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ال�سعودية ُتهزم مّرتني:

ق�سف »ه�ستري« على �سنعاء...



   مكرم حممد �أحمد
�جلديد  �لأمريكى  �لرئي�س  �د�رة  تزدحم 
تر�مب بعدد غري قليل من �جلرنلت �ملتقاعدين 
�جلرن�ل  �آخرهم  �إد�رته،  مهام  �أخطر  يتولون 
�لذى  كيلى  جون  �لبحرية  م�شاة  من  �ملتقاعد 
�ختاره تر�مب وزير� للأمن �لد�خلى خلربته فى 
يتوىل  متكاملة  منظومة  �شمن  �لهجرة،  ق�شايا 
»�لكلب  �ل�شهري  ماتيو�س  جيم�س  �جلرن�ل  فيها 
�جلرن�ل  فيها  ويقوم  �لدفاع!،  وز�رة  �ملجنون« 
�لقومي،  �لمن  م�شت�شار  مبهمة  فلني  مايكل 
بانون  ��شتيفني  �ملتقاعد  �ل�شابط  �إىل  �إ�شافة 
�لبيت  فى  لل�شرت�تيجية  م�شت�شار�  يعمل  �لذى 
�جلرن�ل  باأن  قوية  تكهنات  وثمة  �لأبي�س.. 
د�يفيد برت�و�س �لذى توىل قيادة قو�ت �ل�شرق 
للخارجية،  وزير�  يكون  �ن  ميكن  �لأو�شط 
بينما يتوىل �لأدمري�ل �لبحرى مي�شيل روجوز 

م�شئولية وكالة �ملخابر�ت �ملركزية!.
من  �لقليلة  غري  �حلفنة  هذه  مييز  وما 
�جلرن�لت، �أن معظمهم �أم�شى �أغلب حياته فى 
فى  �شو�ء  �لأو�شط،  �ل�شرق  فى  مت�شلة  حروب 
�لعر�ق �أو �فغان�شتان، كما �أن جميعهم �شارك فى 
عمليات قتالية مبا�شرة �شد جماعات �لإرهاب، 
�لن�شباط  �لأ�شا�شية  ميزتهم  تكون  وتكاد 
و�ل�شر�مة وتقدي�س �لو�جب، ويحمل جميعهم 
مرتبة  فى  ت�شعهم  عالية  تقدير  �شهاد�ت 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  جرن�لت  من  متقدمة 

�لأمريكية.
�لأ�شباب  و��شحا  يبدو  ول 
تر�مب  جعلت  �لتى  �حلقيقية 
�جلرن�لت  على  �عتماد�  �كرث 
من  معاونوه  يعلنه  ما  �شوى 
كبري�  �هتماما  يوىل  �أنه 
�ل�شارم  �لتطبيق  ب�شرورة 
يتعلق  ما  خا�شة  ل�شيا�شاته، 
لإد�رته  �لأوىل  بالهدف  منها 
�لأمر  لكن  �لإرهاب،  حماربة 
يختط  تر�مب  �أن  �لو��شح 
نحو  على  يختلف  نهجا  لنف�شه 
�أوباما  �إد�رة  نهج  مع  جذرى 
على  �عتماد�  �أكرث  كان  �لذى 
من  معظمها  مدنية  قياد�ت 

و�ل�شيا�شيني متر�شو� فى  و�لأكادمييني  �ملحامني 
يوجد  تر�مب  �ن  يبدو  لكن  �ملدنية،  �خلدمة 
�لقيادة و�شر�مة  نظاما جديد� يقوم على قوة 
�لتى  �لع�شكريني  جمموعة  ولأن  �لتنفيذ.. 
�ختارها تر�مب م�شهود لها بالكفاءة و�حلرفية 
ملحظات،  �أى  �لكوجنر�س  يبد  مل  �لعالية 
�إد�رة  خا�شة على غلبة �جلرن�لت فى ت�شكيل 
�أنه رغم ما قد  تر�مب، و�ن كان �لبع�س يعتقد 
يكون هناك من ف�شائل للع�شكريني تتعلق بدقة 
�لأمريكية  �لإد�رة  ترى  عندما  �لتنفيذ،لكن 
عيون  خلل  من  عاملها  وم�شكلت  م�شكلتها 

جتد  ورمبا  �لتقدير،  تخطئ  فرمبا  ع�شكرية 
يخفف  ما  لكن  �شخمة،  �أخطاء  و�شط  نف�شها 
به  تتمتع  �لذى  �ل�شمعة  ح�شن  �لإح�شا�س  هذ� 
على  وقدرتها  �لأمريكية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة 
و�إذ�  و�ن�شباطا..  حزما  �أكرث  قياد�ت  تخريج 
�ملتز�يد  تر�مب  لعتماد  �لول  �ل�شبب  �ن  �شح 
على  �لقوى  عزمه  فى  يكمن  �جلرن�لت  على 
حماربة �لإرهاب، ل يعود �أمامنا �شوى �أن ننتظر 
�لعامل  �أمن  على  تر�مب  جرن�لت  �آثار  لرنى 

و��شتقر�ره!.
عن �لهر�م

�لنا�شرة-زهري �أندر�و�س:
لل  حمحُ �أّن  من  �لرغم  على 
�شحيفة  يف  �لع�شكرّية  �ل�شوؤون 
عامو�س  �لعربّية،  )هاآرت�س( 
ل  �أّنه  من  �لرغم  على  هارئيل، 
خفي �رتباطه �لوثيق و�لوطيد  يحُ
�لإ�شر�ئيلّية،  �لأمنّية  باملوؤ�ش�شة 
تاأخر  �أم�س،  حدث  ما  �أّن  �إّل 
�شت  ملّدة  �ل�شبح  طائر�ت  و�شول 
�أخرجه  �أبيب،  تل  �إىل  �شاعات، 
ن�شره  مقاٍل  يف  وقال  طوره،  عن 
دولة  �ل�شحيفة:  يف  �ليوم 
�لطائرتان  تنتظر.  كانت  كاملة 
تقّدًما  �لأكرث  �لأمريكيتان، 

وتطوًر� يف �لعامل، �أربكتا قادة �لدولة و�ملحُو�طنني على 
حدٍّ �شو�ء. وتابع: �شبب �لتاأخر مّرده �لأحو�ل �جلوّية 
�لعا�شفة يف حمطة �لنتظار يف �إيطاليا، ناأمل �أّل يكون 
�لطائرة  منع  يف  �شبًبا  �جلوّية،  �لأحو�ل  �لأمر،  هذ� 
�لعملياتّية  �لع�شكرّية  �ملحُهّمات  تنفيذ  من   )F35(

�شتقبًل، قال �ملحُحلل با�شتهز�ٍء ل يخلو من �لغ�شب. محُ
قاعدة  يف  �أماكنهم  يف  �ملدعّوون  جل�س  �أم�س،  ويوم 
يف  �لو�قعة  �لإ�شر�ئيلّية،  �لع�شكرّية  “نيفاطيم” 
جنوب �لدولة �لعربّية.  كانو� يف �نتظار ��شتقبال �أول 
�لتجهيز  مّت  و�حتفال  مر��شم  �شمن   )F35( طائرتي 
روؤوفني  �لإ�شر�ئيلّي،  �لرئي�س  ��شتعّد  �أيام.  منذ  لهما 
لإلقاء  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  ورئي�س  ريفلني، 
�آ�شتون  �لأمريكّي،  �لدفاع  وزير  بح�شور  خطابيهما، 
كارتر، و�شيا�شيني وع�شكريني ودبلوما�شيني و�إعلميني، 

لكّن �لطائرتني مل ت�شل.
ربك  محُ تاأخرهما  ف�شبب  جّدً�،  كبرية  �ل�شدمة  حّلت 
مبا�شر  وبث  �نتظار  بعد  بها.  وللمتزودين  مل�شنعيها 
ل�شرح  �لعربّية  �لتلفزيون  قنو�ت  يف  مفتوح  و�أ�شتوديو 
و�لتمل�س  �ملر�وغة  على  وقدرتها  �لطائرة  مز�يا 
�ل�شماء،  حدود  يتجاوز  ما  �إىل  ي�شل  مبا  و�ملناورة، 
قلعا من �إيطاليا ب�شبب �لأحو�ل  تبنّي �أّن �لثنتني مل تحُ
تاأخر  �إعلن  بعد  �ل�شباب.  وحتديًد�  �ل�شيئة،  �جلوّية 
�ملدعوون،  وتفرق  �لحتفال  عقد  �نفرط  و�شولهما، 
فيما �أطلق �لإعلميون �لعنان لتعليقاتهم �لتي حتولت 
�إىل  �ملتجددة،  �لإ�شر�ئيلّية  بالقدرة  �لتمجيد  من 
ب�شبب  يتعلق  ما  خا�سٍّ  وب�شكٍل  حدث،  مما  �ل�شخرية 
�إىل  �إيطاليا  من  بالطائرتني  �لتحليق  عن  �لمتناع 

�إ�شر�ئيل.
�لتعليقات  وتوزعت  لل�شدمة،  مو�زًيا  كان  �لفعل  رّد 

�لإلكرتونية  و�ملو�قع  �ملبا�شر  �لبث  ��شتوديوهات  بني 
�خليبة  عن  �لإعر�ب  بني  ما  وذلك  �لإخبارية، 
يف  �لأمنية  �ل�شوؤون  معلق  ت�شاءل  فقد  و�ل�شتهز�ء. 
هناك  هل  قائًل:  مليمان،  يو�شي  “معاريف”،  �شحيفة 
�لطائرة  ت�شتطيع  ل  كيف  لنا  ي�شرح  �أْن  كنه  ميحُ َمْن 
�لأف�شل يف �لعامل �أْن تقلع وحتلق ب�شبب �شوء �لأحو�ل 

�جلوية يف �إيطاليا؟.
يف  �لر�شمّية  �لأوىل  �لقناة  ت�شاءلت  ناحيتها،  من 
عّلة  عن  �لحتفال،  ف�ّس  بعد  �لإ�شر�ئيلّي،  �لتلفزيون 
ربكة  �لحتفال بو�شول �لطائرتني، و�شّدّدت على �أّنها محُ

وكانت يف �لأ�شا�س مبالًغا فيها.
�ّشمى �لي�شار  �أّما �شحيفة )هاآرت�س(، �ملح�شوبة على ما يحُ
�إ�شر�ئيل  ��شرتت  بعدما  �أّنه  على  فاأّكدت  �ل�شهيويّن، 
�أّنها غري قادرة  طائرة مببلغ مائة مليون دولر، وتبنّي 
ما  �أحد  يتحرك  �أن  ناأمل  �ل�شباب،  ب�شبب  �لإقلع  على 
كي يفح�س �إْن كانت �لغو��شات �لتي ��شرتتها �إ�شر�ئيل 
على  �ملاحلة،  للمياه  ح�شا�شة  لي�شت  �لأخرية،  �ملّدة  يف 

حّد تعبريها.
�لقومّي،  �لأمن  �أبحاث  مركز  يف  �لإ�شر�ئيلّي،  �لباحث 
�شابط  وهو  �شابري،  يفتاح  �أبيب،  تل  جلامعة  �لتابع 
تقاعد من �شلح �جلّو �لإ�شر�ئيلّي، ر�أى يف مقاٍل ن�شره  محُ
على موقع �ملركز �ليوم �لثلثاء، �أّن �ملحُقاتلة �لأمريكّية 
ب�شكٍل  عملياتّية  �شبح  �شتحُ  )F35( طر�ز  من  �جلديدة 

كامٍل فقط بحلول �لعام 2019.
من  ��شتيقاظه  بعد  �لإ�شر�ئيلّي،  �لإعلم  توّقف  كما 
عند  توّقف  �لطائرتني،  بو�شول  �لعارمة  �لن�شوة 
عار�شي  محُ �أّن  �إىل  لفتت  )هاآرت�س(،  �لباهظ.  ثمنهما 
عن  عرّبون  يحُ �إ�شر�ئيل،  يف  �لأمريكّية  �لطائر�ت  �شفقة 
�أّن  �إْذ  جًد�،  �لكبرية  �لتكاليف  من  �ل�شديد  �متعا�شهم 
هوؤلء  دولر.  مليار   7.2 �إىل  و�شل  طائرة   50 ثمن 

�ملحُعار�شني، بح�شب �ل�شحيفة، �شّدّدو� على �أّن �حلكومة 
�ملحُهّمة،  غري  �لأمور  يف  �لأمو�ل  ت�شرف  �لإ�شر�ئيلّية 
وكانت حرًيا بها توزيع هذه �مليز�نيات �لكبرية للطبقات 
�لهّوة  ج�شر  بهدف  �لعربّية،  �لدولة  يف  �مل�شحوقة 
�لإ�شر�ئيلّي،  �ملجتمع  يف  �لقت�شادّية-�لجتماعّية 

بح�شب تعبريها.
بياٍن  يف  ذكر  قد  ليربمان،  �فيغدور  �لأمن  وزير  وكان 
�شّكل عن�شرً� �آخر يف �حلفاظ على  �أّن هذه �لطائر�ت تحُ
�لتفوق �جلوّي �لإ�شر�ئيلّي يف منطقتنا، ف�شلح جو قوي 
يعني �أن �إ�شر�ئيل قوية، و�شيكون �أكرث �شرية وكفاءة، 
و�أعرب عن �شكره لنظريه �لأمريكّي، كارتر، خلل حفل 
مل  �للتني  �لطائرتني  و�شول  �حتفال  قبيل  ��شتقباله 

ت�شل يف موعدهما �ملقرر.
�إ�شافة �إىل “�شدمة �ل�شباب” و�نفر�ط عقد �لحتفال 
وتاأجيل و�شول �لطائرتني ثماين �شاعات، جاءت �شدمة 
 ،)F35( من نوع �آخر، من �شاأنها �أْن ت�شرب �أ�شل م�شروع
وذلك بعد ت�شريح �لرئي�س �لأمريكّي �ملنتخب، دونالد 
�ملكلف،  �لطائرة  م�شروع  على  فيه  حمل  �لذي  تر�مب، 
على  تر�مب  وغرد  لإنتاجه.  �ملرتفعة  بالأثمان  ونّدّد 
قد  وتكلفته   F35 طائرة  م�شروع  �إّن  قائًل  “تويرت”، 
�لدولر�ت،  بليني  توفري  ميكن  �ل�شيطرة.  عن  خرجا 
ر بالفعل، من م�شرتيات و�شائل ومعد�ت قتالية،  َوفَّ و�شتحُ
بعد تاريخ 20 كانون �لثاين )يناير( �لقادم، �أْي موعد 

بدء وليته.
نتنياهو قال �إّن �لذر�ع �لطويلة لإ�شر�ئيل �أ�شبحت �لآن 
�شرًي� �إىل �أّن �لقّوة فقط هي �لتي ت�شنع  �أطول و�أعظم، محُ
�أن  �أريد  و�أ�شاف:  و�ل�شلم.  �لردع و�لحرت�م و�حللول 
�شيهاجم  �إ�شر�ئيل  مهاجمة  يف  يفكر  من  كّل  �أّن  �أو�شح 
�أ�شا�شي  �شرط  وهذ�  �لنقر��س،  خطر  يف  نف�شه  وي�شع 

ل�شمان م�شتقبلنا.
�لعامل  يف  دولة  ثاين  هي  �إ�شر�ئيل  �أّن  �إىل  �أ�شار  كذلك 
�لوليات  بعد  �ملتطورة  �لطائر�ت  من  �لنوع  هذ�  حتوز 
�لقائم بني  �لتحالف  يوؤّكد متانة  �لذي  �لأمر  �ملتحدة، 

�جلانبني، على حّد تعبريه.
عّن  �لتغا�شي  كن  ميحُ ل  ورد،  ما  كّل  من  �لرغم  وعلى 
�جلوّي  �إ�شر�ئيل  تفوق  كّر�س  تحُ �جلديدة  �لطائرة  �أّن 
هل  و�ل�شوؤ�ل:  تمعًة.  جمحُ �لعربّية  �جليو�س  على 
�أبيب  تل  قادة  وملاذ�  �لرّد؟  �إيجاد  من  �إير�ن  �شتتمّكن 
ما ز�لو� َيخ�َشوْن من حتوّل م�شر من �شديقة �إىل دولة 
�حلكومة  �تخاذ  �أ�شا�س  يف  كانت  �خل�شية،  هذه  عدو؟، 

�لإ�شر�ئيلّية �لقر�ر ب�شر�ء هذه �ملحُقاتلت.
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خمت�سر مفيد

�لعربي،  �ل�شيا�شي  �لنظام  �أن  لأحد  يخطر  مل 
يعد  ول  ومتهالكا  وباليا  عتيقا  �شار  مبجمله، 
مبكر  وقت  يف  ف�شل  �لذي  �لنظام  ح�شن.  ب�شيء 
�لقومية  �أهد�فه  �إىل  �لو�شول  يف  عمره  من 
عبئا  ميلكه  كان  ما  كل  وهي  �شعار�ته  �شارت 
حيث  رعيته،  يكونو�  �أن  لهم  در  قحُ ب�شر،  على 
�لأخرى. هي  قومية  لأ�شباب  موؤجلة  �ملو�طنة 

 ما مل نكن ندركه من ف�شلنا كان مرئيا بالن�شبة �إىل 
كانت  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  وبالأخ�س  �لعامل، 
تخطط لألفية ثالثة، يكون فيها �لعامل �لعربي 
مكان. كل  من  �لقادمة  �لرياح  لت�شادم  موقعا 

عن  ك�شف  قد  �لعربي  �لبيت  كان  ما  و�إذ�   
فاإن  �لكويت،  غزو  خلل  من  �أ�شا�شاته  �ندثار 
يائ�شا  كان  نف�شه  �لعربي  �ل�شيا�شي  �لنظام 
مرحلة  ملعطيات  يت�شدى  �أن  على  قدرته  من 
تاريخية، تبني له �أنها �أكرب من قدر�ته �ملتاحة.

�لعلقة  ب�شبط  كفيل  �لأمني  �لنظام  يعد  مل   
�ل�شفافية  باتت  عامل  يف  و�ملحكوم  �حلاكم  بني 
قوة.  و�أكرثها  �شروطه  �أعظم  من  و�حد� 
على  قادرة  �لعربية  �لأنظمة  تكن  مل  ما  وهو 
�شلطاتها  �أقامت  �لتي  وهي  مفرد�ته  ��شتيعاب 
بتد�ولها،  �ل�شماح  وعدم  �ملعلومة  �حتكار  على 
�مل�شوؤوليات. يف  فو�شى  تعتربه  كانت  ملا  تفاديا 

وكل عام و�نتم بخري
رئي�س �لتحرير
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يف  فقط  عملياتّية  �سُت�سبح   )F35(�ال القومّي:  الأم��ن  اأبحاث  مركز 
امل�سروع..  بوقف  ُيهدد  وترامب  الباهظة  للتكلفة  وانتقادات   2019 ر�م �هللـ  و�شط �ملدينة �لكبرية �لتي تعج باملحال و�ملجمعات �لتجارية، 

وجدت فكرة “بلوزتي فل�شطينية” مكانًا لها يف ر�م �هلل و�شط �ل�شفة 
)قمي�س-تي  “بلوزة”  بارتد�ء  يرغب  ملن  وجهة  لتكون  �لغربية، 

�شريت( خّط عليها بالعربية “فل�شطيني” �أو “فل�شطينية”.
ويعر�س �ملحل �لتجاري �لقم�شان، وغريها من �ملقتنيات ذ�ت �للم�شة 
ب�شكل  �ل�شباب  �شريحة  م�شتهدفا  �لفل�شطينية  و�لوطنية  �لرت�ثية 

خا�س.
�أعو�م،  �أربعة  نحو  قبل  �لنور  فل�شطينية”،  “بلوزتي  فكرة  ور�أت 
�أن  بعد  �لفل�شطيني،  �ملجتمع  يف  كبري  ب�شكل  �لنت�شار  يف  وجنحت 
�لفكرة، ويرون فيه  ��شم  �مل�شروع حمًل يحمل  �لقائمون على  �فتتح 
ثناياها  يف  حتمل  �لتي  �لب�شيطة  ولفكرتهم  للمنتج  ت�شويق  نقطة 

معاين كبرية، ح�شب قولهم.
�أحد �لقائمني على �لفكرة على ترتيب  وبينما يعمل ح�شني م�شلح، 
وتلبية  �لزبائن  با�شتقبال  له  �آخر  زميل  يقوم  �ملحل،  مقتنيات 

�حتياجاتهم.
جمعية  قبل  من  �شنو�ت،  �أربع  قبل  �لفكرة  :” ولدت  ح�شني  ويقول 
كلمات  بطبع  �إ�شر�ئيل(،  )د�خل  حيفا  مدينة  يف  فل�شطينية 
ونقلنا  �لقم�شان،  على  �لعربية  “فل�شطيني” و”فل�شطينية” باللغة 

�لفكرة لل�شفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة”.
�ل�شباب  بني  لها  كبريً�  ��شتح�شانًا  ولقت  �لفكرة  كربت  وي�شيف:” 
م�شطلحات  ��شتحد�ث  حيث  من  لتطويرها  دفعنا  ما  �لفل�شطيني، 
�إ�شافة  و�شعر�ء،  �أدباء  كتابات  من  م�شتوحاة  غالبيتها  جديدة 

لتطوير موقع خا�س لت�شويق �ملنتج”.
يف  �شنعت  فل�شطينية  بلوزة  نرتدي  باأن  فكرتنا  تتلخ�س  وتابع:” 
فل�شطني، وحتمل عبار�ت وطنية تعرّب عن ذ�تنا وعن حبنا لفل�شطني 
ر�شومات  حتمل  مللب�س  بديًل  وتكون  وتر�ثنا،  بقيمنا  ومت�شكنا 

وعبار�ت غري معروفة”.
منتجهم  بت�شويق  بد�أو�  �لفكرة  على  �لقائمني  �أن  �إىل  م�شلح  وي�شري 
�أن  �إىل  �أ�شدقائهم على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي،  معتمدين على 

مت �فتتاح �ملحل �لذي يعد نقطة ت�شويق لهم و�شط ر�م �هلل.
�إبد�عية  لأعمال  ملجاأً  م�شلح  بح�شب  باتت  تلك،  �لت�شويق  ونقطة 

فل�شطينية، حيث يتم فيه ت�شويق منتجات و�أ�شغال يدوية ن�شوية، 
وهد�يا  وخزف  ور�شومات  مطرز�ت  من  جامعيني  لطلبة  ومنتجات 

و�إك�ش�شو�ر�ت.
عمله  فل�شطينية”  “بلوزتي  حمل  على  �لقائمني  من  و�حٍد  ولكل 
�خلا�س، يتقا�شمون �أوقات �لعمل د�خله مب�شاركة متطوعني وطلبة، 

لإجناح وتطوير �لفكرة، وفق ما قاله م�شلح.

�أما عن زبائن �ملحل، فهم كما قال:” كل فل�شطيني يعتز بانتمائه”.
و�حلقائب  �لأكو�ب،  على  �لطباعة  لت�شمل  �لفكرة  �لقائمون  وطّور 

�ملدر�شية، �إىل جانب �ملنتجات �ليدوية.
يتابع م�شلح:” �لعمل من �لألف حتى �لياء باأيٍد فل�شطينية، من ق�س 

�لقما�س و�خلياطة و�لطباعة و�لت�شويق”.
خارج  لأ�شدقائهم  هد�يا  ي�شرتي  من  منهم  بالزبائن،  �ملحل  ويعج 
فل�شطني، لكن حممد �أبو �شو�شة )34 عاما(، قرر �شر�ء بلوزة خا�شة 

به و�أخرى خا�شة بنجله �لطفل “�شام” �لبالغ من �لعمر عامني.
ي�شتوقفه مر��شل �لأنا�شول لي�شاأله عن �نطباعه، فيقول:” وجدت 
يف هذ� �ملنتج مل�شة جميلة مميزة، �أرتديها و�أعلم �أنني �أرتدي منتجًا 

فل�شطينيًا، يحمل عبار�ت وطنية جذبتني وجتذب من ي�شاهدها”
. )�لأنا�شول(

وطنية بيع  نقطة  فل�سطينية”…  “بلوزتي 

ال�سعودية  اىل  ا�سلحة  �سحنة  تلغي  وا�سنطن 
“يف ظل اخطاء يف  اليمن  اعرتا�سا على حرب 
ال�ستهداف ومتابعة احلملة اجلوية ب�سكل عام”

�أوباما ت�شليم  – �لغت �د�رة �لرئي�س �لمريكي بار�ك  ـ )�أ ف ب(  و��شنطن 
بع�س �لذخائر حلليفتها �ل�شعودية، و�شط غ�شب ب�شاأن عدد �لقتلى �ملدنيني 

�لذين ي�شقطون �ثناء حملة �ململكة يف �ليمن.
�ن  �و�شحنا  “لقد   ” بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لد�رة  يف  كبري  م�شوؤول  وقال 
�لتعاون �لمني �لمريكي لي�س �شيكا على بيا�س”. و��شاف “نتيجة لذلك، 
من   )…( للخارج  �لع�شكرية  �ملبيعات  بع�س  يف  قدما  �مل�شي  عدم  قررنا 
يف  �خطاء  ظل  يف  �مل�شتمر  �ل�شديد  قلقنا  يعك�س  وهذ�  ذخرية.  �شناديق 

�ل�شتهد�ف ومتابعة �حلملة �جلوية ب�شكل عام يف �ليمن”.

�لقاهرة: قررت �حلكومة �مل�شرية 
ت�شدير 10 �آلف من �حلمري لدولة 
�ملو�فقة  لتعطي  وتتجة  �ل�شني، 
لكوريا،  �لكلب  ت�شدير  على  �أي�شا 
فقد و�فقت �لهيئة �لعامة للخدمة 
�لزر�عة، على  �لبيطرية يف وز�رة 
من  �ملقدمة  �لطلبات  من  �لعديد 
عدد من �ل�شركات �ل�شينية و�لتي 
تطلب ت�شدير �حلمري وو�شل عدد 
على  �ملو�فقة  متت  �لتي  �حلمري 

ت�شديرها 10 �آلف حمار.
وقد �شرح رئي�س �لهيئة للخدمات 
�إبر�هيم،  �لدكتور  �لبيطرية 
متت  �لت�شدير  على  �ملو�فقة  �أن 
بالفعل، ويكون �لت�شدير بناء على 

ح�شة مت �لتفاق عليها.
حيه،  تكون  �حلمري  �أن  و�أ�شاف 
�لأزهر  بفتوى  �إلتز�ما  ذلك  ياأتي 
�أن  كما  �حلمري،  ذبح  جو�ز  بعدم 
فقط  �حلمري  جلود  تريد  �ل�شني 

ولي�س حلومها على حد قولهم.
�حلمري  ت�شدير  قر�ر  وجاء 
فيه  �نت�شرت  �لذي  �لوقت  يف 
حلومها  وبيع  �حلمري  ذبح  ظاهرة 
كندوز،  حلوم  �أنها  على  للمو�طنني 
�حلمري  من  كبري  عدد  يوجد  كما 
�لدولة  �جتهت  لذلك  �لبلد  يف 
عدد  �إجمايل  ويبلغ  للت�شدير، 
و�خليول  �أخرى  وف�شائل  �حلمري 
�إىل 3 مليني، وعدد �حلمري مليون 
ون�شف مليون حمار وعدد �خليول 

يتعدى ن�شف مليون.
�ل�شركات  �إحدى  تقدمت  كما 
من  كلبا  لت�شتورد  بطلب  �لكورية 
مو�فقتها  �ل�شلطة  و�شتعلن  م�شر، 
يف خطوة للحد من �لكلب �ل�شالة 

يف �ل�شو�رع، و�لتي رف�شت جمعيات 
�لكلب  هذه  قتل  باحليو�ن  �لرفق 
�ل�شرتكلني  مادة  وهو  بال�شم، 

�لقاتلة.
�ملهتمني  �لن�شطاء  من  عدد  وتقدم 
بطلب  م�شر  يف  �حليو�ن  بحقوق 
�أمام  �حتجاجية  وقفة  تنظيم 
على  للعرت��س  �لنيل  ق�شر  ق�شم 
بالهيئة  �لعلمية  �للجنة  قر�ر 
�لبيطرية  للخدمات  �لعامة 
�حلية  �حلمري  بت�شدير  بال�شماح 

�إىل �ل�شني.
�لعلمية  �للجنة  قر�ر  ويلقى 
للهيئة �لعامة للخدمات �لبيطرية 
�لن�شطاء  من  و��شعة  معار�شة 
نظر�  �حليو�ن  حقوق  جمال  يف 
جتاه  تتم  �لتي  للممار�شات 
�حليو�نات يف �ل�شني للح�شول على 

معينة  مو�د  و��شتخل�س  جلودها 
�ل�شناعات  بع�س  يف  تدخل  منها 

�لدو�ئية.
و�أعربت �لدكتورة دينا ذو �لفقار، 
�لنا�شطة يف جمال حقوق �حليو�ن، 
برنامج  يف  هاتفية  مد�خلة  يف 
على  �ملعرو�س  م�شاء«  »�لعا�شرة 
��شتيائها من  ف�شائية »درمي«: عن 
�ل�شني،  �إىل  �حلمري  ت�شدير  قر�ر 
ت�شويه  مبثابة  ذلك  �أن  موؤكدة 
و�لفلح  �مل�شري  �لريف  ل�شورة 

�لذي يعتمد عليها يف �لتنقل.
فلو�س  مو�شوع  �ملو�شوع  »لو  وقالت 
ون�شدرها  خمدر�ت  نزرع  يبقى 

للدول �للي بت�شرب خمدر�ت«.
وكيل  متر�ز  ر�ئف  �لدكتور  وعلق 
�لنو�ب،  جمل�س  يف  �لزر�عة  جلنة 
�حلمري  ذكور  ت�شدير  قر�ر  على 

فلحني  »�حنا  قائًل:  لل�شني، 
�لد�بة  حمتاجني  �إننا  وبنقول 
 9 وو�شل  ز�د  �شعره  و�حلمار  دي، 
هذ�  عن  �لإعلن  منذ  جنيه  �آلف 

�لقر�ر«.
عبثي،  �ملو�شوع  »هذ�  و�أ�شاف 
�لقر�ر  ولو  �حلمري،  ن�شدر  �إننا 
عل�شان  �حلمري  ت�شدير  هدفه  يف 
يبقى  �حلمري  تدبح�س  ما  �لنا�س 
ولزم  بلة،  �لطني  زدت  �أنت 
ذلك،  متنع  رقابة  عندك  يكون 
�لدو�ب  بي�شتعملو�  و�لفلحني 
للحقل،  م�شتلزماتهم  نقل  يف 
بن�شبة  �حلمري  ��شتعمال  ويتم 
نقل  كو�شيلة   ٪  40 �إىل   30
�حلدودية  �ملحافظات  يف  وخا�شة 

و�ل�شحر�وية و�لبدو«.
»�لقد�س �لعربي«

 احل���ك���وم���ة امل�������س���ري���ة ت��ع��ل��ن م���واف���ق���ت���ه���ا ع��ل��ى
ت�������س���دي���ر ح���م���ر ل���ل�������س���ني وك��������اب ل���ك���وري���ا

  ال�����س��رط��ة الأم���ري���ك���ي���ة ت��ط��ل��ق ال��ن��ار
 ع���ل���ى ط���ال���ب ه�����دد زم�������اءه ب�����س��ك��ني

باإطلق  �لأمريكية  �ل�شرطة  قامت 
�ملد�ر�س  باإحدى  طالب  على  �لنار 
�أن هدد زملءه  بعد  �لثانوية وذلك 
باملدر�شة، ورف�س �للتز�م بالأو�مر.
وك�شف مقطع فيديو للطالب لوغان 
يلوح  وهو  عامًا”   14“ كلرك 
يف  زملئه،  من  جمع  �أمام  بال�شكني 
مدينة  يف  ثانوية  مدر�شة  �شاحة 
�أن  ر�ف�شًا  نيفاد�،  بولية  رينو 

يتخلى عنها.
ولكي يكبح جماحه قام �شابط �شرطة يعمل باملدر�شة باإطلق �لنار عليه، 

ليقع �لطالب طريح �لأر�س وينقل يف حالة حرجة �إىل م�شت�شفى رينو.
ويف بو�شت على “في�س بوك”، يبدو �أنه من و�لد �ل�شبي، ذكر �أن �حلادث 

وقع ب�شبب �أن �بنه يتعر�س للتخويف.
خمطئ،  لوغان  �أن  يعتقدون  �لذين  �لبلهاء  “لكل  يقول:  �لرجل  وكتب 

فالو�قع �أنه تعر�س للم�شايقات وهو لي�س من �لنوع �لذي ين�شى حقه”.
و�أ�شاف: “لقد �أح�شر �ل�شكني لكي يد�فع عن نف�شه، و�إد�رة �ملدر�شة تعرف 

�أنها ف�شلت يف حمايته”.
�أحد  ذكر  وقد  �لآباء،  قلق  �أثار  ما  �حلادث،  بعد  �ملدر�شة  �إغلق  مت  وقد 

�لآباء ويدعى دمييتك لفلمي، �أن �بنه �شديق للطالب �مل�شاب.
ل�شل�شلة من  لوغان تعر�س  “�إن  “رينو غازيت” قائًل:  ل�شحيفة  وحتدث 

�مل�شايقات قادت �إىل ما حدث �أخريً�”.
ولي�س  �شحية  وهو  �بني،  �أ�شدقاء  �أف�شل  من  “�إنه  م�شيفًا:  عنه  ود�فع 
مذنبًا.. �أعرفه ياأتي �إىل بيتنا يوميًا.. �إنه �شبي ح�شن �خللق.. هو وجميع 

�أ�شدقائه و�أنا �أحبه كثريً�”.
ووجه �نتقاده لل�شرطة باأنها �أطلقت �لنار على �ل�شبي وكيفية تعاملها مع 
“كيف ميكن �أن ي�شوبو� �لر�شا�س على طالب �أمام  �لو�شع عمومًا، قائًل: 

زملئه؟”.
م�شلحًا،  كان  �لطالب  باأن  �لت�شريح  رف�شت  �لبد�ية قد  �ل�شرطة يف  كانت 

و�عرتفت بذلك لحقًا.
“�إن �ل�شبي كان م�شلحًا ب�شكني وهو  وقال قائد �ل�شرطة جي�شون �شوتو: 
يهدد زملءه يف �ل�شاحة، و�إنه رف�س �لن�شياع لأو�مر �شابط �ل�شرطة باأن 

يرت�جع وي�شع �ل�شكني، ما �أدى لإطلق �لنار”.
�لرعاية  تقدمي  يف  �ل�شابط  �شرع  �لتهديد  �نتهاء  “مبجرد  و�أ�شاف: 

�للزمة لل�شبي وحتى و�شول �شيارة �لإ�شعاف”.
“رينو”:  ل�شحيفة  بار�غان  روبرت  يدعى  باملدر�شة  حديث  طالب  وذكر 
“�أنه كانت هناك م�شادة بني عدد من �لطلبة خارج مبنى �ملكتبة باملدر�شة، 
و�شرع �ثنان يف �لت�شارع قبل �أن يخرج �أحدهما �ل�شكني ويبد�أ يف �لتهديد”.
عددهم  يقدر  و�لذين  �لو�قعة  يف  �لآخرين  �لتلميذ  من  �أحد  ي�شب  ومل 

باأربعني ممن جتمعو� مل�شاهدة ما يجري.



من  �لكثري  باأن  �لأخرى  �حلقيقة  لقول  �لوقت  حان 
�ملتمردين �لذين دعمناهم يف �لغرب هم من �أكرث �ملقاتلني 
ق�شوة يف �ل�شرق �لأو�شط. ففي �لوقت �لذي كنا نعرب عن 
رف�شنا و�نزعاجنا من �شناعة د�ع�س خلل ح�شار �ملو�شل، 
وهو �حلدث �مل�شابه جدً� حللب علمًا باأنك لن تتلم�س ذلك 
يف قر�ءة رو�يتنا للق�شة، جتاهلنا عمدً� �شلوك �ملتمردين 

يف حلب.
�لغربيني  و�ل�شحافيني  و�خلرب�ء  �ل�شيا�شيني  على  �شيكون 
جديد  من  �ملقبلة  �لأيام  يف  ق�ش�شهم  كتابة  يعيدو�  �أن 
حلب  على  �ل�شيطرة  �لأ�شد  ب�شار  جي�س  ��شتعاد  وقد 
�ل�شرقية. �شنكت�شف ما �إذ� كان �ملدنيون �ملئتان وخم�شون 
�ألفًا �ملحا�شرون يف �ملدينة كانو� فعًل بهذ� �لكم. و�شن�شمع 
�ملزيد عن عدم قدرتهم على �ملغادرة حني ق�شفت �حلكومة 
من  �ل�شرقي  �جلزء  �لرو�شي  �لطري�ن  و�شلح  �ل�شورية 
يف  نحن  �لذين  �ملتمردين  عن  �ملزيد  و�شنعرف  �ملدينة. 
حلفائنا  جانب  �إىل  وبريطانيا،  �ملتحدة  �لوليات  �لغرب، 

قاطعي �لروؤو�س يف �خلليج، قمنا بدعمهم.
مدنه  من  �شا�شعة  م�شاحات  �لأ�شد  ب�شار  دّمر  لقد  نعم 
يجدر  نعم  به.  �لإطاحة  �أر�دو�  �لذين  �شد  معركته  يف 
حلب  �شرق  يف  �ل�شجعان  �لأطباء  حياة  على  نقلق  �أن  بنا 
�لوقت  حان  لكن  هناك.  بهم  يعتنون  �لذين  و�لأ�شخا�س 
�لذين  �ملتمردين  من  �لكثري  باأن  �لأخرى  �حلقيقة  لقول 
دعمناهم يف �لغرب هم من �أكرث �ملقاتلني ق�شوة يف �ل�شرق 
�لأو�شط. ففي �لوقت �لذي كنا نعرب عن رف�شنا و�نزعاجنا 
�حلدث  وهو  �ملو�شل،  ح�شار  خلل  د�ع�س  �شناعة  من 
قر�ءة  يف  ذلك  تتلم�س  لن  باأنك  علمًا  حللب  جدً�  �مل�شابه 

رو�يتنا للق�شة، جتاهلنا عمدً� �شلوك �ملتمردين يف حلب.
�مل�شلمة  �لعائلت  �إحدى  قابلت  فقط  قليلة  �أ�شابيع  قبل 
�لتي هربت من �شرق حلب خلل �لهدنة. �أخربين �لو�لد 
باأن �ملتمردين �شيقومون باإعد�م �شقيقه لأنه  �أبلغوه  �أنهم 

�تهم  لقد  و�بنه.  زوجته  مع  �لأمامية  �خلطوط  �جتاز 
من  بالقرب  �لأ�شلحة  وتخزين  �ملد�ر�س  باإقفال  �ملقاتلني 
�مل�شت�شفيات علمًا �أنه مل يكن مو�ليًا للنظام بل �إنه كان من 

�ملعجبني ب�شلوك د�ع�س يف �لأيام �لأوىل للح�شار.
يف �لوقت نف�شه كان �جلنود �ل�شوريون يعرّبون يل �شرً� عن 
مبغادرة  لد�ع�س  �شي�شمحون  �لأمريكيني  باأن  �عتقادهم 
�ملو�شل ملهاجمة �لنظام جمددً�. وقد عرّب �شابط �أمريكي 
بالفعل عن خماوفه من منع �مليلي�شيات �لعر�قية �ل�شيعية 

د�ع�س من �لهروب عرب �حلدود �لعر�قية �إىل �شوريا.
من �ملفيد جدً� �أن ننظر يف تقاريرنا حول هذين �حلدثني 
�ملتو�زيني. تقريبًا تتحدث كل �لعناوين �ليوم عن �شقوط 
من  �ملدينة  ��شتعادة  ولي�س  �ل�شوري  �جلي�س  بيد  حلب 
يتم  فيما  �أخرى،  ظروف  يف  �شنقول  كنا  كما  �مل�شلحني 
لد�ع�س  �لب�شع  �حلكم  بيد  تدمر  �شقوط  عن  �حلديث 

بو�شفه ��شتعادة لل�شيطرة على �ملدينة.
“رجالنا” يف  �أو  �لرجال،  هوؤلء  �أهمية.  لها  �لكلمات  هنا 
قامو�  �لذين  هم  �حلايل،  �جلهادي  �ل�شرد  و��شلنا  حال 
�لعمر  من  �لبالغ  �لآثار  عامل  بذبح  لتدمر  �حتللهم  بعد 
82 عامًا و�لذي حمى كنوزها، ثم و�شعو� له نظار�ته على 

ر�أ�شه �ملقطوع.
�شد  جوية  طلعة   64 نفذو�  فاإنهم  �لرو�س  باعرت�ف 
�لغبار  لأعمدة  نظرً�  ولكن  تدمر.  خارج  د�ع�س  مهاجمي 
�لأمريكي  �لطري�ن  ين�شم  مل  ملاذ�  مو�كبهم  من  �ملت�شاعدة 
�إىل ق�شف �لعدو �لأكرب له؟ ل�شبب ما مل تك�شفهم �لأقمار 
ول  طيار  بدون  �لطائر�ت  ول  �لأمريكية  �ل�شناعية 
�ل�شتخبار�ت، خلفًا ملا قامو� به حني قاد د�ع�س �ملو�كب 
�لنتحارية نف�شها حني �شيطرة للمرة �لأوىل على �ملدينة 

يف �أيار/ مايو 2015.
بحاجة  و�ملتعب  �ملاألوف  و�ل�شيا�شي  �لإعلمي  �خلطاب  �إن 
�لنظام  ظلم  �إد�نة  من  �أ�شهر  بعد  �أنه  �لدليل  �إنعا�س.  �إىل 

�ل�شوري و�لتعتيم يف �ملقابل على هوية ووح�شية معار�شيه 
�لإن�شان،  حقوق  منظمات  قليلة  �أيام  منذ  بد�أت  حلب،  يف 
�نتقاد�تها  د�ئرة  تو�شيع  �مل�شلحني،  هزمية  ��شتّمت  �لتي 

لت�شمل �ملد�فعني عن حلب �ل�شرقية.
�ملقبلة.  �لأيام  يف  �لكلم  هذ�  من  �ملزيد  ن�شمع  �أن  �أتوقع 
�ل�شهر �ملقبل �شنقر�أ �أي�شًا كتابًا خميفًا جديدً� لل�شحافية 
�لإيطالية لوريتا ناوبليوين حول متويل �حلرب يف �شوريا 
حيث تروي عمليات �خلطف من �أجل �ملال من قبل �لقو�ت 
�حلكومية و�ملعار�شة يف �شوريا لكنها �أي�شًا ت�شتخدم لهجة 

قا�شية �إز�ء �أد�ئنا �ل�شحفي.
�ل�شحافة؟ هل نحن فعًل  هل �لأمر قا�س جدً� على مهنة 
�إىل جانب �ملتمردين؟ ل �شك �أن �لزعماء �ل�شيا�شيني لدينا 
كذلك، ولل�شبب نف�شه �لذي يدفع باملتمردين �إىل �ختطاف 

�شحاياهم: �أي �ملال.
تذللو�  �لذين  ووزر�ئها  ماي  ترييز�  على  عار  بالتايل 
دعمو�  �لذين  “�ل�شنة”  للم�شتبدين  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
مليار�ت  على  �حل�شول  �أمل  على  �شوريا،  يف  �جلهاديني 
�جلنيهات يف �شفقات �أ�شلحة مع �خلليج يف مرحلة ما بعد 

�لربيك�شيت.
�لربملان  �شيناق�س  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�شاعات  خلل 
�لربيطاين حمنة �لأطباء و�ملمر�شني و�لأطفال �جلرحى 
�ل�شلوك  �إن  �شوريا.  يف  �أخرى  ومناطق  حلب  يف  و�ملدنيني 
�ل�شوريون  يهتم  باأل  كفيل  �لربيطانية  للحكومة  �لغريب 
�أن  يجب  �أي�شًا  هذ�  له.  يرثى  �لذي  بعويلنا  �لرو�س  ول 

يكون جزءً� من �لق�شة. )�مليادين(

بعد �إنهاء معركة حلب باحل�شابات �لع�شكرية مل�شلحة 
�أذنه  دم�شق  حمور  �أد�ر  وحلفائه،  �ل�شوري  �جلي�س 
للم�شاعي �جلّدية �لقائمة على �إمتام ت�شوية �إن�شانية 
هذه  �لر�شا�س.  �أزيز  وتوقف  �ملدينة  عذ�بات  تنهي 
عن  بعيدً�  تركي  ــ  رو�شي  باتفاق  ّوجت  تحُ �مل�شاعي 
بنوده  قّر  لتحُ »حلبيًا«،  �ملنعقد  �لأمن  جمل�س  �أروقة 
�لقا�شية باإخر�ج جميع �ملدنيني و�لع�شكريني �ملتبّقني 
�بتد�ًء من  �ل�شرقية.  �لأحياء  �لأخري من  يف �جليب 
للمرة  �مل�شلحني  من  خالية  »�ل�شهباء«  �شتكون  �ليوم، 
َتقلب  حلب  �أ�شهر...  و5  �شنو�ت   4 بعد  �لأوىل، 

�ل�شفحة!
�رتفع  �أم�س،  �لأخرية  �لأنفا�س  معركة  ح�شم  بعد 
يف  �ملحتجزين  �ملدنيني  يخ�ّس  ما  يف  عاليًا  �ل�شوت 
توّقف  �مل�شلحني.  �شيطرة  حتت  �لوحيدة  �لبقعة 
�أزيز �لر�شا�س على وقع �نت�شار ع�شكري و�نفتاح نحو 
ت�شوية حتفظ �ملدنيني وتوؤّمن خروج بقية �مل�شلحني 

�ملهزومني من دون معركة ب�شروط دم�شق وحلفائها.
�لرو�شي و�لرتكي خلع  �لتفاق �لذي توّله �جلانبان 
عنه �لعباءة �لأممية حيث كان جمل�س �لأمن يتد�عى 
�ملندوب  ليفاجئ  لبحث ق�شية حلب،  لجتماع طارئ 
�لرو�شي �ملجتمعني بالعلن عن �إجناز �لتفاق خارج 

�أ�شو�ر �لأمم �ملتحدة.
�ل�شر�ع  د�ئرة  من  �ليوم  حلب  مدينة  تخرج  عمليًا، 
�مل�شّلح �لذي لزمها ملدة تزيد على �أربعة �أعو�م، عرب 
نحو  �مل�شلحني  من  تبّقى  من  بخروج  تق�شي  ت�شوية 
ريف �ملدينة �لغربي، تتّوج �لعمل �مليد�ين �ل�شتثنائي 

للجي�س �ل�شوري وحلفائه يف �لأحياء �ل�شرقية.
وعدم  �ل�شغط  رفع  يف  �ل�شورية  �لدولة  �إر�دة 
�مل�شلحة  �جلماعات  دفعت  �لغربي  للبتز�ز  �خل�شوع 
بعد  �ملدينة،  �إخلء  بعر�س  �لقبول  نحو  ود�عميها 
تن�شيق  عرب  جاء  �لذي  �لتفاق  عدة.  مر�ت  رف�شه 
�إجباري  مب�شار  �أ�شبه  كان  م�شرتك،  تركّي  ــ  رو�شي 
من  باأقّل  تّقدر  م�شاحة  يف  حو�شرت  �لتي  للجماعات 
�ملدنيني  من  �أعد�د  مع  مربعة،  كيلومرت�ت  خم�شة 
�جلماعات  تلك  منعتهم  �أو  �ملغادرة  رف�شو�  �إما  �لذين 

ل�شتخد�مهم ك�شمانات للخروج، لحقًا.
وقف  على  ين�ّس  �لتفاق  �أن  عن  �ملعلومات  وحتدثت 
يدخلها  مل  �لتي  �لأحياء  يف  �لع�شكرية  �لعمليات 
يف  �لإجلء  بعمليات  �لبدء  ليتم  �ل�شوري،  �جلي�س 
�خلام�شة من فجر �ليوم، على �أن يبد�أ خروج �مل�شابني 
�إخلء  بعدها  ويتم  �لق�شر،  ب�شتان  معرب  عرب  �أوًل 
من  �نطلقًا  �ملغادرة  يف  �لر�غبني  و�ملدنيني  �مل�شلحني 

حي �شلح �لدين باجتاه �لر�مو�شة ثم �إىل ريف حلب 
�لغربي. ووفق ما نقلت م�شادر معار�شة، فاإن �جلانب 
وخا�شة  �مل�شلحني،  من  عدد  بنقل  �شيقوم  �لرتكي 
عنا�شر �لف�شائل �لتي تعمل مع �لقو�ت �لرتكية �شمن 
ريف  �إىل  لحقة،  مرحلة  يف  �لفر�ت«،  »درع  عمليات 

�ملدينة �ل�شمايل للن�شمام �إىل تلك �لف�شائل.
حول  دم�شق  من  ر�شمي  تعليق  ي�شدر  مل  وبينما 
�ألفًا   12 حو�ىل  يغادر  �أن  �ملتوقع  من  فاإن  �لتفاق، 
بني مدنيني وم�شلحني، وهو �لعدد �لذي كان يطرحه 
لقاء�ت  عدة  خلل  �مل�شلحة  �لف�شائل  عن  ممثلون 
خلل �لأيام �لثلثة �ملا�شية، مع م�شوؤولني ع�شكريني 
�شوريني، وبح�شور رو�شي، ح�شب معلومات »�لأخبار«. 
ت�شوية  �إقر�ر  �إىل  تهدف  كانت  �لجتماعات  هذه 
مبغادرة  للر�غبني  وت�شمح  �لع�شكرية  �لعمليات  تنهي 
�شباح  جتددت  �مل�شاور�ت  تلك  �أن  و�للفت  �ملدينة. 
�أم�س بعد فرتة �نقطاع، و��شتمرت حتى �لإعلن عن 
�أي دور لو��شنطن  ــ �لرتكي من دون  �لتفاق �لرو�شي 

كما جرت �لعادة.
ورغم �لت�شريحات �لرتكية �ملبكرة عن قرب �لتو�شل 
ح�شا�شًا  جاء  عنه  �لإعلن  وقت  فاإن  �تفاق،  �إىل 
للغاية، �إذ تز�من مع عقد جل�شة طارئة ملجل�س �لأمن 
�لأو�شاع  تطور�ت  لبحث  فرن�شا،  من  بدعوة  �لدويل 
يف مدينة حلب و�ل�شغط على رو�شيا لوقف �لعمليات 
فيتايل  �لرو�شي  �ملندوب  كلمة  وخلل  �لع�شكرية. 
و�شلتني  �لتي  �ملعلومات  »�آخر  �إن  قال  ت�شوركني، 
�لأر�س  على  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  مت  باأنه  تفيد  �لآن 
يق�شي مبغادرة �ملقاتلني �ملدينة«، مو�شحًا �أن »عملية 
�ملقبلة«.  �لقليلة  �ل�شاعات  خلل  تتم  قد  �لجلء 
يف  رو�شيا  من  �ملدعومة  �جلي�س  عملية  �أّن  و�أ�شاف 
�أي�شًا »خلل �ل�شاعات �ملقبلة«، م�شيفًا  حلب �شتنتهي 
و�مل�شابون،  �أ�شرهم  �أفر�د  ومعهم  �ملت�شددين  »كل  �أن 
وجهات  �إىل  عليها  متفق  ممر�ت  من  �شيخرجون 

�ختاروها باأنف�شهم طو�عية«.
�لتجاذب  عن  بعيدً�  �أتى  �لتفاق  �أن  لفتًا  وبد� 
�أيام  قبل  ف�شل  و�لذي  �ملعتاد،  �لأمريكي  ــ  �لرو�شي 
�أكده �ملتحدث  يف �لتو�شل �إىل هدنة مماثلة، وهو ما 
با�شم وز�رة �خلارجية �لأمريكية جون كريبي، �لذي 
�تفاق  حول  تقارير  على  �طلعت  »و��شنطن  �إن  قال 
�إليه  �لتو�شل  مت  و�لتفاق  �لنار...  �إطلق  لوقف 
من  حل  باأي  نرّحب  ونحن  تركية،  ــ  رو�شية  بجهود 
�شاأنه وقف �لعنف«. ويف �شياق مت�شل، كانت م�شاعدة 
�لأو�شط،  �ل�شرق  ل�شوؤون  �لأمريكية  �خلارجية  وزير 

من  وفد  مع  لقائها  خلل  �أكدت  قد  باتر�شون،  �آن 
»معركة  �أّن  �أم�س،  بريوت  يف  �لقت�شادية  �لهيئات 
حلب �لتي �شتنتهي يف غ�شون يومني هي نقطة حتّول 
لي�س  بعدها  »ما  �أن  و�أ�شافت  �ل�شورية«.  �حلرب  يف 
�لأمريكيني  من  يتوّقع  �أن  �جلميع  وعلى  قبلها،  كما 
�شلوكًا جديدً� حيال �حلرب يف �شوريا«، موؤّكدًة �أّن »من 

�ملفرت�س �أن يرّكز �جلميع على �حلرب �شّد د�ع�س«.
لدى  �ملتحدة  �لوليات  مبعوثة  قالت  جهتها،  ومن 
�لأمم �ملتحدة �شامانثا باور، يف كلمتها �أمام �ملجل�س، �إن 
»�حلكومة �ل�شورية ورو�شيا و�إير�ن تتحمل م�شوؤولية 
مر�قبني  بتويل  مطالبة  حلب«،  يف  �ملدنيني  قتل 
عمليات  متابعة  م�شوؤولية  �ملتحدة  للأمم  تابعني 

خروج �مل�شلحني و�ملدنيني من �ملدينة.
دي  �شتيفان  �شوريا  �إىل  �لأممي  �ملبعوث  ر�أى  وبدوره، 
نهاية لعملية  �أّن »ما يجري حاليًا ل ي�شّكل  مي�شتور� 
هي  �للحظة  »هذه  �أن  موؤكدً�  �ل�شلمية«،  �لت�شوية 
وتعزيز  �إحياء  �إعادة  �أهمية  على  للتاأكيد  �ملثالية 

�مل�شار �ل�شيا�شي«.
وكان وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�س �أوغلو قد 
ك�شف عن لقاء ت�شت�شيفه �أنقرة، بني م�شوؤولني �أتر�ك 
لو�شع  ت�شوية  لبحث  �لرو�شي،  �جلانب  من  وخرب�ء 
�مل�شلحني و�ملدنيني �ملحا�شرين يف عدد قليل من �أحياء 
يف مدينة حلب. و�أو�شح خلل موؤمتر �شحايف م�شرتك 
مع نظريه �لت�شيكي لوبومري ز�ور�ليك �أم�س، يف �أنقرة، 
�أن بلده »تبذل م�شاعي حثيثة من �أجل وقف �لظلم 

عمومًا،  و�شوريا  خ�شو�شًا،  حلب  مدينة  يف  �حلا�شل 
�أنها  م�شيفًا  �جلميع«،  تخاذل  رغم  �شامتة  تقف  ولن 
�ملعنية  �لدول  مع  مباحثاتها  وتكّثف  بجهد  »تعمل 
�أجل  من  و�إير�ن،  رو�شيا  وخا�شة  �ل�شوري،  بالو�شع 
�مل�شاعد�ت  و�إي�شال  �لنار،  �إطلق  وقف  �إىل  �لتو�شل 

�لإن�شانية، وحتقيق حل �شيا�شي«.
�مللف  تطور�ت  �أم�س  بحث  قد  �لرتكي  �لوزير  وكان 
�لرحمن  عبد  بن  حممد  �لقطري  نظريه  مع  �ل�شوري 
�لر�شمية  �لقطرية  �لأنباء  وكالة  و�أفادت  ثاين.  �آل 
�لإن�شاين  �لو�شع  بحث  �لت�شالني  خلل  »جرى  باأّنه 

�ملتفاقم يف مدينة حلب«.
فلدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  بحث  �آخر،  �شعيد  وعلى 
بوتني، �أم�س، �لو�شع يف مدينة حلب �ل�شورية، خلل 
بيان  وقال  �لرو�شي.  �لقومي  �لأمن  جمل�س  �جتماع 
دعا  بوتني  �إن  للكرملن  �لإعلمي  �ملركز  عن  �شادر 
�ملجل�س �إىل عقد �جتماع �ليوم �لثلثاء، بحث خلله 
تنظيم  عليها  �شيطر  �لتي  تدمر  مدينة  يف  �لو�شع 
حققته  �لذي  �لتقدم  جانب  �إىل  جمددً�،  »د�ع�س« 

�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية يف مدينة حلب.
)�لأخبار(
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املقد�س" ب�����ال�����وادي  اإن������ك  ن��ع��ل��ي��ك  “اخلع  م���و����س���ى  ت���ع���اىل  اهلل  اأم������ر  امل����ك����ان  ه�����ذا  يف  ح�������ل�������ب َت�������ق�������ل�������ب ال���������س����ف����ح����ة 

حلب ق�����س��ة  يف  الأخ�����رى  احل��ق��ي��ق��ة  الن��دب��ن��دن��ت:  يف  في�سك  روب����رت 

جبل �ل�شريعة يف دير �شانت كاترين ب�شيناء يف م�شر 
مو�شى،  نبيه  وجل  عز  �هلل  فيه  كّلم  �لذي  �ملكان  هو 
بالو�دي  �إنك  نعليك  فاخلع  ربك  �أنا  “�إين  له  وقال 

�ملقد�س طوى”.
 – ريحان  �لرحيم  عبد  �لدكتور  �لآثار  خبري  وقال 
و�لن�شر  �لأثرية  و�لدر��شات  �لبحوث  عام  مدير 
�لعلمي ب�شيناء ووجه بحري �أن كافة �لدر��شات �أكدت 
�أن يف هذ� �ملوقع جتّلى �هلل فاأنار، وجتّلى فهدم حيث 
�ملقد�شة  �لعليقة  �شجرة  عند  وتعاىل  �شبحانه  جتّلى 
– لنبيه  كاترين  �شانت  دير  د�خل  حاليًا  – وموقعها 
من  فاأنار  وحيدً�  �شيناء  يف  �لأوىل  رحلته  يف  مو�شى 
�أنا ربك فاخلع  “�إين  �لعليقة �ملقد�شة، وقال له  ور�ء 
�شبحانه  وجتلى  طوى”،  �ملقد�س  بالو�دي  �إنك  نعليك 
وتعاىل لنبيه مو�شى و�شعبه يف رحلته �لثانية للجبل 
للجبل  ربه  “فلما جتلى  لقوله  فدك �جلبل، م�شد�قًا 

جعله دكا “.
�أن �جلبل �لذي كلم �هلل عليه  ونفى ما ذكره �لبع�س 
بالو�شايا  �إليه  و�أر�شل  �ل�شلم  عليه  مو�شى  �شيدنا 
�لع�شر هو جبل “كركوم”، �ملوجود يف �شحر�ء �لنقب، 
وهي معلومة خاطئة كذبتها كافة �لدر��شات �لأثرية.
وتبد�أ رحلة خروج مو�شى ب�شيناء بعيون مو�شى، حيث 
�شر�بيت  منطقة  ثم  عينًا  ع�شرة  �لثنتا  تفجرت 
�خلادم، حني طلبو� من نبي �هلل مو�شى �أن يجعل لهم 
�ل�شوي�س  خليج  على  �مل�شرفة  �لطور  منطقة  ثم  �إلهًا، 
�لعجل  بها  عبدو�  �لتي  حاليًا،  �شيناء  طور  موقع 
�لذهبي مبنطقة قريبة من �لبحر، حيث ن�شف �لعجل 
بها ثم جبل �ل�شريعة حيث تلقى نبي �هلل مو�شى �ألو�ح 
و�دي  عرب  �إليه  �إ�شر�ئيل  بنو  �نتقل  وقد  �ل�شريعة، 
بالو�دي  �ملقد�س  �جلبل  �إىل  �شيناء  طور  من  حرب�ن 

�ملقد�س طوى، وهي منطقة �شانت كاترين حاليًا.
وي�شري د. ريحان �إىل �أن موقع �جلبل �ملقد�س يتفق مع 
ت�شمل  �لتي  �لر�بعة  �ملحطة  وهو  �لرحلة،  �شري  خط 
ناجى  �لتي  �ملقد�شة،  �لعليقة  و�شجرة  �ل�شريعة  جبل 
ب�شيناء  �لوحيدة  �ملنطقة  وهي  ربه،  مو�شى  عندها 
مو�شى  جبل  مثل  مرتفعة،  جبال  عدة  حتوي  �لتي 
و�رتفاعه  كاترين  وجبل  مرتً�   2242 و�رتفاعه 

وغريها. �لبحر  �شطح  م�شتوى  فوق  مرت�   2642
نظرً�  �إنه  نت”  “�لعربية  بح�شب  د.ريحان  ويقول 
بنو  طلب  فقد  �لأر�س  عن  �ملنطقة  هذه  لرتفاع 
�إ�شر�ئيل من نبي �هلل مو�شى طعامًا �آخر، بعد �أن رزقهم 
�هلل باأف�شل �لطعام، وهو �ملن وطعمه كالع�شل ويوؤخذ 
من �أ�شجار �لطرفا �لقريبة من �لو�دي �ملقد�س حاليًا، 

وهناك منطقة كاملة بهذ� �ل�شم.
�أما �ل�شلوى فهو �شبيه بطائر �ل�شمان �ملتوفر ب�شيناء، 
لكم  فاإن  م�شرً�  “�هبطو�  يقول  �لقر�آين  �لن�س  وكان 
مرتفع،  مكان  من  �لنزول  يعني  و�لهبوط  �شاألتم”،  ما 
�شديدة  �أي�شًا فقد كانت  �ملنطقة  ونظرً� لرتفاع هذه 
للنار  طلبًا  مو�شى  �هلل  نبي  ذهب  لذلك  �لربودة، 
“�إين  ل�شيناء  �لأوىل  رحلته  يف  �أهله  بها  لي�شتدفئ 
�لنار  من  جذوة  �أو  بخرب  منها  �آتيكم  لعلى  نارً�  �آن�شت 

من  �شجرة  �ملنطقة  بهذه  �أن  كما  ت�شطلون”،  لعلكم 
�آخر ب�شيناء، وهو  �أي مكان  �لعليق مل يوجد يف  نبات 
ل يزدهر ول يعطي ثمارً�، وف�شلت حماولت �إنباته يف 
ناجى  �لتي  �ل�شجرة  �أنها  يوؤكد  بالعامل، مما  مكان  �أي 
�لعليقة  �شجرة  وهي  ربه،  مو�شى  �هلل  نبي  عندها 

�ملقد�شة.
ويتابع د. ريحان �أن �لذين �ّدعو� �أن بني �إ�شر�ئيل هم 
�أول من �أطلق على �شيناء هذ� �ل�شم، فاإن ذلك جماٍف 
يف  ذكرت  �لتي  �شيناء  فا�شم  للحقيقة،  ومناٍف  للعلم 
�لقر�آن �لكرمي با�شم �شينني تعني �أ�شنة �جلبال، وهي 
�أو  حجر  �للغوي  ومعناها  �شيناء  جبال  به  تتميز  ما 

و�أطلق  جبالها  لكرثة  �شيناء  و�شميت  �لأحجار،  بلد 
�أر�س �جلدب  �أي  ��شم تو�شيت،  �شيناء  �لفر�عنة على 
و�لعر�ء وعرفت يف �لتور�ة با�شم حوريب، �أي �لأر�س 
�خلر�ب و�شماها �لإغريق �أر�بيا بيرت�، �أي بلد �لعرب 
�حلجرية ول علقة ل�شيناء بعبادة �لقمر، كما جاء 
�شر�بيت  معبد  وي�شهد  �لعلماء،  هوؤلء  �دعاء�ت  يف 
�لتي  حتحور  تقدي�س  على  �شيناء  بجنوب  �خلادم 
�أطلق  �لذي  �شوبد  وكذلك  �لفريوز  �شيدة  عليها  �أطلق 

عليه “نب �ش�شمت”، �أي رب �شيناء.

