتناف�ش  الريا�سة  هذه 
مناف�سٍة  يف  ي�ساركان  اإ�سرائيليني  طائرة  كرة  العبي  واأّول 
باأول  الثنائي  فاز  قائاًل:  املوقع  وتابع  عربيٍة.  دولٍة  يف 
مباراة بالت�سفيات املوؤهلة �سد فريق ياباين، بفارق اثنني 
�سفر يف املباراة الدولية التي جرت يف العا�سمة القطرية، 
وهيلمان،  فايغا  اأّن  اإىل  لفت  ذلك،  على  عالوة  الدوحة. 
يتباريان يف دولة  اإ�سرائيليني  اأول العبي كرة طائرة  هما 
الطائرة  الكرة  احتاد  مدير  قال  ناحيته  من  عربية. 
االإ�سرائيلي يانيف نيومان اإّنه مّت ا�ستقبال اأع�ساء الفريق 
القوات  قبل  من  م�سددة  حماية  على  وح�سلوا  بحرارة، 
العربّية  اأفادت االإذاعة  اإ�سرائيليني، كما  املحلية وحرا�ش 

الر�سمّية باللغة العربّية )ري�سيت بيت(.
يف  �سعوبات  االإ�سرائيليون  الريا�سيون  ُيواجه  وعادة 
يف  امل�ساركة  اأجل  من  ولكن  العربية.  الدول  يف  املباريات 
االألعاب الريا�سية الدولية التي تقام يف اأنحاء العامل مثل 
ميكن  ال  الطائرة،  الكرة  واالآن  ال�سباحة  اجلودو،  التن�ش، 
الدول.  هذه  يف  املباريات  جتنب  االإ�سرائيليني  للريا�سيني 
االإ�سرائيليان  الريا�سيان  و�سل  العربّي،  االإعالم  وبح�سب 
اإىل الدوحة يوم االأحد من هذا االأ�سبوع بعد انتظار طويل 
للح�سول على تاأ�سريات دخول اإىل الدولة اخلليجية، التي 

ال تقيم عالقات دبلوما�سية ر�سمية مع اإ�سرائيل.

للكرة  االإ�سرائيلي  الطائرة  الكرة  احتاد  ملدير  ووفًقا 
االإ�سرائيليون  عمل  �سيمون،  العاد  ال�ساطئية  الطائرة 
تاأ�سريات دخول من قطر.  اأجل احل�سول على  ل�سهرين من 
املا�سي،  اجلمعة  يوم  التاأ�سرية  طلب  على  املوافقة  ومت 
اخلليجية  الدولة  اإىل  االإ�سرائيلية  البعثة  و�سافرت 
امل�ست�سيفة،  للدولة  امل�ساكل  اإثارة  ولتجنب  ال�سبت.  يوم 
اأننْ  حتى  هذا  عن  االإ�سرائيلي  القدم  كرة  احتاد  يعلن  مل 
الوطنّي  الفريق  ومدرب  نيومان  برفقة  الريا�سيان،  و�سل 

االإ�سرائيلّي �ساكيد حاميي، اإىل الدوحة.

البداية  جمرد  هو  املباراة  اإىل  الو�سول  حتدي  ولكن 
مباراتني  يف  الفوز  فعليهما  وهيلمان،  لفايغا  بالن�سبة 
الرئي�سية  املباراة  اإىل  الو�سول  اجل  من  موؤهلة  ت�سفيات 
و�ستحدد  اجلمعة.  يوم  حتى  جتري  التي  الدوحة،  يف 
يف  امل�ساركة  حماولتهم  عند  تدريجهما  قطر  يف  نتائجهما 
اإّنه  �سيمون  وقال  ريو.  يف   2016 عام  االأوملبية  االألعاب 
اإال  لالهتمام،  مثرية  ال�سيا�سية  اجلوانب  تكون  قد  بينما 
خالل  من  ال�سهرة  حتقيق  على  يركزان  الريا�سيان  اأّن 

االإجنازات الريا�سية، ولي�ش يف الدوائر الدبلوما�سية.
مباراة  كل  يف  امل�ساركة  يريدون  العبينا  قائاًل:  وتابع 
ال�سيا�سة،  ميكنهم دخولها، نحن معنيون بالريا�سة، ولي�ش 
على حّد تعبريه. واأو�سحت امل�سادر االإ�سرائيلّية اأّن هناك 
الدولة  يف  االإ�سرائيلّي  العلم  رفع  م�ساألة  حول  ا  غمو�سً
العديد  تناولها  م�ساألة  وهي  املباراة،  خالل  اخلليجية 
قال  املباراة،  قبل  ومتحدثا  العربية.  االإعالم  و�سائل  من 
�سيمون اإّنه ال يعلم باأمر اأّي خمطط لرفع العلم االإ�سرائيلي 
خالل املباراة.وقال: اإذا رفعوا علمنا، هذا رائع. ولكننا هنا 

للفوز باملباراة، قال.
لكرة  العامل  كاأ�ش  بطولة  قطر  ت�ست�سيف  اأننْ  املقرر  ومن 
االإعالن  هذا  اأثار  االآن  وحتى   .2022 عام  يف  القدم 
انتقادات �سديدة للدولة الرثية ولكن �سغرية ب�سبب م�سائل 
حمتمل  ف�ساد  حول  وادعاءات  االأجانب،  العمال  حقوق 
كرة  مباراة  اأكرب  ا�ست�سافة  �سرف  على  ح�سولها  بطريقة 

قدم يف العامل.
ويتكهن دان �سرياي، مدير ات�ساالت احتاد الكرة الطائرة 
من  املزيد  اإثارة  يريدون  ال  القطريني  اأّن  االإ�سرائيلي، 
للبعثة  دخول  تاأ�سريات  منح  برف�سهم  االإعالمي  ال�سجيج 
اأننْ  املفرت�ش  من  اإّنه  ال�سياق  هذا  يف  وقال  االإ�سرائيلية. 
ي�ست�سيفوا كاأ�ش العامل عام 2022، واأننْ ينت�سر يف االأخبار 
اأّنه مل يّتم منح االإ�سرائيليني تاأ�سريات دخول، هذه دعاية 
االإ�سرائيلّي  املوقع  واأ�سار  تعبريه.  حّد  على  جًدا،  �سيئة 
اأول  لي�ش  الطائرة  الكرة  ثنائي  اأّن  اإىل  تقريره  �سياق  يف 

ريا�سيني ي�ساركون يف مباريات يف قطر.
وكانت جنمة التن�ش �ساحار بئري اأّول ريا�سية من اإ�سرائيل 
عام  يف  وبعدها   ،2008 عام  هناك  مباريات  يف  ت�سارك 

.2012
احتاد  مدير  عن  االإ�سرائيلية،  العامة  االإذاعة  ونقلت 
املنتخب  ا�سرتاك  اإّن  قوله  نوميان،  ينيب  الطائرة  الكرة 
كرة  احتاد  موافقة  بعد  جاء  الدورة،  يف  االإ�سرائيلي 
ال�سلة يف الدوحة وجلنتها االأوملبية. واأ�ساف اأّن اإجراءات 
الذين  الريا�سية  البعثة  باأع�ساء  حتيط  م�سددة  حرا�سة 
قوبلوا برتحاٍب �سديٍد يف قطر، على حّد تعبريه. اإىل ذلك، 
ا�ستنكار  العلم االإ�سرائيلي يف دولة عربية  القى خرب رفع 
و�سخرية مغردي “تويرت” الذين مل يتوانوا عن التعبري عن 
غ�سبهم وا�ستهزائهم من احلدث الذي اعتربوه مي�ش ب�سفة 
مبا�سرة بعروبتهم وانتمائهم للق�سية الفل�سطينية، اإ�سافة 

لرف�سهم القاطع ل�سيا�سة اإ�سرائيل.

قرارات هادي: »كيف ينجح الرئي�ش 
يف اختيار االأكرث رداءة ؟«

جمال جربان
اأثارت قرارات الرئي�ش اليمني امل�ستقيل عبد ربه من�سور هادي، باإقالة وزير احلكومة خالد بحاح وتعيني 
اال�ستغراب  بني  راوحت  فعل  ردود  له،  نائبًا  االأحمر  حم�سن  علي  تعيني  جانب  اإىل  مكانه،  دغر  بن  اأحمد 

والتنّدر وحماولة فهم الغاية ال�سيا�سية من هذه اخلطوة املفاجئة.
يعلم  اجلميع  اأن  متجاهاًل  واثقة،  بنربة  اأعلنها  التي  هادي  بقرارات  املا�سيني  اليومني  يف  اليمنيون  و�ُسغل 
واإن  حتى  فقط.  �سلمان  بن  حممد  ال�سعودي  العهد  ويل  ويل  رغبات  مترر  اأكرث،  ال  كواجهة  احلقيقي  دوره 
التي  تلك  اأ�سماء جديدة ال  ينتظرون  كانوا  الذين  مع رغبات جمهور هادي، خ�سو�سًا هوؤالء  تعار�ش ذلك 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  و�سّجت  احلايل.  و�سعه  اإىل  اليمن  و�سول  و�سّببت  بالف�ساد  تاريخيًا  الت�سقت 
بكمية نقا�سات �ساخرة جاءت من اأ�سحاب التوجهات ال�سيا�سية املختلفة، حتى من القّلة التي ال تزال ترى 
هادي جزءًا من احلل. فاإن اأحدًا مل يكن يتخيل تعيني علي حم�سن االأحمر واأحمد بن دغر رئي�سًا للحكومة، 
ملا لهذين الرجلني من »�سوابق« و�سجّل حافل باأعمال الف�ساد والنهب، وال �سيما علي حم�سن االأحمر. اأما بن 
دغر، فقد ُعرف بانتقاله ال�سهري من احلزب اال�سرتاكي اإىل حزب �سالح، واأخريًا اإىل ال�سعودية حيث يقيم 

حاليًا.
وا�ستعاد البع�ش مقوالت قدمية حول اإقامة االأحمر يف ال�سعودية، وعن قيام اأهايل الريا�ش عندما علموا 
بوجوده عندهم، ببناء اأ�سوار اإ�سافية حول منازلهم واأرا�سيهم اخلا�سة، يف اإ�سارة اإىل عادة االأحمر ب�سرقة 
هيئة  باأع�ساء  اخلا�سة  االأرا�سي  حتى  اإذ  املجال،  هذا  يف  �سهرة  �ساحب  وهو  اليمن،  يف  املواطنني  اأرا�سي 
التدري�ش يف جامعة �سنعاء مل ت�سلم منه، وهي االأرا�سي املال�سقة ملع�سكر »الفرقة االأوىل مدرع« التي كان 

يقودها.
ويف �سياق فكرة النهب نف�سها، تداول نا�سطون على نطاق وا�سع �سورة كاريكاتور ُتظهر علي حم�سن وهو يوؤدي 
الق�سم الد�ستوري وهو يتعهد »املحافظة على اأرا�سي اجلمهورية و�سيانتها«، فيجيبه هادي: »الزم ترددها 
ثالث مرات، اأنت ما اأحد ياأمتنك على اأر�ش«. اأما بالن�سبة اإىل اإ�سافات الرئي�ش امل�ستقيل على قرار اإقالة 
خالد بحاح والتي توحي بتحميله امل�سوؤولية عن تاأخر ح�سم »معركة تعز«، �سخر من�سور اآخر منها مت�سائاًل: 

»من هو القائد الع�سكري احلقيقي؟« حتى ُيتهم رئي�ش وزراء مدين بهذا االأمر.
اأداء احلكومة خالل  رافق  الذي  »لالإخفاق  العائد  اإقالة بحاح  �سبب  القرار عن  ما جاء يف ن�ش  اإن  كذلك، 
الفرتة املا�سية يف املجاالت االقت�سادية واخلدمية واالأمنية وتعرث االأداء احلكومي يف تخفيف معاناة اأبناء 
�سعبنا وحلحلة م�ساكله وتوفري احتياجاته«، ُيعّد املرة االأوىل التي ي�سدر فيها قرار يحمل نربة انتقامية. 
هذه ال�سيغة دفعت اأحد النا�سطني اإىل التعليق على النحو االآتي: »ال يزال هادي يعي�ش على اأحقاد حرب 
يناير 1986، حقد بدوي«، يف اإ�سارة اإىل يوم هروب هادي من اجلنوب وجلوئه اإىل ال�سمال بحماية الرئي�ش 

ال�سابق علي عبد اهلل �سالح.
ورئي�ش  الرئي�ش  قائاًل: »اخلالفات بني  اأحدهم  ُعرفت بني هادي وبحاح، كتب  التي  وبخ�سو�ش اخلالفات 

احلكومة ت�سبه خالفات اثنني يحّبون فتاًة واحدة، لكن امل�سكلة اأن هذه الفتاة حُتب �سخ�سًا ثالثًا«.
ومع ذلك، برزت وجهات نظر جادة حول قرار هادي االأخري، جاءت كخال�سة لفرتة حكمه. وكتبت النا�سطة 
ماي�سة �سجاع الدين: »قرارات هادي االأخرية تزيح اجلانب االإماراتي، وهي خارجة عن اإرادته. فهي قرارات 
توؤكد نظرتي يف عبد ربه من�سور اأنه الرجل االأ�سواأ على االإطالق حتى يف اكت�سافاته، ريا�ش يا�سني )وزير 
اخلارجية ال�سابق( ثم حممد قباطي )وزير االإعالم احلايل( واالآن بن دغر«. يظّل الت�ساوؤل: »كيف ينجح 



اإىل  م�سترت  ب�سكل  خ�سن  انقالب  دعم  بني  ما 
دعم انقالب ناعم تقوده و�سائل اإعالم حملية، 
والهيمنة على �سخ�سيات نافذة باالأمم املتحدة، 
للهيمنة  االإماراتي  االأخطبوط  اأركان  تت�سكل 
مناطق  كاإحدى  الليبية،  الدولة  مفا�سل  على 
معاركها  �ساحات  واإحدى  االإماراتي،  النفوذ 
املمتدة �سد ثورات الربيع العربي واالإ�سالميني 

ومعاقلهم.
التحركات  تخدم  مدى  اأي  اإىل  املهم:  ال�سوؤال 
االإماراتية خمطط �سيناريو الفو�سى اخلالقة 
االأهلية  احلروب  عرب  املنطقة،  دول  وتق�سيم 
وهل  االأجنبي،  الع�سكري  والتدخل  املمنهجة 
اإىل  اخلارجية  االإماراتية  التدخالت  تخ�سع 
االإنفاق  حجم  ارتفاع  ظل  يف  �سعبية،  رقابة 
ودعمها  الثورات  �سد  حربها  يف  االإماراتي 
وبخا�سة  واأجهزتها،  ورموزها  امل�سادة  للثورات 

عقب ت�ساعد اأزمة انهيار اأ�سعار النفط؟
 70 على  ي�سيطر  االإعالمي  اأبوظبي  اأخطبوط 

الليبي االإعالم  من   %
ال�سيطرة على الوعي اجلمعي وو�سائل االإعالم 
يف  االإمارات  اأدوات  اأبرز  اأحد  تعد  املحلية 
الداخلي  العام  الراأي  على  للهيمنة  التغلغل، 
ودعم  و�سيطنتهم،  االإ�سالميني  �سد  واحل�سد 
قوى الثورة امل�سادة، وك�سف تقرير ن�سره موقع 
“االإمارات 71، اأنه مل يكن االتهام الذي وجهه 
الأبوظبي  املرزوقي،  املن�سف  التون�سي  الرئي�ش 
جزء  على  �سيطرتها  من  اجلاري،  العام  مطلع 
ومراكز  جامعات  امل�سرية:  املوؤ�س�سات  كبري 
بحوث و و�سائل اإعالم واإعالميني، اتهاًما يتيًما 
اأو �سيا�سة م�سادفة، واإمنا هو نهج يقوم به جهاز 
العربي  االإعالم  على  لل�سيطرة  الدولة  اأمن 
العربي  الربيع  ثورات  بالد  واإعالم  عامة، 

خا�سة.
اإعالميون  اأعدها  اإعالمية  درا�سة  ور�سدت 
و�سائل   7 على  ت�سيطر  اأبوظبي  اأن  ليبيون 
مواقع  يف  �سفحات   4 وعدد  ليبية،  اإعالمية 
اأبوظبي  واأنفقت  االجتماعي،  التوا�سل 
الو�سائل  ومتثلت  دوالر،  مليون   74 نحو  عليها 
الو�ش  راديو  الو�سط،  ببوابة  االإعالمية، 
اإفريقيا  بوابة  احلدث،  ليبيا  �سحيفة   ،fm
وقناة   ،24 ليبيا  قناة   ،218 قناة  االإخبارية، 

”H D”. ليبيا روحها الوطن

ميلك  االإخبارية:  الو�سط  وراديو  بوابة 
الليربايل املعار�ش لنظام القذايف حممود �سمام 
من  ويديرهما  االإعالميتني،  الو�سيلتني  هاتني 
القاهرة بتمويل اإماراتي كامل، وقد مت متويلها 

حتى االآن بنحو 5 ماليني دوالر.
�سحيفة ليبيا احلدث: ميلكها االإعالمي حممود 
احل�سان، فبعد ف�سل عملية الكرامة االنقالبية 
احلدث  �سحيفة  احل�سان  اأ�س�ش  حفرت،  بقيادة 
التون�سية،  العا�سمة  من  وتعمل  االإخبارية 
الليبية  االإعالم  هيئة  من  متوليها  من  وجزء 
لربملان  التابعتني  اخلارجي  االإعالم  واإدارة 
مبا  عليها  االإنفاق  اأبوظبي  تولت  فيما  طربق، 

يقدر 800 األف دوالر اأمريكي.
االإعالمي  ميلكها  االإخبارية:  اإفريقيا  بوابة 
ا  اأي�سً وهو  هامل،  بن  عبدالبا�سط  الليبي 
من  وتنطلق  البوابة  حترير  ورئي�ش  موؤ�س�سها 
مقتل  بعد  القذايف  اأن�سار  عن  يعرب  القاهرة. 
منذ  البوابة  متويل  بداأت  واأبوظبي  االأخري، 
2013، حيت مت اإنفاق نحو  الربع االأخري عام 
مار�ش  االآن،  حتى  اأمريكي  دوالر  مليون   2.2

.2016
الليبية  االإعالمية  متلكها   :TV  218 قناة 
اأموال  من  بالكامل  اأ�س�ستها  وقد  ال�سرار،  هدى 
القنوات  اأكرث  من  القناة  وتعترب  اأبوظبي، 
الليبية قدرة مالية ورواتب موظفني. وقد مت 
حتى  اأمريكي  دوالر  مليون   32.7 نحو  اإنفاق 

االآن.

الليبي  االإعالمي  ميلكها   :24 ليبيا  قناة 
العا�سمة  من  وتعمل  امل�سري،  عبدال�سالم 
املدير  كان  وامل�سري  لندن،  الربيطانية 
الذراع  االإعالمية  الغد  ل�سركة  التنفيذي 
القذايف  اال�سالم  “�سيف  مل�سروع  االإعالمية 
من  وهو  الغد،  بليبيا  املعروف  االإ�سالحي”، 
موؤيدة  القناة  و�سيا�سية  القذايف،  نظام  اأن�سار 
الليبي  ال�سعب  ثورة  وتعترب  القذايف،  لنظام 
موؤامرة غربية، واأُ�س�ست بتمويل اإماراتي كامل 

بلغ 7.9 مليون دوالر اأمريكي .
ميلكها   :”H D“ الوطن  روحها  ليبيا  قناة 
االإمارات،  يف  ليبيا  �سفري  الناي�ش  عارف 
ورئي�ش موؤ�س�سة “كالم”، وميتلك �سركة تقنية 
معروف  الناي�ش  اإن  الدرا�سة  وتقول  معلومات، 
اأبوظبي  عهد  لويل  املبا�سرة  بتبعيته  عنه 

حممد بن زايد.
 ”  hd“ الوطن  ليبيا روحها  تاأ�س�ست قناة  وقد 
حتى  عليها  اأنفق  حيت  كامل،  اإماراتي  بتمويل 

االآن 25.6 مليون دوالر اأمريكي.
بني انقالب ناعم وانقالب خ�سن

متثل ال�سيطرة على االإعالم قوة تقود النقالب 
و�سًرا  مبكًرا  حاولت  االإمارات  اأن  اإال  ناعم، 
فقد  ليبيا،  يف  خ�سن  ع�سكري  انقالب  دعم 
الثورة  اإف�سال  االإمارات بدور حموري يف  قامت 
الليبية، بهدف اإق�ساء االإ�سالميني الذين �سعد 
اأعادت  حيث  بالقذايف،  االإطاحة  بعد  دورهم 
وعلى  اأخرى،  مرة  القذايف  نظام  رموز  متكني 

راأ�سهم اللواء املتقاعد خليفة حفرت، الذي قاد 
حماولة انقالب فا�سلة �سد حكومة طرابل�ش.

ليبيا،  فجر  عملية  يف  ع�سكري  م�سدر  واأكد 
الغربية  املنطقة  يف  حفرت  عمليات  غرفة  اأن 
ب�سكل  اإماراتيون  �سباط  يديرها  بالزنتان 
لـ”عربي21  يف  مبا�سر، بح�سب ت�سريح خا�ش 
23 اإبريل 2015، و�سنت االإمارات يف اأغ�سط�ش 
الف�سائل  على  �سرية  جوية  �سربات   ،2014
مار�ش  ويف  م�سري،  بدعم  ليبيا  يف  االإ�سالمية 
2015 اأكد تقرير لالأمم املتحدة، اأن االإمارات 
وم�سر تخرقان حظر ت�سدير ال�سالح اإىل ليبيا 
ثالث  قبل  بالقذايف  االإطاحة  منذ  املفرو�ش 
�سنوات، عرب تهريب �سالح اإىل حكومة طربق. 
كما زار حفرت اأبو ظبي يف اإبريل 2015، لزيادة 

الدعم املايل والع�سكري االإماراتي.
ال�سنوات  يف  �سعت  االإمارات  اأن  مراقبون  يرى 
وا�سنطن  لدى  نف�سها  ت�سويق  اإىل  االأخرية، 
يف  اأ�سا�سي  ك�سريك  املتحدة  واالأمم  ولندن 
االنقالب  ودعمت  وداع�ش،  االإرهاب  مواجهة 
ليبيا،  يف  واالنقالب  ال�سي�سي  ونظام  امل�سري 
لت�سويق  حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء  بدعم 
ر�سم  اإعادة  على  بقدرتها  الغرب  لدى  نف�سها 
ال�سيا�سية، مبا  االإقليمية وخارطتها  التوازنات 
�سعار  حتت  الدولية،  الغربية  امل�سالح  يخدم 

حماربتها لالإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل.
احلرب االأهلية

اأحد  االأممي،  املبعوث  ليون”،  “برنارد  يعد  هل 
اأدوات االإمارات لتدمري الثورة الليبية وحتويلها 
اتهام  اأثاره  ت�ساوؤل  ممتدة؟  اأهلية  حلرب 
االإمارات  الربيطانية،  “الغارديان”  �سحيفة 
�سد  بالوكالة  حرب  �ساحة  ليبيا  با�ستخدام 
االإ�سالميني، حيث عر�ست على املبعوث االأممي 
جنيه  األف  مقداره  يومًيا  راتًبا  ليون،  برنارد 
اإ�سرتليني، وتقول “الغارديان” يف تقرير اأعده 
�سيح�سل  االأممي  املبعوث  اإن  رامي�سن،  رانديب 
جنيه  األف   35 مقداره  �سهري  راتب  على 
االإماراتيني،  الدبلوما�سيني  لتدريب  اإ�سرتليني 

ودعم ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية.
واأ�سار “رامي�سن” اإىل اأن املبعوث االأممي لليبيا 
“ليون”،  ال�سابق  االإ�سباين  اخلارجية  ووزير 
وظيفة  حول  يتفاو�ش  وهو  ال�سيف  ق�سى 
تدعم  االإمارات–  يق�سد  خليجية–  دولة  يف 

يقوم  التي  ليبيا،  يف  الدائرة  احلرب  يف  طرًفا 
بالتو�سط بني اأطراف النزاع فيها.

حرب �سد االإ�سالميني
احلرب  اإن  قولهم:  حمللني  عن  التقرير  ونقل 
االأهلية الليبية تتغذى من التناف�ش اخلارجي. 
ت�ستخدمان  واالإمارات  م�سر  اأن  اإىل  م�سريين 
الذين  االإ�سالميني،  �سد  حرب  �ساحة  البلد 
يزعم اأنهم يتلقون دعًما من تركيا وقطر، واأفاد 
حرب  �ساحة  اإىل  حتولت  الليبية  الدولة  باأن 
1600 ف�سيل  ما يقرب من  ي�سارك فيها  اأهلية 
 6 م�سلح، تعمل يف بلد ال يتجاوز تعداد �سكانه 
منها جماعة  ف�سيل  ن�سمة. ويدعم كل  ماليني 
الذي  الوطني  املوؤمتر  �سيا�سيتني،  جماعتني  اأو 

ميثل االإ�سالميني وجمل�ش نواب طربق.
تدخل ع�سكري اأجنبي بذريعة داع�ش

تدخل  قرب  على  مت�ساعدة  موؤ�سرات  ت�سري 
يتبلور  مل  ليبيا،  يف  و�سيك  اأجنبي  ع�سكري 
ولكن  واأجندتها،  ومهامها  واأطرافه  بو�سوح 
فقد  داع�ش،  فزاعة  هي  الوا�سحة  ذريعته 
ن�ساًطا  اأن  الليبي  لل�ساأن  متابعون  الحظ 
ع�سكرًيا ملحوًظا قام به تنظيم داع�ش يف ليبيا، 
فر�سة  خلقت  للتنظيم  االإرهابية  العمليات 
من  مواقفهم  الإعادة  واأبوظبي  للقاهرة  كبرية 
ي�سران  كونهما  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  العملية 
اإرهابية،  م�سكلة  هي  ليبيا  يف  امل�سكلة  اأن  على 
االإرهاب، وكونهما  العامل مطالب مبحاربة  واأن 
حتارب  اأنها  على  نف�سها  تقدم  التي  الدول  من 
االإرهاب، فقد برز لها دور دبلوما�سي حتى االآن، 
وع�سكري من خالل التدخل االأمريكي اجلديد.
طلعت  اللواء  امل�سري  الع�سكري  اخلبري  يقول 
فرباير   22 يف  اجلديد”  لـ”العربي  م�سلم، 
ترغب  التي  الدول  مع  التن�سيق  حول   ،2016
واإيطاليا  م�سر  مثل  ع�سكريًا،  التدّخل  يف 
عن  البحث  اجلوار  دول  حق  من  اإن  واالإمارات، 
وحماية  هناك،  االأو�ساع  هدوء  يف  م�سلحتها 
عنا�سر  تاأوي  ليبيا  اأن  خ�سو�سًا  القومي،  اأمنها 
م�سلم.  وفق  اجلن�سيات،  خمتلف  من  اإرهابية 
قوية  ارتكاز  نقطة  باتت  “ليبيا  اأن  ويعترب 
من  بد  وال  االإفريقي،  ال�سمال  يف  لداع�ش 

التخّل�ش من تلك العنا�سر..”.

امل�سدر : �سوؤون خليجية

رئي�ش  اأعلن   – اأ  ب  د   – ريكيافيك 
ديفيد  االأي�سلندي  الوزراء 
جونلوج�سون، اأنه يف اإجازة من العمل 
ال�سيا�سي بداية من االأربعاء ، وذلك 
تعرف  وثائق  عن  الك�سف  اأعقاب  يف 
اإىل  وت�سري   ” بنما  وثائق   ” با�سم 
ب�سكل  اأموااًل  حوال  قد  وزوجته  اأنه 
ال�سريبية  املالذات  اأحد  اإىل  �سري، 

االآمنة يف جزر البحر الكاريبي .
وقت  يف  ذلك  جونلوج�سون  اأعلن 
متاأخر الثالثاء ، دون اال�ستقالة من 

من�سبه ر�سميًا.
اأن  الوزراء،  رئي�ش  بيان  يف  وجاء 
االأ�سماك  وم�سايد  الزراعة  وزير 
،�سيجوردور اجني جوهان�سون، �سوف 

يحل حمله “لفرتة غري حمددة”.
�سده  االتهامات  جونلوج�سون  واأنكر 
يف  يبقى  �سوف  اإنه  وقال   . وزوجته 

من�سبه كرئي�ش للحزب التقدمي.
اأجري  راأي  ا�ستطالع  واأظهر 
والتلفزيون  االإذاعة  �سبكة  ل�سالح 
االأي�سلندية “اآر.يو.يف” اأن %81 من 
اال�ستطالع  �سملهم  الذين  الناخبني 

يرغبون يف ا�ستقالة جونلوج�سون.
حكومة  والية  فرتة  وتنتهي 
ني�سان/اأبريل  يف  جونلوج�سون 

.  2017
من  اأكرث  عن  الك�سف  مت  اأنه  يذكر 
11 مليون وثيقة �سرية ،مت احل�سول 
“مو�ساك فوني�سكا”  �سركة  عليها من 

حيث  بنما،  ،ومقرها  للمحاماة 
اأن عددًا من قادة العامل  اأ�سارت اإىل 
واأقاربهم وجنوم الريا�سة وامل�ساهري 

يحتفظون باأموال بطريقة �سرية يف 
مالذات �سريبية اآمنة يف جزر البحر 

الكاريبي.

اأّكد اجلي�ش ال�سوري وحلفاوؤه اأنه يف القريب العاجل 
�ستفتح نريان جهنم على اجلماعات امل�سلحة يف كافة 
لن  املرة  هذه  واأن  وغربا،  جنوبا  �سماال  اجلبهات 

يقف اأي عائق اأمام ا�ستمرار القتال واملجابهة.
من  وحلفاوؤه  ال�سوري  اجلي�ش  وحدات  وطلبت 
امل�سلحني  تواجد  مناطق  يف  املدنيني  “االأهايل 
لتكون  املر�سحة  االأماكن  عن  يبتعدوا  اأن  واالأرياف 
القادمة  واالأيام  ال�ساعات  الأن  معارك،  جبهات 
�ستحمل يف طياتها معارك مدمرة لكل من بنى اآماله 
هوؤالء  و�سي�سهد  الهدنة،  وخرق  اخلارج  مع  وتواطاأ 
ال�سوري  اجلي�ش  بقيادة  لهم  مدمرة  �ستكون  معارك 

ومن خلفه االأ�سدقاء”.
ت�سريح  خالل  من  جاء  ال�سوري   اجلي�ش  موقف 
العمليات  لغرفة  امليداين  القائد  عن  �سادر  خا�ش 
ال�سوري  اجلي�ش  يف  وريفها  حلب  يف  امل�سرتكة 
ورد  الهدنة  خرق  م�سوؤولية  على  تعليًقا  وحلفائه، 
اجلي�ش ال�سوري وحلفاوؤه على اجلماعات االإرهابية 

التي قامت باخلرق.
واأ�ساف القائد امليداين يف ت�سريحه اأنه يف ال�ساعات 
عمليات  قيادة  غرفة  ت�سكيل  مت  املا�سية   48 الـ 

وو�سلت  واجلنوبي،  الغربي  والريف  حلب  حترير 
كافة القوات املقاتلة والوحدات اخلا�سة اإىل حلب 
و�ستبداأ العمل قريبا جدا يف مواجهة �ساملة الإجناز 

اأهدافها.
واأ�سار اإىل اأن كافة “القوات الرو�سية وقوات حزب 
املعارك  و�ستكون  اإىل حلب  واالإيرانيني و�سلوا  اهلل 
الق�سف  وما  معها  ومن  الن�سرة  جلبهة  عربة  در�ش 
والنريان يف 48 �ساعة االأخرية �سوى البداية ودليل 

على جدية وقدرة اجلي�ش وحلفائه”.
اأن  نوؤكد  “كنا  البداية  منذ  اأنه  الت�سريح  اأكد  كما 
املعارك والقتال لي�ست يف م�سلحة اأحد واأن االأهايل 
لذلك  املعارك،  من  االأكرب  املت�سرر  هم  واملواطنني 
عمل اجلي�ش ال�سوري واحللفاء على احرتام ودعم 
الفرتة  اأن  اإىل  م�سرًيا  النار”،  اإطالق  وقف  هدنة 
اأجل  من  للجميع  �سانحة  فر�سة  �سكلت  املا�سية 
التخفيف من اخل�سائر واالآالم وعذابات املواطنني 

واالأهايل واإيقاف تدمري البنى التحتية يف البلد”.
وتابعت غرفة العمليات امل�سرتكة اأنه “طوال فرتة 
اجلي�ش  قام  النار  اإطالق  ووقف  الهدنة  جريان 
ترتكب  التي  اخلروقات  على  فقط  بالرد  وحلفاوؤه 

من قبل بع�ش امل�سلحني وكان الرد على االعتداءات 
اال�ستمرار  من  اجلماعات  هذه  ردع  الأجل  املتكررة 
خدعت  الن�سرة  جبهة  اأن  تبني  وقد  بخروقاتها، 
كبري  خرق  يف  معها  وادخلتها  امل�سلحة  الف�سائل 
الريف  اإىل  الهدنة  خرق  وو�سعت  بل  للهدنة، 
مب�سالح  اآبهة  غري  اأي�سا،  حللب  والغربي  ال�سمايل 

االأهايل وال�سعب ال�سوري ال�سامد”.
اأن اجلي�ش  اإىل  امليداين يف ت�سريحه  القائد  واأ�سار 
املا�سية  الفرتة  طوال  حر�سوا  وحلفاوؤه  ال�سوري 
لغة  اىل  جديد  من  العودة  وعدم  الرد  جتنب  على 
احلرب، “ولكن ثبت للجميع اأن جبهة الن�سرة ومن 
معها ال يعرفون اإال لغة القوة وال�سالح وهذا االأمر 
التي  امل�سلحة  اجلماعات  ان�سياق  لكن  جليا،  كان 
جبهة  خلف  النار  اإطالق  وقف  هدنة  على  وقعت 

الن�سرة اآثار العجب والريبة”.
وختم الت�سريح بالتاأكيد على اأن املدنيني واالأهايل 
هم املت�سرر االأكرب من املعارك وهم املظلومون يف اأي 
و�سعبنا  اهلنا  اإىل  نداء  نوجه  “لذلك  كانوا،  طرف 
واملعارك  القتال  مناطق  عن  يبتعدوا  اأن  ب�سرورة 

باأ�سرع وقت حمايًة لهم وحفاظًا عليهم”.

ال�سعودية: نظام جديد للمقيمني 
�سبيه ب� “الغرين كارد” الأمريكي

اململكة،  يف  للمقيمني  جديد  بنظام  العمل  نّيتها  عن  الريا�ش،   ك�سفت 
يتيح لهم اإقامة دائمة �سبيهة بنظام “الغرين كارد” االأمريكي.

بالنظام  �سبيه  اجلديد  النظام  اإن  قال،  �سلمان  بن  حممد  االأمري 
اإقامته  املواطن خالل  املقيميني جميع مميزات  الذي يعطي  االأمريكي 

هناك، غري اأنه ال يتح�سل على اجلن�سية مبا�سرة.
واأعلن بن �سلمان عن حزمة اإ�سالحات جديدة تنوي ال�سعودية القيام 
االأقل  على  و�ستوفر  مرات،   3 النفطية  غري  مداخيلها  �ست�ساعف  بها، 

.2020 بحلول  �سنويًا  دوالر  مليار   100
اأعلنت  اململكة قد  االأو�سط”، كانت  “ال�سرق  ن�سرته �سحيفة  ملا  ووفقًا 
“ال�سريعة” يف العام املا�سي،  عن جمموعة من االإ�سالحات احلكومية 
والتي اأدت اإىل تقلي�ش العجز من 250 مليار دوالر اإىل اأقل من 100 
مليار دوالر، وفقًا ملا قاله بن �سلمان خالل احلوار الذي اأجراه مع وكالة 
املا�سي،  االأ�سبوع  واملالية  االقت�سادية  لالأخبار  العاملية  “بلومبريغ” 

ون�سر اأم�ش جزء جديد منه.
احلكومية  االإ�سالحات  اأن  �سلمان،  بن  حممد  االأمري  ك�سف  كما 
املا�سي متكنت من تقلي�ش  العام  الريا�ش يف  اأجرتها  “ال�سريعة” التي 
العجز من 250 مليار دوالر اإىل اأقل من 100 مليار دوالر، م�سيفًا، اأن 
اململكة ت�ستهدف دخاًل غري نفطي يف العام احلايل بنحو 25 مليار دوالر، 

غري اأن املتوقع احل�سول عليه �سيكون اأكرث من 10 مليارات دوالر.
واأو�سح االأمري، اأن احلكومة ا�سطرت الإيقاف ما و�سفه بـ”خطر كبري” 
االإجمالية  قيمتها  وتقدر  ملقاولني،  امل�ساريع  من  الكثري  يف  يتمثل  كان 
اأن  املمكن  من  كان  ريال(  تريليون   3.75( دوالر  تريليون  من  باأكرث 

تت�سبب يف كارثة لو اأنها مّت �سرفها لهم وتوقيع عقودها.
كانت  احلكومية  واجلهات  الوزارات  اأن  وجدت  احلكومة  اأن  وك�سف، 
لديها القدرة على توقيع عقود قيمتها اأكرث من تريليون دوالر، ولو مت 

ال�سماح لها لوقعت كارثة.

�سعودي”  “اأم�������ر  اإ����س���اب���ة 
احلوثيني م��ع  ا�ستباكات  اأث��ن��اء 

�سعود،  اآل  حممد  بن  متعب  االأمري  الع�سكري  اأ�سيب  وكاالت:  ـ  دبي 
اأثناء الت�سدي ملحاولة ت�سلل  من القوات الربية امللكية ال�سعودية، 

بع�ش احلوثيني للحدود ال�سعودية اليمنية.
التوا�سل  وذكرت م�سادر �سعودية يف ح�ساباتها اخلا�سة على موقع 
اإثر  عينه  يف  اأ�سيب  قد  متعب  االأمري  اأن  “تويرت”،  االجتماعي 
مركز  اإىل  الت�سلل  حماولتهم  اأثناء  يف  احلوثيني  مع  ا�ستباكات 
الربوعة احلدودي التابع لظهران اجلنوب مبنطقة ع�سري، ح�سب ما 

جاء على “رو�سيا اليوم”.
ع�سكرية  عربة  على  يدوية  قنبلة  اإلقاء  مت  اأنه  امل�سادر،  واأ�سافت 
اإ�سابات  اأ�سيبوا  الذين  اجلنود  من  وعدد  االأمري  بها  يوجد  كان 

طفيفة.

الثوري  للحر�ش  العام  القائد  اكد 
جعفري  علي  حممد  اللواء  االيراين 
ملواجهة  ال�ساملة  احلر�ش  جهوزية 
وقال  باالعداء،  و�سفهم  من  تهديدات 
“منذ اعوام نبني قدراتنا حتت فر�سية 

حرب وا�سعة مع امريكا وحلفائها”.
اجتماع  اول  يف  جعفري  اللواء  وقال 
للمجل�ش االعلي لقادة احلر�ش الثوري 
ح�سول  ان  اجلديد،  االيراين  العام  يف 
االتفاق النووي هو ادين حد ال�ستيفاء 
ان  م�سيفا  االيراين،  ال�سعب  حقوق 
ولن  مل  ال�سامله  امل�سرتك  العمل  خطه 
ان  ورغم  وا�ساف  فخر.   وثيقه  تعد 
املقاومه النوويه لل�سعب االيراين التي 
ارغمت العدو علي تغيري اال�سرتاتيجيه 
هذه  لكن  واعتزاز  فخر  مو�سع  كانت 
نتيجتها  من  جزء  مع  تختلف  املقاومه 
اال وهو خطه العمل امل�سرتك ال�سامله.

الت�سريحات  ايل  ا�سارته  معر�ش  ويف 
االمريكان  لل�سا�سة  االخرية  واملواقف 
االيران،  ال�ساروخية  القدرات  ب�ساأن 
قائال:  الثوري  احلر�ش  قائد  اكد 
حتت  قدراتنا  نبني  ونحن  اعوام  منذ 
امريكا  مع  وا�سعة  حرب  فر�سية 
طاقاتنا  كل  وو�سعنا  وحلفائها 
يف  احلا�سم  الن�سر  لتحقيق  وقدراتنا 
جتهزنا  قد  و  اعداء  هكذا  مواجهه 
نتجهز  ان  قبل  الع�سكريه  للخيارات 

للخيارات ال�سيا�سية.
االجنازات  ايل  جعفري  اللواء  ولفت 
والقدرات ال�ساروخية للحر�ش الثوري، 
ا�سبحت  التي  �سورايخنا  ان  وقال 
زيادتها  �سيتم  وتدمريا  اكرثدقة 
انفعايل  هو  االمريكيني  موقف  وان 
القدرات  من  خوفهم  �سده  عن  وناجم 
للحر�ش  ال�ساروخية  واجلهوزيه 

الثوري.
من  الثوري  احلر�ش  مواقف  وحول 
الدول  لبع�ش  االخرية  االجراءات 
اخلليجي،  تعاون  مبجل�ش  االع�ساء 
مثل  انظمة  ان  جعفري  اللواء  اكد 

هي  وامثالهما  والبحرين  ال�سعودية 
احلديث،  ال�سيا�سي  للتخلف  مظهر 
التح�سريات  اعد  الثوري  احلر�ش  وان 
االوامر  تلقي  ينتظر  وهو  الالزمه 
لهوالء  ال�سلفه  املمار�سات  علي  للرد 

والناجته عن اعتمادهم علي امريكا.
الثوري،  للحر�ش  االعلي  القائد  و�سرح 
حلكام  بالذل  املت�سمة  الت�سرفات  ان 
الكيان  دعم  يف  العربية  الدول  بع�ش 
اليمني  ال�سعبني  وقتل  ال�سهيوين 
حكام  يد  علي  الربيئني  والفل�سطيني 
وعزه  كرامه  بددت  قد  �سعود  ال 
نف�سه  الوقت  يف  موؤكدا  العربية  االمة 

�سيوف  �ست�سهر  العربية  ال�سعوب  ان 
االنتقام قريبا.

