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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

�سنعاء حتتفل ب�»�سبتمرب«

اقراأ يف هذا العدد

 ب���ورم���ا ت���واج���ه ان��ت��ق��ادات
تعاطيها ل��ط��ري��ق��ة   ح�����ادة 
الروهينغا اق��ل��ي��ة  اأزم����ة  م��ع 

 ال�����س��وري��ون ب��ع��ي��دًا ع��ن دي��اره��م:
م���ق���داره ق���ل  داره  ف���ات  »»م���ن 

م��واق��ف يف   ت��ن��اق�����ض 
واأدوات��ه��ا:  ال�سعودية 
 احل����ل ���س��ي��ا���س��ي...
وع�������������س������ك������ري!

جديدة  خ�سائر  يتكّبد  و»العدوان« 
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خمت�سر مفيد

بداأ معدل اجل�ع يف العامل باالرتفاع جمددًا لي�ؤثر يف 

اأي ما ميثل   ،2016 815 ملي�ن �شخ�ص خالل العام 

11 % من �شكان العامل، بعد اأن �شهد انخفا�شًا مطردًا 

خالل العقد املا�شي، وفق ما اأكد تقرير حديث لالأمم 

املتحدة.

للعام  والتغذية  الغذائي  االأمن  »حال  تقرير  واأفاد 

2017«، الذي ن�شره م�قع االأمم املتحدة )9/15(، 

مقارنة  باجل�ع  تاأثروا  اإ�شايف  �شخ�ص  ملي�ن   38 اأن 

امل�شلحة  النزاعات  انت�شار  نتيجة   ،2015 بعام 

متعددة  اأ�شكااًل  اأن  اإىل  واأ�شار  املناخية.  وال�شدمات 

يف  املاليني  �شحة  تهدد  باتت  التغذية  �ش�ء  من 

اأنحاء العامل.

�شخ�ص  ملي�ن   815 بني  من  اأن  اىل  التقرير  واأ�شار 

مناطق  يف  يعي�ش�ن  من  عدد  يبلغ  اجل�ع،  يعان�ن 

يف  اجل�ع  انت�شار  ن�شبة  واأن  ملي�نًا.   489 النزاع 

انت�شاره  املتاأثرة بالنزاعات ترتفع عن ن�شبة  الدول 

يف الدول االأخرى بن�شبة ترتاوح بني 1،4 و4،4 %.

واأو�شح اأن 520 ملي�ن �شخ�ص يعان�ن اجل�ع يف اآ�شيا، 

وح�اىل 243 ملي�نًا يف اأمريكا الالتينية، اإ�شافة اإىل 

والكاريبي.  الالتينية  اأمريكا  يف  �شخ�ص  ملي�ن   42

% كمعدل عام،   11 واأن ن�شبة اجلياع يف العامل هي 

اأفريقيا،  يف   % و20  اآ�شيا،  يف   %  11،7 تبلغ  وهي 

و6،6 % يف اأمريكا الالتينية والكاريبي.

طفل  ملي�ن   155 ح�اىل  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

االأطفال  واأن  التقزم،  من  يعان�ن  اخلام�شة  �شن  دون 

مب�شت�يات  متاأثرة  دول  يف  يعي�ش�ن  الذين  املتقزمني 

خمتلفة من النزاع يبلغ�ن 122 ملي�نًا. بينما يعاين 

يقل  وزنهم  اأن  يعني  ما  الهزال،  من  طفل  ملي�ن   52

ملي�ن   41 ح�اىل  ويعاين  ط�لهم.  اإىل  ن�شبة  كثريًا 

الدم  فقر  انت�شار  بات  كما  ال�زن.  زيادة  من  طفل 

للقلق.  م�شدرًا  ي�شكالن  البالغني  و�شمنة  الن�شاء  بني 

النزاع  عن  فقط  لي�ص  ناجمة  الت�جهات  وهذه 

والتغري املناخي، بل عن التغريات الكبرية يف العادات 

الغذائية والتباط�ؤ االقت�شادي.

رئي�س �لتحرير
www .ghorbanews .com

ف����ل����وري����دا يف  اي�����رم�����ا  الإع�����������س�����ار  ح�������س���ي���ل���ة  ����س���ح���ي���ة   72

كابول اإىل  ي�سالن  الطل�سي  للحلف  العام  والأم���ن  الأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر 

�شرب  الذي  اإيرما  االإع�شار  اأدى   – ب(  ف  )اأ  ميامي 
يقل  ال  ما  �شق�ط  اإىل  اأيل�ل/�شبتمرب   10 يف  فل�ريدا 
عن 72 قتيال يف هذه ال�الية ال�اقعة بجن�ب ال�اليات 
ا�شتنادا  الثالثاء  اأعدت  جديدة  ح�شيلة  وفق  املتحدة، 

اإىل البيانات ال�شادرة عن ال�شلطات املحلية.
األربت�  فل�ريدا  يف  االإغاثة  اأجهزة  با�شم  املتحدث  ونقل 
م��شك��ش� ل�كالة فران�ص بر�ص ح�شيلة ر�شمية تفيد عن 
الذين  الثمانية  ال�شحايا  ت�شمل  ال  اأنها  غري  قتيال،   54
اخلم�شة  امل�شنني  وال  كيز،  اأرخبيل  يف  االآن  حتى  �شجل�ا 
للم�شنني قرب ميامي نتيجة انقطاع  الذين ت�ف�ا يف دار 

الكهرباء.
ناجمة  �شدمات  نتيجة  اأو  غرقا  ال�شحايا  معظم  وق�شى 
يف بع�ص احلاالت عن ح�ادث �شري اأو ت�شمم باأول اأك�شيد 
م�لدات  ا�شتخدام  عند  غالبا  يح�شل  ما  وه�  الكرب�ن، 

للكهرباء داخل املنازل.
اأربعني  اإىل مقتل ما ال يقل عن  اإيرما  اأدى االإع�شار  كما 
اإىل  االإجمالية  ح�شيلته  يرفع  ما  الكاريبي،  يف  �شخ�شا 

االأقل. على  قتيال   112

جيم  االأمريكي  الدفاع  وزير  و�شل   – ب(  ف  -)اأ  كاب�ل 
للحلف  العام  االأمني  برفقة  كاب�ل  اإىل  االأربعاء  ماتي�ص 
االأطل�شي ين�ص �شت�لتنربغ بح�شب ما اأفاد مرا�شل ل�كالة 
دونالد  الرئي�ص  اإعالن  على  اأ�شابيع  بعد  بر�ص،  فران�ص 
هذا  اإىل  ع�شكرية  تعزيزات  اإر�شال  على  عزمه  ترامب 

البلد.
اأفغان�شتان  يف   2001 منذ  املتحدة  ال�اليات  وتخ��ص 
 11 البلد  تاريخها وتن�شر حاليا يف هذا  اأط�ل حرب يف 
األف ع�شكري تن�ي تعزيزهم بثالثة اآالف عن�شر، وقد 
الق�ات  عديد  زيادة  اإىل  اأي�شا  االأطل�شي  احللف  دعت 

امل�شاركة يف عملية “الدعم احلازم”.
ع�شكري  اآالف  خم�شة  االطل�شي  احللف  دول  وتعد 

ينت�شرون اإىل جانب الق�ات االأمريكية يف اأفغان�شتان.
ماتي�ص  اأن  بيان  يف  احلازم”  “الدعم  عملية  واأعلنت 
التي  االأطل�شية  العملية  م�ش�ؤويل  التقيا  و�شت�لتنربغ 
مقرها  يف  نيك�ل�ش�ن  ج�ن  االأمريكي  اجلرنال  يق�دها 

العام يف العا�شمة االأفغانية.
غني  اأ�شرف  الرئي�ص  مع  حمادثات  ذلك  بعد  و�شيجريان 
االأفغانية  االمنية  والق�ات  احلك�مة  ت�اجه  وقت  يف 
�شغ�ط حركة طالبان وتنظيم الدولة اال�شالمية الذي 

ين�شط يف �شرق البالد و�شمالها.
وو�شل ماتي�ص �شباح االأربعاء قادما من الهند، يف زيارته 
العا�شمة  يف  ق�شرية  حمطة  بعد  كاب�ل  اإىل  الثانية 
االأفغانية يف 24 ني�شان/اأبريل، و�شط الت�شعيد ال�شيا�شي 

والع�شكري بني ال�اليات املتحدة وك�ريا ال�شمالية.
وبعد  اآب/اأغ�شط�ص  نهاية  يف  ترامب  دونالد  وك�شف 
اجلديدة”  “ا�شرتاتيجيته  عن  الرتدد  من  ط�يلة  فرتة 

معتربا  االإ�شالميني،  املتمردين  ب�جه  كاب�ل  نظام  لدعم 
“فراغا” ي�شتفيد منه  �شي�لد  البلد  ان�شحابا من هذا  اأن 

“االإرهابي�ن”.
اآالف  ثالثة  ن�شر  �شيتم  اأنه  الحقا  البنتاغ�ن  واأو�شح 
ع�شكري اإ�شايف بات ق�شم منهم يف طريقه اإىل افغان�شتان، 
ودعا كذلك احللفاء االأطل�شيني اإىل زيادة عديد ق�اتهم.

املتمردين  وجه  يف  تراجعا  االأفغانية  الق�ات  وت�شجل 
فيما  البالد،  اأرا�شي  ثلث  من  اأكرث  على  �شيطروا  الذين 
عمدت احلك�مة غلى تركيز ق�اتها يف حميط املدن ملنع 

�شق�طها باأيدي طالبان.

وعملية “الدعم احلازم” التي يق�دها اجلرنال االمريكي 
وتقدمي  تدريب  اأ�شا�شية  ب�ش�رة  مكلفة  نيك�ل�ش�ن  ج�ن 
فادحة،  خ�شائر  تتكبد  التي  االأفغانية  للق�ات  امل�ش�رة 
عمليات  املهمة  هذه  مب�ازاة  املتحدة  ال�اليات  تنفذ  كما 
�شد التنظيمات االإ�شالمية يف �شياق “مكافحة االإرهاب”.
ويف هذا ال�شياق، يجيز البيت االبي�ص للجي�ص االأمريكي 
 11 اأفغان�شتان  يف  ق�اته  عديد  باأن  م�ؤخرا  اأقر  الذي 
األف ع�شكريا ولي�ص 8400 كما كان معلنا ر�شميا، بتنفيذ 
اجل�ية  الق�ات  مب�اكبة  املتمردين  على  ج�ية  غارات 

االأفغانية .
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فر�سة عظيمة
خط لبيع �ملرطبات و�لوجبات �خلفيفة �ل�سحية يف نيويورك منهاتن

للخط حو�يل خم�س و�ربعون حمطة توقف ت�سمل �لعديد من

لال�سف�سار �ت�سل مع حممد بعد �ل�ساعة �لو�حدة 
347 782 6955

اخلط ي�سمل خم�ض ايام يف ال�سبوع ونهاية ال�سبوع عطلة
يربح حوايل 1.575$ ا�سبوعيا �سايف

الرتك معرو�ض للبيع و�سعره $150.000
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رايت�ص  “هي�من  دعت   – ب(  ف  )اأ  دبي 
ووت�ص” ال�شلطات ال�شع�دية اىل ازالة كل 
القي�د املفرو�شة على املراأة ال�شع�دية بعد 
بالقيادة،  لها  بال�شماح  التاريخي  القرار 
انت�شارا  ميثل  انه  املنظمة  اعتربت  الذي 

كبريا لل�شع�ديات.
وقالت يف بيان لها ان “اإنهاء حظر القيادة 
ال�شع�دية  للمراأة  كبريا  انت�شارا  ميثل 
م�اجهة  على  ب�شجاعة  عملت  التي 
ا�شافت  لكنها  لعق�د”.  املنهجي  التمييز 
“فر�ص قي�د اأخرى  ان ال�شع�دية ت�ا�شل 
بينها “طلب م�افقة اأحد االأقارب الذك�ر 

للح�ش�ل على ج�از �شفر اأو ال�شفر”.
ودعت احلك�مة اىل “اإزالة تلك القي�د”، 
االآن  ال�شع�دية  ال�شلطات  على  ان  معتربة 
مع  تت�شاوى  باأن  للمراأة  ال�شماح  “�شمان 

الرجل”.
خط�ة  يف  اعلنت  ال�شع�دية  وكانت 
للمراأة  ال�شماح  الثالثاء  م�شاء  تاريخية 
حزيران/ي�ني�  من  ابتداء  بالقيادة 
ال�حيدة  الدولة  هي  وال�شع�دية  املقبل. 
قيادة  املراأة  على  حتظر  التي  العامل  يف 
القي�د  ال�شيارة �شمن جمم�عة اخرى من 

االجتماعية ال�شارمة.

يف  تطبيقه  �شيبداأ  الذي  القرار  وي�شكل 
رئي�شية  حمطة   2018 حزيران/ي�ني� 
�شهدتها  اجتماعية  ا�شالحات  �شل�شلة  يف 

اململكة املحافظة م�ؤخرا.
عن  �شع�دي�ن  دين  رجال  اعلن  ولطاملا 
وتذرع  لل�شيارة،  املراأة  لقيادة  معار�شتهم 
اىل  ي�ؤدي  قد  االمر  هذا  بان  بع�شهم 

راى  بينما  االخر،  اجلن�ص  مع  االختالط 
احدهم ان القيادة “ت�ؤذي املبي�ص”.

من  العديد  اوقفت  عق�د،  مدى  وعلى 
حماولتهن  ب�شبب  احلق�قيات  النا�شطات 
ال�شريعة  تطبق  التي  اململكة  يف  القيادة 
من  ايا  ان  ومع  �شارم.  ب�شكل  اال�شالمية 
املحاكمة،  اىل  حتل  مل  النا�شطات  ه�ؤالء 

اال ان ال�شلطات كانت جتربهن على ت�قيع 
االفراج  مقابل  فعلتهن  تكرار  بعدم  تعهد 

عنهن.
يف  االناث  على  ال�شلطات  وتفر�ص 
ويل  م�افقة  على  احل�ش�ل  ال�شع�دية 
قبل  الزوج،  او  االخ  او  ال�الد  امرهن، 
ال�شماح لهن بال�شفر او الزواج او الدرا�شة.

باالختالط  للمراأة  ي�شمح  وب�شكل عام، ال 
ي�ؤدي  وقد  عائلتها،  خارج  من  الذك�ر  مع 
مدة  انتهاء  وعند  ت�قيفها.  اىل  ذلك 
الت�قيف، قد يرف�ص “ويل االأمر” الت�قيع 
املراأة  ابقاء  يعني  ما  ال�شبيل،  اخالء  على 

قيد الت�قيف.

ا�شمه ال�شحيح اأردوان حيث انه ال ي�جد 
 ğ حرف الغني يف اللغة الرتكية ، وحرف 
يكتب وال يلفظ، فاالأ�شح اأن يلفظ اأردوان.
رحلة  يف  وال�شميط  للبطيخ  بائع  كان 
اأ�شتطيع  كي  واالعدادية؛  االبتدائية 
معاونة والدي وت�فري ق�شم من م�شروفات 
تعليمي؛ فقد كان والدي فقرًيا« هكذا ه� 
دنيز  مع  تلفزي�نية  مناظرة  يف  �شخ�شيا 
بايكال رئي�ص احلزب اجلمه�ري ما ن�شه:  
�شبه  قدم  كرة  العب  اأردوان  ا�شبح  ثم 
1982م   - 1969م  عامي  بني  حمرتف 
 ( با�شا  قا�شم  نادي  ل�شالح  يلعب  وكان 
يق�م  وه�  الردوغان  �شهري  فيدي�  ي�جد 
باحراز هدف عاملي علي طريقة ماردوانا 
يتم  اأن  قبل  وذلك   ) امللعب  منت�شف  من 
اإ�شطنب�ل  مدينة  لبلدية  عمدًة  انتخابه 
عام  يف  االإ�شالمي  الرفاه  حزب  قبل  من 
1994م. ويف عام 1998م اتُهم اأردوغان 
ومت  الدينية  الكراهية  على  بالتحري�ص 
بال�شجن  عليه  وحكم  من�شبه  من  ايقافه 
من  اأبياتًا  اقتبا�شه  ب�شبب  اأ�شهر   10 ملدة 
�شعر تركي اأثناء القائه خطابًا يف مدينة 

�شعرد. فقد �شجن النه ردد هذه االبيات 
قبابنا خ�ذاتنا

ماآذننا حرابنا
وامل�شل�ن جن�دنا

هذا اجلي�ص املقد�ص يحر�ص ديننا
يعيد  وه�  �شاعات  لعدة  قرب  عن  راقبته 

تعريف احل�شارة يف تركيا والعامل .
ا�شتمتعت ايل ا�شل�ب الراقي الذي يجمع 
بني الب�شاطة واحلكمة واحلما�ص والهدوء 

والتلقائية والذكاء .
ويقبل  االطفال  يحمل  وه�  وراقبته 
بهزات  الن�شاء  ويحيي  الرجال  جبهات 

الرا�ص !!
البداية كانت دع�ة من اجلمعية الثقافية 
االكرث  لال�شخا�ص  االأمريكية  الرتكية 
تاثريا من اجلاليتني العربية واالإ�شالمية 
مبن فيهم قيادات اجلاليات الرتكية والتي 
قدم ممثل�ن عنها من العديد من ال�اليات 
االأمريكية. ح�شر احلفل اي�شا عدد كبري 
�شرطة  العاملني يف  ال�شباط االتراك  من 

ني�ي�رك.
عقد االجتماع  يف �شارع بارك اأفي� ال�شهري 
و�شط منهاتن علي بعد اأمتار من مبني االمم 

املتحدة من بعد ظهر اخلمي�ص على هام�ص 
اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف دورتها الثانية وال�شبعني. وكان من بني 
اليمينة  اجلاليات  عن  ممثل�ن  احل�ش�ر 
وال�ش�رية  وامل�شرية  الفل�شطينية  و 
دول  من  والعديد  واملغربية  والت�ن�شية 
ما ه�  للحظات تخيلت  االإ�شالمية..  اآ�شيا 
بها  متر  التي   املعقدة  االجراءات  �شكل 

ملقابلة اي وزير يف الدول العربية .
من  العديد  اجتياز  عليا  ان  ت�ش�رت 
احلرا�ص  من  والع�شرات  الب�ابات 
بعد  عن  ا�شاهد  او  القابل  ال�شخ�شيني 

ال�زير
الالذعة  ال�شخرية  من  ب�شي  تذكرت  ثم 
عرب  طالب  يف  يخطب  الذي  اجلرنال 

حاجز زجاجي م�شاد للر�شا�ص .
التفتي�ص  يف  املرة  هذه  الت�شاهل  ان  اال 
عر�ص  امل�جهة  الدع�ات  ومراجعة 
عندما  حمرج  مل�قف  الرتكي  الرئي�ص 
هاجمه �شخ�ص بال�شياح وال�شباب مطالبا 
اياه بان يغادر ال�اليات املتحدة مما جعل 

ج� املقابلة م�شح�نا للغاية هذا املرة.
وا�شتقبل  القاعة  اأردوغان  ان   وبرغم 
اهلل  �شيحات  و�شط  والزغاريد  بالهتاف 

اأكربوالت�شفيق. 
حماولة  على  الرئي�ص  كلمة  ركزت 
االنقالب الفا�شلة التي خطط لها وحاول 
اأعداء  الذين هم  »اأعداء تركيا  تنفيذها 
هذا  »قائد  وقال  اأي�شا«.  تركيا  اأ�شدقاء 
بل  وترحاب  حرية  بكل  يعي�ص  االنقالب 
ال�اليات  يف  االعالم  عرب  ا�شت�شافته  ومت 
املتحدة االأمريكية يف ا�شارة ايل فتح اهلل 
ي�لي�  يف  الفا�شل  االنقالب  قائد  غ�لن 
قد  اننا  اردوغان  .واأ�شاف  املا�شي  قبل 
ت�شليمه  االأمريكية طلب  لل�شلطات  قدمنا 
مئات  لهم  قدمنا  الرتكية.و  للحك�مة 
تثبت  التي  الدامغة  واالأدلة  ال�ثائق 
االإنقالب  بهذا  اأن�شاره  وت�رط  ت�رطه 
ا�شتيائه  عن  اردوغان  وعرب  اللئيم«. 
واأكد اأن ال�شلطات االأمريكية مل تتجاوب 
اإتفاقا  هناك  اأن  رغم  الطلب  هذا  مع 
من  م�قعا  املجرمني  لتبادل  البلدين  بني 
الطرفني اإال اأن ال�اليات املتحدة مل تلتزم 
املتهم حرا طليقا رغم  زال  باالإتفاق  وما 
مدين   200 من  اأكرث  مقتل  من  �شببه  ما 

وع�شكري وجرح عدة اآالف »الذين حم�ا 
الدميقراطية الرتكية بدمائهم وبالتفاف 
ثم  املنتخبة«.  قيادته  ح�ل  ال�شعب 
تطرق اأردوغان يف حديثه للجمه�ر الذي 
�شكل العرب جزءا مهم منه، اإىل االأو�شاع 
و�شفه  الذي  االأو�شط  ال�شرق  يف  امللتهبة 
ع�شرة  »هناك  وقال  و�شعب.  ملتهب  باأنه 
اآالف  وع�شرة  �ش�ريا  يف  داع�شي  اآالف 
مثلهم يف العراق. ورغم تعاوننا مع اجلميع 
م�شالح  من  اأن  نعي  اأننا  اإال  للق�شاء عليهم 
تبقى  اأن  اأ�شدقائنا  واأعداء  اأعدائنا 
وينهك�ا  ي�شغف�نا  حتى  هي  كما  االأم�ر 
يف  وال�شلم  العدل  من  ويحرم�نا  ق�انا 
املنطقة«. واأ�شاف »اأعداوؤنا ال يريدون اأن 
يروا تركيا ق�ية وال دوال �شرق اأو�شطية 
ق�ية واإمنا ي�شع�ن جاهدين خللق اأنظمة 
دكتات�رية تك�ن عبئا ثقيال على �شع�بها 

وخادمة مل�شالح اعدائها
واجلدير بالذكر انه يف م�شاء ي�م اجلمعة 
جمم�عة  قامت   ،2016 ي�لي�   15
االنقالب  مبحاولة  الرتكي  اجلي�ص  من 
العدالة  حك�مة  واإ�شقاط  الع�شكري 
حمطة  على  م�ؤقتا  و�شيطرت  والتنمية، 
TRT االوىل واأعلنت ت�شلمها  التلفزي�ن 
الط�ارئ.  حالة  وفر�ص  احلكم  لزمام 
اعلنت  وقد  بالتاأييد  االنقالب  يحظ  ومل 
املعار�شة  ومنها  ال�شيا�شية  الق�ى  كافة 
ظهر  وبعدها  للالنقالب  رف�شها  العلمانية 
الرئي�ص اأردوغان يف بث مبا�شر عن طريق 
 - تامي  »في�ص  املتحرك  الهاتف  تطبيق 
للتظاهر  ال�شعب  ودعا   ،»Face Time
�شد االإنقالب، فخرج ال�شعب يف مظاهرات 
جمم�عة  على  بالقب�ص  وقام�ا  حا�شدة، 
يف  االإنقالب  وف�شل  االنقالب  قادة  من 
القب�ص  ومت  �شاعات  ثمانية  من  اأقل 
الرئي�ص  وجه  بعدها  به.  امل�شاركني  على 

اأردوغان خطابا قال فيه جملته :
عن  للدفاع  ال�شالح  ب�شراء  قمنا  »اأننا 
كما  بع�شنا  وجه  يف  حمله  ولي�ص  اأر�شنا 

فعل االنقالبي�ن«
، كما اأو�شح اأردوغان اأن البالد مل تعد كما 

كانت من قبل.
الدوله  رجاالت  من  العديد  اأبدى  كما 
الدفاع  وزير  ومنهم  لالإنقالب  رف�شهم 
اأع�شاء  وجميع  ال�زراء  ورئي�ص  الرتكي 

الربملان  رئي�ص  اجتمع  حيث  الربملان 
جلل�شة  ودعى  ليال  االع�شاء  بجميع 
�شكل  رف�شا الأي  ال�شبت  طارئة �شباح ي�م 
من اأ�شكال حماولة قلب احلكم. كما تكلم 
جل  اهلل  عبد  ال�شابق  الرتكي  الرئي�ص 
عرب تطبيق الهاتف املتحرك »في�ص تامي 
ورف�شه  غ�شبه  واأبدى   »Face Time  -
اخلارجني  بع�ص  من  جرى  ملا  ال�شديد 
م�قفا  لل�شعب  كان  كما  القان�ن.  على 
املحاوله  هذه  جمريات  يف  وم�ؤثرا  كبريا 
عندما خرج اىل ال�شارع مدافعا عن رجب 
اأنهم  باعتبار  واحلك�مه  اأردوغان  طيب 
يحق  وال  الدولة  رئي�ص  انتخب�ا  من  هم 
وي�شلب  عليه  ينقلب  اأن  كان  اأيا  الأحد 
اإعفاء عدد من  الدمي�قراطي. مت  حقهم 
اأعداد  واعتقال  منا�شبها  من  القيادات 
اآالف  �شتة  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  يف  تقدر 
وف�شل  اعتقل�،  وجندي  و�شابط  جرنال 
ذلك  يف  مبا  قا�شي،  اآالف  ثالثة  ح�ايل 

ق�شاة يف املحكمة الد�شت�رية .
اإىل  اردوغان  ت�جه  اللقاء  نهاية  ويف 
احلا�شرين قائال »اأ�شكركم على ح�ش�ركم 
والقيادة  والعدل  احلق  مع  وقفتكم  وعلى 
اأنكم  رغم  تركيا  يف  املنتخبة  ال�شرعية 
دعمكم  يف  ا�شتمروا  الغربة.  يف  تعي�ش�ن 
التي  ال�شع�ب  م�شالح  مع  وال�ق�ف  للحق 
�شع�ب  مثل  ب�شالم وعدل  تعي�ص  اأن  تريد 

اأمريكا واأوروبا وبقية دول العامل«.
هذه وقد قام عدد كبري من و�شائل االعالم 
بتغطية  واملحلية   والرتكية  العاملية 
ان  ان  وال�شي  الرتكية    trt كال  اللقاء 

االنا�ش�ل  ووكالة  االخبارية  وف�ك�ص 
وقناة  مبا�شر  اجلزيرة  لقناتي  باال�شافة 
حية  مقاطع  عر�شت  التي  منهاتن  فار�ص 
الرابط   علي  م�شاهدة  ميكنكم  اللقاء  من 
https://www.youtube.com/

watch?v=HtdxcJlZblw
اثناء  التقي  قد  الرتكي  الرئي�ص  وكان 
التقى  للني�ي�رك  العام  هذا  زيارته 
ف��شيت�ص  األيك�شاندا  ال�شربي  بالرئي�ص 
ورئي�ص  ب�رو�شينك�  االوكراين  والرئي�ص 
عبا�ص  حمم�د  الفل�شطينية  ال�شلطة 
و  ابيه  �شينزو  الياباين  ال�زراء  ورئي�ص 
رئي�ص ال�زراء االلبانى ايدى راما و رئي�ص 
وزراء م�لدوفا بافل فيليب ورئي�ص ال�زراء 
رئي�ص  و  خريي  علي  ح�شن  ال�ش�مايل 
ال�زراء الكرواتي اأندريه بلينك�فيت�ص كل 

على حدة.
ا�شافة اىل ذلك ا�شتقبل رئي�ص اجلمه�رية 
التنفيذي  الرئي�ص  من  كال  اردوغان 
ال�شابق  البلدية  ورئي�ص  بل�مربغ  يف 
لني�ي�رك مايكل بل�مربغ ، وم�ؤ�ش�ص امل�قع 

االلكرتوين »علي بابا« ورئي�شه جاك ما.
على  مغلق  ب�شكل  اللقاءات  وجرت 

ال�شحافة.
ويف النهاية ال ي�شعنا اال ان ن�شكر ال�شلطان 
العثماين الذي اعاد زرع االمل يف النف��ص 

وخطف اال�ش�اء يف ني�ي�رك .
ال�شخ�ص  ه�  الرئي�ص   ان  ندرك  وجعلنا 

االأهم يف قيادة كل املعارك .
احمد مراد
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لل�سعوديات ك��ب��را  ان��ت�����س��ارا  ميثل  ان��ه  املنظمة  اع��ت��ربت  ال���ذي  ب��ال��ق��ي��ادة   لها  بال�سماح  ال��ق��رار  بعد  ال�سعودية  امل����راأة  على  املتبقية  ال��ق��ي��ود  ك��ل  لزال���ة  ت��دع��و  ووت�ض”  راي��ت�����ض  “هيومن 

اردوغ���������������������������ان!!! ع���������ن  ال���������ع���������رب  ي������ع������رف������ه  ل  م���������ا 

رانغ�ن- )اأ ف ب(: وجهت دول ا�شالمية ا�شي�ية انتقادات 
حادة لب�رما ورئي�شة حك�متها اونغ �شان �ش� ت�شي االثنني 
على خلفية املعاناة التي تعي�شها اقلية الروهينغا، بالتزامن 
اإىل  منهم  االآالف  ع�شرات  جل�ء  املتحدة  االمم  اعالن  مع 

بنغالد�ص.
يف  بنغالد�ص  اىل  الروهينغا  من  الفا   90 ح�اىل  وجلاأ 
الفا  ع�شرين  نح�  ينتظر  حني  يف  االخرية  الع�شرة  االيام 
والق�ات  املعارك بني متمردين  ا�شتداد  بعد  العب�ر  اآخرين 
التي  البالد  غرب  راخني  والية  يف  الب�رمية  الع�شكرية 

ت�شهد �شراعا داميا.
مع  احلدود  عند  تقع  التي  الفقرية  راخني  والية  وحت�لت 
م�شلمني  بني  الطائفية  لال�شطرابات  ب�ؤرة  اىل  بنغالد�ص 
الروهينغا  اقلية  ا�شطرار  مع  �شن�ات،  مدى  على  وب�ذيني 
للعي�ص يف ظل قي�د تطال حرية التحرك واجلن�شية اأ�شبه 

بنظام الف�شل العن�شري.
ت�شرين  يف  انطلقت  التي  االخرية  العنف  اعمال  وت�شكل 
من  �شغرية  جمم�عة  هاجمت  ان  بعد  اكت�بر  االول/ 
التي  امل�جات  ا�ش�اأ  احلدودية  املراكز  من  عددا  الروهينغا 
املتحدة  االمم  وت�شتبه  �شن�ات.  منذ  ال�الية  �شهدتها 
ترقى  انتهاكات  ارتكب  يك�ن  قد  الب�رمي  اجلي�ص  ان  يف 
التي  للهجمات  ت�شديه  خالل  االن�شانية  �شد  جرائم  اىل 

ا�شتهدفته.
وتتعر�ص زعيمة ب�رما ورئي�شة ال�زراء اونغ �شان �ش� ت�شي، 
اجلربية  واالقامة  ال�شجن  معاناة  عا�شت  وان  �شبق  التي 
�شابقا،  ب�رما  يحكم  كان  الذي  الع�شكري  املجل�ص  عهد  يف 
طريقة  اإدانة  عن  امتناعها  ب�شبب  متزايدة  انتقادات  اإىل 

التعامل مع الروهينغا اأو انتقاد اجلي�ص.
يف  لل�شالم  ن�بل  جائزة  منحت  التي  ت�شي  �ش�  تدل  ومل 
قبل  االأخرية  امل�اجهات  اندالع  منذ  ت�شريح  باأي   ،1991

ع�شرة اأيام.
ب�رما  اتهم  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  وكان 

اال�شب�ع املا�شي بارتكاب “ابادة” بحق الروهينغا.
ارتكاب  مت  لقد  “لالأ�شف  االثنني  الرتكي  الرئي�ص  وقال 

جمازر كبرية يف ب�رما. بقيت االن�شانية �شامتة”.
تقدم  الرتكية  االغاثة  منظمات  ان  اأردوغان  وا�شاف 
العامة  اجلمعية  يف  الق�شية  هذه  �شيطرح  وانه  امل�شاعدة 

لالمم املتحدة التي �شتنعقد يف ايل�ل/ �شبتمرب اجلاري.
غا�شب�ن م�شلم�ن  – جريان 

مع  �شيما  وال  لب�رما  الدبل�ما�شية  العالقات  االزمة  وتهدد 
حيث  اآ�شيا،  �شرق  جن�ب  يف  امل�شلمة  االكرثية  ذات  الدول 
اأقلية  تلقاها  التي  املعاملة  ازاء  ال�شعبي  الغ�شب  يت�شاعد 

الروهينغا.
التجارية  عالقاتها  قطع  االثنني  املالديف  جزر  واعلنت 

تردع  اجراءات  ب�رما  حك�مة  تتخذ  ان  “اىل  ب�رما  مع 
االعمال ال�ح�شية التي ترتكب �شد الروهينغا امل�شلمني”، 

بح�شب بيان ل�زارة اخلارجية.
ومل ي��شح البيان حجم التبادل التجاري بني البلدين اال 

ان هذا التحرك قد يدفع دوال اخرى لتحذو حذوه.
االثنني  مر�ش�دي  ريتن�  اندوني�شيا  خارجية  وزير  و�شعى 
لدى لقائه قائد اجلي�ص الب�رمي اجلرنال مني اونغ هلينغ 
يف نايبيداو لل�شغط على احلك�مة الب�رمية من اجل �شبط 

هذه االأزمة.
لدى  االحد  ويدودو  ج�ك�  االندوني�شي  الرئي�ص  وقال 
اعالنه عن املهمة التي يق�م بها وزير خارجية البالد “مرة 
االن�شانية  االزمة  وهذه  العنف  يت�قف  ان  يجب  جديدة 

ف�را”.
الب�رمية  ال�شفارة  ان  االندوني�شية  ال�شرطة  واعلنت 
حيث  جاكرتا  يف  االأحد  �شباح  حارقة  بقنبلة  ا�شُتهدفت 
قبل  من  املبنى  لتفخيخ  حماولتني  �شابقا  ال�شرطة  اف�شلت 

ا�شالميني مت�شددين.
حيث  ال�شفارة  مقر  امام  الع�شرات  تظاهر  االثنني  و�شباح 
يف  ال�شائك  ال�شياج  تثبيت  ومت  امل�شلحة  ال�شرطة  انت�شرت 

حميط املقر.
البالغ  “قلقها  عن  الباك�شتانية  اخلارجية  وزارة  واعلنت 
ق�شرا  واملهجرين  القتلى  عدد  بارتفاع  تفيد  تقارير  حيال 

من الروهينغا امل�شلمني”.
ح�ل  تقارير  ب�شاأن  حتقيق  بفتح  ب�رما  ال�زارة  وطالبت 

ممار�شة اعمال وح�شية �شد اقلية الروهينغا.
را�شد  اال�شالمية  النه�شة  حركة  رئي�ص  اعلن  ت�ن�ص  ويف 
الباجي  اجلمه�رية  رئي�ص  لقائه  اثر  االثنني  الغن��شي 
قايد ال�شب�شي انه ا�شتعر�ص مع الرئي�ص اأو�شاع امل�شلمني يف 
ب�رما و”اأهمّية حت�شي�ص املجتمع الدويل ب�شرورة و�شع حد 

ملعاناتهم”.
ويف تغريدة له على ت�يرت انتقد وزير اخلارجية االيراين 
حممد ج�اد ظريف “ال�شمت الدويل حيال العنف امل�شتمر 
الدويل  “التدخل  ان  وقال  امل�شلمني”  الروهينغا  �شد 
على  االتني،  التطهري  من  املزيد  تفادي  اجل  من  �شروري 

االمم املتحدة ان تتحرك”.
تظاهرات  امل�شلمة  الغالبية  ذات  البالد  ت�شهد  ماليزيا  ويف 

منذ انطالق اجل�لة االخرية من اعمال العنف يف ب�رما.
وقال رئي�ص ال�زراء املاليزي جنيب رزاق “ندع� اىل الهدوء 
االو�شاع  انهاء  “يجب  الرئي�ص  وا�شاف  النف�ص″.  و�شبط 
املزرية التي ي�اجهها اخ�تنا واخ�اتنا الروهينغا من اجل 

م�شلحة ب�رما واملنطقة”.
عن  اأمان  حنيفة  املاليزي  اخلارجية  وزير  ت�شاءل  بدوره 
“ب�شراحة  �شبب �شمت �شان �ش� ت�شي قائال لفران�ص بر�ص 

انا م�شتاء من اونغ �شان �ش� ت�شي. )يف ال�شابق( دافعت عن 
مبادئ حق�ق االن�شان. االآن يبدو انها ال حترك �شاكنا”.

كما األغت قرغيز�شتان ذات الغالبية امل�شلمة االثنني مباراة 
لكرة  اآ�شيا  كاأ�ص  ت�شفيات  اطار  يف  الثالثاء  مقررة  كانت 
حمتمل” و�شط  ارهابي  “عمل  من  تخ�فا  ب�رما،  مع  القدم 

قلق متزايد ب�شاأن اأقلية الروهينغا.
ويف ال�شي�شان، جتمع اآالف املتظاهرين االثنني يف العا�شمة 
يف  الرو�شية  اجلمه�رية  رئي�ص  من  بدع�ة  غروزين 
اقلية  ا�شطهاد  على  لالحتجاج  قديروف،  رم�شان  الق�قاز 

الروهينغا.
و�شرحت النا�شطة الباك�شتانية واحلائزة على ن�بل ال�شالم 
مالال ي��شفزاي والتي افلتت من امل�ت بعد ان اطلق طالبان 
النار عليها ومعاناتها من ا�شابة بالر�شا�ص يف الراأ�ص “قلبي 
معاناة  ازاء  ينفطر  قلبي  االخبار  �شاهدت  كلما  ينفطر 

الروهينغا امل�شلمني يف ب�رما”.
كررت  االأخرية  ال�شن�ات  “يف  ي��شفزاي  مالال  وا�شافت 
ما  )للروهينغا(.  واملخزية  املاأ�شاوية  املعاملة  لهذه  اإدانتي 

زالت اأنتظر من زميلتي اونغ �شان �ش� ت�شي فعل املثل”.
واعلنت �شبكة البي بي �شي االثنني عن وقف خدمتها باللغة 
الب�رمية للتلفزي�ن الب�رمي منددة بفر�ص “رقابة” عليها 
الروهينغا  اأقلية  اىل  خ�ش��شا  التطرق  فيه  ي�شكل  بلد  يف 

امل�شلمة من املحظ�رات.
مع  ب�رما  تعامل  طريقة  ان  من  حملل�ن  حذر  ولطاملا 
البالد وقد تدفعهم  �شت�ؤدي اىل مترد يف داخل  الروهينغا 

للتطرف واال�شتعانة مبنظمات خارجية.
ومنذ اندالع املعارك االخرية دعا تنظيم القاعدة يف اليمن 
فيما دعت حركة  ب�رما  انتقامية �شد  تنفيذ هجمات  اىل 
امكانياتهم  “ا�شتخدام  اىل  امل�شلمني  افغان�شتان  طالبان 

مل�شاعدة امل�شلمني امل�شطهدين يف ب�رما”.
حمدودة  قدرتها  ان  ت�شي  �ش�  �شان  عن  املدافع�ن  ويق�ل 
الد�شت�ر  بح�شب  الذي،  الب�رمي  اجلي�ص  على  ال�شيطرة  يف 
اأي  اإىل  عمليا  يخ�شع  ال  الع�شكري،  املجل�ص  و�شعه  الذي 

رقابة مدنية.
من  �شرعيني  غري  مهاجرين  الروهينغا  ب�رما  وتعترب 
يف  ا�شتقرارهم  رغم  اجلن�شية  منحهم  وترف�ص  بنغالد�ص 
ال  عملية  معهم  الت�شامن  يجعل  ما  اأجيال،  منذ  البلد  هذا 

تلقى اي �شعبية يف الداخل.
يف املقابل يرى منتقدو �شان �ش� ت�شي، التي تتمتع ب�شعبية 

و�شلطة اخالقية، انها ت�شبح عك�ص التيار يف هذه الق�شية.

 ب����ورم����ا ت����واج����ه ان����ت����ق����ادات ح������ادة ل��ط��ري��ق��ة
ت���ع���اط���ي���ه���ا م�����ع اأزم���������ة اق���ل���ي���ة ال���روه���ي���ن���غ���ا



 علي مراد
اإقليم  انف�شال  رف�شها  اأعلنت  التي  الدول  هي  كثرية 
ال�شدد  هذا  يف  اإعالن  كل  لي�ص  لكن  العراق،  يف  كرد�شتان 
اأنها  »اال�شتفتاء«  قبيل  اأعلنت  مثاًل،  ال�شع�دية،  �شادقًا. 
لالنف�شال  وتاأييدها  ر�شاها  عالمات  لكن  عليه،  ت�افق  ال 
للحدث  وتغطيتها  اإعالمها  و�شائل  عرب  ب��ش�ح  بادية 
الكربى«.  »كرد�شتان  عن  املالآن  بالفم  والت�شريحات 
الت�ّجه  تتخطى  كرد�شتان  انف�شال  يف  م�شلحة  للريا�ص 
االأمريكي العام يف املنطقة، وهي ت�شّب يف »خط�ط النفط«
مت�ترة  عالقة  بعد  بغداد  اإىل  حديثًا  العائدة  الريا�ص 
انتقلت من  ال�شمايل، تبدو يف و�شع مريح، وقد  مع جارها 
زيارة  بعد  ناعمة.  اأخرى  اإىل  اخل�شنة  احلروب  مرحلة 
املا�شي  ال�شع�دي عادل اجلبري يف �شباط  وزير اخلارجية 
لبغداد واإعالنه نية بلده فتح �شفحة جديدة يف العالقة 
العبادي  زيارة رئي�ص احلك�مة حيدر  العراق، والحقًا  مع 
اأ�شئلة  برزت  للريا�ص،  االأعرجي  قا�شم  الداخلية  ووزير 

عن جّدية ال�شع�ديني يف ت�جههم امل�شتجد.
عن  بت�شاوؤالت  العراقي  الرتحاب  ق�بل  املقابل،  ويف 
ما  جلارتها  غفرانها  اإىل  بغداد  تدفع  التي  االأ�شباب 
ميكن  هل  �شن�ات.  مدى  على  العراقيني  بحق  اقرتفته 
ترديد  باالعتبار  االأخذ  مع  كليًا،  الريا�ص  بنّيات  ال�ث�ق 
ال�شع�ديني با�شتمرار مق�لة »احلر�ص على عروبة العراق 
واإعادته اإىل احل�شن العربي« بالتزامن مع ت�شعري اخلطاب 
لقاء  يف   ،2015 عام  حزيران   5 يف  الإيران؟  املعادي 
العلني  التطبيعي  اأن�ر ع�شقي  املتقاعد  ال�شع�دي  اجلرنال 
اآنذاك  االإ�شرائيلية  اخلارجية  ل�زارة  العام  املدير  مع 
وا�شنطن،  يف  اخلارجية  العالقات  جمل�ص  يف  غ�لد  دوري 
�شعد االأول املنرب وقراأ ما �شّماه »خطة العمل امل�شرتكة بني 
ال�شع�دية واإ�شرائيل«. اخلطة امل�ؤلفة من �شبعة بن�د، كان 
بندها االأخري يق�ل حرفيًا: »العمل على اإيجاد كرد�شتان 
يخّفف  اأن  �شاأنه  من  ذلك  الأن  ال�شلمية،  بالطرق  الكربى 
التي �شتقتطع  من املطامع االإيرانية والرتكية والعراقية 

الثلث من هذه الدول مل�شلحة كرد�شتان«.

لي�ص م�شتغربًا اأن يفّكر ال�شع�دي�ن يف العمل على تق�شيم 
انف�شال  الريا�ص  اأن فكرة دعم  امل�ؤّكد  دولة عربية، ومن 
كرد�شتان ال تنبع بال�شرورة من بنات اأفكار االأمري حممد 
بن �شلمان. فال�شع�دية، على ل�شان اجلبري، اأكدت اأكرث من 
العراق  يف  �شيما  – وال  املنطقة  ملفات  يف  مت�شي  اأنها  مرة 
الت�جه  ذلك،  اإىل  ي�شاف  وا�شنطن.  تقرره  – مبا  و�ش�ريا 
�شاحة،  من  اأكرث  يف  العدو  كيان  من  للتقرب  ال�شع�دي 
وق�شية انف�شال كرد�شتان )الذي تدعمه اإ�شرائيل بق�ة( 
حجم  الفتًا  بدا  باأ�شابيع،  اال�شتفتاء  قبيل  اإحداها.  ُتعّد 
يف  انعك�ص  اهتمام  كرد�شتان.  باإقليم  ال�شع�دي  االهتمام 
اأعدادها  من  �شفحات  اأفردت  التي  ال�شحف  اإ�شدارات 
لن�شر تقارير ومقاالت تعريفية باالإقليم ومدنه وتاريخه 
وم�شاجده وقياداته. يف نهاية اآب املن�شرم اأوفدت الريا�ص 
اأربيل،  اإىل  �شع�دية  �شحيفة  حترير  رئي�ص  من  اأكرث 
على  الربزاين  م�شع�د  االإقليم  رئي�ص  التق�ا  وجميعهم 
حدة ون�شروا مقابالت خا�شة معه. من قراأ ما كتبته هذه 
ال�شحف ي�شتنتج اأن ال�شع�ديني يرّوج�ن �شمنًا ال�شتقالل 

»دولة كرد�شتان«.
امل�شلحة االقت�شادية

وليد  ينتهج  ال�شع�دية،  داخل  القّ�ة  مبلفات  اإم�شاكه  منذ 
العهد حممد بن �شلمان �شيا�شة خارجية اأعطت االأول�ية 
وه�  االأيدي�ل�جيا،  ح�شاب  على  االقت�شادية  للم�شالح 
وت�ظيف  اال�شتثمار  عمادها  روؤية  لتنفيذ  املتنّطح 
زيارة  خالل  ال�شيا�شة.  يف  للك�شب  واالأرباح  العائدات 
اآب   8 يف  للريا�ص  اللعيبي  جبار  العراقي  النفط  وزير 
من  عراقي  طلب  عن  الت�شريبات  بع�ص  خرجت  املن�شرم، 
ال�شع�ديني الإعادة العمل باتفاق ت�شدير النفط العراقي 
ميّر  الذي  امل�شرتك  ال�شع�دي   – العراقي  االأنب�ب  عرب 
به  العمل  اأوقفت  قد  االأخرية  وكانت  ال�شع�دية،  باأرا�شي 
كاإجراء   1990 عام  الك�يت  غزو  اإبان  واحد  طرف  من 
عقابي للرئي�ص ال�شابق �شدام ح�شني. االأنب�ب الذي ميتد 
من حقل رميالن جن�ب العراق ي�شق طريقه يف ال�شحراء 
يف  لي�شب  غربًا  ينعطف  ثم  الريا�ص  باجتاه  ال�شع�دية 

م�شفاة »املعّجز« قرب »ينبع« على �شاحل البحر االأحمر. 
يف  برميل  ملي�ن   1.6 نح�  االأنب�ب  يف  النقل  �شعة  تبلغ 
مالحقة  االأمريكي  الغزو  قبيل  العراق  اأهمل  وقد  الي�م، 
م�شادرتها  ب�شبب  الدولية  املحاكم  يف  ق�شائيًا  ال�شع�دية 
فيه،  كان  الذي  والنفط  العراق(  ميلكه  )الذي  لالأنب�ب 
باالإ�شافة اإىل ا�شتعماله لنقل غازها من املنطقة ال�شرقية 
اإىل غرب اململكة. ياأمل العراقي�ن الي�م اأن ت�افق الريا�ص 
على اإحياء االتفاق لزيادة طاقة ت�شديرها، وهنا ال ميكن 
اإقليم  انف�شال  خط�ات  بغداد  ا�شتباق  احتمال  ا�شتبعاد 
اإنتاج  من  كبريًا  ق�شمًا  ت�شادر  اأن  �شاأنها  من  التي  كرد�شتان 
لتطالب  الي�م(  يف  برميل  األف   700 )نح�  ال�شمال  نفط 

الريا�ص باإحياء العمل باتفاق اأنب�ب »املعّجز«.
ب�قف  تهديده  تنفيذ  على  الرتكي  الرئي�ص  اأقدم  ما  اإذا 
ت�شدير نفط اإقليم كرد�شتان، وه� مت�شرر من هذا االإجراء 
حتمًا، فاإن نفط االإقليم �شيبقى يف احلق�ل واالآبار يف ظل 
اإيران  اإقدام  مع  االإقليم  خارج  لنقله  و�شيلة  ت�افر  عدم 
اأي�شًا على منع ت�شديره بال�شاحنات عرب اأرا�شيها. من هنا 
امل�شي  على  الربزاين  ت�شجيع  يف  ال�شع�دية  امل�شلحة  تربز 
قدمًا يف خط�ات االنف�شال الإحداث اأزمة يف ت�شدير نفط 
وُيفتح  »املعّجز«،  الأنب�ب  بغداد  حاجة  لرتتفع  االإقليم، 
مكا�شب  لتح�شيل  العراق  البتزاز  م�شراعيه  على  الباب 
العراق  يبدو  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  اإيران.  م�اجهة  يف  ونف�ذ 

اخلام،  النفط  ت�شدير  ميدان  يف  �شع�دي  ا�شتهداف  حمّل 
اإىل  للخام  م�شّدر  كاأول  ال�شع�دية  مناف�شته  اإىل  بالنظر 
العراق  )حّل  واأوروبا  اآ�شيا  يف  للنفط  امل�شتهلكة  الدول 
حمّل ال�شع�دية كاأكرب م�ّرد نفط للهند يف ني�شان املا�شي(، 
دول  اإىل  اخلام  من  بغداد  ت�شدير  ح�ش�ص  ارتفعت  وقد 
اخلام  ت�شدير  ن�شب  تنخف�ص  فيما  االأوروبي،  االحتاد 
ال�شع�دي اإىل دول االحتاد االأوروبي تدريجًا يف ال�شن�ات 
االأخرية. اإذا ما فقد العراق ر�شميًا ربع اإنتاجه من النفط 
)نح� 900 األف برميل ي�ميًا ُت�شتخرج من حق�ل ال�شمال، 
ال حت�شل بغداد على ح�شتها منها كاملة( ب�شبب ال�شراع 
اإن  اإجراء الربزاين لال�شتفتاء، ميكن الق�ل  الذي بداأ مع 
مناف�شني  مل�شلحة  �شتنخف�ص  الت�شدير  من  بغداد  ح�شة 
الع�شكري يف  ما وقع اخليار  اإذا  ال�شع�دية.  اأّولهم  اآخرين 
لتتحقق  حكمًا،  �شريتفع  النفط  برميل  �شعر  فاإن  االإقليم، 
ي�ؤّهله  الذي  االأمر  ال�شعر،  برفع  �شلمان  ابن  اأمنية  بذلك 
لطرح اأ�شهم »اأرامك�« لالكتتاب عام 2018 باأ�شعار معق�لة 
اإليه لتم�يل �شندوق  اأن ت�ّفر له املبلغ الذي يطمح  ميكن 

اال�شتثمارات العامة، عماد روؤيته »2030«.