�شورة تظهر حجم �لدمار �لذي �أ�شاب �جلامع �لأموي يف مدينة 
حلب خلل �شنو�ت �حلرب



بريوت ـ )�أ ف ب( – يبد�أ خلل �شاعات �جلء مقاتلي 
مبوجب  حلب  �شرق  من  و�ملدنيني  �ملعار�شة  �لف�شائل 
مع  تركية،  رو�شية  برعاية  �ليه  �لتو�شل  مت  �تفاق 
ل�شاحله  �ملعركة  ح�شم  من  �ل�شوري  �جلي�س  �قرت�ب 

بال�شيطرة ب�شكل كامل على �ملدينة.
فرن�شا  طلب  على  بناء  �لدويل  �لمن  جمل�س  وبد�أ 
�شاعات  بعد  حلب،  يف  �لو�شع  لبحث  طارئا  �جتماعا 
من �بد�ء �لمم �ملتحدة خ�شيتها من تقارير و�شفتها 
باملوثوقة تتهم قو�ت �لنظام بالقتل �لفوري لع�شر�ت 

�ملدنيني، بينهم ن�شاء و�طفال، يف �ملدينة.
فيتايل  �ملتحدة  �لمم  لدى  �لرو�شي  �ل�شفري  و�علن 
ت�شوركني من مقر �لمم �ملتحدة يف نيويورك، �لتو�شل 
�ملقاتلني  لجلء  �ل�شورية  �حلكومة  مع  �تفاق  �ىل 

�ملعار�شني.
�لتي  �ملعلومات  �خر  “تفيد  �لطار  هذ�  يف  وقال 
�لر�س  على  �تفاق  �ىل  �لتو�شل  مت  �نه  و�شلتني، 
�ملقاتلني �ملدينة” مو�شحا �ن عملية  يق�شي مبغادرة 

�لجلء قد تتم “خلل �ل�شاعات �لقليلة �ملقبلة”.
وقال يا�شر �ليو�شف ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي يف حركة 
نور �لدين �لزنكي لوكالة فر�ن�س بر�س “مت �لتو�شل 
و�جلرحى  �ملدنيني  حلب  �هايل  لخلء  �تفاق  �ىل 
و�مل�شلحني ب�شلحهم �خلفيف من �لحياء �ملحا�شرة 

يف �شرق حلب”.
�لف�شائل  �برز  من  �لزنكي  �لدين  نور  حركة  وتعد 

�ل�شورية �ملعار�شة يف مدينة حلب.
“جرى  للتفاق  �لتو�شل  فاإن  �ليو�شف،  وبح�شب 
برعاية رو�شية تركية، على �ن يبد�أ تطبيقه خلل 

�شاعات”.
له  وتقدم  �ل�شوري  �لنظام  حلفاء  �برز  رو�شيا  وتعد 
منذ بدء �لنز�ع دعما �شيا�شيا ودبلوما�شيا و�قت�شاديا، 
جوية  غار�ت   2015 �يلول/�شبتمرب  منذ  تنفذ  كما 
�برز  من  تركيا  تعد  حني  يف  �لنظام،  لقو�ت  د�عمة 

د�عمي �ملعار�شة �ل�شورية.
�نها  �لثلثاء  �شابق  وقت  يف  �علنت  �نقرة  وكانت 
�ىل  �لتو�شل  �جل  من  رو�شيا  مع  �ت�شالتها  �شتكثف 

وقف �طلق �لنار يف مدينة حلب.
�ملدنيني  “�جلء  �ليو�شف  وفق  �لتفاق  ويت�شمن 
ومن  �شاعات،  بعد  �لوىل  �لدفعة  خلل  و�جلرحى 
كما  �خلفيف”،  ب�شلحهم  �ملقاتلون  يخرج  بعدهم 
بني  وجهتهم  �شيختارون  “�ملغادرين  �ن  على  ين�س 
ريف حلب �لغربي �و باجتاه حمافظة �دلب )�شمال 

غرب(”.
�لثورة  لقوى  �لوطني  �لئتلف  يف  �لقيادي  و�كد 

�لنرتنت  عرب  لل�شحافيني  رم�شان  �حمد  و�ملعار�شة 
�لتو�شل �ىل �لتفاق. وقال “هناك �تفاق حول ذلك، 
ونرتقب تطبيق �لتفاهم ب�شاأن خروج �ملدنيني �أوًل”.

مع  �لتفاق  هذ�  �ىل  �لتو�شل  عن  �لعلن  وياأتي 
يف   90 من  �كرث  على  �ل�شوري  �لنظام  قو�ت  �شيطرة 
�لتي كانت حتت �شيطرة  �ل�شرقية  �ملئة من �لحياء 
�نق�شام  تاريخ   ،2012 �لعام  منذ  �ملعار�شة  �لف�شائل 

�ملدينة بني �لطرفني.
�مل�شهد  �ملدنيني يف حي  �آلف  �لوقت، يتكد�س  يف هذ� 
تز�ل  ل  حلب  �شرق  يف  �خرى  �حياء  من  و�جز�ء 
له،  ماأوى  ل  بع�شهم  �ملعار�شة،  ف�شائل  فيها  تتو�جد 
ينامون يف �ل�شارع. ويعاين �جلميع من �خلوف و�جلوع 

و�لربد.
وقال �ملتحدث با�شم �لدفاع �ملدين )�خلوذ �لبي�شاء( 
حلب  �شرق  يف  �ملتطوعني  من  جمموعة  ي�شم  �لذي 
�لثلثاء  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لليث  �بو  �بر�هيم 
“نهايتنا تقررت )…( ملاذ� نختبئ؟ ل �شيء �شينفع. 

نهايتنا �ملوت �و �ل�شر”.
-“�لقتل �لفوري”-

وخلل موؤمتر �شحايف يف جنيف، قال �ملتحدث با�شم 
عن  نقل  كولفيل  روبرت  �لن�شان  حقوق  جمل�س 
معلومات  تلقينا  �ملا�شية،  “�لليلة  موثوقة  م�شادر 
على  مدنيا   82 قتلت  �حلكومية  �لقو�ت  �ن  تقول 

�لقل، بينهم 11 �شيدة و13 طفل، يف �حياء ب�شتان 
�لق�شر و�لفردو�س و�لكل�شة و�ل�شاحلني”.

و��شاف كولفيل “مت �بلغنا �ن قو�ت �لنظام تدخل 
هناك،  �ملوجودين  �لفر�د  وتقتل  �ملدنيني  بيوت 
�لن�شاء و�لطفال”، م�شري� �ىل �ن بع�س  مبا يف ذلك 
“�عتقال  مت  �نه  �ل  �لفر�ر”،  من  “متكنو�  �ملدنيني 

�آخرين وقتلهم على �لفور، �و توقيفهم”.
وقال يان �يغلند �لذي ير�أ�س جمموعة �لعمل حول 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �شوريا  يف  �لن�شانية  �مل�شاعدة 
�لتقارير  �ز�ء  للغاية  قلقون  �حلال  بطبيعة  “نحن 
تخلو�  �لذين  و�ملقاتلني  �ملدنيني  بحق  �لفظائع  حول 
�ملقاتلون  يعي  �ن  �ملهم  “من  م�شيفا  ��شلحتهم”،  عن 
قيد  ود�عموهم  �نهم  �ملعركة  هذه  يربحون  �لذين 

�مل�شاءلة ملا يح�شل للمدنيني و�ملقاتلني �ل�شابقني”.
و�علنت منظمة �لمم �ملتحدة للطفولة “يوني�شيف” 
مدينة  يف  �لطباء  �حد  نقلها  مقلقة”  “تقارير  عن 
�و  مر�فقني  دون  من  طفل  مئة  من  �كرث  عن  حلب 
عنيف.  ق�شف  و�شط  مبنى  يف  عالقني  عائلتهم 
كبالياري  غريت  للمنظمة  �لقليمي  �ملدير  و�عرب 
من  �لتاأكد  يتم  مل  تقارير  �ز�ء  �شديد  “قلق  عن 
ملدنيني  حماكمة  دون  من  �عد�مات  حول  �شحتها 

بينهم �طفال”.
�جلديد  �لفرن�شي  �لوزر�ء  رئي�س  ندد  باري�س،  ويف 

حت�شى  ل  “بفظاعات  �لثلثاء  كازنوف  برنار 
حلب،  يف  �ل�شوري  �لنظام  يرتكبها  �لتي  وباملجازر” 
م�شري� �ىل �نه ميكن �ن ت�شكل “جر�ئم حرب �و حتى 

جر�ئم �شد �لن�شانية”.
�لرئي�س  تنحي  يف  رغبتها  عن  بدورها  لندن  و�علنت 
�ل�شوري ب�شار �ل�شد بعدما تعامل ب”ق�شوة وح�شية” 
رئا�شة  با�شم  متحدثة  قالت  ما  وفق  �ل�شعب،  مع 

�لوزر�ء �لربيطانية.
لها  �ملو�لون  �ل�شوري و�ملقاتلون  �لنظام  وعملت قو�ت 
�شباح �لثلثاء، وفق ما �و�شح مدير �ملر�شد �ل�شوري 
“تثبيت  على  �لرحمن،  عبد  ر�مي  �لن�شان  حلقوق 
مو�قعها ومت�شيط �لحياء �لتي متكنت من �ل�شيطرة 

عليها يف �ل�شاعات �لخرية”.
وحتدث عبد �لرحمن عن “ع�شر�ت �جلثث يف �شو�رع 
قبل  من  �ملكثف  �لق�شف  ب�شبب  �ل�شرقية  �لحياء 

�لنظام”.
بدورها  �لحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  وحذرت 
“مع بلوغ �ملعركة م�شتويات غري م�شبوقة من  من �نه 
�لفو�شى،  من  دو�مة  يف  �ملنطقة  و�نزلق  �لت�شعيد 
يجدون  ل  �لعنف  يف  لهم  يد  ل  ممن  �لآلف  يظل 

حرفيا بقعة �آمنة يلوذون �إليها بالفر�ر”.
�لحياء  من  �ملدنيني  نزوح  يتو��شل  �لوقت،  هذ�  يف 

�ل�شرقية.
وبث �لتلفزيون �ل�شوري م�شاهد �لثلثاء تظهر مئات 
�طفالهم  يحملون  �لن�شاء  من  معظمهم  �ملدنيني  من 
وحقائبهم وي�شريون حتت �ملطر يف طريق حتيط به 

�بنية مدمرة با�شر�ف �جلي�س.
)�شانا(  �لر�شمية  �ل�شورية  �لنباء  وكالة  و�فادت 
�لق�شم  من  �لثلثاء  خرجو�  �شخ�س  �آلف  ثلثة  �ن 
�لف�شائل  تتو�جد  تز�ل  ل  حيث  �ل�شرقي  �جلنوبي 

�ملعار�شة.
�لذين فرو� من  �ملدنيني  �ل�شوري عدد  �ملر�شد  ويقدر 
 130 من  باأكرث  �شهر  نحو  خلل  �ل�شرقية  �لحياء 
حتت  مناطق  �ىل  مبعظمهم  نزحو�  �شخ�س،  �لف 
�لتي  تلك  �و  حلب  غرب  يف  �لنظام  قو�ت  �شيطرة 

��شتعادها يف �شرق �ملدينة.
�ل�شرقية  وت�شبب هجوم قو�ت �لنظام على �لحياء 
�لثاين/نوفمرب مبقتل  ت�شرين  منت�شف  بد�أ يف  �لذي 
بح�شب  طفل،   62 بينهم  �لقل  على  مدنيا   463
يف  طفل   40 بينهم  �خرون   130 قتل  فيما  �ملر�شد، 

�لحياء �لغربية جر�ء قذ�ئف �لف�شائل.

مل تنق�ِس حملت �لعتقال منذ �شو�ريخ �ل�شلفّية 
يف  �ل�شاملي  مثقال  �ل�شاب  ومقتل  �لأخرية  �لع�شو�ئية 
بتعهد�ت  �ملعتقلني  وخروج  تعهد�ت  توقيع  على  غزة 
وو�شاطات، فقد �كت�شفت �أجهزة �لأمن يف غزة �أن لدى 

هوؤلء �أكرث مما كانت تتوقع
�ملقاومة  »حركة  تو��شل  �أ�شبوع،  من  �أكرث  فمنذ 
�أمنية ��شتباقية  ـــ حما�س« تنفيذ عملية  �لإ�شلمية 
غزة  قطاع  يف  مت�شددين  �شلفيني  �عتقال  �إىل  �أدت 
كانو� ينوون تنفيذ عمليات تفجري »ت�شتهدف فنادق 

و�أماكن عامة يف �لقطاع«.
وتفيد م�شادر يف �حلركة، حتدثت �إىل »�لأخبار«، باأن 
عنا�شر من جهاز »�لأمن �لوطني« دهمو� يوم �لأربعاء 
منطقة  يف  �ملت�شددين  �ل�شلفيني  من  جمموعة  �ملا�شي 
خانيون�س، جنوبي �لقطاع، وذلك بعد تاأكيد معلومات 
لدى قيادة »حما�س« عن نية هذه �ملجموعة ��شتهد�ف 

�أمن �ملقاومة يف غزة.
تتوقع  �لأمن  �أجهزة  تكن  مل  �حلملة،  بد�ية  يف 
لل�شلفية  �ملهمة  �لقياد�ت  من  باثنني  �لإم�شاك 
باأبو  ملقب  ــ  �أ.(  )ع.  كبري  م�شوؤول  منهم  �جلهادية، 
حا�شوب  �أجهزة  يف  لديه  جدت  وحُ ــ  �ملقد�شي  �ملحت�شب 
يف  �لعاملة  �خلليا  عن  تف�شيلية  معلومات  متنقلة 
فيما  �لعتقالت«،  �شبحة  »كّرت  بعده  ومن  �لقطاع، 
�ل�شاروخية  �لوحدة  مب�شوؤول  �لإم�شاك  ذلك  �شبق 
�ملحتلة  فل�شطني  على  �ل�شو�ريخ  تطلق  كانت  �لتي 
هذ�  غياب  �أثمر  ما  وهو  �شاغط،  �إ�شر�ئيلي  رّد  جللب 
مقتل  بعد  ما  منذ  �جلارية  �حلملة  خلل  �لت�شرف 

�ل�شاب مثقال �ل�شاملي.
و�جهت  �ملهاجمة  �لقو�ت  �أن  نف�شها  �مل�شادر  ت�شيف 
يف  »��شت�شر�شو�  �لذين  �ملطلوبني،  �إيقاف  يف  �شعوبة 
�لقتال ورف�شو� �ل�شت�شلم«، لذلك طلبت قو�ت »�لأمن 
�ل�شهيد عز  »كتائب  �لنخبة يف  �لوطني« دعم وحدة 
�لدين �لق�شام« )�لذر�ع �لع�شكرية للحركة( �ملوجودة 
خلل  �ملجموعة.  على  �لقب�س  لإلقاء  �ملنطقة،  يف 
)�إ.  �لهاربني  �ملطلوبني  �أحد  �ألقى  �لعمليات،  �إحدى 
هو  فاأ�شيب  �ملهاجمة،  �ملجموعة  على  قنبلة  هـ.( 
�لقب�س  »حما�س«  �ألقت  �ملعلومات،  ووفق  و�آخرون. 
مناطق  خمتلف  يف  جهاديًا  �شلفيًا   150 قر�بة  على 
�لقطاع، ومن هوؤلء من كانو� ينوون ��شتهد�ف �ملدنيني 
و�شخ�شيات �أمنية و�أماكن عامة يف غزة جلّر �حلركة 

�إىل »مربع ��شتنز�ف«.
ل�شبب  تقدير  »حما�س«  قيادة  لدى  لي�س  �لآن،  حتى 
مهما  ولكن  للت�شعيد،  �حلايل  �لتوقيت  هوؤلء  �ختيار 

كانت �لأ�شباب، من �ملوؤكد بالن�شبة �إىل غالبية قياد�ت 
يعملون  هوؤلء  �أن  وغريها،  »حما�س«  يف  �ملقاومة، 
�لتجارب،  �أثبتت  فقد  �لإ�شر�ئيلي«؛  »�لتوقيت  وفق 
�أن  �لع�شو�ئية،  �ل�شو�ريخ  �إطلق  عمليات  خ�شو�شًا 
�لعدو ��شتغلها لق�شف �أنفاق وخمازن مهمة للمقاومة 

يف خمتلف مناطق قطاع غزة.
بعد �عتقال تلك �ملجموعات، رّدت قياد�ت يف »ولية 
)ر�جع  �ل�شاملي  مقتل  بعد  ثانية  حملة  يف  ــ  �شيناء« 
�لعدد ٣٠٤٢ يف ٢٥ ت�شرين �لثاين( ــ بتهديد �لتجار 
نقل  يف  ��شتمرو�  �إذ�  بالذبح  �شيناء  يف  �مل�شريني 
ووفق  �لتجارية.  �لأنفاق  عرب  غزة  �إىل  �لب�شائع 
كانت  �شيناء  »ولية  فاإن  �ملقاومة،  قياد�ت  �إحدى 
�لتابعة  �لع�شكري  �لإمد�د  �أنفاق  بع�س  �أقفلت  قد 
معرب  �شرقي  �لو�قعة  خا�شة  غزة،  يف  للمقاومة 
رفح... يف �لأيام �ملا�شية هدد �أفر�د �لتنظيم �لتجار 
يف �ل�شيناء بالذبح �إذ� ��شتمرو� يف نقل �لب�شائع �أو ما 
�إىل  �لو�قعة  �لتجارية  �لأنفاق  عرب  �ملقاومة  يخ�س 

غرب �ملعرب«.
�إجر�ء�ت  على  »حما�س«  رّدت  �ملا�شية،  �ملرة  مثل 
مانعة  �أي�شًا،  جهتها  من  �لأنفاق  باإغلق  »د�ع�س« 
من  �لهاربني  �أو  �لتنظيم  جرحى  من  �أي  �إدخال 
�شيناء، �إىل غزة، كما �شددت �إجر�ء�تها �لأمنية على 
�حلدود، وعملت على دهم عدة نقاط و�إلقاء �لقب�س 

على �أي �شخ�س ينوي �لتوجه �إىل �شيناء.
يف  �لأمنية  �حلملة  متابعي  �هتمام  �أثار  ما  و�أكرث 

�ملقاومة هو �ملخططات و�خلر�ئط للأهد�ف �لتي كان 
��شتهد�فها  ينوون  باأمره  و�لعاملون  »د�ع�س«  منا�شرو 
يف �لقطاع. ووفق �ملعلومات، وجدت �لأجهزة �لأمنية 
�شمن �خلر�ئط و�ملعلومات مو�قع ع�شكرية تابعة لها.

رغم حملة �لتهديد�ت �ملتو��شلة �شلفيًا، تقول �مل�شادر 
ومن  �لحتمالت،  لكل  تتح�شب  �إنها  �ملقاومة  يف 
�شيناء  يف  �لإرهابية  �ملجموعات  »تق�شف  �أن  �أ�شوئها 
معرب  على  �لوطني  �لأمن  مر�كز  �لهاون  بقذ�ئف 
�شكان  ��شتهد�ف  �شيناريو  عن  �أما  �حلدود«.  �أو  رفح 
قياد�ت  فت�شتبعد  مفخخة،  �شيار�ت  بتفجري  �لقطاع 
لكنهم  ممكن،  �حتمال  �أنه  رغم  ذلك،  »حما�س«  يف 
من  كبري  عدد  »�شودر  �أنه  ينفون  ل  نف�شه  �لوقت  يف 
�إدخال  �ل�شعب  من  ذلك  بعد  �ملفخخة...  �ل�شيار�ت 

�شيار�ت مفخخة �إىل غزة«.
�لأخرية  �جلوية  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شربة  �أن  �إىل  �شار  يحُ
�أنها �شملت  على غزة، يف ت�شرين �لثاين �ملا�شي، تبنّي 
16 غارة، رّدً�  �أنفاق �ملقاومة يف دو�ر ملكة باأكرث من 
هذه  بعد  �ل�شلفية.  �ملجموعات  �أطلقته  �شاروخ  على 
تلك  مبطنة،  ر�شائل  عرب  »حما�س«،  هّددت  �لغارة، 
يف  ��شتمرو�  �إذ�  ع�شكريًا  عليهم  بالق�شاء  �ملجموعات 
�أنهم  على  معهم  �شتتعامل  �أنها  و�أبلغتهم  �لنهج،  هذ� 
�أتت  �أن  �إىل  خمططاته«،  وينفذون  للعدو  »عملء 

ق�شية مقتل �ل�شاملي وتبعتها �لأحد�ث بهذ� �لتدرج.
رغم ذلك، فاإن لدى »د�ع�س« �أور�قًا عدة يف �أكرث من 
منطقة يهدد بها »حما�س« خا�شة، و�ملقاومة عمومًا؛ 

فرج  فقد ورد لدى �حلركة تهديد مفاده �أنه �إذ� مل يحُ
تركيا  يف  جمموعات  فاإن  �ل�شلفيني،  �ملعتقلني  عن 
�شت�شتهدف قياد�ت و�أبناء »حما�س« هناك، وهو لي�س 
يف  للتنظيم  �ل�شل�س  �لتحرك  ظل  يف  �شعبًا  �شيناريو 

ذلك �لبلد.
�إىل »حما�س«، فقد �تخذ قر�ر مبنع �بتز�ز  بالن�شبة 
حملة  كل  يف  ��شتهد�فها  �إىل  �لعدو  وجّر  �ملقاومة 
�أنه ل ر�شوخ  ّمم على �أع�شاء �حلركة  �عتقال، كما عحُ
»�لق�شام«  �أن  �إىل  �لإ�شارة  مع  �لتهديد�ت،  هذه  �أمام 
تعترب يف منظومتها �لد�خلية �أن هذه �ملجموعات »من 
�للفظ �لذي ورد يف ر�شالة  �لع�شر«، وهو  خو�رج هذ� 
�لقائد �لعام للكتائب حممد �ل�شيف، �إىل �لأمني �لعام 
برج  ن�شر�هلل، عقب تفجري  �ل�شيد ح�شن  حلزب �هلل 

�لرب�جنة �لنتحاري قبل �أكرث من عام.
تعميم حم�شاوي: دعاة ل ق�شاة... جمددً�

يف ما ي�شبه �ملر�جعات �لد�خلية �لإخو�نية �لقدمية، 
�ل�شاطئ«  منطقة  يف  �لإد�رية  »�لهيئة  �أ�شدرت 
مقتل  تلى  بيانًا  »حما�س«،  حلركة  �لتابعة  �جلنوبي، 
و�لإم�شاك  �ل�شاطئ،  خميم  يف  �ل�شاملي  مثقال  �ل�شاب 
يف  �أع�شاء  منها  �أن  وتبنّي  قتلته  �لتي  باملجموعة 
تاريخ  يف  �ملرّو�س  �لبيان  للحركة.  �لع�شكرية  �لذر�ع 
21 من ت�شرين �لثاين �ملا�شي، و�ملك�شوف عنه حديثًا، 
�ملوؤ�شفة«  »�حلادثة  من  ناجتة  نقاط  ع�شر  على  ن�ّس 
بكل  ترف�شها  �أنها  �لهيئة  �أعلنت  �لتي  �ل�شاملي،  بقتل 

قوة.
�لدينية،  �ل�شو�هد  من  مبجموعة  �لتقدمي  بعد 
�لبيان  �أكد  تاريخية،  و�أمثلة  قر�آنية  ن�شو�س  من 
�أخلق  »ينايف  �غتيال  حدث  ما  �أن  �حلركة  ملنا�شري 
»�أحكام  ينايف  فعل  و�أنه  �لإخو�ن«،  جماعة  و�شيم 
كما  �حلدود«،  باإقامة  �لإمام  وحق  �ل�شريعة... 
»ظاهرة  من  حتذير  ويف  �ل�شلمي«.  �لأمن  »يهّدد  �أنه 
من  �حلركة  �أبناء  يكون  �أل  �لبيان  طلب  �خلو�رج«، 
»�حلرفّيني �ملتم�شكني بظو�هر �لن�شو�س )�خلو�رج(«، 
م�شددً� على �أنه »ل يجوز ملن ر�شي �أن يكون جنديا يف 
�أن يقوم مبثل  �لإخو�ن... ومقاتًل يف كتائب �لق�شام 

هذه �لأفعال«.
ومنذ  �ملنطقة  »قيادة  �أن  �إىل  �أخريً�  �لبيان  ولفت 
�نعقاد  حالة  يف  وجمل�شهم  للحدث  �لأوىل  �ل�شاعات 
وتد�عياتها،  �حلادثة  خطوة  �إىل  �إ�شارة  يف  د�ئم«، 
وذلك قبل وقت ق�شري من حملة �لعتقالت �جلارية.
)�لأخبار( - قا�شم �س. قا�شم

�أن  �لفل�شطينية،  �لرئا�شة  يف  مطلع  م�شدر  �أكد 
�لرئي�س حممود عبا�س، وب�شفته �لقائد �لعام حلركة 
خم�شة  عن  �لربملانية  �حل�شانة  رفع  على  �شادق  فتح 
�لت�شريعي  �ملجل�س  يف  �لربملانية  فتح  كتلة  من  نو�ب 
�لطري�وي  جمال  دحلن،  حممد  وهم:  �لفل�شطيني 

و�شامي �ل�شامي وجناة �أبو بكر ونا�شر جمعة.
هويته  عن  �لك�شف  عدم  طلب  �لذي  �مل�شدر  وك�شف   
�لنو�ب  م�شري  نف�س  �شتلقي  ثانية  قائمة  هناك  �أن 
�ملجل�س  يف  �أع�شاء  وت�شمل  �ملذكورين،  �خلم�شة 
�لت�شريعي و�أع�شاء ثوري �شابقني و�أع�شاء يف �ملجل�س 
و�لتو��شل  �لتجنح،  بتهم  وذلك  للحركة  �ل�شت�شاري 
مع �لنائب حممد دحلن، �إ�شافة لتهم �ختل�س �أمو�ل 
قامات  �إىل  و�لإ�شاء  �أ�شلحة  وجتارة  نفوذ  و��شتغلل 

وطنية فل�شطينية. 
رفع  �شت�شمل  �لثانية  �لقائمة  �أن  �مل�شدر  و�أو�شح 
لكل  فتح  حركة  من  و�لف�شل  �لربملانية  �حل�شانة 
من: جهاد طمليه ونعيمة �ل�شيخ علي، وعبد �حلميد 
�مل�شري، وبلل عزريل، جمال �أبو �لليل، هيثم �حللبي، 
�أبوعر�م، وغريهم من  �للو�ء عي�شى  دميرتي دلياين، 

قياد�ت �حلركة.
�أكد  عو�س،  رفيق  �أحمد  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب 
�ملوؤمتر  من  خرج  �أن  وبعد  عبا�س  حممود  �لرئي�س  �أن 
�لد�خلي  �ل�شعيد  �أكرث قوة على  فتح  �ل�شابع حلركة 

�لدحلنية  �لظاهرة  ��شتئ�شال  �إىل  �شارع  و�خلارجي 
من �حلركة دون هو�دة وبل توقف،

�حل�شانة  رفع  يف  �لقر�ر�ت  هذه  �أن  عو�س  وبني 
فعليًا  بد�أ  مازن  �أبو  �لرئي�س  �أن  �إىل  ت�شري  و�لف�شل 
حركة تطهريية �إن �شح �لتعبري ل�شتبعاد و��شتئ�شال 
و�أن�شاره  دحلن  حممد  �حلركة  من  �ملف�شول  �لنائب 

لـ »دنيا �لوطن«:  �أتباعه، وقال عو�س  وتياره وكافة 
دون  �مللف  هذ�  يف  قدمًا  �شيم�شي  عبا�س  �لرئي�س  �إن 

رجعة. 
وحول ردود �لفعل �ملتوقعة من �ملف�شولني حيال هذه 
رد�ت  �أحد  �لعنف  يكون  �أن  عو�س  توقع  �لقر�ر�ت، 
�لفعل ملو�جهة هذه �لقر�ر�ت من قبل دحلن و�أتباعه 

�ملرفوع عنهم �حل�شانة �لربملانية و�ملف�شولني على حد 
�شو�ء.

حلركة  �ل�شابق  �لثوري  �ملجل�س  ع�شو  �حللبي  هيثم 
فتح و�أحد �مل�شتهدفني من �لف�شل من حركة فتح قال 
حركة  نو�ب  ف�شل  �إن  �لوطن«  »دنيا  لـ  ت�شريحات  يف 
للقانون  �لربملانية عنهم خمالف  ورفع �حل�شانة  فتح 

�لأ�شا�شي وللد�شتور �لفل�شطيني. 
عملية  باأنها  نفذت  حال  يف  �لقر�رت  هذه  و�عترب 
ورئي�شي  �أ�شا�شي  جلزء  وممنهجة  و��شحة  �إق�شاء 
�أجل  من  �شحت  �لتي  �مليد�نية  �حلركة  قياد�ت  من 

فل�شطني ب�شكل عام وحركة فتح ب�شكل خا�س.
قامات  بحق  جز�فًا  �لتهم  �إل�شاق  �حللبي  و��شتهجن 
وقياد�ت وطنية حتمل ع�شوية �ملجل�س �لت�شريعي عن 
لتحقيق  �مل�شتمرة  ون�شالتهم  �شورتهم  وت�شويه  فتح 
مع  ليتناغم  من  كل  �إق�شاء  هو  ووحيد  و��شح  هدف 
ذلك  �أن  معتربً�  ورئي�شها،  �لر�شمية  �حلركة  �شيا�شة 
من  مزيد  و�إىل  و�لحتقان  �لتوتر  حالة  من  �شيزيد 

�ل�شرذمة د�خل �شفوف حركة فتح. 
و�لف�شل  �حل�شانة  رفع  عمليات  �أن  �حللبي  و�أكد 
لها  �نتمينا  �لتي  فتح  بحركة  مت�شكًا  �إل  تزيدنا  لن 
تقدمي  على  وتربينا  وع�شنا  �أظافرنا  نعومة  منذ 

�لت�شحيات و�لن�شالت فيها.
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خال  والتنفيذ  تركية..  رو�سية  برعاية  حلب  �سرق  من  املعار�سني  واملقاتلني  املدنيني  لجاء  اتفاق 
املدينة على  كامل  ب�سكل  بال�سيطرة  ل�ساحله  املعركة  ح�سم  من  ال�سوري  اجلي�س  اق��رتاب  مع  �ساعات 

ف��ق��راء اإ����س���رائ���ي���ل  م��واط��ن��ي  م���ن  امل���ئ���ة  يف   29 ت��ق��ري��ر: 

ال�سلفيني و  حما�س  بني  م�ستمرة  املواجهة  لاأنفاق:  واإغ��اق  املعتقلني  ع�سرات 

احلركة من  ف�سلهم  متوقع  ثانية  قائمة  عن  والك�سف  اخلم�سة...  فتح  ن��واب  ح�سانة  رف��ع 

تعنى  �لتي  »لتيت«  ملنظمة  تقرير  ك�شف   : �لنا�شرة 
�أن  �إ�شر�ئيل،  يف  – �لجتماعية  �لقت�شادية  بالأحو�ل 
ن�شمة(،  مليون   2.5  ( �لأخرية  �ملئة من مو�طني  29 يف 
فقر�ء، ن�شفهم تقريبًا �أطفال. وي�شم �لتقرير، معطيات 
�أدق، من تلك �لتي �شتن�شر يف تقرير �لفقر �لر�شمي �لذي 
و�أو�شح  لحقًا.  �لوطني  �لتاأمني  موؤ�ش�شة  عن  �شي�شدر 
»موؤ�شر  �أن  فاينرتوب،  عري�ن  »لتيت«،  جمعية  مدير 
�لفقر �ملتعدد �لأبعاد يدل للعام �لثالث على �لتو�يل على 
�أن �أبعاد �لفقر يف �إ�شر�ئيل مرتفعة �أكرث بكثري من تلك 
�لتي تن�شرها موؤ�ش�شة �لتاأمني �لوطني، �لذي يعتمد خط 
فقر �فرت��شي من خلل �ل�شتناد �إىل معيار دخل �لعائلة 

فقط
وح�شب �لتقرير، يعي�س يف �إ�شر�ئيل 2436000 مو�طن 
يف فقر، وتبلغ ن�شبة �لأولد �لذين يعي�شون يف فقر 35.4 

باملئة، حو�ىل مليون طفل. 
كما يبني �أن 81.5 يف �ملئة من �ملو�طنني يعتقدون �أن �أي 
ف�شل  جر�ء  �لفقر،  �إىل  و�شعه  يتدهور  �أن  ميكن  �شخ�س 

من �لعمل �أو مر�س �أو �أزمة ما.
و�للفت يف �لتقرير �أن 50.6 يف �ملئة من �لفقر�ء �لذين 
تدهور  قبل  �أنه  يو�شحون  �لرفاه  بجمعيات  ي�شتعينون 
�جتماعي  مب�شتوى  يعي�شون  كانو�  �لقت�شادي  و�شعهم 
يف   65.7 لكن  �لو�شطى،  �لطبقة  يو�زي  �قت�شادي،   –

مديرو  ك�شف  وفعل  بديون.  غرق  �أن  لبث  ما  منهم  �ملئة 
�لعام  هذ�  طر�أ  �أنه  للفقر�ء  م�شاعد�ت  توفر  جمعيات 
�لوجبات  ��شتهلك  على  �ملئة  يف   18 بن�شبة  �رتفاع 

�ملقدمة للفقر�ء قيا�شًا بالعام �ملا�شي. 
من  جمعياتهم  تتلقاها  �لتربعات  ن�شف  �أن  و�أ�شافو� 
و14.8  �لتجاري  �لقطاع  من  باملئة  و18.5  �جلمهور 
باملئة من �حلكم �ملحلي و2.9 باملئة فقط من ميز�نياتهم 
»دولة  من  يبق  مل  �أنه  يعني  مما  �حلكومة،  من  يتلقونها 

�لرفاه« �ملزعومة يف �إ�شر�ئيل �إل �لقليل جد�. 
مينحون  �لإ�شر�ئيليني  �أغلبية  فاإن  »لتيت«،  ووفق 
ملعاجلتها  يتعلق  ما  بكل  للغاية  �شيئة  علمة  �حلكومة 

للفقر و�لعمل على تقلي�شه. 
على  كات�س،  حاييم  �لإ�شر�ئيلي،  �لرفاه  وزير  وح�شل 
�ملالية، مو�شيه كحلون، على  10، ووزير  3.9 من  علمة 
�لإ�شر�ئيلية،  رئي�س �حلكومة  بينما ح�شل   ،4.4 علمة 
 74.8 وي�شع  فقط.   2.9 علمة  على  نتنياهو  بنيامني 
باملئة من �جلمهور يف �إ�شر�ئيل يف �ملكان �لأول �أو �لثاين 
م�شاألة �شرورة معاجلة م�شكلة �لفقر على �مل�شتوى �لعام، 
فيما  �حلكومة،  على  ملقاة  �مل�شوؤولية  �أن  ترى  ون�شبة 
�أن �حلكومة ت�شع ق�شية �لفجو�ت  66.7 يف �ملئة يرون 

�لجتماعية يف مكان متدن يف �شلم �أولوياتها.
ونبه رئي�س �لقائمة »�مل�شرتكة«، �لنائب �أمين عودة، �ىل 

�أن »ن�شبة �لفقر لدى فل�شطينيي �لد�خل مرتفعة جدً�«، 
م�شيفًا �أن »�لعن�شرية �لر�شمية �ليوم معادية للم�شلحة 

�لقت�شادية للعرب و�ليهود معًا«.
�لقت�شادية  �خلطة  عيوب  »من  �أن  بيان  يف  و�أ�شاف 
حتى  ولكن  �لجتماعي،  �لبعد  تتجاهل  �أنها  �حلكومية 
�ملناطق  هي  �لغائبة  �لأمور  فمن  �لليرب�يل  عد  بالبحُ

�ل�شناعية«. 
�إل  �حل�شانات  �أو  �ملو��شلت  تطوير  جرى  »مهما  وتابع: 
�أن ت�شغيل �لن�شاء �لعربيات لن يحقق جناحًا جديًا دون 

مناطق �شناعية ودون موؤ�ش�شات �قت�شادية د�خل �لقرى 
و�ملدن �لعربية«.

وبني عودة �أن »31 يف �ملئة من �لن�شاء �لعربيات يعملن، 
وهذه �أقل من ن�شبة �لن�شاء �لعربيات �لعاملت يف �لدول 

�لعربية«. 
�أن تدين ن�شبة عمل �لن�شاء �لعربيات هو  وي�شري لكذبة 
تعار�س  ل  �لعربية  »�لثقافة  �أن  على  م�شددً�  »ثقايف«، 
لذلك  �لقد��شة،  �إىل مرتبة  �لعمل  بل ترفع  �ملر�أة  عمل 

نرى �أن �لن�شب �أعلى بكثري يف �لدول �لعربية«.



ب�شام �لبد�رين
�لدكتور  �لأردين  �لوزر�ء  رئي�س  لحظ  ـ   عمان 
هاين �مللقي م�شاألتني على فريقه �لوز�ري موؤخرً�، 
�شغط  حتت  يعمل  بد�أ  �لطاقم  �أفر�د  من  فجزء 
يت�شمنه  مبا  �لوز�ري  �لتعديل  و�شائعات  تكهنات 
�لوزر�ء  من  �آخر  وجزء  وتذمر،  �شكوى  من  ذلك 
حقيبة  �أو  دور  عن  �لبحث  يف  طموحه  يغذي 

وز�رية جديدة �أو خمتلفة.
ملفات  مع  با�شرتخاء  �لعمل  ميكن  ل  عمليًا 
�أ�شا�شية وح�شا�شة وخطرية يف �أح�شان �حلكومة 
و�شط مناخ مت�شتت من هذ� �لنوع. بع�س �ملقربني 
�ن  �إىل  بالإ�شارة  يجتهدون  �مللقي  من  جدً� 
�لوز�ري  �لطاقم  �لتعاي�س د�خل  حت�شني م�شتوى 
و�لن�شجام  �جلماعي  �لعمل  م�شتوى  وبالنتيجة 
�لتعديل  عن  بالأولوية  يحظى  قد  و�لتو�فق 
�لوز�ري �ملرتقب بعد �حل�شول على ثقة �لربملان 
ملجل�س  �ملالية  �للجنة  يف  للملقي  حلفاء  ووجود 
�آمنًا �أي�شًا مليز�نية  �لنو�ب يف و�شع ي�شمن عبورً� 

�لدولة.
وزير �ملالية �لدكتور عمر ملح�س يو�جه كالعادة 
بع�س  من  وحتى  �لنو�ب  ومن  بال�شارع  �تهامات 
فقط  كـ«حما�شب«  يت�شرف  باأنه  �لوزر�ء  زملئه 
ول يحفل كثريً� بالأبعاد �لجتماعية �حل�شا�شة 
�لر�أي  لدى  �ل�شفافة  ت�شريحاته  تثريها  �لتي 
�لعام. يحقن �لوزير ملح�س �لر�أي �لعام وجمل�س 
من  متتالية  »جرعات«  بـ  و�لربملان  �لوزر�ء 
�ل�شر�حة �ملبالغ بها لأن �ملو�طن كما قال �لوزير 
يعرف  �ن  ينبغي  �لعربي  �لقد�س  �أمام  �شخ�شيًا 

�حلقائق وكما هي.
يخطط  يكن  مل  �شخ�شيًا  باأنه  ملح�س  يحاجج 
�لر�شمي  �لبريوقر�طي  بالعمل  لللتحاق  يومًا 
و�نه �أح�شر من �لقطاع �خلا�س لي�س فقط لو�شع 
مع  للتحدث  ولكن  �أزمة  ومعاجلة  مالية  خطة 
رئي�س  يقر  ب�شر�حة.  بالربملان  �ل�شعب  ممثلي 
�للجنة �ملالية �ل�شابق يف �لربملان يو�شف �لقرنة 
هي  كما  �لأ�شياء  �أكرث  يقول  ملح�س  �لوزير  باأن 
�شلفه  يفعل  كان  كما  جتميل«  �و  »مكياج  وبدون 
عدة  ول�شنو�ت  �ململكة  ملالية  �ملخ�شرم  �لوزير 
�أمية طوقان. هذه �مل�شارحات �لقا�شية  �لدكتور 
ملح�س  لكن  حدين«  ذو  »�شلح  �لقرنة  تقدير  يف 
�ليوم  م�شهد  يف  و��شا�شية  �شرورية  باأنها  مقتنع 

�مللتب�س.

يف �لوقت �لذي ي�شتاء فيه حتى بع�س �لوزر�ء من 
»نكد و�شر�حة وتقتري« زميلهم وزير �ملالية يقول 
�لأخري �أن �لبعد �لجتماعي لي�س وظيفته وباأن 
و�لت�شرف  �مليز�نية  تقدمي  يف  تنح�شر  مهمته 

بناء على �لأرقام فقط.
عمومًا مل يكن وزير �ملالية يف �أي حكومة حمبوبًا 
ملح�س  �مل�شي�شني، ل يحفل  بني زملئه خ�شو�شًا 
�مللقي  رئي�شه  »يعجب«  �أنه  �ملرجح  ومن  بذلك 
دومًا  حقيقية«  »بد�ئل  وجود  عدم  مع  خ�شو�شًا 
�لتفاعل  من  ملح�س  متكن  ومع  �ملالية  حقيبة  يف 
تف�شيلت  حاليًا  تدر�س  �لتي  �لنو�ب  مالية  مع 

�مليز�نية.
�مللقي �تخذ يف �شياق �لإد�رة �ملالية خطوة �أخرى 
حت�شب ل�شاحله عندما جدد عقد حمافظ �لبنك 
�ملركزي �لدكتور زياد فريز وهو من �ل�شخ�شيات 
�شل�شة  على  �حلفاظ  م�شتوى  يف  جدً�  �لبارزة 
من  و�لأهم  �لدينار  �شعر  وتثبيت  �لنقدي  �مللف 
و�طمئنان  �شلمة  �جتاه  يف  �ملوثوقة  �لرموز 

�جلهاز �مل�شريف.
��شتمر�ر �لدكتور فريز يف موقعه يخدم حكومة 
�مللقي و�جتاهات �ل�شعي ملغادرة منطقة »�لأزمة« 
�لعربي«  »�لقد�س  و�شمعته  علنًا  قال  و�لأخري 
ب�شفة ثنائية وهو يوؤكد جتاوز �لعام 2016 مع 
من  بالعبور  متفائًل  متعافية  ب�شورة  م�شكلته 

عام 2017 ب�شيا�شات متو�زنة وعميقة.
�ملركزي  �لبنك  لإد�رة  �لتجديد  �ن  �لأهم 
�شتارة  خلف  �جلدل  ح�شم  يف  �مللقي  م�شار  تظهر 
�لكو�لي�س بعنو�ن �حتمالية »متكني« بع�س رموز 
من  �لإقت�شادي  �لتخطيط  يف  �لليرب�يل  �لتيار 
�لإد�رة  موؤ�ش�شات  �أعلى  يف  و�لتمركز  �لتموقع 
�لنقدية وحتديدً� يف �لبنك �ملركزي، �لأمر �لذي 

�عتربه كثريون جمازفة كربى.
بع�س  تثريها  �لتي  �مل�شكلت  من  و�حدة 
�ل�شخ�شيات �لعميقة حول لغة وقر�ر�ت �مللقي يف 
�مل�شاألتني �ملالية و�لقت�شادية هي تلك �مللحظة 
»لغتني«  بـ  تتفاعل  حكومة  عن  تتحدث  �لتي 
فتجامل يف �لتفكري �لقت�شادي �لليرب�ليني تارة 
لإر�شاء  وت�شعى  �خرى  تارة  حمافظة  وتبدو 

�جلانبني.
ح�شم  بب�شاطة  يعني  فريز  للدكتور  �لتجديد 
تر�شيح  بعنو�ن  �ل�شتارة  خلف  �لهام�س  �جلدل 
�لدكتور با�شم �ل�شامل وزير �لعمل �لأ�شبق لإد�رة 

�لبنك �ملركزي وهو ما مل يح�شل �لآن على �لأقل 
�أكرث  يحظى  �لذي  فريز  �لدكتور  عقد  بتجديد 
من غريه بكثري بثقة �ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية و�لذي 
ول  و�ل�شتقطاب  �لتجاذب  �شياق  خارج  يبدو 

يناف�س �و يز�حم على �ملو�قع.
حتى نائب رئي�س �لوزر�ء �لدكتور جو�د �لعناين 
»ت�شامنية  بجملة  و�لآخر  �حلني  بني  يحظى 
عندما  �لوزر�ء  رئي�س  �شديقه  من  ودفاعية« 
غيابه  بعنو�ن  ت�شاوؤلت  �لعام  �لر�أي  يطرح 
�حلكومة  خطة  �شرح  مثل  حرجة  حلظات  يف 
و�ملالية على هام�س تقدمي م�شروع  �لقت�شادية 

�ملو�زنة للربملان.
ت�شله  عندما  �لعناين  عن  »يد�فع«  �مللقي 
بني  عابرة  �إ�شارة  عرب  فقط  لي�س  �ل�شتف�شار�ت 
ملغادرة  نية  وجود  عدم  تظهر  و�لآخر  �حلني 
ولكن  وز�ري  تعديل  �قرب  يف  للفريق  �لعناين 
موؤخرً�  مرتني  �لرجل  غياب  »تربير«  عرب  �ي�شًا 
ملكي  باأمر  �لأوىل  متامًا  ر�شميتني  رحلتني  يف 

و�لثانية ل�شالح �لتمثيل �حلكومي.
مبعنى �آخر عرب �لدفاع عن �لعناين ودعم �لوزير 
و��شتبعاد  فريز  �لدكتور  عقد  وجتديد  ملح�س 
�ل�شامل  با�شم  �ملركزي  للبنك  �لليرب�ليني  مر�شح 
�لأزمة  �إد�رة  طاقم  بثبات  �شمنيًا  �مللقي  يقول 
�ملايل  �مللف  يف  حكومته  لدى  وباأن  �لإقت�شادية 
�لرموز يف هذه  �شتنفذه تلك  للمو�جهة  م�شروعا 

�ملرحلة.
�لأولوية �لأهم يف �شياق مو�جهة �لأزمة �ملالية 
لكن  �ليوم  علنًا  �حلكومة  عنها  تتحدث  ل  �لتي 
�أي  قبل  عليها  بالعمل  مهتمون  وطاقمه  �مللقي 
�إذ�  ـ  ملنع  �لفعال  �لن�شاط  يف  تتمثل  �آخر  �عتبار 
»جماعية«  عودة  ـ  �أ�شًل  �حلكومة  ��شتطاعت 
�لعربية  �ململكة  يف  �لعاملني  للأردنيني  مقلقة 

�ل�شعودية �أوًل ويف بع�س دول �خلليج ثانيًا.
على  �لكامري�  خلف  �جلميع  يعمل  ح�شريًا  هنا 
�شكل خلية �أزمة وبتعليمات منهجية ويومية من 
و�لتحدث  و�لوقائع  �مللقي على در��شة �حليثيات 
ل�شمان  �خلليج  دول  وبقية  �ل�شعودية  مع 
باجلملة  �ل�شتغناء  عملية  وت�شعيب  »تر�شيد« 
�إذ�  و�ل�شعودية  �خلليج  يف  �أردنيني  موظفني  عن 
كان منع �ل�شتغناء عنهم مهمة �أ�شعب، تلك بكل 

حال ق�شية �أخرى فيها �لكثري من �لتف�شيلت.
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خيار  يدر�س  لرتامب  النتقايل  الفريق 
و�سوريا  العراق  اإىل  برية  قوات  اإر�سال 
وينوى تخفيف قواعد ال�ستباك الع�سكري

ر�ئد �شاحلة
دونالد  �ملنتخب  �لأمريكي  للرئي�س  �لنتقايل  �لفريق  بحث  ـ   و��شنطن 
�لع�شكري  �ل�شتباك  قو�عد  لتخفيف  �للزمة  �لجر�ء�ت  تر�مب 
�أن  �لأمريكي  �جلي�س  يف  م�شوؤول  وقال  �خلارج،  يف  �لأمريكية  للقو�ت 
�أن  ما ميكن  �لدفاع حول  وز�رة  �ملناق�شات �جلارية يف  �لكثري من  هناك 

تعمله �لوليات �ملتحدة �شد تنظيم »�لدولة« يف �شوريا و�لعر�ق.
�لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  م�شوؤويل  �لنتقايل لرت�مب من  �لفريق  وطلب 
تزويدهم بقائمة �حلدود و�لقيود �ملتعلقة بقو�عد �ل�شتباك و�لقو�عد 
يف  وم�شاركتها  �خلا�شة  �لأمريكية  �لعمليات  فرقة  بعمل  تتحكم  �لتى 
�لعمليات  ت�شتهدفهم  �لذين  �أولئك  وهوية  و�لعر�ق  �شوريا  يف  �لقتال 

�خلا�شة.
�لع�شكري  �ل�شتباك  قو�عد  �لنتخابية  حملته  يف  تر�مب  هاجم  وقد 
ب�شخرية  وقال  �لإ�شلمية«،  »�لدولة  تنظيم  ل�شالح  ت�شري  باأنها  قائل 
13 من �شهر ني�شان/�أبريل �ملا�شي  يف مقابلة مع »فوك�س نيوز « يف يوم 
: »نحن ن�شقط من�شور�ت قبل �شاعة من �لق�شف لنقول ل�شائق �شاحنة 
لأننا  �ل�شاحنة  مغادرة  عليه  باأن  �لإرهابية  �لتنظيمات  مع  يعمل 

�شنق�شفها، هذ� مثري لل�شحك«.
وتعهد باأن �د�رته �شتكون �كرث جر�أة يف ملحقة تنظيم »�لدولة« من 
�إد�رة �أوباما رغم �نه مل يعط �أي تفا�شيل حول ما �شيفعله يف حني قال 
م�شوؤول يف �جلي�س �لأمريكي لل�شحافيني �ن �لقو�ت �لأمريكية حتاول 
�لتنظيم  حماربة  نهج  �أن  �إىل  م�شري�  �ملعركة  يف  ��شافية  مو�رد  توفري 
مع  ب�شكل خمتلف  �لتعامل  �شيتم  كما  �ملقبلة  �لفرتة  �شيكون خمتلفا يف 
وكلء و�شركاء �لوليات �ملتحدة يف �حلملة �لدولية، و�كد �مل�شوؤول �ن 

هناك نقا�شا جديا ب�شاأن و�شع قو�ت برية �أمريكية يف مو�قع �ل�شر�ع. 
�لعمليات  قو�ت  من  كافيا  عدد�  هناك  �إن  �لبنتاغون  م�شوؤولو  وقال 
�لتى  �لقو�ت  �ز�ء  خماوف  هناك  ولكن  و�شوريا  �لعر�ق  يف  �خلا�شة 
» منها،  �لدولة   « �فر�د تنظيم  �ملو�شل بعد طرد  �شت�شيطر على مدينة 
�جلن�شيات  متعددة  قوة  وجود  �إىل  �حلاجة  �حتمال  ميكن  باأن  وقالو� 

مل�شاعدة �لعر�قيني يف �ل�شيطرة على �ملدينة. 
و�أعرب قادة �حلزب �لدميقر�طي عن عدم �لرتياح من �لعدد �ملتز�يد 
للجرن�لت �لذين كلفهم تر�مب يف منا�شب يف �إد�رته �ملقبلة وقالو� باأن 
هناك خماوف ب�شاأن تاثري �جلي�س على �حلكومة، و�أكد �ل�شناتور كري�س 
�ل�شنني  مر  على  تعلمنا  ولكننا  كبرية  مز�يا  �لفر�د  لهوؤلء  �أن  موريف 
وخا�شة يف �لعقدين �ملا�شيني باأن روؤية وعر�س �مل�شاكل من خلل عد�شة 

ع�شكرية هو �أمر كارثي.
وقد عني تر�مب حتى �لآن ثلثة جرن�لت يف منا�شب عليا : �للفتانت 
جيم�س  �ملتقاعد  �جلرن�ل  �لقومي،  للأمن  م�شت�شار�  فلني  مايكل  جرن�ل 
�لأمن  وزير  ملن�شب  كيلي  جون  و�جلرن�ل  �لدفاع  وزير  ملن�شب  ماتي�س 
برت�وي�س،  ديفيد  �جلرن�ل  لتعيني  كبري  �حتمال  وهناك  �لد�خلي 
وز�رة  يف  عليا  منا�شب  يف  �شتافريد�س  جيم�س  �ملتقاعد  �لدمري�ل  �و 
�خلارجية كما يجرى �لنظر لتعيني �لدمري�ل مايكل روجرز، �لرئي�س 

�حلايل لوكالة �لأمن �لقومي كمدير لوكالة ��ل�شتخبار�ت �لوطنية. 
�إذ� كانت خماوف قادة �حلزب �لدميقر�طي ب�شاأن  ومن غري �لو��شح ما 
على  �لثقة  ت�شويت  �ثناء  »ل«  �إىل  �شترتجم  �لع�شكرية  �لتعيينات 
�ن �جلرن�ل  �جماع على  �لتعيينات، وهناك  لتاكيد عملية  �لرت�شيحات 
�إىل  �لنظر  مت  بينما  �جلي�س  �أو�شاط  يف  كبري  باحرت�م  يحظى  ماتي�س 
��شم �جلرن�ل كيلي باعتباره �قل جدل من �لأ�شماء �لأخرى �ملطروحة 
للأمن �لد�خلي يف حني ل يتطلب تعيني �جلرن�ل فلني مو�فقة من جمل�س 
�ل�شيوخ، و�تفق �خلرب�ء، �ي�شا، على �ن تر�مب قد �عطى �لنطباع باأن 

�جلي�س �شيكون �كرث قوة يف �د�رته �ملقبلة.

