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ت������وزع جم��ان��ا

انتهت اليمن  على  حربها  ان  تعلن  االم��ارات 

مقبواًل لي�س  توافقية  حكومة  ي�شمل  ال  حل  اأي  اهلل«:  »اأن�شار 
وال�شلفيني »االإخوان«  املعارك بني  احتدام  مع  تعز:  تت�شع يف  والفو�شى 

واأفق املحادثات ال يزال �شبابيًا

اقراأ يف هذا العدد

اأمريكا:  تاريخ  يف  نار  اإطالق  حادثة  اأ�شواأ 
ال�شيا�شي”  “التوظيف  ب��داأ  ترامب 
مل  الإن���ه  لالإ�شتقالة  اأوب��ام��ا  ب��دع��وة 
الراديكايل" " االإ�شالم  عبارة  ي�شتعمل 

وزي���ر ا���ش��رائ��ي��ل��ّي ي��وؤّك��د:
 يف احلرب القادمة مع حزب اهلل 
وم�شوؤول  لبنان  كّل  �شن�شتهدف 
ب��اجل��ي�����س ي��ت��وّع��د ب��اإع��ادة 
للوراء �شنة   200 االأرز  بالد 

 دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة »ال��ب��ل��ط��ج��ة«
باملال العامل  تبتز  ال�شعودية 

ث�����ري ع���رب���ي ي�����ش��ري 
العبة  مالب�س  م��ن  قطعة 
ال��ت��ن�����س ك��ورن��ي��ك��وف��ا 
دوالر األف  ب�30  الداخلية 
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خمت�سر مفيد

من  وال�سلطة  فتح  الطرفني  كال  ان  حقًا  امل�ؤ�سف  من 
معنيني  غري  ا�سبحا  اخرى  جهة  من  وحما�س  جهة 
ال�طنية  امل�سلحة  ي�سعان  وال  االنق�سام  باإنهاء 
اهداف  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�حدة  وال  العليا 
ه�  الذي  لل��سع  مرتاح  طرف  كل  اأن  ويبدوا  لهما، 
بعد  الغربية  ال�سفة  على  ت�سيطر  فال�سلطة  عليه، 
عدم  يف  والت�سدد  الزمن  ومع  بالق�ة،  غزة  فقدت  ان 
امتام امل�ساحلة ا�سبحت غري جادة للعمل على انهاء 
غزة  على  ت�سيطر  التي  حما�س  ان  كما  االنق�سام، 
بالق�ة الع�سكرية فاإنها ال ترغب ان ي�ساركها احد يف 
واالإغالق  لرفع احل�سار  مراعاة  احلكم يف غزة دون 

واإنهاء معاناة ال�سعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.
ال  التي  الطرفني  من  هذه  قيادات  اأي  نت�سائل:  و 
ت�سع اهتمامًا مل�سالح ال�سعب الفل�سطيني، وان هدفها 
تدمري  ح�ساب  على  ول�  احلزبية  امل�سالح  االوحد 

ال�سعب.

رئي�س �لتحرير
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ق��رار  وج���ود  ي��وؤك��د  عامليا  ال��ت��ط��رف  مت��وي��ل  ب��وق��ف  لل�شعودية  كلينتون  مطالبة 
الريا�س دعم  عن  بالكف  يطالبون  االأمريكيني  من  و%68  عليه..  متفق  موؤ�ش�شاتي 

�شفري اليمن لدى اأمريكيا يكرم الطالبة اليمنية 
“عروبة املن�شوري” لتفوقها ورفع ا�شم اليمن عاليا 

الدميقراطية  املر�سحة  ان�سمت 
اأنظمة  حما�سرة  اىل  كلينت�ن  هيالري 
العربية  راأ�سها  وعلى  العربي  اخلليج 
قطر  رفقة  اإياها  متهمة  ال�سع�دية، 
العامل.  يف  التطرف  بتم�يل  والك�يت 
اأجنز  بريطاين  للراأي  ا�ستطالع  وك�سف 
 68% اأن  الرو�سية  �سب�تنيك  ل�سالح 
اأن  وا�سنطن  يطالب�ن  االأمريكيني  من 
تربهن  مل  طاملا  ال�سع�دية  تدعم  ال 

االأخرية  على عدم مت�يلها لالإرهاب.
العربية  اأوباما  باراك  الرئي�س  واتهم 
دي  مع  له  مقابلة  خالل  ال�سع�دية 
العربية  املا�سي  مار�س  يف  اأتلنتيك 
العامل.  يف  التطرف  بتم�يل  ال�سع�دية 
دونالد  اجلمه�ري  املر�سح  قام  والحقا 
نف�سها  االتهامات  برتديد  ترامب 
تاأدية  ب�سرورة  ال�سع�دية  ومطالبة 
اىل  واأملح  بل  حلمايتها،  امل�ساريف  كل 
والتاأ�سريات  الهجرة  وقف  �سرورة 
للدولة التي ت�سدر االإرهابيني، يف اإ�سارة 

اىل ال�سع�دية �سمن دول اأخرى.
املر�سحة  بق�ة  ان�سمت  واأخريا 
هيالري  االأبي�س  للبيت  الدميقراطية 
كلينت�ن باتهام بع�س دول اخلليج وعلى 
راأ�سها ال�سع�دية بدعم التطرف العاملي 
وجاءت  اإرهاب.  من  عنه  ينتج  وما 

بعد  واحدا  ي�ما  كلينت�ن  ت�سريحات 
متني  عمر  نفذه  الذي  االإرهابي  العمل 
 49 اأفغاين بقتل  اأ�سل  اأمريكي من  وه� 
اأورالندو  يف  للمثليني  ملهى  يف  �سخ�سا 

ب�الية فل�ريدا.
قالت  الفقرات،  اأ�سد  من  فقرة  ويف 
والية  يف  كليفالند  جتمع  يف  كلينت�ن 
اأوهاي� اأم�س االثنني “حان ال�قت ليمنع 
والك�يتي�ن  والقطري�ن  ال�سع�دي�ن 
منظمات  مت�يل  من  م�اطنيهم  واخرون 
دعم  عن  يكف�ا  ان  يجب  متطرفة. 

بعدد  دفعت  متطرفة  وم�ساجد  مدار�س 
كبري من ال�سبان على طريق التطرف يف 

العامل”.
امل�س�ؤولني  ت�سريحات  وتنا�سل 
والعربية  اخلليج  دول  �سد  االأمريكيني 
اجلمه�ري  احلزبني  من  ال�سع�دية 
االأبي�س  البيت  ومن  والدميقراطي 
الذي  الك�نغر�س  مثل  امل�ؤ�س�سات  وباقي 
ال�سع�دية  العربية  مبالحقة  رخ�س 
يف  املفرت�س  ت�رطها  ب�سبب  ق�سائيا 
القرار  ي�ؤكد  �سبتمرب،   11 تفجريات 

مت�يل  من  باحلد  ل�ا�سنطن  امل�ؤ�س�ساتي 
اأ�سبح  بعدما  للمتطرفني  ال�سع�دية 

االأمر خطرا عامليا.
ال�سع�دية  على  ال�سغط  �سيا�سة  وبداأت 
ت�ؤثر يف الراأي العام االأمريكي. وك�سفت 
امل�ؤ�س�سات  اأكرب  من  وهي  �سب�تنيك، 
االإعالمية الرو�سية على �ساكلة بي بي 
�سي اأن ا�ستطالعا للراأي، ي�ؤكد اأن 68% 
اأمريكي  دعم  اأي  �سد  االأمريكيني  من 

للعربية ال�سع�دية.
 POPULUS  وت�ىلاملعهدالربيطاين
ال�اليات  يف  الراأي  ا�ستطالع  اإجراء 
اعتداء  وق�ع  قبل  وجرى  املتحدة، 
نتائجه  تقدمي  ومت  با�سابيع،  اأورالندو 
�س�ؤاال  وت�سمن  املا�سي.  االأ�سب�ع 
لل�اليات  ميكن  كيف  وه�:   رئي�سيا 
العربية  مثل  دولة  مع  العالقات  بناء 
وقال  باالإرهاب؟  متهمة  ال�سع�دية 
دعم  يجب  باأنه  امل�ستج�بني  من   12%
اأي   20% يتبنى  مل  بينما  البلد،  هذا 
امل�ستج�بني  من   68% ولكن  م�قف، 
قال�ا ب�سرورة وقف اأي دعم لل�سع�دية 

ب�سبب االإرهاب.

ترامب يهاجم �شحيفة وا�شنطن بو�شت 
ومينع اعتماد �شحافييها يف حملته

وا�سنطن ـ )اأ ف ب( – اعلن املر�سح 
دونالد  االبي�س  للبيت  اجلمه�ري 
ترامب االثنني انه لن يعتمد بعد 
الي�م �سحافيي “وا�سنطن ب��ست” 
يف اآخر اجراء انتقامي يتخذه �سد 

هيئات اعالمية.
التغطية  “ب�سبب  في�سب�ك  م�قع  على  �سفحته  على  ترامب  وكتب 
ارقاما  الدقيقة ب�سكل غري معق�ل حلملة ترامب الذي ي�سجل  غري 
قيا�سية، نلغي على الف�ر اعتماد �سحافيي �سحيفة وا�سنطن ب��ست 

غري النزيهة والدجالة”.
وقال مدير حترير ال�سحيفة مارتن بارون يف بيان ان “قرار دونالد 
ترامب الغاء اعتماد �سحافيي وا�سنطن ب��ست لي�س �س�ى رف�س لدور 
�سحافة حرة وم�ستقلة”. وا�ساف ” عندما ال تتطابق التغطية مع 

ما يريده املر�سح، يتم حظر امل�ؤ�س�سة ال�سحافية”.
ويبدو ان ترامب يرد على مقال يف هذه ال�سحيفة االثنني يفيد ان 
واجلهاديني  اوباما  باراك  بني  يربط  وكاأنه  بدا  اجلمه�ري  املر�سح 

املتطرفني.
وكانت ال�سحيفة ت�سري اىل ت�سريح ترامب لقناة ف�ك�س ني�ز �سباح 
االثنني “يق�دنا رجل لي�س �سلبا بالدرجة الكافية او لي�س ذكيا او 

يفكر ب�سىء اآخر”.
وا�ساف “هناك �سئ ما” معربا عن ا�سفه الن اوباما يرف�س ا�ستخدام 

عبارة “اال�سالم الراديكايل”.
حملة  نظمتها  جتمعات  دخ�ل  من  قبل  من  منع�ا  �سحافي�ن  وكان 
تغطية  من  مثال  بازفيد  مل�قع  �سيا�سي  مرا�سل  يتمكن  فلم  ترامب. 
من  ال�سابع  يف  ميلكها  التي  الغ�لف  مالعب  احد  يف  لرتامب  خطاب 

حزيران/ي�ني�.
م�ؤمتر  باب  على  ب�ليتيك�  م�قع  من  �سحايف  بقي  اآذار/مار�س  يف 
�سحايف يف مار-ا-الغ� يف ناد ميلكه ترامب. ويف كان�ن الثاين/يناير 
يف  مطعم  يف  املر�سح  وج�د  مكان  من  تاميز  لني�ي�رك  مرا�سل  طرد 

والية اي�ا.
ويف كل مرة ياأتي االجراء بعد ن�سر ال�سحايف مقاال يت�سمن انتقادات 
يف  امل�ساركة  من  اعالم  و�سيلة  اي  علنا  مينع  مل  لكنه  لرتامب. 

جتمعاته.
وقالت �س�زان غال�س رئي�سة حترير م�قع ب�ليتيك� “اذا كان الهدف 
لن  هذا  فان  لرتامب،  م�ستقلة  �سحافية  تغطية  عمل  عرقلة  ه� 

يجدي اطالقا”.

االمارات تعلن ان حربها على اليمن انتهت

اأن  قرقا�س  اأن�ر  االإماراتي  اخلارجية  وزير  اعترب 
م�سريا  بالده،  جلن�د  عمليا  انتهت  اليمن  يف  احلرب 
على  ال�سيا�سية  الرتتيبات  تر�سد  االإمارات  اأن  اإىل 

هذا ال�سعيد يف ال�قت الراهن.
يقت�سر  �سار  االأ�سا�سي  بالده  دور  اأن  قرقا�س  وقال 
اأن  م�سيفا  املناطق  بع�س  يف  اليمنيني  متكني  على 
ومل  ال�سيا�سية،  االأدوات  ا�ستنفدت  اليمنية  االأزمة 
يبق اإال اأن يك�ن هناك قرارا حا�سما دون اأن ي��سح 

طبيعته.
اللحظة  منذ  �سعت  »االإمارات  اأن  مراقب�ن  واعترب 
االأوىل مل�ساركتها يف حرب اليمن اإىل ت�سكيل منطقة 
نف�ذ لها، اإال اأن تلك االأماين تال�ست؛ ب�سبب تعقيد 
يف  للتفاو�س  املتحاربني  الطرفني  وذهاب  االأو�ساع، 

الك�يت«.
�سع�دية  ق�ات  اإن  مينية  م�سادر  قالت  ذلك  اىل 
اقامة  مقر  عدن  مبدينة  الرئا�سي  الق�سر  ت�سلمت 
احلك�مة التابعة لعبد ربه من�س�ر هادي بعدما كان 

حتت �سيطرة ق�ات اماراتية.
املكان،  يف  اندلعت  عنيفة  معارك  باأن  انباء  وافادت 
خالل  قتال  �سع�ديني  جنديني  اأن  اىل  م�سريًة 

اال�ستباكات.

متابعات خا�سة كرمت ال�سفارة اليمنية لدى ال�اليات املتحدة االأمريكية، اأم�س االإثنني، 
الطالبة اليمنية، عروبة املن�س�ري، التي ح�سلت على مركز متقدم خالل تخرجها .

وهذا واحد من تعليقات امل�اطنني على اخلرب
افتخر يف االخت عروبة. ولكن ال افتخر يف. املرتزق. احمد ِعَ��س بن مبارك وه� ال ميثل 
وغرف  الفنادق  �سفري  ه�  و  الريا�س.  وهي  ال�سع�دي  العدوان.  دولة  ميثل  اإمنا  هنا.  اليمن 

الريا�س
اديب املن�س�ري



اح����ت����دام  ت����ع����ز:  يف  ت���ت�������ش���ع  ال����ف����و�����ش����ى 
امل�����ع�����ارك ب����ني »االإخ�������������وان« وال�����ش��ل��ف��ي��ني

 ر�سيد احلداد
ال�سرقية  اجلبهتني  يف  املتطرفة  التيارات  بني  ال�سراع  احتدم   : �سنعاء 
اإىل  وا�ساًل  املا�سية،  القليلة  االأيام  خالل  تعز  مدينة  يف  والغربية 

م�ست�يات غري م�سب�قة.
»االإ�سالح«  حلزب  تابعة  تيارات  بني  امل�سلحة  امل�اجهات  جتددت  وفيما 
واأخرى �سلفية مدع�مة من االإمارات داخل مدينة تعز، اندلعت م�اجهات 
ال�سع�دي يف مدينة  التحالف  تيارات حم�س�بة على  م�سابهة بني  اأخرى 

الرتبة التابعة للمحافظة، �سقط فيها قتلى وجرحى.
ت�ساعد امل�اجهات بني التيارات املن�س�ية حتت اإطار »املقاومة ال�سعبية« 
ترتبط  فيما  متفاقمة،  مالية  خالفات  اإىل  يع�د  رم�سان،  �سهر  خالل  يف 
واإىل  واأب� ظبي،  الريا�س  ال�سيطرة اخلفي بني  ب�سراع  اأخرى  م�اجهات 

خالفهما ح�ل دعم »االإخ�ان امل�سلمني« )حزب »االإ�سالح« يف اليمن(.
فكتائب »حماة العقيدة« التي يق�دها القيادي ال�سلفي عادل فارع املعروف 
جهادية،  �سلفية  اإمارة  تعز  اإعالن  اإىل  ي�سعى  والذي  العبا�س«  بـ»اأب� 
بعد  املدينة  و�سط  جمال  �سارع  على  اجلاري  االأ�سب�ع  مطلع  �سيطرت 
ا�ستباكات ا�ستمرت ل�ساعات مع م�سلحني م�الني حلزب »االإ�سالح«. ويتبع 
ه�ؤالء امل�سلح�ن القيادي يف »املقاومة« حم�د �سعيد املخاليف، وا�ستخدم�ا 
العبا�س«  اأب�  »كتائب  اأن  اإال  ومت��سطة،  خفيفة  اأ�سلحة  اال�ستباكات  يف 
متكن�ا من طرد م�سلحي »االإ�سالح« اإىل �سارع جمال قبل اأن ينت�سروا فيه.
من  بعدد  تتحكم  التي  املتطرفة  التيارات  بني  للت�سفيات  وا�ستمرارًا 
مناطق مدينة تعز، اندلعت م�اجهات م�سلحة اأواخر االأ�سب�ع املا�سي، بني 
حرا�سة قّ�ات �سارع جمال وبني م�سّلحني اآخرين، ما اأّدى اإىل مقتل عدد 
من م�سّلحي »املقاومة ال�سعبية« امل�الية للريا�س، يف منطقة بري با�سا يف 

حمافظة تعز.
ويف وقت احتدمت فيه امل�اجهات بني التيارات املتطرفة يف تعز، ت�ساعد 
نتيجة  »االإ�سالح«  حلزب  امل�الية  التيارات  اأو�ساط  يف  اأي�سًا  ال�سراع 
اتهامات للقيادات ال�سابقة يف »املجل�س االأعلى للمقاومة« يف املدينة، من 
بعدم  للريا�س،  امل�الني  �سف�ف  يف  قاتل�ا  الذين  امل�اجهات  جرحى  قبل 

ا�ستجابة الريا�س لنداءات اال�ستغاثة.
وبعد تزايد تلك االتهامات، ت�جه حم�د املخاليف اإىل تركيا م�ستنجدًا 

بحزب »العدالة والتنمية« لت�يّل عالج اجلرحى.
»املجل�س  �سيطرة  عن  خرجت  التي  امل�سلحة  املجم�عات  تعدد  وب�سبب 
لـ»االإ�سالح«،  امل�ايل  املقاومة«  و»جمل�س  لـ»التحالف«  امل�ايل  الع�سكري« 
بات وقف اال�ستباكات داخل مدينة تعز م�ستحياًل، اإذ اإنها ت�سهد م�اجهات 
بينها وبني  اأو  النف�ذ،  تتنازع  التي  املتطرفة  ي�مية بني اجلماعات  �سبه 
مدفعي  ق�سف  اإىل  اأحيانًا  تتط�ر  التي  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س 
�سّبب ق�سف مدفعي متبادل  املدنيني، حيث  الغالب من  يك�ن �سحاياه يف 
املا�سي مقتل عدد من املدنيني. ورغم ذلك  ال�سراع االأ�سب�ع  اأطراف  بني 
اجلي�س  اإنهاك  بغر�س  امل�اجهات  ا�ستمرار  هادي  حلك�مة  امل�ال�ن  ي�ؤيد 

و»اللجان ال�سعبية« واإيجاد اأر�سية لتحقيق اأي تقدم.
امل�الية  امل�سلحة  الف�سائل  بني  امل�سلحة  امل�اجهات  جتددت  كذلك، 
املعنّي  املحافظ  واأعلن  تعز.  حمافظة  يف  الرتبة  منطقة  يف  لـ»التحالف« 
حديثًا من قبل هادي علي املعمري اأن م�اجهات دارت بني م�سلحني يتبع�ن 
قيادات يف الف�سائل امل�الية لل�سع�دية يف مدينة الرتبة مركز مديرية 
ال�سمايتني، اأدت اإىل �سق�ط قتلى وجرحى من اجلانبني، من دون وج�د 
اإح�سائية دقيقة باالأعداد، الفتًا اإىل اأن حالة خ�ف �سادت بني امل�اطنني 
للم�سادر  ووفقًا  املدينة.  يف  التجارية  املحاّل  من  عدد  اإغالق  �سّببت 
املجمع  ب�ابة  عند  متمركزة  مدّرعة  عربة  جمه�ل�ن  ا�ستهدف  املحلية، 
اأي  اإىل وج�د  اإ�سارة  »اآر بي جي«، من دون  الرتبة بقذيفة  احلك�مي يف 
خ�سائر ب�سرية. وحتدثت م�سادر م�س�ؤولة يف ال�سلطة املحلية يف املديرية 
عن اأن اأربعة اأ�سخا�س اأ�سيب�ا بجروح متفاوتة جراء اال�ستباكات م�ساء 
بني  دارت  معارك  من  اأ�سب�ع  بعد  امل�اجهات  هذه  وتاأتي  املا�سي.  ال�سبت 
ف�سائل م�الية لـ»التحالف« خّلفت قتيلني وجرحت نح� 4 اآخرين جراء 
خالفات على اأم�ال ي�زعها التحالف ال�سع�دي. امل�اجهات مل تقت�سر على 
مدينة تعز، بل جتاوزتها اإىل عدد من املديريات خالل االأيام املا�سية، اإذ 
احتدمت امل�اجهات بني املجم�عات امل�الية لـ»التحالف« وق�ات اجلي�س 
وثعبات  والقبيطة  ومقبنة  العمري  مناطق  يف  ال�سعبية«  »اللجان  وبني 

والقبيطة وعدد من املناطق احلدودية بني حمافظتي حلج وتعز.

علي جاحز
اأ�سابيع من اجلم�د الذي هيمن على  الك�يت : بعد 
اجلل�سات  عادت  الك�يت،  يف  اليمنية  امل�ساورات 
امل�سرتكة بني ال�فدين اإىل االنعقاد بح�س�ر مبع�ث 

االأمم املتحدة اإ�سماعيل ولد ال�سيخ.
وال يزال اأفق املحادثات �سبابيًا، ويبدو اأنه لن ي�ؤول 
اإىل مكان وا�سح قريبًا، يف وقت اأُثريت فيه معل�مات 
عن اأن ولد ال�سيخ ميتلك »ورقة ت�س�ية« قد يفر�سها 
اتفاق  اإىل  الت��سل  يف  ف�سلت  التي  االأطراف  على 

على مدى �سهرين.
لـ»االأخبار«  اأكد  �سنعاء  وفد  من  قريب  م�سدر 
مت�سكه  ال�فد  فيه  جدد  الذي  االأخري  امل�قف  اأن 
يف  »جنح  حمتملة،  ت�س�ية  اأي  يف  نقاط  ب�سل�سلة 
التي  ال�رقة  املبع�ث الدويل  احليل�لة دون تقدمي 
من  حت�يه  مبا  فر�سها،  يراد  ت�س�ية  تت�سمن  كانت 
امل�سدر  واأ�سار  الريا�س«.  وفد  اإىل  وا�سح  انحياز 
اإىل اأن امل�ساورات �ست�ستمر، كذلك البحث عن حل�ل 
وخمارج، ولكن من دون اإمالءات وال �سغ�ط، م�سريًا 
تن�سيقية وال يحق  »مهمته  الدويل  املبع�ث  اأن  اإىل 

له فر�س حل�ل على االأطراف«.
اإعداد ولد ال�سيخ  وكانت املعل�مات قد حتدثت عن 
اأنها  وعن  اليمنية،  االأزمة  حلّل  طريق«  »خريطة 
بالرتتيبات  معنية  االأوىل  مرحلتني:  اإىل  تنق�سم 

االأمنية، والثانية بالرتتيبات ال�سيا�سية.
من جهة اأخرى، اأفاد امل�سدر باأن وفد �سنعاء كان قد 
ليلة  للت�س�ية  الراعية  الدول  �سفراء  بع�س  التقى 
اأول من اأم�س بعيدًا عن االإعالم، وذلك يف �س�ء بيان 
الأي  قب�له  واأ�س�س  مبادئ  طرح  الذي  �سنعاء  وفد 
حل. وت�سمن البيان حتذيرًا من فر�س اأي حل�ل ال 

تاأتي مت�سقة مع تلك املبادئ.
يف  م�سادر  عن  نقاًل  اأنباء  ترددت  ذلك،  وقع  على 
االأمم املتحدة، عن ك�ن امل�قف الدويل جتاه االأزمة 
ال�سعب  واأن من  الراهن،  ال�قت  اليمنية منق�سٌم يف 
التي  ال�سع�دية  مل�سلحة  قرارات  اأو  تدابري  اتخاذ 
اإىل  ا�ستنادًا  جديد،  ميداين  واقع  فر�س  يف  ف�سلت 
القرار الدويل 2216. وهذا الف�سل يجعل ا�ست�سدار 
قرارات جديدة من جمل�س االأمن مل�سلحتها اأمرًا �سبه 

الثقة يف قدرتها على اال�ستفادة  م�ستحيل النعدام 
�سّببه  الذي  الدويل  االإحراج  اإغفال  دون  من  منها، 
تراجع االأمم املتحدة عن اتهام الريا�س وحلفائها 
العام  االأمني  اأُرغم  بعدما  اليمنيني،  االأطفال  بقتل 
اخلط�ة،  هذه  على  م�ن  كي  بان  الدولية  للمنظمة 

عقب تلقيه تهديدات �سع�دية.
امللف  على  مطلعة  م�سادر  راأت  ال�سياق،  هذا  ويف 
بهذا  ت�س�ية  ليطرح  م�ؤهاًل  يعد  »مل  ال�سيخ  ولد  اأن 
اليمنية«،  االأطراف  على  يفر�سها  اأن  وال  احلجم 
املتحدة  االأمم  �س�رة  اهتزاز  ظل  يف  �سيما  وال 
اأطفال  ق�سية  يف  ف�سيحتها  بعد  نزيه  ك��سيط 
من  يزيد  الذي  االأمر  ال�سع�دية،  وتهديدات  اليمن 
�سع�بات تطبيق قرار جمل�س االأمن ال�سهري كما ه�.
جل�سة  اأم�س  م�ساء  ُعقدت  ال�اقع،  هذا  ظل  يف 
ميثل  الذي  �سنعاء  وفد  بني  م�سرتكة  م�ساورات 
حركة »اأن�سار اهلل« وحزب »امل�ؤمتر ال�سعبي العام« 
وا�سلت  وقد  الك�يتية.  العا�سمة  يف  بيان  ق�سر  يف 
واملتعلقة  املطروحة  الق�سايا  مناق�سة  اجلل�سة 
تركز  حيث  االنتقالية،  باملرحلة  رئي�سية  ب�س�رٍة 
الع�سكرية  اللجنة  ت�سكيل  اآليات  على  النقا�س 

واآليات عملها.  اأع�سائها  واالأمنية وطريقة اختيار 
جلنة  م�ا�سلة  اأن  على  فق  اتُّ اجلل�سة  خالل  ويف 
االإقامة  حتت  امل��س�عني  واملعتقلني  االأ�سرى 
م�ا�سلة  على  فق  اتُّ كذلك  اأعمالها،  اجلربية 

النقا�سات بعد ظهر الي�م.
ي�سهد  اليمني  امليدان  يزال  ال  وفيما  ذلك،  اإىل 
الذي  ال�ساملة  التهدئة  اتفاق  من  بالرغم  ت�سعيدًا 
بداأ تنفيذه قبيل انطالق حمادثات الك�يت، اأعلنت 
اأم�س  االإماراتية  امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة 
و«ا�ست�سهاد  لها  تابعة  ع�سكرية  مروحية  �سق�ط 
اأب�  وكانت  وم�ساعده«.  الطيار  من  املك�ن  طاقمها 
مروحية  �سق�ط  اأم�س  من  اأول  اأعلنت  قد  ظبي 
يف  �سقطت  اأنها  تذكر  مل  لكنها  طياريها،  ومقتل 
اليمن، مكتفيًة بالق�ل اإنها وقعت يف املياه الدولية. 
االإماراتية  الطائرات  اأن عدد  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
االأخرية  املروحية  مع  يبلغ  اليمن  يف  �سقطت  التي 
ثالثًا، وذلك منذ بداية العام، بعد اإ�سقاط تنظيم 
»القاعدة« طائرة من ن�ع »مرياج« يف عدن، واأخرى 

حتطمت خالل تدريبات داخلية.

�سد  جبهة  من  اأكرث  فيه  ُفتحت  الذي  ال�قت  يف 
»داع�س«، ي�سعى التنظيم اإىل �سّن هجمات يف مناطق 
بينما  الرمادي،  يف  اأم�س  ح�سل  ما  وه�  اأخرى، 
مركز  باجتاه  تتقدم  العراقية  الق�ات  تزال  ال 

الفل�جة.
ووا�سلت الق�ات تقدمها على اجلبهتني الع�سكريتني 
امل��سل  وقرب  االأنبار(  )حمافظة  الفل�جة  يف 
)حمافظة نين�ى(، يف وقت اأعلن فيه قائد عمليات 
اإحباط  املحالوي  اإ�سماعيل  الركن  الل�اء  االأنبار 
هج�م لـ»داع�س« على مقر ع�سكري �سمال الرمادي. 
االإرهابي  داع�س  »تنظيم  اإن  املحالوي  وقال 
واأ�سلحة  مفخخة  عجالت  ب�ا�سطة  هج�مًا  �سن 
الفرقة  يف  للجي�س  ع�سكري  مقر  على  متن�عة 
الرمادي«،  �سمال  اجلراي�سي  منطقة  يف  العا�سرة 
متك املقر  يف  امل�ج�دة  االأمنية  »ق�اتنا  اأن  م�سيفًا 
aنت من �سّد الهج�م وقتل جميع عنا�سر التنظيم 
يق�دها  التي  املفخخة  العجالت  وتدمري  املهاجمني 
اأفادت  اأن وكالة »فران�س بر�س«  اإال  االنتحاري�ن«. 
واإ�سابة  جن�د  خم�سة  مقتل  اإىل  اأدى  الهج�م  باأن 
الق�ات  اأن  عراقية  م�اقع  ذكرت  حني  يف  اآخرين، 

االأمنية فر�ست حظر جت�ال يف الرمادي.
عن  احلربي  االإعالم  خلية  اأعلنت  ذلك،  غ�س�ن  يف 
الفل�جة.  مدينة  �س�ب  العراقية  للق�ات  تقدم 
ال�سرطة االحتادية  اأن قطعات  للخلية  وذكر بيان 
اأربعة حماور، و�سرعت  تتقدم باجتاه الفل�جة من 
من  التقدم  يف  بغداد  عمليات  قيادة  مغاوير  اأف�اج 
م�س�ؤول�ن  وقال  الفل�جة.  باجتاه  اأخرى  حماور 
قبل  تقدمت  الع�سكرية  القطعات  اإن  ع�سكري�ن 
اجلن�بي  املح�ر  االأول:  حماور؛  ثالثة  عرب  ي�مني 
باجتاه  تتقدم  حيث  االإرهاب،  مكافحة  جلهاز 
ال�سرقي من جن�ب ج�سر  ال�سهداء االأوىل، واملح�ر 
قطعات  فيها  تتقدم  املعار�س  باجتاه  امل�ظفني 
الفل�جة  غرب  جن�ب  حم�ر  ومن  بغداد،  عمليات 

يجري التقدم باجتاه الفالحات وال�سبيحات.
ويف هذا االإطار، متكنت الق�ات العراقية من حترير 
الزعانثة  الفل�جة، وهي »قرى  ثالث قرى جن�بي 

كذلك  والعطر«،  والذيبان 
عبا�س  ج�سر  على  �سيطرت 
جميل يف الفل�جة. وكان قائد 
الفريق  االحتادية  ال�سرطة 
اأعلن،  قد  ج�دت  �ساكر  رائد 
حترير  اأم�س،  �سابق  وقت  يف 
ق�اته منطقة ال�سقق ال�سكنية 
اأعلن  كما  الفل�جة،  جن�بي 
جن�بي  الفل�جة  �سد  حترير 
ق�اته  اإن  وقال  املدينة، 
»ت�ا�سل تقدمها نح� االأهداف 
االأخرى املر�س�مة �سمن مركز 

املدينة«.
ع�س�  اأفاد  الفل�جة،  وغرب 

راجع  االأنبار  حمافظة  جمل�س  يف  االأمنية  اللجنة 
امل�سرتكة  االأمنية  »الق�ات  باأن  العي�ساوي  بركات 
منطقتي  حترير  من  )اأم�س(،  الي�م  ظهر  متكنت، 
الفل�جة(  غربي  كلم   14( والع�سرية  اجلفة 
اأّدت  »العملية  اأن  م�ؤكدًا  داع�س«،  �سيطرة  من 
اأربع  وتدمري  التنظيم،  عنا�سر  من   16 مقتل  اإىل 
االأمنية،  »الق�ات  اأن  واأ�ساف  مفخخة«.  �سيارات 
ت�ستعد  والع�سرية،  اجلفة  ملنطقتي  تطهريها  وبعد 
غربي  مناطق  من  يليها  وما  احلالب�سة  القتحام 
الفل�جة، خالل ال�ساعات القليلة املقبلة، بدعم من 
طائرات التحالف الدويل مع �سمان اإخالء املدنيني 

من م�اقع امل�اجهات«.
مدينة  حترير  طريق  على  اأي  العراق،  �سمال  اأما 
امل��سل، فقد اأعلنت الق�ات العراقية اأنها متكنت من 
ا�ستعادة قرية الن�سر قرب مع�سكر حترير امل��سل، 
بعد �ساعات على انطالق عملية ع�سكرية. و�سرعت 
يف  نين�ى  حترير  لقيادة  التابعة  الهند�سية  الفرق 

تفكيك االألغام والعب�ات النا�سفة من القرية.
دور  اإىل  االإ�سارة  على  االأمنية  الق�ات  وحر�ست 
العملية،  هذه  يف  االأمريكية  االأبات�سي  طائرات 
اأ�سار  فقد  القتال؛  خط  على  اأخريًا،  دخلت،  والتي 
من  وباإ�سناد  اجلي�س،  »ق�ات  اأن  اإىل  ال�سباط  اأحد 

جن�بي  الن�سر  قرية  حّررت  التحالف،  طائرات 
اأن  م�سيفًا  ملخم�ر«،  الغربي  املح�ر  �سمن  امل��سل 
وقدمت  االأبات�سي،  طائرات  فيها  �ساركت  »العملية 
على وجه اخل�س��س دعمًا لدى تقّدم الل�اء املدرع 
يف  م�سدر  اأفاد  جهته،  من  داع�س«.  م�اقع  على   37
قيادة عمليات نين�ى باأن »قرى ال�سبعاويني جن�ب 
امل��سل تتعر�س لق�سف اأر�سي وج�ي مكثف«، الفتًا 

اإىل اأن ِقطع اجلي�س ت�ستعد القتحامها.
من جهتها، اأعلنت »فرقة العبا�س« التابعة لـ»احل�سد 
حترير  عملية  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادها  ال�سعبي« 
بل�اء  »داع�س«  تنظيم  �سيطرة  من  امل��سل  مدينة 
مدرع ونخبة من ق�اتها. وفيما اأكدت �سعيها للتعاون 
تلعفر  ق�ساء  حترير  يف  البي�سمركة  ق�ات  مع 
�ستنطلق  ق�اتها  اأن  اإىل  اأ�سارت  املدينة(،  )غربي 
رئي�س  امل�سّلحة  للق�ات  العام  القائد  م�افقة  بعد 

جمل�س ال�زراء حيدر العبادي »ح�سرًا«.
يف هذه االأثناء، اأفاد م�سدر يف قيادة عمليات نين�ى 
قرية  من  عائلة   500 اأخلت  االأمنية  الق�ات  باأن 
تابعة لناحية القيارة جن�بي امل��سل، ونقلتهم اإىل 

منطقة اإي�اء النازحني يف خمم�ر.
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بربيدج العربية  باملنطقة  ال�شارع  مهرجان  تنظم  نيويورك  �شرطة 
رم�سان  �سهر  بداية  من  واحد  ي�م  قبل 
 2016 ي�نيه  من  اخلام�س  يف  وبالتحديد 
تنظيم  ني�ي�رك  �سرطة  مع  بالتعاون  مت 
بحي  العربية  باملنظقة  ال�سارع  مهرجان 
بداية  ال�س�ارع  اغالق  مت  حيث  البرييدج 
من الربييدج افي� وه� �سارع 69 حتي �سارع 
اأغالق  مت  حيث  اخلام�س  االأفيني�  مع   86
ال75  �سارعي  عدا  الط�لية  ال�س�راع  كل 

وال86
االلعاب  من  العديد  ن�سب  مت  حيث 
لالأطفال باال�سافة ايل عدة ب�سطات لبيع 
وامل�سروبات  وامل�س�يات  واملثلجات  الطعام 
ق�يا  تاأثريا  رم�سان  �سهر  لدخ�ل  وكان 
بيع  مناطق  عمل  مت  حيث  الباعة  علي 
باال�سافة  رم�سان  ملك�سرات  خم�س��سة 
لالرجيلة  املختلفة  والنكهات  التم�ر  ايل 
خا�سة  من�سات  وج�د  ايل  باال�سافة   ،

للحزبني الدميقراطي واجلمه�ري.