وفيما يخ�ش امللف ال�سوري، قال اللواء 
بقاء  ندعم  النزال  اننا  اجلعفري 
واحلفاظ  �سوريا  يف  احلاكم  النظام 
علي وحدة ارا�سيها ولن ن�سمح بتق�سيم 
اننا  وقال  اال�سالمييه  البلدان  من  اي 
نعترب التق�سيم ا�سرتاتيجيه بريطانيه 
ن�سمح  لن  لذلك  و�سهيونيه  وامريكيه 
كما  اال�سالميه  ال�سعوب  بتقوي�ش  ابدا 
بكل  فل�سطني  عن  الدفاع  �سنوا�سل  اننا 

ما منلك من قوة.
اكد  ت�سريحاته  من  اخر  جانب  ويف 
علي  الثوري  للحر�ش  العام  القائد 
لبنان،  يف  واالمن  اال�ستقرار  اهمية 
وندافع  �سندعم  اننا  بالقول:  م�سددا 
البحر  �سرق  يف  حقيقة  اجمل  عن 
املتو�سط اي حزب اهلل لبنان ونحن علي 
العامل  يف  واالحرار  امل�سلمني  بان  ثقة 
�سيبدون رده فعل قويه جتاه االنظمه 
العربيه االيله للزوال ازاء ادراج حزب 
– الذي هو فخر العامل اال�سالمي  اهلل 
والعربي – يف قائمة االرهاب. وهوالء 

�سيتلقون نتائج �سلوكياتهم اجلاهله.
لن  اننا  بالقول:  جعفري  اللواء  وختم 
نخذل ال�سعب الفل�سطيني واليمني وان 
حده  اكرث  �سيكون  اهلل  ان�سار  �سيف 

بحول اهلل تعايل.
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العاملّي الإره��اب  م�سدر  “الوهابية”  اأ�سبحت  الأ�س�باب  لهذه  “تليجراف”: 

ل���ي���ون والأخ���ط���ب���وط الإع���ام���ي اأج��ه�����س��ت الإم��������ارات ال����ث����ورة ال��ل��ي��ب��ي��ة.. م���ن ال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري اإىل ����س���راء ب����رن����ارد   ك��ي��ف 

رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة اأي�����س��ل��ن��دا ي��ع��ل��ن ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ا���س��رتاح��ة 
بنما وث���ائ���ق  يف  ا���س��م��ه  ورود  ب��ع��د  ال�����س��ي��ا���س��ى  ال��ع��م��ل  م���ن 

امل�سلحني  على  جهنم  اأب��واب  بفتح  يتوعد  ال�سوري  للجي�ض  بيان 

امريكا  م��ع  ال��وا���س��ع��ة  احل���رب  فر�سية  على  ق��درات��ن��ا  بنينا  ج��ع��ف��ري:  ال��ل��واء 
اخلليجي التعاون  جمل�ض  دول  ممار�سات  على  للرد  ال���س��ارة  وننتظر  وحلفائها 

الربيطانية،  “تليجراف”  �سحيفة  ن�سرت  وطن(   (
تقريرًا لها، حول الوهابية ال�سعودية وعالقتها بن�سر 
االإرهاب يف خمتلف دول العامل، موؤكدًة اأن هذا الفكر 
من  عددًا  تغزو  اأن  اأيديولوجيته  ا�ستطاعت  املت�سدد 

البلدان يف العامل.
الذي  تقريرها  يف  الربيطانية  ال�سحيفة  واأكدت 
االإ�سالمية  الدولة  جذور  اأن  )وطن(  ترجمته 
املتطرف  الفكر  ذلك  الوهابية،  اإىل  تعود  )داع�ش( 
اململكة  يف  ميار�ش  الذي  ال�ُسني  االإ�سالم  من  املحافظ 
اأن  اإىل  م�سريًة  الـ18،  القرن  منذ  ال�سعودية  العربية 
الوهابية لها االآن تاأثري يف جميع اأنحاء العامل، الفتة 
اإىل اأنه يف يوليو 2013، مت حتديد الوهابية من قبل 
رئي�سي  كم�سدر  “�سرتا�سبورغ”  يف  االأوروبي  الربملان 

لالإرهاب العاملي.
موؤثرة  اأ�سبحت  الوهابية  “تليجراف” اأن  واأو�سحت 
على نحو متزايد يف بع�ش البلدان، وذلك ب�سبب املال 
ال�سعودي من ناحية، والتاأثري املركزي ال�سعودي نظرا 

لتواجد مكة املكرمة بها من ناحية اأخرى.
العام  املفتي  اأن  اىل  الربيطانية  ال�سحيفة  ولفتت 
اأفعال  موؤخرا  اأدان  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
على  م�سددًا  وال�سام،  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة 
اإىل  تنتمي  ال  واالإرهاب  والت�سدد  التطرف  اأفكار  اأن 

االإ�سالم باأي �سكل من االأ�سكال.
اإىل  تدعو  االإدانة  هذه  اأن  “تليجراف”  واعتربت 
االندها�ش وتعك�ش املفارقة الكبرية بالريا�ش، حيث 
للوهابية  ال�سعودية  احلاكمة  الطبقة  اأفراد  ي�سفق 
ال�سلفيني  تقّوي  الأنها  �سوى  ل�سيء  ال  بها  ويعتزون 
�سد  باالإ�سالم  املت�سددة  املمار�سات  يتبعون  الذين 

اأ�سحاب املذهب ال�سيعي.

وقالت ال�سحيفة الربيطانية اإنه مب�ساعدة من متويل 
اجلمعيات  بداأت  اأخرى،  وعوامل  النفط  �سادرات 
بتمويل   1970 عام  مطلع  يف  ال�سعودية  اخلريية 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  وامل�ساجد  الدينية  املدار�ش 

لن�سر الفكر الوهابي.
مدى  على  اأنه  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقدرت 
من  اأكرث  ال�سعودية  اأنفقت  املا�سية  االأربعة  العقود 
حماولة  يف  اخلريية  املوؤ�س�سات  على  دوالر  بليون   10
يلتزم  متع�سب  باآخر  ال�ُسني  التيار  ال�ستبدال 

بالوهابية.
 15 اأن  ويقدر م�سوؤولو ا�ستخبارات االحتاد االأوروبي 
– 20 يف املائة من هوؤالء ان�سموا اإىل تنظيم القاعدة 

وباقي اجلماعات االإرهابية االأخرى.
نبذة عن الوهابية

اأ�س�سها حممد بن عبد الوهاب )1703-1792(، كان 
يعار�ش االعتماد على �سفاعة النبي حممد، ويرف�ش 
املقامات  اأن  موؤكدا  االأولياء،  واأ�سرحة  قبور  زيارة 
نقاء  اعتربه  ملا  العودة  اإىل  ودعا  تهدم،  اأن  ينبغي 
اجليل االأول من االإ�سالم، وتاأثرت اأفكاره بتعاليم ابن 

تيمية )1328-1263(.
الوهابية تفر�ش ح�سور اجلمهور يف ال�سالة، ال ت�سمح 
القرن  منت�سف  وبحلول  والتدخني،  الدقن  بحالقة 
بدعم  العربية  اجلزيرة  �سبه  على  �سيطرت  الـ18 
يومنا  حتى  احلاكمة  العائلة  �سعود،  اآل  من  �سيا�سي 

هذا من خالل النظام امللكي.
املكرمة،  مكة  على  الوهابية  ا�ستولت   1925 عام  يف 
لالإندماج  العمل  العاطلني عن  ال�سباب  ا�ستقطاب  ومت 
يف الفكر الوهابي واحت�سان ال�سلفية، ف�سال عن فر�ش 

العقوبات الوهابية اليوم.

االآن  تنتهجه  الوهابية  فكر  اأن  “تليجراف”  واأكدت 
الفكر  هذا  اأدى  حيث  وداع�ش،  حرام  بوكو  جماعات 
اإىل ظهور خاليا من النا�سطني خارج اململكة العربية 
ال�سعودية، على ا�ستعداد الرتكاب اعتداءات اإرهابية 
مثل تلك التي �سوهدت يف بريوت، وباري�ش وبروك�سل 

والهور موؤخرا.
اأ�سحاب الرايات ال�سوداء

حممد  النبي  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة  ولفتت 
اأ�سار منذ فرتة طويلة اإىل اأ�سحاب الرايات ال�سوداء 
التي مت روايتها عنه، حيث قال:  اأحد االأحاديث  يف 
فال  االأر�ش،  فالزموا  ال�سود  الرايات  راأيتم  “اإذا 
حتركوا اأيديكم وال اأرجلكم، ثم يظهر قوم �سعفاء ال 
يوؤبه لهم، قلوبهم كزبر احلديد، هم اأ�سحاب الدولة، 

ولي�سوا  احلق  اإىل  يدعون  ميثاق،  وال  بعهد  يفون  ال 
من اأهله، اأ�سماوؤهم الكنى، ون�سبتهم القرى، و�سعورهم 
مرخاة ك�سعور الن�ساء، حتى يختلفوا فيما بينهم ثم 

يوؤتي اهلل احلق من ي�ساء”.
ما هي داع�ش؟

تعرف داع�ش )الدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام(، 
اإنهم يريدون  التنظيم  املا�سي قال م�سلحو  ويف يونيو 
اإقامة اخلالفة، اأعلنت م�سوؤوليتها عن الهجمات التي 
وقعت يف باري�ش 13 نوفمرب 2015، وانفجار طائرة 
رو�سيا، ف�سال عن عمليات  اإىل  كانت متجهة من م�سر 

القتل الفردية.



حركة ان�سار اهلل تنفي وجود وفد لها يف الريا�ض
ال�سيا�سي  املجل�ش  ع�سو  نفى 
حلركة ان�سار اهلل احلوثية حممد 
البخيتي وجود اي وفد يف الريا�ش 
مفاو�سات  الجراء  احلركة  من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مع 
ب�سان وقف احلرب يف اليمن، وقال 
البخيتي يف حديث لقناة “امليادين” 
ا�ستيقظت ووجدت  كانت دول  “اذا 

نف�سها يف حتالف �سعودي اعلنت عنه اململكة دون الت�ساور مع الدول املعنية 
فال غريب ان ن�ستقيظ نحن على خرب من هذا النوع .

وا�ساف ع�سو املجل�ش ال�سيا�سي يف حركة ان�سار اهلل ان “اقالة الرئي�ش عبد 
ربه من�سور هادي خلالد البحاح �سيزيد من م�سكلة حكومة هادي حيث ال 
يحظى خلف )البحاح( يف احلكومة )علي حم�سن االحمر( على اي تاييد 

�سواء يف ال�سمال او من احلراك اجلنوبي”.
من  وفد  وجود  عن  اعلن  قد  اجلبري  عادل  ال�سعودي  اخلارجية  وزير  وكان 
حركة ان�سار اهلل يف الريا�ش االثنني، واأعلن اجلبري ان املفاو�سات مع الوفد 
متوا�سلة وحترز تقدما بالتزامن مع ت�سريحات لويل ويل العهد ال�سعودي 

حممد بن �سلمان بان احلرب يف اليمن تقرتب من نهايتها.

نتنياهو يوجه الدعوة اىل لعبا�ض للقائه يف القد�ض

تل ابيبـ  )د ب ا(- وجه رئي�ش الوزراء اال�سرائيلي بنيامني نتنياهو الدعوة 
اىل رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش للقائه يف القد�ش.

الت�سيكي  ا�ستقباله يف ديوانه بالقد�ش وزير اخلارجية  نتنياهو لدى  وقال 
لوبومري زاوراِلك اأن وقف التحري�ش �سيت�سدر جدول االعمال يف حال عقد 

مثل هذا اللقاء، بح�سب االذاعة اال�سرائيلية.
بالتليفزيون  الثانية  للقناة  ت�سريحات  فى  موؤخرا  اعرب  قد  عبا�ش  كان 

االإ�سرائيلى عن ا�ستعداده للقاء نتنياهو الإحياء جهود ال�سالم.
الوزير  ا�ستقبالة  لدى   ، ريفلني  روؤوفني  ا�سرائيل  رئي�ش  اعرب   ، جانبه  من 
الت�سيكي ، عن ا�ستعداده للقاء عبا�ش، بالتن�سيق مع احلكومة، اذا كان عبا�ش 

جادا فيما قاله من انه يعار�ش االرهاب ويريد ا�ستئناف املفاو�سات.
املوؤ�س�سات  الفل�سطينيون اىل  اأال يتوجه  انه يامل يف  الرئي�ش ريفلني  وقال 

الدولية لالن�سمام اليها.
وراأى انه يف ظل انعدام الثقة بني اجلانبني اال�سرائيلي والفل�سطيني ي�سعب 

اجراء حمادثات �سلمية، ولن يتم التو�سل اىل حل لل�سراع.
مفاو�سات   2014 عام  /ابريل  ني�سان  �سهر  يف  اوقفت  قد  ا�سرائيل  كانت 
منظمة  بني  م�ساحلة  اتفاق  اىل  التو�سل  بعد  الفل�سطينيني  مع  ال�سالم 
التحرير الفل�سطينية وحركة حما�ش التي ت�سيطر على قطاع غزة وت�سكيل 

حكومة توافق وطني .

وكالت اأممية: تفاقم اأزمة الغذاء يف جنوب ال�سودان
اأعداد املعر�سني خلطر اجلوع يف  اإن  – قالت وكاالت اأممية   اأ  – د ب  روما 
االإنتاج  اأ�سابت  االأهلية  احلرب  الأن  وذلك   ، تزايد  يف  ال�سودان  جنوب 

الغذائي بال�سلل .
وت�سهد جنوب ال�سودان �سراعًا عنيفًا على ال�سلطة بني احلكومة واملتمردين 
اأكرث من  2013 .وقد قتل ع�سرات االآالف ونزح  اأول/دي�سمرب  منذ كانون 
3ر2 مليون �سخ�ش ،كما اأن اتفاق ال�سالم الذي مت توقيعه يف اآب/اأغ�سط�ش 

املا�سي مل ي�سع حدًا لل�سراع .
دولة  اإن  العاملي،  االأغذية  وبرنامج  والزراعة  االأغذية  منظمة  وقالت 
جنوب ال�سودان تعاين من عجز يف احلبوب بواقع 381 األف طن ، اأي اأكرث 
اأ�سعار احلبوب مبقدار  من �سعفي م�ستويات العام املا�سي ، مما اأدى الرتفاع 

خم�سة اأمثال .
وقال م�سوؤول بربنامج االأغذية العاملي يف جنوب ال�سودان اإن البالد ” تواجه 
خليطًا مميتًا من ال�سراع وال�سعوبات االقت�سادية وندرة هطول االأمطار “.

واأ�سارت منظمة االأغذية والزراعة، اإىل اأنها تعتزم اإنفاق 45 مليون دوالر 
لتطوير قطاع الزراعة يف جنوب ال�سودان هذا العام ، ولكنها يف حاجة اإىل 
املنظمة  الهدف.ونا�سدت  بهذا  لالإيفاء  مليون دوالر  1ر16  تربعات بقيمة 

املجتمع الدويل توفري 241 مليون دوالر من اأجل توزيع اأغذية الطوارئ .
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وكاالت 
الكويت  اأبناء االأ�سرة احلاكمة يف  اأحد  ت�سبب 
ب�سبب  الدويل،  الكويت  مطار  داخل  اأزمة  يف 
اخلمر  زجاجات  من  عدد  اإدخال  على  اإ�سراره 

التي جلبها معه من خارج البالد.
ح�سل  الكويتية،   »الراأي«  �سحيفة  وح�سب 
به  اأفادت  ما  وفق  املا�سي،  اجلمعة  احلادث 
اأبناء  من  »�سيخ«  و�سل  حيث  املطار،  يف  م�سادر 
ريا�سية  �سخ�سية  وهو  احلاكمة،  االأ�سرة 
حممال  خليجية،  دولة  من  قادما  معروفة 
بزجاجات اخلمر عّله يخرج بها من هناك، لكن 

جهاز التفتي�ش كان له باملر�ساد، وك�سف اأمره.
واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن املوظف اجلمركي حاول 
م�سادرة اخلمور، االأمر الذي مل يعجب »ال�سيخ« 
بعد  معه  جلبه  مبا  اخلروج  اإىل  �سعى  الذي 

م�سادات كالمية بني االثنني.
باالت�سال  اجلمركي  قام  اخلالف  تطور  ولدى 
اإىل  امل�سادة  دائرة  بذلك  لتت�سع  بروؤ�سائه، 
درجة تطاول ابن االأ�سرة على امل�سوؤولني ب�سيل 
يغادر  اأن  على  م�سمما  وال�ستيمة،  ال�سباب  من 

قاعة الت�سريفات بزجاجات اخلمر.

يف  »ال�سيخ«  جنح  فقد  ال�سحيفة  وح�سب 
املطار  ليغادر  اجلمارك  تخطي  يف  االأمر  نهاية 

وبحوزته كمية من اخلمور.
وبخت  عليا«  »جهات  اأن  الحقا  امل�سادر  وعلمت 
ا�ستخدامه  بعدم  توجيهات  واأعطت  »ال�سيخ« 
ميتثل  اأن  على  الت�سريفات،  قاعة  جمددا 

للقانون ويتعاون مع ال�سلطات اجلمركية يف ما 
تعليمات  ورود  اإىل  اإ�سافة  يدخله،  مبا  يتعلق 
بتكثيف  باملطار  اجلمارك  �سلطات  اإىل  �سارمة 
وحتريز  ممنوعات  اأي  وم�سادرة  التفتي�ش 

خمالفات بحاملها كائنا من كان.

القاهرة:غربة نيوز
ومتظاهرين  ال�سرطة  بني  ا�ستباكات  اندلعت 
راف�سني مل�سروع اإ�سالح قانون العمل بالقرب من 

�ساحة »نا�سيون« بقلب العا�سمة الفرن�سية.
قوات  على  مقذوفات  باإلقاء  املتظاهرون  وقام 
االأمر  لها،  مناوئة  هتافات  وبرتديد  ال�سرطة 
الغاز  باإطالق  الرد  اإىل  االأمن  الذي دفع قوات 
ال�سغب، كما قام  لتفريق مثريي  للدموع  امل�سيل 
اأي  لتفادي  اأبوابهم  باإغالق  املتاجر  اأ�سحاب 

خ�سائر حمتملة.
اإىل  »نا�سيون«  �ساحة  من  املتظاهرون  وتوجه 
للمظاهرة  االلتقاء  نقطة  وهي  »با�ستيل« 
وطلبة  للنقابات  اليوم  املرتقبة  احلا�سدة 
املدار�ش الثانوية واجلامعات من اأجل املطالبة 

بالتخلي عن م�سروع قانون العمل.
باإ�سعال  ال�سباب  بع�ش  قام  ال�سياق،  نف�ش  ويف 
مدر�سة  اأمام  القمامة  �سناديق  يف  النريان 
يف  برييه«  »لوفالوا  ببلدة  فان�سي«  دو  »ليونار 

منطقة »اإيل دو فران�ش«.
متفرقة،  مناطق  يف  اليوم،  فرن�سا  وت�سهد 
�سهر،  من  اأقل  يف  اخلام�سة  للمرة  مظاهرات 

العمل  وزيرة  اإىل  ن�سبة  »اخلمري«  قانون  �سد 
مرمي اخلمري والتي تقول احلكومة اإنه يهدف 
اأن  اإال  البطالة،  التوظيف واحلد من  اإىل دعم 
ن انه منحاز ب�سكل كبري  َيَرونْ املعار�سني للقانون 

الأرباب االأعمال.

املا�سية،  االأ�سابيع  يف  فرن�سا،  �سهدت  وقد 
املا�سي،  مار�ش   31 و   24 يومي  يف  �سيما  ال 
تخللتها  القانون  هذا  �سد  حا�سدة  مظاهرات 

مواجهات مع قوات االأمن.

“معاريف”  �سحيفة  ن�سرت 
اليوم  لها  تقريرا  االإ�سرائيلية 
وراء  احلقيقية  االأ�سباب  حول 
الرو�سية  القوات  من  جزء  �سحب 
اأن  م�سيفة  �سوريا،  من  الع�سكرية 
الرئي�ش  اتخذه  الذي  القرار  هذا 
ب�سكل  بوتني  فالدميري  الرو�سري 
اأمل  خيبة  نتيجة  جاء  مفاجيء، 
�سوريا  يف  االأ�سد  حلفاء  من  مو�سكو 
وقوات  اللبناين  اهلل  حزب  اأمثال 

احلر�ش الثوري االإيرانية.
لها  تقرير  يف  ال�سحيفة  واأ�سارت 
تتلَق  مل  الرو�سية  القوات  اأن  اإىل 
من  االأر�ش  على  الكايف  الدعم 
واإيران  ال�سوري  النظام  مقاتلي 
اخلالفات  عن  ف�سال  اهلل،  وحزب 
اهلل  وحزب  اإيران  مع  ن�سبت  التي 
من  الرو�سية  والقوات  جهة،  من 
التي  االأهداف  حول  اأخرى  جهة 
توجيه  ثم  ومن  ر�سدها،  يتم 

ال�سربات نحوها.
اأنه  اإىل  ال�سحيفة  تقرير  ولفت 
التي  القوية  النجاحات  برغم 
الق�سف  عرب  رو�سيا  حققتها 
اإال  �سوريا،  يف  اجلوية  وال�سربات 
للنظام  املوالية  القوات  دعم  اأن 
ال�سوري على االأر�ش مل يكن بالقدر 
رو�سيا،  وم�ساندة  لدعم  املطلوب 
وهو االأمر الذي اأثار غ�سب مو�سكو 
قواتها  من  جزء  ل�سحب  ودفعهل 

الع�سكرية.

“معاريف” اإن هناك ثالثة  وقالت 
تغذية  يف  �ساهمت  خمتلفة  اأ�سباب 
من  وحلفائها  رو�سيا  بني  اخلالف 
اهلل  )حزب  ال�سيعية  القوات 
رف�ش  اأولها  الثوري(،  واحلر�ش 
اإيران اال�سرتاتيجية  الرو�ش روؤية 
الرئي�ش  نظام  اأن  يف  تتلخ�ش  التي 
يف  ال�سيعة  حامي  هو  االأ�سد  ب�سار 
املنطقة،  يف  طهران  وم�سالح  �سوريا 
خا�سة يف دول اخلليج، وباالإ�سافة 

اإمكانية  الرو�ش  رف�ش  ذلك،  اإىل 
متطورة  اأ�سلحة  بنقل  اإيران  قيام 
وف�سال  لبنان،  يف  اهلل  حزب  اإىل 
عن ذلك اأن مو�سكو م�ستعدة للتخلي 
الت�سويات  من  كجزء  االأ�سد  عن 

امل�ستقبلية.
اخلالف  فكان  الثاين  ال�سبب  اأما 
الوقت  يف  حيث  االأكراد،  حول 
الذي تعترب اإيران انف�سال االأكراد 
تهديدا لال�ستقرار الداخلي، تدعم 

اال�ستقالل،  يف  االأكراد  حق  رو�سيا 
من  البي�سمركة  واأن  �سيما  ال 
املقاتلني االأكرث فعالية �سد داع�ش 

وميكن االعتماد عليها.
اأو�سحت  الثالث،  ال�سبب  وعن 
ف�سل  يف  يرتكز  اأنه  “معاريف” 
الإيران  الع�سكرية  االإجنازات 
تو�سيع  ذلك  يف  مبا  اهلل،  وحزب 
وت�سارب  الرقة  و  تدمر  يف  احلرب 

امل�سالح بني اإيران ورو�سيا.

حممد ال�سهلي
 1976 العام  من  اآذار  من  الثالثني  يوم  �سكل 
الوطني  الن�سال  م�سار  يف  نوعية  نقلة 
كانت  واإذا   .48 الـ  اأرا�سي  يف  الفل�سطيني 
الهبة ال�سعبية التي اندلعت يف ذلك اليوم ردا 
عا�سفا على قرارات م�سادرة م�ساحات وا�سعة 
حوزة  يف  الفل�سطينية  االأر�ش  من  تبقى  مما 
اأن  اأكدت  نف�سه  الوقت  يف  فاإنها  اأ�سحابها، 
الذات  تلم�ش  مرحلة  جتاوزوا  الفل�سطينيني 
اخلا�ش  ال�سيا�سي  م�سهدهم  بت�سكيل  وبداأوا 
�سيا�سات  مواجهة  يف  وجودهم  عن  دفاعا 
لالأر�ش  املتوا�سل  والنهب  والتهمي�ش  التمييز 

واملمتلكات.
حمور  هي  التي  االأر�ش  اأن  جمددا  واأكدت 
الوقت  ال�سهيوين، هي يف  امل�سروع  ال�سراع مع 
كانوا  اأينما  الفل�سطينيني  اإجماع  نف�سه حمور 
يف الدفاع عنها، اإن كان يف اأرا�سي الـ 48 اأو يف 
العام  يف  احتلت  التي  الفل�سطينية  االأرا�سي 
1967؛ ومن حولهم عموم ال�سعب الفل�سطيني 
راية  حتت  وال�ستات  اللجوء  مواقع  يف 
العودة  بعنوان  التحرري  الوطني  الربنامج 
وتقرير امل�سري والدولة الفل�سطينية امل�ستقلة 

وعا�سمتها القد�ش.
ميكن القول اإن يوم االأر�ش كان نقطة التقاء 
اأرا�سي  يف  الفل�سطينيني  واقع  على  تاأثريين 
الـ48. االأول يت�سل مبا�سرة بتغول ال�سيا�سات 
كافة.  االأ�سعدة  على  جتاههم  ال�سهيونية 
الوطني  الربنامج  تبلور  انعكا�ش  والثاين 
التحرير  منظمة  اإطار  يف  الفل�سطيني 
الطريق  ي�سق  اأن  ا�ستطاع  الذي  االئتالفية، 
االعرتاف  ليك�سب  الفل�سطيني  ال�سعب  اأمام 
االإقليمي والدويل بهويته الوطنية وبحقوقه 
ال�سبعينيات  مرحلة  و�سهدت  امل�سروعة؛ 
اتخاذ عدد من القرارات الدولية ل�سالح هذه 
ال�سهيونية  و�سعت  فيما  وجت�سيدها  احلقوق 

يف خانة العن�سرية.
متبادلة  االأ�سداء  كانت  الوقت؛  ذلك  ومنذ 

مواجهة  يف  االأخ�سر«  »اخلط  �سفتي  على 
والتو�سعية  والعدوانية  العن�سرية 
االإ�سرائيلي  الكني�ست  و�سهد  االإ�سرائيلية؛ 
تنديدا  العرب  النواب  من  جادة  وقفات 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  املتوا�سل  بالعدوان 
يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، و�سهد العام 
خرج  عندما  امل�سهودة  اأوكتوبر  هبة   2000
على  احتجاجا  ال�سارع  اإىل  الـ48  فل�سطينيو 
وقد  اال�ستقالل  انتفا�سة  اإبان  اأ�سقائهم  قتل 
النار  باإطالق  االحتجاجات  هذه  ووجهت 
تلقى  اأن  دون  فل�سطينيا  �سهيدا   13 لي�سقط 
تربئة  ومتت  حما�سبة  اأية  اجلرمية  هذه 

مرتكبيها.
من جانب متمم توؤكد الدرا�سات واالإح�سائيات 
اليوم  حتى  تتوقف  مل  امل�سادرة  �سيا�سات  اأن 
»اأمالك  لقانون  كامتداد  الـ48  اأرا�سي  يف 
1950، وتبعه  الغائبني« الذي �سدر يف العام 
يف العام 1953، قانون »ا�ستمالك االأرا�سي«، 
النقب  يف  تزال  وال  كانت  امل�سادرات  واأو�سع 
تهدمي  من  وا�سعة  حملة  مع  ترافقت  والتي 
يف  وح�سرهم  هناك  الفل�سطينيني  منازل 
م�ساريع  الإقامة  متهيدا  معزولة  مناطق 

�سياحية وا�ستقدام اآالف امل�ستوطنني اجلدد.
جميع املوؤ�سرات توؤكد اأن ما متار�سه حكومات 
اإمنا  الـ48  فل�سطينيي  جتاه  العربية  الدولة 
حمورها  مدرو�سة؛  منهجية  خطة  عن  يعرب 
يف  اال�ستمرار  بهدف  االقت�سادي  الت�سييق 
العائالت  ن�سبة  اأن  ذلك  ويوؤكد  اإفقارهم 
الفقر  خط  حتت  تعي�ش  التي  الفل�سطينية 
بلغت %54 واالأخطر من ذلك اإنح�سار عالقة 
ن�سبة من  الفل�سطينيني باالأر�ش، بعد تراجع 
اأن  بعد  فقط   2% اإىل  بالزراعة  منهم  يعمل 
 35% املا�سي  القرن  �سبعينيات  بداية  كانوا 
وهذا يخت�سر ببالغة اإىل اأين و�سلت �سيا�سة 

م�سادرة االأرا�سي واإق�ساء اأ�سحابها عنها.
الغزو  منذ  الـ48  اأرا�سي  يف  يحدث  ما 
ال�سهيوين، ح�سل ويت�سارع اليوم يف االأرا�سي 

حتت   ،1967 بعدوان  املحتلة  الفل�سطينية 
والتهويد. وبداأت كالعادة  عنوان اال�ستيطان 
خمتلفة  دعاوى  حتت  االأرا�سي  مب�سادرة 
و�سلت اإىل حد اعتبار اأن ال�سفة الفل�سطينية 
من  واإنه  ملكيتها  يف  الأحد  تعود  ال  بكاملها 
منها.  بقعة  اأي  يف  اال�ستيطان  اإ�سرائيل  حق 
عدد  وارتفاع  امل�ستوطنات  مئات  انت�سار  ومع 
بات  الف   700 من  اأكرث  اإىل  امل�ستوطنني 
خطر  يف  الفل�سطينية  االأرا�سي  م�ستقبل 
حقيقي اأمام جتاهل املجتمع الدويل ملا يجري 

من تهويد وا�ستيطان.
املوؤ�سف اأن التزايد الهائل يف عدد امل�ستوطنات 
وامل�ستوطنني جرى يف ظل البحث عن ت�سوية 
تاله  وما  اأو�سلو  اتفاق  مبوجب  لل�سراع 
واأ�س�ش  قواعد  وفق  مفاو�سات  م�سل�سل  من 
الدولية  ال�سرعية  قرارات  تغييب  مت 
املفاو�سات  هذه  مرجعية  وبقيت  عنها؛ 
االإ�سرائيلية  املتكاملتني  بالروؤيتني  حمكومة 
واالأمريكية؛ وبذلك كان ميزان القوى املختل 
هذه  اإيقاع  يحكم  ما  هو  االحتالل  ل�سالح 
االأمريكي  االنحياز  ومع  وماآالتها.  املفاو�سات 
و�سيا�ساتها  اأبيب  تل  ل�سالح  واملعلن  املبا�سر 
املتحرك  هو  اال�ستيطان  كان  التو�سعية 
الوحيد يف عملية الت�سوية. وكانت بالنتيجة 

االأر�ش الفل�سطينية هي ال�سحية.
فل�سطينية  دولة  عن  احلديث  فهم  ميكن  ال 
النهب  ظل  يف  القد�ش  بعا�سمتها  م�ستقلة 
رف�ش  التي  الدولة  هذه  الأرا�سي  املتوا�سل 
يف  اخلو�ش  جمرد  االإ�سرائيلي  املفاو�ش 

تعريف حدودها؛ اأو حدود اإ�سرائيل ذاتها.
الفل�سطينية  اخليارات  خرجت  عندما  فقط، 
نحو  و�سعت  الت�سوية  هذه  �سقف  حتت  من 
اأممي  قرار  ا�ست�سدار  مت  املتحدة،  االأمم 
االحتالل  حتت  دولة  بفل�سطني  باالعرتاف 
 1967 )يونيو(  حزيران  من  الرابع  بحدود 
�سدر  الذي  القرار  وهذا  القد�ش،  وعا�سمتها 
هامة  عتبة  ي�سكل   2012 العام  خريف 

لالنطالق نحو جت�سيده بعد اأن وفر لفل�سطني 
ع�سوية موؤ�س�سات االأمم املتحدة والتي متكنها 
الزاوية  عن  بعيدا  االحتالل  مقارعة  من 

ال�سيقة التي ح�سرتها بها عملية الت�سوية.
اإرادة  يحتاج  املفتوح  اخليار  هذا  كان 
ال�سيا�سي  املطبخ  لدى  تتوافر  مل  �سيا�سية 
الفل�سطيني.  الر�سمي  القرار  ي�سنع  الذي 
على  الفل�سطيني  اجلانب  يقدم  مل  االآن  واإىل 
ممار�سة حقه وواجبه يف الدفاع  عن االأر�ش 
الفل�سطينية من خالل حماكمة اإ�سرائيل على 
اأخطر  من  تعترب  والتي  اال�ستيطان  جرمية 
باالإن�سان  تلحقه  ملا  االإن�سانية  بحق  اجلرائم 
اليومية  حياته  مي�ش  �سرر  من  الفل�سطيني 

وم�ستقبله.
جمابهة  مهمة  تزال  ال  ذلك،  جانب  اإىل 
العمل  �سدارة  يف  موقعها  خارج  اال�ستيطان 
الوطني الفل�سطيني على الرغم من اأنها مرت 
جدار  بناء  �سياق  يف  الن�ساط  من  مبرحلة 
اإىل  يتحول  مل  ذلك  لكن  العن�سري،  الف�سل 
حمور عمل اأ�سا�سي ب�سبب غياب الدفع باجتاه 
الفل�سطينية بكافة  ال�سعبية  اإنها�ش املقاومة 
بات  الذي  االأمر  وهو  وجبهاتها.  حماورها 
االنتفا�سة  اندالع  اأمام  نقا�سه  ال�سروري  من 
املناخ  توفر  اأن  املفرت�ش  من  التي  ال�سعبية 
املقاومة،  هذه  الإنها�ش  وال�سيا�سي  ال�سعبي 
لكن العتبة لذلك حمكومة باالإجماع الوطني 

وتوفري  وحمايتها  االنتفا�سة  هذه  دعم  على 
عوامل تطورها اإىل انتفا�سة �سعبية �ساملة. 
الفل�سطيني  الوطني  العمل  ي�سع  فقط،  وهذا 
قدرة  من  ويعزر  ال�سحيحة  �سكته  على 
االإقليمي  االعتبار  اإعادة  على  الفل�سطينيني 
يف  التهمي�ش  تعاين  التي  لق�سيتهم  والدويل 
ظل التطورات التي تع�سف باملنطقة، ويف ظل 
التلكوؤ والرتدد يف تبني خيار االنتفا�سة وفتح 

باب املقاومة ال�سعبية.
عن  احلديث  امل�ستحيل  ورمبا  ال�سعب،  من 
حماية االأر�ش الفل�سطينية والدفاع عنها يف 
دون  االإ�سرائيلية  التو�سعية  ال�سيا�سات  وجه 
ن�سال �سعبي و�سيا�سي يف امليدان، يدعمه جهد 
ديبلوما�سي وحقوقي يف اأروقة االأمم املتحدة 
االحتالل.  بجرائم  ال�سلة  ذات  وموؤ�س�ساتها 
االحتالل  ي�سعان  املتكامالن  املحوران  هذان 
ال�ستمرار  مبا�سرة  اأكالف  اأمام  وحلفاءه 
الدويل  املجتمع  وي�سعان  االحتالل،  هذا 
االأرا�سي  يف  يحدث  ملا  جديدة  قراءة  اأمام 
الفل�سطينية املحتلة وينبهانه اإىل اأن ا�ستمرار 
من  تطورات  على  �سيفتح  يجري  ما  جتاهل 

ال�سعب توقعها.
االأر�ش  �ستبقى  �سيا�سة  هكذا  دون  من 
املتوا�سل  النهب  دريئة  على  الفل�سطينية 
بيتهم  يف  وكاأنهم  فيها  امل�ستوطنون  و�سيعي�ش 

و»اأعز«.

اأزم������ة يف م���ط���ار ال���ك���وي���ت ال������دويل ب�����س��ب��ب خ���م���ور اأح�����د اأب����ن����اء الأ�����س����رة احل��اك��م��ة!

ان���������دلع ا����س���ت���ب���اك���ات ف�����ى ������س�����وارع ف���رن�������س���ا ب�������س���ب���ب رف���������ض ق�����ان�����ون ال��ع��م��ل

ال����ع����راق:اجل����ي���������ض ا����س���ت���ع���اد ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى اأج����������زاء م����ن ق����ري����ة ال��ن�����س��ر

�سوريا من  قواتها  من  جزءًا  رو�سيا  ل�سحب  احلقيقّية  الأ�سباب  “معاريف” تن�سر 

ي��������وم الر������������ض ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي

القاهرة:غربة نيوز
متكنت القوات العراقية من ا�ستعادة ال�سيطرة 
بلدة  جنوبي  الن�سر  قرية  من  اأجزاء  على 
خممور، يف حمافظة نينوى �سمايل العراق، من 

تنظيم داع�ش املت�سدد .
وكانت القوات العراقية قد ان�سحبت من البلدة 

االإثنني، ب�سبب الهجمات االنتحارية التي �سنها 
الذي  العراقي،  اجلي�ش  على  داع�ش  تنظيم 
م�سلحي  من  املنطقة  لتطهري  اأ�سهر  منذ  ي�سعى 

التنظيم.
ياأتي ذلك يف وقت، اأعلن جهاز مكافحة االإرهاب 
يف  جديدة  مناطق  ثالث  حترير  عن  العراقي، 

ق�ساء هيت غربي البالد، من قب�سة داع�ش.
العراقية  القوات  اإن  اجلهاز  يف  م�سادر  وقالت 
االأوىل  الب�سائر  مناطق  حترير  من  متكنت 
يف  الغربية  والب�سائر  ال�سرقية  والب�سائر 
مركز مدينة هيت. واأ�سارت امل�سادر اإىل تكبيد 
داع�ش، 70 قتياًل، بق�سف للدبابات والطريان. 

اأجهزتنا �سديق  ال�سي�سي  اإ�سرائيلية:  كاتبة    
وه����ي ق��ل��ق��ة ع��ل��ي��ه ج����دا ل���ه���ذه الأ���س��ب��اب

االإ�سرائيلية  الكاتبة  قالت 
متر  م�سر  اإن  بريي،  �سمدار 
بظروف �سعبة وهذا ي�سكل 
اإ�سرائيل  يف  القلق  من  نوعا 
عبد  النظام  رئي�ش  كون 
�سديقا  ال�سي�سي،  الفتاح 

الإ�سرائيل.
يف  الكاتبة  وعرجت 
�سحيفة  يف  املن�سور  مقالها 
امل�ساكل  على  “يديعوت”، 
بدءا  مب�سر،  حتيط  التي 
الطالب  مقتل  ق�سية  من 
ريجيني،  جوليو  االإيطايل 

واقت�ساديا،  �سيا�سيا  م�سر،  مع  االإيطالية  العالقات  قطع  من  والتخوفات 
اأن  جمددا  الرو�سي  واالإعالن  امل�سرية  الطائرة  اختطاف  بق�سية  مرورا 

م�سر “دولة غري اآمنة”.
واأخريا، ت�ساف اأزمة الدوالر وغياب اال�ستثمار االأجنبي، واإ�سافة ال�سيكل 
االأمر  القاهرة  البور�سة يف  املتداولة يف  العمالت  اإىل قائمة  االإ�سرائيلي 

الذي اأثار بع�ش الغ�سب.
املتفائلة  الت�سريحات  ورغم  وي�سكتون،  يتابعون،  اإ�سرائيل  “يف  وتابعت: 
فاإن م�ساكل ال�سي�سي تزداد فقط واأجهزته االأمنية مل تعد قادرة على اأن 

تكن�ش النزاعات الداخلية”.
االأمني،  امللف  يهمها  ما  اإ�سرائيل بقدر  يهم  الذي ال  امللف احلقوقي  وعلى 
�سفعة  لل�سي�سي،  وجهت  تاميز”،  “نيويورك  �سحيفة  اإن  الكاتبة  قالت 
قوية حني دعت الرئي�ش اأوباما يف مقال افتتاحي حاد “للك�سف عن عمق” 
واإغالق  ال�سيا�سيني  املعتقلني  اآالف  ع�سرات  اأعقاب  يف  م�سر  مع  العالقات 

منظمتي حقوق اإن�سان يف القاهرة.
االأموال  تبيي�ش  مكافحة  عن  بامل�سوؤول  اأطيح  ذاته  اليوم  “يف  وتابعت: 
ه�سام جنينة، من من�سبه واأدخل يف االإقامة اجلربية. وكانت كل خطيئته 

اأنه ذكر الرقم املفزع، 76 مليار دوالر، حجم ال�سرقات خالل �سنتني”.
اجلنوبية  “اجلارة  به  متر  مما  “قلقة”  اإ�سرائيل  باأن  بريي  وختمت 

الكبرية”.



امل�سدر / وكاالت
قوات  اأن  االإيراين  اجلي�ش  اأعلن 
خا�سة تابعة للواء 65 توجد حاليا 
عنا�سر  اإر�سال  �سيتم  كما  ب�سوريا، 
اأعلن  حني  يف  اأخرى،  وحدات  من 
عقيد  مقتل  عن  االإيراين  االإعالم 
مواجهات  خالل  الثوري  باحلر�ش 

م�سلحة يف �سوريا.
يف  الربية  القوات  من�سق  وقال 
اأن  اأرا�سته  علي  االإيراين  اجلي�ش 
التابعة  اخلا�سة  القوات  عنا�سر 
توؤدي  ب�سوريا  املتواجدة   65 للواء 

اإر�سال  اأن  م�سيفا  ا�ست�ساريا،  دورا 
�سوريا  اإىل  االإيرانيني  الع�سكريني 
�سيتم  بل   65 اللواء  على  يقت�سر  ال 
اإر�سال عنا�سر من وحدات ع�سكرية 

اأخرى.
يف  اإعالم  و�سائل  اأعلنت  االأثناء،  يف 
اإيران مقتل عقيد يف احلر�ش الثوري 

خالل مواجهات م�سلحة يف �سوريا.
وكالة  عن  االأنا�سول  وكالة  ونقلت 
ال�سابط  اأن  االإيرانية  ت�سنيم  اأنباء 
يدعى ما �ساء اهلل �سم�سي، واأنه لقي 
دون  من  ال�سبت،  اأم�ش  اأول  م�سرعه 

حتديد املنطقة التي قتل فيها.
وياأتي ذلك غداة االإعالن عن مقتل 
احلر�ش  من  اآخرين  �سباط  اأربعة 
الثوري اأثناء اأداء مهامهم يف �سوريا، 
وبهذا يرتفع عدد القتلى الع�سكريني 
منذ   212 اإىل  �سوريا  يف  االإيرانيني 
عدد  زيادة  الثوري  احلر�ش  اإعالن 

م�ست�ساريه يف �سوريا.
ال�سوري  النظام  بدعم  اإيران  وتقوم 
الثورة  الندالع  االأول  اليوم  منذ 
يف  االأ�سد  ب�سار  نظام  �سد  ال�سعبية 

مار�ش/اآذار 2011.

االإيرانيون  امل�سوؤولون  ويرف�ش 
بوجودهم  الر�سمي  االعرتاف 
على  ويطلقون  �سوريا،  يف  الع�سكري 
فيما  »املتطوعني«،  ا�سم  قتالهم 
الثوري  احلر�ش  �سباط  اأن  يدعون 
املعارك  يف  حتفهم  لقوا  -الذين 
اأو  املتقاعدين  من  جلهم  ال�سورية- 

ع�سكريني قدامى اأو م�ست�سارين.
االإيرانية  امل�سلحة  القوات  اأن  يذكر 
جنودها  من  كبرية  اأعدادا  فقدت 
�سباط  بينهم  ال�سورية،  احلرب  يف 

رفيعو امل�ستوى

اىل  الداعية  الليربالية  النيابية  الكتلة  ت�سري 
العمل  اأماكن  يف  )النقاب(  الربقع  ارتداء  حظر 
وذلك  لهدفها،  االنت�سار  نحو  العامة،  والف�ساءات 
واملالب�ش  النقاب  ارتداء  منع  م�سروع  القى  اأن  بعد 
التي تخفي هوية الوجه، دعما من طرف االأحزاب 

االأربعة امل�سكلة للحكومة.
"نداء  حزب  عن  املن�سقة  احلرة”  “كتلة  وكانت 
مار�ش  اآذار/  يف  تقدمت  قد  احلاكم،  تون�ش" 
املا�سي، لدى  جمل�ش نواب ال�سعب التون�سي، مبقرتح 
الف�ساءات  يف  الوجه  اإخفاء  بـ”منع  يتعلق  قانون 

العمومية”.
الف�ساءات  يف  النقاب  منع  قانون  م�سروع  ويت�سمن 

العامة اأربع ف�سول.
يف  العمومية  بالف�ساءات  الظهور  منع  على  وين�ش   
والعامة  اخلا�سة  كاملوؤ�س�سات  الوجه،  يخفي  زي 
وحمطات  واملوانئ  وال�سناعية،  التجارية  واملحال 
من  وغريها  العمومية  النقل  و�سائل  الربي  النقل 
يكون  والتي  العموم  وجه  يف  املفتوحة  االأماكن 

النفاذ اليها ب�سكل حر.
املتعلقة  اجلديد،  القانون  م�سروع  مقت�سيات  اأن  اال 
يف  املفعول  �سارية  تعترب  ال  الوجه  كامل  باخفاء 
الذي  الزي  ارتداء  فيها  يكون  التي  احلاالت  بع�ش 
مربرا  اأو  قانونية،  بن�سو�ش  مباحا  الوجه،  يخفي 
باأ�سباب �سحية اأو دواعي مهنية اأو مناخية اأو كان 
اإقامة  اأو  ريا�سية  اأن�سطة  ممار�سة  م�ستلزمات  من 

احتفاالت اأو تظاهرات فنية اأو تقليدية.
من  اأو  الوجه  اخفاء  على  القانون  م�سروع  ويعاقب 
بعقوبة  النقاب  ارتداء  على  قا�سرا  طفال  يجرب 
اىل  ت�سال  مالية  وبغرامة  �سجنا،  �سنة  اىل  ت�سل 

دينار(.  2 دوالر=   1( تون�سي  دينار  اآالف   10
وتت�سكل كتلة “احلرة” ذات التوجه الليربايل، من 
26 نائبا بالربملان، وتاأتي ثالثة من حيث الرتتيب 

داخل الربملان، بعد حركة النه�سة ونداء تون�ش.
ونفى النائب عن كتلة احلرة، م�سطفى بن اأحمد،  يف 

ت�سريح �سابق للجزيرة االخبارية اأن يكون لتقدمي 
اأو الرغبة يف  �سيا�سية  اأي خلفيات  القانون  م�سروع 
التي  االمنية  التحديات  واأن  االعالمي،  الظهور 
من  هي  االرهاب  خطر  تنامي  بعد  تون�ش  تواجهها 

اأملته.
االحزاب  اأغلب  تاأييد  القانون  م�سروع  والقى 
والكتل النيابية بالربملان، با�ستثناء حركة النه�سة 
له،  رف�سها  عن  عربت  التي  اال�سالمي  التوجه  ذات 
مب�سروع  ترحيبها  ال�سعبية”  “اجلبهة  اأبدت  فيما 

القانون اال اأنها حتفظت على بع�ش ف�سوله.
موؤيديه  ت�سريحات  وفق  امل�سروع  هذا  ويدخل 
للجرمية  والت�سدي  العام  االمن  حماية  اطار  يف 
واالرهاب وتعزيزا لاللتزامات الدولية لتون�ش فيما 
يخ�ش حماية حقوق الطفل من اأي انتهاك ج�سدي 

اأو معنوي.