اأو منع  والأول��وي��ة  الدولة«…  »مالية  لإدارة  اأزم��ة   خلية 
واخلليج ال�سعودية  �سوق  من  لاأردنيني  جماعية  عودة  »تر�سيد« 

*كتب:�ملحامي حممد �حمد �لرو�شان*
�لوجهني  باأحد  �لو�حد  �حلزب  ديكتاتورية  دولة  �أمريكا 
حكم  من  �نتقلت  دميقر�طي،  و�ن  جمهوري،  �ن  �ل�شيا�شيني، 
�لأغنياء  حكم  �لبلوتوقر�طية)�أي  حكم  �ىل  �لدميقر�طية 
�ملجّمع  �ّنه  �لأمريكي،  �لبلدربريغ  ذر�ع  نتاجات  و�لأثرياء 
لعاب  لها  ي�شيل  دميقر�طية  �حلربي(مبلحقات  �ل�شناعي 

�لتو�بع ودول �لأعتلل �لعربي و�خلوزمتجي.
يف  تتمو�شع  للفهم  ملحاولة  متهد  منطقية  ت�شاوؤلت  ثمة 
و��شنطن  �لأمريكية  �لعا�شمة  �شت�شتمر  هل  بتفاعل:  �لتايل 
�لعميقة)�لبلدربريغ  �لبولي�شية  دولتها  نو�ة  وعرب  �شي  دي 
جنني �حلكومة �لأممية(، باعادة بناء�ت و �شناعة بّر�د�تها 
لغايات  جديد،  من  ثلجها  ومكعبات  �خلا�شة  �ل�شيا�شية 
رو�شّيا  مع  �لقدمية  �جلديدة  �لباردة  حربها  م�شار�ت  �طلق 
تر�مب،  دونالد  �ملنتخب  �لرئي�س  �جلمهوري  �د�رة  ظّل  ويف 
جيف  من  مت�شددين(كل  وتر�شيح)جمموعة  ت�شمية  بعد 
�لأ�شتخبار�ت  لوكالة  رئي�شًا  بومبيو  ومايك  للعدل،  �شيزنز 
�لقومي  للأمن  م�شت�شارً�  فلني  ومايكل  �لأمريكية،  �ملركزية 
�لأمريكي، وهو من ي�شنع �ل�شيا�شة �خلارجية �لأمريكية عرب 
�لتن�شيق مع �لدولة �لعميقة وكارتلت حكمها يف �لبلدربريغ 
�لأمريكي؟ هل م�شار�ت �نتاجاتها �ملخابر�تية بد�أت يف خلق 
وتخليق مومياء�ت حكم للعديد من دول �لعامل �لثالث ما بعد 
مرحلة ما �شمّي بالربيع �لعربي؟ هل ثمة �شر�عات بني كو�در 
وحمافظني  جدد،  حمافظني  من  �جلمهوري  �حلزب  و�أقطاب 
تر�مب؟  �د�رة  مو�قع  على  �لتناف�س  يف  و�شعبويني  تقليديني، 
�ل�شر�عات د�خل �حلزب �جلمهوري، هل هي  �ن وجدت هذه 
�نعكا�س لآزمة جنني �حلكومة �لأممية �لبلدربريغ �لأمريكي، 
�لعمل  وبالتايل ثمة مترد بني كارتلته يف مفا�شل منهجية 
�أوروبا، و�ز�ء �ل�شني، ونحو  �ز�ء  �لعامل، وخا�شًة  �لقادمة يف 
�أم  �لفدر�لية �لرو�شية؟ هل نكهة �ملحافظني �جلدد �شتطغى، 
خلطة  �أم  �ل�شعبويني،  نكهة  �أم  �لتقليديني،  �ملحافظني  نكهة 

�شحرية بني �ملجموعات �لثلث؟.
خطط  �شتتمو�شع  وع�شكري،  و�أمني  �شيا�شي  �شياق  �أي  يف   
ودر��شات �لع�شكريني �لأمريكيني جلهة خيار�ت تفعيل خطة 
�حلرب  حقبة  منذ  �لأعمال  جدول  يت�شمنها  يكن  مل  عملية 
�لأت�شال  خطوط  ون�شر  متركز�لع�شكريني  عرب  �لباردة، 
�شمال  حلف  مع  و�لت�شاور  بالتن�شيق  �لبحرية  و�لأت�شالت 
�لأطل�شي، حيث بد�أت �لتبايانت مع �لرئي�س �جلمهوري تر�مب 
من �لآن تظهر على �ل�شطح، حيث �شّرح قادة وكو�در �لناتو �أّن 
�أحادّية،  �لع�شكرية جماعية ولي�شت فردية  خيار�ت �حللف 
ومناق�شة  �لذهني  �لع�شف  جل�شلت  طاولة  �فتتاح  بجانب 
ل�شلطات كييف �جلديدة ب�شورة  تقدمي م�شاعد�ت ع�شكرية 
�لعميقة،  �لأمريكية  �لدولة  و�ميان  �عتبار  ظّل  يف  مكثفة؟ 
�لأ�شتقر�ر  لتحقيق  هو  كحلف  �لناتو  وجود  �أ�شا�س  �أّن 

وقمع)�لعدو�ن �ل�شوفياتي( �لفدر�لية �لرو�شية حاليًا؟. 
هيلري  م�شروع  �أّن  معلومات،  ود�تا  ومعطيات  و�قع  �شحيح 
�لد�خلية  �أمريكا  تناق�شات  ت�شدير  يف  يتمو�شع  كلنتون 
ل�شالح  �لأخرى،  �لأمم  وقتل  ونهب  �خلارج  �ىل  بحروب 
�شرتيت،  وول  منظومة  يف  و�لأ�شتثمارية  �ملالية  �لكارتلت 
�أمريكا  م�شاكل  تعميق  يف  تر�مب  دونالد  م�شروع  يقابله 
�ملهم�شني  ح�شاب  وعلى  �لبي�س  غري  ح�شاب  على  �لد�خلية 
حماية  ك�شركة  ووتر  بلك  دور  ولعب  وغريهم،  و�لن�شاء 
بع�س  جتيء  ثم  و�ملتوح�ّشة،  و�لتابعة  �له�ّشة  للكيانات 
�لتي هي �شبب وجود �لأ�شر�ئيلي  منظومات �حلكم �لأوروبي 
تفكري  من  قلقة  �أوروبا  �أّن  وتعلن  منطقتنا،  يف  �ل�شهيوين 
وتعلن  �لناتو،  يف  و��شنطن  دور  تقلي�س  �أو  ترك  عرب  تر�مب 
وزير  كتف  على  بحرقة  ما  يومًا  بكت  و�لتي  موغرييني 
خارجيتنا: �أّن �لقارة �لعجوز بحاجة �ىل جي�س للدفاع عنها 
بت�شنيع  تقوم  من  �لأوروبا  هذه  وهي  �خلارجي،  و�لتدخل 
�لعد�ء �لأير�ين،  �لعد�ء �لرو�شي، كما هي �لريا�س وت�شنيع 
�أوروبا �ملنافقة �ل�شلفة بجلفة، هي من دّمرت ليبيا وحتاول 
ب  حلر �خر�ج �شورية من �لتاريخ عرب م�شحها، خا�شة و�أنّ �
على �شورية ون�شقها �ل�شيا�شي بد�أت حرب بريطانية فرن�شية 
معلوم  �ملنطقة)هذ�  يف  وتو�بعه  �لأمريكي  جاء  ثم  �شرّية، 
للجميع �أفر�دً� وجماعات بدقة، ونزعم �أّنه معروف معلوم لنا 

كمتابع ومر�قب وباحث(.
كلنتون)�أيتام  لهيلري  �لعظمى  قطر  ممثل  يدفع  وعندما 
هيلري كلنتون من معار�شة �ىل ع�شف ماأكول(�شيك مبليون 
�أّن  نفهم  كما  ملاذ�؟  نفهم  �أن  ميكن  دقائق  خم�س  خلل  دولر 
له،  �أر�شلت  بقائمة  بانك  �شتي  عينهم  �أوباما  حكومة  ن�شف 
لكن  �شورية،  يف  �لأرهاب  مولو�  روتانا  عرب  جّل  �أّن  ونفهم 
لهيلري  �ملغرب  ممثلة  تدفع  �أن  نفهم  كيف  �لقارىء  عزيزي 
�ثنا ع�شر مليون دولر ب�شيك هكذ�؟ �مل�شدر: مقابلة �أجر�ها 

جون بلجر:
 This interview was filmed in the Embassy
 of Ecuador in london – where Julian
 Assange is A political refugee – and

.   broadcast on November 5 ، 2016

فكرة خّلقة ويف منتهى �لو�قعية، تعد من �بد�عات �لرئي�س 
�لأمريكي �جلديد �ملنتخب للتو دونالد تر�مب وفريقه �لذي 
�حتلل  ��شتبد�ل  وهي  �شابقًا(،  �أ�شلفنا  يت�شميته)كما  بد�أ 
ربحًا  ثمة  �حلالتني  كل  ويف  تو�بع،  بحماية  معينة  بلد�ن 
عظيمًا للر�أ�شمالية �لأمريكية، فبدًل من �أن يحارب �ير�ن من 
ز�وية عرب روتانا، �شوف يطالبهم حلّكام �لنفط �لعربي بدفع 
باملخاطر  �لأمريكية)�لتهديد  �حلماية  مقابل  �أعلى  مبالغ 
عربه وت�شنيعه، ثم عر�س �حلماية عليهم، �ّنه ��شلوب حديث 
كمربر  �لأير�ين  �لعدو  ت�شنيع  �شيا�شات  �ّنها  للآ�شتعمار(، 
للأ�شتحلب فجاء مبايك بومبيو رئي�شًا لوكالة �لأ�شتخبار�ت 
�لقومي  للأمن  م�شت�شارً�  فلني  ومايكل  �لأمريكية،  �ملركزية 
�ملحزنة  �مل�شحكة  �ملفارقة  ومن  ت�شنيع،  كفريق  �لأمريكي 
ة مما تربح �أمريكا،  نقول: ورمبا يحق لأير�ن �أن تطالب بح�شّ

مقابل ��شتخد�مها فّز�عة �شد �خلليج وعرب روتانا.
هل جنحت و��شنطن يف جعل �لأزمة �لأوكر�نية مبثابة طعنه 
جنلء يف خا�شرة �لرو�شي، رغم ��شتقلل �لقرم عرب ��شتفتاء 
من  �لرو�شي  �لفدر�يل  �حل�شن  �ىل  وعودتها  نزيه  �شعبوي 
جديد؟ وملاذ� كان �جلنون �لأمريكي و�لغربي مركبًا ومتعددً� 
بعد عودة �لقرم �ىل �لرو�شي؟ �آل ميكن �عتبار ت�شمية كييف 
جنون  مبثابة  �لغربي  �لأوروبي  �لأحتاد  يف  ع�شوً�  ر�شميًا 
مطبق ل متقطع، و�لأحتاد �لأوروبي هو مبثابة �لوجه �ملدين 
�لناعم حللف �شمال �لأطل�شي؟ بريطانيا خرجت من �لأحتاد 
�لأوروبي عرب �لأ�شتفتاء �ل�شهري، وهي �لتي كانت تقوم بدور 
ح�شان طرو�دة �لأمريكي و�لأ�شر�ئيلي يف �لد�خل �لأحتادّي 

�لأوروبي.
 وهل نحن �أمام ريح عقيم هّبت لتحمل معها لفحات تنذر بحرب 
و�حللول  �لتفاهمات  كل  جتّمد  �أن  وماآلتها  �شاأنها  من  باردة، 
�ل�شاعدة  �شورية  �عتبار  ميكن  �آل  �ل�شاحات؟  من  �لعديد  يف 
�مل�شتقرة  غري  و�أوكر�نيا  �لنازفة  وغّزة  �ل�شاخن  و�لعر�ق 
و�ل�شر�ع على ثرو�ت �أ�شيا �لو�شطى مبثابة �خلما�شية �لقاتلة 
و�شتكون حمور كل �حلكاية �لباردة؟ من �شينت�شر على من يف 
لنا  كيف  �لآ�شكا؟  ولية  ثلوج  �أم  �ل�شيبريي  �جلليد  �لنهاية، 
�لذي  بالهدف،  �لأمريكي  �لبلدربريغ  �عتبار و�ميان  نكّيف  �أن 
�علن  مبثابة  �أهو  �لأطل�شي،  �شمال  حلف  �أجله  من  �أن�شىء 
�شماح  عدم  مديات  هي  ما  �لرو�شي؟  �لأحتاد  لنو�ة  عد�ء 

�لأمريكي للرو�شي بالتمدد يف �لعديد من �ل�شاحات؟ 
��شتخبار�تها،  وجمتمع  وبلدربريغها  و��شنطن  �شت�شتثمر  هل 
و�لأ�شر�ئيلية  �لغربية  �ملخابر�ت  جمتمعات  مع  وبالتعاون 
وبع�س جمتمعات مومياء�ت �لأ�شتخبار �لعربي)يف ظّل �د�رة 
�لأ�شلمية  �جلمهوريات  ��شتغلل  يف  تر�مب(،  �جلمهوري 
حول  و�مل�شاكل  �لقلقل  لأثارة  م�شلمون  بها  يتو�جد  �لتي  �أو 

رو�شّيا؟
لة �شتلجاأ �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وجّل حلفائها  يف �ملح�شّ
با�شناد  �لعربي  �حلكم  مومياء�ت  وبع�س  غرب  بع�س  من 
و�شيا�شيًا  ع�شكريًا  لكييف  ومتعدد  مكثف  لدعم  ��شر�ئيلي 
تزد�د  و�شوف  و�علميًا،  ودبلوما�شيًا  و�قت�شاديًا  ولوج�شتيًا 
�أوباما  بار�ك  ولقاء�ت  مو�شكو)�جتماعات  على  �لعقوبات 
�ملنتخب  للرئي�س  �لز�م  موؤ�شر  �لأوربيني قد تكون  �لقادة  مع 
عن  بالبحث  �أوروبا  و�شتجهد  بامل�شار�حلايل(  ليلتزم  تر�مب 
م�شدر �آخر للغاز �ن �أمكن، و�شتح�شم بقّوة بع�س �مللفات د�خل 
�ل�شناعي  �ملجّمع  ود�خل  �لقادمة  �لأمريكية  �لأد�رة  نو�ة 
�حلربي �لأمريكي، كونه �أي تباطوؤ هنا �و تلكوؤ هناك �شيعني 
�شورية  يف  خا�شًة  �لأمام  �ىل  رو�شّيًا  و�نطلقًا  تقدمًا  وي�شي 
�لأ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  �شئت  و�ن  و�أوكر�نيا  و�لعر�ق 

حاليًا �ىل حد ما ولحقًا بعمق.
و�ل�شوؤ�ل هنا: هل �شت�شتمر و��شنطن دي �شي يف ظّل �جلمهوري 
و�لغازي  حقل)�شرد�ر(�لنفطي  تطوير  يف  روؤيتها  يف  تر�مب 
�لأذربيجانية  و�ملناطق  �لرتكمن�شتانية  �حلدود  بني  �لو�قع 
درجة  �ىل  وبديًل  لأوروبا  هام  غازّي  م�شدر  ما  حد  �ىل 
تكتيكية موؤقته؟ هل تر�مب �أمريكا �شت�شتمر يف رعاية وخلق 
�لأ�شر�ئيلية  �ل�شعودية  �ل�شر�كات  لبناء  �لتمهيد�ت  م�شار�ت 
لأ�شتثمار نفط تركمن�شتان و�أذربيجان؟ ما هي �أ�شر�ر �لعلقات 
بني �ل�شركة �ل�شعودية للبرتول و�لتي ميلكها �لأمري تركي بن 
يديرها  �لتي  مريهاف  وجمموعة  �لعزيز  عبد  بن  عبد�هلل 
م�شوؤول �ملو�شاد �ل�شابق يو�شف ميامان؟ �ىل �أي مدى ��شتطاع 
هذ� �لبيدق �ملو�شادي يو�شف ميامان وخلل فرتة وجوده يف 
و�شط �آ�شيا وعمله مع �آخرين من بع�س عرب يف تعزيز �لوجود 
�لأ�شر�ئيلي هناك، عرب تكثيف �حل�شور �لأمني و�ملخابر�تي 
يف تلك �ملنطقة �لغنية بالطاقة يف حو�س بحر قزوين و\ 
�أو بحر �خلزر)ح�شب �لت�شمية �لأير�نية(�لذي ي�شكل �ملركز 
�لأقت�شادي خلم�س جمهوريات �شابقة للأحتاد �ل�شوفياتي يف 
وقته وحينه؟ يو�شف ميامان ر�ئد �مل�شاريع �لنفطية و�لغازية 
يف و�شط �أوروبا و�شف �أطلقته �ل�شحافة �لعاملية عليه وخا�شًة 
�لأوروبية، ون�شاطات �شركته منذ �أكرث من خم�شة ع�شر عامًا 
من  �لرتكمن�شتانية  �جلن�شية  على  حاز  وقد  تركمن�شتان،  يف 
مر�د  �شبار  �لرئي�س  من  خا�س  مبر�شوم  �لرئا�شية  �ل�شلطات 
يو�شف  منح  من  ون�شف  عامني  بعد  �لرئي�س  وتويف  نيازوف، 

و�شط  يف  �لأ�شر�ئيلي  �لوجود  ومعّزز  �ملو�شاد  م�شوؤول  ميامان 
�آ�شيا بالتعاون مع �آخرين من بينهم عرب.

من منكم �أّيها �لقّر�ء ل يتذكر �ل�شيد روفني د�ينايا �أول �شفري 
ن�شر  خا�شًا  حتليًل  �أفردت  وقد  �لرتكمن�شتان؟  يف  ��شر�ئيلي 
حول  �ل�شنني  من  ع�شر  من  �أكرث  وقبل  �مليديا  و�شائل  كل  يف 
مو�شادي  بيدق  فهو  للمو�شاد،  �ل�شابق  �لعميل  �لروفني  هذ� 
م،   1996 عام  وقبل  مو�شكو  عمليات  يدير  وكان  كغريه 
هناك  �شفريً�  روفني  تعيني  يف  ميامان  يو�شف  ��شتاطاع  حيث 
بتن�شيق من وزير �خلارجية �لأ�شر�ئيلي �ل�شابق ووزير �لأمن 
�حلايل، يف حكومة بنيامني نتنياهو �ملوغل بالتطرف �أفيغدور 
�لأمريكية  �لأد�رة  لعنو�ن  و��شح وعميق  �نخر�ط  ليربمان؟ 
�شد  حرب  على  بالأ�شر�ف  �أوباما،  بار�ك  �ل�شطحي  �لعنو�ن 
دولية  �قت�شادية  عقوبات  وعرب  �أوكر�نيا  �شرق  يف  رو�شّيا 
تديرها وز�رة �ملال �لأمريكية وجهاز �لأ�شتخبار �خلا�س بها، 
م�شت�شارين  �شري�شل  �أّنه  �ل�شابق  يف  �لرخ  �لرئي�س  هذ�  �أعلن 
�شد  �لع�شكرية  �أوكر�نيا  عمليات  لدعم  �أمريكيني  ع�شكريني 
يف  �لأنف�شالية  �جلمهوريات  يف  لرو�شّيا  �ملو�ليني  �ملتمردين 
�شرق �أوكر�نيا، بالرغم من �أّن هذ� �لرخ �لأمريكي يعلم �أنهم 
و�لعملياتي  �ل�شيا�شي  للدليل  تبعًا  ويعملون  هناك  موجودون 
للعمليات �لدفاعية �لدولية �جلديدة، ويف حال كان �ملجتمع 
بالعمليات  يقوم  �لأمريكي  و�لأ�شتخبار�تي  �لع�شكري 
من  ع�شكرية  �شبه  فرقًا  هناك  فاّن  �ل�شليمة،  بالطريقة 
�خلا�شة  و�لعمليات  �لأمريكية  �لأ�شتخبار�ت  وكالة  عنا�شر 

ير�قبون ما يحدث يف رو�شّيا وعن قرب.
�لدمية �لأمريكية �جلديدة) �لرخ �لأوكر�ين �أي�شًا( هو �لذي 
�شي�شرعن �لن�شاط �لع�شكري �لأمريكي على �حلدود �لرو�شية، 
وهو  �لأوكر�نية،  �لأزمة  بد�يات  يف  بور��شينكو  بيرتو  فالرخ 
�ملتعاظم  �لع�شكري  �لأنقلب  عرب  �ل�شلطة  �ىل  جاء  �لذي 
�شد  �لأمريكي  �لبلدربريغ  موؤ�ش�شات  من  و�ملدعوم  �لنجاح  يف 
�لأمريكي  �لرخ  وهذ�  يانوكوفيت�س،  فكتور  �ل�شابق  �لرئي�س 
متنافرة  عنا�شر  من  حكومة  قاد  بور��شينكو  �أوكر�نيا  يف 
�لتي  �جلديدة  �لنازية  و�ملجموعات  �لأثرياء  م�شالح  متثل 
يف  دعمها  وبيادق  دعمها  وقو�عد  وبيادقها  قو�عدها  ترتكز 
�لرئي�س  رخه  وعرب  �لأمريكي  �لبلدربريغ  �أوكر�نيا.  غرب 
��شتخدم  تر�مب،  �نتخاب  بعد  وليته  �ملنتهية  �أوباما  بار�ك 
�أوكر�نيا  �شرق  فوق   17 �يت�س  �م  �ملاليزية  �لطائرة  تدمري 
ككرة قدم �شيا�شية لغايات �شيطنة مو�شكو و�لقاء �للوم عليها 
�لوطنية  للدولة  �لرو�شي  �لدعم  ب�شبب  م   2014 عام  يف 
�لأمريكية  �لز�وية  من  �ذً�  �لأ�شد.  ب�ّشار  و�لرئي�س  �ل�شورية 
رو�شّيا بزعامة فلدمري بوتني م�شوؤولة بطريقة ما عن موت 
لها  �ملو�لني  �ملتمردين  كونها تدعم  ر�كب،  �أكرث من ثلثمائة 
�ملدعومني  �لأوكر�نيني  �ملجرمني  �لنازيني  �شد  قتالهم  يف 
�أّيها  وح�شنًا  طيب  �لأمريكي.  �لبلدربريغ  ومن  و��شنطن  من 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �شتفعل  ماذ�  �لأذكياء:  �لقّر�ء 
و�لبلدربريغ عندما تقوم �ملجموعات �لأنف�شالية يف �ملك�شيك 
�أمريكا  �ىل  بالعبور  �ملك�شيكية  �حلكومة  من  و�ملدعومة 
�أريزونا  وبلد�ت  مدن  يف  �لنا�شفة  �لعبو�ت  وتزرع  وولياتها، 
�لد�خل  يف  و�أخو�تها  �لقاعدة  مع  وبالتن�شيق  وتك�شا�س 
�لرئي�س  ظل  يف  و�لباك�شتاين  و�لأفغاين  و�لعر�قي  �ل�شوري 

�ملنتخب �جلمهوري دونالد تر�مب؟
وجتن  تغ�شب  �ن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  حق  من  نعم 
�لزعيم  بزعامة  �لرو�شية  �لفدر�لية  كون  مطبق،  بجنون 
�لرو�شية  �ملخابر�ت  وجمتمع  بوتني  فلدمري  �لأممي 
نزيه  �شعبوي  ��شتفتاء  وعرب  �لقرم  جزيرة  �شبه  ��شتعادو� 
و��شنطن  تتمكن  �أن  قبل  و�حدة،  ر�شا�شة  �طلق  وبدون 
وتعطيل  عليها  �لآيادي  و�شع  من  �لأمريكي  و�لبلدربريغ 
�آ�شيا  �قت�شاد�ت  ربط  �ىل  �لر�مية  و�ل�شني  رو�شّيا  خطط 
و�أوروبا بو��شطة �ل�شكك �حلديدية وخطوط �لغاز و�ملر�فىء 
�لخر  �لأممي  �ل�شر�عي  �جلانب  يف  �ل�شريعة.   و�لطرقات 
يف  كّنا  و�ذ�  �لو�شطى،  �آ�شيا  على  �ل�شر�عات  مو�شوعة  من 
�شنو�ت  خم�س  من  �أكرث  وقبل  �شيا�شي  وتو�شيف  حتليل 
و�لأمني  �ل�شيا�شي  باملعنى  قريغيز�شتان  و�شفنا  قد  خلت، 
�لأ�شرت�تيجي )با�شر�ئيل �أخرى يف �أ�شيا �لو�شطى(، بالن�شبة 
�لأقت�شادية  �لناحية  من  فاّنها  �أبيب،  تل   – و��شنطن  ملحور 
لذ�ت  وبالن�شبة  �لأ�شرت�تيجي،  �ل�شمويل  �لو��شع  ومبعناها 
�ملحور �ل�شابق، مبثابة )�شوي�شر� �أ�شيا �لو�شطى( وذلك لكرثة 
مثل:  و�لهامة  �لثمينة  و�ملعادن  �لطبيعية  بالرثو�ت  متتعها 
كبري  و�حتياط  �ليور�نيوم،  �حلجري،  �لفحم  �لأنتيمون، 

ونوعي، من �لنفط و�لغاز �لطبيعي.
وقريغيز�شتان هي جزء هام من منطقة �أور��شيا، و�لتي ت�شمل 
كل من منطقة �لقوقاز و�أ�شيا �لو�شطى، وتعد منطقة �أور��شيا 
حمور  هيمنة  مل�شروع  �لأ�شرت�تيجي،  �جليو�شيا�شي  �مل�شرح 
�ل�شريك  �لعربية  �لدولة  تعد  حيث  �أبيب،  تل   – و��شنطن 
وما  كانت  �لأوىل  حيث  لو��شنطن،  �لأول  ��شرت�تيجي  �لفوق 
يتم  �لتي  �لأ�شتخبارية  للمعلومات  ز�لت مبثابة قناة مترير، 
�لأخرى،  و�لأ�شر�ئيلية  �ليهودية  �جلماعات  عرب  جتميعها 
�لوليات  �ىل  و�لقوقاز،  �لو�شطى  �أ�شيا  بلد�ن  يف  �ملنت�شرة 

�ملتحدة �لأمريكية وحلفائها.
قريغيز�شتان،  يف  عميق  �شيا�شي   – �ثنو  عنف  من  جرى  وما 
�شبقه عمليات تعبئة �شلبية فاعلة، يف �أو�شاط �ل�شّكان �ملو�لني 
�ل�شابق �ملخلوع كرمان بيك بكاييف يف بد�يات عام  للرئي�س 
وقد  هذ�  �جلنوبيني،  �لقرغيز  �ثنية  يف  وخا�شًة  م،   2010
�لعرقية   – �لعد�ئية   – �لأثنية  �لتعبئة  عمليات  �أخذت 
�أ�شكاًل متقدمة، �أّدت �ىل عمليات ��شطفاف �ثني عرقي ب�شكل 
عامودي و�أفقي، بني �لقرغيز و�لأوزبك، ت�شمنت قدرً� كبريً� 
من م�شاعر �لكره و�لرغبة، لي�س يف نفي �لآخر فقط ل بل يف 
��شتئ�شاله، كل ذلك حدث ويحدث بروؤية ودفع وتوجيه من 
قبل حمور و��شنطن – تل �أبيب، حيث ��شتغل �لأخري فر�شة 
ذهبية لحت له عنّد �لأطاحة بالرئي�س كرمان بيك، جلهة 
وجه  وعلى  �ملتخا�شمة  �لأثنية  �جلماعات  يد  و�طلق  دفع 
 – �ثنو  �شر�ع  وبامتياز  �ّنه  و�لأوزبك،  �لقرغيز  �خل�شو�س 
من  كل  و�د�مته  رعايته  على  تعمل  وعميق،  عنيف  �شيا�شي 
يف  و��شنطن  ت�شتمر  وقد  �للحظة،  حّتى  �أبيب  وتل  و��شنطن 
هذ� �لنهج بوجود �لرئي�س دونالد تر�مب، عرب ��شتغلل يهود 
�أ�شيا �لو�شطى �لذين يتو�جدون يف دولها �خلم�س)كاز�خ�شتان، 
وقريغيز�شتان( طاجيك�شتان،  �أوزبك�شتان،  تركمن�شتان، 
وتوظيفهم خلدمة �لأ�شرت�تيجيات �لأمريكية – �لأ�شر�ئلية 

يف منطقة �أور��شيا. 
�ل�شيا�شية  �لنخب  �أّن  �لأ�شتخبارية،  �ملعلومات  تقول 
�لعاملية،  �ليهودية  �جلماعات  ومعها  ��شر�ئيل،  يف  و�لدينية 
�أوروبا،  وغرب  �أمريكا  يف  �لأ�شر�ئيلي  �للوبي  وجماعات 
ت�شعى جاهدًة وب�شكل دووؤب �ىل توفري مظلت �لدعم �ملايل، 
للجماعات  و�لديني  و�لثقايف،  و�ل�شيا�شي  و�لأقت�شادي، 
�ليهودية �ل�شغرية، و�ملوجودة يف دول �أ�شيا �لو�شطى ومنطقة 
بدقة  و�ملدرو�س  �ملمنهج  �ل�شعي  هذ�  يوؤدي  بحيث  �لقوقاز، 
قدر�ت  تعزيز  يتيح  �شالك،  و�أمني  – �شيا�شي  �تو�شرت�د  �ىل، 
كّلها،  �أور��شيا  منطقة  يف  �ل�شغرية  �ليهودية  �ملجموعات  هذه 
هند�شية،  متتاليات  مفاعيل  يف  �لقومي  ح�شورها  متار�س  كي 
و�لأمنية  �ل�شيا�شية  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �شنع  عمليات  جلهة 
و�لقوقاز  �خلم�س  �لو�شطى  �أ�شيا  دول  يف  �لأ�شرت�تيجية، 
��شر�ئيل قد حّققت جناحات  �ل�شمايل و�جلنوبي، و�ن كانت 
يف  �لأ�شر�ئلية  �للوبيات  كو�در  و�عد�د  بناء،  يف  عادية  غري 
ما  �أّنها  �ّل  وقرغيز�شتان،  وطاجيك�شتان  كاز�خ�شتان  من  كل 
ز�لت تو�جه �شعوبات جّمة وعر�قيل ذ�ت عقابيل كثرية، يف 
�لأ�شر�ئلية  �للوبيات  �أوزبك�شتان وتركمن�شتان، حيث  من  كل 
و�جلماعات �ليهودية ما ز�لت بتاأثري�تها يف مرحلة �لأجّنة، 
�لأ�شلمية  للحركات  عادي  غري  وتنا�شل  ل�شعود  وذلك 
�جلهادية  �حلركات  تلك  و�متلك  �أوزبك�شتان،  يف  �جلهادية 
غري  تن�شيقات  ولها  بها،  خا�شة  ��شتطلع  �أجهزة  �لأ�شلمية 
ملفات  بع�س  يف  �لأوزبكية  �ملخابر�ت  �أجهزة  مع  مبا�شرة 
د�خلية، يف حني �أّن نظام �حلكم يف تركمن�شتان ميتاز بالقّوة 
و�ل�شلبة، و�لر�ف�س �ىل �لآن، لأي دور ��شر�ئيلي يف �لبلد، 

و�آ�شيا �لو�شطى ل بل يف كل �أور��شيا.
��شرت�تيجية  �عتماد  يف  ��شر�ئيل،  حديثًا  �شرعت  لذلك، 
حديثة يف �أ�شيا �لو�شطى، حتديدً� كمرحلة �أوىل، حيث تركز 
�لو�شطى بدًل من  �أ�شيا  لها يف  على كاز�خ�شتان لتكون �شريكًا 
�أوزبك�شتان، وحّتى قرغيز�شتان وطاجيك�شتان، حيث �لأخرية 
بد�أت  وتركمن�شتان  �لفدر�لية،  برو�شيا  �رتباطًا  �أكرث  �شارت 
وتركيا  �لفدر�لية  ورو�شيا  �ير�ن  مع  �لتفاهم  �ىل  متيل 
كبري  حتدي  ملف  ي�شكل  هذ�  �أّن  تقول:  �أي�شًا)معلومات 
للجمهوريني كوجه �شيا�شي جديد وخمتلف عن �لدميقر�طيني 
للبلدربريغ �لأمريكي وللمجّمع �ل�شناعي �حلربي �لأمريكي(.
ولأّن كاز�خ�شتان، تقع يف مناطق جنوب �لفدر�لية �لرو�شية، 
فاّن و��شنطن �شتعتمد على ��شر�ئيل، باعتبارها متلك مفاتيح 
�أ�شيا  يف  �لرئي�شية  �لدولة  �لأخرية  كانت  و�ن  كاز�خ�شتان، 
�أذربيجان  فاّن  �بيب،  تل   – و��شنطن  حمور  جلهة  �لو�شطى 
من  بدًل  �جلنوبي،  �لقوقاز  مناطق  يف  �لرئي�شية  �لدولة 
فاّن  وعليه  �لأ�شر�ئيلي،   – �لأمريكي  �ملحور  جلهة  جورجيا 
�لروؤى  مفاعيل  مد�ميك  ت�شكلن  و�أذربيجان،  كاز�خ�شتان 
�لأمريكية – �لأ�شر�ئيلية فوق �لأ�شرت�تيجية، جلهة �مل�شالح 

�مل�شرتكة لهما يف كل مناطق �أور��شيا �لعظمى.

رو�سّيا مع  العاقات  يف  القاتلة  وامللفات  جميعًا  �سي�ستحلبنا  ترامب 



عبد �حلميد �شيام
على  �لتباكي  يف  �لدويل  �ملجتمع  نفاق  يكن  مل 
يوم  كان  مثلما  و�شوحا  منه  باأكرث  حلب  ماأ�شاة 
�خلام�س من �شهر كانون �لأول/دي�شمرب من هذ� 
جل�شة  �لدويل  �لأمن  جمل�س  عقد  فقد  �ل�شهر. 
م�شروع  ملناق�شة  كاملة  �شاعات  �أربع  ��شتمرت 
�لنار  �إطلق  وقف  عن  بب�شاطة  يتحدث  قر�ر 
ملدة �أ�شبوع من �أجل �ي�شال �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
�أ�شا�شا. كان �ملطلوب  و�خلء �جلرحى و�ملر�شى 
�جلماعي  �لقتل  بعدها  ي�شتاأنف  فقط  هدنة 
باملر�شاد  كان  �ملزدوج  �لفيتو  لكن  للمدنيني 
ولأ�شباب ل تتعلق �أحيانا بامل�شمون بل بال�شكل 
للت�شويت  بال�شغط  �أو  �مل�شاور�ت  �إكتمال  وبعدم 

على عجل.
�لأمن  جمل�س  �أع�شاء  كافة  �جلل�شة  يف  حتدث 
�إ�شافة �إىل �ملمثل �لد�ئم ل�شوريا ب�شار �جلعفري. 
جتد  �لوفود  كلمات  يف  �ل�شطور  بني  قر�أت  و�إذ� 
ومر�شاها  و�شيوخها  ون�شاءها  حلب  �أطفال  �أن 
�لكلملت  �ل�شقوق ويف  وجرحاها قد �شاعو� بني 
و�جلمل �لغام�شة �لتي قد ل تعني �شيئا �أو تعني 
�ل�شيء ونقي�شه على �لطريقة �لربيطانية وكان 
�أن هذه �لدول كانت يف  �ملظهر �لأو�شح للجل�شة 
حلب  �أبناء  فيها  �شاع  حامية  مناكفة  جل�شة 
�لإرهاب  بتمويل  �لآخر  �لطرف  يتهم  من  بني 
فريد �لآخر باأنه يرتكب جر�ئم حرب وجر�ئم 
هذه  مثل  ير�قب  من  ميلك  ول  �لإن�شانية.  �شد 
�جلل�شات عن قرب �إل �أن يق�شم �أن �لطرفني كانا 

على �شو�ب.
رو�شيا  مندوب  �أن  يثبت  �أن  يريد  من  هناك 
يدعي  من  على  يتهكم  �أن  يحاول  ومن  يكذب 
�أن  يحاول  ومن  يرعاه  وهو  �لإرهاب  �شد  باأنه 
�أياديه  �ملندوب ملطخة  �أن هذ�  يثبت للآخرين 
بالدماء. بع�شهم حاول �أن ميثل تبنيه لأحز�ن 
�خل�شبية  �لتعابري  لكن  حلب  �أطفال  وم�شائب 
كان  �ملندوبني  بع�س  بالد�خل.  ما  تف�شح  كانت 
يلقي خطابا يف �ملجل�س ولكن خطابه يف �لأ�شا�س 
موجه �إىل د�خل بلده ليزيد، �أو هكذ� يظن، يف 

�شعبية زعيم رديء ل �شعبية له.
للمرة  )�لفيتو(  �لنق�س  حق  رو�شيا  ��شتخدمت 
�ل�شني  وحلقتها  �ل�شورية  �مل�شاألة  يف  �ل�شاد�شة 
يجد�  ومل  �خلام�شة.  للمرة  �لفيتو  فا�شتعملت 
هذه �ملرة يد� ترتفع معهما �إل يد ممثل فنزويل 
�لأول/ ت�شرين   8 يوم  �لت�شويت  عك�س  على 
�أكتوبر عندما �رتفعت �أي�شا يد عمرو �أبو �لعطا، 
�ل�شفري �مل�شري ليثري ت�شويته �إىل جانب رو�شيا 
�إىل ردح مزدوج  �أدى  �ل�شعودية  غ�شبا عارما يف 

بني �لبلدين.

�لذي  �لقر�ر  مب�شروع  �أطاح  �ملزدوج  �لفيتو 
و��شبانيا  ونيوزيلند�  م�شر  من  كل  به  تقدمت 
يتعلقون  كانو�  �ألف   350 نحو  باأحلم  و�أطاح 
�لدويل  باملجتمع  ي�شمى  ما  وهم  من  بحبال 
�لذي �شيلقي حبال من �لف�شاء تنزل عليهم من 
�ملعتمة  �لأقبية  لتنت�شلهم من  �لطائر�ت  �شلمل 
�لباردة �لتي حتولت �إىل مكان للنوم و�لعمليات 

�جلر�حية و�ملوت.
عينة من �لقتبا�شات

�شوركني  فيتايل  �لرو�شي  �ل�شفري  حجة 
�شيعطي  �لقر�ر  م�شروع  �أن  �لفيتو  ل�شتخد�م 
�أيام  ع�شرة  من  فر�شة  �لإرهابية  �جلماعات 
�أن  كما  و�لتمو�شع  و�لت�شلح  �لتنظيم  لإعادة 
�شلبا  �شيوؤثر  �عتماده  حالة  يف  �لقر�ر  م�شروع 
�ملتحدة  �لوليات  �ملقرتحة بني  �ملحادثات  على 
�لعنا�شر  �ن�شحاب  حول  �لرو�شي  و�لحتاد 
م�شروع  �إن  وقال  �ل�شرقية  حلب  من  �مل�شلحة 
�لقر�ر و�شع يف �شيغته �لزرقاء �ل�شاعة 11:28 
يوم  عليه  مير  �أن  ويجب  نف�شه  �ليوم  �شباح  من 
رد  نيوزيلند�  مندوب  �لت�شويت.  قبل  كامل 
�لقر�ر و�شع يف  �أن م�شروع  �لرو�شي  �ل�شفري  على 
�ل�شيغة �لزرقاء �ل�شاعة �لثامنة م�شاء �جلمعة 
�لقر�ر  م�شروع  �أن  �لفرن�شي  �ل�شفري  �أكد  بينما 
بني  �إذن  �أ�شبوع.  قبل  �لزرقاء  �شيغته  يف  و�شع 
حلب.  يف  مدين   800 ي�شيع  �لثلث  �لرو�يات 
�ل�شرقية  �ألف طفل يف حلب  مئة  ينتظر  و�لآن 
و�شع  متى  بينها  فيما  تتفق  �لثلث  �لدول  لعل 
�لقر�ر يف �شيغته �لزرقاء. �أطفال حلب يوؤكدون 
�شيف  �لقر�ر و�شع ب�شيغته �حلمر�ء يف حي  �أن 
�لدولة وقيل يف بابا عمرو وقيل حي �ل�شاخور 
و�جلماعات  �لطائر�ت  كما�شتني:  بني  �لو�قع 

�مل�شلحة �لتي متنع خروجهم.
�شي�شون،  مي�شيل  �لأمريكية،  �ملندوبة  يهم  ما 
ودموعهم  حلب  �أطفال  �أحز�ن  لي�س  �آخر  �شيء 
بل �أن تثبت �أن رو�شيا غري معنية �إل مب�شاحلها 
مكا�شبها  على  �حلفاظ  على  تركز  »رو�شيا 
حلب.  يف  �ملدنيني  م�شاعدة  من  �أكرث  �لع�شكرية 
�تفاقات  مر�ر� من قبل عن  رو�شيا  لقد حتدثت 
تاأجيل  �أجل  من  للمجادلة  مبهمة  دبلوما�شية 
�لقيام بعمل يف جمل�س �لأمن. يف كل مرة �أعقبت 
رو�شيا وعودها بجولة مكثفة من �لق�شف �ملوؤدي 
خطري�  وعد�  قدمت  ثم  مروعة«.  عو�قب  �إىل 
�شيفك ح�شار �ملجوعني. فقد رفعت �شبابتها وهي 
بلدي  �نخر�ط  »مو��شلة  �ملجل�س  �أمام  توؤكد 
رو�شيا  فيها  مبا  �لرئي�شية  �لدول  مع  �ملبا�شر 
�لأر�س«.  على  �ملروع  �لو�شع  معاجلة  �أجل  من 
�أتريدون �أف�شل من هذ� �لنخر�ط �لذي يوؤدي 

�إىل معاجلة �لو�شع �ملروع على �لأر�س؟
من  قبله  تفطر  �لعطا،  �أبو  عمرو  م�شر  مندوب 
م�شروع  لأن  بل  حلب  �أطفال  على  لي�س  �لأ�شى 
�شاغه  و�لذي  و�شفه،  كما  »�ملتو�زن«  �لقر�ر 
طويل  وقتا  ��شتغرق  و��شبانيا  نيوزيلند�  مع 
تكون  ثم  للت�شويت  طرحه  قبل  �ملناق�شات  من 
�لنتيجة �أن ل يكتب له �لنجاح. يا خ�شارة �لوقت 
�لذي �شيعه مه زميليه ل�شياغة قر�ر ميثل حبل 
جناة لأطفال حلب. ثم �أعلن بكل و�شوح وجدية 
�أنه ينحاز ويقف مع »م�شلحة �لنا�س �لعاديني يف 
و�لأعر�ق  و�لأديان  �لطو�ئف  كافة  من  �شوريا 
حتى تعود �لبلد �إىل وحدتها« وكاأن �لبلد بقي 
فيها طو�ئف و�أعر�ق و�أديان. ووجه قذيفة من 
رو�شيا  )يق�شد  �لقر�ر  رف�شو�  ملن  �لثقيل  �لعيار 
مب�شلحة  �لكرت�ث  بـ«عدم  وفنزويل(  و�ل�شني 
من  �إيلما  �أكرث  �شمعتم  هل  �ل�شوري«.  �لإن�شان 
بوتني  �أن  �أعتقد  �كرت�ث«؟  »عدم  �لتهمة؟  هذه 
�لدنيا«  »�أم  وم�شر  مرتاحا  �للية  تلك  ينام  لن 
مكرتث  غري  باأنه  مبا�شر  غري  ب�شكل  ولو  تتهمه، 
�أر�شل  �لذي  وهو  �ل�شوري  �لإن�شان  مب�شلحة 
لينقذ  �أ�شاطيله و�شو�ريخه وحاملت طائر�ته 
�لنظام �ل�شوري حتى لو ت�شرد 8.5 مليون وجلاأ 
�لعطا  �أبو  �أحلق  ثم  مليون.   4.5 �حلدود  خارج 
�إن  حيث  �لقر�ر  م�شروع  قتل  مبن  �أخرى  تهمة 
�ل�شيا�شية  م�شاحلهم  تغليب  »ف�شلو�  �لبع�س 
�أو  عقيدة  �أو  دين  »�أي  ت�شاءل  ثم  �ل�شيقة«. 
�حلجم  هذ�  تربير  على  قادرة  ز�لت  ما  طائفة 
�أي  ي�شمع  مل  ولكنه  و�لقتتال«  �لدماء  من 
وقدم  بنف�شه  تطوع  �أنه  لو  نتمنى  وكنا  جو�ب 
�لإجابة �ل�شافية و�لو�فية فلعلها تكون �لرتياق 
�أن يقدم رزمة  974000 حما�شر. ومل ين�س  لـ 
خم�س  تنفيذها  يحتاج  قد  للأزمة  �حللول  من 
»جمموعة  جدية  بكل  دعا  فقد  �أحُخر.  �شنو�ت 
�لدعم �ملعنية ب�شوريا �إىل ��شتئناف عملها �لذي 
هذ�  يف  للإ�شهام  �ملا�شي  �لعام  منذ  �لأردن  بد�أه 
هو  ومن  �لإرهابي  هو  من  حتديد  �أي  �جلهد«. 
على  تعودو�  �ل�شوريني  �أن  ومبا  �لإرهابي.  غري 
�أو  �أو �ثنتني  »�نتظرو� �شنة  باأ�س.  �لنتظار فل 
ثلث ل�شتكمال جهود �لأردن يف حتديد هويات 
نحو 1300 ف�شيل من بينهم 80 �ألف متطوع من 

بلد�.  80
ب�شار  �ل�شوري  �ملندوب  �ألقاه  �لت�شفي  خطاب 
�جلعفري، و�لذي ينتقد كل من ي�شتخدم م�شطلح 
حكومة  قل  »بل  في�شححه  �ل�شوري  �لنظام 
مر�فعة  �ألقى  �ل�شورية«.  �لعربية  �جلمهورية 
�لفر�شان  يخاطب  وهو  �لر�حة  منتهى  يف  وهو 
�ملتحدة«  و�لوليات  وفرن�شا  »بريطانيا  �لثلثة 

يف  تخدم  ل  �لقر�ر�ت  هذه  مثل  باأن  وذكرهم 
�إل تقوية �لإرهاب وتعزيزه يف �شوريا،  �لنهاية 
هذه  يف  ع�شو  دولة  �أي  منه  ت�شلم  لن  �أمر  وهو 
�ملنظمة. و«�أوؤكد على كل من يدعي حر�شه على 
حتقيق م�شلحة �ل�شعب �ل�شوري �شو�ء يف تخفيف 
�شيا�شي  حل  �إىل  �لتو�شل  �أو  �لإن�شانية  معاناته 
�أو  �أنتم  تقولون  كما  �أنف�شهم  �ل�شوريني  بقيادة 
�لق�شاء على �آفة �لإرهاب، فعليه �أن يطرق باب 
للجميع«.  معروف  و�لعنو�ن  �ل�شورية،  �حلكومة 
ولكن �شمعت من �أحدهم �أن �لعنو�ن غري معروف 
و�أنه �شر يتد�وله قلة قليلة من حول د�ئرة �شنع 
�لقر�ر حيث يتم تغيري مكان �لنوم ب�شكل دوري. 
حلب  يف  للنا�س  �ملعاناة  باب  �أن  �أي�شا  لهم  و�أكد 
�جلماعات  »ممار�شات  وهو  �أحد  و�حد  م�شدره 
تخذل  »لن  حكومته  باأن  ووعدهم  �لإرهابية«. 
�أهلنا ولن تتو�نى عن ممار�شة و�جبها �لد�شتوري 
و�لقانوين يف طرد �لإرهابيني من حلب«. وطبعا 
يثري بع�س �مل�شككني �أن خربة �حلكومة �ل�شورية 
�لد�شتوري  و�جبها  ممار�شة  يف  طويلة  لي�شت 
من  خرب�ء  مبجموعة  ت�شتعني  وقد  و�لقانوين 
رو�شيا و�إير�ن و�لعر�ق. فبعد تدمري حلب وطرد 
و�جباتها  �حلكومة  �شتمار�س  منها  �لإرهابيني 
�لد�شتورية و�لقانونية كاملة غري منقو�شة على 
من بقي فيها على �فرت��س �أنه �شيبقى بها �أحد.

مقدمي  �أحد  نيوزيلند�،  �شفري  بوهيمي،  فان 
»�إن  قال  �إذ  �آخر.  بهم  م�شغول  كان  �لقر�ر، 
�لرغم  على  �لت�شرف،  على  �ملجل�س  قدرة  عدم 
�لبيانية،  �ل�شهرية  �لإعلمية  �لحاطات  من 
ة على نحو متز�يد من �شتافان  �ملحُِلَحّ و�ملنا�شد�ت 
رة  �أوبر�ين و�آخرين، مدِمّ دي مي�شتور� و�شتيفن 
�شوريا«.  ل�شعب  وكارثية  �ملجل�س،  هذ�  ل�شمعة 
�أبناء  يا  �لعيب  من  �لأهم.  هي  �ملجل�س  �شمعة 
�أن تورطو� نيوزيلند� يف مثل هذه �جلهود  حلب 
وجه  ثم  �ملجل�س.  ب�شمعة  �شت�شر  �لتي  �لفا�شلة 
مل  باأنهم  �تهمه  �لذي  �لرو�شي  للمندوب  �شفعة 
�أَنّ  �أذكر  �أن  »و�أود  قائل  فخاطبه  معه  يت�شاور 
�أكرب  �أكرث وفد عملنا معه بكثافة، و�أخذنا منه 
�لرو�شي«.  �لحتاد  وفد  هو  �لتغيري�ت  من  عدد 
�جلماعة  �أن  تنكر  ت�شوركني  �شيد  يا  فكيف 
من  �لتعديلت  من  �لعديد  وقبلو�  معك  تعاونو� 
�إىل  �أيام  ع�شرة  من  �لهدنة  فرتة  تغيري  بينها 
�لهدنة  �أن  لو  يتمنون  كانو�  حلب  و�أهل  �شبعة؟ 
كانت ع�شرة ولكن من �أجل خاطر بوتني تقبلو� 

فكرة �ل�شبعة �أيام على م�ش�س.
بلده  �أن  تنا�شى  لتر،  دي  �لفرن�شي،  �ل�شفري 
ثلث  �إىل  تق�شمها  �أن  وجربت  �شوريا  ��شتعمرت 
دول و�قتطعت جزء� عزيز� �أهدته لرتكيا. لكن 
ت�شاعد  �أن  تريد  فرن�شا  �ملرة  هذه  جماعة  يا 
ملاذ� ل ت�شدقوها وقد �شوتت  �ل�شوري.  �ل�شعب 
�إىل  �ليوم،  فرن�شا  فعلته  »ما  �لقر�ر  م�شروع  مع 
جانب �لغالبية �لعظمى من �أع�شاء �ملجل�س، �أنها 
تدرك �مل�شوؤولية �لهائلة �لتي ن�شطلع بها ل�شون 
�كت�شف  �أنه  يبدو  ثم  �لدوليني«.  و�لأمن  �ل�شلم 
�ملفاو�شات  بتاأخريها  رو�شيا،  �إن  هاما  �كت�شافا 
ن�س  م�شروع  معار�شة  ثم  ممكن،  وقت  لأطول 
معتدل للغاية، قد �ختارت �أن ت�شتمر يف جتاهل 

ند�ء�ت �ملجتمع �لدويل.

هافينغتون بو�شت عربي  :  �لأنا�شول
�لوليات  يف  �مل�شلمات  �لن�شاء  بع�س  جلاأت 
جر�ئم  نتيجة  �حلجاب  خلع  �إىل  �ملتحدة 
�لكر�هية و�مل�شايقات �لتي يتعر�شن لها يف 

�ملجتمع �لأمريكي.
تود�ي«  �آي  �إ�س  »يو  �شحيفة  وحتدثت 
�لأمريكية عن حالت �لعتد�ء و�لرتهيب 
�لوليات  يف  �مل�شلمون  لها  تعر�س  �لتي 
خا�س  ب�شكل  تز�يدت  و�لتي  �ملتحدة، 
�لأمريكية،  �لرئا�شية  �لنتخابات  قبيل 
حملة  خلل  �شيوعًا  �أكرث  و�أ�شبحت 
�لرئي�س �ملنتخب دونالد تر�مب، �لذي كان 
�ملهاجرين  على  حظر  فر�س  �إىل  دعا  قد 

�مل�شلمني.
حو�دث  عدة  �ل�شحيفة  و��شتعر�شت 
يف  م�شلمات  ن�شاء  لها  تعر�شت  �عتد�ء 
بينهن  من  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
ميلي�شا جر�جيك، �لتي قالت �أنها تعر�شت 
�رتد�ئها  ب�شبب  �مل�شايفات  �أنو�ع  لكل 

�حلجاب.
ولفتت جر�جيك �أن »حادثًا و�حدً� وقع يف 
كاليفورينا،  بولية  ماركو�س،  �شان  مدينة 
جعلها حت�شم �أمرها« وتتخلى عن �حلجاب.
عامًا  �لعمر  من  �لبالغ  �بنها  �أن  و�أو�شحت 
و�حدً� كان يلعب مع طفل �آخر، �إل �أن و�لد 

لها  وقال  عنها  �بنه  و�أبعد  غ�شب  �لأخري 
تر�مب  ي�شبح  حتى  �لنتظار  �أ�شتطيع  »ل 
رئي�شًا لأنه �شيعيدكم من حيث �أتيتم«، ثم 
و�ألقاها  �خل�شب  �أعو�د  بع�س  �لرجل  جمع 

على �بنها �ل�شغري.
»فكرت  جر�جيك  �أن  �ل�شحيفة  وتابعت 
�أن  قررت  ثم  ح�شل،  مبا  �للحظة  تلك  يف 

حيادية  كنت  »�أنا  وعّقبت  حجابها،  تخلع 
يل  بنّي  حدث  ما  لكن  �حلجاب،  م�شاألة  يف 
�بني  تعر�س  قد  �لدينية  �ختيار�تي  �أن 

للخطر«.
بعد  حجابها  بخلع  جر�جيك  قر�ر  وجاء 
تقارير حتدثت عن �عتد�ء�ت تعر�شت لها 

ن�شاء م�شلمات، ح�شب �ل�شحيفة.

بينما  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  �أخرى،  حادثة  يف 
�إلهام عمر، �لتي مت �نتخابها حديثًا  كانت 
مينابولي�س،  ولية  نو�ب  مبجل�س  ع�شوً� 
مناق�شة  عقب  �لأبي�س،  �لبيت  تغادر 
�شيارة  �شائق  هددها  �شيا�شية،  مبادر�ت 
�أجرة بخلع حجابها وبد�أ ب�شتمها ونعتها بـ 

�لـ«د�ع�شية«.

نحو  عاملًة  رجٌل  دفع  و�حد،  يوم  وقبل 
�شنرت�ل  غر�ند  حمطة  يف  �لدرج  �أ�شفل 
»�أنت  بوجهها  و�شرخ  نيويورك،  مبدينة 

�إرهابية عودي �إىل بلدك«.
رجل  هّدد  باأ�شبوعني،  �حلادث  هذ�  وقبل 
وقت  خارج  كانت  �شرطة  �شابطة  �آخر 
عملها، باآلة حاّدة وقال لها ولبنها »عود� 

�إىل وطنكما«.
كانت  فقد  �لأمريكية،  �ل�شحيفة  وح�شب 
عندما  �حلجاب،  يرتدين  �لثلث  �لن�شاء 

تعر�شن للعتد�ء.
حالت  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وخل�شت 
�لعتد�ء على �مل�شلمني وترهيبهم، �رتفعت 
ب�شكل ملحوظ قبيل �لنتخابات �لرئا�شية 
�شيوعًا  �أكرث  �أ�شبحت  �أنها  �إل  �لأمريكية، 
خلل �حلملة �لنتخابية لدونالد تر�مب 
هجرة  على  حظر  فر�س  �إىل  دعا  �لذي 

�مل�شلمني �إىل �لوليات �ملتحدة.
ملكتب  بت�شريح  �ل�شحيفة  و��شت�شهدت 
�لذي  �آي«،  بي  »�إف  �لفيدر�يل  �لتحقيقات 
�إن  �ملا�شي،  �ل�شهر  �شابق  وقت  يف  قال، 
�شهدت  �لأمريكيني  �مل�شلمني  �شد  �لهجمات 
من  رفع  ما  �ملا�شي،  �لعام  مفاجئًا  �رتفاعًا 
�ملجموعات  �شد  �لكر�هية  جرمية  معدل 

كلها.

رويرتز :
�لرئي�س  �شور  عليها  عملقة  لفتات  تتدىلَّ 
�لع�شكري  بزيه  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري 
�إىل  �ملوؤدية  �لأمنية  �لتفتي�س  حو�جز  على 
�شبه جزيرة �شيناء لكن �شقوط طائرة ركاب 
م  حطَّ �لأ�شبوع  مطلع  يف  �شيناء  يف  رو�شية 
تعربرِّ  �أن  �للفتات  هذه  حتاول  �لتي  �ل�شورة 

عنها وهي �لإم�شاك بزمام �لأمور.
�أن  �حتمال  غربيون  م�شوؤولون  و�أثار 
بحكومة  للإطاحة  يقاتلون  �لذي  �ملت�شددين 
�لركاب  طائرة  �أ�شقطو�  رمبا  �ل�شي�شي 

با�شتخد�م قنبلة.
�شائحًا   224 مقتل  فاإن  �ل�شبب  كان  و�أيا 
معظمهم رو�س �أثار �أ�شئلة �شعبة ب�شاأن �شلمة 
مع  �لتعامل  يف  �ل�شي�شي  يتبعه  �لذي  �لنهج 
�ملت�شددين، وكيف �أنه مل يورط بلده فقط يف 
�لفو�شى �لأمنية بل �إنها طالت حلفاءه �أي�شًا.

جتاهل درو�س �ملا�شي
ر �أن هدفه �شحق �ملت�شددين  وكان �ل�شي�شي برَّ
�لإ�شلميني  �ملت�شددين  بو�شفه  �آخرهم  حتى 
و�لغربية  �لعربية  �لقوى  على  خطر  باأنهم 
كل  م�شر  يف  �لدولر�ت  مليار�ت  ت�شخ  �لتي 

عام.
�ل�شي�شي  يعتقد  �ملا�شي  لدرو�س  جتاهل  ويف 
�أن �شحق �لإ�شلميني و�شجنهم و�حلكم عليهم 
يف  �ل�شتقر�ر  حتقيق  �شاأنه  من  بالإعد�م 

م�شر.
يكون  �أن  �ملحتمل  من  باأنه  �ل�شبهات  �أن  غري 
مت�شددو تنظيم »�لدولة �لإ�شلمية«)د�ع�س( 
�إيربا�س  طائرة  على  متفجرة  عبوة  زرعو� 
��شرت�تيجيته  باأن  تنبئ  �ملنكوبة  �إيه321 
من  مزيد  بخلق  عك�شية  بنتائج  تاأتي  قد 

�ملت�شددين.
و�لربيطانية  �لأمريكية  �حلكومتان  وقالت 
قنبلة  �نفجار  �أن  �ملحتمل  من  �إنه  �خلمي�س 
هو �شبب �شقوط �لطائرة. وحتى رو�شيا �لتي 
و�شفت هذه �ل�شتنتاجات باأنها �شابقة لأو�نها 

قررت تعليق رحلتها �جلوية �إىل م�شر.
�أيلول �شن �جلي�س �مل�شري  �أو�ئل �شبتمرب  ويف 
حق  عليها  �أحُطِلق  �شاملة  عملية  �إنها  قال  ما 
 500 �ل�شهيد، وقتل يف هذه �لعملية �أكرث من 
يف  مت�شددون  باأنهم  �جلي�س  و�شفهم  �شخ�س 

�لأ�شبوعني �لأولني وحدهما.
�لقتل يطال مدنيني

�لأعد�د  هذه  �إن  �شيناء  يف  �شكان  ويقول 
مدنيني  على  ت�شتمل  �لقتلى  من  �لكبرية 

عت بع�س �ل�شبان على حمل �ل�شلح �شد  و�شجَّ
�لدولة.

جتل�س  رويرتز  لوكالة  عجوز  �مر�أة  وقالت 
عا�شمة  �لعري�س  يف  �خل�شبي  كوخها  يف 
بيحارب  »�ل�شي�شي  �شيناء  �شمال  حمافظة 
�لإرهاب ويحاربنا معاه، لكن �لن�شاء �لعجائز 

و�لأطفال لي�شو� �إرهابيني.«
كئيبة  ظروف  يف  �لعي�س  �إىل  ��شطرت  وقد 
بعد �أن فرت من �ملعارك يف قريتها �لتي قتلت 

فيها و�لدة زوجها.
�خرتقت  حينما  منزلها  د�خل  »كانت  وقالت 
�جلنود  يعباأ  مل  وقتلتها،  �جلد�ر  �لر�شا�شات 
حتى بنقلها �إىل �مل�شت�شفى. �إنهم دخلو� ور�أو� 

�أنها ماتت فغطو� ج�شمها وذهبو�.«
��شمه  ين�شر  �أل  طلب  �أمني  م�شوؤول  ونفى 
�ملز�عم باأن تكتيكات �لبط�س �لتي ي�شتخدمها 

�جلي�س توؤدي �إىل مقتل مدنيني.
حتت �شيطرة �جلي�س

�لبحر  على  �ل�شياحية  �ملنتجعات  �أن  ومع 
مكتظة  ظلت  �شيناء  جنوب  يف  �لأحمر 
من  �ل�شمايل  �جلزء  فاإن  �لأوروبيني  بال�شياح 

�شيناء كان حتت �ل�شيطرة �لفعلية للجي�س.
�ملعارك  �أ�شو�أ  �شهدت  �لتي  �ملناطق  �أما 
�للتني  ورفح  زويد  �ل�شيخ  ومدينتي  -�لعري�س 
حركة  حتكمه  �لذي  غزة  قطاع  تتاخمان 
فيها  فتفر�س  )حما�س(  �لإ�شلمية  �ملقاومة 
�أكرث  منذ  �لتجول  حظر  مع  �لطو�رئ  حالة 

من عام.
»�لإرهابيني«  باأ�شماء  قو�ئم  �جلي�س  وين�شر 
�لقتلى و�شور �جلثث كل يوم تقريبًا لإظهار �أن 

م�شر تنت�شر يف �حلرب على �لت�شدد.
�ل�شي�شي  تكتيكات  �إن  دبلوما�شيون  ويقول 
ق�شرية  حلول  �إىل  �إل  توؤدي  ل  قد  �ل�شارمة 

�لأمد.
�لأمد  على  �ل�شتقر�ر  يتحقق  �أن  ميكن  ول 
�لوظائف  وخلق  بال�شتثمار  �إل  �لطويل 
�ل�شكان  ي�شكو  حيث  �شيناء  يف  �لعمل  وفر�س 

منذ وقت طويل من �إهمال �لدولة لهم.
�حتو�ء  هو  »هدفهم  غربي  دبلوما�شي  وقال 
�شريعة  نتائج  يريدون  �إنهم  �لآن،  �مل�شكلة 

وبهذ� �ملعني فاإننا نحقق بع�س �لتقدم.«
و�أ�شاف »لن تقدم �إ�شرت�تيجيتهم �أي حل على 

�لأمد �لطويل.«
ن�شر  عدم  �شريطة  حتدثو�  �شكان  وقال 
�أ�شمائهم خوفًا من �نتقام �ملت�شددين و�جلي�س 
�إن �لأرقام �لر�شمية لقتلى �ملت�شددين ت�شتمل 

غالبًا على مدنيني و�إن كثريً� من تلك �لوفيات 
ل يتم �لإبلغ عنها.