ايل  فباال�سافة  ق�ي  ح�س�ر  للفن�ن  وكان 
ت�سدرها  والتي  والل�حات  ال�س�ر  معار�س 
هناك  كان  كالي  علي  حممد  املالكم  �س�ر 
اأدوات  و  الزينة  لنباتات  ق�يا  ح�س�را 

من  للعدين  باالظافة  للن�ساء  التجميل 
ال�سيدات  �سنط  لبيع  املخ�س�سة  االماكن 

ونظارات ال�سم�س .
واأ�ستمر  �سباحا  الثامنة  من  املهرجان  بدء 

م�ساركة  ظل  ويف  م�ساءا  ال�سابعة  حتي 
تقطن  التي  العربية  اجلالية  من  ق�ية 
من  ق�ي  ح�س�ر  .و�سط  برييدج  منظقة 

االأطفال
واجلدير بالذكر ان �سرطة ني�ي�رك تق�م 
واملنظقة  البرييدح  حي  يف  اأ�سايف  بجهد 
املرور  لتنظيم  رم�سان  �سهر  يف  العربية 

وحماية امل�ساجد املنت�سرة باملنطقة ،
اأعداد وت�س�ير / احمد مراد

من  قطعة  ي�شري  ع��رب��ي  ث��ري 
كورنيكوفا  التن�س  العبة  مالب�س 
دوالر األ���ف  ب����30  ال��داخ��ل��ي��ة 

اأكدت و�سائل اإعالم رو�سية اأن م�س�ؤولني يف حك�مة عربية 
نف�س  جن�سية  يجمل  اأعمال  رجل  بت�بيخ  م�ؤخرا  قام�ا 
الدولة بعدما اإكتملت لديهم ال�س�رة ح�ل قيامه بدفع مبلغ 
30 األف دوالر اأمريكي ل�سراء قطعة من املالب�س الداخلية 

لنجمة التن�س ال�سابقة الالعبة الرو�سية اآنا ك�رنيك�فا.
رجل االأعمال العربي لقي ا�ستهجانا كبريا حتى من اأو�ساط 
على  احلجر  يتم  اأن  م�س�ؤولة  �سخ�سيات  وطالبت  اأوروبية، 
على  املقززة«  الطريقة  بهذه  تبدد  »اأن  من  بدال  اأم�اله 
اأوروبية ن�سرت �س�رته  حد تعبريهم، خا�سة واأن �سحيفة 
وا�سمه كامال، وقد وبخ ب�سدة على ذلك من كبار امل�س�ؤولني يف 

بالده، بح�سب ما ن�سرت و�سائل اإعالمية غري عربية.
ك�رنيك�فا  اآنا  املعتزلة  اجلميلة  التن�س  العبة  وكانت 
�سمن  »رمزيا«  للبيع  الداخلية  مالب�سها  من  بع�سا  عر�ست 
حملة تربع قامت بها ل�سالح جمعيات خريية، واأكد م�سدر 
مقرب منها اأن القطعة التي بيعت مببلغ 30 األف دوالر هي 
�سروال داخلي من احلجم ال�سغري، والالعبة ال تتحمل اأي 
م�س�ؤولية عن قيام �سخ�س مه�و�س بدفع هذا القدر من املال 
يف قطعة مالب�س م�ستعملة، تباع جديدة يف االأ�س�اق مببلغ 

فقط. دوالر   13
واأ�ساف امل�سدر اأن اآنا ك�رنيك�قا تترباأ من اأي اأفكار مري�سة 
هذه  مبثل  للقيام  غريه  اأو  الرجل  هذا  دفعت  تك�ن  رمبا 

االأعمال.



ال يزال اتفاق طريف النزاع على اإنهاء االأزمة اليمنية 
بعيد املنال، بعد ت�سريحات من ال�فدين تعك�س عمق 
على  التاأكيد  �سنعاء  وفد  جدد  اإذ  بينهما،  اله�ة 
اأي  يف  وطنية  وحدة  حك�مة  ت�سكيل  اإدراج  �سرورة 

اتفاق مقبل
تراوح  انطالقها،  على  �سهرين  نح�  مرور  بعد 
املحادثات اليمنية برعاية االأمم املتحدة مكانها، اإذ 
عند  عالقة  تزال  ال  النزاع  طريف  بني  النقا�سات  اإن 

نقاط خالفية ج�هرية.
ت�سكيل  باأول�ية  مت�سكه  �سنعاء  وفد  جدد  وفيما 
حك�مة ت�افقية تت�ىل املرحلة املقبلة، ميكن الق�ل 
اإن املحادثات عادت اإىل املربع االأول بعد االأمل الذي 

بّثه تنفيذ اتفاق االأ�سرى االأطفال.
واأعلن رئي�س وفد حركة »اأن�سار اهلل« وحزب »امل�ؤمتر 
ال  حّل  اأي  اأن  ال�سالم،  عبد  حممد  العام«،  ال�سعبي 
ال�سامل  احل�سار  وفك  للعدوان  دائم  وقف  ي�سمل 
حك�مة  وت�سكيل  الرئا�سية  امل�ؤ�س�سة  على  والت�افق 
وحدة وطنية وجلنة ع�سكرية واأمنية، لي�س مقب�اًل.
�سفحته  عرب  ن�سرها  التي  ال�سالم  عبد  ت�سريحات 
اأثريت  التي  االأنباء  كل  اأن  اأكدت  »فاي�سب�ك«  على 
والت�سريبات  �سامل،  اتفاق  اإىل  الت��سل  اقرتاب  عن 
التي ذكرت بن�د االتفاق املفرت�س، مل تتجاوز اإطار 
النقا�سات بني ال�فدين، واأن احلّل ال�سيا�سي لالأزمة ال 

يزال بعيد املنال.
وذكر عبد ال�سالم يف البيان، اأن اإعالن تلك االأهداف، 

لالأخبار  وتفنيدًا  العام،  للراأي  ت��سيحًا  ياأتي 
»االإعالم  بـ  و�سفه  ما  لها  يروج  التي  املتداولة 
امل�سلل«. واأكد اأن امل�ساورات اجلارية »ما زالت تبحث 
تطلعات  تلبي  وت�افقية  �ساملة  �سيا�سية  حل�ل  عن 
و�سيادته،  ووحدته  ال�طن  كرامة  وحتفظ  ال�سعب، 
وت�سع حدًا نهائيًا للعدوان ال�سع�دي االأمريكي وترفع 

احل�سار«.
وقال اإن »ال�فد التفاو�سي، �سدد يف جل�سات امل�ساورات 
ال�سفراء  مع  االجتماعات  ويف  اللجان،  مناق�سات  اأن 
ال�سيا�سية(  للت�س�ية  الراعية   18 الـ  )للدول 
اإىل  امل�ستندة  امل��س�عية  احلل�ل  على  وغريهم، 
املرجعيات االأ�سا�سية الناظمة للمرحلة االنتقالية، 
ويف املقدمة الت�افق على امل�ؤ�س�سة الرئا�سية وت�سكيل 

حك�مة ت�افقية«.
روؤى  »بل�رة  يف  �ساهم  ال�فد  اإن  ال�سالم  عبد  وقال 
واأفكار عملية ذات طابع تف�سيلي«، وناق�س مب�س�ؤولية 
التي  والع�سكرية  واالأمنية  ال�سيا�سية  »الرتتيبات 
تف�سي اإىل حل�ل عملية«، متهمًا الطرف االآخر، باأنه 
اأكرث  امل�ساورات وتعليقها  اإف�سال  »داأب وال يزال على 
 20 من  الأكرث  امل�سرتكة  للجل�سات  ورف�سه  مرة،  من 

ي�مًا«.
املبع�ث  اإعالن  غداة  جاءت  ال�سالم  عبد  ت�سريحات 
اإجماعًا بني  اأن »هناك  ال�سيخ  الدويل ا�سماعيل ولد 
برغم  حم�رية،  م�ا�سيع  على  اليمنية  االأطراف 

وج�د بع�س التباينات يف وجهات النظر«.

يف  م�سدر  عن  »االأنا�س�ل«  وكالة  نقلت  املقابل،  يف 
وفد الريا�س اأن �سروط احل�ثيني يف بيانهم اجلديد 
دخ�ل  مع  امل�ساورات  الإف�سال  ن�اياهم  »تك�سف  باأنها 
53، والتمل�س من مرجعيات واأ�س�س احل�ار  ي�مها الـ 
بـ»ان�سحاب  ال�فد  مت�سك  امل�سدر  واأكد  املعلنة«. 
احل�ثيني« وق�ات �سالح )اجلي�س( من املدن وت�سليم 
ال�سالح للدولة، واإنهاء االنقالب واآثاره، واإلغاء كافة 
التعيينات التي اأ�سدروها يف م�ؤ�س�سات الدولة املدنية 

والع�سكرية«.
باملرجعيات  االآخر  الطرف  التزام  امل�سدر  وا�سرتط 

التي ن�س عليها القرار الدويل 2216، لالنتقال اإىل 
ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية من حيث ت�قفت، وذلك 
مبناق�سة م�س�دة الد�ست�ر، كي جتري الع�دة ملناق�سة 
ما جرى االتفاق عليه يف م�ؤمتر احل�ار ال�طني، من 

�سكل الدولة االحتادية وغريه.
جل�سات  املا�سيان  الي�مان  فيه  ي�سهد  مل  وقت  ويف 
لقاء  عن  معل�مات  حتدثت  ال�فدين،  بني  م�سرتكة 
وفد �سنعاء بال�سفري االأمريكي يف اليمن ماثي� ت�لر، 
من �سمن اللقاءات الدبل�ما�سية التي ت�سعى اإىل دفع 

عجلة املفاو�سات امل�ستمرة يف العا�سمة الك�يتية.

التم�يل  بقطع  وحلفائها  ال�سع�دية  تهديد  يكن  مل 
عن االأمم املتحدة حادثًا طارئًا على �سل�ك اململكة. 
احلرب على اليمن األقت ال�س�ء على �سيا�سة �سع�دية 
اإزاء املنظمة الدولية قائمة على ال�سغط واالبتزاز 

والرتهيب

»ا�سحب ا�سم التحالف ال�سع�دي يف اليمن من قائمة 
االأطفال  فماليني  واإال  االأطفال،  حق�ق  انتهاكات 

االآخرين يف العامل �سيعان�ن«.
ل�سان  تاأِت على  املبّطن مل  التهديد  ال�سيغة من  هذه 
جمرمني اأو قاطعي طرق، بل على ل�سان دبل�ما�سيني 
مكتب  اإىل  باحلديث  ت�ّجه�ا  وخليجيني،  �سع�ديني 
التحالف  اأدرج  بعدما  املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني 
»قائمة  يف  واإ�سالمية  عربية  دول  ع�سر  ي�سّم  الذي 

العار«.
الريا�س  مار�سته  ما  ه�  دبل�ما�سية«  »بلطجة 
بقطع  هددت  حني  املتحدة،  االأمم  جتاه  وحلفاوؤها 
باالأطفال  املعنّية  وبراجمها  وكاالتها  عن  التم�يل 
و»االأونروا«،  »الي�ني�سف«  �سيما  ال  العامل،  ح�ل 
وترفع  للتهديد  تر�سخ  الدولية  املنظمة  جعل  ما 
من  �ساعة   72 غ�س�ن  يف  القائمة  من  التحالف 
اإ�سدارها فقط، يف خط�ٍة اأثارت اعرتا�سات وا�سعة.

حرب  بجرائم  املتهمة  ال�سع�دية  تهديدات 
يف  تظّل  مل  اليمن،  يف  عنق�دية  قنابل  وبا�ستخدام 
العام  االأمني  اإن  اإذ  والرتجيحات،  التكهنات  اإطار 
قليلة  اأيام  قبل  خرج  م�ن  كي  بان  املتحدة  لالأمم 
لي�ؤكد لغة التهديد التي ا�سُتخدمت يف هذه الق�سية. 
حملل�ن  بّررها  جرى،  ما  ف�سح  يف  بان  »جراأة« 
باقرتاب رحيله من من�سب االأمانة العامة نهاية هذا 
يف  خللفه  �سيرتكه  الذي  االإرث  عن  مت�سائلني  العام، 
منظمة هي »اأ�سبه بناٍد لالأغنياء واأ�سحاب النف�ذ«، 

وفقًا ل�سحيفة »الغارديان« الربيطانية.
هذه  اخلط�ة  فجاجة  من  الرغم  وعلى  ال�اقع،  يف 
دبل�ما�سية  اأر�سته  نهج  تنف�سل عن  اأنها ال  اإال  املرة، 
ال�سع�دية يف تعاطيها مع املنظمة الدولية. معطيات 
عززت  املا�سية  القليلة  االأع�ام  يف  عدة  ووقائع 
االعتقاد باأن االأمم املتحدة اأ�سرية اإرادة دول معّينة، 
يف مقدمتها ال�اليات املتحدة، بريطانيا وال�سع�دية، 
اإذ اإن حركة املنظمة وقراراتها وتقاريرها م�سروطة 
بقب�ل تلك الدول، ويف حال الرف�س اأو التحفظ على 
بحركة  دبل�ما�سيتها  ت�ستطيع  معنّي،  قرار  اأو  نقا�س 

واحدة اإقفال اأي بحٍث ال يروقها، اإىل االأبد.

اآذار  منذ  امل�ستمر  احلزم«  »عا�سفة  زمن  ولعّل 
من  عدة  مناذج  على  يحت�ي  بات   ،2015 عام 
حلفائها  من  بدعٍم  ال�سع�دية  الدبل�ما�سية  عمل 
بات  اإذ  العاملية،  املنظمة  يف  وحتّكمها  الغربيني، 
للمملكة اأر�سيف ل�سل�كيات يف اأروقة املنظمة ترقى 
اإىل م�ست�ى الف�سائح الدبل�ما�سية، بدءًا من ال�سغط 
بن  جمال  اليمن  اإىل  مبع�ثها  لتبديل  املنظمة  على 
عن  ر�ساها  لعدم  ال�سيخ،  ولد  اإ�سماعيل  اإىل  عمر 

اأدائه واتهامه باالنحياز اإىل احل�ثيني.
املا�سي،  ني�سان  �سهر  اأواخر  اإىل  يع�د  تقريٍر  ويف 
فيه  ك�سفت  حتقيقًا  ب�لي�سي«  »ف�رين  جملة  ن�سرت 
املتحدة  االأمم  اأروقة  يف  ال�سع�دية  عمل  اآليات 
يدين  قرار  اأي  تعطيلها  وكيفية  االأمن،  وجمل�س 
ممار�ساتها يف حرب اليمن. وا�ستطاعت اململكة على 
جمل�س  تدقيق  قمع  احلرب  من  و�سهرين  عاٍم  مدى 
فيما  احلزم«،  »عا�سفة  حملة  انتهاكات  يف  االأمن 
جنحت اأي�سًا، مب�ساعدة ال�اليات املتحدة وبريطانيا 
�سل�كها  تقّ��س  تدابري  اأي  اتخاذ  منع  يف  حتديدًا، 
على ال�سعيد الع�سكري اأو االإن�ساين. ويف هذا االإطار، 
متكنت الدبل�ما�سية ال�سع�دية من واأد قرار ه�لندي 
لبدء  حماولة  كان  االأول  ني�زيلندا،  قدمته  واآخر 

حتقيق يف انتهاكات القان�ن االن�ساين من قبل طريف 
عمال  ب��س�ل  مطالب  والثاين  اليمن،  يف  ال�سراع 
من  معار�سة  واجه  ما  وه�  البلد،  هذا  اإىل  اإغاثة 
ال�سفري ال�سع�دي يف االأمم املتحدة عبداهلل املعلمي. 
كان  خرباء  جلنة  عمل  ال�سع�دية  عرقلت  كذلك، 
قال  حني  التحالف،  انتهاكات  يف  حتقق  اأن  مفرت�سًا 
املعلمي اإن اللجنة »غري م�ؤهلة« لتقدمي تقييم دقيق 

ل�سل�ك التحالف.
حتب  كما  الدولة«  »رجل  املعلمي،  عن  وباحلديث 
قاد  الرجل  فاإن  و�سفه،  ال�سع�دية  ال�سحافة 
ق�سية  يف  اململكة  كرامة  على  احلفاظ  »معركة« 
رفع  بعد  ــ  تاأكيد  اإىل  م�سارعًا  ال�س�داء«،  »القائمة 
رجعة  وال  نهائي  القرار  اأن  ــ  منها  التحالف  ا�سم 
اأن  اأعلن  بنف�سه  العام  االأمني  مكتب  باأن  علمًا  عنه، 
املنظمة  بني  م�سرتك  حتقيق  وينتظر  م�ؤقت  الرفع 
الذي  الدبل�ما�سي  واأكد  املقبل.  اآب  يف  والريا�س 
ت�سريحات  بعد  احلرب،  هذه  خالل  �سهرته  ازدادت 
بان ح�ل التهديدات التي تلقاها، اأن التهديد »لي�س 
يف  اململكة  تاريخ  اأن  غري  ثقافتنا«.  وال  اأ�سل�بنا  من 
االبتزاز  لعبة  اإن  اإذ  ذلك،  بعك�س  يفيد  املجال  هذا 
ال�سيا�سة  عن  غريبة  لي�ست  املادي  والرتغيب 

اخلارجية ال�سع�دية.
و�س�ل  كيفية  اإىل  النظر  ميكن  املثال،  �سبيل  وعلى 
جلنة  رئا�سة  اإىل  طراد  ح�سن  بن  في�سل  مندوبها 
لالأمم  التابع  االإن�سان  حق�ق  جمل�س  يف  اخلرباء 
املنظمات  بعد  »تبلعها«  مل  مهزلٍة  يف  املتحدة، 
يف  االأ�س�اأ  ال�سجالت  اأحد  ف�ساحبة  احلق�قية. 
املا�سي  العام  خالل  �سربت  والتي  االإن�سان،  حق�ق 
الروؤو�س،  اأحكام قطع  فقط عددًا قيا�سيًا يف تنفيذ 
تراأ�ست من�سبًا بهذه الرمزية مب�جب �سفقة »تبادل 
وثائق  اإحدى  ك�سفته  ملا  وفقًا  بريطانيا،  مع  دعم« 
املجل�س  وه�   .)2015 االأول  )ت�سرين  ويكيليك�س 
وزارة  عن  م�سّربة  اأخرى  وثيقة  ك�سفت  التي  نف�سه 
األف  ال�سع�دية عن تقدمي االأخرية مئة  اخلارجية 
مقعد  على  للح�س�ل  دعائية  حملة  اأجل  من  دوالر 

فيه، بغر�س تبيي�س �سجّلها االأ�س�د يف هذا املجال.
غارديان«  »ذي  �سحيفة  تنقل  ال�سياق،  هذا  ويف 
هاو�س«،  »ت�ساتام  مركز  يف  اخلبري  عن  الربيطانية 
ال�سع�دية حني  فعلته  ما  اإن  �سالي�سربي، ق�له  بيرت 
هددت مكتب االأمم املتحدة بالرتاجع عن اتهامها اأو 
قطع التم�يل عن وكاالتها، يعك�س نزعًة يف مقاربتها 
نف�ذ  ا�ستخدام  على  قائمًة  اخلارجية،  لل�سيا�سة 
اأم�الها للح�س�ل على ما تريده. وازداد الرتكيز على 
هذا ال�اقع مع �سّن الريا�س حربها على اليمن، حيث 
و�سف كثريون »عا�سفة احلزم« باأنها حرب »م�سرتاة«، 
م�س�ؤولني  اأم  دواًل  اأكان�ا  احللفاء،  والء  من  بدءًا 
مينيني، و�س�اًل اإىل القرارات الدولية والتحكم فيها، 
هذه  املال  دبل�ما�سية  اأن  اإال  اأخريًا.  ات�سح  ما  وه� 
اإن تكرار  اإذ  اأن ت�ستمر على هذه احلال،  من ال�سعب 
هذا ال�سل�ك يف كل مرة »�سيزيد االنتقادات الدولية 
جدية  م�ساكل  ي�اجه  الذي  ال�سع�دي  النظام  �سد 
االجتماعي  ــ  واالقت�سادي  االأمني  ال�سعيد  على 
اخلارجية  العالقات  يف  للباحث  وفقًا  واخلارجي«، 
اإىل  �س�نز يف حديٍث  �سيبا�ستيان  املجل�س االملاين  يف 

وكالة »دويت�سه فيلله« االأملانية.
ج�ي �سليم
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مقبواًل لي�س  توافقية  حكومة  ي�شمل  ال  ح��ل  اأي  اهلل«:  هل كان جمال حمدان �شابقا لع�شره »اأن�����ش��ار 
بانه  ونردد  نق�ل  كنا  اذا 
ار�سه  على  لنبى  الكرامة 
او يف وطنه فال داعى الن 
واحلرية  الده�سة  ت�سيبنا 
الكثريون  ي�سقط  عندما 
ون�سح�ا  ح�ساباتنا  من 
اليم  واقع  على  متاخرين 
باننا مل تكن لدينا القدرة 
متيزوا  الذين  تقدير  على 
حتيزوا  قد  كان�ا  وان 

فكان حتيزهم للحق وعندما زار االأ�ستاذ حممد ح�سنني 
الرئي�س  اىل  وار�سل  �سعق  حمدان  جمال  منزل  هيكل 
جمال عبد النا�سر ر�ساله فيها كل معانى احل�سرة واالمل 
والذين  العباقرة  احد  تتنا�سى  او  تن�سى  لبلد  –كيف 
– هذا الرجل والذى  اأيديهم على اجلرح  و�سع�ا مبكرا 
رحل عن عاملنا يف ظروف غام�سة النه قدم ا�ستقالته من 
اجلامعة ردا على االإ�ساءة التي تعر�س لها عندما جاءته 
الرتقية ولكنهم جعل�ها من ن�سيب احد تالمذته ون�س�ه 
التي اخرج  ال�س�معة  او تنا�س�ه وبعدها كان منزله ه� 
منها ) م�سر – عبقرية املكان والزمان ( وب�س�سب كتاباته 
يقال بان امل��ساد كان وراء ق�سة وفاته والتي ال ي�سدقها 
وان  مت�ا�سعة  �سقة  يف  وحيدا  يعي�س  كان  حيث  عقل 
من  ك�با  يعد  كان  عندما  فيه  انفجرت  الغاز  اأ�سط�انة 
 – – تركيا  م�سر   ( الذهبى  املثلث  – حتدث عن  ال�ساي 
ايران (  ومتنى ان يك�ن هناك ن�ع من التعاون التام بني 
هذه الدول – واأ�سار اىل ان ال�سيا�سة رمبا تك�ن يف بع�س 

االأحيان فنا لل�سفالة االنيقة .
واذا نظرنا اىل واقع عاملنا العربى واال�سالمى فنحن يف 
حرية وال ن�ستطيع ان نفهم ومن ثم فلي�س من ال�سهل علينا 
والتي  االأ�سئلة  على  جنيب  حتى  او  لالخرين  ن�سرح  ان 
�سكلت حالة من احلرية عند االخرين – فنحن امام كل 
�سراحة  ونعلنها  نقف  الدنيا  يهز  ارهابى  اعتداء  حالة 
بان الذين قام�ا بهذه االعمال ال ميت�ن لال�سالم ب�سلة 
– كيف ي�سدقنا العامل الذى يعي�س يعمل ويرق�س ويغنى 
ونحن كل �سباح وم�ساء اأ�سبحت حياتنا قتاال بال معنى 
نقنع االخرين بعد كل  – كيف  العامل يف فهمنا  واحتار 
او تنظيم يرتبط  اإرهابية يك�ن وراءها �سخ�س  عملية 
ب�سكل ما باالإ�سالم ثم نتبارى م�سرعني لنق�ل انه الميت 
لال�سالم بادنى �سلة – وال�سراع الفل�سطيني اال�سرائيلى 
مع  وااليزال  يتعاطف  العامل  كان  طالت  ول�سن�ات 
الق�سية الفل�سط�سنية -  وكم كانت فرحتنا نحن العرب 
 – املتحدة  االأمم  مبنى  على  الفل�سطينى  العلم  برفع 
وباالم�س كانت املفاجاءة من العيار الثقيل حيث �س�تت 
املتحدة   باالأمم  دولة   193 اجماىل  من  دولة   109
االأمم  لدى  اال�سرائيلى  ال�سفري  تعيني  على  بامل�افقة 
العامة  باجلمعية  القان�نية   للجنة  كرئي�س  املتحدة 
�س�تت  قد  عربية  دول   4 هناك  ان  باالمر  والغريب 
ل�سالح اإ�سرائيل – ولذلك فال غرابة من ان اإ�سرائيل قد 
رف�ست املبادرة العربية لل�سالم والظروف الراهنة التي 
ولغريها  الإ�سرائيل  الفر�سة  تتيح  العربى  عاملنا  يعي�سها 
على  اهلل  ورحمة   – العنجهية  هذه  مبثل  يت�سرف�ا  ان 
اأن�ر ال�سادات والذى دعا يا�سر عرفات اىل اجلل��س على 
املينا هاو�س ونخن  املباحثات بالقاهرة يف فندق  طاولة 

جميعا نعلم باقى الق�سة .
ان ما حدث باالأم�س داخل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
اليب�سر باخلري واننا مقبل�ن على اأوقات ع�سيبة لن تنفع 
بها العنرتيات والالكلمات الرباقة – فنحن قد ا�سبحنا 
يف نظر العامل هم على القلب – دول لديها ثروات هائلة 
الدنيا  عليهم  هانت  حيث  وتغرق  البحار  تعرب  و�سع�بها 

من كرثة ما عاي�س�ه من ما�سى واهدار للكرامة 
احمد حمارم 
 ني�ي�رك  ي�ني� 2016

ح�سام اآل عمار
العراق م�جة عنف وتفجريات  �سهد 
انفجار  اإىل  اأحيانا  ت�سل  اإرهابية، 
مئة مفخخة بالي�م ال�احد، يف �سنة 
٢٠٠٥ – ٢٠٠٦، بداأ تنظيم القاعدة 
خالل  من  بغداد  عزل  مبحاولة 

ال�سيطرة على الطرق امل�ؤدية اإليها.
وتط�يق  عزل  وا�سح  الهدف 
وال�سيطرة على العا�سمة، ه� اإ�سقاط 
العملية ال�سيا�سية يف العراق، يف تلك 
�سماحة  اجتمع  ال�سعبة  الظروف 
مع  العراق«،  »عزيز  احلكيم  ال�سيد 
و�سرح  اآنذاك،  ال�طني  االئتالف 
واالأمنية،  ال�سيا�سية  االأو�ساع 

والتهديدات التي مير بها البلد.
اأمر بت�سكيل جماميع مل�ساعدة الق�ات 
عبد  ال�سيد  اآنذاك  وقال   االأمنية، 
علينا  )قد�س(  احلكيم  العزيز 
وتكفل  القاعدة،  خمطط  اإف�سال 
بغداد  تربط  التي  الطريق  بحماية 

امل�ستحيل  عمل  املحافظات،  بقية  مع 
لت�فري  الالزمة،  االأم�ال  وخ�س�س 
يف  االأمنية  للق�ات  ال�ساند  الدعم 
االأرواح  على  للحفاظ  ال�قت،  ذلك 

امل�اطنني وحماية البلد واملقد�سات.
هنا كانت اأطروحة اللجان ال�سعبية، 
بعد  واملقد�سات،  ال�طن  عن  للدفاع 
الفت�ى  و�سدور  امل��سل  �سق�ط 
ال�سعبي  احل�سد  وت�سكيل  االإلهية، 
كان  واملنطقة،  العراق  اأنقذ  الذي 
الع�سرين،  ث�رة  من  جذور  للح�سد 
و�س�اًل  ال�سعبية،  باللجان  مرورا 

للت�سكيل املبارك احل�سد ال�سعبي.
االأو�ساع  بني  قد  كان  العراق  عزيز 
بت�سكيل  اأمر  ال�قت،  ذلك  يف  جيدا 
املناطق،  حلماية  ال�سعبية  اللجان 
اأ�سحاب  البع�س  اأزعجت  والتي 
امل�ساريع  و  ال�سعيفة  النف��س 
لل�ق�ف  كثريا  وعمل�ا  ال�سخ�سية!، 

ب�جه ال�ليد اجلديد يف وقتها.

امل�ؤمتر  يف  ر�سالة  العراق  عزيز  وجه 
 ،2004 عام  يف  املنعقد  ال�طني، 
التي  املرجعية  هذه  )اأن  قائال: 
االأ�سرف،  النجف  يف  الي�م  تت�اجد 
العطاء  من  ط�يل  تاريخ  نتاج  هي 
ال�سيعة،  امل�سلمني  للعلماء  العلمي 
مار�ست  النظام،  �سق�ط  وبعد 
الت�سرف  يف  احلكمة  من  مدى  ابعد 
ال�حدة  على  للحفاظ  والت�جيه، 
اإىل  وا�سطفت  العراقية  ال�طنية 
وعملت  ال�طنية  امل�سالح  جانب 
العراقيني  دماء  حقن  على  جاهدة 
العراقيني  كل  اإىل  رعايتها  وقدمت 

من كل االنتماءات.
»�سمام  الدينية  املرجعية  نعترب 
دائما  يردده  كان  ما  هذا  االأمان« 
وم�قف،  حمفل  كل  يف  العراق  عزيز 
ياأخذوا  مل  ال�سيا�سيني  اغلب  لكن 
ما  وهذا  العراق،  عزيز  بن�سيحة 
ب�سبب  الي�م،  العراق  األيه  و�سل 

بالراأي  والتم�سك  الرعناء  ال�سيا�سة 
ال�احد، كاأنه حكم دكتات�ري.

ل� تعلم ما مير به بلدنا الي�م �سيدي 
اأ�سعب  امل�قف  لكان  العراق،  عزيز 
بغريتك  علم  على  ونحن  عليك 
ال�سعب  حرمة  هتك�ا  الها�سمية، 
ال�سعيفة،  النف��س  ذو  واأبنائه، 
وي�م  ولدت  ي�م  �سيدنا  اهلل  رحمك 

رحلت وي�م تبعث حيًا.