 رميه راعي
مل  ت�شمياتهم  اأن  اإال  احلرب،  اأمام  م�شائرهم  ت�ّحد  رغم 
تت�حد بعد، وبات�ا م�زعني على اثنتني: »�ش�ري� الداخل« 
و»�ش�ري� اخلارج«. وبينما يتعر�ص �ش�ري� اخلارج للت�شييق 
على  اإليها  نزح�ا  التي  البالد  اأبناء  مزاحمتهم  بتهمة 
اأرزاقهم، فاإنه ال ُي�شتثنى من التهمة ذاتها، �ش�ري� الداخل، 
اأرغمتهم رحى احلرب على هجر بي�تهم نح� مدن  الذين 

ال م�شائد للم�ت فيها
الالذقية | يف ال�شنة الثالثة للحرب، غادر »يحيى« مدينته 
اإىل مدينة مر�شني الرتكية، م�شطحبًا معه زوجته،  حلب 
متاأّبطًا �ش�رة م�ؤّطرة يطل من حتت زجاجها امله�شم، وجها 
اأبيه واأمه ي�م عر�شهما. ترك وراءه اأنقا�ص بيته ومطعمه 
ال�شغري، الذي كان يعتا�ص منه، وعدة اأع�اد ريحان مبّللة 
خطفت  الذي  ال�شهيد،  ابنه  قرب  رخام  على  بدم�عه 

اأع�امه االأربعة قذيفة هاون.
ومبرور �شنة عمل خاللها يف مطعم الأقربائه هناك، افتتح 
اأ�ش�ل �ش�رية مطعمًا �شعبيًا  بال�شراكة مع رجل تركي من 
حظي  ما  و�شرعان  اخلم�ص،  طاوالته  عدد  يتجاوز  ال 
مطعمه  اإىل  القدوم  يعتربون  الذين  ال�ش�ريني  باإقبال 
للتكاتف  وفر�شة  جهة،  من  بع�شًا  بع�شهم  للقاء  فر�شة 
اأبناء وطنهم من جهة اأخرى. »ال�ش�ريني بره �ش�رية،  مع 
ب�جع  بي�شعروا  بالبلد،  �شل�ا  يلي  من  بع�شهم  على  اأحن 
بع�شهم، الأن اأغلبهم جّرب الت�شرد واخل�ف« يق�ل يحيى. 
وي�شيف اأّن االإقبال على مطعمه ال يقت�شر على ال�ش�ريني، 
الق�شية  مع  متعاطف�ن  اأتراك  »زبائن  اأي�شًا  لديه  بل 
وه�ؤالء  اجلن�شيات«.  خمتلف  من  �شياح  وكذلك  ال�ش�رية، 
»يا  العربية:  باللغة  املكت�ب  املطعم  ا�شم  جميعًا يجذبهم 
�شيك�ن  اأنه  يعرف  الأنه  بعناية،  اختاره  الذي  ال�شام«  مال 
اأن  اعتبار  على  معهم،  واملتعاطفني  لل�ش�ريني  جذب  عامل 

الالفتات املكت�بة باللغة العربية هي مبثابة اإعالن وج�د 
التي  العربّية«  نتكّلم  »هنا  الفتات  عن  ف�شاًل  ال�ش�ريني، 

يل�شقها البع�ص على واجهات حمالهم.
يف  ال�ش�ريني  من  وغريه  يحيى  طالع  ُح�شن  اأن  يبدو  لكن 
الرتكية،  احلك�مة  ا�شتح�شان  ينل  مل  الزبائن،  جذب 
اأواخر �شهر ني�شان الفائت حملة الإزالة  التي اأطلقت منذ 
اإطار  يف  املحالت،  عن  العربية  باللغة  املكت�بة  الالفتات 
بداأت  التي  احلملة  الرتكية.  اللغة  على  للحفاظ  حملة 
يف مر�شني واأ�شنة وو�شلت اإىل هاتاي - التي ي�شكل العرب 
املدن الرتكية،  �شت�شمل جميع  اإنها  �شكانها - يقال  غالبية 
االأمر الذي اأدى بالالجئني اإىل اعتبارها حملة ت�شتهدف 

وج�دهم واأرزاقهم.
اأما احُلجة التي �شاقتها البلدية، فهي اأن »الالفتات العربية 
على  العربية  اللغة  بانت�شار  وتهدد  العام،  املنظر  ت�ش�ه 
ح�شاب اللغة الرتكية«. ذريعة البلدية مل تقنع ال�ش�ريني، 
الأن البلديات تتغا�شى عن اإزالة الالفتات املكت�بة باللغة 
ان  املفكرين  االأتراك  التجار  وراءه  »القرار  االإنكليزية. 
اأقل،  باأ�شعار  منقبل  الأننا  زبائنهم  ي�شرق�ا  عم  ال�ش�ريني 
احلال«،  بطبيعة  املهّجرين  ال�ش�ريني  مع  تعاطف  يف  والأن 
دفع  من  خ�فًا  مطعمه  الفتة  اأزال  الذي  يحيى،  يق�ل 
غرامة، وا�شتبدل بها اأخرى باللغة الرتكية، وه� واإن مل 
يفقد زبائنه املعتادين، فاإن حظ�ظه يف جذب زبائن جدد 

و�شياح اأجانب باتت اأقل.
العدائية جتاه الالجئني واعتبار وج�دهم تهديدًا مل�شالح 
لبنان،  »ال�شقيق«  يف  اأي�شًا  قائمة  امل�شت�شيف،  البلد  اأهل 
الذي مت فيه اإغالق حمال لل�ش�ريني يف عدة مناطق بحجج 
ومن  ال�ش�ريني  العمال  مالحقة  عن  ف�شاًل  هذا  خمتلفة. 
يحاول ت�شغيلهم، وتهديدهم بال�شجن لك�نهم يعمل�ن دون 
عمااًل  يعمل�ن  لبنان  يف  ال�ش�ريني  »اأغلب  عمل.  ت�شاريح 

يف  بالعمل  منهم  ي�فق  ومن  ال�ق�د،  وحمطات  املطاعم  يف 
م�ؤ�ش�شات اأو �شركات، يعمل وفق عق�د عمال تنظيفات، واإن 
كان�ا ي�شغل�ن وظائف اأخرى، من باب التحايل على قان�ن 
للدرا�شات  مركز  يف  تعمل  �ش�رية،  �شحفية  تق�ل  العمل«، 
يف بريوت. وت�شري اإىل اأنها واإن مل تعاِن كثريًا يف احل�ش�ل 
»دون  اأنها تعمل  اإال  اإىل عالقات زوجها،  على عمل، نظرًا 
على  بناًء  لبنان  يف  تقيم  لك�نها  حق�قها،  ي�شمن  عقد 
زواجها بلبناين، وال يحق لها العمل حتى كعاملة نظافة«. 
الذي  بريوت،  اإىل  حديثًا  القادم  اأخيها  ابن  عن  وتتحدث 
رغم  املطاعم،  اأحد  يف  عمل  على  احل�ش�ل  طم�حه  ُجّل 
اأنه يحمل �شهادة ماج�شتري يف الهند�شة الزراعية. اأما يف 
اأكرث من  اللبناين الذي �شارك يف  املقلب االآخر، فـ»مراد«، 
يرف�ص  لبنان،  يف  ال�ش�ريني  حمال  الإغالق  تدع�  حملة 
ل�شق م�شطلح »خطاب الكراهية« بتلك احلمالت. وي�شرح 
اأن ال�شبب ال�حيد ه� حقيقة اأن ال�ش�ريني �شّبب�ا ت�شييق 
ياأخذون  ال�ش�ري�ن  »الالجئ�ن  اللبناين  على  اخلناق 
م�شاعدات من املنظمات االإغاثية، التي غالبًا ما ت�ّفر لهم 
امل�شكن واملدار�ص الأوالدهم، لذلك ال �شري لديهم من العمل 
باأج�ر زهيدة جدًا، وهذا يقطع رزق امل�اطن اللبناين الذي 
اإيجار  نفقات  دفع  ملتزم  الأنه  مبثلها،  القب�ل  ي�شتطيع  ال 

بيت ومدار�ص وغريها«.
النظرة اإىل ال�ش�ري كمناف�ص على لقمة العي�ص ال تقت�شر 
النازح  تالحق  النظرة  فهذه  اخلارج،  اإىل  نزح  من  على 
ب��ش�ح  مالحظتها  وميكن  اأي�شًا.  ال�ش�ري  الداخل  يف 
وال  وطرط��ص،  الالذقية  اإىل  الداخل  من  ال�افدين  يف 
وحمال  مطاعم  منهم  الكثري  افتتح  الذين  احللبي�ن  �شيما 
عن  ف�شاًل  واحلل�يات،  واالأطعمة  امل�شتعملة  لالألب�شة 
اأ�شحاب  وبات  املنزلية.  واالأدوات  التجميل  م�شتح�شرات 
ب�شعبية،  ويحظ�ن  االأهايل،  لدى  معروفني  منهم  املهن 

لك�نهم يعمل�ن لقاء اأج�ر قليلة. ورغم اأن »�شكة حلب مل 
اإال قلة من احللبيني ممن  اإليها  تعد مقط�عة«، مل يرجع 
كان�ا يقيم�ن يف مراكز االإي�اء اأو يعمل�ن يف املهن احلرة، 
فيما بقي من لديهم م�شاريع جتارية وي�شتقرون يف بي�ت 
اأ�شعارها  بارتفاع  بالت�شبب  اأي�شًا  ُيتهم�ن  التي  ــ  االإيجار 
�ش�ق  رك�د  يف  ال�شبب  الالذقية  جتار  يعتربهم  وه�ؤالء  ــ 
اأهل املدينة، وال �شيما اأن احللبيني معروف�ن بحنكتهم يف 

التجارة ون�شاطهم.
جاء  الذي  تركي،  اأب�  يق�ل  برن«  رنتيه  ما  وين  »احللبي 
وعائلته،  ه�  االأوىل  احلرب  �شن�ات  منذ  الالذقية  اإىل 
حلب  اإىل  يعد  ومل  واالألعاب،  العط�ر  لبيع  حماًل  وافتتح 
اأنه يفكر يف الع�دة يف امل�شتقبل  بعد حتريرها. وال يبدو 
القريب، لك�نه ا�شتاأجر حماًل ثانيًا لبيع املالب�ص االأوروبية 
الالذقانيني.  الأحد  ابنته  تزويج  على  عالوة  امل�شتعملة، 
»عقد اإيجار املحلني �شن�ي، يعني دافع ف�ق امللي�نني، عدا 
عن الب�شاعة، و�شار عندي زباين، فطبيعي ما اأترك �شغلي 
اأبداأ من جديد بحلب و�شط االأنقا�ص، وها  ورزقي واأرجع 
اأب��ص  باأرزاقهم،  الالذقية  اأهل  مناف�شني  اأننا  عن  احلكي 
روحك ال بقى تق�ليه، ما نحن كمان من �ش�ريا، وما جينا 

من امل�زمبيق لك خيت!« يختتم اأب� تركي حديثه.

البحرية  حمافظة  نظمته  راق�ص  حفل  اأثار 
بعد  باملحافظة  اأثريا  م�شجدا  افتتاحها  خالل 
الت�ا�شل  م�اقع  على  وا�شعا  غ�شبا  ترميمه 
دينية  رم�ز  ح�ش�ر  مع  خا�شة  االجتماعي 

للحفل. 
 وكانت حمافظة البحرية )�شمال( قد افتتحت 
مبدينة  االأثري  مندور«  »اأبي  م�شجد  الثالثاء 
ر�شيد، عقب تط�ير امل�شجد تزامنا مع احتفالها 
بالعيد الق�مي للمحافظة، اإال اأنها نظمت حفال 
راق�شا، بح�ش�ر عدد من ممثلي وزارة االأوقاف 

وم�ش�ؤويل هيئة االآثار.
الت�ا�شل  م�اقع  على  ن�شطاء  وتداول   
دين  رجال  وج�د  تظهر  �ش�را  االجتماعي 
امل�شجد  اأمام  االأزهري(  )الزي  بعمائم 

ي�شاهدون احلفل الراق�ص. 
يف  ومزمار  وطبل  »رق�ص  عزام:  اأحمد  وقال   
افتتاح م�شجد بالبحرية بح�ش�ر اأئمة االأوقاف 
الرق�ص  من  وو�شلة  امل��شيقى  اأنغام  وعلى 

ال�شرقي يف �شاحة امل�شجد«.
مبادئ  اإطار  »يف  عبده:  اأ�شماء  و�شخرت   
ملنا�شبة  رق�ص  و�شلة  التطرف  ونبذ  ال��شطية 
و�شي�خ  ر�شيد  يف  مندور  اأبي  م�شجد  افتتاح 
االإن�شاين  االأداء  مل�شاهدة  وقف�ا  االأزهر  من 

للراق�شات«.
يف  رق�ص  »و�شلة  م�شطفى:  با�شم  وتعجب   

افتتاح م�شجد بالبحرية األهذا احلد و�شلنا؟!«.
افتتاح  يف  »رق�ص  طلعت:  اأحمد  وت�شاءل   

م�شجد؟! اأين تذهب�ن من اهلل؟«.
االإ�شالم  دا  »وه�  امل�شري:  اأحمد  وا�شتنكر   

ال��شطي؟«. 
�شالمة  حاجة  »اأهم  كامل:  جمدي  و�شخر   
عزرة  م�شي�  اأ�شمي  اأنا  االإ�شرائيلي  امل�اطن 

خال�ص«. 
 وقال وائل ممدوح: »يانهار اأزرق!! امبارح �شيخ 

بيغني والنهاردة رق�ص يف افتتاح م�شجد، رايحة 
بينا على فني يا م�شر، دين اأب�هم ا�شمه ايه«.

افتتاح  يف  واأغاين  »رق�ص  اأحمد:  علي  وغرد   
ر�شيد  بـ  ترميمه  بعد  مندور  اأب�  م�شجد 
ال�شفهاء  فعل  مبا  ت�ؤاخذنا  ال  اللهم  بالبحرية، 

منا«.
م�شجد  »افتتاح  ع�شام:  اأ�شماء  واأ�شافت   
اأزهري  و�شيخ  وتن�رة،  رق�ص  ب��شلة  البحرية 
بزيه االأزهري يغني الأم كلث�م، الدين ال��شطي 

يف عهد �شي�شينياه�!! قرف«.
 وقال اأمين حمم�د: »امل�شاجد بق�ا بيفتتح�ها 

بحفالت رق�ص وهي�شة«.
اأمر غري الئق   واأردف حممد �شالح: »ما حدث 
غريًبا،  م�شهًدا  ويعد  املكان،  قدا�شة  مع  يتنافى 

اأن ي�شطف االأئمة وامل�شايخ على اأب�اب م�شجد، 
الطق��ص  اإقامة  من  بداًل  الرق�ص  مل�شاهدة 

وال�شعائر الدينية«.
الرق�ص  و�شفنا  »ع�شنا  حفني:  �شيد  وت�شاءل   
اإيه  فيه  ل�شه  اجل�امع..  اأب�اب  على  بقى 

تاين؟«.
تعدي  »هذا  العاطي:  عبد  ال�شيد  واأردف    
�شارخ على املقد�شات االإ�شالمية، وعدم احرتام 
للعادات والتقاليد، والغريب اأن احلفل الراق�ص 
مت على مراأى وم�شمع ممثلني من وزارة االأوقاف 

مبحافظة البحرية وهيئة االآثار امل�شرية«.
 وعلق ح�شن ال�شبان: »ول�شه ياما هن�ش�ف وربنا 

ي�شرت عليكي يا م�شر ب�شبب ما يحدث فيكي«.
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كرد�ستان ان��ف�����س��ال  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  امل�سلحة 

م��ق��داره« ق��ل  داره  ف���ات  »م���ن  دي���اره���م:  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ال�����س��وري��ون 

امل�سرين غ�سب  يثر  م�سجد  بافتتاح  لالحتفال  راق�����ض  اح������رتاق م�����س��ج��د و����س���ط ال�����س��وي��دحفل 

مفتعل  حلريق  ال�ش�يد،  و�شط  »اأوربرن«  مدينة  يف  م�شجد  تعر�ص 
ح�شب ما تظهر امل�ؤ�شرات االأولية. 

 واأفاد رئي�ص اإطفائية املدينة »اأولف جاك�ب�شن«، يف ت�شريح �شحفي، 
باأن فرق االإطفاء بذلت ما ب��شعها الإطفاء النريان، لكن امل�شجد بات 

غري �شالح لال�شتخدام نهائيا. 
 ولفت جاك�ب�شن اإىل عدم �شق�ط �شحايا جراء احلريق، فيما بني اأن 

االأدلة التي مت جمعها ت�شري اإىل اأن احلريق متعمد. 
 وراقب املئات من امل�شلمني عملية اإطفاء احلريق، يف حني مل يتمالك 

اإمام امل�شجد نف�شه وفا�شت عيناه بالدم�ع. 
ا؛  �شخ�شً  250 لـ  ويت�شع  فيفااّل،  حي  يف   2007 عام  امل�شجد  واأن�شاأ   

حيث كان م�شلم� املدينة ي�ؤدون �شل�اتهم فيه. 

امل�سلمن قلوب  ياأ�سر  الكعبة  قلب  �ساهد.. 
 

التقط ال�شاب املبدع وامل�شّ�ر، اأحمد حا�شر، �ش�رًة قد ال تتكرر حتى 
امل�شرفة  بالكعبة  يحيط�ن  واملعتمرين،  االأمن  لرجال  الزمان  نهاية 
ليلة غ�شيلها، ي�شكل�ن �ش�رة جميلة ُت�حي باحلب واالطمئنان ح�ل 
بيت اهلل احلرام، وكانت ال�ش�رة قد �شّكلت بر�شمة “قلب” تت��شطها 

الكعبة املُ�شّرفة.
 وقال امل�شّ�ر اأحمد حا�شر، يف ح�شابه بت�يرت  معلًقا: �شبحان اهلل 
امل�شهد، وكاأنها تعبري  ال�شدفة ر�شمت  العظيم،  وبحمده �شبحان اهلل 
التي  ل�ش�رته  املنا�شب  التعليق  عن  عجز  اأّنه  م�شيًفا  بداخلهم،  عّما 
التعليق على  واالإ�شالمي  العربي  العامل  وينتظر من جميع  التقطها، 

مثل هذا امل�شهد املهيب ذي الدفء والطماأنينة .

قد  لهدف  اإال  تعاىل   و  �شبحانه  اهلل  اأوجده  �شئ  من  ما   
اأن ال�شحة  اأو بالفقد ، فمن املدرك لنا  ندركه مع ال�قت 
و  النف��ص  �شحة  و  االأبدان  �شحة  يت�شمن  �شامل  معنى 
يف  الفاعل  الع�ش�  الفرد  ب�شحة  حتدث  املجتمع  �شحة 

املجتمع .
فى  ي�شهم  ب�شكل  العطاء  على  قادر  الإن�شان   ت�ابع  كلها   
بناء جمتمع مثايل ؛ اإال اإذا ا�شتكى منه ع�ش� من االأع�شاء 
وجب   لذا   احلمى  و  بال�شهر  االأع�شاء  �شائر  له  تتداعى 
علينا البحث ل�شحة اأف�شل لنا و لغرينا كلنا ندرك اأهمية 
يعرف  ال  و  مير�ص  البع�ص  و  حلياتنا  ال�شليمة  ال�شحة 
لكنا منر عليه  و  لكنه م�ج�د  و  املر�ص  �شبب  الدواء وال 
ال�شحة  اأثار على  له من  ملا  ال��ش�ء  و ه�  اأال  الكرام   مر 

اجل�شمية و النف�شية و االإجتماعية .
 فال��ش�ء ه� :- نظافة هامة جل�شم االإن�شان ، فه� تطهري 
حياتنا  فط�ال   ، االأطراف  و  اليدين  خا�شة  و  للج�شم 
الي�مية معر�ش�ن للعدوى عن طريق اللم�ص و عن طريق 
اأو تقع على  الذرات املنت�شرة يف اله�اء و التي ن�شتن�شقها 

اأعيننا اأو اأف�اهنا  .
اإليه  نظرنا  و  ب�شرى   جلد  يف  مقطعا  اأحدثنا  فاإذا   
اخلاليا  من  طبقات  من  يتك�ن  اأنه  جند  بامليكرو�شك�ب 
بع�شها ف�ق بع�ص ، و يخرتق هذه الطبقات قن�ات الغدد 
�شطح  حتت  م�ج�دة  هى  و  اجللد،  يف  املنت�شرة  العرقية 
ن�شب  من  يحت�يه  ما  و  الدم  من  العرق  مادة  تفرز  اجللد 
خمتلفة من االأمالح و حترر الدم من اإزدياد هذه الن�شب و 
كذلك تفرز املاء الذي يزيد عن ن�شبته املطل�بة يف الدم  ، 
و جت�ار هذه الغدد غدد دهنية تفرز م�اد لزجة تلت�شق 

بها الذرات التى تقع على اجللد  .
لنا  لزامنا  كان  اأج�شامنا  على  الذرات  هذه  تراكم  فمع   
مرات  عدة  النظافة  عملية  ت�اىل  ال�شحية  ال�جهة  من 
ال��ش�ء خم�ص مرات الإزالة  لنا  ما حققه  و ه�  ؛  ي�مًيا  
هذه الرتاكمات ، و ه� ما جتيزه ال�شنة بال��ش�ء عند كل 

�شالة ، و لي�ص هذا فقط و لكنها حتبذ ال��ش�ء اإذا غ�شب 
با�شطراب  م�شح�ب  الغ�شب  اأن  يعرف  فكلنا   ، االإن�شان 

ع�شبى يزداد منه العرق.
فى  هاًما  مبداأ  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى  الر�ش�ل  يقر  و   
وال�شالم   ال�شالة  عليه  يق�ل  و  لل��ش�ء   النظافة  عملية 
)من ت��شاأ فاأح�شن ال��ش�ء خرجت خطاياه ج�شده حتى 

تخرج من حتت اأظافره(.
حتت  من  )تخرج  احلديث  من  اجلزء  لهذا  نظرنا  ما  اإذا   
اإحدى  قامت  حني  فاح�شة  علمية  نظرة   ) اأظافره 
اأظافر  حتت  امل�ج�دة  البقايا  من  عينة  باأخذ  اجلامعات 
اأطباق  زرعتها فى  و   ، الطلبة  فى جامعة من اجلامعات  
خا�شة فى درجة حرارة اجل�شم و فح�شها ميكرو�شك�بيا 
لتك�شف عن اأن�اع خمتلفة من اجلراثيم ال�شارة و الفتاكة 
وقت  اأي  يف  ج�شمك  اإىل  الدخ�ل  تنتظر  التى  الكامنة 

ت�شمح لها بهذا.
يف  ذلك  على  القادر  اأنت  ف�حدك  كالمى  من  تعجب  !ال   
 ، اأثناء تناولك غذاءك  اأو  اأ�شابعك فى فمك  حني ت�شع 
و غريها من االأم�ر التى ال تتداركها اإال عند ف�ات ال�قت 
اأهمية  ب��ش�ح  لنا  تبني  العلمية  النظرة  هذه  لنجد   ،

ال��ش�ء كركيزة ال غنى عنها .
اأخر و ه� االهتمام البالغ بنظافة الفم   و تفتح مدخاًل 
لعلمنا مقدر ما ي�شيب االإن�شان من اأمرا�ص خمتلفة نتيجة 
و   ، االأ�شنان  امليكروبات يف جذور  فيها  التى تت�الد  للب�ؤر 
التهابات  و  املفا�شل  روماتيزم  من  الب�ؤر  هذه  ت�شببه  ما 
االإلتهابات  و  اله�شمي  اجلهاز  باأمرا�ص  عالقتها  و  اللثة 
املختلفة االأخرى باجل�شم ،جند ت�جيه الر�ش�ل الكرمي 
كل  فى  ال�ش�اك  باإ�شتخدام  لنا  ال�شالم   و  ال�شالة  عليه 
مرة ينظف فيها الفم  و مت االإكت�شاف م�ؤخًرا اأن ال��ش�ء 
يق�ي اجلهاز املناعي لدى االإن�شان و ميد اجل�شم بالطاقة 
�شحن  مبثابة  ال��ش�ء  يعد  الي�م  ط�ال  له  الالزمة 

لبطارية اجل�شم .
 و رغم اإدراكنا للعديد من  هذه االأم�ر اإال اإننا نظل على 
جتاهلها و املرور عليها مر الكرام ظننا منا على مقدرتنا 
على جتاوزها اأو اإحت�ائها ؛ لنجد اأنف�شنا اأمام ملجاأ اإلهى 

يقينا من �شرور اأنف�شنا اأال و ال��ش�ء.

الإن�����������س�����ان �����س����ح����ة  ع�����ل�����ى  اأث�������������ره  و  ال������و�������س������وء 

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������ض م����ي����امن����ار ي�����ع�����رب ع��ن 
ق���ل���ق���ه م����ن ن�������زوح م�����س��ل��م��ي ال��روه��ي��ن��ج��ا
اأعرب نائب رئي�ص ميامنار هرني فان ثي� عن قلق حك�مته العميق اإزاء نزوح اأقلية »الروهينجا« 

امل�شلمة من والية »راخني« اإىل بنجالدي�ص.
وقال يف كلمته اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، نقلت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �شي( 
مقتطفات منها، اأن ميامنار حتقق فيما و�شفها بـ«امل�شكلة كبرية احلجم«، اإال اأنه اأكد جمددا اأن �شبب 

اال�شطرابات التي اندلعت يف والية »راخني« غري وا�شح.
واأ�شاف ثي� ان بع�ص االأقليات االأخرى فرت من ميامنار ولي�ص امل�شلمني فقط، م�شريا اإىل اأنه مت اإبالغ 
ق�ات االأمن باتخاذ جميع االإجراءات لتجنب االأ�شرار اجلانبية واإحلاق ال�شرر باملدنيني االأبرياء.

واأو�شح اأنه �شيتم ت�زيع امل�شاعدات على املت�شررين بدون متييز.
اإذ يعدهم  ي�شار اإىل ان م�شلمي الروهينجا يعان�ن من اال�شطهاد يف البلد ذات االأغلبية الب�ذية، 

الكثريون يف والية »راخني« واأنحاء ميامنار مهاجرين غري �شرعيني قادمني من بنجالدي�ص.



وقف  مقابل  اجل�ية  الغارات  »وقف   
ال�شربات ال�شاروخية«، ه� العر�ص الذي 
الـ55  الذكرى  للريا�ص يف  قدمته �شنعاء 
بها  احتفلت  التي  �شبتمرب«،   26« لث�رة 
ذلك  يف  مبا  اليمنية،  املحافظات  خمتلف 

تعز التي ت�شهد تخّبطًا �شيا�شيًا وميدانيًا
من الق�شر اجلمه�ري يف العا�شمة اليمنية 
ال�شيا�شي  »املجل�ص  رئي�ص  اأعلن  �شنعاء، 
ا�شتعداد  اأم�ص،  ال�شماد،  �شالح  االأعلى« 
ال�شاروخية  ال�شربات  ل�قف  بالده 
االأرا�شي  اأي  اجلمه�رية«،  حدود  »خارج 
اجل�ية  الغارات  وقف  مقابل  ال�شع�دية، 
تق�ده  الذي  العدوان  حتالف  قبل  من 

اململكة على اليمن.
األقاها  كلمة  يف  ال�شماد  عر�ص  وجاء 
 26« لث�رة  الـ55  الذكرى  ملنا�شبة 
ال�شع�دي  »النظام  اإن  فيها  قال  �شبتمرب«، 
لل�شعب  الث�رية  الروح  واأد  ي�شتطع  مل 
ال�شع�دية  »الهيمنة  اأن  م�شيفًا  اليمني«، 

�شقطت جمددًا يف ث�رة 21 من �شبتمرب«.
تلقى  اأن  »املجل�ص«  رئي�ص  اأمل  حني  ويف 
دول  ت�ّعد  �شاغية،  اآذانًا  املبادرة  هذه 
الع�شكري  الت�شعيد  من  باملزيد  العدوان 
يف كافة املحاور، م�ؤكدًا جاهزية »اجلي�ص 
متقدمة  مناطق  ل�شرب  ال�شعبية  واللجان 
يف  وقريبًا  ال�شع�دية،  االأرا�شي  يف 
»حك�مة  رئي�ص  قال  بدوره،  االإمارات«. 
االإنقاذ ال�طني« عبد العزيز بن حبت�ر اإن 

اأمام »معركة مف�شلية يف تاريخه«،  اليمن 
ويطالبها  احلك�مة  يهاجم  من  منتقدًا 
بتحقيق اإ�شالحات واإجنازات تنم�ية »يف 
وح�شارًا  عدوانًا  البالد  فيه  ت�اجه  وقت 

خانقًا برًا وبحرًا وج�ًا«.

بالذكرى  املحافظات  خمتلف  واحتفلت 
اأطاحت  التي   ،1962 عام  لث�رة  الـ55 
�شيما  ال  البالد،  �شمايل  »االإمامي«  احلكم 
الرئي�ص  ق�ات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  تلك 
هادي.  من�ش�ر  ربه  عبد  امل�شتقيل  اليمني 

فيه  �شارك  مهرجانًا  تعز  مدينة  واأقامت 
االآالف من اأبنائها، وتخلله عر�ص ع�شكري 
املتحدث  نائب  وفق  ع�شكري«،   800« �شّم 
با�شم قيادة »حم�ر تعز الع�شكري«، التابع 

لهادي، عبد البا�شط البحر.

حمافظها  قّدم  حتتفل،  تعز  كانت  وبينما 
ا�شتقالته من  لهادي،  التابع  املعمري،  علي 
البنك  »عرقلة  على  احتجاجًا  من�شبه، 
67 األف م�ظف يف  املركزي �شرف رواتب 

القطاع احلك�مي باملحافظة«.
وقال املعمري اإن البنك عمد اإىل »�شيا�شات 
بالعن�شرية  ت�حي  ب�ش�رة  التطفي�ص 
ولي�شت  وف�شاًل  مّنة  اأنها  ل�  كما  والتعايل، 
الت�شحيات  تقّدم  حمافظة  ا�شتحقاقات 
اأن  اإىل  م�شريًا  واحل�شار«،  احلرب  حتت 
اأوامر  متكررة  ب�ش�رة  »يرف�ص  البنك 
الرئي�ص )هادي( ورئي�ص احلك�مة اأحمد 
الذين  امل�ظفني«،  رواتب  ب�شرف  دغر  بن 
على  الـ11  لل�شهر  رواتبهم  يت�شلم�ا  مل 

الت�ايل.
وياأتي ذلك بعد ي�م من اإعالن املعمري اأن 
اأن  بحجة  الرواتب  �شرف  »رف�ص  البنك 
القعيطي  من�شر  املركزي  البنك  حمافظ 

مل ي�جه باأمر ال�شرف«.
ت�شهد  ال�شيا�شي،  التخّبط  عن  وف�شاًل 
اليمني  اجلي�ص  بني  معارك  املحافظة 
ال�شعبية من جهة، وق�ات هادي  واللجان 
من جهة ثانية، ت�شاعدت اأم�ص مع انت�شار 
يف  ب�شرية  خ�شائر  وق�ع  ت�ؤكد  تقارير 
مديرية  يف  �شيما  ال  املع�شكرين،  �شف�ف 
منذ  م�اجهات  فيها  تدور  التي  ال�شل�، 
جبالها  على  ال�شيطرة  بهدف  عامني،  نح� 

املرتفعة.
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العدوان  حتالف  فيه  كان  وقت  يف   
اليمنية  العا�شمة  �شق�ط  على  يراهن 
»اأن�شار  حركة  زعيم  خرج  الفتنة،  فخ  يف 
الداخلية  اجلبهة  وحدة  لي�ؤكد  اهلل« 
والع�شكرية، معلنًا اأن االإمارات، اإىل جانب 
ال�شع�دية، »باتت حتت مرمى �ش�اريخنا«

القليلة  االأيام  يف  ظبي،  اأب�  ت�شدرت 
يف  والع�شكري  ال�شيا�شي  امل�شهد  املا�شية، 
اليمن، متخطية بذلك �شريكتها االأ�شا�شية 
التي  الريا�ص،  العدوان،  حتالف  وقائدة 
للخروج  ا�شرتاتيجية  عن  البحث  ت�ا�شل 

من االأزمة حتفظ لها ماء ال�جه.
ال�اجهة  يف  ال�شع�دية  كانت  حني  ففي 
منذ بدء العدوان قبل عامني ون�شف عام، 
املتزايدة  االإماراتية  االأطماع  اأن  يبدو 
الت��شع  اإىل  ظبي  اأب�  و�شعي  اليمن  يف 
ي�شّكالن  باتا  املبادرة  زمام  وامتالك 
بالن�شبة  وجدية  خط�رة  يقل  ال  تهديدًا 
ب�شكل  االأمر  هذا  وانعك�ص  �شنعاء.  اإىل 
»اأن�شار  حركة  زعيم  خطاب  يف  وا�شح 
فيه  اأّكد  اأم�ص،  احل�ثي،  امللك  عبد  اهلل« 
ال�شع�دية،  اإىل  باالإ�شافة  االإمارات،  اأن 
بذلك  معلنًا  �ش�اريخنا«،  مرمى  يف  »باتت 

بدء مرحلة ما بعد الريا�ص.
�شعار  وخلفه  ظهر  الذي  احل�ثي،  وك�شف 
�شبتمرب  من   26 الـ  لث�رة   55 الـ  الذكرى 
�شاروخية  جتربة  جناح  عن   ،1962
م�ؤكدًا  االإماراتية،  العا�شمة  اإىل  ت�شل 
اأن ما قامت به الق�ة ال�شاروخية التابعة 
كبري،  »اإجناز  ال�شعبية  واللجان  للجي�ص 
اإىل  لل��ش�ل  حثيثة  اأعمال  وهناك 
اأهداف داخل االإمارات يف �شياق الرد على 

جرائمها بحق اأبناء ال�شعب اليمني«.
التي  وال�شركات  »الدول  اإىل  ومت�جهًا 
حّذر  االإمارات«،  يف  ا�شتثمارات  لديها 
جانب  اإىل  اأنه  من  اليمني  الزعيم 
ال�شع�دية، فاإن »اأي هدف داخل االإمارات 
بات يف مرمى �ش�اريخنا«، داعيًا اإياها اإىل 

اأن »ال تنظر للبالد كاأنها اآمنة، الأنها الي�م 
هدف للق�شف ال�شاروخي اليمني«.

اأما يف ما يخ�ص ال�شع�دية، فاأّكد اأن »لدينا 
اخلدمة،  دخلت  طيار  دون  من  طائرات 
بع�شرات  ال�شع�دية  اأج�اء  واخرتقت 
العمل  �شيتم  امل�شتقبل  ويف  الكيل�مرتات، 
وا�شتهداف  الق�شف،  اأعمال  تد�شني  على 
الطائرات  هذه  خالل  من  العدو  م�اقع 
امل�شتمر«،  للتط�ير  تخ�شع  تزال  ال  التي 
ت�شل  باتت  »�ش�اريخنا  اأن  اإىل  م�شريًا 
ومعلنًا  ال�شع�دية«،  النفطية  املن�شاآت  اإىل 
يف  ينبع  اإىل  و�شل  الذي  »ال�شاروخ  اأن 
الباتري�ت  �ش�اريخ  تتمكن  مل  ال�شع�دية 

االأمريكية من اعرتا�شه«.
»اأن�شار اهلل« عنا�شر  ا�شتعر�ص زعيم  كما 
الق�ة البحرية التي متلكها احلركة، الفتًا 
باتت  البحري،  ال�شعيد  »على  اأنه  اإىل 
البحرية اليمنية متتلك قدرات ال ميلكها 
وت�شتطيع  املنطقة،  يف  الدول  من  العديد 
البحري  والعتاد  احلربية  الب�ارج  �شرب 
للعدو بكل اأ�شكاله واأن�اعه«، متابعًا اأن »اأي 

تهديد للن�شاط التجاري العاملي يف البحر 
العدوان  ق�ى  م�ش�ؤوليته  تتحمل  االأحمر 
مي�ن«.  وجزيرة  املندب  باب  حتتل  التي 
حتالف  ا�شتهداف  من  احل�ثي  وحذر 
اأن  معتربًا  احلديدة،  حمافظة  العدوان 
»هناك م�ؤامرة كبرية على احلديدة وعلى 
ما تبقى من ال�شاحل اليمني، واإذا اجتهت 
دول العدوان بحماقة اإىل غزو احلديدة 
البحرية  الق�ة  فاإن  وال�شاحل  وامليناء 
النفطية  ال�شفن  �شت�شتهدف  اليمنية 
العدوان  اأن  اإىل  واأ�شار  ال�شع�دية«. 
اأن  معتربًا  ع�شكري«،  لت�شعيد  ر  »يح�شّ
هزائمها  عن  »التع�ي�ص  تريد  ال�شع�دية 

يف العراق و�ش�ريا يف اليمن«.
اأكرث من  اإن »هناك  ال�شياق، قال  ويف هذا 
اأربعني جبهة، متتد من البحر اإىل تعز واإب 
وال�شالع و�شب�ة وماأرب ونهم واجل�ف، ومن 
جنران  يف  ال�شع�دية  مع  احلدود  اإىل  ثّم 
و�شاحل  وحر�ص  وميدي  وجيزان  وع�شري 
»ع�شرات  وج�د  عن  كا�شفًا  احلديدة«، 
من  اليمني...  ال�شعب  اأبناء  من  االآالف 

واإ�شماعيلية«  و�شلفيني  وزيدية  �شافعيني 
على هذه اجلبهات.

احلفاظ  اإىل  اهلل«  »اأن�شار  وت�شعى 
وكذلك  اجلبهات  يف  ال�شف  وحدة  على 
اأن  احلركة  زعيم  اأّكد  اإذ  الداخل،  يف 
العام  ال�شعبي  امل�ؤمتر  مع  »التفاهمات 
ال�شيا�شي  اال�شتقرار  يف  اأثمرت  واحللفاء 
نح�  يتجه  طرف  واأي  واالجتماعي... 
وخيانة  حماقة  يرتكب  الداخل  تق�شيم 
وخدمة جمانية للعدوان«، معلنًا مباركته 
وحدة  اإىل  ت�شعى  التي  امل�شاعي  »لكل 

ال�شف والتفاهم«.
»�شباأ«  الر�شمية  االأنباء  وكالة  وكانت 
بني  جرى  ات�شال  عن  اأم�ص،  ك�شفت،  قد 
عبداهلل  علي  »امل�ؤمتر«  ورئي�ص  احل�ثي 
�شالح، ناق�شا فيه امل�شتجدات على ال�شاحة 
بني  القائمة  ال�شراكة  وعالقة  ال�طنية 
الطرفني، م�ؤكدين حر�شهما »على م�اجهة 
العدوان والدفاع عن ال�طن واإدارة �ش�ؤون 
وكذلك  والق�انني،  للد�شت�ر  طبقًا  الدولة 
 28 يف  بينهما  امل�ّقع  ال�شيا�شي  االتفاق 
مّت  مب�جبه  والذي   ،»2016 عام  مت�ز 

ت�شكيل »املجل�ص ال�شيا�شي االأعلى«.
النظر  وجهات  اأن  اإىل  ال�كالة  واأ�شارت 
يف  �شيما  وال  »متطابقة«،  الزعيمني  بني 
اجلبهة  متا�شك  على  »احلفاظ  يخ�ص  ما 
كل  وت�جيه  ال�شف،  ووحدة  الداخلية 
للت�شّدي  ال�طنية  والطاقات  اجله�د 

للعدوان«.
رئي�ص  جمع  لقاء  اأّكد  ال�شياق،  هذا  ويف 
»املجل�ص ال�شيا�شي االأعلى« �شالح ال�شماد، 
اهلل«  لـ»اأن�شار  االإعالمية  بالقيادات 
جديدة  »مرحلة  بدء  اأم�ص،  و»امل�ؤمتر«، 
وخا�شًة  والتكامل،  والتن�شيق  التعاون  من 
من  الذي  الر�شمي«،  االإعالم  �شعيد  على 
واجبه »احلفاظ ب�شكل كامل على اجلبهة 
جبهات  على  ال�شم�د  وتعزيز  الداخلية، 

القتال«.

هزمية  اليمني  الداخل  وحدة  وت�شّكل 
التي  لل�شع�دية،  اإ�شافية  �شيا�شية 
اعرتفت، اأم�ص، ب�شق�ط طائرة تابعة لها 

يف حمافظة اأبني وم�شرع طّيارها.
حتالف  با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأعلن 
متام  »يف  اأنه  املالكي،  تركي  العدوان 
م�شاء  من  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة 
للق�ات  تابعة  طائرة  �شقطت  االأربعاء، 
اإىل  اأّدى  ما  ال�شع�دية،  امللكية  اجل�ية 
بن  مهنا  الركن  الطيار  املقدم  ا�شت�شهاد 
يع�د  ال�شبب  اأن  اإىل  م�شريًا  البيز«،  �شعد 

اإىل »عطل فني«.
اأن  املحلية  االإخبارية  امل�اقع  واأّكدت 
�شبب ال�شق�ط ه� »ارتطام الطائرة باأحد 
جبال منطقة جحني يف املحافظة«، م�شرية 
اإىل اأنه »مّت العث�ر على حطامها يف جبال 

اآل ك�شميم«.
ويعترب هذا احلادث الثاين من ن�عه هذا 
االثنني  االإمارات،  اأعلنت  اإذ  االأ�شب�ع، 
اأثناء  لها  تابعة  طائرة  �شق�ط  املا�شي، 
ومقتل  الع�شكرية  العمليات  يف  م�شاركتها 
املا�شي  ال�شهر  حتّطمت،  كما  طّيارها. 
ع�شكرية  طائرة  �شب�ة،  حمافظة  يف 
من  وعدد  طّيارها  وقتل  اإماراتية، 

م�شاعديه.
واأي�شًا على ال�شعيد الع�شكري، اأعلنت قناة 
اأم�ص،  اهلل«،  لـ»اأن�شار  التابعة  »امل�شرية« 
من  �شاروخني  ال�شاروخية  »الق�ة  اإطالق 
على  القذائف  من  وعددًا  اأوراغان  طراز 
يف  واملرتزقة  ال�شع�دي  اجلي�ص  جتمعات 
وذلك  ع�شري،  منطقة  يف  اجلربة«  مع�شكر 
بعد ي�م من ق�شفها »رقابة الزج وامل�اقع 
ال�شع�ديني  للجن�د  وجتمعات  املجاورة 

قبالة منطقة جمازة« يف املنطقة نف�شها.

اأي�سًا �سواريخنا  مرمى  يف  الإم���ارات  الريا�ض«:  بعد  »م��ا  مرحلة  ب��دء  يعلن  احلوثي 

على  االإ�شرائيلية  االأفعال  ردود  تفاوتت   : القد�ص 
ا�شت�شهاده،  اإىل  واأّدى  فل�شطيني،  نفذه  الذي  الهج�م 
ومقتل ثالثة جن�د ا�شرائيليني اآخرين، عند مدخل 
ال�شدمة  القد�ص، بني  �شمايل  ادار”،  “هار  م�شت�طنة 

والغ�شب، والدع�ة لتكثيف اال�شتيطان.
باأن�شطتهم  الهجمات معروف�ن  ما يك�ن منفذو  فعادة 
ال�شيا�شية وال�طنية، اأو معتقلني �شابقني، ولكن جهاز 
اأن  الي�م،  اأقر  “ال�شابك”،  االإ�شرائيلي  العام  االأمن 

منفذ الهج�م، منر اجلمل، بدون “�شجل اأمني”.
“ال�شاباك” يف بيان و�شل وكالة االأنا�ش�ل  اأ�شار  كما 
على  ح�شل  قد  كان  املهاجم  اأن  اإىل  عنه،  ن�شخة 
لفح�ص  خ�شع  اأنه  يبنّي  ما  اإ�شرائيلي،  عمل  ت�شريح 

اأمني قبل منحه الت�شريح.
اإن  االإ�شرائيلية،  ال�شرطة  قالت  الي�م،  و�شباح 
النار من م�شد�ص كان يخفيه حتت  اأطلق  الفل�شطيني 
قمي�شه، باجتاه عنا�شر اأمن واأفراد من �شرطة حر�ص 
جن�د،   3 اإىل  اأدى  ما  امل�شت�طنة،  حميط  يف  احلدود 

واإ�شابة رابع بجروح بالغة.
من جانبه، حدد رئي�ص ال�زراء االإ�شرائيلي، بنيامني 
ردا  �شتنفذها  حك�مته  اإن  قال  خط�ات،   3 نتنياه� 

على الهج�م.
االأ�شب�عية  اجلل�شة  م�شتهل  يف  نتنياه�  وقال 
للحك�مة االإ�شرائيلية، الي�م:” هناك بع�ص االأ�شياء 
منزل  هدم  �شيتم  اأوال،  االآن:  بها  اجلزم  ميكننا  التي 
على  اأمنيا  ط�قا  �شيفر�ص  اجلي�ص  ثانيا،  االإرهابي، 
التي  العمل  ت�شاريح  �شحب  االآن  يتم   ، ثالثا  قريته، 

اأ�شدرت لعائلته امل��شعة”.
مكتبه  اأر�شل  التي  ت�شريحاته  ن�ص  بح�شب  واأ�شاف، 

ن�شخة منها ل�كالة االأنا�ش�ل:” هذا ي�م �شعب”.
اأي�شا  القاتلة  االإرهابية  العملية  هذه  وقال:” تاأتي 
ال�شلطة  متار�شه  الذي  املمنهج  التحري�ص  نتيجة 
من  واأت�قع  اأخرى،  فل�شطينية  َوِجهات  الفل�شطينية، 
اأن  عبا�ص(  حمم�د  الفل�شطيني  )الرئي�ص  مازن  اأب� 

يدينها واأال يحاول اأن يربرها”.
التي  الهجمات  الفل�شطينية  ال�شلطة  تدين  ال  وعادة 
ينفذها فل�شطيني�ن داخل ال�شفة الغربية، وخا�شة 
تقع  ك�نها  االإ�شرائيلي،  االأمن  ق�ات  ت�شتهدف  التي 
العام  منذ  اإ�شرائيل  قبل  من  حمتلة  اأرا�شي  داخل 

.1967
يف  ريفلني،  روؤوفني  االإ�شرائيلي  الرئي�ص  قال  بدوره، 
ت�شريح مكت�ب و�شل وكالة االأنا�ش�ل ن�شخة منه:” 
جميع  اإىل  ن�شل  و�ش�ف  االإرهاب،  م�اجهة  �شن�ا�شل 

املنفذين ومن يدعمهم”.
اأما وزير الدفاع االإ�شرائيلي اأفيغدور ليربمان، فقال   
اإن اإ�شرائيل �ش�ف ت�شتمر يف “م�اجهة هذا االإرهاب”.
وعزم  بق�ة  العمل  �شن�ا�شل  بيان:”  يف  واأ�شاف 
يف  واملحر�شني  يدعم�هم  ومن  االإرهابيني  و�شنالحق 
و�شن�شربهم كما يحدث  االأوقات ويف كل مكان  جميع 

كل ليلة تقريبا”.
التحري�ص  الفل�شطينية  ال�شلطة  ت�ا�شل  وتابع:” 
على قتل اليه�د والثناء على القتلة، وهذا ه� ال�شبب 
و�شبكات  االإعالم  يف  التحري�ص  اأج�اء  باأن  الرئي�شي 
الت�ا�شل االجتماعي ت�ؤدي اإىل هجمات �شد م�اطنني 

اإ�شرائيليني”.
االإ�شرائيلي  الداخلي  االأمن  وزير  اأ�شار  جهته،  من 
م�شبق  اإنذار  هناك  يكن  مل  اأنه  اإىل  اأردان،  جلعاد 

ب�ق�ع عملية هج�مية.

 واأ�شاف لالإذاعة االإ�شرائيلية:” يجب اعادة النظر 
يف ت�شاريح العمل املمن�حة للفل�شطينيني، ولكن يجب 
اأي  اأن  اإذ  ا�شتنتاجات،  اإىل  الت��شل  يف  الت�شرع  عدم 

قرار بهذا ال�شاأن له اأبعاد )مل ي��شحها(”.
يه�دا  على  اأمني  ط�ق  فر�ص  يجب  اأردان:”  وتابع 
الغربية(  لل�شفة  االإ�شرائيلية  )الت�شمية  وال�شامرة 
خالل م��شم االأعياد بغية تقلي�ص االحتكاكات”، يف 
منت�شف  حتى  يه�دية  اأعياد  عدة  حل�ل  اإىل  اإ�شارة 

ال�شهر املقبل.
“املع�شكر ال�شهي�ين”  من ناحيته، طالب زعيم حزب 
العمال  معاقبة  رف�ص  اإىل  غاباي،  اآيف  املعار�ص 

الفل�شطينيني يف اإ�شرائيل بعد الهج�م.
ميكن  ال  االإ�شرائيلي:”  اجلي�ص  الإذاعة  وقال 
الإ�شرائيل اأن تر�شم �شيا�شتها طبقا لت�شرفات اإرهابي 
واحد )يق�شد املهاجم(، هي فقط احلالة الثانية منذ 
�شن�ات التي ينفذ فيها عامل حا�شل على ت�شريح يف 

اإ�شرائيل هج�ما”.
األف   121 اأن  اإىل  فل�شطينية  تقديرات  وت�شري 

فل�شطيني يعمل�ن داخل منطقة الـ48.