يوميًا مدنيني  قتلى   5
يتوىل  مكتبًا  يدير  �لذي  فايز  حجاج  وقال 
م�شت�شفى  يف  �ملوتى  دفن  على  �لإ�شر�ف 
وخم�شة  مدنيني  ثلثة  بني  ما  �إن  �لعري�س 
�أيدي  على  �شيناء  �شمال  يف  يوم  كل  يقتلون 

قو�ت �لأمن �أو �ملت�شددين.
يف  ووت�س  ر�يت�س  هيومان  منظمة  وقالت 
تقرير �شبتمرب �أيلول �إن �جلي�س طرد بالقوة 
نحو 3200 �أ�شرة يف �شيناء خلل �ل24 �شهرً� 

�ملا�شية.
�شوؤون  حمررة  و�ت�شون  ليا  �شارة  وقالت 
�ملنظمة  يف  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
هو  �لرزق  و�شبل  و�لأحياء  �ملنازل  »تدمري 
ملكافحة  حملة  ف�شل  لكيفية  منوذجي  مثال 

�لت�شدد.«
�ل�شي�شي  يتبعه  �لذي  �ل�شارم  �لنهج  مهد  وقد 
نحو �ملت�شددين طريقه �إىل �ل�شلطة منذ عام 
مر�شي  حممد  �لرئي�س  عزل  حينما   2013
�أعقاب  يف  �مل�شلمني  �لإخو�ن  جلماعة  �ملنتمي 

�حتجاجات حا�شدة على حكمه.
فقد  مر�شي  �إن  قائًل  �ل�شي�شي  وعزله 
على  �شارية  حملة  �شن  ثم  �ل�شرعية، 
تاريخ  يف  �شر�وة  �لأ�شد  هي  �لإ�شلميني 
�أن�شار  من  مئات  �لأمن  قو�ت  قتلت  �إذ  م�شر 
على  هجمات  يف  �مل�شلمني  �لإخو�ن  جماعة 
�ل�شو�رع  يف  و�لعت�شامات  �لحتجاجات 

و�شجنت �آلفًا �آخرين.
وبعد ذلك فاز �ل�شي�شي يف �نتخابات �لرئا�شة 
�مل�شلمني  �لإخو�ن  جماعة  حكومته  و�شنفت 
خطرها  �إن  �ل�شي�شي  ويقول  �إرهابية  حركة 
�لدولة  تنظيم  مت�شددي  خطر  يعادل 

�لإ�شلمية و�ملتعاطفني معهم يف �شيناء.
منوذج ل ينبغي فعله

ويقول كثري من خرب�ء �لأمن �لغربيني �إن هذ� 
من  �لنوع  بذلك  تاأتي  �أن  من  �ل�شلطات  مينع 
لتحقيق  �ملطلوبة  �لدقيقة  �ل�شرت�تيجيات 
�أكرب دولة من حيث عدد  �ل�شتقر�ر يف م�شر 

�ل�شكان يف �لعامل �لعربي.
�لإرهاب  مكافحة  خبري  باميان  د�نيال  وقال 
»منهج  و��شنطن  يف  ومقره  بروكنجز  مبعهد 
يطبق  يكاد  �لإرهاب  مكافحة  يف  �ل�شي�شي 

منوذجًا ملا ل ينبغي فعله.«
جميع  مب�شاو�ته  �ل�شي�شي  �إن  باميان  و�أ�شاف 
�ل�شيا�شيني �لإ�شلميني و�لن�شطاء مع �ملقاتلني 

�ملت�شددين »بعث ر�شالة مفادها �أن �لنخر�ط 
كنت  �إذ�  يجدي  لن  �ل�شيا�شة  يف  �ل�شلمي 

�إ�شلميًا.«
يريدون �لتنني ذبيحًا

�إن  م�شريون  خمابر�ت  م�شوؤولو  ويقول 
تنظيم ولية �شيناء وهو فرع تنظيم �لدولة 
�لإ�شلمية يف م�شر ي�شم �لآن مئات �ملت�شددين 
بني  منها  كل  ت�شم  �شرية  خلليا  مق�شمني 

خم�شة و�شبعة �أفر�د وي�شعب تعقبهم.
)�شيناء:  كتاب  موؤلف  �شربي  مهند  وقال 
وكابو�س  غزة  حياة  و�شريان  م�شر  دعامة 
حملتها  �حلكومة  و��شلت  كلما  �إنه  �إ�شر�ئيل( 
ز�د  �شيناء  يف  �لإرهاب  ملكافحة  �لعنيفة 
�جلزيرة  �شبه  على  �ل�شيطرة  فقدها  خطر 

�ل�شرت�تيجية.
�ملنازل  غالبية  �جلي�س  دمر  كيف  وو�شف 
له  �شديق  �إليها  ينتمي  قرية  يف  �ل�شتني 

ب�شيناء.
يف  كان  �شنو�ت  ثلث  قبل  �إنه  �شربي  وقال 
عددهم  �شار  و�لآن  مت�شددين  ثلثة  �لقرية 

حو�يل 40.
وقال فر�ن�شي�س ريكاردوين �لذي خدم ك�شفري 
 2005 بني  م�شر  لدى  �ملتحدة  للوليات 
حملة  يوؤيدون  كثريين  م�شريني  �إن  و2008 

حكومة �ل�شي�شي ملكافحة �لإرهاب.
وقال ريكاردوين وهو �لآن نائب رئي�س �ملجل�س 
�لأطل�شي »�مل�شريون خائفون وهذ� مفهوم لذ� 
لقوى  و�حد  كتكتل  »�لعدو«  لروؤية  مييلون 

د�خلية وخارجية.«

بالتاأكيد  يريدون  فهم  »وبالتايل  و�أ�شاف 
هذ� �لتنني ذبيحًا ب�شر��شة وقوة تو�زي على 

�لأقل ما يت�شرف به �لعدو.«
كائن خر�يف

فاإن  �لطائرة  �أ�شقطت  قنبلة  �أن  ثبت  �إذ� 
�إجر�ء�ت  لتربير  ذلك  ي�شتغل  قد  �ل�شي�شي 
�أخطر  بو�شفهم  �ملت�شددين  �شد  و�أق�شى  �أ�شد 
خ�شوم �لدولة �مل�شرية و�أ�شدهم مقاومة منذ 

عقود.
�إىل  �لطريق  على  �لأمنية  �لكمائن  ويحر�س 
هجومية.  ببنادق  م�شلحون  جنود  �لعري�س 
يف  �لطريق  تقطع  �لتي  �ل�شيار�ت  وتخ�شع 

�ل�شحر�ء �لقاحلة لعمليات تفتي�س دقيقة.
�ل�شيار�ت  �ل�شرطة  �أوقفت  �لكمائن  �أحد  ويف 
بطاقاتهم  ت�شري  رجاًل  منها  و�أخرجت 
�ل�شخ�شية �إىل �أن م�شقط ر�أ�شهم رفح �أو �ل�شيخ 

زويد. و�حتجز ثمانية رجال يف �شاحنة.
عدد  �إن  زويد  �ل�شيخ  من  نا�شط  وقال 
»�أمر  و�أ�شاف  م�شتمرة.  زيادة  يف  �ملت�شددين 
تدمري  يتم  �شخ�س  لأي  بالن�شبة  طبيعي 
�لن�شمام  يحاول  �أن  عائلته  قتل  �أو  منزله 
للجماعات �ملت�شددة. �جلماعات �ملت�شددة مثل 

كائن خر�يف... يزد�دون كلما قتلت منهم.«
�لقوى  ول  رو�شيا  تعلن  مل  حني  يف  و�لآن 
�لغربية ول م�شر �شببًا للحادث يت�شاءل �أهل 

�شيناء �إن كان �لقتال �شيت�شاعد.
�أ�شطح  فوق  �أعلمًا  ن�شبو�  منهم  كثريون 
ق�شفها  لعدم  هذ�  يكفي  �أن  �أمل  على  منازلهم 

من قبل �لطائر�ت �ملقاتلة.
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م�����س��ل��م��ات ي��خ��ل��ع��ن احل���ج���اب ب��اأم��رك��ا جت��ن��ب��ًا ل���اع���ت���داءات.. ت���زاي���د ال��رته��ي��ب م���ع ���س��ع��ود ت��رام��ب ح���ل���ب ال���ي���ت���م���ي���ة داخ��������ل ق����اع����ة جم���ل�������س الأم���������ن ال��ل��ئ��ي��م��ة

فعله ينبغي  ل  ملا  من��وذج  الأمنية  وخطته  ف�سل..  ال�سي�سي  خ��راء: 



�لعتد�ء  ي�شكل   – ب(  ف  )�أ  ـ  �لقاهرة 
�لرثوذك�س  للقباط  تابعة  كني�شة  على 
24 قتيل �لحد  �أوقع  يف �لقاهرة و�لذي 
�شربة قوية للم�شيحيني يف م�شر موجهة 
يف �لوقت ذ�ته لنظام �لرئي�س عبد �لفتاح 

�ل�شي�شي، بح�شب حمللني.
تو��شرو�س  �لبابا  تر�أ�س  �لثنني  و�شباح 
�لثاين �لقد��س �جلنائزي لل�شحايا �لذين 
�ملل�شقة  �لبطر�شية  �لكني�شة  يف  �شقطو� 
مقر  �لرثوذك�س،  �لقباط  لكاتدر�ئية 
�لقاهرة. و�عترب  بابا �لقباط، يف و�شط 
ولي�س  كلها  م�شر  م�شاب  هو  “�مل�شاب  �ن 
�لرئي�س  �شارك  فيما  فقط”.  �لكني�شة 
مر��شم  يف  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري 

تكرمي �ل�شحايا.
عن  م�شوؤوليتها  بعد  جهة  �أي  تعلن  ومل 
�لتي  “ح�شم”  حركة  ونفت  �لعتد�ء، 
جلماعة  تابعة  بانها  �ل�شلطات  تتهمها 
يف  لها  تورط  �ي  �مل�شلمني  �لخو�ن 

�لتفجري.
ي�شع  �لعتد�ء  �ن  على  �خلرب�ء  ويجمع 

�حلكومة يف حرج على �أكرث من م�شتوى.
�أ�شتاذ  بح�شب  للعتد�ء،  �لول  فالهدف 
�لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة �لقاهرة فيكتور 
�شلمة هو �شرب تاأييد �لكني�شة �لقبطية 

للحكومة �مل�شرية.
�ن  ميكنهم  “�ل�شلميون  �شلمة  ويقول 
ثمن  �لقباط  يدفع  �ن  نريد  �ننا  يقولو� 
تاأييدهم لطاحة �لخو�ن �مل�شلمني” من 

�ل�شلطة يف �لعام 2013.
�لكاتب  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �لر�أي  وي�شاركه 
“�ل�شروق” �خلا�شة عبد �هلل  يف �شحيفة 
نوع  عو  �لعتد�ء  �ن  يرى  �لذي  �ل�شناوي 
يف  مل�شاركتهم  �لقباط  من  “�لنتقام  من 

�طاحة �لخو�ن �مل�شلمني” عام 2013.
حممد  �ل�شلمي  �لرئي�س  �إ�شقاط  ومنذ 

على  كني�شة   42 مهاجمة  متت  مر�شي، 
بينها  م�شر،  �شعيد  يف  خ�شو�شا  �لقل 
�أتلفت  �و  �لنري�ن  فيها  �أ�شعلت  37 كني�شة 
ع�شر�ت  مهاجمة  متت  كما  حمتوياتها. 
�لتجارية  و�ملحلت  و�ملنازل  �ملد�ر�س 
لقباط، بح�شب ما �كدت منظمة “هيومن 
�لمن  قو�ت  تتهم  �لتي  ووت�س”  ر�يت�س 
�لهجمات  هذه  �ثناء  غائبة  كانت  باأنها 

�لطائفية.
مرئي  غري  عنف  “هناك  �شلمة  ويقول 
يف  خ�شو�شا  �لقباط  �شد  �لوقت  معظم 

�شعيد م�شر”.
– �ل�شرطة  �شعف  – نقاط 

كذلك  �لكني�شة  على  �لعتد�ء  وك�شف 
نقاط �شعف �ل�شرطة.

“�شفعة  �لتفجري  هذ�  �ن  �شلمة  ويقول 
بالطبع،  م�شيحية  فالكني�شة  للحكومة. 
 12 تفجري  مت  م�شرية  موؤ�ش�شة  ولكنها 
ب�شهولة  �ملتفجر�ت د�خلها  كيلوغر�ما من 

تامة”.
ويعتقد �ل�شناوي �نه ��شافة �ىل “دعاوى 
�لنتقام من موقف �لقباط” من �لخو�ن 
�لحد  �نفجار  �شظايا  فاإن  �مل�شلمني، 
بغر�س  �ل�شي�شي  نظام  �ىل  �أي�شا  موجهة 
على  �حلفاظ  على  قدرته  يف  �لت�شكيك 

�شلمة دولر �لعبادة �مل�شيحية”.

ويك�شف �لعتد�ء “غياب �ي ��شرت�تيجية 
نف�شها  فالخطاء  �لرهاب،  ملو�جهة 
لل�شرطة  ثابتة  متركز  نقاط  تتكرر: 
�شتة  �وقع  لتفجري  هدفا  �إحدها  )كانت 
موؤمنة  غري  �لعبادة  ودور  �جلمعة(  قتلى 

بالقدر �للزم، وهناك تر�خ �مني”.
يف  �لمن  “تدخل  �ن  له  وفقا  و�مل�شكلة 
وظائفه  عن  و�خلروج  �لعامة  �حلياة 
مو�جهة  يف  خلل  �ىل  يوؤدي  �لطبيعية 
�ن  ميكن  �حلو�دث  هذه  مثل  �لرهاب. 

تتكرر �ذ� مل يعاد �لنظر يف دور �لمن”.
ويخدم تفجري �لكني�شة هدف �ملجموعات 
�ل�شلمية �لتي ت�شعى ، وفقا لل�شناوي، �ىل 

“�شرب �ي �حتمالت للتعايف �لقت�شادي 
وعودة �ل�شياحة”.

مثل  �لكني�شة،  على  �لعتد�ء  ويهدف 
ت�شرين  يف  �لرو�شية  �لطائرة  تفجري 
 224 �أوقع  �لذي   2015 �لول/�كتوبر 
�ل�شلمية،  �لدولة  تنظيم  وتبناه  قتيل 
�ىل زعزعة قدرة �لدولة على خلق مناخ 

�آمن لل�شياحة و�لقت�شاد.
جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  ��شتاذ  ويرى 
على  �لهجوم  �ن  ح�شني  حازم  �لقاهرة 
لن  م�شاعف،  دويل  �ثر  “له  �لكني�شة 
�شهد  بلد  يف  �مل�شيحيون”  هم  �مل�شتهدف 
�ي�شا يف �لفرتة �لخرية �شل�شلة �عتد�ء�ت 
تفجري�ن  �آخرها  وكان  �لمن.  قوى  على 
ت�شببا �جلمعة مبقتل �شتة رجال �شرطة يف 
�لقاهرة، ومدين �شمال �لعا�شمة �مل�شرية. 

وتبنت حركة “ح�شم” �لعمليتني.
يف  �لثنني  ظهر  بعد  �ل�شي�شي  وك�شف 
�جلنازة �لر�شمية �لتي �قيمت �مام �لن�شب 
�لتذكاري للجندي �ملجهول يف حي مدينة 
ن�شر ب�شرق �لقاهرة �نه مت حتديد هوية 
مرتكب �لعتد�ء، م�شري� �ىل �نه �نتحاري 

نا�شف”. بحز�م  نف�شه  “فجر 
��شخا�س  �ربعة  توقيف  مت  �نه  و��شاف 
يف  تورطهم  يف  ي�شتبه  �مر�أة  بينهم 
�لتي  �جلهة  يحدد  �ن  دون  من  �لعتد�ء، 

تقف ور�ءه.
�حلقيقي  �لهدف  �ن  �ىل  ح�شني  ويخل�س 
وجه  على  يعرف  لن  �لعتد�ء  هذ�  “من 
عنه  �مل�شوؤولني  حتديد  مت  �ذ�  �ل  �لدقة 
عن  و�ف�شحت  بعينها  جهة  تبنته  �ذ�  �و 

�هد�فها”.

ال�سبح  ت�ستقبل  اإ���س��رائ��ي��ل  ال���ت���اري���خ..  يف  ط��ائ��رة  اأغ��ل��ى 
دولر األ�����ف   400 وح���ده���ا  اخل������وذة  ت��ك��ل��ف��ة   ،35 اإف 

�ىل  �ملقاتلة  �لأمريكية   35 �إف  طر�ز  من  �شبح  طائرتا  حطت 
متاأخرتني   ،2016 �لأول  دي�شمرب/كانون   12 �لثنني  �إ�شر�ئيل، 
عن موعدها �شاعات، فيما �نتقد �لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب دونالد 
تر�مب تكلفة برنامج �إنتاج هذه �ملقاتلت وو�شفه باأنه »خارج عن 

�ل�شيطرة«.
 35 �إف  طر�ز  من  مقاتلة   50 من  جزء  وهما  �لطائرتان،  و�شت�شل 
نيفاتيم  قاعدة  �ىل  مارتن  لوكهيد  �شركة  من  �إ�شر�ئيل  ت�شرتيهما 
ب�شبب  �شاعات   5 من  �أكرث  تاأخرت  بعدما  �إ�شر�ئيل  جنوب  �جلوية 

�لأحو�ل �جلوية �ل�شيئة يف �إيطاليا.
تغريدة للمتحدث �لر�شمي للقو�ت �مل�شلحة �لإ�شر�ئيلية: ر�شالة من 

�لطيار �لأمريكي �لذي يحمل �لطائر�ت �إىل �إ�شر�ئيل.
�إ�شر�ئيل  يف  كارتر  �آ�شتون  �لأمريكي  �لدفاع  وزير  يتو�جد  وفيما 
على  تغريدة  يف  تر�مب  �نتقد  �لطائرتني،  ��شتقبال  يف  للم�شاركة 

تويرت برنامج �إنتاجها.
�ل�شيطرة.  عن  خارجة  وتكلفته  �إف35-  »برنامج  تر�مب:  وقال 
ميكن توفري مليار�ت �لدولر�ت �لتي تنفق على �مل�شرتيات �لع�شكرية 

وغريها و�شيتم ذلك بعد 20 يناير/كانون �لثاين«.
�إل �أن جيف بابيون، مدير بر�مج �إف 35، �شرح لل�شحافيني يف موقع 
متثلن  �لطائرتني  �أن  من  و�ثقة  �ل�شركة  باأن  �لطائرتني  هبوط 

قيمة كبرية.
و�أ�شاف »�إنه برنامج مذهل.. وقيمة كبرية و�تطلع �ىل �لإجابة عن 

�أ�شئلة للرئي�س �ملنتخب«.
�لتكلفة  �إن  حيث  �لتاريخ،  يف  �شعرً�  �لأعلى  �ملقاتلة  هذه  وتعترب 
�حلالية لتطوير و�شر�ء 2443 طائرة من طر�ز �إف 35 ي�شل �إىل 
�لقو�ت  يف  �شت�شتخدم  �ل�شركات  هذه  ومعظم  دولر.  مليار   379

�جلوية �لأمريكية.
حياتها  دورة  طو�ل  �لطائر�ت  هذه  �شيانة  تكاليف  ح�شاب  وعند 
�لتي متتد حتى 2070 فاإن تكلفة �لربنامج �لكلية يتوقع �أن ترتفع 

�ىل 1،5 مليار دولر.

خليل كوثر�ين
�شعود  �آل  ي�شّنها  �لتي  تلك  مزدوجة،  حرب  �إنها 
بركاب  �مللحقة  �ململكة  �ل�شعودية،  �ليمنيني.  على 
تدّمر  �شهرً�،  ع�شرين  منذ  تق�شف  وبريطانيا،  �أمريكا 
تعز.  �شو�حل  حتى  �شعدة  جبال  �أعايل  من  وتذبح، 
�لوجه  �إنه  �ملعركة.  ت�شاركها  رديفة  »�شعودية«  هي 
�لوهابي. �شريك �شلطان عر�س جند و�حلجاز له �شهم 
تكّفر.  حتّر�س،  تفتي،  �لأخرية  �ليمن.  »غزوة«  يف 
ت�شطنع، لل�شعب �ليمني، مرجعيات دينية. �أمل تفعل 

ذلك يف ما �شّمي »موؤمتر علماء �ليمن« يف �لريا�س؟
�حلق �أن حرب �لوهابية، مبا هي وهابية، ما �نقطعت 
حل�شرموت  �لوهابيني  غزو�ت  �إىل  نعود  لن  يومًا. 
وخمتلف �ملناطق �ليمنية... �إىل عمليات �لنهب وهدم 
وتكفريهم،  و�ل�شوفية،  �ل�شو�فع  وذبح  �لأ�شرحة 
فالتاريخ �لقريب يزخر بالأمثلة على �ل�شعي �لدوؤوب 
�لخرت�ق  يف  �ل�شعودية  �لوهابية  �أرباب  قبل  من 
�شعوديًا  �ملمّولة  �ملد�ر�س  �ليمنيني.  ل�شفوف  �لثقايف 
توزعت من �ل�شمال عند تخوم �حلوثيني ويف معاقلهم، 
يف عمر�ن و�شعدة، �إىل خمتلف �ملناطق جنوبًا، حيث 
و�ل�شو�فع،  �ل�شوفيني  بتخلي  �لوهابي  �لنظام  َحلم 
ف�شًل عن �لزيود، عن طرقهم ومذ�هبهم. كل �لأمو�ل 
�لطائلة �لتي �أنفقتها �لريا�س يف �شبيل ن�شر وهابيتها 
مل تعد عليها باأكرث من �شرذمات متفرقة، هي، حتى 
�ل�شعب  عن  وغريبة  هجينة  حالت  هذ�،  يومنا 

�ليمني �ملت�شامح.
ت�شاعف  يياأ�س.  فلم  �ملهزوم  �أما  �إذً�.  �مل�شروع  �أخفق 

لرتجمة  منا�شبة  �حلرب  �ليمنيني.  على  �حلقد 
حد،  عند  يقف  ل  �لكر�هية  حجم  ولأن  �لأحقاد. 
�لهادي  �لإمام  مقام  متعّمدً�  �ل�شعودي  �لنظام  ق�شف 
�لعملية  وقبل  �لعدو�ن.  �أ�شابيع  �أول  �شعدة،  و�شط 
�لدين  بدر  ح�شني  �شريح  قبة  دّمر  فقط،  ب�شاعات 

�حلوثي، يف منطقة مر�ن.
كل  مع  للنز�ل  �أخرى  منا�شبة  �إنه  �لنبوي،  �ملولد 
�ملخالفني للوهابية. �أّي من�شوب من �حلقد و�لكر�هية 
عليك �أن حتمل لتكون م�شتعدً� لق�شف مكان �لحتفال 
�أن  ملجرد  �لوهابي(،  �ملعتقد  )وفق  »�لبدعة«  باملولد 
�ل�شارع �شهد قبيل �شاعات على جمع غفري من �ملدنيني، 
�أمرً� ر�جحًا دينيًا؟  ممن يرى يف �لحتفاء باملنا�شبة 
قد يقول قائل �إن ثمة مبالغة تفر�شها �أجو�ء �حلرب 
يف تو�شيف �شربات مماثلة. ح�شنًا، هجوم مماثل نفذ 
�شنعاء،  يف  �لريا�شي  �ل�شتاد  على  �ملا�شية،  �ل�شنة 

عقب �لحتفال باملنا�شبة نف�شها.
�ل�شلطات  ت�شدد  درجة  �لأمر  بلغ  ذلك،  من  �أكرث 
�لعام،  هذ�  �ملحتلة  �ملحافظات  يف  لل�شعودية  �ملو�لية 
يف منع تعطيل �لدو�ئر �لر�شمية خلل ذكرى �ملولد، 
�شلطات  و�أيقظت  �لقانونية.  �ملحا�شبة  طائلة  حتت 
جهاز  )وهو  �لإد�ري  �لتفتي�س  هادي  ربه  عبد  �لفار 
غارق يف �شبات عميق منذ مدة( طالبة منه ملحقة 
ول  مهمًا،  تقدم  ما  كل  لي�س  �لقر�ر.  على  متمرد  �أي 
�أن هناك من مل ي�شت�شلم. �شاَهد  �ملهم  هو مب�شتغرب. 
�ليمني �لعام �ملا�شي ق�شف مكان �لحتفال باملنا�شبة 
�أن يخرج  �لذي تله، قرر  �لعام  للتكفرييني.  �ملغيظة 

تنظيمًا.  و�لأكرث  ح�شورً�  �لأ�شخم  هو  باحتفال 
طور  من  �نتقل  بل  فقط،  يقاوم  �ل�شعب  هذ�  يعد  مل 
ع�شكريًا  �لتحدي:  مرحلة  �إىل  و�لت�شدي،  �ملقاومة 

و�شيا�شيًا وفكريًا.
�إنها �إذً� منا�شبة ل�شكر �ليمنيني. �شكرهم مرتني: مرة 
على �ملقاومة �لع�شكرية لهذ� �لوح�س �ملنفلت، وثانيًة 
�لفكر  وجه  يف  »ل«  وقول  �لفكرية  �ملجابهة  على 
ممتنة  باأ�شرها  �ملنطقة  �شعوب  �لإلغائي.  �لرجعي 
جميعًا.  عنا  تقاتلون  من  �أنتم  عليكم.  �أعينها  لكم. 
تقاتلون عن �شلطنة عمان وبلد �ل�شام، وحتى م�شر، 
لل�شعودية  قّدر  لو  ماذ�  �لعربي...  و�ملغرب  و�لعر�ق، 
لها  �شنحت  لو  ماذ�  �شنتني؟  قبل  �ملعركة  حت�شم  �أن 
لكانت  �أكرث؟  �لعربية  بلدنا  من  تطّوع  �أن  �لفر�شة 
�لقامتة،  �لرجعية  �أحادية  بزمن  مهددة  �ملنطقة 
كم �جلميل على �أعتاب �أفغان�شتان �أخرى، �أو  وكان مينحُ

مو�شل ثانية، من يدري؟
تنت�شرو�.  �أن  بد  ل  عليكم.  تر�هن  �ملنطقة  �شعوب 
�أن ثمة من يرددها  نقولها هنا يف �لعلن، ونعلم يقينًا 
وفل�شطني  وتون�س  م�شر  يف  �خلفاء،  يف  و�إن  معنا، 
و�لبحرين و�ل�شود�ن... كثريون منا ل يرون يف هذه 
دينيًا  �شر�عًا  �ملنطقة،  حروب  كل  يف  كما  �حلرب، 
بامتياز.  �شيا�شية  خيار�ت  معركة  �إنها  مذهبيًا.  �أو 
�لطائر�ت  ت�شتخدم  مثلما  هنا،  �لدين  ي�شتخدم 
و�ل�شو�ريخ ومد�فع �لهاون. لكن م�شكلتنا مع �لوهابية 
ذباحًا  �إلغائيًا  تكفرييًا  وباًء  كونها  يف  هي  �ل�شعودية 
�شري  ل  �أنهم  �شعود  �آل  مع  م�شكلتنا  جمرمًا.  �شفاكًا 

و�لوليات  بريطانيا  جنود  قرر  حال  يف  عندهم 
قو�عدهم  �إحدى  يف  �مليلد  �شجرة  �إ�شاءة  �ملتحدة 
يف  لهم،  �أمريً�  لكن  �لعربي،  �خلليج  يف  �لع�شكرية 
�لوقت عينه، ل يتحمل م�شهد مئات �لآلف يف �أجمل 
�حتفاًء  �لأخ�شر  باللون  تزد�ن  �شنعاء،  حو��شرنا، 

مبنا�شبة حتّرم وهابيته �لحتفال بها.
و�لهتاف  »�ل�شرخة«  ترد�د  غري  من  �حتفلتم  لو  رمبا 
�أنكم  ولو  عليكم.  جتروؤو�  ملا  و�أمريكا،  �إ�شر�ئيل  �شد 
للأمريكيني،  فيه  تخ�شعون  زمان  يف  �ملولد  �أحييتم 
�أكرب  �أر�شل  �شنعاء  يف  �ل�شعودية  �شفري  يومئذ  لكان 
باقة ورد متو�فرة �إىل من�شة �ل�شبعني، �لتي ق�شفوها 
�لدو�ع�س  تلمذتهم  فّجر  مثلما  متامًا  �أم�س،  فجر 
�لتحدي  بهذ�  �أنتم  �مل�شرية.  �لكني�شة  بيوم يف  قبلها 
وتنت�شرون  وتف�شحونهم،  ثقافيًا،  �ليوم  تهزمونهم 
بعدما  �أوطاننا،  يف  �ألو�نها  بكل  وللحرية  للتنوع 
عليهم  رجالكم  حّرم  وبعدما  ع�شكريًا،  هزمتموهم 

��شتلب هذ� �ليمن �لعظيم.
�لخبار

يف  �حلا�شد  �حتفالهم  �ليمنيون  نهي  يحُ يكد  مل 
�لعدو�ن  طري�ن  باغت  حتى  �ل�شبعني،  �شاحة 
�إحد�ها  ��شتهدفت  غار�ت،  ب�شل�شلة  �شنعاء 
من�شة �لحتفال، فيما تو�جه مناطق عبد ربه 

من�شور هادي �مل�شري �لأ�شود مع �لتفجري�ت
تقوده  �لذي  �لعدو�ن،  حتالف  مقاتلت  عادت 
�له�شتريي«  �لق�شف  »حفلت  �إىل  �ل�شعودية، 
بعد  وذلك  �شنعاء،  �ليمنية،  �لعا�شمة  على 
�ملولد  ذكرى  مبنا�شبة  حا�شد  مهرجان  �نتهاء 
ملنطقة  �ل�شتهد�فات  �أبرز  كانت  فيما  �لنبوي، 
ومن�شة  �لرئا�شة،  لد�ر  �ملجاورة  �ل�شبعني 

�لحتفال ليلة �نتهائه.
ع�شرين  من  �أكرث  »�لتحالف«  طري�ن  �شّن  وقد 
�أمانة  يف  متفرقة  مناطق  على  متتالية  غارة 
�شحايا  حمدثًا  �شنعاء،  وحمافظة  �لعا�شمة 
�لتابعة  »�مل�شرية«،  قناة  وذكرت  �ملدنيني.  بني 
لـ»جماعة �أن�شار �هلل«، �أن �لغار�ت »�له�شتريية« 
�لتي تو��شلت حتى وقت متاأخر من م�شاء �أم�س 

�أدت �إىل مقتل مدنيني �ثنني.
خطاب  من  �شاعات  بعد  �لغار�ت  هذه  وتاأتي 
�لذي  �حلوثي،  �مللك  عبد  �هلل«،  »�أن�شار  زعيم 
�أكد �أهمية �لت�شدي للتحالف �ل�شعودي ما د�م 
خلل  كلمة  يف  وقال  للحرب.  يتعر�س  �ليمن 
كبرية  ح�شودً�  �ل�شور  �أظهرت  �لذي  �ملهرجان 
»توقف  �أن  �لريا�س  على  �إن  فيه،  م�شاركة 
م�شلحتها  من  هذ�  لأن  �ليمن،  على  عدو�نها 
»�أمريكا  �أن  �إىل  م�شريً�  �ملنطقة«،  وم�شلحة 
وتنهبان  �لب�شرية  معاناة  تفاقمان  و�إ�شر�ئيل 

�خلري�ت وت�شنعان �حلروب و�لأزمات«.
�حلوثي و�شف »�لنظام �ل�شعودي« باأنه »�متد�د 
�لأمة«،  د�خل  �لنحر�ف  ميثل  ظامل  ظلمي 
ناألو  فلن  �لعدو�ن،  ��شتمر  »طاملا  �أنه  م�شيفًا 
بوحدة  معني  �جلميع  مو�جهته...  يف  جهدً� 
ملو�جهة  �لطاقات  كل  وح�شد  �لد�خلي،  �ل�شف 
�إىل  �ملنطقة  �شعوب  دعا  كذلك  �لعدو�ن«. 
»�ليقظة و�حلذر يف مو�جهة �خلطر �لتكفريي 
من  �لأمة  ل�شرب  �أمريكية  �شناعة  باعتباره 

�لد�خل«.
)�ل�شبت(،  بيوم  ذلك  قبل  كبري،  هجوم  وكان 
قد ��شتهدف بو�بة مع�شكر �ل�شولبان، يف عدن، 
و�إ�شابة   47 مقتل  �ىل  �أدى  ما  �لبلد،  جنوبي 
�لفور،  ومن  �ملع�شكر.  يف  �جلنود  من  ثلثني 
طلب �لرئي�س �مل�شتقيل، عبد ربه من�شور هادي 

�لذي و�شفه  ت�شكيل جلنة حتقيق يف �حلادث، 
برقية  يف  هادي،  وتوعد  و�جلبان«.  بـ»�لغادر 
تلك  بـ»�جتثاث  »�شباأ«،  وكالة  ن�شرتها  عز�ء 
�لعنا�شر �لإجر�مية من �خلليا �لإرهابية ومن 
يقف ور�ءها، �لتي حتاول عبثًا تعكري �شفو �أمن 

عدن و��شتقر�ر و�شكينة �أبنائها«.
ميني،  ع�شكري  م�شوؤول  قال  لحق،  وقت  يف 
»�إرهابي«  خمطط  �إحباط  جرى  �إنه  �أم�س، 
�لق�شر �جلمهوري وجتمعات جلنود  ل�شتهد�ف 
�لبلد،  �شرقي  ماأرب،  مدينة  يف  �جلي�س  من 
عن  �مل�شوؤولية  �خللية  توقيف  بعد  وذلك 
ذلك، م�شريً� �إىل �أن �ملجموعة كانت تعمل على 
��شتهد�ف مو�قع يف مع�شكر �ل�شرطة �لع�شكرية 
ومع�شكر  �لثالثة  �لع�شكرية  �ملنطقة  ومقر 
هوية  يك�شف  مل  لكنه  �خلا�شة،  �لأمن  قو�ت 
�ملوقوفني ول �جلهة �لتي ينتمون �إليها. وماأرب 
بالإ�شافة  لهادي،  �ملو�لية  للقو�ت  معقًل  متثل 
تقوده  �لذي  �لتحالف  قو�ت  من  عدد  �إىل 

�ل�شعودية.
�أي�شًا، متكن خرب�ء متفجر�ت من تفكيك �شيارة 
�ملتفجر�ت،  من  كبرية  كميات  حتمل  مفخخة 
لل�شيار�ت«،  موقف  يف  »مركونة  كانت  �أم�س، 
�ملعل.  مدينة  يف  �لرئي�شي  �ل�شارع  خلف  يقع 
ونقلت م�شادر �شحافية عن �شابط يف �أمن عدن 

د�خل  كانت  �لتي  �ملتفجر�ت  وكمّية  »نوع  �أن 
�ل�شيارة كافية لن�شف حي كامل«.

�ملتحدة  �لأمم  »منظمة  قالت  ذلك،  �إىل 
�لتغذية  �شوء  معدل  �إن  يوني�شيف«  ــ  للطفولة 
على  م�شتوياته  �أعلى  يف  �ليمن  �أطفال  بني 
 2.2 حو�ىل  يعاين  �أنه  مو�شحة  �لإطلق، 
مليون طفل من �شوء �لتغذية �حلاد ويحتاجون 
�إىل �لعناية �لعاجلة. وذكرت �ملنظمة، يف بيان 
يعانون  ميني  طفل  �ألف   462 نحو  �أن  �أم�س، 
�شوء �لتغذية �حلاد �لوخيم، وهي زيادة كبرية 
كما   ،2014 بعام  مقارنة   200% �إىل  ت�شل 
يعاين 1.7 مليون طفل من �شوء �لتغذية �حلاد 

�ملتو�شط.
�ليمن  يف  »ميوت  �أنه  �إىل  �ملنظمة  بيان  ولفت 
على �لأقل طفل و�حد كل ع�شر دقائق ب�شبب 
�أمر��س ميكن �لوقاية منها، مثل �لإ�شهال و�شوء 
�لتغذية و�لتهاب �جلهاز �لتنف�شي«، حمذرً� من 
على  �أ�شبح  �ليوم  �لبلد  يف  �ل�شحة  »نظام  �أن 

و�شك �لإنهيار«.
)�لأخبار، �لأنا�شول، �أ ف ب(

تكاد  �لتي  حلب  مدينة  ت�شكل   – ب(  ف  بريوت)�أ 
بعد  �ل�شوري  �لنظام  قو�ت  �أيدي  يف  باكملها  ت�شقط 
يف  �لبرز  �جلبهة  �ملعارك،  من  �شنو�ت  �أربع  من  �أكرث 
�لعام  �ندلعه  منذ  ت�شرر�  و�لكرث  �ل�شوري  �لنز�ع 

.2011
ومن �شاأن �شيطرة قو�ت �لنظام عليها �أن ت�شكل �شربة 
قا�شية بالن�شبة �ىل �ملعار�شة �ل�شورية، و”حتول يف 
جمرى �حلرب”، بح�شب تعبري �لرئي�س �ل�شوري ب�شار 

�ل�شد.
– �حلرب  تدخل  – حلب 

�لحتجاجية  �لتحركات  �ندلع  على  �أ�شابيع  بعد 
2011، �شهدت  �شد نظام �ل�شد منت�شف �آذ�ر/مار�س 
�شو�رع مدينة حلب تظاهر�ت طلبية و��شعة �شرعان 

ما مت قمعها بالقوة.
�شنت  م�شلح،  نز�ع  �ىل  �شوريا  يف  �حلر�ك  حتول  ومع 
هجوما  حينها  �حلر”  �ل�شوري  “�جلي�س  ف�شائل 
كبري� على �ملدينة يف متوز/يوليو �لعام 2012 �نتهى 

ب�شيطرتها على �لحياء �ل�شرقية.
قو�ت  بد�أت  ذ�ته،  �لعام  من  �آب/�غ�شط�س  مطلع  ويف 
فيه  ��شتخدمت  بريا  هجوما  �شنت  �لتي  �لنظام 
�ملعار�شة،  مناطق  على  عنيفا  ق�شفا  ثقيلة  ��شلحة 
يف  �لوىل  للمرة  �حلربية  �لطائر�ت  ��شتخدمت  ثم 

عمليات �لق�شف.
يومية  �شبه  معارك  �حلني  ذلك  منذ  �ملدينة  و�شهدت 
بني قو�ت �لنظام �لتي �شيطرت على �لحياء �لغربية 

و�لف�شائل �ملعار�شة يف �لحياء �ل�شرقية.
– مدمرة  – مدينة 

ق�شف  �لنظام  قو�ت  بد�أت   ،2013 �لعام  مطلع  منذ 
تلقيها  �لتي  �ملتفجرة  بالرب�ميل  �ل�شرقية  �لحياء 
مبقتل  ت�شبب  ما  �لع�شكرية،  و�لطائر�ت  �ملروحيات 
من  و�لعديد  �ملتحدة  �لمم  تنديد  و�أثار  �للف 

�ملنظمات �لدولية.

�لحياء  با�شتهد�ف  ترد  �ملعار�شة  �لف�شائل  وكانت 
بني  وجرحى  قتلى  �أوقع  ما  بالقذ�ئف،  �لغربية 

�ملدنيني.
�ل�شورية  �ملدن  ثاين  حلب،  مدينة  �شكان  ودفع 
ثمنا  �حلرب،  قبل  ل�شوريا  �لقت�شادية  و�لعا�شمة 
باتو�  بعدما  �ندلعه  منذ  �لع�شكري  للنز�ع  باهظا 

مق�شمني بني �حياء �ملدينة.
وكان عدد �شكان �ملدينة 2،5 مليونا قبل �لنز�ع، لكنه 
�لفا   250 كان  ن�شمة،  مليون   1،5 نحو  �ىل  تر�جع 
منهم حما�شرين يف �شرق حلب حتى قبل بدء �لهجوم 
�أكرث  لكن  �ل�شهر.  حو�ىل  قبل  �لنظام  لقو�ت  �لخري 
�شيطرة  حتت  �لو�قعة  �ملناطق  �ىل  نزح  ن�شفهم  من 

�حلكومة، بح�شب �ملر�شد �ل�شوري.
ويعاين �ملدنيون �ملكد�شون يف ما تبقى من �حياء حتت 
ماأ�شاوية  ظروف  من  حلب  �شرق  يف  �ملعار�شة  �شيطرة 
يجدون  ول  �لطرق،  يف  منهم  �لعديد  ينام  �إذ  للغاية، 
كل  يف  �لق�شف  يف  للموت  معر�شون  وهم  ياأكلونه  ما 

حلظة، بح�شب �شهود.
لر�شاء  حماولت  ح�شلت  �ملا�شية،  �ل�شهر  وخلل 
د�عمي  �لمريكيني،  بني  خ�شو�شا  حلب  يف  هدنة 
�ملعار�شة، و�لرو�س �لذي �شكل دعمهم للنظام �ل�شوري 
�ملنعطف �لرئي�شي يف تغري ميز�ن �لقوى على �لر�س 

يف �شوريا ل�شالح �لنظام.
�ملعركة”- و”خو�تيم  �لرو�س  – تدخل 

�عتبار� من نهاية �أيلول/�شبتمرب 2015، بد�أ �لتدخل 
مو�قع  ��شتهدفت  مكثفة  جوية  غار�ت  عرب  �لرو�شي 
�ن  �لرغم من �علن مو�شكو  �ملعار�شة، على  �لف�شائل 
�لهدف من تدخلها �لق�شاء على �ملجموعات �ملتطرفة.
�لنظام  لقو�ت  دفع  �عطاء  يف  �لتدخل  هذ�  و�شاهم 
�لتي تقدمت يف مناطق عدة، و�شول يف �شيف 2017 
�لتي بد�ت  �ل�شرقية يف حلب  �ىل حما�شرة �لحياء 
�لغذ�ئية.  و�ملو�د  �لدوية  يف  فادح  نق�س  من  تعاين 

وكانت ف�شائل عدة تقاتل يف �شرق حلب، بينها جبهة 
�شابقا(. �لن�شرة  �ل�شام” )جبهة  “فتح 

قو�ت  بد�أت  �لثاين/نوفمرب،  ت�شرين  منت�شف  يف 
�لنظام هجومها �لخري على �شرق، ومتكنت من �لتقدم 
حزب  بينها  م�شلحة  جمموعات  من  مدعومة  �شريعا 
�هلل �للبناين، وباتت ت�شيطر على �أكرث من ت�شعني يف 
�ملئة من �لحياء �لتي كانت حتت �شيطرة �ملعار�شة. 

و�عتربت دم�شق �ن �ملعركة و�شلت �ىل “خو�تيمها”.
– �ملدينة  – عر�قة 

�ىل  وتعود  �لعامل  مدن  �أقدم  من  و�حدة  حلب  تعد 
�حل�شار�ت  تو�لت  وقد  �مليلد.  قبل  عام  �آلف  �ربعة 
�لن�شيج  وجتارة  ب�شناعة  عرفت  �لتي  �ملدينة  على 
�ملتو�شط  �لبي�س  �لبحر  بني  مبوقعها  تتميز  و�لتي 

وبلد ما بني �لنهرين.

1979 و1982، �شهدت �ملدينة ف�شول  وبني �لعامني 
�مل�شلمني.  �لخو�ن  جلماعة  �ل�شوري  �لنظام  قمع  من 
�لت�شعينات لتزدهر جمدد� نتيجة حر�ك  وعادت يف 
�نتهجتها  �قت�شادي  �نفتاح  �شيا�شة  مع  تر�فق  جتاري 

�لبلد.
�ملعارك  دمرت   ،2011 �لعام  يف  �لنز�ع  �ندلع  ومنذ 
لئحة  على  �ملدرجة  و��شو�قها  �لقدمية  �ملدينة 

�ليون�شكو للرت�ث �لعاملي.
وطاول �لدمار �ي�شا مو�قع تعود �ىل �شبعة �آلف عام، 
�لقرن  �ىل  �لعائدة  �لموي  �جلامع  مئذنة  وحتولت 

�حلادي ع�شر �ىل كومة من �لركام.
�لتي  �ل�شليبية  حلب  بقلعة  كبرية  ��شر�ر  حلقت  كما 
قتال  بعد  �ملعار�شة  من  �لنظام  قو�ت  ��شتعادتها 

عنيف.
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التفجرات مق�سلة  حتت  وهادي  �سنعاء...  على  »ه�ستري«  ق�سف 

ال�سوريال�������س���ع���ودي���ة ُت����ه����زم م����ّرت����ني: ����س���ك���رًا اأي����ه����ا ال��ي��م��ن��ي��ون ال��ن��زاع  يف  املحورية  امل��ع��ارك  جبهة  حلب  مدينة 

ال�سي�سي ون���ظ���ام  م�����س��ر  مل�سيحيي  م���زدوج���ة  ���س��رب��ة  الق���ب���اط  ع��ل��ى  الع���ت���داء 
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�لدوري  مل�شابقة   32 �لـ  دور  قرعة  �أ�شفرت 
�لأوروبي، و�لتي �أجريت �لثنني مبدينة نيون 
بني  مثرية  عائلية  مو�جهة  عن  �ل�شوي�شرية، 
يونايتد  مان�ش�شرت  جنم  بوغبا  بول  �لفرن�شي 

و�شقيقه فلورنتني مد�فع �شانت �إيتيان.
�إحدى  يف  �شويًا  �لفريقني  �لقرعة  و�أوقعت 
هذ�  للبطولة   32 �لـ  بدور  �ملثرية  �ملو�جهات 

�ملو�شم.
باللقب  للفوز  �ملر�شحني  �أحد  يونايتد  ويعترب 

و�لذي من �شاأنه �أن يكون �لأول له يف �مل�شابقة 
�لتي يحلم برفع كاأ�شها ليكمل باقة �إجناز�ته 
يف  �ألقاب  بعدة  �شابقًا  فوزه  بعد  �لأوروبية 
بطولتي دوري �لأبطال وكاأ�س �أوروبا للأندية 

�أبطال �لكوؤو�س.
ملان�ش�شرت  �نتقل  عامًا(   23( بوغبا  وكان 
يونايتد قادمًا من يوفنتو�س يف �شفقة قيا�شية 
�حلايل،  �ملو�شم  بد�ية  قبل  �لنتقالت  ب�شوق 
�شانت  ب�شفوف  فلورنتني  �شقيقه  ين�شط  فيما 

�إيتيان منذ عام 2012.
فقط  و�حدة  مرة  �لتقيا  �أن  للفريقني  و�شبق 
 1-3 بنتيجة  حينها  يونايتد  تفوق  حيث 
�لأوروبية  �لأندية  كاأ�س  من  �لأول  �لدور  يف 

�أبطال �لكوؤو�س مو�شم 1978-1977 .
وو�شف جوزيه مورينيو �ملدير �لفني ملان�ش�شرت 
بوغبا  �ل�شقيقني  بني  �ملو�جهة  هذه  يونايتد 
باأنها »�شيء لطيف«: »كان بول ي�شحك كما هو 

حال �شقيقه �أي�شًا«.

�لإجنليزي  للدوري  �لتاريخي  �لهد�ف  �أعرب 
كلوديو  باأن  �عتقاده  عن  �شري�ر  �آلن  �ملمتاز 
بر�فو لي�س حار�شًا ميكنه ح�شم �لنقاط ل�شالح 
يف  �حلر��س  �أف�شل  يفعل  مثلما  �شيتي  مان�ش�شرت 
�إيقاف  يف  بر�عته  مدى  عن  مت�شائًل  �لعامل، 
�آخر  من   7 �شاهد  بعدما  �خلطرية  �لت�شديد�ت 
تدخل  �لت�شيلي  �لدويل  تلقاها  ت�شديد�ت   10

مرماه.
�إيقاع  مع  للتاأقلم  عامًا   33 �لـ  �شاحب  وعانى 
بيب  مدربه  قرر  �أن  منذ  �لإجنليزية  �لكرة 
غو�رديول جلبه و�لتخلي عن جو هارت ل�شالح 
بقدميه  �لأول  مهارة  باأن  مقتنعًا  تورينو، 
�شتخدم �لنهج �لهجومي �لذي �شعى لفر�شه على 

طبيعة لعب �لفريق.
�ملبار�تني  خلل  بو�شوح  �مل�شكلة  وظهرت 
�ل�شيتيزنز  خ�شر  �أن  بعد  لرب�فو  �لأخريتني 

بثلثية لهدف على يد ت�شل�شي مت�شدر ترتيب 
قبل  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  �لإجنليزي  �لدوري 
�شيتي  لي�شرت  من  لثنني  �أهد�ف  باأربعة  يخ�شر 

حامل �للقب يوم �ل�شبت.
�شيتي  مان�ش�شرت  �لنتيجتان  هاتان  و�أبعدت 
بفارق  �لأول  �ملركز  عن  �لر�بع  �ملركز  �شاحب 
7 نقاط وقربت منه غرميه �لتقليدي مان�ش�شرت 
يونايتد بعدما فاز �ل�شياطني �حلمر �أم�س بهدف 

نظيف على توتنهام.
و�لكرة  يونايتد  نيوكا�شل  �أ�شطورة  وحتدث 
�شن«  »ذ�  ل�شحيفة  قائًل  �لإجنليزية 
كرب�شلونة  يلعبون  »جلعلهم  �لربيطانية: 
حار�شًا  يحتاج  �شيتي  �أن  بد�  ميونخ،  وبايرن 
بر�فو.  كلوديو  جاء  لذلك  خمتلفة،  مبهارة 
�إنه بالتاأكيد ميلك مهارة خمتلفة لكن �لت�شدي 

للت�شديد�ت ل يبدو جزءً� من مهار�ته.

علمات  هناك  �لأخريتني  �ملبار�تني  »بعد 
بالن�شبة  بر�فو.  �شفقة  على  �أكرب  ��شتفهام 
�لت�شدي  عاملي  طر�ز  من  حلار�س  ميكن  كان  يل 
�جلولة  يف  ويليان  من  �لثاين  ت�شل�شي  لهدف 
�أندي  لهدف  لي�شل  كان  وبالتاأكيد  �ملا�شية، 
كينغ �لثاين للي�شرت �شيتي يوم �ل�شبت. كما كان 
�أ�شعب يف هدف )جاميي( فاردي  ليجعل �لأمر 
�لثاين، فيما مل يقرتب بر�فو مبا فيه �لكفاية 

للتلعب بعقل خ�شمه.
 10 �آخر  دخلت  بالت�شديد  �لأمر  يتعلق  »حني 
على  كان  ت�شديدة   20 �آخر  �أ�شل  من  كر�ت 
�آخر مبار�تني �ملح�شلة  لها. يف  �لت�شدي  بر�فو 
ميكنه  حار�شًا  لي�س  هذ�   !10 �أ�شل  من   7
بها  يقوم  �لتي  �لطريقة  بنف�س  �لنقاط  ح�شم 

�حلر��س �لأف�شل«.

الأوروب������ي ب���ال���دوري  ع��ائ��ل��ي��ة  م��واج��ه��ة  يف  ب�سقيقه  ي�����س��ط��دم  ب��وغ��ب��ا 

 “ميدل اإي�ست”: بعد تدين م�ستوياته .. اأملانيا تتوىل مهمة تدريب اجلي�س ال�سعودي

كونتي : تنتظر ت�سل�سي فرتة �سعبة

عليه  ظهر  �لذي  بالن�شج  لت�شل�شي  �لفني  �ملدير  كونتي  �أنتونيو  �أ�شاد 
�لفوز بهدٍف  �آلبيون بعدما حققو�  �أمام وي�شت بروميت�س  لعبو فريقه 
نظيٍف �شجله �لهد�ف دييغو كو�شتا قبل ربع �شاعٍة على نهاية �ملبار�ة، 
لي�شتعيدو� �شد�رة ترتيب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز عقب 15 جولًة من 

بد�ية �ملو�شم.
»كانت  �لبلوز:  �للقاء، قال مدرب  نهاية  �ل�شحفي عقب  وخلل موؤمتره 
مبار�ًة �شعبًة جدً�، ولكننا كنا على علٍم بهذ� �لأمر، فقد حتدثت طو�ل 
�لأ�شبوع �ملنق�شي عن مدى �شعوبتها �أمام خ�شٍم قوٍي وبديٍن للغاية مثل 
بالن�شج  حتلينا  ولكننا  عليه،  �لتغلب  ي�شعب  و�لذي  بروميت�س،  وي�شت 

�لكايف لقتنا�س �لفوز منهم، و�أنا �شعيٌد بهذ� �لأمر«.
و�ختتم مدرب �لآتزوري ويوفنتو�س �ل�شابق قائًل: »حافظنا كذلك على 
نظافة �ل�شباك، ولكن �لأهم حاليًا �أن نبد�أ بالتفكري يف �ملبار�ة �ملقبلة، 

فنحن منر بفرتٍة مهمٍة و�شعبة يجب �أن نحافظ على تركيزنا خللها«.

 ان�������س���ح���اب ف����ي����درر و����س���ري���ن���ا م��ن
ال��������دوري ال�������دويل امل���م���ت���از ل��ل��ت��ن�����س

�ن�شحب روجر فيدرر و�شريينا ويليامز من �لدوري �لدويل �ملمتاز للتن�س 
قبل �نطلق �مل�شابقة يف �لهند �جلمعة �ملقبل ب�شبب »غمو�س« �ملوقف 

�لقت�شادي.
هذ�  حتديات  »نو�جه  بيان:  يف  بوباتي  ماهي�س  �لبطولة  مدير  وقال 
�لعام نتمنى �جتيازها، يف ظل �لظروف �لقت�شادية يف �لهند وغمو�س 

موقف �إنفاق �ملال تو�شلت �إىل روجر و�شريينا ل�شرح �ملوقف.
�أول مو�شمني  للتن�س خلل  �ملمتاز  �لدويل  �لدوري  »لقد دعم كل منهما 

ونتطلع لعودتهما يف �مل�شتقبل«.
وكان فيدرر )35 عامًا( يخطط للعودة للملعب عرب هذه �لبطولة بعد 

�بتعاده منذ يوليو �ملا�شي ب�شبب �إ�شابة بالركبة.

اأف�����س��ل غ��و���س  اأب����و  الأردين   ر���س��م��ي��ًا: 
ال����ع����امل يف  ت����اي����ك����وان����دو  لع�������ب 

�لأردين  �ملنتخب  لعب  فاز 
للتايكو�ندو �أحمد �أبو غو�س، بجائزة 
مناف�شة  بعد  �لعامل،  يف  لعب  �أف�شل 
عن  نقًل  عامليني  لعبني  �أربعة  مع 

وكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(.
�لأحد،  �ليوم  �آذربيجان  يف  و�أقيم 
و�أف�شل  لعب،  �أف�شل  �ختيار  حفل 
حكمة  و�أف�شل  حكم،  و�أف�شل  مدرب، 

يف �لعامل.
�ختياره  يتم  �أن  قبل  عامليني،  لعبني  �أربعة  مع  غو�س،  �أبو  وتناف�س 
جلائزة �أف�شل لعب يف �لعامل، بعدما �شجل �إجنازً� كبريً�، متثل يف �إحر�ز 

�مليد�لية �لذهبية يف �أوملبياد ريو دي جانيريو 2016.
�أف�شل  جائزة  يف  �لثاين  �ملركز  يف  �لع�شاف  فار�س  �لأردين  �ملدرب  وحل 
مدرب يف �لعامل، بعد مدرب من �آذربيجان، يف ظل �لإجناز �لذي حققه يف 
�أوملبياد ريو دي جانيريو، �ملتمثل بقيادته �أبو غو�س للميد�لية �لذهبية.
و�أكد �لع�شاف يف �ت�شال مع وكالة �لأنباء �لأردنية )برت�( من �آذربيجان 
�أبو غو�س ظفر باجلائزة بعد �لإجماع على قدر�ته �لفنية،  �أن  �ليوم، 

وفوزه باملركز �لثاين يف جائزة �أف�شل مدرب.

ن�شر موقع “دويت�شه فيله ” تقرير� عن حرب �ليمن 
�إن  فيه  قال  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  ومعاناة 

�أعد�د هوؤلء ت�شاهي عدد �شكان دول خليجية.
تكاد  �ليمن  يف  �لعا�شفة  �حلرب  �إن  �لتقرير  يقول 
لذوي  بالن�شبة  “�لقيامة”  يوم  مبثابة  تكون 
من  �لفئة  هذه  لأن  وذلك  �خلا�شة،  �لحتياجات 
�ل�شكان هم�شت متاما وحرمت من كل �شبل �مل�شاعدة، 

فيما تفوق �أعد�دهم �شكان بع�س �لدول �خلليجية.
م�شتمر،  تز�يد  يف  هوؤلء  �أعد�د  �أن  �لتقرير  ويوؤكد 
لهم  ر�شمية  �إح�شاء�ت  وجود  عدم  من  �لرغم  على 
قبل وبعد ن�شوب �حلرب �لقائمة هناك منذ قر�بة 

�شنتني.

�ليمن  يف  حاليا  �لد�ئرة  �حلرب  �أن  �لتقرير  ويذكر 
خلفت نحو 92 �ألف معاق، و�أن �حلروب و�ل�شر�عات 
�ملا�شية ت�شببت  �ل�شنو�ت  �لبلد يف  �لتي �شهدها هذ� 
و�شفها  ما  �إىل  ��شتناد�  �ملعاقني،  �أعد�د  �رتفاع  يف 
مليني   3 عن  يزيد  ما  �إىل  متو��شعة،  بتقدير�ت 

و700 �ألف معاق عن �حلركة.
�لتقرير عن رئي�س �لحتاد �لوطني جلمعيات  ونقل 
:”ق�شف  �إن  قوله  �ل�شلوي  حممد  عثمان  �ملعاقني 
تعز  مدينة  يف  وخ�شو�شا  �لألغام  وزر�عة  �لطري�ن 
و�إن  �ملعاقني”،  ع�شر�ت  يوميا  تخلف  �ليمن  جنوب 
350 مركز� ومنظمة ومعهد خا�س معنية  من  �أكرث 
للمعاقني  و�لعلجية  �لطبية  �خلدمات  بتقدمي 

توقفت يف �ليمن بعد ن�شوب �حلرب و�نقطاع �ملو�رد 
عنه.