اي  اخلليقة،  خالق  واحد  باإله  ن�ؤمن   .. اهلل  ب�سم 
جميع اخللق الذين هم �سركاء لنا يف كل �سيئ. نح�سه 
ون�سمعه ون�سعر به ون�سرتزق منه هذا اخلالق العظيم 
القائل ،)) يا ايها النا�س انا خلقناكم من ذكر وانثى 
عند  اكرمكم  ان  لتعارف�ا  وقبائل  �سع�باأ  وجعلناكم 
اهلل اتقاكم((،�سدق اهلل الذي كان قد خاطب جميع 
اي  بها  يخ�س  ومل  الكرمية  االآية  بهذه  الب�سرية 
طائفة اوديانة عن اخرى بل هي جلميع الب�سرحتى 

ال تبغي فئة على اأخرى !..
اوباما  ح�سني  باراك  الرئي�س  �سيادة  اىل  ر�ساله   

املحرتم !.. 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، لغتنا هي ال�سالم 
ونبدء بها اينما كنا او حللنا، اما بعد يا �سيادة الرئي�س 
فاأنا لن اخفي عليك عما كان عليه �سع�ري )م�ساركاأ به 
عدداأ كثرياأ جداأ من �سعبي الفل�سطيني اي�ساأ( جتاهك 
حينما ا�ستجاب اهلل لدعائنا وكتب لك اهلل الف�زعلى 
�سبعة  قبل  اي  االأوىل  االأنتخابات  يف  مناف�سيك 
ف�زك  الفل�سطيني قبل  ال�سعب  كان هذا  فقد  �سن�ات. 
كان�ا  الع�سرالذين  هذا  قرا�سنة  حقد  اآت�ن  يف  غارق 
نه�س  حماولني  وطننا  اح�ساء  يف  خمالبهم  غر�س�ا  قد 
هذا  الأفراغ  متهيداأ  عروقه  دماء  وجتفيف  اع�سائه 
اجل�سد من اي مق�مات احلياة في�سبح جثة هامدة!.. 
اأهم  وطننا  يحتل  الذي  من  نعلم  ال  وا�سبحنا  كما 
اليه�د، او االأ�سرائيلي�ن اوال�سهاينة اواالأمريكان.؟.. 
على ا�سا�س ان معظم الذين ينهب�ن ارا�سينا يف ال�سفة 
الغربيه هم من حملة اجلن�سية االأمريكيه وم�اليدها.
اننا  على  لك  قلت  اذا  ب�سراأ  بحت  قد  اك�ن  ولن   
كفل�سطينيني كنا قد دخلنا نفق ال�سياع يف وقت دخ�ل 
جميع �سع�ب العامل اآفاق القرن ال�احد والع�سرن، اىل 
املعتدل�ن   جانب  اىل  كفل�سطينيني  علينا  اهلل  من  ان 
الرئي�س  بقدوم  اال�سرائيليني  من  بال�سالم  امل�ؤمن�ن 
ال��ساية  ل�ائح  معه  حامالأ  ر�س�الأ  يك�ن  ان  كاد  الذي 
الذي  امل�سروع  الغيار.هذا  مب�سروع  ،مرو�سة  الع�سره 
على  ومنها  !.؟...  للر�سالة  متمماأ  يك�ن  ان  يجب  كان 
االأنهياراالأقت�سادي  نزيف  وقف   ، ه�  املحلي  ال�سعيد 
التي  اجل�سعة  البن�ك  تلك  خمالب  تقليم  خالل  من 
امل�اطنني  من  املاليني  ع�سرات  جتهزعلى  ان  كادت 
الطبقة  من  هم  من  وخا�سة  االآمنني  االأمريكيني 
اآمن  �سقف  حتت  املبيت  نعمة  من  وحرمانهم  ال��سطى 
معيداأ لهم هذا احلق،،- وحت�سني قان�ن الهجرة اأمياناأ 
للجميع  ال�سحي  التاأمني  م�سروع  وتنفيذ   -،، بامل�ساواة 
،،- و �سحب الق�ات االأمريكية من العراق وافغان�ستان 
اىل  اومقت�ل(  )قاتل  �ساحات  من  اوالدنا  واعادة 
معتقل  واغالق  بنائه،،-  اعادة  يف  للم�ساركة  وطنهم 
ان  كدت  ان  اىل  و�سايا  من  وغريها  غ�انتنام�امل�س�ؤم 
ت�سيب الهدف بتنفيذها اال قليالأ ماعدى و�سية تنفيذ 

م�سروع الدولتني الفل�سطينية   
واالأ�سرائيلية وحتقيق العدل وامل�ساواة ما بني ال�سعبني 

االأ�سرائيلي والفل�سطيني، 
م�سروع  اخذ  حينما  ح�سل  ه�الذي  العك�س  ان  اال 

الغيارالذي طرحته منعطفاأ حاداأ  ح�سب قرائتنا له، 
ليك�ن �سبباأ يف اجها�س ن�اة اآخرامل للفل�سطينيني يف 
الع�دة اىل ديارهم املغت�سبة منذ اكرثمن 67 عاماأ،                                               
ان  يل  �سبق  فقد  الرئي�س  �سيادة  يا  �سخ�سياأ  انا  اما    
كلماتها  طالت  حيث  ومط�لة  مف�سلة  مقالة  كتبت 
وعن  الكرمي،  �سخ�سكم  عن  كلمه  االآف  خم�س  اىل 
االأمل الكبريالذي كنت قد بنيته على وعدك، مب�سراأ 
له  واحلرية  االأ�ستقالل  ي�م  بقرب  املكل�م  �سعبي  به 
اي�ساأ  االأ�سرائيلي  ولل�سعب  ،كما  العامل  �سع�ب  كباقي 
م�سروع  لتنفيذ  تبنيك  واالآمان من خالل  بالطمئنينة 
و�سعبي  جعلني  مما  الرئي�س،  �سيادة  يا  الدولتني 
وللفرتتني.  باأنتخابك  نق�م  ان  االأمريكي  الفل�سطيني 
وان نك�ن �سر�سني يف الدفاع عن �سيا�ستكم ومنجزاتكم 
انك  على  منا  امياناأ  املحافل  جميع  ويف  املنطقة  يف 
القبطان الذي �سي��سل �سفينتنا اىل �س�اطئ فل�سطني. 
ما  كل  عن  بالتن�يه  نق�م  غريي  وكثرياأ  انا  فاأخذت 
كانت  التي  واالأق�ال  االأفعال  من  وح�سن  جميل  ه� 
ت�سدرمن �سيادتكم وكذلك عما تق�م به اجمل عائلة 
ت�سكن البيت االأبي�س من معاملة امل�اطنني. وا�ست�سافة 
كبريهم �سنناأ و�سغريهم والرق�س مع بع�سهم واملداعبة 
تق�م  االأوىل  ال�سيدة  ان  وكيف  االآخر.  البع�س  مع 
م�سك�ره بتعليم بع�ساأ من االأجيال ال�ساعدة باالأرتباط 
واي�ساأ   ، الزراعة  كيفية  تعليمهم  خالل  من  باالأر�س 
فيما يق�م به رئي�س البالد من ت�ا�سع مع جميع فئات 
�سعبه فتارة ي�سجد على االأر�س منحنياأ ملداعبة طفالأ 
من  اخرى  فئة  ملقد�سات  احرتاماأ  نعليه  يخلع  ،وتارة 
�سخ�سياأ مظلته مظللالأ  تارة اخرى يحمل ه�  و  �سعبه 
بها نف�سه واأخرين من بلل ال�ستاء، وغريها من االأفعال 
اوباما  ح�سني  باراك  نفتخربرئي�سنا  جعلتنا  التي 
اهلينا  امام  ثانيا  املخ�سرم  وال�سيا�سي  اوالأ  االأن�سان 
عجاف  �سبعه  و�سنني  �سنني  مرت  ولكن   ..! وا�سدقائنا 
الثامنة  ال�سنه  �سم�س  وبدئت  للفل�سطينيني  بالن�سبة 
ان  بدون  باالأف�ل،  احلكم  يف  ل�سيادتكم  واالأخرية 
حتقق لنا ول� �سيئ ي�سرياأ من العدل، ومما وعدتنا به 
من م�سروع الدولتني رغم انه حق م�سروع لنا من قبل 
ع�سبة االأمم املتحدة واملحافل الدوليه. وما عليك اال 
ابلغك  ان  الرئي�س  �سيادة  يا  ي�ؤ�سفني  ولكن  تنفيذه. 
على ان العك�س ه� الذي ح�سل حينما بدئت املناف�سة 
ح�ل  نتنياه�  ال�زراء  رئي�س  وال�سيد  �سيادتكم  بني 
عن  له  التنازل  ثم  ومن  بالكامل،  امل�ست�طنات  ايقاف 
ا�سهر؟؟..،   3 ملدة  ول�  باأقافها  باملطالبة  ال�سرط  هذا 
من  املزيد  باألتهام  وقام  نتنياه�  عناد  يف  ذلك  فزاد 
اهالينا  وحرق  كما  حق�لنا  وحرق  علناأ  ارا�سينا 
واطفالنا وهم احياء وهدم بي�تنا و�سجن ن�سائنا وقتل 
على  ولكن  رج�لته  واثبات  ل�سيادتكم  حتدياأ  �سبابنا  
نبدء  جعلنا  مما   ..! اعزل  فل�سطيني  ك�سعب  ح�سابنا 

بالعد التنازيل جمدداأ للع�دة 
 اىل نفق ال�سياع باأنتظار قدوم قدي�ساأ اآخر ليقراأ علينا 
ايها  لديكم  العدل  اآمن   ..! امل�سج�ن  االأمل  تع�يذة 
الرئي�س ان ترتك�نا فري�سة له�ؤالء العن�سريني الذين 

يعلن�ن عن�سريتهم وعدائهم لنا علناأ وعلى الف�سائيات  
كلنت�ن  هلري  وحتى  كروز،  وتد  ترامب،  دونلد  مثل 
يف  اهالينا  على  التما�سيح  دم�ع  ذرفت  قد  كانت  التي 
غزة  ولعنت  الدم�ع  هذه  م�سحت  ثم  زارتها  حني  غزه 
مفيد؟؟..   ه�  ما  كل  من  املحروم�ن  واطفالها  واهلها 
اننا  على  الرئي�س  �سيادة  يا  اعتقد  ال  انا  واخرياأ 
�سنذهب اىل اوروبا ملطالبتهم بالتكفريعما اقرتف�ه من 
ذن�ب بحق فل�سطني واهلها الأن فاقد ال�سيئ ال يعطيه 
بعد ان مت�سكنا مبن ل� قال فعل لكن ول�س�ء حظنا انه 
يفعل؟..  ومل  يقل  مل  الر�سالة  هذه  كتابة  وقت  اىل 
ولن نل�مك يا �سيادة الرئي�س فيما ل� انك تخليت عن 
لنا ك�سعب مظل�م الأنه كان قد �سبقك اكرثمن  وعدك 
)احد ع�سر رئي�ساأ ( لل�اليات املتحدة االأمريكيه منذ 
�سمف�نية  لنا  يعزف�ن  جميعهم  وكان�  االأوىل  نكبتنا 
م�سبق   ب�سيء  ي�عدونا  مل  انهم  ومبا  يتم(  )لن  حلن 
لذلك �ساأعاتبك لعدم اخبارك يل بعدم مقدرتك على 
هذه املهمة، حتى ال اك�ن مغب�ناأ بني اهلي وا�سدقائي 
وال�سه�رالقليلة  االأيام  قادم  يثبت  ان  على  اآمالأ   .
احلكم  يف  مت�سرعاأ  كنت  انني  على  الأدارتك  الباقية 
عليكم فل�سطينياأ ؟.. ولكن يعلم اهلل على انني وال�سعب 
منجزاتك  �سي�سجل  والتاريخ  واالأن�سانية  الفل�سطيني 
على ال�سعيدين الداخلي والعاملي بحروف من ذهب يف 
حماوالتك حقن الدماء من خالل حماوالتك يف ار�ساء 
النظرللجاليات  وجهات  تقريب  يف  دع�اتك  و  ال�سالم 
من  فل�سطني  تك�ن  ل�  حبذا  ويا  باالآخرين  لالأعرتاف 
�سمنها!.. هذا ه� راأيي يا �سيادة الرئي�س ولرمبا كنت 
اال اين طامع ب�سربك على  قليالأ  قد جتاوزت حدوي 
مكل�م مثلي .   نحبك يا �سيادة الرئي�س باراك ح�سني 
وجلميع  لك  و�سالمي  نظرنا  يف  كذلك  و�ستبقى  اوباما 
افراد عائلتك الكرام ، كما ونحب امريكا اللهم احفظ 
لنا امريكا ورئي�سها و�سعبها !.. وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته
االأمريكي  الفل�سطيني  الك�نغر�س  رئي�س  حمم�د  كامل 

ني�ي�رك   
بتاريخ.....03،16،16 

 عزيزي القارىء كانت هذه الر�سالة قد و�سلت البيت 
االأبي�س يف وا�سنطن وبنف�س االأحرف العربية ونف�س 
ون�سف  �سهر  قبل  اي   4  /11  /16 بتاريخ   ال�سيغة  
ن�سمعه  ما  ورغم   ..! االآن  حتى  عليها  رداأ  ا�ستلم  ومل 
عن احياء ما ي�سمى باملبادرة العربيه ودجمها مبادرة 
م�ؤمتر  هيئة  على  جتمع  لت�سنيع  حماولة  يف  فرن�سيه 
وجب  لذلك  م�سريه  الف�سل  يك�ن  ولرمبا  منتظر  دويل 

على ن�سرها 
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وا�سنطن- اأ ف ب- نفت وزارة اخلارجية االأمريكية 
الثالثاء وج�د اأي ت�تر مع ال�سع�دية ب�سبب حتّفظ 
ال�س�ري،  النزاع  امل�قف االأمريكي من  الريا�س على 

الذي لطاملا �سكل م�سدر اختالف بني احلليفني.
مرة  ت�ساوؤالت  االأمريكية  الدبل�ما�سية  وواجهت 
االإ�سرتاتيجية  العالقات  ح�ل  الثالثاء  جديدة 
بني وا�سنطن والريا�س، غداة اإفطار جمع بني وزير 
العهد  ويل  وويل  كريي  ج�ن  االأمريكي  اخلارجية 

ال�سع�دي حممد بن �سلمان.
م�ساء  ال�سع�دي  الدفاع  وزير  كريي  وا�ستقبل 
ر�سميًا  وبحثًا  وا�سنطن،  يف  منزله  يف  االثنني 
تط�رات االأو�ساع يف ال�سرق االأو�سط و�سبل مكافحة 

االإرهاب، وفقًا للخارجية االأمريكية.
ج�ن  االأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 
اإذا  �ساألتم�ين  حال  “يف  �سحايف  م�ؤمتر  يف  كريبي 
ال�سع�ديني  بني  كبري  فل�سفي  فرق  هناك  كان  ما 
يف  قدمًا  امل�سي  كيفية  حيال  املتحدة  وال�اليات 

امليدان يف �س�ريا، فاإن اجل�اب ه� ال”.
الق�ية  العالقات  “بحثا  امل�س�ؤولني  اأن  واأو�سح 
وال�سع�دية،  املتحدة  ال�اليات  بني  وامل�ستمرة 
اليمن  مثل  امل�ا�سيع  من  وا�سعة  مروحة  وناق�سا 

و�س�ريا وليبيا ومكافحة االإرهاب”.
وهي  ال�سع�دية،  دعم  دون  من  اأنه  كريبي  واعترب 
تنظيم  �سد  الدويل  التحالف  يف  م�ؤ�س�س  ع�س� 
“الدولة االإ�سالمية”، ملا وجدت املجم�عة الدولية 
وت�سعى  دولة   20 نح�  ت�سم  التي  �س�ريا،  لدعم 

الإيجاد حل �سيا�سي للنزاع ال�س�ري.
تطّرقا  اإنهما  االأمريكية  اخلارجية  بيان  واأ�ساف 
التزامهما  اورالندو”واأكدا  اعتداء  اإىل  اأي�سًا 
مكافحة  جمال  يف  التعاون  م�ا�سلة  يف  امل�سرتك 
االإقليمي  امل�ست�يني  على  العنيف  التطّرف  انت�سار 

والدويل”.
تعبري  ا�ستخدام  املتحدة  ال�اليات  وتتجنب 
“التطّرف  تعبري  ل  وتف�سّ املت�سدد”،  “االإ�سالم 

العنيف”.
ويزور االأمري حممد بن �سلمان العا�سمة االأمريكية 
وعقد  وع�سكري،  اقت�سادي  وزاري  وفد  راأ�س  على 
جمل�س  مع  اجتماعًا  الزيارة  بهذه  قيامه  قبل 

ال�س�ؤون االقت�سادية والتنمية.
التح�ل  “برنامج  تنفيذ  على  املجل�س  هذا  وي�سرف 
م�سادر  تن�يع  اإىل  يهدف  الذي   ،  2020 ال�طني 
اإيرادات  على  االعتماد  وخف�س  اململكة،  يف  الدخل 

النفط يف ظل تراجع اأ�سعاره عامليًا.
وكان مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية االأمريكية 

زيارة  قبل  ا�ستبعد  برينان  ج�ن  ايه”  اي  “�سي 
ال�سع�دية  للعربية  م�س�ؤولية  اأي  حممد  االأمري 
اأيل�ل/�سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  اعتداءات  يف 
االعتداءات  هذه  مرتكبي  من   15 كان  اإذ   ،2001

الـ 19 من ال�سع�ديني.
االنتخابات  يف  الدمي�قراطية  املر�سحة  اأن  اإال 
بدور  االثنني  نّددت  كلينت�ن  هيالري  الرئا�سية 
ال�سع�دية وقطر والك�يت يف مت�يل الفكر املتطرف 
ليلي  ناد  على  االعتداء  غداة  وذلك  االإ�سالمي، 
للمثليني يف والية فل�ريدا، قام به اأمريكي من اأ�سل 

اأفغاين اأعلن والءه لتنظيم “الدولة االإ�سالمية”.

الفلبيني  الرئي�س  ت�جه  اأ(-  ب  )د  مانيال  
جزيرة  اإىل  بطائرة  االأربعاء  اأكين�  بينين� 
تقع جن�بي البالد �سهدت �سرب عنق رهينة 
قبل  اإ�سالميني  مت�سددين  جانب  من  كندي 
رهائن  اإنقاذ  جه�د  لتفقد  وذلك   ، ي�مني 

اأخرين .
قاعدة  يف  االأمن  م�س�ؤويل  مع  اأكين�  وحتدث 
كيل�مرت  ع�سكرية يف جزيرة ج�ل� )1000 
جن�ب مانيال( ، ح�ل “�سبل حت�سني العمليات 
)الباقني(”  الرهائن  جميع  اإنقاذ  اأجل  من 
ح�سبما   ، االإرهابية  �سياف  اأب�  جماعة  لدى 

قال الرئي�س.
وقال اأكين� يف م�ؤمتر �سحفي قبل الع�دة اإىل 

تقييد  من  نتمكن  اأن  علينا  :”ينبغي  مانيال 
حركتهم )املت�سددين(”.

االأول  اأم�س  �سياف  اأب�  جماعة  واأعدمت 
بعد  ه�ل  روبرت  الكندي  الرهينة  االثنني 
�سراحه  الإطالق  الفدية  دفع  مهلة  انتهاء 
كندي  رهينة  ثاين  ه�ل  اأ�سبح  وبذلك   .
ج�ن  بعد  امل�سلحة  اجلماعة  يد  على  يقتل 
يف  عنقه  املت�سددون  �سرب  الذي  ريد�سديل 

املا�سي. ني�سان/اأبريل   25
الرنويجي  يحتجزون  املت�سددون  يزال  وال 
تدعى  فلبينية  وامراأة  �سكينج�ستاد  كيارتان 
جزيرة  اأحرا�س  يف  وذلك   ، فل�ر  ماريتي�س 

ج�ل�.

بالل�م  يلقى  ،التي  �سياف  اأب�  جماعة  وكانت 
االإرهابية  الهجمات  اأ�س�اأ  من  عدد  يف  عليها 
من  االأربعة  الرهائن  خطفت  قد  الفلبني،  يف 
جزيرة �سامال ال�سياحية جن�بي الفلبني يف 

اأيل�ل/�سبتمرب املا�سي.
قدرها  فدية  البداية  يف  اجلماعة  وطلبت 
كل  عن  دوالر(  ملي�ن  )7ر21  بيزو  مليار 
رهينة ، ولكنها خف�ست املبلغ اإىل 600 ملي�ن 
قتل  بعد  الثالثة  للرهائن  بالن�سبة  بيزو 

ريد�سديل وقبل اأن تقتل ه�ل .

اأكدت  ب-  ف  اأ  املتحدة-  االمم 
الف   80 نزوح  املتحدة  االأمم 
الدائرة  املعارك  من  هربا  مدين 
يف  يناير  الثاين/  كان�ن  منذ 
جبل مرة ب��سط دارف�ر )غرب(، 
يف  كبري  م�س�ؤول  اعلن  ح�سبما 

االمم املتحدة الثالثاء.
املتحدة  االمم  م�س�ؤول  وا�ساف 
هريفيه  ال�سالم  حفظ  لعمليات 
الد�س� ان املنظمة االممية تلقت 
الف   127 بنزوح  معل�مات  اي�سا 
تاكيدها  تعذر  اخرين  �سخ�س 
العمال  و�س�ل  �سع�بة  ب�سبب 
االن�سانيني خ�س��سا اىل املنطقة 

ال��سطى يف دارف�ر.
ماليني   1،6 جممله  ما  يزال  وال 
 60 نح�  يف  يقيم�ن  مدين 
مرة  جبل  يف  للنازحني  مع�سكرا 
يف  واليات  ثالث  بني  املنطقة 
وال��سطى  ال�سمالية  هي  االقليم 

واجلن�بية.
يف  جل�سة  خالل  الد�س�  وتابع 

خم�س�سة  الدويل  االمن  جمل�س 
هناك  ان  دارف�ر  يف  لل��سع 
بني  املعارك  بت�ا�سل  معل�مات 
بزعامة  ال�س�دان  حترير  جي�س 
الق�ات  وبني  ن�ر  ال�احد  عبد 
اأن  اإىل  ا�سار  انه  اال  احلك�مية، 
املتحدة  لالمم  امل�سرتكة  البعثة 
“مين�اد”  االفريقي  واالحتاد 
االرقام  هذه  تاكيد  ت�ستطيع  ال 

ال��س�ل  على  قادرة  غري  النها 
اإىل هذه املنطقة.

هاجم  املعل�مات  هذه  وبح�سب 
للق�ات  م�اقع  املتمردون 
يف  ماي�  ايار/   30 يف  احلك�مية 
والية  نرتيتي  )�سرق  ك�تروم 
اىل  اأدى  مما  ال��سطى(،  دارف�ر 
ا�ستمرت  برية  م�اجهات  ن�س�ب 
حزيران/  من  اخلام�س  حتى 

من  �سحايا  واوقعت  ي�ني� 
املع�سكرين وبني �سف�ف املدنيني.

بني  املحادثات  ان  الد�س�  وتابع 
ح�ل  واخلرط�م  املتحدة  االمم 
حفظ  لق�ة  تدريجي  ان�سحاب 
ال�سالم الدولية مت�ا�سلة “لكنها 

مل تف�س اىل اجماع .
ان�سحاب  على  اخلرط�م  وت�سر 
�سريع بينما تريد االمم املتحدة 
ان يتم على مراحل وان يرتبط 

بتح�سن ملم��س على االر�س.
االمني  او�سى  اخرى،  جهة  من 
كي  بان  املتحدة  لالمم  العام 
حفظ  ق�ة  مهمة  بتمديد  م�ن 
ال�سالم التي تنتهي يف حزيران/ 
ي�ني� ملدة عام ويفرت�س ان يقرر 
امل�سالة  الدويل  االمن  جمل�س 

قبل نهاية ال�سهر احلايل.
اأكرث من  واوقع النزاع يف دارف�ر 
ماليني  و2،6  قتيل  الف   300
بح�سب   2003 العام  منذ  نازح 

االمم املتحدة.
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�سبان  اجتمع   – ب(  ف  )اأ   – بعق�بة 
مدينة  يف  منطقتني  �سكان  من  ورجال 
اج�اء  يف  بغداد،  �سرق  ب�سمال  بعق�بة 
الرم�سانية  املحيب�س  لعبة  ملمار�سة  ودية 
العنف  بينهم  باعد  بعدما  التقليدية 

الطائفي الع�ام ط�يلة.
وبدا امل�سهد يف مدينة بعق�بة كربى مدن 
ملا عا�سته  مناق�سا متاما  حمافظة دياىل، 
م�سلحة  هجمات  من  ال�سابق  يف  املدينة 
و�سيارات  نا�سفة  بعب�ات  واعتداءات 
�سنية  احياء  ت�ستهدف  كانت  مفخخة 
خلفية  على  ي�مي،  �سبه  ب�سكل  و�سيعية 

نزاع طائفي.
االلعاب  اكرث  من  هي  املحيب�س  ولعبة 
�سعبية خالل �سهر رم�سان وميار�سها رجال 
يف  وا�سع  نطاق  وعلى  االعمار  خمتلف  من 

خمتلف انحاء العراق.
االول  يخفي  فريقني،  بني  اللعبة  وتدور 
افراد  وعلى  افراده  قب�سات  يف  خامتا 
مرة  كل  ويف  عليه.  العث�ر  الثاين  الفريق 
نقطة  حتت�سب  اخلامت  على  العث�ر  يتم 

مل�سلحة هذا الفريق او ذاك.
– كبري  – فرح 

اجتمع�ا  املدينة  اهايل  من  ع�سرات 
يف  وحمليني  امنيني  م�س�ؤولني  بح�س�ر 
حديقة  �سمن  يقع  الذي  ال�ساهر  مقهى 
اجلديدة  بعق�بة  منطقة  يف  عامة 
مداخل  امام  عائالت  ووقفت  )و�سط(، 

وهتافات  اللعبة  وقائع  ملتابعة  منازلها 
العبيها و�سط فرح كبري.

منطقة  من  فريق  بني  املناف�سة  وتدور 
ب��سط  �سيعية  الغالبية  ذات  اله�يدر 
ذات  بهرز  منطقة  من  واخر  بعق�بة 

الغالبية ال�سنية يف جن�ب املدينة.
وهتف احل�س�ر والعب� الفريقني قبل بدء 
كل  عناد  على  واحد  “عراقنا  التناف�س 
حاقد” و “هال هال يالعراق ما نخلي تفرح 
فراكم  ب�س  يه�ن  �سي  و”كل  ال�سمات” 

مايه�ن” يف ا�سارة اىل املحبة املتبادلة.
وحر�ست ق�ات من ال�سرطة على االنت�سار 

ح�ل املكان حت�سبا الي طارىء.
 65( كرار  باب�  املعروف  علي  عبد  وقال 
اله�يدر  منطقة  فريق  يق�د  الذي  عاما( 
لفران�س بر�س “هنا نثبت للعامل انه مهما 
اخ�ة  نبقى  بنا  مرت  التي  الظروف  كانت 
امل�ساء ه�  “�سعارنا هذا  وا�ساف  واحبة”، 

حمبة العراق ونبذ الطائفية”.
احد  عاما(   44( القي�سي  عبا�س  وقال 
د�سدا�سة  مرتديا  كرار  اب�  فريق  العبي 
راأ�سه،  على  �سغرية  وقبعة  تقليدية 
“فرحتنا الي�م بلعبة املحيب�س ال ت��سف 
املحبة  اىل  عدنا  هلل  احلمد  بالق�ل:  اال 
وه�يدر  بهرز  لتحيا  واالمان.  وال�سالم 
يريدون  الذين  واملرتزقة  للخ�نة  وكال 

املتاجرة بدمائنا”.
بهرز  زيارة  ا�ستطع  “مل  القي�سي  وا�ساف 

الدولة  )تنظيم  داع�س  �سيطرة  خالل 
اال�سالمية( عليها )…(كانت هذه الفرتة 

اال�سعب يف حياتي”.
على  العث�ر  الالعبني  حماوالت  وبني 
واهازيج  طب�ل  ا�س�ات  تتعاىل  اخلامت، 
النه  املطل�ب  يروح  “وين  بينها  �سعبية 
يرجع  “املحب�س  النه” و  يرجع  واملحب�س 

النه على عناد خ�سمنه”.
فريق  من  عاما(   52( �سهاب  مال  وقال 
بهرز “مل تتمكن زوجتي من روؤية عائلتها 
والدتهم  عائلة  زيارة  من  اطفايل  وال 
ب�سبب  اله�يدر  اىل  ال��س�ل  حرمنا  الننا 

ال�سراع الطائفي ل�سن�ات ط�يلة”.
ايام  زوجتي  دم�ع  ارى  “كنت  وا�ساف 
االجتماع  على  قدرتها  لعدم  االعياد 

بعائلتها )…( كانت اياما �سعبة”.
ق�ات  عنا�سر  طرق  ي�م  �سهاب  وا�ستذكر 
باب منزله خالل عملية  العراقية  االمن 
عام  امل�سلحني  �سيطرة  من  بهرز  حترير 
2008، ولدى �سماع زوجته �س�ت احدهم 
قفرت  تفتي�س”،  الباب  “افتح�ا  يق�ل 
“هذا اخي اعرف �س�ته، انا افتح  هاتفة 

الباب” .
وا�ساف “بالفعل كان احد ا�سقائها منت�سبا 
اىل ق�ات االمن وكانت فرحتها ال ت��سف 

بروؤيته”.
اجلميلة” ـ االيام  – “عادت 

يتخلل اللعبة ت�زيع احلل�يات الرم�سانية 

وع�سري الرمان الذي ت�ستهر به حمافظة 
ط�ال  واحلا�سرين  الالعبني  على  دياىل، 

فرتة اللعبة التي قد تط�ل ل�ساعات.
بف�ز  االم�سية  تلك  يف  التناف�س  وانتهى 
فرق اله�يدر ب11 نقطة مقابل 8 لفريق 
الطب�ل  ا�س�ات  جمددا  وتعالت  بهرز، 
الفريق  وهناأ  والت�سفيق  والزغاريد 

اخلا�سر نظريه الرابح بفرح غامر.
اللعبة  انتهاء  بعد  �سهاب  مال  وعلق 
االيام  وعادت  معا  ون�سهر  نت�ا�سل  “عدنا 
اجلميلة واكتملت فرحتي بروؤية اقربائي 

وا�سدقائي من اله�يدر”.
وحمافظة دياىل التي تعي�س فيها مك�نات 
ال�سنة وال�سيعة، تعد من  خمتلفة ابرزها 

�سكانها �سراعات  التي عانى  املناطق  اكرث 
طائفية اعقبت اجتياح العراق من جانب 
املتحدة  ال�اليات  بقيادة  التحالف  ق�ات 

العام 2003.
اب/اغ�سط�س  يف  اله�يدر  وتعر�ست 
مفخخة  ب�سيارة  انتحاري  لهج�م   2012
�سخ�سا  خم�سني  من  اكرث  مقتل  اىل  ادى 

وا�سابة نح� ثمانني اخرين.
متكررة  لهجمات  بهرز  تعر�ست  كذلك، 
دفعت عددا كبريا من �سكانها اىل النزوح. 
م�سلحني عليها  �سيطرة  �سكانها  ويف ذاكرة 
يف ني�سان/ابريل 2014 وقتلهم عن�سرين 

من ق�ات االمن وحرق جثتيهما.

كان  القان�ن«  �سقف  »ف�ق  اأ�سخا�س  وج�د  اأّن  برغم 
�ساأن  )�ساأنها  احلرب  قبل  الالذقية  يف  ماأل�فًا  اأمرًا 
االأخرية  ال�سن�ات  يف  احلال  اأّن  غري  اأخرى(  مناطق 
االأفقي  الت��سع  مع  متفاقمة  ظاهرة  اإىل  حتّ�ل 
التي  الق�س�س  هي  كثرية  ال�سقف«.  »ف�ق  ل�سريحة 

ُتلّخ�س حال املدينة و�سل�كيات »الت�سبيح« فيها

�سهيب عنجريني
مدينة  يف  قليل  منذ  �ُسمع  الذي  االنفجار  » �س�ت 
ابتهاجًا  �س�تية  قنبلة  عن  تفجري  ناجٌم  الالذقية 
بح�سب  االأ�سا�سية  املرحلة  يف  الطالب  اأحد  بنجاح 

�سكان املنطقة«.
نباأٌ تناقلته معظم »ال�سبكات االإخبارية« على �سفحات 
فيما  املا�سيني،  الي�مني  خالل  االجتماعي  الت�ا�سل 
النباأ قلياًل  الر�سمية تلطيف  حاولت و�سائل االإعالم 
�س�تية  قنبلة  تفجري  عن  باحلديث  االكتفاء  عرب 
اأّن وق�ع  املفارقة  للحادثة«.  اأمنية  اأي خلفية  »دون 
ح�ادث من هذا الن�ع مل يعد اأمرًا م�ستغربًا يف مدينة 
هي )من حيث املبداأ( واحدة من املناطق القليلة التي 
احلرب  بفعل  ال�س�رية  الدولة  �سلطة  فيها  تهتّز  مل 
االأمر  حقيقة  لكن  االأخرية.  االأربع  ال�سن�ات  خالل 
اأّن »�سلطة القان�ن« فيها تبدو قا�سرًة عن اأن تطاول 
»�سريحة ُم�سطفاة«. لي�ست هذه ال�سريحة حم�س�بًة 
هي  وال  معّينة،  اجتماعية  اأو  اقت�سادية  طبقة  على 
مناطقي  اأو  طائفي  اأو  ديني  انتماء  اأبناء  على  حكٌر 
)واإن  خمتلفة  م�سارب  من  اأ�سخا�سًا  ت�سّم  بل  واحد 
احلرب  »اأبناء  اأّنهم  ي�ّحدهم  ُمتفاوتة(  بن�سٍب 

واآباوؤها«.
النازح يرفع اإيدو

وابنتها  م�ستعار(  )ا�سم  مي�ساء  فّرت  �سن�ات  قبل 
ال�حيدة بجلدهما من جحيم املعارك يف مدينة ج�سر 
وُنهَبت  زوُجها  اُختِطف  بعدما  اإدلب(  )ريف  ال�سغ�ر 
اأم�اله. اختارت ال�سيدة اخلم�سينية ال�سكن يف �ساليه 
التي  االقت�سادية  ال�سغ�ط  على  حتايلت  ُم�ستاأجر. 
مع  يت�افق  مبا  حياتها  منط  وبّدلت  النزوح  �سّببها 
االأمان«.  »�سريبة  تدفع  اأّنها  وراأت  اجلديد،  ال��سع 
االأمر  اأّول  خ�سيت  اأّنها  لـ»االأخبار«  ال�سيدة  ت�ؤّكد 
اأن  قبل  »مناطقية«  الأ�سباب  مل�سايقات  التعّر�س 
وت�ا�سل  خماوفها،  يف  خمطئة  كانت  اأّنها  تكت�سف 

احلال  تبّدل  االآن  من  �سهرين  قبل  بهدوء.  حياتها 
ب�س�رة مفاجئة. خالٌف �سغري مع �سائق �سيارة اأجرة 
لل�سرب  ُعر�سًة  وجعَلها  عقب  على  راأ�سًا  حياتها  قلَب 
واالإهانة والتهديد على يد جمم�عة من »ال�سبيحة«.
ُتغالب دم�عها وتق�ل »حتى الي�م ال اأ�سّدق ما حدث. 
فجاأة حتّ�ل ال�سائق الذي بقيت �سه�رًا اأتعامل معه اإىل 
وح�س«. كانت مي�ساء قد اعتادت طلب �سيارة االأجرة 
عرب الهاتف بعدما ن�سحتها به اإحدى معارفها »وفعاًل 
ما �سفت من� �سي غلط ملدة 3 �سه�ر«، تق�ل. كانت تلك 
عن  غريبة  ال�سيدة  اأن  ال�سائق  ليعلم  كافية  الفرتة 
املدينة، وهذا كان مفتاحًا ل�سل�كه معها الحقًا. حدث 
من  وعددا  لنقلها  احل�س�ر  منه  طلبت  حني  اخلالف 
اأقاربها من منطقة اإىل اأخرى »تاأخر اأكرت من �ساعة 
ال�سيدة  طلبت  بب�ساطة  عتليف�ن�«.  يرد  عاد  وما 
ال�سيارتان  و�سلت  حّظها  ول�س�ء  اأخرى،  اأجرة  �سّيارة 
تباعًا. »قلتل� اإنت تاأخرت واأنا ات�سلت ب�س�فري تاين، 

حني  كانت  املفاجاأة  عليك«.  احلق  ب�س  ت�اخزين  ما 
راح ال�سائق يكيل لها ال�ستائم واالإهانات على املالأ »مّل 
كلمة  كل  وبني  نازل  طالع  يحكي  و�سار  علّي،  النا�س 
والتانية يق�ل: جاية من اجل�سر وبدك تكربي نف�س 
التدّخل،  يف  املاّرة  بع�س  حماوالت  تفلح  مل  علينا«. 
الع�سكري،  االأمن  من  »اأنا  اجلميع  يهّدد  ال�سائق  راح 
وهي اإرهابّية وما رح تتحّرك من ه�ن حلتى في�سها«. 
اأجرى ات�سااًل هاتفّيًا ظّنته ال�سيدة ا�ستعرا�سًا: »قلت 
الت��سيلة«،  اأجرة  ياخد  م�سان  يخّ�فني،  عم  حلايل 
تق�ل مي�ساء وت�سيف »تركناه وركبنا التك�سي التاين 
تكد  مل  احلد،  هذا  عند  االأمر  ينته  مل  وم�سينا«. 
ب�سيارتني  ف�جئت  حتى  وجهتها  اإىل  ت�سل  ال�سيدة 
والثانية  �سّيارته  االأوىل  نف�سه،  ال�قت  يف  ت�سالن 
الق�سة  بقية  م�سّلحني«.   3 منها  نزل�  مفّيمة  »جيب 
علي  »هجم  نحيبها  و�سط  ب�سع�بة  ال�سيدة  تكملها 
ترك  وما  �سعري،  يل  وقطع  �سربني،  منهم،  واحد 

رح  هاملّرة  وقال:  علي  ب�سق  بعدين  قالها.  ما  م�سّبة 
اأتركك بدون ما اأ�سحطك«. تق�ل مي�ساء لـ»االأخبار« 
اإن احلادثة وقعت اأمام »الفندق الفالين )5 جن�م(«، 
لكّن  النا�س،  من  وح�سد  الفندق  اأمن  من  مراأى  وعلى 
األ�مهم«.  »ال  وت�سيف  التدّخل،  على  يجروؤ  مل  اأحدًا 
ا�سم�  بتعريف  اإنك  مبا  عليه  ت�ستكي  »فكرتي  ن�ساأل 
ورقم تليف�ن�؟«، ت�سمت قلياًل ثم ت�سحك مبرارة »اإذا 
بقلكن بتمنى ل� كنت باقية باجل�سر )ج�سر ال�سغ�ر( 

وميتة باحلرب ميكن ما ت�سدق�«.
مطاردة يف ليل ب�سنادا

اأو  طائفّيًا  متييزًا  »الت�سبيحّية«  احل�ادث  تعرف  ال 
مناطقّيًا. ت�ستهدف اجلميع بال ا�ستثناء. اآخر ما ُحّرر 
املا�سي،  اخلمي�س  ليل  اأحداثه  دارت  ال�سياق  هذا  يف 
»ه�لي�دّية«  ومطاردة  �سّيارة  �سرقة  على  وا�ستملت 
تخّللها اإطالق نار. وقعت احلادثة اإثر تلّقي ال�سلطات 
اإحدى  لتعرَث عليها  �سّيارة،  �سرقة  االأمنية بالغًا عن 
داخلها  ويف  االأزرق  ال�ساطئ  منطقة  يف  الدورّيات 
تبادلت  املطاردة  خالل  مبطاردتها.  وتبداأ  رجالن 
مقتل  اإىل  اأدى  ما  النار،  اإطالق  وال�سارقني  الدورية 
اإىل  املطاردة  امتّدت  اخلطاأ«.  طريق  »عن  �سّيدة 
من  بعدد  كبريًة  اأ�سرارًا  اأحلقت  حيث  ب�سنادا،  قرية 
القرية  اأبناء  اثنان من  املرك�نة. اعرت�س  ال�سيارات 
ال�سيارة امل�سروقة واأفلحا يف اإيقاف �سائقها، ليتبنّي مع 
كميات  حت�ي  اأّنها  ال�سيارة  وتفتي�س  الدورية  و�س�ل 
من احل�سي�س و»حب�ب الهل��سة«. املفارقة اأن مال�سنًة 
يف  �ساهما  اللذين  وال�سابني  الدورية  بني  اندلَعت 
اأي�سًا. يق�ل  اإيقاف ال�سيارة، كادت تنتهي بت�قيفهما 
اأحد اأبناء القرية لـ»االأخبار« اإّن »امل�سيبة كانت حني 
ال�س�ابق  اأ�سحاب  من  هما  ال�سارقني،  ه�ّية  تبّينت 
نراهما  اأن  غريبًا  يك�َن  »لن  وي�سيف  الت�سبيحّية«. 
يف  ت�سّبب  مّمن  االنتقام  اإىل  وي�سعيان  طليَقني  قريبًا 
يلعن  �سابقًا.  مماثلٌة  اأ�سياء  حدثت  عليهما.  القب�س 

اأب� الت�سبيح و�ساعت�«.