موؤيد  بني  متباينة  ردودا  امل�سروع  خلف  وقد 
اأنه ي�سكل  مل�سامينه وراف�ش. فيما اعترب مناه�سوه 

تدخال يف احلريات ال�سخ�سية لالأفراد.
�سعيد،  حمدة  ال�سيخ  التون�سية،  الديار  مفتي  واأيد 
منع ارتداء النقاب لل�سرورات االأمنية، مو�سحا ان 
لويل االمر احلق يف تقييد املباحات اذا راأى يف ذلك 

م�سلحة راجحة، ومنها حفظ النف�ش من املخاطر.
ان  ان  “�سي  موقع  اأجراه  راأي  ا�ستطالع  ووفق 
معار�ستهم  عن  امل�ساركني  جل  عرب  بالعربية” فقد 

امل�سروع.
له  واملوؤيدين  املعار�سيني  ن�سبتي  بني  الفرق  ان  اال 
ما  وفق   904 جمموعه  مما  �سوتا   98 تتجاوز  مل 
و  معار�سني،  باملائة   55،42 بن�سبة  املوقع،  جاء يف 

له. املوؤيدين  من  باملائة   44،58
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عبد احلميد �سيام
كي  بان  املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني  ت�سريح  اأثار 
ال�سحراويني  الالجئني  ملخيمات  زيارته  اأثناء  مون، 
يوم 5 مار�ش، حول ت�سنيفه لل�سحراء الغربية باأنها 
املتحدة  االأمم  داخل  وا�سعا  جدال  حمتلة  اأرا�ش 
اإتخذ  حيث  تهداأ  مل  العا�سفة  زالت  وما  وخارجها 
العام  االأمني  تطل  مل  عقابية  اإجراءات  املغرب 
واتهامه باالنحياز وفقدان دوره كو�سيط ، بل طالت 
اال�ستفتاء  ملراقبة  املتحدة  االأمم  بعثة  االإجراءات 
يف ال�سحراء الغربية املعروفة با�سم »مينور�سو« وقد 
توؤدي بها اإىل االنح�سار اأو االن�سحاب.  لقد اإعتقدنا 
بيانا  اأ�سدر  لكنه  عنها  �سيعتذر  ل�سان  زلة  البيان  اأن 
اإطاره املو�سوعي كردة  اأن ي�سع الت�سريح يف  يحاول 
من  الأكرث  اأرا�سيهم  عن  بعيدا  الالجئني  ملعاناة  فعل 
مل  الالحقة  والت�سريحات  البيان  لكن  �سنة   40
يف  الذي،  اخلطاأ  املوقف.   عن  تراجع  اأي  تت�سمن 
م�سطلحا  اإ�ستخدم  اأنه  العام  االأمني  اإرتكبه  راأينا 
اأي من قرارات جمل�ش االأمن العديدة   غري مثبت يف 
التي  النقا�ش  اأوراق  يف  وال  املينور�سو  والية  يف  وال 
تطرح يف جل�سات احلوار املبا�سر بني الطرفني حتت 
رعاية االأمم املتحدة.   لكننا نعتقد اي�سا اأن املغرب 
وملحاولة  داخلية  الأ�سباب  الت�سريح  هذا  اإ�ستغل 
االأممي  الوجود  من  والتخل�ش  الواقع  االأمر  تثبيت 
باأن  باالعرتاف  الدويل  املجتمع  ودفع  ال�سحراء  يف 
يعر�ش  اأن  ميكن  ما  اأق�سى  واأن  مغربية  ال�سحراء 
على البولي�ساريو هو احلكم الذاتي.  ولو كان االأمر 
بهذه ال�سهولة حللت امل�ساألة منذ زمن بعيد و�سنعر�ش 

وجهات النظر هنا ب�سيء من املو�سوعية.   
مو�سوع على غاية من احل�سا�سية

رغم  الغربية  ال�سحراء  مو�سوع  يف  الكتابة  جتنبت 
معرفتي الدقيقة باملو�سوع ب�سبب ح�سا�سية املو�سوع 
ق�سد،  بغري  اأو  بق�سد  اأ�ساهم،  اأن  من  وخوفا  اأوال 
االأعداء  االإخوة  بني  العميق  اخلالف  تفاقم  يف 
املغرب  القلب  على  والعزيزن  الكبريين  واجلارين 
تفا�سيلها  بكل  التجربة  ع�ست  لفقد  واجلزائر.  
العيون  بني  وتنقلت  املينور�سو  بعثة  يف  وعملت 
وتندوف كثريا وكونت �سداقات حميمة مع املغاربة 
قدمتها  اأكادميية   درا�سات  وكتبت  وال�سحراويني.  
األتزم  اأن  االإمكان  قدر  حماوال  علمية  موؤمترات  يف 
األعب  ما  كثريا  وكنت  االإمكان.   قدر  العلمي  احلياد 
ال�سحراويني  اأجادل  حيث  ال�سيطان  حمامي  دور 
على  احلري�ش  املغربي  مبنطق  بينهم  اأكون  عندما 
البحث  يف  املنطق  وانعدام  املغربي  الرتاب  وحدة 
تنموي  واقع  خلق  بعد  واالنف�سال  اال�ستقالل  عن 
ال�سعب  من  ال�سحراء  يف  وا�سع  و�سيا�سي  ودميغرايف 
دور  اأتقم�ش  املغاربة  عند  وكنت  عنه،  التعامي 
ال�سحراوي الذي اأعطاه القانون الدويل والقرارات 
االأممية املتعاقبة حق تقرير امل�سري »فلماذا تخافون 
املحتجزين  باأن  واثقني  كنتم  اإذا  اال�ستفتاء  من 
من  مغاربة  هم  تندوف  خميمات  يف  اإرادتهم  �سد 
التي كتبت فيها  الوحيدة  املرة  اأ�سول �سحراوية«.  
بزيارة   2013 �سائفة  يف  قمت  عندما  املو�سوع  عن 
منطقة  يف  ال�سحراويني  لالجئني  بحتة  �سخ�سية 
على  ن�سرت  االإن�سانية  املعاناة  على  لالطالع  تندوف 

اإثرها مقاال بعنوان »الالجئون املن�سيون يف تندوف 
)القد�ش العربي 4 يوليو 2013(.

املوقفني  القراء  على  اأعر�ش  اأن  املقال  هذا  يف  واأود 
من  بقدر  البولي�سارو  وجبهة  للمغرب  الر�سميني 
امل�سكلة  املحايد.   للقارئ  احلكم  واأترك  املو�سوعية 
بع�سهم  يخاطبون  ال  وال�سحراويني  املغاربة  اأن 
دون  بطرحه  مقتنعا  نف�سه  يخاطب  كل  بل  بع�سا 
اإعطاء الفر�سة للجدل املعاك�ش. وعندما كان يلتقي 
املبعوث  برعاية  مبا�سرة  حمادثات  يف  الطرفان 
يدخالن  ال  رو�ش،  كري�ستوفر  العام،  لالأمني  اخلا�ش 
يف م�سائل اأ�سا�سية بل يتمحور النقا�ش حول م�سائل 
فرعية جدا مثل تبادل الزيارات وفتح خطوط بريد 
اأو خطوط هاتف فيما ي�سمي باإجراءات بناء الثقة.  
غالبيتهم  يف  املغاربة  يغري  اأن  يف  اأمل  ال  باخت�سار 
متاما  مغربية  ال�سحراء  باعتبار  موقفهم  ال�ساحقة 
وال ال�سحراوين الذين يلتفون حول البولي�ساريو من 
اأن  حقهم  من  واأن  لهم  ملك  ال�سحراء  باأن  قناعتهم 
يكون  اأر�سها بحيث  امل�سري على  ميار�سوا حق تقرير 

اال�ستقالل واحدا من  اخليارات املطروحة.
ماذا يقول املغربي؟

املغربي.  الرتاب  من  يتجزاأ  ال  جزء  ال�سحراء 
من  نقاتل  اأن  اإ�ستعداد  على  نحن  اأحمر  خط  وهي 
م�ساألة  اأثرنا  الذين  نقطة دم. نحن  اآخر  اإىل  اأجلها 
اال�ستعمار  ت�سفية  جلنة  يف   1960 عام  اإ�ستقاللها 
بثالث  البولي�ساريو  تولد  اأن  قبل  املتحدة  االأمم  يف 
الفرن�سي  اال�ستعمار  عاقبنا  لقد  �سنة.   ع�سرة 
الثورة  دعم  من  اخلام�ش  حممد  امللك  موقف  ب�سبب 
اإىل  بالدنا  من  كبرية  اأجزاء  �سم  باأن  اجلزائرية 
ال�سحراويني  اآالف  اأن  كما  وموريتانيا.   اجلزائر 
واختلطت  �سمالها  اإىل  البالد  جنوب  من  �سردوا 
بني  مييز  اأحد  يعد  ومل  املغربي  املكون  يف  القبائل 
باأ�سوله  يرجع  من  فمنهم  املغربي  ال�سعب  مكونات 
اإىل ال�سحراء ومنهم االأمازيغ والعرب.   ولو �ساومنا 
االأخرى  االأعراق  لقامت  ال�سحراء  مغربية  على 
باملطالبة باالنف�سال وحجتهم كيف متنعون عنا ما 
والدين؟   والعروبة  الدم  يف  الإخوتكم  به  �سمحتم 
مثل  بالتدريج  امل�ستعمرة  اأرا�سينا  اإ�سرتجعنا  لقد 
قررت  وعندما  وطرفاية.  اإفني  و�سيدي  طنجة 
ال�سعب  من  االألوف  مئات  توجه  االإن�سحاب  اإ�سبانيا 
املغربي بطريقة عفوية يوم 7 نوفمرب 1975 فيما 
ال�سحراء  عودة  ليعلن  اخل�سراء  بامل�سرية  �سمي 
بل  ال�سحراويني  مع  لي�ست  امل�سكلة  االأم.   للوطن 
املغرب  ت�سعف  اأن  تاريخيا  تريد  التي  اجلزائر  مع 
اإقتطاع  طريق  عن  املحيط  مياه  اإىل  ممرا  وتفتح 
ال  �سحراوية  دولة  اإقامة  بحجة  املغرب  من  جزء 
اآنذاك.   األفا  ثمانني  لنحو  احلياة  مقومات  متلك 
لتبخرت  للبولي�ساريو  اجلزائري  الدعم  ولوال 
اإن  ال�سحراء، حتى  الوهم واختفت مع �سراب  دولة 
رئي�ش ما ي�سمى باجلمهورية ال�سحراوية من مواليد 
مراك�ش بينما اإنف�ش عنه عدد من القيادات وعادوا 
فا�ساأل  ت�سدقني  ال  واإن  الدايفء  املغرب  ح�سن  اإىل 
وحممد  حكيم  اإبراهيم   ال�سابق  خارجيتهم  وزير 

علي احل�سرمي ممثلهم يف وا�سنطن. 
وحل�سم اجلدل يف امل�ساألة قدم جاللة امللك مقرتحا 

جادا بتاريخ 11 اأبريل 2007 مينح اإقليم ال�سحراء 
حكما ذاتيا مو�سعا بحيث ي�ستطيع ال�سحراويون اأن 
وينتخبوا  وتقاليدهم  وعاداتهم  حريتهم  ميار�سوا 
االإقليم  موارده  من  جزء  على  ويح�سلوا  قياداتهم 
للتنمية ولكن �سمن دولة الوحدة.  وقد رحب جمل�ش 
االأمن بهذا االقرتاح بل واعتربه فان فال�سوم، مبعوث 
اإيجابياحيث �سكك يف تقريره بتاريخ  العام،  االأمني 
حيث  اال�ستقالل  اإمكانية  من   2008 اأبريل   21
هدفا  لي�ش  الغربية  ال�سحراء  اإ�ستقالل  »اإن  قال: 
اأخريا  املتحدة  الواليات  هي  وها  للتطبيق«.   قابال 
يريدون  فماذا  الذاتي  احلكم  مبقرتح  وقبلت  عادت 
اأكرث من هذا؟  امل�سكلة اأن قراراهم مرهون يف اأيدي 
دولة  الختاروا  الأنف�سهم  تركوا  ولو  اجلزائر  حكام 
والدميقراطية  واحلريات  واملوؤ�س�سات  اال�ستقرار 
بدل »املرمطة« يف �سحراء تندوف التي �سجلت رقما 

قيا�سيا يف درجة احلرارة.
ماذا يقول ال�سحراوي املوؤيد جلبهة البولي�ساريو

كنا  وكاأننا  باالإنف�ساليني  نو�سف  اأن  احلق  غري  من 
جزءا من املغرب ثم متردنا عليه.  لقد اأ�س�سنا جبهة 
اال�ستعمار  رحيل  قبل   1973 عام  البولي�ساريو 
االإ�سباين ب�سنتني وخ�سنا معارك بطولية.  وعندما 
الثاين  احل�سن  امللك  رفع  االإ�سبان  رحيل  اإقرتب 
حمكمة  اإىل   1975 �سبتمرب   23 بتاريخ  امل�ساألة 
ملكية  يف  القانوين  راأيها  الأخذ  الدولية  العدل 
القانوين  الراأي  اأن  جازما  يعتقد  وكان  ال�سحراء 
العدل  حمكمة  اأن  اإال  املغرب.   ل�سالح  �سيكون 
الدولية ن�سرت راأيها القانوين يف 60 �سفحة بتاريخ 
عالقات  وجود  رغم  باأنه  يقر  والذي  اأكتوبر   16
املنطقة  بع�ش قبائل  دينية، بني  اأو  روحية  تبعية، 
املادية  االأدلة  جميع  »اأن  اإال  املغربي  وال�سلطان 
اأية  وجود  تثبت  ال  للمحكمة  املقدمة  واملعلومات 
روابط �سيادة اإقليمية بني اأر�ش ال�سحراء املغربية 
املوريتانية  املجموعة  اأو  املغربية  واململكة  جهة  من 

من جهة اأخرى«.
على  ظهر  اأن  اإال  الثاين  احل�سن  امللك  من  كان  فما 
يتحدث  الذي  الن�ش  من  االأول  اجلزء  وذكر  التلفاز 
املغربي  ال�سعب  البيعة والتبعية وطالب  عن روابط 
عرف  فيما  ال�سحراء  على  ال�سيطرة  نحو  بالتوجه 
وفدان  مدريد  اإىل  توجه  ثم  اخل�سراء.   بامل�سرية 
مغربي واآخر موريتاين من وراء ظهر هواري بومدين 
�سريكهم الثالث يف اتفاقية وجدة لعام 1972 للعمل 
على حترير ال�سحراء واإعطائها حق تقرير امل�سري، 
للتوقيع على اإتفاقية مع جرناالت اجلي�ش االإ�سباين 
يوم 14 نوفمرب 1957  اأثناء اإحت�سار فرانكو  الذي 
مات بعد �ستة اأيام فعال.  واالتفاقية تعطي املغرب 
اجلنوبي  الثلث  موريتانيا  وتعطي  ال�سحراء  ثلثي 
فو�سفات  اإ�ستغالل  يف  اجلرناالت  اإ�سراك  مقابل 
بوكراع.  فلو كانت ال�سحراء مغربية ملاذا تقا�سموها 
مع موريتانيا التي عادت وقررت االن�سحاب منها عام 

البولي�ساريو. بجبهة  واالعرتاف   1979
لقد خ�سنا حرب الرمال ملدة 16 �سنة مع املغرب من 
1975 اإىل 1991.  ولكن بعد اإعتماد القرار 609 
اإ�ستفتاء  واإجراء  النمار  اإطالق  لوقف  دعا  ي  الذ 
اإىل  املنتمني  االأ�سليني   لل�سكان  »حر وعادل ونزيه« 

اأن  فاإما  لتقرير م�سريهم  املعروفة  ال�سحراء  قبائل 
قبل  اال�ستقالل.   اأو  املغرب  مع  االندماج  يختاروا 
املغرب القرار ومت وقف اإطالق النار كل هذه ال�سنني 
هوية  حتديد  على  التعاون  يف  مب�سوؤولياتنا  وقمنا 
ال�سحراويني.  ظل املغرب متحم�سا لفكرة اال�ستفتاء 
اإىل اأن تاأكد باأنه لن يكون ل�ساحله بعد رف�ش االأمم 
اأنهم  على  املغرب  بها  زج  ثالث  قبائل  ل�سم  املتحدة 
�سحراويون.  بعد ذلك رف�ش املغرب فكرة اال�ستفتاء 
باملطلق رغم اأن كافة قرارات جمل�ش االأمن واآخرها 
القرار 2218 بتاريخ 30 اأبريل 2015 تتحدث عن 

حق تقرير امل�سري لل�سعب ال�سحراوي.
اأمريكا  خارجية  وزير  بيكر،  جيم�ش  عر�ش  لقد 
الغربية  لل�سحراء  العام  االأمني  ومبعوث  ال�سابق 
االأمن  جمل�ش  اإعتمدها  التي   2003 لعام  خطته  يف 
من  اإنتقالية  مرحلة  تت�سمن  والتي  باالإجماع 
اإ�ستفتاء  ذلك  يلي  الذاتي  احلكم  من  �سنوات  خم�ش 
اأو  االندماج  بني  االختيار  حق  ال�سحراويني  يعطي 
لقد  الذاتي.   احلكم  يف  اال�ستمرار  اأو  اال�ستقالل 
 2007 مبادرة  عن  واأما  املغرب.   ورف�سه  قبلناه 
تقوم   2007 اأبريل   10 بتاريخ  مبادرة  قدمنا  فقد 
امل�سري عرب اال�ستفتاء بعد مرحلة  على حق تقرير 
باملبادرتني  علما  االأمن  جمل�ش  واأخذ  اإنتقالية 
من  �سل�سة  املتحدة  االأمم  عقدت  ثم  بواحدة.   ال 
اللقاءات بني ممثلي الطرفني.  فلماذا يلتقي املغرب 
بنا لو كنا اأ�سباحا ودولة على الورق كما يقول.  على 
العك�ش فهناك اأكرث من 80 دولة تعرتف بنا كما اأننا 
االإفريقي.  ويف  منار�ش ع�سوية كاملىة يف االحتاد 
النهاية نحن مرنون.  نقبل فرتة اإنتقالية وا�ستفتناء 
يكون من بني خياراته اال�ستقالل .  واإذا كان املغرب 
لل�سحراويني  معاملته  ح�سن  ومن  نف�سه  من  واثقا 
وقيام جمتمع العدل واحلريات قد يرى ال�سحراوين 
يف  يبقوا  اأن  لهم  االأف�سل  من  اأن  اال�ستفتاء  عن 
فعل  كما  االنف�سال  على  م�ستقرة  اآمنة  قوية  دولة 
ال�سكوتلنديون و�سكان مقاطعة كيبيك يف كندا.  اأما 
اإ�ستعمل الع�سا الغليظة وكتم االأفواه وال�سجون  اإذا 
ف�سيكون اخليار على طريقة جنوب ال�سودان وتيمور 
ال�سرقية ومنتوفيديو.  اأما اأن تكون خيارات املغرب 
الذاتي«  احلكم  اأو  الذاتي  »احلكم  علينا  املطروحة 
فال ذلك مقبول وال قرارات ال�سرعية الدولية تقول 

بذلك.
مالحظة ختامية- نتمنى اأن نقراأ تعليقات من خارج 
منطقة املغرب والبولي�ساريو لرنى كيف يفكر العرب 
الكبريين  اجلارين  جهود  �سلت  م�ساألة  يف  االآخرون 

الأكرث من ثالثة عقود.

ال���غ���رب���ي���ة ال���������س����ح����راء  م�������س���األ���ة  يف  ال����ط����ر�����س����ان  تاأييد ح�������وار  بعد  التفعيل  نحو  ي�سر  تون�ض  يف  النقاب  ارت���داء  حظر  ق��ان��ون 
الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ل��ه و���س��ط ج��دل يف ال�����س��ارع ب��ني راف�����ض وم��وؤي��د 

وموؤثرا  مهما  دورا  تلعب  ل  الخبارية  “اجلزيرة”  قناة  اأن  تعتقد  قطر 
ال�سابق يف  ك��ان��ت  كما  ال��ع��امل  يف  للبلد  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  �سالح  يف 

����س���وري���ا اإىل  خ����ا�����س����ة  ب�����ري�����ة  ق���������وات  ت����ر�����س����ل  اإي������������ران 

الرجاء من كل عربي حر التوا�سل مع البيت االأبي�ش 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�ساء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�سعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�سيوخ  وال�سباب  والرجال 
اجلوي  واحل�سار  والتاريخي  احل�ساري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�ش :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

مايني الوثائق امل�سربة تك�سف تعامات 72 
من زعماء العامل بغ�سيل اأموال وتهرب �سريبي

ظهرت اأ�سماء ثالثة من الزعماء العرب الراحلني على االأقل �سمن قائمة 
ال�سخ�سيات املهمة يف العامل التي تالعبت بال�سجالت ال�سريبية واملالية 
حول  مهمة  �سل�سلةوثائق  ن�سر  بعد  حاليا  الغربي  االإعالم  يتابعه  فيما 

تالعبات مالية .
وك�سف عدد هائل من وثائق ُم�سّربة كيف ي�ستخدم االأغنياء وذوو النفوذ، 

ومن بينهم قادة دول، مالذات �سريبية لتخبئة ثرواتهم يف اخلارج.
 وقالت بي بي �سي الربيطانية يف متابعة تف�سيلية لها  بنا ءعلى ما ن�سرته 
مو�ساك  �سركة  من  وثيقة  مليون   11 ت�سريب  مت  انه  اأملانية   �سحيفة 
فون�سيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وُتعترب اإحدى 

اأكرث ال�سركات التي حتيط اأعمالها بال�سرية.
االأموال،  العمالء على غ�سيل  �ساعدت  ال�سركة  اأن  الوثائق كيف  وتو�سح 

وتفادي العقوبات، والتهرب من ال�سرائب.
احلاليني  الدول  روؤ�ساء  من  �سخ�سية   72 مع  �سالت  الوثائق  وُتظهر 
بهذه  بالدهم  اأموال  بنهب  متهمون  م�ستبدون  حكام  بينهم  وال�سابقني، 

العمليات.
“زود دويت�سه ت�سايتوجن” االأملانية على الوثائق، التي  وح�سلت �سحيفة 

مت تداولها مع االحتاد الدويل للمحققني ال�سحفيني.
وكانت بي بي �سي �سمن 107 موؤ�س�سات اإعالمية يف 78 دولة عكفت على 
حتليل الوثائق. وقالت بي بي �سي اأنها ال تعرف هوية امل�سدر الذي �سّرب 

الوثائق.
اإن  ال�سحفيني،  للمحققني  الدويل  االحتاد  مدير  رايلي،  جريارد  وقال 
خالل  فون�سيكا  مو�ساك  �سركة  يف  اليومية  االأعمال  تغطي  الوثائق 

االأربعني عاما املا�سية.
عامل  يتلقاها  لطمة  اأكرب  ي�سبح  قد  الت�سريب  اأن  “اعتقد  واأ�ساف 

)االأن�سطة( يف اخلارج ب�سبب حجم الوثائق”.
وت�سمل البيانات �سركات �سرية يف اخلارج مرتبطة بعائالت ومقربني من 
معمر  الراحل  الليبي  والزعيم  مبارك،  ح�سني  االأ�سبق  امل�سري  الرئي�ش 

القذايف، والرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد .
قيمتها  تقدر  االأموال  لغ�سل  بها  م�ستبها  �سبكة  اأي�سا  البيانات  وك�سفت 
مبليار دوالر يديرها بنك رو�سي وي�سارك فيها عدد من املقربني للرئي�ش 

الرو�سي فالدميري بوتني.
وتو�سح وثائق مو�ساك فون�سيكا اأن رئي�ش الوزراء االأي�سلندي �سيغموندور 
غونالوغ�سون لديه م�سالح غري معلنة يف بنوك البالد التي قامت الدولة 

باإنقاذها.

بقلم: ت�سفي برئيل
الدكتور  “اجلزيرة”،  لقناة  الفعلي  املدير 
الذي  القرار  بتف�سري  يقم  مل  �سواف،  م�سطفى 
 500 اإقالة  وهو  املا�سي  اال�سبوع  يف  اتخاذه  مت 
�سخ�ش من العاملني يف القناة. “مت اتخاذ القرار 
�سمان  هو  وهدفه  البدائل.  كل  درا�سة  بعد 
التف�سري  هذا  لكن  قال.  القناة”،  تطور  ا�ستمرار 
مرور  بعد  جاء  التقلي�ش  اأن  �سيما  ال  كاف،  غري 
ب�سعة ا�سهر على اغالق قناة “اجلزيرة امريكا” 

التي عملت مدة �سنتني.
اخل�سائر  توؤكد  التي  االقت�سادية  االعتبارات 
يف  القناة،  �ساحبة  قطر،  لدولة  الكبرية  املالية 
التي  هي  والغاز،  النفط  ا�سعار  انخفا�ش  اأعقاب 
التف�سريات  هذه  ال�سروري.  بالتقلي�ش  ت�سببت 

منطقية.
القناة.  ميزانية  حول  معطيات  اأي  هناك  لي�ش 
ثورية  االعالمية  الباحثة  راأي  ح�سب  ولكن 
القناة بكل حمطاتها ومبا يف ذلك يف  جوايب�ش، 
بريطانيا، ح�سلت على مبلغ ملياري دوالر �سنويا، 
بعد انطالقها يف 1996 مبيزانية بلغت 25 مليون 
دوالر. القناة يف بريطانيا التي هي منف�سلة عن 
على  يبدو  كما  امريكا” ح�سلت  “اجلزيرة  قناة 
�سنويا. واحلديث يف احلا�سل  مليون دوالر   100
 5 من  اأكرث  مولت  �سخمة  ميزانية  عن  النهائي 
اإن  االمريكية(.  القناة  )بدون  موظف  اآالف 
10 يف املئة من القوى العاملة هو توفري  تقلي�ش 
كبري، خ�سو�سا واأن القناة ال حت�سل على مداخيل 
على  اال�سا�ش  يف  تعتمد  وهي  الدعاية  من  كثرية 
النظام.  من  املقربة  القطرية  ال�سركات  دعاية 
تقريبا  فيها  تن�سر  ال  الكبرية  العربية  ال�سركات 
كثرية  عربية  النظمة  خ�سم  اىل  حتولها  ب�سبب 
الدول  هذه  تطال  التي  االنتقادات  ب�سبب 

وزعمائها.
ال�ست�سافة  املليارات  قطر  تنفق  حني  يف  لكن 
تنفق  وحني   ،2020 عام  يف  االوملبية  االلعاب 

قطر  لرئي�ش  الثانية  الزوجة  موزة،  االمرية 
ل�سراء  الدوالرات  ماليني  ع�سرات  ال�سابق، 
اعمال فنية من اجل متحف قطر، ي�سعب اعتبار 
ا�سباب  من  نبع  العاملة  القوى  يف  التقلي�ش  اأن 
التي  االزمات  اإن  القول  اقت�سادية فقط. وميكن 
ب�سبب  كثرية  عربية  ودول  قطر  بني  حدثت 

القناة قد اأثرت اي�سا على قرار التقلي�ش.
حيث   ،2015 اآذار  يف  كانت  االخرية  االزمة 
عالقاتها  اخلليج  دول  وبع�ش  ال�سعودية  قطعت 
الدبلوما�سية مع قطر ب�سبب ما اعتربوه تدخال 
اخرى.  عربية  لدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
قناة  وقوف  على  ردا  اخلطوة  هذه  جاءت  وقد 
وراء  من  اي�سا  قطر  وحكومة  “اجلزيرة” 
قطر  ا�ست�سلمت  وقد  م�سر.  يف  امل�سلمني  االخوان 
امل�سرية”  “اجلزيرة  باغالق  وقامت  لل�سغط 
االنتقادات  بتخفيف  ال�سبكة  مدراء  واأمرت 

للرئي�ش امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي.
زعيم  اأن  يبدو  عرب،  اعالميني  حمللني  ح�سب 
لي�ش  ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  اجلديد،  قطر 
ال�سيا�سة  على  “اجلزيرة”  تاأثري  من  متحم�سا 
التلفاز  اأن  يعتقد  اأنه  ويبدو  للدولة.  اخلارجية 

مل يعد يوؤثر ب�سكل كبري يف الدعاية يف العامل.
اإن هذه التف�سريات لها ما ت�ستند اليه، على �سوء 
االعالم  �سوق  بها  مرت  التي  الكبرية  التغريات 
ان�ساء  مت  عندما   1996 �سنة  يف  العربية. 

الـ  رئي�ش  ب�سكل  ناف�ستها  “اجلزيرة”  حمطة 
“بي.بي.�سي” العربية  الـ  وكانت  “اإم.بي.�سي”، 
مناف�سة  ت�ستطع  مل  لكنها  ذروتها،  يف  حينه  يف 
و�سعت  والتي  اجلديدة  الديناميكية  املحطة 
لنف�سها هدف تقدمي “الراأي االآخر” للم�ساهدين 
العرب. ومنذ ذلك احلني مت ان�ساء 2000 حمطة 
الدول  ال�سناعية توزعت بني  مرتبطة باالقمار 
يف  احلال  هي  ومثلما  وتركيا.  وايران  العربية 
املناف�سة  هي  االجتماعية  ال�سبكات  فان  الغرب، 

االكرب لل�سبكات الف�سائية.
ن�سبة  على  املناف�سة  تاأثري  معرفة  وت�سعب 
م�ساهدة “اجلزيرة” الأنه ال توجد معطيات حول 
امل�ساهدة  اأن  هو  التقدير  لكن  امل�ساهدة،  ن�سبة 
و�سعت  اأن  بعد  دراماتيكي  ب�سكل  تراجعت 
املحطة نف�سها بجانب االخوان امل�سلمني. يبدو اأن 
“اجلزيرة” حتولت اىل �سحية للثورة االعالمية 
جتديدات  تقدم  فهي  بها.  نف�سها  هي  قامت  التي 
خالل  من  جديد  جمهور  اىل  تتوجه  وال  �سئيلة 
تو�سيع البث بلغات اجنبية مثل “دويت�سه فوال” 
حماولتها  ف�سلت  وقد  الرو�سيتان.  و”�سبوتنك” 
القامة �سبكة ا�سبانية. ويبدو اأن هذا ما ق�سده 
مدير “اجلزيرة” عندما اأعلن عن تقلي�ش القوى 
الب�سرية من اجل تقوية ال�سبكة يف دول اخرى. 
لكن ال�سوؤال هو هل �ستنجح “اجلزيرة” يف جذب 
م�سلم  مليون  و700  املليار  بني  من  جديد  جمهور 

يف العامل؟.
“اجلزيرة” ب�سكل  ورغم كل ذلك ال يجب تاأبني 
ال�سا�سة  عن  االختفاء  تنوي  ال  فهي  مبكر. 
قريبا، وما زالت حتتفظ بتفوقها وت�سكل م�سدرا 
بحاجة  اأنها  اإال  الكبري.  والتاأثري  للمعلومات 
ت�ستطيع  اأن  اجل  من  جديدة  ا�سرتاتيجية  اىل 
اي�سا  توؤدي  اأن  بل  فقط،  اقت�ساديا  البقاء  لي�ش 
الر�سالة التي تعهدت بها قبل ع�سرين �سنة عند 

اقامتها.
هاآرت�ش



�سناء اإبراهيم
 دم�سق : فيما يعي�ش البلد متاهات احلرب، 
االآخرة،  اإىل  م�سرعني  ال�سوريون  يرك�ش 
حربه  يخو�ش  من  ومنهم  ُقِتل  من  منهم 
بانتظار نهاية ما. من بقي اكتفى بال�سمت 
كما  العابرين  وجه  يف  ال�ستيمة  رمى  اأو 
ُيرمى ميني الطالق. على مقربة من هوؤالء، 
احلياة  بوؤ�ش  يواجهون  »الدراوي�ش«  كان 
ويخو�سون  ال�سغرية،  ب�سطاتهم  على  من 
واأعواد  امل�سابح  بحّبات  الناعمة  حربهم 
بالنكتة  لب�ساعتهم  ويرّوجون  الكربيت، 

واالأغنية وال�سعار اجلميل
منها  جزء  يف  الربامكة  منطقة  حتّولت   
كانت  اأن  بعد  للبيع  خم�س�سة  ب�سطة  اإىل 
على  هناك  للم�ساة.  �سًا  خم�سّ ر�سيفًا 
يف  احلقوق  بكلية  املحيطة  االأر�سفة 
دم�سق، ين�سغل الباعة بال�سراخ وجمادلة 

الزبائن.
املفتوحة،  للب�سطة  املقابلة  اجلهة  يف 
وعلى بعد اأمتار، تن�سغل وكالة »�سانا« ببث 
يف  م�ستمرًا  زال  ما  الذي  العاجل  خربها 
وحلب  درعا  يف  الت�سلل  حماوالت  اإحباط 
وحماه. تغرّيت اخلرائط ومل تتغري �سيغة 
اخلرب، تِعب الع�سكر ومل تتعب الوكالة من 
اإعادة ال�سياغة. اأ�سحاب املعامل يف حلب 
وب�سمات  الربامكة،  ب�سطات  على  �ساروا 
اأ�سابع املحرر ما زالت حا�سرة، مل مُتَح اأو 

يختِف خّط من خطوط قدرها.
لرية،  بـ250  ت�سّدقي،  ال  اأو  »�سّدقي 
يف  ي�سرخ  كمن  للنازحني«.  ب�ش  بـ250 
هذه  عال  ب�سوت  حممد  يردد  االأدغال، 
العبارة مرة تلو االأخرى حماواًل الرتويج 
وت�ساأله  �سّيدة  منه  تقرتب  لب�ساعته. 
ما  نازحة  مو  اأنا  اإذا  »يعني  ممازحة: 
»اهلل  بابت�سامة:  يجيبها  بتبيعني«؟ 

ي�ساحمك، لي�ش �سل حدا مو نازح«؟
حلب  معامل  من  ب�ساعته  حممد  حمل 
اأر�سفة  اإىل  معامل(  هناك  كانت  )عندما 

عبارة  الب�ساعة  دم�سق.  يف  الربامكة 
على  فردها  ال�ساالت  من  جمموعة  عن 
بحركاته  بعدها  بداأ  ال�سغرية،  ب�سطته 
التي  الرتويجية  واأغنيته  اال�ستعرا�سية 
ويرجوها  خاللها  من  الزبونة  يخرب 
واأن  حلب«،  »�سغل  الب�ساعة  اأن  الت�سديق 
حال  يف  ال�سال  ا�ستبدال  با�ستطاعتها 
املجاور  الكر�سي  على  اللون.  يعجبها  مل 
لب�سطته، و�سع حممد اأغنية ملطرب �سعبي 
جمهول اال�سم. املطرب بدوره كان ي�سرخ 
يردد  وهو  الكا�سيت  من  اخلروج  حماواًل 
الأن  ت�سلح  وقا�سية  حادة  �سريعة  اأغنية 
ا�ستطعنا  اأغنية،  ال  معركة  بداية  تكون 

اأن نفهم منها كلمة »�سنعود...«.
على بعد اأمتار، يعلو �سوت بّياع الدراوي�ش 
وهو يقف على باب حمله الذي ال تتجاوز 
م�ساحته ب�سعة اأمتار، مناديًا وحمّذرًا: »يا 
يلي  الدراوي�ش،  بياع  اأنا  بلي�ش،  ويا  بال�ش 
راحت  حظ  اإلها  ما  يلي  بتاخد،  حظ  اإلها 
من  الدراوي�ش  بياع  كالم  يخلو  ال  عليها«. 
باعة  من  مناف�سيه  اإىل  ال�سهام  توجيه 
اخلارج  يف  املناف�سني  اأو  املجاورين  ال�سوق 
�ساملة  »ت�سفية  مرتفع:  ب�سوت  لي�سيف 
تق�سدونا  يومًا  زورونا  حمدودة،  ولفرتة 
دومًا، وال عازتك يا خّياطة«. ا�ستغل بياع 
هذه  اأغنيته  على  يقول  كما  الدراوي�ش 
اأجل  من  املنا�سبة  الكلمات  اإيجاد  حماواًل 
هذه  كانت  لو  حتى  لب�ساعته،  الرتويج 
م�ستعملة  بالة  األب�سة  جمرد  الب�ساعة 
وبع�ش االأحذية الريا�سية. ال يخلو حمل 
الداخلني  الزبائن  من  الدراوي�ش  بّياع 
على  الكبرية  االإقبال  حركة  واخلارجني، 
الدراوي�ش  بّياع  اإن  تقول  ال�سغري  املحل 
اأغنيته  واإن  لب�ساعته،  الت�سويق  يف  جنح 
الرتويجية املختارة بعناية حققت غايتها 
لكن  والبيع،  واال�ستقطاب  اجلذب  يف 
»لي�ش  هام�سًا:  يخربين  الدراوي�ش  بّياع 
يكفي،  مبا  جيدة  الب�ساعة  الأن  االإقبال 

مبا  جيدة  تعد  مل  النا�ش  حال  الأن  بل 
الفقراء  من  باتوا  النا�ش  وغالبية  يكفي، 

الدراوي�ش«.
اختار �سبي احلميدية اأ�سلوبًا اأكرث جراأة 

يف الت�سويق
على عك�ش خربها العاجل، ي�سري كل �سيء 
وحميطها  االإخبارية  الوكالة  حماذاة  يف 
ال�سري،  زحمة  قدره؛  اإىل  املطمئن  بهدوء 
املمتدة  الباعة  اأ�سوات  النا�ش،  ازدحام 
على طول ال�سارع املار من احللبونة باجتاه 
الطالق  مبعركة  امل�سغول  العدل  ق�سر 
احلميدية  �سوق  اإىل  و�سواًل  والزواج، 
باب  على  هناك  بالفرجة.  امل�سغول 
اأ�سلوبًا  احلميدية  �سبي  اختار  ال�سوق، 
االأنوثة  لب�سطة  الت�سويق  يف  جراأة  اأكرث 
ال�سغرية. وقف على مدخل ال�سوق مناديًا 
باأعلى �سوته: »�سّبي �سدرك بـ مية لرية«، 
يف اإ�سارة منه اإىل �سعر حمالة ال�سدر التي 
اجلريء  االأ�سلوب  ملّوحًا.  بيده  رفعها 

للحياء مل  الرتويجية اخلاد�سة  واحلملة 
من  ع  والتب�سّ االقرتاب  من  الفتيات  متنع 
ب�سطة »ال�سبي االأزعر«، الذي بدا كرجل 
نا�سج يقي�ش اأنوثة الفتيات املحت�سمات من 
خالل كرب قيا�ش حمالة ال�سدر اأو �سغره.

اآخر.  اإيقاع  البزورية  �سوق  يف  لالأقدام 
لت�سري  خطوتها  االأقدام  تعدل  هناك، 
ال�سوق.  من  املنبعثة  الروائح  هدوء  على 
�سوت  اإال  الروائح  �سمت  يك�سر  �سيء  ال 
املجنون الذي يقرتب مم�سكًا باإحدى يديه 
علبة  االأخرى  وباليد  للري�ش  منف�سًة 
العلكة. ينادي بّياع العلكة: »تعالوا عّلكوا 
العلكة  بياع  لدى  يكن  مل  خروات«.  يا 
الكثري  »باملجنون«  النا�ش  بني  امل�سهور 
من  الكثري  لديه  كان  لريويه،  الكالم  من 
ال�سوق  و�سط  عال  ب�سوت  ليتكلم  احلّرية 
دون اأن ي�سعر باخلوف، فهو ال يكتفي ببيع 
العلكة للزبون. فما اإن ت�سرتي منه اإحدى 
الزبونات حتى ي�ستمها قائاًل: »عم تعلكي 

ليتابع  خروات؟«،  يا  تعّلكوا  عم  يا...، 
بعدها م�سيته جمرجرًا قدميه، وم�ستمّرًا 
اأن  دون  من  الرتويجي  �سعاره  ترديد  يف 
هّز  عن  يتوقف  اأو  االأر�ش  اإىل  ينظر 
منف�سة الري�ش، ومن دون اأن يتوقف املاّرة 
يف املقابل عن ال�سحك املمزوج باالإعجاب، 
حّد  وال  جلنونه  حدود  ال  املجنون  فهذا 

لعقله.
يف  النا�ش  وي�ستمر  ال�ستائم  وت�ستمر 
ال�سراء. ال اأحد يلتفت اإىل اأحد. اجلميع 
اإىل  البعيد،  اأو  القريب  قدره  اإىل  ي�سعى 
حلظة ترتفع فيها هموم �سرطي املرور عن 
االن�سغال بتجفيف عرقه وتفريغ جزمته 
اململوءة  ال�سبوط  دفاتر  من  املتعجرفة 
التي  �سفارته  اإىل  وااللتفات  باملخالفات، 
دون  من  الت�سفري  من  حرارتها  ارتفعت 
جدوى، اإىل حلظة يكّف فيها الليل عن اأن 

يكون معاديًا.

لندن ـ “راي اليوم”ـ  من مها بربار:
اىل  اقرب  حالة  اليمنيني  من  الكثري  او�ساط  ت�سود 
عبد  “رئي�سهم”  لقرارات  متابعتهم  بعد  “ال�سدمة” 
الفريق  تعيني  مبقت�ساها  مت  التي  هادي  من�سور  ربه 
اجلمهورية،  لرئي�ش  نائبا  االحمر  حم�سن  علي  ركن 
خلفا  للوزراء  رئي�سا  دغر  بن  عبيد  احمد  وال�سيد 
ال�سخ�سيات  اكرث  من  النهما  بحاح،  خالد  لل�سيد 
كبرية  ب�سعبية  يحظيان  وال  للجدل،  اثارة  اليمنية 
تاريخهما  ب�سبب  ال�سعب  من  الغالبية  او�ساط  يف 

اال�سكايل على ال�سعيدين ال�سيا�سي وال�سخ�سي.
م�سدر ميني موثوق قال لـ”راي اليوم” ان هذا التعيني 
عار�ست  التي  ال�سعودية،  مباركة  لوال  يتم  كان  ما 
ال�سهر رغبة الرئي�ش هادي بعزل ال�سيد بحاح الذي 
مناف�سا  يعتربه  وكان  االطالق،  على  ود  له  يكن  مل 
بقوله:  امل�سدر  هذا  ويت�ساءل  الرئا�سة،  على  له 
بهذا  وقبلت  موقفها  ال�سعودية  ال�سلطات  غريت  ملاذا 

التعيني الحقا؟
ال�سعودية  “املباركة”  لهذه  عديدة  تف�سريات  هناك 

للتعيينات اجلديدة:
اوال: ان ال�سعودية تريد ان تن�سحب من �سمال اليمن 
ان  بعد  املذهب،  ال�سافعي  اجلنوب  على  وتركز  كليا، 
بعد  وادركت  كبرية،  وب�سرية  مادية  خ�سائر  تكبدت 
حتقيق  عن  عجزت  انها  احلزم”  “عا�سفة  من  عام 
ال�ساحلي”،  “احلوثي  التحالف  هزمية  يف  اهدافها 

واعادة الرئي�ش هادي اىل �سنعاء.
حربا  اليمن  �سمال  ي�سهد  باأن  توقعات  هناك  ثانيا: 
الفريق  يتوىل  اطراف،  عدة  تخو�سها  �سر�سة  اهلية 
�سن  اال�سالمي،  اال�سالح  حزب  من  بدعم  االحمر، 
احلوثيني  �سد  ال�سعودية(  )بدعم  بالوكالة  حرب 

والرئي�ش ال�سابق علي �سالح وان�ساره.