حادثتي  �أن  �إىل  �ملثال  �شبيل  على  �ل�شلوي  ويلفت 
قبل  من  �لفر�غية  بالقنبلة  عطان  جبل  ق�شف 
 ،2015 �أبريل/ ني�شان   20 �لطائر�ت �ل�شعودية يف 
�أكتوبر/   10 يف  ب�شنعاء  �لكربى  �ل�شالة  وق�شف 
فقط  لوحدهما  ت�شببتا  �ملا�شي  �لأول  ت�شرين 
منهم  للإعاقة،  �شخ�س   1000 من  “�أكرث  بتعري�س 

للبرت”. �أطر�فهم  بع�س  تعر�شت  �شخ�شا   40
حيث  �ملعاقني،  من  عدد  �أو�شاع  �لتقرير  ويعر�س 
�أكد �أحدهم �أنه مل يح�شل على �أي نوع من �لرعاية 
�إىل  �آخر  ي�شطر  فيما  �ليمن،  يف  �حلرب  �ندلع  منذ 

�لزحف على ذر�عيه لنحو كيلو مرت من منزله حتى 
على  �حل�شول  يف  �أمل  �شنعاء  �لعا�شمة  جنوبي 
م�شاعدة، �إذ مل يبق �أمامه من �شبيل �شوى �خلروج من 
منزله وممار�شة �لت�شول وطلب �لعون من �أهل �خلري.
تقول  �لتقرير  هذ�  يف  �مل�شيئة  �لوحيدة  �لنقطة 
جهود�  تبذل  تز�ل  ل  �لدولية  �ملنظمات  بع�س  �إن 
�لدولية  �للجنة  وبيانات  �ملجال،  هذ�  يف  جيدة 
25400 معاق  لل�شليب �لأحمر تر�شد متكن قر�بة 
من �ل�شتفادة من �لدعم �ملقدم من قبلها خلل عام 
2016، وقد ح�شل 12800 منهم على علج طبيعي، 

و��شتفاد 5977 مري�شا من �أجهزة تقومي �لعظام.

! خليجية  دول  ���س��ك��ان  ي�����س��اه��ي  ب��ال��ي��م��ن  امل��ع��اق��ني  ع���دد   .." ال��ق��ي��ام��ة  ب�"يوم  احل����رب  ي�����س��ف��ون 

�لربيطاين،  مونيتور”  �إي�شت  “ميدل  موقع  قال 
مع  �لدفاعي  �لتعاون  تعزيز  على  و�فقت  �أملانيا  �إن 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية وتدريب �شباط �جلي�س 
�لعربية  �ململكة  يف  موؤخر�  �أجرى  حيث  �ل�شعودي، 
�لأمري  �لدفاع  وزير  �لعهد  ويل  نائب   �ل�شعودية 
حممد بن �شلمان، حمادثات مع وزير �لدفاع �لأملاين 
�أور�شول فون دير ليان يف �لريا�س ت�شمنت مناق�شة 
�لتي  �لرئي�شية  �لإقليمية  و�لتحديات  �لق�شايا 

تو�جهها منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
“مايكل  �أن  و�أو�شح �ملوقع يف تقرير ترجمته وطن 
�لأملانية  �ل�شفارة  بعثة  رئي�س  نائب  �أوهنميت�س” 
يف �لريا�س ذكر �أن �ملحادثات بني نائب ويل �لعهد 
تركزت  �لأملاين  و�لوزير  �شلمان  بن  حممد  �لأمري 

�ل�شعودي  �لتعاون  تعزيز  وو�شائل  �شبل  ب�شاأن 
�لأملاين يف خمتلف �ملجالت مبا يف ذلك �لتبادلت 
ويف  �ملوظفني،  وتدريب  وتعليم  �مل�شتوى،  رفيعة 
و�ل�شوؤون  �ملتبادلة  و�لزيار�ت  �لدفاع،  جمال 

�لأمنية.
لتدريب  �تفاق  م�شروع  �أن  “�أوهنميت�س”  و�أ�شاف 
�أ�شبح  �أملانيا  يف  �ل�شعودية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط 
�إىل  و�أ�شار  قريب.  وقت  يف  توقيعه  و�شيتم  جاهز� 
و�لعمل  �لع�شكري  �لتعاون  �شيعزز�ن  �جلانبني  �أن 
جانبا  وتاأخد  قوية  �لعلقات  جلعل  وثيق  ب�شكل 
�أملانيا  بني  �لثنائية  �لعلقات  جو�نب  من  رئي�شيا 
و�ل�شعودية. ورد� على �شوؤ�ل حول �لق�شايا �ملحددة 
�لدبلوما�شي  قال  �ملحادثات،  خلل  ظهرت  �لتي 

�لأملاين �إن �لعلقات �لثنائية و�لق�شايا �لإقليمية 
�ل�شعوديني  �لع�شكريني  �مل�شوؤولني  تدريب  خا�شة 
�أعمال  جدول  ت�شدرت  �لإرهاب  مكافحة  وجهود 
�ململكة  �أن  مو�شحا  �لوزيرين.  بني  �ملحادثات 
�لإقليمي  �مل�شتويني  على  مقربني  حلفاء  و�أملانيا 
من  مزدهرة  دفاع  �شناعة  لديها  و�أملانيا  و�لدويل. 
بلد�ن  �إىل  ت�شدر  �لتي  �لعالية  �لتكنولوجيا  حيث 
م�شتوى  �أن  �إىل  �لربيطاين  �ملوقع  و�أ�شار  خمتلفة. 
�ملعارك  ب�شبب  موؤخر�  تر�جع  �ل�شعودي  �جلي�س 
�ململكة  فيها  فقدت  حيث  �ليمن،  يف  يخو�شها  �لتي 
�لب�شرية،  و�لقو�ت  �لت�شليحية  �ملعد�ت  من  عدد� 
يو��شل  حتى  جي�شها  كفاءة  رفع  �لآن  حتاول  لذ� 

�حلرب يف �ليمن.

  اجلارديان: املال ال�سعودي اأو�سك على النفاد..
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �إن  �لربيطانية  �جلارديان  �شحيفة  قالت 
تخو�س يف �ل�شرق �لأو�شط حروبا بالوكالة، ف�شل عن م�شاعيها لتعزيز 
�لعامل، وقد  �أنحاء  �لبلد�ن يف جميع  �لعديد من  �شكل معني للإ�شلم يف 
وكانت  ��شرت�تيجيتها،  حتقيق  يف  لها  قويا  ومعاونا  مربحا  �لنفط  كان 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية لها علقات ودية مع �شاه �إير�ن، ومع �شقوط 
�لنظام  ودعم  �ل�شتقر�ر  �إىل  يحتاج  نف�شه  �لغرب  وجد  �إير�ن  �شاه 

�ل�شعودي يف �ملنطقة.
�أن  توقع  ميكن  �لآن  �أنه  وطن  ترجمته  تقرير  يف  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
كل هذ� �شينتهي و رمبا قريبا و�أن �لأمور �شتتجه نحو �لأ�شو�أ كارثية يف 

�ملنطقة.
من  �لرغم  وعلى  �ملال،  نفاد  �ليوم  تو�جه  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
�أنه ل ميكن  فاإن �لزخم نحو �لإفل�س يبدو  �ملبذولة ملنع ذلك،  �جلهود 
وقفه. ويتم ��شتنفاد �لتدفقات �لنقدية �ل�شعودية من خلل �نخفا�س 

�أ�شعار �لنفط و�نخفا�س مطرد يف �لطلب على �لنفط من تلك �ملنطقة.
�حلكم   من  ي�شقطون  قد  �شعود  �آل  �أن  �لربيطانية  �ل�شحيفة  و�عتربت 
ويقع   �لدينية  �لثورة  حتدث  ورمبا  �إير�ن،  �شاه  مع  حدث  كما  فجاأة 
ت�شادم مع �ل�شلطة ويتم �ل�شتيلء على �ملخزون �ل�شخم من �لأ�شلحة يف 
�لبلد، و�نتقدت �ل�شحيفة �أنه عندما يبيع �لأفر�د �لأ�شلحة يف �ل�شوق 
�لدولية ي�شمى تهريب �ل�شلح. �أما عندما تبيع �حلكومة �لأ�شلحة يطلق 

عليه ��شم و�شائل حماية، �أو م�شاعدة حلفاء.
ولفتت �جلارديان �إىل �أن بريطانيا هي ثاين �أكرب تاجر �شلح يف �لعامل، 
ومورد لأكرث �لأ�شلحة �لتي تغذي �ل�شر�عات يف �ل�شرق �لأو�شط. وتبيع 
�لأ�شلحة �إىل �لدول �ملتهمة بارتكاب جر�ئم حرب وللبلد�ن �لتي توؤكد 
�لإن�شان،  �شجلت مريبة يف جمال حقوق  �أنها متتلك   وز�رة �خلارجية 
�ململكة  �إىل  �لأ�شلحة  من  دولر  مليار   1.7 قيمته  ما  ت�شدير  مت  حيث 
�لعقد  مدى  على  طلبيات  وهناك  �ملا�شي،  �لعام  يف  �ل�شعودية  �لعربية 
�ليمن من  �شمال  مليار دولر ويجري ق�شف مناطق يف   9.2 �ملقبل تبلغ 
يرغب  ما  هو  هذ�  هل  مت�شائلة  �ل�شعودية.  �حلربية  �لطائر�ت  ِقبل 

مو�طنو �ململكة �ملتحدة حكومتهم �أن تنفق طاقاتها ومو�ردها عليه؟
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن وزير دفاع بريطانيا مايكل فالون يد�فع عن 
�لدعم �لربيطاين للمملكة �لعربية �ل�شعودية يف �ليمن بالقول �إنها دولة 
لها �حلق يف حماولة ��شتعادة �حلكومة �لر�شمية يف هذ� �لبلد وهزمية 
�أنه  �لقاعدة. معتربة  يتحالفون مع تنظيم  �لذين  �ملتمردين �حلوثيني 
ل ميكن لأحد �أن يف�شر �أن هذ� خمتلف عن �لأعمال �لرو�شية يف �شوريا، 
�لتي حتاول ��شتعادة �حلكومة �لر�شمية وهزمية �ملتمردين. موؤكدة �أنه 

ذبح �ملدنيني وترتكب جر�ئم �حلرب. يف كلتا �حلالتني يحُ

 �����س����رر
 ي��ن��ت��ق��د
اأداء برافو
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 ن�شر موقع » ديلي ميل » منوذجًا 
لأ�شغر حمرك يف �لعامل و�مل�شنوع 
تطويره  مت  �إذ  بالكامل،  �لورق  من 
 »Aliaskei Zholner« من قبل
ــدة  و�ح �أ�ــشــطــو�نــة  مــن  ويتكون   ،
ويعمل  بنزين،  دو��شة  مع  �شغرية 
مرفقة  بلونة  طريق  عن  بالهو�ء 
جمموعة  م�شممه  ميتلك  كما  به، 
من �ملحركات �لورقية �لتي طورها 

على مد�ر �ل�شنو�ت 6 �ملا�شية.
من  جمموعة  �مل�شمم  ��شتخدم 
تدفق  على  لل�شيطرة  �ل�شنانري 

�لت�شريع  �شوت  من  و�حلد  �لهو�ء، 
ت�شتخدم  �إذ  �لت�شغيل،  �أثــنــاء 
حمــركــات �لأ�ــشــطــو�نــة �لــو�حــدة 
و�لدر�جات  �لنارية  �لدر�جات  يف 
�لبخارية، جنبا �إىل جنب �لعديد 

من �لأدو�ت �ملحمولة.
�لأول  �ملــحــرك  هــذ�  يكن  ومل   
مــوقــع  عــلــى  نــ�ــشــر  �إذ  لــلــمــ�ــشــمــم، 
كانون  فى  فيديو  قبل  من  يوتيوب 
تطوير  ي�شتعر�س  �ملا�شي  �لثاين 
V8 �أكرب قليل، لكنه يعد  حمرك 
لينا�شب  يكفي  مبا  �شغري�  باملجمل 

�شوق  �إىل  �شتعود  �نها  نوكيا  �شركة  �كــدت   
بعد  وذلــك  �ملقبل،  �لعام  يف  �لذكية  �لهو�تف 
هذ�  حول  �شكوك  �أي  ينهي  ر�شمي  بيان  ��شد�ر 

�ملو�شوع.
�شوق  �إىل  للعودة  خططها  �ل�شركة  ون�شرت 
2015، ولكن نظًر�  �لعام  �لهو�تف �لذكية منذ 
ومل  �ملو�شوع  هذ�  عن  �ملزيد  ن�شمع  مل  �أننا  �إىل 
�لبع�س  �إعتقد  فقد  �لآن،  حتى  �شيء  �أي  نرى 
باأن �ل�شركة �لفنلندية قررت تغيري ر�أيها، ولكن 
�أقنع  قد  �جلديد  �لتاأكيد  هذ�  يكون  �أن  ناأمل 

هوؤلء بخلف ذلك.
 وتقوم �شركة نوكيا بت�شنيع �لهو�تف �لذكية 
برتخي�س  ذلك  من  بدل  �شتقوم  و�إمنا  بنف�شها، 
�لأخــرى  لل�شركات  فقط  �لتجارية  علمتها 
يعني  ما  وهذ�   ،HMD Global ذلك  يف  مبا 
Nokia فقط  �إ�شم  �شتحمل  �لأجهزة  باأن هذه 
تطوير  عملية  على  ــر�ف  �لإ�ــش �شيتم  حــني  يف 
قبل  مــن  �لأجـــهـــزة  هـــذه  وت�شنيع  وت�شميم 
نوكيا  لها  �شرتخ�س  �لتي  �لأخـــرى  �ل�شركات 

�إ�شتخد�م علمتها �لتجارية.

�لتي  �لتقنية  �ل�شركات  �شمن  �شتكون  و    
 MWC للجو�ل  �لعاملي  �ملوؤمتر  �إىل  �شتحظر 
فرب�ير  �شهر  �أو�خــر  يف  عقده  �ملقرر   2017
�أوىل  نرى  �أن  فر�شة  وهناك  �ملقبل،  �لعام  من 
�لــعــلمــة  �شتحمل  ــي  ــت �ل �لــذكــيــة  ــف  ــو�ت ــه �ل

�لر�شمية  �لعودة  بعد  نوكيا  ل�شركة  �لتجارية 
ما  ــك،  ذل وحتى  �حلــدث.  هــذ�  يف  �ل�شوق  لهذ� 
�شيحدث يف  �لذي  ما  �لإنتظار لرنى  �شوى  علينا 

نهاية �ملطاف.

كيف ت�ستخدم وات�ساب على الكمبيوتر؟

يعتمدها  �لتي  �لأ�شا�شية  �لرت��شل  �أد�ة  و�ت�شاب  تطبيق  �أ�شبح   
مليني �مل�شتخدمني يف �لتو��شل مع �لآخرين عرب �لإنرتنت.

عرب  �لتطبيق  ��شتخد�م  �إمكانية  وفـــرت  �ل�شركة  �أن  ورغـــم 
من  كثري  عن  تغيب  تلك  ��شتخد�مه  طريقة  �أن  �إل  �لكمبيوتر، 

�مل�شتخدمني، فكيف يتم ذلك؟
web.whatsapp. �لر�بط  �إىل  �لتوجه  �مل�شتخدم  يكفي   
com، ثم يجري ربطا بني تطبيق و�ت�شاب على �ملت�شفح و�لن�شخة 

�ملثبتة على هاتفه �جلو�ل.
 �آلية �لربط

ولإجر�ء  مربع،  �شكل  على  باركود  رمز  يظهر  �ملت�شفح  فتح  عند   
عملية �لربط يجب على �مل�شتخدم �أن يتوجه �إىل �إعد�د�ت و�ت�شاب 

.WhatsApp Web/ Desktop يف جو�له ثم �ختيار
 Scan QR Code بعد ذلك يجب على �مل�شتخدم �ل�شغط على 
على  �لظاهر  �لباركود  رمز  �إىل  �لهاتف  كامري�  توجيه  طريقة  عن 

مت�شفح �لإنرتنت، فيتم �لربط بني �جلو�ل ومت�شفح �لإنرتنت.
مع  �لكمبيوتر  على  و�ت�شاب  و�جهة  تفتح  �لربط  عملية  بعد   
و�ملوجودة  بامل�شتخدم  �خلا�شة  �لت�شال  وقو�ئم  �لر�شائل  كافة 
عرب  �لآخرين  مع  �لر�شائل  تبادل  ذلك  بعد  وميكنه  جو�له،  على 

�لكمبيوتر.
في�شبوك  ل�شركة  تابعا  �أ�شبح  و�ت�شاب  تطبيق  �أن  �إىل  ي�شار   
�ملا�شي  �لعام  عليه  �لأخــرية  ��شتحو�ذ  بعد  �لجتماعي  للتو��شل 

بقيمة 19 مليار دولر.

تطبيق ذكي يطرد املاء من داخل اآيفون

 عندما طرحت �أبل �جليل �جلديد من �شاعاتها �لذكية، �أ�شافت 
�إليها ميزة تتيح طرد قطر�ت �ملاء يف حال وجدت طريقها �إىل د�خل 

�ل�شاعة.
قطر�ت  دفع  يتيح  حمدد  برتدد  �شوت  ت�شغيل  على  تعتمد  �مليزة 
�ملاء بقوة خارج مكرب�ت �ل�شوت يف �ل�شاعة. ويكفي يف ما بعد م�شح 

�ل�شاعة بقطعة جافة ملنع �ملاء من �لت�شلل �إليها جمدد�.
 �لغريب �أن �شركة �أبل مل توفر هذه �مليزة يف هو�تف »�آيفون 7« 
و«�آيفون 7 بل�س« �لتي طرحتها يف �شهر �شبتمرب �ملا�شي، وهي �أجهزة 

مقاومة للماء ح�شبما �أعلنت �ل�شركة.
من  كثري�  �جلــديــدة  �آيــفــون  يف  ــاء  �مل مقاومة  ميزة  تدفع  وقــد   
�مل�شتخدمني �إىل �ملبالغة يف ��شتخد�م �لهاتف حتت �ملاء للتحقق من 
�ل�شوت  مكرب�ت  �إىل  �ملاء  قطر�ت  بدخول  يت�شبب  قد  مما  �شموده، 
�خلا�شة بالهاتف و�لتاأثري على عملها �أو �لت�شبب بتوقفها عن �لعمل.
»�شونيك«  �أ�شبح هناك حل، وهو تطبيق يدعى   يف هذه �حلالة، 
Sonic يتيح من خلل ت�شغيل موجات �شوتية برتدد حمدد طرد 

قطر�ت �ملاء من مكرب�ت �ل�شوت يف �آيفون.
تطبيق  جّرب  �إنه  قال   Reddit موقع  على  �مل�شتخدمني  �أحد   
»�شونيك« ومتكن من خلله من طرد �ملاء من �آيفون عرب تطبيق تردد 
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ت�شغيل/  زر  على  فقط  ويحتوي  جد�  ب�شيط  �لتطبيق  �أن  يذكر   
�ملطلوب  �لــرتدد  لتحديد  مقيا�س  �إىل  بالإ�شافة  �لت�شغيل،  �إيقاف 

ت�شغيله.

 بعد خيبة �لأمل �لتي �شببها هاتف غالك�شي 
�ل�شركة  ع�شاق  �أ�شبح  �شام�شونغ،  من   7 نــوت 
�ل�شركة  منتج  بانتظار  �جلنوبية  �لــكــوريــة 

�جلديد لعله يعو�س ما فاتهم.
خــلل  �شام�شونغ  تــطــرح  �أن  �ملــتــوقــع  ومـــن 
يف  �جلــو�لــة  �لــهــو�تــف  ــر  ــوؤمت م يف  م�شاركتها 
هاتف  �ملقبل  فــرب�يــر  �شهر  ــلل  خ بر�شلونة 
»غالك�شي �إ�س 8« �جلديد، وت�شري تقارير قوية 
يف  كربى  تغيري�ت   5 �إىل   BGR موقع  ن�شرها 

�جلهاز �جلديد.
 �ل�شا�شة

8« على  �شتعتمد �شام�شونغ يف »غالك�شي �إ�س 
Super AMOLED بتقنية  �شا�شة بتقنية 
 ،2K Ultra HD بــدرجــة  �لو�شوح  فائقة 
�شت�شغل  �ل�شا�شة  �أن  �لت�شريبات  ح�شب  و�لأهم 
مع  �لأمــامــيــة  �لهاتف  م�شاحة  كافة  تقريبا 

�شريط �شيق جد� حولها.
 زر �لبد�ية

مبا �أن �شا�شة »غالك�شي �إ�س 8« �شت�شغل كافة 
�جلزء �لأمامي من �لهاتف، مبا يف ذلك �لطرف 
�شام�شونغ  �أن  �إىل  ت�شري  �لتقارير  فاإن  �ل�شفلي، 
�شتلغي زر Home ب�شكل نهائي، و�شتعتمد بدل 
يعمل  �ل�شا�شة  على  �فرت��شي  زر  على  ذلك  من 

باللم�س.
 معالج �شريع

من �أجل مناف�شة �أبل �لتي تاأتي كل عام مبعالج 

�شتعتمد  �لذكية،  �أجهزتها  يف  �ل�شرعة  فائق 
»كــو�لــكــوم«  معاجلات  �أحـــدث  على  �شام�شونغ 
�إ�س  ن�شخ »غالك�شي  Snapdragon 835 يف 
�شتعتمد  فيما  �ملتحدة،  بالوليات  �خلا�شة   »8
�لأخرى  �لإ�شد�ر�ت  يف   Exynos معالج  على 

من �لهاتف.
على  ��شتحوذت  قد  �شام�شونغ  �شركة  كانت   
�شركة Viv �لتي تطور م�شاعد� رقميا ي�شتجيب 
�إن  تقول  �لت�شريبات  وكل  �ل�شوتية.  للأو�مر 
على   »8 �إ�ــس  »غالك�شي  يف  �شتعتمد  �شام�شونغ 
�أبل  من   Siri ملناف�شة   Viv �لرقمي  �مل�شاعد 

�لرقمي  و�مل�شاعد  مايكرو�شوفت  من  وكورتانا 
�خلا�س ب�شركة غوغل يف هاتف بيك�شل.

 منفذ �ل�شوت
�شنتها  و�لتهكم  �لنــتــقــاد�ت  من  حــرب  بعد 
�ل�شوت  منفذ  �إلغاء  ب�شبب  �أبل  على  �شام�شونغ 
يبدو  بل�س،   7 و�آيــفــون   7 �آيــفــون  يف  �لقيا�شي 
نف�س  �شتخطو  �جلنوبية  �لكورية  �ل�شركة  �أن 
وت�شتبدله  �ل�شوتي  �ملنفذ  وتلغي  �خلــطــوة 
و�ل�شتماع  �ل�شحن  �أجــل  من   USB-C مبنفذ 

للمو�شيقى.

ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���ش��غ��ر حم���رك ب��ال��ع��امل م�����ش��ن��وع م���ن ال���ورق

الذاتية القيادة  تكنولوجيا  لتدريب  لعبة  ت�شتخدم   Audi

ن��وك��ي��ا ت���وؤك���د ر���ش��م��ًي��ا ع��ودت��ه��ا ل�����ش��وق ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة

�شام�شونغ م���ن   8 اإ�����س  غ��االك�����ش��ي  يف  ك���رى  ت��غ��ي��رات  احلقيقة الغائبة يف ق�شة الطالبة يا�شمني5 

برنامج  بابتكار  بن�شر   Audi �شركة  قامت   
�شغرية  �ــشــيــارة  �شكل  عــلــى  لعبة  ي�شتعر�س 
مدعومة بعدد من �مل�شت�شعر�ت و�لكامري�ت يتم 
�إ�شتخد�مها لإختبار ميز�ت تكنولوجيا �لقيادة 

�لذ�تية �لتي تطورها �ل�شركة. 
تكنولوجيا  �لبتجربة  و�ــشــتــقــوم  �ــشــركــة 

�ل�شيار�ت  يف  بها  �خلا�شة  �لذ�تية  �لقيادة 
جاهزة  ت�شبح  عندما  بها  �خلا�شة  �لفعلية 
�لطرقات  يف  �لتجارب  و�أن  خ�شو�شا  لــذلــك، 
كانت  �إذ�  ما  ملعرف  �حلقيق  �ملعيار  هي  �لعامة 
�لتكنولوجيا جاهزة للإ�شتخد�م على �ل�شيار�ت 

�لتجارية �أم ل.

 �أظهرت �لعديد من �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف 
�لذ�تية  �لقيادة  تكنولوجيا  �ل�شيار�ت  �شناعة 
 Audi �شركة  لنا  ك�شفت  و�لآن  بها،  �خلا�شة 
�شغرية  �شيارة  �شكل  على  لعبة  ت�شتخدم  �أنها 
�خلا�شة  �لذ�تية  �لقيادة  تكنولوجيا  لتدريب 

بها.

غربة نيوز - �حمد مر�د
�لر�بع  �لأربعاء  مثري  تطور  طر�أ  فجاأة 
ق�شية  عــلــى   2016 دي�شمرب  مــن  ع�شر 
قالت  �لتي  �شويد  يا�شمني  �مل�شلمة  �ل�شابة 
للتحر�س  تعر�شت  �إنــهــا  �أ�ــشــبــوعــني  قبل 
�أن�شار  قبل  مــن  حجابها  ــزع  ن ــة  وحمــاول
�لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب. 

فقد �أحتجزتها �شرطة نيويورك
�شرطة  يف  �لعربي  �ملحقق  ذكــر  حيث 
حديث  يف  نا�شر  �حمد  �لكابنت  نيويورك 
�شرطة  �ن  منهاتن  فــار�ــس  لقناة  خــا�ــس 
يا�شمني  �لطالبة  �حتجزت  قد  نيويورك 
بعد �ن تكبلت خ�شائر مادية كبرية نتيجة 
�عرتفها  وبعد  �لكاذب  يا�شمني  بــلغ  علي 

�ملبا�شر �نها �ختلقت �لق�شة باكملها.
�لجتماعي  �لتو��شل  مــو�قــع  وكــانــت 
تعاطف  �شهدت  قــد  وتــوتــري  بــوك  في�س 
�مل�شلمة  �لطالبة  ق�شية  مع  وتفاعل  كبري 
نيوز  �لديلي  بجريدة  ق�شتها  ن�شر  بعد 

�لمريكية �ل�شهرية 
�لأربــعــاء،  نيويورك،  �شرطة  و�أوقــفــت 
�شويد بتهمة تقدميها لبلغ خاطئ وكاذب 
ب�شاأن تعر�شها لهجوم من قبل �أن�شار تر�مب 

يف مرتو �لأنفاق.
هي لفقتها باأكملها – و�لأن هي حمتجزة 

نيويورك �شرطة  – فح�شب 
�عرتفت �لطالبة �جلامعية �مل�شلمة �لتي 
�دعت �ن ثلث رجال ممن  نادو� ب«دونالد 
تر�مب« قامو� مب�شايقتها يف �ملرتو ونادوها 
بالرهابية وحاولو� خلع �حلجاب من على 
�خرتعت  �نها  للمحققني  �عرتفت   ، ر�أ�شها 

�لق�شة باأكملها .
بن�شر  �تهمت   ، 18�شنة   ، �شويد  يا�شمني 

بلغ كاذب ، كما قال م�شدر �مني.
فر�س  ل�شويد  ــان  ك ــه  �ن �مل�شدر  وقـــال 

تكن  مل  �حلادثة  بــاأن  للعرت�ف  متعددة 
مــر�ت  بق�شتها  ت�شبثت  ولكنها  حقيقية 

ومر�ت .
مو�جهتها  وبــعــد   ، �لربــعــاء  يــوم  ويف 
كانو�  �لذين  �ملحققني  من  باأ�شئلة  جمدد� 
ر�أيها  عــن  تر�جعت  ق�شتها  يف  ي�شككون 
، م�شرية  �لق�شة  �نها لفقت كل تلك  وقالت 

�ىل م�شاكل عائلية .
�نه يجب �ن تكون  �مل�شدر �لأمني  وقال 

تهمتها جنائية.
»هذ� �مر ل نحب فعله يف �لعادة ولكنها 
باأن  للعرت�ف  متعددة  فر�س  لديها  كــان 
�شيئا مل يحدث وهي مت�شكت جد� بق�شتها« 

، قال �مل�شدر .
 – �لمر  لهذ�  كثرية  مو�رد  كر�شنا  »لقد 
ول ت�شيء فهمي ، هذ� ما نفعله - ولكن كان 
رجالنا يتحركون ذهابا و�يابا ، باحثني عن 

فيديوهات و�شهود . ومل جند �ي �شيء.
هناك  يكن  ومل   – �ــشــيء  يــحــدث  مل   «

�شحية.«
تريد  كانت  مــاذ�  لل�شرطة  يت�شح  ومل 

�شويد بكذبها على �ل�شرطة .
�نه  روت  قد  �جلامعية  �لفتاة  وكانت   
 1 م�شاء  �يلند  بلوجن  للمنزل  طريقها  يف 
دي�شمرب  �لتقت بثلث رجال �شكارى بقطار 

�ملدينة رقم 6.
قالت �ن �لغرباء وقفو� جانبا مل يفعلو� 
�ــشــخــرو� منها  �لــثــلثــة  �ن  �ــشــيء يف حــني 

وحاولو� خلع حجابها من فوق ر�أ�شها .
قالت :«هذ� جعلني حزينة حقا بعدها 
�لنا�س  »كـــان   . ـــر«  �لم يف  فــكــرت  عندما 
ومل  حدث  ما  �ىل  وينظرو�  �يل  ينظرون 

يقولو� �ي �شيء. فقط نظرو� بعيد�.«
مو��شفات  �ل�شرطة  �شويد  �عطت  وقد 
للم�شتبه بهم  ، منهم من �عتقدت �ل�شرطة 

�نهم ر�أوه يف فيديو يتبعها عندما نزلت من 
للبحث  �شنرت�ل  جر�ند  حمطة  عند  �ملرتو 

عن �ل�شرطة.
عــدم  هــنــاك  كـــان   ، نف�شه  ــت  ــوق �ل يف 

جتان�س يف ق�شتها .
، �عتقدت �ل�شرطة �ن هذ� كان  ولفرتة 
ب�شبب �شدمتها ، ولكن �ملحققون مل يجدو� 

�شهود �و �ي فيديو ذو �همية.
، تركت  �ملا�شي  ، يف �ل�شبوع  وبعد ذلك 
بفقد�نها  بلغ  هناك  وكــان  منزلها  �شويد 
ــان  يـــوم �خلــمــيــ�ــس – فــقــط لــتــكــون يف �م

وتتحدث يوم �جلمعة.
وهذ� ، كمان قالت �مل�شادر ، ز�د �ل�شكوك 

حول حكايتها .
ميل«  »ديلي  �شحيفة  ذكرته  ما  ووفــق 
ـــاإن �ملــر�هــقــة  �لــربيــطــانــيــة، �خلــمــيــ�ــس، ف
كلية  يف  طالبة  وهــي  عاما،   18 �مل�شلمة، 
�لق�شة  هــذه  »�ختلقت  بنيويورك  ــاروخ  ب

كلها« ول �شيء منها �شحيح.
�ل�شلطات  قامت  �ل�شرطة،  �إبلغ  وعقب 
كــامــري�ت  ت�شجيلت  بــتــفــريــغ  �لأمــنــيــة 
�أدلة  �أية  على  تعرث  مل  �أنها  بيد  �ملر�قبة، 

لإثبات ق�شة �لفتاة.
يا�شمني  �عــرتفــت  �ملــطــاف،  نهاية  ويف 
تريد  »لأنها  �لق�شة،  �ختلقت  �أنها  �شويد 

�حل�شول على �لقليل من �لهتمام«.
كاذب  بلغ  تقدمي  تهمة  �إليها  ووجهت 

وعرقلة �لإد�رة �حلكومية.
يف  فــانــه  بــه  �ملعمول  �لــقــانــون  وح�شب 
فانها  �مل�شلمة  �لطالبة  �لقا�شي   �دن  حالة 
قد تو�جه �ل�شجن فرتة ل تقل عن خم�شة 
ع�شر يوم ول تزيد عن عام بال�شافة �يل 

�لغر�مة �ملادية
�ل�ــشــلمــيــة  ــعــلقــات  �ل جمل�س  وكـــان 
قد  بكري  �خت�شار�  يعرف  �لذي  �لمريكية 
حماميه  عرب  نيويورك  �شرطة  مع  تو��شل 
وقت  يف  �ملو�شوع  يف  بالتحقيق  وطالبهم 

�شابق .
وكانت نيويورك قد �شهدت �رتفاع كبري 
�مل�شلمني  جتــاه  و�لقتل  �لعنف  حــود�ث  يف 
خلل �ل�شت �شهور �ملا�شية . فكيف �شيكون 
يف  تــر�مــب  وجـــود  ظــل  يف  �مل�شلمني  و�ــشــع 

�لبيت �لبي�س .

 اجلمعية العامة تعتمد م�سروع
�سوريا حول  الكندي  القرار 
م�شروع  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   
جميع  بـ»�إنهاء  يطالب  كند�،  به  تقّدمت  قر�ر 
ول  �شوريا،  يف  �ملدنيني  على  �لع�شو�ئية  �لهجمات 
�شيما يف مدينة حلب«. ويت�شمن �لقر�ر �لذي �شاغته 
كند� بدعم من 70 دولة »�لطلب من جميع �لأطر�ف 
�ل�شورية  �ل�شلطات  وبخا�شة  �ل�شوري،  �لنز�ع  يف 
�لقانون  مبوجب  للتز�ماتها  �لفوري  �لمتثال 
و�لتنفيذ  �لإن�شان  حقوق  وقانون  �لدويل  �لإن�شاين 
�لكامل و�لفوري جلميع �أحكام قر�ر�ت جمل�س �لأمن 

يف هذ� �ل�شدد«.
�ملتحدة  �لأمم  لدى  �شوريا  مندوب  �أكد  جهته،  ومن 
مطالبًا  �لقر�ر،  مل�شروع  بلده  رف�س  �جلعفري،  ب�شار 
�مل�شت�شار  ر�أي  على  باحل�شول  �جلمعية  رئا�شة 
�جلمعية  �جتماع  خلل  وقال  للجمعية.  �لقانوين 
دعت  �لتي  �لدول  وفود  �إن  �ملتحدة،  للأمم  �لعامة 
�لعربية  �جلمهورية  �شيادة  »�نتهكت  �جلل�شة  �إىل 
�لت�شاور  دون  �لقر�ر  م�شروع  قّدمت  عندما  �ل�شورية 
مع وفدنا«. و�أو�شح �أن »طائر�ت )�لتحالف �لدويل(، 
ويف مقدمتها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ��شتهدفت 
مو�قع �جلي�س �ل�شوري �لتي كانت ت�شكل حاجزً� ملنع 
متدد �إرهابيي د�ع�س من �لعر�ق باجتاه دير �لزور«.
�أن  ت�شوركني،  فيتايل  �لرو�شي  �ملندوب  ر�أى  وبدوره 
»عبارة �ملعار�شة �ملعتدلة لي�س لها �أي معنى... وحلب 
)جبهة  بقيادة  للإرهابيني  بوؤرة  باتت  �ل�شرقية 
�لو�قع«.  هذ�  نتقبل  �أن  ميكننا  ل  ونحن  �لن�شرة(، 
و�أ�شار �إىل �أن »هدف م�شروع �لقر�ر هو جمرد توجيه 
�أ�شابع �لتهام �إىل �حلكومة �ل�شورية... ول يتطرق 
�نتقد  جهته،  ومن  �لإرهابي«.  �خلطر  �إىل  حمتو�ه 
�لقر�ر،  م�شروع  �ملعلمي  �هلل  عبد  �ل�شعودية  مندوب 
يرتقي  ل  »�مل�شروع  �إن  �لت�شويت  جل�شة  يف  م�شيفًا 
ذمتنا  يربئ  ولن  �ل�شوريني...  معاناة  م�شتوى  �إىل 

�أمام �هلل .
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لون �لر�س ي�شبه دمي
ليه �لدم ملياها بحور؟؟؟؟

كل بيوت �خللق �تهدت
و�للي �نا �شايفه ب�س قبور!!!

من�شور قاله ٥ �عو�م
نف�س �للقطة و�ملنظور

دولوقتي �حنا يف قلب �ل�شام
و�للي �شايفها دير �لزور
و�لعامل �شايف ومطن�س

يحكم خاين ول يغور
�للي �يده يف �ملية يا ولدي م�س زي 

�للي �يده يف �لنار
ورو�شيا بتعلف �ي حمار

�شوريا  ويف  ت�شميه   م�شر  يف  مــرة 
ت�شميه ب�شار.

�خلاين  يرمي  �لطيار  يدي  �لب�شار 
بالطيارة

�لربميل ينزل يف �حلارة ما يخليها 
�ي �مارة

بريمي  كانه  يرمي  يكيدك  و�لــلــي 
عقب �شجارة

يقتل �شيخ �و يدبح عيل ما بيعملي�س 
�ي ��شارة

بعدين  �ول  عمرك  ويخطف  يجي 
ت�شمع �شوت �لغارة.

مــقــطــتــف مـــن قــ�ــشــيــدة عــ�ــشــفــور 
عبد�هلل �ل�شريف

و�لتي  �ل�شورية  للثورة  �ملتبع  لعل 
�ل�شاد�س  يف  �لويل  �شر�رتها  �ندلعت 
 – و�لع�شرين يف درعا �ثر قيام �لمن 
نا�شطني باعتقال خم�شة ع�شر  ح�شب 
بكتابة  قيامهم  �ثر  منزلهم  من  طفل 
علي  �لنظام  با�شقاط  تنادي  عبار�ت 

جدر�ن مدر�شتهم.
يــ�ــشــعــر بــاحلــ�ــشــرة و�حلـــــزن علي 
بالربيع  يــعــرف  مــا  جتــــارب  �قــ�ــشــي 
من  باحلرية  ي�شعر  �نــه  كما  �لعربي. 
�يل  فبال�شافة  �لر�ــس  علي  �ملوقف 
�شبيحة �لنظام �ل�شد ��شبحت �شوريا 
�لتنظيمات  مــن  لكثري  جــذب  عــامــل 
�لن�شرة  وجبهة  كد�ع�س  و�لع�شابات 
وغريهم  و�لــقــاعــدة  �ل�شام  و�جــنــاد 
�ي  �حــد  يعرف  ل  قــد  �لن  وحتي   .
فهل   ( ؟؟  من  �شيطرة  حتت  �لمكان 
�و  �دلــب  علي  ي�شطري  من  �حد  يعرف 
�و ريف  �و دومــة  �و درعــا  �لــزور  دير 
دم�شق �و ريف حلب ؟؟؟؟!!!! ( و�شط 
معارك كر وفر ل نهائية متبادلة بني 
 (. �مل�شلحة  و�جلماعات  �ل�شد  قو�ت 
طرف  لي  ن�شمح  لن  �لقائل  من  فكر 

بالنت�شار (
علي  قا�شية  بـــد�أت  �لتي  فــاحلــرب 
علي  دومــا  قا�شية  ��شتمرت  �لطفال 
�لطفال فاذ� كان حمزة �خلطيب �ول 
مل  فانه  �لتعذيب  �ثر  من  يقتل  طفل 
يكن �لطفل �لخري فاحلرب يف �شوريا 
�لطفال  لقتل  خ�شي�شا  �شممت  كامنا 
ـــرور�  �لــ�ــشــوريــني بــد�يــة بــحــمــزة وم
و�طفال  �ل�شرقية  �لغوطة  باطفال 

حلب
�لــكــيــمــيــائــي  �لـــهـــجـــوم  ــث مت  ــي ح
ــت  ــع ــزرة وق ــي جم ــة ه ــوط ــغ ــى �ل ــل ع
يف �لغوطة �شرق دم�شق، �شوريا يوم 
 ،٢٠1٣ �أغ�شط�س  ٢1 �آب -  �لأربــعــاء 
�ملنطقة  �شكان  من  �ملئات  �شحيتها  ر�ح 
�شامة  ــاز�ت  ــغ ل ��شتن�شاقهم  ب�شبب 
ناجتة عن هجوم بغاز �لأع�شاب يقدر 
عددهم بالف و�ربعمائة و�شتة و�شتني 
. حدث  �لطفال  من  معظمهم  �شخ�س 
و�شول  من  �أيــام  ثلثة  بعد  �لهجوم 
دم�شق.  �إىل  �لدوليني  �ملفت�شني  بعثة 
و�ملعار�شة  �لنظام  من  كل  تبادل  وقد 
عن  بامل�شوؤولية  �لتهامات  �مل�شلحة 

هذه �ملجزرة، كما طالبت قوى عربية 
يف  �حلادث  وببحث  بتحقيق  وغربية 

جمل�س �لأمن حتي �لن
ــورة  ــث �ل عــمــر  يف  ـــوم  ي كــل  �ن  �ل 
قد  �ل�شد  نظام  طغيان  �شد  �ل�شورية 
�شهدناه  ما  ��شو� مما قبله وهذ�  يكون 

يف مذ�بح حلب �جلديدة
مدعومة  �ل�شد  نظام  قو�ت  وكانت 
بو�حد�ت خا�شة من �جلي�س �لرو�شي 
علي  �شيطرتها  �علنت  قد  و�ليــر�ين 
معظم �حياء حلب �ملحا�شرة من فرتة 
�لمر �لذي �وقع �للف من �جلرحي 
�ل�شعب  من  �ملدنني  �شفوف  يف  و�لقتلي 

�ل�شوري
حميد  �لــ�ــشــوري  �لنا�شط  وح�شب 
نا�شط   ٤٠٠ مــن  �كــرث  تظاهر  �مـــام 
�مــام  معا  �جتمعو�  و�مريكي  عربي 
منهاتن  يف  ــيــة  ــش ــرو� �ل �لــقــنــ�ــشــلــيــة 
�لتي  �ليومية  �ملذ�بح  �شد  حمتجيني 
تنال �ل�شعب �ل�شوري، وجميعهم نادو� 

ب�شرورة ��شتمر�ر �لثورة.
ح�شر �يل �لتظاهرة عدد كبري من 
�ملقيمني  و�لعرب  �ل�شوريني  �لن�شطاء 

يف وليتي نيويورك ونيوجري�شي.
عرب  �مـــام  حميد  �لنا�شط  ون�شر 
ــي �لــفــيــ�ــس بــــوك �ــشــور  مــوقــعــه عــل
لتلك  ــر  ــش ــا� ــب م بـــث  وفـــيـــديـــوهـــات 

�لتظاهر�ت
وحــ�ــشــب وكـــالـــة �لنـــا�ـــشـــول فــان 
مظاهر�ت �أمام �ل�شفار�ت و�لقن�شليات 
بـ تركيا و لندن  �لرو�شية و�لإير�نية 
و�لــكــويــت تندد  بــاريــ�ــس  و  و�أمــريــكــا 

مبجازر حلب �جلديدة
ويف حــديــث خــا�ــس لــقــنــاة فــار�ــس 
�ل�شورية  �لنا�شطة  �فـــادت  منهاتن 
مقيمة  �شورية  نا�شطة  عجلن  �شلمي 
ح�شورها  �ــشــبــب  ــن  ع بــنــيــوجــري�ــشــي 
�ل�شموع  حاملة  جاءت  �نها  �لفعالية 
لتخرب �لعامل عن مدي دموية وخ�شة 
�ملدنني  يقتل  �لذي  �ل�شد  ب�شار  نظام 

و�لطفال.
�حــد  نـــز�ر  ــاذ  ــت ــش �ل� �فـــاد  بينما 
علي  يجب  ــه  �ن للتظاهرة  �ملنظمني 
�لنظام  ـــر�م  �ج ك�شف  ــر  �حل �لــعــامل 
�شوريا و�لذي ل يتورع عن  �حلاكم يف 

قتل �لطفال للبقاء يف �شدة �حلكم .
�ل�شحفية  �لنا�شطة  قالت  بينما 
مقيمة  م�شرية  وهـــي  فــريــد  ـــان  �مي
��شر  ملو��شاة  جئت  �نها  بنوجري�شي 
�لهم  �ن  حيث  �شوريا  �طفال  وعائلت 
كانو�  و�شوريا  وم�شر  و�حــد  �لعربي 

جئت  .و�نها  و�حدة  دولة  �ل�شابق  يف 
و�شوريا  ــة  ــع ور�ب غــزة  �شعار  لــرتفــع 

�خو�ت م�س هن�شيب حق �للي مات .
عدد  �لــتــظــاهــرة  غطت  ــد  وق ــذ�  ه
�لمريكية  �لعــلم  و�شائل  من  كبري 
علي  �لتظاهرة  نقل  مت  فقد  و�لعاملية 
مبا�شرة  �جلــزيــرة  قناة  علي  �لــهــو�ء 
م�شر كما ح�شرت قنو�ت كال�شي �ن �ن 
جريدة  �يل  بال�شافة  نيوز  وفوك�س 

عرب ��شتوريا وقناة فار�س منهاتن .
فهل �شي�شمع �لعامل �شرخات �طفال 

�شوريا ويقف معهم .
قتل  يف  �لعامل  �شمت  �شي�شارك  �م 
�طفال �شوريا كما تفعل معهم �لرب�ميل 

�ملتفجرة و�لكيماوي و�لع�شابات.
فلنتظر ........
ولرني  ........

�لنظام  رئي�س  �ل  مت�شل  �شياق  ويف 
حديث  ل  �إنــه  �لأ�ــشــد  ب�شار  �ل�شوري 
عن وقف لإطلق �لنار بعد �ل�شيطرة 
�أن  �إىل  م�شري�  حــلــب،  على  �لكاملة 
لــن ينتهي  ــر حــلــب  ــري �ــشــمــاه حت مــا 
»يجب  بل  �ملدينة،  على  بال�شيطرة 
تاأمينها من �خلارج«، و�أ�شار �لأ�شد �إىل 
�ملنتخب دونالد  �لرئي�س �لأمريكي  �أن 
طبيعيا  حليفا  ي�شبح  �أن  ميكن  ترمب 

لـدم�شق �إذ� �لتزم بحرب »�لإرهاب«.
قنو�ت  مع  مقابلة  يف  �لأ�شد  و�شدد 
�لرو�شي  �لدعم  �أهمية  على  رو�شية 
بعني  �لأخــذ  مع  لـ�شوريا،  و�لإيـــر�ين 
�ل�شوري  �جلي�س  خ�شائر  �لعــتــبــار 
على  ــرب،  �حل �شنو�ت  خــلل  �لكبرية 

حد قوله.
كبري�،  بلد�  لي�شت  »�شوريا  �إن  وقال 
كبري  جي�س  لــديــهــا  لي�س  وبــالــتــايل 
مهما  حلفائنا  دعم  كان  لقد  عدديا، 
بعد  و�إيــر�ن.  رو�شيا  وخ�شو�شا  جد�، 
�شنو�ت  �شت  قارب  يحُ ما  �أو  �شنو�ت،  �شت 
�حلربني  من  �أطــول  وهي  �حلــرب،  من 

�لعامليتني �لأوىل و�لثانية«.
بــ�ــشــاأن  �لـــقـــر�ر  �أن  �لأ�ـــشـــد  ــــد  و�أك
بعد  »حتريرها«  �شيتم  �لتي  �ملدينة 
رو�شيا  مــع  بالت�شاور  �شيتخذ  حلب 
�نتهاء  بعد  �أنــه  �إىل  م�شري�  ـــر�ن،  و�إي
�حلرب �شتكون �أبو�ب �شوريا مفتوحة 
ل�شركات �لدول �لتي مل حتارب �شوريا 
و�إير�ن  لرو�شيا  �شتكون  �لأولوية  و�أن 

وفق تعبريه.
�لرو�شية،  �لقنو�ت  مع  حــو�ره  ويف 
�لوليات  �أن  �إىل  �لنتباه  �لأ�شد  لفت 
يف  بالت�شوية  مهتمة  غــري  �ملــتــحــدة 

خللق  ت�شعى  �أنها  �إىل  م�شري�  �شوريا، 
عن  �حلظر  رفع  �إعــلن  عرب  �لفو�شى 

ت�شدير �لأ�شلحة، ح�شب قوله.
�لأمريكي  �لرئي�س  �أن  �إىل  و�أ�ــشــار 
ــب ميــكــن �أن  ــرم �ملــنــتــخــب دونـــالـــد ت
�إذ� كان  لـدم�شق  ي�شبح حليفا طبيعيا 
-وفق  �لإرهاب  حماربة  ب�شاأن  �شادقا 
لوبيات  »هناك  �أن  م�شيفا  تعبريه-، 

كبرية وقوية 
ي�شتلم  عندما  قوتها  بكل  �شت�شغط 
باجتاه  تدفعه  �أن  �أجـــل  مــن  مهامه 

�لرت�جع عما قاله«
�مل�شرتك  �لبيان  على  تعليقه  ويف 
وبريطانيا  �أملانيا  زعماء  عن  �ل�شادر 
�ملتحدة  و�لوليات  و�إيطاليا  وفرن�شا 
طالبو�  �لذين  �أخـــرى،  ودول  وكند� 
حلب،  يف  �لنار  لإطــلق  فــوري  بوقف 
قال �لأ�شد �إن هذ� �لطلب كان �لهدف 

منه �إنقاذ »�لإرهابيني«.
ملا  يف حني مل ي�شدر �ي فعل معترب 
�لعربية  �لدول  ي�شمي جتاوز� جامعة 
ــان بقوة  �لمــر �لــذي �عــاد �يل �لذه
متي  �ل�شهرية  قــبــاين  نـــز�ر  ق�شيدة 

يعلنون وفاة �لعرب �لذي يقول فيها
�أحاولحُ منذحُ بد�أتحُ كتابَة �ِشْعري

جدودي  وبني  بيني  �مل�شافِة  قيا�َس 
�لعرْب.

يو�شا...ول من جيو�ْس... ر�أيتحُ جحُ
ر�أيتحُ فتوحا...ول من فتوْح...

�شا�شِة  على  �حلـــروِب  كــَل  وتابعتحُ 
�لتْلفزْه...

فقتلى على �شا�شة �لتلفزْه...
وجرحى على �شا�شة �لتلفزْه...

�إلينا...على  ياأتي  �هلل  من  ون�شٌر 
�شا�شة �لتلفزْه...

ْعٍب �أيا وطني: جعلوك م�شْل�شَل رحُ
نتابع �أحد�ثهحُ يف �مل�شاْء.

باْء؟؟ فكيف نر�ك �إذ� قطعو� �لكْهرحُ
�أنا...بْعَد خم�شني عاما

�أحاول ت�شجيل ما قد ر�أيْت...
ر�أيتحُ �شعوبا تظّن باأّن رجاَل �ملباحِث
د�ِع...ومثل  �أْمٌر من �هلل...مثَل �ل�شحُ

كاْم... �لزحُ
ذ�ِم...ومثل �جَلَرْب... ومثَل �جلحُ

مز�ِد  يف  معرو�شًة  �لعروبَة  ــتحُ  ر�أي
�لأثاث �لقدمْي...

ولكنني...ما ر�أيتحُ �لَعَرْب!!.
ويعلنون  نــز�ر  نبوءة  �شتتحق  فهل 

وفاة �لعرب بعد خذلنهم حللب
فلنتظر ......ولرني ............

�حمد مر�د

ك���ي���م���اوي وب���رام���ي���ل م����وت واط����ف����ال مل ي��ن��ج��و م��ن��ه��م اح�����د!!!
م���ظ���اه���رات ام�����ام ال��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ب��ن��ي��وي��ورك

ملاذا انت�سرت اإيران وف�سلت ال�سعودية؟
�شهاب �آل جنيح

�لعلقات  حال  هو  هكذ�  ووعيد،  تهديٌد  وجذب،  �شٌد 
�لإير�نية  �لإ�شلمية  �لثورة  منذ  �لإير�نية،  �ل�شعودية 
ثقلها  منهما  دولــة  لكل  �ليوم،  وحلــد  1979م  �لعام  يف 
وم�شاحلها  �شيا�شتها  لها  وكـــٌل  و�لــــدويل،  �لإقــلــيــمــي 
و�رتــد  وت�شادمت،  تخالفت  ما  غالبًا  �لتي  و�أهد�فها، 

تاأثريها على �ملنطقة برمتها.
�ملحور  مع  �إيــر�ن  �لعاملي،  حليفها  لها  منهما  دولة  كل 
هذه  �لأمريكي،  �لغربي  �ملحور  مع  و�ل�شعودية  �لرو�شي، 
�لنقطة ذ�ت �أهمية بالغة، فالوليات �ملتحدة �لأمريكية 
وخلل �ل�شنو�ت �ل�شابقة، �شرعان ما تخلت عن حلفائها؛ 
مبجرد بد�ية ظهور �شعفهم وف�شلهم، كما فعلت مع ح�شني 
مبارك وزين �لعابدين بن علي، وهذ� على خلف �ملوقف 
ويت�شح  بحلفائه،  مت�شكًا  �أكرث  �أنه  يبدو  �لذي  �لرو�شي، 

هذ� �لأمر �لآن يف �شورية.
من  عقود  منذ  �ملتبعة  �شيا�شتها  وخــلف  �ل�شعودية 
�مللك  ت�شنم  بعد  �ل�شيا�شة،  هــذه  تغريت  فقد  �لــزمــن، 
متثلت  �جلديدة،  �ل�شيا�شة  �إن  �إذ  �ل�شلطة،  لزمام  �شلمان 
�ملنطقة،  يف  �لد�ئرة  �ل�شر�عات  يف  �ملبا�شر  �لتدخل  يف 
لكن �ل�شوؤ�ل �للفت للنظر: هل كان قر�ر تغيري �شيا�شة 
وحل  يف  �شقطت  �ل�شعودية  و�أن  ــًا،  ــي �رجتــال �ململكة 

�حلروب؟
منها،  �أمــور  عدة  هنالك  �لت�شاوؤل  هذ�  على  للإجابة 
بقوة،  مندفعة  كانت  �جلديدة،  �ل�شعودية  �لقيادة  �إن 
�ل�شر�عات، وذلك  للتدخل ب�شكل مبا�شر وعلني يف هذه 
�لتاريخيني  حلفائها  عن  �ملتحدة  �لوليات  تخلي  بعد 
يف  �أيــ�ــشــًا،  للمملكة  حلفاء  مبدئيًا  وهــم  �ملنطقة،  يف 
�لرو�شي  للمحور  متو�لية،  �نت�شار�ت  حَتقق  ذلك  مقابل 
و�لعر�ق،  ولبنان  و�شورية  �ليمن  من  كل  يف  �لإيـــر�ين، 
وهذ� �لأخري و�إن مل يكن �شمن هذ� �ملحور، لكنه بح�شب 

�شيا�شته يف �ملنطقة فهو يح�شب عليه. 
�إير�ن وعلى خلف �ل�شعودية، كانت �أكرث ذكاًء وحنكة 
يف �إد�رة �ل�شر�ع، فهي مل تدخل �ل�شر�ع �لع�شكري ب�شكل 
لكنها  و�ليمن،  �لبحرين  �ل�شعودية يف  فعلت  كما  مبا�شر، 
مل ترت�جع خطوة يف دعمها حللفائها، وهذ� ما ح�شل يف 

�شورية ولبنان.
للدبلوما�شية  ن�شرً�  كان  �لإيــر�ين،  �لنووي  �لتفاق 
عنها،  �لعقوبات  بع�س  رفــع  مت  فبموجبه  �لإيــر�نــيــة؛ 
�لعلقات  وحَت�ّشن  �لعاملية،  للأ�شو�ق  �لنفط  كت�شدير 
�لإير�نية مع �لدول �لكربى، يف حني جند �أن �ل�شعودية، 
�أر�دت �أن تنتقم لنف�شها، من �لف�شل �لذي حلقها يف �شورية 
و�لعر�ق؛ فاأعلنت »عا�شفة �حلزم« كبد�ية حلربها على 

�ليمن. 
كانت هذه �خلطوة مفاجئة للجميع، �إذ �أن �ململكة �لتي 
فل�شطني  عن  لدفاعًا  تاأريخها،  طو�ل  حربًا  تدخل  مل 
�إر�دة  لتغيري  و�شو�ريخها؛  �شرعت بطائر�تها  ولغريها، 
�ل�شعب �ليمني �لفقري! لكن كما فاجاأت �ل�شعودية �لعامل 
نف�شها،  وجــدت  بــاأن  هــي،  تفاجاأت  فقد  �حلــرب،  ب�شنها 
بد�أت  وكاأنها  منه،  �خلــروج  على  قــادرة  غري  م�شتنقع  يف 

�حلرب، لكنها غري قادرة على �إنهائها.
للمعار�شة  و�ل�شيا�شي،  و�لع�شكري  �ملـــايل  �لــدعــم 
على  �ل�شوري  �لنظام  بقي  فقد  نفعًا،  يجد  مل  �ل�شورية، 
كذلك  �شورية،  يف  �ل�شر�ع  �ل�شعودية  وخ�شرت  حاله، 
م�شاكلها �لد�خلية من �ل�شطهاد و�لقتل لل�شيعة، وكذلك 
تدخلها يف �لبحرين، جعلها �شعيفة �أمام �ملجتمع �لدويل، 

وهي لمتتلك �أور�ق جديدة لإد�رة �ل�شر�ع.
�لنفط،  �أ�شعار  هبوط  هو  �ل�شعودية،  و�جه  ما  �أ�شد 
نفط  برميل  مليني  ع�شرة  من  �أكــرث  ت�شدر  �إنها  حيث 
كلفها  فقد  �ليمن،  يف  �حلـــرب  لــوحــل  �إ�ــشــافــة  يــومــيــًا، 
�لــغــرب،  مــن  حلفائها  و�أحــــرج  �لــــــدولر�ت،  مــلــيــار�ت 
لأن  وبريطانيا؛  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  خا�شة 
�ليمنيني،  بحق  متعددة  جمازر  �رتكبت  قد  �ل�شعودية 
و�عتدتها،  �مل�شتخدمة  و�لطائر�ت  �ل�شو�ريخ  كل  وكانت 
�ملنظمات  جعل  مما  وبريطانية،  �أمريكية  �أ�شلحة  هي 
�لدولية �لإن�شانية و�حلقوقية، توجه �نتقاد�ت لذعة 
�ملتحدة  �لوليات  خا�شة  وحلفائها،  �ل�شعودية  من  لكل 

وبريطانيا.
فحررت  �خلارجية؛  ب�شيا�شتها  �إير�ن  جنحت  �أخــريً�، 
نف�شها من قيود �لعقوبات، وعادت بقوة للمجتمع �لدويل 
للعامل  فاأظهرت  �ل�شعودية،  �ململكة  �أما  �إقليمية،  كقوة 
يف  �لن�شر  عن  وعجزهم  حكامها،  تفكري  �شحالة  مدى 
�أي معركة، من �ملعارك �لد�ئرة يف �ملنطقة، �شو�ء ن�شرً� 
�عتمدت   �ململكة  لأن  ذلك؛  ويعود  ع�شكريًا،  �أو  �شيا�شيًا 
�لأمريكي،  �لغربي  و�لتوجيه  �لدعم  على  عقود،  مدى 
حكامها  فاإن  زو�لــه،  �أو  �لدعم  هذ�  من  �لتقليل  ومبجرد 

عاجزون �أن ينهو� حربًا، كحربهم على �ليمن �لفقري. 
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ت�شعها  �لتي  �لثقة  تثري   – ب(  ف  )�أ  ـ  و��شنطن 
�د�رة �لرئي�س بار�ك �وباما يف �لدور �ملحوري للقو�ت 
�ل�شلمية  �لــدولــة  تنظيمي  مكافحة  يف  �خلا�شة 

و�لقاعدة �نزعاج �لع�شكريني �لخرين يف �جلي�س.
�شحافية  مــقــالت  �دت  ـــرية،  �لخ �ل�شابيع  ويف 
جلنود  �لتــ�ــشــاع  يف  �لخــذ  �لـــدور  تفا�شيل  ك�شفت 
على  �لزيت  �شب  �ىل  �جلهاديني  مكافحة  يف  �لنخبة 
�خلا�شة  �لــقــو�ت  بقائد  دفــع  ما  �مللف  هــذ�  يف  �لنار 

�جلرن�ل ر�ي توما�س �ىل �ل�شعي للتهدئة.
“�لقيادة  �ن  بو�شط  و��شنطن  �شحيفة  و�فـــادت 
�لفائقة  �لقتل  �لــة  �خلا�شة”،  للعمليات  �مل�شرتكة 
�و  قتل  على  تعمل  �لتي  �خلا�شة  �لقو�ت  يف  �ل�شرية 
توقيف �ملت�شددين، �شتحظى “مبزيد من �ل�شلحيات 
هجمات  ل�شن  �حلاجة  وعند  و�لتخطيط  للمر�قبة 

على خليا �رهابية حول �لعامل”.
م�شتوى  على  �لعامل  حــول  �ل�شلحيات  هــذه  لكن 
ــرك تــهــدد بــالــتــعــدي على  ــح ــت ــتــخــبــار�ت و�ل �ل�ــش
�آي  )�شي  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت  وكالة  �شلحيات 
مناطق  �حدى  عن  م�شوؤولني  ع�شكريني  قادة  �و  �يه( 
�ل�شرق  يف  �لمريكية  �لقو�ت  قائد  غر�ر  على  �لعامل 

�لو�شط �جلرن�ل جو فوتيل.
و�فاد م�شوؤول كبري يف �لدفاع �لمريكي �ن �جلرن�ل 
�لعام  �ملقر  �ىل  �لثلثاء  �وباما  زيارة  �غتنم  توما�س 
للقو�ت �خلا�شة يف تامبا بولية فلوريد� ليطلب منه 
نزع فتيل “�لتوتر” يف �لبنتاغون و�لد�رة ب�شبب هذه 

�ملقالت �ل�شحافية.
و��شنطن  �ىل  �حلايل  �ل�شبوع  توما�س  توجه  كما 
للقاء مدير مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �آي( 
جيم�س كومي ورئي�س جلنة �لقوى �مل�شلحة يف جمل�س 
�ل�شيوخ �ل�شيناتور جون ماكني �لو��شع �لنفوذ، بح�شب 

�مل�شدر.