ال�شوري النزاع  خلفية  على  ال�شعودية  مع  توتر  اأي  تنفي  املتحدة  الواليات 

دارف����������ور م������ن  ��������ش�������وداين  األ����������ف   80 ن����������زوح  ت������وؤك������د  امل�����ت�����ح�����دة  االأمم 

ال��رئ��ي�����س ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ي����زور اجل���زي���رة ال��ت��ي ���ش��ه��دت اإع������دام امل��ت�����ش��ددي��ن ل��ره��ي��ن��ة ك��ن��دي

العراقيني بني  الطائفي  احلاجز  تك�شر  الرم�شانية  املحيب�س  لعبة 

ه�����ن�����ا ال�������الذق�������ي�������ة: »اأب���������ن���������اء احل��������������رب« ف���������وق �����ش����ق����ف ال�����ق�����ان�����ون

.؟؟؟ جديدة  بخارطة  �شوريا  تق�شيم  يتم  االآن 
علي القي�سي

ي�م  بعد  ي�ما  االأحداث  تتك�سف 
ل�س�ريا  اجلديد  املخطط  عن   ،
احلرب  و�سلت  ان  بعد   ، امل�ستقبل 
اجلبهات  على  م�سدود  طريق  اىل 
ومعقدة  متعددة  اأ�سبحت  التي 
من  طرف  الأي  احل�سم  وغياب 

االأطراف املتقاتلة ،
تتك�سف  غدت  التق�سيم  فمالمح 
�سريعا بعد دخ�ل الق�ات الغربية 
وبريطانيا  امريكا  مثل   . احلرب 
وفرن�سا اخريا ب�سكل ق�ات خا�سة 

خالل  من  اجل�  يف  حارب�ه  بعدما  االر�س  على  داع�س  حماربة  بهدف 
التحالف الدويل بقيادة امريكية ..؟

و�سع�دية  تركية  ق�ات  دخ�ل  عن  اي�سا  العاجل  بالقريب  ن�سمع  و�س�ف 
واماراتية وغريها االرا�سي ال�س�رية ملحاربة داع�س وغريها من املنظمات 

االرهابية ..؟؟
الن�ايا  اذا  هذا  ال�س�رية  االرا�سي  من  داع�س  طرد  وبعد  ؛  ال�س�ؤال  ولكن 
�سادقة ؟! ماذا �ستعمل هذه الق�ات الربية على االر�س ال�س�رية .؟؟؟ هل 
�ستحارب النظام ال�س�ري وت�سقطه .؟؟؟ ام �ستق�م الدول املعنية بتق�سيم 
�س�ريا وابقاء النظام اال�سدي على منطقة �س�ريا املفيدة والتي هي دم�سق 

وحم�س وللالذقية وطرط��س بدعم وم�ساندة رو�سيا ..؟؟
يعني ذلك اقامة دولة كردية ت�سمل �سمال �س�ريا ب�ا�سطة ق�ات �س�ريا 
الدميقراطية املدع�مة اأ�سال من اأمريكا ..؟؟ واي�سا كما قلنا دولة عل�ية 
دويلة  ..واي�سا  املعتدلة  للمعار�سة  �سنية  دولة  ..واي�سا  اال�سد  لب�سار 
كلها  ..طبعا  وايران  و�س�ريا  والعراق  لبنان  �سيعة  مع  ترتبط  �سيعية 

دويالت ولي�ست دوال ..؟؟
املراقب لالزمة ال�س�رية منذ ي�مها االول الي�ستبعد هذا ال�سيناري� الذي 
ورراء  العربية  الدول  وبع�س  ورو�سيا  غربية  ع�ا�سم  يف  االن  يت�سكل 

الك�الي�س وهذا االمر غري م�ستبعد . وتت�سح معامله ي�ما بعد ي�م ..؟
ورمبا هذا املخطط ي�سمل دول اجل�ار ا�سرائيل واالردن والعراق وتركيا 

..كيف يعني .؟؟
اجلانب  على  حلدودها  حماذية  مناطق  اجل�الن  اىل  ت�سيف  ا�سرائيل 
ال�س�ري مثل قرى وبلدات �س�رية متاخمة للحدود ال�س�رية اال�سرائيلية 
بحجة امن ا�سرائيل و�سالمة حدودها ورمبا هذا ماي�سعى اليه نتنياه� يف 
حمادثاته مع رو�سيا هذه االيام وكرثة زياراته وات�ساالته مع امل�س�ؤولني 
يف  واال�سرائيلية  الرو�سي  اجل�ية  الق�ات  مع  القائم  والتن�سيق  الرو�س 

حتديد امل�اقع التي يتم �سربها من ا�سرائيل ..
اما االأمر االخر يف عملية التق�سيم فهي االردن فرمبا تاأخذ االردن بع�س 
درعا  يف  عمقا  احلدود  مناطق  مثل  اجلن�بي  ال�س�ري  اجلانب  من  املناطق 
داع�س  من  ها  تطهري  بهدف  ال�س�رية  ال�سحراء  مناطق  وبع�س  وال�س�يدا 
واملنظمات التي ت�سكل خطرا على االردن ..وهذا االجراء يعترب ت�سحيحا 

التفاقية �سايك�س بيك� امل�سه�رة ..؟؟،
الدولتني  حدود  اىل  ومناطق  ارا�سي  ا�سافة  يتم  والعراق  تركيا  واي�سا 
اي�سا  الدولتني  حدود  من  ي�ؤخذ  ..ورمبا  التق�سيم  نظام  مع  يتنا�سب  ما 

ان�سجاما مع التق�سيم املفرت�س .
االخرية  التحركات  بعد  واقعيا  يك�ن  رمبا  الذي  املفرت�س  احلل  وهذا 
وال�سع�دية  والفرن�سية  الربيطانية  اخلا�سة  الق�ات  وانزال  الوروبا 
والرتكية يف االرا�سي ال�س�رية ..وذلك بعلم رو�سيا وامريكا والعرب هذا 
وه�  االخرون  عليه  يعمل  لهدف  كان  ال�س�رية  االزمة  اطالة  ان  يدلل 

التق�سيم .

لقاعدة ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأمل����اين:  اإ���ش��الم��ي   ب��اح��ث 
املهاجرين بني  الق�شر  زواج  مع  للتعامل  وا�شحة 

االإ�سالمي  اخلبري  يرى  اأ(-  ب  )د  ـ  برلني 
االأملاين البارز ماتيا�س روهه اأنه يتعني على 
االأملانية  لل�اليات  املحليني  العدل  وزراء 
االتفاق على قاعدة قان�نية يف التعامل مع 

زواج االأطفال الق�سر بني املهاجرين.
يف  والقان�ن  االإ�سالم  مركز  مدير  وقال 
متعددة  اأبحاث  باإجراء  املعني  اأوروبا 

يف  االأوروبية  والد�ساتري  الق�انني  اإطار  يف  امل�سلمني  حياة  عن  التخ�س�سات 
ت�سريحات خا�سة ل�كالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ(: “اإن حتديد خط وا�سح 
�سيك�ن مفيدا ب�سكل مزدوج، اإذ يك�ن من ناحية مبثابة عامل م�ساعد لالإدارة 
ر�سالة  اأخرى  امل�سكلة على نح� متزايد، ويك�ن من ناحية  املثقل كاهلها بهذه 

لالجئني مبا ي�سري يف البالد وما ال ي�سري”.
ال  االأطفال  زواج  اأن  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  البارز  االإ�سالمي  الباحث  واأ�سار 
ميثل ظاهرة جماعية يف اأملانيا، فاإنه ال يحدث اأي�سا يف حاالت فردية فح�سب، 

وقال: “اأت�قع اأن تزداد االأعداد عن طريق تدفق الالجئني”.
وذكر روهه اأنه راأى م�ؤخرا مدى �سع�بة اتخاذ القرار ب�ساأن زواج االأطفال يف 
 /13 عراقية  فتاة  تخ�س  حالة  يف  امل�س�رة  منه  طلبت  عندما  فردية،  حالة 
عاما/، وكانت الفتاة قد تزوجت وهي يف احلادية ع�سرة من العمر وجاءت اإىل 
اأملانيا برفقة زوجها وطفلها البالغ من العمر عاما واحدا ووالد ووالدة زوجها ، 

وقال: “ن�سحت يف هذه احلالة ب�سرورة الت�جه ملكتب رعاية ال�سباب”.



الأكرث  عالجات  قدمنا  ح��دود:  بال  اأطباء 
"تعز" يف  اجلرحى  اليمنيني  من   1600 من 

�سنعاء ـ )د ب اأ( – اأعلنت منظمة 
اأطباء بال حدود الطبية الدولية، 
اأكرث  عاجلت  اأنها  الثالثاء،  الي�م 
ن�سفهم  اليمنيني  من   1600 من 
ال�سراع  جراء  جرح�ا  مدني�ن 
و�سط  تعز،  حمافظة  يف  الدائر 
الهدنة  �سريان  بدء  منذ  البالد، 

التي رعتها االأمم املتحدة يف الـ11 من ني�سان/ابريل املا�سي.
اإطالق  وقف  على  �سهرين  مرور  “بعد  �سحفي  بيان  يف  املنظمة  واأ�سافت 
يف  الدائر  بالعنف  حاد  ب�سكل  يتاأثرون  املدني�ن  زال  ما  اليمن،  يف  النار 
ني�سان/ �سهر  يف  النار  اإطالق  وقف  بدء  “منذ  اأنه  اإىل  م�سرية  البالد”، 
اأطباء بال حدود عددًا هائاًل من  التابعة ملنظمة  اأبريل، عاجلت املرافق 
االأ�سخا�س بلغ1624 �سخ�سًا يعان�ن من اإ�سابات ناجمة عن القتال املكّثف 

يف حمافظة تعز، وقرابة ن�سف ه�ؤالء االأ�سخا�س هم من املدنيني.
ووفقا للبيان، قال من�سق امل�سروع يف منظمة اأطباء بال حدود يف تعز �سالح 
دوجن�دو “يف الثالث من ال�سهر اجلاري ا�ستقبلنا 122جريحًا يف املرافق 
�س�قًا  �سربت  التي  بال�س�اريخ  اأ�سيب�ا  املر�سى  وغالبية  ندعمها،  التي 

مكتظًا يف تعز .

تطلب  كري�شتينا  اال�شبانية  االم���رية 
ت��ربئ��ت��ه��ا م����ن ق�����ش��ي��ة االخ���ت���ال����س

االمرية  دعت  اأ(-  ب  )د  ـ   مدريد 
تربئتها  اإىل  كري�ستينا  اال�سبانية 
تت�رط  التي  االختال�س  ق�سية  من 
حيث  اآخرين،  �سخ�سا   16 مع  فيها 
بيانا  عنها  الدفاع  حمامي  يقدم 
دي  باملا  يف  للمحكمة  ختاميا 

ماي�ركا.
مت  االدعاء  مرافعات  اإن  االمرية،  عن  الدفاع  حمامي  م�لينز،  باو  وقال 

دح�سها على مدى فرتة املحاكمة التي ا�ستمرت خم�سة اأ�سهر.
عاما،   51 العمر  من  البالغة  ال�ساد�س  فيليب  امللك  �سقيقة  وتتهم 
كما  عاما./   /48 اأورداجنارين  ايناكي  لزوجها  كم�ساعدة  باالختال�س 

طالب املدعي العام اأي�سا بتربئة االمرية.
العاهل  اأقارب  من  املحكمة  اأمام  ميثل  من  اأول  هي  االمرية  اأن  اإىل  وي�سار 

اال�سباين.
وت�ستند االتهامات املرف�عة �سد �سقيقة امللك، على مبادرة من قبل احتاد 
على  باحلكم  طالب  الذي  النظيفة(،  )االأيدي  ليمبيا�س  مان��س  العمال 

االمرية بال�سجن ملدة ثماين �سن�ات. ويعترب االحتاد مدعي يف الق�سية.
انتهاكه  عن  االحتاد  معاقبة  يف  كري�ستينا  عن  الدفاع  حمامي  ويرغب 

حلق�ق املدعني.
كما دعا حمامي الدفاع عن زوج كري�ستينا اإىل تربئة م�كله.

يف  الرئي�سيني  املتهمني  احد  ه�  ال�سابق  اليد  كرة  العب  اأن  اإىل  وي�سار 
الق�سية.

ويتهم زوج كري�ستينا باختال�س ح�ايل 6 ماليني ي�رو )8ر6 ملي�ن دوالر( 
كان  الذي  "ن��س"  ومعهد  خريية،  جمعية  خالل  من  العامة  االم�ال  من 

يديره خالل الفرتة بني 2004 و.2006

التحقيقات  مكتب  ني�ي�رك  مدينة  �سرطة  �ساركت 
ت�ظيف  ي�م  يف   ) اي  بي  االأف   ( الفيدرايل 
.copo youth CAREER DAY ال�سباب 
احلك�مية  املنظمات  من  العديد  ايل  باال�سافة 
اأبناء اجلاليات  ، ومت دع�ة عدد كبري من  االخري 
ايل   االأ�سالمية  واملدار�س  ني�ي�رك  يف  امل�سلمة 
 Kingsborough Community College

يف احلادي ع�سر من ي�نيه 2016
العمل  قيادات  من  كبري  عدد  مب�ساركة  احلفل  مت 
االأطفاء  ورجال  ال�سرطية  والقيادات  العام 
يف  �سارك  حيث   ، الهجرة  خدمات  مكتب  ورجال 
 Diego Rodriguez – FBI ال�سيد   احلفل 
 Assistant Director in Charge New

York
ني�ي�رك  عمدة  مكتب  من  �سيد  �سارة  والدكت�رة 
 Deputy Brooklyn Borough و  
وال�سيد   President Diana Reyna
 Mohamed mohmed  district
representative ومن اجلاليات العربية �ساركت 
رئي�سة   Hafida Balalioui ال�سيدة  من  كال 

�سكيبة  وال�سيدة  املغربية  املراأة  متكني  جمعية 
م�سطفي رئي�س عالقة اجلالية العربية مب�ست�سفي 

بروكلني
القب�ل  بق�اعد  للتعريف  املحا�سرات  القاء  ومت 
املر�سح  ال�سباب  يف  ت�فرها  ال�اجب  وال�سروط 
تكرمي  مت  كما   . والفيدرالية  احلك�مية  لل�ظائف 
عدد من الطالب العرب وامل�سلمني املتميزين بالعمل 

العام .
اأي�سا تقدمي وجبات خفيفة كالبيتزا لالأطفال  مت 

ج�  يف  ال�سيام  ي�ستطيع�ا  مل  الذين 
اأجتماعي ترفيهي وتثقيفي رائع ،

حر�ست اأي�سا امل�ست�سفيات و�سركات التاأمني ال�سحي 
من الت�اجد وعر�س خدماتها علي احل�س�ر .

كما اأ�سرفت �سرطة ني�ي�رك علي االلعاب الرتفيهة 
لل�سباب كت�سلق املرتفعات . يف �س�رة تعك�س التكامل 

والتعاون بني �سرطة ني�ي�رك وجمتمع ني�ي�رك.
اعداد وت�س�ير / احمد مراد / كاتب �سحفي  
مقيم بني�ي�رك
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عبد احلميد �سيام
الفل�جة  املحا�سرين يف مدينة  املدنيني  اأخبار  اأتابع  واأنا 
احل�سد  ق�ات  نار  نارين،  بني  وقع�ا  والذين  االأيام  هذه 
وت�ابعها،  املتع�سبة  الطائفية  الرتكيبة  ذات  ال�سعبي 
و�سط  املدنيني يف  والذي جمع  »داع�س«  وميلي�سيا تنظيم 
اجلاري  الهج�م  م�اجهة  يف  ب�سريا  درعا  ليك�ن�ا  املدينة 
التي  الع�سيبة  االأيام  ذكريات  بع�س  اإيل  عادت  االآن، 
ع�ستها يف بغداد مبا�سرة بعد االحتالل واأود اأن اأ�سرتجع 
يجري  ما  على  ال�س�ء  بع�س  تلقي  لعلها  منها  ي�سريا  نزرا 
اإىل ما حدث  اإ�ستنادا  الي�م وت�ساعدنا على فهم احلا�سر 

بالتحديد يف االأ�سهر االأوىل من االحتالل االأمريكي.
نريان  حتت  اأخرى  مرة  تقع  املنك�بة  الفل�جة  مدينة 
�سد  امل�سلحة  املقاومة  انطالق  ثمن  لتدفع  االأعداء 
مبا�سرة.  االحتالل  بعد  ديارها  من  االأمريكي  االحتالل 
مقتل  بعد   2004 ن�فمرب  �سهر  يف  االأمريكان  اإ�ستباحها 
بالك�وتر  �سركة  اإىل  ينتم�ن  ع�سكرية  عنا�سر  اأربعة 
اخلا�سة  بتاريخ 31 مار�س 2004 وا�ستباحتها ميلي�سيات 
ن�ر املالكي اأكرث من مرة واحتلها تنظيم »داع�س يف نهاية 
يناير  منذ  اخلارج  من  خانق  حل�سار  خ�سعت  ثم   2014
التي  ال�سعبي  احل�سد  لق�ات  االن  الدور  وجاء   2015
�سليماين،  قا�سم  املدينة  الحتالل  حتركها  على  ي�سرف 
رئي�س احلر�س الث�ري، بالتن�سيق مع ال�سباط االأمريكيني 
وج�د  ولينه�ا  بهم  فعلت  ما  للفل�جة  يغفروا  مل  الذين 
عن  يزيدون  ال  والذين  املدينة  يف  املقاومة  معاقل  اآخر 
اأنف�سهم  ووجدوا  ال�سبل  بهم  تقطعت  مدين  األف  خم�سني 
احل�سد  نريان  مرمى  ويف  جهة  من  »داع�س«  �سيطرة  حتت 
عن  يتحدث  كان  املتنبي  وكاأن  اأخرى  جهة  من  ال�سعبي 
ماأ�ساتها حني قال: »و�س�ى الروِم خلف ظهرك روم فعلى 

اأي جانبيك متيل«.
يف مثل هذه االأيام قبل ثالث ع�سرة �سنة كنت واحدا من 
املبا�سر.   اإىل بغداد بعد االحتالل  اأممي ي�سل  اأول فريق 
الإن�ساء   )  2003(  1483 القرار  االأمن  جمل�س  اإعتمد 
– تقدمي  ثالثة  مهمات  الإجناز  بغداد  يف  �سيا�سية  بعثة 
االإعمار،  اإعادة  يف  وامل�ساعدة  االإن�سانية،  امل�ساعدات 
والعمل مع �سلطات االأمر ال�اقع )اأي االحتالل( مل�ساعدة 
اإ�سرتدادر �سيادته ووحدته الرتابية  ال�سعب العراقي يف 
واإعادة بناء م�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية والتمثيلية.  وقد طلب 
الطيب  الربازيلي  من  عنان،  ك�يف  ال�سابق  العام  االأمني 
�سريجي� فيريا دي ميل�، اأن يراأ�س البعثة.  تردد �سريجي� 
لقيادة  �س�اه  دون  عليه  اأ�سروا  االأمريكيني  ولكن  كثريا 
املهمة ال�سعبة خا�سة واأنه يتمتع  ب�سمعة جيدة وحنكة 
ال�سرقية،  تيم�ر  يف  جناحه  بعد  رفيعة  دبل�ما�سية 
واإنتخابه يف فرباير من نف�س ال�سنة مف��سا �ساميا حلق�ق 

االإن�سان.
م�ساهد من بغداد

باملتناق�سات- مدن  مليئة  املرا�س-  بغداد- مدينة �سعبة 
وط�ائف  واأديان  واأل�ان  وجن�سيات  اأق�ام  مدينة.   يف 
دائم  �سريجي�  كان  وح�سارة.   وتاريخ  وغناء  واأدب  وفن 
الباب  ترك  ال�سيا�سية.   االأطياف  بكل  يت�سل  احلركة- 
ماآ�سيهم.   عن  يحدث�نا  اإلينا-  لي�سل�ا  للعراقيني  مفت�حا 
اأو اإختطاف  اأخ  كم من عراقي بكى وه� يتحدث عن فقد 
اإبن اأو غياب والد. اأ�سبح مقر االأمم املتحدة يف ما ي�سمى 
»فندق القنال« اأ�سبه بخلية نحل.  كان يق�ل جئت اأتعلم 
من العراق باين احل�سارات. من اأنا حتى اأق�ل لهم ما يجب 
عليهم اأن يفعل�ا. كنا نعقد ور�سات عمل للقان�نيني واملراأة 
وال�سباب واجلمعيات االأهلية وال�سحفيني. وكانت مهمتي 
اأعمل مع ال�سحفيني العراقيني الإن�ساء مركز االإعالم  اأن 

ال�سحفيني  وتدريب  ال�سحافة  م�ست�ى  لرفع  العراقي 
اجلي�س  املهنية.  ال�سحفي  كفاءة  من  ترفع  دورات  وعقد 
ترك  اجل�س�ر.   وعلى  ال�س�ارع  يف  منت�سر  االأمريكي 
وتدمر  لتنهب  حماية  بدون  العامة  وامل�ؤ�س�سات  ال�زارات 
اإال وزارة البرتول والبنك املركزي.  حتى املتحف العراقي 
ال�سهري الذي ي�سم بني دفتيه �سبعة اآالف �سنة من ح�سارة 
وادي الرافدين تركه االأمريكي�ن للنهب وال�سرقة.  وبعد 
اإعادة ترميمه ذهب ال�سيد فيريا دي ميل� حل�س�ر االإفتتاح 
اإالأ اأن زخات من الر�سا�س اأطلقت باجتاه امل�كب فعدنا من 

حيث اأتينا.
لقد اإنت�سرت ال�سحف ب�سكل غري معق�ل حتى فاق عددها 
االحتالل  مبباركة  اأن�سي  بع�سها  عجيبة  وب�سرعة  املئة 
بع�س  اإعالق  مت  وقد  لالحتالل  مناوئا  كان  وبع�سها 
ال�سحف املنددة باالحتالل مثل جريدة احل�زة القريبة 
ال�سحف  كافة  زيارة   على  حر�ست  ال�سدري.   التيار  من 
املقر.   يف  اأن�سطتنا  حل�س�ر  ودع�تها  الف�سائية  والقن�ات 
وقد ذهبت ملعاينة املكان الذي قتل فيه طارق اأي�ب على 
�سطط فندق فل�سطني ثم زرت قناة »اأب� ظبي« التي كادت 
الحتالل  االإخبارية  تغطيتها  يف  اجلزيرة  على  تتف�ق 
العراق فانهالت ال�س�اريخ على مقرها كذلك.  وقد �سرح 
اأين �سقطت ال�س�اريخ وكيف  اأن�س بن �سالح  يل ال�سحفي 
اأغلب االأحيان  جنت املجم�عة من م�ت حمقق.  كنت يف 
مقرات  على  واأمر  بغداد  يف  الأجت�ل  اأجرة  �سيارة  اآخذ 
عراقيا  ل�ست  اأنني  اأحد  يعتقد  اأن  ال�سعب  فمن  ال�سحف 
وبالتايل كان حتركي اأكرث اأمنا من ل� حتركت يف �سيارات 
 . ثالثاء  ي�م  كل  كان  االأ�سب�عي  لقاوؤنا  املتحدة.  االأمم 
بتف�ي�س  خا�سة   حافلة  يف  املقر  اإىل  ال�سحفي�ن  ي�سل 
ال�سحافة  هم�م  عن  �س�يا  لنتحدث  املتحدة  االأمم  من 
الطيب  الرجل  وكان  بها.   النه��س  وكيفية  العراقية 
ال�سحفيني،  نقابة  رئي�س  التميمي،  �سهاب  �سنا  واالأكرب 
اأن  اأعلم  اأكن  ومل  وم��س�عية.   رقة  بكل  احلديث  يبداأ 
الأ�سباب  قتيال  لرتديه  الزناد  على  �ست�سغط  جمرمة  يدا 
يف  بناية  اإ�ستاأجرنا   .2008 فرباير   19 بتاريخ  طائفية 
عليه  حار�سني  وو�سعنا  املركز  واأن�ساأنا  ال�زيرية  منطقة 
لالإ�سراف  ال�سحافيني  بني  من  م�ظفني  ثالثة  واإخرتنا 
عليه وكنا نن�ي اإفتتاحه يف اأول �سبتمرب لكن تدمري املقر 

يف 19 اأغ�سط�س 2003 األغى كل خططنا يف العراق. 
لبنان«.   »جبل  �سماه  لبناين  لرجل  فندق  يف  ن�سكن  كنا 
اأو اإجتماع.  من  ممن�ع علينا اأن نخرج اإال يف عمل ر�سمي 
الفندق اإىل مقر االأمم املتحدة والعك�س.  اأ�سبحنا اأ�سبه 
ي�م  احلالق  وياأتي  معا  ونت�سامر  معا  ناأكل  واحدة  باأ�سرة 
معار�س  الفنانني  بع�س  ويقيم  �سع�رنا  ليق�س  اجلمعة 
رحيلنا  على  مي�س  مل  ال�سالمة.  ل�سمان  الفندق  داخل 
بحجة  للتفجري  تعر�س  الفندق  اأن  �سمعنا  حتى  �سه�ر 

اإي�اء االأجانب.
كان  فقد  ي�ميا  ت�سلنا  كانت  املقاومة  عمليات  اأخبار 
االأمنية  االأخبار  املتحدة يف  االأمم  ي�سارك�ن  االأمريكي�ن 
مبعدل  املقاومة  عمليات  بداأت  ال�سالمة.   اأجل  من 
من  التربم  زيادة  مع  ترتفع   وبداأت  الي�م  يف  عمليتني 
الذين  االأمريكيني  من  كثري  الثقيل.   االأمريكي  ال�ج�د 
كنا ن�ساهدهم ال يعرف�ن ما يجري يف العراق وال يعرف�ن 
ملاذا هم هنا. اخل�ف كان ميالأ عي�نهم.  تقارير مت�ا�سلة 
كانت ت�سل املقر عن عمليات التعذيب يف �سجن اأب� غريب.  
طلب ال�سيد دي ميل� اأن يق�م فريقه بزيارة لل�سجن.   يف 
الي�م املحدد ذهبت م�ساعدة املمثل اخلا�س ل�س�ؤون حق�ق 
حملتهم  ال�سجن.   لزيارة  م�ساعديها  اأحد  مع  االإن�سان 
اأحد ال�سج�ن.   الطائرة املروحية وحطت بهم يف �ساحة 

كان نظيفا ومرتبا وبه مرافق جيدة وتبني اأن هذا ال�سجن 
لي�س �سجن »اأب� غريب«  اأ�سال. 

القيادات العراقية
ال�سعب  قيادات  جميع  لقاء  على  حري�سا  �سريجي�  كان 
جدوال  و�سع  والدينية.  واملدنية  ال�سيا�سية  العراقي 
العمال  نقابات  وروؤ�ساء  اجلامعات  اأ�ساتذة  للقاء  زمنيا 
اأثرا يف  التي تركت  القيادات  واملحامني.  من بني  واملراأة 
حممد  املرح�م  املرافق  الفريق  اأع�ساء  وجميع  �سريجي� 
االإ�سالمية  للث�رة  االأعلى  املجل�س  م�ؤ�س�س  احلكيم،  باقر 
يف العراق.  جل�سنا معه نح� �ساعتني يف بيته يف النجف.  
ويف  مت�ا�سعا  وكان  والدينية  ال�سيا�سية  القيادتني  جمع 
وا�ست�سراق  ال�سليم  التحليل  على  والقدرة  ال�عي  منتهى 
الت�سرفات  من  �ساكيا  حديثة  معظم   خ�س�س  امل�ستقبل.  
اإن  اإقتحام البي�ت يف الليل.  قال  االأمريكية وخا�سة يف 
بقليل  الن�م  على  النا�س  جترب  العالية  الطق�س  حرارة 
من املالب�س. يقتحم اجلن�د البيت ويح�سرون العائلة يف 
من  وكم  قطعة.   قطعة  البيت  ويفت�س�ن  واحدة  غرفة 
مدخراتها  اأو  جم�هراتها  �سرقة  لت�سك�  جاءت  عائلة 
اآنذاك.   التي خبئت يف البي�ت النعدام الثقة يف البن�ك 
االأمريكان  وع�د  ي�سدق  اأن  العراقي  لل�سعب  كيف  وقال 
»قد  واملاء.   الكهرباء  والرخاء وقد فقد  بالدميقراطية 
يقال الكثري يف �سدام ح�سني لكن اخلدمات االأ�سا�سية مل 
اأغ�سط�س   29 ي�م  العراقية«.   البي�ت  عن  ي�ما  تنقطع 
باب  اأمام  وو�سعت  متاما  �سيارته  ت�سبه  ب�سيارة  جيء 
م�سجد االإمام علي وعندماخرج من باب امل�سجد بعد �سالة 
ومئة  احلكيم  ال�سيد  لتقتل  ال�سيارة  تفجري  مت  اجلمعة 
ل�سيارة  كيف  نتعجب  و�سنظل  امل�سلني.   من  معه  �سخ�س 
حمملة باملتفجرات ميكن اأن تخرتق كل احل�اجز االأمنية 

وت��سع بال�سبط اأمام مدخل امل�سجد الكبري.
لقاء  يف  االإ�سم(  على  )اأحتفظ  الدينيني  القادة  اأحد 
اإندفاع  معه يف مكتبه باحللة خ�س�س حديثه �ساكيا على 
االإيرانيني اإىل العراق مبئات االأل�ف.  ملاذا ال حتاول االأمم 
املتحدة حماية حدود العراق من اإيران؟ �ساألنا.  قلنا له 
اإن حدودا تزيد عن 1400 كلم حتتاج اإىل اآالف اجلن�د 
اأن  �سخ�سا  ال�سبعني  عن  تزيد  ال  لبعثة  فكيف  املدججني 
للعتبات  �س�قهم  بحجة  االإيراني�ن،  املهمة.   بهذه  تق�م 
املفت�حة.   احلدود  عرب  باالآالف  تدافع�ا  املقد�سة، 
ودفعت  االإيرانية  االأمنية  االأجهزة  دخلت  وبالتاأكيد 
العراق  اإىل  للع�دة  اإيران  اإىل  الهاربني  العراقيني  باآالف 
ال�طني�ن  العراقي�ن  القادة  البالد.   م�سار  يف  للتحكم 
كان�ا ي�سك�ن مر ال�سك�ى من االأو�ساع اجلديدة.  بع�سهم 
باحتاللني  اإ�ستبدلت  رهيبة  دكتات�رية  حتت  كنا  قال 
اإ�سقاط  حاولنا  لقد  اأحدهم  قال  واإيراين.   اأمريكي 
باالنقالب  حاولنا  ثم  وف�سلنا،  باالغتيال  الدكتات�رية 
ولذلك  وف�سلنا  ال�سعبية  باالنتفا�سة  حاولنا  ثم  وف�سلنا 
يتم  اأن  اأ�سا�س  على  لي�س  ولكن  اخلارجي   التدخل  اأيدنا 
اأن  نعتقد  كنا  الإيران.   وم�ارده  بخرياته  العراق  ت�سليم 
الأبنائها  البالد  وي�سلم�ن  النظام  �سي�سقط�ن  االأمريكان 
وين�سحب�ن.  ولكن االأم�ر االآن تك�سفت عن اأطماع وخطط 

اأعمق مما ت�س�رنا. 
ب�سيطا  كان  الثالثني.  �سن  يف  كان  ال�سدر  مقتدى  القائد 
و�سادقا ووطنيا.  ومل يكن ليخطئ يف حتليله لالحتالل 
االأمريكي وال�سر الذي ميثله.  كان �سريجي� ي�ستمع اأكرث 
العراقيني  اجتاهات  على  يتعرف  اأن  يريد  يتكلم.   مما 
كي يقدم اإقرتاحا ملجل�س االأمن ولالأمريكان ح�ل كيفية 

اإ�سراك ال�سعب العراقي يف احلكم.  
الفرمانات  ي�سدر  املطلق  الع�سكري  احلاكم   برمير  ب�ل 

على طريقة املل�ك.  وال ميكن اأن تك�ن قراراته اخلطرية 
البعث  اإجتثاث  االأول:  قراره  خا�سة   �سدفة  جاءت  قد 
وقراره الثاين بحل اجلي�س العراقي يف 23 ماي� ثم قراره 
اخلطري باإن�ساء جمل�س احلكم العراقي املركب مبحا�س�سة 
طائفية ي�م 13 ي�لي� 2003.  دعينا اإىل ق�سر الرحاب 
احلكم  جمل�س  اإن�ساء  عن  االإعالن  ليتم  امل�سرح  ودخلنا 
قرارنا  وقال  �سنا  االأع�ساء  اأكرب  ي�مها  وقف  العراقي. 
االأول ه� اإعالن ي�م 9 اأبريل )ي�م �سق�ط بغداد( الي�م 
ال�طني للعراق.   قلت ل�سديقي هذه بداية �سراع طائفي  