اأن�شطة اجلي�ص االإ�شرائيلي يف  من جهته، قال من�شق 
ت�شريح  يف  مردخاي،  ي�ؤاف  الفل�شطينية  االأرا�شي 
عنه:”  ن�شخة  على  االأنا�ش�ل  وكالة  ح�شلت  �شحفي 
وزير  نائب  اأما  العمليات”.  هذه  مثل  اأمام  ن�شمت  لن 
فقالت  ح�ت�بيلي،  ت�شيبي  االإ�شرائيلي  اخلارجية 
“ر�شالة  ه�  الهج�م  اإن  االإ�شرائيلية،  لالإذاعة 
املتحدة  ال�اليات  مببع�ث  الفل�شطينية  الرتحيب 

االأمريكية جي�ش�ن غرينبالت”.
وكان البيت االأبي�ص، قد اأعلن و�ش�ل مبع�ث الرئي�ص 
غرينبالت،  جي�ش�ن  الدولية  لالتفاقيات  االأمريكي 
اإىل املنطقة للقاء م�ش�ؤولني فل�شطينيني واإ�شرائيليني.
وكعادته، �شارع حزب “البيت اليه�دي” اال�شتيطاين 

اليميني، اإىل املطالبة بت�شعيد اال�شتيطان.
اأوري  احلزب  يف  والقيادي  الزراعة  وزير  قال  فقد   
ن�شخة  على  االأنا�ش�ل  وكالة  ح�شلت  بيان  يف  اأرئيل، 
منه:” الهج�م القاتل ي�ؤملنا ويجربنا على امل�شي قدما 

على دفع خطة قرار لتحقيق الن�شر االإ�شرائيلي”.
اإىل  الع�شكرية،  العمليات  عن  ف�شاًل  اأرئيل  ودعا 

التحرك وت��شيع امل�شت�طنات يف ال�شفة الغربية.
وكان مفت�ص عام ال�شرطة االإ�شرائيلية، روين األ�شيخ، 

قد قال اإن املنفذ، بدون “�شجل اأمني”.
ونقلت عنه االإذاعة االإ�شرائيلية ق�له لل�شحفيني يف 
مكان الهج�م:” قد يك�ن �شخ�شا مّل من كل �شيء )مل 

ي��شح( وقرر تنفيذ الهج�م”.
 ،2015 اأنه منذ �شبتمرب/اأيل�ل  اإىل  ولفتت االإذاعة 
وطالبة  اأمريكيان  و�شائحان  اإ�شرائيليا   51 ُقتل 
نفذها  هجمات  يف  اإثي�بي  وم�اطن  بريطانية 

فل�شطيني�ن.
اجلي�ص  من  كبرية  ق�ات  اقتحمت  العملية،  وعقب 
�ش�ريك”  “بيت  قرية  االإ�شرائيلية،  وال�شرطة 
منزل  ملداهمة  القد�ص،  غربي  �شمال  الفل�شطينية، 

منفذ العملية.
واأعلن اجلي�ص االإ�شرائيلي فر�ص ح�شار على القرية، 
ومنع  ن�شمة،  اآالف   4 عن  �شكانها  عدد  يقارب  التي 

اخلروج منها.

�شحايف  م�ؤمتر  يف  ماتي�ص  وقال  وكاالت-   – ني�دلهي 
الأخطر  الت�شدي  على  بالقدرة  “نحتفظ  ني�دلهي  يف 
التهديدات ال�شادرة عن ك�ريا ال�شمالية ولكن كذلك على 
يف  امل�شتطاع  قدر  امل�شاألة  نبقي  بحيث  دبل�ما�شيينا  دعم 

املجال الدبل�ما�شي”.
الدبل�ما�شية  ال�شبل  عرب  امل�شاألة  حل  ه�  “هدفنا  وتابع 
كان  ترامب  دونالد(  )االأمريكي  الرئي�ص  ان  واعتقد 

وا�شحا جدا ب�شاأن هذه امل�شاألة”.
زيارة  يف  الهند  اىل  االثنني  ظهر  بعد  ماتي�ص  وو�شل 
خم�ش�شة لتعزيز العالقات الع�شكرية مع ني�دلهي من اجل 

م�اجهة النف�ذ املتزايد لل�شني.
وهذه الزيارة اىل الهند هي االوىل مل�ش�ؤول رفيع من ادارة 

ترامب.
ب”اعالن  االثنني  ترامب  اتهمت  ال�شمالية  ك�ريا  وكانت 
احلرب” بعد ان حلقت مقاتالت حربية امريكية بالقرب 
من �ش�احلها وه� ما اعتربته وا�شنطن اتهامات “عبثية”.

ال�شرقي  ال�شاحل  قرب  اأمريكية  قاذفات  حلقت  وال�شبت 
املنطقة  �شمال  يف  االبعد  امل�قع  يف  ال�شمالية،  لك�ريا 
امريكية  طائرة  اأي  ف�قه  حتلق  الذي  ال�شالح  املنزوعة 
هذا القرن يف ما و�شفه البنتاغ�ن باأنه “ر�شالة وا�شحة” 

لنظام كيم.
لالأنباء  اجلن�بية  الك�رية  ي�نهاب  وكالة  ذكرت  كما 
اإن ك�ريا  الثالثاء نقال عن جهاز املخابرات يف �ش�ل ق�له 
ال�شاحل  على  دفاعاتها  وتعزز  طائرات  حترك  ال�شمالية 
ال�شرقي بعدما اأر�شلت ال�اليات املتحدة قاذفات بي1-بي 

اإىل �شبه اجلزيرة الك�رية يف مطلع االأ�شب�ع.

واأفاد تقرير ال�كالة باأن ال�اليات املتحدة ك�شفت على ما 
ال�شمالية  القاذفات عن عمد الأن ك�ريا  م�شار رحلة  يبدو 

مل تكن على علم فيما يبدو.
ومل يعلق جهاز املخابرات ال�طنية يف ك�ريا اجلن�بية بعد 

على التقرير.
الرئي�ص  اإن  االثنني  ال�شمالية  ك�ريا  وزير خارجية  وقال 

االأمريكي دونالد ترامب اأعلن احلرب على ك�ريا ال�شمالية 
م�شادة  اإجراءات  اتخاذ  بحق  حتتفظ  يانغ  بي�نغ  واإن 
ومنها اإ�شقاط القاذفات االأمريكية حتى اإذا مل تكن داخل 

جمالها اجل�ي.
اجلن�بية  الك�رية  اخلارجية  وزيرة  دعت  جانبها،  ومن 
“جتنب  اإىل  املتحدة  ال�اليات  االثنني  كي�نغ-وا  كانغ 

جدا” اأن  “املرجح  “ا�شتفزازات” من  على  الت�شعيد” ردا 
تقدم عليها ك�ريا ال�شمالية.

الدرا�شات  مركز  اأمام  خطاب  يف  ال�زيرة  وقالت 
اال�شرتاتيجية والدولية يف وا�شنطن انه “من املرجح جدا 

اأن تقدم ك�ريا ال�شمالية على ا�شتفزازات جديدة”.
واأ�شافت “يجب علينا، ك�ريا ال�شمالية وال�اليات املتحدة، 
اأن نتمكن �ش�يا من اإدارة ال��شع )…( بطريقة حت�ل دون 
ع�شكرية  م�اجهات  وق�ع  اأو  الت�ترات  ت�شعيد  من  مزيد 

عر�شية قد تتفاقم �شريعا”.
حرب  اندالع  ميكن  “ال  اأنه  كلمتها  يف  ال�زيرة  واأكدت 

جديدة” يف �شبه اجلزيرة الك�رية.
و�شددت كانغ على اأن نظام كيم ج�نغ-اون يتقدم على ما 
يبدو "باأ�شرع من املت�قع" على طريق حيازة روؤو�ص ن�وية 
“بي�نغ  وقالت  حملها.  على  قادرة  بال�شتية  و�ش�اريخ 
�ش�اريخ  املعلن” بامتالك  هدفها  من  ب�شرعة  تقرتب  يانغ 
بال�شتية مزودة بروؤو�ص ن�وية وقادرة على بل�غ ال�اليات 

املتحدة.
 )…( �شل�كها  تغرّي  اأن  “يجب  يانغ  بي�نغ  اأن  وا�شافت 

واخلط�ة االوىل تك�ن ب�قف اال�شتفزازات”.
“اأق�شى  ممار�شة  اإىل  اجلن�بية  الك�رية  ال�زيرة  ودعت 
اأ�شد  وفر�ص  ج�نغ-اون  كيم  نظام  على  ال�شغ�ط” 
الع�دة  على  حلمله  دبل�ما�شية”  كـ”اأداة  عليه  العق�بات 
الن�وي  ال�شالح  نزع  جعل  اأجل  من  املفاو�شات  طاولة  اإىل 
“كاملة وميكن التحقق  من �شبه اجلزيرة الك�رية ب�ش�رة 

منها وال رجعة عنها”.

نتنياهو يتوعد بالرد وياأمر بهدم منزل عائلة املنفذ.. ومطالبات بتكثيف ال�ستيطان �����س����ن����ع����اء ل�����ل�����ري�����ا������ض: وق��������ف ال��������غ��������ارات م����ق����اب����ل وق��������ف ال���������س����واري����خ
املحتلة الغربية  ال�سفة  يف  م�ستوطنة  ق��رب  فدائية  عملية  يف  املنفذ  وا�ست�سعاد  راب��ع  وج��رح  ا�سرائيلين  جنود  ثالثة  مقتل 

تدعو و���س��ي��ول  للمنطقة  ق��اذف��ات  وا���س��ن��ط��ن  اإر����س���ال  ب��ع��د  دف��اع��ات��ه��ا  وت��ع��زز  ط��ائ��رات  حت���رك  ي��ان��غ   ب��ي��ون��غ 
الدبلوما�سية” بال�سبل  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  الزم���ة  ح��ل  “نريد  ي��ق��ول  وماتي�ض  الت�سعيد”..  ل�”جتنب 



)اأ ف ب(
بينما كانت حتتفل �شنعاء بالذكرى الثالثة 
يف  اجلبهات  وت�شهد  �شبتمرب«،   21 لـ»ث�رة 
الداخل وعلى احلدود مع ال�شع�دية معارك 
عنيفة تكّبدت فيها االأخرية خ�شائر كبرية، 
ني�ي�رك  يف  هادي  من�ش�ر  ربه  عبد  كان 
م�شهد  يف  ال�شالم،  فر�ص  �شّماه  ما  ي�شتعر�ص 

يخت�شر الفج�ة بني ال�شارع و»ال�شرعية«
اهلل«،  »اأن�شار  حركة  زعيم  اإعالن  منذ 
الع�شكري  الت�شعيد  احل�ثي،  امللك  عبد 
ال�شع�دية  بقيادة  العدوان  حتالف  �شد 
الداخلية  اجلبهات  ت�شهد  اليمن،  على 
فيها  نّفذ  عنيفة،  معارك  واحلدودية 
اجلي�ص اليمني و»اللجان ال�شعبية« عمليات 
اآخرها  كان  ناجحة،  ودفاعية  هج�مية 

اأم�ص يف تعز.
لـ»اأن�شار  امل�الية  »امل�شرية«  قناة  ووفق 
»�شّد  يف  »واللجان«  اجلي�ص  جنح  اهلل«، 
ع�شق  جبل  باجتاه  العدوان  ملرتزقة  زحف 
تعز«،  حمافظة  غربي  حيفان،  مديرية  يف 
�شف�ف  يف  اأعداد  وجرح  »مقتل  م�ؤكدة 
»نفذ  ع�شكري،  م�شدر  ووفق  املرتزقة«. 
�شل�شلة  ال�شعبية  واللجان  اجلي�ص  مقاتل� 
من  عددًا  ا�شتهدفت  مباغتة  عمليات 
نهم  حمافظتي  يف  العدوان  مرتزقة  م�اقع 

واجل�ف«.
فنقلت  احلدودية،  اجلبهات  على  اأما 
»امل�شرية« عن م�شادر ع�شكرية حدوث »ثالث 
مرتزقة  على  ناجحة  هج�مية  عمليات 
وواحدة  جنران،  يف  منها  اثنتان  العدوان«، 
يف ع�شري، م�شرية اإىل »�شق�ط قتلى وجرحى 
جيزان،  ويف  املعادية«.  الق�ات  �شف�ف  يف 
و»اللجان«  اجلي�ص  مدفعية  ا�شتهدفت 
القرن  م�قع  يف  ال�شع�دية  للق�ات  جتمعات 
بعدد من قذائف املدفعية، »حمققة اإ�شابات 

دقيقة ومبا�شرة«.

لتحالف  الع�شكرية  اخل�شائر  مع  وتزامنًا 
الر�شمية  االأنباء  وكالة  ك�شفت  العدوان، 
»التحالف«  طائرات  اأن  اأم�ص،  »�شباأ«، 
ا�شتهدفت منزاًل يف مديرية �شدا احلدودية 
ذهب  غارة  يف  وذلك  �شعدة،  حمافظة  يف 
�شحيتها »اأربعة قتلى، بينهم طفل، وثالثة 
»�شباأ«  واأ�شافت  واحدة«.  اأ�شرة  من  جرحى 
 20 من  »اأكرث  �شّنت  العدوان  طائرات  اأن 
جنران  يف  واملخروق  ال�شرفة  على  غارة 

ومنطقة الفرع يف �شعدة«.
العف�  »منظمة  اأّكدت  ذلك،  غ�ش�ن  يف 
اأن  اأم�ص،  ن�شرته  تقرير  يف  الدولية«، 
العدوان »ارتكب يف اليمن انتهاكات للقان�ن 
اأن  اإىل  الفتة  حرب«،  وجرائم  الدويل 
»دواًل من بينها ال�اليات املتحدة وبريطانيا 
وفرن�شا ت�ا�شل اإمداد التحالف باالأ�شلحة«. 
وقالت املنظمة الدولية اإن »قنبلة اأمريكية 
ال�شنع دمرت بناية �شكنية يف �شنعاء ال�شهر 
مدنيًا   16 مقتل  عن  واأ�شفرت  املا�شي/ 
الطفلة  بينهم  من  اآخرين«،   17 واإ�شابة 
بثينة )5 �شن�ات(، التي انت�شرت �ش�رها يف 

اأعقاب ال�شربة.
على  »التحالف«  ق�ات  اأ�شّرت  واآنذاك، 
الق�ل اإن اخل�شائر يف �شف�ف املدنيني كانت 
نتيجة »خطاأ تقني«، مّدعية اأنها ا�شتهدفت 
على  وتعقيبًا  م�شروعًا«.  ع�شكريًا  »هدفًا 
ذلك، قالت مديرة البح�ث يف مكتب بريوت 
»ميكننا  معل�ف،  لني  للمنظمة،  االإقليمي 
قتلت  التي  القنبلة  اأن  قطعًا  ن�ؤكد  اأن  االآن 
عائلة بثينة، وغريهم من املدنيني، اأمريكية 
تف�شري  اأّي  هناك  »لي�ص  اأنه  مبّينة  ال�شنع«، 
وغريها  املتحدة  ال�اليات  تقدمه  اأن  ميكن 
لتربير  وفرن�شا  بريطانيا  مثل  الدول  من 
التحالف  على  االأ�شلحة  تدفق  ا�شتمرار 
هذا  ارتكب  لقد  ال�شع�دية...  تق�ده  الذي 
ج�شيمة  انتهاكات  وتكرارًا  مرارًا  التحالف 

للقان�ن الدويل، مبا يف ذلك جرائم حرب«.
من جانب ثاٍن، تطاول انتهاكات »التحالف« 
املنظمات الدولية، اإذ اأعلنت »م�ؤ�ش�شة م�انئ 
حتالف  ق�ات  اأن  اأم�ص،  االأحمر«،  البحر 
 ،)FULMAR( العدوان �شحبت الباخرة
القمح،  مادة  من  طن  األف  بــ25  املحّملة 
العاملي«،  االأغذية  »برنامج  من  واملر�شلة 
منطقة  خارج  مياًل   65 بعد  اإىل  ووّجهتها 
اإفراغ  قبل  احلديدة  مليناء  الغاط�ص 
»هذه  اأن  امل�ؤ�ش�شة  واأو�شحت  حم�لتها. 
لي�شت املرة االأوىل التي ت�شحب فيها ب�اخر 
ت�شرب  العدوان  »ق�ى  اأن  م�ؤكدة  اإغاثية«، 
امليناء  باأن  م�شللة  معل�مات  االإعالم  اإىل 
يحتجز ب�اخر حتمل م�اد غذائية يف حني 

هي من تفعل ذلك«.
واحد  ي�م  بعد  التط�رات  هذه  كل  تاأتي 
امل�شتقيل، عبد ربه  الرئي�ص  اإعالن  على من 
من�ش�ر هادي، يف كلمة األقاها اأمام اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة املنعقدة يف ني�ي�رك، 
اأنه و»التحالف« الذي يدعمه لي�ش�ا »دعاة 
ال�شالم  يحدث  اأن  ميكن  ال  لكنه  حرب... 
�ش�ؤون  يف  التدخل  عن  اإيران  تت�قف  مل  ما 
املنطقة وانتهاج اأ�شاليب الف��شى والعنف«.

ال�شبعني،  ميدان  �شاحة  �شهدت  ذلك،  رغم 
وال�ش�ارع  العا�شمة،  �شاحات  كربى  وهي 
املحيطة بها، م�شرية جماهريية كربى اإحياًء 
والع�شرين  احلادي  لـ»ث�رة  الثالثة  للذكرى 
»املجل�ص  رئي�ص  واألقى  �شبتمرب«.  من 

ال�شيا�شي االأعلى«، �شالح ال�شّماد، كلمة اأمام 
اهلل«  »اأن�شار  م�ؤيدي  من  االآالف  ع�شرات 
اأّكد  معهم،  املتحالفة  واالأحزاب  والق�ى 
فيها اأن »ال�شرعية �شعار زائف رفعه النظام 
اإىل  داعيًا  عدوانه«،  لتربير  ال�شع�دي 
اإيقاف »دول العدوان عن نهب ثروات ال�شعب 
وا�شعة  م�شاركة  االحتفال  و�شهد  اليمني«. 
من اأبناء املحافظات اجلن�بية، كعدن واأبني 
كذلك،  وحلج.  وال�شالع  وح�شرم�ت  و�شب�ة 
عبد  احلك�مة  رئي�ص  االحتفال  ح�شر 
العزيز بن حبت�ر، فيما األقت وزيرة الدولة 
اجلن�ب،  من  تنحدر  التي  عبداهلل،  ر�شية 

كلمة خالل التجمع.

عبد احلميد �شيام
اأعلن الرئي�ص الفل�شطيني حمم�د عبا�ص يف خطابه 
امل�شاحلة  اإىل  طريقه  يف  اأنه  العامة  اجلمعية  اأمام 
عائدة  ال�طنية  ال�حدة  حك�مة  واأن  ال�طنية 
الفل�شطيني  ال�طني  املجل�ص  �شيدع�  واأنه  غزة  اإىل 
ال�طني  للعمل  اجلديد  االجتاه  لتحديد  لالنعقاد 
طريق  اإىل  الدولتني  حل  و�شل  اأن  بعد  الفل�شطيني 
من  كان  التي  االأر�ص  �شاعت  اأن  وبعد  م�شدود، 
فهل  الفل�شطينية.  الدولة  عليها  تقام  اأن  املفرو�ص 
امل�شاحلة املقبلة التي جاءت نتيجة و�شاطة م�شرية 
جدية اأكرث من املرات الثالث ال�شابقة التي اأ�شرفت 
عليها ال�شع�دية ثم قطر ثم م�شر اأيام مبارك؟ وهل 
الف�شيالن االأ�شا�شيان يعمالن االآن على انقاذ �شفينة 
اأم انقاذ الف�شيلني املاأزومني  ال�طن التي تكاد تغرق 

كل الأ�شبابه؟ 
اأب�اب  على  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  ال�ا�شح  من 
نفذت  ل�  فيما  ت�ؤدي  اخلط�رة  منتهى  يف  مرحلة 
و�شائل  يف  منها  ير�شح  كما  املتداولة  املخططات 
االإعالم اإىل اإنهائها مرة واإىل االأبد. فاحلل االإقليمي 
ا�شتطاعت  فقد  االآن.  الطاولة  على  املطروح  ه� 
اإدارة ترامب بالتخلي عن  اأن تقنع  حك�مة نتنياه� 
وحت�شني  االإقليمي  باحلل  وا�شتبداله  الدولتني  حل 
وغزة  الغربية  ال�شفة  يف  االقت�شادية  االأو�شاع 
وربط غزة بال�شفة الغربية وربط ال�شفة الغربية 
اأن هذا احلل مقب�ل االآن من  اأي�شا  باالأردن. ويبدو 
مبا�شر  تاأثري  لها  االأقل  على  عربية  دول  اأربع  قبل 
هذه  االأربع  العربية  الدول  الفل�شطينيني.  على 
ل�حت با�شتبدال عبا�ص بدحالن وبداأت تعمل على 
م�شاحلة بني دحالن وحركة حما�ص يف قطاع غزة، 
اأثار خماوف عبا�ص وتراجع عن تعنته  االأمر الذي 
ال��شاطة  تقبل  يف  واأ�شرع  امل�شاحلة،  م��ش�ع  يف 
من  الدحالين  التيار  ال�شتبعاد  للم�شاحلة  امل�شرية 
جهة ولتق�ية اأوراق التفاو�ص التي ميلكها يف حالة 
حركة  اأما  اأخرى.  جهة  من  املفاو�شات  ا�شت�ؤنفت  ما 
لتقبل  ا�شتعدادا  اأبدت  دورها  يف  والتي  حما�ص 
التيار الدحالين، ت�شعر ب�شرورة تخفيف االحتقان 
ببع�ص  ودفع  االنفجار  حد  و�شل  الذي  الداخلي 
امل�ت  �شفن  رك�ب  اأو  االنتحار  اإىل  اليائ�ص  ال�شباب 
م�شاكل  حل  يف  احلركة  ف�شلت  اأن  بعد  املت��شط  يف 
املاء  مثل  االأ�شا�شية  باحلاجات  املتعلقة  امل�اطنني 
فتح  ف�شيل  والدواء.  والغذاء  وال�شكن  والكهرباء 
حاال  اأح�شن  لي�ص  الفل�شطينية  ال�شلطة  يق�د  الذي 
اإىل  الفل�شطيني  ال�شعب  اأو�شل  لقد  حما�ص.  من 
طريق م�شدود اأدى بالق�شية اإىل �شبه االنهيار التام 
لدرجة اأن اأب� مازن قال بكل و�ش�ح يف خطابه اأمام 
تكلفة  بدون  احتالال  هناك  »اأن  العامة  اجلمعية 
بع�ص  اأن  ذلك  من  االأدهى  �شلطة«.  بدون  و�شلطة 
رم�ز ال�شلطة يت�شابق�ن يف اإعطاء الت�شريحات التي 
تت�شمن اال�شتعداد لتقدمي تنازالت خطرية اأكرب من 

التي قدمها لهم اتفاق اأو�شل�. 
يف ظل هذه االأج�اء التي ت�شري اإىل امكانية انفجار 
ف�شيلني  بني  امل�شاحلة  تاأتي  الداخلية  االأو�شاع 
املحتلة  االأرا�شي  يف  ال�شعب  واأو�شال  و�شال  ماأزومني 
اأ�شال نتيجة  اأمل يكن االنق�شام  اإىل حافة االنهيار. 

مبا�شرة ال�شتبدال الن�شال باملفاو�شات وو�شع الثقة 
ال�شعب  على  االعتماد  بدل  االأمريكي  ال��شيط  يف 
املنا�شلني  وحت�يل  العربية  وال�شع�ب  الفل�شطيني 
تبعات االحتالل  اإ�شرائيل من  واعفاء  اإىل م�ظفني 
تنجز  اأن  الإ�شرائيل  الكاملة  الفر�شة  واإعطاء 
وتخلق  االأر�ص  على  وثقة  هدوء  بكل  برناجمها 
حقائق را�شخة من ال�شعب تغيريها؟ األي�ص ذلك كله 
يكن  اأمل  امل�ش�ؤومة؟  اأو�شل�  التفاقية  مبا�شرة  نتائج 
انتخاب حما�ص اأ�شال ردا على ال�شلطة وما جرته من 

ماآ�ص على ال�شعب الفل�شطيني؟
خط�ات اأ�شا�شية

اإذا اأراد الف�شيالن االأ�شا�شيان اجناح امل�شاحلة فعال 
من اأجل انقاذ ال�طن اأو ما تبقى منه ولي�ص اخلروج 
بع�ص  من  اأوال  ينطلقا  اأن  فعليهما  اأزمتيهما،  من 
انهاء  اإىل ت�جه جديد للعمل على  احلقائق و�ش�ال 

االحتالل فعال ال ق�ال:
اأوال: مراجعة اتفاقيات اأو�شل� الكارثية واالعرتاف 
القيادة  فيها  وقعت  التي  التاريخية  باخلطيئة 
منه.  ذنب  دومنا  الفل�شطيني  ال�شعب  معها  وجرت 
فل�شطني  الحتالل  �شرعية  االتفاقيات  اأعطت  لقد 
تنفيذها  مره�ن  غام�شة  وع�د  مقابل  التاريخية 
من قبل اإ�شرائيل بتغيريات جذرية يف االيدي�ل�جيا 
متثلها  كانت  التي  وال�ظيفة  واملمار�شة  وامل�شلك 
اأو�شل�  وفتحت  الفل�شطينية.  التحرير  منظمة 
جماين  تطبيع  يف  لل�شروع  االأنظمة  اأمام  الطريق 
اإ�شرائيل  مع  والتعامل  التطبيع  وات�شع  وعلني 
م�شب�ق  غري  ب�شكل  والتجارة  الزيارات  وتبادل 
واقامة عالقات ب�شكل اأو باآخر مع اأكرث من 11 دولة 
اخلطيئة  بهذه  لالعرتاف  ال�قت  يحن  اأمل  عربية. 
�شعبنا من  واالعتذار عنها واالقرار مبا جرته على 

ويالت والتعهد ر�شميا بالتخلي عنها؟
الفل�شطيني  الفل�شطيني  االنق�شام  و�شل  لقد  ثانيا: 
لدرجة من العمق واالت�شاع مل ي�شل اإليه اأي خالف 
الفل�شطينية.  ال�طنية  احلركة  تاريح  يف  داخلي 

واخلالف  اأو�شل�  اأر�شية  على  اأ�شال  االنق�شام  وجاء 
املقاوم�ن  فال  املقاومة.  اأو  املفاو�شات  ت�جهني:  بني 
قاوم�ا وال املفاو�ش�ن اأجنزوا. لقد حت�لت ال�شلطة 
ويالحق  دقة  بكل  االحتالل  يخدم  اأمني  جهاز  اإىل 
يف  مهماتها  االحتالل  لق�ات  وي�شهل  املنا�شلني 
حريات  وي�شيق  االأنفا�ص  ويكتم  املحتلة  االأرا�شي 
و�شجناء.  مطاردين  اإىل  املنا�شلني  ويح�ل  التعبري 
اإمارة  �شبه  اإىل  غزة  يف  حما�ص  �شلطة  وحت�لت 
االأطفال  على  ايدي�ل�جيتها  فيها  تفر�ص  اإ�شالمية 
وواجهات  واملقاهي  وال�ش�اطئ  واملدار�ص  والن�شاء 
املحالت ومتار�ص االعدامات امليدانية و�شحل اجلثث 

بالدراجات وفر�ص �شرائب جديدة.
ال�شلطتني  انهاء  يعني  االنق�شام  انهاء  ثالثا- 
ت�شم  م�ؤقتة  انقاذ  ب�شلطة  وا�شتبدالهما  بجدية 
من  �شعبها  على  حري�شة  نظيفة  وطنية  �شخ�شيات 
الف�شاد  ورم�ز  الف�شائل  عن  بعيدا  االأطياف  كافة 
امل�شهد  هذا  اأن  اأوال  نقر  اأن  ويجب  واملح�ش�بيات. 
االآن  الفل�شطينية  الق�شية  تعي�شه  الذي  املاأ�شاوي 
تكييف  عملية  من  ط�يلة  م�شرية  ح�شيلة  ه� 
من  املعا�شرة  الفل�شطينية  الث�رة  الخراج  منتظمة 
حترر  حركة  ومن  الت�ش�ية،  نهج  اإىل  التحرير  نهج 
وطني اإىل حركة ا�شتقالل وطني ومن نهج التحالف 
مع اجلماهري �شاحبة امل�شلحة يف التحرر والتحرير 
تخلفا،  االأكرث  العربية  باالأنظمة  االلت�شاق  اإىل 
اإىل  الث�رة  دعم  يف  اجلماهري  على  االعتماد  ومن 
االعتماد على اأم�ال الدول املانحة امل�شم�مة والتي 
اإىل  اخلنادق  ورجال  م�ظفني  اإىل  املنا�شلني  ح�لت 

نزالء فنادق. 
رابعا- تق�م �شلطة االنقاذ امل�ؤقتة بالعمل بجد على 
كافة  ودخ�ل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  تفعيل 
تهمي�ص  عملية  جرت  لقد  خيمتها-  يف  الف�شائل 
متعمدة لكل ما متثله منظمة التحرير الفل�شطينية. 
معطل.  املركزي  واملجل�ص  معطل  ال�طني  فاملجل�ص 
من  كبري  عدد  رحل  فقد  التنفيذية  اللجنة  واأما 

االأع�شاء  من  قليلة  مبجم�عة  واخت�شرت  اأع�شائها 
الفل�شطينية  ال�شلطة  دائرة  يف  امل�ج�دين  من 
منهم  ال�احد  يطرد  وقد  احلاجة  عند  ي�شتخدم�ن 
جماعي  عمل  املنظمة  تفعيل  الرئي�ص.  من  باإ�شارة 
ا�شتثناء.  بال  ال�شتات  مناطق  كافة  ي�شمل  اأن  يجب 
ال�طني  املجل�ص  بناء  الإعادة  �شرورة  هناك 
ال�شرفاء  من  معق�ل  وبعدد  بجدية  الفل�شطيني 
واملنا�شلني الذين ميثل�ن فعال ق�ى مدنية و�شيا�شية 
وجتمعات ونقابات واأ�شحاب فكر ومهارات وفاعليات 
فنية وثقافية واقت�شادية. ميار�ص االنتخاب حيث 
�شبه  اأو  االجماعي  االختيار  ويتم  ممار�شته  ميكن 
اكتمال  وبعد  االنتخاب.  يتعذر  عندما  االجماعي 
لالجتماع  يدعى  اجلديد  ال�طني  املجل�ص  اإن�شاء 
املرحلة  برنامج  واإقرار  تنفيذية  جلنة  النتخاب 

املقبلة.
ال�شاملة  واملقاومة  الن�شال  برنامج  اإقرار   – رابعا 
وال�حدة  امل�شاحلة  تر�شخ  اأ�شا�شه  على  والذي 
الفل�شطيني  ال�شعب  ي�حد  �شيء  ال   – ال�طنية 
ح�شل  ما  )نتذكر  واملقاومة  الن�شال  ي�حده  مثلما 
ي�شمن  �شيء  وال  م�ؤخرا(.  االأق�شى  م�اجهات  يف 
واالإ�شالمية  العربية  االأمة  جماهري  ا�شطفاف 
وما  احلق�ق.  النتزاع  الن�شال  اإال  العامل  و�شرفاء 
اأ�شبح  اأن  بعد  هنا،  واملقاومة  بالن�شال  اأق�شده 
احلديث عن الث�رة والكفاح امل�شلح ن�عا من املغامرة 
والتطرف غري املقب�ل، ه� االنتماء اإىل حالة ذهنية 
تق�م اأ�شا�شا على مبداأ اأن احلق�ق تنتزع انتزاعا، واأن 
�شاحب احلق ق�ي ما دام متم�شكا بحق�قه وراف�شا 
احلق�ق  من  جزء  عن  التنازل  واأن  عنها  التخلي 
وكلما  التنازالت  تقدمي  يف  لال�شتمرار  املجال  يفتح 
قدم تنازال طالب االأعداء باملزيد حتى ال يبقى ما 
يقدمه فيتخل�ش�ن منه. اإن املقاومة ال�شلمية �شتنجز 
جماعة  اأجنزته  مما  بكثري  اأكرث  ق�شري  وقت  يف 

»احلياة مفاو�شات« يف 24 �شنة. 
ل�شعبنا  ميكن  املت�ا�شع،  راأينا  يف  اخلط�ات،  بهذه 
ال�حدة  وتعزز  امل�شاحلة  تنجز  اأن  احلية  وق�اه 
ال�طنية وتت�جه للن�شال ال�شلمي اجلماعي املت�ا�شل 
الذي  ال�طني  امل�شروع  الإجناز  واملتعاظم  واملرتاكم 

يعي�ص حاليا حالة احت�شار.
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للف�سيلن؟ اأم  للق�سية  جن��اة  �سفينة  الفل�سطينية  الوطنية  امل�ساحلة 

����س���ن���ع���اء حت���ت���ف���ل ب�����������»21 �����س����ب����ت����م����رب«... و»ال���������ع���������دوان« ي���ت���ك���ّب���د خ�������س���ائ���ر ج����دي����دة

وع�سكري! ���س��ي��ا���س��ي...  احل��ل  واأدوات���ه���ا:  ال�سعودية  م��واق��ف  يف  تناق�ض 

الدينية الأقليات  �سد  والتمييز"  “الكراهية  على  بالتحري�ض  �سعودية  وموؤ�س�سات  دين  رجال  تتهم  ووت�ض”  رايت�ض  “هيومن 

ودوي  اجلبهات،  خمتلف  يف  امل�شتعلة  املعارك  �ش�ت  على   
خالل  العدوان  حتالف  طريان  �شنها  غارة   255 من  اأكرث 
الدويل  احلراك  �شجيج  ارتفع  املا�شية،  الثالثة  االأيام 
»اإعادة  بهدف  االأمريكية  ني�ي�رك  مدينة  �شهدته  الذي 
الذي  ال�قت  يف  وذلك  اليمنية«،  ال�شالم  م�شاورات  اإحياء 
»احلل  �شعار  رفع  اإىل  هادي  من�ش�ر  ربه  عبد  فيه  عاد 

الع�شكري«
ربه  عبد  امل�شتقيل  اليمني  الرئي�ص  لت�شريحات  يكن  مل 
»حل«  اإىل  الت��شل  �شبل  ب�شاأن  املتناق�شة  هادي،  من�ش�ر 
اليمني  الداخل  يف  اجلبهات  على  فعلي  تاأثري  اأي  لالأزمة، 
معارك  ت�شهد  تزال  ال  التي  ال�شع�دية،  مع  احلدود  وعلى 
حمتدمة منذ اإعالن زعيم حركة »اأن�شار اهلل« عبد امللك 
قبل  العدوان  حتالف  �شد  الع�شكري  الت�شعيد  احل�ثي، 

ع�شرة اأيام.
ق�ات  اأن  اأم�ص،  »�شباأ«،  الر�شمية  االأنباء  وكالة  واأعلنت 
االأ�شب�ع  خالل  »دمرت،  ال�شعبية  واللجان  اليمني  اجلي�ص 
العدوان  لق�ى  ع�شكرية  واآلية  دبابة   19 فقط،  املا�شي 
�شاروخًا،   12 ال�شاروخية  الق�ة  اأطلقت  فيما  واملرتزقة، 
 ،2 زلزال  اأوراغان، خم�شة  M2، ثالثة  منها قاهر  اثنان 

واثنان زلزال1«.
التابعة  الق�ات  »تكّبد  معل�مات عن  انت�شرت  ال�شياق،  ويف 
م�اقعهم  على  هج�م  يف  كبرية  خ�شائر  العدوان  لتحالف 
ذكرت  وقت  يف  �شب�ة«،  حمافظة  يف  ع�شيالن  �شحراء  يف 
اآلية  »اإحراق  اهلل«،  لـ»اأن�شار  امل�الية  »امل�شرية«  قناة  فيه 
ع�شري،  يف  الرب�عة  مدينة  يف  �شه�ة  م�قع  يف  �شع�دية 
نف�شها.  املدينة  يف  ال�شع�ديني«  للجن�د  جتمعات  وق�شف 
ال�شاروخية«  »الق�ة  اإطالق  عقب  التط�رات  هذه  واأتت 
التابعة للجي�ص واللجان �شاروخًا بالي�شتيًا من ن�ع »قاهر 
على  ال�شنع،  حملي  املدى  مت��شط  �شاروخ  وه�   ،»M2
ع�شري،  يف  م�شيط  خمي�ص  يف  اجل�ية  خالد  امللك  قاعدة 
الذي  ال�طني«  بـ»الي�م  ال�شع�دية  احتفال  مع  بالتزامن 

ُنظم اأول من اأم�ص.
يف  ال�شاروخ  »اعرت�ص«  اأنه  العدوان  حتالف  اأعلن  وفيما 
ال�شاروخ  اأن  »امل�شرية«  اأّكدت  ال�شبت،  ليل  من  متاأخر  وقت 
القاعدة«،  يف  كبرية  خ�شائر  خملفًا  بدقة،  هدفه  »اأ�شاب 
ومتابعة،  ر�شد  »عملية  بعد  جاء  اإطالقه  اأن  اإىل  م�شرية 

اجل�ية  القاعدة  �شهدته  ع�شكري  حترك  مع  وبالتزامن 
خالد  امللك  قاعدة  وحتت�ي  املا�شية«.  االأيام  خالل 
من  اأكرث  ال�شاروخية  الق�ة  ا�شتهدفتها  التي  اجل�ية، 
للتحالف،  اأكرب تر�شانة ع�شكرية ج�ية تابعة  مرة، على 

وُت�شتخدم قاعدة انطالق رئي�شية لطريان العدوان.
التط�رات  هذه  على  العدوان  حتالف  رّد  املقابل،  يف 
عددها،  و�شل  التي  اجل�ية  غاراته  بتكثيف  امليدانية 
خالل  غارة   255« اإىل  الر�شمية،  االأنباء  وكالة  وفق 
ثالثة اأيام، اأدت اإىل �شق�ط عدد من ال�شهداء واجلرحى 
»ا�شت�شهاد  ع�شكري  م�شدر  عن  »�شباأ«  ونقلت  املدنيني«.  من 
م�اطن  منزل  على  غارة  يف  طفل،  بينهم  م�اطنني  خم�شة 
يف حمافظة �شعدة، وا�شت�شهاد م�اطن يف غارة على م�شجد 
يف حمافظة حجة، فيما ا�شت�شهد م�اطن اآخر يف حمافظة 
حلج اإثر اإ�شابته بقذيفة اأطلقها مرتزقة العدوان«، م�شريًا 

»اأطلق قنابل ف��شف�رية حمرمة  اأن طريان التحالف  اإىل 
دوليًا على مديرية م�زع يف حمافظة تعز«.

ويف هذا ال�شياق، ن�شر م�قع »العربي« وثيقة �شرية م�شربة 
�شمن مرا�شالت غرفة العمليات امل�شرتكة التابعة لتحالف 
والقبلية  الع�شكرية  القيادات  اأ�شماء  تت�شمن  العدوان، 
اليمنية املعنية باإر�شال اإحداثيات امل�اقع التي ي�شتهدفها 
االأ�شلحة  وخمازن  املنازل  ذلك  يف  مبا  العدوان،  طريان 

واملقار احلك�مية الع�شكرية واالأمنية.
االأ�ش�ات  فيه  ترتفع  وقت  يف  الت�شريبات  هذه  وتاأتي 
احلق�قية والقان�نية التي تدين انتهاكات حق�ق االإن�شان 
دع�ات  و�شط  اليمن،  يف  ال�شع�دية  الق�ات  ترتكبها  التي 
بهدف  باالنتهاكات  »م�شتقل«  دويل  حتقيق  لفتح  دولية 

ال�شغط على الريا�ص ل�قف العدوان ورفع احل�شار.
ودعت االأمم املتحدة، يف بيان م�شرتك مع وزيري خارجية 

ال�ش�يد وه�لندا، اجلمعة، »اأطراف ال�شراع يف اليمن اإىل 
العمل على فتح مطار �شنعاء الدويل«، املغلق منذ اأكرث من 

عام اأمام الرحالت التجارية.
واأّكد وزيرا خارجية ه�لندا بريت ك�ندرز، وال�ش�يد مارغ� 
العامة لالأمم  وال�شرتوم، على هام�ص اجتماعات اجلمعية 
يف  اإن�شانية  اأزمة  اأ�ش�اأ  حاليًا  ي�اجه  »اليمن  اأن  املتحدة، 
العامل، حيث يعاين اأكرث من 17 ملي�ن �شخ�ص من انعدام 
االأمن الغذائي«، م�ؤكدين �شرورة »اإنهاء ال�شراع يف اليمن 

واإيجاد حل �شيا�شي �شريع«.
وك�شفت االأمم املتحدة، اأم�ص، اأن »عائالت مينية ا�شطرت 
اإىل العي�ص يف الكه�ف ب�شبب احلرب املتفاقمة يف البالد«، 
م�ؤكدة اأن »78 يف املئة من العائالت اليمنية باتت تعي�ص 

و�شعًا اقت�شاديًا اأ�ش�اأ مما كانت عليه قبل �شنتني«.
وتزامنًا مع ا�شتعال امليدان اليمني، �شهدت مدينة ني�ي�رك 
»م�شاورات  اإحياء  بهدف  مكثفًا  دوليًا  حراكًا  االأمريكية 

ال�شالم اليمنية« املتعرثة منذ اأكرث من عام.
برز  اخلطابات،  و�شخب  الت�شريحات  �شجيج  وو�شط 
اإعالن وزير اخلارجية ال�شع�دي عادل اجلبري يف كلمة له 
»ي�شكل  فيما  اأنه  املتحدة،  لالأمم  العم�مية  اجلمعية  اأمام 
تهديدًا  اإيران  من  بدعم  اليمن  على  احل�ثيني  ا�شتيالء 
للمنطقة«، فاإن »احلل الع�شكري لن ينهي االأزمة اليمنية«.

االأممي  املبع�ث  تاأكيد  مع  اجلبري  ت�شريح  يت�افق  وبينما 
»اأن ال وج�د حلل  اأحمد،  ال�شيخ  اإ�شماعيل ولد  اليمن  اإىل 
ت�شريحات  مع  يتناق�ص  فاإنه  اليمن«،  يف  لل�شراع  ع�شكري 
الذي  هادي،  من�ش�ر  ربه  عبد  امل�شتقيل  اليمني  الرئي�ص 
»احلل  اإن  ال�شع�دية،  »العربية«  قناة  مع  لقاء  خالل  قال 
ت�شريح  وجاء  اليمنية«.  لالأزمة  االأرجح  ه�  الع�شكري 
يدعمه  الذي  و»التحالف«  اأنه  اإعالنه  من  ي�م  بعد  هادي 
ما  ال�شالم  اأن يحدث  لكنه ال ميكن  لي�ش�ا »دعاة حرب... 
وانتهاج  املنطقة  �ش�ؤون  يف  التدخل  عن  اإيران  تت�قف  مل 

اأ�شاليب الف��شى والعنف«.

“هي�من  منظمة  اتهمت   – ب(  ف  )اأ  ـ  دبي 
رايت�ص ووت�ص” يف تقرير ا�شدرته رجال دين 
بالتحري�ص  ال�شع�دية  اململكة  وم�ؤ�ش�شات يف 
االأقليات  �شد  والتمييز"  “الكراهية  على 

الدينية، وخ�ش��شا ال�شيعة.
ني�ي�رك  من  تتخذ  التي  املنظمة  واو�شحت 
مقرا ان رجال الدين “احلك�ميني وغريهم” 
الت�ا�شل  وو�شائل  االإنرتنت  ا�شتخدم�ا 
على  والتحري�ص  “للت�ش�يه  االجتماعي 
الكراهية �شد امل�شلمني ال�شيعة وغريهم ممن 

ال يتفق�ن مع اآرائهم”.
ال�شرق  ويت�شن مديرة ق�شم  ليا  �شارة  وقالت 
االأو�شط يف املنظمة “روجت ال�شع�دية بق�ة 
االأخرية،  ال�شن�ات  يف  االإ�شالحية  للرواية 
والكتب  الدين  لرجال  ت�شمح  فهي  ذلك  ومع 
املدر�شية احلك�مية بت�ش�يه �ش�رة االأقليات 

الدينية مثل ال�شيعة”.
“ا�شارات  اأي�شا  وثقت  انها  املنظمة  وذكرت 
مبا  االأخرى،  الدينية  لالنتماءات  مهينة” 
يف  وال�ش�فية  وامل�شيحية  اليه�دية  ذلك  يف 

منهاج التعليم الديني يف اململكة.
الرتبية  وزارة  يف  الديني  املنهاج  ان  وقالت 
ل��شم  مبطنة  “لغة  يحمل  ال�شع�دية 
اأو  �شرك  باأنها  ال�شيعية  الدينية  املمار�شات 
غلّ� يف الدين”. وتن�ص الكتب الدرا�شية على 
خارجا  �شاحبها  “جتعل  املمار�شات  هذه  اأن 

عن االإ�شالم وعقابها اخلل�د يف النار”.
م�ؤ�ش�شات  يف  دين  رجال  ان  وتابعت 
ب”الراف�شة”  ال�شيعة  ي�شف�ن  حك�مية 
“االختالط  ويدين�ن  و”الرواف�ص”، 

والزواج بني ال�شنة وال�شيعة”.
العلماء  كبار  هيئة  يف  ع�ش�  عن  ونقلت 

يف  دينية  هيئة  اأعلى  وهي  ال�شع�دية، 
�ش�ؤال  على  رده  علنية،  جل�شة  خالل  البالد، 
لي�ش�ا  “هم  بالق�ل  ال�شيعة  امل�شلمني  ح�ل 

اإخ�اننا… هم اإخ�ان ال�شيطان”.
اأن  اىل  ال�شع�دية  ال�شلطات  املنظمة  ودعت 
الكراهية  خلطاب  الف�ري  بال�قف  “تاأمر 
ال�شادر عن رجال الدين والهيئات احلك�مية 

التابعة للدولة”.
كما طالبت احلك�مة االمريكية بان تعمل مع 
التحري�ص  “وقف  على  ال�شع�دية  نظريتها 
امل�اطنني  �شد  والتمييز  الكراهية  على 
الأديان  واملنتمني  وال�ش�فيني  ال�شيعة 

اأخرى”.
ال�شرق  يف  ال�شع�دية  �شيعة  معظم  ويعي�ص 
من  ي�شتك�ن  ما  وكثريا  بالنفط  الغني 

التهمي�ص.
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ن�شرت  حك�مية  بيانات  اأظهرت   – اأ(  ب  )د  �ش�ل 
الي�م االثنني و�ش�ل م�شرتيات الك�ريني اجلن�بيني 
جديد  قيا�شي  م�شت�ى  اإىل  املحم�لة  االأجهزة  عرب 
اله�اتف  عززت  حيث  املا�شي،  مت�ز/ي�لي�  خالل 
معدل  حيث  من  دولة  اأكرب  يف  وج�دها  الذكية 

ا�شتخدام خدمات االت�شاالت يف العامل.
و�شلت  اجلن�بي  الك�ري  االإح�شاء  مكتب  وبح�شب 
الذكية والكمبي�تر  اله�اتف  امل�شرتيات عرب  قيمة 
01ر4  اإىل  املا�شي  مت�ز/ي�لي�  خالل  الل�حي 
ن�شبتها  بزيادة  دوالر(  مليار  )6ر3  وون  تريلي�ن 

املا�شي. العام  من  نف�شه  ال�شهر  عن  1ر35% 
 62% املحم�لة  االأجهزة  عرب  امل�شرتيات  و�شكلت 
ك�ريا  يف  االإلكرتونية  التجارة  حجم  اإجمايل  من 

اجلن�بية خالل مت�ز/ي�لي� املا�شي.
واأ�شارت وكالة “ي�نهاب” الك�رية اجلن�بية لالأنباء 
املحم�لة يف ك�ريا  االأجهزة  امل�شرتيات عرب  اأن  اإىل 
ال�شن�ات  خالل  مطردا  من�ا  ت�شجل  اجلن�بية 
لهذه  امل�شتهلكني  ا�شتخدام  يتزايد  حيث  االأخرية، 
كبديل  م�شرتياتهم  يف  عام  ب�شكل  الذكية  االأجهزة 

للكمبي�تر املكتبي اأو املحم�ل.
الطريان  تذاكر  حجز  عمليات  قيمة  اإجمايل  وزاد 
املحم�لة  االأجهزة  عرب  ال�شياحية  الرحالت  اأو 
املا�شي  مت�ز/ي�لي�  خالل  �شن�يا  1ر25%  بن�شبة 

م�شرتيات  زادت  حني  يف  وون،  مليار  8ر674  اإىل 
اإىل  8ر26%  بن�شبة  التجميل  م�شتح�شرات 
4ر315 مليار وون. وزادت م�شرتيات املالب�ص بن�شبة 
حني  يف  وون،  مليار  6ر415  اإىل  �شن�يا  6ر31% 

عرب  االإلكرتونية  االأجهزة  م�شرتيات  مبيعات  زادت 

االأجهزة املحم�لة بن�شبة %46 اإىل 2ر478 مليار 

وون خالل مت�ز/ي�لي� املا�شي.

على  �شيك�ن   – ب(  ف  )اأ   – جنيف 
�شن  حتى  الرجال  مثل  العمل  الن�شاء 
�شن�ات  عن  عام  بزيادة  اي  عاما   65
عملهن حاليا، اذا �ش�ت ال�ش�ي�شري�ن 
انظمة  ا�شالح  لتاييد  االحد 
العام  النظام  مت�يل  ل�شمان  التقاعد 

لل�شيخ�خة.
يت�شمنها  التي  االجراءات  و�شمن 
ادخال  ال�ا�شع،  التعديل  هذا  برنامج 
و70   62 بني  التقاعد  على  مرونة 
اجلهة  اقتطاعات  وزيادة  عاما 

امل�شغلة والعامل.
واالحد �شيك�ن احد امل�اعيد االربعة 
مكاتب  مع  لل�ش�ي�شريني  ال�شن�ية 
ال�شيا�شي  نظامهم  وفق  االقرتاع 

املبا�شرة.  الدميقراطية  على  القائم 
اغالق  بعد  النتائج  اوىل  و�شتعلن 
ال�شاعة  نح�  الت�ش�يت  مكاتب 

غ(. ت   10،00(  12،00

وي�ش�ت معظم ال�ش�ي�شريني باملرا�شلة 
حيث يتلقى كل ناخب يف منزله ظرفا 
ال�شلة  ذات  ال�ثائق  كافة  يت�شمن 
�شامل  تف�شري  مع  الت�ش�يت  مب��ش�ع 

وبطاقة اقرتاع عليه ار�شالها.
ويف ت�ش�يت الي�م طرح على الناخبني 
امل�شت�ى  يف  امل�شائل  من  العديد 
الغذائي  االمن  بينها  االحتادي 
ومت�يل  التقاعد  وا�شالح  لل�شكان 
خالل  من  التقاعد  من  لق�شم  ا�شايف 

زيادة �شريبة القيمة امل�شافة.
 13 يف  ن�شر  ا�شتطالع  اآخر  وا�شار 
ب�شاأن  القرار  ان  اىل  ايل�ل/�شبتمرب 
 69 بتاييد  يحظى  الغذائي  االمن 
باملئة يف حني يح�م ال�شك على باقي 
تاييد  فاق  بالكاد  حيث  امل�ا�شيع 
ال�شيخ�خة  احتياط  نظام  ا�شالح 
 50 امل�شافة  القيمة  �شريبة  وزيادة 

باملئة.