باتت  ال�سعودية  ان  مينية  م�سادر  تفيد  ثالثا: 
مع  اليها  تو�سلت  التي  التفاهمات  تثبيت  حتاول 
هادي  بالرئي�ش  كثريا  تهتم  تعد  ومل  احلوثي،  التيار 
يهمها  ما  كل  الن  ال�سلطة،  اىل  عودته  او  و�سرعيته، 
هو تاأمني حدودها مع اليمن، ووقف اي �سدامات مع 

احلوثيني.
اجل  من  ممكن  جهد  بكل  ال�سعوديون  �سيعمل  رابعا: 
التو�سل اىل اتفاق يف لقاء الكويت يوؤمن لهم اخلروج 
من املاأزق اليمني مبا يحفظ ماء وجههم، وهدد االمري 
عدم  باأن  ال�سعودي  العهد  ويل  ويل  �سلمان  بن  حممد 
االتفاق يعني الت�سعيد الع�سكري، ولكن هذا التتهديد 

مل يوؤخذ مبحمل اجلد من خ�سومهم.
حوثي  قيادي  قاله  ما  ال�سابقة  النقاط  يوؤكد  وما 
احلكومة  مع  الريا�ش  مفاو�سات  من  قريبا  كان  كبري 
يريده  ما  اكرث  “ان  اليوم”،  لـ”راي  ال�سعودية 
انهم  احلوثي  التيار  قادة  يّذكر  ان  هو  ال�سعوديون 

انت�سروا، وان ال�سعودية تعر�ست لهزمية يف اليمن”.
حكومة  اآخر  هي  بحاح  ال�سيد  حكومة  ان  ويذكر 
وثقته،  الربملان  موافقة  �سرعية مينية، ح�سلت على 
ولذلك فان ابعاده عن رئا�ستها يعني �سقوط �سرعيتها، 
وعدم االعرتاف برئي�ش الوزراء اجلديد، واي وزراء 

يعينهم، او برنامج حكومي ي�سعه.
وي�ستغرب العديد من اخلرباء اليمنيني ابعاد الرئي�ش 
وزرائه  على  واالبقاء  الكفاءة،  عدم  بتهمة  بحاح 
الذين اختارهم جميعا من الكفاءات التكنوقراطية، 
ولي�ش  برمتها  احلكومة  باقالة  تق�سي  فاالعراف 

رئي�سها فقط.
م�سدر مقرب جدا من ال�سيد خالد بحاح ك�سف لـ”راي 
اقالته،  بقرار  فوجيء  بحاح،  ال�سيد  اي  اليوم” انه، 
واكد ان ال�سعوديني واالماراتيني ابلغوه بعدم علمهم 

لقرارات  و�سفه  بحاح  ال�سيد  عن  ونقل  اي�سا،  به 
اليمنيني  وان  “انتحارية،  بانها  هادي  الرئي�ش 
املقبلة  واال�سابيع  االيام  يف  باهظا  ثمنا  �سيدفعون 
من جرائها”، وقال “ان ال�سيد بحاح ت�سرف انطالقا 
من دوافع �سخ�سية وانانية �سرفة، وانه فقد االهلية 
ال�سيا�سية والعقيلة التخاذ قرارات م�سريية من هذا 
بحاح  ال�سيد  “ان  بالقول  ت�سريحه  واختتم   ، النوع 
اي  من  جزءا  اقالته  قرار  يكون  ان  مطلقا  نفيا  نفى 
�سفقة او ت�سوية ت�سمن له دورا �سيا�سيا يف امل�ستقبل 
املنظور”، وا�سار امل�سدر اىل ان ال�سيد بحاح كان ي�سعر 
التي  العقبات  نتيجة  االخرية  اال�سهر  يف  باالحباط 
وحكومته،  عمله  لعرقلة  هادي  الرئي�ش  ي�سعها  كان 
الوزارية  احلقائب  مليء  مرارا  حاول  انه  وقال 

اي  اقناع  من  يتمكن  مل  ولكنه  حكومته  يف  ال�ساغرة 
احد بالقبول باالن�سمام اال احلكومة.

االحتماالت،  كل  على  مفتوحا  بات  اليمني  امل�سهد 
مثلما اكد وزير ميني �سابق، ومل ي�ستبعد هذا الوزير 
واعرتف  اليمن،  انحاء  خمتلف  يف  اهلية  حروب 
تو�سيفات  �ستكون  “اللبننة”  او  “ال�سوملة”  ان 
اليمن يف  ان ي�سهده  ملا ميكن  بالن�سبة  متوا�سعة جدا 

امل�ستقبل القريب.
�ساألنا الوزير ال�سابق عما اذا كانت احلدود ال�سعودية 
ابت�سم  املقبلة،  الفرتة  يف  بالهدوء  �ستنعم  اليمنية 
مفتوحة  �ساحة  اىل  �سيتحول  اليمن  كان  “اذا  قائال 
طوفان  من  حم�سنة  ال�سعودية  �ستكون  فهل  للحرب 

ال�سنة نريان احلرب اىل ارا�سيها؟”.

القرارات  ان  اليمني  ال�ساأن  يف  اخلرباء  من  الكثري  يعتقد 
هادي  من�سور  ربه  عبد  الرئي�ش  اتخذها  التي  املفاجئة 
للرئي�ش،  نائبا  االحمر  حم�سن  علي  ركن  الفريق  بتعيني 
لل�سيد  خلفا  للوزراء،  رئي�سا  دغر  بن  عبيد  احمد  وال�سيد 
خالد بحاح متهد لتويل االول، اي الفريق االحمر، رئا�سة 
حزب  لزعامة  والثاين  املقبلة،  الفرتة  يف  اجلمهورية 

“املوؤمتر”.
رمبا  ام�ش  يوم  �سدرت  التي  املفاجئة  القرارات  هذه 
وتطوراته  اليمني  امللف  يف  لي�ش  �سخمة  هزات  حتدث 
اي�سا  وامنا  فقط،  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على 
تتزعمه  الذي  الع�سكري  العربي  التحالف  �سعيد  على 

ال�سعودية ومتا�سكه، بل رمبا ا�ستمراره.
من غري امل�ستبعد ان تكون عملية االطاحة بال�سيد خالد 
بحاح الذي كان مر�سحا قويا كبديل للرئي�ش هادي مل تاأت 
ابناء  معاناة  تخفيف  يف  احلكومي  االداء  “تعرث  ب�سبب 
ال�سعب اليمني”، مثلما جاء يف بيان االقالة، وامنا ب�سبب 
التنافر الكبري بني الرئي�ش هادي ونائبه، وف�سل املحاوالت 
ال�سعودية للتقريب بينهما، وجلوء ال�سيد بحاح اىل دولة 
االمارات العربية املتحدة كقوة دعم، ونقل عائلته اليها، 
وهي اخلطوة التي اثارت ح�سا�سيات �سديدة لدى احلليف 
ال�سعودي، عالوة على عدم ترحيبها، اي االمارات، بتعيني 
امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد  كنائب  االحمر  الفريق 
حلزب  الداعمني  اكرث  من  يعترب  النه  �سابق،  مر�سوم  يف 
امل�سلمني”،  “االخوان  حلركة  اليمنية  الن�سخة  اال�سالح 
مما زاد من “فتور” عالقاتها، اي االمارات، بالرئي�ش هادي 

ب�سورة اكرب.
تعني كل من الفريق االحمر وال�سيد بن دغر يف املن�سبني 
الدولة  يف  احلكم  موؤ�س�سة  هيكلية  يف  والثالث  الثاين 
وملواجهة  معمقة،  درا�سة  بعد  اتخذت  خطوة  اليمنية، 
التي  �سالح  اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئي�ش  �سعبية  �سعود 
مليون  يقول  )البع�ش  االآالف  مئات  م�ساركة  يف  انعك�ست 
اليها  دعا  التي  املظاهرة  يف  اليمنيني  من  املليون(  ون�سف 

ال�سنوية  الذكرى  يف  �سنعاء،  قلب  يف  ال�سبعني  ميدان  يف 
املن�سة  لـ”عا�سفة احلزم” ال�سعودية، وظهوره يف  االوىل 
الرئي�سية، والقائه كلمه عفوية مبا�سرة يف اجلموع، هاجم 

فيها ال�سعودية ب�سرا�سة.
الرجالن، اي االحمر وبن دغر هما اكرب عدوين لدودين 
اليمني  ذراعه  كان  فاالول  �سالح،  اهلل  عبد  علي  للرئي�ش 
الق�ساء  حرب  خا�ش  الذي  والقائد  ل�سنوات،  الع�سكري 
من�سب  توىل  فقد  الثاين  اما   ،1994 عام  االنف�سال  على 
الرئي�ش  يتزعمه  الذي  املوؤمتر  حزب  يف  الثاين  الرجل 

�سالح ل�سنوات، كما انه ينتمي اىل اجلنوب اليمني.
القوات  قيادة  يف  �ستتمثل  املقبلة  االحمر  الفريق  مهمة 
والء  لك�سب  وحماولة  هادي،  للرئي�ش  املوالية  اليمنية 
بع�ش ع�سائر وافخاذ قبيلة حا�سد، التي تعترب واحدة من 
الرئي�ش  اليمن، وعالوة على تكري�ش حتالف  اكرب قبائل 
هادي وداعميه يف الريا�ش مع حركة اال�سالح اال�سالمية 

االخوانية، وقبائل وع�سائر اخرى.
ف�سرتكز  دغر  بن  ال�سيد  اجلديد  الوزراء  رئي�ش  مهمة  اما 
زعزعة  باالحرى،  او  “املوؤمتر”،  حزب  �سق  كيفية  على 
قاعدته ال�سعبية، وحماولة جذب اكرب عدد من اع�سائه، 
من خالل اي�سال ر�سالة لهم باأن دورهم وحزبهم يف احلكم 
الرئي�ش  عن  االبتعاد  �سريطة  م�سمونا  زال  ما  اجلديد 
�سخمة،  مبيزانية  مدعومة  املهمة  هذه  و�ستكون  �سالح، 
عليا  منا�سب  يف  والتعيينات  بالوظائف  مغرية  وعرو�ش 

ومتو�سطة.
وما يعزز هذا االعتقاد، اي الرتكيز على ا�ستهداف  الرئي�ش 
حزبه  �سفوف  و�سق  ا�سعافه  وحماولة  �سالح،  ال�سابق 
يف  ال�سعودية  اخلطة  ان  والع�سكرية،  احلزبية  وقاعدته 
زرع بذور ال�سقاق بينه وبني حلفائه احلوثيني بداأت تعطي 
ثمارها هدنة على احلدود اليمنية ال�سعودية، وتفاهمات 
�سلمان  بن  حممد  االمري  ان  الفتا  وكان  اخرى،  �سيا�سية 

وراء  يقف  الذي  ال�سعودي،  الدفاع  ووزير  العهد  ويل  ويل 
اليمني، اكد يف حديثه  “عا�سفة احلزم”، ومي�سك بامللف 
حوثيا  وفدا  هناك  ان  االمريكية  بلومبريغ  وكالة  اىل 
موجودا يف الريا�ش حاليا، وان احلرب يف اليمن او �سكت 

على االنتهاء.
كبريا  اجنازا  ي�سكل  الريا�ش  يف  حوثي  وفد  وجود 
�سق  ا�سا�ش  على  تقوم  التي  ال�سعودية  لال�سرتاتيجية 
ال�سعب  من  يظل  ولكن  ال�ساحلي”،  “احلوثي  التحالف 
نهائيا،  �سيكون  “األ�سق”، تذت حدث فعال،  باأن هذا  القول 
التحالفات  طبيعة  اىل  بالنظر  طويلة،  لفرتة  و�سي�سمد 
ومتغرياتها على ال�ساحة اليمنية، ولكنه "اجناز" �سعودي 

كبري دون ادنى �سك.
درا�سة  يف  عندها  التوقف  ت�ستحق  التي  االخرى  النقطة 
يرتتب  ان  ميكن  وما  فهمها،  وحماولة  التطورات،  هذه 
املتوقعة،  انعكا�ساتها  هو  م�ستقبلية  خطوات  من  عليها 
املنظور،  امل�ستقبل  ال�سعودية االماراتية يف  العالقات  على 
حتالف  يف  لل�سعودية  االقوى  ال�سريك  كانت  فاالمارات 
قدر  اكرب  حتملت  التي  الدولة  احلزم” وتعترب  “عا�سفة 
من اخل�سائر املادية والب�سرية والع�سكرية، ولعبت قواتها 
دورا كبريا يف “حترير” مدينة عدن، واالمر املوؤكد انها هي 
ال�سيد بحاح وا�ست�سافته، ولن تكون م�سرورة  التي دعمت 
اال�سالمية  مليوله  للرئي�ش  نائبا  االحمر  الفريق  لتعيني 

االخوانية.
هذه التعيينات املفاجئة التي جاءت قبل ايام معدودة من 
تطبيق اتفاق وقف اطالق النار وا�ستئناف املفاو�سات بني 
اطراف ال�سراع اليمني التي �ستعقد يف الكويت حتت مظلة 
خريطة  تر�سم  ورمبا  االوراق،  �ستخلط  املتحدة،  االمم 
ال�سيا�سية  التحالفات  وطبيعة  اليمن،  يف  لل�سراع  جديدة 
والع�سكرية على ار�سه، وااليام املقبلة حافلة باملفاجاآت، 

وما علينا غري االنتظار.
اليوم” “راي 
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م�سدر مقرب جدا من خالد بحاح

الهلية  فقد  والرجل  انانية..  �سخ�سية  بدوافع  جاءت  انتحارية  الخرة  هادي  قرارات   
ال�سيا�سية والعقلية لتخاذ قرارات م�سرية.. وبحاح �سمع بخرب اقالته من و�سائل العام

املليونية  ال�سبعني  مظاهرات  كانت  وهل  لهادي؟  خلفا  لليمن  رئي�سا  الحمر  الفريق  لتعيني  ال�سعودية  متهد  هل 
“حتفظ” المارات؟ ب�سبب  الت�سدع  “عا�سفة احلزم” خطر  تواجه  وا�ستبداله بنب دغر؟ وهل  بحاح  اطاحة  خلف 

»ال���دراوي�������ض« ���س��وق  يف  ت�ستعر  امل�����س��ط��ل��ح��ات  ح���رب 

ع���������ذرًا ����س���ي���دي ب������ان ك�����ي م���ون
زياد �ستيوي

فقد جتّملنا لك مبا هو متوافر لدينا من ثياب كنا 
بيوتنا  ركام  بني  وطفنا  الأعيادنا،  ادخرناها  قد 
لنبحث لك عن باقة ورد برية قد تكون نبتت بعد 
ت�سع �سنوات عجاف، ا�ستطاعت اأن تكافح للخروج 
من حتت الركام. فاعذرنا �سيد بان كي مون الأننا 
االتنا ما يكفي لن�سرتي باقة ورد. مل جند يف ح�سّ
ملخيمنا  التاريخية  بزيارتك  �سمعنا  اأن  منذ 
يليق  كما  ن�ستقبلك  اأن  جهدنا  حاولنا  املنكوب، 
مبقامك الرفيع. فنحن منذ 67 عامًا ننتظر من هو 
يف من�سبك، منني النف�ش يوميًا بروؤيتك لتعرّب لنا 
ح�سوريًا، وجهًا لوجه، عن قلقك مما نحن فيه من 
ت�سّرد و�سياع. فاأنت كرمي بالقلق ح�سب ما �سمعنا. 
ال�سوريون،  اأخوتنا  كما  وطن،  لنا  اأي�سًا  فنحن 
�سلخنا عنه قهرًا وظلمًا، ومور�ست بحقنا كل اأنواع 
القتل والظلم واال�سهاد. وما زلنا اأيها ال�سيد، نقتل 
د  وي�سرَّ بيوتنا  وتدمر  حرماتنا  وتنتهك  يوميًا 
اأهلنا يف اجلهات االأربع. اأمل ياأتك اأيها ال�سيد نباأ 
يت�سع  ال  ال�سهري  قلقك  اأن  اأم  وال�سفة؟  غزة  اأهل 

لنا؟
منذ ت�سع �سنوات ونحن نعاين يف خميم كنا نعتربه 
الذي  الدولية  العدالة  قطار  �سكة  على  حمطة، 
وا�ستقنا  لنا  ا�ستاق  وطن  نحو  ـ  �سك  ال  ـ  �سيعيدنا 
له. نحن منذ 67 عامًا �سيوف يف هذا البلد، ننتظر 
خ�سائر  باأقل  الكرمية  ال�سيافة  هذه  تنتهي  اأن 

ممكنة.
فنحن  �سيدي.  كافية  تكن  مل  دقيقة  ع�سرون 
التي  احلديدية  براك�ساتنا  جهزنا  لك:  ب�سوق 
خميمنا  اإعمار  بانتظار  �سنوات  ت�سع  منذ  نقطنها 

كبيوتنا،  جهزناها  �سيفًا.  احلارق  �ستاًء،  البارد 
لتليق بت�سريفكم. ونظفنا �سوارعنا حتى ال تتغرب 
اأي�سًا  منا  لت�سمع  بلقياك  النف�ش  ينا  ومنَّ قدماك، 
اأعددنا لك  واأغّمنا.  اأهّمنا  ما  معاناتنا ون�سكو لك 
غ�سلنا  الرفيع:  مبقامك  يليق  ح�ساريًا  ا�ستقبااًل 
اأن�سودة  وحفظنا  جيدًا  اأظفارنا  وقّلمنا  وجوهنا 
مدار�ش  طوابري  يف  كما  لك  لنن�سدها  ال�سباح 
االأونروا. لكنك مل تاأت! فقد كان وقتك الثمني ال 
يت�سع ملقابلتنا، فاأنت على موعد مع خيم النازحني 
من �سوريا، فال ي�ستطيع قلبك الرحيم الرقيق اأن 
يف  اليوم،  العامل  اأن  خا�سة  وهمهم،  همنا  يحمل 
هذا التوقيت ال�سيا�سي الذي يريد اإعادة �سياغة 

املنطقة، قلق عليهم... فقط.
لك  لنلّوح  الطريق  جنبات  على  لك  ا�سطففنا 
كذلك  يرنا،  ومل  م�سرعًا  مرَّ  موكبك  لكن  باأكّفنا، 
حالت بيننا التدابري االأمنية. ملاذا �سيد كي مون؟ 
فاملخيم اآمن باعرتاف اجلميع! ال بل اإنه اأكرث اأمنا 
من اأي منطقه اأخرى! فقد اأ�سبح خميمنا منوذجيًا، 
متامًا كما تريدون. كنا نود فقط اأن تالم�ش كفك 
كنا  فيه.  نحن  مّما  بع�سًا  عنا  مت�سح  عّلها  كفوفنا، 
نوّد اأن نذكّرك باأننا اأي�سًا ب�سر ننتمي اإىل جمتمع 
على  اإال  متحدة  اأنها  يبدو  ال  التي  املتحدة  االأمم 
اإطالة ظلمنا وتهجرينا من اأر�سنا. كنا نوّد اأن نقول 
لك اإننا ن�ستحق احلياة ون�ستحق رعايتكم. كنا نود 
ا�ستقنا  اأمدها وقد  باأن معاناتنا طال  نذّكركم  اأن 

ر ونازح. اإىل وطننا اأي�سًا كما كل مبعد ومهجَّ
التي  املوؤقتة  م�ساكننا  تتبارك  اأن  نوّد  كنا 
اأعددمتوها لنا موؤقتًا اإىل اأن يكتمل اإعمار خميمنا 
نوّد  كنا  ال�سنوات.  هذه  كل  طال  الذي  املنكوب، 

ومبا  يلعبون  واأين  ين�ساأون  كيف  اأطفالنا  ترى  اأن 
يلعبون. كنا نوّد اأن مت�سح كّفك راأ�ش اأحد اأطفالنا 
امل�سابني بال�سرطان، لعل اهلل ينزل عليه ال�سفاء 
دار  يف  امل�سنني  ترى  اأن  نوّد  كنا  مل�ساتك.  بربكة 
الكرمي  عي�سهم  لقمة  يزرعون  كيف  ال�سيخوخة 
ت  ويح�سدونها. كنا نوّد اأن ترى مقاهينا كيف غ�سّ
نريك  اأن  نريد  كنا  العمل.  من  العاطل  بال�سباب 
بهيج.  زوج  كل  من  اأنبتت  التي  الغّناء  حدائقنا 
رحلت  ملاذا  ال�سرف؟  هذا  �سيدي  متنحنا  مل  ملاذا 

م�سرعًا؟
لقد جئت ورحلت بطرفة عني. حتى اإنه مل يت�سّن 

لك اأن ترى �سم�سنا من اأين ت�سرق واأين تغيب.
العذر.  لك  نلتم�ش  لكننا  ال�سبب،  هو  ما  ندري  ال 
فوقتك ثمني. وقتك من ذهب. كان اهلل يف عونك، 
الذي  هلل  فاحلمد  اأجمع.  العامل  هّم  حتمل  فاأنت 

�سنح لنا اأن تعطينا من وقتك ع�سرين دقيقة.
�سكرًا بان كي مون.



الرئا�سة  اأ�سدرتها  »مفاجئة«  قرارات 
ت على اإعفاء خالد  اليمنية من الريا�ش، ن�سّ
بحاح من رئا�سة احلكومة وت�سليمها الأحمد 
نائبًا  االأحمر  بن دغر، وتعيني علي حم�سن 
هذه  خالل  من  الريا�ش  وحتدد  للرئي�ش. 
املقبلة،  املرحلة  »�سركاء«  هوية  القرارات 
على  املح�سوبة  ال�سخ�سيات  ا�ستبعاد  مع 

االإمارات وعلي عبداهلل �سالح
ال�سعودي باجتاه  الدفع  و يف خطوٍة تعك�ش 
اليمن،  يف  لل�سراع  �سريعة  �سيا�سية  ت�سوية 
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ش  اأ�سدر 
تعيني  ت�سمنت  قرارات  �سل�سلة   ، هادي، 
علي حم�سن االأحمر نائبًا له، واالأمني العام 
)املن�سق(  العام«  ال�سعبي  »املوؤمتر  حلزب 
للحكومة خلفًا  رئي�سًا  بن دغر  اأحمد عبيد 

خلالد بحاح، الذي عني م�ست�سارًا لهادي.
رئا�سة  من  بحاح  اإعفاء  القرار  وعّلل 
احلكومة بف�سل االأخرية يف القيام مبهماتها 

)راجع الكادر املرفق(.
امل�سيئة  تعك�ش  التي  هادي  قرارات  وُتعّد 
لـ»رجل  مزدوجة  �سربة  ال�سعودية، 
بحاح،  خالد  اليمن،  يف  االأول  االإمارات« 
عبداهلل  علي  ال�سابق  اليمني  وللرئي�ش 
اإق�ساء  تريد  الريا�ش  اأن  ويبدو  �سالح. 
الواقعة خارج دائرة نفوذها يف  الرموز  كل 
�سيغة احلكم املقبلة، وذلك يف �سياق حربها 
يف  ال�سيطرة  على  االإمارات  مع  اجلانبية 
الدفاع  وزير  ت�سريح  و�سع  وميكن  اليمن. 
»وجود  عن  �سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي، 
الراهن«  الوقت  يف  الريا�ش  يف  حوثي  وفد 
»اأن�سار  اإن  والقول  �سالح،  عزل  �سياق  يف 
اهلل« مقبولون يف امل�سار التفاو�سي، يف حني 
ابن  وكان  املعادلة.  خارج  �سيكون  �سالح  اأن 
موقع  مع  مقابلة  يف  اأي�سًا  اأكد  قد  �سلمان 
يف  لل�سراع  احلّل  اأن  االأمريكي  »بلومربغ« 
»تقدم  اإىل  م�سريًا  قريبًا«،  »اأ�سبح  اليمن 

ملحوظ« يف املفاو�سات.
الذي  العام«  ال�سعبي  »املوؤمتر  حزب  وكان 
يتزعمه �سالح، قد اأ�سدر بيانًا عقب قرارات 
قيادات  ف�سل  فيه  اأقّر  اأم�ش،  م�ساء  هادي 
احلزب التي »اأيدت وباركت العدوان والغزو 
الداخلي«.  النظام  وخالفت  واالحتالل 

ت�سمنت  عام،  لنحو  تاأخرت  التي  اخلطوة 
ف�سل الرئي�ش هادي الأحمد عبيد بن دغر، 
بن  حممد  القبلي  والزعيم  العليمي،  ور�ساد 

ناجي ال�سايف.
مالمح  بتكري�ش  الريا�ش  بداأت  وفيما 
املرحلة املقبلة التي يبدو حزب »االإ�سالح« 
ا�ستبعاد  مع  مقدمتها،  يف  اليمن(  )»اإخوان« 
االإمارات  على  املح�سوبة  ال�سخ�سيات 
امليدان  ي�سهد  له،  واملوالني  �سالح  وكذلك 
قبيل  ع�سكرية  مكا�سب  لتحقيق  �سباقًا 
الهدنة التي تدخل حيز التنفيذ يف العا�سر 
من ني�سان اجلاري ممهدًة ملفاو�سات الكويت 

يف 18 منه.
جتددت  احلدودية،  اجلبهات  وعلى 
ميدي  مدينة  على  الهجوم  حماوالت 
املحاذية جليزان، االأمر الذي قابله اجلي�ش 
يف  الربوعة  مدينة  يف  بعمليات  و»اللجان« 
جانبية  خروقات  اأن  اإال  ال�سعودية،  ع�سري 
واأفادت  التهدئة.  الإعادة  مب�ساٍع  انتهت 

جلان  ت�سكيل  عن  »االأخبار«  معلومات 
ميدي  يف  التهدئة  لتثبيت  الطرفني  من 
اأن  كادت  التي  املواجهات  بعد  والربوعة، 

تطيح التهدئة احلدودية.
اأمهلت  اهلل«  »اأن�سار  باأن  املعلومات  واأفادت 
من  الهجمات  الإيقاف  ال�سعودي  اجلانب 
باجتاه  جيزان(،  ــ  )املو�سم  اأرا�سيه  داخل 
ميدي خالل تلك املعارك حفاظًا على جناح 
الهجمات،  تلك  تتوقف  مل  وحني  التهدئة. 
ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�ش  قوات  حتركت 
على  ي�سيطرون  التي  الربوعة  مدينة  يف 
يف  ال�سعودية  االأرا�سي  داخل  منها  اأجزاء 
اأ�سفر  املعلومات،  وبح�سب  ع�سري.  منطقة 
ال�سعبية«  و«اللجان  اجلي�ش  قوات  حترك 
املجمع  على  �سيطرة  عن  الربوعة  يف 
تزال  ال  كانت  اأخرى،  ومرافق  احلكومي 
باالإ�سافة  املدينة،  �سمايل  �سيطرتها  خارج 
مع�سكرات.  اأربعة  على  اأي�سًا  ال�سيطرة  اإىل 
وكان للتحرك الذي �سهدته الربوعة تاأثري 

ميدي،  باجتاه  الهجمات  اإيقاف  يف  مبا�سر 
بح�سب م�سادر ع�سكرية.

اأكد م�سدر حملي  اإطار �سمود التهدئة،  ويف 
كامل  ب�سكل  توقفت  الغارات  اأن  �سعدة  يف 
يف املحافظة �سبه املدمرة، يف وقت اأ�سبحت 
فيه اأي�سًا اجلبهات املحاذية ملنطقة جنران 
اأي خروقات  اإنها مل ت�سهد  اإذ  هادئة متامًا، 
الريا�ش  بني  االتفاق  اإىل  التو�سل  منذ 

و»اأن�سار اهلل«.
خمتلف  الو�سع  فاإن  جيزان،  جبهات  يف  اأما 
اجلي�ش  قوات  حققته  الذي  التوغل  لكون 
املا�سية  االأ�سهر  طوال  ال�سعبية«  و»اللجان 
والدود  اخلوبة  باجتاه  احلدود  خلف 
املناطق  تلك  يجعل  واجلابري،  والدخان 
ع�سكرية  ومناطق  دائم  توتر  مو�سع 

مزروعة باالألغام وبالثكن الع�سكرية.
املعلومات التي ح�سلت عليها »االأخبار« توؤكد 
لل�سعودية  املوالية  امل�سلحة  املجموعات  اأن 
ال�سعودية  املو�سم  منطقة  يف  تع�سكر  التي 

منت�سرة  تزال  ال  جيزان،  منطقة  داخل 
على احلدود مع ميدي بعد حماوالت فا�سلة 
خ�سائر  عن  اأ�سفرت  ميدي  على  للهجوم 

كبرية.
ن�سرها  اإح�سائيات  ذكرت  ذلك،  وقع  على 
»االإعالم احلربي« اأن »اأكرث من 350 مقاتاًل 
الهجمات«،  هذه  يف  قتلوا  للريا�ش  مواليًا 
بينهم قادة مهمون، اإ�سافة اإىل تدمري اأكرث 
�ست  خالل  مدرعات  بينها  اآلية؛   30 من 
كان  اأيام،  خم�سة  غ�سون  يف  نفذت  هجمات 

اآخرها هجومان يوم اجلمعة املا�سية.
اأن  مينية  ع�سكرية  م�سادر  توؤكد  ذلك،  اإىل 
برغم  خطرًا  يزال  ال  احلدود  يف  الو�سع 
الهدوء، واأن جميع االأطراف متاأهبة للرد يف 
اأي حلظة، وال �سيما يف حال ف�سل املفاو�سات 
اجلارية يف التو�سل اإىل �سيغة اتفاق تنهي 

احلرب ب�سورة دائمة.
قرار هادي: احلكومة فا�سلة

اأ�سدره  الذي  اجلمهوري«  »القرار  ت�سمن 
هادي  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ش 
من  بحاح  خالد  اإعفاء  على  ن�ّش  والذي 
على  تاأكيدًا  للحكومة،  رئي�سًا  مهماته 
حكومة  اأداء  رافق  الذي  »االإخفاق 
املجاالت  يف  املا�سية  الفرتة  خالل  بحاح 
واأفاد  واالأمنية«.  واخلدمية  االقت�سادية 
اخلليجية  املبادرة  اإىل  ا�ستند  الذي  القرار 
اأي�سًا ب�سبب  اإعفاء بحاح جاء  باأن  واآلياتها 
معاناة  تخفيف  يف  احلكومي  االأداء  »تعرث 
وتوفري  م�سكالته  وحلحلة  �سعبنا  اأبناء 
احتياجاته، وخ�سو�سًا دمج املقاومة وعالج 
القرار  واأ�سار  ال�سهداء«.  ورعاية  اجلرحى 
احلكومية  االإدارة  توفر  »عدم  اإىل  اأي�سًا 
قدمه  الذي  الالحمدود  للدعم  الر�سيدة 
االأ�سقاء يف التحالف العربي، ويف مقدمتهم 
اأخي  بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
ي�سبو  ما  ولتحقيق  �سعود  اآل  العزيز  عبد 
وا�ستتباب  الدولة  ا�ستعادة  من  �سعبنا  اإليه 
الوطنية  وللم�سلحة  واال�ستقرار  االأمن 

العليا للبالد«.
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اجلديد ال��زم��ن  يف  الإ���س��ام��ي��ون  وت��ون�����ض:  م�سر  الفريق “الأحمر”.. اليد اليمنى ل�"�سالح" تذهب اإىل “هادي”ب��ني 

ان�����ق�����اب �����س����ع����ودي ع���ل���ى الإم���������������ارات: اإط������اح������ة ب����ح����اح وت���ع���ي���ني الأح������م������ر ن����ائ����ب����ًا ل���ه���ادي

حممود مروة
يف �سيف عام 2013، ُعزل »االإخوان امل�سلمون« 
»حركة  كانت  فيما  م�سر،  يف  احلكم  عن 
�سديدة  معار�سة  تواجه  تون�ش  يف  النه�سة« 
علي  حكومة  تطيح  اأن  كادت  �سيا�سية  واأزمة 
قيا�سية،  مدة  خالل  قادتها(  )اأحد  العري�ش 
تنازل  اإىل  الحقة  فرتة  يف  توؤدي  اأن  قبل 

»النه�سة« عن احلكومة.
ذلك  على  اأعوام  ثالثة  من  اأقل  بعد  اليوم، 
الوقوف  ميكن  البلدين،  اأ�سعل  الذي  ال�سيف، 
يوا�سل  م�سر،  يف  التاليني:  امل�سهدين  على 
مبفا�سل  االإم�ساك  اجلدد  القاهرة  حكام 
بالتوازي  خنقها(،  )حلدود  ال�سيا�سية  احلياة 
االإخوان  »جماعة  على  املعركة  موا�سلة  مع 
امل�سلمني« على كافة ال�سعد. اأما يف تون�ش، فقد 
انقلب امل�سهد، لتبدو احلياة ال�سيا�سية خمّدرة 
نتيجة لالئتالف النا�سئ قبل اأكرث من عام بني 

القطبني، »نداء تون�ش« و«حركة النه�سة«.
ركيزة  ميّثل  اأن  ميكن  م�سرتك  معطى  هناك 
»االإخوان«  واقعي  مقاربة  بعملية  لالنطالق 
فتح  لقد  الراهنة:  املرحلة  خالل  و«النه�سة« 
جديد،  زمن  على  اإليهما  بالن�سبة   2011 عام 
واإىل احلكم  ال�سلطة  اإىل  ي�سال  باأن  لهما  �سمح 
اإخفاق جتربة »االإخوان«  اأّن  يف بلديهما. بيد 
»الدولة«،  مع  مفتوح  �سراع  من  ذلك  تبع  وما 
ا�سرتاتيجيات  اإقرار  اإىل  اجلماعة  ي�سطر 
تاريخها.  يف  تعتدها  مل  ب�سورة  جديدة،  عمل 
بالتزامن، فاإّن جناح عملية ا�ستقرار »النه�سة« 
»من  التحّول  ت�سريع  اإىل  يدفعها  ال�سلطة،  يف 
اإىل  اإحتجاجيا)ة(  )حركة(  حزبا  كونها 
را�سد  زعيمها،  تعبري  وفق  دولة«،  حزب  كونها 

الغنو�سي، قبل �سهر.
»االإخوان«: والدة ثالثة؟

جورج  »كارنيغي«،  مركز  يف  الباحث  يقّدم 
بني  مقارنة  لـ»االأخبار«،  حديث  يف  فهمي، 
كيفية تعامل كل من »النه�سة« و»االإخوان« مع 

»الواقع ال�سيا�سي اجلديد بعد الربيع العربي«. 
النه�سة«،  »براغماتية  اإىل  ي�سري  بينما  وهو 
يلفت اإىل »�سعي )االخوان( اإىل حماولة بناء 
�سيدفع،  الذي  االأمر  وهو  اإ�سالمي«.  حتالف 
االإ�سالمي  التيارين  بني  »اأزمة  اإىل  له،  وفقا 
»االإخوان«  اإ�سرار  ظل  يف  وخ�سو�سًا  واملدين«، 
مواجهة  يف  الت�سعيد  »اإ�سرتاتيجيات  على 

اخل�سوم ال�سيا�سيني«.
تنظر »اجلماعة اإىل الدولة على اأنها اجلائزة 
وفق  عليها«،  واال�ستحواذ  بتملكها  حتلم  التي 
مقابلة  يف  فهمي،  خالد  امل�سري،  املوؤرخ  عبارة 
عام  يف  لكن  »االأخبار«،  مع  اأجراها  �سابقة 
وت�ستت  ال�سلطة  من  خروجها  فاإّن   ،2013
املعركة  بفعل  وقياداتها،  قواها  مراكز 
ال�سيا�سي،  العمل  جبهات  على  عليهم  املفتوحة 
اجلماعة  و�سع  الدعوي،  كما  واالإجتماعي، 

اأمام اأزمة يبدو اأنها مل ت�سهد مثياًل لها.
»االإخوان«  مع  املفتوحة  املعركة  تندرج  قد 
بني  امل�ستمر  االأكرب  ال�سراع  �سياق  يف  راهنًا 
و»اجلماعة«  امل�سرية  احلكم  اأنظمة  خمتلف 
ال�سراع  اأّن هذا  من  الرغم  تاأ�سي�سها، على  منذ 
مثاًل  ح�سل  كما  مهادنة،  فرتات  ي�سهد  كان 
اأنور ال�سادات،  خالل عقد ال�سبعينيات يف عهد 
ُترجمت  ثانية،  والدة  »االإخوان«  عرف  حني 

بالتو�سع يف العمل ال�سيا�سي واالجتماعي.
»اجلماعة«،  ت�سهدها  التي  االأزمة  اأمام  لكن 
يبقى ال�سوؤال الرئي�سي: اأي م�ستقبل ينتظرها؟ 
عمليًا، هناك قراءات للمرحلة الراهنة تذهب 
باجتاه القول باأّن »االنقالب الع�سكري وجتربة 
احلكم تعززان من االجتاه الداعي اإىل الف�سل 
اجتماعية  كموؤ�س�سة  اجلماعة  دور  بني 
وفق  وذلك  التناف�سية«،  ال�سيا�سية  واملمار�سة 
ورقة بحثية قدمها الباحث امل�سري والنا�سط 
�سمن  فايد،  عمار  »االإخوان«،  يف  ال�سبابي 
�سل�سلة »اإعادة النظر يف احلركات االإ�سالمية« 
التي ينظمها معهد »بروكينغز«. وي�سل فايد يف 

ورقته اإىل حد اعتبار اأّن »االنقالب الع�سكري 
اأن  ميكن  ا�ستحقاقات  اأمام  )اجلماعة(  و�سع 
يفتح  ما  وهو  املقبلة،  ال�سنوات  يف  وجهها  تغرّي 
الكبرية  املنظمة  داخل  لديناميات  الباب 
ال�سيا�سي  دورها  تعريف  الإعادة  تف�سي  قد 

واالجتماعي والديني«.
اأّن  لـ»االأخبار«،  حديثه  يف  فايد،  عمار  يو�سح 
االأوىل  جبهتني:  بني  منق�سم  اجلماعة  »قرار 
باأعمال  )القائم  التقليدية  القيادة  متثل 
العام  واالأمني  عزت  حممود  الدكتور  املر�سد 
ومن  ناحية.  من  ح�سني(  حممود  للجماعة 
التي  العليا  االإدارية  اللجنة  اأخرى،  ناحية 
ثم   2015 االأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  انتخبت 
من  عدد  ايقاف  عزت  حممود  الدكتور  قرر 
القرار  رف�ست  اللجنة  غالبية  لكن  اأع�سائها، 
حوايل  ويتبعها  العمل  يف  م�ستمرة  زالت  وما 

اجلماعة«. يف  االإدارية  املكاتب  من   40%
على  ا�سطنبول،  يف  املقيم  فايد،  ي�سدد  وفيما 
اأّن »امل�سهد �سديد التغري وما زال قيد الت�سكل«، 
اأنه ي�ستدرك قائاًل: »ب�سورة عامة، ما من  اإال 
اآمال كبرية على التوافق بني اجلبهتني، ويبدو 
اأن اجلماعة تتجه الأكرب انق�سام يف تاريخها«، 
بالفعل  »اجلماعة  اأّن  حديثه  �سياق  يف  موؤكدًا 

بحاجة اإىل انطالقة جديدة«.
»النه�سة«: ل�سنا »اإخوانًا«

لالعرتاف  الوقت  حان  قد  اأنه  »اأعتقد 
جممل  تربط  التي  التقليدية  املقاربة  باأّن 
ترتكز  التي  املعا�سرة  ال�سيا�سية  االأحزاب 
االإخوان  بجماعة  االإ�سالمية  القيم  على 
ظهرت  قد  االأم(،  التنظيم  اأنها  )على  امل�سلمني 
�سمن  مداخلة  يف  ُذكرت  عبارة  حمدوديتها«؛ 
�سل�سلة »اإعادة النظر يف احلركات االإ�سالمية« 
الوني�سي،  �سيدة  النه�سة«،  »حركة  عن  للنائب 

يف �سهر �سباط املا�سي.
ي�ساف ذلك الت�سريح اإىل نفي قادة رفيعني يف 
»اأي  االأخرية،  االآونة  يف  وخ�سو�سًا  »النه�سة«، 

االإخوان  بحركة  تنظيمّية  اأو  �سيا�سّية  �سلة 
ال�سيخ  يكرره  الذي  االأمر  وهو  امل�سلمني«. 
را�سد الغنو�سي بنف�سه، واإن حاول اال�ستدراك 
بقية  مع  تربطنا  فكرية  عالقات  »هناك  باأّن 

الطيف االإ�سالمي يف املنطقة«.
تريد  اإذ  مثريًا،  ُيعّد  تون�ش،  يف  يجري  ما  اإّن 
مبرحلة  انطالقتها  تاأثرت  التي  »النه�سة« 
الوالدة الثانية لـ«االإخوان« نهاية ال�سبعينيات، 
لالإخوان«،  العاملي  »التنظيم  �سمن  كانت  والتي 
الذي  االأمر  »االإخوان«.  عباءة  خلع  تريد 
لالن�سجام  احلركة«  »تون�سة  بـ  البع�ش  ي�سفه 
يف  امل�ستجد  دورها  ومع  اجلديد  الواقع  مع 
الواقع  مع  وللتاأقلم  التون�سية،  ال�سلطة  قلب 
االإقليمي املتغرّي. هو اأمر من املرّجح اأن يح�سم 
نحو  بعد  للحركة  املقبل  العام  املوؤمتر  ب�ساأنه 
املعار�سات  بع�ش  من  بالرغم  وتكري�سه  �سهر، 
ال�سياق،  اأّن ما يعّد مهمًا يف هذا  اإال  الداخلية، 
تلك  حتت  عدمه  من  بقائها  احتمال  لي�ش 
يتمثل  اإثارة  االأمور  اأكرث  اإّن  بل  العباءة، 
ال�سيا�سي  االإ�سالم  حركات  قدرة  مبراقبة 

النا�سئ يف القرن الع�سرين على التبّدل.

اإ�سالمي؟  1967
»انرتنا�سيونال  منظمة  مكتب  مديرة  تعيد 
حديثها  يف  مللوم،  األفة  تون�ش،  يف  الرت« 
واقع  ملقاربة  عام  اإطار  ر�سم  لـ»االأخبار«، 
»النه�سة«. تقول: »داأب خ�سومها يف تون�ش منذ 
اإخوانيًا«،  تنظيما  ت�سنيفها  على  الثمانينيات 
يف  الق�سور  من  بع�ش  ذلك  »يف  اأّن  مو�سحة 
لكل  امل�سرتك  التاريخي  اجلذع  اإّن  اإذ  الروؤية، 
�سهدت  التي  ال�سنية  االإ�سالمية  احلركات 
املد  وتراجع   1967 هزمية  اأعقاب  يف  �سعودا 
القومي يف املنطقة العربية، ال ميكن اأن يحجب 
اإال  متجان�سة«،  غري  احلركات  هذه  اأن  حقيقة 
اأّن تلك احلركات  توؤكد  التون�سية  الباحثة  اأّن 
»وعلى غرار باقي الفاعلني ال�سيا�سيني، يحكم 
بل  العقائدية،  مرجعيتها  فقط  لي�ش  تطورها 
معها،  وتتفاعل  فيها  تن�ساأ  التي  البيئة  كذلك 
قوى  موازين  �سمن  بها،  وتتاأثر  فيها  فتوؤثر 

عامة لي�ست هي الالعب الوحيد �سمنها«.