نعرف اأوله وال نعرف نهايته.  
االجتماعات  من  �سل�سة  بعد  احللة  من  ع�دتنا  اأثناء 
وبعد زيارة مقام النبي »ذو الكفل« ت�قفنا يف بابل. �سيء 
عن  وي�ساأل  العراق  بح�سارة  منبهرا  �سريج�  كان  مذهل.  
اأمريكي  ب�سحبة �سابط  بابل  اآثار  �سيء.  جت�لنا يف  كل 
قال  البابلي  امل�سرح  واأمام  التفا�سيل.   باأدق  ي�سرح  كان 
ال�سابط »ل� اأح�سن �سدام ح�سني قراءة ما كتبه البابلي�ن 
على هذا اجلدار ملا كنا هنا«.  ف�ساأل �سريجي� وماذا كتب�ا؟  
قال: حكمة بابلية تق�ل ما معناه »ل� دام احلكم لغريك 

ملا و�سل اإليك«.
النهاية

ح�سب   ، اأ�سب�ع  ملدة  ق�سرية  اإجازة  اآخذ  اأن  م�عدي  كان 
نظام العمل يف البعثات االأكرث خط�رة.  قال يل �سريجي� 
العربية.   يتقن  ر�سمي  ياأتي بديل لك كمتحدث  اأن  يجب 
و�سلت زميلتي رهام الفرا من ني�ي�رك م�ساء الثامن ع�سر 
من اأغ�سط�س.  ويف ال�سباح ذهبنا �س�ية اإىل املقر.  قدمتها 
للزمالء و�سرحت لها كل تفا�سيل املهمة.  وتناولنا طعام 
الغداء معا ال�ساعة ال�احدة والن�سف.  ودعتها واجتهت 
الفندق  و�سلت  وعندما  عمان.   اإىل  طرت  ثم  املطار  اإىل 
حمطة  على  التلفاز  اأدرت  تقريبا  اخلام�سة  ال�ساعة 
املتحدة  االأمم  مقر  من  مبا�سر  بث  يف  بها  واإذا  اجلزيرة 
ببغداد الذي مت تفجريه عن طريق اإنتحاري. كانت اأعداد 
ال�سحايا ترتفع من خم�سة اإىل ع�سرة وا�ستقرت على 22  
و150 جريحا كان من بينهم �سريجي� ورهام وزمالء عرب 

وم�سلم�ن يف غالبيتهم ال�ساحقة. 
ثالث  بعد  العراق.   يف  اإنتحارية  عملية  اأول  تلك  كانت 
اآالف  يقتل�ن  االنتحاريني  من  �سيل  زال  ما  �سنة  ع�سرة 

االأبرياء وما زال ال�سرخ الطائفي يتعمق اأكرث واأكرث. 
زمالئي  م�سري  من  التاأكد  اأحاول  واأنا  االنفجار  بعد    
التي  اإنعام  العراقية  م�ساعدتي  اأن  علمت  وزميالتي 
من  م�سيحية  نهرين  واأن  �سنية  م�سلمة  برجليها  اأ�سيبت 
امل��سل واأن وين كردية من ال�سمال.  تلك ال�س�رة اجلميلة 

للعراق كانت م�ستهدفة.
االأعداء  جنح  لقد  العراق.   واأهل  العراق  على  و�سالم   
والتاآلف  اخلري  عراق  بتدمري  والقريب  منهم  البعيد 

واملحبة.
* حما�سر يف مركز درا�سات ال�سرق االأو�سط بجامعة رتغرز 

ال�شبابذك���ري���ات م���ن ب���غ���داد ب��ع��د االح���ت���الل االأم���ري���ك���ي م��ب��ا���ش��رة ت��وظ��ي��ف  ي���وم  يف  اي  ب��ي  االف  ت�����ش��ارك  ن��ي��وي��ورك  ���ش��رط��ة 

القد�س –  قالت االأمم املتحدة، اإن عمليات هدم 
اإ�سرائيل، تزيد من  منازل الفل�سطينيني من قبل 
خطر الرتحيل الق�سري الذي ي�اجه التجمعات 

الفل�سطينية.
ال�س�ؤون  لتن�سيق  املتحدة  االأمم  مكتب  وقال 
تقرير  يف  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  االإن�سانية 
” عاد معدل التهجري  حمل عن�ان حياة جمزاأة 
يف  حاد  ب�سكل  لالرتفاع  الغربية  ال�سفة  يف 
بعد   ،2016 عام  من  االأوىل  االأربعة  االأ�سهر 

انخفا�سه يف عام 2015.
التي  املنازل  عدد  بني  مقارنة  التقرير  وحمل 
الغربية، خالل عامي  بال�سفة  اإ�سرائيل  هدمتها 
مت  الذين  الفل�سطينيني  وعدد  و2016،   2015
 598 اإ�سرائيل  هدمت   ” قال  حيث  تهجريهم، 
�سخ�سًا   858 تهجري  ومت   ،548 مقابل  مبنى 

مقابل 787 على الت�ايل”.
خطر  من  هذه  الهدم  عمليات  تزيد   ” واأ�ساف 
التجمعات  ي�اجه  الذي  الق�سري  الرتحيل 

الفل�سطينية”.
االأمم  قالت  غزة،  قطاع  يف  االأو�ساع  وب�ساأن 
املتحدة، اإنه رغم عدم حدوث اأي عمليات تهجري 
االأقل  على  فل�سطيني  األف   70 اأن  اإال  جديدة، 
معي�سية  ظروفًا  وي�اجه�ن  مهجرون  زال�ا  ال 
�سعبة، يف اأعقاب تدمري منازلهم خالل حرب عام 

.2014
وقال ديفيد كاردن رئي�س مكتب تن�سيق ال�س�ؤون 
“هذا  الفل�سطينية املحتلة  االإن�سانية يف االأر�س 
اخلم�سني  عامهم  الفل�سطيني�ن  يدخل  ال�سهر، 
يعر�س  والتقرير،  االإ�سرائيلي،  االحتالل  حتت 
امل�ستمر،  ال��سع  لهذا  املدمر  االأثر  ب��س�ح 
الذين  فل�سطيني  ملي�ن   4.8 على  باالأخ�س 
ب�سبب  متزايد  نح�  على  لل�سعف  يتعر�س�ن 
االإن�سان  حلق�ق  الدويل  للقان�ن  انتهاكات 

والقان�ن الدويل االإن�ساين”.
الفاعلة  االإن�سانية  اجلهات  ت�اجه   ” واأ�ساف 

تقدمي  يف  ال�سع�بات  من  واملزيد  املزيد 
عم�م  يف  املحتاجني  للفل�سطينيني  امل�ساعدات 

االأر�س الفل�سطينية املحتلة”.
العراقيل  ت��سع  املثال،  �سبيل  “على  وتابع 
املنطقة  يف  االإن�سانية  امل�ساعدة  تقدمي  اأمام 
امل�سنفة )ج( )ت�سكل 60 % من م�ساحة ال�سفة 
الغربية(، اأو تتعر�س للتدمري على يد ال�سلطات 
يتعذر  حني  يف  متزايد،  نح�  على  االإ�سرائيلية 
ال��س�ل اإىل قطاع غزة ب�سبب متطلبات احل�س�ل 

على ت�سريح”.

االأمم املتحدة: تزايد خطر الرحيل الق�شري الذي يواجه التجمعات الفل�شطينية
الرجاء من كل عربي حر الت�ا�سل مع البيت االأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�ساء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�سع�دي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�سي�خ  وال�سباب  والرجال 
اجل�ي  واحل�سار  والتاريخي  احل�ساري  وامل�روث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةج�ن كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

االوروب����ي االحت����اد  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  خ����روج  ت��اأي��ي��د  اىل  ق���راءه���ا  ت��دع��و  �شن”  “ذي  �شحيفة 
الربيطانية  ال�سحيفة  دعت   – ب(  ف  )اأ  ـ  لندن 
الثالثاء  الرئي�سي  عن�انها  �سن” يف  “ذي  ال�سعبية 
من  املتحدة  اململكة  خروج  تاأييد  اىل  قراءها 
يف  �سيجرى  الذي  اال�ستفتاء  يف  االوروبي  االحتاد 

حزيران/ي�ني�.  23
عبارة  الرئي�سي  عن�انها  يف  ال�سحيفة  وا�ستخدمت 
“اآمن�ا بربيطانيا” )بيليف ان برينت( لكنها  تعني 
كلمة  ي�سكل  منها  جزءا  الكبرية  باالحرف  ابرزت 

تعني “خروج” )ليف(.
وكتبت ال�سحيفة “نحن على و�سك اتخاذ اكرب قرار 
تدع�  �سن  “ذي  ان  وا�سافت  حياتنا”.  يف  �سيا�سي 

الي�م اجلميع اىل الت�س�يت من اجل اخلروج”.
بعد  نتائجه  ن�سرت  للراأي  جديد  ا�ستطالع  وافاد 
ظهر االثنني يف الن�سخة االلكرتونية ل�سحيفة ذي 

ياأتي  االحتاد  مغادرة  م�ؤيدي  مع�سكر  ان  غارديان 
على  نقاط  ب�ست  ويتقدم  باملئة(   53( الطليعة  يف 

مع�سكر ان�سار البقاء يف الكتلة االوروبي.
اال�سب�ع  نهاية  يف  ن�سرت  ا�ستطالعني  نتائج  وكانت 
بينما  االحتاد  من  اخلروج  م�ؤيدي  كفة  رجحت 
بات معدل اال�ستطالعات ال�ستة االخرية الذي قام 
م�قع “وات-ي�-ثينك” باحت�سابه ي�سري اىل تقدم 
مقابل  باملئة   52( االحتاد  من  االن�سحاب  م�ؤيدي 

باملئة(.  48
حمافظة،  تعترب  التي  �سن”  “ذي  �سحيفة  وقالت 
�سي�سمح  “خروجا )من االحتاد(  ان  افتتاحيتها  يف 
باعادة تاأكيد �سيادتنا – وينقلنا ال م�ستقبل كامة 

ق�ية م�ستقلة يح�سدها اجلميع .
“اكرث  �سيك�ن  بريطانيا  م�ستقبل  ان  وا�سافت 

ظالما” داخل االحتاد االوروبي و�سيبتلعه “الت��سع 
املت�ا�سل للدولة الفدرالية االملانية”.

وتابعت ان “بلدنا لديه تاريخ جميد. وهذه فر�ستنا 
دمي�قراطيتنا  ولن�ستعيد  اف�سال  بريطانيا  جلعل 
وجه  على  بها  نعتز  التي  والثقافة  القيم  ونحمي 

حق”.
االعالم  قطب  ميلكها  التي  �سن”  “ذي  واكدت 
اال�سرتايل االمريكي روبرت م�ردوك انه “علينا ان 
نتحرر من ديكتات�رية بروك�سل”، وا�سفة االحتاد 

االوروبي بانه “يزداد طمعا وانفاقا وترنحا”.
تدع�  التي  احلملة  ان  الربيطانيا  ال�سحيفة  وراأت 
اىل البقاء يف االحتاد كانت “�سريرة” و”وقحة”، 
“ترهيب” من  متهمة م�ؤيدي هذا امل�قف مبحاولة 

اخلروج من التكتل.



وال  متطرفا  لي�س  ولدي  اورالن��دو:  هجوم  منفذ   والد 
ح�شل مبا  عالقة  له  الدين  او  االإ�شالم  بان  اأت�شور 

جاء  القاتل  ولده  ان  اأورالندو(  هج�م  )منفذ  متني  عمر  والد  افاد 
ال�سبت وقبل ليلة من تنفيذ الهج�م املثري لرياه ووالدته وكانت تلك 

اآخر مرة اأراه فيها، مل اأر فيه اأي �سيء خمتلف.
 وعرب ال�الد يف مقابلة مع حمطة �سي اإن اإن عن حزنه وحريته مما 
اأي�سا  هم  القتلى  وه�ؤالء  عائلتي  من  ه�  قائال:  اورالندو  يف  حدث 

عائلتي، واأدع� له�ؤالء اجلرحى بال�سفاء العاجل.
قدمت  املتحدة  ال�اليات  يف   : �سدمة  حالة  يف  وه�  ال�الد  و�سرح 
اخلا�سة،  وحياته  اخلا�س  بيته  لديه  وكان  ممكنا،  تعليم  اأف�سل  له 
لذلك كان يعي�س ب�سكل منف�سل عنا، وقدمنا له كل احلب واالهتمام 
ما  ولذلك  الأوالدهم،  يقدماهما  اأن  واأم  اأب  ي�ستطيع  �سكل  باأف�سل 

حدث فاجاأين حقا.
من  اأي  عليه  ت�جد  وال  ملتحيا  يكن  مل  ولده  ان  على  ال�الد  و�سدد 
عالمات التطرف وقال: عندما ُي�سبح �سخ�س ما متطرفا يربي حلية 
ط�يلة ويرتدي مالب�س معينة، وال اأعتقد اأن الدين اأو االإ�سالم كان 

له اأي عالقة مبا حدث.

عامني ملدة  بال�شجن  برلني  يف  اإمام  على   احلكم 
اال�شالمية ل�”الدولة  الرويج  بتهمة  “ون�شف 
برلني  االأملانية  بالعا�سمة  العليا  املحكمة  اأدانت  اأ(-  ب  )د  ـ  برلني  
ون�سف  عامني  ملدة  ب�سجنه  وق�ست  برلني  من  منحدرا  اأملانيا  اإماما 

بتهمة الرتويج لتنظيم الدولة االإ�سالمية.
واأو�سحت املحكمة الي�م الثالثاء يف م�س�غات احلكم اأن االإمام 30/ 
عاما/ دعا يف مقطع فيدي� للم�ساركة يف قتال م�سلح ل�سالح تنظيم 

اال�سالمية”. “الدولة 
يف  ل�سخ�سني  اال�سالمية”  “الدولة  قتل  ح�ار  يف  برر  اأنه  واأ�سافت 

�س�رية من الناحية الدينية.
ويتفق احلكم مع طلب االدعاء.

وكان حمام� املتهم طالب�ا باإ�سدار حكم �سد املتهم مع اإيقاف التنفيذ.

العا�سرة  ال�سن�ية  الذكرى  االإ�سرائيلّي  االحتالل  اأحيى 
حلرب لبنان الثانية، من خالل خطابات وكلمات لعدد من 
ال�زراء االإ�سرائيليني، بينهم وزير االأمن اأفيغدور ليربمان 
الذين  امل�س�ؤولني  من  وعدد  بينيت  نفتايل  التعليم  ووزير 
اأقيم يف منطقة اجلليل االأعلى قرب  �سارك�ا يف احتفال 

احلدود اللبنانية.
ونقل مرا�سل م�قع )WALLA( االإخباري االإ�سرائيلّي 
اليه�دّي”،  “البيت  حزب  وزعيم  التعليم  وزير  عن 
عنه  نقل  بينيت  نفتايل  املُتطّرف،  الدينّي  اليمينّي- 
قتالية  عقيدة  اإ�سرائيل  تعد  باأْن  كلمته  خالل  مطالبته 
يك�ن  اأْن  يجب  القادمة  احلرب  يف  اأّنه  مفادها  جديدة 

لبنان كله ه� العن�ان.
يف  املُ�ست�ى  رفيع  �سابط  وه�  بينيت،  ال�زير  وقال 
يف  لبنانيني  مدنيني  قتل  يف  مت�رًطا  وكان  االحتياط، 
اهلل  وحزب  اهلل،  حزب  ي�ساوي  لبنان  اإّن  قال  ال�سابق، 
ي�ساوي لبنان، الأّن اللبنانيني يعتقدون اعتقادا خاطًئا اأّن 
اإ�سرائيل تفرق بني حزب اهلل واحلك�مة اللبنانية يف اأي 

م�اجهة قادمة، على حّد تعبريه.
التي  اللحظة  يف  اإّنه  قائاًل  االإ�سرائيلّي  ال�زير  وتابع 
ت�سقط فيها قذيفة �ساروخية باجتاه املدن االإ�سرائيلية 
فاإّن لبنان ه� العن�ان يف الرد االإ�سرائيلي، واإذا ما اأقيمت 
الدولة  هذه  فاإّن  لبنان،  اأرجاء  يف  ع�سكرية  قاعدة 
اأن  يجب  واأعداوؤنا  ذلك،  على  اإ�سرائيلي  رد  اأي  �ستتحمل 
اأّكد  التاريخ،  من  اخلاطئ  اجلانب  يف  يقف�ن  اأنهم  يعلم�ا 
بينيت. من جهتها، قالت �سحيفة )هاآرت�س( االإ�سرائيلّية 
يحاول  من  اأّن  من  حّذر  ليربمان  اأفيغدور  االأمن  وزير  اإّن 
من  اأي  حاولت  واإذا  الثمن،  ف�سيدفع  باليه�د  امل�س 
االأطراف اختبار قدراتنا، ف�سيجدون اأنف�سهم اأمام جي�س 

ق�ّي، بح�سب تعبريه.
ونقلت عنه مرا�سلة �سحيفة "هاآرت�س" ق�له اإّن اإ�سرائيل 
مكان  ال  حيث  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  قلب  يف  تعي�س 
الدائمة،  اليقظة  ه�  واجبنا  فاإن  لذلك  لل�سعفاء، 

واختبار  املخاطر،  وفح�س  ووعي،  مب�س�ؤولية  والعمل 
التنازل حلظة واحدة عن زيادة قدرتنا  الفر�س، وعدم 
واعترب  ليربمان.  ال�زير  قال  الدائمة،  وجاهزيتنا 
وقف  هي  االإ�سرائيلية  احلك�مة  م�س�ؤولية  اأّن  ليربمان 
االأر�س،  هذه  عن  احلرب  �سبح  واإبعاد  الدماء،  عجلة 
يف  املعتدلة  اجلهات  مع  والتن�سيق  التعاون  اأطر  وت��سيع 

املنطقة.
مرحلة  يف  يزال  ال  االإ�سرائيلي  اجلي�س  اأّن  واأ�ساف 
بهدف  الثانية،  لبنان  حرب  ملجريات  وحتقيق  فح�س 
املحافظة  �سمنها  ومن  منها،  والعرب  الدرو�س  ا�ستخال�س 
على جاهزية ق�ات االحتياط والت�سلح واال�ستعداد، الأن 
م�اطنًا   49 الثانية  لبنان  حرب  خالل  فقدت  اإ�سرائيل 

و121 جندًيا. وكان اجلرنال م�ين كات�س، قائد كتيبة 
وال�عيد،  التهديد  اإىل  جلاأ  قد   ،)91 هجليل  )اأوغدات 
االإ�سرائيلّي،  للجي�س  العام  القائد  نظرية  م�ستخدًما 
اإىل  كّله  لبنان  بتح�يل  والقا�سية  اأيزنك�ط،  غادي 
�ساحية جن�بّية، كما فعل جي�س االحتالل يف ال�ساحية 
الع�سكرّي  امل�س�ؤول  الثانّية.  لبنان  حرب  يف  يف  اجلن�بّية 
 )WALLA( م�قع  مع  حديثه  يف  عرّب  االإ�سرائيلّي 
متلك  اإ�سرائيل  باأّن  اإميانه  عن  االإ�سرائيلّي  االإخبارّي 
مع  القادمة  املُ�اجهة  يف  احل�سم  حتقيق  على  القدرة 
الع�سكرّية  اال�ستخبارات  �سعبة  ُت�سري  والتي  اهلل،  حزب 
يف اجلي�س االإ�سرائيلّي )اأمان(، اإىل اأّنها قد تندلع خالل 

العام اجلارّي.

اأْي  الثاين،  الطرف  اأن  باحل�سم  يق�سد  اإّنه  قائاًل  وتابع 
عينه  ال�قت  يف  ُم�سّدًدا  القتال،  عن  يت�قف  اهلل،  حزب 
 30 يع�د  لن  لبنان  فاإّن  احلرب  اندالع  حال  يف  اأّنه  على 
تعبريه.  حد  على  عام،   200 واإمنا  ال�راء،  اإىل  عاما 
احلديث  يف  كات�س  اجلرنال  تناول  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
العام  االأمني  اهلل،  ن�سر  ح�سن  ال�سّيد  اأق�ال  ال�سحايّف، 
حلزب اهلل، والذي كان قد اأّكد م�ؤخًرا على اأّن َمْن ينت�سر 
يف احلرب القادمة ه� االأكرث ا�ستعداًدا للت�سحية، حيث 
�سّدّد امل�س�ؤول االإ�سرائيلّي على اأّنه ي�افق ال�سيخ ن�سر اهلل 

على ذلك.
اأ�سماها باحلرب  اإّنه �ستك�ن هناك ما  و�ساق كات�س قائاًل 
اأّي  االإ�سرائيليني  اأمام  تك�ن  لن  اأّن  اإىل  ُم�سرًيا  االأخرى، 
اإمكانية اأخرى، واأّن ال�سيخ ن�سر اهلل �سيعلم هذه احلقيقة 
يف نهاية املطاف، ولفت اإىل اأّن االإ�سرائيليني على ا�ستعداٍد 

لدفع اأثمان باهظة، على حّد و�سفه.
جدير بالذكر يف هذا ال�سياق، اأّن املُرا�سل ال�سيا�سّي للقناة 
كان  �سيغال،  اأودي  االإ�سرائيلّي،  التلفزي�ن  يف  الثانية 
حك�مّية  خّطة  عن  وجيزٍة  فرتٍة  قبل  النقاب  ك�سف  قد 
يف  االإ�سرائيلّية  امل�ست�طنات  باإخالء  تق�سي  اإ�سرائيلّية 
�سمال الدولة العربّية وجن�بها يف حال اندالع م�اجهة 
ال�سابق  اجلن�بّية  املنطقة  قائد  اأّن  كما  اهلل،  حزب  مع 
قال  ت�رجمان،  �سامي  اجلرنال  االإ�سرائيلّي،  اجلي�س  يف 
يجب  احلرب  خالل  اإّنه  اأحرون�ت(  )يديع�ت  ل�سحيفة 

اإخالء امل�ست�طنني من منطقة القتال، بح�سب تعبريه.
يف  الع�سكرّية  ال�س�ؤون  حُملل  �س�ؤال  على  رّده  معر�س  ويف 
كات�س  رّد  ب�حب�ط،  اأمري  االإ�سرائيلّي،  االإخبارّي  امل�قع 
مناورٍة  باإجراء  اإ�سرائيل  بقيام  �سرورة  هناك  اإّن  قائاًل 
ت�سمح  ال�سيا�سّية  الظروف  هل  وت�ساءل:  ملم��سٍة،  برّيٍة 
اأّن  اأّكد على  اآخر، ولكّنه  اإّن هذا نقا�س  بذلك، ورّد قائاًل 
�سهاًل،  لي�س  القرار  اأّن  اإىل  ُم�سرًيا  ُيتخذ،  اأْن  يجب  القرار 

وبالتايل �سندفع الثمن، بح�سب تعبريه.

 وك���ال���ة اأع����م����اق: اع���ت���داء
“مقاتل ن���ف���ذه   اورالن��������دو 
اال�شالمية ال����دول����ة  “م���ن 

الدولة  القريبة من تنظيم  اأعماق  افادت وكالة  بريوت- )اأ ف ب(: 
يف  مثلي�ن  يرتاده  ليليا  ملهى  ا�ستهدف  الذي  الهج�م  اأن  اال�سالمية 
مدينة اورالندو يف والية فل�ريدا االأمريكية االحد “نفذه مقاتل من 

الدولة اال�سالمية”.
ونقلت ال�كالة عن “م�سدر” ق�له اإن “الهج�م امل�سلح الذي ا�ستهدف 
االمريكية  فل�ريدا  ب�الية  اورالندو  مدينة  يف  لل�س�اذ  ليليا  ناديا 
الدولة  من  مقاتل  نفذه  وم�ساب  قتيل  مئة  من  اكرث  خلف  والذي 

اال�سالمية”.
وذكرت و�سائل اعالم امريكية ان مطلق النار الذي ي�ستبه بانه ارتكب 
املجزرة داخل امللهى فجر االحد كان اعلن قبيل ذلك مبايعته لتنظيم 

الدولة اال�سالمية.
“ارهاب  بعمل  االحد  اأوباما  باراك  االمريكي  الرئي�س  وندد 

وكراهية”.
املتحدة  ال�اليات  تاريخ  يف  نار  اطالق  ا�س�اأ  اوالندو  اعتداء  ويعترب 

وقد خلف خم�سني قتيال و53 جريحا.

 خالد اجلي��سي:
هي ث�رٌة غري م�سب�قة على املنظ�مة 
العربية  اململكة  حتكم  التي  الدينية 
على  ث�رٌة  هي  ككل،  ال�سع�دية 
“ال�هابية”  عباءة  “التطرف” لنزع 
االإعالم  العق�ل،  باأفكار  تلت�سق  التي 
الكل  التاأثري،  وج�هر  التغيري،  اأ�سا�س 
الث�رية  املنظ�مة  يف  ُي�سرّي  اأو  ي�سري 
التي  ال�سحف  احلرمني،  بالد  يف  تلك 
ممن  وغريها  ليربالية،  باأنها  ت��سف 
املحلي  االإعالم  وكذلك  وجهه،  ُيبّدل 
اأو ذلك اخلارجي يعمل �سمن تعليمات 
التي  اجلديدة  “ال�ساّبة”  القيادة 
قّررت رفع راية االنفتاح التي يرف�س 
الدينية  امل�ؤ�س�سة  راية  اأ�سحاب 
بدايًة  وُتقّل�س  حملهم،  حتل  اأن 

�سالحياتهم، وتنتزعها يف النهاية.
“عكاظ” املحلية ال�سع�دية  �سحيفة 
منظ�مة  �سمن  ت�سري  اأنها  يبدو 
“االإ�سالح واالنفتاح”، وها ه� كاتبها 
وُيثري  اجلدل،  ُي�سعل  خياط  عبداهلل 
مقالة  يف  و�سف  اأن  بعد  العام،  الراأي 
املذك�رة  اجلريدة  �سفحات  عرب  له 
العباءة  ذوات  ال�سع�دية  ن�ساء 
“كي�س فحم”،  باأنهن جمرد  ال�س�داء، 
يف  مذك�رًا،  �سيئًا  يكن  اأن  لهن  ُيراد  ال 
كان  اخلياط  بح�سب  الذي  ال�قت 
للمراأة دور م�سرق منذ فجر االإ�سالم، 
يف  الكاتب  ي�سيف  النا�س  وبع�س 
للمراأة  يك�ن  اأن  يريدون  ال  مقالته 

دور يف احلياة العامة.
امل�سب�ق  غري  للمراأة  الكاتب  ت��سيف 
م�قع  ن�سطاء  دفع  املحلي،  املجتمع  يف 
اإىل  “ت�يرت”  الق�سرية  التدوينات 
اإطالق ها�ستاق، حمل عن�ان “عكاظ 
فحم”،  باأكيا�س  الن�ساء  ت�سف 
قال  الكثريي  م�ساعد  االإعالمي 
من  �سخروا  حينما  الدمنارك  قاطعنا 
نبينا، و�سحفنا الي�م ت�سخر مما جاء 
قالت  فاطمة  النا�سطة  ر�س�لنا،  به 
مفاهيم  تغيري  ي�ستطيع�ا  لن  اأنهم 
و�سف�ه  ول�  حتى  النقاب  عن  النا�س 
الربراري  معايل  اأما  فحم،  بكي�س 
مدير  يق�دها  املعركة  تلك  اأن  فاأكد 

�سيك�ن  والن�سر  ال�سابق،  “العربية” 
الدو�سري  غامن  اأما  والف�سيلة،  للحق 
ال�سحايف ف��سف روؤية ويل ويل العهد 
يف  ال�سع�دية  �ست�سيب  التي  بالعمياء 

مقتل.
غالبيته  يف  ال�سع�دي  املجتمع 
اخلياط  الكاتب  ومقالة  “حمافظ”، 
و�سمعة  وتقاليده،  عاداته  اأ�سابت 
مراقبني،  وفق  مقتل  يف  ن�سائه 
باحلجاب  ي�ؤمن�ن  ال�سع�دي�ن 
اأن  قبل  قبلية،  كعادة  حتى  والنقاب 
تك�ن عادة اأو اأمر ديني يق�ل امل�اطن 
الي�م”،  لـ”راأي  العتيبي  حممد 
احلمراء  اخلط�ط  تخّطى  والكاتب 
يرتدين  الل�اتي  الن�ساء  ب��سفه 
يف  فحم  بكي�س  ال�س�داء  العباءة 
املراأة  جمتمع يعترب حتى ظه�ر وجه 
اإىل  اأدى  وهذا  حممد،  ي�ؤكد  ع�رة 
الرتباطه  �سعبي  وغ�سب  امتعا�س 
التي  واالأعرا�س  بال�سرف  ال�ثيق 
ُي�جب عليها العرف املحلي االحت�سام، 
ت��سيف  بح�سب  “املتطرف”  وال�سرت 
بع�س رم�ز التيار الليربايل يف اململكة، 

بالرغم  هناك  اجلميع  اأجمع  وعليه 
يف  املرف�عة  “االنفتاح”  ع�سا  من 
ُيحا�سب  اأن  وج�ب  على  اململكة 
الث�ابت  على  املُتطاولني  االأمر  والة 
ال�سع�دية  عليها  قامت  التي  الدينية 

منذ اأكرث من 80 عامًا.
اأثر  على  خياط  عبداهلل  الكاتب 
اجلدل الذي اأ�سعله مقاله، اأكد بدوره 
يف بيان ن�سرته “عكاظ” اأنه ال مُيكن 
املجتمع"،  "ن�سف  للمراأة  االإ�ساءة  له 
واأ�سار اأن بع�س احل�سابات املجه�لة يف 
اجتزاأت  االجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 
يف  املراأة  بعن�ان  كانت  التي  مقالته 
ي�سف  مل  اأنه  واأو�سح  االإ�سالم،  �سدر 
افرتاء  فذلك  فحم،  بكي�س  املراأة 
حم�س على املجتمع ال�سع�دي، واأ�ساف 
اأن ما قاله يف املقال يل�ح له اأن الذين 
�سيئًا،  تك�ن  اأن  للمراأة  يريدون  ال 
ككي�س  �س�داء  مبالب�س  ويريدونها 
اإ�ساءة  الفحم، هم من يرون يف مقاله 
الكي�س  هي  بح�سبه  واملالب�س  لها، 

االأ�س�د، ولي�ست املراأة.
خمت�سني  بح�سب  ال�سع�دي  املجتمع 

اأنه  يرون  للمملكة،  املحلي  ال�ساأن  يف 
ُتعاك�س  جدلية  ق�سية  كل  يف  ُيثبت 
مبادئه حر�سه ال�سديد على الث�ابت 
الدينية التي ترّبى عليها منذ ن�ساأته، 
مدار�سه  ويف  اأ�سرته  اأح�سان  بني 
وجامعاته، وهي ث�ابت اإن مت تغيريها 
اأنها  ق�سرًا، ُيحّذر الكثري من املراقبني 
مبا�سر  ا�سطدام  يف  تت�سبب  اأن  مُيكن 
بني امل�ؤ�س�سة الدينية وال�سيا�سية التي 
واأمام  لكن  عق�د،  منذ  البالد  حتكم 
ال�سغ�طات الغربية واالأمريكية على 
وجه التحديد، والعق�بات التي باتت 
يف  اململكة  و�سُتالحق  باالأفق،  تل�ح 
ال�سلطات  �ست�سطر  االأيام،  من  القادم 
مع  “بحزم”  للتعامل  مراقبني  براأي 
الع�سا  رفع  نف�سه  له  ت�سّ�ل  من  كل 
“الروؤية  م�اجهة  يف  الدينية 
واملعتقالت  االنفتاحية،  والتح�ل” 
“حزم”  ت�ؤكد  الكثري  فيها  ال�سع�دية 

ال�سلطات ي�ؤكد مراقب�ن.