بن  اأحمد  اليمنية  احلك�مة  رئي�ص  وّجه  تعز: 
املركزي  والبنك  املالية  وزارة  ال�شبت،  دغر، 
تعز)جن�ب  مدينة  يف  البنك  فرع  مقر  بفتح 
غرب(، للمرة االأوىل منذ اندالع احلرب مطلع 

.2015
وكان فرع البنك يف املدينة قد اأُغلق مع �شيطرة 
)احل�ثي(،  اهلل”  “اأن�شار  جماعة  م�شلحي 
ال�شابق  للرئي�ص  امل�الية  الق�ات  من  وحلفائهم 
فرباير/  يف  املدينة  على  �شالح،  اهلل  عبد  علي 

�شباط 2015.
وا�شتعادت الق�ات احلك�مية مقر البنك ال�اقع 
بعد  املا�شي،  اأيار  ماي�/  اأواخر  املدينة،  �شرقي 

معارك �شد احل�ثيني.
لقائه  خالل  دغر،،  بن  ت�جيهات  وجاءت 
عدن  امل�ؤقتة  بالعا�شمة  املعا�شيق  ق�شر  يف 
)جن�ب(، مبمثلي اعت�شامات امل�ظفني يف تعز، 

ح�شبما اأوردت وكالة االأنباء اليمنية “�شباأ”.
فتح  ال�شروري  “من  اإنه  احلك�مة  رئي�ص  وقال 
ل�شرف  املالية،  االإيرادات  ال�شتالم  البنك  مقر 
رواتب امل�ظفني يف تعز"، حيث يعي�ص 67 األف 
لل�شهر  رواتب  دون  احلك�مي  بالقطاع  م�ظف 

الـ11.
املالية  “وزارة  احلك�مة،  رئي�ص  وجه  كما 
يف  وال�شرطة  العام  لالأمن  الدعم  بتقدمي 
تنفيذ  على  للم�شاعدة  )تعز(  املحافظة 

مهامها”، وفق امل�شدر.
الق�ات  ا�شتعادة  اإن  دغر  بن  قال  ال�شياق،  يف 
احل�ثيني،  من  تعز  على  ال�شيطرة  احلك�مية 
ا�شتكمال  “يعترب االنطالقة احلقيقية لبداية 

التي  واملحافظات  املدن  بقية  على  ال�شيطرة 
ي�شيطر عليها املتمردون”.

اإىل  ال��ش�ل  ال�شتكمال  “وكذلك  وا�شتطرد 
يف  ال�شف�ي  امل�شروع  الإ�شقاط  متهيدًا  �شنعاء 

اليمن”.
وكان الع�شرات من امل�ظفني احلك�ميني وممثلي 
ن�شب�ا  املدين،  املجتمع  ومنظمات  النقابات 
و�شط  املا�شي،  االأ�شب�ع  مطلع  االعت�شام  خيام 
رواتب  بدفع  اليمنية  احلك�مة  ملطالبة  تعز، 

امل�ظفني. 
التي  تعز،  مدينة  احل�ثي  م�شلح�  ويحا�شر 
الق�ات  ل�شيطرة  اأحيائها  معظم  تخ�شع 

احلك�مية واملقاومة ال�شعبية امل�الية لها.
الق�ات  متكنت   ،2016 اآب  اأغ�شط�ص/   18 ويف 
اجلهة  من  جزئيًا  احل�شار  ك�شر  من  احلك�مية 
طريق  على  و�شيطروا  الغربية،  اجلن�بية 

ال�شباب.
وي�شهد اليمن حرًبا منذ نح� عامني بني الق�ات 
وم�شلحي  جهة،  من  اليمنية  للحك�مة  امل�الية 
من  �شالح  ال�شابق،  الرئي�ص  وق�ات  احل�ثي، 

جهة اأخرى.
فيما  �شعبة،  اإن�شانية  اأو�شاعًا  احلرب  وخّلفت 
ميني  ملي�ن   21 اأن  اإىل  التقديرات  ت�شري 

)%80 من ال�شكان( بحاجة اإىل م�شاعدات.

قيا�سي م�ستوى  اإىل  اجلنوبية  كوريا  يف  املحمولة  الأجهزة  عرب  امل�سرتيات  ارتفاع 

���س��وي�����س��را ال���ت���ق���اع���د يف  ان���ظ���م���ة  ا�����س����الح  ا����س���ت���ف���ت���اء ح�����ول 

تعز يف  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  م��ق��ر  بفتح  ي��وج��ه  اليمنية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض 

 رابطة ال�سيارات الكهربائية يف اأملانيا تنفي
الكهرباء �سبكة  على  ال�سيارات  هذه  تاأثر 

اجن�ل�شتات)اأملانيا( – )د ب اأ(- نفت الرابطة االحتادية لل�شيارات 
ال�شيارات  هذه  تاأثري  من  التخ�فات  �شحة  اأملانيا  يف  الكهربائية 

ال�شديقة للبيئة على �شبكة الكهرباء يف البالد.
جاء ذلك وفقا ملا اأعلنته الرابطة االحتادية للحركية الكهربائية 

)بي اإي اإم( والرابطة االحتادية لطاقة الرياح يف اأملانيا.
ويف ت�شريحات ل�كالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ(، قال ك�رت زيجل، 
رئي�ص رابطة )بي اإي اإم(، اإن ال�شيارات الكهربائية ال متثل خطرا 
تت�شبب هذه  اأن  املت�قع  من  لي�ص  اأنه  واأ�شاف  الكهرباء،  �شبكة  على 

ال�شيارات يف نق�ص يف اإمدادات الكهرباء.
وعزا زيجل هذا النفي اإىل اأنه لي�ص من املت�قع اأن يق�م ماليني من 
اأ�شحاب ال�شيارات الكهربائية باإعادة �شحن �شياراتهم يف اآن واحد، 

ما �شيمثل، يف هذه احلالة، حمال زائدا على ال�شبكة.
وتابع زيجل اأن بطاريات هذه ال�شيارات ازدادت كفاءة يف االأداء كما 
اأن الكثري من هذه ال�شيارات تق�شي اأغلب فرتة عمرها دون اأن ت�شري 
وقال :” ال�شيارة يف اأملانيا ت�شري يف املت��شط، ح�شب املكتب االحتادي 
للمركبات، 14 األف كيل�مرت يف العام، اأي ما يعادل نح� 40 كيل�مرتا 
اأو �شاعة ي�ميا، ما يعني اأن ال�شيارة تظل واقفة يف املت��شط ملدة 23 

�شاعة ي�ميا، وهذا يتيح ال�قت للجريان”.
وثار النقا�ص ح�ل هذا امل��ش�ع بعدما اأعرب قطاع �شبكة الكهرباء 
وال�شيما يف جن�ب اأملانيا عن القلق حيال اإمكانية اأن يت�شبب انت�شار 
ال�شيارات وم�شخات احلرارة الكهربائية يف اأحمال زائدة على �شبكة 

الكهرباء م�شتقبال.
الكهرباء  اإنتاج  بانخفا�ص  ت�قعات  ظل  يف  املخاوف  هذه  وتاأتي 
يف  ال�اليتني  �شكان  حاجة  عن  ف�رمتربج  وبادن  بافاريا  واليتي  يف 

اأعقاب غلق اآخر حمطة ن�وية الإنتاج الكهرباء بحل�ل .2022

 ارت���ف���اع ال��ع��ج��ز ال��ت��ج��اري ل����الأردن
اأ����س���ه���ر  7 يف  ب����امل����ائ����ة   6.01

امليزان  عجز  ارتفع   – عمان 
 5.3 اإىل  االأردين،  التجاري 
مليار دوالر(   7.4( دينار  مليار 
على  باملائة   10.6 بن�شبة 
االأ�شهر  خالل  �شن�ي،  اأ�شا�ص 
العام  من  االأوىل  ال�شبعة 
مليار   4.8 بـ  مقارنة  اجلاري، 

دينار ) 6.7 مليار دوالر( خالل الفرتة املناظرة من العام املا�شي.
العامة  االإح�شاءات  دائرة  عن  ال�شادر  ال�شهري،  التقرير  وح�شب 
ال�شادرات  تغطية  ن�شبة  بلغت  االأحد،  الي�م  )حك�مي(،  االأردنية 
الكلية لل�اردات 35.6 باملائة، مقارنة مع 37.9 باملائة خالل نف�ص 

الفرتة من العام املا�شي.
6.8 باملائة خالل  و�شعدت قيمة واردات االأردن من ال�شلع، بن�شبة 
دينار  مليار   8.3 اإىل  اجلاري،  العام  من  االأوىل  ال�شبعة  ال�شه�ر 
مليار   10.8( دينار  مليار   7.7 مع  مقارنة  ملياردوالر(،   11.7(

دوالر( خالل نف�ص الفرتة من العام املا�شي.
 4.1( دينار  مليار   2.95 الكلية  ال�شادرات  قيمة  بلغت  املقابل،  يف 
بارتفاع  اجلاري،  العام  من  مت�ز   / ي�لي�  نهاية  حتى  دوالر(،  مليار 
ن�شبته 0.4 باملائة، مقارنة مع 2.94 مليار دينار ).4.1 مليار دوالر 

( خالل نف�ص الفرتة من العام املا�شي.
طريبيل  معرب  فتح  اإعادة  ي�شاعد  اأن  وجتار  اقت�شادي�ن  وت�قع 
احلدودي مع العراق نهاية ال�شهر املا�شي يف تن�شيط �ش�ق �شادرات 

االأردن باعتباره من اأهم منافذ االأردن اإىل العديد من املناطق.
باملائة   21.1 بن�شبة  االأردن،  يف  الطاقة  ا�شترياد  فات�رة  و�شعدت 
خالل االأ�شهر ال�شبعة االأوىل من العام اجلاري، اإىل 1.2 مليار دينار 
)1.6 مليار دوالر( مقارنة مع 1.01 مليار دينار )1.4 مليار دوالر( 

خالل نف�ص فرتة املقارنة من العام املا�شي

النا�شرة :
االإ�شرائيلّية  املزاعم  اأّن  يتبنّي  ي�م  بعد  ي�ًما 
رو�شيا  مع  واملتينة  ال�طيدة  ال�شداقة  ح�ل 
االحتادّية ما هي اإاّل ذر للرماد يف العي�ن، واأكرث 
من ذلك، ت�ؤوؤّكد م��شك� لكّل َمْن يف راأ�شه عينان 
املمانعة  ق�ى  مع  التحالف  اخرتت  اأّنها  على 
اإيران،  يف  االإ�شالمّية  اجلمه�رّية  واملقاومة: 
�ش�رّية وحزب اهلل، يف م�اجهة املع�شكر العربّي، 
د.  ال�ش�رّي  الرئي�ص  اإ�شقاط  على  راهن  الذي 
ال�ش�رّية،  الدولة  تفكيك  وعلى  االأ�شد،  ب�ّشار 
املُتحّدة  وال�اليات  اإ�شرائيل  طمحت  كما  متاًما 

االأمريكّية.
)هاآرت�ص(  �شحيفة  اأفادت  ال�شياق،  هذا  ويف 
اإ�شرائيليني كبار يف االأمم  اأّن م�ش�ؤولني  العربّية 
اأّن رو�شيا ن�شطت من  املتحدة ك�شف�ا النقاب عن 
الك�الي�ص يف جمل�ص االأمن خالل االأ�شب�ع  وراء 
مناق�شة  اأثناء  اهلل  حزب  عن  للدفاع  املا�شي 
الط�ارئ  ق�ات  مهمة  جتديد  االأمن  جمل�ص 

الدولية يف جن�ب لبنان.
واأو�شحت امل�شادر عينها لل�شحيفة العربّية، اأّنه 
جمل�ص  قرار  يكن  مل  املا�شية،  لل�شن�ات  خالًفا 
الي�نيفيل  ق�ات  مهمة  بتجديد  القا�شي  االأمن 
، جرى  اأمريكيٍّ واإ�شرائيليٍّ تقنًيا فقط، وب�شغٍط 
زيادة  على  �شددت  عليه  بن�د  ب�شعة  اإدخال 
ال�اقعة  املناطق  يف  الي�نيفيل  ق�ات  وج�د 
جن�بي نهر الليطاين، وعلى �شرورة اأْن ت�شتخدم 
القرار  خرق  ملنع  �شالحياتها  الق�ات  هذه 

اآب  يف  الثانية،  لبنان  حرب  اأنهى  الذي   1701
ا�شتمّرت  والتي   ،2006 العام  من  )اأغ�شط�ص( 
االإ�شرائيلّي  اجلي�ص  يتمّكن  اأْن  دون  ي�ًما   34
دفع  الذي  االأمر  ُتذكر،  مكا�شب  اأّي  حتقيق  من 
وال�شيا�شّي  االأمنّي  املُ�شت�يني  اأبيب من  اأركان تل 
اإىل االعرتاف بف�شل حرب لبنان الثانية، ف�شاًل 

ُمدّوًيا.
ولفتت امل�شادر االإ�شرائيلّية الرفيعة، كما اأفادت 
النقا�شات  خالل  اأّنه  اإىل  العربّية،  )هاآرت�ص( 
ب�شاأن �شيغة القرار جرى ا�شتبعاد العبارات التي 
باإدخالها،  واإ�شرائيل  املتحدة  ال�اليات  طالبت 

الع�شكرّية  الن�شاطات  عن  تتحّدث  التي 
جن�ب  يف  اهلل  حزب  بها  يق�م  التي  املمن�عة 
فقد   .1701 للقرار  خرًقا  وتعترب  لبنان 
يف  �شارك�ا  الذين  الرو�ص  الدبل�ما�شي�ن  اأعرب 
النقا�شات، تابعت امل�شادر عينها، عن معار�شتهم 
اأّنه  حازٍم  ب�شكٍل  واأو�شح�ا  االأمريكي،  لالقرتاح 
اإدانة حلزب اهلل،  اأّي  اإذا ت�شمّنت �شيغة القرار 

فاإّن رو�شيا �شُتعار�ص القرار و�شت�شتخدم الفيت�.
امل�قف  يعك�ص  رفيع  اإ�شرائيلي  م�ظف  راأي  ويف 
وحزب  رو�شيا  بني  احلا�شل  التقارب  الرو�شّي 
اهلل الذي ي�شكل جزًء من االئتالف الذي تق�ده 

نظام  بقاء  عن  للدفاع  اإيران  مب�شاركة  رو�شيا 
الرئي�ص ب�شار االأ�شد يف �ش�رّية.

على  اأيام  ب�شعة  مرور  بعد  التطّ�ر  هذا  وياأتي 
بنيامني  االإ�شرائيلية  احلك�مة  رئي�ص  لقاء 
�ش�ت�شي  منتجع  يف  ب�تني  فالدميري  مع  نتنياه� 
على البحر االأ�ش�د، حيث ناق�ص نتنياه� م��ش�ع 
االأهلّية  احلرب  انتهاء  بعد  ًة  خا�شّ اهلل  حزب 
�شالٍح  انتقال  من  اإ�شرائيل  وتخ�ف  �ش�رية،  يف 

متط�ٍر من �شنٍع رو�شيٍّ اإىل يد احلزب.
امتعا�شها  عن  االإ�شرائيلّية  املحافل  واأعربت 
م�ؤّكدة  االأخري،  الرو�شّي  امل�قف  من  ال�شديد 
ا  خ�ش��شً وب�تن،  نتنياه�  بني  اللقاء  ف�شل  على 
للتاأويل  قابٍل  غرُي  ب�شكٍل  اأبلغة  االأخري  واأّن 
االإ�شالمّية  اجلمه�رّية  مع  رو�شيا  عالقات  باأّن 
االإيرانّية هي عالقات اإ�شرتاتيجّية، واأّن م��شك� 
ا قاطًعا امل�ّص بهذه العالقات من اأجل  ترف�ص رف�شً

عي�ن الدولة العربّية.
على �شلٍة مبا �شلف، راأت درا�شة جديدة �شادرة 
ال�شيا�شة  لدرا�شات  االأور�شليمي  “املركز  عن 
واملجتمع يف القد�ص الغربية اأّنه يف نهاية املطاف 
على  �ش�رية  بتف�شيل  الرو�شّية  ال�شيا�شة  تق�م 
اأْن  �شيا�شًيا  غباًء  لي�ص  اأّنه  اإىل  الفتًة  اإ�شرائيل، 
تدعم رو�شيا االأنظمة على ال�شع�ب، الأّن ال�ا�شح 
الذي فهمته م��شك� ه� اأّن االإ�شالميني هم الذين 
املنظ�ر،  امل�شتقبل  يف  العربية  الدول  �شيحكم�ن 
وهذا ما �شين�شط احلركات االإ�شالمية يف رو�شيا 
حمرٍج  م�قٍف  يف  رو�شيا  يجعل  ما  هناك  للث�رة 

العربّية،  الدول  الـ”ث�رات” يف  على  وافقت  اإذا 
الأّن  م�ؤقتة  اإ�شرائيل  خ�شارة  تبقى  حني  يف 
االأكرب  العدو  االأخرية  اأ�شبحت مب�اقفها  رو�شيا 
للعرب مع العدو االآخر التقليدي للعرب والدائم 

اإ�شرائيل، كما زعمت الدرا�شة.
“بيغن-ال�شادات”  مركز  اأ�شدر  ذلك  اإىل 
جديًدا  بحًثا  االإ�شرتاتيجّية،  للدرا�شات 
يعق�ف  االحتياط،  يف  اجلرنال  عليه  اأ�شرف 
عميدرور، الرئي�ص ال�شابق ملجل�ص االأمن الق�مّي 
خالًفا  رو�شيا،  اأّن   على  و�شّدّد ّ  االإ�شرائيلّي، 
الرئي�ص  واأّن  م�اقفها،  عن  تتخّلى  ال  الأمريكا 
الذي  ال��شع  اإعادة  على  عازم  ب�تن،  فالدميري 
االأيام  يف  ال�ش�فيتي  االحتاد  به  يتمتع  كان 

اخل�ايل.
مباالة  ال  باأّن  يعتقدون  الرو�ص  فاإّن  وبح�شبه 
تنظيم  لظه�ر  الرئي�شّي  ال�شبب  هي  الغرب 
ال�ش�رّي  امل�شرح  ي�شتخدم�ن  واأّنهم  “داع�ص”، 

الإثبات قدرتهم االإ�شرتاتيجّية.
واأو�شح: لقد تغرّي و�شع رو�شيا يف ال�شرق االأو�شط 
ويذهب  االأخرية،  ال�شن�ات  يف  ملح�ٍظ  ب�شكٍل 
التربير،  بع�ص  مع  الق�ل،  حّد  اإىل  البع�ص 
يف  االأق�ى  العظمى  الق�ة  اأ�شبحت  رو�شيا  اإّن 
املنطقة، اأْو على االأّقل يف �شياق ال�شراع ال�ش�رّي. 
وال�شبب الرئي�شّي لذلك مرّده قدرة ب�تني على 
جانب  اإىل  املنطقة،  يف  كبرية  م�ارد  ا�شتثمار 

ا�شتعداده التخاذ خماطر كبرية.

واملُ��م��ان��ع��ة املُ��ق��اوم��ة  حم���ور  ل�سالح  موقفها  ن��ه��ائ��ًي��ا  ح�سمت  رو���س��ي��ا  اأب��ي��ب:   ت��ل 
وه�������ّدّدت ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ف��ي��ت��و يف جم��ل�����ض الأم�����ن مل��ن��ع اإدان������ة ح����زب اهلل

امل�شدر / وكاالت - غربة ني�ز
�شتتخذ  اأنها  اإىل  ر�شالة،   يف  ال�شع�دية  اأملحت 
اإجراءات مت�ص العالقات االقت�شادية مع الدول 
حتقيق  بفتح  املتحدة  لالأمم  قرارا  ت�ؤيد  التي 

دويل يف االنتهاكات التي حت�شل يف اليمن.
ون�شت ر�شالة للمملكة مت تداولها على اأن: »تبني 
حق�ق  جمل�ص  يف  الكندية  اله�لندية  امل�ش�دة 
االإن�شان قد ي�ؤثر �شلبا على العالقات ال�شيا�شية 

واالقت�شادية الثنائية مع ال�شع�دية«.
واأ�شافت اأن ال�شع�دية »لن تقبل« م�ش�دة القرار 
اأكرب  دعم  اإىل  تدع�  التي  الكندية،  اله�لندية 
االأمم  تق�ل  الذي  الداخلي  اليمني  للتحقيق 

املتحدة اإنه يفتقر اإىل امل�شداقية.
وو�شف مدير »هي�من رايت�ص ووت�ص« يف جنيف، 
اإر�شالها  مت  التي  ال�ثيقة  على  اأي�شا  اطلع  الذي 
باأنها  ال�شع�دية  تلميحات  عدة،  دول  اإىل 

»م�شينة«.
ت�شعى  اأن  امل�شيء  »من  في�شر:  ج�ن  وقال 
بعق�بات  التهديد  ا�شتخدام  اإىل  ال�شع�دية 
اقت�شادية و�شيا�شية �شد دول من اأجل عدم دعم 
ي�شع  قد  الذي  الدويل  التحقيق  من  الن�ع  هذا 

نهاية لالنتهاكات«.

ق�شفت  العربي  التحالف  »ق�ات  م�شيفا: 
واالآن  وجنازات،  ومنازل  واأ�ش�اقا  م�شت�شفيات 

حان ال�قت للمجتمع الدويل ليق�ل كفى«.
املتحدة  االأمم  مف��ص  احل�شني،  رعد  زيد  وكان 
حلق�ق االإن�شان، مار�ص �شغ�طا مرارا يف جمل�ص 
ح�ل  م�شتقل  حتقيق  لبدء  االإن�شان  حق�ق 
ي�شن  حيث  اليمن،  يف  املزع�مة  االنتهاكات 
احل�ثيني  �شد  حربا  ال�شع�دية  تق�ده  حتالف 

منذ مار�ص/اآذار 2015.
مثل  مدنية  اأهداف  بق�شف  املتهمة  اململكة  لكن 
االأ�ش�اق وامل�شت�شفيات جنحت حتى االآن يف منع 
يزال  وال  اخل�ش��ص.  بهذا  دويل  حتقيق  فتح 
جل�شته  يختتم  الذي  االإن�شان،  حق�ق  جمل�ص 
اجلمعة، منق�شما ح�ل امل�شار الذي يجب اتباعه 

للم�شي بالتحقيق.

وا�شعة  انتقادات  بعد   – الرباط 
قا�شر  طفل  اعتقال  ال�شتمرار 
على خلفية االحتجاجات يف ريف 
العامة  املديرية  خرجت  املغرب، 
ببيان  �شمتها،  عن  ال�طني  لالمن 
عبد  الطفل  اعتقال  ان  فيه  قالت 
�شنة،   14 البالغ  العزري  الرحمن 
بارتكاب  متلب�شا  �شبطه  بعد  جاء 
القان�ن  طائلة  حتت  تقع  اأعمال 

اجلنائي.
عمد  الطفل  ان  املديرية  وقالت   
يف  واأ�شياء  متاري�ص  و�شع  اىل 
احلاق  عنه  نتج  العام،  الطريق 
للمنفعة  باأمالك خم�ش�شة  ال�شرر 

غري  جتمهر  يف  وامل�شاركة  العامة، 
العامة،  ال�شلطات  لدى  به  م�شرح 

ح�شب تعبريها.
 وجرى ت�قيف الطفل ي�م 9 اآب/ 
اال�شتماع  ومت  الفارط،  اأغ�شط�ص 
اليه بح�ش�ر ويل اأمره لعدم بل�غه 
�شن الر�شد القان�ين طبقا للقان�ن 
افادات  ح�شب  العام،  اجلنائي 

اأمنية.
االدعاء  اأمام  املعني  عر�ص  ومت   
اآب/   12 يف  املخت�ص  العام 
بدوره  اأحاله  والذي  اأغ�شط�ص، 
باعتباره  االأحداث  قا�شي  اىل 
اجلهة �شاحبة االخت�شا�ص للنظر 

والتحقيق يف ق�شايا القا�شرين.
يك�ن  ان  املغربية  ال�شرطة  ونفت   
اثر  على  جاء  الطفل  اعتقال 
الذي  ال�شاب  جنازة  يف  م�شاركته 
�شلمية  م�شرية  خالل  حتفه  لقي 

باملنطقة، عماد العتابي.
امزورن  مدينة  و�شهدت  هذا،   
اول  م�شاء  احل�شيمة   من  القريبة 
حا�شدة  احتجاجية  م�شرية  ام�ص، 
فيها  طالب  العيد،  عطلة  اأعقبت 
املعتقلني  عن  باالفراج  املحتج�ن 
مطالبهم  وحتقيق  ال�شيا�شيني 

االجتماعية واالقت�شادية.
اندالع  التظاهرة  وعرفت   

بع�ص  بني  عنيفة  ا�شتباكات 
مت  التي  االأمن  وق�ات  امل�شاركني 
امتداد  ب�شكل مكثف على  ح�شدها 

مناطق م�شار امل�شرية.
 من جانب اخر اكد املعتقل ال�شابق 
االحتجاجات،  نف�ص  خلفية  على 
املرت�شى اعمرا�شن القيادي البارز 
قبل  من  ا�شتدعاءه  احلراك  يف 
باحل�شيمة،  الق�شائية  ال�شرطة 
�شبب  املتحدث  ي��شح  ومل 
اال�شتدعاء، بيد ان املرجح، اأنه مت 
يف  املت�ا�شلة  متابعته  خلفية  على 

حالة �شراح.

اليمن يف  يجري  مبا  التحقيق  تدعم  دول  �سد  ب��اإج��راءات  �سعودية  تلميحات 

روايتها تعطي  املغربية  الأمن  مديرية  الريف..  اأح��داث  يف  طفل  اعتقال  ب�سبب  انتقادات  خلفية  على 

دمناركية وزي��رة  لن�سر   انتقادات 
حممد ل��ل��ن��ب��ي  م�����س��ي��ئ��ة  ����س���ورة 

�شت�يبريج،  اإجنر  الدمناركية  الهجرة  وزيرة  ن�شر  اأثار  االأنا�ش�ل- 
للنبي حممد،  م�شيئة  في�شب�ك �ش�رة  الر�شمي مب�قع  على ح�شابها 

انتقادات وا�شعة ونقا�شات حادة ح�ل حرية التعبري يف البالد.
يف  )ت�شدر  الدمناركية  ن�شختها  يف  ل�كال  ذا  �شحيفة  وذكرت 
ال�ش�يد( اأن اختيار �شت�يبريج لقطة م�ش�رة ل�شا�شة جهاز حا�ش�ب 
الت�ا�شل  نقا�شات �شر�شة عرب م�اقع  اأ�شعلت  للر�ش�ل حممد،  ت�شيئ 
لطريقة  وانتقادات  ناحية،  من  الدمنارك  يف  التعبري  حرية  ح�ل 
تعامل االإعالم الغربي مع م�ا�شيع مثل االإ�شالم والهجرة من ناحية 

اأخرى.
من  م�شتمدة  الثالثاء،  اأم�ص  ال�زيرة،  ن�شرتها  التي  وال�ش�رة 
الدمناركية  ال�شحف  بع�ص  ن�شرتها  التي  الكاريكات�رية  الر�ش�مات 

منذ 12 عاًما، واأغ�شبت امل�شلمني يف كل اأنحاء العامل.
االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  عند  �شت�يبريج  اإ�شاءة  تت�قف  ومل 
فيب�رج  مبدينة  معر�ص  يف  ال�ش�رة  عر�ص  طلبها  اإىل  تعدتها  بل 
�شك�فجارد  متحف  قبل  من  بالرف�ص  ق�بل  طلبها  لكن  الدمناركية، 

الذي ي�شت�شيف الفعالية.
بـ  املتحف  قرار  وا�شفة  امل�شيء  م�قفها  على  اأ�شرت  ال�زيرة  اأن  اإال 

املخزي
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ج���������ورج ك�����ل�����وين: اب�����ن�����ي م��ث��ل 
الأي���������ل، ي��ج��ل�����ض ف���ق���ط وي���اأك���ل

ل��ص اأجنلي�ص )د ب اأ(- ذكر النجم االأمريكي ال�شهري ج�رج كل�ين اأن 
جنليه الت�اأمني من زوجته املحامية اأمل كل�ين بداأت تظهر عليهما 

املالمح املميزة ل�شخ�شيتهما وهما يف عمر ثالثة اأ�شهر.
وقال كل�ين 56/ عاما/ يف ت�شريحات ملجلة “اإي تي” االأمريكية: 

املنفردة”. �شخ�شيتهما  �شمات  �شريعا  عليهما  “ظهرت 
وذكر كل�ين اأن ابنه األك�شندر يبدو قن�عا، وقال: “اإنه مثل االأيل، 

يجل�ص فقط وياأكل، لكنه اأي�شا مته�ر كرجل ع�شابة”.
اأما عن ابنته اإيال، فقال كل�ين: “اإنها اأنيقة للغاية… فهي – حمدا 

هلل – ت�شبه اأمل”.
وعن اختيار اأ�شماء عادية لطفليه، قال كل�ين: “اأمل مل ترد اختيار 
اأ�شماء �شخيفة لطفليها، بل تقليدية”، م��شحا اأن طفليه �شيك�نان 
اأن يك�ن  االأنظار، لذلك كان هناك رغبة يف  يف كل االأح�ال حمط 
ا�شميهما عاديا على االأقل، م�شريا اإىل اأنه مل يخرت مع زوجته هذين 
اال�شمني تيمنا ب�شخ�شيات �شهرية، وقال: “مل نق�شد بهذين اال�شمني 

االأ�شكندر االأكرب و اإيال فيتزجريالد”.

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى م��راه��ق��ن م��غ��رب��ي��ن يف 
اإيطاليا يف  جماعي”  “اغت�ساب  تهمة 

روما ـ وكاالت: �شرحت و�شائل اإعالم اإيطالية باأن املراأة الب�لندية 
تعرفت  قد  االإيطالية  املنتجعات  اأحد  يف  لالإغت�شاب  تعر�شت  التي 

على اثنني من اجلناة.
التلفزي�ن الر�شمي االإيطايل وو كالة االأنباء اأن�شا، �شرحا باأن املراأة 
مركز  يف  مغربيان،  وهما  االثنني  املراهقني  على  تعرفت  الب�لندية 

لل�شرطة.
و اأفادت ال�شائحة بانها تعر�شت لالإغت�شاب على يد ع�شابة مك�نة 

من اأربعة اأفراد على �شاطىء رمييني.
وح�شب و �شائل االإعالم فاإن املراهقني �شلما اأنف�شهما لل�شرطة، ويذكر 

باأن اأعمار ال�شابني هي 15 و 17 عاما.
ال�شحية  ك�ن  احلادثة  يف  الب�لندية  احلك�مة  حتقق  جهتها  ومن 

م�اطنة ب�لندية.

خ��������روف اجل������زائ������ر امل����ع����ل����ق.. 
اأع�����ج�����وب�����ة ع����ي����د الأ�����س����ح����ى
تداول رواد خمتلف م�اقع الت�ا�شل االجتماعي يف اجلزائر، مقطع 
بالعا�شمة  العائالت  اإحدى  مبنزل  معلقًا  خروف  فيه  يظهر  فيدي� 

اجلزائرية.
اإحدى  من  واعترب  كبرية  �شخرية  م�جة  اأثار  الذي  الفيدي�  مقطع 
على  العائلة  اأفراد  اأحد  ن�شره  باجلزائر،  االأ�شحى  عيد  طرائف 
م�اقع الت�ا�شل االجتماعي، م�ؤكدًا اأن العائلة متكنت من اإنقاذ كب�ص 
العيد، بعدما كاد اأن ي�شقط يف الغرفة نتيجة وق�ع حفرة كبرية يف 

ال�شقف الذي بدا م�شن�عًا من اخل�شب.

ه�  “هذا  اأ(-  ب  – )د  – ت�ن�ص  كرمير  زمي�ن   : من 
البيت  ه�  هذا  �شيء…  كل  فيه  بداأ  الذي  املكان 
عبده  يق�ل  ووكر” هكذا  �شكاي  ل�ك  فيه  ن�شاأ  الذي 
الك�خ  ي�شبه  منخف�شة،  قبة  ذو  مبنى  اإنه  عامر… 
اأو ك�خ اال�شكيم� ، يقف وحيدا و�شط بحرية  القبي، 

ماحلة جافة.
تدفع  بينما  االأقدام  حتت  امللح  بل�رات  وتن�شحق 
يف  ال�شخم.  احل��ص  عرب  الناعمة  الرمال  الرياح 
الفيلم، ت�شطع وتت�هج �شم�شان يف ال�شماء ف�ق املنزل، 
ولكن يف احلياة احلقيقية، �شم�ص واحدة تكفي متاما، 
حيث تت�شبب يف ارتفاع درجات احلرارة اإىل اأكرث من 

مئ�ية. درجة   40
ويرتاأ�ص عبده عامر ناد �شغري ملحبي حرب النج�م يف 
ت�ن�ص، حيث ي�شعر باالنبهار من �شل�شلة اأفالم اخليال 
العلمي، التي مت ت�ش�يرها الأول مرة يف ت�ن�ص وم�اقع 

اأخرى يف عام .1976
وعندما كان املخرج ج�رج ل�كا�ص يبحث عن منطقة 
هذا  اختار  ال�شينمائي،  مل�شروعه  قاحلة  �شحراوية 
اأنه  حتى  االإفريقية.  ال�شحراء  حافة  على  امل�قع 
الت�ن�شي  اال�شم  اجلديد  اخلياىل  ك�كبه  اأعطى 

للمنطقة “تات�ين”.
اأكرث  لتمثيل  ت�ن�ص  يف  ت�ش�ير  اأماكن  الطاقم  واأقام 
امليناء  ذلك  يف  مبا   ، لالأحداث  م�قعا  ع�شر  اثني  من 
ل�ك  الفيلم  بطل  ومنزل  اإ�شبا”  “م��ص  الف�شائي 
ت�ن�ص  اإىل  الفيلم  طاقم  عاد  كما  ووكر.  �شكاي 

لت�ش�ير حلقات جديدة من ملحمة حرب النج�م يف 
عام .1998

ال�رق  من  امل�شن�ع  ال�شغري  ل�ك  بيت  فاإن  والي�م، 
املعجن واجل�ص وال�شرائح اخل�شبية يقف مهج�را يف 

ال�شحراء، �شمال مدينة ت�زر وهي عبارة عن واحة.
اأك�شاك على الرمال هنا،  اأقام بع�ص البدو االآن  وقد 
البدو:  من  ال�شباب  اأحد  وقال  ال�شياح.  انتظار  يف 
“مل اأ�شاهد االأفالم اأبدا”، قبل اأن يعر�ص علي رك�ب 

اجلمل.
هذه  يف  ت�ن�ص  جن�ب  ال�شياح  من  قليل  عدد  ويزور 
ميكث�ن  عادة  البالد  يزورون  الذين  واأولئك  االأيام، 
 400 اأكرث من  بعد  ال�شمال. وعلى  ال�ش�اطئ يف  على 
كيل�مرت اإىل اجلن�ب، تبدو املنطقة مهج�رة ، مثالية 

للت�ش�ير، ولكن لي�شت جيدة جدا للب�شر.
اجلميع  اأن  من  نتاأكد  اأن  “علينا  قا�شمي:  نبيل  وقال 
الت�ش�ير  م�اقع  من  ي�شتفيدون  املنطقة  يف  هنا 
منظمته  ومع  بهم”.  خا�شا  تراثا  ويعتربونها  هذه 
 ، ا�ص  او  تي  دي  “�شي  املنطقة  يف  العاملة  ال�شياحية 
يحاول قا�شمي اإنقاذ م�اقع الت�ش�ير من اال�شمحالل 

والن�شيان.
اأو  هنا،  اجلدران  على  ير�شم�ن  النا�ص  “بع�ص  وتابع 

يبيع�ن اأ�شياء ال عالقة لها بحرب النج�م”.
وتظهر �ش�ر قدمية التقطها نبيل قا�شمي اأجزاء من 
حتت  والدفن  لالنهيار  تعر�شت  وقد  الت�ش�ير  م�اقع 
قا�شمي  دعا  عامني،  ح�ايل  وقبل  الرمل.  من  اأمتار 

واآخرون اإىل حفظ م�اقع الت�ش�ير.
وقد غطت كثبان رملية �شخمة م�قع “م��ص اإ�شبا”. 
االأملانية  ال�كالة  ذلك  يف  مبا  دولية،  ومب�شاعدة 
واإنقاذها  الت�ش�ير  م�اقع  عن  الك�شف  مت  للتنمية، 
واإزالة 40 األف طن من الرمال واإبعادها اإىل م�شافة 

اآمنة.
ذلك  يف  مبا  ت�ن�ص،  يف  اأخرى  اأفالم  ت�ش�ير  مت  كما 
فيلما “ذا اجنل�ص بي�شنت” و”اإنديانا ج�نز"، ولكن مل 

يكن الأي منهما تاأثري دائم مثل حرب النج�م.
ويحلم قا�شمي بتط�ير امل�اقع ال�شهرية لت�شبح نقاط 
جذب لل�شياحة، باإقامة ك�شك ومتحف وعرو�ص اأفالم 
فى  املنطقة  اأهاىل  ي�شارك  اأن  ويريد  ومهرجانات. 
ب�شكل  مرتفع  ال�شباب  بني  البطالة  ومعدل  امل�شروع. 

خا�ص عند احلافة ال�شمالية لل�شحراء االإفريقية.
االأملانية  ال�كالة  من  �شايربليت�ص  ت�بيا�ص  ويق�ل 
للتنمية: “مل يكن من املفرت�ص اأن تبقى هذه املباين 
اإىل االأبد”. ومع ذلك، فهم يحاول�ن االآن خلق زخم 

اقت�شادي ح�ل م�اقع ت�ش�ير االأفالم.
االأفالم  من  كبرية  اأجزاء  ت�ش�ير  من  الرغم  وعلى 
فاإن  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  اجلديدة 
اخلبري بال�كالة االأملانية ي�شعر بحما�ص كبري حلرب 

النج�م يف ت�ن�ص.
“اإن االأفالم القدمية لها طابع  واأ�شاف �شايربليت�ص: 
فاإن  باحلنني،  ي�شعرون  ملن  بالن�شبة  اأما  خمتلف. 

ت�ن�ص تظل املكان الذي بداأ فيه كل �شيء”.

والتلفزي�ن  االإذاعة  حمطة  اأفادت 
RTL باأن طيارا قائد مروحية تابعة 
ل�شالح اجل� البلجيكي، األقى بنف�شه من 
حتليقات  خالل  الطائرة  قيادة  قمرة 

ا�شتعرا�شية.
“االأب�اب  ي�م  خالل  احلادث  ووقع 
املفت�حة” فى كتيبة هند�شية خا�شة 
فى  تقع  احلربية  الطائرات  بخدمة 

بلدة اآمي يف مقاطعة لييج.
طائرة  طيار  اأن  التقارير  وذكرت 
 A-109 اأغ��شتا  طراز  من  هليك�برت 
مظليني  “لقذف”  عملية  تنفيذ  بعد 
بالقفز  قام  اجل�ي،  االإنزال  ق�ات  من 
مظلة  دون  من  الطائرة  قمرة  من 
يزيد  ارتفاع  على  غابة  ف�ق  و�شقط  
على كيل�مرت. ومتكن الطيار الثاين من 

الهب�ط باملروحية القتالية ب�شالم.

من  الت�شرف  هذا  �شبب  اأن  ويعتقد 
جانب الطيار املحنك و�شاحب اخلربة 
الط�يلة كان طالقه مع زوجته وقلقه 

على م�شري طفلته ال�شغرية.
الطيار.  جثة  على  بعد  يعرث  ومل 
على  لييج  يف  العام  املدعي  وي�شرف 

التحقيق يف احلادث.
يف  جرى  ما  املماثلة  احل�ادث  ومن 
2013، حيث حجز االأمريكي  ن�فمرب 
العمر  من  البالغ  ماكفادين  غريغ�ري 
�شاعة  ن�شف  ملدة  رحلة  عاما   60
املحيط،  ف�ق  هليك�برت  بطائرة 
وعندما و�شلت الطائرة اإىل ارتفاعات 
عالية مبا فيه الكفاية، قام فجاأة بفك 

حزام االأمان وقفز من الكابينة.
وكان اأول ما فعله الطيار قبل قفزه ه� 
ج�ن  مبطار  االأر�شية  اخلدمة  اإبالغ 
مكفادين  نقل  وعندما  باحلادث،  واين 
قيد  على  يزال  ال  كان  امل�شت�شفى،  اإىل 
من  يتمكن�ا  مل  االأطباء  لكن  احلياة، 
اإنقاذ حياته الأن اإ�شابته كانت بالغة.

ت����ون���������س����ي����ون مب������واق������ع ت�������س���وي���ر اأف�����������الم ح�������رب ال���ن���ج���وم 
���س��ي��اح��ي ج�����ذب  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  حت���وي���ل���ه���ا  ف����ى  ي����اأم����ل����ون  ب���ت���ون�������ض 

ط���ل���ق���ت���ه زوج������ت������ه ف���ق���ف���ز م������ن ال�����ط�����ائ�����رة ب���������دون م��ظ��ل��ة
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اإعــــــــــــالن
افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غر م�سوؤولن عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا

.. اأع����������وام   10 م����ن  اأك�������ر   ب���ع���د 
زي���������دان ي���ت���ح���دث ع�����ن ال��ن��ط��ح��ة
نطح  باأنه غري فخ�ر بحادثة  زيدان  الدين  زين  ال�شابق  الفرن�شي  املنتخب  ريال مدريد والعب  قال مدرب 

الالعب االإيطايل مارك� ماترياتزي يف نهائي كاأ�ص العامل 2006.
ويف لقاء �شحفي ل��شائل اإعالم فرن�شية اأكد زيدان اأنه لي�ص فخ�را مبا فعله يف نهائي كاأ�ص العامل، م�شيفا اأنه 

اأتقبله.’ اأن  علي  ولزاما  م�شريتي  من  ‘جزء 
ولدى عر�ص �شريط فيدي� له ول�الده خالل اللقاء التلفزي�ين، بكي زيدان وقال ‘والدي قدوتي يف احلياة، 

اأ�شعى لرتبية اأبنائي مثل ما كان يفعل.’
وكانت اإيطاليا قد ت�جت بكاأ�ص العامل 2006 بعد الف�ز على فرن�شا يف املباراة النهائية التي �شهدت طرد 

زيدان ب�شبب قيامه بنطح ماترياتزي خالل جمريات اللقاء.

م�نزا )اإيطاليا( ـ  مارتني م�رافيك:
رغم �شيحات اال�شتهجان التي اأطلقها 
م�شج� فريق فرياري املناف�ص ، يعي�ص 
�شائق  هاميلت�ن  ل�ي�ص  الربيطاين 
يف  حلظاته  اأف�شل  مر�شيد�ص  فريق 
�شدارة  انتزع  اأن  بعد  احلايل  امل��شم 
ال�شائقني  لفئة  العام  الرتتيب 
�شيارات  ل�شباقات  العامل  ببط�لة 
ف�رم�ال-1 اإثر تت�يجه اأم�ص االأحد 
االإيطايل  الكربى  اجلائزة  ب�شباق 

على م�شمار م�نزا.
للمرة  ال�شدارة  اعتلى هاميلت�ن  فقد 
االأوىل هذا امل��شم ، بعد ي�م واحد من 
حتطيم الرقم القيا�شي امل�شجل با�شم 
�ش�ماخر  مايكل  االأملاين  االأ�شط�رة 
للمرة  االأول  االنطالق  مركز  باإحراز 
بينما   ، بف�رم�ال-1  م�شريته  يف   69
�شيب�شتيان  االأملاين  غرميه  تراجع 
املركز  اإىل  فرياري  �شائق  فيتنيل 

الثاين بالرتتيب العام.
احت�شد   ، اأم�ص  �شباق  انتهاء  وعقب 
�شافرات  واأطلق�ا  فرياري  م�شجع� 
 ، هاميلت�ن  �شد  اال�شتهجان  وعبارات 
لكن ال�شائق الربيطاين واجه امل�قف 
على  بالف�ز  واالحتفال  باالبت�شامة 

من�شة التت�يج.
“جارديان”  �شحيفة  واأ�شادت 
يف  هاميلت�ن  بنجاح  الربيطانية 
انتزاع ال�شدارة وقدرته على التعامل 

مع ال��شع عقب �شباق اأم�ص.
يحرز  �شائق  اأول  هاميلت�ن  وكان 
 ، امل��شم  هذا  متتاليني  انت�شارين 
الكربى  اجلائزة  ب�شباق  ت�ج  حيث 
م�شمار  على  اأقيم  الذي  البلجيكي 

�شبا-فرانك�ر�شان.
اأن  رائع  اأمر  “اإنه  هاميلت�ن  وقال 
منذ  متتاليني  انت�شارين  اأول  اأحقق 
يف  ال�شدارة  واأنتزع   ، ط�يلة  فرتة 

بط�لة العامل.. لكن ال�شراع �شي�شتمر 
للغاية  �شريعني  كانا  فرياراي  �شائقا   ،

هذا امل��شم.”
على  متف�قا  االآن  هاميلت�ن  ويبدو 
فيتيل ، بطل العامل اأربع مرات �شابقة 
خالل  يختلف  رمبا  ال��شع  لكن   ،
ال�شباق املقبل املقرر يف �شنغاف�رة بعد 
منا�شبا  يبدو  م�شمار  على   ، اأ�شب�عني 
وريد  فرياري  لفريقي  اأكرب  ب�شكل 

ب�ل.
فريق  رئي�ص  ف�لف  ت�ت�  وت�قع 
�شع�بة  الفريق  ي�اجه  اأن  مر�شيد�ص 
لكنه   ، �شنغاف�رة  �شباق  يف  بالفعل 
اأهمية  على  نف�شه  ال�قت  يف  �شدد 
يف  ال�شك�ك  تلك  من  اال�شتفادة 

اال�شتعداد باأف�شل �شكل ممكن.
�شباق  يف  مر�شيد�ص  فريق  وفاز 
�شائقه  عرب  املا�شي  العام  �شنغاف�رة 
فاز  كما  روزبرج  نيك�  ال�شابق 

 2014 هاميلت�ن بال�شباق نف�شه عام 
، لكن فيتيل اأحرز ال�شباق اأربع مرات 
منها مرة ب�شيارة فرياري وثالث مرات 

اأخرى ب�شيارة ريد ب�ل.
باأن  اأعتقد  زلت  “ال  ف�لف  وقال 
امل�شمار قد تك�ن له خ�شائ�ص معينة 
تتنا�شب مع �شيارة اأكرث من االأخرى ، 
مالحظة  امل��شم  هذا  خالل  وميكنكم 
كانت  وامللت�ية  البطيئة  احللبات  اأن 
ب�ل  ريد  لفريقي  اأكرث  منا�شبة 
وفرياري بينما كانت احللبات االأ�شرع 
وذات امل�شارات امل�شتقيمة اأكرث تنا�شبا 

لنا.”
نف�شه  ال�قت  يف  “لكنني  واأ�شاف 
قابل  غري  منط  ي�جد  ال  باأنه  مقتنع 
يف  �شاعاتنا  عدد  زادت  فكلما  للك�شر. 
التعامل مع ال�شيارات كلما عرفنا اأكرث 

عنها.”
�شباق  باأن  مقتنعا  زلت  “ما  وتابع 

ا�شعب  من  واحدا  �شيك�ن  �شنغاف�رة 
اأكرث   ، لنا  بالن�شبة  ال�شباقات 
�شبيل  على  م�نزا  �شباق  من  �شع�بة 
)البلجيكي(  �شبا  و�شباقي  املثال 
ولكننا  )الربيطاين(.  و�شيلفر�شت�ن 
طريقة  اأف�شل  اإيجاد  �شنحاول 

لتحقيق النجاح هناك.”
الرتتيب  االآن  هاميلت�ن  ويت�شدر 
ثالث  بفارق  ال�شائقني  لفئة  العام 
اأن كان يتاأخر  اأمام فيتيل بعد  نقاط 
عنه بفارق �شبع نقاط ، قبل انطالق 

�شباق اأم�ص.
ق�ية  ع�دة  بذلك  هاميلت�ن  وحقق 
14 نقطة  ، حيث كان متاأخرا بفارق 
خلف فيتيل عقب �شباق املجر ، الذي 
بالفريق  لزميله  املجال  خالله  اأف�شح 
حينذاك  ليحتل   ، ب�تا�ص  فالتريي 

املركز الرابع.