مطعم الغيثي
Yemen Restaurant

من  اأ�سابيع  بعد  االأنا�سول:   / الكمايل  زكريا   /  �سنعاء 
عودته اإىل اجلي�ش اليمني، وتوليه من�سب نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة، عنّي الرئي�ش، عبد ربه من�سور 
هادي، اليوم االأحد، الفريق علي حم�سن االأحمر، نائبًا 
بني  الطويل،  الع�سكري  التاريخ  ذو  الرجل،  ليجمع  له؛ 

من�سب �سيا�سي واآخر ع�سكري يف اآن واحد.
اليمنى”  “اليد  يوما  كان  الذي  ال�سبعيني،  اجلرنال 
يرتكه  اأن  قبل  �سالح،  عبداهلل  علي  ال�سابق،  للرئي�ش 
اندلعت �سد نظام االأخري  التي  ال�سعبية  للثورة  وين�سم 
اجلديد،  املن�سب  يف  بتعيينه  حاليا  اأ�سبح   ،2011 عام 

اليوم، مبثابة “اليد اليمنى” للرئي�ش هادي.
اإىل  املا�سي  فرباير/�سباط  يف  ترقى  الذي  االأحمر، 
التي  “لواء”،  رتبة  من  �سعودا  ركن”  “فريق  رتبة 
�سغلها ل�سنوات، جاء تعيينه نائبا للرئي�ش اليمني خلفًا 
من  اأي�سا،  اإعفاوؤه،  مت  الذي  بحاح،  خالد  للمهند�ش، 

رئا�سة احلكومة.
املنا�سب  اأول  اجلمهورية،  رئي�ش  نائب  من�سب،  ويعد 
يتقلدها  التي  اليمنية  الدولة  هرم  يف  ال�سيا�سية 
“االأحمر” املوجود يف �سلك اجلي�ش منذ �ستينيات القرن 

املا�سي.
منذ  يحافظ   ،1945 عام  املولود  االأحمر،  يزال   وما 
الرجل  موقع  يف  ح�سوره  على  املا�سي،  القرن  ثمانينات 
الثاين خلف كل رئي�ش يحكم اليمن، ويكون مبثابة يده 

اليمنى.
على  الطارئني  اليمني  اجلي�ش  اأفراد  لبقية  وخالفا 
املوؤ�س�سة الع�سكرية وخ�سو�سا يف عهد الرئي�ش ال�سابق، 
�سالح، ميتلك االأحمر �سرية ع�سكرية مرتاكمة منذ اأكرث 

من 5 عقود.
اأي   ،1961 الع�سكرية عام  باملوؤ�س�سة  الرجل  التحق  اإذ 
قبل عام من “ثورة 26 �سبتمرب”، التي اأطاحت بالنظام 
امللكي، ويف 1968 ح�سل على ترقيته االأوىل من جندي 
للدرا�سة  التحق   ،1971 عام  اأول.  يف  مالزم  رتبة  اإىل 

بالكلية احلربية، وح�سل منها على �سهادة البكالوريو�ش 
ذلك  اإثر  على  ورقي   ،1974 عام  الع�سكرية  العلوم  يف 

اإىل رتبة نقيب.
 بعد تخرجه يف الكلية احلربية، تدرج الرجل من قائد 
�سرية م�ساة يف مع�سكر املغاوير، ثم قائد �سرية دبابات 
يف اللواء االأول املدرع، ثم قائد كتيبة دبابات م�ستقلة 
يف الكتيبة الرابعة، ثم اأركان حرب اللواء االأول املدرع.
اإن�ساء الفرقة االأوىل املدرعة باجلي�ش اليمني،   وعقب 
اأركان  االأحمر،  عمل  املا�سي،  القرن  ثمانينات  منت�سف 
حرب للفرقة، وقائدا للواء االأول فيها، ثم ُعني قائدا 
للمنطقة الع�سكرية ال�سمالية الغربية، وقائدا للفرقة 
دار  ي�سبه  ما  اإىل  بعد  فيما  حتولت  التي  مدرع،  االأوىل 
مقربني  ح�سب  ال�ساعة،  مدار  على  يفارقها  ال  له  �سكن 

منه.
�سمال  بني   ،1994 �سيف  االأهلية  احلرب  و كانت 
االأحمر،  يخو�سها  حقيقية  حرب  اأول  وجنوبه،  البلد 
والذي كان حينها يحمل رتبة عميد؛ حيث قاد كتائب 
�سمن  اليمن،  جنوبي  عدن،  مدينة  اجتاحت  ع�سكرية 
�سالح،  ال�سابق،  الرئي�ش  من  مقربني  ع�سكريني  قادة 
“قوات  اآنذاك،  عيلها،  اأطلق  قوات  �سمن  انخرطوا 
�سالح،  نائب  قادها  انف�سال  حركة  �سد  ال�سرعية” 
اإعالن الوحدة  اأربع �سنوات من  علي �سامل البي�ش، بعد 

اليمنية يف 22 مايو/اأيار 1990.
اللواء  حياة  يف  مف�سليا  حتوال   ،2011 عام   و�سهد 
 40 بعد  عند  تخلت  ل�سالح،  اليمنى  فاليد  االأحمر؛ 
يف  اأعلن  حيث  ال�سعبية،  االحتجاجات  اندالع  من  يوما 
2011، ان�سمامه للثورة ال�سعبية التي  21 مار�ش/اآذار 
حلماية  قواته  ون�سر  االأخري،  نظام  برحيل  تطالب 

املتظاهرين يف �ساحة االعت�سام ب�سنعاء.
 عقب انتقال احلكم للرئي�ش هادي كنتيجة لهذه الثورة 
هيكلة  لقرار  االأحمر  اللواء  ر�سخ  خليجي،  واتفاق 
قيادة  من   ،2013 عام  اق�ساوؤه  ومت  اليمني،  اجلي�ش 

الفرقة االأوىل مدرع، مقابل اإق�ساء جنل �سالح، اأحمد 
اجلمهوري،  احلر�ش  قيادة  من  �سالح،  عبداهلل  علي 
وتعيينه )االأحمر( م�ست�سارا لهادي لل�سوؤون الع�سكرية 

واالأمنية، يف من�سب هام�سي لرجل ال يقبل التهمي�ش.
الواجهة،  اإىل  الرجل  عاد   ،2014 عام  يف  منت�سف 
منفرد،  ب�سكل  “احلوثيني”  ملواجهة  ال�سفوف  وتقدم 
اإ�سقاط  من  احلوثيون  ومتكن  املعركة،  خ�سر  لكنه 
الفرقة االأوىل مدرع التي كان يقودها يف 21 �سبتمرب/
اأيلول من العام ذاته، واأعلنوا بعدها انت�سار ما اأ�سموها 
بـ”ثورة21 �سبتمرب”، متييزا لليوم الذي متكنوا فيه من 

اإ�سقاط اأبرز خ�سومهم التقليديني.
االأحمر  اللواء  ظل  ل�سنعاء،  احلوثيني  اجتياح  ومنذ 
اأواخر  اليها  الغام�ش  ال�سعودية منذ و�سوله  منزويا يف 
�سبتمرب/اأيلول 2014، حتى اأعادته “عا�سفة احلزم” 

اإىل  2015( جمددًا  26 مار�ش/اآذار  انطلقت يف  )التي 
الواجهة.

 ويوم 22 فرباير/�سباط املا�سي، اأ�سدر الرئي�ش اليمني 
التقليدي  اخل�سم  باأنه  يعرف  الذي  الرجل  اأعاد  قرارًا 
للحوثيني، اإىل اأعلى هرم اجلي�ش، كنائب للقائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة، قبل اأن يعّينه )هادي( اليوم نائبا له، 

معيدا اإياه اإىل الواجهة جمددا.
بعدائه  املعروف  االأحمر،  تعيني  اأن  مراقبون،   ويرى 
ال�سديد للحوثيني، نائبا لرئي�ش البالد، من �ساأنه خلط 
واملقرر  الكويت  يف  املرتقبة  املفاو�سات  حول  االأوراق 
18 اأبريل/ني�سان اجلاري، برعاية اأممية،  عقدها يوم 

وقد يهدد اإجراءها.



العربية  الأندية  بع�ض  ت�شتهر  ـ    
والتي  العا�شقة،  جماهريها  باأهازيج 
من  ا�شتقتها  واأنا�شيد  اأغان  ابتكرت 
تراثها اأو من في�ض حبها لأنديتها التي 
حمليا  اأجمادها  على  وكربت  تربت 
اأمثلة   ،CNN ت�شتعر�ض  وقاريا. 
من هذه الأنا�شيد دون التقليل من �شاأن 
الأندية التي مل تذكر يف هذه ال�شطور.

 نادي الأهلي امل�شري:
القرن  نادي  جماهري  ت�شتهر 
باأهازيجها التي متلئ مدرجات ا�شتاد 
التي  املالعب  من  وغريه  القاهرة 
مبارياته.  الأحمر  املارد  فيها  يخو�ض 
�شمال”،  “التالتة  اأهزوجة  واأبرزها 
جتل�ض  الذي  املكان  اإىل  ت�شري  والتي 
فيه رابطة م�شجعني الأهلي يف الطبقة 

الثالثة من مدرجات امللعب.
يف  الأهالوية  اجلماهري  وتقول 
�شمال،  التالتة   ” امل�شهور  ن�شيدها 
بن�شجع  �شوتنا  وباأعلى  جبال..  بنهز 
فريق  كبري…  فريق  اأبطال… 
عظيم… اأديله عمري وبر�شو قليل”، 

يف اإ�شارة اإىل ناديهم املع�شوق.
 نادي الرتجي الريا�شي التون�شي:

اأكرث  والأ�شفر  الأحمر  النادي  يعد 
بالألقاب  تتويجا  التون�شية  الأندية 
الدوري  بلقب  توج  املحلية،اإذ 
التون�شي يف ٢٦ منا�شبة مبتعدا بفارق 
١٥ بطولة عن اأقرب مالحقيه، النادي 
الإفريقي، اإ�شافة اإىل تتويجه بالعديد 

القارة  م�شتوى  على  البطولت  من 
الإفريقية.

لفريقها  الرتجي  جماهري  وتغني 
فاتت  معاك  “حكايتي  اأغنية 
فيها عن ع�شقهم  احلدود”، ويعربون 
معاك  “حكايتي  بالقول  لناديهم 
ب�ض  غناية  هذي  احلدود…  فاتت 
للبوم  خدمنا  الكورفا  نحكيها…ب�شم 
مدينة…  ولد  العا�شمة  ولد 
وملاتنا  املريول…  نف�ض  ويجمعنا 
الرتجي زينة”، ح�شب تعبري جماهري 

الرتجي الكبري.
 نادي الوداد البي�شاوي املغربي :

البي�شاوي  الوداد  نادي  توج 
الدوري  بلقب  املغربي  الريا�شي 
جعله  ما  منا�شبة،   ١٨ يف  املغربي 
عن  كاملة  األقاب  �شتة  بفارق  يتبعد 
 ، امل�شابقة  تاريخ  يف  مالحقيه  اأقرب 

نادي اجلي�ض امللكي املغربي.
والأبي�ض  الأحمر  جماهري  وتغني 
والبي�شا  “احلمرا  اأغنية  لفريقها 
احلمرا   ” فيها  ويقولن  امور”،  مون 
باللغة  )حبيبي  مونامور  والبي�شا 
الفرن�شية( .. ومعها يف كل مكان توجور 
الفرن�شية(.”،  باللغة  دائما  )وتعني 

ح�شب تعبري الوداديني.
 نادي الهالل ال�شعودي:

يحلو  كما  ال�شعودي،  الزعيم 
الأندية  واأكرث  ت�شميته،  لع�شاقه 
الدوري  بلقب  تتويجا  ال�شعودية 

ال�شعودي، اإذ توج بطال للمملكة يف ١٣ 
اأول لقب  اإىل حتقيقه  اإ�شافة  منا�شبة، 
على م�شتوى القارة ال�شفراء للممكلة 
العربية وال�شعودية وللعرب يف اآ�شيا.

لفريقها  “الأزرق”  جماهري  تغني 
اإذ  جاكم”،  الأزرق  “املوج  اأغنية 
يف  فهد  امللك  ملعب  اأرجاء  يهزون 
الريا�ض،  ال�شعودية،  العا�شمة 
املوج  جاكم..  الأرق  “املوج  بغنائهم 
خطاكم…  يهاب  كلن  الأزرق… 
تعبري  ح�شب  يغرق”،  واخل�شم 

اجلماهري الهاللية.
 نادي الفي�شلي الأردين:

تنح�شر املناف�شة يف الدوري الأردين 
الفي�شلي  ناديي  بني  طويل  وقت  منذ 
�شاحب  هو  الأول  ولكن  والوحدات، 

اإذ  األقاب الدوري الأردين الأكرب،  عدد 
توج باللقب يف ٢٣ منا�شبة لذلك �شمته 

جماهريه ب”زعيم الأردن”.
اأغان  الزعيم  جماهري  وتغني 
الفرتة  يف  اأبرزها  ولكن  لفريقها  عدة 
“قالوا  اأغنية  كانت  الأخرية 
ع�شابة”، والتي تغني فيها اجلماهري 
الفي�شالوية “قالوا ع�شابة بن�شجع يف 
نادي … �شغب وتخريب ل ما يفيدوا 
ب�شي… ا�شمع مني اي�ض مفكرين،… 
يا  جمنني…  في�شلي  مني  ا�شمع 
القاعد من�شة لف عاليمني… األرتا�ض 
في�شلي بالأوىل قاعدين… ا�شمع مني 
وافهمني �شوية… ا�شمع مني �شوف 
اجلماهري  تعبري  ح�شب  العقلية”، 

ال�شماوية.
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�صيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�صبت     ٩ �صباحا اىل ٩ م�صاءا

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف االأدوية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�صكنات
خدمة قيا�س �صغط الدم وفح�س ال�صكري

معدات طبية واجهزة قيا�س ال�صكر وال�صغط
جميع انواع العطور وم�صتح�صرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتر بكافة انواعها
تخفي�صات خا�صة للم�صينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�س االأفالم 

ا�صعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

و�صتكون الزيارة االأوىل جمانا ... واأهال و�صهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

احلائز على�صهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�صا�س تقومي االأ�صنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة برج - بروكلن

 اخت�صا�س طب االأ�صنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة برج - بروكلن

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

الإعام و�سائل  مقا�ساة  يقرر   مي�سي 
بنما وث��ائ��ق  ب�سبب  الأ���س��ب��ان��ي��ة 

بع�ض  مقا�شاة  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  الالعب  قرر  اأ(-  ب  )د  بر�شلونة  
من و�شائل الإعالم الأ�شبانية، التي اأكدت اأنه اأعد خطة يف ٢0١٣ للتهرب من دفع 
و”موندو  “�شبورت”  �شحيفتا  اأفادت  ح�شبما  بنما،  دولة  عرب  وذلك  ال�شرائب 

ديبورتيفو” من خالل ن�شختيهما الإلكرتونيني.
ومن املقرر اأن يقوم مي�شي بتقدمي �شكواه �شد �شبكة “ل �شيك�شتا” التلفزيونية 
وال�شحيفة اليومية الإلكرتونية “الكونفيدي�شيال”، اللتان ك�شفتا اأم�ض الأحد عن 

معلومات تفيد ب�شلوع الالعب يف عملية جديدة من التهرب ال�شريبي.
وقالت �شحيفة “موندو ديبورتيفو” عرب ن�شختها الإلكرتونية: “عائلة مي�شي 
اإجراءات  كافة  باتخاذ  و�شتقوم  الثنني  يوم  بن�شره  �شتقوم  بيان  بتح�شري  تقوم 
التقا�شي بعد قيام الكونفيدي�شيال ول �شيك�شتا بن�شر بع�ض املعلومات التي �شتنفي 

�شحتها من خالل البيان”.
واأ�شارت �شحيفة “�شبورت” اإىل نف�ض املعلومات الوارد يف “موندو ديبورتيفو” 

موؤكدة اأن عائلة مي�شي لن تقف مكتوفة الأيدي اأمام ما تعتربه هجوما جديدا.
وك�شفت “الكونفيدي�شيال” و”ل�شيك�شتا” اأن مي�شي قام باإن�شاء �شركة يف بنما 
النيابة  توجيه  من  فقط  �شاعات  بعد  اأوروجواي،  يف  حماماة  مكتب  طريق  عن 
العامة الأ�شبانية اتهاما له بالتهرب من دفع اأربعة ماليني و١00 األف يورو )اأربعة 

ماليني و٦00 األف دولر( ل�شالح ال�شرائب.

له كا�سيكو  اأول  يف  بر�سلونة  لقهر  مدريد  ري��ال  يقود  زي��دان 
غرميهم  قهر  يف  مدريد  ملوك  جنح   
التقليدي، بر�شلونة، يف املباراة التي اأقيمت 
مدينة  نو” يف  “الكامب  ملعب  اأر�شية  على 
هدف  مقابل  بهدفني  الإ�شبانية،  بر�شلونة 
واحد، يف اأول كال�شيكو للفرن�شي زين الدين 

زيدان كمدرب للريال مدريد.
و�شادت  الفريقني  بني  �شجال  اللقاء  بداأ 
بع�ض  يف  مفرطة  كانت  التي  اخل�شونة 
ريال  لعبي  قبل  من  وحتديدا  الأحيان 

مدريد، مما ا�شتوجب اإ�شهار عدة بطاقات �شفراء لالعبي الفريقني، كان اأبرزها البطاقة ال�شفراء لقائد الريال، �شريجيو رامو�ض.
بداأ ال�شوط الثاين بهجمات متتالية من قبل الفريقني، واهتزت �شباك ال�شيوف، عرب مدافع بر�شلونة، الإ�شباين، جريارد بيكيه، 

ب�شربة راأ�شية عند الدقيقة ٥٧.
مل يحبط هذا الهدف عزمية املدريديني، بل دفعهم بقوة نحو حتقيق هدف التعادل عرب مهاجمهم الفرن�شي، كرمي بنزميا، الذي 

�شجل هدفا مبق�شية رائعة عند الدقيقة ٦٣.
وا�شتمرت املباراة على هذه النتيجة، حتى طرد رامو�ض بالبطاقة ال�شفراء الثانية عند الدقيقة ٨٤، ليندفع لعبو بر�شلونة 
طامعني با�شتغالل النق�ض العددي للخ�شم وت�شجيل الهدف الثاين يف مرماهم، ولكن عواقب هذا الندفاع كانت وخيمة، اإذ ا�شتغل 
اأبناء العا�شمة امل�شاحات املفتوحة يف دفاع بر�شلونة، لي�شجلوا الهدف الثاين عن طريق النجم الربتغايل، كري�شتيانو رونالدو، 

عند الدقيقة ٨٦.
وبهذا النت�شار متكن الريال من تقلي�ض الفارق بينه وبني املت�شدر، بر�شلونة، اإىل �شبع نقاط، ومع الثاين، اأتلتيكو مدريد، 

اإىل نقطة واحدة.

جماهرها قبل  من  العربية  الأندية  لدعم  يجتمعان  واحلما�سة  الطرب 

م�سر لكاأ�ض  ال���16  دور  مباريات  مواعيد  تعلن  امل�سابقات  جلنة 

 اإن��ي��ي�����س��ت��ا : ه��زمي��ت��ن��ا اأم�����ام ال���ري���ال ل���ن ت��وؤث��ر
ع���ل���ى م�����س��رت��ن��ا ف���ي���م���ا ت���ب���ق���ى م����ن امل���و����س���م

اعالن ال�صحاب ال�صركات واملحالت
اىل ا�صحاب ال�صركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�صحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�صحاب ال�صركات واملحالت االت�صال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

امل�شابقات  جلنة  اأعلنت  اأ(:  ب  )د  القاهرة- 
باحتاد الكرة امل�شري الأحد عن مواعيد مواجهات 
دور ال�شتة ع�شر مل�شابقة كاأ�ض م�شر للمو�شم احلايل 

وذلك يف بيان اعالمي �شادر عن اللجنة.
 ١0 يوم  م�شر  لكاأ�ض  ع�شر  ال�شتة  دور  ويفتتح 
مع  الداخلية  مبواجهة  اجلاري  اأبريل  ني�شان/ 
امل�شري البور�شعيدي وتقام يف اليوم التايل مباراة 

برتوجت مع الحتاد ال�شكندري.
ال�شهر  من   ١٣ يوم  الدور  مباريات  وت�شتاأنف 
اجلي�ض  طالئع  مع  ال�شماعيلي  مبواجهتي  ذاته 

و�شموحة امام النتاج احلربي.
ني�شان/   ٢٧ يوم  ع�شر  ال�شتة  دور  وي�شتكمل 
واإنبي  املريخ  مع  م�شر  �شي  اف  مبواجهتي  اأبريل 

مع وادي دجلة.
ويختتم الدور يف اليوم التايل مبا�شرة مبباراتي 
الهلي مع حر�ض احلدود والزمالك – حامل اللقب 

ال�شرطة. احتاد  – مع 

بر�شلونة  )د ب اأ(- قال اأندري�ض اإنيي�شتا جنم خط و�شط وقائد فريق 
بر�شلونة اإن الهزمية التي مني بها الفريق اأمام مناف�شه التقليدي العنيد 
ريال مدريد ١ / ٢ م�شاء اأم�ض ال�شبت لن توؤثر على بر�شلونة فيما تبقى 

من م�شريته باملو�شم احلايل.
وخ�شر  احلايل  املو�شم  يف  الأوىل  للمرة  ملعبه  على  بر�شلونة  و�شقط 
الأ�شباين  الدوري  من  والثالثني  احلادية  املرحلة  يف  الريال  اأمام   ٢  /  ١
اأتلتيكو مدريد  املت�شدر على  بر�شلونة  به  يتفوق  الذي  الفارق  ليتقل�ض 
اإىل �شبع نقاط قبل املراحل ال�شبع الأخرية  اإىل �شت نقاط وعلى الريال 

من املو�شم.
لأن  جرحتنا  “الهزمية   : قائال  الهزمية  مبرارة  اإنيي�شتا  واعرتف 
قبل  الذهنية  الناحية  من  علينا  ترث  مل  ولكنها  دائما.  موجعة  الهزمية 

مباراتنا املقررة يوم الثالثاء يف دوري اأبطال اأوروبا”.
ويلتقي بر�شلونة فريق اأتلتيكو مدريد بعد غد الثالثاء يف ذهاب دور 

الثمانية لدوري الأبطال.
على  القدرة  افتقدنا   ، �شفر   /  ١ تقدمنا  “عندما   : اإنيي�شتا  وقال 
من  الأخرية  الفرتة  اإدارة  يف  وف�شلنا  اللعب  جمريات  على  ال�شيطرة 
ما زلنا  اإىل حتليل هذا وموا�شلة تقدمنا.  الآن  املباراة.. ولكننا نحتاج 

يف و�شع رائع ومتميز .
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
�ستوكهومل – 

)قمر   Moon in the Skype فيلم  فاز 
غنوم،  غطفان  ال�سوري  للمخرج  �سكايب(  يف 
هوليوود  “مهرجان  يف  وثائقي  اأف�سل  بجائزة 
للعام  الوثائقية”  امل�ستقلة  لالأفالم  العاملي 

.2016
عاما  به  العمل  ا�ستغرق  الذي  الفيلم  ويتناول 
هي  بلدان  عدة  يف  ت�سويره  مت  وقد  واحدا، 
مهاجرين  ق�س�ش  و�سوريا،  وفنلندا  اليونان 
الفردو�ش  اإىل  الو�سول  يف  اآمالهم  خابت 
من  وم�سل�سل  حكائي  قالب  �سمن  االأوروبي، 

املقابالت ومتابعة حياة ال�سخو�ش.
كما يحتوي الفيلم على م�ساهد روائية ب�سيطة 
وبداأوا  اأوروبا  اإىل  فعاًل  و�سلوا  قد  الأ�سخا�ش 

حماوالت العي�ش وتقبل الواقع اجلديد.
املخرج  مع  لقاء  اأجرت  “العربية.نت”  وكانت 
انطالق  مبنا�سبة  غنوم  غطفان  ال�سوري 
املهرجان اال�سكاندنايف ال�سينمائي يف هل�سنكي، 
مديرا  تعيينه  مت  حيث  الفنلندية،  العا�سمة 
لهذا املهرجان الذي انطلق بداية العام اجلاري.

وينطلق املهرجان اال�سكاندنايف لالأفالم بدورته 
ب�سكل  و�سيتناول  القادم،  �سبتمرب  يف  االأوىل 
خا�ش االأفالم التي تتناول الق�سايا االإن�سانية 
واالأطفال  والن�ساء  امل�سطهدة  وال�سعوب 
اإدارة  اأعلنت  ح�سبما  العنف،  ونبذ  وال�سالم 

املهرجان.
مواليد  من  �سوري  خمرج  هو  غنوم،  وغفطان 
ب�سوريا.  حم�ش،  يف  عمرو،  بابا  حي   1976
وال�سينما  الفن  كلية  من   2006 عام  يف  تخرج 
يف جمهورية مولدافيا و توجه بعدها مبا�سرة 

اإىل �سوريا.

الذاكرة(  )�سور  االأول  الق�سري  فيلمه  كتب 
اأربع  من  اأكرث  الفيلم  توقف  ثم  دم�سق  يف 
بعد  لل�سنيما  العامة  املوؤ�س�سة  اإدراج  يف  �سنوات 
 2011 العام  اإنتاجه. ومع قدوم  املوافقة على 
العمليات  انتهت  الت�سوير.  وبداأ  املوافقة  متت 
االإنتاجية االأخرية للفيلم مع تفاقم االأزمة يف 

�سوريا وانفجار الو�سع ووالدة الثورة.
ال�سينما  موؤ�س�سة  من  بعدها  املخرج  ان�سق 
التام  بانحيازه  وا�سحا  موقفا  معلنا  ال�سورية 
حم�ش  اإىل  بعدها  توجه  ال�سورية.  للثورة 
بابا  مدينة  بني  ال�سنة  حوايل  ق�سى  حيث 
خاللها  من  وثق  والق�سري.  راأ�سه  م�سقط  عمرو 
املذكورة  باملناطق  حلق  الذي  والقتل  الدمار 
من قبل اآلة النظام ال�سوري احلربية. و هناك 

مدينة  )بورتريه  االأول  الوثائقي  فيلمه  ولد 
ثائرة(.

وبعد تدخل حزب اهلل يف �سوريا �سقطت الق�سري 
ما دفع املخرج اىل النزوح نهائيا اإىل لبنان عرب 
خطرة  رحلة  يف  البلدين  بني  الفا�سلة  اجلبال 
يف  و  االأقدام.  على  �سريا  قطعها  كبري  حد  اىل 

بريوت عمل يف جمال التمثيل والكتابة.
هل�سنكي  اىل  بريوت  يف  �سنة  اإقامة  بعد  انتقل 
الفنلندية.  ال�سينمائيني  نقابة  اىل  وان�سم 
ودخل  اليونان  يف  بورديغ  الثاين  فيلمه  �سور 
هوليوود  ويل”  “ماغ  مهرجان  اإىل  خالله  من 
االأمريكي. والقى الفيلم ا�ستح�سان النقاد. اأما 
فمنع  الذاكرة(  )�سور  الق�سري  الروائي  فيلمه 

حتى هذه اللحظة من العر�ش.

�ستينفورد )اأ ف ب( – يف �سمال فرن�سا، وبعيدا عن 
املخيمات الع�سوائية الوا�سعة يف كاليه التي تتقل�ش 
م�ساحتها يوما بعد يوم، يعي�ش مئات املهاجرين �سرا 
اىل  يوما  االنتقال  امل  على  �سغرية  خميمات  يف 

بريطانيا.
على طول الطريق ال�سريع الذي يربط مدينة ليل 
اآالف  اربعة  ت�سم  التي  �ستينفورد  يف  بدانكرك، 
حتت  واريرتي  �سوداين  مئة  حواىل  يعي�ش  ن�سمة، 
خيام يف و�سط حقل موحل بالقرب من ب�سع بقرات.

هذا  يقع  املنطقة،  يف  اخرى  املخيمات  كل  ومثل 
فيه  تتوقف  لال�سرتاحة  مكان  من  بالقرب  التجمع 
املهاجرون  يحاول  الليل،  حلول  وعند  �ساحنات. 

ت�سلق ال�ساحنات للو�سول اىل بريطانيا.
بال  اطباء  منظمة  من  جان�سن  مي�سال  ويقول 
يف  املراقبة”  من  اقل  درجة  “هناك  ان  حدود 
“وميكن  كاليه.  عن  ال�سيء  بع�ش  البعيدة  املناطق 
ال�ساحنات  اىل  اكرب  ب�سهولة  ال�سعود  للمهاجرين 
بدون ان يك�سف امرهم. بتفرقهم، ي�ساعفون فر�ش 

انتقالهم اىل انكلرتا”.
لكن اذا كان ال�سعود �سرا اىل ال�ساحنات ا�سهل، فان 
يوم.  بعد  يوما  اكرث �سعوبة  “ي�سبح  عبور احلدود 
اىل  ا�سبوعيا،  ا�سهر  قبل  ركاب  ع�سرة  من   )…(

راكب واحد يف �ستينفورد”.
املخيمات  يف  اال�سخا�ش  تكد�ش  اىل  هذا  ويوؤدي 
�سيما ان مرفاأ كاليه حتول اىل ح�سن  ال�سغرية، ال 
حقيقي، على حد قول رئي�ش جمعية “تري ديران�ش 

)ار�ش التيه( داميان دوفران�ش.
كاليه  عن  يبتعدون  املهاجرين  بع�ش  ان  ويتابع 
“ليهربوا من العنف”، ولو ان املخيمات ال�سغرية ال 

تتمكن من االفالت من �سغط املهربني.
قربها  مير  التي  البلدة  مثال،  نوران-فونت  ففي 
وكاليه،  رمي  بني  يربط  الذي  ال�سريع  الطريق 
دخول  ر�سم  دفع  اجلدد  الوا�سلني  على  يرتتب 
كما  مهاجرا،   250 ي�سم  الذي  املخيم  يف  لالقامة 

يقول املتطوع يف "تري ديران�ش" نان �سول.
ابعاد يف  ان يجري احلديث عن عملية  “ما  ويقول 
املهاجرين” يف  ارتفاعا يف عدد  ن�سجل  كاليه حتى 
املخيم  من  اجلنوبي  الق�سم  تفكيك  وادى  املخيم. 
كان  حيث  كاليه  يف  “االدغال”  امل�سمى  الع�سوائي 
يعي�ش بني 3700 و�سبعة اآالف مهاجر، اىل و�سول 

خم�سني مهاجرا اىل نوران-فونت.
– زيربوج  اىل  ديبي  – من 

غري  املنظمات  قلق  املهاجرين  ت�ستت  ظاهرة  وتثري 
“اطباء  من  ايت�سيبريي  رافايل  ويقول  احلكومية. 
ال  ال�سغرية  الع�سوائية  “املخيمات  ان  حدود”  بال 
+ادغال+  بها  حتظى  كانت  التي  للمتابعة  تخ�سع 
يف  املتطوعني”.  من  كبري  عدد  ين�سط  حيث  كاليه 
من  حمددة،  م�ساعدات  “هناك  ال�سغرية،  املخيمات 

دون تنظيم فعلي”.
وعند تفكيك اجلزء اجلنوبي من املخيم الع�سوائي 
ال�سلطات من خطر هذا  يف كاليه، حذرت املنظمات 
املنظمات  هذه  ت�سر  مل  االآن  حتى  لكن  االجراء. 
يف  املهاجرين  عدد  يف  كبري  ارتفاع  اىل  ال�سرطة  او 

املخيمات ال�سغرية.
دي  لوبريج  منظمة  من  �سالومي  كري�ستيان  ويقول 
يف  ارتفاعا  هناك  ان  املهاجرين(،  )نزل  ميغران 
احلديث  ميكن  ال  لكن  املخيمات،  هذه  �سكان  عدد 
�سخ�سا   3500 ا�سل  “من  م�سيفا  “انفجار”،  عن 
من  اجلنوبية  املنطقة  يف  اجلمعيات  اح�ستهم 
كاليه، نقدر بحواىل 300 عدد الذين توجهوا اىل 
اجلزء  اىل  الباقون  ذهب  بينما  اخرى،  خميمات 

ال�سمايل من املخيم”.

ويعرتف فرن�سوا غينوك من املنظمة نف�سها بان “ال 
املخيمات.  عدد  زيادة  عن  باحلديث  مهتم”  احد 
ويقول “ال احلكومة، الن ذلك �سيعني االعرتاف بان 
املرجوة  النتائج  اىل  يوؤد  مل  اجلنوبي  اجلزء  هدم 
وبان مقرتحات الدولة غري منا�سبة، وال املنظمات، 
الننا ال نريد دعاية اعالمية لهذه املخيمات اذ ان 

ال�سرطة ميكن ان تطرد املهاجرين منها”.
ظاهرة  انت�سار  هو  االآن  اكيد  هو  ما  “لكن  وي�سيف 
النورماندي  اىل  املهاجرين  توجه  جديدة: 
بال�سعود  تق�سي  التي  نف�سها  بالطريقة  وبلجيكا” 
“خميمات  اىل �ساحنة يف حميط املرفاأ. ويتابع ان 
اىل  ديبي  من  االآن  منت�سرة  باتت  املهاجرين 

زيربوج”.
التفكيك.  عن  مناأى  يف  لي�ست  املخيمات  هذه  لكن 
بلدية  املا�سي، طالبت  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  ففي 
تيتغيم باجالء 250 مهاجرا جلاأوا اىل هذه البلدة 

ال�سغرية يف ال�سمال، وهذا ما مت فعليا.
مهاجرا   15 حواىل  اآذار/مار�ش  يف  الق�ساء  وامر 
احلديد  �سكك  �سركة  متلكها  ار�ش  على  يقيمون 
نهاية  قبل  املكان  مبغادرة  �سوك،  يف  الفرن�سية 

ني�سان/ابريل.

“هوليوود” يف  وث��ائ��ق��ي  اأف�����س��ل  ج���ائ���زة  ي���ن���ال  ����س���وري  ف��ي��ل��م 

كاليه يف  الع�سوائية  املراكز  عن  بعيدا  �سغرة  خميمات  يف  �سرا  يعي�سون  املهاجرين  مئات 

“معركة  يف  ي�����س��ارك��ون  ال��ت��اي��وان��ي��ني  م��ئ��ات 
تايبيه ب��ال��ع��ا���س��م��ة  ال�����س��ن��وي��ة  الو�سائد” 

بعد  بالري�ش  التايوانية  العا�سمة  �سوارع  امتالأت   – اأ(  ب  )د  تايبيه- 
م�ساركة مئات املواطنني يف معركة كربى بالو�سائد مطلع االأ�سبوع اجلاري، 

يف ممار�سة جلبت مزيجا من املتعة وال�سعادة .
وذكرت �سحيفة »ت�ساينا تاميز« اأن العديد من االأطفال والبالغني �ساركوا 
يف املعركة الرتفيهية يف تايبيه وهم يحملون و�سائد على �سكل حيوانات. 
وامل�ساعدة  والقلق  ال�سغوط  من  التخل�ش  بهدف  ال�سنوي  احلدث  وينظم 

على اال�سرتخاء.
ل�سخ�سيات  ازياء  يرتدون  وهم  الرتفيهية  املعركة  يف  البع�ش  و�سارك 

كرتونية ودينا�سورات، ما ت�سبب يف ا�سافة املزيد من البهجة للحدث.
تايبيه  يف  ال�سنوي  احلدث  هذا  اأن  االخبارية  نيوز«  »ناو  �سبكة  وذكرت 
ي�ساهم اأي�سا ب�سورة جزئية يف تعزيز �سورة املدينة اأمام العامل اخلارجي.

ال�سرقي الرق�ض  تعلم  على  كبر  اإقبال  ت�سيكيا.. 
اأدى االإقبال الكبري على تعلم الرق�ش ال�سرقي  من قبل الن�ساء الت�سيكيات 
الرق�ش، حيث  النوع من  لتعليم هذا  والدورات  املدار�ش  مئات  افتتاح  اإىل 
مل تعد هناك مدينة او منطقة يف ت�سيكيا  اإال يجري بها تنظيم دورات 

لتعليمه.
ليزا  املدربة  بح�سب  ال�سرقي،  الرق�ش  بتعلم  الرغبة  ا�ستمرار  �سبب 
انوثة  اأكرث  املراأة  يجعل  لكونه  يعود   م�سر،   يف  تعلمته  التي  فيغروفا 
وجماال، ولي�ش فقط اإىل الفوائد البدنية والنف�سية له، واإمنا اأي�سا الأنه 
لذلك  واأحجامهن،  اأعمارهن   عن  النظر  بغ�ش  الن�ساء،  خمتلف  ي�ستوعب 

توجد  ن�ساء يف الدورات ترتاوح اعمارهن بني 18 ــ 55 عاما.
االآن   70 مدر�سة  الرغم من وجود اكرث من  اأنه على  اإىل  وت�سري فيغروفا 
لتعليم  الرق�ش ال�سرقي يف )براغ( وحدها، اإال اأن االإقبال ال يزال كبرًيا 

على الت�سجيل يف الدورات املختلفة يف هذه املدار�ش.
من جهتها، تقول مدّر�سة الرق�ش ال�سرقي ايفا نوفوتنا: اإنه “ما من نوع من 
اأنواع الرق�ش االأجنبي التي  دخلت  ت�سيكيا، بعد �سقوط النظام ال�سيوعي 
الت�سيكيات  الت�سعينات، حافظ على تواجده يف  قمة االهتمامات بني  يف 
كالرق�ش ال�سرقي،  م�سرية اإىل اأن االآالف من الت�سيكيات ميار�سن الرق�ش 

ال�سرقي االآن بينهن: جّدات طبًعا، كنوع من الهواية بح�سب موقع ارم .

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�سال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�سخا�ش غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�ستف�سار يرجي التوا�سل معنا مبا�سرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�سابق ذكرهم وذلك حر�سا علي �سالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�سكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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مكتب  اأعلن  اأ(-  ب  )د  وا�سنطن- 
االأمريكي  العمل  اإح�ساءات 
العاملني  عدد  منو  اجلمعة  اليوم 
اآذار/ يف الواليات املتحدة خالل 

األف   215 مبقدار  املا�سي  مار�ش 
�سجل  الذي  الوقت  يف  عامل، 
ارتفاعا  البطالة  معدل  فيه 
9ر4%  مقابل   5% اإىل  طفيفا 
والذي  املا�سي  �سباط/فرباير  يف 
منذ  للبطالة  م�ستوى  اأقل  كان 

�سباط/فرباير .2009
عدد  فاإن  نف�سه  الوقت  يف 
وفرها  التي  اجلديدة  الوظائف 
االقت�ساد االأمريكي خالل ال�سهر 
املا�سي جاء اأقل من العدد امل�سجل 
يف ال�سهر ال�سابق حيث كان 242 
بح�سب  جديدة،  وظيفة  األف 
اأكرب  لكنه  احلكومية  البيانات 
من العدد امل�سجل يف كانون ثان/

األف   172 وكان  املا�سي  يناير 
وظيفة جديدة فقط.

لالأ�سر  اآخر  م�سح  وبح�سب 
البطالة  معدل  فاإن  االأمريكية 
بلغ %5 خالل ال�سهر املا�سي بعد 
اأن كان قد و�سل اإىل اأعلى م�ستوى 

له يف 2009 وكان 10% .
فورمان  جا�سون  قال  ناحيته  من 
اال�ست�ساري  املجل�ش  رئي�ش 
االأمريكي  للرئي�ش  االقت�سادي 
باراك اأوباما اإن الوترية ال�سريعة 
خللق الوظائف اجلديدة ا�ستمرت 

يف اآذار/مار�ش املا�سي حيث زادت 
العمل  قوة  يف  امل�ساهمة  ن�سبة 
مع  التوايل  على  الرابع  لل�سهر 

زيادة اأجر ال�ساعة للعامل.
اخلا�ش  “القطاع  اأن  واأ�ساف 
مليون  4ر14  حوايل  اأ�ساف 
من  �سهرا   75 مدى  على  وظيفة 
وهي  للوظائف  امل�ستمر  النمو 
اأطول فرتة منو مت�سلة للوظائف، 
االأجور  منو  وترية  ت�سارع  مع 

خالل العام املا�سي”.
وبح�سب فورمان فاإن متو�سط اأجر 
ال�ساعة لعمال القطاع اخلا�ش يف 
بن�سبة  زاد  املتحدة  الواليات 
املا�سي  ال�سهر  خالل  3ر0% 
العام  خالل  3ر2%  بن�سبة  وزاد 

املا�سي ككل.
املعاك�سة  “الرياح  اأن  واأ�ساف 
منو  على  توؤثر  مازالت  العاملية” 

الت�سنيع والتعدين.

التجزئة  جتارة  قطاع  وكان 
االأكرث اإ�سافة للوظائف اجلديدة 
األف   48 مبقدار  املا�سي  ال�سهر 
يف  الت�سييد  قطاع  وجاء  وظيفة 
األف   37 واأ�ساف  الثاين  املركز 
قطاع  فقد  املقابل  يف  وظيفة، 
خالل  وظيفة  األف   29 الت�سنيع 

ال�سهر املا�سي.

اأم���ري���ك���ا يف  ال���ع���م���ل  �����س����وق  اإىل  ج�����دي�����دة  وظ���ي���ف���ة  األ��������ف   215 دف���ع ان�������س���م���ام  يف  ت��ت�����س��ب��ب  اأمل���ان���ي���ا  يف  ال�����س��ط��و  اأع����م����ال 
ي���ورو م��ل��ي��ون   500 م���ن  اأك����ر  ب��ق��ي��م��ة  ت��ع��وي�����س��ات 

ذكر  اأ(-  ب  -)د  برلني 
تقرير اإخباري اأن اأعمال 
ت�سببت  اأملانيا  يف  ال�سطو 
بلغت  تعوي�سات  دفع  يف 
اأكرث من ن�سف مليار يورو 
دوالر(  مليون   570  (

العام املا�سي .
دي  �سحيفة  واأفادت 
ال�سادر  عددها  يف  فيلت 

حوادث  ل�سحايا  دفعها  مت  التي  التاأمني  مبالغ  جمموع  اأن  اليوم 
ال�سطو على املنازل جتاوز حد الـ 500 مليون يورو .

هذا  اإن  التاأمني  �سركات  من  تقارير  على  بناء  ال�سحيفة  وقالت 
بداية  يف  ت�سجيلها  التي  االأرقام   ” ارتفاعه  يف  مياثل  الرقم 
 1993 “، فقد بلغ ما مت دفعه يف عام  ت�سعينيات القرن املا�سي 
كتعوي�سات حلوادث �سرقة املنازل ما يعادل 562 مليون يورو ، اأو 

. اأملاين  مارك  مليار  1ر1 
 490 بلغت   2014 عام  خالل  التعوي�ش  مبالغ  اأن  اإىل  وي�سار 

مليون يورو ، اأي نحو 3250 يورو لكل �سخ�ش .
ارتفعت  ال�سطو  اأعمال  باأن  اأيام  ب�سعة  منذ  ال�سحيفة  واأفادت 
لت�سل   ،  2014 بعام  مقارنة  9ر9%  بن�سبة   2015 عام  خالل 
اإىل 167136 حالة ، االأعلى منذ عام 1997 ،حني مت ت�سجيل 

. �سطو  حالة   182009
وذكرت دي فيلت اأنه من املتوقع اأن يقدم وزير الداخلية توما�ش 
ذلك  ،بعد  املقبل  اآيار/مايو  يف  ر�سميا  االأرقام  هذه  ميزير  دى 
تعتزم رابطة �سركات التاأمني االأملانية تقدمي مزيد من املعلومات 

املف�سلة .
وتطالب الرابطة مبزيد من االأموال ملنع اجلرمية و ” حتى دعم 

اأف�سل من الدولة لتطبيق التكنولوجيا االأمنية “.



تناول اأدوية �صغط الدم والكولي�صرتول 
معا يحد من خماطر النوبات القلبية

 

الدم  �سغط  بارتفاع  امل�سابني  باأن  كبرية  عاملية  درا�سة  اأفادت 
خطر  خف�ش  ميكنهم  القلب  مبر�ش  لالإ�سابة  ما  ب�سكل  واملعر�سني 
االإ�سابة باجللطات والنوبات القلبية 40 باملئة بتناول دواء �سغط 

الدم مع اآخر خلف�ش ن�سبة الكولي�سرتول.
وقال الباحثون اإن نتائج الدرا�سة قد تدفع املزيد من االأطباء اإىل 
الدم  �سغط  ارتفاع  عالج  اإىل  الكولي�سرتول  خف�ش  دواء  اإ�سافة 

للمر�سى الذين مل ي�سابوا من قبل بجلطة اأو اأزمة قلبية.
للكلية  ال�سنوية  العلمية  اجلل�سات  يف  ال�سبت  النتائج  وقدمت 

االأمريكية لطب القلب يف �سيكاجو.
يف  مكما�سرت  جامعة  يف  القلب  لطب  اأ�ستاذ  وهو  يو�سف  �سليم  وقال 
اأونتاريو بكندا وقائد فريق الباحثني يف الدرا�سة التي �سارك فيها 
12 األف مري�ش “حظي من هم عر�سة خلطر االإ�سابة بارتفاع �سغط 
الكولي�سرتول  خلف�ش  دواء  تناولوا  عندما  وا�سحة  بفائدة  الدم 

ودواء الرتفاع �سغط الدم.”
اأو   140 االنقبا�سي  الدم  ب�سغط  امل�سابني  اأن  الدرا�سة  واعتربت 
هوؤالء  اإ�سابة  خطر  وتراجع  الدم.  �سغط  ارتفاع  من  يعانون  اأكرث 
باالأزمات القلبية واجللطات 40 باملئة على مدى �ستة اأعوام عندما 

تناولوا دواء خلف�ش الكولي�سرتول اإىل جانب عالج ال�سغط.