“تن�شيقي” – – دور 
و�عترب �مل�شوؤول يف �لدفاع �ن دور �لقو�ت �خلا�شة 

�شيقت�شر على “تن�شيق” حملة مكافحة �لرهاب.
�لقو�ت  �كت�شبت  و�فغان�شتان  و�شوريا  �لعر�ق  ففي 
جمع  ت�شمل  فــريــدة  خـــرب�ت  �لمــريكــيــة  �خلــا�ــشــة 
وخ�شو�شا  وم�شاطرتها  �ل�شتخبار�تية  �ملعلومات 
ذلك  كــل  توقيف،  �و  غــارة  عــرب  �شريعا  ��شتغللها 
و��شتخبار�ت  �شرطة  و�جهزة  ع�شكريني  مع  بالتعاون 

من دول �خرى، بح�شب �ملد�فعني عنها.
“ما هي  ــروح هــو  ــط �مل ــوؤ�ل  �لــ�ــش �ن  �ملــ�ــشــدر  تــابــع 
يف  �ملجموعة  �ملعلومات  لن�شر”  �ل�ــشــرع  �لطريقة 

�مليد�ن “و�شط مناخ مثقل باملخاطر �ملحتدمة”.

�لقيادة  �ن  �لخــبــاري  بي�شت  ديلي  موقع  و�فـــاد 
يف  �شريا  مركز�  �شتو�شع  �خلا�شة  للعمليات  �مل�شرتكة 
حول  �ملخابر�ت  معلومات  لتجميع  �لو�شط  �ل�شرق 

�ل�شبكات �ملت�شددة.
وتابع �ملوقع �ن �ملركز ي�شتعد ل�شت�شافة مزيد من 
�لمن  ووكالة  �آي  بي  و�ف  �يه  �آي  �ل�شي  عن  ممثلني 
�لقومي )�ن ��س �يه( وكذلك �شركاء غربيني كاململكة 

�ملتحدة وفرن�شا وعربا كالعر�ق و�لردن.
�شلحيات  حــول  �لبريوقر�طي  �خلــلف  ويعك�س 
�لظل  جنود  يك�شتبها  �لتي  �لهمية  �خلا�شة  �لقو�ت 
لتجنب  كثري�  بهم  ��شتعانت  �لتي  �وباما  �د�رة  �شمن 

ن�شر قو�ت على �لر�س قدر �لمكان.

-مو�جهة ن�شخة �خرى من �لقاعدة –
تدريب  �خلا�شة  �لقو�ت  من  �وباما  �د�رة  طلبت 
قو�ت حملية مكلفة مو�جهة �ملت�شددين، فباتت عماد 
�ملنتهية  �لرئي�س  بها  ��شاد  عاملية  �شركاء”  “�شبكة 

وليته هذ� �ل�شبوع.
كما كلفت هذه �لقو�ت مطاردة �ل�شبكات �ل�شلمية 
وقادتها �ينما كانت حول �لعامل، ما يتعدى خ�شو�شا 
مهمة  تقليديا  �ملكلفة  �يه  �آي  �ل�شي  �شلحيات  على 

�لق�شاء على �عد�ء �لوليات �ملتحدة يف �خلارج.
و�خلمي�س كتب �ل�شحايف ديفيد �غناطيو�س �خلبري 
بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  يف  �لبنتاغون  خفايا  يف 
“�شنت �لطائر�ت �لع�شكرية بل طيار حو�ىل ع�شرين 
و�ليمن  �فغان�شتان  يف  �لفائت  �لــعــام  �شربة  ــف  �ل
�يه  �آي  �شي  �شرب  �ىل  معلومات  ت�شري  فيما  و�شوريا، 

حو�ىل ع�شرة �هد�ف يف �لفرتة نف�شها”.
طارئة  حاجة  فــريى  �لكبري  �لــدفــاع  م�شوؤول  �مــا 
�لتحالف  ��شلوب  حتــديــد  �ىل  �لحـــو�ل  جميع  يف 
�لر��شي  خ�شارة  بعد  �جلهاديني  قتال  مو��شلة  يف 

�خلا�شعة لهم يف �لعر�ق و�شوريا.
ومن �ل�شروري تفادي �شيناريو �لعر�ق �لعام 2010 
بعد  �لعر�ق  يف  �لقاعدة  تنظيم  عنا�شر  �نكفاأ  عندما 
و�لعر�ق  �شوريا  نائية يف  مناطق  �ىل  ميد�نية  هز�ئم 
حتت  ب�شر��شة  �شنو�ت  بعد  جمدد�  يظهرو�  �ن  قبل 

م�شمى تنظيم �لدولة �ل�شلمية.
“ميكننا �ن نفوز ع�شكريا،  وقال �مل�شوؤول �لمريكي 
لكنهم �شينتقلون �ىل �شيغة متطورة” لتا�شي�س ن�شخة 
ب�شطوتهم  “للحتفاظ  �شعيا  �لقاعدة  مــن  ــرى  �خ

�ليديولوجية على وقع �لهجمات �لرهابية”.

اجل���ي�������س يف  الخ�������ري�������ن  ان�������زع�������اج  ت����ث����ر  الم������رك������ي������ة  اخل�����ا������س�����ة  ال�������ق�������وات  البراج

جميع  من  درجة  �أق�صى  �إىل  ��صتفد 
�لفر�ص لُتْدِخل روًحا جديدة �إىل �أفكارك 
�أو  �لأ�صدقاء  مع  �حلديث  وخططك. 
�خلارجية  نظرتك  وتغيري  �لزمالء 
منفتًحا  كن  مفيًد�.  يكون  قد  لالأمور 
ُتَقدم  �لتي  �جلديدة  و�لأفكار  للتجارب 
م�صارك  عن  بعيًد�  تنقاد  ل  ولكن  لك، 
�لأ�صلي. يجب �أن تظل �صادًقا مع ذ�تك.

تخف�ص  �أنت  �حلايل،  �لوقت  يف 
يف  لي�صت  و�صحتك  ياأ�ص،  يف  ر�أ�صك 
�ليوم،  �ثبت يف مكانك  �أحو�لها.  �أح�صن 
�لوقت  يف  قادمة.  �جليدة  فالأوقات 
�حلايل، حاول �أن تذكر نف�صك بالذكريات 
حتى  �أن  �صرتى  وعندئذ   – �ل�صعيدة 
مت�صي  �صوف  �ل�صيئة  �ملرحلة  هذه 

و�صوف ت�صعر ب�صيء من �لتفاوؤل.

�حلايل  �لوقت  يف  �صهل  �صيء  كل 
تقوم  �لتي  بالأمور  حًقا  ت�صتمتع  و�أنت 
من  �أثر  ور�ئك  �أي�ًصا  ترتك  �صوف  بها. 
عندما  تتعجب  ل  �لإيجابية.  �جلاذبية 
لك  ويبوحون  حولك  هم  من  منك  يقرتب 
– ��صرتك  باأفكارهم. لكن ل تكن مغروًر� 
يف �مل�صروعات �ملختلفة لأنها قد تقدم لك 

�لإلهام فيما يخ�ص خططك �خلا�صة.

و��صحة  بها  تتمتع  �لتي  �لفريق  روح 
ما  �أوًل، وهذ�  �لحتياجات  ت�صع  لأنك  �ليوم 
يالحظه زمالوؤك. �إذ� ��صتمريت هكذ�، ف�صوف 
باأ�صرتك  �عنت  �لد�فعة.  �لقوة  يعتربونك 
�لنز�عات،  حلل  منا�صب  وقت  فالآن  �أي�ًصا، 
قد  �أي�ًصا.  ذلك  يف  �لبدء  عليك  ي�صهل  و�صوف 
مبا  ل�صحتك  مفيًد�  بالأ�صرة  �لت�صال  يكون 
من  �لأ�صري  و�لأمان  �ملنزلية  �لو�صفات  �أن 

�لأمور �ملفيدة عند �ملر�ص.

�ليوم،  لالختبار  عملك  يتعر�ص  �صوف 
على  قادًر�  كنت  �إذ�  للتوتر  د�عي  ل  ولكن 
يف  �أي�ًصا  �صُتخترب  �ل�صليمة.  �ملعرفة  �إظهار 
يجب  �حلالة،  هذه  ويف  �خلا�صة،  حياتك 
عليك �لدفاع عن وجهة نظرك. ل تفقد تركيزك 
وجوب  مع  حتى  �حلقيقي،  �لهدف  على 
على  �لتغلب  ميكنك  �صعبة.  قر�ر�ت  �تخاذ 
لي�صت  فاحلياة  بالر�حة،  �صحية  م�صكلة  �أي 
لكي  جاهًد�  حتارب  �أن  يجب  ل   – مناف�صة 

تفوز.

طاقتك معدية لالآخرين، كما �أن �لوقت 
�لقر�ر�ت  جديدة.  �أفكار  لتنفيذ  منا�صب 
�لتي كنت قد �أرجاأتها حتى �لآن قد تكون 
�لرغم  على  لكن   . لك  بالن�صبة  جًد�  هامة 
بت�صرع  تت�صرف  ل  �أن  يجب  طاقتك،  من 
بعو�قب  تامة  در�ية  على  تكون  و�أن 

�أفعالك. فكر يف �لأمور بعناية وبهدوء.

عن  �أزمات  ظهور  �ملحتمل  من 
مز�جك  تفقد  ل  �أن  فحاول  قريب، 
ر�بطة  على  حافظت  �ذ�  و�أع�صابك. 
غري  �لأحد�ث  وو�جهت  جاأ�صك، 
فلن  تثريها،  �لتي  و�لقالقل  �ل�صارة 
تدوم كثرًي� ولن ت�صبب خ�صائر مهمة. 

�عتني ب�صحتك.

ب�صورة  �لتحديات  تقابلك  �صوف 
م�صببة  �ليوم،  عادي  غري  ب�صكل  متكررة 
�أن  يجب  رمبا  �ل�صغوط.  من  �لكثري  لك 
�أحياًنا بدًل من حتمل  تبتعد عن �لطريق 
هذ�  ي�صاعك  �صوف  �صيء.  كل  م�صئولية 
�لهامة بحق،  لالأ�صياء  على توفري طاقتك 
�أن تفكر يف  �أي�ًصا  خا�صة يف �لعمل. يجب 
�صحتك، لأنه على �ملدى �لطويل لن يعود 
يف  قوتك  كل  ت�صتهلك  �أن  بالفائدة  عليك 

مدة زمنية ق�صرية.

عميق  نف�ص  �أخذ  ت�صتطيع 
تفكر  لكي  �لوقت  وقد حان  و�ل�صرتخاء، 
��صتغل  به.  قمت  �لذي  �ملجهود  نتائج  يف 
�ل�صحية.  حالتك  لتح�صني  �ملرحلة  هذه 
�صوف تعطيك �لفيتامينات و�لهو�ء �لنقي 
عقًد� جديًد� من �حلياة و�لذي �صيكون يف 
بحياتك  �لتمتع  ت�صتطيع  �لأهمية.  غاية 
مع  �أكرث  �أوقات  وق�صاء  �أكرث  �خلا�صة 
وجود  عدم  حالة  يف  وعائلتك  �أ�صدقائك 

�صوء تفاهم ونز�عات.

يبدو يف �لوقت �حلايل �أنك تو�جه عدًد� 
ل  �ملتوقعة.  غري  �لتعقيد�ت  من  متز�يًد� 
يقع �للوم على من هم حولك – يف بع�ص 
�أن  حاول  �ملخطئ.  �أنت  تكون  �لأحيان 
�ملوجودة  �لعقبات  ترى  و�أن  هادًئا  تظل 
مد�خل  لكت�صاف  كو�صيلة  طريقك  يف 
و�صوف  هدوئك  �كت�صاف  �عد  جديدة. 

تخرج من هذه �ملرحلة �أقوى.

�لوقت  يف  رغبتك  ح�صب  ي�صري  �صيء  ل 
قد  مدخلك،  بتغيري  قمت  �إذ�  ولكن  �حلايل، 
ت�صاعد  قد  كما  �أ�صرع،  ب�صكل  �أهد�فك  تنجز 
حياتك  يف  تو�جه  �صوف  �لآخرين.  �آر�ء 
ولكن  �مل�صكالت،  �أنو�ع  جميع  �خلا�صة 
يف  و��صحة  نظرك  وجهة  تكون  �أن  يجب 
ت�صبح  قد  �جل�صدية  �صالمتك  �ملوقف.  هذ� 
�أف�صل. فكر يف �أ�صلوب حياتك، ولكن ل تكن 

قا�صًيا على نف�صك.

تام  و�ن�صجام  وفاق  على  �أنت 
�مل�صتوى  على  �صو�ء  حميطك،  مع 
هذ�  من  �نتفع  �ملهني.  �أو  �ل�صخ�صي 
و�لرو�بط  عالقاتك  تقوية  يف  �لتناغم 
للت�صلح  �لآخرين  وبني  بينك  �لقائمة 
فيها  تكون  �لتي  �لع�صيبة  �لأوقات  يف 
مب�صرة  غري  �لكونية  �لأبر�ج  جمموعة 

و�لأحو�ل لي�صت ل�صاحلك.

 Disc Jockey
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�لتنف�ص  طريقة  �أن  �أمريكية  در��صة  �كدت 
�ل�صليم عرب �لأنف تعزز عمل �ملخ وتدعم �لذ�كرة.
وذكرت �صحيفة �لتليجر�ف، نقال عن �لدر��صة 
نورث  بجامعة  فاينبريج  كلية  �أجرتها  �لتي 
�أن �حل�صول  �إلينوي،  و�صرتن للطب يف �صيكاغو، 
ميكن  �صيء  تذكر  حماولة  عند  عميق  نف�ص  عل 
و�أن  �لتذكر،  لزيادة  ب�صيطة  و�صيلة  يكون  �أن 

�ل�صتن�صاق يحفز �لدماغ.
�لتنف�ص  �إيقاع  �أن  �لأمريكيون  �لباحثون  وذكر 
يتم  حيث  �لدماغ  يف  �لكهربائي  �لن�صاط  يخلق 

معاجلة �لعو�طف و�لذ�كرة و�لرو�ئح.
�لدر��صة  يف  �مل�صاركني  �أن  تبني  جتاربهم،  ويف 
تعرفو� على �لوجوه �جلديدة يف ثانيتني ب�صرعة 
�أكرب �إذ� قابلوها جمدد� لأنهم حر�صو� وقتها على 
تذكر  �أي�صا  و��صتطاعو�  �لزفري.  ولي�ص  �ل�صهيق 
�ل�صهيق  مرحلة  خالل  جمدد�  ر�أوها  �إذ�  �أ�صياء 

ولي�ص �لزفري.
�لنتائج  من  و�حد�  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ�صار 
فرقا  هناك  �أن  هو  �لدر��صة  هذه  يف  �لرئي�صية 
مقارنة مع  �ل�صهيق  �أثناء  �لدماغ  ن�صاط  كبري� يف 
�أنه عند �ل�صتن�صاق  �أنه تبني  �لزفري، و�أو�صحو� 
�ل�صمية،  �لق�صرة  يتم حتفيز �خلاليا �لع�صبية يف 
�للوزة و�حل�صني، يف جميع �أنحاء �جلهاز �حلويف 
و�أ�صافو�  و�ملز�ج(.  �لغريزة  على  ت�صيطر  )�لتي 
ذبذبات  بتز�من  �ملرء  ي�صعر  �ل�صتن�صاق  �أنه عند 

�لدماغ عرب �ل�صبكة �حلوفية.
�ل�صتن�صاق  كان  �إذ�  ما  حول  �لختبار�ت  ويف 
متطوعا   ٦٠ �صارك  �لذ�كرة،  على  يوؤثر  �أن  ميكن 
عر�صت عليهم �صور على �لكمبيوتر، وطلب منهم 
�أو  �خلوف  تعبري  يظهر  �لوجه  كان  �إذ�  ما  تقييم 
�ل�صهيق،  �أثناء  �لوجوه  روؤيتهم  وعند  �لده�صة. 
لحق،  وقت  ويف  �خلوف،  بتعبري�ت  و�صفوها 
�لباحثون  ووجد  �لكائنات،  تلك  تذكر  منهم  طلب 
�ل�صور  لهم  وجهت  لو  �أف�صل  كانت  ذ�كرتهم  �أن 

�أثناء �ل�صهيق.
ي�صبح  �لذعر  حالة  يف  �أنه  �لباحثون  و�أو�صح 
تنفق  �صوف  لذلك  ونتيجة  �أ�صرع  �لتنف�ص  �إيقاع 
كنت  مما  �ل�صتن�صاق  يف  ن�صبيا  �لوقت  من  �ملزيد 

عليه يف حالة �لهدوء.
�لفطرية للخوف  فاإن ��صتجابة �جل�صم  وهكذ�، 
على  �إيجابي  تاأثري  لها  يكون  �لتنف�ص  �صرعة  مع 
وظائف �ملخ وتوؤدي �إىل ��صتجابة �أ�صرع للموؤثر�ت 

�خلطرية يف �لبيئة.
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برئا�شة �ملحافظ �للو�ء �شلح عقد �للقاء �لت�شاوي للمغرتبني 
مبحافظة �إب 

ناق�شة ق�شايا �ملغرتبني يف لقاء مو�شع مبحافظة �إب
تقرير /�للجنة �لإعلمية للمكتب.

ناق�س لقاء مو�شع عقد �ليوم مبحافظة �إب برئا�شة �ملحافظ 
عبد�لو�حد �شلح ق�شايا �ملغرتبني من �أبناء �ملحافظة و�شبل 

معاجلتها .
وتناول �للقاء �لذي ح�شره وكيل �ملحافظة ل�شئون �ملغرتبني 
ر�كان �لنقيب و�لقا�شي يحي �لعماد نائب م�شرف �ن�شار تلله 
باملحافظة  �ل�شيخ/ �مني �لروحاين رئي�س جلية كلفونيا�شابقا 
من  وعدد  �ليمنية  �جلاليات  روؤ�شاء  من  عدد  �للقاء  و�شم 
�ملغرتبني هموم �ملغرتبني وما يو�جهوه من متاعب يف �ملحافظة 
�لعدو�ن  ��شتمر�ر  نتيجة  �لبلد  به  متر  �لذي  �لو�شع  نتيجة 

�لغا�شم و�حل�شار �جلائر .
�ملقدمة  و�لت�شهيلت  �ل�شتثمار  جمالت  �إىل  �للقاء  وتطرق 
وتعاون �ل�شلطة �ملحلية يف معاجلة �لإ�شكاليات وتوفري �ملناخ 

�ملنا�شب مل�شروعاتهم �ل�شتثمارية يف �ملحافظة .
تهتم  �ملحلية  �ل�شلطة  �أن  �شلح  �ملحافظ  �أكد  �للقاء  وخلل 
�أن  مو�شحا  كبريً�..  �هتمامًا  وتوليهم  �ملغرتبني  ب�شريحة 
�خلدمات  ت�شهيل  نحو  توجهاتها  يف  جادة  �ملحلية  �ل�شلطة 
للمغرتبني ومعاجلة �لق�شايا و�مل�شاكل �لتي تو�جههم ، و�لعمل 
بيئة  خللق  و�ملغرتبني  �جلاليات  روؤ�شاء  مع  جنب  �إىل  جنبا 
عا�شمة  �إب  �علن  بعد  خا�شة  باملحافظة  لل�شتثمار  جيدة 

�شياحية لليمن . 
خ�شائ�س  من  �إب  حمافظة  به  تتمتع  ما  �شلح  و��شتعر�س 
رغم   ، �لقطاعات  خمتلف  يف  �ل�شتثمار  جلذب  �شياحية 
و�أثر   ، �ليمن  على  �ل�شعودية  ت�شنه  �لذي  �لرببري  �لعدو�ن 

ذلك على �لقطاع �ل�شياحي .
�لوطن  دعم  يف  �ملغرتبني  دور  ثمن  جهته  من  �ملحافظة  وكيل 
�ل�شلطة  �أن  موؤكد�  �ملحافظة،  يف  �ل�شتثمار  على  وحر�شهم 
�شنوي  موؤمتر  وعقد  ق�شاياهم  معاجلة  على  �شتعمل  �ملحلية 
�لفر�س  �إىل  لفتًا  وم�شاكلهم..  همومهم  ملعرفة  للمغرتبني 
و�لعقار�ت  �ل�شناعات  جمال  يف  باملحافظة  �ل�شتثمارية 
جلهة  �ملحلية  �ل�شلطة  تاأكيد  جمدد�  و�ل�شياحة،  و�ملتنزهات 

تقدمي �لعون و�حلفاظ على ر�أ�س مال �ملغرتب .
من جانبهم عرب روؤ�شاء �جلاليات و�ملغرتبني من �أبناء حمافظة 

�جلاد يف  �مل�شئولني  وتعاون  �ملحافظة  لقيادة  �شكرهم  �إب عن 
ب�شرعة  مطالبني  �ملجالت،  كافة  يف  �ل�شتثمار  �إنعا�س  �شبيل 

معاجلة �لق�شايا �لتي تو�جه �ملغرتب و�لعمل على تلفيها .
�ل�شيخ حممد �شيبعان .تقرير� يتطلب  �لقى  �آخر�  ومن جهة 
مطالب وهموم وم�شاكل �ملغرتبني .�أعدمن �للجنه �لإعلمية. 

�لن�س :-)   ) ملتقـــي �ملغــــرتبني مبحـافظــة �إب (
 �لأخ / حمافظ �ملحافظة �لر�عي �لأول لهذ� �للقاء ..

�لأخوة / روؤ�شاء �جلاليات وممثليهم .
�لأخوة / �ملغرتبني ...

�لأخوة / و�شائل �لإعلم و�ملكاتب �لتنفيذية باملحافظة .
�لأخوة / �حلا�شرون جميعًا ..

 يطيب يل �أن �أحتدث �إليكم و�أنا و�حد من �جلاليات �ليمنية يف 
�أمريكا �أن �أطرح هموم وق�شايا �ملغرتبني �آمل من هذ� �للقاء �أي 
يخرج بحلول وقر�ر�ت فورية و�شريعة ت�شمن حقوق �ملغرتب 
�لقانون  وتفعيل  �مل�شتعجلة  ق�شاياهم  وحل  �ل�شتثمارية 

�خلا�س باملغرتبني ..
من هنا من �إب �لتي متثل ) 54 % ( من �ملغرتبني �ليمنيني ..

و�لكفاء�ت  و�مل�شتثمرين    �لمو�ل   روؤو�س  �أ�شحاب  �لأخوة 
�لغرت�بية  و�لق�شاء ومدر�ء �ملكاتب �لتنفيذية .

�إن هذ� �للقاء يهدف �إىل :
بهم  �ل�شيا�شية  �لقيادة  و�هتمام  بالوطن  �ملغرتبني   ربط   1-

كونهم ر�فد� �قت�شاديا وتنمويا كبري 
يرفد �لوطن بالعملت �لجنبية

ويقوي  �لوطن  يف  و�بنائهم  �ملغرتبني  بني  �ل�شلة  جت�شيد   2-
ثقافتهم �لوطنية نحو حب �لوطن .

يف  للمغرتبني  �لقانونية  و�ملز�يا  �لت�شهيلت   عر�س   3-
قيادة  �هتمام  ومدي  �لخرى   و�حلقوق  �ل�شتثمار   جمالت 

�ل�شلطة �ملحلية يف �ملحافظة و�ليمن  بهم
-4 تثقيف وتب�شري �ملغرتبني  ودعوتهم لل�شتثمار وتعريفهم 
لإ�شتثمار  �مللئمة   و�ل�شياحية  �ل�شتثمارية   بالبيئة 
حتظى  كونها  �ب  حمافظة  بالأخ�س  �لوطن   د�خل  �مو�لهم 

بن�شبة كبرية تفوق �لن�شف
�ملغرتبني   و��شتثمار�ت  وم�شاكل   ق�شايا  وعر�س  ر�شد   5-
�حلكومة  من  لها  و�ل�شريعة  �ملنا�شبة  �حللول  تقدمي  لغر�س  

وجهات �لخت�شا�س.
بال�شياحة  خا�شة  قناة  و�ن�شاء  دعم  وتبني   در��شة   6-

يف  �ملتو�جدة  و�جلر�ئد  و�ملو�قع  �لقنو�ت  ودعم  و�ملغرتبني  
�شرعة  لغر�س  �ملحافظة  يف  لها  فروع  و�ن�شاء  �لغرت�ب   بلد 

�لر�شال و�ل�شتقبال
�لعمــــل �لتنفيـــذي:

· �ل�شتماع �إىل �لتقارير �ملقدمة  من  �جلهات �ل�شابقة �لذكر 
منا�شبة  عملية  وحلول  و��شحة  بروؤية  للخروج  ومناق�شتها 

ورفعها �إىل �جلهات �لعليا  للبت فيها و�إ�شد�ر �لقر�ر�ت  ؟؟
. و�شريعة  عملية  حلول  �إىل   �ملقرتحات  · بلور�ت 

. بعمق  �مل�شروعة  �ملغرتبني  مطالب  · در��شة 
2002م  ل�شنة   )34  ( رقم  �ملغرتبني  �شئون  قانون  تفعيل   ·

من قبل �حلكومة وتفعيلها يف �ملحاكم بتعميم ر�شمي ..
· �شرعة �لبت يف ق�شايا �ملغرتبني حبي�شة �لدر�ج  يف �ملحاكم 
قانون  من   )  22 �ملادة)  علي  بناء  �لتنفيذية    و�ملكاتب 
�ملغرتبني �لذى �عطي ق�شاياهم  �شفة �ل�شتعجال وحما�شبة 
لغر�س  م�شتعجلة  ب�شفه  و�لتطويل   �لعاقة  يف  �ملت�شببني 
�ملحافظة   يف  ��شتثمار�تهم  لعودة  باملغرتبني  �لثقة  �إعادة 
يف  �ل�شتثمارية  و�مل�شاريع  باملو�قع  وتب�شريهم  و�ليمن،  
�ملحافظة وحتديد مو�قع ل�شتثمار�ت �ملغرتبني كون حمافظة 
�ملغرتبني   وعائد�ت  �ل�شياحة   �شوى  مو�رد  لها  لي�س  �ب 
و�جلاليات   �ملحافظ  بقيادة  �لية  وت�شكيل  و�ل�شتثمار 
و�خلارجية   �ملغرتبني   وز�رة  فيها  مبا  للدولة  �لعليا  و�لقيادة 
ومنظمة �لهجرة �لدولية  لبحث �حللول �ل�شريعة و�ملنا�شبة  
وت�شهيل  ��شتثمار�تهم   وت�شهيل  �ملغرتبني  ق�شايا  حلل 
حتويلتهم  و�ن�شاء بنك للمغرتبني باليمن  وفروع له يف دول 
�لغرت�ب وتنفيذ قر�ر�ت وتو�شيات �مللتقي �لثاين للمغرتبني  

يف ��شرع وقت .
· �شرورة دعم جريدة وموقع وقناة غربة نيوز �لتي ��شبحت  
و�ل�شماح  �ملغرتبني  �و�شاط  يف  �لعلمية   �لو�شائل  �كرب  من 

لبيعها يف �ليمن و��شتكمال �لت�شريح لها .
�لتابعة  و�جلمعيات  �جلاليات  من  �ملقدمة  �لتقارير  بلورة   ·
�لدو�ئر  يف  بتنفيذها  يلزم  عمل  �لية  �يل  للمغرتبني 

�حلكومية و�لق�شاء و�ملكاتب �لأخرى .
روؤو�س  جلمع  كبرية  �شركة  �ن�شاء  علي  �لعمل  �شرعة    ·

�لأمو�ل �لإغرت�بية على غر�ر �شركة هايل �شعيد �نعم  .
لها  مكتب  لفتح  �لدولية  �لهجرة  منظمة  مع  �لتخاطب   ·
وقد  �ب   حمافظة  من  �ملغرتبني  �غلب   كون  �ب  مبحافظة 

درهم  �لغني  /عبد  �حلقوقي  �لعلمي  بتكليف  �شبق 
�ليو�شفي  مديرً� لها حيث وقد مت �لرفع من �ملحافظ �لقا�شي 

/ �أحمد عبد �هلل �حلجري بذلك .
بر�مج  يف  �ملغرتبني  وتاأهيل  لتدريب  ملزمة  �آلية  عمل   ·
�لتي  و�ل�شهاد�ت   �خلرب�ت   �أ�شحاب  ملنح   بعد   وعن  ق�شرية 
�شتعمل على ح�شولهم  �أعمال مريحة  ومرتبات عالية  يعود 

بها �لنفع للوطن .
خرب�تهم  من  و�ل�شتفادة  �إب  �أبناء  من  �خلرب�ت  دعوة   ·
خطة  و�شع   لغر�س  و�ل�شرت�تيجيات  �خلطط  و�شع  يف 
يف  بهم  للقاء  �ل�شفر  �أو  �ليمن   �أو  �ملحافظة   د�خل  ناجحة  
بلد�ن �لغرت�ب .ومطالبة �حلكومة يف تعني مندوبني لوز�رة 
�ملغرتبني   تو�جد  مناطق  يف  �ليمنية  �ل�شفار�ت  يف  �ملغرتبني 
�لفنية  �لوفود  و�إر�شال  و�ملناهج   �ملد�ر�س  يف  و�لهتمام 

و�لرت�ثية و�ل�شعبية  �إىل بلد�ن �لغرت�ب .
عملية  وتو�شيات   قر�ر�ت  �إىل  �ملغرتبني  مطالب  بلورة   ·

خلل فرتة �أق�شاها �شهرين من تاريخه .
�ملخرجـــــــــــات

�لعمل على �قر�ر �لتايل :
· �أدعو �إىل ��شتكمال تنفيذ �إقر�ر �ملنتدى �لإعلمي باعتباره 
منظمة مدنية مهتمة ب�شوؤون �ملغرتبني ح�شب �هد�فهم ، وقد 

�أقر من قبل جلنة �ملغرتبني �شابقًا .
بقر�ر  للمغرتبني  �لأعلى  �ملجل�س  مع  �لتعامل  �إىل  و�أدعو   ·
مدنية  كمنظمة  �إجر�ء�ته  و��شتكمال  �شابقًا  �ملغرتبني  وزير 

مهتمة ب�شوؤون �ملغرتبني.
يزيد   ) �شبعة  �إىل  ثلثة   ( من  �إد�رية  هيئة  عن  · �لف�شاح 
�ملنظمات  �أمام  للتمثيل  �حلا�شرين  من  بتزكية  ينق�س  �أو 
 ، �لتمديد  يف  ويتفق  عامني   ملده  �للئحة   �إعد�د  و��شتكمال 

وتعترب �شرعية ي�شرح لها من �ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل  .
ل�شتكمال  �لدولية  �ملنظمات  مع  للتو��شل  �أهد�فها  · بح�شب 
�ملانحني  ودعم  توجه  مع  يتما�شى  مبا  و�لهيكل  �للئحة 

......�لخ .
م�شتعجلة  متخ�ش�شة  حمكمة  �ن�شاء  �شرعة  �إىل  و�أدعو   ·
�ملغرتبني كما ن�س عليها قانون �ملغرتبني وفتح مكتب  بق�شايا 

لوز�رة �خلارجية باملحافظة .
ومن  �إب  مبحافظة  �لهجرة  ملنظمة  مكتب  فتح  و��شتكمال   ·

�أبناء �إب ( بح�شب تكليف 
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 ان���خ���ف���ا����س وف����ي����ات ���س��رط��ان
العامل ح��ول  ب��ل��دًا   39 يف  ال��ث��دي 

ك�صفت در��صة فرن�صية حديثة �أن معدلت وفيات �صرطان �لثدي �نخف�صت يف 39 
بلد� من �أ�صل 47 بلد� �صملهم �لبحث يف �لعامل.

�لأمر��ص” يف  من  �لوقاية  لأبحاث  �لدويل  “�ملعهد  يف  باحثون  �أجرها  �لدر��صة 
ليون بفرن�صا، وعر�صو� نتائجها، �ليوم �ل�صبت، �أمام موؤمتر �صان �أنطونيو ل�صرطان 
�إىل 1٠ دي�صمرب/كانون �لأول �جلاري يف ولية  �لثدي، �لذي عقد يف �لفرتة من ٦ 

تك�صا�ص �لأمريكية.
و��صتخل�ص فريق �لبحث معلوماته من قاعدة �لبيانات �لتابعة ملنظمة �ل�صحة 
�لعاملية، و�ملتخ�ص�صة بر�صد وفيات �صرطان �لثدي �لتي ح�صلت خالل �لفرتة من 
�ملر�ص،  �لعامل يف حماربة  بلدً� حول  تقدم 47  �إىل 2٠13، وتقييم معدلت   1987

وذلك بدعم من �جلمعية �لأمريكية لأبحاث �ل�صرطان.
و�أثبتت �لنتائج، �أن بريطانيا �صجلت �أكرب �نخفا�ص يف معدل وفيات هذ� �ملر�ص 
حول �لعامل بن�صبة 4٦% بني جميع �لفئات �لعمرية، يف حني �نخف�صت �لن�صبة يف 

�لوليات �ملتحدة بنحو %42.
عاًما   5٠ �صن  حتت  �لن�صاء  وفيات  معدلت  �نخف�صت  �لعاملي،  �ل�صعيد  وعلى 
لتلقى  �لعمرية  �لفئة  هذه  تف�صيل  نتيجة  وذلك   ،%5٠ بن�صبة  �ملر�ص،  ب�صبب 
�لعالجات �لأكرث �صدة ملكافحة �ملر�ص، و�لتي تطيل �أمد بقائهن على قيد �حلياة، 

ح�صب نتائج �لدر��صة.
يف �ملقابل، تباينت �لن�صب يف دول �أمريكا �لالتينية، فعلى �صبيل �ملثال، �صهدت 
�لرب�زيل وكولومبيا معدلت وفيات متز�يدة بني �لن�صاء �مل�صابات بهذ� �ملر�ص يف 

جميع �لفئات �لعمرية، يف حني �نخف�صت معدلت �لوفيات يف �لأرجنتني و�صيلي.
حيث  �لثدي؛  �صرطان  وفيات  معدل  يف  زيادة  �لأكرث  �جلنوبية  كوريا  وكانت 

�رتفع معدل �لوفيات فيها بن�صبة 83% بني �ل�صيد�ت يف جميع �لفئات �لعمرية.
ووفقا للوكالة �لدولية لأبحاث �ل�صرطان، �لتابعة ملنظمة �ل�صحة �لعاملية، فاإن 
�صرطان �لثدي هو �أكرث �أنو�ع �لأور�م �صيوعاً بني �لن�صاء يف �لعامل عامة، ومنطقة 
�ل�صرق �لأو�صط خا�صة، �إذ يتم ت�صخي�ص نحو 1.4 مليون حالة �إ�صابة جديدة كل 

عام، ويودي بحياة �أكرث من 45٠ �ألف �صيدة �صنوياً حو�ل �لعامل.
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ل�������زي�������ادة ال������ت������ذك������ر.. ع���ل���ي���ك ب���ال�������س���ه���ي���ق ول����ي���������س ال����زف����ر

تاريخ  �أي  �لتجميل ل حتمل  م�صتح�صر�ت  كانت  �إذ� 
من  �لتاأكد  بعدها  ميكنك  زمنية  فرتة  ول  لل�صالحية 
عليِك  �لأوىل  بالدرجة  يعتمد  ذلك  تاريخ  فاإن  ف�صادها، 
فيما  معنا  �كت�صفي  بها.  �حتفاظِك  طريقة  وعلى  �أنِت 
يلي �لإجابات عن ت�صاوؤلتك حول كيفية �ملحافظة على 
م�صتح�صر�تِك و�أدو�تِك �لتجميلية، ومتى عليك �لتخل�ص 

منها و��صتبد�لها:
�لعناية  وم�صتح�صر�ت  بكرميات  �أحتفظ  كيف   -1

بالب�صرة؟
�حر�صي على �أل يرى كرمياتك �صوء �ل�صم�ص، ود�ئما 
�مل�صتح�صر�ت  تعر�ص  �إن  �إذ  بالظل،  حتتمي  �جعليها 
لل�صوء و�حلر�رة ب�صورة مبا�صرة قد يوؤدي �إىل حتللها 
وف�صادها وتغري مكوناتها كيميائيا، لذلك فالأن�صب حفظها 
يف مكان جاف �أو يف �لثالجة، حيث لن توؤثر �لرطوبة على 

م�صتح�صر�تك �إذ� �أبقيت عليها يف علبة حمكمة �لإغالق.
م�صتح�صر�ت  �صالحية”  “مدة  �أحدد  كيف   -2

�لعناية بالب�صرة؟
غالبا ما ميكنك �لحتفاظ بجل �أو كرمي تنظف �لب�صرة 
�لتفكري  تبا�صري  �أن  قبل  كاملة  ل�صنة  �لرتطيب  وكرمي 
به  �حتفظت  �إذ�  خا�صة  لتجديده  �حلاجة  �أو  بف�صاده 
�ملو�د  بد�أت  �أو  لونه  تغري  �إذ�  �أما  �ل�صحيح،  بال�صكل 
منه  تفوح  بد�أت  �أو  �لتفكك  يف  منها  يتكون  �لتي  �لزيتية 

ر�ئحة كريهة، فتخل�صي منه فورً�.
بال�صعر  �لعناية  مب�صتح�صر�ت  �أحتفظ  كيف   -3

و�ل�صامبو؟
تخزينها  ميكن  بحيث  م�صممة  �مل�صتح�صر�ت  هذه 
من  للتاأكد  لالختبار�ت  وتخ�صع  ��صتعمالها  يتم  حيثما 
�ل�صامبوهات  وبع�ص  �حلمامات،  باأجو�ء  تتاأثر  ل  �أنها 
�جليدة �ملنتجة من قبل �صركات عاملية ميكن �لحتفاظ 
�أو  �مل�صم�صة،  �لنافذة  عتبة  على  تخزينها  حتى  �أو  بها 
�صهور دون حدوث  لعدة  عليها يف �حلمام  �لإبقاء  ميكن 

�أي تاأثري�ت �صلبية عليها.
4- كيف �أعلم �أن م�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر �نتهت 

�صالحيتها؟
قد يذهب عبريها لكنها ل تفقد كفاءتها وتبقى فعاليتها 

ب�صكل د�ئم تقريبا.
للتخزين: مكان  – �أف�صل 

5- كيف �أحفظ و�أخزن م�صتح�صر�ت �ملاكياج؟
تخزين  ميكنك  ما  �أف�صل  هي  �لناعمة  �حلقيبة  �إن 
م�صتح�صر�ت  �إغالق  �إحكام  يجب  و  فيها،  �ملاكياج 
�لتجميل وحفظها بعيدً� عن �حلر�رة و�ل�صوء �ملبا�صر، 
كما ميكنك حفظها يف �حلمام. �إل �أن �مل�صتح�صر�ت �لتي 
يف  رطبة  ت�صبح  �لبودرة  من  عالية  ن�صبة  على  حتتوي 
�لأجو�ء �مل�صبعة بالبخار، فحاويل جتنيبها ذلك بحفظها 
�أحمر  حفظ  ميكن  فمثال  ن�صبياً،  وباردة  جافة  �أماكن  يف 
�ل�صفاه �أو كرمي �لأ�صا�ص يف �لثالجة خا�صة خالل �ل�صيف 

ملنع تكاثر �لبكترييا و�صمان فعاليته لفرتة �أطول.
٦- كيف �أحّدد مدة �لحتفاظ بكرمي �لأ�صا�ص؟

ميكنك �لحتفاظ بكرمي �لأ�صا�ص ذي �ل�صيغة �ملائية 
زيتية  �صيغته  كانت  �إذ�  �أما  جتديده،  قبل  كاملة  ل�صنة 

فمدة �صالحيته ميكن �أن متتد �إىل �صنة ون�صف تقريبا.
7- كيف ميكنني �أن �أحدد مدة �صالحية �أحمر �ل�صفاه 

وخايف �لعيوب؟
تطول مدة �صالحية �أحمر �ل�صفاة من �صنة �إىل �صنتني، 

�أما �لكون�صيلر فمن �صنة �إىل �صنة ون�صف.
8- وكيف ميكن حتديد مدة �صالحية �لبودرة وظل 

�لعيون؟
ميكن �لنتظار �صنتني تقريبا قبل �حلاجة ل�صتبد�لها.
9- كيف �أعلم �أن �لوقت قد حان ل�صتبد�ل �ملا�صكار� 

�أو �لآي ليرن؟
�نتهاء  عند  جتف  بكونها  �مل�صتح�صر�ت  هذه  تتميز 
�أمانا  �أكرث  �صالحيتها، في�صعب ��صتعمالها، مما يجعلها 
من غريها يف معرفة مدى �صالحيتها. ولكن يف حال �أنها 
مل تكن قد جفت، ُيف�ّصل ��صتبد�ل �ملا�صكار� و�لآي ليرن 
ف�صوف  و�إل  �لأكرث،  �أ�صهر على  �صتة  �أو  �أ�صهر  كل ثالثة 
قد  بكتريية  بعدوى  لالإ�صابة  معر�صتني  عيناك  ت�صبح 

تن�صط يف عبوة �ملا�صكار� �أو �لكحل �ل�صائل.
�لعطر: و  – �لطالء 

1٠- وكيف �أحتفظ بطالء �لأظافر؟
متتاز  �لتي  �مل�صتح�صر�ت  من  �لأظافر  طالء  يعد 
باملرونة و�صهولة �لتكيف وفقا لأي تغيري طارئ لكن بعد 
م�صي 3٠ �صهر� يبد�أ �للون يف �لركود لالأ�صفل فاحر�صي 

على رج �لزجاجة جيد� لي�صرتد �للون حيويته وتاألقه.
11- وكيف �أخزن �لعطر؟

و�لأوك�صجني،  و�حلر�رة  �ل�صوء  هم  �لعطر  �أعد�ء 
وميكنك تخزين �لعطور يف مكان بارد ومظلم للمحافظة 
و�أن  �لإغالق  حمكم  �لعطر  �أن  من  �لتاأكد  وعليك  عليها، 
�لعطر  با�صتعمال  �خلرب�ء  وين�صح  حمكمة،  �ل�صد�دة 
مبجرد فتحه فال د�عي لفتحه ثم ��صتعماله ثم تخزينه، 
��صتعماله  يف�صل  �إذ� فتحناه  كالطعام  �لعطر  �أن  خا�صة 

ل تخزينه.

12- كيف �أعلم �أن �لعطر قد ف�صد �أو تعر�ص للتلف؟
كمادة  تعمل  �لتي  �لكحول  على  �لعطور  حتتوي 
فاإنه قد يدوم حتى خم�ص �صنو�ت قبلما  حافظة، ولذلك 
د�كنا  لونه  �إذ ي�صبح  �أي تغيري�ت تطر�أ عليه  تالحظني 
ويتبدل �لعبري �صيئا ف�صيئا وقد ي�صبب بقعا على �لب�صرة 

�أو رمبا ي�صيبها باحل�صا�صية.
-نظافة و ترتيب:

13- كيف �أحافظ على نظافة �أدو�تي؟
با�صتخد�م  �ملبا�صرة  قبل  جيد�  يديك  بغ�صل  • عليك 
�إىل  �لبكترييا  تنتقل  ل  حتى  و�ملاكياج  �لتجميل  �أدو�ت 

ب�صرتك وتوؤثر عليها.
ت�صتعملينها  �لتي  �لأدو�ت  تنظيف  على  �حلر�ص   •
لتوزيع �ملاكياج على نحو �صامل ومنتظم يعطيك �أف�صل 
�نتقال  دون  ويحول  ��صتعمالها  عند  �ملمكنة  �لنتائج 
�لبكترييا �إىل �لب�صرة و�ملحافظة على �صفائها من �لبثور.
مرة  باملاكياج  �خلا�صة  �لفر��صي  بتنظيف  عليك   •
دعكها  لطيف دون  و�صامبو  د�فئ  �أ�صبوعيا مباء  و�حدة 
�أو فركها ثم نف�صها لإز�لة بقايا �ملاء منها وتركها جتف 
تفقد  ل  حتى  عمودي  ب�صكل  للهو�ء  معر�ص  مكان  يف 
�صتة  كل  ��صتبد�لها  يتم  �أن  على  ��صتقامتها،  �صعري�تها 

�أ�صهر.
غ�صلها  فيمكنك  �ملاكياج  ��صفنجات  يخ�ص  وفيما   •
جتديدها  على  �حلر�ص  مع  و�ل�صابون  باملاء  �أ�صبوعيا 

مرة كل 3 �أ�صهر.
بطريقة  �لتجميل  م�صتح�صر�ت  �أرتب  وكيف   -14

�صحيحة ومنظمة؟
-�إذ� كنت ت�صتعملني حقيبة متعددة �لطبقات حلفظ 
م�صتح�صر�تك فالطبقة �لعلوية هي �ملكان �لأن�صب لأحمر 
�ل�صفاة و�ملا�صكار� و�أقالم �لتحديد، فعندما تكونني على 
قبل  �صتحتاجينها  �لتي  �لأدو�ت  فهذه  �أمرك  من  عجلة 
” �لبال�صر” و�لبودرة وظالل  غريها، �أما �أحمر �خلدود 
�لعيون فتكون يف �لطبقة �لثانية “�ل�صفلية” من �حلقيبة.

-ميكنك تخ�صي�ص جزء مل�صتح�صر�ت و�ألو�ن �لنهار 
ذ�تها،  �حلقيبة  يف  �مل�صاء  مل�صتح�صر�ت  �آخر  وجزء 
ولكن �لأدو�ت �خلا�صة باملنا�صبات و�ل�صهر�ت كالذر�ت 
فيمكنك حفظها بعيد�  �لرمو�ص �ل�صطناعية  �أو  �لالمعة 

عن متناول يديك حتى وقت �حلاجة لها.
ت�صتخدمينها  �لتي  �لفر��صي  مبجموعة  -�حتفظي 
للمحافظة  �صفافة �صغرية  �ملاكياج يف حافظة  توزيع  يف 
�لثني  �أن  من  �صعري�تها  وملنع  ونظيفة  مرتبة  عليها 

و�لتق�صف.
لذ�  تنك�صر  �أن  �ل�صهل  من  �لأظافر  طالء  -زجاجات 
�لعناية  م�صتح�صر�ت  جانب  �إىل  كي�ص  د�خل  �صعيها 
بالأ�صنان بحيث �إذ� حدث و�نك�صرت �لزجاجة فالفر�صاة 
و�ملعجون �أرخ�ص �مل�صتح�صر�ت و�لأدو�ت �لتي ميكنك 

��صتبد�لها.

يوميًا الكركم  من  القليل  بج�سمك  يفعله  ما  هذا 
عو�صاً عن كونه �أحد �لتو�بل �ل�صهرية و�ملميزة يف �ملطبخ �لهندي، يتميز �لكركم 

ذو �للون �لأ�صفر بفو�ئد عديدة للج�صم ملا يحتويه من خ�صائ�ص طبية كثرية.
فهو  �لإن�صان،  �لهامة جل�صم  �لغذ�ئية  �لعنا�صر  من  �لعديد  �لكركم على  ويحتوي 
غني بفيتامينات “B” و”C” و”E” و”K”. هذ� بالإ�صافة �إىل �حلديد، �لكال�صيوم، 

�لألياف و�ملاغني�صيوم.
�حتو�ئه  عن  ف�صاًل  لاللتهابات،  و�مل�صادة  �ملطهرة  بخ�صائ�صه  �أي�صاً  يعرف  كما 
على مو�د م�صادة لالأك�صدة، ولذلك فاإن �إ�صافة �لقليل من هذ� �لتابل �إىل �لطعام ب�صكل 

يومي ي�صاعد يف منع وعالج �لعديد من �لأمر��ص.
و�إليكم فيما يلي 5 فو�ئد �صحية للكركم �إذ� مت تناوله ب�صكل يومي، ح�صب ما جاء 

يف موقع “بولد�صكاي” �ملعني بال�صحة:
1- حت�صني عملية �له�صم

�ل�صفر�ء،  �لع�صارة  من  �ملزيد  �إنتاج  طريق  عن  �له�صم  عملية  يف  �لكركم  ي�صاعد 
وبعيدً�  �له�صم.  م�صاكل  حل  يف  ي�صاهم  مما  �لأمعاء  يف  �لبكترييا  منو  مينع  �أنه  كما 
�ملاء  يف  مذ�باً  منه  �لقليل  تناول  �أي�صاً  ميكن  للطعام،  �لكركم  من  �لقليل  �إ�صافة  عن 

لال�صتفادة �لق�صوى منه يف حت�صني عملية �له�صم.
2- منع نزلت �لربد

يعد مركب �لكركمني �ملوجود يف �لكركم �أحد �أف�صل �ملكونات �لتي ت�صاعد يف حماربة 
تناوله  �أو  �ليومية  �لغذ�ء  وجبة  يف  منه  �لقليل  باإ�صافة  ين�صح  لذ�  �لربد.  نزلت 

كم�صروب باإ�صافته �إىل �حلليب �ل�صاخن.
3- ي�صاعد يف �صفاء �جلروح

�صفاء  ي�صاعد على  �لكركم  �لقليل من  للبكترييا، جتعل و�صع  �مل�صادة  خ�صائ�صه 
�جلروح ب�صرعة كما �أنه مينع �نت�صار �لعدوى.

4- مينع تطور �ل�صرطان
�أظهرت �لعديد من �لدر��صات �أن ��صتخد�م �لكركم ب�صكل يومي ي�صاعد يف منع تطور 
وذلك  �لثدي،  و�صرطان  �لربو�صتاتا  �لقولون،  مثل  �ل�صرطانية  �لأور�م  �أنو�ع  بع�ص 

لحتو�ئه على كميات وفرية من �ملو�د �مل�صادة لالأك�صدة.
5- تخفيف �آلم �لتهاب �ملفا�صل

بقلم: زهري كمال
بد�ية �خلرب

�نتقد �لنا�شط �ل�شيا�شي �مل�شري و�ئل غنيم �شر�ء ويل ويل 
عهد �مللك �ل�شعودي �لأمري »حممد بن �شلمان« ليخت بقيمة   
�حلكومة  فيه  �أعلنت  �لذي  �لوقت  يف  دولر،  مليون   550
مرتبات  بخف�س  �لتق�شف  �إجر�ء�ت  �تخاذ  عن  �ل�شعودية 

�لوزر�ء
مبوقع  �ل�شخ�شية  �شفحته  عرب  تدوينة  يف  »غنيم«  وقال 
�شلمان  بن  حممد  »�لأخ  »في�شبوك«:  �لجتماعي  �لتو��شل 
 2015 �شيف  يف  فرن�شا  جنوب  يف  �شيفية  �أجازة  يف  كان 
�لقت�شادية  �لتق�شفية  �لإجر�ء�ت  قر�ر�ت  بعد  بي�شرتيح 
�للي خدتها �حلكومة �ل�شعودية كرد فعل لنخفا�س �أ�شعار 

�لبرتول �لعاملية«.
ملياردير  بيمتلكه  يخت  �شاف  �لزيارة  �أثناء  »يف  و�أ�شاف:   
ي�شرتيه،  �إنه  عليه  فعر�س  �شيفلري،  يوري  �إ�شمه  رو�شي 
�إ�شر�ر  ب�شبب  ولكن  للبيع  عار�شه  مكان�س  �ليخت  �شاحب 
)يا  دولر  مليون   550 �شعر  على  �تفقو�  �شلمان  بن  حممد 
بـ330   2011 يف  �ليخت  ��شرتى  �لر�جل  �أن  مع  بل�س!( 
ما  ي�شرف  قرر  �شلمان  بن  حممد  �لأخ  يعني  دولر،  مليون 

يقرب من �شعف تكلفة �ليخت ملجرد �إنه عايزه دلوقتي«.
وتابع: »�شاب عمره 31 �شنة، تقريبا ما ��شتغل�س يف حياته 
�شغلنته  طبعا  )غري  معاه  �للي  �لرثوة  تربر  �شغلنة  �أي 
ك�شمو �لأمري(، قرر يف ب�شع �شويعات ي�شرف مبلغ يزيد على 
2 مليار ريال �شعودي ع�شان ي�شرتي يخت م�س هي�شتخدمه 
فيه  بيطالب  �للي  �لوقت  نف�س  يف  �ل�شنة  يف  يوم  كام  غري 
فر�شتها  �للي  �لتق�شفية  �لإجر�ء�ت  يقبل  �إنه  �شعبه 

�حلكومة«.
موؤ�مرة..  لك  يقول  وتتكلم  تعرت�س  �لنا�س  »ملا  و�ختتم: 

ياخي �أنا حقا �أعرت�س«
وبح�شب تقرير ل�شحيفة »نيويورك تاميز �لأمريكية، قام 
�لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  �لأمري 
�لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، بخف�س 
�مليز�نية �لعامة للدولة، وجمد �لعقود �حلكومية، وخف�س 
�أجور �ملوظفني، عمل بتد�بري �لتق�شف �لتي طالت كل جزء 
نفقات  و�رتفاع  �لنفط  �أ�شعار  �نخفا�س  بعد  �ململكة  من 

عدو�ن �ل�شعودية على �ليمن
 نهاية �خلرب

�مل�شاهد  بع�س  هذه  ي�شحك  ما  �لبلية  �شر  �أن  �عتبار  على 
�لتخيلية �لتي حدثت بعد نقد و�ئل غنيم للأمري �ل�شعودي 
يف  وخلفه  بوك  و�لفي�س  �مليديا  �شوؤون  يف  �ملتخ�ش�س  قال 

حا�شية �شمو ويل ويل �لعهد:

550 مليون  طال عمرك �نت�شر خرب �شر�ئك �ليخت مببلغ 
�لفي�س  يف  �شفحته  على  �لأمر  �نتقد  غنيم  و�ئل   ، دولر 

بوك.
�شاأل �لأمري : مني و�ئل غنيم؟

و�أ�شبح   2011 يناير  ثورة  يف  ��شرتك  م�شري   : عليه  رد 
م�شهورً� بعدها.

قال فرد �آخر من �حلا�شية وقد غلى �لدم يف عروقه و�أ�شبح 
وجههه �أحمر مثل حبة �لطماطم : هذ� �لولد �شيعي ، موؤكد 
�أو طائفة و�ئل غنيم ول  ) كاتب هذه �ل�شطور يجهل ملة 
ولن يهمه معرفتها، ومن �أن�شاأ بدعة �لطو�ئف و�مللل �إمنا هم 
��شتيلئهم  عن  �لنا�س  �أنظار  حرف  يهمهم  �لذين  �شعود  �آل 

على �ملال �لعام( .
قال �لأمري �إي�س دخله هذ� �لثورجي؟

 ، ، م�شري ويتكلم عنا  �أحدهم : بلوي بتتحدف علينا  رّد 
طب ما يتكلم عن �ل�شي�شي.

قال �لأمري : للعلم �أنا �أخذت مو�فقة و�لدي على �ل�شفقة، 
قدر  بها  ��شتمتع   ، وز�ئلة   ق�شرية  �حلياة  بني  يا  يل  قال 

�لإمكان.
قال متزلف �آخر : طبعًا طبعًا ول تزعل من هوؤلء �لغيارى 

و�حلقودين موؤكد �أنه �شليبي م�س �شيعي.
قال �ملهرج وهو يف غاية �ل�شلطنة بعد �أن دخن �شيجارة من 

�حل�شي�س �لفاخر:
�لنا�س بتتكلم علينا ولزم ن�شع حد للإ�شاعات.

من �ملمكن �أن ن�شتمر يف تخيل حو�ر�ت كهذه تدور يف بلط 
ويل ويل �لعهد، فمجرد �هتمامه ب�شر�ء يخت فاخر يعك�س 
�ملحيط  �لو�شط  يف  يدور  وما  �شلته  وتفكري  تفكريه  طبيعة 
كان  لل�شفقة  �لوحيد  �ل�شرط  �إن  �خلرب  يقله  مل  ما  به. 
�شر�ء �ليخت مع طاقمه من �مللحني و�لطباخني و�مل�شيفني 
�لرو�شيات  �مل�شيفات  بع�س  �لأمري  �شاهد  فقد   . و�مل�شيفات 

�لفاتنات وهن يت�شّم�شن على �شطح �ليخت .
مع  �لبد�يات  �ىل  �لتاريخ  يف  لرنجع  �مل�شاهد  هذه  �شنرتك 
و�طن من �جلزيرة �لعربية ولد يف مكة وتويف يف �ملدينة  محُ

قبل 1400 عام تقريبًا ��شمه عمر بن �خلطاب.
منها،  و�نطلقًا  �ملطلق  �لعدل  بنظرية  �إميانه  �ىل  �إ�شافة 
مل يعرف �لتاريخ حاكمًا يعرف قيمة �لإعلم وقوة تاأثريه 
يف �لنا�س ، توجيههم �أو �إعطائهم مثًل �أعلى،  مثل عمر بن 

�خلطاب.
فعندما بد�أ خلفته جمع �أفر�د �أ�شرته وقال : ينظر �لنا�س 
�أن  �ىل  نبههم  وقد  �للحم.  �ىل  �جلارح  �لطري  نظرة  �إليكم 

عقابهم �شيكون �أ�شد من عقاب �لعامة �إن �أخطاأو� .
ومل �أجد �أ�شد بلغة من هذ� �لتعبري يف و�شف �لعلقة بني 

عائلة �حلاكم و�ل�شعب.
وقد طبق عمر �ىل حد �ل�شفافية هذ� �ملبد�أ .

تطبيق  يف  �إليه  و�شل  مدى  �أي  �ىل  يو�شح  �لتايل  و�ملثل 
حتذيره لعائلته.