االأمريكي  الرئا�سي  املر�سح  بداأ   
اإ�ستثمار  يف  �سريعا  ترامب  دونالد 
على  االأخري  االإعتداء  وت�ظيف 

ملهى للمثليني  يف فل�ريدا.
بارك  الرئي�س  من  ترامب  وطلب   
من�سبه  من  االإ�ستقالة  اأوباما 
بيانا  ا�سدر  الإنه  ف�را   الرئا�سي 
لالإ�سالم  فيه  يتطرق  مل  رئا�سيا 
الراديكايل  تعقيبا على ما و�سفه 
فيها  قتل  التي  اورالند  مبذبحة 
على  مثلهم  وجرح  �سخ�سا   50

االأقل.
‘الأن  له   بيان  يف  ترامب  وقال 
اأن  ت�قعت  اأنا  �سعفاء..  قادتنا 
اإال  يحدث هذا.. ولن يزيد االأمر 
االأرواح  اإنقاذ  اأحاول  اأنا  �س�ءا.. 
االإرهابي  الهج�م  وق�ع  ومنع 
اأن  رفاهية  منلك  نعد  مل  املقبل. 
نتبنى م�قفا �سحيحا من الناحية 

ال�سيا�سية”.
االنتخابية  ترامب  حملة  وقالت 
خطاب  يف  الهجمات  �سيتناول  اإنه 
اأي�سا  يتطرق  الإلقائه  خطط 
لالأمن الق�مي ويرد على انتقادات 
الدميقراطية  مناف�سته  وجهتها 

هيالري كلينت�ن.
عن  اإن  اإن  �سي  ك�سفت  ذلك  اإىل   
منفذ  متني،  �سديقي  عمر  ات�سال 
نادي  على  النار  اإطالق  هج�م 

مبدينة  للمثليني  الليلي  "بل�س" 
فل�ريدا،  ب�الية  اأورالندو 
لتنظيم  والءه  معلنا  بال�سرطة 
“داع�س” وذكر منفذي تفجريات 

ب��سطن، وفقا مل�س�ؤول اأمريكي.
ك�سفا  اأمنيان  م�سدران  وكان 
 29 متني   اأن  ان  اإن  �سي  ل�سبكة 
فل�ريدا،  والية  يف  عا�س  عاما، 
خا�س.  اأمن  كحار�س  يعمل  وكان 
ا�ستاأجر  اأنه  امل�سدران  واأ�ساف 

اأورالندو  اإىل  وت�جه  �سيارة 
وكالء  ويبحث  الهج�م،  لتنفيذ 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
خرباء  مع  به  امل�ستبه  �سقة  يف 

املفرقعات حاليا.
كما قال م�ساعد مكتب التحقيقات 
الفدرايل ال�كيل اخلا�س امل�س�ؤول، 
اإن  �سابق،  وقت  يف  ه�بر،  رونالد 
وج�د  يقرتح  ما  لديها  ال�سلطات 
االإ�سالمي”  بـ”التطرف  عالقات 

ذلك،  �س�ؤال  على  ردا  به  للم�ستبه 
اإننا  الق�ل  “اأود  ه�بر:  واأ�ساف 
االحتماالت  جميع  يف  نبحث 
يقرتح  ما  لدينا  ولكن  االآن.. 
له  يك�ن  قد  ال�سخ�س  هذا  اأن 
االأيدي�ل�جية  تلك  نح�  مي�ال 
ن�ستطيع  ال  ولكن  بالتحديد، 

اجلزم بذلك”.
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كاتٌب ي�شف ن�شاء ال�شعودية “باأكيا�س الفحم”.. 
“الثوابت  ع���ل���ى  وت����اأك����ي����د  ���ش��ع��ب��ي  وغ�������ش���ٌب  ام���ت���ع���ا����سٌ 
املُ��ت��ط��اول��ني.. مُب��ح��ا���ش��ب��ة  االأم�����ر  والة  وم��ط��ال��ب��ة  الدينية” 

“التوظيف  ب��داأ  ترامب  اأمريكا:  تاريخ  يف  ن��ار  اإط��الق  حادثة  اأ���ش��واأ   
االإ�شالم   ” عبارة  ي�شتعمل  مل  الإنه  لالإ�شتقالة  اأوباما  بدعوة  ال�شيا�شي” 
لداع�س تبعيته  عن  مبلغا  بال�شرطة   اإت�شل  االأفغاين  واملنفذ  الراديكايل” 

�شن�شتهدف  اهلل  ح��زب  مع  القادمة  احل��رب  يف  ي��وؤّك��د:  االإ�شرائيلّي  التعليم  وزي��ر 
ل��ل��وراء �شنة   200 االأرز  ب��الد  ب��اإع��ادة  ي��ت��وّع��د  باجلي�س  وم�����ش��وؤول  لبنان  ك��ّل 

خبري لبناين: تفجري بريوت وّحد القطاع امل�شريف يف مواجهة التحديات
جا�سم  اللبناين  االقت�سادي  اخلبري  اأكد 
“بنك  ا�ستهدف  الذي  التفجري  اأن  عجاقة 
القطاع  “وّحد”  بريوت  يف  واملهجر”  لبنان 
امل�سريف يف لبنان يف م�اجهة اأية التحديات”، 
االأمريكية  املالية  العق�بات  اأن  اإىل  م�سريًا 
مهما  منها  مفر  وال  “م�ستمرة  اهلل  حزب  �سد 

ح�سل”.
لبنان  لـ”بنك  الرئي�سي  الفرع  وتعر�س 
واملهجر” يف منطقة فردان بالعا�سمة بريوت، 
ي�م اأم�س، اإىل اأ�سرار مادية ج�سيمة عقب زرع 
خ�سائر  وق�ع  دون  مبناه  خلف  نا�سفة  عب�ة 
اأ�سابيع  بعد  ياأتي  الذي  ب�سرية، وه� احلادث 
قليلة من اإعالن م�سرف لبنان املركزي، تنفيذ 
واإغالق  عق�بات  بفر�س  تق�سي  اأمنية  ل�ائح 
وم�ؤ�س�سات  الأ�سخا�س  م�سرفية  ح�سابات 

يتبع�ن لتنظيم “حزب اهلل” اللبناين.
واعترب عجاقة يف حديث مع االأنا�س�ل الي�م 
النظر  بغ�س  “ر�سالة  التفجري  اأن  االإثنني، 
ال  الر�سالة  كانت  “اإن  م�سيفًا،  الفاعل”،  عن 
امل�سارف  فاإن  االأمريكية،  العق�بات  تنفذوا 
م�ستمرة بتطبيق هذه العق�بات مهما ح�سل”.
يرى  فردان،  يف  التفجري  �ساحة  يدخل  ومن 
حجم الدمار الكبري الذي حلق باملنطقة، حيث 
“بنك  مبنى  خا�سة  مدمرة  االأبنية  واجهات 

حمرتقة،  ال�سيارات  وبع�س  واملهجر”،  لبنان 
مع ت�اجد كثيف لعنا�سر ق�ى االأمن الداخلي 

واملحققني اجلنائيني.
البنك  )حمافظ  لبنان  م�سرف  حاكم  واأ�سدر 
اأيار/ماي�  مطلع  �سالمة  ريا�س  املركزي( 
امل�سارف  التزام  اأكد من خالله  املا�سي، قرارًا 
االأمريكية  العق�بات  بتطبيق  البالد  يف 
و�سخ�سية  م�ؤ�س�سة   100 نح�  على  املفرو�سة 
حتظر  والتي  اهلل”،  “حزب  على  حم�س�بة 
على امل�ؤ�س�سات املالية ح�ل العامل تقدمي اأية 

خدمات اأو ت�سهيالت م�سرفية للم�ستهدفني.
االأم�ال  تبيي�س  مكافحة  “قان�ن  على  وبناًء 
-11-24 لتاريخ   44 رقم  االإرهاب”  ومت�يل 

القان�ن االأمريكـي  2015 )لبناين(، وملا كان 
علـى  ت  ن�سَّ التطبيقية  واأنظمته  ال�سادر 
وجـ�ب اتخاذ التدابري التي حت�ل دون تعامل 
املالية  امل�ؤ�س�سات  خالل  من  اأو  مع  اهلل  حزب 
االأجنبية وغريها من امل�ؤ�س�سات.. قرر احلاكم 
تق�م  اأن  املالية  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  على  اأنه 
مبا  عملياتها  بتنفيذ  م�س�ؤوليتها،  كامل  على 

يتنا�سـب مع م�سم�ن القان�ن االأمريكي.
امل�سارف  اأول  واملهجر” من  لبنان  “بنك  ويعد 
اللبنانية، التي التزمت بالعق�بات االأمريكية 
واأغلق  اهلل،  حزب  من  اأفرادًا  طالت  التي 

ح�سابات م�سرفية تابعة للحزب.
مل�سارف  مقر  اأي  ي�ستهدف  تفجري  ي�ؤدي  ولن 
عاملة يف البالد، اإىل خلق �سع�بات يف العمل 
العمل  “ميكن  التقنية،  الناحية  من  للم�سرف 
ت�قف  دون  اآخر  مقر  من  الطريقة  بنف�س 
كل  تعتمدها  تقنية  منظ�مة  وفق  �سرر،  اأو 

م�سارف العامل”، بح�سب عجاقة.
االإثنني،  الي�م  واملهجر  لبنان  بنك  واأ�سدر 
اأية  “احلادث مل ي�ؤد اإىل  اأن  اأو�سح فيه  بيانًا 
على  االأ�سرار  اقت�سرت  واإمنا  ب�سرية  خ�سائر 
بع�س املاديات”، م�سريًا اإىل اأنه “مل مت�س اأية 

اأوراق اأو م�ستندات للم�سرف”.
كافة  بتقدمي  ا�ستمر  اأنه  اإىل  البنك  ولفت 
خدماته امل�سرفية يف جميع فروعه، مبينًا اأنه 
الرئي�س  الفرع  �سيتابع  االأ�سرار  اإ�سالح  حتى 

اأعماله من خالل مبنى امل�سرف املحاذي له.
لبنان  بنك  فاإن  االأح�ال  “بكافة  واأ�ساف 
اللبناين  املجتمع  �سرائح  كافة  ميثل  واملهجر 
عدد  البالغ  زبائنه  جلهة  �س�اء  وط�ائفه، 
اأو  لبنان،  يف  األف   400 من  اأكرث  ح�ساباتهم 
 10 عددهم  يف�ق  الذين  م�ساهميه  جلهة 
اأكرث  عددهم  البالغ  م�ظفيه  جلهة  اأو  اآالف، 

من 2500 يف لبنان فقط”.
ودعا اخلبري اللبناين اإىل “تر�سيد وعقالنية 

تطبيق العق�بات االأمريكية التي ال مفر منها 
“عدم  ال�سيا�سيني  على  متمنيًا  ح�سل”،  مهما 
اإقحام القطاع امل�سريف يف �سراعاتهم، من اأجل 

حتقيق مكا�سب”.
وكان مدير عام ق�ى االأمن الداخلي يف لبنان، 
تفقده  خالل  قال  ب�سب��س،  اإبراهيم  الل�اء 
االأولية  “تقديراتنا  اأم�س،  التفجري  م�قع 
للعب�ة النا�سفة امل�ستخدمة يف التفجري ت�سري 
10 و15 كلغ من  اأنها تزن ما يرتاوح بني  اإىل 

امل�اد املتفجرة”.
نهاد  اللبناين  الداخلية  وزير  قال  بينما 
“من  اأم�س،  اإعالمية  ت�سريحات  يف  امل�سن�ق 
امل�ستهدف  ه�  واملهجر  لبنان  بنك  اأن  ال�ا�سح 
ال  “التفجري  اأن  معتربًا  بريوت”،  تفجري  يف 
ياأتي يف االإطار التقليدي للتفجريات )دون اأن 

يعطي ت��سيحات اأخرى(”.
املقرب  ق�سري  قا�سم  ال�سيا�سي  املحلل  وقال 
“ال  اإنه  لالنا�س�ل  حديث  يف  اهلل،  حزب  من 
بريوت”،  بتفجري  اأبدا  اهلل  حلزب  م�سلحة 
معتربًا اأن احلادث “ي�سر باحلزب وال يفيده”.

بال�ق�ف  اهلل  حزب  يتهم  “من  ق�سري   وتابع 
الق�ساء  اأمام  اأدلته  يعر�س  التفجري،  خلف 
بت�سريحات  االكتفاء  وعدم  العام  والراأي 
االتهامات  “هذه  اأن  اإىل  م�سريًا  واتهامات”، 

�سيا�سية لي�س اإال”.
مفت�حة  اللبنانية  “ال�ساحة  اأن  ق�سري  ولفت 
الي�م اأمام اجلميع، واجل� العام يف لبنان لي�س 
اإ�سرائيل  “احتمال وق�ف  اأن  مريحا”، م�سريًا 
ال  من  وكذلك  م�ستبعد،  غري  التفجري  خلف 

يحب حزب اهلل”. 
 10:05( ال�ساعة  حتى  جهة  اأي  تعلن  ومل 

ت.غ( م�س�ؤوليتها عن التفجري.
يف  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�س  ووقع 
قان�نًا   ،2015 اأول  دي�سمرب/كان�ن   18
تقدم  التي  ال�سناعية  االأقمار  مبعاقبة  يهدد 
“املنار”،  لف�سائية  الف�سائي  البث  خدمات 
بفر�س  والتهديد  اهلل”،  لـ”حزب  التابعة 
�سمنها  ومن  االأجنبية  امل�سارف  على  عق�بات 
وت�سهيالت  خدمات  تقّدم  التي  اللبنانية 
وامل�ؤ�س�سات  واالأ�سخا�س  للحزب  م�سرفية 
العق�بات  الئحة  على  اأ�سماوؤهم  ال�اردة 

االأمريكية اخلا�سة.



وليد  الفل�سطيني  الفتى  – ترك  ب(  ف  – )اأ  غزة 
غزة  قطاع  �سمال  يف  الهيا  بيت  يف  املقيم  معروف 
وخملفات  احل�سى  جمع  اىل  وان�سرف  مدر�سته 
املنازل املدمرة لبيعها مقابل املال من اجل م�ساعدة 

عائلته.
بلدة  يف  االمل  حي  يف  )11عاما(  وليد  ويق�ل 
ح�سب  القطاع  يف  فقرا  االكرث  املنطقة  الهيا،  بيت 
واأ�ستغل  املدر�سة،  تركت  “انا  االن�سانية،  املنظمات 
بجمع احلجارة واالنابيب البال�ستيكية من خملفات 
و�سقيقتي،  ل�سقيقي  امل�سروف  الوفر  املدمرة  املنازل 

الن اأبي ال يعمل”.
ويبيع وليد ما يجمعه اىل �سركات تعيد تدويرها.

لعمالة  “ال  ي�م  الحياء  العامل  ي�ستعد  فيما 
يف  االطفال  عمالة  ارقام  وفيما  االطفال” االحد، 
العامل ترتاجع من 246 ملي�نا يف العام 2000 اىل 
168 ملي�نا الي�م، بح�سب املنظمة العاملية للهجرة، 

يبقى ال��سع يف قطاع غزة ماأ�س�يا.
ت�ساعف  الر�سمية،  الفل�سطينية  االرقام  وبح�سب 
يف خم�س �سن�ات عدد االطفال الفل�سطينيني الذين 
و17  �سن�ات  ع�سر  بني  اعمارهم  وترتاوح  يعمل�ن 

�سنة، وبلغ 9700.
عددهم  البالغ  غزة  �سكان  ن�سف  ح�اىل  ويعي�س 
خالل  القطاع  و�سهد  الفقر.  خط  حتت  ملي�نا   1،9
منذ  ا�سرائيل  وتفر�س  حروب.  ثالث  �سن�ات  �ست 
بينما  القطاع،  على  خانقا  ح�سارا  �سن�ات  ع�سر 
اغلقت م�سر منذ ثالث �سن�ات املعرب ال�حيد امل�ؤدي 
اليه. وت�زع م�ساعدات على ح�اىل 80 يف املئة من 
ال�سكان، بينما ت�سل ن�سبة البطالة اىل 45 يف املئة، 

وهي من االعلى يف العامل.
– يعمل�ن  اخلام�سة  يف  – اطفال 

يف  العمل  اىل  غنب  ابراهيم  الطفل  الفقر  ودفع 
احلرب  يف  املدمرة  املنازل  وخملفات  احل�سى  جمع 

اعالة  اال�سرائيلية االخرية على قطاع غزة الجل 
ا�سرته.

منذ  هذا  يف  يعمل  انه  عاما(   13( ابراهيم  ويق�ل 
ك�سارة  م�سنع  اىل  احل�سى  ويبيع  �سن�ات،  ثالث 
ت�سعة  من  املك�نة  ا�سرته  اعالة  �سبيل  يف  احلجارة 

افراد.
“اأبي عاطل عن ال�سغل. كان يجمع ح�سى  وي�سيف 
وامل�ست�طنات  ال�سارع  من  حديد  وقطع  وحجارة 
)اال�سرائيلية �سابقا(”، م�سيفا “انا وابي كنا نعمل 

باحل�سمى )احل�سى(، واالن انا اأعمل وحدي”.
لكن  وحمارا،  )عربة(  كارة  منلك  “كنا  وي��سح 

احلمار مات”.
خم�سة  يعادل  )ما  �سيكال   20 يتقا�سى  انه  وذكر 

دوالرات( يف الي�م.
جمع  على  اآخرين  �سبية  مع  يعمل  ابراهيم  وكان 
اجلي�س  دمرها  منازل  ركام  بقايا  من  احل�سى 
القرية  يف   2014 �سيف  حرب  يف  اال�سرائيلي 
بنقلها  يق�م�ن  ثم  الهيا.  بيت  بلدة  قرب  البدوية 
على عربة يجرها حمار لبيعها اىل م�سانع الك�سارات 

التي ت�ستخدمها يف الباط�ن.
املراقبة  ونقطة  للم�ت  ي�م  كل  “نتعر�س  ويق�ل 

اال�سرائيلية تطلق النار علينا دائما”.
ك�ساب  عايدة  النف�س  علم  يف  االخت�سا�سية  وت�ؤكد 
احلرب  ان  النف�سية”  لل�سحة  غزة  “برنامج  من 
وكذلك  االطفال  عمالة  من  “زادت  اال�سرائيلية 

�س�ء ال��سع ال�سيا�سي واالقت�سادي”.
خطريا  م�ؤ�سرا  العمالة  ظاهرة  “اأ�سبحت  وت�سيف 
باعمال  يق�م�ن  عاما  و17   5 بني  ما  االطفال  الن 
�سعبة جدا ال تتنا�سب مع اأعمارهم واأج�سادهم وال 

قدراتهم العقلية”.
ويق�ل الطفل اأكرم �سعيد �سبح )14عاما( من بيت 
اىل  ويع�د  �سباحا  ال�ساد�سة  من  يعمل  انه  الهيا 

�سيكل  بخم�سة  اأبيع  “كنت  وا�ساف  ع�سرا”.  املنزل 
عندما  املدر�سة.  يف  نف�سي  على  ال�سرف  �ستة  اأو 
اأحتاج ماال، اأجمع قطع بال�ستيك وابيعها، ثم جئت 
اىل مركز االمل التعلم حرفة ا�ستفيد منها بدال من 

جمع البال�ستيك”.
من  امل�ؤلفة  عائلته  اعالة  يف  ي�ساعد  اي�سا  وه� 

والدين ال يعمالن واربعة ا�سقاء و�سقيقات.
“ار�س  م�ؤ�س�سة  مديرة  حمد،  اب�  ختام  وتق�ل 
لتاهيل  مركز  على  ت�سرف  التي  غزة  يف  االن�سان” 
املدر�سة،  اىل  امل�سربني  االطفال  وع�دة  االطفال 
“تعك�س ظاهرة عمالة االطفال ال��سع االقت�سادي 
ان  اىل  م�سرية  للمجتمع،  والتعليمي  واالجتماعي 
حرب  بعد  ازدادت  فعليًا  االطفال  عمالة  “ظاهرة 

باالزدياد”. وت�ستمر   2012
وتتابع “مع ظروف البطالة والفقر، دفعت العائالت 

الفقرية باأبنائها اىل �س�ق العمل”.
الفل�سطيني  املركز  عام  مدير  نائب  ويق�ل 
ان  حجري  اب�  اياد  النزاعات  وحل  للدمي�قراطية 

دون  االطفال  عمل  يحظر  الفل�سطيني  “القان�ن 
يف  االلتزام  يف  “�سعف  اىل  م�سريا  �سنة”،   15
ا�ستغالل  ابرزها  عدة  ال�سباب  القان�ن  هذا  احكام 

ظروف احل�سار والفقر واالنق�سام”.
على  كثريين  اطفاال  اجربت  “البطالة  ان  وي�سيف 
العمل  ا�سحاب  يفر�سها  �سروط  اي  �سمن  العمل 
وباي راتب، اإذ ي�سل راتب عمل الطفل مقابل عمل 

ي�ميا”. �سيكال   20 اىل  �ساعة   12
واملراقبة  التفتي�س  اليات  يف  “�سعف  ب�ج�د  ويقر 
االنق�سام  ب�سبب  العمل  وزارة  مفت�سي  من  واملتابعة 

ال�سيا�سي”.
رعاية  ق�سم  رئي�سة  اجلرجاوي،  هيام  وتق�ل 
الطف�لة يف وزارة ال�س�ؤون االجتماعية التي تديرها 
حركة حما�س، “احلروب املتتالية واحل�سار لها اثر 
تعر�ست  كلما  واحل�سار.  االطفال  عمالة  يف  كبري 

اال�سرة للفقر كلما زادت ن�سبة عمالة االطفال”.
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للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

 HOUSES , BUILDINGS , APARTEMENTS
    ) Income Tax ( و�ح�سل على �ملورج�س مع تقدمي �أو بدون تقدمي �لإقر�ر �ل�سريبي

��ستفيد من برنامج تنزيل �لفائدة Loan Modification  فبل تاريخ �لنتهاء يف نهاية دي�سمر  2015

ب�شرى �شارة ال�شحاب الدخل املنخف�ض
ن�صاعدكم يف �صراء املنزل اأو العمارة باحل�صول 

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�شاعد يف ت�شليح الكريدت اأو يف بناء 

الكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�شر البنوك

ادفع 30 �شنة يف 10
 �شنوات

لدينا 
زبائن �شاعدناهم

ميكنك االإت�شال والتاأكد من خدماتنا
خربة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خربة 27 �شنة يف بيع و�شراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو االأوك�شن اأو ال�شورى �شيل وتوفري املورج�س 

خالل 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate

ال��ف��ق��ر يف غ����زة ي��زي��د م���ن ع��م��ال��ة االط��ف��ال

21 جنما اعتنقوا االإ�شالم

كثري هم من اعتنق�ا االإ�سالم ح�ل العامل، لكن هناك م�ساهري �ساحب اعتناقهم للديانة االإ�سالمية �سجة كبرية 
،مثل فرانك ريبريي، ديام�س، ليند�سي ل�هان واأخريا حممد علي كالي الذي رحل عن عاملنا قبل اأيام. 

ومبنا�سبة رحيل كالي ن�سرت �سحيفة “ببليك” الفرن�سية تقريرا عن اأ�سهر 21 جنما ح�ل العامل اعتنق�ا الدين 
االإ�سالمي خالل ال�سن�ات املا�سية.

وقالت ال�سحيفة: اأ�سط�رة املالكمة حممد علي كالي الذي ت�يف يف 3 ي�ني� اجلاري عن عمر يناهز 74 عاما. 
اعتنق االإ�سالم كغريه من امل�ساهري الذين �سلك�ا هذا الدرب مع مرور ال�قت، �س�اء يف عامل الريا�سة اأو امل��سيقى 

اأو ال�سينما.
اأمريكا، حت�ل  ال�س�د يف  اأي�سا عن حق�ق  اإك�س، الذي اعتنق االإ�سالم ودافع   واأ�سافت على غرار معلمه مالك�م 

املالكم االأ�سط�ري كا�سي��س كالي اإىل االإ�سالم عام 1975 واأطلق على نف�سه ا�سم حممد.
 واأو�سحت ال�سحيفة ” على غرار كالي، اختار العديد من االأ�سماء الالمعة يف عامل الريا�سة اعتناق االإ�سالم. 
بع�س  هناك  فرن�سا،  ويف  تاي�س�ن.  مايك  واملالكم  اأونيل  �ساكيل  ال�سلة  كرة  العب  جند  املتحدة،  ال�اليات  ففي 

العبي كرة القدم اأي�سا كفرانك ريبريي )عن طريق الزواج(، اأريك اأبيدال و نيك�ال اأنيلكا.
�سبيل  ال�سحيفة -على  – ت�سري  امل��س�ع  تن�سر ح�ل هذا  التي  االأخبار  العديد من  �سنجد  ال�سينما  اأما يف عامل 
املثال، قراأنا م�ؤخرا اأن املمثلة ليند�سي ل�هان اأ�سبحت م�سلمة الأنها اأرادت االرتباط مب�سلم، وه� االأمر الذي فعله 

اأي�سا املمثل امل�سري الراحل عمر ال�سريف عندما اأراد الزواج من فاتن حمامة.
اأو  يف عامل امل��سيقى والغناء هناك العديد من النج�م الذي اعتنق� االإ�سالم �س�اء من الناطقني باالإجنليزية 
و  اإ�سالم.  ي��سف  با�سم  املعروف  �ستيفنز  كات  كي�ب،  واآي�س  فيا�سك�  ل�ب  ديف،  م��س  تيب،  كي�  مثل  الفرن�سية 
عبد امللك )ويعرف اأي�سا با�سم ريجي�س فايت-ميكان�(، اأخنات�ن )ويعرف اأي�سا با�سم فيليب فراجي�ن(، ديام�س 

)ميالين ج�رجياد�س(.
كذلك اأي�سا املغنية جانيت جاك�س�ن املتزوجة من و�سام املانع، وه� ملياردير قطري، وعلى و�سك االإجناب منه، 

اعتنقت االإ�سالم عام 2012 الأجل هذا الزواج، مثل �سقيقها جريمني جاك�س�ن.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�ض 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�شكنات
خدمة قيا�ض �شغط الدم وفح�ض ال�شكري

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

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�شات خا�شة للم�شينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�ض االأفالم 

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�شمي

DDS

DDS

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

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

احلائز على�شهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�شا�ض تقومي االأ�شنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�شا�ض طب االأ�شنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

Dr. Tarek Korban, D.M.D,M.O
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

حلويات مغربية حلويات م�شرية حلويات �شامية كنافة نابل�شية بقالوة م�شكلة  وربات بالق�شطة

تهنئكم بحلول �شهر رم�شان املبارك
وكل عام وانتم بخري

6812 5th Ave. Brooklyn,NY 11220
Tel: 718-748-1214       Fax: 718-748-6148

www.nablussweets.com

حلويات نابل�س



ب���ي���ل غ���ي���ت�������س: ال�����دج�����اج اأف�������ش���ل م��ن 
ال���ك���م���ب���ي���وت���ر ل����ل����خ����روج م�����ن ال��ف��ق��ر

وا�سنطن-  
مايكرو�س�فت،  جمم�عة  م�ؤ�س�س  العامل،  يف  رجل  اأغنى  اعترب 
حا�س�ب  جهاز  اقتناء  من  اأف�سل  الدواجن  تربية  اأن  غيت�س،  بيل 

للخروج من الفقر املدقع.
“من  اأن  ن�ت�س.ك�م”،  “غيت�س  االإلكرتوين  م�قعه  على  واأو�سح 
البديهي بالن�سبة يل اأن اأي �سخ�س يعي�س يف الفقر املدقع �سيح�سن 

و�سعه اإن اقتنى بع�س الدجاج”.
واأكد غيت�س الذي تقدر ثروته بنح� 75 مليار دوالر، اأن م�ؤ�س�سة 
“هيفري  »بيل وميلندا غيت�س« اأبرمت اتفاقية �سراكة مع منظمة 
انرتنا�س�نال” غري احلك�مية للتنمية؛ لتقدمي 100 األف دجاجة 
اإىل عائالت يف اأفريقيا جن�بي ال�سحراء، تعي�س بدون دوالرين يف 
الي�م، ومل ي��سح اإن كان امل�سروع ا�ستثماريًا اأو لتقدمي م�ساعدات.

واأو�سح اأن الهدف من ذلك ه� جعل %30 من العائالت املقيمة يف 
الريف يف تلك املنطقة تربي اأن�اعًا حم�سنة من الدجاج، بح�سب 

وكالة االأنباء الفرن�سية.
ب�سرعة،  تتكاثر  وهي  كثريًا  تكلف  ال  الدجاج  “تربية  اإن  وقال: 
مفيدة  تغذية  ت�فري  يف  الدجاج  وحلم  البي�س  ي�ساهم  فيما 

للعائلة”. م�سيفًا اأن االأمر ي�ؤدي اأي�سًا اإىل متكني الن�ساء.

 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

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

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

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

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

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

personal
or any one else.

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

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه ني�ز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�سال دفعاتكم على العن�ان

 املذك�ر اأعاله والتعامل املبا�سر مع غربه ني�ز 
فنحن غري م�س�ؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خالل التعامل 

مع اأ�سخا�س غري تابعه لغربه ني�ز
ويف حالة وج�د اأي اإ�ستف�سار يرجي الت�ا�سل معنا مبا�سرة من خالل العن�ان والتليف�ن 

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

اإدارة غربه ني�ز
www .ghorbanews .com
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امل�سارف  ا�سحاب  – ت�قع  ب(  ف  )اأ  ـ  جنيف 
على  االم�ال  تتدفق  ان  �س�ي�سرا  يف  اخلا�سة 
ا�ستفتاء  امل�سارك�ن يف  ايد  البلد يف حال  هذا 
من  بريطانيا  خروج  حزيران/ي�ني�   23

االحتاد االوروبي.
واعترب غريغ�ار ب�ردييه نائب رئي�س جمعية 
م�ؤمتر  خالل  ال�س�ي�سرية  اخلا�سة  امل�سارف 
م�سارف  وجمعية  االخرية  نظمته  جنيف  يف 
من  بريطانيا  خروج  تاأييد  ان  الرثوات  ادارة 
“من القلق”  االحتاد االوروبي �سي�سيع مناخا 
ا�سافية”  ام�ال  “تدفق  منه  ينتج  اوروبا  يف 

م�سدرها اوروبا على �س�ي�سرا.
امل�سارف  ا�ستعداد  �س�ؤال عن كيفية  وردا على 
مبكان  ال�سع�بة  “من  قال  االحتمال،  لهذا 

اال�ستعداد الحداث غري م�ؤكدة”.
كبري  واتفيل  دو  جاك  اعترب  جهته،  من 
ان  االوروبي  االحتاد  لدى  �س�ي�سرا  مفاو�سي 
“من م�سلحة )بالده( ان تك�ن اوروبا بخري”.

 24 ي�م  الدوران  �ست�ا�سل  “االر�س  وا�ساف 
ل�  حتى  اال�ستفتاء  غداة  حزيران/ي�ني�”، 

خرجت بريطانيا من االحتاد.
االوروبي  واالحتاد  �س�ي�سرا  بني  واملفاو�سات 
ما  بناء على طلب بروك�سل اىل  معلقة حاليا 
بعد اال�ستفتاء، الن االحتاد االوروبي يخ�سى 

ان ت�ؤثر هذه املفاو�سات على نتيجته.
ل��سر  كري�سيتان  الليربايل  النائب  واو�سح 
احلك�مة  مهمة  ان  املنتدى  اىل  دعي  الذي 
ممكن  ه�  ما  كل  “بفعل  تق�سي  ال�س�ي�سرية 
لتبقى البالد م�ئال لل�سالم واالزدهار” يف حال 
خروج  من  ناجتا  ا�سطرابا  اوروبا  واجهت 

حمتمل لربيطانيا.

وراأى اومتار اي�سينغ كبري االقت�ساديني ال�سابق 
ان�سار  "ف�ز"  ان  االوروبي  املركزي  البنك  يف 
لالندماج  “تراجعا  يعني  بريطانيا  خروج 

االوروبي للمرة االوىل”.
“�ستك�ن اول خط�ة اىل ال�راء” قد  وا�ساف 
تدفع دوال اخرى اىل تبني هذا النهج، الفتا 
اىل انه غري متفائل كثريا بنتيجة اال�ستفتاء.

“خ�سروا  العامل  يف  الناخبني  ان  والحظ 
الثقة بقادتهم”، ما قد يجعل “دونالد ترامب 
وبيبي غريل� وب�ري�س ج�ن�س�ن” اع�ساء على 
ال�سبع. ويخ��س  طاولة واحدة يف جمم�عة 
من  كل  يف  �سعب�ية  حمالت  ه�ؤالء  جميع 

ال�اليات املتحدة وايطاليا وبريطانيا.

االوروب����ي االحت����اد  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  خ��رج��ت  اذا  ���ش��وي�����ش��را  ع��ل��ى  �شتتدفق  االم�����وال  م�����ش��ارف: 



املركز  عدالة،  مركز  ت�ّجه 
حق�ق  عن  للدفاع  القان�ين 
وم�ؤ�س�سة  الداخل،  فل�سطينيي 
يف  االإن�سان  حلق�ق  امليزان 
االأمن  وزير  اإىل  ت�ّجها  غّزة، 
ليربمان،  اأفيغدور  االإ�سرائيلّي 
العام  الع�سكري  واملّدعي 
املحامي �سارون اآفيك، وامل�ست�سار 
اأفيحاي  للحك�مة  الق�سائي 
باإعادة  مطالبني  مندلبليط، 
وحمت�ياتها  ال�سيد  ق�ارب 
م�ؤخًرا  م�سادرتها  متت  التي 
قطاع  �سكان  من  �سيادين  من 
املحامي  الر�سالة  بعث  غزة. 
عدالة  مركز  من  �سحادة  ندمي 
امليزان  مركز  مع  بال�سراكة 
حلق�ق االإن�سان يف غّزة، وبا�سم 
ق�ارب  اأ�سحاب  من  خم�سة 
قيمتها  تقّدر  التي  ال�سيد 
والتي  ال�س�اقل،  اآالف  بع�سرات 
يحتجزها اجلي�س االإ�سرائيلي.

يذكر اأّنه يف كل االأحداث التي 
اجلن�د  فاإن  الر�سالة  يف  ذكرت 
النار  اأطلق�ا  االإ�سرائيليني 
وال�سيادين  الق�ارب  باجتاه 
من  وطلب�ا  منهم،  بالقرب  اأو 
ومت  ثيابهم،  خلع  ال�سيادين 
اأطلق  ثم  معهم،  التحقيق 
ي�مني.  اأو  ي�م  بعد  �سراحهم 
اأ�سدر  احلاالت  غالبية  ويف 
اأوامر  االإ�سرائيليني  اجلن�د 
املياه  اإىل  بالقفز  لل�سيادين 
وال�سباحة باجتاه �سفن اجلي�س 
االإ�سرائيلي. وجاء يف الر�سالة 

اأنه منذ البداية مل يكن هناك 
االعتقاالت  لتنفيذ  �سبب  اأي 
وذلك  املمتلكات،  وم�سادرة 
تخرج  مل  ال�سيد  ق�ارب  الأن 
املتاحة  ال�سباحة  منطقة  عن 

للغزّيني.
يف  جاء  ذلك،  اإىل  اإ�سافة   
م�سادرة  خالل  اأنه  الت�جه 
الق�ارب  اأ�سحاب  فاإن  الق�ارب 
ت�سري  وثيقة  اأية  يت�سلم�ا  مل 
�سبب  اأو  الق�ارب  احتجاز  اإىل 
يف  �سحادة  املحامي  واأّكد  ذلك. 
امل�سار  الق�ارب  كل  اأن  ر�سالته 
ي�ستخدمها  ق�ارب  هي  اإليها 
ال�سيد  الأغرا�س  اأ�سحابها 
املحلية  التجارة  بهدف  وذلك 
اأ�سحابها  الإعالة  كم�سدر 
واأ�ساف  عليها.  والعاملني 
اأن  �سحادة  ندمي  املحامي 
ال�سيد  ق�ارب  مهاجمة 
هج�ًما  ي�سكل  وال�سيادين 

م�جًها جتاه اأهداف مدنية وه� 
ق�انني  مب�جب  حمظ�ر  فعل 

احلرب.
احتجاز  عملية  رافقت  وقد 
نار  اإطالق  عمليات  الق�ارب 
وال�سيادين،  الق�ارب  باجتاه 
حياة  عر�س  الذي  االأمر 
من  وكان  للخطر،  ال�سيادين 
باإ�سابات  يت�سبب  اأن  املمكن 
ذلك  اإىل  اإ�سافة  ج�سدية. 
ال�سيادين،  اعتقال  مت  فقد 
قا�سية  ظروف  يف  واحتجزوا 

ومهينة.
اأنه  �سحادة  املحامي  وادعى 
الدويل  القان�ن  ناحية  من 
خرًقا  ت�سكل  االأفعال  هذه  فاإن 
الهاي،  واأنظمة  جنيف  مليثاق 
 27 البند  اإّن  ر�سالته  يف  وقال 
من ميثاق جنيف الرابع يفر�س 
على االأطراف املتحاربة واجب 
اإن�سانية لل�سكان  تقدمي معاملة 

من  عنهم  والدفاع  املحميني  
البند  ومهينة؛   عنيفة  اأعمال 
يفر�س  نف�سه  امليثاق  من   39
ال�سراع  يف  طرف  كل  على 
لل�سكان  املجال  اإتاحة  واجب 
اأنف�سهم  باإعالة  املحميني 
 52 البند  تعليمات  بكرامة؛ 
من اأنظمة الهاي متنع م�سادرة 
جي�س  يحتاجها  ال  اأغرا�س 
من   97 والبند  االحتالل؛ 
ميثاق جنيف الرابع ين�س على 
اأنه لدى اإطالق �سراح معتقل مت 
احتجازه من قبل ق�ة حماربة 
اأغرا�سه  كل  اإعادة  يجب 
لدى  منه  اأخذت  التي  واأم�اله 

اعتقاله.
اأعاله،  ذكر  ما  كل  �س�ء  على 
امل�ست�سار  الر�سالة  طالبت 
الق�سائي للحك�مة االإ�سرائيلّية 
ووزير االأمن واملدعي الع�سكري 
باالإفراج  اأوامر  باإ�سدار  العام 
عن ق�ارب ال�سيد وحمت�ياتها، 
ت�سمح  وا�سحة  اأنظمة  وو�سع 
بعملهم  بالقيام  لل�سيادين 
اأي  بدون  اأنف�سهم  واإعالة 
يتعر�س�ا  اأن  وبدون  اإزعاج 
االإ�سرائيلي،  اجلي�س  لهج�م 
باإعادة  وا�سحة  اأنظمة  ون�سر 
وتع�ي�س  امل�سادرة  املمتلكات 
االأ�سرار  عن  الق�ارب  اأ�سحاب 
العامة  واالأ�سرار  املمتلكات  يف 
اأعقاب  يف  ح�سلت  التي 

امل�سادرة.