اأف�صل فواكه ملري�س ال�صكري

للذوبان  القابلة  االألياف  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  فاكهة  التفاح: 
الذي  البكتني  على  يحتوي  اأنه  كما  االأك�سدة،  وم�سادات  �سي  وفيتامني 
ي�ساعد على اإزالة ال�سموم من اجل�سم واإزالة النفايات ال�سارة وكذلك يقلل 
حبة  ن�سف  بتناول  ين�سح  ال�سكري.  مر�سى  لدى  االأن�سولني  متطلبات  من 

تفاحة يوميا.
م�سادات  على  حتتوي  و  واملعادن  بالفيتامينات  غنية  فاكهة  الكرز: 
االأك�سدة والبوتا�سيوم واملغني�سيوم واحلديد. ين�سح باأكل ن�سف كوب من 

الكرز الطازج اأو معلب يوميا.
ه�سم  على  تعمل  التي  واالأنزميات  باالألياف  غنية  فاكهة  االأنانا�ش: 
االإ�سابة  مينع  مما  الدموية  باالأوعية  الدهون  تراكم  ومنع  الربوتينات، 
بت�سلب ال�سرايني ال�سائع بني مر�سى ال�سكري. ين�سح بتناول �سريحتان من 

االأنانا�ش اأو �سرب ع�سريه الطازج مع الوجبات.
اجلوافة: فاكهة حتتوي على ن�سبة عالية من الليكوبني، وهي كمية عالية 
والبوتا�سيوم.  �سي  فيتامني  من  بها  باأ�ش  ال  وكمية  الغذائية  االألياف  من 
من  �سغري  كوب  �سرب  اأو  يوميا.  ق�سر  بدون  اجلوافة  حبة  بتناول  ين�سح 

ع�سريها.
ج  وفيتامني  االألياف،  من  عالية  كميات  على  حتتوي  فاكهة  الربتقال: 
واملعادن االأخرى مثل الثيامني التي ت�ساعد على اإدارة م�ستويات ال�سكر يف 

الدم. ين�ساح ب�سرب ع�سري الربتقال طازج.
والفيتامينات  لالأك�سدة  امل�سادة  مواد  على  حتتوي  فاكهة  الفراولة: 
ين�سح  الدم.  يف  ال�سكر  م�ستوى  على  ال�سيطرة  يف  ت�ساعد  التي  واالألياف 

بتناول ثالثة اأرباع كوب من الفراولة يوميا
بال�سبع،  اإح�سا�سا  تعطي  االألياف  من  كمية  على  حتتوي  فاكهة  الكمرثى: 
م�ستوى  و�سبط   ، الطعام  من  كبرية  كميات  تناول  عدم  عنه  ينتجه  مما 

االأن�سولني بالدم . ين�سح بتناول حبة �سغرية من الكمرثي.

املوجودة  املعادن  من  كثري  اىل  اجل�سم  يحتاج 
يف  اليومي  عمله  لتكملة  الغذاء  اأو  الطبيعة  يف 
التمثيل الغذائي. واملعادن التي يحتاج اإليها اجل�سم 
وال�سوديوم  الكال�سيوم  مثل  مهم  وبع�سها  كثرية، 

والبوتا�سيوم واحلديد والزنك واليود والفلورين.
بكميات  اجل�سم  يف  موجود  املعادن  هذه  من  وق�سم 

كبرية واالآخر بكميات �سغرية جدًا.
وقد بداأ العلماء باكت�ساف اأهمية بع�ش هذه املعادن 
وعالقة بع�ش االأمرا�ش بنق�ش املعادن يف االأن�سجة 

اأو زيادتها.
الكال�سيوم

غرام   1200 على  البالغ  ال�سخ�ش  ج�سم  يحتوي 
موجودة  الكمية  هذه  من  و99%  الكال�سيوم  من 
ال�سلبة  املادة  الكال�سيوم  ي�سنع  حيث  العظام،  يف 

للعظام واالأ�سنان.
وللعظم خاليا حية حتتوي على املعادن وتتكون من 
%25 ماء، و%20 بروتني، و%5 �سحوم، و50% 
معادن اأغلبها اأمالح الكال�سيوم فو�سفيت واملغني�سيوم 

وكاربونات ال�سوديون و�سرتات ال�سوديوم.
فوائد الكال�سيوم

وخ�سو�سًا  العظام  منو  عملية  يف  الكال�سيوم  حتتاج 
يف فرتة الطفولة، حيث اإن قلة فيتامني D اأو قلة 

تناول الكال�سيوم توؤدي اىل االإ�سابة بالك�ساح.
وللكال�سيوم فوائد اأخرى حيث يحتاج اجل�سم اليه 
يف عملية االإثارة بالن�سبة اىل االأع�ساب والع�سالت 

ومنها ع�سلة القلب.
وهو اأي�سًا �سروري يف عملية تخرث الدم، كما حتتاج 
اليومي.  لعملها  الكال�سيوم  اىل  اله�سمية  الع�سارة 
بروتني  لتخرث  املعدة  يف  تفرز  الع�سارة  وهذه 

احلليب.
يف  االنزميات  كثريًا  ي�ساعد  الكال�سيوم  فاإن  واأخريًا 

عملها الأك�سدة الغذاء.
م�سادر الكال�سيوم الغذائية

هي  بالكال�سيوم  الغنية  الغذائية  امل�سادر  اأهم  اإن 
اأخرى على  اإ�سافة اىل م�سادر  وم�ستقاته،  احلليب 

النحو التايل:
 120 البقري  احلليب  ملغم،   35 الب�سري  احلليب 

ملغم.
)الزبادي(  اللنب  ملغم،   1200 ملغم   400 اجلنب 

ملغم.  -700  60
الف�ستق 12-250 ملغم.

البي�ش 50-60 ملغم.

اللحوم 3-35 ملغم.
ال�سمك 17-32 ملغم.

اخلبز االأ�سمر واالأبي�ش 13-40 ملغم.
البطاطا 7-10 ملغم.

اخل�سراوات اخل�سراء 25-250 ملغم.
 150-40 جمففة  والبازالء  والباقالء  الفا�سوليا 

ملغم.
يف  الكال�سيوم  امت�سا�ش  على  ت�ساعد  التي  العوامل 

االأمعاء الدقيقة
-1 فيتامني D: يوؤدي وجوده اىل زيادة امت�سا�ش 

الكال�سيوم.
املتكونة  االأمينية  االأحما�ش  الربوتني:   2-
مع  اأمالحًا  تكون  الربوتينات  ه�سم  عملية  اأثناء 

الكال�سيوم وت�ساعد على امت�سا�ش الكال�سيوم.
على  ي�ساعد  االأمعاء  يف  اللكتوز  حتلل  اللكتوز:   3-

امت�سا�ش الكال�سيوم.
من  الكال�سيوم  امت�سا�ش  تقلل  التي  العوامل 

االأمعاء:
)احلنطة(  احلبوب  يف  املوجود  اأ�سيد  الفايتك   1-
ن�سبة  تقلل  والبازالء  والباقالء  والفا�سوليا 

االمت�سا�ش للكال�سيوم يف االأمعاء.
احلبوب  يف  موجودة  وهي  الغذائية  االألياف   2-
واخل�سراوات  والباقالء  والفا�سوليا  )احلنطة( 
اإذا  الكال�سيوم  امت�سا�ش  ن�سبة  تقلل  والفواكه 
تناول  زيادة  بعد  ولكن  قليلة،  بكميات  اأخذت 
زيادة  لوحظ  طويلة  لفرتات  الغذائية  االألياف 

ن�سبة امت�سا�ش الكال�سيوم.
عالية  بن�سبة  الفو�سفات  وجود  الفو�سفات.   3-

الكال�سيوم،  امت�سا�ش  قلة  اىل  يوؤدي  الغذاء  يف 
االأطفال  اىل  بالن�سبة  جدًا  مهمة  امل�سكلة  وهذه 
ال�سناعي  حديثي الوالدة الذين يتناولون احلليب 
الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الفو�سفات، مما 
�سحبه  الكال�سيوم وزيادة  امت�سا�ش  يوؤدي اىل قلة 

من العظام.
مع  �سابونية  مادة  الدهون  تكّون  الدهون،   4-
االأمعاء  من  امت�سا�سه  يعرقل  مما  الكال�سيوم 
وزيادة  امل�سبعة،  الدهنية  االأحما�ش  وخ�سو�سًا 
فيتامني  اإفراز  زيادة  ف�ساًل عن  مع اخلروج،  اإفرازه 
ن�ساهد  ال�سبب  ولهذا  الدهون،  يف  الذائب   D
ا�سمحالل  باأمرا�ش  ي�سابون  باالإ�سهال  امل�سابني 

املادة العظمية عندهم.
احلام�سية  املادة  وهذه  اأ�سيد،  اأوكزالك   5-
وتكون  واخل�سراوات  الفواكه  يف  موجودة 
باحتادها مع الكال�سيوم وكال�سيوم اوكزاليث الذي 

ال ميكن امت�سا�سه ب�سهولة من االأمعاء.
اإليها  اجل�سم  يحتاج  التي  الكال�سيوم  وكمية   *

تعتمد على العمر.
فالطفل من يوم12- �سهرًا يحتاج اىل 500 ملغم/

اليوم.
ومن عمر 1-9 �سنوات 400-500 ملغم/اليوم.

ومن 10-15 �سنة 600-700 ملغم/اليوم.

ومن 16-19 �سنة 500-600 ملغم/اليوم.
اىل  املراأة  حتتاج  والر�ساعة  احلمل  فرتة  ويف 

ملغم/اليوم.  1200-1000

اأثبتت الكثري من البحوث العلمية فعالية كبرية لبع�ش 
ومما  اجلن�سية،  ال�سهوة  هرمونات  زيادة  يف  االأطعمة 
كتب يف هذا املو�سوع كان كتاب “جن�ش رائع وطبيعي” 

للدكتورة الوري �ستييل �سميث.
من  كثري  يف  ذكرها  ورد  التي  االأطعمة  هذه  اأهم  ومن 

البحوث التي ُقدمت يف هذا ال�سدد كانت:
الرمان  1-

يقوي الرمان االأوعية الدموية للرجال والن�ساء على 
“الدورة  اإن  �سميث،  �ستيل  الوري  وتقول  �سواء،  حد 
الدموية اجليدة توؤدي الأع�ساء تنا�سلية اأكرث �سحة، 

مما يعني ن�سوة جن�سية اأف�سل”.
اأي�سا  ال�سحة  التي تعود على  الرمان  اأهم فوائد  ومن 

مما اأثبتتها البحوث :
– انخفا�ش خطر اال�سابة باأمرا�ش القلب وال�سرايني 
مادة  فيه  اأن  ووجد  والدماغية،  القلبية  وال�سكتات 
مما  اجل�سم،  يف  اال�سرتوجني  هرمون  تاأثري  ت�سابه 
الطمث  بانقطاع  املرتبطة  االأمرا�ش  تقليل  يف  يفيد 

مثل ه�سا�سة العظام.
ال�سرطانية، وبالتايل انخفا�ش  – اإبطاء منو اخلاليا 
�سرطان  خ�سو�سا  بال�سرطان،  االإ�سابة  خطر 

الربو�ستاتا والثدي و�سرطانات الغدد الليمفاوية.
املناعة. وتقوية  االإ�سهال  اأعرا�ش  – تخفيف 

وال�سغط  الدم  يف  الكول�سرتول  ن�سبة  خف�ش   –
املرتفع.

الوزن. على  ال�سيطرة  يف  – امل�ساعدة 
حيث  املفا�سل،  والتهابات  اخلاليا  تلف  مكافحة   –
اأثبتت اخر البحوث احتواء الرمان على اإنزمي يعمل 

على تقليل اأو اإبطاء تلف الغ�ساريف.
ال�سكري. مر�ش  من  الوقاية  يف  – امل�ساعدة 

اأثبتت  حيث  وحمايتها،  الب�سرة  على  املحافظة   –

 D فيتامني  امت�سا�ش  تعزيز  يف  دور  له  اأن  البحوث 
عن طريق تعزيز قدرة خاليا اجللد على امت�سا�سه.

بروكويل  2-
موؤخرا  ت�سدرت  التي  اخل�سروات  اأ�سهر  من  الربوكلي 

عامل االأبحاث، ملا وجد له من مكونات غذائية مهمة.
وقالت الوري �ستيل: “هذا النوع من اخل�سار حتديدًا 
التي ت�ساعد  املادة  غني جدًا باالندول3--كاربينول، 
الهرمون  ووجود  اال�سرتوجني،  وتنظيم  تفكيك  على 
قوي”،  جن�سي  ن�ساط  وجود  ي�سمن  منا�سبة  بكمية 
فالكثري من االأ�سرتوجني يوؤدي الإجهاد كل من الرجل 

واملراأة.
ويعد الربوكلي اأحد اخل�سروات ال�سليبية التي تنتمي 
امللفوف،  اأي�سا:  ت�سمل  والتي  الكرنب،  عائلة  اإىل 

واجلرجري، واللفت والفجل، والزهرة.
املواد  بع�ش  على  باحتوائه  الربوكلي  وميتاز 
الكيميائية القوية لتعزيز املناعة ومكافحة عدد من 
االأمرا�ش، ولرمبا اأ�سهر ما �ساع عنه هو دور بع�ش املواد 
التي يحتويها يف تقليل خطر االإ�سابة بكل من �سرطان 

امل�ستقيم، و�سرطان القولون.
الربوكلي  اإدراج  باأهمية  التغذية  خمت�سو  ين�سح  لذا 
الفوائد  لتحقيق  و�سامل  متوازن  غذائي  نظام  �سمن 

املرجوة لل�سحة منه.
اليقطني بذور   3-

االأك�سدة  مب�سادات  غناها  من  اليقطني  فوائد  تنبع 
القلب  ل�سحة  مفيد  فهو  كبري،  ب�سكل  والفيتامينات 
يف  ت�ساعد  مواد  على  يحوي  كما  العظام،  و�سحة 

مكافحة االلتهابات املختلفة.
فهي  اأف�سل،  جن�سي  اأداء  على  اليقطني  بذور  وت�ساعد 
مكونًا  تعترب  التي   ،L-tryptophan مادة  حتتوي 
مبا�سرة  يوؤثر  الذي  ال�سريوتونني،  تكوين  يف  اأ�سا�سيًا 

اأو  لل�سلطات  اإ�سافته  وميكن  اجلن�سية،  ال�سحة  على 
خلطه باحلبوب االأخرى.

االأزرق التوت   4-
م�سدر  وهو  االأزرق،  بالتوت  ال�سمالية  اأمريكا  ت�ستهر 
عايل باملغذيات وم�سادات االأك�سدة، ولهذا مت اإدراجه 
الربوكلي،  مثل  مثله  اخلارقة  االأغذية  قائمة  يف 

والثوم، وتوت غوجي Goji berries والرمان.
ب�سكر  الغنية  املاأكوالت  من  االأزرق  التوت  ويعترب 
الدموية  االأوعية  يقوي  الذي   D-mannose
باأمرا�ش  االإ�سابة  مينع  كما  التنا�سلية،  لالأع�ساء 
املجرى البويل، والتي تقلل كثريًا من الن�ساط اجلن�سي.

ال�سوكوالتة  5-
ب�سكل  منها  والداكنة  ال�سوكوالته،  ا�ستهرت  لطاملا 
قوية،  اأك�سدة  م�سادات  على  باحتوائها  خا�ش، 
مناعة  تعزيز  على  ت�ساعد  التي  كالفالفونويدات 
اجل�سم ، وعرف عنها دورها يف حت�سني املزاج ومعاجلة 

االكتئاب!
من  حت�سن  ال�سوكوالتة  اأن  وراء  علمي  �سبب  وهناك 
لل�سهوة  املثرية  املاأكوالت  من  واحدة  فهي  العام،  املزاج 
اجلن�سية، كما تقول الوري �ستييل �سميث، وذلك الأنها 
حتتوي على املادة الكيميائية PEA والتي ُتفرز حني 
يقع ال�سخ�ش يف احلب، كما ي�ستخدمها العقل يف حالة 

الو�سول للن�سوة اجلن�سية.
ا�ستخدام  هو  االف�سل  اأن  البحوث  توؤكد  لكن 
اأكرب  تركيزًا  حتتوي  فهي  ال�سوداء،  ال�سوكوالتة 

باملقارنة بتلك املخلوطة باحلليب.
www .ghorbanews .com

22FRIDAY , APRIL 8 . 2016   / Vol . 6 - Issue 235

www .ghorbanews .com

23 عربي ودويل FRIDAY , APRIL 8 . 2016   / Vol . 6 - Issue 235 �سحة وغذ�ء

يفجر  اأن  قبل   – اأ(  ب  )د  فــرانــكــفــورت-  
االإرهابيون العبوات النا�سفة يف �سالة املغادرة 
مل  موؤخرا،  الدويل  بروك�سل  مبطار  املزدحمة 
فح�ش  اإجــراءات  اأي  عرب  املرور  اإىل  يحتاجوا 
ال�سوء على �سعوبات  اأمني، االأمر الذي ي�سلط 

تاأمني مراكز النقل احليوية الكربى.
املطارات  يف  االمنية  ـــراءات  االج و�سهدت 
هجمات  منذ  العامل  اأنحاء  جميع  يف  تعزيزا 
11 اأيلول/�سبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة، 
عندما �سيطرت عنا�سر تابعة لتنظيم القاعدة 

على اأربع طائرات ركاب.
ورغم ذلك، ركزت تدابري ال�سالمة املتزايدة 

ب�سكل رئي�سي على اأمن عمليات الطريان.
اإىل  متفجرات  اأي  و�ــســول  ــدم  ع ول�سمان 
اأمتعة  وفــحــ�ــش  تفتي�ش  يــجــري  ــرة،  ــائ ــط ال
مواد  اأي  حمل  عليهم  ويحظر  بعناية،  الركاب 
االأحيان  بع�ش  ويف  االأمن،  بوابات  عرب  �سائلة 

ي�سطرون اإىل خلع اأحذيتهم.
وي�ستخدم م�سوؤولو االمن االإ�سرائيليون نهجا 

اأو�سع نطاقا واأكرث �سرامة يف تاأمني املطارات.
مطار  اإىل  ي�سل  �سخ�ش  اأي  مير  اأن  ويجب 
القطار  اأبــيــب عــن طريق  تــل  بــن جــوريــون يف 
تت�سمن  اأمنية  حلقات  عــدة  عرب  ال�سيارة  اأو 
اأي�سا عرب  الركاب  اأن مير  اال�ستجواب. ويجب 
اإىل  دخولهم  عند  املعادن  عن  الك�سف  اأجهزة 

�ساالت املطار.
العرب غالبا من تعر�سهم  امل�سافرون  وي�سكو 
م�سددة،  اأمنية  لفحو�ش  اخل�سو�ش  وجه  على 
االإ�سرائيلي  االأمــن  ــراد  الأف انتقادات  وتوجه 
ر�سائل  اظهار  الركاب  بع�ش  من  طلبهم  ب�سبب 

الربيد االإلكرتوين اخلا�سة بهم.
حتديد  عــلــى  “التكتيك”  هـــذا  ويــنــطــوي 
عادي  غري  ب�سكل  يت�سرفون  الذين  االأ�سخا�ش 

اأو يدلون باإجابات مريبة اأثناء اال�ستجواب.
ــي اال�ــســرائــيــلــي رايف  ــن وقـــال اخلــبــري االم
ال�سوي�سري  االخباري  “وات�سون”  ملوقع  �سيال 
يف  قنبلته  يخفي  ما  اإرهابيا  اأن  “لنفرت�ش 
اأمتعة �سخ�ش اآخر. لن جند اأي �سيء معه، لكنه 

لن ي�ستطيع اإخفاء �سلوكه”.
لدى  ا�ست�ساري  في�سيل، وهو  ويعتقد جريالد 
عمليات  اأن  االأملانية،  الطريان  �سركات  اإحــدى 
لت�سمل  نطاقها  �سيت�سع  االأمــنــيــة  التفتي�ش 
احلــال  هــو  كما  للمطارات  اخلــارجــي  املحيط 
هذه  مثل  اأن  مــن  حــذر  اأنــه  اإال  اإ�ــســرائــيــل،  يف 
غري  الق�سايا  من  عددا  �ستثري  اال�سرتاتيجية 

واأموال  م�ساحات  اإىل  احلاجة  مثل  املح�سومة 
اإ�سافية.

اأفراد االأمن  اإنه �سيتعني على  ويقول في�سيل 
يف مطار فرانكفورت، اأحد اكرث مطارات اأوروبا 
و80األـــف  راكــب  األــف   170 فح�ش  ــا،  ــام ازدح
ب�سورة  الـــزوار  من  معلوم  غري  ــدد  وع موظف 

يومية.
ويف الوقت نف�سه، فاإن في�سيل مقتنع باأن اأمن 
على   2001 هجمات  اأعقاب  يف  حت�سن  الطريان 

نيويورك ووا�سنطن.
مت  ما  بال�سبط  نعرف  “ال  في�سيل  وي�سيف 
اأفرت�ش  ولكني  اإرهابية(،  اأعمال  )مــن  منعه 
جناة  ردع  يف  �ساعدت  االإجـــــراءات  ــذه  ه اأن 

حمتملني”.
اأنــه ال تــزال هناك  اإىل  اأ�ــســار  ورغــم ذلــك 
فجوات يتعني غلقها، كما هو احلال يف الرقابة 

على ال�سحن اجلوي وخدمات التموين.
اأي�سا  املــطــارات االأملــانــيــة  وحـــذرت رابــطــة 
رئي�ش  ويقول  مت�سرعة.  قــرارات  ا�سدار  من 
الرابطة رالف بي�سيل اإن الرقابة االأمنية على 
م�ستحيلة  �ستكون  ما  غالبا  املطار  اأنحاء  جميع 
من الناحية الفنية الأن معظم املطارات تفتقر 

اإىل امل�ساحة الالزمة لذلك.
ويتابع بي�سيل “ال ميكننا اأن نخلق ظروف تل 
اأبيب يف املطارات االأوروبية من خالل التحكم 

يف جميع الزوار قبل دخولهم اإىل املبنى”.
وهو  جرو�سبوجناردت،  هايرني�ش  ويقول 
االأملانية  االأنباء  لوكالة  ــاين،  اأمل طــريان  خبري 
بو�سع  ــارات  ــط امل ــزل  ع اإحــكــام  اإن  )د.ب.اأ( 

�سوابط اإ�سافية لن يحل امل�سكلة.
االإرهــابــيــني  اإن  جــرو�ــســبــوجنــاردت  ويـــرى 
ــداف  اأه اإىل  اهتمامهم  �سيوجهون  بب�ساطة 
مواقع  اإىل  الو�سول  من  منعهم  مت  اإذا  بديلة 

مهمة.
خالل  اال�سرتاتيجية  ــذه  ه اتــبــاع  وجـــرى 
هجمات باري�ش يف ت�سرين ثان/ نوفمرب عندما 
فرن�سا  ا�ستاد  خــارج  اأنف�سهم  انتحاريون  فجر 
يتواجد  حيث  امللعب  دخول  يف  ف�سلوا  اأن  بعد 
80 الف من م�سجعي كرة القدم كانوا ي�ساهدون 

مباراة فرن�سا واأملانيا.
عام،  وب�سكل  اأنه  جرو�سبوجناردت  واأ�ساف 
فاإن �ساالت املطار من ال�سعب تاأمينها، متاما مثل 
القطارات  العامة كمحطات  االأماكن  غريها من 

ومراكز الت�سوق.
“ال توجد و�سيلة للحماية  لـ)د.ب.اأ(  وقال 

�سد امل�سممني متاما على ارتكاب اجلرائم”.

م�����ه�����م�����ة ت��������اأم��������ني امل�����������ط�����������ارات ������س�����ب�����ه امل�������س���ت���ح���ي���ل���ة

“جمزرة  عن  ال�سعودية  احلكومة  حديث  تزامن 
جديدة” اإرتكتها قوات نظامية تتبع الرئي�ش ال�سوري 
ب�سار االأ�سد يف غوطة دم�سق مع اإعالن رو�سي م�ستجد  
لتنظيم  اأ�سحلة ومعدات قدمتها  تركيا  يتحدث عن  

الدولة االإ�سالمية يف �سورية.
 ال�سياق االإقليمي بدا مت�سارعا خالل اليومني املا�سيني 
الدويل   املجتمع  ح�سابات  يف  تقاطع  موؤ�سرات   و�سط 
قبيل خطة  اإنتقال �سلمي لل�سلطة يفرت�ش ان  االإدارة 

االأمريكية تفاهمت عليها مع  رو�سيا.
يف  مب�سدر  ي�سمى  ما  عن  �سدر  مفاجيء   نحو  وعلى   
ما  عن  يتحدث  ت�سريح  ال�سعودية   اخلارجية  وزارة 
اإنه جمزرة ارتكبها نظام ب�سار االأ�سد يف منطقة  قال 

دير الع�سافري ب�سوريا.
بتقرير:  الر�سمية  ال�سعودية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
اإدانة  عن  اخلارجية  بوزارة  م�سوؤول  م�سدر  “عرب 
املجزرة  العبارات  وباأ�سد  ال�سعودية  العربية  اململكة 
التي ارتكبتها قوات ب�سار االأ�سد املجرم على  الب�سعة 
لدم�سق  ال�سرقية  الغوطة  يف  الع�سافري  دير  منطقة 
االأطفال  من  معظمهم  الع�سرات  مقتل  اإىل  واأدت 

والن�ساء”.
“هذه املجزرة توؤكد  اإن :  اإن  وتابع امل�سدر وفقا ل�سي 
ا�ستمرار ب�سار االأ�سد يف جرائمه �سد ال�سعب ال�سوري 

على  واإ�سراره  العدائية  االأعمال  لوقف  وانتهاكه 
االأزمة  حلل  القائمة  الدولية  اجلهود  كافة  اإف�سال 
كافة  االأ�سد  ب�سار  وحتميل  �سيا�سيًا..  ال�سورية 

امل�سوؤولية عن هذه اجلرائم والنتائج الناجمة عنها.
 يف غ�سون ذلك قال فيتايل ت�سوركني، املبعوث الرو�سي 
لالأمم املتحدة اأن تركيا قامت على حد تعبريه بدعم 

ما  اأو  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
الع�سكرية،  واملعدات  باالأ�سلحة  بـ”داع�ش،”  ُيعرف 
الرو�سية  �سبوتنيك  اأنباء  وكالة  نقلته  ما  بح�سل 

احلكومية.
وقال ت�سوركني يف ر�سالته اإىل جمل�ش االأمن، اأن تركيا 
االأ�سلحة  لنقل  احلكومية  غري  املنظمات  ت�ستخدم 
امل�ساعدات  حتمل  التي  ال�سيارات  قوافل  طريق  عن 

االإن�سانية.
الطبيعة  ذات  املعلومات  هذه  مبثل  الرو�ش  ويتقدم   
االإ�ستخبارية ح�سب م�سادر دبلوما�سية غربية الأول 

مرة .
داع�ش  تنظيم  “اإن  قائال:  الرو�سي  املبعوث  واأو�سح 
وتبلغ  االأمونيوم،  نرتات  من  طن   2500 تلقى 
طن   456 اإىل  اإ�سافة  دوالر   788700 نحو  قيمتها 
 468.700 قيمتها  البالغة  البوتا�سيوم  نرتات  من 
من:  طن   75 االإرهابي  التنظيم  تلقى  كما  دوالر، 
496.500 دوالر ونرتات  م�سحوق االألومنيوم بقيمة 
وجل�سرين  دوالر  األف   19.400 بقيمة  ال�سوديوم 
بقيمة  النيرتيك  وحم�ش  دوالر   102.500 بقيمة 
عن  فقط   2015 عام  خالل  وذلك  دوالر،  األف   34
�سبوتنيك  نقلته  ملا  وفقا  الرتكية،”  االأرا�سي  طريق 

عن و�سائل اإعالم رو�سية.

اهلية  منظمات  بوا�سطة  لداع�ض  “تركية”  وب�سائع   اأ�سلحة  عن  “اإ�ستخبارية”  معلومات  تك�سف  رو�سيا   .. بالتزامن  الكال�سيوم ال��غ��ذاء،  يف  امل��ع��ادن 

تعرف على 5 اأطعمة ت�ساعدك على اأداء جن�سي اأف�سل

ح���زب���ان م���ن امل���ع���ار����س���ة امل��غ��رب��ي��ة ي���ق���رتح���ان حا 
ل��ت��وظ��ي��ف ال����س���ات���ذة امل��ت��درب��ني ع���رب دف��ع��ة واح���دة
املتدربني  اال�ساتذة  ملف  على  بظالله  يرخي  ت�ساوؤل  ؟  و�سيكا ً احلل  بات  هل 
وجه  يف  ت�سرخ  مازالت  باحتجاجات  ال�ساد�ش،  �سهره  يدخل  الذي  باملغرب، 
للوظيفة  املتدربني  اال�ساتذة  ولوج  فر�ش  من  يقلالن  حكوميني،  مر�سومني 
تعليم  من  املغربي  ال�سعب  من  عري�سة  فئات  يحرمان  و  احلكومي،  بالتعليم 

حكومي وجماين.
االأحزاب  من  �ستة  به  تقدمت  الذي  املقرتح  رافق  الذي  اجلدل  غمرة  ويف 
املتدربني  اال�ساتذة  بتوظيف  يق�سي  والذي  املا�سي،  الثالثاء  يوم  املغربية 
الغمو�ش  يكتنفها  املبادرة  ان  الغد  مدر�سو  يرى  �سمانات،  وفق  دفعتني  عرب 
توظيف  عن  احلكومة  تخلي  احتمال  من  تخوف  وجود  ظل  يف  حيثياتها،  يف 
الدفعة الثانية واملكونة من 3000 مدر�ش، خ�سو�سا وان املقرتح يظل �سفويا 

وغري مكتوب عن طريق وثيقة ر�سمية، ت�سمن حقوق و مطالب املحتجني.
ويف تطور جديد، تقدم كل من حزبي االحتاد اال�سرتاكي واالأ�سالة واملعا�سرة 
 ، القانون املايل  املعار�سني،  مبقرتح قانون اىل قبة الربملان،  يق�سي بتعديل 
الوطنية  الرتبية  بوزارة   2016 ل�سنة  ال�سغل  مبنا�سب  املتعلق  البند  ويهم  

والتكوين املهني)وزارة التعليم(.
�سغل  من�سب  اآالف   7 من  الوظائف،   عدد  من  الرفع  اإىل  املقرتح  هذا  ويرمي 
اإىل 10 اآالف من�سب، ووفق بالغ �سادر عن ذات احلزبني، فاإن الدعوة وجهت 
للفرق الربملانية،  من اجل ما اعتربه ذات البالغ “م�ساهمة اجلميع يف حل هذا 
النزاع االجتماعي، الذي يف حالة ا�ستمراره �سيهدد 160 األف تلميذة وتلميذ 
بفقدان مقاعدهم الدرا�سية ، ف�سال عن �سياع حقوق 10 اأالف اأ�ستاذ متدرب”
بو�سعيد،   حممد  واملالية،  االقت�ساد  وزير  افاد   ، احلزبني  ملتم�ش  على  وردا 
ممكن،   واحدة،   دفعة  املتدربني  االأ�ساتذة  توظيف  ان  مكتوبة،   ر�سالة  عرب 
�سرط ان يكون مبر�سوم او بقرار �سيا�سي من لدن رئي�ش احلكومة، وذلك وفق 
الوظائف  الفئة اىل  “كيفية و�سروط ولوج هذه  حمددان،  االول يتمثل يف 
املالية  املنا�سب  �سغل  “كيفية  يف   الثاين،  و   ،  2017-2016 مو�سم  بر�سم 
املخ�س�سة املخ�س�سة لهذه العملية،  بر�سم  ال�سنتني املاليتني 2016،  و2017 
بوكرن” املعروف  اللطيف  “عبد    ، املتدرب  اال�ستاذ  يرى  ذلك،   غ�سون  “.يف 
فيها  “املرحلة احلالية اختلط  اليوم” ان  لـ”راأي  بـ”ال�سمائل” يف ت�سريحه 
احلابل بالنابل”وان “االمور جد ملتب�سة وغري وا�سحة و كل من يتحدث على 
اأن احلل جمرد م�ساألة وقت لي�ش له دليل”،  مو�سحا يف الوقت ذاته، انه رغم 
وجود مقرتح لتعديل قانون املالية، اإال انه “لي�ش هناك تفاعال من االأحزاب 

االخرى”.
اال  يتاأتى  لن  احلل  اأن  على  اليوم”  “راأي  مع  حديثه  يف  “ال�سمائل”  و�سدد 
“احلل  اأن  يظنون  كانوا  املتدربني  االأ�ساتذة  ان  اىل  الفتا  امل�ستمر،  بالن�سال 

بات م�ساألة دقائق” لكنهم يتفاجئون بغري ذلك.
وحري بالذكر، اأن التطورات التي �سجلتها ق�سية االأ�ساتذة املتدربني،  حتولت 
يف االيام القليلة املا�سية اىل مو�سوع خالف بني احزاب املعار�سة واحلكومة، 
املعا�سرة  و  اال�سالة  حلزب  العام  االمني  العماري”  “اإليا�ش  وعد  ان  بعد  
اف�سى   ما  وهو   ، �ساعة   24 غ�سون  يف  م�سكلتهم  حل  يتم  باأن  الغد  ا�ساتذة 
عن  املا�سي  اخلمي�ش  يوم  يعلن  باأن   ، بنكريان  االله  عبد  احلكومة  برئي�ش 
رف�سه الأي حديث با�سم حكومته من طرف غري املخول لهم بذلك )يف ا�سارة 

�سمنية الأحزاب املعار�سة(.
عن  االخري  بيانها  عرب  عربت  قد  املتدربني  االأ�ساتذة  تن�سيقية  وكانت 
امللف،   مع  تعاطيها  يف  “الالم�سوؤولة”  احلكومة  ملناورات  ال�سديد  ا�ستنكارها 
ذوي  طال  الذي  االمني،   والتع�سف  القمع  ا�سكال  لكل  �سجبها  جانب  اىل 
على  عزمها  و   ، الن�سالية”  ملعركتها  “ت�سبتها  جددت  كما  البي�ساء،  الوزرات 

الت�سعيد حتى حتقيق جميع املطالب العادلة و امل�سروعة.



 »FBI« االحتــادي  التحقيقات  مكتب  اأكــد   
الأجهزة اإنفاذ القانون يف جميع اأنحاء الواليات 
اأجهزة  ت�سفري  فك  يف  �سي�ساعد  اأنــه  املتحدة 
للم�ساعدة  »اآيـــفـــون«  مثل  حممولة  هــواتــف 
القانون  له  ي�سمح  عندما  التحقيقات  �سري  يف 

وال�سيا�سة العامة بذلك.
اأر�سله  خطاب  يف  التحقيقات  مكتب  وقــال   
اجلمعة لل�سلطات املحلية اإنه يتفهم التحديات 
التي تواجه ال�سلطات يف ظل افتقارها لالأدوات 
الذين  بهم  امل�ستبه  ات�ساالت  ملراقبة  الالزمة 
اأجهزة الهواتف املحمولة امل�سفرة  ي�ستخدمون 

والتحقيق فيها.
 واأ�ساف: »�سينظر مكتب التحقيقات بالقطع 
بالنهج  ملتزمًا  �سركاءنا  تفيد  رمبا  اأداة  اأي  يف 

الذي ي�سري عليه منذ فرتة طويلة«.
 وجاءت الر�سالة بعد 5 اأيام من اإعالن وزارة 
ق�سائية  دعوى  اأ�سقطت  اأنها  االأمريكية  العدل 
على �سركة »اأبل« وجنحت يف فك ت�سفري جهاز 

»اآيفون« ا�ستخدمه �سيد فاروق الذي اأطلق النار 
على جمموعة من االأ�سخا�ش يف �سان برناردينو 

بوالية كاليفورنيا يف دي�سمرب فقتل هو وزوجته 
اآخرين.  22 واأ�سابا  �سخ�سًا   14

  متكن جمموعة من العلماء يف جامعة طوكيو من 
حا�سة  بتحفيز  تقوم  ذكية،  �سوكة  ت�سميم  تطوير 
التذوق للملح، عن طريق �سعقات كهربائية خفيفة، 
»�سكاي  بثت  ما  بح�سب  الل�سان،  يف  التذوق  لرباعم 
نيوز عربية«.  ويقول الباحثون يف خمترب ريكيموتو 
من  يعانون  الذين  املر�سى  اإن  طوكيو:  جامعة  من 
اأمرا�ش ال�سغط، ميكنهم اال�ستفادة من هذا الت�سميم 
على  الطعام  ملح  اإ�سافة  اإىل  اللجوء  دون  اجلديد، 

مائدتهم، وجتنب املخاطر ال�سحية للملح.
 واأكد كبري الباحثني يف الفريق العلمي، اأن عملية 
منها  ي�ستفيد  اأن  ميكن  امللحية  للمادة  التحفيز 
مر�سى ال�سرطان، خالل خ�سوعهم للعالج الكيماوي، 
مر�ش  من  يعانون  الذين  »االأ�سخا�ش  اإن  واأ�ــســاف: 
ال�سكري، قد يكونوا قادرين على ا�ستخدام ال�سوكة، 
كمحاكاة حلا�سة التذوق بالطعم احللو، دون االإ�سرار 
بالتيارات  التحكم  ويتم  الــدم«.   يف  ال�سكر  مب�ستوى 

الكهربائية، ال�سادرة من ال�سوكة، من خالل زر على 

التي  الذكية،  ال�سوكة  ثمن  ويبلغ  ال�سوكة،  جانب 

 15 حــوايل  �ساعات،  �ست  نحو  لتعمل  �سحنها  ميكن 

دوالرًا اأمريكيًا يف حال طرحها يف االأ�سواق.

اأحد يراقب برنامج  اإن كان   كيف ميكنك معرفة 
»وات�ش اآب« على هاتفك اخللوي اأم ال؟ �سوؤال طرحه 
بعد  االت�ساالت،  تكنولوجيا  يف  املخت�سني  من  عدد 
املكاملات  على  والتن�ست  االخــرتاق  معدالت  ازديــاد 
ال�سوتية والر�سائل الن�سية والبيانات املوجودة على 

هواتف امل�ستخدمني.
اأن احتمال مراقبة  اإليها  التي خل�سوا  والنتيجة 
»وات�ش  برنامج  واأن  جدا،  وارد  امل�ستخدمني  بيانات 
اآب« كغريه من الربامج معر�ش لالخرتاق والتج�س�ش.
متكن  ودالئل  اإ�سارات  هناك  اأن  املخت�سون  واأكد 

امل�ستخدمني من معرفة اإن كان اأحد يراقب بياناتهم 
على »وات�ش اآب« اأم ال.

امل�ستخدمني  على  يجب  التي  االأوىل  العالمة 
ما  فاإذا  الهاتف،  بطارية  عمر  جيدا:  اإليها  االنتباه 
كنت مراقبا فاإن عمر البطارية حتما �سي�سبح اأق�سر 
ب�سكل  ال�سحن  ا�ستنزاف  و�سيتم  قبل،  من  كانت  مما 
اأ�سرع، وال�سبب يف ذلك تطبيقات التج�س�ش التي مت 

حتميلها ملراقبة »وات�ش اآب«.
الدالة  الثانية  العالمة  فاإن  املخت�سني،  وبح�سب 
مل  اإ�سارات  ظهور  اآب«  »وات�ش  تطبيق  مراقبة  على 

امل�ساكل  بع�ش  ظهور  فمثال  قبل،  من  موجودة  تكن 
بعملية  اجلهاز  قيام  اأو  التطبيق،  ا�ستخدام  اأثناء 
الت�سغيل واالإطفاء واملكاملات واإر�سال الر�سائل ب�سكل 

تلقائي.
عمليات  ك�سف  من  متكنك  التي  االأخــرية  العالمة 
بك،  اخلــا�ــش  اآب«  »واتــ�ــش  تطبق  على  التج�س�ش 
يتمثل يف الر�سائل امل�سفرة التي حتتوي على الرموز 
من  مر�سلة  وتكون  لهاتفك،  الغريبة  ــارات  ــس واالإ�
بيانات  على  للح�سول  هاتفك  لذاكرة  التطبيقات 

�سخ�سية للم�ستخدم.

امل�ستهلك  الأعمال  هواوي  جمموعة  اأعلنت    
لي�سا  �سركة  مــع  ا�سرتاتيجية  �ــســراكــة  عــن 
ــواوي  ه هــواتــف  كــامــريات  لتطوير  االأملــانــيــة 
الهواتف  تقنيات  من  كل  فيها  جتتمع  الذكية 
املطورة  الكامريات  موا�سفات  واأحــدث  الذكية 

من لوكيا.
ــواوي  ه مكتب  عــن  �سحفي  بــيــان  وح�سب   
توفري  عــلــى  تعمل  الــ�ــســراكــة  فـــان  عــمــان  يف 
هواتف  لكامريات  مطورة  وميزات  خ�سائ�ش 
لها حيث  مــيــزات جــديــدة  ــافــة  واإ�ــس هـــواوي 
اأهم  بت�سنيع  املتخ�س�سة  لي�سا  �سركة  �ستطرح 
الكامريات على م�ستوى العامل، كامريات خفيفة 
الذي  امل�سورين  واأ�سهر  اأهم  الوزن تنا�سب عمل 

يلتقطون �سورهم ال�سريعة يف ال�سوارع.
هواوي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  وقال   
الأعمال امل�ستهلك رت�سارد يو ان �سراكتنا �ستتيح 
التي  واملوا�سفات  التقنيات  اأف�سل  توفري  لنا 
جتمع بني االبداع والت�سميم، وجتربة ت�سوير 

غنية وذات جودة عالية.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  قال  جانبه  من   
ال�سراكة  هذه  ان  كالترن  وليفر   ،Leica لي�سا 

تعزز رغبة ال�سركتني يف النمو والتطور ال�سريع 
تقنيات  توفري  وموا�سلة  العامل  م�ستوى  على 

ذات قيمة م�سافة.
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 وداعًا للع�سا.. كامرا �سيلفي
 طائرة �سهلة ال�ستخدام

 

 يبدو اأن الهو�ش بالـ »�سيلفي« لي�ش يف طريقه اإىل التوقف قريبًا، 
اإنتاج  من  طائرة  �سيلفي  كامريا  النور  اإىل  خرجت  االأ�سبوع  فهذا 

�سركة IoT االأ�سرتالية.
 ،ROAM-e ا�سم  حتمل  التي  اجلديدة  ال�سيلفي  طائرة  بيع 

�سيتم حول العامل بداية من �سهر يونيو/حزيران 2016.
 ،Mashable اإيان دافل، قال ملوقع loT املدير التنفيذي ل�سركة
اإن الهدف من �سناعة »ال�سيلفي الطائر« هو التغلب على حمدودية 
اإمكانيات ع�سا ال�سيلفي التقليدية، حيث �ستقوم الطائرة بالتقاط 

ال�سورة اأينما ذهبت.
تكون  حيث  اجلــوال،  بالهاتف  ربطها  خالل  من  الطائرة  وتعمل 
خالل  من  وجهك  تعقب  على  مربجمًة  املروحتني  ذات  الطائرة 

تكنولوجيا تعريف الوجه، مل�سافة ت�سل اإىل 25 مرتًا.
اأي�سًا  قادرة  دوالرًا،   349 �سعرها  يبلغ  والتي  الطائرة  الكامريا 
على التقاط �سورة بانورامية ذات زاوية 360 درجة، اأو بث فيديو 
حي ملدة 20 دقيقة، ووفقًا ملوقع ROAM-e، فاإن الطائرة حتتوي 
على جهاز ا�ست�سعار CMOS 5 ميغابيك�سل، باالإ�سافة ملعالج رباعي 

.ARM Cortex A7 النواة طراز
ثني  يتم  اأن  بعد  حقيبة  داخــل  وو�سعها  الكامريا  حمل  وميكن 

مراوحها، حيث ي�سبح حجمها اأقل من زجاجة مياة 600 مليغرام.
اجلديدة  الــكــامــريا  بــني  يكمن  الــفــرق  فــاإن  ال�سركة،  وبح�سب 
كامريا  اأن  الت�سوير،  على  القادرة  طيار  بدون  االأخرى  والطائرات 
املحيط  يف  تعمل  واأن  حممولة  لتكون  م�سممة  اجلديدة  ال�سيلفي 

اخلا�ش بك. )هافيغتون بو�ست(

�سناب �سات تطلق حتديثا جديدا
 

لتطبيقها  جديدًا  حتديثًا  �سات  �سناب  امل�سور  الرتا�سل  خدمة  اأطلقت   
التي  امل�سورة  اللقطات  لو�سف  »املــحــارف«  مــن  املــزيــد  امل�ستخدم  مينح 

يلتقطونها.
املحدد  املحارف  اأكرث من �سعف عدد  اإنها تقدم حاليًا  ال�سركة   وقالت 
تويرت،  على  الفني  للدعم  ح�سابها  عرب  اخلرب  عن  ك�سفت  وقد  �سابقًا. 
االآن  التطبيق  وي�سمح  ني�سان،  كذبة  لي�ش  االأمر  اأن  عن  باالإعالن  وقامت 

للم�ستخدمني با�ستعمال 80 حمرفًا بداًل من 33 حمرفًا املحدودة م�سبقًا.
 ويعترب هذا التحديث مفيد ب�سكل كبري للم�ستخدمني الراغبني بو�سف 
ما يحدث عرب الكتابة اأو عرب الرموز التعبريية وغريها من اأ�سكال التعبري.
�سياق  حــول  تتمحور  باعتبارها  التغيريات  هــذه  ال�سركة  وو�سفت   
اال�ستخدام واالختيار واأن وجود م�ساحة اأكرب للتعليق ت�ساعد امل�ستخدم 

يف هذا املجال.
 وياأتي هذا التحديث بعد اأيام قليلة من اإطالق اخلدمة حتديثًا جذريًا 

لتطبيق الرتا�سل امل�سور خا�ستها على نظامي اأندرويد واآي اأو اإ�ش.
وظائف  من  وعزز  كليًا  اجلديدة  املزايا  من  العديد  التحديث  وجلب   
املتعددة  الو�سائط  خ�سائ�ش  من  متنوعة  جمموعة  جانب  اإىل  الدرد�سة 

اجلديدة واالت�سال ال�سوتي واملرئي ودعم املل�سقات.
�سرتيت  وول  �سحيفة  بح�سب  امل�سورة،  املرا�سلة  خدمة  متتلك  كما   

جورنال يف العام املا�سي، حوايل 100 مليون م�ستخدم ن�سط �سهريًا.