ف��ورم��ول1- مب��و���س��م  حل��ظ��ات��ه  اأف�����س��ل  يف  بالبت�سامة  ال���س��ت��ه��ج��ان  �سيحات  ي��واج��ه  هاميلتون 

ال��روه��ي��ن��غ��ي��ا مل�������س���ان���دة  امل�����س��ل��م��ن  ي����دع����و  با”  “دميبا  ال�������س���ن���غ���ايل  ال����الع����ب 

 م������درب ال�����ربازي�����ل ي���ج���ري ت��غ��ي��رات
قبل الأ���س��ا���س��ي��ة  ت�سكيلته  يف   وا���س��ع��ة 
امل��ون��دي��ال ت�سفيات  يف  كولومبيا  م��واج��ه��ة 

ني� جري�شي )د ب اأ( – ك�شفت و�شائل االإعالم يف الربازيل اأن املدير الفني 
“تيتي”  بات�شي  لي�ناردو  اأدين�ر  القدم  لكرة  االأول  الربازيلي  للمنتخب 
�شيجري اأربعة تغيريات على ت�شكيلة فريقه وذلك خالل التدريبات التي 
ت�شبق مباراته املرتقبة اأمام ك�ل�مبيا غدا الثالثاء يف املرحلة ال�شاد�شة 
ع�شرة من ت�شفيات اأمريكا اجلن�بية امل�ؤهلة لبط�لة كاأ�ص العامل 2018 

برو�شيا.
وطبقا ملا اأورده م�قع “�شب�رت اأول” الربازيلية، قام تيتي بالدفع باملدافع 
مار�شيل�،  من  من  بدال  ل�ي�ص  وفليبي  مرياندا  ح�شاب  على  �شيلفا  تياج� 
ملنتخب  بالن�شبة  �شروريان  باأنهما  امل�قع  و�شفهما  اللذان  التغيريان  وهما 
“ال�شامبا” الذي فاز بهدفني نظيفني ي�م اخلمي�ص املا�شي على االإك�ادور 

يف املرحلة الـ 15 من الت�شفيات.
مرياندا،  غياب  لتع�ي�ص  املذك�رين  التغيريين  اإجراء  اإىل  تيتي  وا�شطر 
جنم انرت ميالن االإيطايل ب�شبب االإ�شابة، وغياب مار�شيل�، الظهري االأي�شر 

لريال مدريد، ب�شبب االإيقاف لرتاكم البطاقات ال�شفراء.
فريميني�  روبرت�  املهاجم  الرئي�شية  الربازيل  لقائمة  اأي�شا  تيتي  و�شم 
والعب ال��شط املهاجم فرينانديني�، على ح�شاب كل من جابرييل جي�ش��ص 

وكا�شمريو على الرتتيب.
ويرتبع املنتخب الربازيلي على �شدارة الت�شفيات بر�شيد 36 نقطة بفارق 
11 نقطة عن ك�ل�مبيا �شاحبة املركز الثاين، حيث يعترب املنتخب االأول 
بعدما   ،2018 رو�شيا  م�نديال  اإىل  تاأهله  بطاقة  ح�شم  الذي  العامل  يف 
الت�شفيات  من  ع�شرة  الرابعة  املرحلة  يف  �شفر   /  3 باراج�اي  على  فاز 

االأمريكية اجلن�بية.

ب��ر���س��ل��ون��ة يف  ���س��ع��ي��د  اأن������ا   :  ت�������وران 
ت��رك��ي��ا اإىل  ال����ع����ودة  يف  اأرغ�������ب  ول 

اأكد النجم الدويل الرتكي اأردا ت�ران جمددًا على رغبته يف اال�شتمرار مع 
خالل  �شراي  جلطة  اإىل  باالنتقال  ال�شحافة  ربطته  الذي  ه�  بر�شل�نة، 

املريكات� ال�شيفي اجلاري والذي مل يغلق بعد يف تركيا .
وظهر اأردا ت�ران يف مداخلة على برنامج ‘Beyaz Futbol’ حيث حتدث 
واأنا  الفريق  مع  للغاية  �شعيد  بر�شل�نة،  يف  باٍق  “اأنا  قائاًل  م�شتقبله  عن 

ملتزم بعقدي الذي ميتد لـ 3 م�ا�شم اإ�شافية مع النادي” .
“جلطة  قال  حيث  �شراي  دلطة  ع�دته  اإمكانية  عن  ت�ران  اأردا  وحتدث 
�شراي ه� بيتي االأول واأنا اأطمح للع�دة لقمي�ص النادي يف قبل االعتزال 
االأخرية  االأحداث  بعد  احلايل،  ال�قت  يف  بذلك  ت�شمح  ال  الظروف  لكن 
ال�شرر  اإحلاق  يف  اأغرب  ال  واأنا  اجلماهري  طرف  من  بي  مرحبًا  يك�ن  لن 

بالفريق” .
ويرتبط اأردا ت�ران )30 �شنة( مع بر�شل�نة بعقٍد ميتد اإىل غاية �شيف 
من  قادمًا   2015 �شيف  يف  الكتل�ين  النادي  اإىل  انتقل  الذي  ه�   ،2020

اأتلتيك� مدريد مقابل 35 ملي�ن ي�رو .

الرتكي  ب�شيكطا�ص  فريق  العب  – دعا  املكرمة  مكة 
التزام  لعدم  امل�شلمني  با”،  “دميبا  ال�شنغايل  ال�شابق، 
يف  الروهينغيا  امل�شلمني  بحق  املجازر  اإزاء  ال�شمت 

اإقليم اأراكان مبيامنار.
احلج  فري�شة  اأدائه  اأثناء  له،  حديث  خالل  واأ�شاف 
م�شلم  مليار  ون�شف  مليار  اأن  املكرمة،  مكة  مبدينة 
املجازر  ل�قف  يتحرك�ا  مل  واإذا  العامل،  يف  يعي�ش�ن 
بحق امل�شلمني الروهينغيا فاإنهم �شيدفع�ن ثمن ذلك.

وطالب املجتمع الدويل بالتحلي مب�ش�ؤولية اإزاء تلك 
املجازر، واأ�شاف اأن العامل ي�شاهد ما يحدث يف اأراكان، 

لكن ال اأحد يتحرك.
كم�شلمينعن  �شي�شاألنا  اهلل  اأن  “اأعتقد  قائال  واأردف 

هذه االأحداث حني نقف بني يديه ي�م احل�شاب”.
واأثنى على دور تركيا يف دعم واإر�شال امل�شاعدات اإىل 

اإقليم اأراكان.
ي�شعر  اإنه  “با”،  قال  احلج،  فري�شة  اأدائه  وح�ل 

من  فري�شة  الأدائه  النف�شية  الراحة  من  باملزيد 
فرائ�ص االإ�شالم، واأعرب عن �شعادته البالغة لذلك.

ومنذ 25 اأغ�شط�ص/ اآب املا�شي، يرتكب جي�ص ميامنار 
اإقليم  �شمايل  االإن�شان  حق�ق  �شد  ج�شيمة  انتهاكات 
اأراكان، تتمثل با�شتخدام الق�ة املفرطة �شد م�شلمي 

الروهينغيا، بح�شب تقارير اإعالمية.
ل�ش�ؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املف��شية  واأعلنت 
الالجئني  عدد  ارتفاع  االأحد،  الي�م  الالجئني، 
اإىل  “اأراكان”،  اإقليم  من  الفاّرين  الروهينغيا 
اأغ�شط�ص   25 منذ  �شخ�ص،  األف   73 اإىل  بنغالدي�ص 

املا�شي.
الروهينغي  املجل�ص  اأعلن  املا�شي،  اأغ�شط�ص   28 ويف 
اإىل  األفني  بني  ما  مقتل  م�شتقل(  )حق�قي  االأوروبي 
3 اآالف م�شلم، يف هجمات للجي�ص باأراكان )راخني(، 

خالل 3 اأيام فقط.
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عن  الــقــذايف  معمر  العقيد  ـــاء  اأزي عــرّبت 
بالن�شبة  زيٍّ  كل  وكــان  الغريبة  �شخ�شّيته 
اإليه، يعرّب عن راأٍي اأو فكٍر معنّي ميثّله اأو ميّيزه 

عن �شائر الزعماء.
فيد«  »يـــال  �شحيفة  تــرجــمــة  وبــحــ�ــشــب 
الع�شكري  الزي  Time، كان يرتدي  لتقرير 
ـــذي يــعــرّب عــن اأّنــــه �ــشــابــط عــربــي يريد  ال

ال�حدة العربّية.
 ثّم ي�شع القارة االإفريقّية على ثيابه حني 
ت�ّجه لالإحّتاد مع اإفريقيا، لي�شبح ملك مل�ك 

هذه القارة.
الطابع  ذات  املــالبــ�ــص  الــقــذايف  اإرتــــدى 
مل�ك  ملك  اأ�شبح  بعدما  االإفريقّية  واالأل�ان 

اأفريقيا.
الع�شكرّية  اإطــالالتــه  على  حافظ  لكّنه   

والقّبعة الع�شكرّية يف بع�ص من اإطالالته. 
القذايف عن غريه على  املالب�ص متّيز  كانت 
يف  زعماء   10 اأقّل  بني  اعُترب  اأّنه  من  الرغم 
االأمريكية  تامي  جملة  بح�شب  اأناقًة  العامل 

عام 2009.
ولّقبته �شحيفة »تامي« بـ«جح�ص الغ�شيل« 

يرتديها  كان  التي  القزح  ق��ص  األ�ان  ب�شبب 
 The« فيلم  اأبطال  اإحدى  والتي كانت تالئم 

نف�شها. ال�شحيفة  بح�شب   ،»Lion King
ــقــذايف ميـــّرر بع�ص الــر�ــشــائــل يف  وكـــان ال
جميع  عليه  قمي�شًا  ارتـــدى  فقد  مالب�شه، 
النا�شر.  عبد  كجمال  العرب  الق�مّيني  �ش�ر 
كذلك، فاإنَّ القذايف كان يحّب الظه�ر بلبا�شه 
ليذّكر  العرب  القادة  �ش�ر  وو�شع  الع�شكري 

اجلميع من هم قادة هذه االأّمة وفقًا له.
مالب�شه تربهن م�هبته يف ق�شف اجلبهات

عام  االأوىل  للمرة  اإيطاليا  الــقــذايف  زار 
�شيلفي�  ـــــ�زراء  ال رئــيــ�ــص  ــل  ــاب وق  2009
عمر  الليبي  للمقاوم  بــ�ــشــ�رٍة  برل��شك�ين 
عام  االإيطالية  القّ�ات  �شنقته  الذي  خمتار 
على  ال�ش�رة  هذه  القذايف  عّلق  وقد   .1931
ال�زراء  رئي�ص  جبهة  لق�شف  كطريقٍة  �شدره 

االإيطايل ال�شابق.
القذايف يناق�ص نف�شه بنف�شه

اإرتدى القذايف قمي�شًا عليه �ش�ر املقاتلني 
من اأجل احلرية يف اأفريقيا اأثناء قمة روؤ�شاء 
 10 يف  م�زامبيق،  ماب�ت�،  يف  اأفريقّية  دول 

لتلك  دعمه  عن  تعبريًا  وذلــك   ،2003 مت�ز 
ال�شخ�شّيات يف اأفريقيا حتديدًا.

وطبعًا ارتدى القذايف الفرو وجلد البقرة 
فر�شاي،  يف  الفرن�شي  املزاج  مع  زّيه  ليتنا�شب 
يغف�  كي  ال�شم�شية  النظارات  ي�شتخدم  وكان 
ة،  يف القمم العربية اأو للتعبري عن حالة ث�ريَّ
الفرن�شية  فيت�ن  ل�ي�ص  عالمة  يف�شل  وكان 

وفق جملة »تامي«.
يف  ال�شجائر  ــن  دخَّ الــقــذايف  فـــاإنَّ  كــذلــك، 
يحبُّ  ــه  اأن الإثــبــات  وذلــك  الدولية،  املحافل 
الث�رة على ق�اعد هذه املحافل، خ�ش��شًا يف 

افتتاح االأمة العربية عام 2004.
وكـــان الــقــذايف قــد ارتـــدى بــدلــة ر�شمية 
بي�شاء الأول مرة خالل لقاٍء جمعه بالرئي�ص 

امل�شري ال�شابق ح�شني مبارك.
ثياب خطاب »زنقة زنقة« مل تكن �شدفة

الرداء  هذا  القذايف  معمر  العقيد  اإرتــدى 
عام  املتحدة  االأمم  يف  خطابه  اإلقاء  اأثناء 
برئي�ص  التقى  حني  اأي�شًا  وارتــداه   ،2009
جمه�رية رو�شيا، فالدمري ب�تني عام 2008.

املتحدة  االأمم  يف  العقيد  خطاب  كان  وقد 

ط�ياًل لدرجة اأّن مّدته كانت اأكرث من �شاعة 
حيث اتهم فيه الدول الكربى بالتخاذل ورفع 
العامل،  اأمــام  ومــّزقــه  املتحدة  االأمم  ميثاق 

اإ�شافًة اإىل تاأكيده على دعم قرارات رو�شيا.
ـــرتاع االإنــرتنــت  وهــنــاك اأ�ــشــطــ�رة مــن اخ

تق�ل اإّن القذايف ا�شت�حى اطالالته من مغّني 
كان  اأنَّه  اإذ  جاك�ش�ن،  مايكل  االأمريكي  الب�ب 
اأمــرًا  يعني  هــذا  وطبعًا  اال�شتعرا�ص.  يحب 
اأن  له  ت�شمح  ال  العاملّية  مكانته  وه�:  واحدًا 

ينحدر الأي م�شت�ى اآخر.

وراءها املبّطنة  الر�شائل  هذه  ع�شوائّية..  تكن  مل  الغريبة  القذايف  اأزياء 

كــارثــة  مــن دون  قــد ال ميــر عـــام 
اأو  زالزل  اأو  في�شانات  اإمــا  طبيعية، 
ورعدية  رملية  ع�ا�شف  اأو  براكني 
هنا  من  خطرية،  مناخية  تغريات  اأو 
الــكــ�ارث  مــن  حاليًا  الــنــاجــ�ن  يلجاأ 
اإىل من�شات  بلدانهم  التي قد ت�شرب 
مبختلف  ــي  ــاع ــم ــت االج ــل  ــش ــ�ا� ــت ال
ونيك�شت  ــ�ك  ب في�ص  مثل  اأ�شكالها 
الت�ا�شل  مــن  لتمكنهم  وتــ�يــرت  دور 
االإنــقــاذ  مبهام  واملعنيني  ذويــهــم  مــع 
وت�فري  ال�شحية  الرعاية  وتقدمي 
اأماكن اآمنة  الطعام وال�شراب واإيجاد 

للمت�شررين.
امل�شتخدمني  على  ينبغي  هنا  ومن 
معر�شة  اأماكن  اأو  مناطق  اأو  دول  يف 
اأو  االإع�شار  مثل  الطبيعية  للك�ارث 
عدد  حتميل  الفي�شانات،  اأو  الــزالزل 
التي قد  التطبيقات االجتماعية  من 
حال  يف  الب�شر  اأرواح  اإنقاذ  يف  ت�شهم 

وق�ع اأي كارثة.
ــص فــيــمــا يـــلـــي اأبـــــرز  ــر� ــع ــت ــش ــ� ن
التطبيقات، بح�شب ما ورد يف �شحيفة 

ديلي ميل الربيطانية:
 »Zello« تطبيق

حتمياًل  االأكـــرث  التطبيق  اأ�شبح 
ــة الــعــامــلــة  ــي ــذك عــلــى الــهــ�اتــف ال
ب�شبب  اإ�ص،  اأو  واآي  اأندرويد  بنظامي 
فل�ريدا  �شرب  الــذي  اإيــرمــا  اإع�شار 
فه�  ــــ�ارث،  ك منطقة  اإىل  وحــ�لــهــا 
تطبيق جماين يتيح اإجراء حمادثات 

جمانية �شريعة عرب االإنرتنت.
»Nextdoor« من�شة

ت��شف  اجتماعي  ت�ا�شل  من�شة 
اإفـــادة  االأكـــرث  االآخـــر  الــ�جــه  باأنها 
�شبكة  فهي  بـــ�ك،  في�ص  مــن  ونــفــعــًا 
واجلـــريان  امل�شتخدمني  بــني  تــربــط 
ال�شكنية،  واملناطق  االأحــيــاء  داخــل 
اإدارات  بـــني  ــات  ــ�م ــل ــع امل ـــادل  ـــب وت
ــكــان وتــ�ــشــاعــد يف  ــش ــ� الــ�ــشــرطــة وال
الل�ش��ص  عن  معل�مات  على  احل�ش�ل 

وحالة الطق�ص واالأحداث الهامة.
»ICE standard« تطبيق

ــني مبـــلء  ــدم ــخ ــت ــش ــ� ــم ــل يـــتـــيـــح ل
مثل  الطبية  معل�ماتهم  وا�شتكمال 
ليك�ن  الـــدم،  ونــ�ع  الــتــاأمــني  بيانات 
الط�ارئ  حلاالت  امل�شتجيبني  باإمكان 

معرفة كيفية التعامل معه فى اأوقات 
اخلطر.

»Disaster Alert« تطبيق
اخلط�رة  نقاط  تتبع  على  ي�شاعد 
تنبيهات  وير�شل  الطبيعية  للكارثة 
للم�شتخدم وفقًا مل�قعه على اخلريطة 
لها  تتعر�ص  الــتــي  اخلــطــر  بــحــالــة 

منطقته للت�شرف ب�شكل �شليم.
 Facebook Safety« تطبيق 

»Check
�شالمة  على  االطمئنان  خا�شية 
واالأقارب  العائلة  واأفراد  االأ�شدقاء 

حال وق�ع اأي حادثة اأو خطر.
 The Weather« تــطــبــيــق 

»Channel
قناة تلفزي�نية تزود امل�شتخدمني 

واالأح�ال  الطق�ص  بحالة  باأول  اأواًل 
وتنبههم  اإنــرتنــت  دون  مــن  اجلــ�يــة 
واأهــم  اخلــطــرية  اجلــ�يــة  بالتقلبات 
جتنب  يف  ت�شاعد  الــتــي  املــعــلــ�مــات 

الك�ارث.
»Life360« تطبيق

تتبع  يف  وقــ�ة  دقة  االأكــرث  يعترب 
بعد  عن  العائلة  واأفــراد  االأ�شدقاء 
ظرف  اأي  وقــ�ع  حال  بلحظة  حلظة 
ي�شتخدم  حــيــث  كــارثــة،  اأو  ـــارئ  ط
اخلا�شة  التطبيق  �شبكة  ال�شخ�ص 
م�قعه  ومــ�ــشــاركــة  ر�ــشــائــل  الإر�ــشــال 

ب�شكل خا�ص مع املقربني اأو املعنيني.
»Gas Buddy« تطبيق

باأ�شعار  امل�شتخدمني  يزود  تطبيق 
البرتول يف حمطات البرتول القريبة 
العاملي  التم��شع  نظام  على  ا�شتنادًا 
»جي بي اإ�ص« وبيانات امل�شتخدم التي 

يقدمها وعرب ال�شركاء.
»Waze« تطبيق

حــ�ل  بــاملــعــطــيــات  مــلــيء  تطبيق 
حــركــة املــــرور واملــالحــة وخــرائــط 
ــتــخــدمــني  ــ�ــش الــــطــــرق ويــــربــــط امل
مقاعد  لديهم  الــذيــن  باالأ�شخا�ص 
خــالــيــة يف �ــشــيــاراتــهــم ويــ�ــشــافــرون 
مفيدًا  ــان  ك فقد  االجتـــاه،  نف�ص  يف 
هاريف  اإع�شار  من  للمت�شررين  جــدًا 
تك�شا�ص  واليــة  �شاحل  اجتاح  الــذي 
املا�شي  ال�شهر  نــهــايــة  االأمــريــكــيــة 

واأ�شفر عن وفاة قرابة 70 �شخ�شًا.

حتويل ت�سجيل وات�ساب اإىل ن�ض مكتوب مل يعد م�ستحياًل

هل تلقيت ي�ًما ت�شجياًل �ش�تًيا عرب تطبيق الرتا�شل الف�ري وات�شاب 
 Transcriber for« ومل تتمّكن من �شماعه ب�شبب وج�دك يف اجتماع؟

احلل! لديه   «  WhatsApp
فه� تطبيق يحّ�ل ر�شائلك ال�ش�تّية اإىل ن�ش��ص مكت�بة با�شتطاعتك 

ا اإذا كنت حماًطا بعدد من االأ�شخا�ص. قراءتها، خ�ش��شً
كل ما عليك فعله ه� حتميل التطبيق من متجر »غ�غل بالي«، ثم فتح 

اأي درد�شة يف وات�شاب، حيث الر�شالة ال�ش�تية التي تريد حت�يلها.
على  ا�شغط  ثم  لتحديدها،  ال�ش�تية  الر�شالة  على  انقر  ذلك  بعد 
اأيق�نة ال�شهم يف ال�شريط العل�ي من قائمة اخليارات التي تظهر وحدّد 

.Transcriber
عندها �شيق�م التطبيق بتح�يل ال�ش�ت تلقائيا اإىل ن�ص وعر�شه على 

ال�شا�شة.

بهذا القرار »X اأبل« ت�سدم َمن ينتظرون »اآيفون«
الرائد  هاتفها  �شدور  يرتقب  َمن  كل  االأمريكية  »اأبل«  �شركة  �شدمت 

»اآيف�ن X« بقرار مفاجئ، مل يكن يف احل�شبان.
تبداأ  مل  االأمريكية  ال�شركة  اأن  عن  عديدة  اإخبارية  تقارير  وك�شفت 
بعد يف اإنتاج هاتفها اجلديد، وه� ما يعني تاأخري اإ�شداره عن م�عده الذي 

�شبق اأن اأعلنته »اأبل« يف م�ؤمترها العاملي.
امل�شبقة  الطلبات  تبداأ  اأن  ال�شابق،  »اأبل«  الإعالن  وفقًا  املفرت�ص،  ومن 
املتاجر  يف  طرحه  يبداأ  اأن  على  املقبل،  اأكت�بر   27 بتاريخ  الهاتف  على 

العاملية يف 3 ن�فمرب املقبل.
لكن �شحيفة »الديلي ميل« الربيطانية قالت اإن طرح »اآيف�ن X« خالل 
اإنتاجه  اأمرًا م�شتبعدًا جدًا، الأن ال�شركة مل تبداأ يف  2017، �شيك�ن  عام 

بعد.
واأو�شح التقرير اأن »اأبل« ت�اجه بع�ص امل�شكالت التي ت�شّببت يف تاأخري 

عملية اإنتاج الهاتف اجلديد.
منت�شف  يف  هاتفها  اإنتاج  يف  االأمريكية  ال�شركة  تبداأ  اأن  املت�قع  ومن 
�شهر اأكت�بر املقبل، وه� ما يعني اأن طرحه يف االأ�ش�اق العاملية، لن يك�ن 
يف  اإما  طرحه  �شيتم  اأنه  اأي  ت�شنيعه،  بداية  من  تقريبًا  �شهرين  بعد  اإال 

منت�شف دي�شمرب املقبل، اأو يف بداية يناير 2018.

»اليوم.. 180 األف تطبيق توّدع »اآيفون« و«اآيباد

الذي   iOS 11 اجلديد  الت�شغيل  بنظام  »اآيف�ن«  م�شتخدم�  تفاءل 
اأطلق م�شاء الثالثاء، لكنهم �شرعان ما ا�شطدم�ا بحقيقة اأن النظام لن 

يدعم ع�شرات االآالف من التطبيقات الذكية.
له�اتف  املخ�ش�ص  الت�شغيل  نظام  من  اجلديد  االإ�ــشــدار  يت�افق  وال 
بت«   32« هيكلية  وفق  املبنية  التطبيقات  مع  »اآيباد«،  واأجهزة  »اآيف�ن« 
امل�ج�دة على متجر »اأبل« للتطبيقات، التي يقرتب عددها من 200 األف 

تطبيق.
و�شيدعم نظام الت�شغيل اجلديد فقط التطبيقات من ن�عية »64 بت«.
على  االعتماد  عليهم  باأن  التطبيقات،  ملط�ري  مهدت  قد  »اأبل«  وكانت 

هيكلية »64 بت«، حتى ال تتعطل تطبيقاتهم يف امل�شتقبل.
فاإن  الذكية،  التطبيقات  جمال  يف  خلرباء  فطبقًا  ني�ز«  »�شكاي  ووفق 
»32 بت« يف متجر  األف تطبيق يعمل على هيكلية   187 اأكرث من  هناك 

»اأبل«، متثل 8 باملائة من كل التطبيقات املعرو�شة.
ويعتقد اأن »اأبل« تن�ي حذف جميع التطبيقات من ن�عية »32 بت« من 

متجر التطبيقات م�شتقباًل.

ـــكـــ�ري  اأعــــطــــى الـــرئـــيـــ�ـــص ال
اإجراءات  بتعزيز  اأوامر  اجلن�بي 
ـــة مــــن خـــطـــر الــنــبــ�ــص  ـــاي ـــ�ق ال
حــالــة  يف  الــكــهــرومــغــنــاطــيــ�ــشــي 
ك�ريا  قبل  من  ن�وي  هج�م  وق�ع 
ال�شالح  هــذا  هــ�  فما  ال�شمالية، 
الـــــذي يــتــخــ�ف مــنــه الــ�ــشــطــر 

اجلن�بي؟.
بــداأت  االإعـــالم  و�شائل  وكــانــت 
الفرتة  امل�شطلح يف  يف تداول هذا 
بي�نغ  اأعــلــنــت  اأن  بعد  االأخــــرية 
يانغ اأنها ا�شبحت االآن قادرة على 
وتدمري  الــدفــاع  �شبكة  مهاجمة 
ب�ا�شطة  التحتية  االأعــداء  ُبنى 
الذي  الكهرومغناطي�شي«  »النب�ص 
ن�وية  قنبلة  تفجري  عقب  ينتج 

على ارتفاعات �شاهقة.
ــات املــتــحــدة واالحتـــاد  ــ�الي  ال
ـــ�فـــيـــتـــي عـــقـــب احلـــــرب  ـــ�ـــش ال
جمال  يف  ن�شطا  الثانية  العاملية 
النب�ص  تــكــنــ�لــ�جــيــة  ـــة  ـــش درا�
اأن  وقــبــل  الــكــهــرومــغــنــاطــيــ�ــشــي، 
اجلزئي  احلظر  معاهدة  تدخل 
التنفيذ  حيز  الن�وية  للتجارب 
1963 ، مت التاأكد من �شحة  عام 
التجارب الن�وية التي اأجريت يف 

الغالف اجل�ي لالأر�ص.
الكهرومغناطي�شي  والــنــبــ�ــص 
الذي ميكن اأن ينتج بطرق عديدة 
تنقطع يف اإثره الكهرباء وتت�قف 
العمل،  عــن  الكهربائية  االآالت 
كما  يت�شبب يف تعطل االت�شاالت 

الال�شلكية.
كـــل ذلــــك يـــحـــدث بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة بــحــ�ــشــب الــطــريــقــة 
هذه  ــت  ــل اأدخ وقــد  امل�شتخدمة، 
الت�شليح  جمــال  يف  التكن�ل�جيا 
االأعداء يف مقتل عن  بغية �شرب 
البنية  وتعطيل  تــدمــري  طــريــق 

يف  الت�شبب  دون  مــن  التحتية 
خ�شائر ب�شرية.

ــذا الــتــكــنــ�لــ�جــيــة  ــه ــن ل ــك ومي
القيادة  و�شائل  متاما  تعطل  اأن 
الع�شكرية،  واالت�شاالت  والتحكم 
الع�شكرية  ــات  ــي االآل وتعطل  بــل 
املختلفة،  الدفاعية  واملنظ�مات 
بح�شب ق�ة ون�عية القنبلة التي 
اجل�ي،  الغالف  يف  تفجريها  يتم 

وبح�شب ارتفاع مركز التفجري.
الع�شكرية  التكن�ل�جية  هذه 
متـــت جتــربــتــهــا مـــرتـــني يف عــام 
الــ�اليــات  فجرت  حيث   ،1962
ميغا   1.4 ق�تها  قنبلة  املتحدة 
و�شجل  ــادئ،  ــه ال املحيط  يف  طــن 
الهاتف  خــطــ�ط  تعطل  حينها 
الال�شلكية،  االت�شاالت  وانقطاع 
وت�شببت يف اإطالق اأجهزة االإنذار 

من   كيل�مرت   1300 م�شافة  على 
منظ�مة  وانطفاأت  التفجري،  ب�ؤرة 
بل  العامة،  ال�ش�ارع  يف  االإ�شاءة 
وال  ال�شيارات،  حمركات  وتعطلت 
االأخــري  ال�شرر  هــذا  �شبب  يـــزال 

جمه�ال حتى االآن.
قام  الثاين  التجريبي  التفجري 
وقت  يف  ال�ش�فيتي  االحتـــاد  بــه 
بق�ة  وكــان  ذاتــه  العام  من  الحق 
حينها  وُر�ــشــد  كــيــلــ�طــن،   300
كــثــافــة احلقل  كــبــري يف  ازديـــــاد  
الــكــهــرومــغــنــاطــيــ�ــشــي، واحــــرتاق 
الهاتفية  ــاالت  االتــ�ــش خــطــ�ط 
وخط�ط الكهرباء املطم�رة حتت 

االأر�ص.
الدرا�شات  اأن  من  الرغم  وعلى 
احلــقــل  اأن  تــــ�ؤكــــد  ــة  ــ�ــش ــخــت امل
يعرف  مــا  اأو  الكهرومغناطي�شي 

بالنب�ص الكهرومغناطي�شي الناجم 
عن تفجري قنبلة ن�وية يف طبقات 
اجل� العليا ال ي�ؤثر على االإن�شان، 
بـــل يــعــطــل املـــعـــدات واالأجـــهـــزة 
ت�ليد  ــ�ط  ــط وخ ــة  ــي ــرتون ــك االإل
الطاقة، وتت�شبب اأعداد االأي�نات 
الرادي�  م�جات  منع  يف  الكبرية 
اأن كل  اإال  والــرادار من االنت�شار،  
هذا  ومثل  نــظــري،  مبنظ�ر  ذلــك 
ون�عية  بق�ة  مرتبط  الت�شخي�ص 
وبقيا�شات  امل�شتعملة  القنبلة 
منها  التثبت  ميكن  ال  من�ذجية 
من  اإنــه  الق�ل  وميكن  بل  مطلقا، 
منها  التثبت  يتم  اأال  امل�شتح�شن 
اأي  يف  اأبـــدا  م�شاعفاتها  ـــة  وروؤي

بقعة من ك�كب االأر�ص.

ـــنـــطـــن! ـــــــذي يــــهــــدد وا�ـــش ـــغ يــــانــــغ ال ـــون ـــي ـــى �ــــشــــالح ب ـــل تــــعــــرف ع

اآخرها اإع�شار«اإرما«.. اأبرز تطبيقات للم�شاعدة يف الكوارث الطبيعية

»الفتاة االأفعى« ت�شغل االإعالم يف الفلبني
اأن لفت  ارتفعت يف الفرتة االأخرية �شعبية ال�شابة الفلبينية التي ا�شتهرت بالـ »فتاة االأفعى« بعد 

مر�شها ال�راثي النادر انتباه معظم الهيئات الطبية يف البالد.
اأ�شبحت فل�رين نال�غ�ن جنمة املحطات التلفزي�نية يف الفلبني، بعد احلملة التي بداأها املتط�ع�ن 
املادي  الدعم  تقدمي  وحماولة  النادر  ال�راثي  مر�شها  اإىل  النظر  للفت  البالد  يف  ال�شحة  وخــرباء 

واملعن�ي لها بكافة ال��شائل.
اأو ما ي�شمى بـ »مر�ص  اأعرا�ص مر�ص »ال�شماك«  17 عاما، وال زالت تعاين من  تبلغ نال�غ�ن الي�م 
جلد ال�شمك« الذي بداأت اأعرا�شه بالظه�ر لديها منذ ال�شغر، حيث يكت�شي جلدها بني احلني واالآخر 
الذي  االأمر  الثعابني،  اأو  االأ�شماك  جلد  كبري  حد  اإىل  ي�شبه  الذي  امليت،  اجللد  من  متقرنة  بطبقات 

يت�شبب لها باأزمة نف�شية واإحراج كبريين.
وح�ل معاناة هذه ال�شابة قال والداها: »رغم امل�شاكل وال�شغ�ط النف�شية الكبرية التي تتعر�ص لها 
ابنتنا اإال اأنها حتاول االحتفاظ بب�شمتها اأمام النا�ص، وال ترغب بالظه�ر ك�شخ�ص منك�شر، نتمنى اأن 

ي�شتطيع الطب م�شاعدتها للتخل�ص من هذا الكاب��ص املزعج«.
اأنني متحم�شة كثريا يف الفرتة االأخرية  اإال  من جانبها قالت فل�رين: »رغم الكارثة التي حلت بي 
للحملة التي بداأوا بها مل�شاعدتي. اأمتنى اأن نتمكن من جمع االأم�ال الكافية للعالج، لقد تلقيت وع�دا 

مب�شرة من عدد من االأطباء خارج البالد الذين اأكدوا اأنهم عازم�ن على م�شاعدتي«.



ال�ش�دان،  غربي  دارف�ر،  يف  كبرية  بكميات  ال�شالح  وج�د 
اأّدى اإىل تف�شي حاالت نهب م�شلح، وقتل يف اإطار ال�شراعات 
القبلية، كما �شاهم يف ظه�ر اجلرمية املُنظمة، االأمر الذي 
جمع  عملية  نح�  لالجتاه  م�ؤخرًا  اخلرط�م  حك�مة  دفع 

ذلك ال�شالح.
للف�شائل  وماأوًى  م�شرًحا  ط�يلة  ل�شن�ات  دارف�ر  وظلت 
املُ�شلحة العابرة للحدود باأ�شلحتها اخلفيفة والثقيلة، ما 
ل هاج�ًشا اأرَّق م�شجع احلك�مة املركزية يف اخلرط�م. �شكَّ

واأ�شبحت احلركة بني املُدن يف دارف�ر حمف�فة باملخاطر، 
ى اإىل  و�شار ال�شالح واجلرمية و�شيلة لك�شب العي�ص، مما اأدَّ
ك�شلعة  ُتباع  باتت  الذخرية  اأن  خا�شة  االأو�شاع؛  تفاقم 

جتارية عادية.
االأ�شلحة  من  �شخمة  كميات  عن  حتّدثت  اأمنية  تقارير 
خا�شة  اجل�ار؛  دول  من  احلدود  عرب  دخلت  والذخائر، 
ليبيا، واإفريقيا ال��شطى، وت�شاد، عرب جتار ال�شالح الذي 

باتت تت�افر اأن�اعه ب�شه�لة.
وم�ؤخًرا، تك�نت ق�ات �ش�دانية ت�شادية م�شرتكة تنت�شر 
يف 20 م�قًعا حدودًيا بني البلدين، اللذين وقعا اتفاقية 

اأمنية يف 2009.
احلدود  لتاأمني  م�شرتكة  ق�ة  ن�شر  على  ن�شت  االتفاقية 
الطرف  يف  املتمردين  دعم  من  طرف  اأي  ومنع  بينهما، 
بهذا  البلدين  بني  متبادلة  اتهامات  �شل�شلة  بعد  االآخر، 

ال�شاأن.
وي�شهد اإقليم دارف�ر )يتك�ن من 5 واليات(، نزاًعا ُم�شلًحا 
2003، خلف نح�  بني اجلي�ص ال�ش�داين ومتمردين منذ 
وفقا  �شخ�ص،  ملي�ن   2.5 قرابة  و�شرد  قتيل،  األف   300

الإح�شاءات االأمم املتحدة.
مهّياأة غري  – الظروف 

جربيل  )متمّردة(،  وامل�شاواة  العدل  حركة  رئي�ص 
عرب  املا�شي  اأغ�شط�ص/اآب   25 يف  مقاال  ن�شر  اإبراهيم، 
تهياأت  “هل  بعن�ان  حملية،  ل�شحف  اإلكرتونية  م�اقع 

الظروف جلمع ال�شالح؟”.
حيث  من  ذلك  حركته  تاأييد  مقاله  يف  اأكد  “اإبراهيم” 
عنا�شر  )من  ال�شالح  جمع  على  �شيعمل�ن  “واأنهم  املبداأ، 

احلركة( حال حتقق ال�شالم”.
وا�شتدرك اإبراهيم، “الظروف يف ال�ش�دان واالأقاليم التي 
ال  اخلط�ة  وتلك  بعد،  تتهياأ  مل  فيها  ال�شالح  جمع  ُيراد 

تنجح اإال عرب اأ�ش�ل ومق�مات ال بد من وج�دها”.
للم�اطن،  “حتى يك�ن ذلك عاداًل ومقنًعا  الق�ل،  ويف�ّشر 
اأيدي  من  ال�شالح  جمع  يف  بنف�شه  النظام  يبداأ  اأن  يجب 

حزبه وميلي�شياته اخلا�شة”.
القان�ن – تطبيق 

اأن  ح�شن،  الرحمن  عبد  الع�شكري،  اخلبري  يرى  حني  يف 
يف  املجتمعات  على  خطرًيا  تهديًدا  ي�شكل  اأ�شبح  “ال�شالح 

دارف�ر، ب�شبب االعتداءات املتكررة على االآمنني”.
�شرورة  “على  لالأنا�ش�ل،  حديثه  يف  “ح�شن”  د  و�شدَّ
ُحكم  وتطبيق  النزاعات،  مناطق  يف  الدولة  هيبة  ب�شط 

القان�ن”.
دارف�ر،  يف  ال�شالح  جمع  حملة  جناح  اأن  “ح�شن” يعتقد 
يتطلب تع�ي�ص امل�اطنني، وحماية اأرواحهم وممتلكاتهم 

من حركات التمرد.
)حك�مية(،  نياال  بجامعة  ال�شالم  درا�شات  معهد  مدير 
اكت�ى  دارف�ر،  يف  “امل�اطن  اإن  يق�ل  بدوره  جابر،  الن�ر 

وتاأذى ب�شبب ال�شالح يف واليات دارف�ر املختلفة”.
وحرق  واللج�ء  النزوح  “مع�شكرات  لالأنا�ش�ل،  وي�شيف 
يف  كثيف  ب�شكل  ال�شالح  تدفق  االأ�شا�شي  �شببها  القرى، 

ى اإىل التده�ر االأمني املريع . اأيدي القبائل، مما اأدَّ
حدود  على  ال�شيطرة  من  بد  “ال  الق�ل،  “جابر”  وزاد 

ال�ش�دان املفت�حة مع ليبيا وت�شاد واإفريقيا ال��شطى”.
القرى،  يف  اجتماعية  ظاهرة  اأ�شبح  “ال�شالح  وتابع، 
على  القب�ص  ويجب  والنهب،  القتل  باأعمال  وي�شتخدم 
العدالة؛  اإىل  وتقدميهم  دارف�ر،  يف  ال�شالح  جتار  مافيا 

ملحاكمتهم”.
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البراج

�أن  يجب  �حلمل،  برج  عزيزي 
ف�أنت  �لعمل،  يف  حذًر�  �أكرث  تكون 
يجب  �لزمالء.  مع  �لغ�ضب  �ضريع 
ولي�س  �جلودة  هدفك  يكون  �أن 
يتعلق  فيم�  دبلوم��ضًي�  كن  �لكمية! 
ب�خلالف�ت. هذ� ينطبق على �لأمور 
�لآخرين  تع�دي  �أنت  �ل�ضخ�ضية. 

ب�ضورة متكررة.

ت�ضعر  �مليز�ن،�أنت  برج  عزيزي 
ب�لتجديد و�حليوية، خ��ضة عندم� 
�لإ�ض�ر�ت  وت�ضت�ضعر  تكت�ضب 
�لآن  عليك  حميطك.  من  �لإيج�بية 
على  معتمًد�  م�ضروع�ت  يف  �لبدء 
بف�ضل  �ل�ضخ�ضي.  و�إبد�عك  خي�لك 
فب�إمك�نك  �لفطرية،  ب�لنف�س  ثقتك 
ت�ض�عد  �أن  قبل  ذي  من  �أكرث  �ليوم 

�لآخرين.

عزيزي برج �لثور،هن�ك م� يعوقك 
عن �لتقدم يف �جت�ه �أهد�فك، فال تي�أ�س 
�ملو��ض�ة  من  �لكثري  تلقي  تتوقع  �أو 
من �أي �ضخ�س. �ح�ضد قوتك و��ضتمر 
ك�ن  و�إن  حتى   – �أحالمك  تتبع  يف 
ل  �ل�ضيء.  بع�س  تغيريه�  من  لبد 
تت�ضرف بت�ضرع وح�فظ على ط�قتك.

مفعم  �جلوز�ء،�أنت  برج  عزيزي 
ب�لط�قة و�لتف�وؤل، ول عجب �أن كل �ضيء 
ويثمر  وبكف�ءة  ب�ضرعة  ينجح  تو�جهه 
بك  حولك  من  كل  �إعج�ب  جيدة.  نتيجة 
و��ضح ويعزز من ثقتك بذ�تك. لكن �حذر 
للغرور  نتيجة  �لأهد�ف  يف  �لتم�دي  من 
�أو �لكثري من �لتمحي�س، لأن هذ� �حلظ 
�إىل  �ضيتحول  م�  �ضرع�ن  �لو��ضح  �جليد 

�ضوء حظ.

�ل�ضرط�ن،ب�ضبب  برج  عزيزي 
هدفك  �أن  يبدو  �ملتغرية،  �لظروف 
يجب  ل  جديد.  من  �ل�ضيطرة  خ�رج 
�بد�أ  و�لإحب�ط؛  �لي�أ�س  ينت�بك  �أن 
بتمعن.  �ملوقف  يف  �لتفكري  ب�إع�دة 
جعل  وميكن  �نطب�ع  جمرد  يكون  قد 
ب�تخ�ذ  �حلدود  �أ�ضيق  يف  �خل�ض�رة 

�لإجر�ء�ت �ملن��ضبة.

�لأ�ضد،�لأ�ضخ��س  برج  عزيزي 

ب�إيج�بية  يتع�ملون  �لعمل  حميط  يف 

خ��ضة معك؛ ف�نتفع من هذه �لفرتة 

�ل�ضعبة مع فريقك  �مل�ض�كل  ملو�جهة 

وب�لت�يل �لقرت�ب �أكرث من هدفك.

مفعم  �لآن  �لدلو،�أنت  برج  عزيزي 
�لتع�مل  من  تتمكن  و�ضوف  ب�حليوية، 
مع �ملو�ضوع�ت �له�مة. ي�ض�عدك �لتفكري 
مو�ضوٍع  من  �لنته�ء  على  �لو��ضح 
�خل��ضة،  حي�تك  يف  وحتى  بنج�ح.  م� 
و�أنت  لديك،  ك�نت  �لتي  �ل�ضكوك  تت�ضح 
�لتي  �ل�ضعوب�ت  �جتي�ز  على  ق�در  �لآن 
كنت تتح��ض�ه� فيم� �ضبق، وبن�ًء عليه، 
�لطريقة  على  �إيج�بًي�  رًد�  ي�ضلك  �ضوف 

�لتي تع�ملت به� مع �لأمور.

يف  �جلدي،يبدو  برج  عزيزي 
عدًد�  تو�جه  �أنك  �حل�يل  �لوقت 
متز�يًد� من �لتعقيد�ت غري �ملتوقعة. 
ل يقع �للوم على من هم حولك – يف 
�ملخطئ.  �أنت  تكون  �لأحي�ن  بع�س 
ترى  و�أن  ه�دًئ�  تظل  �أن  ح�ول 
�لعقب�ت �ملوجودة يف طريقك كو�ضيلة 

لكت�ض�ف مد�خل جديدة.

�لقو�س،�ليوم،  برج  عزيزي 
و�لجتم�عية  �لتنظيمية  مه�ر�تك 
�أن  فيجب  �لع�دة،  غري  على  قوية 
�لأمور.  على  لل�ضيطرة  ذلك  ت�ضتغل 
وخ�رجه،  �لعمل  يف  تنجح  �ضوف 
�ضوف  �ل�ضخ�ضية،  حي�تك  يف  وحتى 
لالأمور  �لد�فئة  نظرتك  عن  ينتج 

�لكثري من �لفو�ئد.

�لعقرب،��ضتعد  برج  عزيزي 
ف�ملف�ج�آت  متوقع،  غري  هو  م�  لكل 
�ل�ض�رة يف �نتظ�رك. فوق ذلك، �ضريك 
لك،  خ��س  ب�ضيء  يحتفظ  حي�تك 
�أكرث  ترتفع  توقع�تك  جتعل  ل  ولكن 
م�  كل  على  �ضكوًر�  وكن  �لالزم،  من 

تتلق�ه.

على  �أنت  �لعذر�ء،  برج  عزيزي 
حميطك،  مع  ت�م  و�ن�ضج�م  وف�ق 
�أو  �ل�ضخ�ضي  �مل�ضتوى  على  �ضو�ء 
�ملهني. �نتفع من هذ� �لتن�غم يف تقوية 
وبني  بينك  �لق�ئمة  و�لرو�بط  عالق�تك 
�لآخرين للت�ضلح يف �لأوق�ت �لع�ضيبة 
�لأبر�ج  جمموعة  فيه�  تكون  �لتي 
لي�ضت  و�لأحو�ل  مب�ضرة  غري  �لكونية 

ل�ض�حلك.

�ضيء  �حلوت،ل  برج  عزيزي 
�لوقت  يف  رغبتك  ح�ضب  ي�ضري 
بتغيري  قمت  �إذ�  ولكن  �حل�يل، 
ب�ضكل  �أهد�فك  تنجز  قد  مدخلك، 
�آر�ء  ت�ض�عد  قد  كم�  �أ�ضرع، 
حي�تك  يف  تو�جه  �ضوف  �لآخرين. 
�مل�ضكالت،  �أنو�ع  جميع  �خل��ضة 
نظرك  وجهة  تكون  �أن  يجب  ولكن 

و��ضحة يف هذ� �ملوقف.

ب�ش�ارعها القدمية واآثارها التي ت�شهد 
دياربكر  والية  تتاأهب  التاريخ،  على 
جن�ب �شرقي تركيا، ال�شت�شافة زوارها 
عيد  عطلة  خالل  واملحليني  االأجانب 
غبار  نف�شت  اأن  بعد  املبارك،  االأ�شحى 
االإرهاب والتخريب وعاد اإليها االأمان.

املدرجة  دياربكر  مدينة  وتعترب 
الثقايف  الرتاث  الئحة  �شمن  اأ�ش�ارها 
ملنّظمة االأمم املتحدة للرتبية والعل�م 
للعديد  مهًدا  )ي�ن�شك�(،  والثقافة 
املختلفة،  والثقافات  احل�شارات  من 
من  عدد  على  طياتها  يف  وحتت�ي 

اأ�شرحة االأنبياء، وال�شحابة الكرام.
جامع   “اأول�  الكبري  امل�شجد  ويعّد 
واحًدا  املدينة،  يت��شط  الذي  ال�شهري 
واالأثرية  االإ�شالمية  املعامل  اأ�شهر  من 
�شرقي  جن�ب  االأنا�ش�ل  مبنطقة 
تركيا، حيث يع�د بناوؤه اإىل زمن الفتح 

االإ�شالمي )20هـ/ 641 م(.
التذكاري  بتك�ينه  امل�شجد  ويتميز 
و�شحنه  وبنيته  املربعة  ومئذنته 

ومق�ش�راته وملحقاته.
الرتكية،  االأمن  ق�ات  جه�د  وبف�شل 
ا�شتطاعت املدينة القدمية نف�ص غبار 
عنها،  التخريبية  والعمليات  االإرهاب 
وباتت مق�شًدا اآمًنا يت�افد اإليها ال�شياح 

من كل حدب و�ش�ب.
والتخطيط  البيئة  وزارة  وتق�م 
اإعادة  اأجل  من  دوؤوب  بعمل  العمراين 
الذي  التاريخي  “�ش�ر”  ق�شاء  اإحياء 
تاأّثر بالعمليات االإرهابية التي نفذتها 
وت�شعى  كا”،  كا  “بي  منظمة  عنا�شر 
ديابكر  بلدية  مع  بالتعاون  ال�زارة 
هذا  جلعل  العامة،  االأوقاف  ومديرية 

االأجانب  لل�شياح  جذب  مركز  الق�شاء 
واملحليني.