ر�أى عمر �إبًل �شمانًا ح�شنة �لهيئة فاأعجبته ف�شاأل:
ملن هذه �لإبل؟

قالو�: �إبل عبد �هلل بن عمر.
فاأر�شل من ياأتيه بعبد �هلل فقال له:

بخ بخ يا �بن �أمري �ملوؤمنني، ما هذه �لإبل؟
قال عبد �هلل: �إنها �إبل �إ�شرتيتها مبايل، �أتاجر فيها و�أبتغي 

ما يبتغيه �مل�شلمون.
�أمري  �بن  �إبل  �رعو�  يرونها:  حني  �لنا�س  ويقول  قال: 
�ملوؤمنني ! ��شقو� �إبل �بن �أمري �ملوؤمنني ! وهكذ� ت�شمن �إبلك، 
يا عبد �هلل بن عمر،   ! �ملوؤمنني  �أمري  �بن  يا  ويربو� ربحك 
خذ ر�أ�شمالك �لذي ��شرتيت به هذه �لإبل، و�إجعل �لربح يف 

بيت مال �مل�شلمني. و�متثل �لبن لأمر و�لده.
مييل  �لتي  �ملحاباة  منع  حد  باحلاكم  �لأمر  و�شل  فقد  �ذّ� 

�لنا�س بطبيعتهم لنتهاجها تقربًا للحاكم.
بها  يوؤمن  �لتي  للرثوة  �لعادل  �لتوزيع  يبني  �لتايل  و�ملثل 

�حلاكم ويطبقها:
وي�شدر  �شعيدً�  كان  �لذي  �ليمن  من  �ملدينة  �ىل  و�شلت 
ب�شاعة �ىل �لعامل ، كمية من �لأقم�شة فقام عمر بتوزيعها 
�جلمعة  �شلة  ويف  و�لق�شطا�س،  بالعدل  �ملدينة  �أهل  على 

لحظ �مل�شلون �أن طول �إز�ر عمر �شعف طول �أزرهم.
و�حتج �أحدهم ب�شدة على هذ� �لظلم و�لإجحاف يف �لتوزيع 

، �بت�شم عمر ونظر �ىل �بنه عبد�هلل �لذي تطوع قائًل :
لقد �عطيت �أبي ن�شيبي من �لقما�س .

وعمر ملن ل يعرف كان طوله يفوق �ملرتين.
مل يغ�شب عمر ومل ياأمر بقطع ر�أ�س �ملنتقد �أو و�شفه باأنه 

خارج عن �مللة �أو �أنه يهودي �أو �شليبي.
وبالطبع مل يخطر على باله بد�ية �أن ي�شتحوذ على عدة 
قطع لأنه �حلاكم و�إعطاء �لباقي لأحد �أقاربه ليتاجر بها 

وي�شمن ح�شته من �أرباحها.
ورمبا �عرت�س �أحدهم وقال �إن هذ� ع�شر قد م�شى ، وهذ� 
�شحيح لو �أن �لنظام �ل�شعودي ل يرفع ر�ية �لإ�شلم يحكم 
با�شمها وي�شتغل �لدين �أب�شع ��شتغلل، فمن يبايل مبا يفعله 
�شلطان بروناي �أو �شلطان عمان �أو غريهما من هوؤلء �حلكام 

�ملبتلية بهم �شعوبهم؟
بن  حممد  مع  �لأليم  �لو�قع  �ىل  �أقرب  مب�شاهد  �ملقال  بد�أ 
�شلمان �لذي تطبل له �أجهزة �لإعلم �ملدفوعة ب�شكل غري 

طبيعي وكاأنه �شيحقق �ملعجز�ت عندما يحكم.

ولكن ملاذ� ل ن�شرح قليًل يف �خليال ونتاأمل �مل�شاهد �لتالية:
بناء على دعوة �حلكومة �لفرن�شية وعلى نفقتها قام ويل 
ويل �لعهد �ل�شعودي بزيارة عمل ملناق�شة جدولة مدفوعات 
لقيمة �لنفط �لذي مت ت�شديره �ىل فرن�شا ومل يتم �شد�ده 
من  تعترب  �لزيارة  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  هذ�  بعد. 
كافة  �شفر  �ل�شعودي  �مللك  منع  �أن  بعد  �لنادرة  �لزيار�ت 

�لأمر�ء �ىل �خلارج .
�أبدى �لأمري �إعجابه باليخت �لر��شي يف �مليناء ، وكان فعًل 

قمة يف �لت�شميم و�جلمال.
قال ع�شو من �لوفد �مل�شاحب : �أ�شلح �هلل �لأمري، مل ل نقوم 
باإن�شاء م�شنع ملثل هذه �ليخوت �لفاخرة، فبلدنا تطل على 
�شتوفر  �لتي  �لبل�شتيك  م�شانع  وعندنا  وغربًا  �شرقًا  �ملياه 

�جلزء �لأ�شا�شي من �جل�شم.
وقال �آخر: و�هلل فكرة ، مدينة جدة منا�شبة لهذ� �لغر�س.

�عرت�س ع�شو �آخر قائًل : ل حتابي جدة لأنك منها ، ن�شبة 
�لبطالة يف �ملنطقة �ل�شرقية �أعلى وهي قريبة من م�شادر 

�ملو�د �خلام، وقريبة من �مل�شرتين يف �خلليج.
قال �لأمري: وين رحتو� لبعيد ؟ لو فكرنا مب�شنع ، �أنا �أف�شل 

م�شنع للدبابات بدل �ل�شر�ء من �خلارج.
عندنا  ما  �حنا  عمرك  طال  ب�س   : �لأول  �مل�شت�شار  قال 

حديد.
قال �لثاين: يا �أخي �ليابان ت�شتورد كل �ملو�د �خلام ت�شنعها 

وتقوم بت�شديرها باأ�شعار خيالية.
قال �لثالث: كلكما يجهل حجم وكمية �حلديد �ملوجودة 

عندنا وهي كمية خر�فية.
�ليخت  هذ�  �ىل  �أنظر  كنت  بينما  �أتعرفون   : �لأمري  قال 
من  هو   ، �لثقفي  �لقا�شم  بن  مبحمد  �أفكر  كنت   ، �جلميل 
�ل�شابعة ع�شر من  �لطائف. قاد �جلي�س وهو يف  عندنا من 
�لدبلوما�شية  ماهرً� يف  �إنه كان  �لتاريخ  عمره وتقول كتب 

و�ملفاو�شات.
لن ن�شتمر يف �شرد هذه �مل�شاهد �خليالية فلي�س هدف كاتب 
هذه �ل�شطور زيادة �حل�شرة  و�لأمل عند �لقارىء. ولكن ما 
علقة  يعك�س  �شارخ  مثل  هو  �لو�قع  �أر�س  على  فعًل  جرى 
�حلاكم �لعربي باملال �لعام منذ عهد معاوية بن �بي �شفيان 
عليه  حافظو�  �لذين  يتجاوز  ول  �حلا�شر  ع�شرنا  وحتى 
�أ�شابع �ليد  و��شتعملوه لل�شالح �لعام ثم ماتو� فقر�ء عدد 

�لو�حدة.
قال مارك�س: �لفقري ل ي�شنع �لثورة.

�إمنا وعي �لفقري هو �لذي ي�شنع �لثورة.
�لطاغية مهمته �أن يجعلك فقريً�.

وكاهن �لطاغية مهمته �أن يجعل وعي �لفقري غائبًا .     
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االإ�شالم من  متخوفون  ترمب  ب��اإدارة  كبار  م�شوؤولون 

�مل�شوؤولني  كبار  من  �شتة  �أن  �لربيطانية  �لإندبندنت  �شحيفة  ذكرت 
�لرئي�س  �إىل  �إ�شافة  ترمب  دونالد  �ملنتخب  �لأمريكي  �لرئي�س  ــاإد�رة  ب
جمل�س  �أن  �إىل  م�شرية  �لإ�شلم،  من  خماوفهم  عن  �أعربو�  نف�شه  �ملنتخب 
�لعلقات �لأمريكية �لإ�شلمية )كري( جمع عدد� من �لت�شريحات �ملناوئة 

للإ�شلم �ل�شادرة عن هوؤلء �لأ�شخا�س.
 وقالت �ل�شحيفة �إن �خللط بني �لإ�شلم كدين لل�شلم وبني �لت�شرفات 
�لتي تقوم بها �أقلية من �ملتطرفني »كما هو �حلال يف كل ديانة«، �أدى �إىل 
�رتفاع كبري يف جر�ئم �لكر�هية بدو�فع عن�شرية، وقد و�شلت �إىل �أعلى 

م�شتوياتها منذ هجمات �شبتمرب/�أيلول 2001.
رف�س  �أن  ميني�شوتا  جامعة  عن  �شادرة  حديثة  در��شة  ذكــرت  وقد   
ع�شر  قبل   26% من  تقريبا  ت�شاعف  قد  �ملتحدة  �لوليات  يف  �مل�شلمني 
�شنو�ت �إىل %45.5 هذ� �لعام، مما يجعل �مل�شلمني �جلماعة �لأكرث كرها 

يف �ملجتمع �لأمريكي.
 وذكرت �ل�شحيفة �أن من بني هوؤلء نائبة م�شت�شار �لأمن �لقومي �لقادم 
كي تي مكفارلند، �لتي قالت »�إنها حرب �شد �حل�شارة �لغربية، و�إذ� مل 

ندمر �لإ�شلم �ملتطرف، فاإنه يف نهاية �ملطاف �شوف يدمرنا«.
ومن بينهم �أي�شا وزير �لإ�شكان و�لتنمية �حل�شرية �جلديد بن كار�شون 
�عتقاده  عن  عرب  كما  م�شعورة«،  بـ«كلب  �ل�شوريني  �للجئني  �شبه  �لذي 
ما  بو��شطة  �ملتحدة،  �لوليات  على  لل�شيطرة  �إ�شلمية  موؤ�مرة  هناك  �أن 

و�شفه »�جلهاد �حل�شاري«.
�لذي  بومبيو  مايك  كن�شا�س  وليــة  عن  �لكونغر�س  ع�شو  يــربز  كما   
�آي �أي(، �لذي  �شيتوىل من�شب رئي�س وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية )�شي 
»مار�ثون  على  �لهجمات  مع  بالتو�طوؤ  للم�شلمني  �تهامات  وجه  �أن  �شبق 
بو�شطن عام 2013«، كما وجه �إليهم �للوم على �شمتهم �إز�ء تلك �لهجمات.
 ومن بينهم �شتيفن بانون كبري م�شت�شاري ترمب، �لذي و�شف �ل�شريعة 
حاكم  �لقائمة  وت�شمل  و�ل�شيوعية«،  و�لعن�شرية  »بالنازية  �لإ�شلمية 
ولية نيو جري�شي كري�س كري�شتي �لذي و�شف �ل�شريعة �لإ�شلمية باأنها 

»حماقة«، كما قال �إنه �شئم �لتعامل مع �ملجانني، يق�شد �مل�شلمني.
�ل�شابق ملجل�س �لنو�ب نيوت غنغريت�س  �أي�شا �لرئي�س   وت�شم �لقائمة 
كل  �ختبار  ب�شر�حة،  »علينا  وقال  للم�شلمني،  �ختبار  بعمل  طالب  �لذي 
�شخ�س ذي خلفية �إ�شلمية، فاإذ� كان يوؤمن بال�شريعة �لإ�شلمية، فينبغي 

ترحيله«.

�لنا�شرة-زهري �أندر�و�س:
�ملخّت�س  �لإعلمي  �ملركز  �أعّده  تقريٍر  يف 
ميديا”،  “م�شرى  و�لأق�شى  �لقد�س  ب�شوؤون 
�لقد�س  يف  �لحــتــلل  بلدية  �أّن  فيه  ــنّي  ب
يف  ت�شّرع  و�لتنفيذية  �لتخطيطية  و�أذرعها 
طرح  من  ملحوظ  وب�شكل  �لأخــرية  �لآونــة 
خمططات �ل�شتيطان و�لتهويد و�لعمل على 
�ملحلية  �لظروف  م�شتغلة  عليها،  �مل�شادقة 
على  وقائع  وتفر�س  و�لدولية،  و�لإقليمية 

�لأر�س من �ل�شعب جتاوزها.
وخــر�ئــط  ومــعــلــومــات  فح�س  وبــحــ�ــشــب 
�للجنة  فاإن  ميديا”،  “م�شرى  عليها  ل  حت�شّ
للبلدية  �لتابعة  و�لتخطيط  للبناء  �ملحلية 
 20 غــد  يــوم  �شتطرح  �لقد�س  يف  �لعربية 
منطقة  يف  و��شتيطاين،  تهويدي  خمطط 
بها  و�لــدفــع  للم�شادقة  ملناق�شتها  �لقد�س 
قدمًا نحو �لتنفيذ �ل�شريع، يف �أنحاء متفرقة 
�أغلبها يف �شرقي  من مدينة �لقد�س �ملحتلة، 
عام  �حتلت  �لتي  �لأر��ــشــي  �شمن  �ملدينة، 

.1967
�ملخططات  هذه  �أكــرب  بني  من  �أّن  ويتبنّي 
يف  �ل�شتيطان  خمطط  على  �مل�شادقة  هو 
“جيلو”  مل�شتوطنة  �جلنوبية  �ملــنــحــدر�ت 
جنوب غرب مدينة �لقد�س، قريبا من جد�ر 
حلم،  بني  مدينة  منطقة  يف  و�لف�شل  �ل�شم 

على �أر��شي قرية �لوجلة �ملقد�شية.
�لتي  و�لــوثــائــق  ــط  ــر�ئ �خل مــن  ويت�شح 
�أّن  ميديا”،  “م�شرى  مــركــز  عليها  �طــلــع 
زيــادة  مــ�ــشــروع  طــرحــت  ــلل  ــت �لح بلدية 
رقــم:  )خمطط  جيلو  م�شتوطنة  يف  بناء 
 770 بناء  يت�شمن  و�لــذي   ،)1755505
وحدة �شكنية، بالإ�شافة �إىل �مل�شادقة على 
وجتارية،  و�شياحية  جماهريية  �أبنية  بناء 
على م�شاحة نحو 142.846 دومنا )�لدومن 
1000 مرت مربع(، مب�شاحة بنائية �إجمالية 
موزعة  مربع  مرت   98.927 نحو  �إىل  ت�شل 
وفندقة،  �شياحة  م2   3500( كــالــتــايل: 
�إ�شكان  م2،   19.816 وجماهريي  عام  بناء 

م2(.  1050 جتارة  م2،   73.788
هذ�  ناق�شت  �للجنة  �أن  ــا  �أيــ�ــشً ويت�شح 
�مل�شروع حتت عنو�ن توحيد وتوزيع ق�شائم، 
تهويد  خمطط  من  جــزء  �حلقيقة  يف  وهــو 

لل�شتيطان  �أ�شمل  وخمطط  �لوجلة،  �أر��شي 
يف منطقة م�شتوطنة “جيلو” )خمطط رقم 
 891 13261(، و�لذي ي�شري �إىل بناء نحو 
م�شاحة  على  �أخرى،  و�أبنية  �شكنية،  وحدة 
طرح  مّت  �أنه  مبعنى  دومنا،   269.411 نحو 
�ملخطط  يف  �لأكـــرب  �ل�شتيطاين  �ملــ�ــشــروع 

�ملقرتح، وهو بناء نحو 770 وحدة �شكنية.
زيــادة  مناق�شة  مّتــت  ذ�تــه،  �ل�شياق  ويف 
“ر�موت”  مــ�ــشــتــوطــنــة  يف  ــان  ــط ــي ــت ــش �ل�
�لرقم  �ملخطط  ويحمل  �لــقــد�ــس،  �شمال 
)291419(، حيث �شيطرح خمطط لزيادة 
�ل�شكنية  �لــوحــد�ت  وزيـــادة  �لبناء  ن�شبة 
وعدد �لطو�بق، على �أر�س م�شاحتها نحو 15 
دومنا، بحيث �شيتم زيادة 44 وحدة �شكنية، 
عليها  �شودق  قد  �شكنية  وحــدة   112 �إىل 
�ملخطط  يف  �لإجمايل  �لعدد  لي�شل  �شابقا، 

�جلديد �إىل 156 وحدة �شكنية جديدة.
�ملحلية  �للجنة  ناق�شت  ذلك،  جانب  �إىل 
للبناء و�لتخطيط �لتابعة لبلدية �لحتلل 
يف  كبري،  كني�س  بناء  خمطط  �لقد�س،  يف 
جبل �ملكرب، جنوب �لقد�س �ملحتلة، يف موقع 
و�لقد�س  �لأق�شى  �مل�شجد  على  يطل  عــاٍل 
�لقدمية، �شمن خمطط �ل�شتيطان و�لتهويد 

يف م�شتوطنة “نوف ت�شيون”، على �أر�س جبل 
 ،)365908( رقم  �ملخطط  ويحمل  �ملكرب، 
على  طــو�بــق،  ثــلث  من  �لكني�س  و�شيتكون 
بنائية  وم�شاحة  ــا،  دومن  1.215 م�شاحة 
�إجمالية ت�شل �إىل 1930 مرت مربع، حتتوي 
على كني�س، �أماكن لل�شلة للن�شاء و�لرجال، 
قاعة  و�لن�شاء،  للرجال  ومغت�شلت  مطاهر 

�حتفالت وتقدي�س ديني.
ا  ويف �شياق مت�شل، فاإّن �للجنة بحثت �أي�شً
بناء  مل�شروع  و��شتخد�مات  بناء  ـــاد�ت  زي
كني�س يف منطقة م�شتوطنة “رموت �شلومو” 
�ملحتلة، على ح�شاب وبجانب  �لقد�س  �شمال 
 4.925 �أر�ــس  م�شاحة  على  �شعفاط،  بلدة 
�إىل  ت�شل  �إجمالية  بنائية  وم�شاحة  دومنا، 
7611.78 مرت مربع، ويحمل �ملخطط رقم 
كني�س  بناء  �ملخطط  وي�شمل   ،)129189(
يهودي، مدر�شة دينية، مركز توجيه روحي 
�لأر�س  فوق   2 طبقات،   5 نحو  على  وغــريه، 

وثلث حتت م�شتوى �ل�شارع.

�لقاهرة –  حممود �لقيعي:
قال �ل�شيخ يو�شف �لقر�شاوي �إن �هلل عندما 
يريد �شيئا، يهيئ له �لأ�شباب، ويق�شي ما يريد، 
موؤكد� �أنه ل يقف �أمام �إر�دة �هلل تعاىل �شيء.
مبدينة  �حتفالية  يف  �لقر�شاوي  و�أ�شاف 
مبنا�شبة  �ل�شبت”  “م�شاء  �لرتكية  ��شطنبول 
�أن  ــة  �لأم على  �أن  عمره  من  �لت�شعني  بلوغه 
يف  وتعمل  �هلل  �شنن  وجتاري  بال�شباب  تاأخذ 

نطاق �لكون.
�أمة  على  ينبغي  ل  �إنــه  �لقر�شاوي  وقــال 
�ل�شلم �أن ت�شكت �أو ت�شكن، ول ترتك �لظاملني 
و�حلريات  �حلقوق  وياأكلون  �لنا�س،  ياأكلون 

و�لنا�س ل جتد �شيئا.
وتابع �لقر�شاوي: “علينا �أن ن�شعى جميعا، 
�إذ� قمنا بعمل  �أن �هلل �شبحانه وتعاىل  وثقو� 
ويبارك  �لقليل  يكرّث  �شبحانه  فاإنه  قليل،  ولو 
بنا، ل ميكن  �شبحانه وتعاىل رحيم  فيه، �هلل 

�أن يرتكنا �أبد�..
و�أن  �ملوؤمنني،  مع  �هلل  �أن  �لخوة  �أيها  ثقو� 
حتى  �لأقلء  مع  �هلل  و�أن  �ل�شابرين،  مع  �هلل 

يكرثهم..
كونو� مع �هلل، يكن �هلل معكم “

�لأزهر  يف  ذكرياته  �لقر�شاوي  و��شتعر�س 
يف  �أيامه  ق�شي  وكيف  ــو�ن،  �لإخ جماعة  ومع 
�ملعتقل مع �ل�شيخ �لغز�يل، و�ل�شيخ �شيد �شابق، 

ومر�شد �لإخو�ن �لأ�شبق حممد مهدي عاكف، 
 ) عاكف  تذكره  )عند  �للحظة  تلك  يف  ودعا 
وكل  بديع  حممد  د.  و�أ�شر  �أ�شره  �هللٍ  يفك  �أن 

�ملعتقلني.
وقال �لقر�شاوي �إنهم كانو� يق�شون �أوقاتهم 
يف �ملعتقل يف �لعبادة و�لذكر و�لتفقه يف �لدين، 
م�شري� �ىل �أن �ل�شيخ حممد �لغز�يل خطب ذ�ت 
مرة �شد �لل�شو�شية عندما قللت �إد�رة �ل�شجن 
�لطعام لهم، فما كان من �لد�رة �إل �أن تر�جعت 

و�أعطت لهم �لطعام “خاما” وهم يعدونه.
قائل:  د�عــيــا  كلمته  �لــقــر�ــشــاوي  ــهــى  و�أن
�ن�شر �خوتنا يف  و  �شورية  “و�ن�شر �خوتنا يف 
�لعر�ق ويف �ليمن، ويف ليبيا ويف م�شر ويف كل 
رب  يا  �ن�شرهم  �ملظلومة،  �ل�شلمية  �لبلد 
وقوهم  ظهرهم،  و�حم  �أزرهــم،  و�شد  �لعاملني، 

على �أعد�ئهم”.
�شوريا،  يف  يحدث  عما  حديثه  معر�س  ويف   
باأن  نعرتف  �أن  “لبد  �أنــه  �لقر�شاوي  �أو�شح 
ل  بثورة  ــر  �لأم �أول  يف  قــام  �ل�شوري  �ل�شعب 
�حلــيــاة  يــريــد  خـــرج  �ــشــكــني،  ول  فيها  حــجــر 
و�حلرية وح�شب، وظل يقاتل وهو ل ميلك �أي 
�شئ �أمام نظام ميلك �جلي�س و�ل�شرطة و�ل�شلح 

و�لرب�ميل �ملتفجرة و�لكيماوي”.
�أنها  ظننا  �لتي  حلب  �إىل  “�نظرو�  وتابع: 
�نت�شرت ل يز�لون م�شرين على قتل �أهلها، لو 

وقاتلت  �لذ�هبني  مع  لذهبت  قدرة  لدي  كان 
�لطاغوت  يقاتلون  �لذين  هناك  �ملقاتلني  مع 

وحدهم”.
�لحتـــاد  رئــيــ�ــس  لــفــت  مت�شل،  �ــشــيــاق  ويف 
جاء  “حينما  �أنه  �إىل  �مل�شلمني،  لعلماء  �لعاملي 
 )2011( تون�س  و�نت�شرت  �لعربي  �لربيع 
�إ�شارة  �لرجل )يف  و هرب ذلك  �لأمر  بادئ  يف 

علي(  بن  �لعابدين  زين  �لأ�شبق  �لرئي�س  �إىل 
ونال  �ل�شعب  حترر  مليار�ت،  من  به  هرب  مبا 

حريته”.
قائل:  �لــ�ــشــدد  هــذ�  يف  حديثه  ــل  ــش وو��
“وكانت بعدها )بعد تون�س( ثورة م�شر فحاول 
�أن  مبارك(  ح�شني  )�لأ�شبق  �مل�شري  �لرئي�س 
ي�شتويل ومن معه على ع�شر�ت �ملليار�ت، لكنهم 

�أن  و�شائلهم  كل  مع  ي�شتطيعو�  مل  ذلــك  ومــع 
يخمدو� ثورة �ل�شعب، فال�شعوب ل تهزم بهذه 

�لطريقة”.
�لإ�ــشــلم  “�أمة  �لــقــر�ــشــاوي:  و��ــشــتــطــرد 
يقدرونها مبليار و700 �ألف مليون، وتزد�د يوًما 
ولكن  �لعدد  بكرثة  لي�س  �لأ�شل  لكن  يوم،  بعد 
و�إخل�س  وعمل  عبادة  من  �لعدد  هــذ�  يف  ما 
�لأمة  عليه  تكون  �أن  يجب  ما  وهذ�  وت�شامن، 
مبفهومها �ل�شامل؛ لأنه ومهما قلنا �إن مكوناتنا 
عرب وعجم و�أتر�ك وهنود و�أجنا�س و�أقو�م، 

�إل �أننا ن�شتمد روح �جلمع من �لإ�شلم”.
�أتى  �لدين  �أن  يعتقد  “�لبع�س  و�أ�ــشــاف: 
�أن  �لزهد  مفهوم  لكن  زهد،  يف  �لنا�س  ليعي�س 
ما  لديهم  من  لكن  فيه  وتزهد  �ل�شيء  متلك 
يزهدو فيها �أ�شل، عما يزهدون! ، �لإ�شلم �أر�د 

�لتكافل للجميع .
قائل:  ينهي  �أن  قبل  �لقر�شاوي  و��شتدرك 
“و�ن�شر �خو�ننا �لفل�شطينيني، و�أ�شاأل �هلل �أن 
ويعيد  �أعد�ئهم،  على  وين�شرهم  �أزرهــم،  ي�شد 
فل�شطني  �مل�شلمني..  �ىل  �لأقــ�ــشــى  �مل�شجد 
ق�شية �لأمة كلها، ين�شر �هلل فل�شطني لأمتهم، 
لميانهم..  وين�شرهم  ولإخو�نهم  ولأنف�شهم 

�للهم �آمني.

يف  كني�س  القد�س:  وتهويد  اال�شتيطان  م�شاريع  اأخطر  على  املُ�شادقة 
“راموت” يف  وكني�س   156 و  “جيلو”  يف  �شكنّية  وحدة  و770  املُكّر  جبل 

وليبيا وم�شر  واليمن  وال��ع��راق  �شورية  يف  اإخ��وان��ه  وبن�شر  املعتقلني  وك��ل  وع��اك��ف  بديع  اأ���ش��ر  بفك  دع��ا 

قر�آنية  تف�شري  وكتب  م�شاحف  وجود  ظل  يف 
للمب�شرين و�ملكفوفني، مل يبَق من �لفئات �لإن�شانية 
�لتي حتتاج �إىل هذ� �لكتاب �جلليل �شوى فئة �ل�شم، 
حيث ت�شري �لإح�شاء�ت �لتي تر�شد هذ� �لنوع من 
�لإعاقة يف بلدنا �لعربية ت�شجيل ن�شبة كبرية ل 
�إىل  �لبقية-  بها، وهي حتتاج -كما يحتاج  ي�شتهان 
�لقر�آن �لكرمي، كما حتتاج �إىل ز�دها �لثقايف �لذي 
ي�شاعدها على جتاوز عقبات �ل�شم �لتي حالت دون 
ح�شولهم على �لعلوم و�ملعارف و�لثقافات و�لتو��شل 

يف �حلياة عرب حا�شة �ل�شمع �ملهمة.
معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب يف دورته �حلالية، 
�أ�شهم يف عر�س �لكثري من �لكتب �لتي و�شل عددها 
وهو  لل�شم،  �ملف�شر  �مل�شحف  كتاب،  مليون   1.5 �ىل 
�شوء  يف  �ل�شارقة  يف  �إنتاجه  ومت  عامليًا،  �لأول 
�لبارزة  �لعناوين  �أحد  هو  �إمار�تي،  �أردين  تن�شيق 
يف �ملعر�س، و�أمام هذ� �مل�شروع �ملتميز �لذي تعر�شه 
�ململكة  من  �لكرمي  �لقر�آن  على  �ملحافظة  جمعية 
�لأردنية �لها�شمية، كانت هناك بع�س �لأ�شئلة �لتي 

�أجاب عنها �إبر�هيم حممد �لقا�شي: 
لل�شم،  مف�شر  قر�آين  م�شحف  �إعد�د  فكرة  وعن 
كثرية  دعو�ت  ظهرت  �حلقيقة،  يف  �لقا�شي:  يقول 
يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شلمي تطلب فيها �إيلء هذ� 
طريقة  عن  �لبحث  يف  �أولوية  �لإعاقات  من  �لنوع 
فتم  لهم،  وتف�شريه  �لكرمي  �لقر�آن  �إي�شال  يف  مثلى 
علوم  يف  خرب�ء  ع�شويتها  يف  �شمت  جلنة  ت�شكيل 
حتى  �حلديثة،  و�لتقنيات  و�لإعاقات  �ل�شريعة 
50 متخ�ش�شًا،  �مل�شروع نحو  �لعاملني يف  و�شل عدد 

ومت �إجناز �لعمل خلل 3 �شنو�ت.
خروج  يف  للمكفوفني  دور  هناك  كان  �إذ�  وفيما 
�إىل  �لقا�شي  ي�شري  �لنور،  �إىل  �ملف�شر  �مل�شحف  هذ� 
لل�شم  �لإ�شارة  بلغة  �ملف�شر  �مل�شحف  عر�س  مت  �أنه 
وكانت  م�شود�ته،  �نتهاء  بعد  �شمعيًا  �ملعاقني  على 
حتى  جميعًا،  بها  �لأخذ  مت  لفتة،  ملحظات  لهم 
و�ل�شيء  �لإ�شارة،  لغة  من   90% نحو  ��شتيعاب  مت 
�إىل كل ذوي  �شي�شل  �لكتاب  �أن هذ�  �جلدير ذكره، 
�لإعاقة �ل�شمعية حول �لعامل ب�شكل ل يحتاجون 
فيه �إىل ترجمة؛ لأن لغة �لإ�شارة عاملية، وتتطابق 
يقف  ل  منها  تبقى  وما  ذكرنا  كما   90% بنحو 
حائًل يف فهم �لقر�آن �لكرمي وتف�شريه يف �أي دولة 

من �لعامل.
بلغة  �لكرمي  �لقر�آن  تف�شري  حمتويات  وحول 

 15 �أنه يحتوي على  �لقا�شي  يوؤكد  لل�شم،  �لإ�شارة 
قر�شًا مدجمًا تعر�س 60 �شاعة من �لقر�آن �لكرمي 
وتف�شريه بلغة �لإ�شارة، وقد مت �ختيار �لتف�شري يف 
�لعربي  �لعاملني  يف  �ملعتمدة  �لتفا�شري  �أ�شهر  �شوء 
�إي�شال  �لب�شاطة و�ل�شهولة يف  و�لإ�شلمي، و�عتمد 
وتقريب �ملعلومة، وحقق نتائج فاقت كل �لت�شور�ت.
يف  �مل�شروع  هذ�  عر�س  ميثل  ماذ�  حول  �شوؤ�ل  ويف 
�لقا�شي:  يتابع  للكتاب،  �لدويل  �ل�شارقة  معر�س 
بهذ�  ينتقل  للكتاب  �لدويل  �ل�شارقة  “معر�س 
�مل�شروع �إىل �لعاملية؛ فهو ثالث �أكرب معار�س �لكتاب 
ول  �لعربي،  عاملنا  يف  كبري  �شدى  وله  �لعامل،  يف 
�ملعر�س  من�شة  على  �مل�شروع  هذ�  عر�س  �أن  �شك 
للعاملية، وقد عقدنا  �نتقاله  يوفر فر�شة كبرية يف 
�لن�شر  دور  من  �لعديد  مع  �لتفاهمات  من  جمموعة 
للرتويج عن هذ� �مل�شروع، ونعتقد �أنه �شي�شفر خلل 

�مل�شتقبل �لقريب عن حتقيق نتائج متميزة.
�مل�شروع  هذ�  ��شتقبال  لدى  �ل�شم  م�شاعر  عن  �أما 
�ملف�شر  �مل�شحف  هذ�  �أن  �إىل  �لقا�شي  ي�شري  �لكبري، 
ويف  �أ�شرنا،  كما  �لتاريخ  يف  �لأول  هو  �لإ�شارة  بلغة 
مع  لل�شم  �لوحيدة  �لو�شل  همزة  �أ�شبح  ذلك  �شوء 
كتاب �هلل وتف�شريه، وقد ��شتقبلوه بالدموع �مل�شوبة 
�أن  ميكن  هدية  �أثمن  و�عتربوه  �لغامر،  بالفرح 
يح�شلو� عليها، ونحب �أن نو�شح �أننا دعمنا �مل�شروع 
للأعمال �خلريية، و�أو�شلنا �آلف �لن�شخ �إىل �ملعنيني 

يف  للمح�شنني  �لفر�شة  باإتاحة  وذلك  بال�شم، 
�شر�ئه وتوزيعه على �ل�شم رغبة يف �إ�شر�ك �جلميع 

بالأجر.
�ملتابعون  �مل�شروع، يرى  لهذ�  �لأخرى  �ملز�يا  وحول 
ويف  ليتعلم،  �ل�شمع  حا�شة  �إىل  يحتاج  �لأ�شم  �أن 
حال فقد�نها يفوته �لكثري من �لعلم و�لثقافة، هذ� 
�مل�شروع �لكبري وفر لل�شم �لفر�شة يف تعلم �لقر�ءة 
عدة–  تربوية  مر�جع  –ح�شب  و�شكل  و�لتف�شري، 
معيارً� لفتًا للتغلب على �أمّية �ل�شم �لذين تد�ولو� 
يوؤدي  و�لذي  بال�شم،  �ملف�شر  �مل�شحف  من  ن�شخًا 
�ملجال  هذ�  يف  �ملتخ�ش�شني  �أمهر  من  و�حد  فقر�ته 
�عتماده  �لأردين  للتلفزيون  �شبق  �لعامل،  حول 

للرب�مج �ملخ�ش�شة لل�شم.
لغة  بت�شوير  �ملف�شر  �مل�شحف  فكرة  وتتلخ�س  هذ� 
وتتم  �لقر�آنية،  �لآيات  ��شتعر��س  يف  �لإ�شارة 
ثم  �لآية،  بعر�س  مقرونة  �لإ�شارة  بلغة  قر�ءتها 
يتم تف�شريها ب�شكل يتيح للأ�شم �لتعرف �إىل �شوت 
�حلرف من خلل �شورته مقرونة بلغة �لإ�شارة �لتي 
مكفوف  لكل  �أ�شا�شيًا  مرجعًا  لتكون  �عتمادها  مت 
�شيفتح  �مل�شروع  هذ�  مثل  �أن  �شك  ول  �لعامل،  حول 
�لباب �أمام م�شاريع علمية وثقافية كثرية من �شاأنها 
�أن تر�شم لل�شم خارطة و��شحة ليوؤدو� دورً� موؤثرً� 

يف م�شرية هذه �لفئة �ملهمة حول �لعامل.

�ل�شماو�ت،  عرب  وتطري  �لأميال،  �آلف  �شتجوب 
بالوقت  �شا�شعة وكو�كب، ولن ت�شعر  �أر��ٍس  وتقطع 
من  تنفقه  ما  غ�شون  يف  �شيكون  ذلك  كل  مّر،  �لذي 
وقت لقر�ءة 100 �شفحة فقط؛ هي عدد �شفحات 
�إحدى  ليفنج�شتون”،  جوناثان  “�لنور�س  رو�ية 
على  طويلة  ل�شنو�ت  توجت  �لتي  �لرو�يات  �أ�شهر 

قائمة �لكتب �لأكرث مبيعا يف �لعامل.
�أخري�،  للن�شر و�لتوزيع"،  "�لكرمة  د�ر  و�لتي قامت 
�ل�شهرية  �لرو�ية  لهذه  جديدة  ترجمة  بطرح 
�أجنزها �ملرتجم �مل�شري حممد عبد �لنبي �حلا�شل 

على جائزة �لدولة �لت�شجيعية يف �لرتجمة.
�لذين  “حكاية  باعتبارها  للرو�ية  �لد�ر  قدمت 
�خلا�شة؛  قو�نينهم  وي�شنعون  قلوبهم،  يتبعون 
�لذين ي�شتمتعون بعمل �لأ�شياء بدقة و�أمانة، حتى 
�أن يف هذه  يعرفون  �لذين  كانت لأنف�شهم فقط؛  لو 
�حلياة ما هو �أغلى مما تر�ه �أعيننا، هوؤلء يطريون 
كانو�  مما  و�أبعد  و�أ�شرع  �أعلى  “جوناثان”  مع 
ق�شة  ليفنج�شتون” هي  “جوناثان  ق�شة  يحلمون، 
جمتمعه،  وعلى  طبيعته،  حدود  على  يتغلَّب  من 
لي�شل �إىل �ملر�تب �لعليا من �ملعرفة، وليعود بها �إىل 

جمتمعه فين�شر ما عرفه”.
ي�شتهل  باخ،  ريت�شارد  �لأمريكي  �لرو�ية،  موؤلف 
�حلقيقي  جوناثان  “�لنور�س  �إىل  باإهد�ء  رو�يته 
“نور�شه”  من  وجعل  جميعا”،  بد�خلنا  يحيا  �لذي 
و�أر�د  �ل�شرب  لكل من �شاق بحدود  �إهد�ء  �لرو�ئي 

�لتحليق عاليا ور�ء حلمه.
�لذي  “جوناثان”  �لنور�س  حول  �لرو�ية  تدور 
�لكبري،  �شربه  �شجن  د�خل  حما�شر�  نف�شه  وجد 
�أجل  من  فقط  تطري  كانت  �لتي  �لنو�ر�س  وهي 
�ل�شماء  �آفاق  ولي�س لكت�شاف  �لطعام  �لتكالب على 
�إىل  و�قعه  على  مترده  دفعه  بالأمد،  و�ل�شتمتاع 
نو�ر�س  كتبته  �لذي  �لعام  �لنمط  حاجز  تخطي 
ع�شره على نف�شها، مّرن نف�شه على �لطري�ن مل�شافات 

�أبعد من تلك �لقريبة من �لبحر حيث فتات �خلبز 
ومر�كب  �ل�شاطئ  مر�فئ  حول  �لأ�شماك  وبقايا 

�ل�شيد.
وكان  �لطري�ن  يف  �أعلى  �شرعات  على  يتدرب  كان 
يتعرث وكثري� ما كان يحبط “ل حيلة يل يف �لأمر، 
كان  لو  �لطبيعة،  باأو�مر  حمدود  نور�س  �إل  �أنا  ما 
�لطري�ن،  عن  و�لكثري  �لكثري  �أتعلم  �أن  يل  مكتوبا 
دماغي،  يف  مر�شومة  وخمططات  خر�ئط  لوجدت 
لولدت  بالغة،  ب�شرعة  �أحلق  �أن  يل  مكتوبا  كان  لو 
�أقتات  ولكنت  �لق�شور،  كاأجنحة  ق�شرية  باأجنحة 
على �لفئر�ن ل �لأ�شماك، كان �أبي على حق، ل بد 
�أن �أن�شى هذه �حلماقة، ول بد �أن �أطري عائد� �إىل 
�أن  يل  كتب  مبا  و�أر�شى  �ل�شرب  �إىل  فاأن�شم  �لبيت، 

�أكونه، مثل �أي نور�س م�شكني حمدود”.
هكذ�، كان يحا�شره �ل�شك كثري� وهو على �ل�شاطئ، 
�شتت�شاعف  قدر�ته  باأن  يقني  �شوى  يبدده  ل  �شك 
ولي�س  وفريد�،  خمتلفا  يكون  �أن  يف  بعزمه  يوما 
بالتدريج  وبد�أ  فعل  حدث  ما  وهو  عاديا،  نور�شا 
�أرقاما  وي�شجل  �ملتكررة  �إحباطاته  من  �لتحرر  من 
من  للنو�ر�س  ينظر  و�لرتفاع،  �ل�شرعة  يف  قيا�شية 
�أعلى وهي تتكالب على فتات �خلبز يف وقت كان هو 

يحتفل بحريته.
مير “جوناثان” على مد�ر �لرو�ية مبر�حل متعددة 
�أبرزها تعرفه على �لنور�س �حلكيم “ت�شياجن” �لذي 
�أبا روحيا جلوناثان  �لتقاه يف �شماء �شحيقة، وكان 
و�لزمان،  �ملكان  ماهية  حول  �لت�شاوؤلية  رحلته  يف 
بقوله  �لعجوز  �لنور�س  يحدثه  و�ملحبة.  و�لكمال، 
زمان  �أي  و�إىل  مكان  �أي  �إىل  تذهب  �أن  “ميكنك 
تتمنى �لذهاب �إليه، لقد ذهبت �إىل كل مو�شع وكل 
من  “جوناثان”  تعلم  فيه”.  �لتفكري  �أ�شتطيع  زمن 
قبل  له  �لأخرية  كلماته  وكانت  “ت�شياجن” �لكثري، 

�أن يرحل هي: “يا جوناثان و��شل تعلم �ملحبة”.
تطورت مهار�ت جوناثان يف �لطري�ن، ومعها تطورت 

رمبا  �آخر  �أجل  من  وبذلها  �حلياة  لأهمية  نظرته 
نحت له بلقاء “ت�شاينج”. يبحث عن فر�شة كالتي محُ
يوجد  كان  �إن  يت�شاءل  ور�ح  �لرمل  على  “وقف 
يتخطى  لكي  يكافح  �آخر  نور�س  �لآن  �لأر�س  على 
بعيد�  �لطري�ن  معنى  يدرك  لكي  �ل�شيقة،  حدوده 
من  �خلبز  فتات  ور�ء  �شعيا  �لنتقال  جمرد  عن 
منبوذ�  �شار  �لآن  نور�شا  هناك  لعل  �ل�شيد،  قو�رب 
�ل�شرب.  مو�جهة  يف  �خلا�شة  حقيقته  �أعلن  لأنه 
درو�س  على  يعمل  “جوناثان”  كان  كلما  وهكذ� 
�ملحبة،  طبيعة  لإدر�ك  يجتهد  كان  وكلما  �لر�أفة، 

ز�دت رغبته يف �لرجوع �إىل �لأر�س”.
�لذي  “جوناثان”  �لنور�س  من  �لفكرة  تلك  متلكت 
�لرغم  “فعلى  عامله:  و�شانع  موؤلفه  عنه  يقول 
�لنور�س  كان  فقد  م�شى،  فيما  وحيد�  عي�شه  من 
وكان  ومر�شد�،  معلما  يكون  لكي  خملوقا  جوناثان 
�شبيله �لوحيد لإثبات حمبته هو �أن مينح �شيئا من 
نور�س  ما،  لنور  مينحها  عليها،  �طلع  �لتي  �حلقيقة 
ل يريد �إل فر�شة لكي يطلع على �حلقيقة بنف�شه 

وير�ها بعينه”.
ن�شتمع  �لرو�ية،  من  �لثالث  �جلزء  مد�ر  وعلى 
�ل�شاطئ،  على  لتلميذه  جوناثان  �أم�شيات  �إىل 
لها  يدفعهم  �لتي  “�لبهلو�نية”  متارينهم  ون�شاهد 
و�إلهامهم  وركودها،  �لأر�س  �شطوة  من  للتحرر  دفعا 
لأحد  يقول  �ل�شماو�ت،  عرب  �أعلى  �إىل  للرتفاع 
ن�شاء،  حيث  �إىل  �لذهاب  يف  �أحر�ر  “�إننا  تلميذه 

و�أن نكون ما نريد �أن نكون”.

ر لل�سم يف العامل يف “ال�سارقة للكتاب” اأول م�سحف مف�سَّ

امل��ح��ب��ة ل���ت���ع���ل���م  ال���ت���ح���ل���ي���ق  “جوناثان”..  ال����ن����ور�����س 

والت�سامح  ال�����س��ام  روح  اإر����س���اء  يف  ال��ف��ن  اأه��م��ي��ة 
تكون  ولن  �لأوىل  �ملرة  تكن  مل 
�لأخرية �لتي �أظهرت فيها �لأمم 
من  �لعديد  خلل  من  �ملتحدة 
�أهمية  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
.تتو�فد  �ل�شلم  ن�شر  يف  �لفن 
�ملنظمة  مقر  على  ب�شفةدورية 
من  �لعديد  نيويورك  مدينة  يف 
من  �لقادمة  �ملو�شيقية  �لفرق 
تقدم  و�لتي  �لعامل  �نحاء  معظم 
�ملتميزة  عرو�شها  خلل  من 
�شورة للفن �لر�قى �ملعرب و�لعابر 
بني  �لتو��شل  �جل  من  للقار�ت 

�ل�شعوب و�لدول .
بالأم�س كانت هناك فرقة من �لعازفني �ملوهوبني ميثلون نخبة من 
طلب �جلامعات يف �لرب�زيل وفى �لبهو �لرئي�شى ملبنى �لأمم �ملتحدة 
قدمو� على مدى �شاعة من �لزمن مقطوعات مو�شيقية عاملية حازت 
و�شيوف  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء  من  �ملتابعني  وتقدير  �عجاب 

�لأمم �ملتحدة .
من خلل فعاليات �لنادى �لعربى بالأمم �ملتحدة �شاركت فرق فنية 
من بع�س �لبلد�ن �لعربية ومنها م�شر – ولقد تقدم �أبناء �جلالية 
�لفرق  �لدعوة �ىل �حدى  �ن توجه  باقرت�ح  نيويورك  �مل�شرية يف 
�لفنية �مل�شرية ذ�ت �لطابع �لعاملى حيث كانت �لنية متجهة لدعوة 
�لعاملى �لدكتور عمر خريت وفرقته للح�شور و�لعزف  �مل�شر  �لفنان 
�شبتمرب ومبنا�شبة  �شهر  �ملتحدة خلل  �لرئي�شية يف �لأمم  لقاعة 
وجود  خلل  ومن  �لعامة  �جلمعية  لفعاليات  �ل�شنوي  �لنعقاد 

�لرئي�س �مل�شرى – رمبا يعاد �لتفكري يف �ملو�شوع مرة �أخرى .
�أورك�شرت�  فريق  للأمم  �لعامة  �جلمعية  قاعة  �حت�شنت  و�ليوم 
مبنا�شبة  مميز�  حفل  �أع�شاوؤه  قدم  حيث  �لفيلهارمونك  نيويورك 
�أعياد �مليلد ور��س �ل�شنة و�شهد �حلفل �ملجتمع �لدبلوما�شي �لعاملى 

و�أي�شا �ل�شخ�شيات �لعامة و�لإعلميني من مدينة نيويورك .
 ) مون  كى  بان   ( �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لأمني  �ن  �لمر  يف  �جلميل 
�لأمني  ب�شحبة  ح�شر  قد  �ل�شهر  هذ�  نهاية  مع  وليته  و�ملنتهية 
بد�ية  مع  وليته  تبد�  �شوف  و�لذى    ) غوتري�س   ( �جلديد  �لعام 
يناير 2017 و�جلميل يف �لمر �ن كلهما قد وجه كلمة للحا�شرين 
�أ�شار فيها �ىل �لدور �لهام �لذى ميكن �ن ت�شارك فيه �ملو�شيقى و�لفن 

عموما يف �إحلل �ل�شلم بالعامل �جمع .
و�ليمن  و�لعر�ق  �شوريا  يف  للمتقاتلني  �لر�شالة  هذه  ت�شل  �ن  �مل 

وليبيا – و�أي�شا للإرهابيني و�أي�شا ملن يدعم �لإرهاب 
�حمد حمارم 

ت�ستبعد  ال��ق�����س��رة  ل��ل��ق�����س��ة  امل��ت��ل��ق��ى  ج���ائ���زة 
جم���م���وع���ة ال�������س���ع���ودي���ة خ���دي���ج���ة ال��ن��م��ر

�مللتقى  جائزة  �إد�رة  �كدت 
للق�شة �لق�شرية �أن جمموعة 
خديجة  �ل�شعودية  �لكاتبة 
�ل�شابحة  “�لأفكار  �لنمر 
قد  و�ل�شماء”  �لأر�س  بني 
�شدرت يف عام 2014، ولي�س 
خلل عام 2015 وحتى 30 
وعليه   ،2016 مار�س/�آذ�ر 
�لتحكيم  جلنة  �أع�شاء  قرر 
�ملخالفة  �ملجموعة  ��شتبعاد 

وهي  �لطويلة  �لقائمة  جمموعات  �إحدى  و�إدخال  �لق�شرية،  �لقائمة  من 
حملها.  لتحل  خد��س  زياد  للبكاء” للفل�شطيني  ر�ئعة  “�أ�شباب  جمموعة 

وهكذ� ت�شم �لقائمة �لق�شرية:
ر�ئعة  و”�أ�شباب  )�لعني(،  �لر�فعي  �أني�س  للمغربي  �لدمى”  “م�شحة 
�لق�شف”  عدم  و”�لرجاء  )�لأهلية(،  خد��س  زياد  للفل�شطيني  للبكاء” 
و”نحُكات  و�لن�شر(،  و�لرتجمة  للدر��شات  )�أروقة  �ل�شر�ري  لطف  لليمني 
للم�شلحني” للفل�شطيني مازن معروف )�لكوكب – ريا�س �لرّي�س(، و”ع�شل 

�لنون” للم�شري حممد رفيع )رو�فد(.
�ملقبل،  �لأول  دي�شمرب/كانون   5 م�شاء  فتقام  �لفائز  �إعلن  حفلة  �أما 
ّتاب �لق�شة  وحتت�شنه �جلامعة �لأمريكية يف �لكويت يف ح�شور لفيف من كحُ
و�لنّقاد و�لنا�شرين يف �لعامل �لعربي وكّتاب ومرتجمني ونا�شرين �أجانب، 
من  كبرية  وجمموعة  �لعربي  �لعامل  معهد  عام  مدير  ح�شور  �إىل  �إ�شافة 
على  �لق�شرية  �لقائمة  كّتاب  ويح�شل  هذ�  �لعربية.  �جلو�ئز  م�شوؤويل 
مبلغ )5 �آلف دولر �أمريكي(، بينما ينال �لفائز باجلائزة مبلغ )20 �ألف 

رتجم جمموعته �إىل �لإجنليزية. دولر �أمريكي( وتحُ
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�ملنتخب دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  كان 
ترمب �أحد ع�شاق �أ�شطورة �مللكمة �لعاملي 
�لر�حل حممد علي كلي �لذي تويف هذ� 
وبينهما  عامًا   7٤ يناهز  عمر  عن  �لعام 
علقة ممتدة على مد�ر �أكرث من ٣٥ عامًا 
منا�شبات  يف  �ل�شور  من  �لكثري  وجتمعهما 
عدة بل �إن ترمب ح�شل على جائزة كلي 

�لت�شجيعية عام ٢٠٠7.
علي  حممد  مع  له  �شورً�  ترمب  ون�شر 
كلي يف حفلة زو�جه �لثاين عام ٢٠٠٥، 
و�خلريية  �لعامة  �ملنا�شبات  من  عدد  ويف 
كلي  لريثي  غــرد  ترمب  �إن  بل  ــرى  �لأخ
بطل  كــان  باأنه  ــاه  �إي و��شفًا  وفاته  بعد 

عظيما و�شنفتقده جميعًا.
كلي  �شخ�شية  بــاأن  ترمب  و�شفه  كما 
عن  كــثــريً�  تختلف  كــانــت  �حلــلــبــة  عــلــى 

كان  �حللبة  على  فهو  خارجها  �شخ�شيته 
�ألطف  مــن  كــان  خــارجــهــا  لكنه  �ــشــر�ــشــًا، 
مرهف  كــان  بل  عرفتهم  �لذين  �لــرجــال 

�حل�س و�شاعرً� ر�ئعًا و�إن�شانًا كرميًا.
�أن كلي غ�شب من �شديقه  ولكن يبدو 
ت�شريحاته  �لأخــري  �أطلق  بعدما  ترمب 
حظر  �إىل  ودعوته  �مل�شلمني  عن  �لنارية 
دخول �مل�شلمني �إىل �لوليات �ملتحدة مما 
دعا حممد علي كلي �آنذ�ك للرد عليه يف 
لكمة  �لكثريون مبثابة  �عتربه  ناري  بيان 
قوية من كلي ل�شديقه �ملر�شح �جلمهوري 
موؤكد� باأنه م�شلم ولي�س هناك يف �لإ�شلم 
ما يبيح قتل �لأبرياء باأي مكان يف �لعامل، 
�شحيح  يعرف  �لــذي  �ملعتدل  �مل�شلم  و�أن 
�لعامل  حول  �لعظمى  �لغالبية  وهم  دينه 
يطبقه  �لذي  �لدموي  �لعنف  �أن  يعرفون 

تعاليم  يخالف  د�ع�س  �أمثال  �لإرهابيون 
ديننا �لإ�شلمي.

على  يجب  قائل  لرتمب  كلماته  ووجه 
�لقادة �ل�شيا�شيني يف �لوليات �ملتحدة �أن 
�لإ�شلمي  �لدين  حقيقة  للنا�س  ي�شرحو� 
قبل  من  �لت�شرفات  بع�س  ��شتغلل  وعدم 
بع�س �ملتطرفني لك�شب �شعبية على ح�شاب 

�لغالبية �مل�شلمة �ملعتدلة.
�لبيان  هــذ�  عــن  ترمب  �شئل  وعندما 
ل�شبكة  نفى  كــلي  علي  حممد  ل�شديقه 
كلي  يكون  �أن  �لأمريكية  نيوز"  "فوك�س 
كان  ــه  �أن �أعتقد  “ل  قائل  يق�شده  كــان 
�شيء  �أي  �أو  ��شمي  يذكر  ومل  يق�شدين 

يخ�شني”.

غربة نيوز / �حمد مر�د
�إىل  ليبيا  يف  �لعد�لة  نظام  �نهيار  دى 
يتعر�س  �لعقاب  مــن  �لإفـــلت  مــن  حالة 
خللها �ملهاجرون �إىل �نتهاكات وجتاوز�ت 
بح�شب  ــك  وذل �لإنــ�ــشــان  حلقوق  خطرية 
ن�شره  مت  �ملتحدة  لــلأمم  م�شرتك  تقرير 

�ليوم.
يف  �لعام  للأمني  �خلا�س  �ملمثل  وقــال 
للدعم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  ورئي�س  ليبيا 
�لأ�شخا�س  »يو�جه  كوبلر  مارتن  ليبيا  يف 
�أو �لجتار  ليبيا  �إىل  يتم تهريبهم  �لذين 
بــهــم هــنــاك �لــتــعــذيــب و�لــعــمــل �جلــربي 
�لطريق  طول  على  �جلن�شي  و�ل�شتغلل 
�لعديد منهم ب�شكل  �أثناء �حتجاز  و�أي�شًا 

تع�شفي«.
�ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم  مفو�س  وقــال 
»�إن  �حل�شني  رعــد  زيــد  �لإنــ�ــشــان  حلقوق 
�لتي  ــاوز�ت  ــج ــت و�ل �لنــتــهــاكــات  قائمة 
قائمة  هي  ليبيا  يف  �ملهاجرون  يو�جهها 
�إنها  �لــوقــت.  نف�س  يف  ومــروعــة  طويلة 
بب�شاطة �أزمة حقوق �إن�شان يوجهها �آلف 

�لأ�شخا�س«.
بعثة  ن�شرته  �لــذي  �لتقرير،  وي�شتند 
ومفو�شية  ليبيا  يف  للدعم  �ملتحدة  �لأمم 
�لإن�شان  حلقوق  �ل�شامية  �ملتحدة  �لأمم 
جمعها  مت  معلومات  �إىل  م�شرتك،  ب�شكل 
يف ليبيا ومن خلل مقابلت مع �ملهاجرين 
�لذين و�شلو� �إىل �إيطاليا من ليبيا، �شمن 

م�شادر �أخرى.*
ــــه يــتــم �حــتــجــاز  ــــر �لــتــقــريــر �أن وذك
معظمها  �حتجاز  مــر�كــز  يف  �ملهاجرين 
غري  ــهــجــرة  �ل مــكــافــحــة  �إد�رة  تــديــره 
�ل�شرعية، حيث »ل يوجد ت�شجيل ر�شمي، 
توجد  ول  قانونية،  عملية  توجد  ول 
�شلطات  �أو  حمامني  �إىل  للو�شول  �إمكانية 

ق�شائية«.
بالكتظاظ  �لحتجاز  �أماكن  وتت�شم 
من  يكفي  مــا  يــوجــد  ل  حيث  �لــ�ــشــديــد، 

�لغذ�ء و�ملياه �لنظيفة. وبالنظر �إىل عدم 
ما  �إىل مر�حي�س، عادة  �لو�شول  �إمكانية 
يف  و�لتبول  �لتربز  على  �ملحتجزون  يحُجرب 
زنز�ناتهم. ومن �ل�شائع وجود حالت �شوء 
�لتغذية و�لإ�شهال �ملزمن وم�شاكل �جلهاز 
فيها  مبا  �ملعدية،  و�لأمــر��ــس  �لتنف�شي 

�جلرب و�جلديري �ملائي.
كما يقوم �ملهربون و�ملتاجرون باحتجاز 
مز�رع  ويف  �رتباط«،  »بيوت  يف  �ملهاجرين 
على  �إجبارهم  يتم  حيث  و�شقق،  وخمازن 
نقلهم  عملية  �أجل  من  �ملال  لك�شب  �لعمل 

بعد ذلك.  
�ل�شاد�شة ع�شر من عمره  وقال فتى يف 
حيو�نات  ن�شمى   « للبعثة  �أريــتــرييــا  مــن 
طفل  قــال  فيما  كــاحلــيــو�نــات«.  ونعامل 
»“كانو�  �إيطاليا  يف  مقابلته  متت  مهاجر 
قد  يدهم،  يف  يقع  �شيء  بــاأي  ي�شربوننا 

تكون �شخرة، ع�شا، �أو طوبة«.
�إد�رة  تعر�س  �إىل  �لتقرير  ي�شري  كما 
وخفر  �ل�شرعية  غــري  �لهجرة  مكافحة 
قبل  مــن  لل�شغط  �لليبي**  �ل�شو�حل 
�جلماعات �مل�شلحة �لتي �نت�شرت منذ عام 
�إىل  ت�شري  تقارير  �لبعثة  وتلقت   .2011
و�مل�شوؤولني  �حلكوميني  �ملوظفني  بع�س  �أن 
�لتهريب  عملية  يف  ــاركــو�  �ــش �ملحليني 

و�لجتار.
رو�يــات  بالتف�شيل  �لتقرير  وي�شرد 
زعم �أنهم من  تفيد بقيام رجال م�شلحني، يحُ
قو�رب  باعرت��س  �لليبي،  �ل�شو�حل  خفر 
�ملهاجرين.  معاملة  و�إ�ــشــاءة  �ملهاجرين 
وي�شف �ملهاجرون �لذين متت �إعادتهم �إىل 
و�ل�شرقة  لل�شرب  تعر�شو�  كيف  �ل�شاطئ 

ومت �قتيادهم �إىل مر�كز �لحتجاز.
تقر  �أن  »يــجــب  كــوبــلــر  �ل�شيد  وقـــال 
لإ�شاءة  يتعر�شون  �ملهاجرين  بــاأن  ليبيا 
�ملعاملة«. و�أ�شاف »غري �أن معاجلة �لهجرة 
فالبلد�ن  فح�شب.  ليبيا  م�شوؤولية  لي�شت 
�لأ�شلية وبلد�ن �ملق�شد خارج نطاق ليبيا 

�أرحب  �أن توؤدي دورها«. »كما  �أي�شًا  يجب 
حاليًا  يبذلها  �لتي  �لأرو�ح  �إنقاذ  بجهود 

�لعديدون يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط«.
ومن بني تو�شيات �لتقرير �ملقدمة �إىل 
�ملهاجرين  عــن  �لــفــوري  ـــر�ج  �لإف ليبيا: 
�لأكرث �شعفًا متهيدً� للإنهاء �لعاجل جلميع 
وتقليل عدد  �لتع�شفي؛  حالت �لحتجاز 
مر�كز �لحتجاز؛ و�شمان �حتجاز �لن�شاء 
وحت�شني  �لرجال؛  عن  منف�شلة  �أماكن  يف 
ظروف �لحتجاز وحماية �ملحتجزين من 
�لتعذيب وغريه من �أ�شكال �إ�شاءة �ملعاملة؛ 
وعلى �ملدى �ملتو�شط �إلغاء جترمي �لهجرة 

غري �لنظامية و�شن قانون للجوء.
بلد�ن  ت�شتمر  باأن  �لتقرير  يو�شي  كما 
عمليات  يف  ليبيا  نــطــاق  خـــارج  �ملق�شد 
ـــاذ يف �لــبــحــر �لأبــيــ�ــس  ـــق �لــبــحــث و�لإن
�لتدريب  يكون  �أن  وب�شرورة  �ملتو�شط. 
�لليبية  للموؤ�ش�شات  �ملقدمني  و�لــدعــم 
خفر  فيهم  مبا  �ملهاجرين،  مع  �ملنخرطة 
�شاملة  �لليبي، م�شحوبًا بجهود  �ل�شو�حل 
للمهاجرين  �لتع�شفي  �لحتجاز  لإنهاء 

وحت�شني معاملتهم يف �لحتجاز.
»هـــوؤلء  ــد  زي �ل�شامي  �ملــفــو�ــس  وقـــال 
باأنهم  كثرية،  لأ�شباب  ي�شعرون،  �أ�شخا�س 
بهذه  و�لقيام  بلد�نهم  ملغادرة  م�شطرون 
ويك�شف  و�خلــطــرة.  �ليائ�شة  �لــرحــلت 
ــوؤلء  ه تكبدها  �لــتــي  �ملــعــانــاة  �لتقرير 
ل  لنتهاكات  تعر�شو�  �لذين  �ملهاجرون 
ميكن تخيلها، حيث �أنهم يف بع�س �حلالت 
ـــاأرو�ح  ب �ملقيت  لــلجتــار  �شحية  وقــعــو� 
�إىل  يهدف  �لتقرير  هــذ�  »�إن  �لب�شر«. 
على  ت�شميمنا  وتعزيز  تعاطفنا  تعميق 
�شرورة حماية و�حرت�م حقوق �ملهاجرين 

ب�شكل كامل بغ�س �لنظر عن و�شعهم«.
�أربــع   2016 عــام  يف  �لبعثة  �أجــرت   *
�لحتجاز  مر�كز  من  �ثنني  �إىل  زيــار�ت 
غري  �لــهــجــرة  مكافحة  لإد�رة  �لتابعة 
كما  وم�شر�ته.  طر�بل�س  يف  �ل�شرعية 

�ملتحدة  �لأمم  ومفو�شية  �لبعثة  �أوفــدت 
ر�شد  مهمة  �لإنــ�ــشــان  حلــقــوق  �ل�شامية 
و1  حزير�ن/يونيو   27 بني  �إيطاليا  �إىل 
مع  مقابلت  �إجر�ء  مت  حيث  متوز/يوليو 
يف  جتاربهم  حول  فردً�   50 على  يربو  ما 
�ملهاجرين  �أو�شاع  �لبعثة  ور�شدت  ليبيا. 
يف  مبــا   ،2011 عــام  منذ  �لحــتــجــاز  يف 
ذلك من خلل زيار�ت متكررة �إىل مر�كز 
�لحتجاز �لتابعة لإد�رة مكافحة �لهجرة 

عام  لغاية  ذلــك  و��شتمر  �ل�شرعية  غري 
�لدوليني  موظفيها  نقل  مت  عندما   2014

�إىل تون�س.
�لليبي  ــو�حــل  �لــ�ــش خــفــر  ــوم  ــق ي  **
�لبحر  يف  حمدودة  و�إنقاذ  بحث  بعمليات 

�لأبي�س �ملتو�شط.
فهل �شتنهي م�شاكل �للجئني من �لدول 
�لعربية و�لفريقية قريبا �م تتفاقم يف 

ظل �لزمات �لطحنة و�حلروب .