 من عجائب كازاخ�ستان اخلم�سة
وجود م�سجد حتت الأر�ض

اأبزت قناة »نا�سيونال جيوغرافيك« الرو�سية اأن اإحدى عجائب 
»كازاخ�ستان« اخلم�سة هي وجود م�سجد حتت االأر�ش، امل�سجد ا�سمه 

»بيكيت اأتا« يف منطقة »منج�ستاووا«.
امل�سجد  ذلك  اإىل  وللو�سول  الـ17،  القرن  يف  امل�سجد  ُبِني  وقد   

عليك اأن تنزل 1500 مرت حتت االأر�ش للو�سول اإليه.
هو  ا�سمه  على  امل�سجد  وامل�سمى  اأتا«  »بيكي  اأن  بالذكر  واجلدير   
عام  العلماء  وقام  »كازاخ�ستان«،  يف  امل�سهورين  امل�سلمني  العلماء  من 
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 هندو�ض متطرفون ي�سربون طاًبا
م�سلمني بدوافع عن�سرية

 قام جمموعة من الن�سطاء التابعني الإحدى املنظمات الهندو�سية 
بدوافع  م�سلمني  طــالب  ب�سرب  املا�سي،  مار�ش   30 يــوم  املتطرفة 

عن�سرية يف مقاطعة »بيغم فور« بوالية »دلهي« الهندية.
اإليهم  جاء  حيث  العامة؛  احلديقة  يف  جال�سني  الطالب  وكــان   
جمموعة من ن�سطاء منظمة هندو�سية متطرفة، وحاولوا اإجبارهم 
على قول كلمات �سركية وحمرمة، وعندما رف�سوا نطق ما يريدون 
ذراع  فك�سر  �سديًدا،  �سرًبا  الطلبة  و�سربوا  امل�سلمني،  علماء  �سبوا 
طالب واأ�سيب 3 اآخرين باإ�سابات اأخرى، وبعد ذلك هرب اجلناة من 

املكان.
الب�سعة،  اجلرمية  تلك  م�ستنكرين  امل�سلمني  من  املئات  وخــرج   
الالزمة  القرارات  باتخاذ  الهندية  »دلهي«  والية  حكومة  وطالبوا 
العن�سرية  اجلرائم  تلك  تتكرر  ال  حتى  املتطرفني،  اجلناة  �سد 

الب�سعة مرة ثانية.
من  �سخ�ش  خم�سة  على  القب�ش  الهندية  ال�سرطة  األقت  وقد   
اإىل املحكمة  اجلناة، وتقوم بالتحقيق يف الواقعة، و�سوف تقدمهم 

�سريًعا.

 بنغادي�ض: املحكمة العليا ترف�ض
اإلغاء الإ�سام دين الدولة

 رف�ست املحكمة الد�ستورية العليا يف »بنغالدي�ش« اإلغاء فقرة من 
الر�سمي،  الدولة  دين  هو  االإ�سالمي  الدين  اأن  على  تن�ش  الد�ستور 
اإلغاء تلك الفقرة  اإن من تقدموا بطلب  وقالت يف حيثيات احلكم: 
لي�سوا من ذوي االخت�سا�ش، وال ميلكون احلق الد�ستوري الذي يكفل 

لهم هذا الطلب.
عدد  اإجمايل  من   90% ي�سكلون  الذين  امل�سلمون  ا�ستقبل  وقد   
ال�سيعة  من  االأقليات  ترى  بينما  بالرتحاب،  القرار  هذا  ال�سكان 
االإن�سان،  حقوق  عن  املدافعني  والن�سطاء  والهندو�ش،  والن�سارى 
بني  للتمييز  ا�ستخدامها  يتم  الفقرة  تلك  اأن  املفكرين،  وبع�ش 
الطعن يف هذا  احتمالية  �سيدر�سون الحًقا  فاإنهم  املواطنني، وعليه 
احًلكم من عدمه، الأنه اأ�سابهم باالأمل ال�سديد، على حد قول »ثوفيل 

نوريك« �سكرتري »اللجنة البابوية للعدل وال�سالم«.
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اآب؟ واتيييييييييييي�ييييييييييييس  عييييييييلييييييييى  مييييييييييييراقييييييييييييب  اأنيييييييييييييييييييك  تييييييييييعييييييييييرف  كيييييييييييييييييف 

�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  هريرة:  اأبي  عن  م�سلم  روى 
اهلل عليه و�سلم قال: ))اإذا تو�ساأ العبُد امل�سلم - اأو 
خطيئة  كل  وجهه  من  خرج  وجهه،  فغ�سل   - املوؤمن 
ر املاء، فاإذا  نظر اإليها بعينيه مع املاء، اأو مع اآخر َقطنْ
ها  غ�سل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بَط�َستنْ
ــاإذا غ�سل  ف ــاء،  امل اآخــر قطر  اأو مع  ــاء،  امل يــداه مع 
ها ِرجاله مع املاء، اأو  ِرجليه خرجت كل خطيئة م�َستنْ
ا من الذنوب((؛  مع اآخر قطر املاء، حتى يخرج نقيًّ

)م�سلم حديث )244(.
بني  تــرابــًطــا  جنــد  ال�سريف  احلــديــث  ــذا  ه يف   
حيث  الــبــاطــنــة؛  والــنــظــافــة  الــظــاهــرة  النظافة 
خطوة  كل  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  جعل 
من  باطنة  نظافة  الظاهرة  النظافة  خطوات  من 

الذنوب.
وجه  ون�سارة  نظافة  تكون  كيف  الكرمي،  اأخي   
امل�سلم الذي يتو�ساأ خم�ش مرات، على االأقل، يف كل 

يوم؟!
 اإيتاء الزكاة:

فهي  وباطنية؛  ظاهرية  نظافة  الزكاة  تعترب 
نف�ش  تغ�سل  الوقت  نف�ش  ويف  وتطهره،  املال  تغ�سل 
�ساحب املال من �سفة البخل، كما اأن الزكاة تغ�سل 

نف�ش الفقري من احِلقد واحل�َسد.
َدَقًة  �سَ ــمنْ  ــِه ــَواِل اأَمنْ ــننْ  ِم " ُخــذنْ  تعاىل:  اهلل  قــال   
اَلَتَك �َسَكٌن  ِهمنْ اإِنَّ �سَ لِّ َعَلينْ يِهمنْ ِبَها َو�سَ ُرُهمنْ َوُتَزكِّ ُتَطهِّ

ُ �َسِميٌع َعِليٌم" ]التوبة: 103[. َلُهمنْ َواهللَّ
 احلج لبيت اهلل احلرام:

فقبل  الظاهرة،  بالنظافة  احلج  منا�سك  تبداأ 
التي  الكاملة،  النظافة  ُت�سَرع  باحلج  االإحـــرام 
وحلق  ــط،  االإِبنْ ونتف  االأظفار،  تقليم  على  ت�ستمل 
على  يتو�ساأ  اأو  ذلك،  بعد  امل�سلم  يغت�سل  ثم  العانة، 
للجميع،وي�سن  ومعلوم  م�ساَهد،  اأمــر  وهــذا  االأقــل، 

للرجل اأن يرتدي ثوبني اأبي�سني نظيفني.
 روى الرتمذي عن زيد بن ثابت: اأنه راأى النبيَّ 
باحلج(  )اأي  الإهالله  د  جترَّ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الــرتمــذي  )�سحيح  �سحيح(  )حــديــث  واغت�سل؛ 

لالألباين حديث 664(.
زوِج  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سَة  عن  ال�سيخان  روى   
اأطيِّب  كنت  قالت:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
حني  الإحــرامــه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
اأن  قبل  ــرام(  االإح من  للتحلل  )اأي  لِّه  وحِلِ ُيحرم، 
م�سلم   ،1539 حديث  )البخاري  بالبيت(؛  يطوف 

حديث 1189(.
قلب  نظافة  يف  تظهر  للحج  الباطنة  والنظافة   
مع  تــعــاىل،  اهلل  حرمه  مــا  كــل  مــن  ول�سانه  امل�سلم 
الدنيا، ثم تكون بعد  باأمور  امل�سلم من تعلُّقه  جترد 
الذنوب  التخل�ش من  ذلك ثمرة احلج املربور، وهي 

واملعا�سي التي عملها امل�سلم قبل اأداء منا�سك احلج؛ 
ُلوَماٌت َفَمننْ َفَر�َش  ُهٌر َمعنْ جُّ اأَ�سنْ َ قال اهلل تعاىل: " احلنْ
جِّ  َ احلنْ يِف  ِجَداَل  َواَل  ُف�ُسوَق  َواَل  َرَفَث  َفاَل  جَّ  َ احلنْ ِفيِهنَّ 
 َ َخرينْ َفاإِنَّ  ُدوا  ــَزوَّ َوَت  ُ اهللَّ ُه  َلمنْ َيعنْ  ٍ َخرينْ ِمننْ  َعُلوا  َتفنْ َوَما 
َباِب " ]البقرة:  أَلنْ ُقوِن َيا اأُويِل االنْ َوى َواتَّ قنْ اِد التَّ الزَّ

.]197
َواَل  ــوُمــَهــا  حُلُ  َ اهللَّ َيــَنــاَل  ــننْ  " َل �سبحانه:  وقــال   
َرَها  �َسخَّ َكَذِلَك  ُكمنْ  ِمننْ َوى  قنْ التَّ َيَناُلُه  َوَلِكننْ  ِدَماوؤَُها 
 " �ِسِننَي  ُحنْ املنْ ِر  َوَب�سِّ َهَداُكمنْ  َما  َعَلى   َ اهللَّ وا  ُ ِلُتَكربِّ َلُكمنْ 

]احلج: 37[.
عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبــي  عن  ال�سيخاِن  روى   
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ))َمن حجَّ  قال: قال 
ه  هذا البيت فلم يرُفث ومل يف�ُسق، رَجع كيوَم ولَدتنْ
حديث  م�سلم   ،1521 حديث  )البخاري  ـــه((؛  اأمُّ

.)1350
 روى الرتمذي عن عبداهلل بن م�سعود قال: قال 
بني  ))تابعوا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
كما  والذنوب،  الفقر  َينفياِن  فاإنهما  والعمرة؛  احلج 
الكري خبث احلديد والذهب والف�سة، ولي�ش  ينفي 
للحجة املربورة ثواب اإال اجلنة((؛ )حديث ح�سن 
�سحيح( )�سحيح الرتمذي لالألباين حديث 650(.

 �سوم �سهر رم�سان:
والظاهرة؛  الباطنة  النظافة  بني  يجمع  ال�سوم 
فال�سوم يجعل امل�سلم نظيف القلب والل�سان، عن كل 
ذنوب  يغ�سل  ال�سوم  اأن  كما  تعاىل،  اهلل  يغ�سب  ما 

امل�سلم.
ُكِتَب  اآَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  اأَيُّ " َيا   قال اهلل تعاىل: 
ِلُكمنْ َلَعلَُّكمنْ  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمننْ َقبنْ ُكُم ال�سِّ َعَلينْ

ُقوَن " ]البقرة: 183[. َتتَّ
ال�سر  يف  �سبحانه،  اهلل  خ�سية  تكون  اأن  ويكفي   

والعالنية، ثمرة مباركًة من ثمرات ال�سوم املقبول.
 روى البخاري عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، عن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: ))قال اهلل: كل 
اأجزي  واأنا  يل  فاإنه  ال�سيام،  اإال  له،  اآدم  ابن  عمل 
به، وال�سيام ُجنَّة )اأي وقاية(، واإذا كان يوم �سوم 
اأو  اأحد  ه  �سابَّ فاإن  ي�سَخب،  وال  يرُفث  فال  اأحدكم 
قاتله، فليقل: اإين امروؤٌ �سائم، والذي نف�ش حممد 
ريح  من  اهلل  عند  اأطيب  ال�سائم  فم  ُلوف  خَلُ بيده، 
فرح،  اأفطر  اإذا  يفرحهما،  فرحتان  لل�سائم  امل�سك، 
حديث  )البخاري  ب�سومه((؛  فرح  ربه  لقي  واإذا 

.)163 حديث  ال�سيام  كتاب   - م�سلم   1904
 اإذا كان ال�سوم ينظف قلب ال�سائم ول�سانه، فهو 
مادية  تنظيف  بعملية  يقوم  ا  اأي�سً الوقت  نف�ش  يف 
داخل ج�سم ال�سائم؛ حيث اإن ال�سيام يقوم بعملية 
اإخالء اجل�سم من الطعام وف�سالته، مما يرتتب على 
اهلل  فيجعل  واالأمعاء،  املعدة  ونظافة  راحة  ذلك 
ال�سائم، وهذا  �سبًبا يف حت�سن �سحة  ال�سوم  تعاىل 

اأمر معلوم، وين�سح به االأطباء.
 النظافة و�سيلة اإىل الدعوة اإىل اهلل تعاىل:

االإ�سالم دين النظافة واجلمال، ويحر�ش على اأن 
اأبدانهم،  فون  ينظِّ النا�ش،  بني  �سامًة  اأتباعه  يكون 
لون �سعورهم، ويلَب�سون اأف�سل الثياب، وتفوح  ويرجِّ
اأنهم  �سك  ال  هـــوؤالء  ومــثــل  العطر،  رائــحــة  منهم 
اإىل  ــوؤدي  ي ما  وهــو  بهم،  النا�ش  اإعجاب  �سينالون 
النا�ش  اأن  جناح دعوتهم لهذا الدين العظيم، وكما 
متيل قلوبهم اإىل النظيف الطاهر يف بدنه وثيابه، 
فاإنها تنِفر ِمن الو�ِسخ القذر يف ثيابه وبدنه، ولي�ش 
نا حممد �سلى  هذا من االإ�سالم يف �سيء،لقد كان نبيُّ
اإليه،  تاأتي  التي  للوفود  ل  يتجمَّ و�سلم  عليه  اهلل 

فيدعوهم للدخول يف دين االإ�سالم.

الدق جنيب  �صالح  ال�صيخ   - النظافة 

فييرنيي�ييصييا: اليييعيييميييدة يييرفيي�ييس ميي�ييصيياركيية 
عيييام مييي�يييصيييروع  متيييوييييل  يف  امليي�ييصييلييمييني 
�ــســود«  ــت  »مــون مبــديــنــة  االإ�ــســالمــيــة  اجلمعية  تلقت   
على  احلكم  عقب  يورو،  اآالف   6 قيمته  ا  تعوي�سً الفرن�سية 
اأخذ  - عندما حاول  »مانت ال فيل«  - عمدة  نوت«  »�سرييل 

مبنى يخ�ش اجلمعية بغري وجه حق.
 ثم اأر�سلت اجلمعية ر�سالة اإىل رئي�ش البلدية اأول مار�ش 
الغرامة يف  مبلغ  ا�ستثمار  اأجل اقرتاح الإعادة  اجلاري، من 

م�سروع للنفع العام.
 وتقول الر�سالة: لقد اأطلقت موؤخًرا م�سروع حافلة للنقل 
انتباهنا؛  امل�سروع  هذا  اجتذب  وقد  ال�سن،  وكبار  املدر�سي 
�سيادتكم  على  ونقرتح  حقيقية،  حاجة  وُيلبي  مفيد  الأنه 
امل�ساركة من خالل هذا املبلغ لتمويل هذا امل�سروع اخلريي يف 
نف�ش الظروف التي كنت قد عر�ست على ال�سركات ال�ساعية 

لتمويل هذا امل�سروع.
اأن   - اجلمعية  رئي�ش   - اجلوهري«  »عبدالعزيز  وذكــر   
اإىل  امل�سلمني، م�سرًيا  ِقَبل  ا من  متويل امل�سجد ُيدعم ح�سريًّ
اتخاذ كل االحتياطات الالزمة؛ حيث يتم ا�ستثمار اأي مبلغ 
من املال العام يف م�سروع م�سجد ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، 

ولالأ�سف مل يتم اإر�سال اأي رد بعد اأ�سبوع من هذه الر�سالة.
االأمــوال  اأخــذ  البلدية  رئي�ش  رف�ش  مار�ش،   9 يوم  ويف   
ومت  �سغرية،  حافلة  بالفعل  هناك  وقال:  للم�سروع،  كتربع 
كان  ومن  املال،  اأقبل هذا  ولن  االإعــالن،  متويلها عن طريق 

يريد م�ساعدة مواردنا املالية، فعليه مغادرة امل�سجد.
 واأعلنت اجلمعية اأنها مل تتخذ اأي قرار جديد.



بــراثــن  مــن  ــاة  ــت ف  75 حتــريــر  مّت 
ت�ستعبدهن  اإجـــرامـــيـــة  ــابــة  عــ�ــس
الــدعــارة.  وجُتــربهــن على ممــار�ــســة 
ال�سلطات  حيث  لبنان،  يف  يح�سل  هذا 
للتقارير  تت�سدى  تـــزال  ال  املعنية 
ــتــي تــتــحــدث عــن وجــود  الــكــثــرية ال
ما  بالب�سر.  لالجتار  رائجة  »�ــســوق« 
املا�سية  القليلة  االأيام  يف  عنه  ُك�سف 
وجــود  على  اإ�سافيًا  دلــيــاًل  اإال  لي�ش 
ماأ�ساة  ظل  يف  وازدهارها،  ال�سوق  هذه 

ال�سعب ال�سوري

هديل فرفور
اأكرث  اإنها  ـــارة«،  »دع ق�سية  لي�ست 
التعبريات  اإحدى  اإنها  بكثري،  ذلك  من 
نقيم  الــذي  االنحطاط  عن  الكثيفة 
ك�سفت  فما  له.  اإنكارنا  ونوا�سل  فيه 
االأيــام  يف  االأمنية  التحقيقات  عنه 
على  �سارخ  بنحو  دّل  املا�سية  القليلة 
وجود نوع من »العبودية اجلن�سية« يف 
»داع�ش«  متار�سه  ما  غرار  على  لبنان، 

يف مناطق �سيطرتها.
�سبكة  طــاولــت  التحقيقات  هـــذه 
خمتلفة  مــنــاطــق  يف  تعمل  واحــــدة 
�سوريا  يف  مقيمات  فتيات  وت�ستدرج 
ولبنان ال�ستعبادهن، اإال اأن التفا�سيل 
باأن  ت�سي  االآن  حتى  عنها  ُك�سف  التي 
رائــجــة،  اللبنانية  النخا�سة  �ــســوق 
وحممية،  منت�سرة  بالب�سر  والتجارة 

يف ظل �سيادة الف�ساد وثقافة الريع.
املا�سي  اخلمي�ش  �سدر  بيان  بح�سب 
عــن املــديــريــة الــعــامــة لــقــوى االأمـــن 
العامة،  العالقات  �سعبة  ـ  الداخلي 
لبنان  جبل  ا�ستق�ساء  مفرزة  متكنت 
ك�سف  من  االإقليمي  الــدرك  وحدة  يف 
باالأ�سخا�ش  لالجتار  �سبكة  »اأخطر 
اأع�سائها  بع�ش  وتوقيف  لبنان«  يف 
فتاة،   75 وحترير  جونية،  حملة  يف 
الــ�ــســوريــة،  اجلن�سية  ــن  م معظمهن 
تــعــر�ــســن لــال�ــســتــعــبــاد واالغــتــ�ــســاب 
واالإجـــهـــا�ـــش الــقــ�ــســري والــتــعــذيــب 
بهدف  والت�سويه،  واجل�سدي  النف�سي 

اإجبارهن على ممار�سة الدعارة.
االأمـــنـــيـــة على  الــعــمــلــيــة  جــــرت 
املذكورة  املفرزة  دهمت  اإذ  مرحلتني، 
املــا�ــســي  اآذار  و29   27 بــتــاريــخــي 
التي  وال�سقق،  الليلية  املالهي  بع�ش 
ت�ستخدمها ال�سبكة الحتجاز الفتيات، 
رجــال  عــ�ــســرة  عــلــى  القب�ش  ــت  ــق واأل
»حار�سات«  »ب�سفة  عامالت  وثماين 
ال�سقق  هـــذه  حــرا�ــســة  عــلــى  يعملن 
من  اثــنــان  يـــزال  ال  فيما  واإدارتـــهـــا، 
الذين يديرون هذه ال�سبكة متوارَيني 
الفتيات  �ُسلَِّمت  ــد  وق االأنــظــار،  عــن 
بناًء  اجلمعيات  مــن  لعدد  املــحــررات 
فيما  املخت�ش،  الق�ساء  اإ�ــســارة  على 
اأفراد  التحقيق م�ستمر لتوقيف باقي 
العملية.  وامل�ساركني يف هذه  الع�سابة 
وبتاريخ 2016/3/31، متكنت املفرزة 
الذي  الطبيب  توقيف  من  املــذكــورة 
للفتيات،  اإجها�ش  ُيجري عمليات  كان 
 ،1961 عــام  )مواليد  ع.  ر.  ويــدعــى 
لبناين( واملمر�سة التي كانت تعاونه، 
لبنانية(،   ،1961 )مواليد  اأ  ج.  وهي 
وقد اعرتف هذا الطبيب باإجراء نحو 
200 عملية اإجها�ش يف اإطار عمله مع 

هذه ال�سبكة.
ــن الــفــتــيــات كـــّن قــا�ــســرات  عـــدد م
القوى  ـــدت  ووج ا�ستعبادهن.  عند 
ابنة  هي  اأ�سهر(   8( ر�سيعة  االأمنية 

عملية  تاأخرت  التي  الفتيات  اإحــدى 
»اإن  االأمنية  امل�سادر  تقول  اإجها�سها. 
اأفراد الع�سابة وافقوا على احتفاظها 
بــاجلــنــني بــعــدمــا تــبــني اأنـــهـــا بــنــت، 

وبالتايل اإمكانية ا�ستغاللها الحقًا(.
كيف اكُت�سفت ال�سبكة؟

تقول م�سادر يف قوى االأمن الداخلي 
امل�ستعبدات  الفتيات  من  فتاتني  اإن 
ــــوم اجلــمــعــة  الــــفــــرار ي جنــحــتــا يف 
عدد  تخفيف  ا�ستغلتا  اإذ  العظيمة، 
احلرا�ش ووجود حار�سة واحدة فقط 
�سربها  على  تعاونتا  املــدخــل،  عند 
احلــدث،  بــاجتــاه  الــهــرب  مــن  ومتكنتا 
يف  �ساعدهما  ب�سخ�ش  التقتا  هناك 
وبعد  لبنان،  جبل  مبفرزة  االت�سال 
يومني من الر�سد والتتّبع متّكنت القوى 
االأمنية من دهم االأماكن امل�ستبه فيها، 
مراكز  يف  واأودعتهن  الفتيات  وحررت 
كاريتا�ش/  جلمعية  التابعة  االإيــواء 
مركز العمال االأجانب وجمعية »كفى« 

وجمعية INTERSOS لبنان.
ــات قــــوى االأمــــن  ــوم ــل ــع بــحــ�ــســب م
هو  ال�سبكة  »راأ�ــــش«  فـــاإّن  الــداخــلــي، 
زعــيــرت،  ح�سن  عــلــي  ــى  ــدع ُي لــبــنــاين 
ُيدعى  �سوري  التنفيذي«  »املُدير  فيما 
ال�سبكة  هذه  وكانت  الريحاين.  عماد 
ت�ستخدم مالهي ليلية وفنادق و�سققًا 
مفرو�سة عّدة، منها ملهيا »�سي موري�ش« 
و«�سيلفر« يف جونية، اللذين يديرهما 
اللبناين موري�ش جعجع، وهو موقوف 

منذ 3 اأ�سهر بتهمة ت�سهيل الدعارة.
وجــود  حــول  كثرية  �سكوك  هناك 
جهات  مــن  ال�سبكة  لــهــذه  »حــمــايــة« 
اإذ كيف ميكن  واأمنية،  �سيا�سية  نافذة 
يف  مــوقــوفــًا  يــكــون  اأن  امللهيني  مــديــر 
ن�ساطات  يف  ي�ستمران  ملهييه  اأن  حني 
وبح�سب  اإليها!  ينتمي  التي  ال�سبكة 
وبع�ش  ــررات  ــح امل الفتيات  ــــادات  اإف
املطلعني، فاإن امللهيني )وغريهما( كانا 
يقفالن بال�سمع االأحمر ليعاد فتحهما 
ح�سلت  وكذلك  يومني.  اأو  يــوم  بعد 
الأع�ساء  عّدة  توقيف  عمليات  �سابقًا 
على  ــربن  ــج ي ــيــات  وفــت الــ�ــســبــكــة  يف 
االأجــهــزة  وكــانــت  الــدعــارة،  ممار�سة 
ا�ستكمال  دون  من  عنهم  تفرج  املعنية 
وتــوفــري  ــــــراءات  واالإج التحقيقات 

احلماية للموقوفات.
التعذيب لفر�ش الطاعة

ُيلقب الريحاين بـ«اجلاّلد«، وهو كان 
وبح�سب  والت�سويه،  التعذيب  يتوىل 
االإفادات االأولية، كان يعمد »اجلالد« 
وت�سويرها  ال�سحية  تــعــذيــب  اإىل 
الفتيات  على  الفيديو  مقاطع  وعر�ش 
نفو�سهن  يف  الــرعــب  لبّث  ــات  ــري االأُخ

وجعلهن را�سخات.
مُمـــنـــهـــج«، على  اإجــــرامــــي  »عــمــل 

االأمنية  الــقــوى  مــ�ــســادر  و�ــســف  ــّد  ح
ــتــعــذيــب الـــتـــي كـــانـــت تــتــعــّر�ــش  ــل ل
امل�سادر  تقول  امل�ستعبدات.  الفتيات 
لبنان  اإىل  ا�سُتدرجن  غالبيتهن  اإن 
يف  منزلية  باأعمال  قيامهن  بذريعة 
و�سولهن،  »وفـــور  غــريهــا،  اأو  البيوت 
الثبوتية  واأوراقهن  جوازاتهن  كانت 
م�سجونات  اأنهن  ُيخربن  وكّن  ُت�سادر، 
ــرَبات  جُم واأنــهــن  و�سولهن  حلظة  مــن 
تهديد  حتت  الــدعــارة  يف  العمل  على 
التي مل يجِر  الروايات  القتل«. بع�ش 
التحقيقات،  م�سادر  من  منها  التاأّكد 
التعذيب  حتت  ُقتلن  فتيات  عن  تفيد 
اأو ب�سبب االإجها�ش يف مراحل احلمل 

املتقّدمة.
ــة كــ�ــســفــتــهــا  ــع ــي ــظ ممــــار�ــــســــات ف
الفتيات  بخ�سوع  تتمّثل  التحقيقات، 
اإىل  اأحيانًا  لفرتات عمل طويلة متتد 
اأي ُمقابل  20 �ساعة يف اليوم من دون 
ح�سلت  التي  االأدلـــة  وك�سفت  مــايل. 
االأمــاكــن  مــن  االأمــنــيــة  الــقــوى  عليها 
اإن  عقوبات  نظام  وجود  عن  املُداهمة 
مل تلتزم الفتاة امل�ستعبدة التعليمات. 
الــزبــون  تقنع  مل  اإذا  ــد  ــَل جُت كــانــت 
بتمديد مّدة خدماتها لك�سب املزيد من 
تك�سف  قد  باأمور  تكلمت  اإذا  اأو  املال، 
اأمــوااًل  تقا�ست  اإذا  اأو  ال�سبكة،  اأمــر 
ال�سبكة...  اأع�ساء  معرفة  دون  من 
مهمات  تتوىل  »احلار�سة«  وكانت  اإلخ. 
ــا الــتــاأّكــد مــن مظهر  ــرزه عــديــدة، اأب
تلّبي  كانت  ما  واإذا  اخلارجي،  الفتاة 
املعايري املطلوبة منها )كيفية اللبا�ش 
خطاأ  اإ�سارة  واأي  والت�سّرف(،  وامل�سي 
ت�سعها يف »�سجّل« الفتاة، من �ساأنها اأن 
اجللد  �ساعات  اأي�سًا.  للجلد  تعّر�سها 
�ساعات  االأربــع  خــالل  يف  ُتنفذ  كانت 
املفرت�ش اأن ت�سرتيح يف خاللها الفتاة. 
اإ�سافة اإىل اجللد، هوؤالء الفتيات كن 
بوا�سطة  املـــربح  لل�سرب  يتعّر�سن 
بوا�سطة  بن  وُيعذَّ والع�سي،  الهراوات 

الكهرباء.
بني  الــرعــب  ين�سر  ــر«  ــدي »املُ وكــان 
ــن وهميني  ــائ زب ـــشّ  ــرب د� الــفــتــيــات ع
ــدي جتــاوبــًا  ــب ـــاأي فــتــاة ُت لــالإيــقــاع ب
للتخطيط للهروب معه اأو للتوا�سل مع 
اخلارج.  يف  اأقاربها  اأو  اأهلها  من  اأحد 
ــــشّ فــتــيــات يــحــاولــن  ــك عـــرب د� ــذل ك
على  للح�سول  الــفــتــيــات  ــدراج  ــت ــس ا�
العمل  معلومات تف�سيلية عن طريقة 
�ــســكــوى مــن منط  اأي  ولــلــحــديــث عــن 

احلياة.
االجتار بالب�سر

تنكر ال�سلطات اللبنانية ما تك�سفه 
رائجة  �سوق  وجــود  عن  عــّدة  تقارير 
اأن  اإال  لــبــنــان.  يف  بالب�سر  لــالجتــار 
التحقيقات االأمنية االأخرية تزيل اأي 

�سكوك يف هذا املجال. �سبق اأن اأ�سارت 
م�سدرًا  يعّد  لبنان  اأن  اإىل  التقارير 
الذين  واالأوالد  للن�ساء  ومــقــ�ــســدًا 
واالجتار  للعمالة  مرَغمني  يخ�سعون 
ا�ستعباد  ظاهرة  عن  ف�ساًل  اجلن�سي، 
ــعــامــالت االأجــنــبــيــات يف اخلــدمــة  ال
غري  الكفالة  بنظام  املحمية  املنزلية 
القانوين. وكذلك توجد اآالف الن�ساء 
ليعملن  لبنان  اإىل  يح�سرن  اللواتي 
راق�سات ويرغمن على العمل يف جمال 

الدعارة.
ــار  االإجت قــانــون  كما  الق�ساء،  »اإن 
عليهن  املّدعى  الن�ساء  عامل  بالب�سر، 
ُم�سابهة  �ــســبــه  مــعــامــلــًة  ــارة  ــدع ــال ب
حيث  من  بالت�سهيل،  عليهم  للمدّعى 
االإثبات  اأو من حيث و�سائل  التوقيف 
املحكوم  العقوبات  حيث  من  حتى  اأو 

التخفيفية  االأ�سباب  حيث  من  اأو  بها 
الوا�سع  الهام�ش  اأي�سًا، على الرغم من 
املــجــال«.  هــذا  يف  للقا�سي  املـــرتوك 
»الدعارة  درا�سة  اإليه  خل�ست  ما  هذا 
جرمية اأخالقية اأم جرمية ا�ستغالل« 
املحامي  قبل  من  املــعــّدة   ،2014 عــام 
نزار �ساغية واملحامية غيدا فرجنية، 
القانونية  »ال�سلوكيات«  والتي ف�سحت 
على  غالبًا  تاأتي  التي  اال�ستن�سابية 
الن�ساء  من  املهّم�سة  الفئات  ح�ساب 
تفتح  اأن  ع�سى  الـــدعـــارة.  �سحايا 
يف  ــديــدة  ج ـــاالت  جم الق�سية  هـــذه 
ملقاربات  ومتــّهــد  املقبلة  التحقيقات 
ــن �ــســاأنــهــا مـــراعـــاة حجم  ــدة م ــدي ج
الفئات  له  تتعّر�ش  الذي  اال�ستغالل 

املُ�ست�سعفة يف ق�سية الدعارة.
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لبنان يف  جن�صية  عييبييودييية  الييرقيييييق:  تييويييرت.. زميين  على  يييربز  #كذبه_ابريل  و�ييصييم 
فيها  يييجييوز  ال  هلل  ملك  االأييييام  ومييغييردون: 
�صادقني ال�صنة  طييول  اأ�صا�س  وعلى  املييزح.. 

دبي،راي اليوم — برز و�سم “كذبة ابريل ” على موقع التوا�سل 
االجتماعي، اجلمعة، اأول اأيام ابريل/ ني�سان 2016، ليثري جدال 

بني املغردين ن�ستعر�ش لكم فيما يلي اأبرز هذه التغريدات.
طول  ا�سا�ش  على  “مو  قائلة:  فدعة  ح�ساب  �ساحبة  علقت 
ال�سنة �سادقني ووقفت على ابريل،” وقال مروان: “�سباح اخلري، 
اأنا �سعيد جدا ومب�سوط وعاي�ش ومرتاح وهجيب جمموع ف ثانويه 
اللي عايزها وعيد ميالدي هيبقى يوم حلو  الكلية  عامه وهخ�ش 
وخرج  “باأمان،  العراق  ا�سبح   ” ماكنتو�ش:  قال  حني  يف  ف�سخ،” 
الو�سع  وعــاد  �سبان،  وال  اطفال  يقتل  ومل  الربملان،  من  ال�سراق 

اح�سن مما كان، انها كذبة ني�سان.”
عظيم  داء  “الكذب  املحي�ش:  حممد  قال  االآخــر  ال�سعيد  على 
اآيات  من  ُجعل  وقد  العيوب  وفواح�ش  الذنوب  قبائح  من  يعد  اإذ 
قال  حني  يف  لالإميان،”  جمانًبا  �ساحبه  وُيعد  وعالماته،  النفاق 
من  بل  املوؤمنني  �سفات  من  لي�ست  “الكذب  بروج:  ح�ساب  �ساحب 
�سفات املنافقني واالأيام هي ملك هلل تعاىل ال يجوز حتى املزح اأو 

ال�سخرية يف ذلك.”

�ييييييييصييييييييورة تييييييياأ�يييييييصييييييير الييييقييييلييييب
 

مي�سي�سيبي  بوالية  االأطــفــال  ريا�ش  معلمات  اإحــدى  ن�سرت   
االأمريكية، �سورة بالفعل تاأ�سر القلوب وتعك�ش مدى الرباءة التي 

يتمتع بها االأطفال.
الغفوة  من  التالميذ  لتوقظ  ال�سف  كانت تتجول داخل  فبينما 
بها  فــاإذا  الدرا�سي،  اليوم  منت�سف  يف  ياأخذونها  التي  ال�سريعة 
بيد  مت�سك  منهما  واحدة  وكل  عميقًا  نومًا  تنامان  تلميذتني  ترى 

االأخرى، وكاأمنا ت�سعران باالأمان بهذه الو�سعية.
�سنوات(   6( للطفلتني  األي�ش  اأوليفيا  املعلمة  التقطتها  ال�سورة 
موقع  يف  �سفحتها  على  ون�سرتها  ــوور،  م و�سامية  هاري�ش  لو�سي 
بع�سا«،  بع�سنا  نحب  »دعونا  عليها:  وعلقت  »في�سبوك«،  التوا�سل 

حيث ح�سدت ال�سورة االآالف من االإعجابات.

ت�صتطيع  االأردن..االأم  يف  مييرة  والأول  قريبا 
لطفلها جييراحييييية  عييمييلييييية  عييلييى  الييتييوقيييييع 
تقر احلكومة االأردنية  االأ�سبوع املقبل م�سروع قانون معدل لقانون 
التعديالت  باأن  االإجتماعية  التنمية  وزيرة  اعلنت  فيما  العقوبات 
امل�سايف  يف  للجراحني  يتيح  ن�سا  البالد  تاريخ  يف  مرة  الأول  تت�سمن 
اإجراء اجلراحة لالأطفال بناء على موافقة االأم ولي�ش ح�سرا االأب.
من  االأم  حرمان  ق�سية  على  اإعالميا  ال�سوء  ت�سليط  موؤخرا  ومت 

حقها يف معاجلة اأبنائها.
وردا على اإ�ستف�سار حول اإذا ما اإ�ستمل امل�سروع على تعديل للمادة 
القانون  يجيزها  التي  باالأفعال  واملتعلقة  العقوبات  قانون  من   62
واإجراء العمليات اجلراحية ملن هم دون الثامنة ع�سرة، قالت وزيرة 
وفيما  القانون  م�سودة  “اإن  �سابق  وقت  يف  ح�سان  اأبو  رمي  التنمية 
العملية  اإجــراء  على  املوافقة  اأعطت  اجلراحية  بالعمليات  يتعلق 
ال�سلطة  اأن  واأكـــدت  فقط”  والــده  من  بــدال  الطفل  والــدي  الأحــد 
احلق  هذا  منحت  امل�سودة  واإن  الوالد  بوجود  فقط  لي�ست  باملوافقة 

الأحد والدي الطفل.
االأب  موافقة  كانت  حيث  مرة  الأول  التعديل  هذا  مثل  ويح�سل   

فقط هي االأ�سا�ش يف عالج اجلراحة لالأطفال

ال �سك يف اأن العاطفة هي امليزة اال�سا�سية 
غالبًا  الفتيات  اللطيف.  اجلن�ش  متّيز  التي 
العاطفّية  اأحــالمــهــن  بتحقيق  يحلمن  مــا 
تتكّلل  ناجحة  غرامية  عالقٍة  يف  والدخول 
الق�س�ش  املراأة  ت�ستهوي  ما  وعادًة  بالزواج. 
عظمة  جت�ّسد  التي  وامل�سل�سالت  العاطفّية 
اأن ما  العالقة ونبلها بني الثنائي، وتخال يف 
لكنها  حقيقة.  الت�سويرّي  االخــراج  ي�سّوره 
للحياة  اأن  مفاده  بواقٍع  ت�سطدم  ما  غالبًا 
#احلب  مفهوم  عن  خمتلفة  عــدة  تفّرعات 
وال�سحية  املهنية  والتحديات  العائلة  ومنها 
�سلبًا  يوؤثر  قد  ما  وهذا  االجتماعية.  ورمّبا 
تت�سف  ويجعلها  العاطفية  اأحالمها  على 
ــاين  االأغ جــو  عــن  وتبتعد  ــرث  اأك بالواقعية 
ت�سكل  كانت  التي  الرومان�سية  والــعــبــارات 
املراهقة  اأيام  يف  يومياتها  من  ا�سا�سّيًا  جزءًا 
ومرحلة الدرا�سة اجلامعية. لكن، واإن كانت 
اخليال،  تف�سل  اأم  بالواقعية  تت�سف  املــراأة 
اإليها  بالن�سبة  العاطفي  احللم  اأن  يف  �سّك  ال 
انها  حتى  ولو  تريده  منه،  مهرب  ال  مفرتٌق 

ابرز  اليكم  االطار  هذا  ويف  جتّنبه.  حاولت 
3 احالم عاطفية ت�سعى املراأة اىل حتقيقها.

و�سيمًا االحالم  فار�ش  يكون  • اأن 
العاطفي  احللم  يتمحور  الق�س�ش،  يف  كما 
وان  و�سيمًا  يكون حبيبها  ان  للفتاة يف  االأول 
ويرتبط  احلــّب.  مفهوم  جتاه  �سغفها  ير�سي 
كثرية  احيانًا  العاطفية  العالقات  مفهوم 

مبعيار اجلاذبية واحل�سور، ويف حال اختارت 
الفتاة رجاًل ال ير�سي يف خميلتها دور البطل، 
االول،  العاطفي  حلمها  عن  حتمًا  �ستتخلى 
كتب  القدر  ان  لو  نف�سها  ــرارة  ق يف  وتتمنى 
حرقٌة  هــي  تتمناه.  كــانــت  درٍب  رفــيــق  لها 
احلياة  لكن  عنها،  التغا�سي  ال�سعب  مــن 

ا�ستمرارّيٌة يف النهاية.

امليييييييييراأة عييييقييييل  عييييلييييى  تييي�يييصيييييييطييير  عيييياطييييفييييّييييية  اأحييييييييييالم   3

اأحييييييييرق ابييينيييتيييه مبييييييييياه حييييارة 
اليينييتيييييجيية! كيييانيييت  و  ليييييعيياقييبييهييا 
ق�ست حمكمة يف فيينا بال�سجن اربع �سنوات ون�سف ال�سنة على من�ساوي 
ت�سبب  بعدما  واالإهمال  التعذيب  بتهمة  الإدانته  والع�سرين  الثامنة  يف 

بوفاة ابنته البالغة �سنتني عندما اراد “معاقبتها” مبياه �ساخنة جدًا.
مبياه  قليلة  لثوان  االإ�ستحمام  على  ليوين  ابنته  ارغــم  الرجل  وكــان 
بحرارة 60 درجة مئوية. وانتظر بعد ذلك 28 �ساعة قبل نقل الطفلة اىل 
امل�ست�سفى حيث توفيت ال�سحية. ووقعت املاأ�ساة يف ت�سرين الثاين 2014 

مثرية �سدمة يف النم�سا.
بجعلها  “معاقبة” ابنته  على  اعتاد  انه  املتهم  او�سح  املحاكمة  وخالل 
ت�ستحم مبياه باردة جدًا اال انه �سغل املياه ال�ساخنة يف ذلك اليوم عر�سًا.

وقف  مع  ا�سهر  ثمانية  بينها  �سنة  بال�سجن  الطفلة  والدة  على  وحكم 
التنفيذ بعد ادانتها بتهمة التواطوؤ وعدم م�ساعدة �سخ�ش يف خطر.

اأراد اأن ميازح والدته فاأدخلها امل�صت�صفى!
اإ�سابتها ب�سدمة ع�سبية بعد  اثر  امل�ست�سفى  دخلت �سيدة خم�سينية 
ب�سبب  ال�سعودية  م�ست�سفيات  اإحــدى  يف  اأنه  املغرتب  ابنها  اأخربها  اأن 

حادث �سري.
هذا وبح�سب �سهود عيان فاإن ال�سيدة اأُ�سيبت ب�سدمة بعد اأن اأكد لها 
اأبالغها  اأ�سبوع ورف�ش  ابنها باأنه تعر�ش لك�سور بقدمية و�ساعديه منذ 

بذلك فور وقوع احلادث خوفًا عليها.
الذي  احلادث  ب�سبب  امل�ست�سفى  والدته  بدخول  ال�ساب  علم  اأن  وبعد 
اأنه  الب�سري يف عمان االردن وك�سف الأ�سقائه  مل�ست�سفى  تعر�ش له اجته 
كان  قاله  ما  واأن  بذلك  والدته  مبفاجاأة  ورغب  لالأردن  طريقه  يف  كان 

جمرد ‘مقلب’.