يف رم�شان.. عادات خاطئة يفعلها ال�شائمون

بني  حتمل  التي  الغذائية  العادات  بع�س  تغيري  ال�سائمني  على  يت�جب 
طياتها �سبح االأمرا�س، وليتمكن املرء من اال�ستفادة من هذا ال�سهر بقدر 
ال�سحية  وامل�سكالت  املتاعب  عن  بعيدًا  �سحي  �سيام  خالل  من  امل�ستطاع، 

وزيادة ملح�ظة يف ال�زن.
يف  االإفطار  بعد  ال�سائم�ن  يرتكبها  التي  اخلاطئة  العادات  اأبرز  وهنا 

رم�سان:
 -1 تناول الكثري من املاء وامل�سروبات الباردة

امل�سروبات  من  للكثري  تناولك  الأن  العادات،  اأخطر  من  واحدة  تعد  وهي   
بق�ة  االأ�سنان  يف  تخبط  حدوث  على  تعمل  االإفطار  فرتة  يف  الباردة 

وت�سعف املناعة يف منطقة البلع�م، كما ت�سبب ت�سنجات باملعدة.
مبا�سرة االأكل  بعد  ال�ساي  �سرب   2-

ت�ؤثر  املادة  وهذه  االأحما�س  من  عالية  ن�سبة  على  ال�ساي  اأوراق  حتت�ي   
جافة  جتعلها  والتي  ن�ستهلكها  التي  باالأطعمة  امل�ج�د  الربوتني  على 
اإال بعد �ساعتني من  وع�سرية على اله�سم، لذلك ُين�سح بعدم �سرب ال�ساي 

تناول الطعام.
مبا�سرة  االإفطار  بعد  الف�اكه  تناول   3-

 هذا اخلطاأ الذي يقع به الكثريون خ�س��سًا واإن ال�الئم والعزائم تكرث يف 
�سهر رم�سان بني االأقارب واالأ�سدقاء، ونرى ت�ايل االأكل وال�ساي الف�اكه 
اأكل  اأن  العلمية  واحلقيقة  مبا�سرة،  االإفطار  بعد  جميعها  واحلل�يات 
الف�اكه بعد الطعام مبا�سرة ي�سبب انتفاخ البطن باله�اء، ولذلك يف�سل 

تناولها بعد �ساعتني من االإفطار اأو قبل �ساعة واحدة من تناول ال�سح�ر.
ب�سرعة لله�سم  االأكل  بعد  امل�سي   4-

تناول  بعد  امل�سي  اإن  اإذ  النا�س،  بني  وال�سائع  اخلاطئ  املعتقد  ه�  وهذا   
واإمنا  ب�سرعة  اله�سم  على  ي�ساعد  ال  رم�سان،  �سهر  يف  االإفطار  اأو  الطعام 

يعطل اجلهاز اله�سمي من ا�ستخال�س الغذاء من االأطعمة.
االإفطار بعد  الن�م   5-

باخلم�ل  االإن�سان  ي�سعر  االإفطار،  وتناول  ال�سيام  من  كامل  ي�م  بعد   
الدم�ي  االإمداد  انخفا�س  ب�سبب  طبيعي  وهذا  الراحة،  اإىل  واحلاجة 
االأكل  بعد  الن�م  فاإن  احذر  لكن  املختلفة،  احلي�ية  واأع�سائنا  لع�سالتنا 
مبا�سرة يت�سبب بتعطيل اإكمال عملية ه�سم الطعام ب�سكل جيد، مما ي�ؤدي 

اإىل عدوى مع�ية اأو التهاب مع�ي.
تدخن ال   6-

لدى  باتت معروفة  والتي  ال�سحية  التدخني  اأ�سرار  االآن عن  نتحدث  لن   
مبا�سرة  االأكل  بعد  واحدة  �سيجارة  تدخني  باأن  �سنذكر  لكننا  اجلميع، 
االإ�سابة  ن�سبة  لذلك  االأخرى،  االأوقات  يف  �سجائر   10 تدخني  يعادل 

بال�سرطان تك�ن اأعلى.

ا�شتخدام الهاتف الذكي قبل النوم يزيد الوزن
ا�ستخدام الهاتف الذكي، اأو الالب 
غدا  الن�م  اإىل  اخلل�د  قبل  ت�ب 
فقد  احلديثة،  احلياة  من  جزًءا 
ج�لة  اأخذ  جًدا  املغري  من  يك�ن 
الت�ا�سل االجتماعي،  م�اقع  على 
ا�ستعدادًا  الن�ر  اإطفاء  قبل 
للن�م، ولكن احذر! ل� علمت مدى 

اخلراب الذي ميكن اأن يلعبه هذا ال�سل�ك مع ج�سمك، �س�ف تق�م بتغيريه.
تاأثري  الربيطانية،  “مريور”  ل�سحيفة  اأو�سح  �سيجل  دانيال  الدكت�ر، 
االأ�سخا�س  “يعر�س  قال:  حيث  الن�م،  قبل  الذكي  الهاتف  ا�ستخدام 
ابق  االإن�سان،  جل�سم  بدورها  تق�ل  والتي  الف�ت�نات،  تدفق  اإىل  عي�نهم 

م�ستيقظًا”.
ر�سالة حا�سمة  فاإنه ير�سل  ال�سا�سات،  ي�سع من هذه  الذي  ال�س�ء  ونتيجة 
اإىل الدماغ “ال تفرز امليالت�نني االآن، فهذا لي�س وقت الن�م”، ولذلك قد 
يقلل تفح�س الهاتف قبل الن�م �ساعات الن�م التي يجب اأن يح�سل عليها 

الفرد.
ووفقا للدكت�ر �سيجل، فاإن اخلاليا الدبقية ت�سبح غري قادرة على تنظيف 
ما  وه�  اأج�سادنا،  داخل  اإنتاجها  يتم  التي  الع�سبية،  اخلاليا  يف  ال�سم�م 

ي�ؤثر على م�ست�يات االأن�س�لني يف اجل�سم.
وقلة  لدينا،  االأي�س  تنظيم  على  ي�ساعد  اأنه  يف  تكمن  االأن�س�لني  اأهمية 
الن�م “تقلبه راأ�سًا على عقب”، وهذا يعني اأننا لن ن�سبح فقط اأكرث عر�سة 

لزيادة ال�زن، بل اإننا �سناأكل اأكرث.
كما يعزز التعب ال�سع�ر باجل�ع لدينا، يف ال�قت الذي يجعل معدالت حرق 

ال�سعرات احلرارية اأبطاأ.
الذكية  االأجهزة  �سا�سات  جميع  اإغالق  ب�سرورة  �سيجل  اأو�سى  ولذلك، 
�ساعة على االأقل قبل الن�م، وه� ما قد مينحك مزايا اأخرى، كذاكرة اأكرث 

و�س�ًحا ومهارات اأف�سل يف حل امل�سكالت.

�شفري فرن�شا لدى وا�شنطن ردا على 
ترامب: كاأ�ض اوروبا لن تلغى

وا�سنطنـ  )اأ ف ب( – اعلن 
�سفري فرن�سا لدى وا�سنطن 
الغاء  تعتزم  ال  بالده  ان 
كاأ�س اوروبا يف كرة القدم 
باري�س  يف  انطلقت  التي 
التهديدات  رغم  اجلمعة 
واال�سرابات،  االرهابية 
وذلك ردا على ت�سريحات 
املر�سح  بها  ادىل  معاك�سة 
انتخابات  اىل  اجلمه�ري 
االمريكية  الرئا�سة 

دونالد ترامب.
وقال ال�سفري جريار اآرو يف تغريدة على ت�يرت “خالفا ملا �سرح 
بط�لة  الغاء  تعتزم  ال  فرن�سا  فان  املر�سحني  احد  لت�ه  به 

اوروبا. يا له من بلد �سعيد!”.
“حتى يف احلملة االنتخابية ترتدي احلقائق بع�س  وا�ساف 

االهمية”.
ت�سريح  على  مبا�سرا  ردا  الفرن�سي  ال�سفري  تغريدة  و�سكلت 
واعلن  اجلمه�ري  امللياردير  ذلك  من  �ساعات  قبيل  به  ادىل 
البط�لة  بالغاء  حتى  بل  ال  بارجاء  تفكر  باري�س  ان  خالله 

االوروبية التي تعترب ثالث اهم حدث ريا�سي يف العامل.
ترامب  قال  وا�سنطن  العا�سمة  يف  انتخابي  مهرجان  وخالل 
“راأيت لت�ي ان يف فرن�سا لديهم بط�لة �سخمة يف كرة القدم، 
حدث بالغ االهمية وال�سخامة، وهم يفكرون رمبا بارجائه او 
الغائه ب�سبب التهديدات وكل امل�ساكل التي ي�اجه�نها )…( 

واملت�سلة باالرهاب”.
وا�ساف “انه بالفعل امر حمزن للغاية ومكان تعي�س .

عم�ما  اوروبا  اىل  عنيفة  انتقادات  ترامب  ي�جه  ما  وغالبا 
وفرن�سا خ�س��سا ب�سبب ما يعتربه تلك�ؤا من جانب احلك�مات 

االوروبية يف الت�سدي للتهديدات اجلهادية.
وكان ترامب قال اثر اعتداءات باري�س ان العا�سمة الفرن�سية 
فيها مناطق “مت�سددة” خارجة عن القان�ن. وقال ي�مها “لدي 

ا�سدقاء يف باري�س هم يريدون املغادرة. انهم مرتاع�ن”.
�سق�ط  حادث  ان  ترامب  قال  املا�سي  ايار/ماي�  ومنت�سف 
املت��سط اثناء رحلة بني باري�س  البحر  الطائرة امل�سرية يف 
وان  �سيما  ال  ارهابي  هج�م  االرجح  على  �سببه  والقاهرة 

الطائرة اقلعت من فرن�سا.

دبي  )د ب اأ( – ك�سف م�ؤمتر طبي دويل يف دبي 
مراقبة  من  الطبيب  متكن  جديدة،  تقنية  عن 

احلالة ال�سحية لقلب املري�س عن بعد.
الدويل  امل�ؤمتر  جل�سات  دبي  يف  واختتمت 
 80 عن  مايزيد  مب�ساركة  القلب،  جلراحات 
اوربية  ودول  االمارات  من  وجراحا  طبيبا 

وا�سي�ية.
وقال الدكت�ر عبداهلل الهاجري رئي�س اللجنة 
القلب،  امرا�س  وا�ست�ساري  للم�ؤمتر  العلمية 
الي�م اجلمعة، اإن امل�ؤمتر بحث اآخر م�ستجدات 
حديثة  تقنيات  عن  وك�سف  القلب،  جراحات 
مر�سى  حياة  الإنقاذ  املبكر  التدخل  من  متكن 

القلب، وحتد من حاالت امل�ت املفاجئ.
ال�سريعة  ال�جبات  تناول  من  امل�ؤمتر  وحذر 
ك�نها  بالده�ن  الغنية  االطعمة  من  واالكثار 
القلبية  باالأمرا�س  لال�سابة  الرئي�سي  ال�سبب 

يف منطقة اخلليج.
فيها  �سارك  امل�ؤمتر  جل�سات  اإن  الهاجري  وقال 
العربية  الدول  خمتلف  من  واطباء  متحدث�ن 
وبريطانيا ودول اوروبية، اىل جانب اأطباء من 
وزارة ال�سحة وهيئتي ال�سحة يف دبي واأب�ظبي 

وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س.
تقنيات  على  ال�س�ء  �سلط  امل�ؤمتر  اأن  وذكر 
م��سحا  بعد”،  عن  “الطب  جمال  يف  حديثة 
اأن من بني تلك التقنيات جهاز جديد، �سنع يف 
وا�سبح م�ستخدما يف االمارات ميكن من  املانيا، 

مراقبة اأداء قلب املري�س.
اأن اجلهاز اجلديد يراقب نب�سات قلب  واأو�سح 
االأمين،  االذين  يف  التغريات  وير�سد  املري�س 
وير�سل ر�سائل ن�سية على هاتف الطبيب وعلى 
املري�س  تعر�س  حال  يف  االلكرتوين،  بريده 
حالة  ح�ل  تقارير  ير�سل  كما  ا�سطراب،  الأي 

القلب.
بالهاتف  �سبيه  جهاز  الطبيب  “يحمل  وتابع 
املري�س على ات�سال دائم  املتنقل والذي يبقى 
عن  العامل  ح�ل  كان  مكان  اأي  يف  بالطبيب 

طريق �سبكات االت�ساالت واالإنرتنت”.
اأجرى جراحات لزراعة  الذي  الهاجري  وذكر 
اجلهاز اجلديد ملر�سى م�سابني بف�سل يف ع�سلة 
التعرف  للطبيب  تتيح  التقنية  هذه  ان  القلب، 
على حالة املري�س حتى ل�كان يف دولة بعيدة، 
كان  حال  يف  الإنقاذه  هاتفيا  الطبيب  وتدخل 
للم�ست�سفى  وت�جيهه  خطر،  الأي  معر�سا  قلبه 

للتدخل املبكر.
احلجم،  ب�سغر  اجلديد  اجلهاز  “يتميز  وتابع 
ب�سيطة  بجراحة  اجل�سم،  يف  تركيبه  و�سه�لة 
ويخرج  م��سعي،  مبخدر  ق�سري،  وقت  ت�ستغرق 
ويزاول  نف�سه،  الي�م  يف  امل�ست�سفى  من  املري�س 

حياته ب�س�رة طبيعية”.
زراعتها  ميكن  احلديثة  التقنية  اأن  اىل  ولفت 
منها  ي�ستفيد  اذ  للمر�سى من خمتلف االعمار، 
وتتنباأ  امل�سن،  او  ال�ساب  او  الطفل  املري�س 
املري�س  وحتمي  خلطر،  املري�س  قلب  بتعر�س 
لها  يتعر�س  التي  ال�سحية  امل�ساعفات  من 
عن  تاأخرهم  حال  يف  القلب  اأمرا�س  م�ساب� 

تلقي العالج الطبي.
اأي�سا ت�سخي�س  امل�ؤمتر  “ناق�س  الهاجري  وقال 

التدخل  طريق  عن  وعالجه  القلب،  ف�سل 
بالق�سطرة، وعالج ت�سخم القلب، واأ�سباب امل�ت 

املفاجئ مل�سابي االمرا�س القلبية”.
امرا�س  من  ال�قاية  “طرق  امل�سارك�ن  وبحث 
االمرا�س،  لتلك  املبكر  والت�سخي�س  القلب، 
الرعاية  وتقدمي  الطبي  التدخل  وكيفية 
امل�ت  حاالت  من  للحد  املتكاملة  ال�سحية 

املفاجئ”.
القلب  جلراحة  الدويل  امل�ؤمتر  جل�سات  والقت 
ملري�س  معقدة  مر�سية  حالة  علي  ال�س�ء 
التنف�س  يف  ومزمن  �سديد  �سيق  من  يعاين  كان 
لتجمع  عر�سه  يجعله  ما  القلب  يف  و�سعف 
ال�س�ائل يف اجل�سم، واجرى الهاجري جراحة 
ثالثي  جهاز  زراعه  ب�ا�سطة  للمري�س  ناجحة 
االأ�سالك ورباعي االأقطاب م�ساد لف�سل القلب 

وم�ساد للرجفان البطيني وامل�ت املفاجئ.
ال�سرايني  ت�سلب  اأمرا�س  ان  امل�سارك�ن  واأكد 
التاجية و�سعف ع�سلة القلب من اهم االأمرا�س 

ال�سائعة علي م�ست�ي منطقه ال�سرق االأو�سط.

املادة  اأن  اإىل  اأطباء  مفاجاأة مذهلة، خل�س  يف 
الكيمياوية امل�ج�دة يف ال�ساي االأخ�سر حت�سن 
من القدرات املعرفية لدى االأ�سخا�س امل�سابني 

مبتالزمة “داون”.
وباإجراء جتربة �سريرية على مدار عام، تبني 
“ذا  جملة  ن�سرتها  درا�سة  ح�سب  للباحثني 
الن�سيت” واملعنية باأخبار االأمرا�س الع�سبية، 
حت�سن  االأخ�سر  ال�ساي  يف  املت�اجدة  امل�اد  اأن 
مبتالزمة  امل�سابني  لدى  والذاكرة  االإدراك 
اأ�سهر  لـ6  م�ستمرًا  التح�سن  هذا  وظل  “داون”، 

بعد ت�قف التجربة.
التقرير  ح�سب  الدماغية  الفح��س  واأو�سحت 
مركبا  اأن  ميل”،  “ديلي  �سحيفة  ن�سرته  الذي 
الطريقة  يبدل  غاليت  ابيغال�كتني  يدعى 
التي تت�سل بها اخلاليا الع�سبية مع بع�سها يف 

الدماغ.
يف  الباحثة  دير�سن،  مارا  قالت  جانبها،  من 
وامل�سرفة  بر�سل�نة  يف  اجليني  االأبحاث  مركز 
املرة  هي  “هذه  الذكر،  �سالفة  الدرا�سة  على 
االأوىل التي يظهر فيها مركب فعالية يف التط�ر 
وال  داون،  مبتالزمة  امل�سابني  لدى  االإدراكي 
ينبغي علينا اعتبار هذه النتائج مبثابة عالج، 
التي  احلياة  ن�عية  لتح�سني  اأداة  تعترب  لكنها 

يعي�سها اأ�سحاب هذه املتالزمة”.
اآخرون  خرباء  و�سفها  الدرا�سة،  على  وتعليقًا 
للغاية،  وهامة  مثرية  اأنها  فيها  م�ساركني  غري 
عن  نتائجها  من  بالتحقق  طالب�ا  ذلك  ورغم 

طريق اإجراء املزيد من التجارب.

اأو  طفرة  عن  عبارة  وهي  داون  متالزمة  وتعد 
�سي�عا  االأكرث  ال�راثي  ال�سكل  جيني،  ت�س�ه 
منظمة  اإح�ساءات  ووفق  الذهنية،  لالإعاقة 
كل  بني  من  م�ساب  ي�جد  العاملية  ال�سحة 

�سخ�س.  1000
اأي�سًا  واملعروفة  املتالزمة  هذه  غالبًا  وتنتج 
تكرار  عن   ،21 ال�سبغي  التثالث  با�سم 
مرتني  من  بداًل  مرات  لثالث   21 الكروم��س�م 
الطبيعي  من  اأعلى  ال�سبغيات  عدد  ليك�ن 
واملفرت�س اأن يك�ن 46 يف اخللية ال�احدة، ما 
ي�سبب تغريًا جينيًا ينتج عنه �سعف يف القدرات 

العقلية والنم� البدين.
خ�سائ�س  ذات  فئران  على  �سابقة  جتارب  ويف 
اأن  دير�سن  اأثبتت  داون،  ملتالزمة  م�سابهة 
قد  اآي”  “ديركا  وه�  اجلينات  اأحد  تثبيط 
التقنية  لكن  للدماغ،  ال�ظيفي  االأداء  ح�سن 
خيارًا  لي�ست   – اجليني  العالج   – امل�ستخدمة 

اإىل  الباحث�ن  حت�ل  لذلك  للب�سر،  بالن�سبة 
مركب ال�ساي االأخ�سر.

م�سابًا   84 الباحث�ن  ق�سم  الدرا�سة،  وخالل 
للفئة  واأعطي  فئتني،  اىل  داون  مبتالزمة 
وفيه  الكافيني  منزوع  اأخ�سر  �ساي  االأوىل 
ابيغال�كتني غاليت بن�سبة %45، ومت تدريب 
ه�ؤالء االأ�سخا�س ب�سكل اأ�سب�عي تدريب معريف 
لنف�س  الثانية  الفئة  وخ�سعت  االإنرتنت،  على 
االأخ�سر،  ال�ساي  تناول  دون  لكن  التدريب، 
وكررت فح��س االإدراك بعد 3 و6 اأ�سهر وبعد 

عام اأي�سًا.
مل يكن هناك تغري كبري يف معظم الفئات، لكن 
يف بع�سها كان هناك حت�سن ملح�ظ يف القدرة 
على التذكر واالأداء اللفظي والتكيف ال�سل�كي 
عند فئة ال�ساي االأخ�سر، وازداد هذا التح�سن 

مبرور ال�قت.
ويف تعليق له على الدرا�سة، قال دايفيد ن�ت، 
والع�سبية  النف�سية  االأدوية  علم  ق�سم  رئي�س 
املثري  من  “اإنه  لندن:  يف  اإمربيال  بجامعة 
يف  اجليني  للتك�ين  الع�سبية  البي�ل�جيا  فهم 
متالزمة “داون” ما قد ي�ؤدي اىل اإمكانية عالج 

اأحد هذه اال�سطرابات”.
متالزمة  يف  املتخ�س�سة  ب�تر  كل�د  ماري  اأما 
باري�س،  يف  �سبان  معهد  من  الدماغ  يف  داون 
فاعتربت هذه النتائج قفزة ن�عية اإىل االأمام، 
و�سالمة  فعالية  اعتماد  اأن  اإىل  اأ�سارت  لكنها 

هذه النتائج بحاجة للمزيد من االختبارات.
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اأ�سماء  ب�سحب  دبل�ما�سيا  ن�سرا  الريا�س  اعتربته  ما 
قتل  ب�سبب  �س�داء  قائمة  من  العربي  التحالف  دول 
البلد،   هذا  �سد  ت�سنها  التي  احلرب  يف  اليمن  اأطفال 
وجهها  التي  االنتقادات  بعد  �سلبا  عليها  ينعك�س  بداأ 
االأمني العام بان كم�ن اىل الريا�س، وحتاول  باري�س 
لعب دور ال��ساطة الحت�اء الت�تر وجندة الريا�س، 
عليها  يع�ل  التي  ال�حيد  اجلهة  فرن�سا  اأن  ي�ؤكد  مما 

ال�سع�دي�ن.
وكانت االأمم املتحدة قد و�سعت خالل االأ�سب�ع املا�سي 
العربي  التحالف  دول  وباقي  ال�سع�دية  العربية 
االأطفال  تقتل  التي  للدول  ال�س�داء  الالئحة  يف 
مقتل  التحالف  املتحدة  االأمم  وحملت  احلروب،  يف 
الن�سبة االأكرب من االأطفال  يف حرب اليمن اأكرث من 

احل�ثيني.
املا�سي  االثنني  قالت  قد  ال�سع�دية  العربية  وكانت 
بخطئ  اقتنعت  بعدما  تراجعت  املتحدة  االأمم  باأن 
�سغط  عن  حتدثت  دولية  �سحف  لكن  قرارها. 
�سع�دي، لي�ؤكد االأمني العام بان كيم�ن اأم�س اخلمي�س 
اىل  كبري  ب�سكل  �سغ�طاتها  من  رفعت  ال�سع�دية  اأن 

م�ست�ى التهديد بقطع التم�يل.
التحالف  ا�سم  بحذف  قراره  اإن  كيم�ن  بان  وقال  
التي  القرارات  اأكرث  بني  من  “كان  القائمة  من  م�ؤقتا 
اتخذتها اإيالما و�سع�بة” م�سيفا اأن التهديدات زادت 
من  ماليني  يتعر�س  اأن  من  امل�ؤكد  �سبه  “االحتمال 

االأطفال االآخرين للمعاناة ب�سدة.”

وال�سع�دية،  املتحدة  االأمم  بني  الت�تر  ارتفاع  واأمام 
حتاول فرن�سا التدخل لتهدئة االأو�ساع. و�سرح وزير 
اخلارجية الفرن�سي جان مارك اآيرولت الي�م اجلمعة 
ب�سرورة القيام بكل ما ه� ممكن لتهدئة اخلالف بني 
الفرن�سية  الدبل�ما�سية  عميد  وعر�س  الطرفني. 

امل�ساعي احلميدة لفرن�سا للت��سط بني الطرفني.
وقال ال�زير الفرن�سي يف ت�سريحات يف ني�ي�رك “ارى 
لتهدئة” اخلالف  ممكن  ه�  ما  بكل  القيام  يجدر  انه 

و”مل�ساعدة االمم املتحدة على القيام مبهامها”.
تراأ�سه  خالل  الفرن�سي  امل�س�ؤول  ت�سريحات  وجاءت 

جلل�سة يف جمل�س االمن الدويل ح�ل حماية املدنيني 
خالل عمليات حفظ ال�سالم، دون اأن ي�ؤيد بان كيم�ن 

�سد العربية ال�سع�دية.
فرن�سا  اأن  اآيرولت  مارك  جان  ت�سريحات  ت�ؤكد 
عليها  تراهن  التي  الغرب  يف  ال�حيدة  الدولة  هي 
ال�سع�دية يف الق�سايا الدولية بعدما بداأت ال�اليات 

املتحدة وبريطانيا تتخلى عنها تدريجيا.
التحالف  لق�ات  انتقادات  ووا�سنطن  لندن  ووجهت 
بالتحقيق  بريطانيا  وهددت  بل  اليمن  يف  العربي 
يف  بريطانية  الأ�سلحة  ال�سع�دية  ا�ستعمال  مدى  يف 
قنابل  بيع  املتحدة  ال�اليات  وجمدت  املدنيني،  قتل 

عنق�ذية ومعدات اأخرى للجي�س ال�سع�دي.
وجهها  التي  االنتقادات  �ساأن  من  اأخرى،  جهة  ومن 
االنتقادات  حدة  رفع  من  ال�سع�دية  اىل  كيم�ن  بان 
دوليا اىل ال�سع�دية وخا�سة برملانات الدول الغربية 
واجلمعيات احلق�قية الكربى التي تطالب ب�قف بيع 

االأ�سلحة لهذا البلد ب�سبب حرب اليمن.
ال�سع�دية حربا �سد  العربي بقيادة  التحالف  وي�سن 
اليمن منذ �سنة وثالثة اأ�سهر، ومل يحقق اي انت�سار، 
وتعمل ال�سع�دية على اإيجاد حل للنزاع للخروج منذ 

هذه ال�رطة احلربية.

 ب��ع��د ت��خ��ل��ي ل���ن���دن ووا����ش���ن���ط���ن ع���ن���ه���ا.. ف��رن�����ش��ا يف جن����دة ال�����ش��ع��ودي��ة يف
ال��ي��م��ن ح����رب  يف  اأط���ف���ال  ب��ق��ت��ل  ات��ه��ام��ه��ا  ب�����ش��ب��ب  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��واج��ه��ة 

امل�����ش��ادرة ال�شيد  ق����وارب  اأع���ي���دوا  وامل���ي���زان:   ع��دال��ة 
 الأ���ش��ح��اب��ه��ا ال���غ���زي���نّي وت���وّق���ف���وا ع���ن ال��ت��ن��ك��ي��ل
باجتاههم ال��ر���ش��ا���س  واإط�����الق  ال�����ش��ي��ادي��ن  واإه���ان���ة 

 االع�������الن ع����ن ت��ق��ن��ي��ة ط��ب��ي��ة امل���ان���ي���ة ت��ت��ي��ح ل���الأط���ب���اء
دب����ي يف  ب����ع����د  ع������ن  ال����ق����ل����ب  م����ر�����ش����ى  م�����راق�����ب�����ة 

“داون مب���ت���الزم���ة  ل��ل��م�����ش��اب��ني  االأخ�������ش���ر  ال�������ش���اي  ف���وائ���د  “ه����ذه 



يف  امل�ؤ�س�س  ال�سريك  ويليام�س،  ايــفــان  وقــع   
اخرتاق  �سحية  »ت�يرت«  امل�سغر  التدوين  م�قع 
ح�سابه لين�سم لقائمة من م�ساهري عامل التقنية، 
»في�سب�ك«  م�ؤ�س�س  زوكــربــريغ  مــارك  واأبــرزهــم 
على  ال�سيطرة  فاقدًا  اأيــام  بثالثة  �سبقه  الــذي 
ح�ساباته على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي، وفيما 
مل ت�سعفهم فرق املربجمني يف �سركاتهم املليارية.

ر�سائل  اأن ويليام�س وزوكربريغ تلقيا  املفارقة   
 OurMine من جمم�عة جمه�لة ت�سمي نف�سها
االأمــان  نظام  تخترب  اأنها  اإىل  م�سرية   ،team
بريد  عــنــ�ان  عــرب  معها  للت�ا�سل  وتــر�ــســدهــم 

اإلكرتوين.
وه�  عــامــًا(   44( ويليام�س  يعلق  مل  وفيما   
بح�سب  دوالر  مليار  بـ1.75  تقدر  ثروة  �ساحب 
اأكرب  اإحدى  ت�يرت،  �سركة  اأفادت  ف�رب�س،  جملة 
ماليني  ب�سرقة  العامل،  يف  اإنرتنت  �سركات   10
املا�سية،  االأ�ــســابــيــع  يف  ال�سرية  ـــرور  امل كلمات 
نا�سحة امل�ستخدمني باعتماد كلمات مرور فريدة 

وق�ية، بح�سب م�قع ما�سابل.
م�ؤخرًا  احل�سابات  اخرتاقات  م�جة  وطالت   
ال�اليات  يف  والريا�سة  الفن  بعامل  م�ساهري  عدة 

لي�س  ال�سابق  ت�يرت  ورئي�س  االأمريكية،  املتحدة 
انط�ين  �سبقه  بل  ح�سابه(  )املــخــرتق  ال�حيد 

ن�ت�، املدير املايل مل�قع التدوينات امل�سغر.

اخرتاق  من  �سع�دي�ن  قرا�سنة  متّكن   -
ملــارك  التابعة  االجتماعية  احل�سابات 
ل�سركة  الــتــنــفــيــذي  املــديــر  ـــريغ،  ـــرب زوك
ت�يرت  ــن  م ــل  ك عــلــى  وذلـــك  بـــ�ك،  في�س 
التغريدات  بن�سر  وقــامــ�ا  وبينتريي�ست، 
الذي  ت�يرت  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب 
واإ�سافة  ُمتابع،  األــف   40 من  اأكــرث  ميتلك 
ال�س�ر التي تثبت اخرتاقهم للح�ساب على 

بينتريي�ست.
الــذي  القرا�سنة  فريق  ا�ستطاع  وقــد   
 OurMine ــم  ــس ا� نف�سه  عــلــى  يــطــلــق 
خالل  مــن  زوكــربــريغ  ح�سابات  اخـــرتاق 
املرور  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  على  التعّرف 
عليها  احل�س�ل  مت  اللذين  بــه  ني  اخلا�سّ
مــن قــاعــدة بــيــانــات كــلــمــات املــــرور التي 
الت�ا�سل  �سبكة  من  مــ�ؤخــرًا  ت�سريبها  مت 
حيث   ،LinkedIn لينكداإن  االجتماعي 
�سبكة  اأكــرب  م�ؤ�س�س  زوكــربــريغ  اأن  تبنّي 
ي�ستخدم  العامل  يف  االجتماعي  للت�ا�سل 
“dadada” ويكرر  كلمة املرور الب�سيطة 
له،  تع�د  متعددة  ح�سابات  يف  ا�ستخدامها 
االأمن  اإجــراءات  اأ�سعف  من  ُيعترب  ما  وه� 
الرقمي التي ميكن اأن يق�م بها اأي م�ستخدم 

لالإنرتنت.
مت  اأخــرى  تغريدة  يف  املُخرتق�ن  وقال   
ت�يرت  على  زوكربريغ  ح�ساب  عرب  ن�سرها 
ح�سابه  ــرتاق  اخ من  اأي�سًا  متكن�ا  باأنهم 
ال�سخ�سي على اإن�ستغرام، اإال اأن في�س ب�ك 

نفت ذلك يف ت�سريح لها وفقًا ملا نقله م�قع 
»ذي هاكر ني�ز« املتخ�س�س باالأمن الرقمي.
 وُيذكر اأن اآخر تغريدة لزوكربريغ عرب 
قامت  وقــد   ،2012 العام  يف  كانت  ت�يرت 
ن�سرها  الــتــي  الــتــغــريــدات  بــحــذف  تــ�يــرت 

القرا�سنة عرب ح�ساب زوكربريغ املُخرَتق.
 وكانت معل�مات الدخ�ل اخلا�سة باأكرث 

من 167 ملي�ن م�ستخدمًا ل�سبكة الت�ا�سل 
يف  لل�سرقة  تعّر�ست  قد  لينكداإن  املهنية 
مل  املعل�مات  هــذه  اأن  اإال   ،2012 الــعــام 
مت  حيث  ــرية،  االأخ االآونــة  يف  اإاّل  تت�سّرب 
دعا  ممــا  االإنـــرتنـــت،  عــرب  للبيع  طرحها 
�سركة لينكداإن لتنبيه م�ستخدميها لتغيري 

كلمات املرور اخلا�سة بهم ب�سكل ف�ري.