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

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

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

�الت�سال مع غربة نيوز

وفاته؟ قبل  لرتمب  ك��الي  وجهها  التي  اللكمة  ق�شة  ه��ي  م��ا 

ليبيا يف  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  ال���الاإن�������ش���اين  االح���ت���ج���از  اإن���ه���اء  ع��ل��ى  ي��ح��ث  امل��ت��ح��دة  االأمم  ت��ق��ري��ر 

�شريطا  �لأمريكية  �إن  �إن  �شي  حمطة  بثت 
�لرئي�س  بعائلة  تعريفية  ن�شو�س  مع   خا�شا 
�لأمريكي �جلديد دونالد تر�مب وقو�مها 18 

فرد� وهم �ولده وبناته مع زوجني و�أ�شهاره.
ميلنيا،  �ن  ــق  ــوث �مل �لــتــعــريــف  يف  ـــاء  وج
تر�مب  زوجــة  هي  �ل�شابقة  ــاء  �لأزي عار�شة 
تعد�د  �شناعية  مدينة  مــن  وهـــي   �لثالثة 

�شكانها ٥ �آلف ن�شمة يف �شلوفينيا.
لدى تر�مب خم�شة �أطفال من ثلث زوجات 
�إيفانا  �ل�شابقة  زوجته  من  �أطفال  ..ثلثة 
تر�مب وجميعهم روؤ�شاء تنفيذيون يف منظمة 

تر�مب �لتي تدير �شبكة من �لأعمال.
جونيور،  تــر�مــب  ــد  ــال دون �لأكــــرب،  �لبـــن 
برنامج   �إد�رة  جمل�س  م�شت�شار  وهو  عاما،   ٣8
فاني�شيا هايدون  و��شع وهو متزوج من  �عمال 

ولديهما خم�شة �أطفال.
 ٣٥ �إيفانكا،  �إبنته  �ع�شاء�لأ�شرة  وبــني 
بعدة  �أزيــاء  �مرب�طورية  �أ�ش�شت  وقد   عاما، 
مليني من �لدولر�ت وهي متزوجة من جاريد 
خلل  تر�مب  م�شت�شاري  �أقرب  �أحد  كو�شرن، 

حملته �لنتخابية ولديهما ثلثة �أطفال.
نبيذ  م�شنع  رئي�س  هــو  عــامــا،   ٣٢ ـــك،  �أري

�لتي  تر�مب،  �أريك  موؤ�ش�شة  وموؤ�ش�س  تر�مب 
وهو  جود  “�شانت  �لأطفال  م�شت�شفى  تدعم 

متزوج من لر� يان�شكا تر�مب
تر�مب  زوجــة  �بنة  هي  عاما   ٢٣ تيفاين، 
�لربيع  يف  مابلز..تخرجت  مــارل  �لثانية 

خريجة  بن�شلفانيا،  ولية  جامعة  من  �ملا�شي 
علم �لجتماع و�لدر��شات �حل�شرية

�لأ�شغر  �لبن  �أعــو�م  ــارون، 1٠  ..ب  �خري� 
لرت�مب وميلنيا

بتغرمي  �إيطالية،   حمكمة  ق�شت   : رومــا 
خلع  لرف�شها  يــورو،  �ألــف   ٣٠ م�شلمة  �شيدة 

�لنقاب يف مكان عام.
�إن  �لإيــطــايل،  �حلكومي  �لتلفزيون  وقــال 
�ألبانية  عــامــا(   ٤٠( �لعمر  مــن  تبلغ  �مـــر�أة 
�لتاليامنتو  �لأ�شل وتعي�س يف بلدة �شان فيتو 
لأولــيــاء  �جتماعًا  ح�شرت  �ــشــرق(،  )�شمال 
بوردينونه  لبلدية  تابعة  قاعة  يف  �لأمـــور 
�أول  �أكتوبر/ت�شرين   ٢٠ يف  �شرق(  )�شمال 
�ملا�شي، رف�شت خلله طلبًا متكررً� من رئي�س 
عن  �لك�شف  بي�شيليه،  دي  �أنطونيو  �لبلدية 
وجهها متم�شكة بالنقاب �لذي كانت ترتديه.

ووفق �مل�شدر نف�شه، فاإنه لدى مت�شك �ملر�أة 
�شرطة  قامت  بالرف�س،  ��شمها(  يذكر  )مل 
�لقاعة، قبل  و�إبعادها عن  بالتدخل  �لبلدية 

�أن يتقدم رئي�س �لبلدية ب�شكوى �إىل �ل�شلطات 
يف  �ل�شادر   1٥٢ �لقانون  على  بناًء  �لق�شائية 

عام 197٥.
�خلوذ�ت  “��شتخد�م  �لقانون  ذلك  ويحظر 
منع  �شاأنه  ومن  �رتــد�وؤه  يتم  �شئ  �أو  �لو�قية، 
�أو  عام  مكان  يف  �ل�شخ�س  هوية  على  �لتعرف 

مفتوح للجمهور”.

و�أ�شدرت �ملحكمة �ليوم، حكما �أوليًا ب�شجن 
�لوقت  نف�س  يف  لت�شتبدله  �أ�شهر  �أربعة  �ملر�أة 
يتيح  حيث  يـــورو.  ــف  �أل  ٣٠ قــدرهــا  بغر�مة 
�ل�شجن  عقوبة  ��شتبد�ل  �ليطايل  �لقانون 
باأخرى مالية يف حال مل ي�شكل �ملد�ن خطورة 

على �ملحتمع 
�إيطاليا  يف  �لثانية  �لديانة  �لإ�شلم،  ويعد 

بعد �لكاثوليكية.
�ملعهد  عن  �شادرة  بيانات  �أحــدث  و�أ�ــشــارت 
عدد  �أن  �إىل  للإح�شاء  �لإيــطــايل  �لوطني 
ن�شمة،  مليون   1.61٣ يبلغ  �لبلد  يف  �مل�شلمني 
�لإيطالية،  �جلن�شية  منهم  �ألفًا   1٥٠ يحمل 

فيما يتمتع �لباقون باإقامات قانونية.

نيويورك – )�أ ف ب( – ��شطلعت كيليان كونو�ي مديرة 
فريقه،  �ىل  متاأخرة  �ن�شمت  �لتي  تر�مب  دونالد  حملة 
للوليات  رئي�شا  �لعمال  رجل  �نتخاب  يف  حا�شم  بــدور 
بدون  و�لــدفــاع  خطابه  توجيه  حاولت  عندما  �ملتحدة 
�ي تردد عن جتاوز�ته. ويف دليل على �هميتها بالن�شبة 
للحملة، كانت �ول �شخ�س �شكره تر�مب علنا ليل �لثلثاء 

�لربعاء، بعد توجيه �ل�شكر �ىل عائلته.
تظهر  عاما(   ٤9( و�لنيقة  �ل�شقر�ء  �ملر�أة  هذه  كانت 
يف كل �ملقابلت �لتلفزيونية �لتي �شاركت فيها بل كلل �و 
ملل منذ ت�شلمت مهمتها يف منت�شف �آب/�غ�شط�س. وباتت 
�نتخابية  حملة  مديرة  �ول  �أولد،  لأربعة  �لأم  كونو�ي، 
بالرئا�شة.  مر�شحها  يفوز  �ملتحدة  �لــوليــات  تاريخ  يف 
�لجتماعات،  عقد  من  يزيد  تر�مب  دونالد  كان  وبينما 
وحني  �لتلفزيون.  �شا�شات  على  تر�شيحه  وجه  هي  كانت 
قاعة  �ىل  وم�شاعديه  عائلته  مع  �ملنتخب  �لرئي�س  دخل 
خد  على  قبلة  طبع  فوزه،  �علن  بعد  للحتفال  مانهاتن 
بع�س  �ذنه  يف  وهم�شت  معانقته  �ىل  بادرت  �لتي  كونو�ي 

�لكلمات.
بيده  ي�شري  تــر�مــب  كــان  حيث  �ل�شور  يف  ظهرت  ثــم 
و�عترب  للح�شود.  تلوح  كانت  فيما  و�متنان  بفخر  �ليها 
�أننبريغ لل�شحافة” يف  “مدر�شة  غابرييل كان �ل�شتاذ يف 
�مل�شاركة  على  “مقدرتها  �ن  �جلنوبية،  كارولينا  جامعة 
يف برنامج حو�ري تلو �لآخر، وتربير كل هذه �ملخالفات 
لتمرير  فعالة  �د�ة  كانت  هادئة،  باأع�شاب  و�لتناق�شات، 
�مور غريبة و�قناع �لنا�س باأنها �مور عادية”. ويف خلل 
�لجتماعات �و بعد �ملناظر�ت �لتلفزيونية بني �ملر�شحني، 
�لتف�شري�ت  لتقدمي  �ل�شحافيني  تلتقي  كانت  ما  د�ئما 

�للزمة، وتتحدث معهم بهدوء وو�شوح �شديد.

-يف �ملعرتك �ل�شيا�شي منذ حكم ريغان-
�لقاعدة  لــدى  �يجابي  بــدور  كــونــو�ي  ��شطلعت  وقــد 
�شعبية  تر�جع  ظل  يف  �مــر�أة،  كونها  �لناخبة  �لن�شائية 
قادرة  “كانت  كان  وقال  حملته.  و�شياق  تر�مب  دونالد 
�شيا�شيا  �لتي ميكن �ن تكون  على �خذ ت�شريحات تر�مب 
�مر�أة  �نها  ملجرد  حدتها،  من  و�لتخفيف  �ل�شياق،  خارج 
بي�شاء و�شقر�ء وذكية، من خلل تكر�رها بل كلل �و ملل 
�لعلم  و�شبكات  وعد�ئيته”.  تر�مب  غ�شب  عن  بعيد� 
�ملتو��شل �لتي تبحث با�شتمر�ر عن حماورين يف بر�جمها، 

فتحت لها �بو�بها.
وكانت كيليان كونو�ي �كرث بكثري من متحدثة. ففريق 
تر�مب �لذي �ر�د ��شتقد�م �شوت جديد، جعل منها مديرة 
�شعبية  كانت  فيما  �آب/�غ�شط�س،  منت�شف  يف  حملته 
وحتى  �لـــر�أي.  ��شتطلعات  يف  �شيئة  حالة  يف  تر�مب 
ذلك �حلني، مل يكن �مل�شوؤولون عن حملته يعرفون كيفية 
فيما  حتركها  هام�س  �لبع�س  �شيق  حيث  معها،  �لتعامل 
حاول �آخرون دفعها نحو �لنهج �جلمهوري �ملت�شدد. كانت 
بد�يات كونو�ي يف �ملعرتك �ل�شيا�شي حني عملت يف فريق 
رونالد  �ل�شبق  �لرئي�س  �شكله  �لذي  �لــر�أي  ��شتطلعات 

ريغان، وهي تعرف متاما خفايا �حلزب �جلمهوري.
+�أم” لرت�مب- – مبثابة 

د�ئما ما تطلب �ل�شركات �لكبرية و�ملنظمات و�جلمعيات 
�لــر�أي  ��شتطلعات  يف  �ملعروفة  �خلبرية  كــونــو�ي  ر�أي 
مكتبها   199٥ يف  �أ�ش�شت  وقد  �لن�شاء.  حول  �ملتمحورة 
"�شركة �لقرت�ع". وبحذ�قة، �شعت �ىل توجيه �مللياردير 
�لتي  �لفكار  مع  �لتاأقلم  على  وحملته  ــه،  �إد�رت من  بدل 
تطرحها عليه. ويف مقالة طويلة، �شبهت جملة “نيويورك 
على  وقــادرة  كبرية  عائلة  ربــة  بــدور  ــا  دوره ماغازين” 

�مل�شاغبني. ومن �جل حتقيق �هد�فها،  �لتحكم بالأطفال 
��شتعانت �ي�شا باحد �ل�شخا�س �لقلئل �لذين لهم تاأثري 
�يفانكا  �بنته  �ل�شاخب:  �لعمال  رجــال  على  حقيقي 
�لتي تعرفها وكانت تاأمل �ي�شا يف �ن يعيد و�لدها تركيز 

�فكاره.
دونالد  �ز�ل  فقد  �ل�شرت�تيجية.  هــذه  جنحت  وقــد 
و�بدى  �لعنيفة،  �لر�شائل  تويرت  على  ح�شابه  من  تر�مب 
ثقته مب�شاعديه خلل �جتماعاته وتوقف عن �لرد علنا 
لكنها  �مللياردير  �شورة  كونو�ي  تغري  ومل  �نتقاد.  �ي  على 
منعته من �ل�شتمر�ر يف �لهبوط نحو �لهاوية. فقد ر�شخت 
وقل�شت  �لتغيري،  �شعار  على  �لت�شديد  خلل  من  قاعدته 

رغم  على  �لن�شائية  �لناخبة  �لقاعدة  لــدى  خ�شائره 
�لتي  �ل�شيدة  و�شع هذه  بات يف  و�ليوم،  �لف�شائح.  �شل�شلة 
و�لدة  وربتها  نيوجريزي  متو��شعة يف  و�شط عائلة  ن�شاأت 
�لبيت  على  م�شروعة  ب�شورة  نف�شها  تفر�س  �ن  عزباء، 

�لبي�س.
عر�شت  �جلديدة  تر�مب  �د�رة  �ن  �خلمي�س  وقالت 
عليها تويل من�شب، لكنها مل تقدم مزيد� من �لي�شاحات. 
هي متزوجة من جورج كونو�ي �ل�شريك يف مكتب حماماة 
يف نيويورك، ويعي�شان يف منزل قيمته �شتة مليني دولر 
مع  �مريكا،  مناطق  �ثرى  �حدى  نيوجريزي،  يف  �لباين  يف 

�ولدهما �لربعة.

م��ي��الن��ي��ا ت���رام���ب ..ع���ار����ش���ة االزي����اء 
االبي�س البيت  ب��اب  تطرق  ال�شلوفينية 

بلجر�د – )د ب �أ( – ولدت ميلنيا تر�مب يف عام 197٠ يف �شلوفينيا، 
�لحتادية  يوغ�شلفيا  جمهورية  من  جــزء�  ــز�ل  لت وقتها  كانت  �لتي 

�ل�شرت�كية �لتي كان �ل�شيوعيون يقودونها �آنذ�ك .
وحينما تخطو بقدميها �إىل د�خل �لبيت �لأبي�س، �شت�شبح ميلنيا �أول 
بعد  �لأمريكية،  �لأر��شي  على  تولد  مل  �ملتحدة  �لوليات  يف  �أوىل  �شيدة 
�آد�مز  �آد�مز زوجة رئي�س �لوليات �ملتحدة �ل�شاد�س جون كوين�شي  لويز� 
�لتي ولدت يف لندن عام .177٥ وحينما تخطو ميلنيا بقدميها �إىل د�خل 
�أروقة �لبيت �لأبي�س، �شتكون �أول �شيدة �وىل يف �لوليات �ملتحدة مل تولد 

على �لأر��شي �لأمريكية.
بني  �لطريق  منت�شف  يف  بلدة  وهي   ، �شيفنيكا  يف  ميلنيا  وترعرعت 
�شلوفينيا وزغرب، عا�شمة جارتها كرو�تيا �جلمهورية  ،عا�شمة  ليوبليانا 
�ليوغ�شلفية �ل�شابقة . و�نتقلت ميلنيا من �شيفنيكا �ىل ليوبليانا لتدخل 
�لفوتوغر�يف.  و�لت�شوير  �لت�شميم  در��شة  على  وتركز  �لثانوية،  �ملدر�شة 
ليوبليانا، ولكن مل تتخرج منها قط.  �نخرطت يف جامعة  �ن  لبثت  ما  ثم 
وت�شت�شهد و�شائل �لإعلم �ملحلية باأقو�ل �أولئك �لذين ل يز�لون يتذكرون 
تلك �جلميلة �لتي �عتادت قيادة �لفي�شبا �شكوتر �لزرقاء مرتدية تنورة 

خفيفة يف جميع �أنحاء �ملدينة �لكئيبة �آنذ�ك.
و�متهنت �لفتاة مم�شوقة �لقو�م، �لبالغ طولها 8ر1 مرت�، عر�س �لزياء، 
وهي ل تز�ل يف �شن �ملر�هقة، وبلغت �وجها يف �شن �ل�شابعة ع�شرة. وبعدها 
بعام و�حد متكنت من �لعمل كعار�شة لدى وكالة �أزياء مقرها مدينة ميلنو 
�ملتحدة يف  �لوليات  �لعمل يف  �ملو�شة �لإيطالية. وبد�أت ميلنيا  عا�شمة 
عام 1996 و�نتقلت �إىل هناك ب�شكل د�ئم يف عام .٢٠٠1 ويقال �أن ميلنيا 
�لتقت بدونالد تر�مب، �لذي يكربها بـ ٢٤ عاما ، خلل حفل �أ�شبوع �ملو�شة 
مابلز وكان  مارل  نيويورك عام 1998، حيث كان ل يز�ل متزوجا من  يف 

برفقة �مر�أه �أخرى.
و�زدهرت �مل�شاعر �لرومان�شية بينهما ، ويف عام ٢٠٠٥ تزوجت ميلنيا 
وفقا  وذلك  كلينتون،  وهيلري  بيل  زفافهما  �شيوف  بني  من  وكان  وتر�مب 
تز�ل  ل  �لتي  ميلنيا،  و�أبلت  �ل�شلوفيني.  �لدولة  تلفزيون  �أعده  لتقرير 
تتحدث بلكنة �شرق �أوروبية قوية، بلًء ح�شنا خلل �حلملة �لنتخابية 
لزوجها ، وكان من بني خطاباتها، كلمة م�شتن�شخة على ما يبدو من خطاب 
لنتقاد�ت  تعر�شها  يف  مات�شبب  �أوباما،  مي�شيل  �حلالية  �لأوىل  �ل�شيدة 

حادة.

 18 وال��ع��دد  م��رات  ث��الث  ت��زوج   : ترامب  عائلة  اأف���راد  جميع  على  التعرف  تطلب  اإن  اإن  �شي 
االف خم�شة  �شكانها  تعداد  �شناعية  مدينة  من  ميالنيا  االأوىل  وال�شيدة  م�شت�شاريه  اقرب  و�شهره 

ب��اإي��ط��ال��ي��ا م��ك��ان ع����ام  ال��ن��ق��اب يف  ل��رف�����ش��ه��ا خ��ل��ع  ي����ورو  األ����ف  م�����ش��ل��م��ة 30  ت��غ��رمي 

ك�����ي�����ل�����ي�����ان ك����������ون����������واي امل��������������������راأة ال�������ت�������ي غ�����������رت م�������������ش������ار ح�����م�����ل�����ة دون����������ال����������د ت������رام������ب
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عن  م�شري  �شينمائي  ناقد  ك�شف   – �لقاهرة 
على  �مل�شريني  من  �لكثري  �أغ�شبت  و�قعة 
من  لعدد  �إ�شافة  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع 

�لفنانني.
�شفحته  على  عبد�لفتاح  �أ�شامة  �لناقد  وقال 
“في�شبوك”،  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
�لزوجة  فهمي،  نادية  �لكبرية  �لفنانة  �إن 
�إيد�عها  مت  �ل�شريطي  �شامح  للفنان  �ل�شابقة 
بد�ر لرعاية �مل�شنني �شرق �لقاهرة، م�شيفة �أن 

�لفناة �لكبرية تتاأمل من هذ� �ملوقف.
�شامح  �لفنان  رف�س  �لتدوينة،  ن�شر  وعقب 
على  �لتعليق  للفنانة  �ل�شابق  �لزوج  �ل�شريطي 
�خلا�شة  �حلياة  يف  �خلو�س  م�شتنكرً�  �خلرب، 
للفنانني، معلنًا رف�شه ما حدث، وقائًل �إنه لي�س 
مو�قع  على  �لأمر  هذ�  ين�شر  �أن  �أحد  حق  من 
�لت�شهري  هو  فالهدف  �لجتماعي،  �لتو��شل 

بالعائلة ولي�س �إنقاذ زوجته.
�بنة  �ل�شريطي،  �بتهال  ك�شفت  جانبها،  من 
بد�ر  و�لدتها  �إيد�ع  �شبب  �لكبرية،  �لفنانة 
للم�شنني، وكتبتت على ح�شابها �ل�شخ�شي مبوقع 

�لتو��شل �لجتماعي “في�شبوك” تقول:
�لذين  �أيها  )يا  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  “ب�شم 
بع�س  �إن  �لظن  من  كثريً�  �جتنبو�  �آمنو� 
بع�شكم  يغتب  ول  جت�ش�شو�  ول  �إثم  �لظن 
ميتا  �أخيه  حلم  ياأكل  �أن  �أحدكم  �أيحب  بع�شًا 
�إن �هلل تو�ب رحيم(..  فكرهتموه و�تقو� �هلل 
ملن ل يعرفني �أنا �بتهال �بنة �لفنانة �لقديرة 
نادية فهمي و�لفنان �لقدير �شامح �ل�شريطي”.
�لأخبار  بع�س  �نت�شار  بعد  “�إنه  و�أ�شافت: 
بخ�شو�س  و�ملو�قع  �ل�شحف  يف  �ملغلوطة 
كاأ�شرة،  كثريً�  �آملتنا  و�لتي  �حلبيبة  و�لدتي 
�أحكي عن جتربتي لعلها تكون ملهمة  �أن  �أردت 
لبع�س �لذين ميرون بنف�س �لظروف. �أبي و�أمي 
عاماً،  وع�شرين  ثلثة  حو�يل  منذ  منف�شلن 
�ملدة علقتهما كانت طيبة و�شبه  وطو�ل هذه 
و�لدي  يتخل  ومل  و�أختي،  �أنا  مل�شلحتي  مثالية 
حلظة عنا وبالأخ�س يف �ل�شنو�ت �لأخرية بعد 
وت�شخي�شها  باملخ  �جللطات  ببع�س  �أمي  �إ�شابة 
�إيد�عها  ومت  و�لزهامير،  �ل�شر�يني  بت�شلب 
�أكرث من مرة باأف�شل م�شت�شفيات ومر�كز طبية 
نظرً�  �لأطباء  �أف�شل  �إ�شر�ف  حتت  بالقاهرة 
بها،  متر  كانت  �لتي  �لنتكا�س  حالت  لبع�س 
فتتح�شن حالتها ثم تعود للمنزل، وطو�ل هذه 
بع�شنا  بجانب  و�أختي  و�أبي  �أنا  كنت  �لفرتة 

بع�شا ملو�جهة هذ� �لختبار �لقا�شي”.

نظرً�  �لأخرية  �لآونة  “يف  �بتهال:  و�أ�شارت 
رعاية  �أ�شبحت  �لقا�شية  �ملر�س  لطبيعة 
وغري  جمدية  غري  �ملنزل  يف  لها  �ملمر�شات 
كافية، ون�شحنا �لأطباء �ملعاجلون لها ب�شرورة 
ب�شكل  جمهز  مكان  يف  �لفرتة  هذه  وجودها 
خا�شة  رعاية  وبه  �حلالت،  هذه  ملثل  �أف�شل 
ملكان  تو�شلنا  هلل  و�حلمد  �لزهامير،  ملر�شى 
�ملتخ�ش�شة  �لطبية  �لرعاية  هذه  به  يوجد 
ومناخ  حالتها  ملتابعة  متري�س  فريق  وجود  مع 
منا�شب جدً� من ناحية �خل�شرة و�لهو�ء �لنقي 
للم�شاعدة  �لزهامير  مري�س  يحتاجه  �لذي 
على حت�شن �حلالة، على عك�س منزلنا يف و�شط 
ونحن  و�لتلوث،  بال�شو�شاء  �ملحاط  �ملدينة 
د�ئم،  ب�شكل  نلزمها  �ملقربني  وبع�س  �أ�شرتها 
و�حلمد هلل و�ل�شكر هلل بد�أ �لتح�شن تدريجيًا 

منذ �لأيام �لأوىل”.
وتابعت: “مل �أكن �أود �أن �أهز �شورة �أمي �ملر�أة 
�لقوية �لتي طاملا كانت رمزً� للبهجة يف حياتنا 
�أر�د �هلل  كاأ�شرة وكجمهور وحمبني، ولكن رمبا 
�ل�شوء على �شرورة  �شببًا لإلقاء  �أن يكون هذ� 
�لتوعية مبر�س �لزهامير وتقبل �ملجتمع له”.

باأق�شى  مررت  وبعدما  “�لآن  تقول:  و�أ�شافت 
�ملر�س  هذ�  طبيعة  تفهم  ل  حياتي  جتارب 
�لذي �أ�شاب �أمي �أغلى �إن�شانة على قلبي وم�شدر 
من  فرت�ت  وبعد  حياتي،  طو�ل  و�إلهامي  قوتي 
�أن  �أود  �لد�ئم،  و�لأمل  و�لكتئاب  �لإحباط 
من  له  �ملقربني  �أحد  يعاين  �شخ�س  لأي  �أقول 
�هلل،  عند  من  فاملر�س  تخجل،  ل  �ملر�س  هذ� 
�لتوعية  لن�شر  بع�شا  بع�شنا  ن�شاعد  �أن  ودورنا 

وتبادل �خلرب�ت يف �لتعامل مع �أحبائنا �لذين 
يعانون ويحتاجوننا �أقوياء بجانبهم”.

وقالت �بتهال: “�أخريً�، �أرجو من كل حمبي �أمي 
�لأ�شو�ء  عن  �لبتعاد  قررت  �أنها  يحرتمو�  �أن 
لها  يتمنى  ومن  �إر�دتها  بكامل  �شنو�ت  منذ 
�خلري �أطلب منه فقط �لدعاء لها”، م�شت�شهدة 
بالآية �لقر�آنية )�إذ تلقونه باأل�شنتكم وتقولون 
باأفو�هكم ما لي�س لكم به علم وحت�شبونه هينا 

وهو عند �هلل عظيم(.. �شدق �هلل �لعظيم.
من  �ل�شاد�س  مو�ليد  من  فهمي  نادية  �لفنانة 
�ملعهد  يف  �لتمثيل  ودر�شت   ،1950 عام  يناير 
وقدمت  بالقاهرة،  �مل�شرحية  للفنون  �لعايل 
مثل  �لأو�ئل  �مل�شرية  �ل�شينما  رو�د  مع  �أدو�رً� 
حممود �ملليجي، و�شكري �شرحان، وزوزو ما�شي.
عام  “�لق�شبان”  م�شل�شل  يف  مرة  لأول  برزت 
1974، هو �أول عمل فني لها، مع �لفنان حممود 
عامل  �إىل  ودخلت  فهمي،  وم�شطفى  �ملليجي، 
“ميهل ول يهمل” عام  �ل�شينما من خلل فيلم 

.1979
�شينمائية  �أفلم  عدة  يف  فهمي  نادية  �شاركت 
“مرزوقة” و”�لليلة �ملوعودة” و”�ملر�شد”  هي 
و”زوجة حمرمة”، وعدد من �مل�شل�شلت، �أبرزها 
حكمت” و”�شارع  �أبلة  �حلظ” و”�شمري  “برج 

�ملو�ردي” و”وتر م�شدود” و”�أر�بي�شك”.
�ل�شريطي  �بتهال  �ل�شابة  �لفنانة  �بنتها  �أما 
م�شل�شل  خلل  من  مرة  لأول  برزت  فقد 
“ليلة”  �أفلم  يف  �شاركت  كما  و�شايا”،  “�ل�شبع 

و”�لكربيت �لأحمر” و"فتاة �مل�شنع".

– ك�شف �لفنان �مل�شري فاروق �لفي�شاوي،  �لقاهرة 
مل�شل�شل  �لإعد�د  وكو�لي�س  �أ�شر�ر  من  �لعديد 
من  عدد  بطولته  يف  ي�شاركه  �شخم  تلفزيوين 
�نتحال  من  ��شتيائه  عن  �أعرب  فيما  �لنجوم،  كبار 

�شخ�شيته على “تويرت”.
وقال �لفي�شاوي �إنه ي�شتعد لعمل مل�شل�شل تلفزيوين 
�لعليلي  عزت  �لفنان  منهم  كبار،  جنوم  مع  جديد 
و�شهري  �أمني  ومريفت  بو�شي  و�أي�شا  فهمي  وح�شني 
هو  عبد�لعزيز  عمر  �ملخرج  �أن  مو�شحًا  رمزي، 

خمرج �مل�شل�شل.
“معكم”،  برنامج  على  �شيفا  حلوله  �أثناء  و�أ�شاف 
�لذي تقدمه �لإعلمية منى �ل�شاذيل على ف�شائية 
�أن �لت�شوير �شيبد�أ خلل �لأ�شابيع  “�شي بي �شي”، 
�لقليلة �ملقبلة، ويتم �لإعد�د لهذ� �مل�شل�شل بجدية 

و�شرعة.
�أو�شح  “هولكو”،  م�شرحية  عر�س  منع  وب�شاأن 
�مل�شرحية وتقدميها  �أد�ء  �أنه و�فق على  �لفي�شاوي 
�إخر�ج  من  وهي  �لقومي،  �مل�شرح  خ�شبة  على 
فاروق  �لكبري  �ل�شاعر  وتاأليف  �ل�شرقاوي،  جلل 
�مل�شتع�شم،  �خلليفة  دور  ج�شد  �أنه  م�شيفًا  جويدة، 
�ملمثلني  جميع  �عتذ�ر  وهي  مفاجاأة  حدثت  ولكن 

و�لفنانني �لذين عر�س عليهم باقي �لأدو�ر.
�شخ�شيته  ينتحل  من  هناك  �أن  �لفي�شاوي  و�أكد 
على موقع �لتو��شل �لجتماعي “تويرت”، و�أن هذه 

هاجمه  �أن  بعد  خا�شة  كثريً�،  فيه  �أثرت  �مل�شكلة 
�لبع�س على �عتبار �أن هذ� ح�شابه �ل�شخ�شي، على 

�لرغم من �أنه ل ميلك �أي ح�شاب على “تويرت”.
�أن  فرتة  من  �أخربوين  �أ�شدقائي  “بع�س  و�أردف: 
يكتبون  وكانو�  تويرت،  على  با�شمي  ح�شابًا  هناك 
�ملزيف  �حل�شاب  من  خمتلف  ب�شكل  �آر�ئي  بع�س 
�لذي يحمل ��شمي، فات�شلت بنقيب �ملمثلني �لدكتور 

�أ�شرف زكي و�ملحامي �خلا�س بي وقدمنا بلغًا لدى 
مباحث �لإنرتنت”.

وحول عدم زو�جه من عام 1998 وحتى �لآن، قال 
مدينة  يف  ولد  منذ  عمره،  طو�ل  مدلًل  عا�س  �إنه 
بني مز�ر باملنيا )جنوب م�شر( على �لرغم من �أنه 

ينتمي لعائلة من حمافظة �ملنوفية.

ال�سبب ت�����س��رح  واب��ن��ت��ه��ا  امل�����س��ن��ني..  ب����دار  م�����س��ري��ة  ف��ن��ان��ة  اإي������داع 

ف��������اروق ال���ف���ي�������س���اوي ي��ك�����س��ف اأ�������س������رار م�����س��ل�����س��ل��ه اجل���دي���د

م����اي����ا دي��������اب ت�������س���رق الأن������ظ������ار يف 
م���اردي���ن���ي���ان زوج  م���ي���اد  ع���ي���د  ح���ف���ل 

لبت �لنجمة �للبنانية مايا دياب دعوة �شديقتها ومو�طنتها خبرية 
�لتجميل جويل ماردينيان، وح�شرت حفل عيد ميلد زوج �لأخرية، 

رجل �لأعمال كمال قدورة.
ب�شيط،  �أ�شود  بف�شتان  ناعمة  جويل  فيه  بدت  �لذي  �لوقت  ويف 
»لوك«  يف  �أظهرها  �شيق  بر�ق  �أ�شود  بف�شتان  �لأنظار  مايا  �شرقت 
مثري، وقد حر�س �لثنائي على م�شاركة �لفانز ب�شور ومقطع فيديو 
�شورة  على  تعليق  يف  زوجها  جويل  هناأت  كما  �حلفل،  �أجو�ء  من 

خا�شة جمعتهما، حيث كتبت: »عيد ميلد �شعيد حبيبي«.
من ناحية �أخرى، ت�شتعد مايا دياب لحياء حفل غنائي �شخم ليلة 
ر�أ�س �ل�شنة يف دبي مبنتجع �حلبتور جر�ند، وذلك مب�شاركة �لنجم 

�للبناين فار�س كرم.

Arab Aidol 6 فل�سطينيون يتاأهلون للبث املبا�سر يف

 Arab تاأهل 6 م�شرتكني فل�شطينيني للمرحلة �لنهائية من برنامج
�لعربية. �لدول  بقية  من  م�شرتكا   19 جانب  �ىل   ،Aidol

نادين   ، ، �شادي دكور من تر�شيحا  �أمري دندن من جمد �لكروم  وهم 
�خلطيب من �لنا�شرة ، نادر حمودة من غزة ، يعقوب �شاهني من بيت 

حلم ، رو�ن عليان من غزة .
ومن �ملقرر �ن تبد�أ �ملرحلة �لنهائية، وهي مرحلة �لعرو�س �ملبا�شرة 
�جلمهور  �مام  �مل�شرتكني  خللها  �شيغني  و�لتي  �ملقبل،  �ل�شبوع 

مبا�شرة.

خر هام
�ىل قر�ئنا �لكر�م يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
�نتقاد�ت  و�شلتنا  حيث   ، جهة  �ي 
بالنحياز  تتهمنا  �لخوة  بع�س  من 

لطرف على �لخر .
كما  �حلقيقة  نن�شر  �لو�قع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع �ل�شعوب د�ئما و�بد� 

مر�ة �شادقة .
نحن مع �لوطان ول�شنا مع �حلكام ول 
�لبنية �لتحتية يف �لوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  �لعربي  

بار�شال ر�يه �ىل موقع �جلريدة .

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED �لدكتور يا�شر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العاج 

واملراهقني الأطفال  • عاج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العاج 

الزواج • الإر�ساد 
الأ�سري • الإر�ساد 

والأمومة الأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�سلوكي  • العاج 

املعريف ال�سلوكي  •  العاج 
الطاق • تعديل 
الأعزاء • فقدان 

الإر�ساد والنمو  • العافية 
ال�سرتخاء على  والتدريب  الإجهاد  من  • احلد 

الغ�سب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعاج  امل�سورة  • الإدمان 

الأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�سطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامني

87-12 175th street
Jamaica,NY11432



�شربتني  �ل�شعودية  �حلكومة  تلقت 
بريطانيا،  مــن  �ل�ــشــبــوع  هــذ�  قا�شمتني 
�لتي تعول على �شد�قتها ودعمها  �لدولة 
و�ل�شيا�شية،  �لع�شكرية  �ملــجــالت  يف 
باعتبارها �حد �لبد�ئل �لقوى “لمريكا 
ر�شمية،  �ل�شربة �لوىل  تر�مب” �ملقبلة، 

و�لثانية �علمية.
ــة جـــــاءت على  ــي ــم ــش ــر� �ل ــة  ــرب ــش ــ� �ل
بوري�س  بريطانيا  خارجية  وزيــر  ل�شان 
و�ير�ن  �ل�شعودية  �تهم  �لذي  جون�شون، 
منطقة  يف  بالنيابة  �حلـــروب  باإ�شعال 
�ل�شرق �لو�شط، وتو�شع �كرث يف �تهاماته 
للحكومة �ل�شعودية يف هذ� �ملجال، عندما 
�لــوهــابــي،  �لــفــكــر  ت�شديرها  عــلــى  ركـــز 
من  �لربيطانية  �حلكومة  تن�شل  ــم  ورغ
�لعتذ�ر  رف�س  �نه  �ل  هذه،  ت�شريحاته 

ر�شميا عنها �ثناء زيارته للريا�س.
جملة  من  جــاءت  �لعلمية  �ل�شربة 
�لعريقة،  �لربيطانية  “�ليكونوم�شت” 
ــاط  �لو�ــش يف  مب�شد�قيتها  ــعــروفــة  و�مل
يف  �ملجلة  ن�شرت  فقد  خ�شو�شا،  �لغربية 
�جلمعة  �م�س  يوم  �ل�شادر  �لخري  عددها 
تقرير� قالت فيه �ن �حلكومة �ل�شعودية 
يف  �جلبهات  جميع  على  هــز�ئــم  تــو�جــه 
ويف  و�لـــعـــر�ق،  ولــبــنــان  و�ــشــوريــة  �ليمن 

منظمة “�وبك” �ي�شا.

ـــري حمــمــد بن  ــت �ملــجــلــة �ن �لم ــال وق
�لــدفــاع،  ووزيـــر  �لعهد  ويل  ويل  �شلمان، 
�لفعلي  �حلاكم  باأنه  �ملجلة  و�شفته  �لذي 
�حلــايل  ــعــام  �ل بــد�يــة  يف  تعهد  لــلــبــلد، 
ومنع  �حلــوثــيــني،  مــن  �شنعاء  با�شتعادة 
تريده  ــذي  �ل �لرئي�س  فر�س  مــن  �يـــر�ن 
متاما  و�فل�شها  عون(،  )مي�شال  لبنان  يف 
برميل  مبليون  �لنفطية  �ل�شو�ق  باإغر�ق 
لدفع �ل�شعار نحو �لنهيار، ومناف�شتها، �ي 
بفتح  �لعر�ق  د�رها” يف  “عقر  يف  �يــر�ن، 
�شفارتها و�ر�شال �ل�شفري �ىل بغد�د، ولكن، 
و�حلديث للمجلة، بنهاية �لعام مل تتحقق 
�ي من هذه �لتعهد�ت، فقد ��شبح �جلرن�ل 
للبنان،  رئي�شا  �يــر�ن  حليف  عون  مي�شال 
و�ل�شفري �ل�شعودي يف �لعر�ق جرى �شحبه 
خوفا على حياته، و�شنعاء ما ز�لت يف يد 
�حلوثيني، و�مليلي�شيات �لتي كانت تدعمها 
�ل�شعودية يف حلب تعر�شت لهزمية قوية، 
و�لهم من ذلك �ن �ير�ن خرجت منت�شرة 
�لنتاج  خف�س  حــول  �لوبــك  �تفاق  من 
�ل�شعودية  ر�شخت  عندما  �ل�شعار،  لرفع 
بح�شتها  حتتفظ  بــاأن  وقبلت  ل�شروطها، 
وزيادتها،  بل  تخفي�س،  دون  �لنتاجية 
 500 وخف�شت �ل�شعودية �نتاجها مبقد�ر 

�لف برميل يوميا.
�ل�شعودية  �لــ�ــشــلــطــات  �ن  نعتقد  ل 

وتقريرها  �ملجلة  هذه  يف  ورد  ما  �شتتقبل 
ول  عمومية،  تظل  �نها  رغم  حقائق  من 
�حلرب  مثل  �ملهمة،  �لتفا�شيل  يف  تتعمق 
�ليمنية  ـــدود  �حل على  حاليا  ــرة  ــد�ئ �ل
�ل�شعودية  �ملدن  تعي�س  حيث  �ل�شعودية، 
ق�شفا وتوغل مينيا �دى �ىل �جلء طلب 
�كرث من �شتمائة مدر�شة وع�شر�ت �لآلف 
�ل�شخم  �لنفجار  وكذلك  �ملو�طنني،  من 
و��شتهدف  �شخ�شا،   15 بحياة  �ودى  �لذي 

يف  لل�شعودية  �ملو�لية  للقو�ت  مع�شكر� 
حلكومة  �ملوؤقتة  �لعا�شمة  عدن،  مدينة 

�لرئي�س هادي.
يف  �لــ�ــشــعــوديــة  تعي�شه  ـــذي  �ل �ملــــاأزق 
��شدقائها  عدد  يتناق�س  حيث  �ملنطقة 
خ�شارتها  بعد  خا�شة  مت�شارع،  ب�شكل 
بفعل  �ملـــال،  �شلح  �ي  �لناعمة،  لقوتها 
و�نكما�س  �لنفطية،  �لــعــائــد�ت  تــر�جــع 
ـــاأزق يعود  �لحــتــيــاطــات �ملــالــيــة، هــذ� �مل

وغري  �ملندفعة  �خلــارجــيــة  لل�شيا�شات 
نظري�تها  مع  كليا  وتتناق�س  �ملدرو�شة، 
على  ترتكز  �لتي  عاما  ثمانني  مدى  على 

�لتاأين و�ل�شرب وعدم �لت�شرع.
ختام  يف  “�ليكونوم�شت” توؤكد  جملة 
حتى  فــائــزة  تخرج  �يـــر�ن  �ن  تقريرها 
�لع�شكري  �ل�شباق  يف  �لقـــل،  على  �لآن 
�لــذي  بــالنــابــة  و�حلــــروب  و�ل�شيا�شي، 
�ل�شعودية،  �حلكومة  وبني  بينها  يجري 
بالن�شبة  مفاجئة  لي�شت  �حلقيقة  وهذه 
يف  �نف�شهم  �ل�شعوديني  من  وللكثري  �لينا 
ظل ثورة �ملعلومات و�ذرعتها على و�شائط 

�لتو��شل �لجتماعي.
�ل�شعوديني،  �ملــ�ــشــوؤولــني  �ن  نعتقد  ل 
�شلمان،  بــن  حممد  �لمــري  ر�أ�شهم  وعلى 
�ملجلة،  حمـــرري  �حــد  ��شت�شاف  �لـــذي 
و�شمح  ــاعــات،  ــش � مــعــه خــمــ�ــس  و�جــتــمــع 
ذروة  يف  �جلنوبية  �جلبهة  بــزيــارة  لــه 
�ن�شغاله باإطلق "روؤيته 2030" للمملكة 
و�قت�شادها، �شيتهم �ملجلة باأنها “معادية” 

للمملكة، ومو�لية لير�ن.
�ليوم” “ر�ي 
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اإع������������الن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

من �سهرين  بعد  ال�سعودية  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  ان��ه��ي��ار  ع��ن  تتحدث  “اليكونوم�ست”   جملة 
بالنابة الطائفية  احل���روب  باإ�سعال  واي���ران  اتهامها  م��ن  وي��وم��ني  م�سر”  “خراب  ع��ن   تقريرها 
الآن؟ ومل���اذا  بال�سبط؟  ي��ج��ري  ال���ذي  م��ا  ال��ري��ط��اين..  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  قبل  م��ن  املنطقة  يف 

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

فيه  يرف�س  �لــذي  �لــوقــت  يف 
�أبناءهم  �أن يرتكو�  معظم �لآباء 
خ�شية  �حلجم،  كبري  قط  بجو�ر 
ق�شة  �أن  �إل  يــهــاجــمــهــم،  �أن 
حكاية  ــدو  ــب ت تــيــبــي  �لــطــفــلــة 
�لأ�شاطري  ت�شبه  وخمتلفة  نادرة 
عن  �لق�ش�س،  يف  نــقــر�أهــا  �لــتــي 
ومع  �لغابات  بــني  عا�شو�  �أنــا�ــس 
قد  و�لتي  �ملتوح�شة،  �حليو�نات 

نظنها جمرد خيال �أو خر�فة.
ـــري، هـــي �بــنــة  ـــغ ــبــي دي ــي وت
�شيلفي  �لــفــرنــ�ــشــيــة،  ــورة  ــش ــ� �مل
روبرت، وزوجها �ألن ديغري وهو 
�شنو�ت  ع�شر  �أنفقت  �أي�شا،  م�شور 
بني  وتتجول  تعي�س  طفولتها  من 
�لأدغال �لإفريقية، يف حني كان 
�لتجربة  هــذه  يوثقان  و�لــد�هــا 

�ملثرية ب�شكل دقيق.
وبدت �لتجربة �أ�شبه بالق�شة 
ــي  وه “ماوكلي”،  ــة  ــي ــال ــي �خل
كتاب  يف  �لرئي�شة  �ل�شخ�شية 
ــــارد  لــلــمــوؤلــف �لــربيــطــاين رودي
كبلينغ، بعنو�ن “كتاب �لأدغال”، 
حيث ي�شيع طفل ر�شيع يف �إحدى 
من  قبيلة  وتقوم  �لهند،  غابات 
موقع  بح�شب  برتبيته  �لــذئــاب 

�لعربية .
�شديقة  تيبي  حتــولــت  وهــنــا 
برب�عة،  تركبها  �لتي  للأفيال 
كذلك �لنمور �لتي ل تخاف منها 

مطلقا.
�لتجربة  هذه  �إظهار  مت  وقد 
�لــبــديــعــة يف كــتــاب يــجــمــع بني 
لنا  ليظهر  ــورة،  ــش ــ� و�ل �لكلمة 

“ماوكلي جديدة”، ولكن حقيقية 
ولي�شت خيالية �أبدً� حلكاية عقد 

من �لزمان �لذي قد ل ي�شدق.
وهنا جولة يف عدد من �ل�شور 
مو�قف  يف  �لطفلة  تظهر  �لتي 
عديدة بني �لغابات مع �حليو�نات 
تعي�س  وهي  و�لوديعة،  �ل�شر�شة 
جتارب غريبة وغري م�شبوقة مع 
هي  �لإفريقية،  و�لقبائل  �لب�شر 
تلب�س ملب�شهم وغريها من �ل�شور 

�لتي �لتقطها و�لدها �مل�شور�ن.
��شم  �لكتاب  على  �أطلق  وقــد 
وظهرت  �إفريقيا”،  كتاب  “تيبي. 
بجو�ر  ــي  وه �لطفلة  غــلفــه  يف 

�أحد حيو�نات �لغابة.

– �شمدت جناح وزوجها �لثمانيني  – )�أ ف ب(  حلب 
لكرث من �ربعة �عو�م يف منزلهما �لو�قع على خط متا�س 
و�ملعارك  �لق�شف  متحملني  �ل�شورية،  حلب  مدينة  يف 
�لعنيفة. ومع ��شتعادة �جلي�س �ل�شيطرة على �حلي حيث 
�لذي  �لكابو�س  �ن  ي�شدقان  ل  �لزوجان  يكاد  يقيمان، 

عا�شاه طويل قد �نتهى.
ويف �شارع يحمل ��شم “�شارع �ملوت”، بقيت جناح )65 
عاما( مع زوجها حممد �ديب حنطاي )82 عاما( د�خل 
منزلهما �لو�قع على خط متا�س يف�شل حي �مليد�ن �لذي 
عليه  ت�شيطر  �لــذي  �لق�شم  عن  �جلي�س  عليه  ي�شيطر 

�لف�شائل �ملقاتلة يف حي ب�شتان �لبا�شا.
لر�شا�س  وتــبــادل  عنيفة  معارك  �ملنطقة  و�شهدت 
��شتعادة  مــن  مــوؤخــر�  �جلي�س  يتمكن  �ن  قبل  �لقن�س 
هجوم  �ثر  حلب،  �شرق  من  كبرية  �جز�ء  على  �ل�شيطرة 
بد�أه منت�شف �ل�شهر �ملا�شي. لكنهما كانا د�ئما يحتفظان 

باأمل �ن �ملعارك �شتنتهي ذ�ت يوم.
من  �نتهائها  بعد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  جناح  وتقول 
وحما�شرين  �لتما�س  خط  على  “كنا  منزلها  تنظيف 
وهناك”  هنا  من  يوم  كل  �ل�شرب  نتلقى  �لطرفني..  من 
م�شرية بيديها �ىل جانبي �ل�شارع قبل �ن ت�شيف “لكننا 

�شمدنا”.
�ل�شديد  �لدمار  معامل  ت�شهد  �لزوجني،  منزل  خارج 
على �شر�وة �ملعارك. معظم �لبنية مهدمة و�لركام ميلأ 
�ل�شامدة فيما  �ل�شو�د جدر�ن �لبنية  �لر�شفة. ويلون 
تتدىل معد�ت �ل�شحون �للقطة و�جهزة �لتقاط �لبث 

�لتلفزيوين من �ل�شطوح.
�لفرج”- – “بانتظار 

يف كل ليلة قبل �ن تغم�س عينيها، كانت جناح تخ�شى 
قوة  جر�ء  عليها  �شريرها  فوق  مو�شوع  رف  �شقوط  من 

�ملعارك.
فوقه  �للون  �زرق  ثوبا  ترتدي  �لتي  �ل�شيدة  وتروي 
�ملنزل،  �بو�ب  تك�شر  كانت  “�لقذ�ئف  بنف�شجية  �شرتة 

لكننا �شربنا بانتظار �لفرج”.
ومل  نتحرك  مل  �ملنزل،  يف  “بقينا  بح�شرة  وت�شيف 
يهتم  ــد  و�ح “كل  بح�شرة  تهم�س  ثــم  �حد”  يتفقدنا 

بحاله”.
وعلى غر�ر �هايل مدينة حلب، كان �لزوجان يعي�شان 
بني  معارك  �شاحة  �ىل  �ملدينة  تتحول  �ن  قبل  بهدوء 
تاريخ   ،2012 �لعام  منذ  �ملقاتلة  و�لف�شائل  �جلي�س 

تقا�شم �لطرفني �ل�شيطرة على �ملدينة.
يوم  ذ�ت  زوجته  مع  ��شتفاق  كيف  حممد  وي�شتعيد 

ليجد� نف�شيهما حما�شرين بني طريف �لنز�ع.
ويقول �لرجل �لذي يرتدي ثيابا �شتوية تقيه �لربد 
ومل  )ع�شكريتني(  نقطتني  بني  ��شبحنا  “فجاأة  �لقار�س 

يبق �حد �شو�نا يف �ملنزل”.
ل تختلف حال عائلة حممد عن بقية �لعائلت �لتي 
�شوريا  �مل�شتمرة يف  �شنو�ت �حلرب  �فر�دها خلل  تفرق 

منذ �ذ�ر/مار�س 2011.
ويو�شح "يعي�س �بني مع �ولده �ل�شتة يف �آخر �ل�شارع" 

حتت �شيطرة �لف�شائل �ملقاتلة.
وقبل �ندلع �لنز�ع، عمل حممد �شائقا ملدة 60 �شنة.

�ملنزل”  �ثــاث  به  ��شرتيت  جنيته،  ما  “كل  ويو�شح 
�أولدي  و�أغــر��ــس  �غر��شي  لأن  هنا  “بقيت  م�شيفا 

موجودة فيه”.
حلماية  ل  “بقينا  لتقول  زوجــهــا  جنــاح  وتــقــاطــع 
ي�شتمر  �شيء  �ن ل  نامل  كنا  �لغر��س فح�شب بل لننا 

للبد”.
ول تتوقف معاناة �لزوجني عند هذ� �حلد، فهما كما 

وقلة  �لعي�س  �شظف  من  عانا  �ل�شرقية  �لحياء  �شكان 
�ملو�رد و�لنق�س �حلاد يف �ملو�د �لغذ�ئية ب�شبب �حل�شار 

�ملفرو�س وحدة �لعمال �لقتالية.
كنا  ــادر�.  ن �ل  �خلــروج  من  نتمكن  “مل  جناح  وتقول 
نعتا�س على ما هو موجود يف �ملنزل حتى نفذت �ملوؤونة”.
عن  جتــاعــيــدهــا  ك�شفت  ــتــي  �ل �لــ�ــشــيــدة  وتــ�ــشــيــف 
�حل�شي�س  لكل  “��شطررنا  عا�شتها  �لتي  �حلياة  م�شقة 
“كنت �تبلها �حيانا  و�لع�شاب �لتي زرعناها” مو�شحة 
�مللح  با�شافة  �خــرى  �حيانا  �كتفي  �و  لــدي  يتوفر  مبا 

فح�شب”.
�ما حممد فقد تفنن خلل �حل�شار يف �شنع �شجائره. 
لفها  قبل  وطحنها  �ل�شجر  �ور�ق  جتفيف  يف  يرتدد  ومل 

وتدخينها.
ويف غياب �لكهرباء و�ي م�شدر للرتفيه، د�أب �لزوجان 
��شتعادة  على  و�حلزينة  �لوحيدة  �شهر�تهما  خــلل 

�لذكريات قبل �خللود �ىل �لنوم.
�شوى  �مل�شاء  يف  نفعله  �شي  “ل  بح�شرة  جناح  وتقول 

�شرد �لذكريات �ملا�شية عندما كانت �لعائلة جمتمعة”.

املعاناة من  �سنوات  لرب��ع  حلب  مدينة  يف  التما�س  خط  على  وزوجته  ثمانيني  رجل  �سمود  حكاية 

طفلة الأدغال ق�ست �سنوات بني احليوانات املفرت�سة

بالعطلة! فرحا  ترمب  اإيفانكا  مع  ارق�س 
�بنه  تــرمــب  �إيــفــانــكــا  بــثــت 
�ملنتخب  �لأمـــريكـــي  �لــرئــيــ�ــس 
فيديو  مقطع  تــرمــب  دونــالــد 
وهي  “�إن�شتغر�م”  تطبيق  على 
نهاية  بعطلة  �حتفال  ترق�س 

�لأ�شبوع.
جمال  مبــو��ــشــفــات  ت�شتهر  �لــتــي  �إيــفــانــكــا،  وتــظــهــر 
يف  �لأعلى  بن�شفها  تتمايل  وهي  �لفيديو  يف  ��شتثنائية، 
ف�شتان �أ�شود يربز كتفيها، ولكنه حمت�شم �إجمال ويعرب عن 

�شخ�شية �لأم و�لزوجة و�بنة �لرئي�س.
ح�شابها  على  �ملن�شور  �ملقطع  على  �لرئي�س  �بنة  وكتبت 
يوم 3 دي�شمرب/كانون �لأول و�لذي �جتذب �أكرث من 643 
�ألف �شخ�س: "�أرق�س بطريقتي يف عطلة نهاية �لأ�شبوع".

تخليها  خطوة  من  تقرتب  وهي  ترمب  �إيفانكا  وحتاول 
�لبيت  يف  �شيا�شية  مبهام  للقيام  �لعائلة  �شركات  �إد�رة  عن 
�لأبي�س مل يعلن عنها بعد، �أن ت�شفي على �شخ�شيتها مل�شات 
�لأعمال  �شيدة  �شورة  عن  تف�شلها  و�جتماعية،  �إن�شانية 

�جلامدة �ملتعجرفة.
�لأوىل عار�شة  �بنة ترمب من زوجته  �إيفانكا،  وتن�شر 
ح�شابات  على  ماري،  �إيفانا  �لت�شيكية  �لأمريكية  �لأزيــاء 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �خلا�شة بها با�شتمر�ر �لعديد 
جاريد  زوجها  وخا�شة  لأ�شرتها،  �ل�شخ�شية  �ل�شور  من 
�لنتخابية  �حلملة  ــاح  جن يف  دور�  لعب  �لـــذي  كو�شرن 
حاليا  مبهام  �إيفانكا  وزوجته  يقوم  كما  ترمب.  لدونالد 
�ل�شلطة  ترمب  لت�شلم  يعد  �لذي  �لنتقايل  �لفريق  �شمن 

ر�شميا يف 20 يناير/كانون �لثاين �ملقبل.
�لجتماعي  �لتو��شل  ح�شابات  على  نف�شها  تقدم  وهي 

باأنها “زوجة و�أم و�شيدة �أعمال” بهذ� �لرتتيب.
�أطفالها  �شور  بن�شر  �أي�شا  بالغا  �هتماما  �إيفانكا  وتبدي 
�لتو��شل  مو�قع  على  وثيودور،  وجوزيف  �أر�بيل  �لثلثة، 
و�ل�ــشــتــقــر�ر  �ل�شغرية  �أ�ــشــرتــهــا  متا�شك  على  للتاأكيد 

�لجتماعي �لذي تتمتع به.
للغاية  مهمة  بخطوة  �ملا�شي  �ل�شهر  �إيفانكا  وقامت 
�لتو��شل  مو�قع  على  �خلا�شة  ح�شاباتها  ف�شلت  عندما 
لأي  حت�شبا  ب�شركتها  �خلا�شة  �حل�شابات  عن  �لجتماعي 

�نتقاد�ت خا�شة بت�شارب �مل�شالح.
وح�شرت �إيفانكا ترمب مقابلة و�لدها مع رئي�س وزر�ء 
�أثار  ما  �ملا�شي  �ل�شهر  ترمب  برج  يف  �آبــي  �شينزو  �ليابان 
�نتقاد�ت لأنها ل متلك �شفة �شيا�شية متنحها حق �حل�شور.
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