يحيى ال�سامي
ــا  ــداده اإع على  تعمل  ــاءات  اإحــ�ــس تك�سف   / �سعدة 
الهائل  احلجم  عن  �سعدة  حمافظة  يف  املحلية  ال�سلطات 
للخراب الذي اأحلقه الطريان ال�سعودي بالبنى التحتية. 
اأ�ساًل  املحافظة  هذه  يف  التحتية  البنية  �ساآلة  فربغم 
اأحدثته  ــذي  ال الــدمــار  فــاق  العامة،  اخلــدمــات  ورداءة 
ما  احلدودية،  واملناطق  املحافظة  على  اجلوية  احلملة 
)بني  �سعدة  على  ال�سابقة  ال�ست  احلــروب  فيه  ت�سببت 

2004 و2010(.
خالل  ُكليًا  �سعدة  يف  التعليمية  العملية  توقفت  وفيما 
عام من احلرب، دّمر الق�سف 120 مدر�سة ب�سورة كاملة، 
وكــرر  االإنــ�ــســاء.  قيد  تــزال  ال  كانت  مــدار�ــش  بينها  مــن 
الطريان ا�ستهداف بع�ش املدار�ش املدمرة، الأكرث من مرة، 
حتوي  كانت  التي  املدر�سي«  »الكتاب  خمــازن  ــراق  اإح مع 
خمزونًا يكفي لتوزيعه على طالب �سعدة لعامني اأو ثالثة 
اعوام، كما جرى ا�ستهداف خمازن حكومية داخلها االآالف 

من قطع االأثاث املدر�سية.
عبد  �سعدة،  يف  والتعليم  الرتبية  مكتب  مدير  يقول 
العملية  باإيقاف  يكتِف  مل  العدوان  اإن  الظرايف،  الرحمن 
الــوراء  اإىل  اإعــادتــهــا  تعّمد  بــل  عــام،  خــالل  التعليمية 
اأن  واأ�ساف  التعليمية.  للبنية  املنهجي  بالتدمري  ل�سنوات، 
40 األف طالب فقط ت�سجلوا يف املدار�ش من اأ�سل 170 األفا، 

قبل اأن تتوقف العملية التعليمية برمتها.
املدنيون  اإليها  املدار�ش مالجئ يهرب  العادة، تكون  ويف 
من  �سارت  �سعدة  يف  لكنها  اجلــويــة،  الــغــارات  اأمــاكــن  من 

من  ال�سكان  خ�سية  حد  اإىل  للق�سف،  ُعر�سًة  املباين  اأكرث 
االقرتاب من املدار�ش اأو ال�سكن بجوارها.

ــدوان ارتــكــاب  ــع ــالل االأيــــام االأوىل مــن ال ــجــل خ و�ــسُ
من  هربت  قد  كانت  اأ�سر  بحق  جرائم  ال�سعودي  الطريان 
اأ�سرة  ا�ستهداف  منها  جماورة،  مدار�ش  اإىل  وقرى  مناطق 
خارج  تقع  ابتدائية  مدر�سة  اإىل  جلوئها  اأثناء  دبي�ش 
باأكرث من ع�سرين  املدينة  ا�ستهداف  بعد  مدينة �سحيان، 

غارة و�سط االأحياء ال�سكنية.
توّقفت  التي  الوحيدة  اليمنية  املحافظة  هي  و�سعدة 
املــدار�ــش  عــدد  اأن  كما  متــامــًا،  التعليمية  العملية  فيها 
املحافظات  ببقية  مقارنًة  االأكــرب  هو   )120( امل�ستهدفة 

اليمنية.
�سعدة  مدار�ش  يف  التعليمية  العملية  توقف  ــد  واأوج
كافة حتديات كبرية لي�ش من ال�سهل جتاوزها، وخ�سو�سًا 
العملية  لــعــودة  مالئمًا  مناخًا  توفر  ال  ــاع  اأو�ــس ظــل  يف 
اإىل  معظمهم  نزح  الذين  الطالب  ناحية  من  التعليمية، 
ق�سى  التي  التحتية  البنية  لناحية  اأو  اأخرى،  حمافظات 

الطريان على معظمها.
املحافظة  يف  الــرتبــوي  املكتب  يف  م�سوؤولون  ويبحث 
اإمكانية توفري اأماكن بديلة عن املدار�ش املُدّمرة من بينها 
التي  تلك  اأو  كامل�ساجد،  املجتمعية«  بـ»املدار�ش  ُيعرف  ما 
تنعقد حتت االأ�سجار يف االأماكن العامة اأو يف مباٍن خا�سة 
اأولياء  بقلق  ت�سطدم  اجلهود  هــذه  كل  لكن  م�ستاأجرة، 
االأمور الذين يخ�سون على اأبنائهم من ا�ستهداف الطائرات 

يف هذه االأماكن البديلة.

املرحلة  يف  طالبني  والـــد  ــو  وه يحيى،  اأحــمــد  يــقــول 
حال  يف  اأبنائي  �سالمة  �سمان  مُيكنني  »ال  االبتدائية، 
»االأمــور  وي�سيف:  كهذه«.  اأماكن  يف  التعلم  اإىل  عودتهم 
ال  اليمن...  على  العدوان  وقف  بخ�سو�ش  بعد  تت�سح  مل 
نثق اأ�ساًل باحلديث اجلاري عن وقف العدوان، وخ�سو�سًا 
يف  يوميًا  يت�ساقطون  اجلوية  الغارات  �سحايا  ن�ساهد  اأننا 
ال�سعودي  العدوان  اأن  اإىل  م�سريًا  املحافظات«،  خمتلف 

�سيئًا  فيها  يوفر  وال  ا�ستثنائية  ب�سورة  �سعدة  مع  يتعامل 
مهما تكن االعتبارات.

وكانت �سعدة من اأكرث املحافظات التي تواجه حتديات 
ظاهرة  وتف�سي  التعليمية  العملية  تــاأخــر  يف  ت�سببت 
االأمية، كما اأن احلروب ال�ست ال�سابقة ق�ست على مدار�ش 
ع�سرات  تدمري  امل�ستمر  العدوان  عــاود  وقد  فيها،  كثرية 

املدار�ش التي اأُعيد اإعمارها.
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تعليم بال  حمافظة  مدار�صها:  من  �صعدة  يجّرد  العدوان 

لــالأداء  تقوميها  الغربية  ال�سحف  معظم  وّحــدت 
لًة  حممِّ احلــرب،  من  عــام  بعد  اليمن،  يف  ال�سعودي 
م�سوؤولية الكارثة االإن�سانية والفو�سى االأمنية التي 
تتغّذى منها التنظيمات املتطرفة لـ »تهور« حممد بن 
�سلمان، مع تاأكيد قّلة الكفاءة الع�سكرية التي عك�سها 
»غري  مينية  مقاومة  مقابل  ال�سعودية  القوات  اأداء 

متوقعة«

جوي �سليم
الغربية  ال�سحافة  مــن  بــه  بــاأ�ــش  ال  جــزء  قابل 
بحذر  البداية،  منذ  اليمن،  على  ال�سعودية  احلرب 
للريا�ش  احلقيقية  لالأهداف  ومب�ساءلة،  وبت�سكيك 

خلف تدخلها الع�سكري.
لدى  �سار  احلــرب،  هذه  على  عام  مــرور  بعد  االآن، 
نتائج هذه  و�سائل االإعالم الغربية ت�سّور وا�سح عن 
يف  ال�سعودي  االأخفاق  حول  مبجمله  متحور  احلرب، 
ي�سهدها  التي  االإن�سانية  والكارثة  مكا�سب،  حتقيق 
الدعم  حقيقة  عــن  الــ�ــســوؤال  اإىل  اإ�ــســافــًة  اليمن، 
التي  احلرب  نتائج  وعن  ال�سعودي،  للتحالف  الغربي 
�سرتتد على الدول الداعمة، وال �سيما مع تو�ّسع نفوذ 

التنظيمات املتطرفة يف اليمن.
امل�سلحة  للقوات  اجلّوية  الطلعات  اآالف  ع�سرات 
الذي  »التحالف«،  خاللها  يف  يتمكن  مل  ال�سعودية، 
من  �سغري  جــزء  حتقيق  مــن  اإال  الــريــا�ــش،  تــقــوده 
الفرن�سية  »لوموند«  �سحيفة  قالته  ما  هذا  اأهدافه. 
يف التقرير الذي ن�سرته يف الذكرى االأوىل للحرب. 
امل�ستنقع  يف  حما�سر  ال�سعودي  »اجلي�ش  عنوان  حتت 
اليمني«، اأكدت ال�سحيفة اأن احلرب التي جعلها وزير 
ل�سيا�سته  رمــزًا  �سلمان،  بن  حممد  »املتهور«  الدفاع 
اأ�ساءت على النق�ش يف فعالية  اخلارجية العدائية، 
عن  عجزها  اإىل  م�سريًة  للمملكة،  اجلوية  القوات 

هزمية اخل�سوم.
وحتــدثــت »لــومــونــد« يف هــذا االإطـــار عــن »�سمعة 
كفايًة«.  بــون  ُيــدرَّ ال  الذين  ال�سعوديني  الطيارين 
غربي«  »دبلوما�سي  عن  الفرن�سية  ال�سحيفة  ونقلت 
قوله اإنها حرب عبثية متامًا، زادت فقر اليمن، حيث 

تتكاثر »اجلماعات اجلهادية«.
راأت  الربيطانية،  مايل«  دايلي  »ذا  �سحيفة  كذلك 
اليمن،  يف  قليلة  مكا�سب  اإال  حتقق  مل  ال�سعودية  اأن 
فهي مل ت�ستطع الق�ساء على »احلوثيني« الذين »اأبدوا 
مقاومة فعالة اأكرث من املتوقع، مقابل �سعف احلكومة 
املعرتف بها دوليًا«؛ مع االإ�سارة اإىل ازدياد االنتقادات 
اأعــداد  ارتفاع  خلفية  على  ال�سعودية  اإىل  املوجهة 

القتلى املدنيني.

»ال�سرق  معهد  يف  اخلبري  عــن  ال�سحيفة  ونقلت 
االأو�سط«، �سارل �سميتز، قوله اإن »احلوثيني ال يزالون 
احلوثي  »قــوات  اأن  مــوؤكــدًا  الهزمية«،  عن  بعيدين 
فهم  ظروفهم،  اإىل  بالنظر  ح�سنًا  بالًء  اأبلوا  و�سالح، 
ال ميتلكون غطاًء جويًا وال طرقًا اآمنة الإعادة تزويد 

تر�سانتهم الع�سكرية«.
االأو�سط  ال�سرق  �سوؤون  يف  املتخ�س�ش  املحّلل  اأمــا 
لل�سحيفة  فقال  بــريي،  جـــوردان  اأفريقيا  و�سمايل 
اإم�ساك  اأثبتوا براعة يف  اإن »احلوثيني  الربيطانية، 
الرئي�سية،  الــدولــة  اأجــهــزة  على  و�سيطرة  املــيــدان 
خربته  يف  النق�ش  من  النابع  التحالف  تعرث  مقابل 

امليدانية والتقنية«.
جهتها،  من  �سّبهت،  الربيطانية،  اندبندنت«  »ذي 
�سوريا، حمملًة م�سوؤولية  اليمن مبا ت�سهده  امل�سهد يف 
ال�سحيفة  وحّللت  �سلمان.  بن  »تهّور«  لـ  الواقع  هذا 
�ستكون  باأنها  بدايتها  يف  للحرب  �سلمان  بن  روؤيــة 
اإىل  �سريعة وفعالة الإعادة احلوثيني  »حملة غارات 
ن�سرًا  �سيحقق  اأنه  ظّن  العهد  ويل  ويل  واأن  مكانهم«، 
ُيبعد خ�سمه القدمي ويل العهد حممد بن نايف، اإىل 
على  قويًا  زعيمًا  به  �ستن�سّ احلــرب  هذه  واأن  الظّل، 
ي�سعب  اأنه  ال�سحيفة  وراأت  العرب.  من  جديد  جيل 
فهم ادعاءات ال�سعودية باأنها »حققت اأهدافها«، الأنه 
ال يزال »احلوثيون« ي�سيطرون على العا�سمة �سنعاء 
تنظيم  فيه  حقق  وقت  يف  اليمني،  ال�سمال  ومعظم 
على  حاليًا  ي�سيطر  وهو  هائلة،  مكا�سب  »القاعدة« 
ح�سرموت الغنية بالنفط، اأما »داع�ش«، فبات وجوده 

ميثل تهديدًا اأي�سًا يف اليمن.
التداعيات �ستطاول الغرب »املتواطئ«

من  ال�سعودية  للحرب  الــداعــم  الغرب  ي�سلم  مل 
طبيعة  تبنّي  حتاول  تزال  ال  التي  ال�سحافة  انتقاد 
هذا الدعم، يف ظّل ارتفاع االأ�سوات املطالبة بحظر 
ت�سدير ال�سالح لل�سعودية، ويف مقدمة هذه االأ�سوات، 

الربملان االأوروبي ومنظمة »هيومن رايت�ش ووت�ش«.
حتدثت �سحيفة »نيويورك تاميز« االأمريكية عن 
قائلة  ال�سعودية،  للحرب  الداعمة  وا�سنطن  �سيا�سة 
ا�سرت�ساء  اإىل  بحاجة  كانت  املتحدة  الواليات  اإن 
ال�سعوديني اإىل حني اإمتام االتفاق النووي مع اإيران. 
اإن  �سميت،  واإيريك  مازيتتي  مارك  الكاتبني  وبــراأي 
بــاراك  الرئي�ش  اإدارة  دفعت  اال�سرت�ساء  حماولة 
الع�سكرية  احلملة  اأن  واقــع  جتاهل  اإىل  ــا،  ــام اأوب
»�ستكون طويلة االأمد ودموية وغري حا�سمة«. ويرى 
اليمن  على  ــرب  احل �ــســارت  �سنة  بعد  ــه  اأن التقرير 
»منوذجًا لالأخطار التي �سّببها حّث اإدارة اأوباما دول 
يف  الع�سكرية  اأدوارهــا  تو�سيع  على  االأو�سط  ال�سرق 

حميطها«.
الدميوقراطي  للع�سو  بت�سريح  ال�سحيفة  وذّكرت 
الــكــونــغــر�ــش،  ــة يف  ــي ــارج ــات اخل ــالق ــع ال يف جلــنــة 
كري�ستوفر موريف، يف هذا املو�سوع. موريف قال اآنذاك 
الــ�ــســراع يف  قــراءتــه  ــالل  ــد �سعوبة، يف خ اإنـــه وج
االأمن  م�سالح  هي  »ما  اكت�ساف  يف  العربية،  اجلزيرة 
القومي االأمريكي يف اليمن«، م�سيفًا اأن نتيجة حملة 
بذور  وزرع  املدنيني  من  الكثري  »قتل  كانت  التحالف 
املتطرفة  للمجموعات  م�ساحة  وخلق  اإن�سانية،  اأزمة 

لتو�ّسع نفوذها«.
تاميز«  اأجنــلــ�ــش  »لــو�ــش  �سحيفة  ن�سرت  اأيــ�ــســًا، 
ال�سرق  لق�سم  التنفيذية  للمديرة  مقالة  االأمريكية 
رايت�ش ووت�ش«،  اأفريقيا يف »هيومن  االأو�سط و�سمال 
�سارة ليا ويت�سون، قارنت فيه بني قيادة اأوباما حملًة 
لـ»العدالة« �سد نظام الرئي�ش ال�سوري، ب�سار االأ�سد، 
ال�سعودية  االنتهاكات  فيه  يتجاهل  الذي  الوقت  يف 
عن  ويت�سون  وت�ساءلت  اليمن.  يف  احلــرب  لقوانني 
طبيعة الدعم االأمريكي ــ الربيطاين للريا�ش، الذي 

ال يزال »غام�سًا«.
االأهداف  حتديد  يف  »ت�سارك  وا�سنطن  كانت  فاإذا 
�ساركت  هي  فهل  �سابقًا،  اأعلنته  ملا  وفقًا  الع�سكرية« 
�سمايل  حجة  منطقة  يف  م�ستباأ  �سوق  على  الغارة  يف 
التابع  امل�ستو�سف  ا�ستهداف  يف  �ساعدت  وهل  اليمن؟ 
ملنظمات »اأطباء بال حدود« الذي ق�سفه »التحالف« 

ي�سري  املــا�ــســي؟  االأول  ت�سرين  �سهر  يف  عــدة  ملــرات 
دوالر،  مليار  بـ20  ا�ستوردت  ال�سعودية  اأن  اإىل  املقال 
وبنحو  املتحدة،  الــواليــات  من  اأ�سلحة  االأقــل،  على 
اأما  4.3 مليارات من بريطانيا، يف خالل عام 2015. 
االإمارات العربية املتحدة، ال�سريك االأول لل�سعودية 
العام،  يف  لل�سالح  م�سرتي  اأكرب  رابع  فهي  احلــرب،  يف 
و65.5  املتحدة،  للواليات  دوالر  مليار   1.09 ودفعت 

مليون دوالر لربيطانيا مقابل ال�سالح العام املا�سي.
الربيطانية  غارديان«  »ذا  تبنتها  نف�سها  الفكرة 
من  »عــاٌم  عنوان  وحتــت  اأيـــام.  قبل  افتتاحيتها  يف 
�سيا�سة  اإن  ال�سحيفة  قالت  خمجل«،  ب�سكل  العي�ش 
وفرن�سا  وبريطانيا  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال ا�ــســتــمــرار 
انتهاكاتها  متجاهلني  لل�سعودية،  االأ�سلحة  بت�سدير 
بع�ش  يف  متواطئة  الــدول  هذه  من  جتعل  اليمن،  يف 
نفوذ  منو  اإىل  اأ�سارت  وفيما  ارُتكبت.  التي  اجلرائم 
»تــوّرط«  اأن  ال�سحيفة  راأت  املتطرفة،  املجموعات 
عدد من احلكومات الغربية يف هذه احلرب، يعني اأن 
تغيري  اإىل  داعيًة  اأي�سًا،  م�سرتكة  �ستكون  تداعياتها 
�سيا�سة الدعم والت�سليح الغربي لل�سعودية، »قبل اأن 

تزداد االأمور �سوءًا«.
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الرباط-  
ظهرت  التي   » املوديل   « ــارت  اأث
للفنان  ــري  االأخ كليب  الفيديو  يف 
املغربي اأحمد �سوقي، » ت�سونامي «، 
الذين  املغاربة،  من  الكثري  اإعجاب 
ت�ساءلوا عن هوية هذه الفتاة ذات 

الوجه املالئكي.
وقال مدير اأعمال اأحمد �سوقي، 

 «  :» «فــربايــر.كــوم  لـ  كــريي  عماد 
الفنانة  راأيتها، تذكرت  اأن  مبجرد 
الرتكية توبا بويوكو�سنت ال�سهرية 
عربيا بـ » ملي�ش «. ا�سمها نهيلة اأبو 
من  وتنحدر   ،22 عمرها  حنيفة، 
حا�سلة  البي�ساء.  ــدار  ال مدينة 
وتـــود درا�ــســة  الــبــاكــالــوريــا،  على 

عر�ش االأزياء «.

اأن  لــهــا  ي�سبق  مل   « واأ�ـــســـاف: 
اأغنية »  ظهرت يف عمل فني، قبل 
عرو�سا  اأن  اأظن  لكني   ،» ت�سونامي 
النا�ش  الأن  عليها؛  �سُتقرتح  كثرية 
اأحبوها ومت تداول �سورها بكرثة 

.»
بناء  جــاء  اختيارها   « وتابع: 
ــادئ  عــلــى كـــون جــمــال وجــهــهــا ه

وعلى  لكنها  للغرائز،  مثريا  ولي�ش 
بــروز  مــن  ــــراأة  امل مــا ميــيــز  عك�ش 
تتوفر  تكن  مل  احلــو�ــش،  منطقة 
املخرج  ما جعل  ال�سفة؛  على هذه 
على  بالرتكيز  املو�سوع  يــتــدارك 

الوجه فقط «.

ق�صة املغربية بطلة اأغنية » ت�صونامي « الأحمد �صوقي التي ت�صبه » ملي�س «

املو�صيقي مييوازييين  مييهييرجييان  لنجوم  تن�صم  اأغيييييلييرا  كري�صتينا 
“مهرجان  منظمو  اأعــلــن 
العامل”،  اإيــقــاعــات  ــن  ــوازي م
املغرب،  يف  �سنويا  يقام  الــذي 
االأمريكية  الــبــوب  مغنية  اأن 
�ستكون  اأغــيــلــريا  كري�ستينا 
الــدورة 15  جنمة حفل ختام 
اإىل   20 من  الفرتة  يف  املقررة 

28 مايو املقبل.
 35( االأمــريكــيــة  واملغنية 
ــــدث الــنــجــوم  عــامــا( هــي اأح
املهرجان  لربنامج  املن�سمني 
الــعــراقــي  اأيــ�ــســا  ي�سم  ـــذي  ال
والفرن�سيني  ال�ساهر،  كاظم 
ــش وكــيــنــجــي  ــ� ــم ــي ـــرت ج ـــاي م

جرياك.
“مغرب  جــمــعــيــة  وقـــالـــت 
على  الــقــائــمــة  الثقافات”، 
تنظيم املهرجان، يف بيان اأم�ش 
مهرجان  “يوا�سل  اجلمعة: 
ــامل  ــع مـــوازيـــن اإيـــقـــاعـــات ال
ــتــقــطــاب جنــــوم الـــعـــامل.  ا�ــس
ع�سرة  اخلام�سة  دورتـــه  ويف 
املغنية  ــهــرجــان  امل ي�ستقبل 

العاملية كري�ستينا اأغيلريا”.
“اأغيلريا،  البيان:  واأ�ساف 

الــتــي تــعــد واحـــــدة مـــن بني 
اأف�سل مغنيات مو�سيقى البوب، 
باملغرب  لها  حفل  اأول  �ستحيي 
خـــالل لــيــلــة خــتــام مــهــرجــان 

موازين”.
حفل  يف  اأغيلريا  وت�سارك 
ال�سوي�سرية  الفنانة  اخلتام 
مغربية  واأم  ــوري  ــس � اأب  مــن 

�سامية طويل.
“متكنت  ــان:  ــي ــب ال وتــابــع 
املــغــنــيــة واملــلــحــنــة واملــوؤلــفــة 
�سيت  نيل  مــن  طويل  �سامية 
ــظــار  اأن بــذلــك  لتلفت  وا�ــســع 
ــثــقــافــات  جــمــعــيــة مـــغـــرب ال
خالل  حفل  الإحياء  وتدعوها 
اختتام الدورة 15 من مهرجان 

موازين، وذلك يف اجلزء االأول 
كري�ستينا  النجمة  حفل  من 

اأغيلريا مبن�سة ال�سوي�سي”.
ومهرجان موازين، الذي بداأ 
يف 2001، اأحد اأهم املهرجانات 
ويقدر  املــغــرب،  يف  املو�سيقية 
يف  الــزائــريــن  عـــدد  منظموه 
العام املا�سي باأكرث من مليونني

احيييييييييييييييييييييالم تيييييييييييييرتيييييييييييييدي تييييييياجيييييييا
”The Queen“ يف  ملكي  عيير�ييس  على  وجتل�س 

بــــداأت الــفــنــانــة االإمــاراتــيــة 
اأحالم الرتويج لربناجمها اجلديد 
�ستبداأ  والـــذي   The Queen
 15 من  بــدًء  عر�سه  “دبي”  قناة 

مار�ش اجلاري.
وخ�سعت اأحالم جلل�سة ت�سوير 
فظهرت  لربنامج،  للدعاية  خا�سة 
وجتل�ش  تاجا  ترتدي  ال�سور  يف 
امللك  بكر�سي  اأ�سبه  كر�سي  على 
تلقب  اأن  حتب  كما  فهي  واحلكم، 
نف�سها ويلقبها جمهورها “امللكة”.

من  ــدة  واح على  ــالم  اأح علقت 
ق�سة  باخت�سار  لتحكي  ال�سور 
و�سلت  اأن  اإىل  وجناحها  كفاحها 

علي  بنت  اأحالم  فكتبت:”اأنا  العربي،  الفن  ملكة  جمهورها  يلقبها  واأن  اإليه  و�سلت  ملا 
بن هزمي ال�سام�سي بنت االإمارات وبنت اخلليج وبنت الوطن العربي الأين اأ�سبه اأغلب 
بنات الوطن العربي يف كل �سي يف �سموخ العربية ويف عزتها ويف �سربها ومثابرتها، يف 
�سعبة  كانت  طفولتي  وم�ساعر..  واأحداث  ب�سر  الطيف  األوان  كل  �سفت  كفاحي  رحلة 
ومراهقتي كانت م�سئولية، كنت اأدر�ش واأدر�ش؛ مل اأياأ�ش حلظة من الو�سول اإىل احللم 
الذي ع�ست طفولتي اأحلم به، ما كنت اأوقف اأمام املراآة، واأغني اأح�ش اأين طري يطري 
مع ن�سمات الليل ويرجع �سدى �سوتي وا�سمع عن بعد اآهات و�سفقات واأهازيج اجلمهور 
اإىل اأن جاء ذاك اليوم الذي �سمعتهم يقولون فيه غنت وكاأن ملكة تدمر ح�سرت، ما 
اأن�سى دعاء اأمي يل واأنا طالعة اهلل يوفقك يا بنيتي.. ابت�سم ملا اتخيل �سحكات اأوالدي 
واأبكي ملا اتذكر من اأخل�ست لهم وخانوين.. حاربت وحوربت وبعد واحد وع�سرين �سنة 

توجني جمهوري على عر�ش الفن العربي ))ملكة((”.

�يييصيييهييير رميييييييزي تييي�يييصيييتيييبيييدل حييجييابييهييا 
بييقييبييعيية تييظييهيير اليييكيييثييير ميييين �ييصييعييرهييا

احتفلت الفنانة امل�سرية �سهري رمزي بعيد ميالدها مع زوجها وعدد 
�سابرين  والفنانة  �سهرية  الفنانة  منهن  الفنانات  زميالتها  من  كبري 

واالإعالمية بو�سي �سلبي.
حيث  جــمــهــورهــا،  �سدمت  بــاإطــاللــة  احلــفــل  ــالل  خ ظــهــرت  �سهري 
ا�ستبدلت حجابها بقبعة، واأظهرت الكثري من �سعرها، كما اأ�سدلت غرة 

على جبهتها.

�ييييييصييييييانييييييدي تييييييو�ييييييصييييييح حييييقيييييييييقيييية اعييييييتييييييزالييييييهييييييا وزواجيييييييييييهيييييييييييا الييييي�يييييصيييييري
عن  الرتاجع  مو�سم  هو  �سار  احلــايل  الوقت  اأن  يبدو 
تراجعها  عبدالوهاب  �سريين  اأعلنت  اأن  فبعد  االعتزال، 
ال�سابة  املطربة  على  الــدور  جــاء  الغناء،  اعــتــزال  عن 
لثالثة  ا�ستمر  الــذي  اعتزالها  حقيقة  لتو�سح  �ساندي 

اأ�سهر.
وذلك بعدما فوجئ اجلميع باإعالن �ساندي اعتزالها يف 
الر�سمية  وذلك من خالل �سفحتها  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر 
واأو�سحت  “في�سبوك”،  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
نف�سية، وتتمنى  اأنها تعاين من �سغوط  من خالل قرارها 

من اهلل اأن يغفر لها ذنوبها.
اأحد الربامج  اأنها م�ساء اخلمي�ش حلت �سيفة على  اإال 
تكن  مل  واأنها  جــرى،  ما  مالب�سات  لتك�سف  التلفزيونية، 
املفاجاأة  وكذلك  االعــتــزال،  وقــرار  كتب  عما  امل�سوؤولة 

مدير  مــن  �سنوات   8 منذ  ال�سري  زواجــهــا  كانت  االأكـــرب 
اأعمالها.

م�سكلة  ب�سبب  تعالج  عامني  منذ  اأنها  اأو�سحت  �ساندي 
والع�سرين  الثاين  ويف  �سوتها،  على  تاأثري  لها  معدتها  يف 
من �سهر دي�سمرب املا�سي �سافرت خارج م�سر، حيث مل تكن 

ترغب يف احلديث مع اأي �سخ�ش، واأغلقت هواتفها.
واأ�سارت �ساندي اإىل اأن م�سكلة كبرية وقعت بينها وبني 
مدير اأعمالها وهو زوجها ال�سابق، والذي تزوجته منذ 8 
�سنوات، دون اأن تعلن االأمر للجمهور، حيث ف�سال اأن تكون 
منذ  اأنها  اإال  اجلمهور،  عن  بعيدة  ال�سخ�سية  حياتهما 
خلع،  دعوى  �سده  ورفعت  عنه،  تنف�سل  اأن  قررت  عامني 
وهو ما يرف�سه مدير اأعمالها، خا�سة اأن �ساندي هي م�سدر 

رزقه، ح�سب ما اأكدت.

هو  اأعمالها  مدير  كون  عن  ال�سابة  املطربة  وك�سفت 
امل�سوؤول عن قرار االعتزال، وهو من قام بكتابة ذلك عرب 
عن  معربة  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  ح�ساباتها 
األبوم  من  بالفعل  انتهت  اأنها  خا�سة  االأمر،  من  اندها�سها 
غنائي جديد تتوىل هي اإنتاجه، وبالتايل كيف تفكر يف 

االعتزال بعدما اأنفقت هذه االأموال.
قبل  من  االآن  حتى  ت�ساوم  مازالت  اأنها  �ساندي  واأكدت 
من  الكثري  تعاطت  كونها  اإىل  اأ�سارت  كما  اأعمالها،  مدير 
يف  تعي�ش  اأنها  خا�سة  جــرى،  ما  ب�سبب  االكتئاب  اأدويــة 
�سدمة، ومل تكن ترغب يف القول باأنها متزوجة من ذلك 
ال�سخ�ش، كما اأنها دخلت يف نوبة بكاء هي�ستريية حينما 

علمت مبا قام به خالل تلك الفرتة.



حتول حفل زفاٍف اأقامه امللياردير الرو�سي ميخائيل 
غات�سريف البنه �سعيد اإىل حديث ال�سحافة العاملية، 
بعد اأن ات�سح اأن العر�ش الذي اأقيم م�ساء ال�سبت 26 
تقرير  بح�سب  دوالر،  مليار  مبلغ  تكّلف   2016 اآذار 

ن�سرته جملة فورب�ش االأمريكية.
وتزوج �سعيد البالغ من العمر 28 عامًا من فتاة تدعى 
طالبة  وهي  عامًا(،   20( يازهاخوف�ش  خديجة 

تدر�ش طب االأ�سنان يف �سنتها االأوىل.
جعل  العامل،  يف  منه  اأبذخ  ي�سجل  مل  الذي  احلفل 
دوالر،  مليون   31 وكّلف  ال�سني  يف  اأقيم  زفاف  حفل 
يبدو “قزمًا” مقارنًة مبا اأنفق يف العر�ش الذي اأقيم 

يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو.
غات�سريف  ميخائيل  امل�سلم  الرو�سي  امللياردير  وميلك 
 ،Neftisaو  Russneft عمالقتني  نفط  �سركتي 
حيث اأنفق عام 2015 ما يزيد عن 1.5 مليار دوالر يف 
والعقارات  وامل�سانع  البنوك  قطاع  �سملت  ا�ستثمارات 
و�سراء حمطة راديو “�سان�سون” التي تتمتع ب�سعبية 
اإلينا  من  الوطني  مو�سكو  فندق  ا�سرتى  كما  كبرية، 
اإىل  -.وبالعودة  رو�سيا  يف  امراأة  اأغنى   – باتيورينا 
الزفاف، فقد اأحيته املغنية االأمريكية جينفر لوبيز 
والربيطاين  ايغلي�سيا�ش  انريكي  االإ�سباين  واملغنيان 
اإيلي  اللبناين  الزفاف  ف�ستان  بت�سميم  وقام  �ستنغ، 

�سعب الذي كّلف وحده مبلغ مليون دوالر.
الرولز  �سيارات  من  اأ�سطول  رافق  ذلك،  جانب  اإىل 
ال�سيوف  ودعي  العرو�سني،  موكب  الفارهة  راي�ش 
ناهيك عن  9 طوابق،  لتناول كعمة �سخمة جدًا من 
عر�ش عدٍد هائل من الزهور التي زينت قاعة اأفراح 

“�سافي�سا” املبهرة.
وذكرت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأن احلفل 

ب�سبب تدهور عملة  الرو�ش  اأغ�سب كثريًا من  الباذخ 
وتراجع  البطالة  ن�سبة  وارتفاع  )الروبل(  البالد 
الناجت القومي، ما جعل اإقامة احلفل بذخًا غري مربر 

يف نظر الكثريين.
اإىل جانب تهكم العامة على طريقة اختيار العرو�ش 
التي ذكرت ذات ال�سحيفة اأن العثور عليها جاء بعد 
اأن  اإال  عادية  اأ�سرة  من  اأنها  رغم  �سنوات،   4 بحث 
حياته،  واأ�سلوب  العري�ش  طلب  طابقت  موا�سفاتها 
وخجولة  وجميلة  عذراء  فتاة  عن  يبحث  كان  فقد 

ولي�ست يف دائرة ال�سوء.

واحلنني  االمل  خيبة  دفعت   – ب(  ف  )اأ   – العزيزية 
وارتفاع ا�سعار ال�سجائر اعدادا من العراقيني للعودة اىل 
حلم  اجل  من  ملغادرته  �سيء  بكل  املخاطرة  بعد  الوطن 

الو�سول اىل اوروبا العام املا�سي.
على  يح�سلون  وغالبيتهم  �سهر،  كل  منهم  املئات  ويعود 

اعانات من منظمة الهجرة الدولية.
وي�سعر العديد منهم بخيبة امل خ�سو�سا بعد ان �سرفوا 
مدخراتهم على املهربني، لكن ال�سعور بالندم على املحاولة 

ال يطال اجلميع.
غادرها  التي  العزيزية  بلدة  من  حميد،  مرت�سى  ويقول 
املعابر  حتدوا  الذين  باملهاجرين  ليلتحق  املا�سي  العام 
حياته  ان  اوروبا،  لدخول  باخلطر  املحفوفة  البحرية 

�سبيهة بفيلم �سينمائي.
اجلرذان  يوم  الفيلم؟  هذا  ا�سم  هو  “ما  مرت�سى  ويقول 

الي�ش كذلك ؟ كل يوم هو ذاته هنا ال �سيء يتغري”.
عبارة  التزال  ال�سوارع  لرنى  �سباحا  “ن�ستيقظ  واو�سح 
ب�سبب االهمال )…( وال احد يجد  عن فو�سى وخنادق 

عمال”.
 75 ن�سمة  الف   100 حواىل  يقطنها  التي  البلدة  وتبعد 
وال�سوارع   ، وا�سط  حمافظة  يف  بغداد  �سرق  جنوب  كلم 
�ستاء  مياه مبتذلة  لكنها تتحول اىل بركة  قليلة  املعبدة 

تغطيها غيمة من الغبار �سيفا.
وعدم  واملح�سوبية  للف�ساد  حيا  مثاال  العزيزية  وتبدو 
ا�سعار  فيها  كانت  التي  االعوام  انق�ست  حيث  الكفاءة 
النفط مرتفعة دون ان يلم�ش العديد من العراقيني منافع 

ذلك.
االبت�سامة  �ساحب  عاما(   26( مبرت�سى  املطاف  وانتهى 
�سعقته  كيف  يتذكر  حيث  االملانية،  بافاريا  يف  احلزينة 

م�ساهد املباين اجلميلة وال�سوارع النظيفة واحلدائق.
يف  اوقاته  عن  اجلامعة  اىل  عاد  الذي  ال�ساب  ويتحدث 

املانيا كمن ق�سى عطلة لكن مب�ستوى اقل من املعتاد.
-متعة لربهة من الزمن-

ويتذكر ايامه هناك قائال “كان لدي �سديقة من البو�سنة، 
كان االمر ممتعا لفرتة من الزمن، ا�ستمتعنا بحياة الليل”.

لكن �سقيقة م�سطفى كان ي�سعر مبرارة اكرث.
الكيمياء  ق�سم  خريج  عاما(   29  ( ال�ساب  هذا  ويقول 
غري  لنا  يقدم  كان  الذي  والطعام  نقودي،  كل  “�سرفت 

�سالح”.
وي�سيف “كل �سي مرتفع الثمن هناك، ف�سعر علبة �سجائر 
رخي�سة يبلغ 6،88 يورو، ما ارغمني على تدخني ال�سجائر 

امللفوفة”.
وحلم م�سطفى بان يتعلم اللغة ويتلقى تدريبا على مهنة 
يكن  مل  بانه  ي�سعر  بات  بالده  اىل  عودته  بعد  لكن  نا، 

مو�سع ترحيب على االطالق يف املانيا.
ويو�سح “كان الو�سع خميفا يف الليل، ت�سعر باخلوف ب�سكل 

ال  الذين  النازيني  قبل  من  لل�سرب  التعر�ش  من  م�ستمر 
يحبون الالجئني”.

من  موجة  �سهدت  التي  كولونيا  مدينة  يف  م�سطفى  وكان 
وراءها  بالوقوف  الجئون  واتهم  اجلن�سية  االعتداءات 
ما اثار توترا على م�ستوى الدولة التي ا�ستقبلت اكرث من 

مليون طالب جلوء العام املا�سي.
وي�سيف “كان علينا التحرك على �سكل جمموعات”.

التي ت�سهد حروبا  العراقيني من مناطقهم  وقد فر بع�ش 
لكن   2015 عام  بائ�سة  خميمات  �سكنوا  او  وا�سطهادا 
وان�سداد  البطالة  من  هربوا  وغريهم  ومرت�سى  م�سطفى 

االفاق.
واظهرت درا�سة حول تدفق الالجئني من العراق اجرتها 
كان  امل�ستقبل”  من  “اليا�ش  ان  الدولية  الهجرة  منظمة 

ال�سبب الرئي�سي يف مغادرة ثمانني باملئة منهم.
�سهادة  لديهم  منهم  باملئة   41 ان  اي�سا  املنظمة  ووجدت 

جامعية و53 باملئة كانوا عاطلني عن العمل.
للعودة  3،500 الجىء عراقي  املنظمة حواىل  و�ساعدت 
العودة  “برنامج  من  كجزء  املا�سي  العام  الوطن  اىل 

الطوعية” واالرقام التزال ت�سهد ارتفاعا.
فان  بالك،  �ساندرا  هي  املنظمة  با�سم  متحدثة  وبح�سب 
800 يف كانون الثاين/يناير والف يف  العائدين بلغ  عدد 

�سباط/فرباير.
ويح�سل العائدون على تذكرة طائرة واحيانا م�ساعدة يف 

املطار وم�ساريف العودة.
انهم يح�سلون يف بع�ش االحيان على م�ساعدة اعادة  كما 

اندماج متولها الدولة التي يعودون اليها.
-غريب دائما-

واو�سحت بالك ان املنظمة ميكنها تقدمي م�ساعدة للبدء 
يف عمل ب�سيط.

اوراق  بجلب  ال�سخ�ش  يقوم  مهنته،  كانت  “مهما  وا�سافت 
بدء  مل�ساعدتهم  االدوات  ب�سراء  نقوم  وثم  لنا،  العمل 

م�سروعهم ال�سغري”.
اما ح�سن با�سي الذي مل يجلب معه اي تذكار لدى عودته 
من نورمربغ حيث ق�سى اربعة ا�سهر ينتظر احل�سول على 

اللجوء، فيقول انه تعلم ا�سياء يحتفظ بها لنف�سه.
العزيزية  يف  منزله  يف  كان  بينما  وا�سح  با�سى  وي�سيف 
“حلمي كان احل�سول على اقامة وعمل لتح�سني او�ساعي 
)…( ال�سهر االول بدا كل �سي جميل، واعتقدت اين قد 

حققت حلمي”.
ويتابع “لكن يف النهاية، مل ا�ستطع تناول اي طعام طوال 

�سهر وهنا بداأت افكر بالعود اىل بلدي”.
ا�ستنتجت  املطاف  نهاية  “يف  قائال  حديثه  ح�سن  وينهي 
انه مهما احقق هناك، ف�سابقى غريبا، لكن هنا على االقل 
ان  وميكنني  وا�سدقائي،  ومعاريف  باهلي  حماط  فانني 

احاول بناء حياة جديدة”.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�سم 30٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�سال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

اوروب��ا يف  الم��ل  خيبات  اث��ر  امل���رارة  بطعم  بادهم  اىل  ي��ع��ودون  عراقيون 
حتت   – ب(  ف  )اأ  وبوك  
�سم�ش جيبوتي احلارقة، بقي 
فروا  ميني  الجئ  الفي  نحو 
احلياة  قيد  على  احلرب  من 
بطريقة او باخرى، يف خميم 
يرون  ال  لكنهم  “مركزي”. 
ويقاومون  امامهم،  افق  اي 
اغراء  متزايدة  ب�سعوبة 

العودة اىل بالدهم.
ان�سئ املخيم يف اواخر اذار/مار�ش 2015 بعد ت�سارع وترية النزاع يف اليمن 
اثر التدخل الع�سكري للتحالف العربي بقيادة ال�سعودية، ملواجهة املتمردين 
احلوثيني ال�سيعة. ويقع املخيم على بعد ب�سعة كيلومرتات من بلدة اوبوك، 

يف الطرف ال�سمايل من خليج تاجورا.
التي  ال�سغرية  البلدة  هذه  اىل  يتوافدون  بداأوا  اليمنيون  الالجئون  وكان 
ي�سكنها �سيادو �سمك، بعدما عربوا مبراكب �سراعية 30 كيلومرتا عرب م�سيق 

باب املندب.
يف هذه االر�ش املك�سوة بال�سخور واالتربة احلمراء التي احرقتها ال�سم�ش، 
اخلليج  من  بالقرب  املياه  وحدها  احلياة.  مقومات  احلارة  اخليام  توفر  ال 

تخفف قليال من وطاأة الو�سع.
املتحدة  لالمم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�سية  تبذلها  التي  اجلهود  ورغم 
الظروف  تبقى  والكوارث،  الالجئني  ل�سوؤون  اجليبوتي  الوطني  واملكتب 

املعي�سية يف خميم املركزي حمفوفة باملخاطر.
وتقول ار�سال ا�سماعيل )36 عاما( الذي اتت من عدن قبل نحو عام “الو�سع 

ال�سعب جدا. اجلو حار، وال �سيء نفعله، وال �سيء ناأكله او ن�سربه”.
بكثري” – ا�سواأ  – “حرب 

التي  احلارة  الرملية  اخلما�سني  رياح  من  خ�سيتها  ال�سيدة  هذه  وتبدي 
“لن نكون قادرين على  �ستتزامن مع حلول ال�سيف يف غ�سون ايام. وتو�سح 

العي�ش يف الو�سع نف�سه الذي �سهدناه العام املا�سي”.
وت�سكل جيبوتي مع �سكانها البالغ عددهم 875 الف ن�سمة مبوقعها اجلغرايف 
القليلة  الدول  من  واحدة  وهي  االأحمر.  البحر  مدخل  عند  اال�سرتاتيجي 

التي وافقت على ا�ستقبال الالجئني من اليمن.
الف   173 املعارك  اجربت  الالجئني،  ل�سوؤون  ال�سامية  للمفو�سية  ووفقا 
الفا منهم،   33 ا�ستقبلت جيبوتي  اليمن يف عام واحد،  �سخ�ش على مغادرة 

بينهم 19 الف ميني. ويوؤوي “مركزي” حاليا 2200 الجئ.
ويدينون  ال�سحي،  وال�سرف  واملياه  الغذاء  نق�ش  من  املخيم  �سكان  وي�سكو 

امل�سايقات من قبل ال�سرطة اجليبوتية.
احلرب  من  “جئت  عدن  من  و�سل  الذي  عاما(   35( الدين  ح�سن  ويقول 
بالتهاب  اطفال  ا�سيب  “لقد  وي�سيف  بكثري”.  ا�سواأ  اخرى  حربا  فوجدت 

الكبد واملالريا )…( ب�سبب املياه”.
اما رانيا ديدا احمد )24 عاما( التي كانت تتابع درو�سها لت�سبح حمامية، 
فاجربت على التخلي عنها بعد فرارها من بالدها. وبعدما متلكها الياأ�ش، ال 

ترى لها اي م�ستقبل، ال يف جيبوتي وال يف اليمن.

 ال���اج���ئ���ون ال��ي��م��ن��ي��ون ي��ف��ق��دون
احلارقة جيبوتي  �سم�ض  حت��ت  الم��ل 

ال�������ت�������اري�������خ يف  زف�����������������اف  اأغ����������ل����������ى 

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



FRIDAY , APRIL 8 . 2016   / Vol . 6 - Issue 235اعالنات32

www .ghorbanews .com