قرة  اأي�ب  قال  لالأنا�ش�ل  ت�شريح  ويف 
القيم  “اإحياء  جمعية  رئي�ص  قا�ص، 
التاريخية واالأثرية ملدينة دياربكر”، 
ب�شغف  ينتظرون  املدينة  “اأهايل  اإّن 
قدوم اأعداد كبرية من ال�شياح املحليني 
التاريخية  املناطق  لزيارة  واالأجانب 

امل�ج�دة يف املدينة.
باتت  املدينة  اأّن  قا�ص  قرة  واأّكد 
الرتكية  االأمن  ق�ات  قيام  بعد  اآمنة 
بتطهريها من العنا�شر االإرهابية التي 
ال�شن�ات  خالل  منها  اأجزاء  دّمرت 
املا�شية. م�شرًيا اإىل اأّن اجلهات املعنية 
نتيجة  ُدّمر  ما  كل  برتميم  قامت 

ممار�شات االإرهابيني.
نائب  باجال  اإديب  اأ�شار  جانبه،  من 
يف  ال�شياحي  التعريف  جمعية  رئي�ص 
دياربكر، اإىل وج�د حت�ّشن ملح�ظ يف 
العام  خالل  باملدينة  ال�شياحة  قطاع 
الذين  ال�شياح  باأعداد  مقارنة  احلايل، 

ت�افدوا اإىل دياربكر العام املا�شي.
ال�شياح  كافة  “ندع�  قائاًل:  وم�شى 
دياربكر  زيارة  اإىل  واالأجانب  املحليني 
املبارك،  االأ�شحى  عيد  عطلة  خالل 
االأثرية  معاملها  على  يطّلع�ا  كي 
واالأمن  االأمان  وي�شاهدوا  والتاريخية، 

امل�شتتب يف مدينتنا”.
من  الرتكي  امل�اطن  قال  جهته،  من 
اأيدوغان،  حكمت  اأورفة،  �شانلي  والية 
يف  االأثرية  املعامل  لزيارة  جاء  اإنه 
ق�شاء “�ش�ر”، التابع لدياربكر، برفقة 
املنطقة  عراقة  اأن  واعترب  اأ�شرته، 

. االعتزاز  على  “تبعث 

 واأ�شاف اأيدوغان، يف حديث لالأنا�ش�ل: 
“تاأّثرت جًدا باالآثار واملعامل القدمية 
بجمال  ا  اأي�شً تتمتع  التي  دياربكر  يف 
بع�ص  زرت  وقد  جًدا،  رائع  طبيعي 
املناطق الأول مرة، مثل ج�شر اأونغ�زل� 

التاريخي. اأثارت اإعجابي جًدا”.
تنعم  باتت  ال�الية  اأن  اإىل  واأ�شار 
العمليات  بف�شل  وال�شالم،  باالأمن 
احلك�مة  بها  قامت  التي  واالإ�شالحات 
واأنه  االأخرية،  االآونة  خالل  الرتكية 
يف  والتج�ل  زيارتها  اجلميع  باإمكان 

�ش�ارعها باأمان تام.
“دمري”  فندق  عام  مدير  اأفاد  بدوره، 

اأن  ي�ك�شل،  عمر  )خا�ص(،  بدياربكر 
العيد  عطلة  الرتكية  احلك�مة  متديد 
واأ�شحاب  التجار  اأ�شعد  اأيام،  لـ10 
زيادة  تت�قع  التي  ال�الية  يف  الفنادق 

يف عدد ال�شياح املحليني واالأجانب.
وقال ي�ك�شل: “تتمتع دياربكر بجمال 
وتاريخية  ثقافية  وعراقة  طبيعي 
رائعة ت�شتحق الزيارة، ونحن متفائل�ن 
قافلة  و�شن�شتقبل  العيد،  عطلة  ب�شاأن 
وننتظر  اأيام،  بعد  العربية،  الدول  من 

ال�شي�ف املحليني”.
)خا�ص(  “ميتانيا”،  فندق  مديرة  اأّما 
متديد  اأن  اإىل  فاأ�شارت  اأوجي،  ن�لغ�ل 

عطلة العيد من �شاأنه اأن ينعك�ص اإيجاًبا 
الرتكية،  القطاعات  خمتلف  على 
امل�اطنني  وعلى  ال�شياحة،  �شيما  ال 

الراغبني بال�شفر واال�شتجمام.
دياربكر  اأن  اإىل  اأوجي  واأ�شارت 
احل�شارات  من  العديد  احت�شنت 
االأمر  وهذا  التاريخ،  عرب  والثقافات 
يظهر ب�شكل وا�شح يف �ش�ارعها واأزقتها، 
ف�شاًل عن معاملها االأثرية املتن�عة التي 

يع�د تاريخها الآالف ال�شنني. 
االأنا�ش�ل

دي����ارب����ك����ر ال�����رتك�����ي�����ة.. م���دي���ن���ة ال����ت����اري����خ وال����ث����ق����اف����ات ت���ن���ت���ظ���ر زواره�������ا 
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ن�ش�ان اخلرا�شاين
والت�شفيات  باالنقالبات  حافل  تــاريــخ  بعد 
هل  مغاير..  ورئي�ص  مغايرة  طريقة  الدم�ية: 

يفعلها اليمن الي�م؟
واأقطاب  واجلريان  وااليدي�ل�جيا  القبيلة   *
م�شائر  تقرير  يف  الفاعلني  اأبرز  الباردة  احلرب 

روؤ�شاء اليمن.!!
 5 منفي�ن،   4 اليمن:  حكم�ا  روؤ�ــشــاء    10  *

قتلى، 1 ق�شى بعد 12 �شنة يف ال�شجن.!!
وبعيدة  مبا�شرة  ق�ية  رجة  احدثت  اأن  بعد 
اجلمعي  ال�شعبي  ال�عي  جــدار  يف  واملــدى  االثــر 
رئي�ص  ومــنــ�ــشــب  ــي،  ــش ــا� ــرئ ال الــكــر�ــشــي  ـــاه  جت
اجلمه�رية و�شخ�شه الذي طاملا احيط باأ�شيجة 
وهاالت القدا�شة املنيعة ومل ي�شبق له ان تنزل 
معه  التعاطي  اأو  والتداول  املالم�شة  م�شت�ى  اإىل 
باأفق مفت�ح على امكانية �شياغته و�شناعته من 
قبل النا�ص وباأ�ش�اتهم يف �شناديق االقرتاع من 
ال�شيا�شي  تاريخها  عتبة  اإىل  اليمن  انتقال  ي�م 
بعد  اجلمه�ري  الزمن  يف  وانخراطها  احلديث 
وثــ�رة  الــبــالد،  �شمال  يف   1962 �شبتمرب  ثــ�رة 
البالد  جن�ب  يف  اال�شتقالل  احــراز  ثم  اكت�بر 
لروؤ�شاء  تعاقب  من  ذلــك  تال  ومــا   ،1967 عــام 
على  الرئا�شة  كر�شي  اإىل  �شعدوا  جمه�ريات 
واالنــقــالبــات  ــرات  ــ�ؤام ــامل وب الــدبــابــات  �شه�ات 
وكذلك  تنط�ي،  �ش�ف  �شفحتها  اأن  يبدو  التي 
ما  اذا  تنكم�ص  �ش�ف  اأنها  نزعم  التي  تداعياتها 
ُقيِّ�ص حلدث الي�م اأن ي�ؤ�شر لدخ�ل اليمن يف زمن 

تاريخي جديد.
التي  واخللخلة  بــل  الــزحــزحــة،  كــانــت  وملــا 
وا�شحة  ال�شابقة،  االأيــام  خالل  البالد  �شهدتها 
تاأثريها  م�شت�ى  يف  الفاعلية  و�شديدة  للعيان 
على وعي نخب ال�شيا�شة ويف ال��شط االجتماعي 
نق�م  اأن  واملــفــيــد  املـــربر  مــن  ــدا  غ فقد  بــرمــتــه، 
طاملا  التي  الرئا�شة  كر�شي  ملحطات  ملحي  بعر�ص 
التنازع  مرمى  يف  وراحـــت  وتــاأرجــحــت  ترنحت 
والتقاتل اإىل اأن حان اأوان االنتقال اإىل حمطة 
هذا  و�شع  �شياغة  واإعـــادة  والتبادل  الــتــداول 
نغايل  لن  الذي  ال�شيا�شي  الر�شد  بعهدة  الكر�شي 
هذا  من  بــدءًا  م�شتهله  اأو  مطلعه  ببل�غ  قلنا  اإن 

املنطلق…..
*امل�شري عبداهلل ال�شالل

الث�رة  قيام  بعد:  ال�شمايل  لليمن  رئي�ص  اأول 
:)1967-1962(

– قبل قيام الث�رة بي�م واحد يف 25 �شبتمرب 
ال�شباب  ال�شباط  لتنظيم  اجتماع  ويف   ،1962
والتجمع ال�طني، تقرر اأن يك�ن امل�شري عبداهلل 
ورئي�شًا  الــثــ�رة  قــيــادة  ملجل�ص  رئي�شًا  ال�شالل 
ا�شتعداده  واأبدى  بذلك  اإبالغه  مت  للجمه�رية. 
وا�شبح يف �شبيحة 26 �شبتمرب اأول رئي�ص لليمن 

ال�شمايل.
اال�شتعانة  اإىل  ا�شطر   1962 اكت�بر  يف   –
ودحــر  ــثــ�رة  ال على  للحفاظ  م�شرية  بــقــ�ات 

امللكيني.
ا�شتقطاب  حكمه  خالل  ال�شالل  ي�شتطع  – مل 
قيام  يف  اأ�شهمت  الــتــي  اليمنية  الــقــ�ى  كــافــة 
ب�شكل  امل�شري  ال�شند  على  اعتمد  فقد  الث�رة، 
ال�شيا�شة يف تدخل اجلي�ص  كبري، وانعك�شت هذه 

امل�شري يف كل �شغرية وكبرية.
الق�ى  تهمي�ص  اإىل  اأدت  ال�شيا�شة  هــذه   –
الت�ا�شل  اإىل  جلــاأت  التي  امل�شائخية  القبلية 
املعك�شر  داخل  ت�شدع  اإىل  اأدى  ما  ال�شع�دية  مع 

اجلمه�ري.
ان�شحبت  1967م  حــزيــران  هزمية  بعد   –
ال��شع  فانك�شف  اليمن  مــن  امل�شرية  الــقــ�ات 

ال�شيا�شي لل�شالل، وق�يت جبهة مناوئيه.
عرب  احلكم  من  خرج   ،1967 ن�فمرب  يف5   –
يف  ت�اجده  اأثناء  تدمريه  مت  ع�شكري  انقالب 
مرتبة  اعــتــربت  خــارجــيــة  جــ�لــة  يف  الــعــراق 

لتجنب وق�ع �شدام مع االنقالبيني.
اأم�شى  اأن  بعد   1994 عام  �شنعاء  يف  – ت�يف 

عام  اليمن  اإىل  عاد  وكان  القاهرة  يف  عامًا   15
.1982

*عبدالرحمن االرياين
 –  1967( الــفــرتة:  يف  لليمن  رئي�ص  ــاين  ث

:)1974
و�شيا�شي. ديني  زعيم  باأنه  – عرف 

�شد  ال�طني  الن�شال  مراحل  يف  �شارك   –
االمامة و�شجن عدة مرات

ثم  الث�رة،  قيادة  جمل�ص  يف  ع�ش�ًا  كان   –
وزيرًا للعدل.

يف  حينها  وكان  اجلمه�رية،  رئا�شة  ت�ىل   –
باإجماع   1967 ن�فمرب   5 يف  عمره،  من  ال�شتني 
اطاحت  التي  واالجتماعية  ال�شيا�شية  الفئات 

بال�شالل.
– ا�شتطاع االرياين بعد اأ�شابيع من تروؤ�شه اأن 

يتزعم املقاومة اجلمه�رية.
حكم  بــاإ�ــشــم  احلــكــم  اإىل  االريــــاين  ــاء  ج  –
ميثل  وظــل  اجلماعية  الــقــيــادة  اأو  اجلــمــاعــة 
ي�شتطع  مل  لكنه  الزمن،  من  لفرتة  ال�جه  هذا 
بني  تـــ�ازن  ايــجــاد  مــن  يتمكن  ومل  اال�ــشــتــمــرار 
مراكز الق�ى وتعزيز �شلطة الدولة يف م�اجهتها 

وحت�ل اإىل خ�شم لكثري من الق�ى.
وخا�شه  القبائل  م�شائخ  تــاأيــيــد  خ�شر   –
اأن  راأى  الذي  االحمر  ح�شني  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

االرياين خرج على مبادئ حركة 5 ن�فمرب.
اإىل   1974 يناير   13 يف  ا�شتقالته  قدم   –
نائب  الذي كان حينها  ابراهيم احلمدي  العقيد 

القائد العام للق�ات امل�شلحة.
حيث  تعز  مــطــار  يف  بت�ديعه  احلــمــدي  ــام  ق
ت�يف  اأن  اإىل  فيها  ا�شتقر  التي  دم�شق  اإىل  ت�جه 

يف 14 مار�ص 1998.
*ابراهيم احلمدي

 –  1974( الــ�ــشــمــايل:  لليمن  رئي�ص  ثــالــث 
:)1977

الث�رة. عن  الدفاع  يف  – �شاهم 
عام  الداخلية  وزارة  وكيل  من�شب  ت�ىل   –
الع�شكرية حتى عني  املنا�شب  1967، وتنقل يف 
 1972 يف  امل�شلحة  للق�ات  العام  القائد  نائب 

ونائبًا لرئي�ص ال�زراء لل�ش�ؤون الداخلية.
للتعاون  العام  االحتــاد  تاأ�شي�ص  يف  �شاهم   –
قدمه  الــذي  املــ�ــشــروع  وكــان  للتط�ير.  االهــلــي 
املايل واالداري  للت�شحيح  امل�شلحة  الق�ات  با�شم 
1972، م�ؤ�شرًا على بروزه كفاعل رئي�شي داخل 

النظام.
االريــاين  القا�شي  ا�شتقالة  ت�شلمه  عقب   –
 1974 يناير   13 االحــمــر،  عــبــداهلل  وال�شيخ 
اجلي�ص  �شباط  من  ت�شكل  قيادة  جمل�ص  تراأ�ص 

حلكم البالد من �شباط اجلي�ص.
املركزية ونحا  الدولة  لبناء  اول�ية  – اعطى 
اجتاه  يف  والدفع  اجلن�ب  مع  الت�شالح  باجتاه 

ال�حدة اليمنية.
وتــعــزيــز  ــيــة  ــتــعــاون ال ــة  ــرك ــاحل ب – اهــتــم 
املــايل  للت�شحيح  جلــانــًا  و�شكل  ا�شتقالليتها، 
وا�شعة  حتــديــث  حــركــة  يف  و�ــشــرع  واالإداري، 

لالإدارة العامة.
الق�ى  مبراكز  احلمدي  ت�جهات  – ا�شطدمت 
تقلي�ص  ا�شتطاع  الــتــي  والتقليدية  القبلية 
نــفــ�ذهــا، عــرب �ــشــرب اأدواتـــهـــا داخـــل اجلي�ص 
مع  ايجابية  عالقة  اإدارتــه  خالل  من  والدولة، 

الريا�ص.
– فقد احلمدي ثقة الريا�ص �شاحبة النف�ذ 
الق�ي يف �شمال اليمن، وت�شكل �شده حلف وا�شع 

برعاية �شع�دية.
1977، اغتيل ابراهيم احلمدي  – يف اكت�بر 
و�شقيقه يف ظروف غام�شة اثناء تلبيته لدع�ة 
اأركـــان  هيئة  رئي�ص  الغ�شمي  مــنــزل  يف  غـــداء 
اجلي�ص، وذلك ع�شية �شفره اإىل اجلن�ب لت�قيع 
جلنة  و�شكلت  اليمنية،  ال�حدة  ب�شاأن  اتفاقية 

حتقيق ر�شمية، مل تنه مهمتها.
*احمد ح�شني الغ�شمي

اليمنية  العربية:  للجمه�رية  رئي�ص  رابــع 
:)1978 – 1977(

ث�رة  قيام  بعد  امل�شلحة  بالق�ات  التحق   –
�شبتمرب، وت�ىل عدة مهام ع�شكرية.

13ي�ني�  حركة  يف  رئي�ص  بــدور  ا�شهم   –
الت�شحيحية.  1974

اغتيال  ي�م  ثاين  الغ�شمي  رئا�شة  بــداأت   –
بــدايــة  ويف  1977/10/11م.  يف  احلــمــدي 
ــامل الــرئــيــ�ــشــة لعهد  ــع حــكــمــه حــافــظ عــلــى امل

احلمدي.
د�شت�ريًا  اإعالنًا  اأ�شدر  1978م  فرباير  يف   –
عن  كبديل  التاأ�شي�شي«  ال�شعب  »جمل�ص  بت�شكيل 
انتخابات جمل�ص ال�ش�رى، وقام بتعيني اع�شائه.

مــ�ــشــائــخ اليمن  وبــ�ــشــبــب ذلـــك ا�ــشــطــدم مــع 
راأى  الذي  االحمر  ح�شني  بن  عبداهلل  وحتديدًا 
يف الغ�شمي خروجًا على االتفاق الذي التزم به 
باجراء  عهده  بداية  يف  الغ�شمي  وكذا  احلمدي 

انتخابات ملجل�ص �ش�رى جديد.
لنظام  املعار�شة  الق�ى  �شريحة  ات�شعت   –
�شعبي  بغ�شب  بـــداأت  قــد  كانت  والــتــي  الغ�شمي 
اتهم  الـــذي  ــدي  ــم احل جــثــمــان  ت�شييع  ــاء  ــن اث

الغ�شمي باغتياله.
ال�طنية  اجلبهة  عــاودت  املناخ  هــذا  يف   –
ن�شاطها  اجلن�ب(  من  مدع�م  ي�شاري  )حتالف 
نظام  اإ�شقاط  بغر�ص  ال��شطى  املناطق  يف  امل�شلح 

الغ�شمي.
املعار�شة  ان�اع  لكل  الغ�شمي  نظام  تعر�ص   –

امل�شلحة وغري امل�شلحة.
يف  الغ�شمي  اغتيل   1978 ي�ني�   22 يف   –
م��ش�عة  كانت  متفجرة  عب�ة  ب�ا�شطة  مكتبه 

رئي�ص  »�شاملني«  من  �شخ�شي  مبع�ث  حقيبة  يف 
اجلن�ب.

24 ي�ني� �شدر بيان يف �شنعاء حمل  – م�شاء 
�شاملني م�ش�ؤولية قتل الغ�شمي.

*علي عبداهلل �شالح
اليمنية،  العربية  للجمه�رية:  رئي�ص  خام�ص 

واأول رئي�ص لدولة ال�حدة:
– يف طف�لته عمل يف رعي االأغنام، ثم عاماًل 

لدى اأحد م�شائخ املنطقة.
القرية،  »معالمة«  يف  االأويل  تعليمه  – تلقى 
ويف عام 1958 اإلتحق باجلي�ص وه� يف ال�شاد�شة 

ع�شرة من عمره.
الــقــ�ات  �ــشــبــاط  �ــشــف  مبــدر�ــشــة  – الــتــحــق 
عام  املــدرعــات  مبدر�شة  ثم   1960 يف  امل�شلحة 

.1964
خالد  مع�شكر  وقائد  تعز،  ل�اء  قائد  – ا�شبح 

ابن ال�ليد عام 1975م.
– ت�ىل من�شب رئي�ص اجلمه�رية بعد اغتيال 
يف  التاأ�شي�شي  ال�شعب  جمل�ص  قام  حيث  الغ�شمي، 
للجمه�رية  رئي�شًا  بانتخابه   1978 ي�لي�   17
من  ترقيته  بعد  امل�شلحة،  للق�ات  عامًا  وقائدًا 

رتبة رائد اإىل مقدم.
1978م  اكت�بر  يف  انقالب  ملحاولة  – تعر�ص 
الــكــ�ادر  اعتقال  فتم  النا�شري،  التنظيم  مــن 

النا�شرية واإعدام اأبرزهم.
مع  اليمنية  ال�حدة  اتفاقية  على  وقــع   –
ع�شكرية  م�اجهات  بعد  ا�شماعيل  عبدالفتاح 

بني جي�شي �شنعاء وعدن يف 1979.
اليمنية  العربية  للجمه�رية  رئي�شًا  ظل   –
الــ�حــدة  اعـــالن  ــ�م  ي  :1990 مــايــ�   22 حتى 

اليمنية.
للجمه�رية  رئي�ص  اأول  �شار  ال�حدة  بعد   –
اأول  يف   1999 عــام  انتخابه  واأعيد  اليمنية. 
انتخابات رئا�شية مبا�شرة يف تاريخ اليمن، لكنه 
مل ي�اجه مر�شحًا جديًا حينها اإذ ناف�شه �ش�ريًا 
اأحد اأع�شاء حزبه ، ويف 2011م قال دمروا كل 
اإىل  الدم  �شي�شل  وقال   ، اليمن  يف  جميل  �شيء  
انتقاما من  وباع اجلمه�رية  ومكت�شباتها  الركب 

خ�ش�مه ال�شيا�شيني.
*احل�ثي اأو املجل�ص ال�شيا�شي االأعلى:

يعرف  ما  اأو   2014 عــام  اليمن  احتجاجات 
يف   2014 انــقــالب  وهــ�   ، �شبتمرب   21 بــثــ�رة 
�شالح  وعلي  احل�ثيني  اإ�شتيالء  اإىل  ي�شري  اليمن 
يناير  2014 و19  �شبتمرب   21 ال�شلطة يف  على 
للحك�مة  قراٍر  على  باحتجاجات  بداأ   .2015
امل�شتقات  عــن  الــدعــم  بــرفــع  يق�شي  اليمنية 
النفطية، وحت�لت اإىل اإ�شتباكات بني احل�ثيني، 
التجمع  حــزب  وميلي�شيات  �شالح،  علي  ــ�ات  وق

اليمني لالإ�شالح وعلي حم�شن االأحمر.
وحاليا ت�ش�د اأو�شاط ال�شق امل�ايل لعلي �شالح 
�شمن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام، خماوف �شديدة 
من اأن ي�شهد تاريخ احلادي والع�شرين من �شبتمرب 
اجلاري، والذي ي�شادف ذكرى �شيطرة احل�ثيني 
انقالبا جديدا عليهم من  العا�شمة �شنعاء،  على 
قبل “حلفائهم” ينتزع ما بقي باأيديهم من �شلطة 
و�شالح بعد اأن و�شلت ال�شغ�ط على زعيم امل�ؤمتر 

م�شت�ى غري م�شب�ق .

 ما اأ�سباب ظهور قرح الفم؟.. هذه
�ساعات خالل  تعاجلها  الطريقة 

ال تعد االإ�شابة بقرح الفم اإ�شارة اإىل االإ�شابة بالتهاب احللق كما 
يظن الكثري، بينما يعد ال�شبب الرئي�شي لظه�ر هذا الفقاعات داخل 

الفم اأو الل�شان ه� االإ�شابة بعدوى بكتريية م�شدرها بكترييا الفم.
اأ�شباب  اأهم  من  الفم  بنظافة  االهتمام  وعدم  التدخني  اأن  كما 

االإ�شابة بها، ح�شب م�قع »�شتيب ت� هيلث«.
املزعجة باالعتماد على و�شفات  القرح  امل�قع بعالج هذه  ون�شح 
طبيعية، من اأهمها واأكرثها فاعلية ه� زيت �شجرة ال�شاي، حيث يعد 
اأنه م�شكن لالأمل،  مطهرا طبيعيا يحت�ي على م�شادات بكترييا، كما 
اأو عدوى خا�شة يف منطقة رقيقة من  التهابات  اأي  وباإمكانه عالج 

�شطح الفم من الداخل.
ون�شح امل�قع باإ�شافة 3 قطرات من زيت �شجرة ال�شاي اإىل ملعقة 
واملاء،  بالزيت  القرحة  مب�شح  قم  نظيفة  قطنة  وبا�شتخدام  ماء 
وميكن تكرار االأمر 3 مرات خالل الي�م لتختفي القرحة من الي�م 

االأول.

 »ال�ساي احلار« يق�سي على الكر�ض
اجل�سم م��ن  ال�����س��م��وم  وي��ط��رد 

للظه�ر جمددًا،  العالج باالأع�شاب والت�ابل ه� اجتاه قدمي عاد 
خا�شة فيما يخ�ص طرد ال�شم�م من اجل�شم واإنقا�ص ال�زن.

ي�شمى  م�شروب  هيلث«  ت�  »�شتيب  م�قع  قــدم  ال�شدد  هــذا  ويف 
»ال�شاي احلار« وه� عبارة عن م�شروب �شاخن مك�ن من عدة ت�ابل 
االأي�ص وتفتيت  له مذاق حار، ويعمل على حت�شني  اأغلبها  واأع�شاب 
الده�ن، وطرد ال�شم�م من اجل�شم بفعل م�شادات االأك�شدة وم�شادات 

االلتهابات امل�ج�دة يف الت�ابل التالية:
الطازج. اأو  امل�شح�ق  الزجنبيل  من  ملعقة   1

قرفة. ملعقة   1
)�شطة(. امل�شح�ق  احلار  الفلفل  من  ملعقة   1

اأ�ش�د. فلفل  ملعقة   2/1
كركم. ملعقة   1

ق�شر ليم�ن
ماء اأك�اب   4

طريقة جتهيزه:
اأواًل ُترفع املاء على النار حتى الغليان، ثم ُي�شاف لها ق�شر الليم�ن 
وترتك على النار ملدة 10 دقائق، ثم ُترفع من على النار وي�شاف لها 
كل املك�نات ال�شابقة وُتغطى حتى تهداأ، ثم ُتقلب ويتم تناولها قبل 

ال�جبة الرئي�شية.

اآ���س��ي��ا ����س���رق  ج���ن���وب  يف  مالريا”  “�سوبر  ان��ت�����س��ار  م���ن  ي���ح���ذرون  ج���م���ه���وري���ة الن�����ق�����الب�����ات: ه������ذه خ���ري���ط���ة حل����ك����ام ال���ي���م���ن ال�������س���اب���ق���ن ف���م���ن ي����ك����ون اجل����دي����د؟ع��ل��م��اء 

����س���ت وج����ب����ات يف ال����ي����وم ت�����س��اع��د ع���ل���ى خ��ف�����ض ال������وزن!

من  تايالندي�ن  باحث�ن  حــّذر 
من  جديد  لن�ع  ال�شريع  االنت�شار 
ا�شم  عليه  يطلق�ن  املالريا،  مر�ص 
�شرق  جن�ب  يف  مالريا”،  “�ش�بر 
يف  اخلطر  ناق��ص  يــدق  ما  اآ�شيا، 

اأنحاء العامل.
ــمــاء يف وحـــدة  ــعــل ال واأو�ــــشــــح 
اأبـــــحـــــاث الـــطـــب اال�ـــشـــتـــ�ائـــي 
بالعا�شمة  “ماهيدول”  بجامعة 
الن�ع  اأن  بــانــكــ�ك،  التايالندية 
تهديدا  ميثل  املالريا  من  اجلديد 
حقيقيا، ون�شروا اأبحاثهم يف العدد 
 )Lancet( دوريـــة  مــن  االأخـــري 

لالأمرا�ص املعدية.
املــر�ــص ظــهــر يف  اأن  ــ�ا  ــاف ــش واأ�
عــام  يف  كــ�لــ�مــبــيــا  يف  ــة  ــداي ــب ال
ال�قت  ذلــك  منذ  لكنه   ،2007
تايالند  يف  عدة  مناطق  يف  انت�شر 

والو�ص وو�شل جن�ب فيتنام.
واأ�شار الفريق اإيل اأن هذا الن�ع 
من طفيلي املالريا ال ميكن الق�شاء 
العقاقري  تــنــاول  خــالل  مــن  عليه 

الرئي�شية امل�شادة للمر�ص.
وقال قائد فريق البحث، اأرجني 
مكافحة  ق�شم  رئي�ص  دونـــدروب، 
اأبــحــاث الطب  املــالريــا يف وحـــدة 
اال�شت�ائي يف جامعة ماهيدول اإن 
ي�شبح  اأن  من  حقيقي  خطر  “ثمة 

املر�ص غري قابل للعالج”.
اأن  للقلق  يدع�ا  ما  اأن  واأ�شاف 
تنت�شر  املر�ص  من  ال�شاللة  هــذه 
كلها،  املنطقة  اأنــحــاء  يف  ب�شرعة 
ونحن نخ�شى من اأن ينت�شر ب�شرعة 
اإىل  ــنــهــايــة  ال يف  ــل  ويــ�ــش اأكــــرب 

اإفريقيا”.

“التط�ر  اأن  اإيل  واأ�ـــــشـــــار 
مقاومة  اأظهر  للمر�ص”  احلديث 
االأرتيمي�شينني  عقاقري  ملجم�عة 
ــعــالج  ل  )Artemisinin(

املالريا.
ــا يـــزال املــالريــا واحـــدة من  وم
ال�شعبة  ال�شحية  التحديات  اأكرث 
املر�ص  ي�شيب  حيث  ــعــامل،  ال يف 
اأكرث من 200 ملي�ن �شخ�ص �شن�ًيا 
ملي�ن، معظمهم  ن�شف  ويقتل نح� 

من االأطفال يف اإفريقيا.
لقاح  اأي  ي�جد  ال  الي�م  وحتى 
مكان  اأي  يف  به  مرخ�ص  للمالريا 

بالعامل، وينتقل املالريا عن طريق 
طفيلي اأحادي اخللية.

وتق�م اأنثى بع��ص )اأن�فيلي�ص( 
االأ�شخا�ص  من  الطفيلي  بالتقاط 
لدغهم،  عند  بالعدوى،  امل�شابني 
الدم الالزم لتغذية  للح�ش�ل على 
الطفيلي  ــداأ  ــب ي بــعــدهــا  بي�شها، 
ــكــاثــر داخـــــل الــبــعــ��ــشــة،  ــت ــال ب
ا اآخر، تختلط  وعندما تلدغ �شخ�شً
الطفيليات بلعابها، وتنتقل اإىل دم 

ال�شخ�ص امللدوغ.
العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفًقا 
�شخ�ص،  مــلــيــار   3.2 نــحــ�  فــــاإن 

تقريًبا،  الــعــامل  �شكان  ن�شف  اأي 
معر�ش�ن خلطر االإ�شابة باملالريا، 
يــقــتــل طــفــاًل يف  املــر�ــص  اأن  كــمــا 

اإفريقيا كل دقيقة.
املــالريــا  اأن  املنظمة  واأ�ــشــافــت 
اأودى بحياة نح� 627 األف �شخ�ص 
اأطفال  من  غالبيتهم   ،2012 عام 
اإفــريــقــيــا وتقل  جــنــ�ب �ــشــحــراء 
ويت�شبب  اأعــ�ام،   5 عن  اأعمارهم 
1300 طفل ي�مًيا  ال�باء يف وفاة 
فى  ال�اقعة  االإفريقية  الدول  يف 

منطقة جن�ب ال�شحراء الكربى.

باإنقا�ص  االأمـــر  يتعلق  عندما 
جت�يع  فكرة  اعتماد  يتم  ــ�زن،  ال
بع�ص  اتباع  اأو  الغالب،  يف  اأنف�شنا 
تعتمد  التي  الغذائية  احلميات 
الي�م  يف  رئي�شية  وجــبــات  ثــالث 
ح�شب  الـــ�ـــشـــعـــرات،  مــنــخــفــ�ــشــة 

االندنبدنت.
ــرت درا�ــشــة  ــه اأظ الـــ�اقـــع،  ويف 
 6 تــنــاول  اأن  يــ�نــانــيــة جــديــدة 
وجبات ي�ميا بدال من 3، ميكن اأن 
اال�شتقرار  حتقيق  على  ي�شاعدك 
ـــدم،  ال يف  الــ�ــشــكــر  مــ�ــشــتــ�يــات  يف 
بــنــظــام غــذائــي �شحي  االلـــتـــزام 

واحلد من اجل�ع ط�ال الي�م.
ــبــاحــثــ�ن مـــن خــالل  ووجــــد ال
وجبات  �شت  تناول  اأن  الدرا�شة 
ثالث  من  اأف�شل  الي�م  يف  �شغرية 
ت�اتر  اأن  حيث  كــبــرية،  وجــبــات 
ــاظ عــلــى عــدد  ــف ــع احل الــطــعــام م
ال�شعرات احلرارية الالزمة ميكنه 
عــلــى خف�ص  ــاء  ــبــدن ال مــ�ــشــاعــدة 

ال�زن.
 47 بتقييم  الــبــاحــثــ�ن  وقـــام 
ال�شكري  مر�ص  من  يعان�ن  �شخ�شا 
اأعـــرا�ـــص  اأو  الـــثـــاين  الـــنـــ�ع  مـــن 
االإ�ــشــابــة بــاملــر�ــص، ووجــــدوا اأن 
كميات  يتناول�ن  الــذيــن  اأولــئــك 
عدة  فــرتات  على  الطعام  من  اأقــل 
اأف�شل  يك�ن�ن  ما  غالبا  الي�م،  يف 
يف  بالتحكم  يتعلق  مــا  يف  بكثري 
اأولئك  من  الــدم  يف  ال�شكر  ن�شبة 

وجبات  ثــالث  ي�شتهلك�ن  الــذيــن 
ي�ميا.

وطلب من امل�شاركني يف الدرا�شة 
 6 ملدة  خا�ص  غذائي  نظام  اتباع 
ال�شعرات  �شخ�ص  لكن  وكان  اأ�شهر، 
احلرارية ذاتها على مدار الي�م مع 

تن�ع وترية تناول الطعام.
 3 على  امل�شاركني  ن�شف  وح�شل 
وجبات ي�ميا بينما ح�شل الن�شف 
ــن ثم  وم 6 وجــبــات،  االآخـــر على 
ــ�جــبــات بني  ــادل نــظــام ال ــب مت ت

املجم�عتني بعد ثالثة اأ�شهر.
الــذيــن  اأن  الــبــاحــثــ�ن  ووجـــد 
الي�م،  ــ�ال  ط وجــبــات   6 تناول�ا 
�ــشــجــل لـــديـــهـــم انـــخـــفـــا�ـــص يف 
وم�شت�يات  ال�شكري  الهيم�غل�بني 
حت�شن  على  عالمة  وه�  الغل�ك�ز، 

يف  ال�شكر  ن�شبة  على  ال�شيطرة 
الدم.

ــــال الــبــاحــثــ�ن، بــرئــا�ــشــة  وق
باباك�ن�شتانتين�  اإميليا  الدكت�رة 
يف  وجــبــات  �شت  منــط  “اتباع  اإن 
الــيــ�م بــدال مــن ثــالث وجــبــات مع 
احت�ائها على ال�شعرات احلرارية 
يف  التحكم  مــن  يح�شن  ــة،  ــالزم ال
ويخف�ص  الــدم  يف  ال�شكر  م�شت�ى 
الذين  لــدى  بــاجلــ�ع  االإحــ�ــشــا�ــص 
قبل  املفرطة  ال�شمنة  من  يعان�ن 
بعد  اأو  ال�شكري  مبر�ص  االإ�شابة 

االإ�شابة به”.
ال�زن  ما يتعلق بتخفيف  اأما يف 
عدة  وجــبــات  تــنــاول  اأهمية  ــاإن  ف
يف  تكمن  الي�م  مــدار  على  �شغرية 
م�شت�يات  ا�شتقرار  يف  ت�شهم  ك�نها 

وجبة  نتناول  فعندما  االأن�ش�لني، 
كــبــرية يــفــرز اجلــ�ــشــم الــكــثــري من 
االأن�ش�لني للتعامل مع كمية ال�شكر 
الكبرية الناجتة عن ه�شم ال�جبة 
جمرى  تــدخــل  والــتــي  ال�شخمة، 
الغل�ك�ز  م�شت�يات  وترفع  الــدم 

فيه.
ن�شبة  بحمل  االأن�ش�لني  ويق�م 
ــا  اخلــالي اإىل  الــ�ــشــكــر  هــــذا  مـــن 
ــث تــ�ــشــتــخــدم  ــي واالأنـــ�ـــشـــجـــة، ح
الفائ�شة  الن�شبة  اأمـــا  كــطــاقــة، 
تخزينها  اإىل  اجلــ�ــشــم  في�شطر 
يتم  ما  وغالبا  ــ�ن.  ده �شكل  على 

تخزينها يف منطقة البطن.
ــات الــ�ــشــغــرية فال  ــب ــ�ج اأمــــا ال
ي�ؤدي تناولها اإىل اإفراز الكثري من 
ارتفاع  اإىل  ت�ؤدي  وال  االأن�ش�لني، 
كبري يف م�شت�يات �شكر الدم، ويتم 
ا�شتخدام اجلزء االأكرب من ال�شكر 
يتم  وال  كــطــاقــة،  تطلقه  ـــذي  ال

تخزينه على �شكل ده�ن.
�شت  تناول  اأن  اإىل  ي�شري  وهــذا 
بدال  ــ�م،  ــي ال يف  �شغرية  وجــبــات 
اأن  ميكن  كبرية،  وجبات  ثالث  من 
اأهــدافــك  حتقيق  على  ي�شاعدك 
ـــ�زن وكــذلــك حت�شني  الإنــقــا�ــص ال

م�شت�يات ال�شكر يف الدم.
ــ�ن املــ�ــشــابــني  ــث ــاح ــب ــــذر ال وح
مبر�ص ال�شكري من اتباع اأي منط 
غذائي من دون ا�شت�شارة الطبيب.
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باري�ص : ينزل اىل املكتبات الفرن�شية 
“جمه�رية  بعن�ان  كتاب  االأ�شب�ع  نهاية 
اخلطرية”  العالقات  اجلــاللــة:  �شاحب 
لل�شحفي والكاتب املغربي عمر بروك�شي، 
العالقات  واملعطيات  بالتحليل  ويـــروي 
امللكي.  والق�شر  الفرن�شيني  من  نخبة  بني 
مثرية  ومعل�مات  حقائق  الكتاب  ويت�شمن 

للجدل.
كتابا  األـــف  قــد  بروك�شي  عمر  وكـــان 
ال�شاد�ص،  حممد  “امللك  بعن�ان  �شابقا 
�شخ�شية  فيه  تــنــاول  االأقنعة”  خلف 
وعالقاته  ال�شاد�ص  حممد  املغربي  امللك 
للجدل يف  املثرية  وا�شتثماراته  ال�شيا�شية 
وه�  بروك�شي  وي�شدر  واخلـــارج.  املغرب 
ال�شهرية  املغربية  املجلة  يف  عمل  �شحفي 
هذا  “ل�ج�رنال”  بالفرن�شية  الناطقة 
الــكــتــاب الـــذي قــد يــكــ�ن اجلـــزء الثاين 
املكمل لالأول ولكن بالرتكيز على العالقات 

مع فرن�شا.
اأنه ت�جد  لل�شحافة  يق�ل  كتابه  وعن 
الفرن�شية،  اجلمه�رية  داخل  جمه�ريات 
اقت�شادية  فرن�شية  نخبة  دور  ويـــربز 
ولكنها  العدد  قليلة  وثقافية  و�شيا�شية 
م�ؤثرة كثريا تقدم “البيعة للملك” حممد 
م�شالح  تخدم  ــه  الأن وحميطه  ال�شاد�ص 

الق�شر باإخال�ص.
املــلــك  اأن  ــاب  ــت ــك ال ــاحــب  �ــش ويـــقـــ�ل 
للطبقة  غزوه  يف  اعتمد  ال�شاد�ص  حممد 
مدونة  مــ�ــشــروع  الفرن�شية  ال�شيا�شية 
يف  ــراأة  امل قيمة  من  يرفع  الــذي  االإ�شالح 

املغرب وم�شروع االإ�شالح واملنا�شفة الذي 
اعرتفت فيه الدولة باجلرائم ال�شيا�شية 
التي وقعت يف املا�شي وع��شت املت�شررين. 
وكانت ب�ابة امللك حممد ال�شاد�ص لفرن�شا 
ه� الرئي�ص جاك �شرياك ورئي�ص حك�مته 

دومنيك دو فيلبان.
وعن عن�ان الكتاب  “جمه�رية �شاحب 
قــال  اخلطرية”،  الــعــالقــات  اجلـــاللـــة: 
الأنني  اال�شتفزاز  من  “�شيء  اإنه  بروك�شي 
فالعناوين  اأكادميي،  كتاب  ولي�ص  �شحفي 
ق�ية  تك�ن  اأن  يجب  الكتب  هذه  مثل  يف 
احلقيقة  يف  وهــ�  بها،  النا�ص  يهتم  لكي 
عن�ان له معاين واأ�شباب التي دفعتني اإىل 
بروك�شي،  يق�ل  اال�شم”،  بهذا  اأ�شميه  اأن 
“بحملة  يتعلق  االأمر ال  اأن  ي�ؤكد  اأن  قبل 
ت�شهريية اأو ت�شفية ح�شابات بل بتحقيق 
البالط  بــني  الــقــ�يــة  الــعــالقــات  ير�شد 
فرن�شية  عم�مية  و�شخ�شيات  املغربي 
على  وتقدميه  امللك  �ش�رة  تلميع  هدفها 
يف  وا�شتثنائي  خا�ص  �شيا�شي  نظام  اأنــه 

املنطقة ويعتمد خطابا معروفا”.
�شخ�شيتني  على  ال�ش�ء  الكتاب  ويلقي 
يف  ال�شاد�ص  حممد  بك�ماندو  ي�شفهما 
املهدي  وهما  فرن�شا  يف  العامة  العالقات 
قطبي الذي ن�شج عالقات ق�ية مع مثقفني 
م�شالح  يخدم�ن  فرن�شيني  و�شيا�شيني 

املغرب ثم الر�شام والكاتب بينبني.
حممد  امللك  عالقات  الكتاب  وي�شرد 
جــاك  مــثــل  فرن�شا  ــاء  ــش ــروؤ� ب الــ�ــشــاد�ــص 
وفران�ش�ا  �ــشــاركــ�زي  ونــيــكــ�ال  �ــشــرياك 

ه�لند والرئي�ص احلايل اإميان�ل ماكرون، 
وهي العالقات التي ال مت�ص مهما كان ل�ن 
الهزات  اىل  ويتطرق  ال�شيا�شي.  الرئي�ص 
االأخرية على  ال�شن�ات  التي وقعت خالل 
خلفية مالحقة الق�شاء الأحد مدراء االأم 
احلم��شي  اللطيف  عبد  وهــ�  املغرب  يف 

مدير ال�شرطة واملخابرات.
الكتاب يلقي ال�ش�ء على م�شالح الق�شر 
االقت�شادية يف فرن�شا وكيفية ا�شتقطاب 
املغربي  الق�شر  خلدمة  الفرن�شية  النخب 
جدال  يثري  وبــداأ  اخلارجية.  واأجنداته 
و�شط االإعالميني. فقد ا�شتعر�شت �شحف 
مثل لكم 2 واأخبار الي�م  وهاجمته �شحف 

اأخرى مثل االأحداث املغربية.
فرن�شية  كتب  اىل  ين�شاف  والــكــتــاب 
امللك  منذ  املــغــرب  حــ�ل  �ــشــدرت  كــثــرية 
اأبــرزهــا  وكـــان  العر�ص  ال�شاد�ص  حممد 
اىل  ــرق  ــط ت الــــذي  املفرت�ص"  “امللك 
تاألفي  من  وه�  املغربي  امللك  ا�شتثمارات 
وكانا  لــ�رون،  واإيريك  غرا�شيي  كاترين 
امللك  حــ�ل  كتابا  �شي�شدران  الكاتبان 
ابتزازهما  ب�شبب  الحقا  اعتقال  ولكنهما 
للق�شر، وق�شيتهما معرو�شة على الق�شاء 

الفرن�شي للبث فيها.
هذا  �شدر  ترافق  التي  املفارقات  ومن 
باري�ص،  يف  املغرب  ملك  وج�د  ه�  الكتاب 
فقد خ�شع لعملية على عينه واأخذ عطلة 

يف باري�ص.

الدولية”  فل�شطني  “م�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
“فل�شطني  جل�ائز  الرت�شيح  باب  فتح  عن 
 ،2018  – ال�شابعة  الـــدورة  الثقافية” 
عربي  علم  ا�شم  منها  كــل  حتمل  والــتــي 
جائزة  كل  قيمة  وتبلغ  كبري.  فل�شطيني 
�شن�يا  “امل�ؤ�ش�شة”  تقدمها   )5000$(
يف  املقتدرين  اأهلنا  بع�ص  من  كرمي  بتربع 
حيث  واملغرتب،  املهجر  واملنفى/  ال�شتات 
بداأ ا�شتقبال طلبات الرت�شيح لنيل اإحدى 
با�شم  ت�شميتها  متت  التي  ال�شت،  اجل�ائز 
لهذا  وهــي  املختلفة،  احلق�ل  يف  الـــرواد 
العام: “جائزة رائد الفن الت�شكيلي جمال 
بدران”، و”جائزة غ�شان كنفاين لالأدب” 
الق�شرية”،  “الق�شة  عن  العام  لهذا  وهي 
للكاريكاتري”،  العلي  نــاجــي  و”جائزة 
العام:  هــذا  و�شاعر   – ال�شعر  و”جائزة 

حمم�د دروي�ص”، و”جائزة اإدوارد �شعيد 
ونقد  املعا�شر  العربي  التن�يري  الفكر  يف 
وليد  و”جائزة  اال�شت�شراقي”،  الفكر 

اخلطيب للت�ش�ير الف�ت�غرايف”.
وقـــال االأ�ــشــتــاذ الــدكــتــ�ر اأ�ــشــعــد عبد 
والرئي�ص  االأمناء  جمل�ص  ع�ش�  الرحمن، 
الدولية”،  فل�شطني  “مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي 
اأ�شبحت  الثقافية  فل�شطني  جــ�ائــز  اأن 
باالإبداع  لالحتفاء  بــارزا  ثقافيا  م�عدا 
حيث  قدما،  به  والدفع  العربي،  ال�شبابي 
ت�شرف على كل واحدة من اجل�ائز ال�شت 
اأكادمييني  من  مك�نة  متخ�ش�شة  جلنة 
واأن  اجلـــائـــزة،  جمـــال  يف  ومتخ�ش�شني 
االأ�شماء  من  اختيارها  يتم  اللجان  هذه 
والعربي،  املحلي  امل�شت�ى  على  املعروفة 
وال تتدخل “امل�ؤ�ش�شة” يف نتائج امل�شابقة 

وحتى يف اآلية التقييم الفنية، م�شريا اإىل 
الفائزين  على  �شت�زع  ال�شت  اجل�ائر  اأن 
ال�شاد�ص من مت�ز/  يف حفل كبري يقام يف 

ي�لي� 2018.
هذه  اأن  الرحمن  عبد  الدكت�ر  واأو�شح 
“م�ؤ�ش�شة  اإح�شا�ص  مــن  نابعة  اجلــ�ائــز 

جتاه  مب�ش�ؤوليتها  الدولية”  فل�شطني 
اأن  يف  ورغبتها  الفل�شطينية،  الق�شية 
بالدور  لقناعتها  الثقايف  الــ�عــي  حتفز 
االرتقاء  يف  الثقايف  احلراك  يلعبه  الذي 
لالإبداع  مناخ  وت�فري  وباالأفراد،  بالفكر 
امل�ه�بني،  العرب  ال�شباب  بني  والتناف�ص 
اإىل  اإ�شافة  باملجتمع،  بالنه��ص  ي�ؤدي  ما 
حفظ ذكرى وم�شرية كل واحد من ه�ؤالء 

الرواد املبدعني.
هذه  اأن  الرحمن  عبد  الدكت�ر  واعترب 
م�شروعا  الي�م  اأ�شحت  الثقافية  اجل�ائز 
من  متزايد  لعدد  وحلمًا  وطنيا،  ثقافيا 
من  جــ�  يف  بها،  للف�ز  ال�شباب  املبدعني 
التناف�ص ال�شريف، وهم الذين ت�شتهدفهم 
ــث جنحت  ــي ـــا�ـــص، ح بـــاالأ�ـــش اجلــــ�ائــــز 
“امل�ؤ�ش�شة” وج�ائزها يف تثبيت االأقدام 

وتعزيز املكانة يف ال��شط الثقايف العربي، 
وذلك على قاعدة تر�شيخ ال�عي باحلق�ق 
لدى  للت�شرف  القابلة  غري  الفل�شطينية 
الفل�شطينيني  مــن  النا�شئة  االأجـــيـــال 
عرب  الفل�شطيني،  احلق  واأن�شار  والعرب 
لدى  االإبـــداع  منابع  وتغذية  ا�شتك�شاف 
االأجيال الفل�شطينية اجلديدة يف ال�طن 

واملنفى واملغرَتب واملهجر.
م�شابقة  اأي  يف  باال�شرتاك  للراغبني 
ومعرفة  املــذكــ�رة  ال�شت  امل�شابقات  مــن 
م�ؤ�ش�شة  م�قع  ــارة  زي ميكنهم  ال�شروط، 

فل�شطني الدولية
  pii@diaspora.org
اأو ج�ائز فل�شطني الثقافية 
.palestineawards.com

الت�ن�شي  الفيلم  ي�شتعّد   – االأنــا�ــشــ�ل   / ت�ن�ص 
“ت�ن�ص الليل”، ملخرجه اإليا�ص بكار، انطالقا من غد 

ال�شبت، لغزو قاعات ال�شينما بالعا�شمة ت�ن�ص.
هام�ص  على  بــكــار،  قــال  لالأنا�ش�ل،  ت�شريح  ويف 
اأ�شعب  من  يعترب  “الفيلم  اإّن  االأّول،  قبل  العر�ص 
وكتابته  خما�شه  حيث  من  قدمتها  التي  االأعــمــال 

وت�ش�يره”.
واأ�شاف اأن ت�ش�ير الفيلم “انطلق يف ظروف �شعبة، 
على  ت�ن�ص  يف  التج�ال  حظر  فر�ص  مع  بالتزامن 
خلفية ا�شتهداف حافلة لالأمن الرئا�شي بالعا�شمة يف 

.2015 ثان(  )ت�شرين  ن�فمرب   24
يف  انتقال  نقطة  ميّثل  الليل،  ت�ن�ص  “فيلم  وتابع 
م�شريتي املهنية، باعتباره ثاين اأعمايل ال�شينمائية، 

كما اأنه �شي�شيف الكثري لتاريخ ال�شينما يف ت�ن�ص.
بفرن�شا،  ال�شينما  معهد  من  متخّرج  بكار،  واإليا�ص 

وامل�شرحيات  الق�شرية  االأفــــالم  مــن  الــعــديــد  ولــه 
واالأفالم ال�ثائقية.

“ه� وهي”، واثنني  كما اأخرج فيلما روائيا ط�يال 
ت�ن�شية” و”كلمة  “اأنا  وهما  ال�ثائقية،  االأفالم  من 

حمراء”.
الليل”  “ت�ن�ص  فيلم  خــالل  من  املخرج  وير�شد 
االأوىل  ال�ّشرارة  انــدالع  مع  الت�ن�شي  املثقف  حالة 
للث�رة الت�ن�شية يف 17 دي�شمرب/ كان�ن اأول 2010، 
وانعدام حرية التعبري، ما جعله يدخل يف حالة من 

احلرية وال�شياع تت�شّبب يف ت�شّرد عائلته.
ا�شتغرق ت�ش�يره  الليل” ه� فيلم روائي  و”ت�ن�ص 
البط�لة فيه كل  2015(، ويق�م بدور  عامني )منذ 
ال�شبلي،  واأمــرية  الهذيلي،  واأمــال  عمر،  بن  روؤوف  من 

وحلمي الدريدي.
ويروي الفيلم ق�شة املذيع “ي��شف” )ي�ؤّدي دوره 

املمثل روؤوف بن عمر(، الذي ق�شى اأكرث من 20 عاما 
يف العمل باالإذاعة الر�شمية يف ت�ن�ص.

عن  ثقافيا  برناجما  الفيلم،  يف  البطل،  ويــقــّدم 
االأدب وال�شعر، غري اأن خرب اإقدام حممد الب�عزيزي 
 ،2010 اأول  كان�ن  دي�شمرب/  يف  نف�شه  اإحــراق  على 
يف  نف�شه  ليجد  عقب،  على  راأ�شا  املهنية  حياته  قلب 
عن  التعتيم  اأرادت  التي  ــة  االإذاع �شيا�شة  م�اجهة 
زين  حينها  الرئي�ص  اإجنــازات  عن  والّتحدث  اخلرب، 

العابدين بن علي.
وبدور البط�لة يف هذا الفيلم، يع�د روؤوف بن عمر 

اإىل ال�شينما بعد غياب 10 �شن�ات.
“دور  اأّن  لالأنا�ش�ل،  ت�شريح  يف  عمر،  بن  واعترب 
ي��شف خمتلف جدا عن اأدواره ال�شينمائية والدرامية 
ال�شابقة، باعتباره يعالج ماأ�شاة ال�شحفيني يف ت�ن�ص، 
عامة  ب�شفة  املثقف  بها  ي�شعر  التي  ال�شياع  وحالة 

قبل وبعد الث�رة ب�شبب )تقييد( حرية التعبري”.
االأفــالم  مــن  العديد  يف  عمر  بــن  روؤوف  و�ــشــارك 
فامليا”  “بنت  مــثــل  الــتــ�نــ�ــشــيــة  الــ�ــشــيــنــمــائــيــة 
و”خ�شخا�ص” و”جن�ن”، وتلفزي�نية اأبرزها م�شل�شل 

الباب”. على  “اخلطاب 

ــات  ــالق ـــــروي ع ـــدور كـــتـــاب ي ـــش ـــس.. � ـــ� ـــاري ــد الــ�ــشــاد�ــس يف ب ــم ـــع وجـــــود املـــلـــك حم بــالــتــزامــن م
اخلطرية” الـــعـــالقـــات  اجلـــاللـــة:  ــب  ــاح ــش � “جمهورية  املــغــربــي  ــر  بــالــقــ�ــش ــيــة  ــ�ــش ــفــرن ال ــة  ــب ــخ ــن ال

وبعدها الــثــورة  قبل  املثقف  ماأ�شاة  يعالج  تون�شي  فيلم  الليل”..  “تون�س 

بها للفوز  ال�شباب  للمبدعني  وحلم  وطني  ثقايف  م�شروع  الرحمن:  وعبد  الثقافية..  فل�شطني  جلوائز  الرت�شح  باب  فتح 

 النا�شرة- من زهري اأندراو�ص:
االإخـــبـــارّي-   )NRG( مــ�قــع  ذكـــر 

و�شفها  م�شادر  عــن  نــقــاًل  االإ�ــشــرائــيــلــّي، 
اإّن  ق�لها  اأبــيــب،  تــل  يف  جـــًدا  باملطلعة 
حاوية االأم�نيا يف خليج حيفا مّت اإغالقها 
اإثر  30 عاًما على ت�شغيلها،  اأكرث من  بعد 
ل جلنة اخلرباء برئا�شة الربوف�ش�ر  ت��شّ
االأم�نيا  حاوية  اأّن  اإىل  كينناىل  اإيه�د 
و�شفينة ا�شترياد الغاز املُتبّخر قد ت�ؤديان 

اإىل دمار وقتل مئات اآالف املدنيني.
امل�قع،  تابع  عينها،  امل�شادر  وبح�شب   
االأم�نيا على  �شيّتم تنفيذ تفريغ حاوية 
تبخري  كانت  االأوىل  املرحلة  مرحلتني: 
وت�شخني  العزل  اإزالــة  ب�ا�شطة  االأم�نيا 
ويف  ومــيــاه.  منافيخ  مب�شاعدة  احلــاويــة 
املرحلة الثانية ينفذ دفع لغازات االأم�نيا 

ب�ا�شطة نرتوجني.
حماية  ــر  وزي قــال  ال�شياق،  هــذا  ويف   
األــكــني،  زئــيــف  الكني�شت  ع�ش�  البيئة 
احلاكم  )الليك�د(  حزب  �شق�ر  من  وه� 
نتنياه�،  بناميني  الــ�زراء،  رئي�ص  بقيادة 
قال اإّن االأمر يتعّلق الي�م باإجناز، ُم�شّدًدا 
اإّن حاوية  ال�شنة قلُت  اأّنه يف بداية  على 
قائاًل  وتــابــع  عملها.  �شُت�قف  االأمــ�نــيــا 
نحن  احلــاويــة  تفريغ  ا�شتكمال  مع  اإّنــه 
فخ�رون باإمكانية االإعالن عن نهاية عهد 
حاوية االأم�نيا يف خليج حيفا، واالأخطار 
املرتبطة فيها لن ت�شكل بعد االآن تهديًدا 
“الركاي�ت”  ومنطقة  حيفا  �شكان  على 

املتاخمة للمدينة، على حّد تعبريه.
ـــت تــقــاريــر  ـــّدث  مبـــــــ�ازاة ذلـــــك، حت
اإ�شرائيلّي  م�شعى  عن  دولّية  دبل�ما�شّية 
وقد  االأردن،  اإىل  االأم�نيا  خزانات  لنقل 
بطلٍب  مــّرة  مــن  اأكـــرَث  اأبــيــب  تــل  تقّدمت 
لتح�يل  الها�شمّية  اململكة  اإىل  ر�شميٍّ 
اإىل  االأحــمــر  البحر  على  العقبة  ميناء 
االأم�نيا  غاز  وتخزين  ا�شتقبال  حمطة 
االإ�شرائيلّي، باعتباره احللَّ ال�حيد املتاح 
َرف�شت  اأْن  بعد  العربّية  الدولة  حلك�مة 
جميع البلديات ال�شاحلية يف كيان العدو 

ا�شتقباَل املادة اخلطرية.
�شناعة  دوائر  فاإّن  التقارير،  وبح�شب   
االأردن  يف  واالأمــنــي  ال�شيا�شّي  ــرار  ــق ال
حيث  الــطــلــب،  هــذا  مبناق�شة  ان�شغلت 
كــاًلّ  �شّمت  ر�شمية  جلنة  ت�شكيل  جــرى 
ووزيــر  الطاقة  ووزيــر  البيئة  ــر  وزي من 
العقبة  منطقة  �شلطة  ورئــيــ�ــص  النقل 
االقت�شادّية، وذلك بهدف درا�شة اجلدوى 
اإىل  ال�حيد  االأرديّن  امليناء  حت�يل  من 

م�شت�دع لغاز االأم�نيا االإ�شرائيلّي.
ياهف،  ي�نا  حيفا،  بلدية  رئي�ص  وكان 
رّده  معر�ص  يف  الــعــربّي  للتلفزي�ن  قــال 
على تهديد �شّيد املُقاومة باأّن غاز االأم�نيا 
حزب  و�ش�اريخ  حيفا  خليج  يف  امل�ج�د 
ُت�شبب  ــة،  ــ�وّي ن قنبلة  �شُينتجان  اهلل، 
اأ�شراًرا فادحًة جًدا يف االأرواح واملمتلكات، 
ن�شر  �شّدق  اأُ اإنّني  ال�شديد،  لالأ�شف  قال: 
مائة  �شحيًحا  كان  عنه  حتّدث  وما  اهلل، 

بنيامني  برئا�شة  احلك�مة  وعلى  باملائة، 
نتنياه�، اأْن تاأخذ االأم�ر على حممٍل كبرٍي 
من اجلدّية وامل�ش�ؤولية، على حّد تعبريه.

اإّنه  قائاًل  حيفا  بلدية  رئي�ص  وتابع   
ي�شكر ح�شن ن�شر اهلل، الأّنه بتهديده �شرب 
خليج حيفا اأعاد اإىل واجهة الراأي العام 
االإ�شرائيلّي ما اأ�شماها بالقنبلة امل�ق�تة، 
يف  امل�ج�دة  القاتلة  املــ�اد  ُت�شببها  التي 
اهلل  ن�شر  اإّن  التلفزي�ن  وقــال  املنطقة، 
ُيرعب  الذي  احل�ّشا�ص،  ال�تر  على  �شرب 
هناك  كانت  واأّنه  ا  خ�ش��شً االإ�شرائيليني، 
العديد من املطالب الر�شمّية بنقل امل�شانع 

مناطق  اإىل  حيفا  خليج  من  الكيميائّية 
اخلطر  لــدرء  العربّية  الدولة  يف  اأخــرى 
اإاّل  انفجارها،  حال  يف  املنطقة  �شّكان  عن 
اأّن وع�د احلك�مة االإ�شرائيلّية مل تخرج 

اإىل حّيز التنفيذ.
عن  ــا  اأيــ�ــشً الــعــربّي  التلفزي�ن  ونقل   
اإّنه  ق�لهم  حيفا  مدينة  �شّكان  من  عدد 
اأْن  االإ�شرائيلّية  احلك�مة  على  يتحّتم 
اهلل  ن�شر  وت�شريحات  تهديدات  تاأخذ 
على حممٍل من اجّلد، الأّنها ُمقلقة للغاية. 
اإّن  للتلفزي�ن  املدينة  �شّكان  اأحــد  وقــال 
على  وحتديًدا  حيفا،  خليج  على  التهديد 

م�شانع االأم�نيا، م�ج�د منذ العام 1991، 
مل  الــيــ�م  وحتى  احلــني  ذلــك  منذ  ولكن 
بعمل  املتعاقبة  اإ�شرائيل  حك�مات  تُقم 
عن  اخلطر  هذا  اإبعاد  اأجل  من  �شيء  اأّي 

املنطقة.
االأم�نيا  غاز  اأّن  اإىل  التلفزي�ن  واأ�شار   
يت�اجد يف خليج حيفا، يف منطقٍة مكتظٍة 
مئات  ُيعّر�ص  الذي  االأمر  بال�شّكان،  جًدا 
املبنى  اأّن  كما  للخطر،  ال�شّكان  اأالآالف من 
يعمل بدون رخ�شة، وه� بناء غري مرّخ�ص 

من قبل ال�شلطات ذات ال�شلة.
على  يحت�ي  املــكــان  اأّن  على  ــّدّد  ــش و�  
يف  ُم��شًحا  االأم�نيا،  غــاز  من  طًنا   12
ال  )ت�شال�ل(  جمعية  اأّن  عينه  ال�قت 
الكاب��ص  هذا  يتحّ�ل  اأْن  البتة  ت�شتبعد 
اأحد  اأ�شاب  اإذا  فيما  واقعٍة،  حقيقٍة  اإىل 

ال�ش�اريخ املنطقة، على حّد تعبريها.
ا�شتقال  الذي  البيئة،  ج�دة  زير  اأّمــا   
من من�شبه، اآيف غباي، فقال للتلفزي�ن اإّن 
بيئًيا  خطًرا  ُت�شّكل  االأم�نيا  غاز  حاوية 
على  نعمل  ونحن  �ش�اء،  حٍد  على  واأمنًيا 
جن�ب  اإىل  حيفا  خليج  من  احلاوية  نقل 
الدولة العربّية، ولكّن التلفزي�ن لفت اإىل 
اأّن وزيري الطاقة اللذين كانا يف ال�شابق، 
اأّكدا على اأّنه بحل�ل العام 2015 �شتك�ن 
االأمر  وه�  ُنقلت،  قد  اخلطرية  احلاوية 

الذي مل يتحقق.
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االمم املتحدة )ال�اليات املتحدة( ـ )اأ ف ب( – دخلت 
با�شتعادة  الت�قعات  مع  جديدا  منعطفا  ال�ش�رية  احلرب 
العامل  قادة  اأن  اإال  االإ�شالمية،  الدولة  تنظيم  من  الرقة 
يبدون  ال  االأ�ــشــبــ�ع  ــذا  ه املــتــحــدة  االأمم  يف  املجتمعني 

مكرتثني جدا بامل��ش�ع.
من  �شل�شلة  اهــتــمــام  حمـــط  ــ�ريــا  ــش � ــت  ــان ك ان  بــعــد 
االجتماعات رفيعة امل�شت�ى خالل انعقاد اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة، غابت هذا العام عن االجندة الدبل�ما�شية 
ال�شمايل واالتفاق  الك�ري  الن�وي  امللف  التي طغى عليها 

الن�وي االيراين.
العام املا�شي، ت�شاعد الت�تر يف اجلمعية العامة حيث 
رو�شيا  مع  حامية  �شجاالت  يف  الغربية  الق�ى  انخرطت 
احلملة  خلفية  على  ال�ش�ري،  النظام  حليفتا  وايـــران 
ل�شيطرة  خا�شعة  كانت  التي  االأحــيــاء  �شد  الع�شكرية 

املعار�شة يف حلب.
ومنذ ذلك احلني، ا�شتعادت ق�ات الرئي�ص ب�شار االأ�شد، 
التي  املناطق  ومعظم  حلب  وطهران،  م��شك�  من  مدع�مة 

كانت خا�شعة ل�شيطرة املعار�شة.
اأما تنظيم الدولة االإ�شالمية فبات اأقرب اإىل الهزمية 

يف معقليه املتبقيان يف �ش�ريا — الرقة ودير الزور.
خلف�ص  “مناطق  اأربــع  وتركيا  وايــران  رو�شيا  واأقامت 
الت�تر” يف �ش�ريا وهي تعمل مع ال�اليات املتحدة واالأردن 
التي  الــنــار  اإطـــالق  ل�قف  اتفاقات  الر�ــشــاء  اجلــنــ�ب  يف 

خففت من اأعمال العنف.
وذكــرت وزيــرة خارجية االحتــاد االوروبــي فيديريكا 
م�غرييني وزراء اخلارجية يف اجتماع ا�شت�شافه االحتاد 
االأوروبي ب�شاأن �ش�ريا اخلمي�ص باأن “احلرب يف �ش�ريا مل 

تنته بعد”.
طرد  مت  حت�شن.  االأر�ــص  على  “ال��شع  اأن  اأقرت  لكنها 

داع�ص من معاقلها” فيما خف القتال.
ي�شكل  ال�ش�ريني،  من  العديد  اإىل  “بالن�شبة  واأ�شافت 

ذلك الفرق بني احلياة وامل�ت”.
– ات�شال  – جمم�عة 

التي  احلــرب  من  ال�شابع  عامها  حاليا  �ش�ريا  وتعي�ص 

اأ�شفرت عن مقتل 330 األف �شخ�ص و�شط نزاع بات غاية 
يف التعقيد. اإال اأن اجله�د الدبل�ما�شية ال تزال بعيدة عن 

االأنظار.
اأن امل�شاألة الكردية وانخراط  اإىل  وي�شري دبل�ما�شي�ن 
حت�ل  من  مبخاوف  مدف�عا  بالنزاع،  املتزايد  ا�شرائيل 
�ش�ريا املجاورة اإىل نقطة انطالق بالن�شبة اليران، تت�شكل 

كاأزمات جديدة.
ه�يته  عن  الك�شف  عدم  طلب  اأوروبي  دبل�ما�شي  وقال 

�شيء”. ُيَحل  “مل 
وه�  ب�شكل عميق،  منق�شمة  تزال  البالد ال  اأن  واأ�شاف 
ما قد يعتربه البع�ص تق�شيما بحكم االأمر ال�اقع، فيما ال 

احتمال  ويبقى  �ش�ري  الجئ  ماليني  خم�شة  هناك  يزال 
اندالع معارك جديدة واردا.

الرئي�ص  دعا  العامة،  اجلمعية  اأمــام  خطابه  وخــالل 
“جمم�عة  ت�شكيل  اإىل  مــاكــرون  اميــانــ�يــل  الفرن�شي 

ات�شال” جديدة ب�شاأن �ش�ريا للدفع اإىل حل دبل�ما�شي.
وتعاملت رو�شيا وال�اليات املتحدة بربود مع االقرتاح.

دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  على  يتعني  يزال  وال 
ما  ملرحلة  ب�ش�ريا  املتعلقة  ا�شرتاتيجيتها  حتديد  ترامب 
انها  اال  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  عنا�شر  حماربة  بعد 
احلرب،  يف  اأ�شا�شيا  العبا  تعد  التي  ايــران،  منح  ترف�ص 

مقعدا اىل طاولة املفاو�شات.

– �شغط  – ورقة 
هذا  بر�ص  فران�ص  ل�كالة  رفيع  اأمريكي  م�ش�ؤول  وقال 
وحلفائها  املتحدة  ال�اليات  بني  اجتماع  عقب  االأ�شب�ع 
ب�شاأن �ش�ريا “ل� �شمت جمم�عة االت�شال ايران، ف�شيك�ن 

ذلك �شعبا بالن�شبة اإلينا”.
تخل�ا  “االأمريكيني  اأن  اإىل  اأوروبــي  دبل�ما�شي  واأ�شار 
ين�شب على  )…( تركيزهم  �شيا�شي  عن حل  البحث  عن 
اجلانب الع�شكري — هزمية تنظيم الدولة االإ�شالمية”.

من  جــديــدة  جــ�لــة  لعقد  املــتــحــدة  االأمم  وتــخــطــط 
احلك�مة  بــني  املقبلة  االأ�ــشــابــيــع  يف  ال�شالم  حمــادثــات 
ال�ش�رية واملعار�شة، رغم اأن املفاو�شات ال�شابقة مل حتقق 

�ش�ى تقدم بطيء.
ومع �شعف امل�قع القتايل لف�شائل املعار�شة، ال ي�اجه 
حمادثات  خالل  تنازالت  لتقدمي  �شغ�طات  اأي  النظام 

جنيف املقبلة.
اإىل  املتحدة  االأمم  ترعاها  التي  املفاو�شات  وو�شلت 
بعملية  املعار�شة  مطالب  خلفية  على  م�شدود  طريق 

انتقالية �شيا�شية متهد الطريق لنهاية حكم االأ�شد.
وبريطانيا،  بفرن�شا  مدع�ما  االأوروبي،  االحتاد  وياأمل 
امل�شاعدات  من  الــدوالرات  مبليارات  ال�ع�د  ت�شتخدم  اأن 
الإعادة بناء �ش�ريا ك�رقة �شغط للدفع من اأجل الت��شل 

اإىل ت�ش�ية.
ني�شان/ يف  بروك�شل  يف  عقد  للمانحني  م�ؤمتر  وخالل 

ابريل، قدمت الدول م�شاعدات بقيمة �شتة مليارات دوالر 
اأن االحتاد االأوروبي  اإال  الإعادة بناء �ش�ريا بعد احلرب، 
اإىل  الت��شل  يتم  عندما  اإال  مُتنح  لن  ــ�ال  االأم اأن  اأو�شح 

اتفاق ب�شاأن انتقال ال�شلطة.
لكن بع�ص الدبل�ما�شيني ي�شريون اإىل اأن جتاهل �ش�ريا 
مع  به  اال�شتمرار  ميكن  ال  اأمــرا  ي�شبح  قد  االأ�شد  ب�شبب 

مرور ال�قت.
ذكرت  االإن�شانية،  امل�شاعدة  ب�شاأن  اجتماع  واأثــنــاء 
ما  باأن  الدبل�ما�شيني  االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 
اإياهم  داعية  بكثري،  االأ�شد  يتجاوز  �ش�ريا  يف  املحك  على 

اإىل عدم ن�شيان اآالف ال�شجناء واملفق�دين.

ب��ع��د ان ك��ان��ت حم��ط اه��ت��م��ام اجل��م��ي��ع.. ���س��وري��ا ت��غ��ي��ب ع��ن اج��ن��دة ج��ل�����س��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ط��غ��ى عليها امل��ل��ف ال��ن��ووي ال��ك��وري ال�����س��م��ايل والت���ف���اق ال��ن��ووي الي���راين



املبع�ث  اعترب  االأنا�ش�ل:   - ماأرب 
االأممي اإىل اليمن، اإ�شماعيل ولد ال�شيخ 
ع�شكري  حلّل  وج�د  ال  اأنه  اأحمد، 

لل�شراع يف اليمن.
اأنباء  ملركز  االإلكرتوين  امل�قع  ونقل 
ق�له  ال�شيخ،  ولد  عن  املتحدة،  االأمم 
اأظهر  اليمن(  )يف  ال�شراع  “م�شار  اإّن 
اأمر  الع�شكري  للحل  ال�شعي  اأن  ب��ش�ح 

غري ممكن”.
خالل  االأممي،  املبع�ث  واأ�شاف 
م�شاركته، يف اجتماع رفيع امل�شت�ى ح�ل 
بني�ي�رك،  املتحدة  االأمم  مبقر  اليمن 
اإىل مزيد  “�شي�ؤدي  الع�شكري  اأن احلل 

من الدمار والقتل”.
االأطراف  جميع  ال�شيخ  ولد  وحث 
املزيد  دون  الدخ�ل،  على  “ب�شدة 
بع�شها  مع  بناء  ح�ار  يف  التاأخري،  من 
املقرتحات  على  قائما  يك�ن  البع�ص، 

التي قدمها”.
ولفت اإىل اأن ذلك “ميكن اأن ي�شاعد يف 

بناء الثقة وا�شتعادتها”.
يف  ال�شيخ  ولد  قال  اخلمي�ص،  واأم�ص 
يف  يركز  اإنه  اإعالمية،  ت�شريحات 
 4 على  حاليًا  يجريها  التي  اللقاءات 
احلديدة  ميناء  ت�شليم  وهي  نقاط؛ 
للجنة حمايدة، ودفع رواتب امل�ظفني 

جمال  يف  والعاملني  املعلمني  وخ�ش��شًا 
وتفعيل  �شنعاء،  مطار  وفتح  ال�شحة، 

جلان التن�شيق والتهدئة.
 ،2014 خريف  منذ  اليمن  وي�شهد 
للحك�مة  امل�الية  الق�ات  بني  حربا 
العربي  بالتحالف  املدع�مة  ال�شرعية 
والق�ات  احل�ثي،  وم�شلحي  جهة،  من 

امل�الية ل�شالح، من جهة اأخرى.
اإن�شانية  اأو�شاعا  احلرب  وخّلفت 
و�شحية �شعبة، ف�شال عن تده�ر حاد 

يف اقت�شاد البلد الفقري.
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يف  مغاربة  م�اطن�ن  �شارك   : الرباط 
املغربية  بالعا�شمة  احتجاجية،  وقفة 
لتجرمي  قان�ن  ب�شن  للمطالبة  الرباط،  
مع  بـ”التزامن  اإ�شرائيل،  مع  التطبيع 
جماالت  يف  ال�شهاينة  مع  التطبيع  تنامي 

الفن والريا�شة”، بح�شب املحتجني.
الربملان  مقر  اأمام  ال�قفة  تنظيم  وجرى 
املغربي، بدع�ة من “االئتالف املغربي من 
)غري  التطبيع"  ومناه�شة  فل�شطني  اأجل 
مغربية  هيئة   15 ي�شم  وه�  حك�مي(، 

داعمة للفل�شطينيني.
عليها  مكت�ب  الفتات  امل�شارك�ن  ورفع 
و”ال  التطبيع"،  جترمي  يريد  “ال�شعب 
ال  “ال  منها:  ب�شعارات  وهتف�ا  للتطبيع"، 
و”فل�شطني  والهرولة”،  للتطبيع  ال  ثم 

اأمانة والتطبيع خيانة”.
حممد  قال  االئتالف  با�شم  كلمة  ويف 
م�شمان، “الحظنا تزايد مظاهر التطبيع 
مغنية  م�شاركة  فبعد  االإ�شرائيليني،  مع 
مبدينة  فني  مهرجان  يف  اإ�شرائيلية 
طنجة )�شمال(، االأ�شب�ع املا�شي، يرتقب 
اإ�شرائيليني يف تظاهرة  اأن ي�شارك ثالثة 

ريا�شية، غدا ال�شبت، يف الرباط”.
من  ف�ري  تعقيب  على  احل�ش�ل  وتعذر 
ما  عادة  احلك�مة  لكن  مغربي،  م�ش�ؤول 

عالقات  اأي  تربطه  “ال  املغرب  اإن  تق�ل 
وال  اال�شرائيلي،  بالكيان  اقت�شادية 

ي�شت�رد اأي �شلع منه”.
يف  املغاربة  الن�شطاء  مئات  وتظاهر 
على  احتجاجا  املا�شي؛  االأ�شب�ع  طنجة، 
“فازانا”،  االإ�شرائيلية  املغنية  م�شاركة 
املا�شي،  اجلمعة  ي�م  م��شيقية،  �شهرة  يف 
جاز"،  “طنجة  الدويل  املهرجان  �شمن 
)غري  “ل�رين”  م�ؤ�ش�شة  نظمته  الذي 

حك�مية(.
“املر�شد  رئي�ص  اأويحمان،  اأحمد  وقال 
)غري  التطبيع"  ملناه�شة  ال�طني 
املغربي،  “ال�شعب  لالأنا�ش�ل:  حك�مي(، 
الذي اعترب الق�شية الفل�شطينية ق�شيته 
تهافت  من  يجري  عما  يت�شاءل  االأوىل، 
واحت�شان  ال�شتقبال  اجلهات  لبع�ص 

ال�شهاينة ببلدنا”.
“لالأ�شف مت جتميد مقرتح  وتابع بق�له: 
تكتالت  اأربعة  عليه  ت�افقت  قان�ن 
االأغلبية  �شمن  اثنان  منها  برملانية، 
اأ�شكال  كل  بتجرمي  يق�شي  احلك�مية، 
نطالب  والي�م  االإ�شرائيليني،  مع  التطبيع 
داخل  مناق�شته  وبدء  عنه،  باالإفراج 

الربملان”.
وكانت كتل برملانية مغربية من االأغلبية 

مقرتح   ،2014 عام  تبنت،  واملعار�شة، 
قان�ن تقدم به “املر�شد املغربي ملناه�شة 
مع  التطبيع  اأ�شكال  “كل  التطبيع" يجرم 
على  يعر�ص  مل  املقرتح  لكن  اإ�شرائيل”، 

الربملان ملناق�شته حتى االآن.
اأغلق   ،2000 اأول  كان�ن  دي�شمرب/  ويف 
يف  االإ�شرائيلي  االت�شال  مكتب  املغرب 
بالتزامن مع انطالق االنتفا�شة  الرباط، 

الفل�شطينية الثانية )انتفا�شة االأق�شى(؛ 

الدبل�ما�شية بني  العالقات  ما يعني قطع 

البلدين.
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خالد علي عبداخلالق
املدير  ملن�شب  مر�شحني  ت�شعة  بني  من 
للرتبية  املتحدة  االمم  ملنظمة  العام 
ي�جد  الي�ن�شك�”   ” والثقافة  والعلم 
دول  اربعة  ايل  ينتم�ن  مر�شحني  اربعة 
وقطر  ولبنان  والعراق  م�شر  هي  عربية 
العام  املدير  انتخابات  مع  العرب  تاريخ   ،
 . للي�ن�شك� نتيجتها دائما مل ينجح احد 
عن  الثقايف  ال�شياق  عزل  ميكن  ال  لذلك 
ال�شياق ال�شيا�شي للعرب ، و لي�ص غريبا ان 
يك�ن هناك اربعة مر�شحني عرب ملن�شب 
؛ فالعرب ك�شروا  مدير عام تلك املنظمة 
احل�اجز وتخط�ا امل�شتحيل يف التفاهات 
يتكرر  ال�شيناري�   . ال�شغرية  واملعارك 
للمرة الثالثة ومل يراجع العرب انف�شهم 
 ، الذات  مع  وقفة  هناك  تك�ن  ان  او   ،
يف  تتكرر  والهزائم  تت�اىل  االخفاقات 
او  ال�شيا�شية  �ش�اء  الدولية  املحافل 
العرب  يتعلم  ، مل  الريا�شية  او  الثقافية 
قبل  ذاته  احد  يراجع  مل  املا�شي  من 
مبر�شح  الدفع  يف  التفكري  على  اقدامه 
 1999 عام  يف   ، املن�شب  لهذا  عربي 
هما  عرب  اثنني  املن�شب  على  تناف�ص 
وغازي  م�شر  من  الدين  �شراج  ا�شماعيل 
  ، الق�شيبي من ال�شع�دية ، خ�شر االثنني 

يف عام 2009 تناف�ص على املن�شب اثنني 
من املر�شحني العرب هما فاروق ح�شني من 
م�شر وحممد بجاوي من اجلزائر وخ�شر 
 2017 االثنني . وعلى ما اعتقد ان عام 

لن يختلف عن الدورتني ال�شابقتني .
املا�شي  العام  تكرر  ال�شيناري�  ان  الكارثة 
لكن يف حمفل ريا�شي دويل وه� انتخابات 
“الفيفا”  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
بن  علي  االمري  ر�شحت  االردن  مملكة   ،
ال�شيخ  ر�شحت  البحرين  مملكة   ، احل�شني 
�شلمان اآل خليفة ، تناف�شا االثنني ، �شتتا 
اال�ش�ات ، خ�شرا االثنني ، �شاع املن�شب .

بحثت كثريا يف تاريخ االمم ومل اجد امة 
تدمر نف�شهما مثلما تفعل االمة العربية 
، االمم االخرى دائما ما تك�ن لديها نهج 
 ، االخر  كمناف�شة  بها  خا�شة  �شيا�شة  او 
حماربة االخر ، الق�شاء على االخر ، لكن 
هي  و�شيا�شاتها  ه�ايتها  العربية  االمة 
الق�شاء   ، ذاتها  مناف�شة   ، نف�شها  حماربة 
ي�شعي  عربي  ُقطر  كل   ، نف�شها  على 
املجاور  العربي  الُقطر  ملحاربة  ويجاهد 
ميزة  اي  بينها  لي�ص  االثنني  ان  مع  ؛  له 
التخلف  –  االثنني يف  او مطلقة  ن�شبية 
املعرفة  ميلك  ال  هذا   ، �ش�اء  والتبعية 
واالخر متخلف عن احل�شارة ومل ي�شيف 

من  الرغم  وعلى   ، احلديث  الع�شر  يف  لها 
ذلك جتد العالقة بينهما كعالقة اال�ش�د 
و  عربية  دولة  بني  خالف  حدث  ل�  لكن 
دولة اخرى من دول اجل�ار الغري العربي 
فان العالقة تتح�ل اىل عالقة احلمالن 
يك�ن  العربي  الطرف  وبالطبع  بالذئاب 

ه� احلمل .
العرب  افقد  العربية  ال�شيا�شات  تباين 
 ، االمم  �شائر  بني  وقميتهم  ًقدرهم 
تاريخهم  مدار  على  فر�ص  العرب  ا�شاع 
ب�شيا�شات متباينة فيما بينها ، مل يخرج 
بدون  العربية  اجلامعة  من  عربي  قرار 
حتفظ او رف�ص او اعرتا�ص دولة او اكرث 
من الدول العربية ، االم�ر تك�ن وا�شحة 
عند كافة دول العامل اال الدول العربية 
من  واكرث  روؤى  من  اكرث  لها  االم�ر  تك�ن 
بل  متباينة  العربية  ال�شيا�شات   ، معنى 
العرب  اختلف   ، بينها  فيما  ومت�شارعة 
ا�شاع   ، �شئ  يف  يتفق�ا  مل  �شئ  كل  يف 
العرب ما�شيهم واالن ي�شيع�ن حا�شرهم 
م�شتقبل  اي  على  ويق�ش�ن  ويدمرون 
الوالدهم ، كافة املجم�عات االقيمية يف 
املنظمة الدولية اقروا بان  باأن املجم�عة 
ت�شغل  مل  التي  ال�حيدة  هي  العربية 
وبذلك  للي�ن�شك�،  العام  املدير  من�شب 

تك�ن فر�شة لت�افق عربي من اجل الف�ز 
بهذا املن�شب اذا حدث ت�افق عربي ، لكن 
هذا ه� امل�شتحيل . مل يحدث اي تن�شيق 
عربي من اجل الف�ز بهذا املن�شب الدويل 
ُقطرية  ح�ل  العربي  اختلف   ، الرفيع 
اجماع  هناك  يك�ن  ان  من  وبدال  املن�شب 
اخلالف  �شار  الدورة  هذه  عروبته  على 
اىل  ال�شراع  ي�ؤدي  وقد   ، ُقطريته  على 
�شياع املن�شب من املجم�عة العربية مثلما 
لها مر�شح ولبنان  ، م�شر  حدث قبل ذلك 
ثالث  مر�شح  لها  وقطر  ثان  مر�شح  لها 
وللعراق مر�شح رابع ومثلما هناك انق�شام 
وامل�اقف  ال�شيا�شات  يف  عربي  وت�شرزم 
ت�شرزم  هناك  العربية  اجلامعة  داخل 

وانق�شام عربي داخل املحافل الدولية .
ابلغ   2016 يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
ه�  قطر  مر�شح  بان  العربية  اجلامعة 
 ، للي�ن�شك�  اخلليجية  املجم�عة  مر�شح 
ول� احتاد املغرب العربي َفعال لكان هناك 
كان  ول�   ، العربي  املغرب  الحتاد  مر�شح 
�شمعنا  لكنا  قائم  العربي  التعاون  جمل�ص 

عن مر�شح لهذا املجل�ص .
االن وبعد 5 ي�ني� 2017 تغري االمر ومل 
داخل  حظ�ظ  له  القطري  املر�شح  يعد 
اخلالف  بعد  ال�شيقة  اخلليجية  دائرته 

واالمارات  ال�شع�دية  بني   والقطيعة 
والبحرين باال�شافة مل�شر من جهة وقطر 

من جهة اخرى .
بتلك  يفاجاأ  مل  العربي  امل�اطن 
امل�شرحية  تلك  �شبق  الن   ، الرت�شيحات 
الهزلية م�شرحيات اكرث هزلية وعبثية ، 
فامل�اطن العربي يرى دول عربية تدعم 
وتدفع  وال�شالح  باملال  ومت�له  االرهاب 
على  للق�شاء  غربية  غري  ودول  اطراف 

دول و�شع�ب عربية .
تدمري  على  �شاهدا  كان  العربي  امل�اطن 
وتفتيت دول عربية ذات ح�شارة عريقة 
دول  فيها  �شاركت   ” و�ش�ريا   العراق   ”
امل�اطن   ، ال�شالح  او  باملال  �ش�اء  عربية 
مع  تتحالف  عربية  دول  يرى  العربي 
الق�شاء  اجل  من  ا�شتعمارية  كيانات 
الثقافة  اثرت  عربية  دول  وتدمري 
العاملية فكرًا وعلما ً وكانت نربا�شًا للعامل 

بح�شارتها وعلمها واآثارها.

د. ج�دت مناع
خطاب  ح�ل  املراقب�ن  يختلف  قد 
عبا�ص يف مقر االأمم املتحدة بني�ي�رك 
ا�شرتاتيجية  من  خاليا  بدى  الذي 

جديدة.
بق�ة  ي�ؤيد  اأولهما  مع�شكران  هناك 
ال�شعب  اأو�شلت  التي  عبا�ص  �شيا�شة 

الفل�شطيني اإىل ما ه� عليه االآن.
فربغم اإقرار عبا�ص اأن �شلطته بال �شلطة 
ودولة فل�شطني بال اأر�ص بعد مرور اأكرث 
اأن  اإال  ال�شلطة  يف  وج�ده  على  عقد  من 
هذا املع�شكر متم�شكا به كرئي�ص وقائد.

مل  املعار�ص   وه�  الثاين  املع�شكر  اأما 
مل�شم�ن  االنتقادات  ت�جيه  عن  يتاأخر 

اخلطاب باعتباره ت��شال وتكرارا.
هذا املع�شكر الذي يفتقد خليارات بديلة 
ي�شيطر  بات  الذي  العدو  ق�ة  ت�اجه 
على ال�طن بكامله و اأو حلحلة ال�شيا�شة 
الفل�شطينية  واال�شرتاتيجية  االأمنية 

التي تراوح مكانها.
ا�شتخال�شا  ليعر�ص  جاء  اخلطاب 
اأن اتفاق  اأهمها اعرتاف عبا�ص  حلقائق 
على  ذلك  كان  واإن  �شقط،  قد  اأو�شل� 
م�ش�ص. وم�شم�ن اخلطاب جاء ترجمة 
للروؤية اجلماهريية الفل�شطينية واإن مل 

يحمل قرارات حا�شمة.
اتفاق  ربع قرن على  وبعد مرور  اأنه  اإال 
فاأراد  يكابر  عبا�ص  ظل  وف�شله  او�شل� 
بهذا  عالقًا  الفل�شطيني  ال�شعب  اإبقاء 

االتفاق.
اأوردتهما  التي  للنقطتني  فباالإ�شافة 
االعرتاف  عن  بالرتاجع  عبا�ص  هدد 
حمط  االعرتاف  “اإن  بق�له  باإ�شرائيل 
جاء  الذي  االعرتاف  هذا  ت�شاوؤل”. 
تاأييدا  يلقى  ال  اأو�شل�  التفاق  حم�شلة 
العرتافها  اإ�شرائيل  جتاهل  بعد  �شعبيًا 
وزرائها  رئي�ص  م�شى  بل  فل�شطني  بدولة 

الفا�شي بالق�ل “اإنه لي�ص احتالاًل”.
كما اأن  اعرتاف االأمم املتحدة بفل�شطني  
عبا�ص  ح�شها  ولهذا  بعد  يكتمل  مل 
الكامل  باالعرتاف  قرار  اتخاذ  على 

منظمة  باعرتاف  اأ�ش�ة  فل�شطني  بدولة 
“اإ�شرائيل”  ب  الفل�شطينية  التحرير 
املفرت�شة  دولتها   حدود  تبني  مل  واإن 

حتى الي�م.
ما�شي  �شلخ  اأو  الع�اطف  عن  وبعيدا 
الذي  خطابه  م�شم�ن  عن  الرجل 
يك�ن  ال�شرطّية” وقد  “اإذا  غلبت عليه 
اخلطاب االأخري له يف مقر االأمم املتحدة 
ال بد من االإ�شارة اإىل ه�اج�ص األقى بها 

على كاهل ال�شعب.
مل يحدث يف التاريخ اأن ظهر قائد �شعب 
ين�شف  اأن  للعامل  ليت��شل  بالده  احتلت 
حتقيق  من  ال�فا�ص  خايل  وه�  ق�شيته 
الراحل  فالرئي�ص  ع�شكرية،  انت�شارات 
يا�شر عرفات خاطب االأمم املتحدة بلغة 
خمتلفة متاما ومل يلق البندقية من يده 

اآنذاك.
وعبد  منه  وه��شي  مانديال  كان  وهكذا 
والقادة  جياب  واجلرنال  النا�شر 
احلرية  نح�  �شع�بهم  قادوا  الذين 
والتمييز  واال�شتعمار  االحتالل  �شد 

العن�شري.
ي�فق  مل  خطابه  من  اآخر  ف�شل  ويف 
االإرهاب  بني  الربط  �شياغة   يف  عبا�ص 
العتب  الفل�شطيني..  ال�شعب  ون�شال 
هذه  يكررون  الذين  م�شت�شاريه  على 
اال�شط�انة امل�شروخة، فاإدانته لالإرهاب 
اإ�شادته  لغياب  غام�شة  جاءت  املحلي 
بالن�شال الفل�شطيني �شد العدو ومغايرا 
منحت  التي  املتحدة  االأمم  مل�اثيق 
حقا  باعتباره  الن�شال  حق  ال�شع�ب 

مقد�شًا.
الف�شل  لربط  مربرا  هناك  يكن  مل  كما 
الذي  العاملي  االإرهاب  بحمى  ال�شيا�شي 
ي�شتهدف ا�شتقرار الدول العربية واأمنها 
العدو  كيان  ي�شتهدف  ومل  االآن  حتى 
“الف��شى  ب  �شمي  ما  تفعيل  منذ  اأبدا 
وا�شنطن  يف  لها  ُخطط  التي  اخلالقة” 
الدمار  تلحق  تداعياتها  زالت  وال 

بال�شع�ب العربية.
الفر�شة  ترتك�ا  ال  الق�ل  فلماذا 

احلل  غياب  يف  العبث  لالإرهابيني 
�شاأن  وما  املحتلة.  فل�شطني  يف  ال�شيا�شي 
االإرهاب الدويل بالق�شية الفل�شطينية، 
من  خاوية  خاطرة  اإليه  فاالإ�شارة 

الذكاء.
اأكرث  منذ  يعاين  الفل�شطيني  ال�شعب  اإن 
قبل  ولي�ص  يزال  وال  م�شت  عاما   70
50 عاما كما ذكر حمم�د عبا�ص. وهذا 
بال�شعب  حلت  التي  املاأ�شاة  من  انتقا�ص 
الفل�شطيني عام 1948 اإن مل يكن �شطبا 

لنكبة فل�شطني.
نعم .. من حق اأبناء املخيمات البعيدين 
اأي  وجه  يف  ال�شراخ  القرار  اتخاذ  عن 
كان لتحذيره من امل�ص بحقهم يف بي�تهم 

وممتلكاتهم.
على  والثناء  ال�شعب  خماطبة  اأن  كما 
يج�ز  وال  جتزئته  ميكن  ال  �شم�ده 
ال�شعب  مك�ناته.  من  االقت�شا�ص 
الفل�شطيني يعي�ص يف قلب ال�طن املحتل 
وعلى  ال�شتات  خميمات  ويف   1948 عام 
يف  هذا  يرد  ومل  املغرتبة  املدن  اأطراف 

خطابه.
ال�شراحة  غياب  عبا�ص  ويتحمل 
ال�شيا�شية  يف خطابه وربطها بالبدائل 
اإطالق  على  نتنياه�  حفزت  التي  هي 
اأكاذيب مفادها اأن “�شيطرة جي�شه على 

فل�شطني لي�شت احتالال بل حتريرا “.
لقد دلل خطابه على مقاي�شة مرف��شة 
الدولتني  حل  ف�شل  بني  ربط  حني 
الف�شطينيني  للمطالبة بحق�ق  وع�دته 

يف االأرا�شي املحتلة عام 1948.
لعبا�ص  فر�شة  املنا�شبة  كانت  لقد 
كربط  و�ش�حا  اأكرث  قرارات  الإعالنه 
متبادل  باعرتاف  باإ�شرائيل  االعرتاف 
مما  ت�شاوؤل  م��شع  باأنه  الق�ل  ولي�ص 

يعك�ص حالة �شعف ولي�ص ق�ة.
اتبعها  التي  املقاومة  �شيا�شة  غياب  ويف 
االأمنية  االأجهزة  يف  وط�اقمه  عبا�ص 
املزع�م  ال�شالم  لنهج  الق�ي  واحل�ش�ر 
فاإن  ال�شلطة  ت�ىل  اأن  منذ  اتبعه  الذي 
كان  املتحدة  االأمم  على  الل�م  اإنحاء 

اتبع  ل�  قدما  مبطالبه  يدفع  اأن  ميكن 
�شيا�شة مغايرة وجنح نح� مقاومة العدو 

بدال من مغازلته.
هذا  اأن  يف  امل�ؤيد  االجتاه  مع  اأتفق  قد 
بت�جيه  يف  التغيري  رياح  حمل  اخلطاب 
اخلطاب  هذا  لكن  اإ�شرائيل  اإىل  ر�شالة 
با�شرتاتيجية  يعزز  مل  ما  فقريا  يظل 
�شعيفا  �شيظل  االحتمال  وهذا  جديدة، 
النهج  هذا  اتبعت  بقيادة  ارتبط  طاملا 
التنحي  اأو  لت�شحيحه  تبادر  ومل 
ال�شعب  على  اخلطرية  تداعياته  بعد 

الفل�شطيني.
ال ميكن و�شف �شيا�شة عبا�ص وحك�ماته 
“االحتكار  ب�شيا�شة  اإال  املتعاقبة 
واال�شتغالل” وانتقاال من ميادين ال�شرف 
اإىل  الفل�شطينية  الث�رة  خا�شتها  التي 
مل  التي  الدولية  ال�شيا�شية  االأروقة 
تقدم لل�شعب الفل�شطيني اأب�شط حق�قه 

وهذا ما اعرتف به اخلطاب.
امل�اقع  وا�شتغالل  ال�شيا�شة  احتكار 
الذي  الفل�شطيني  بال�شعب  اأ�شرا  اأمران 
على  وح�ش�له  غاياته  حتقيق  من  حرم 
حاجة  ه�  الذي  ال�طني  اال�شتقالل 

اأ�شا�شية للحرية.
يزال  وال  كان  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن 
التي  االحتالل  حك�مات  �شحايا  من 
كتابة  اإعادة  حماوالت  اإىل  عمدت 
وتراثه  ه�يته  وحم�  املميز  تاريخهم 
وطريق  قي�د  فر�ص  عرب  وثقافاته، 

حياة ا�شتعمارية” عليه.
الفل�شطيني  ال�شعب  على  االأق�شى  لكن 
لتغيري  ال�شلطة  يف  هم  من  اإجراءات 

ثقافة املقاومة برغم اإدراكهم لف�شلها.
الفل�شطينية   احلك�مات  عجز  واأن  كما 
ال�شعب  حق�ق  احرتام  عن  املتعاقبة، 
يف  و�شق�طها  ون�شاله  الفل�شطيني 
ن�شعر بخجل  م�شتنقع االنق�شام  يجعلنا 

كبري.
يتزعمها عبا�ص يجب  التي  ال�شلطة  اإن   
�شعبة  قرارات  اتخاذ  عن  تعزف  اأن 
وطنية  وحدة  حلك�مة  ذلك  ترتك  واأن 
ال�قت  عامل  واأن  ال�شعب  بثقة  حتظى 
على  قرن  ربع  انتظار  بعد  مربرا  لي�ص 
اإىل  وال��ش�ل  او�شل�  اتفاق  ت�قيع 

ال��شع الراهن.
كما يتعني على القيادة املنتظرة  اإجراء 
وال�شيا�شات  للق�انني  �شاملة  مراجعة 
املتعلقة برفع احلظر على املقاومة، الذي 
اأف�شل  حرية  و�شمان  املا�شي،  يف  وقع 
راأيه  عن  للتعبري  الفل�شطيني  لل�شعب 
االحتالل  ومقاومة  امل�شري  تقرير  بحق 
ولي�ص بفر�ص اأ�شخا�ص لقيادته واإق�شاء 

اآخرين لتمرير ثقافة اال�شت�شالم.
كاتب �شحفي فل�شطيني

نف�شها  تــدمــر  ــــة  الأم خمــزيــة  ــج  ــائ ــت ن  … الــيــونــ�ــشــكــو  مـــع  الـــعـــرب  ــق  ــواب ــش �

اال�شرتاتيجي والــغــيــاب  اال�ــشــتــجــداء  بــني  عــبــا�ــس..  خــطــاب 

اإ�ـــــشـــــرائـــــيـــــل مـــــــع  بــــــــــ”جتـــــــــرمي” الــــتــــطــــبــــيــــع  تـــــطـــــالـــــب  الــــــــربــــــــاط  يف  ــــة  ــــي ــــاج ــــج ــــت اح وقــــــفــــــة 

ـــــــر غــــري ممــكــن اأم ـــن  ـــم ـــي ال ـــكـــري يف  ـــعـــ�ـــش ال ـــخ: احلــــــل  ـــي ـــش ـــ� ال ولــــــد 

دول  يف  “ح�شل  الإنــــــــه  قـــلـــق  ــــــد  زي بـــــن  ــــــد  رع ـــــــــري  االأم
املـــيـــاه ــع  ــط ــق ب اأو  “الغرق”  ـــم  ـــوه ب متقدمة”:التعذيب 

عرب املف��ص ال�شامي حلق�ق االإن�شان، االمري زيد بن رعد 
عن قلقه الإن بع�ص الدول  جلاأت يف املا�شي اإىل ا�شتخدام 
وح�شية  ا�شتج�اب  اأ�شاليب  لت�شميم  النف�ص  علماء 
ال�اليات  قناة  من  تغمز  ا�شارة  بالغرق’ يف  االإيهام  مثل 

املتحدة وبع�ص الدول املتقدمة.
 واإعترب االأمري يف مداخلة له على هام�ص  فعاليات االأمم 
ارتكابهم  يف  امل�شتبه  االأ�شخا�ص  تعذيَب  باأن   املتحدة 

نظر  وجهة  من  بل  فح�شب،  عميقا  خطاأ  لي�ص  جرائم، 
املحقق اأي�شا، ي�ؤدي اأي�شا اإىل نتائج عك�شية.

خالل  ..’التعذيب  بعن�ان  بجل�شة  رعد  بن  و�شارك 
اال�شتج�ابات- غري قان�ين، غري اأخالقي، وغري فعال’ .

 وقال ب��ش�ح ان هذا ي�شح حتى يف العديد من البلدان 
من  ال�شجني  فيها  مات  يعرفها  حلادثة  م�شريا  املتقدمة 

اجلفاف بعد قطع املياه عنه ل�شبعة ايام.
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خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  ني�ز ال  جريدة وم�قع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخ�ة  بع�ص  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  ال�اقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شع�ب دائما وابدا 

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

بار�شال رايه اىل م�قع اجلريدة .

تناول عبا�ص جمعة يف “ك�م�ش�م�ل�شكايا 
الفرن�شي  الرئي�ص  ت�شريحات  برافدا” 
اإىل قناة �شي اإن اإن، والتي اأعرب فيها عن 

م�قفه من م�شائل دولية عديدة.
الفرن�شي  الرئي�ص  اأدىل  جمعة:  كتب   
قناة  اإىل  بت�شريحات  ماكرون  اإميان�يل 
“�شي اإن اإن”، تطرق فيها اإىل طيف وا�شع 
من االأم�ر: من ال�شفقة الن�وية مع اإيران 

اإىل عالقاته العائلية.
الفرن�شي عن م�قفه  الرئي�ص  اأعرب  وقد 
يرى  اإنه  بالق�ل  الرو�شي  الرئي�ص  من 
عن  معربا  �شريكا؛  الرو�شي  نظريه  يف 
رباعية  مباحثات  يف  تقدم  بح�ش�ل  اأمله 
يف  النزاع  ت�ش�ية  ب�شاأن  ن�رماندي 
فالدميري  احرتم  “اأنا  واأ�شاف:  دونبا�ص. 
ب�تني ك�شريك، ولكنني لن اأت�شاهل مع اأي 
تدخل يف دميقراطيتنا، الأنني مل اأتدخل 

يف االنتخابات الرو�شية”.
وعن دور رو�شيا يف ال�شيا�شة العاملية، اأكد 
الرئي�ص الفرن�شي اأنه ال ميكن ت�ش�ية اأي 

م�شكالت العامل من دون م�شاركة رو�شيا.
وقال اإن “رو�شيا �شريكتنا، وعلينا اأن نعمل 

ت�ش�ية  ميكن  وال  كذلك.  و�شنبقى  معها 
م��شك�.  م�شاركة  دون  من  ال�ش�ري  النزاع 
ك�ريا  اأزمة  ت�ش�ية  ال�شعب  من  اأن  كما 
احرتام  يجب  لذلك  دونها.  من  ال�شمالية 
معها  وعالقاتنا  تاريخها  واأخذ  رو�شيا 

باحل�شبان”.
ب�شار  ال�ش�ري  الرئي�ص  اأما عن م�قفه من 

االأ�شد، فقال اإن “ب�شار االأ�شد جمرم حرب 
 – دولية”،  حمكمة  اأمام  ميثل  اأن  ويجب 
ال  فه�  ذلك،  ومع  ماكرون.  تعبري  بح�شب 
يعتقد اأن على باري�ص االآن ح�شر اهتمامها 
مب�شري الرئي�ص ال�ش�ري، الأن هناك اأم�را 

اأكرث اأهمية.
االأزمة  بداية  منذ  اأ�شررنا  “نحن  وقال: 

ولكننا  االأ�شد،  ا�شتقالة  على   2011 عام 
علينا  اأن  واأعتقد  نتيجة.  اأي  نحقق  مل 
حل  اإىل  والت��شل  قدما  امل�شي  الي�م 
�شيا�شي. ويف النهاية لي�ص االأ�شد من يقتل 

الفرن�شيني، بل االإرهابي�ن.
ومن ال�شروري لنا تهيئة ظروف �شيا�شية، 
وهذا  قادتهم.  بانتخاب  لل�ش�ريني  ت�شمح 
ال�ش�ري  ال�شعب  من  بقرار  يتم  اأن  يجب 

ولي�ص من اخلارج”.
واأ�شاف ماكرون اأن “مفاو�شات اأ�شتانا قد 
حيث  كافية،  غري  ولكنها  مفيدة،  تك�ن 
وعم�ما،  م�ؤخرا.  �شع�بات  ت�اجه  بداأت 
�شيك�ن حل النزاع ال�ش�ري �شيا�شيا ولي�ص 
جميعا،  م�شلحتنا  من  وهذا  ع�شكريا. 
ال�شعب  م�شلحة  من  االأوىل  وبالدرجة 

ال�ش�ري”.
اإيران،  مع  الن�وية  ال�شفقة  ب�شاأن  اأما 
ال�شماح  عدم  اإىل  الدويل  املجتمع  فدعا 
طهران،  مع  الن�وية  االتفاقية  باإلغاء 
باراك  عهد  يف  اليها  الت��شل  مت  التي 
ها دونالد ترامب “عارا  اأوباما، والتي يعدُّ

على ال�اليات املتحدة”.

اعتقاده  عن  الفرن�شي  الزعيم  واأعرب 
وج�د  كان  ال�شفقة  هذه  “نتائج  من  باأن 
الن�وي،  اإيران  لربنامج  دولية  مراقبة 
فاإننا  لذلك  �شيء.  ال  من  اأف�شل  وهذا 
ماأزق  بال�ق�ع يف  نغامر  باإلغاء االتفاقية 
ال�شمالية.  ك�ريا  ح�ل  يدور  مبا  �شبيه 
من  املتحدة  ال�اليات  ان�شحاب  اإن  اأي 

االتفاقية ه� خطاأ كبري”.
قال  للمناخ،  باري�ص  معاهدة  وب�شاأن 
اإن باري�ص تبذل كل ما يف و�شعها  ماكرون 
باإعادة  ترامب  دونالد  اإقناع  اأجل  من 

النظر بقرار االن�شحاب منها.
احرتم  واأنا  ترامب.  خيار  ه�  “هذا  واإن 
هذا  اتخاذ  ي�ؤ�شفني  اأنه  مع  اخليار،  هذا 
اإىل  بالع�دة  اإقناعه  اأريد  لذلك  القرار، 
االتفاقية، الأين اأعتقد اأنها اأهم اتفاق يف 

جمال املناخ”.
زوجته،  اإىل  ماكرون  تطرق  اخلتام،  ويف 
م�ؤكدا اأنها حتبه، واأنها بالن�شبة اإليه اأهم 
اإن�شان يف حياته، واأنها �شند له وجزء من 

حياته.

بقلم: األ�ن بن دافيد
يف كل �شنة يف �شهر ت�شري، قبل اأن تظهر 
التهديد  �شحابة  تظهر  اخلريف،  �شحب 
خط�ة  تنقطع  ال  املرة  هذه  االيراين. 
التي  نتنياه�،  بنيامني  ال�زراء  رئي�ص 
تعديل  اأو  الغاء  على  العمل  ت�شتهدف 
عما  املعل�مات  عن  الن�وي  االتفاق 
عدمية  تبقى  ذلك  ومع  ايران،  يف  يجري 
“ايران!”  ي�شرخ  بينما  ولكن  االحتمال. 
اأن  به  يجدر  ممكنة،  من�شة  كل  ف�ق  من 
ايران  بني  ين�شج  ما  على  عينيه  يفتح 
وال�شع�دية. نتنياه� كفيل مرة اخرى باأن 
�شفقة  تن�شج  اأنفه  حتت  من  اأنه  يكت�شف 

هامة ه� لي�ص جزء منها.
الدول  بني  وقع  الذي  الن�وي  االتفاق 
�شيئا، ال ميكن  كان  مهما  وايران،  العظمى 
املتحدة  ال�اليات  فلي�شت  تغيريه.  حقا 
فقد   – االتفاق  يف  طرفا  كانت  وحدها 
الدائمني  االع�شاء  الدول  كل  مع  وقع 
اأي  ي�جد  ال  واملانيا.  االمن  جمل�ص  يف 
االتفاق  عن  للرتاجع  لتجنيدها  احتمال 

اأو تغيريه.

 ناهيك عن اأن ايران تفي باالتفاق – فهي 
الي�راني�م  تخ�شيب  عدم  على  حتر�ص 
ه�  ما  يتجاوز  الذي  والرتكيز  بالكميات 
م�شم�ح لها. ولكن يف كل ما يتعلق بالفعل 
يف  عليه  �شريح  حظر  ي�جد  ال  الذي 
– وال �شيما البحث والتط�ير يف  االتفاق 
فان   – ال�ش�اريخ  وجمال  الن�وي  جمال 
ايران تفعل اأكرب قدر ممكن. وعليه، فقد 
هرع رئي�ص ال�زراء اىل لقائه مع الرئي�ص 
فقد  وعليه،  ترامب.  دونالد  االمريكي 
ان�شم اىل �شرخة رئي�ص امل��شاد، بخالف 

راأي باقي قادة جهاز االمن.
ترامب.  على  املعل�مات  هذه  عر�شت  لقد 
اكرث  ه�  من  ي�جد  ال  الذي  نتنياه�، 
مع  االتفاق  تفا�شيل  على  منه  اطالعا 
ايران، يعرف اأن ال اأمل حقيقي يف تراجع 
لل�اليات  ميكن  االتفاق.  عن  امريكي 
جديدة  عق�بات  تفر�ص  اأن  املتحدة 
ال  اأنها  �شيك�ن  املعنى  ولكن  ايران  على 
واآثار مثل هذه  ن�شيبها يف االتفاق،  تنفذ 
اخلط�ة خطرية، وال �شيما على ا�شرائيل. 
باأن  اال�شتنتاج  اىل  ايران  ت��شلت  فاذا 

لي�ص لها ما تك�شبه من وج�د االتفاق، فهي 
وعندها  القنبلة،  نح�  ترك�ص  باأن  كفيلة 
�شتجد ا�شرائيل نف�شها وحيدة يف املعركة 
هذه  مثل  يف  ن�ويا.  متح�لة  دولة  امام 
نتنياه�  يتجراأ  اأن  م�شك�ك  ال��شعية 
الق�ة  على اخلروج وحده اىل معركة مع 

ال   فيما  اجلديدة،  العظمى  االقليمية 
معقبني  حك�مة  �ش�ى  جانبه  اىل  يك�ن 

لدينا.
�شباح  متاما  يبيد  اأن  اجل�  ل�شالح  ميكن 
ال  لكن  االيرانية،  الن�وية  املن�شاآت  غد 
ميكنه اأن ياأخذ من االيرانيني العلم الذي 

�شنتني،  و�شي�شتغرقهم  االآن.  جمع�ه حتى 
ورمبا اكرث بقليل، العادة بنائه بعد مثل 
اال�شرائيلي  الهج�م  ولكن  الهج�م.  هذا 
للت�جه  كاملة  ذريعة  االيرانيني  �شيعطي 
تعر�ش�ا  اأنهم  بدع�ى  القنبلة  نح� 
لالعتداء ممن يرونهم ق�ة عظمى ن�وية.
يف ظل غياب بديل حقيقي لالتفاق، فان 
زيادة  اأن تتجه نح�  نتنياه� يجب  جه�د 
الدولية  ال�كالة  جانب  من  الرقابة 
جتري  التي  امل�اقع  على  الذرية  للطاقة 
واىل  ايران.  يف  م�شب�هة  اعمال  فيها 
ال�اليات  اقناع  ينبغي  ذلك،  جانب 
ايران  بابعاد  مطالبنا  ت�ؤيد  باأن  املتحدة 
هذان  اجل�الن.  ه�شبة  يف  احلدود  عن 
اأن  اي�شا  ويبدو  حتقيقهما،  ميكن  االمران 
ترامب،  الرئي�ص  ا�شت�عبها  الر�شائل  هذه 
االتفاق  من  النف�ر  معنا  يتقا�شم  الذي 
ذلك  وقبل  �شلفه.  حققه  الذي  الن�وي 
ال�شمالية  ك�ريا  يف  االختبار  بانتظاره 
من  ترامب  م�قف  نتائجه  �شتملي  الذي 

ايران اي�شا.
معاريف 

لبوتن اح��رتام��ه  واأك���د  ب��الأ���س��د  الإط��اح��ة  على  ال��ع��زم  نفى  م��اك��رون  ب��راف��دا:  كوم�سومول�سكايا 

يف ظل غياب بديل حقيقي لالتفاق النووي مع ايران يجب اأن تتجه م�ساعي نتنياهو لزيادة الرقابة الدولية 
ال�سورية  احلدود  عن  بابعادها  املتحدة  الوليات  واقناع  فيها  الذرية  بالن�ساطات  امل�سبوهة  املواقع  على 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ج���ورن���ال:  ���س��رتي��ت  وول 
م�ستهدفة ب��ق��ي��ود  ال�����س��ف��ر  ح��ظ��ر  ت�����س��ت��ب��دل 

�لنجم �مل�ضري �أحمد حلمي موجود يف نيويورك 
برفقة زوجته �لفن�نة منى زكي للم�ض�ركة يف موؤمتر 
�ليون�ضيف  مبنظمة  �ملبكرة”  �لطفولة  “تنمية 

ب�لأمم �ملتحدة.
برفقة  فيديو  مقطع  حلمي  �أحمد  �لنجم  ون�ضر 
فيه:  ق�ل  �ملتحدة  �لأمم  مقر  �أم�م  من  زكي  منى 
مبن��ضبة  �ملتحدة  �لأمم  مبنى  �إىل  �لآن  “نتوجه 

�إطالق �لتقرير �لع�ملي للتنمية �ملبكرة لالأطف�ل”.
�ملتحدة  �لأمم  “�ليوم نوجد يف مبنى  و�أ�ض�ف: 
ومنى؛  �أن�  �حل�ضنة  للنو�ي�  �ضفر�ء  ب�ضفتن� 
�لطفولة  تنمية  تقرير  �إطالق  من��ضبة  �ليوم  لأن 

�ملبكرة”.
نذهب  مرة  “�أول  زكي:  منى  ق�لت  ج�نبه�،  من 
فيه� �إىل �لأمم �ملتحدة ومتحم�ض�ن جد�”، فق�طعه� 
حلمي م�زح�: “�إن �ض�ء �هلل يكون ح�ضور موفق ول 

يوجد به �لكثري من �للغة �لإجنليزية”.
مبنى  لوجودي يف  �ضعيدة جد�  “�أن�  و�أ�ض�فت: 
مهم جد� مثل �لأمم �ملتحدة، و�أنن� �ضنتحدث �ليوم 
ك�ضفر�ء  يخ�ضن�  مبو�ضوع  عالقة  له  �أمر  على 
للنو�ي� �حل�ضنة، ب�ملن��ضبة، حلمي جهز �ضيئ� حلو� 
جد� �إن �ض�ء �هلل يعجبكم، �دخلو� على موقع منظمة 

�لوني�ضيف لت�ض�هدو� �لأمر �لذي جهزه حلمي”.
جديد  �إعالن  “هو  ق�ئال:  حلمي  حتدث  وهن�   
من  ح�ضرن�  �لذي  ب�ملو�ضوع  عالقة  له  �ضغري 

�أجله �ليوم، و�ضيتم عر�ضه �ليوم يف �ملوؤمتر، وهو 
��ضتخد�م  طريق  عن  لالأطف�ل  �ملبكرة  �لتنمية  عن 

�لأ�ضم�ء �حلقيقية لالأ�ضي�ء”.
طرحت  للمنظمة،  حلمي  زي�رة  مع  وب�لتز�من 
عرب  م�ضر  �ليون�ضيف  ملنظمة  �لر�ضمية  �ل�ضفحة 
يف  �لأطف�ل  تنمية  عن  جديد�  بوك” �إعالن�  “في�س 

مرحلة �لطفولة �ملبكرة.
�لإعالن:  على  تعليقه�  يف  �ملنظمة  وكتبت 
بنعمله�..  �أو  بنقوله�  بيخزنو� كل ح�جة  “�أولدن� 

مل� نعلمهم �حل�ج�ت ب�أ�ضم�ئه� �لطبيعية، ده بينمى 
�لع�ملية  �لتو�ضي�ت  من  و�حدة  ودي  قدر�تهم.. 
من  �ملبكرة  �لطفولة  فرتة  يف  �لأطف�ل  مع  للتع�مل 
�ضغرية  ك�نت  مهم�  كلمة  كل  �ضنني،   ٤  –  ٠ �ضن 

بتفرق.. #�ل�ضنني_�لأوىل_بتفرق”.
و�خت�رت �ليون�ضيف م�ضر �لثن�ئي حلمي ومنى 
�أ�ضهر  قبل  كبري  حفل  يف  �حل�ضنة  للنو�ي�  �ضفريين 

جمع م�ض�هري �لفن و�ملجتمع.

مبكرة “طفولة  وال�����س��ب��ب  امل���ت���ح���دة..  الأمم  يف  زك���ي  وم��ن��ى  “ح��ل��م��ي 

�لق�هرة -
حممد  �لكوميدي،  �لفن�ن  ميلكه�  �لق�ض�س  مئ�ت 
هنيدي، عن �ضنو�ت طويلة ق�ض�ه� كنجم من جنوم 
قدم  و�لعربية،  �مل�ضرية  لل�ضينم�  �لأول  �ل�ضف 

خالله� ع�ضر�ت �لأفالم �لتي حققت جن�ح� مدوي�.
�لنج�ح�ت  جو�ر  �إىل  �ضهدت  �لتي  �لرحلة  تلك 
بع�س �لإخف�ق�ت �لتي مل يعتد عليه�، وك�نت د�فع�ً 

له من �أجل مو��ضلة �مل�ضو�ر.
عن  هنيدي  حممد  حتدث  تلفزيوين  لق�ء  ويف 
ع�م  �إىل  بذ�كرته  وع�د  �مل�ضتمرة،  رحلته  كو�لي�س 
2٠٠2 حينم� قدم فيلم “�ض�حب �ض�حبه” ب�ضحبة 

�لفن�ن �أ�ضرف عبد�لب�قي.
ذلك �لعمل �لذي ف�ضل بعد ٤ �أي�م من طرحه بدور 
“�لفيلم  �لعر�س، حيث علق هنيدي على ذلك ق�ئال 
خبط يف �حليط بعد ٤ �أي�م”، معتربً� �أن حممد �ضعد 

�كت�ضح �جلميع بفيلم “�للمبي”.
مل  حيث  وقته�،  به  ق�م  عم�  هنيدي  وك�ضف 
ينتظر �ضوى ٤ �أي�م خ��ضة �أنه مل يكن معت�د� على 

�خل�ض�رة يف �ل�ضينم�، ثم �ت�ضل ب�لك�تب �أحمد عبد 
�هلل ليطلب منه تقدمي فيلم جديد �ضريع�.

فيلم  فيه  يعر�س  �لذي  �لوقت  خالل  وب�لفعل 

فيلم  على  يعمل  هنيدي  ك�ن  �ض�حبه”،  “�ض�حب 
“ع�ضكر يف �ملع�ضكر” �لذي �ض�رك يف بطولته م�جد 

�لكدو�ين ولق�ء �خلمي�ضي وح�ضن ح�ضني.

يبد�أ عر�س فيلم “ب�تل �أوف ذ� �ضك�ضز" للنجمة 
�جلمعة  يوم  �ملتحدة،  �لولي�ت  يف  �ضتون،  �إمي� 
دور  �لأمريكية  �ملمثلة  فيه  جت�ضد  و�لذي  �ملقبل، 
�مل�ضنفة �لأوىل على �لع�مل �ض�بق� يف ري��ضة �لتن�س، 

بيلي جني كينج.
وُتقر �إمي� �ضتون ب�أنه� مل مت�ر�س �أية ري��ضة؛ لذ� 
فعندم� طلب منه� �أن جت�ضد دور بيلي جني كينج، 

تن�ولت هذ� �لتحدي من ز�وية �أخرى هي �لرق�س.
�أم� كينج، �لتي ق�دت �ملعركة من �أجل �مل�ض�و�ة 
ع�م�،   ٤٠ من  �أكرث  قبل  �لتن�س  لعبي  �أجور  يف 

فح�ولت �أن تتخيل نف�ضه� يف موقف �ضتون.
وق�لت كينج: “ح�ولت �أن �أ�ضع نف�ضي يف موقف 
على  ينطوي  حّي�  يز�ل  ل  �ضخ�س  جت�ضيد  �إمي�.. 

خم�طرة كبرية.. ي� �إلهي هذ� �ضغط كبري”.
و�أ�ضبحت �ضتون “28 ع�م�”، و�أ�ضطورة �لتن�س 
�لب�لغة من �لعمر 73 ع�م�، �ضديقتني مقربتني �أثن�ء 
ت�ضوير �لفيلم، �لذي يروي ق�ضة مب�ر�ة �لتن�س بني 
ريج�س  بوبي  �ل�ض�بق  للرج�ل  �لع�مل  وبطل  كينج 

ع�م 1973.
�أف�ضل  �أو�ضك�ر  ن�لت  �لتي  �ضتون،  تلعب  ومل 
�ل�ضتعر��ضي  �لغن�ئي  �لفيلم  يف  دوره�  عن  ممثلة 
�أوىل  تركزت  فقد  لذ�  قط،  �لتن�س  لند”،  ل  “ل 

جل�ض�ته� مع كينج على حركة �لقدمني و�لرق�س.
حركة  ك�نت  لذ�  �أرق�س  “كنت  �ضتون:  وق�لت 
�مل�ضرح،  على  مثلت  �أن  يل  �ضبق  كم�  جيدة،  قدمي 

وعندم� ك�نت تخرج بيلي جني �إىل �مللعب ك�ن يبدو 
على  جمهوده�  ركزت  فقد  لذ�  م�ضرحه�؛  وك�أنه 

ذلك”.

ع��ل��ى “ببايل”  ت����ط����رح   ف��������روز 
���س��ن��وات  7 غ���ي���اب  ب���ع���د  الإن�����رتن�����ت 

بريوت-
�أغني�ت   1٠ ت�ضرد 
للمطربة  �ضدرت حديث�ً 
م�ضو�ره�  رحلة  فريوز 
و�مل�ض�رح  �لفن  مع 
لتج�ضد  و�حلي�ة، 
يز�ل  ل  و�ضوت�ً  م�ض�رً� 
بعد  ب�لغن�ء  ينب�س 

عمر �لثم�نني.
�ملت�جر  عرب  مبدئي�ً  “بب�يل”  فريوز  طرحت  �ضنو�ت   7 غي�ب  وبعد 
يف  ب�لأ�ضو�ق  طرحه  قبل  �لإنرتنت  على  �ملو�ضيقى  ومن�ض�ت  �لإلكرتونية 

�أقر��س مدجمة.
�أم�س  تختزن  كتري”  “حك�ي�ت  عنو�ن  حتمل  �أغنية  �لألبوم  ويت�ضمن 
و�ضكن  مبر�حل  مر  فني  لعمر  دقيق�ً  و�ضف�ً  ت�ضكل  وتك�د  ويومه�  فريوز 

ب�أخرى.
�مل�ض�رح/  بكل  غنيت  غن�ين  كتري/  وبرمت  “�ض�فرت  �لأغنية:  وتقول 
�لن��س  وجوه  �ملط�رح/  �ض�كن  �ضوتي  و�ضدى  فليت/  ب�لآخر  �ضحيح 
�ض�رت ممحية/ ذكرى وحنني ك�أنو مب�رح/ وحب �لن��س �للي ك�نو� هون 
لون حي�تي/ مر�ت كتري خفت وبكيت/ م� قدرت فل لهيك بقيت/ ندم ل�ضو 
م� بعمرو ف�د/ ق�ض�س برتوح وم� بتنع�د/ ق�ض�س وخب�ر �ضو ك�نو� كت�ر/ 

ملو� حي�تي”.
ددت  “�آي  �ل�ضهرية  �ضين�تر�  فر�نك  �أغنية  من  م�أخوذة  �لأغنية  وهذه 
م�ي و�ي” كح�ل بقية �لأغني�ت �لت�ضع و�لتي جرى �قتب��ضه� حلن�ً وكلم�ت 

ب�إ�ضر�ف �بنته� �ملخرجة رمي� ع��ضي �لرحب�ين.
و”بب�يل”  و”ميكن”  نتالقى”  نرجع  “رح  �أغني�ت  �لألبوم  ويت�ضمن 
و”م� تزعل مني” و”ملني” و”�أن� وي�ك” و”حك�ي�ت كتري” و”بغري دين” 
�لتي  بكند�”  �ضغري  و”بيتي  �لبي�نو  على  بتوزيع  ث�نية  ن�ضخة  و”ملني” 

ك�نت �ضدرت قبل 15 ع�م�ً.
في�ضبوك يف ذكرى  �لأغني�ت على  من هذه  ثالث�ً  �لرحب�ين  ون�ضرت رمي� 
معربة  �أعم�ل  وهي  �مل��ضي،  يونيو/حزير�ن  يف  �لرحب�ين  ع��ضي  رحيل 
�أغني�ت ذ�عت  �قتب��ضه� من  �للبن�نية جرى  �للهجة  �إىل  �لغربي  حمولة من 
عرب �لت�ريخ �حلديث ملغنني وملحنني كب�ر �أمث�ل جون لينون وتينو رو�ضي 
وجليربت بيكو وج�ن كلود ب��ضك�ل وكون�ضويلو فيال�ضكيز. وتوىل �لتوزيع 

�ملو�ضيقي �لربيط�ين �ضتيف �ضيدويل.
وتقول �أغنية “�أن� وي�ك” �لتي يت�ضمنه� �لألبوم “حبيبي بحبك /ق�ضتن� 
�أن� وي�ك / من �أول م� �لتقين� / كل م� زعلن� وتر��ضين� كنت  غنية بغنيه� 

تغنيلي ي�ه� / �أي�من� ولي�لين� حك�يتن� وم��ضين�/ كيف بقدر �أن�ض�ه�”.
زي�د  �بنه�  وت�أليف  �أحل�ن  من   2٠1٠ يف  �ضدر  لفريوز  �ألبوم  �آخر  وك�ن 
�لرحب�ين، �أم� �آخر ظهور علني له� فك�ن يف نه�ية 2٠11 حني �أحيت جمموعة 

حفالت على م�ضرح �لبالتي� يف جونية يف �ض�حل ك�ضرو�ن.

حم��م��د ه���ن���ي���دي: ه����ذا ال��ف��ي��ل��م ف�����س��ل ب��ع��د 4 اأي������ام م���ن ع��ر���س��ه

باأمريكا امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة  اجل��دي��د  ���س��ت��ون  اإمي���ا  فيلم  ع��ر���ض  ب���دء 

وا�شنطنـ  )د ب اأ( – ذكرت �شحيفة “وول �شرتيت ج�رنال” 
اأن ال�اليات املتحدة ت�شتعد لالإعالن عن قي�د على ال�شفر، 
تهدف اىل اال�شتعا�شة عن احلظر املثري للجدل املفرو�ص 

على القادمني من �شت دول ذات اأغلبية م�شلمة.
االمن  وزارة  اإن  لل�شحيفة  اأمريكي�ن  م�ش�ؤول�ن  وقال 
مبفردها  دولة  كل  على  قي�د  بفر�ص  ت��شي  الداخلي 
باملعايري  تف  مل  دول،  ت�شع  اأو  ثماين  حل�ايل  بالن�شبة 

اخلا�شة بجه�د مكافحة االرهاب وج�ازات ال�شفر.
 17 اإزاء  وكان امل�ش�ؤول�ن قد اأعرب�ا يف االأ�شل عن قلقهم 
دولة، ولكن كثريا من ه�ؤالء قد عاجل�ا املخاوف، ومل يتم 

ادرجهم يف االقرتاح.
من  �شل�شلة  ترامب  فر�شه  الذي  ال�شفر  حظر  وواجه 

التحديات القان�نية التي تنظرها املحكمة العليا يف ال�شهر 
القادم.

يدخل  اأن  احلظر  من  لن�شخة  املحكمة  �شمحت  ذلك،  ومع 
اأمام  منظ�رة  تزال  ال  الق�شية  اأن  حني  يف  التنفيذ  حيز 

الق�شاء.
وكان من املقرر اأ�شال اأن ينتهي احلظر بعد 90 ي�ما من بدء 
�شريانه، ولكن احت�شاب املدة بداأ فقط بعد �شماح املحكمة 
العليا ببدئه، انتظارا للمراجعة. وتنتهي هذه الفرتة ي�م 

االأحد املقبل.
املا�شي  يناير   / ثان  كان�ن  يف  ال�شفر  حظر  اإعالن  وجرى 

بعد اأيام من ت�يل ترامب مهام من�شبه.
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اأ�شخا�ص   6 من  مك�ن  نا�شا  من  بحث  فريق  عاد 
�شه�ر   8 بعد  االأحد،  الطبيعية  حياته  اإىل 
ّمم خ�شي�شا  ق�شاها يف عزلة تامة داخل ماأوى �شُ
لي�شبه ك�كب املريخ يف اإحدى املناطق النائية يف 

هاواي.
االأمريكي،  اإن�شايدر”  “بيزن�ص  م�قع  وح�شب 
كان الفريق الذي ي�شم 4 رجاال و�شيدتني جزء 
النف�شي  للتاأثري  اأف�شل  لفهم  اأجريت  درا�شة  من 
مهمة  اأجل  من  الف�شاء  رواد  على  املحتمل 

ف�شائية ط�يلة املدى.
البحث  فريق  قام  التي  البيانات  و�شت�شاعد 
بجمعها اأثناء جتربتهم، نا�شا يف اختيار االأفراد 
مالئمة  ب�شفات  يتحل�ن  الذين  واجلماعات 
واخلطر  والعزلة  الت�تر  مع  للتعاي�ص  ت�ؤهلهم 
ثالثة  اإىل  عامني  من  ملدة  املريخ  اإىل  رحلة  يف 
اإىل  االأمريكية  الف�شاء  وكالة  وتاأمل  اأع�ام. 
بحل�ل  االأحمر  الك�كب  اإىل  الب�شر  اإر�شال 

.2030

مكان  يف  املا�شي  يناير  منذ  البحث  فريق  وعزل 
اأكرث  ل�ا؛  م�نا  بركان  قمة  اأ�شفل  �شا�شع  فارغ 
العزلة،  فرتة  واأثناء  ن�شاطا.  العامل  براكني 
وكان�ا  ف�شائية  بدالت  الباحث�ن  يرتدي  كان 
التي  القبة  خارج  ذهب�ا  اأينما  �ش�يا  يتحرك�ن 

ي�شكن�ن فيها وت�شبه املريخ.
املريخ  اإىل  رحلة  حتاكي  التي  رحلتهم  وخالل 
على  الفريق  اعتمد  االأر�ص،  ك�كب  على  لكن 

االأطعمة املجففة واملعلبة واملجمدة.
بها  يق�م�ن  كان�ا  التي  االت�شاالت  وجميع 
تخ�شع  كانت  اخلارجي  العامل  مع  للت�ا�شل 
لتاأخري 20 دقيقة، وه� ال�قت امل�شتغرق ل��ش�ل 

اإ�شارات من املريخ اإىل االأر�ص.
م�ش�حات  اإجراء  تتطلب  الفريق  مهمة  وكانت 
واحلفاظ  تخطيطية،  ودرا�شات  جي�ل�جية، 
على ماأواهم املكتفي ذاتيا كما ل� كان�ا يعي�ش�ن 

بالفعل على املريخ.
األعاب  بلعب  الفريق  قام  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 

م�شممة لقيا�ص قدرتهم على الت�افق ومعدالت 
عن  �شجالت  كتابة  منهم  وطلب  تط�رهم، 
حاالتهم  ولقيا�ص  الرحلة.  اأثناء  م�شاعرهم 
اأجهزة  الفريق  اأع�شاء  ارتدى  املزاجية، 
م�شت�يات  لقيا�ص  خ�شي�شا  م�شممة  ا�شت�شعار 
لهذه  ميكن  حيث  االآخرين،  من  والقرب  ال�ش�ت 
يتجنب  اأحدهم  كان  اإذا  ما  معرفة  االأجهزة 

االآخر اأو يتجادل�ن بحدة.
هذه  طيلة  الفريق  فيه  مكث  الذي  املاأوى  وكان 
ن�م،  غرفتي  من  مك�ن  منزل  حجم  يف  الفرتة 

باالإ�شافة اإىل مطبخ ومعمل وحمام.
املعل�مات  تكن�ل�جيا  اإخ�شائية  وتعتقد 
بالفريق، ل�را الرك، اأن رحلة ماأه�لة اإىل املريخ 
هدف معق�ل بالن�شبة لنا�شا. واأ�شافت يف ر�شالة 
التي  القبة  يف  ت�اجدها  اأثناء  �شجلتها  فيدي� 
بالطبع  “ت�جد  ع�دتها:  قبل  املريخ  حتاكي 
ع�امل ب�شرية ينبغي الت��شل اإليها. لكن اعتقد 
م�شاألة جهد  التحديات ه�  التغلب على هذه  اأن 

فقط، ونحن قادرون متاما عليها”.
�شل�شة  �شمن  اخلام�ص  ه�  امل�شروع  هذا  ويعترب 
نا�شا  قبل  من  مم�لة  درا�شات  �شت  من  مك�نة 
هاواي،  جلامعة  التابعة  الهيئات  اإحدى  ل�شالح 
نا�شا  وخ�ش�شت   .HI-SEAS عليها  يطلق 
ح�ايل 2.5 ملي�ن دوالر للبحث العلمي يف هذه 

الهيئة.
مل�شاعدة  طرقًا  اأي�شا  الدرا�شة  اختربت  كما 
فعندما  الت�تر.  مع  التعاي�ص  على  الفريق 
ا�شتخدام  ميكنهم  ال�شديد،  باالإرهاق  ي�شعرون 
اإىل  تاأخذهم  التي  االفرتا�شي  ال�اقع  اأجهزة 
ماأل�فة  طبيعية  مناظر  اأو  ا�شت�ائي  �شاطئ 

اأخرى.
حتاكي  اأخرى  م�شروعات  اإطالق  من  وبالرغم 
باحثي  اأن  اإال  العامل،  ح�ل  املريخ  على  احلياة 
هاواي قال�ا اإن اأحد مميزات م�شروعهم اأنه مت 

تنفيذه يف منطقة ت�شبه املريخ متاما.

طريان  �شركة  هددت 
اأو  بالف�شل  طياريها  اأملانية 
باملالحقة بق�شايا جنائية، 
فيدي�  لقطات  انت�شار  بعد 
�شرا  طيارون  �ش�رها 
مل�شيفات يف اأو�شاع جن�شية.

“ك�ندور”  �شركة  واأطلقت 
اململ�كة  االأملانية، 
ك�ك”  “ت�ما�ص  ل�شركة 
الربيطانية التهديد، بعدما 
اأمر  اإدراتها  م�شامع  اإىل  بلغ 
التي  ال�شرية”  “اللقطات 
مل�شيفات  طيارون  يتداولها 
مع  جن�شية  اأو�شاع  يف 
منت  على  اآخرين،  عاملني 
الرحالت  اأثناء  الطائرات، 
اأو يف م�اقع اأخرى لل�شركة.
اأي  تعر�شت  حال  ويف 
قيام  وثبت  خلطر  رحلة 
الفعل،  بهذا  طياريها  اأحد 
عليه  يرتتب  قد  ذلك  فاإن 
عامني،  لل�شجن  تعر�شه 
من  ف�شله  عن  ف�شال 

ال�شركة.
م�قع  منها  اأوروبية  اإعالم  و�شائل  وح�شب 
و�شحيفة  تاميز"  بزن�ص  “اإنرتنا�ش�نال 
“ف�كا�ص"  وجملة  ميل” الربيطانيني  “ديلي 
تهديدها  ن�شرت  ال�شركة  فاإن  االأملانية، 
للطيارين يف بيان على م�قع اإلكرتوين داخلي، 

قبل نح� 3 اأ�شهر.

وقال البيان: “ورد اإىل علمنا هذا الفعل: يف 
بع�ص  قيام  امل�ؤكد  من  فاإنه  الطيارين  دائرة 
الزمالء �شرا بالتقاط �ش�ر اأو مقاطع م�ش�رة 
نتابع  نحن  جن�شية.  اأو�شاع  يف  لزميالتهم 
اإجراءات  نتخذ  و�ش�ف  مزاعم  اأي  ب�شرامة 

قان�نية �شارمة اإذا ت��شلنا حلقيقتها”.
باملزاعم،  م�ظفينا  اأبلغنا  “لقد  وتابع: 
ال�شارمة  ال�شل�كية  بق�اعدنا  وذكرناهم 

التي نت�قع التزام جميع امل�ظفني بها يف كل 
االأوقات”.

يف  م��شعا  حتقيقا  ال�شركة  فتحت  حني  ويف 
ممن  التحقق  من  بعد  تتمكن  مل  فاإنها  االأمر، 

وراء اللقطات امل�ش�رة.
وتعد ال�اقعة االأوىل من ن�عها لل�شركة، التي 
 80 61 عاما، وتغطي  تعمل يف االأج�اء منذ 

وجهة اأوروبية واأمريكية واآ�شي�ية.

على  احلظر  باإنهاء  كله  العامل  احتفل  بينما 
العربية  اململكة  يف  لل�شيارات  الن�شاء  قيادة 
ملكية  هدية  مبثابة  اعُترب  والذي  ال�شع�دية، 
االأمر  هذا  فاإن  ال�شع�ديات-  للن�شاء  عظيمة 
اآخر  هدف  له  �شع�دية،  نا�شطة  ح�شب  امللكي، 

غري حترير الن�شاء.
عبد  بن  �شلمان  امللك  اأ�شدره  الذي  “فالقرار 
نظام  لتجميل  حماولة  اإال  يبدو  ال  العزيز 
ويحاول  معًا  والرجال  الن�شاء  ي�شطهد  م�شتبد 
الإر�شاء  ال�شكلية  االإ�شالحات  هذه  ا�شتخدام 
للكاتبة  وفقًا  حقيقته”،  عن  ليتغا�شى  الغرب؛ 
الزائرة  االأ�شتاذة  الر�شيد،  م�شاوي  ال�شع�دية 
مبركز ال�شرق االأو�شط يف كلية لندن لالقت�شاد.
ب�شحيفة  ُن�شر  مقال  يف  الر�شيد،  م�شاوي  تلفت 
النظام  حماولة  اإىل  الربيطانية،  الغارديان 
للمراأة  املنقذ  اأنه  على  نف�شه  تقدمي  ال�شع�دي 
بظلم  ادعاءات  م�اجهة  يف  عنها  واملدافع 

املجتمع والدين االإ�شالمي لها.
 A Most“ كتاب:  م�ؤلفة  هي  والر�شيد 
 Masculine State: Gender،
 Religion and Politics in Saudi
اجلن�ص  ذك�رّية:  االأكرث  )الدولة   ”Arabia

والدين وال�شيا�شة يف العربية ال�شع�دية(.
مفكرون معتقل�ن ون�شاء مقم�عات

تق�ل الر�شيد: “بعد اإ�شدار مر�ش�م امللك �شلمان، 
م�افقة  على  للح�ش�ل  بحاجة  املراأة  تعد  مل 
و�شّي قان�ين للح�ش�ل على رخ�شة قيادة، ولن 

ي�شبح وج�ده معها يف ال�شيارة �شرورًة.
ورغم اأَنّ العديد من الن�شاء �شي�شتفدن بالتاأكيد 
من  اأطفالهن  وا�شطحاب  العمل  اإىل  القيادة  من 
املدار�ص، فال بد من تقييم القرار يف �شياق دفاع 
ق�شايا  عن  املطلق  امللكي  ال�شع�دي  احلكم  نظام 
االأ�شب�ع  نف�شه  النظام  اعتقل  بينما  املراأة، 
املهنيني  من  �شخ�شًا   30 من  اأكرث  فقط  املا�شي 
اإال  وا�شح  �شبٍب  دون  والن�شطاء  الدين  ورجال 

لن�شر الرعب والتخ�يف”، وفقًا للر�شيد.
وتلفت الكاتبة اإىل اأنه على الرغم من اأَنّ حرية 
ال�شع�ديات  الن�شاء  تزال  ال  عاملي،  حٌق  التنقل 
اأو  العمل،  اأو  الزواج،  ميكنهن  فال  مقيدات. 
الدرا�شة، اأو ال�شفر، اأو طلب العالج اإال مب�افقة 

اأوليائهن الذك�ر.
اأجنبي  برجٍل  ال�شع�دية  تتزوج  اأن  ميكن  وال 
ميكنها  ال  كما  الداخلية.  وزارة  مب�افقة  اإال 
نقل اجلن�شية الأطفالها، الذين ي�شبح�ن حينها 

بحاجٍة للح�ش�ل على تاأ�شريٍة لدخ�ل اململكة.
اإىل  تلجاأ  اأن  حتى  ال�شع�دية  للمراأة  ميكن  وال 
اأفراد  من  لالإ�شاءة  تعر�شت  حال  يف  احلك�مة 
يف  تتدخل  ال  الر�شمية  فاجلهات  اأ�شرتها، 
“ال�ش�ؤون العائلية”. واإذا حدث، فغالبًا ما تقف 

يف �شف املعتدين.

هاربات
املا�شية  ال�شنة  يف  اأنه  اإىل  الر�شيد  ت�شري 
2016، �شعت ال�شفارات ال�شع�دية ح�ل العامل 
بـ”الهاربات”،  فَن  ُو�شِ الالتي  الفتيات  ال�شتعادة 
اأن  بعد  اأوليائهن  اإذن  دون  رحلن  فتياٌت  وهن 

تعر�شن لالإيذاء.
اإ�شطنب�ل  من  كٍل  يف  ال�شلطات  وتعاونت 
ه�ؤالء  اختطف�ا  �شع�ديني  عمالٍء  مع  ومانيال 
حيث  اململكة،  اإىل  واأعادوهن  “الهاربات”، 
اإال  �شراحهن  اإطالق  ميكن  وال  ال�شجن.  واجهن 
االإفراج  اأوراق  على  للت�قيع  اأوليائهن  بظه�ر 

عنهن. واأحيانًا يك�ن ال�يّل ه� املعتدي.
االأ�ش�اأ عامليًا

تق�ل م�شاوي الر�شيد: “تعد ال�شع�دية واحدًة 
الذك�ر يف  الدول فيما يتعلق ب�شيطرة  اأ�ش�اأ  من 

العامل”.
ل�  كما  ُتظِهر  اأن  اإىل  م�شطرة  اململكة  “واالآن، 
اأَنّها ُتعاِمل املراأة ب�ش�رٍة اأف�شل؛ لتحظى بتاأييد 

املجتمع الغربي”، ح�شب ق�لها.
تنفيذ  يف  احلك�مة  �شرعت  لذلك،  ونتيجًة 
�شمنها  من  التجميلية،  االإ�شالحات  من  �شل�شلٍة 
زيادة ن�شبة عمالة املراأة. وم�ؤخرًا، �ُشِمَح للن�شاء 
بالعمل ك�شّرافات يف حمالت البقالة اأو طاهيات 
منا�شب  يف  لتعيينهن  خطٌط  وهنالك  باملطاعم، 

رفيعة امل�شت�ى.
نعرف  نا  “لكَنّ قائلًة:  ت�شتدرك  الر�شيد  اأن  غري 

جترى  عندما  اأَنّه  اأخرى،  بلداٍن  يف  حدث  مما 
�شيا�شي حقيقي، فال  تغيرٍي  التعيينات دون  هذه 
للن�شاء. ال ميكن  اإىل متكنٍي حقيقي  ي�ؤدي ذلك 
اإال يف ظل وج�د  امل�شاواة  املراأة على  اأن حت�شل 
عملية دميقراطية حقيقية، وهذا ما ال تقدمه 

اأٌي من االإ�شالحات ال�شيا�شية ال�شع�دية”.
هذا ما فعله اأتات�رك ومبارك

بالديكتات�ريني  مليء  “التاريخ  الر�شيد:  تق�ل 
الذين رفع�ا من �شاأن املراأة، مثل الرتكي م�شطفى 
كمال اأتات�رك، و�شاه اإيران، والت�ن�شي احلبيب 
ب�رقيبة، وامل�شري ح�شني مبارك. وحاز دعمهم 
الظاهري للمراأة اإعجاب الكثريين ح�ل العامل، 
حق�ق  اأ�شبحت  حيث  الغربي،  املجتمع  خا�شًة 
املراأة معيارًا لتقييم الدول واأنظمتها ال�شيا�شية.
من  باملزيد  احلالية  االأنظمة  حتظى  لذلك، 
الثناء حني تبدو وكاأَنّها حترر الن�شاء امل�شلمات 
ُت�شتثنى  ولن  تعبريها،  ح�شب  االإ�شالم،  قمع  من 

اململكة من ذلك.
اأمام  ال�شم�د  يحاولن  اأَنّهن  الن�شاء  ر  ُت�ش�َّ هنا، 
ي�اجهن  حماربات  اأو  االأب�ية،  وو�شايته  دينهن 
َعت  ُو�شِ املهيمنة.  البدائية  الثقافة  ذا  املجتمع 
ال�ش�رة  هذه  اإطار  يف  ال�شع�ديات  الن�شاء 
وم�شر،  اأفغان�شتان،  يف  كنظرياتهن  املزدوجة 

وباك�شتان، ودوٍل اأخرى.
كمحررين  اأنف�شهم  الديكتات�ري�ن  وُيظهر 
له�ؤالء الن�شاء امل�شَطهدات، بينما يبدو املجتمع 

اخل�ش��ص،  ال�جه  وعلى  الطاغية.  �ش�رة  يف 
االإ�شالم  ت�ش�ير  يجري  االأخرية،  االآونة  يف 

وال�شريعة على اأَنّهما �شبب معاناة املراأة.
وهذه الرواية لالأحداث تبدو مقب�لة بالن�شبة 
يف  اجلماهري  وبع�ص  العرب  للديكتات�ريني 
على  باحل�ش�ل  للن�شاء  ال�شماح  ولكَنّ  الغرب. 
حيلة  جمرد  من  قلياًل  اأكرث  ه�  قيادة  رخ�شة 

ر للمراأة. لتعزيز �ش�رة النظام ال�شع�دي كُمحرِّ
على الن�شاء االن�شمام اإىل الرجال

الر�شيد:  م�شاوي  ال�شع�دية  الكاتب  تق�ل 
�شاحة  ال�شنني،  مر  على  الن�ع،  ق�شايا  “مثلت 
كانت  فلطاملا  االأو�شط.  بال�شرق  مهمة  معركة 
الدول  �ش�ؤون  يف  العاملي  للتدخل  ك�شبٍب  ُتذكر 
على  احلفاظ  يف  كذلك  و�شاعدت  االإ�شالمية، 

بقاء االأنظمة اال�شتبدادية.
بينما  اأَنّه  قريبًا  ال�شع�ديات  الن�شاء  و�شتجد 
من  يتمكنَّ  لن  اأَنّهن  للغاية،  القيادة  �شتفيدهن 
اإال  كم�اطنات  كاملًة  حق�قهن  على  احل�ش�ل 
للم�شاركة  الدع�ة  يف  الرجال  اإىل  ان�شممن  اإذا 
يعتقل  الذي  النظاٍم  بهذا  التمثيل  يف  جميعًا 
ى، وال ميثل  منتقديه ومعار�شيه الأجٍل غري ُم�شَمّ
به  ولي�ص  ال�شيا�شي،  امل�شت�ى  على  امل�اطنني 

جمال�ص اأو حك�مة ُمنتخبة”.
امل�شدر: هافنتغ�ن ب��شت عربي

بهاواي املريخ  ت�سبه  قبة  يف  يعي�ض  نا�سا  من  فريق 

اأمل��ان��ي��ة ���س��رك��ة  ط��ائ��رات  م��ن  ع��ل��ى  مل�سيفات  جن�سية”  “ف�سيحة 

؟! التوقيت  هذا  يف  ال�سيارات  بقيادة  للمراأة  ال�سماح  ال�سعودية  قررت  امل�سحك  ال�سبب  لهذا  اأ�سواأ”..  خفي  “ما   

حافلة يف  بزفافهما  يحتفالن   تركيان 
الأول لقاءهما  �سهدت  ع��ام  نقل 

“ق�جا  والية  بلدية  خ�ش�شت 
اإحدى  تركيا،  غربي  �شمال  اإيلي”، 
حافالت النقل العام، لتك�ن مبثابة 
تعرفا  لعرو�شني  عر�ص،  �شيارة 
من  اأكرث  قبل  فيها،  بع�شهما  على 
اإىل االأفالم  اأقرب  عامني، يف ق�شة 

ال�شينمائية.
وتع�د جذور الق�شة اإىل 4 فرباير/�شباط 2015، عندما جل�شت اإيلكن�ر، 
اإىل جانب م�شلم يلدز، يف احلافلة رقم 200 التي تنقل الركاب بني منطقة 
حيث  القريبة؛  اإيلي  ق�جا  ب�الية  اإزميت  ومدينة  باإ�شطنب�ل  قارطال 
مثلما  اإليها،  للتحدث  ذرائع  عن  يبحث  واأخذ  االأوىل،  النظرة  من  اأحبها 

يحدث يف االأفالم، ح�شبما قال يف ت�شريح �شحفي.
ق�ا�شم  واكت�شاف  جتاهها،  م�شاعره  ب�شدق  اإقناعها  يف  جنح  وبعدما 
م�شرتكة بينهما، تبادال اأرقام هاتفيهما، كي يتعارفا عن كثب؛ االأمر الذي 

مت بالفعل، وتكلل بالزواج بعد نح� عامني ون�شف.
ولفت يلدز اإىل اأنه يف ي�م ما اأثناء اال�شتعدادات للزفاف، خطر على باله، 

ا�شتخدام احلافلة التي تعرف فيها على �شريكة حياته، ك�شيارة عر�ص.
معه،  م�ش�ؤولها  جتاوب  حيث  ق�شته؛  لهم  و�شرح  البلدية  اإىل  فذهب 
العر�ص  �شيارة  لتك�ن  بتزيينها،  تكفلهم  عن  ف�شال  احلافلة،  له  وخ�ش�ش�ا 

التي تتقدم م�كب الزفاف.
واالأحد املا�شي، ي�م الزفاف، ت�جه يلدز اإىل منزل اأهل عرو�شته باحلافلة 

املزينة لياأخذها اإىل �شالة الزفاف، و�شط ده�شة اأهايل املنطقة.
بدورها قالت اإيلكن�ر، اإنها يف ذلك الي�م كانت يف اإ�شطنب�ل لزيارة �شقيقها، 
و �شعرت بامللل فقررت الع�دة اإىل اإزميت فجاأة؛ حيث تعرفت على �شريك 

حياتها يف احلافلة.
واأردفت: ” ل� مل اأ�شعر بامللل يف بيت �شقيقي يف ذلك الي�م، وقررت املغادرة 

مبكرا، ملا تعرفت على م�شلم”.

��ة ع��ل��ى الأط��ف��ال ��ف�����س��َيّ اأ����س���رار الأل���ع���اب الإل��ك��رتوي��ن��ة ال��َنّ
تقريبًا،  منزٍل  كل  االإلكرتونية  االألعاب  غزت 
ميار�ش�ن  غار  وال�شِّ الكبار  من  اجلميع  واأ�شبح 
هذه االألعاب؛ وذلك ب�شبب ت�فر االأجهزة يف كِلّ 
قنيات  الِتّ وتط�ر  االإلكرتونية،  لالأدوات  متجٍر 
يف  حملها  ميكن  االأجهزة  هذه  اأ�شبحت  حتى 
اجليب، واأخذها معك اأينما ذهبت، ولكن التاأثري 
االأكرب من هذه االألعاب واقٌع على االأطفال اأكرث 
ه�  دائمًا  االأول  ر  واملُت�شِرّ الكبار،  على  ه�  مما 

الطفل.
لذلك �شنناق�ص هذا امل��ش�ع من ج�انب خمتلفة 
ت�شاعدنا على فهم التاأثري ال�شلبي على االأطفال 
تظهر  حيث  االألعاب،  هذه  ي�شتخدم�ن  الذين 
يف البداية عالمات االإدمان على هذه االألعاب، 
يح�شدها  التي  والنتائج  االأ�شرار  تتبعها  ثم 
االأطفال، كما اأن هذه التاأثريات واالأ�شرار تاأتي 

ني، اآثاٌر ج�شدية، واأخرى نف�شَيّة. على �ِشَقّ
على  ف�شية  الَنّ االأ�شرار  من  العديد  تظهر 
متييزها  ميكن  حيث  دة،  متعِدّ باأ�شكاٍل  االأطفال 

باالأم�ر التالية:
والرفاهية  �ش�ة  بالَنّ ال�شع�ر  يجد  ال   1-
ال  االألعاب  لهذه  ممار�شته  اأثناء  اإال  عادة  وال�َشّ

غري.
ب�شبب  وذلك  العملية،  احلياة  يف  الف�شل   2-
واأعماله  ب�اجباته  القيام  رغبته  عدم 

املفرو�شة عليه.
ع�شبيًا  ي�شبح  حيث  والعدوانية،  الع�شبية   3-
يبقى  اأن  يريد  واإمنا  فراقها،  يريد  ال  الأنه 
االألعاب  هذه  بع�ص  اأن  كما  باللعب،  وي�شتمر 
رقة،  وال�َشّ كاجلرمية،  خطرية،  اأم�رًا  حتت�ي 
وُعرفًا،  �شرعًا  مة  املحَرّ االأم�ر  من  وغريها 

الِطفل  ة  �شخ�شَيّ على  مبا�شٍر  ب�شكٍل  ي�ؤثر  مما 
امل�شتقبلية.

ي�شبح  اإنه  حيث  احلقيقية،  االإرادة  فقدان   4-
عبارة عن عبد لهذه اللعبة، ال اإرادة له عليها. 
حيث  االآخرين،  مع  الت�ا�شل  مهارات  فقدان 
فل القدرة على فتح م�ا�شيع متن�عة  يفقد الِطّ
خارج نطاق االألعاب االإلكرتونية؛ ولذلك جتده 

�ا�شل مع االآخرين يف املدر�شة اأو مع  ال يجيد الَتّ
االأهل واالأقارب.

كاء وروح االخرتاع، فتجده يرى  -5 فقدان الَذّ
يف  ي�جد  ملا  �شبيه  وكاأنه  به  يحيط  �شيٍء  كل 
اللعبة، وهذا ما يجعل تفكريه وذكاوؤه حمدودًا 

ٍق. يف نطاٍق �شِيّ
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