على  تطبيقها  بتحديث  ان�ستغرام   قامت   
يف  كبرية  ت�سهيالت  يجلب  والــذي   ،iOS نظام 
جتربة امل�ستخدم، وذلك يف طريقة ن�سر ال�س�ر 

ومقاطع الفيدي�.
ن�سر  اإمكانية  اجلديد  التحديث  وي�سيف   
داخل  من  مبا�سرًة  الفيدي�  مقاطع  اأو  ال�س�ر 
تطبيق ال�س�ر اخلا�س بالنظام اأو من تطبيقات 
دون  ال�س�ر،  بتعديل  اخلا�سة  الثالث  الطرف 
زر  عــرب  ــك  وذل  ، ان�ستغرام  فتح  اإىل  احلــاجــة 
امل�ساركة. وكانت اآبل قد اأ�سافت هذه امليزة منذ 
يف  اإال  تدعمها  مل  ان�ستغرام   لكن   ،2014 عام 

االإ�سدار االأخري من التطبيق رقم 8.2.
للم�ستخدمني  االأخــــري  الــتــحــديــث  ويــتــيــح   
دون  كذلك  لل�س�رة  و�سف  اإ�سافة  اإمكانية 
احلاجة لفتح تطبيق ان�ستغرام  ، لكن �سي�سطر 
امل�ستخدم�ن لفتح التطبيق اإذا ما اأرادوا اإ�سافة 

فالتر اأو تاأثريات ان�ستغرام  على ال�س�رة.
من  اال�ــســتــفــادة  امل�ستخدم�ن  وي�ستطيع   
اأعلى  امل�ساركة امل�ج�د  زر  امليزة اجلديدة عرب 

ال�س�رة، ومن ثم ال�سحب حتى ال��س�ل اإىل زر 
 ، More، ثم اختيار تطبيق ان�ستغرام   املزيد 

وم�ساركة ال�س�رة واإ�سافة تعليق عليها.
ــاإطــالق  ب ــتــغــرام  قــامــت  انــ�ــس اأن  وُيـــذكـــر   
االجتماعية،  �سبكتها  على  جديدة  خ�ارزمية 

ومقاطع  ال�س�ر  عــر�ــس  ــات  ــ�ي اأول مــن  حت�سن 
ومقاطع  ال�س�ر  ب��سع  تق�م  حيث  الفيدي�، 
الفيدي� التي تت�افق مع اهتمامات امل�ستخدم يف 
البداية والتي ُن�سرت من قبل االأ�سخا�س الذين 

يتابعهم امل�ستخدم ب�سكل اأكرب.
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 وداعًا ياهو ما�شنجر.. ال�شركة تعتزم
اإنهاء تطبيق املرا�شلة القدمي قريبًا

 �سّرحت �سركة ياه� الي�م باأنها تعتزم اإغالق تطبيقها للدرد�سة »ياه� 
حتميل  اإمكانية  ال�سركة  واأوقفت  القادم،  اأغ�سط�س/اآب   5 يف  ما�سنجر« 

الن�سخة القدمية من التطبيق عرب م�قعها.
يك�ن  لن  اأغ�سط�س   5 تاريخ  بحل�ل  اأنه  ال�سركة  با�سم  ُمتحدث  واأكد   
باإمكان امل�ستخدمني ت�سجيل الدخ�ل اأو اإر�سال ر�سائل عرب التطبيق اأو اأي 

تطبيق طرف ثالث ي�ستخدم الدوال الربجمية اخلا�سة بالتطبيق.
18 عاًما وحتديًدا بتاريخ  اأول مرة قبل   وظهر تطبيق ياه� ما�سنجر 
وا�ستهر   ،Yahoo! Pager با�سم  وُعرف   ،1998 عام  مار�س/اآذار   9

باالأيق�نة التي حتمل احلرف Y املُعرب عن ا�سم ال�سركة.
وقاعدة  ذهبًيا  ع�سًرا  امتلك  القدمي  التطبيق  اإن  املتحدث  وقــال   
يفتقر  لكنه  الهادئ،  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  جًدا  عري�سة  ُم�ستخدمني 
حالًيا للعديد من املميزات اجلديدة وامل�ج�دة يف التطبيق االأحدث ُمتعدد 

املن�سات، واإنه حان م�عد تقاعد التطبيق واإنهاء حياته.
 وكانت ال�سركة قد قامت يف �سهر دي�سمرب/كان�ن االأول من عام 2015 
من�سة  على  املبنّي  ما�سنجر  تطبيق  من  اجلديدة  الن�سخة  عن  باالإعالن 
و�سمن  ال�يب  ون�سخة  املحم�لة  لله�اتف  يت�افر  الذي  وحديثة،  جديد 

بريد ياه� على �سطح املكتب.
�سريعة  طريقة  للُم�ستخدمني  التطبيق  من  اجلديدة  الن�سخة  وتقدم   
وجميلة وذكية الإر�سال واإلغاء اإر�سال الر�سائل وال�س�ر وال�س�ر املتحركة 

املجم�عات. �سمن  اأو  املبا�سرة  املحادثات  يف   GIF
نظام  على  العامل  القدمي  ما�سنجر  تطبيق  على  التغيري  هذا  وي�ؤثر   
م�ا�سلة  تعتزم  اأنها  اإىل  ال�سركة  واأ�سارت   ،iosو واأندرويد  وماك  ويندوز 
اأف�سل  تقدمي  �سبيل  يف  اجلديد  ما�سنجر  تطبيق  على  املركزة  جه�دها 

جتربة للُم�ستخدمني لديها.

خا�شية اجلديدة يف وات�س اب

حتديثًا  اب«  »وات�س  ال�سهري  لتطبيقها  بــ�ك«  »في�س  �سركة  ا�سدرت   
واإ�سافة  االإقتبا�س  خالل  من  الر�سالة  على  الرد  خا�سية  وهي  جديدًا، 

الن�س دون احلاجة لفتح التطبيق وذلك من خالل قائمة التنبيهات.
من  الـ«وات�ساب«  قروبات  يف  ر�سالة  اأي  على  الرد  امل�ستخدم  وي�ستطيع   
الر�سالة  اإقتبا�س  ليتم  رد  اإ�سافة  ثم  ومن  الر�سالة  على  ال�سغط  خالل 
هذه  خالل  من  امل�ستخدم  ي�ستطيع  وكذلك  اأ�سفلها،  الرد  واإ�سافة  املحددة 
الت�سجيالت ال�س�تية وال�س�ر ومقاطع الفيدي� يف  اأن يرد على  اخلا�سية 

القروبات.
 ورحب العديد من م�ستخدمي التطبيق بهذه اخلا�سية، م�ؤكدين اأن هذه 

اخلا�سية َحدّت من ف��س�ية الردود يف ر�سائل القروبات.

ابتكار جديد يحول اآيفون اإىل نظام اأندرويد
»اآيف�ن«  ابتكار حافظة ت�ساعد م�ستخدمي ه�اتف   متكن مط�رون من 

على ا�ستخدام نظام ت�سغيل« اأندرويد« يف هذه اله�اتف.
 واأفاد م�قع »ذا نك�ست ويب« التقني اأن الرغبة يف جمع تطبيقات كثرية 

على هاتف واحد دفعت املط�ر نك يل للتفكري يف االأمر.
اأن يل عمل يف بداية االأمر على تخطي تعليمات القي�د التي   واأو�سح 

تفر�سها »اأبل« للح�ؤول دون دخ�ل طرف ثالث على برجميات الهاتف.
وجهاز  برجميات  اإىل  اآيف�ن«  هاتف  يف  النظام  تغيري  عملية  وحتتاج   

عبارة عن حافظة ت��سع اأ�سفل الهاتف وتربط به.
»اأندرويد« على  اأن يالحظ واجهة نظام  للم�ستخدم   وبعد ذلك، ميكن 

هاتفه.
 وتدار اأجهزة »اأبل« ب�ا�سطة نظام »ios«، بينما يدير نظام »اأندرويد« 
الت�سغيل يف اأجهزة اأخرى من »�سام�س�نغ«، ومتتاز هذه االأجهزة عن بع�سها 

ب�ج�د تطبيقات ال تت�فر يف االأخرى.

 هذه هي حقيقة �شيام �شكان القرية
العمانية 3 �شاعات فقط

بخرب  االجتماعي  الت�ا�سل  وم�اقع  االأخــبــار  �سفحات  �سّجت 
مفاده اأن قرية »وكان« يف �سلطنة ُعمان ي�س�م �سّكانها 3 �ساعات يف 

الي�م فقط.
وعلى ذلك فان فرتة ال�سيام يف هذه القرية اأق�سر مدة لل�سيام يف 
العامل خالل �سهر رم�سان املبارك، حيث ت�سرق فيها ال�سم�س ال�ساعة 

ُعمان. بت�قيت  ظهرًا   2:30 الـ  عند  وتغيب  �سباحًا   11
امل�سارك بجامعة  اأ�ستاذ اجلغرافيا  امل�سند،  الدكت�ر عبداهلل  لكن 
الق�سيم، نفى تلك االأقاويل م��سحًا اأن وق�ع قرية اأو مدينة يف قاع 
ال�ادي، اأو حماطة باجلبال العالية بحيث ال ي�ساهدون ال�سم�س اإال 
يف �ساعات حمددة من النهار عندما تك�ن قريبة من كبد ال�سماء.. ال 

يعني اأن وقت ال�سيام عندهم من�ط بروؤيتهم لقر�س ال�سم�س.
ف�قت ال�سيام يبداأ من طل�ع الفجر ال�سادق ال طل�ع ال�سم�س من 

ف�ق قمم اجلبال، وينتهي بغروبها حتت االأفق ال خلف اجلبل.
اأكد اأحد �سكان القرية الحد ال�سحف العربية  ويف هذا ال�سياق 
اأن عدد �ساعات ال�سيام يف قرية »وكان« ي�سل اإىل 15 �ساعة تقريبا، 
واالإفطار  �سباحا   3:53 ال�ساعة  عند  يبداأ  ال�سيام  عن  فاالإم�ساك 

يك�ن عند ال�ساعة 6:75 م�ساء.
يذكر اأن قرية »وكان« تقع على ارتفاع 2000م عن �سطح البحر 

يف وادي م�ستل ب�الية نخل، وتتميز بدرجة حرارة معتدلة.

 ملاذا ي�شوم نائب كندي غري م�شلم برم�شان؟

الكندي يدعى مارك ه�الند، يف اجلل�سة  نائب يف الربملان  ك�سف 
االأ�سب�عية للمجل�س عن قراره ب�سيام �سهر رم�سان املبارك رغم اأنه 
غري م�سلم، قائال اإنه يريد بذلك اأن يفهم اأكرث كيف يح�س الفقراء 

ح�ل العامل باجل�ع.
وقــال مــارك هــ�النــد، وهــ� نائب عــن احلــزب الــلــيــربايل الــذي 
املا�سي:  االأ�سب�ع  ترودو،  جا�ستني  الكندي  ال�زراء  رئي�س  يتزعمه 

»اأبارك للم�سلمني يف كندا ويف كل بقاع العامل بقدوم �سهر رم�سان«.
واأ�ساف مارك: »هذه ال�سنة �ستك�ن املرة الثانية التي ي�س�م فيها 
�سهر رم�سان، بعد اأن قام بذلك العام املا�سي«، م��سحا اأنه يدعم من 

.»Give 30« خالل �سيامه اأي�سا املنظمة غري الربحية
واأ�سار اإىل اأنه »يق�م بتجميع اأم�ال االأكل التي يقت�سدها خالل 
رم�سان حتى مينحها للمحتاجني، لت�ستقبل مداخلته داخل الربملان 

بحفاوة كبرية من باقي الن�اب«.
كثريا  �ساعده  املا�سية  ال�سنة  �سيامه  »جتربة  اأن  ه�الند  واأكــد 
على تذكر اجل�ع الذي يعي�سه الفقراء ي�ميًا يف كندا وح�ل العامل، 
وبالتايل وجبت م�ساعدتهم باملال، خ�س��سًا واأن االإغاثة ال تاأتيهم 

اأبدا«.
يذكر اأن منظمة »Give 30« اأ�س�سها النائب عام 2012 وتهدف 
مع  �سراكاتها  بف�سل  العامل،  وعرب  كندا  داخل  اجل�ع  حماربة  اإىل 

اأكرب البن�ك وامل�ؤ�س�سات الغذائية يف البالد.
امل�سلمني  الــربملــان  النائب  مل�ساركة  االأوىل  ــرة  امل هــذه  تعد  وال 
االجتماعي  الت�ا�سل  م�قع  يف  ح�سابه  على  ن�سر  فقد  احتفاالتهم، 

�س�ر م�ساركته للم�سلمني يف عيد االأ�سحى ال�سابق.

اأم��ان؟ يف  ح�شابك  ه��ل   .. تويرت  موؤ�ش�ض  ح�شاب  اخ���رتاق  بعد 

والفيديو ال�شور  ن�شر  لت�شهيل   iOS على  تطبيقها  حتدث  ان�شتغرام 

ق��را���ش��ن��ة ���ش��ع��ودي��ون ي��خ��رتق��ون ح�����ش��اب��ات م���ارك زوك��رب��ريغ

ال�سيام يف القطب ال�سمايل الكندي 
من  غريه  يف  ال�سيام  عن  كليًا  يختلف 
يكمن  وال�سبب  االأر�سية،  الكرة  بقاع 
اأيامًا حيث ال  ي�سهد  املكان  اأن هذا  يف 
تغيب ال�سم�س فيها �سيفًا، حبث اتفق 
امل�سلم�ن  يتبع  اأن  على  فيه  العلماء 
اأجربتهم  كثرية  الأ�سباب  مكة  ت�قيت 

على ذلك.
يطلق الكندي�ن على هذه الظاهرة 
منت�سف  �سم�س   Midnight sun
الليل، وهي ظاهرة طبيعية حتدث يف 
اأ�سهر ال�سيف يف االأماكن ال�سمالية من 
الدائرة القطبية ال�سمالية اأو جن�ب 

الدائرة القطبية اجلن�بية.
يــفــطــرون  املــ�ــســلــمــ�ن  كـــان  واإذا 
قبل  وي�س�م�ن  ال�سم�س  مغيب  على 
مل�سلمي كندا يف  �سروقها، فكيف ميكن 
القطب ال�سمايل وحتديدًا يف منطقة 
كانت  اإذا  واالإفــطــار  ال�سيام  ن�ن�فت 

ال�سم�س اأ�ساًل ال تغيب يف ال�سيف؟
خ�س��سية يف التعامل

ع�س�  وهـــ�  مــ�ــســطــفــى،  عــبــداهلل 
يف  ال�حيد  امل�سجد  اإدارة  جلنة  يف 
لـ«هافينغت�ن  يق�ل  ال�سمايل،  القطب 
هذه  يف  »امل�سلمني  اإن  عربي«  ب��ست 

متكنهم  بخ�س��سية  يحظ�ن  املنطقة 
م�ساورات  وبعد  واالإفطار،  ال�س�م  من 
دول  خمتلف  من  علماء  مع  ودرا�سات 
الــعــامل وجمــلــ�ــس االأئـــمـــة الــكــنــدي 
اأن ي�س�م�ا على ت�قيت  اأجمع�ا على 

مكة«.
م�سطفى  ــه  ــح ــس اأو� ــا  م وبــحــ�ــســب 
الطعام  عن  مي�سك�ن  ال�سائمني  فــاإن 
اأي�سًا،  معها  ويفطرون  مكة  بت�قيت 
ملــ�اقــيــت  بالن�سبة  نف�سه  واالأمـــــر 

ال�سالة.
االأمر مل يكن من ال�سه�لة قبل عام 
2010، اأي قبل اأن يجمع العلماء على 
مكة،  ت�قيت  بح�سب  ال�سيام  فت�ى 

ولكن االأمر اختلف بح�سب م�سطفى.
�سهر  خــالل  ن�ن�فت  يف  امل�سلم�ن 
ووظائفهم  اأعمالهم  ميار�س�ن  رم�سان 
يف  اال�ــســتــمــرار  ــع  م طبيعي،  ب�سكل 
مكة،  اأذان  بح�سب  واالإفطار  ال�سيام 
يف  الرتاويح  �سالة  يــ�ؤدون  اأنهم  حتى 

امل�سجد.
عدد امل�سلمني يف القطب

كما  نــ�نــ�فــت،  يف  امل�سلمني  عـــدد 
 150 بح�ايل  يقّدر  م�سطفى،  يق�ل 
ــًا مــا يــجــتــمــعــ�ن يف  ــب ــال مــ�ــســلــمــًا، وغ

وال  االإفــطــار  يف  للم�ساركة  امل�سجد 
اأي�سًا  بل  امل�سلمني  على  االأمر  يقت�سر 

الكنديني، على حّد ق�له.
القطب  بــني  يختلف  االأمـــر  ولكن 
مينت�با  اإىل  نــ�نــ�فــت  يف  ال�سمايل 
و�سط كندا، التي ي�س�م امل�سلم�ن فيها 
وي�سف  ون�سف،  �ساعة   17 قــرابــة 
م�سع�د  ح�سني  ال�سع�دي  الــدكــتــ�ر 

ق�ستي ال�سيام فيها باالأمر ال�سعب.

ب��ست  لـــ«هــافــيــنــغــتــ�ن  وي�سيف 
يف  معًا  تفطر  »اجلــالــيــة  اأن  عــربــي« 
املــ�ــســجــد، واجلــمــعــيــة تــقــدم الأبــنــاء 
ـــار جمــانــيــة  ـــط ــة وجــبــة اإف ــي ــال اجل
ــا  اأم �سخ�س،   400 ـــ�ايل  حل كــامــلــة 
فيقدر  كلها  مينت�با  يف  امل�سلمني  عدد 
 6 وج�د  مع  م�سلم،  األف   15 بح�ايل 
يف  كبري  وم�سلى  املدينة  يف  م�ساجد 

اجلامعة«.

االإ�سالمية  ال�س�ؤون  دائــرة  دعت   
ــــي �ــســكــان  والـــعـــمـــل اخلـــــريي يف دب
تاأخري  اإىل  االرتفاع  �ساهقة  االأبــراج 
ثالث  اأو  دقيقتني  ملدة  ال�سيام  اإفطار 
ارتفاعهم،  ح�سب  االأذان،  بعد  دقائق 
م��سحة اأن �سكان برج خليفة، االأعلى 
وال�سح�ر  االإفطار  عليهم  العامل،  يف 
وفق ثالثة م�اقيت حتددها الط�ابق 
�سحيفة  وفــق  فيها،  يقيم�ن  الــتــي 

االإمارات الي�م.
اإدارة  ومــديــر  املفتني  كبري  ــال  وق
اأحمد  الدكت�ر  الدائرة،  يف  االإفتاء 
فروقا  هناك  اإن  احلداد،  عبدالعزيز 
يف الت�قيت بني �سكان الط�ابق بالغة 
ــق الــقــريــبــة من  ــ�اب ــط االرتـــفـــاع وال
املغرب  �سل�ات  يف  خ�س��سا  االأر�ــس، 

والع�ساء والفجر.
ـــرة املــ�ــســافــريــن يف  ـــدائ ودعــــت ال
الطائرات اإىل »عدم االإفطار اإال بعد 
غروبها«،  وروؤيتهم  ال�سم�س،  غياب 

م�ؤكدة اأن »االإفطار ح�سب م�عد البلد 
غري  اأمــر  الطائرة  ف�قه  حتّلق  الــذي 

جائز«.
التق�مي  �سعبة  اإن  احلداد  واأ�ساف 
برج  �سكان  بــاأن  ـــادت  اأف ــدائــرة  ال يف 
طــابــقــا،   160 مــن  املــكــ�ن  خــلــيــفــة، 
�سهر  يف  االإفــطــار  بتاأخري  مطالب�ن 

الط�ابق  �سكان  اأن  م��سحة  رم�سان، 
باالإفطار  مطالب�ن   150 اإىل   80 من 
�سالة  اأذان  م�عد  من  دقيقتني  بعد 
الع�ساء  �سالة  عليهم  وحتــل  املغرب، 
اأذان امل�ساجد،  اأي�سا من  بعد دقيقتني 
يف حني يحل عليهم م�عد اأذان الفجر 

مبكرا بدقيقتني.

�سكان  اأن  اإىل  ال�سعبة  واأ�ــســارت 
يحل  ف�قها،  ومــا   150 من  الط�ابق 
املغرب  �سالتي  اأذان  مــ�عــد  عليهم 
فيما  دقائق،  بثالث  متاأخرا  والع�ساء 
الفجر عليهم مبكرا  اأذان �سالة  يحل 
الط�ابق  �سكان  اأمــا  دقــائــق،  بثالث 
فيفطرون  الـ80  الطابق  من  ــل  االأق

وفق م�عد اأذان املغرب يف امل�ساجد.
االختالف  هذا  اأن  احلداد  واأو�سح 
�ساهقة  الــطــ�ابــق  �سكان  اأن  �سببه 
ال�سم�س  عــلــيــهــم  ــرب  ــغ ت ـــاع  ـــف االرت
�سكان  لـــدى  ــن غــروبــهــا  ــاأخــرة ع مــت
الط�ابق املنخف�سة، يف حني اأنهم اأول 

من ي�ستقبل الفجر و�سروق ال�سم�س.
يف  االإفــتــاء  اإدارة  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــس
اإفطار  يج�ز  »ال  باأنه  اأفتت  الدائرة 
غروب  من  حتققه  عند  اإال  ال�سائم 

ال�سم�س«.

اأكرب  اإن  براي�س  �سارة  االأ�سرتالية  الفتاة  تق�ل   
االنطباع  تغيري  هــ�  اإ�سالمها  بعد  ي�اجهها  حتــّد 
ال�سائد يف الغرب عن االإ�سالم، وه� عندها مبنزلة 
اأكرب حمفز  ال�سخ�سية  اإن جتربتها  اجلهاد، وتق�ل 
الغرب،  يف  املنت�سرة  »االإ�سالم�ف�بيا«  مل�اجهة  لها 
القيام  يف  لل�سحافة  درا�ستها  ت�ساعدها  اأن  وتاأمل 

باملهمة.
وبح�سب م�قع ف�سائية »اجلزيرة«، كانت براي�س 
قد ن�ساأت يف جن�ب اأ�سرتاليا مع اأ�سرتها الكاث�ليكية 
تبحث  ومل  م�سلما  تلتق  مل  اإنها  وتق�ل  املحافظة، 
 2013 عام  ماليزيا  اإىل  قدومها  قبل  االإ�سالم  عن 
بهدف الدرا�سة، وكل ما عرفته عن االإ�سالم كان من 
اأن االإ�سالم دين �سيطاين مزيف،  اأ�سرتها التي ترى 

ي�سجع على العنف ويحتقر املراأة.
يف  املحجبات  زميالتها  مــن  �ساهدته  مــا  لكن 
يدر�سن  فهن  ثقافية،  �سدمة  لها  �سكل  اجلامعة 
راأي،  بــا�ــســتــقــاللــيــة  ويــتــمــتــعــن  ــ�م  ــل ــع ال خمــتــلــف 
وي�ستقطعن 10 دقائق من م�ساغل العمل والدرا�سة 
وهذا  اهلل،  ليذكرن  الي�م  يف  مرات  خم�س  واحلياة 
كله كان يخالف االنطباع الق�ي الذي كانت حتمله 

عن االإ�سالم وامل�سلمني.
جامعة  اإىل  جاءت  عندما  اأنها  براي�س  وت�سيف 
عن  م��س�ع  اأي  فتح  جتنبت  ك�االملب�ر  يف  م�نا�س 
االإ�سالم اأمام زمالئها، خ�سية ردود فعل عنيفة، ثم 

عن  باإيجابية  يتحدث�ن  �سمعتهم  عندما  ت�سجعت 
عي�سى عليه ال�سالم، حيث اأخربوها اأن القراآن اأ�ساد 
لتعرف  والقراآن  االإجنيل  يف  للبحث  دفعها  ما  به، 

اأكرث.
عاما،   23 العمر  من  تبلغ  التي  براي�س،  وتق�ل 
االأ�سبق  الـــ�زراء  رئي�س  ابنة  مبارينا  التقت  اإنها 
مهاتري حممد، و�سمعت منها اأمثلة كثرية عن تكرمي 
الغرب  يف  معاملتها  �س�ء  مقابل  يف  للمراأة  االإ�سالم 
لقرون ط�يلة، وحدثتها عن رائدات اأ�س�سن جامعات 

ومعاهد كربى يف بالد اإ�سالمية قبل قرون.
ما  براي�س«زيف  اكت�سفت  البحث  ا�ستمرار  ومع 
�سيطاين«،  ديــن  االإ�ــســالم  اأن  من  الكني�سة  تدعيه 
 ،2014 عام  نهاية  اأ�سرتاليا  يف  اإ�سالمها  واأعلنت 

اإغ�ساب  اإن نطقها بال�سهادتني تاأخر خ�سية  وتق�ل 
اإىل  تتح�ل  اأن  منها  تت�قع  زالت  ما  والتي  اأ�سرتها، 
عمال  �سالتها  يعتربون  اأنهم  اإىل  الفتة  اإرهابية، 

عدوانيا.
�سع�ر  براي�س  انتاب  بال�سهادتني،  النطق  وبعد 
غامرة  ب�سعادة  �سعرت  اإنها  تق�ل  حيث  مـــزدوج، 
فقد  ــرة،  واالأ�ــس املجتمع  م�اجهة  يف  كبري  وبتحد 
عليها  وكان  واأ�سدقائها،  اأقربائها  من  كثري  ازدراها 
يرف�سان  اللذين  ل�الديها  تــنــازل  اأول  تقدم  اأن 
امتناعها عن �سرب  اأن  مرافقتها وهي حمجبة، كما 
اخلمر والن�ادي الليلية اأبقاها بعيدة عن اأ�سدقائها 
ال�سابقني، وهي ت�ا�سل حاليا درا�سة املاج�ستري دون 

م�ساعدة اأحد م�ؤكدة اأنها لن ترتاجع عن اإ�سالمها.
اهلل  الأن  بامل�ستقبل  تتفاءل  اإنها  براي�س  وتق�ل 
تتقبل  اأن  ترجح  وهي  به،  م�ؤمنة  لتك�ن  اختارها 
باإمكانها تغيري  النهاية، واأن يك�ن  اأ�سرتها االأمر يف 
اجلهاد  ه�  »هــذا  م�سيفة  االإ�ــســالم،  عن  االنطباع 

عندي«.
اإ�سالم براي�س ت�ؤكد حبها  وبعد �سنة ون�سف من 
ووالءها الأ�سرتاليا، لكنها تق�ل اإنها ال تف�سل الع�دة 
العن�سرية  م�ساعر  ب�سبب  احلــايل  ال�قت  يف  اإليها 
بلد  يف  تعمل  اأن  وتف�سل  امل�سلمني،  جتاه  املتزايدة 
عربي كي تتعلم اأكرث عن االإ�سالم، ثم تع�د لبالدها 

وقد ت�سلحت بالعلم والعمل.

القطب ال�شمايل حيث ال تغيب ال�شم�ض.. هكذا ي�شوم فيه امل�شلمون

ن�������زالء ب������رج خ��ل��ي��ف��ة ي���ف���ط���رون ب���ث���الث���ة اأوق���������ات خم��ت��ل��ف��ة 

اأ������ش�����رتال�����ي�����ة ت������داف������ع ع������ن االإ���������ش��������الم ب�������ش���را����ش���ة



ني�ي�رك: - كتب دكت�ر/وليد النجار 
ــة املــ�ــســريــة  ــي ــال اأقـــامـــت مــ�ؤ�ــســ�ــســة اجل
با�سم  ــارا  اخــتــ�ــس ــة  ــروف ــع امل ــة  ــي ــك ــري االأم
عبد  ح�سام  الدكت�ر/  برئا�سة   )EACF(
قان�ن  عن  ت�عية  ندوة  بني�ي�رك  املق�س�د 
�سدقي  اآن  املحامية  فيها  حا�سرت  الهجرة 
يف  نــيــ�يــ�رك  �سرطة  ملــجــهــ�دات  عر�ست  و 
�سد  الكراهية  و  العنف  جرائم  مناه�سة 
االأقليات �س�اء كانت اأفراد اأو جاليات و التي 
حيث   .. �ساعات  ثالثة  من  اأكــرث  ا�ستمرت 
بالدور  االأنيقة  اال�ست�سافة  قاعة  �سهدت 
بج�ار  اوتيل  بــالزا  كــراون  بفندق  التا�سع 
من  كــان  و   .. االجتماع  هــذا  كنيدي  مطار 
ال�سيد/ بني�ي�رك  العربي  االإعــالم  جن�م 
 .. املعروف  ال�سحفي  الكاتب  حمارم  اأحمد 
و اال�ستاذ/ ال�سيد م��سي- مدير مكتب م�سر 
املرا�سلني  رابطة  ني�ي�ركع�س�  فى  العربية 
�سندوق  اأمني  و  املتحدة  بــاالأمم  ال�سحفيني 
كذلك  و   .. االأمريكّيني  امل�سريني  حتالف 
جريدة  حترير  رئي�س  مكي  اأجمد  االأ�ستاذ/ 
بكلمة  ــنــدوة  ال ـــداأت  ب حيث   .. امل�ستقبل 
ال�سيد/ بيري جرج�س- مدير امل�ؤ�س�سة حيث 
االأفا�سل  ال�سادة  خا�سة  و  باحل�س�ر  رحب 
مثل  بني�ي�رك-  امل�سرية  القن�سلية  ممثلي 
ال�سيد/ يا�سر �سرور و ال�سيد/ حممد رم�سان 
ال�سيد/حمم�د  و  ج�هر  ا�سالم  ال�سيد/  و 

عامر.    
و قـــدم الــ�ــســيــد/ بــيــري جــرجــ�ــس جــدول 
ال�سيد/  كلمة  غرته  يف  كان  الذي  و  احلفل 
جرائم  لق�سم  املفت�س  نائب  ماجرون  مارك 
او�سح  و   .. ني�ي�رك  ب�سرطة  الكراهية 
جرائم  تعريف  اأن  ماجرون  ال�سيد/مارك 
اأو  �سيئة  معاملة  »اأي  يف:  يكمن  الكراهية 
تهجم غري مربر علي �سخ�س اأو جمم�عة من 
عرقهم  اأو  ل�نهم  ب�سبب  امل�ساملني  االأ�سخا�س 

اأو ديانتهم اأو االنطباعات اخلاطئة ملا ين�سر 
تقع  مــن  غالبا  لذلك   .. اخــبــار«  مــن  عنهم 
جرائم الكراهية و منها ر�س�مات اجلرافيتي 
يف اعقاب احداث حملية اأو حتي عاملية رمبا 
تك�ن بعيدة كل البعد عن املجتمع االأمريكي!
القيمة  باملعل�مات  احل�س�ر  اأ�ــســاد  قد  و 
اأهمها  و  الندوة  هذه  من  عليها  ح�سل�ا  التي 
حتي  اأو  مهاجرين  اأو  كم�اطنني  حق�قهم 
ممن ال يحمل�ن اأوراق ثب�تية .. حيث اأو�سح 
ماجرون اأن وحدته ب�سرطة ني�ي�رك تبذل 
الكراهية  جرائم  ملكافحة  جهدها  ق�ساري 
اجلرافيتي  ر�س�مات  حمــاربــة  ذلــك  يف  مبــا 
اجلاليات  بع�س  �سد  املتحيزة  الهجمات  و 
املجتمع  اإجمايل  من  اأقلية  متثل  رمبا  التي 
ماجرون  يعزي  و   .. ني�ي�رك  يف  االأمريكي 
ــم جلــهــل من  ــرائ ــنــ�ع مــن اجل ال �سبب هـــذا 
اأن احلل يكمن يف رفع  يق�م�ن به .. و يري 
خالل  من  م�ؤ�س�سات  و  ــرادا  اأف املجتمع  وعي 
 .. الــنــدوة  هــذه  مثل  الــنــدوات  و  اللقاءات 
مبجتمع  االأمريكي  القان�ن  اهتمام  لت��سيح 
القان�ن  جــرم   حيث  �سالما  و  �سحية  اكــرث 

االأمريكي جرائم الكراهية.
التي  العقبات  اأهــم  اأن  ماجرون  ي�سرح  و 
يتعر�س�ن  ممــن  كثري  امتناع  هــ�  تقابلهم 
يحدث  عــمــا  للتبليغ  الــكــراهــيــة  ــم  ــرائ جل
�سدهم مبا يق�د جمه�دات وحدته ب�سرطة 

لكنه  و   .. العنف  جرائم  ملناه�سة  ني�ي�رك 
رئي�سيني  ل�سببني  ذلك  يعزي  ال�قت  ذات  يف 
تبلغيهم  ع�اقب  من  ال�سحايا  خــ�ف  هما: 
والتبا�س  غم��س  كذلك  و   .. ال�سرطة  لدي 
اجراءات  يخ�س  فيما  ال�سحايا  علي  ال��سع 

التبليغ.
ــام  اإم دويــــدار-  احــمــد  ال�سيد/  عقب  و 
حل�س�ر  امتنانه  عن  مانهنت-  و�سط  م�سجد 
الأفراد  ت�عية  من  تن�سره  ما  و  الندوة  هذه 
املجتمع �سد جرائم الكراهية حيث اأكد علي 
�سماحة االإ�سالم و تعاي�س اأفراد املجتمع يف 
اأن  دائما  يحاول  اأنــه  اأقــر  و  تعاون  و  �سالم 
يق�م  مبا  املجتمع  يف  به  يحتزي  مثال  يك�ن 
م�سجد  خارج  اأو  داخل  �س�اء  اأن�سطة  من  به 
االإ�سالم  روح  جميعها  ت�ؤكد  مانهنت  و�سط 
ما فيه  التعاون علي  و  التعاي�س  ال�سمحة يف 

اخلري جلميع اأفراد املجتمع.
و تبع ذلك كلمة للمفت�س ال�سيد/ روبرت� 

دياز امل�س�ؤل عن وحدة الت�ا�سل مع املهاجرين 
– واملعروفة اخت�سارا با�سم )IOU( و التي 
حتي  املهاجرين  بني  ك��سيط  هام  دور  تلعب 
املختلفة  ال�سرطة  ــر  دوائ و  م�ثقني  الغري 
هذه  اأن  ديــاز  ي�سرح  و   .. ني�ي�رك  ب�الية 
يف  املت�اجدة  اللغات  بكل  تتحدث  ال�حدة 
والية ني�ي�رك مبا ي�سهل عملية االإت�سال و 
الت�ا�سل مع اجلاليات املختلفة .. كما �سرح 
الت�عية  اأن وحدته تق�م بعديد من برامج 
وتــرية  لتخفيف  املجتمع  مــع  الــتــ�ا�ــســل  و 
لال�ستغالل  التعر�س  اأو  بالرتحيل  التهديد 
التدريبات  الندوات و  و ت�سمل هذه الربامج 
هذه  كــل   تتم  حيث  االإيــجــابــي  التفاعل  و 
اجلاليات«  �س�ؤن  »مكتب  مظلة  حتت  الربامج 
و املعروف اخت�سارا با�سم )CAB(  و الذي 
االأخــري  الــ�حــدات  من  عــدد  حتته  يندرج 
مدار�س  ق�سم  و  ال�سباب  عدالة  ق�سم  مثل: 
ق�سم  و  اجلــرميــة  مكافحة  ق�سم  و  االأمـــن 

خدمات ال�سباب.
قا�سيم  اأمــني  ال�سيد/  كلمة  ذلــك  تبع  و 
و  ني�ي�رك  �سرطة  �سباط  ائتالف  رئي�س 
حاجة  يف  املجتمع  باأن  مراد  ال�سيد/  نائبه 
التي ت�ساهم ب�سكل  الندوات  ما�سة ملثل هذه 
العم�م  يف  املجتمع  ـــاأداء  ب الــرقــي  يف  كبري 
م�ؤ�س�سة  من  لكل  ال�سكر  بت�جيه  قام�ا  و 
�سرطة  و  االأمــريــكــيــة  املــ�ــســريــة  اجلــالــيــة 

ني�ي�رك و ال�سادة احل�س�ر.
و  رائــع  تقدمي  هــ�  اخلــتــام  م�سك  كــان  و 
املتميزة  املحامية  �سدقي  لل�سيدة/اآن  مبهر 
االإجــراءات  اأو�سحت  التي  و  الهجرة  ب�س�ؤن 
اجلديدة التي تخ�س �س�ؤن الهجرة و خا�سة 
ني�ي�رك  يف  العربية  اجلالية  به  تهتم  ما 
املهاجرين  علي  اأن  �سدقي  اأو�سحت  كما   ..
االأن�سطة  من  اأي  يف  االنخراط  عدم  اجلدد 
املعروفة  تلك  خا�سة  و  للقان�ن  املخالفة 
يف  عليهم  تــ�ؤثــر  الأنــهــا  الكراهية  بجرائم 
 .. اجلن�سية  علي  للح�س�ل  التقدمي  حالة 
الهجرة  حمامي  دور  اأهمية  اأو�سحت  كما 
من  �سحيح  ب�سكل  املهاجرين  اأوراق  اإنهاء  يف 
عدم  علي  حفاظا  و  لل�قت  ت�فريا  مرة  اأول 
املهاجرين  كل  ن�سحت  كما   .. الفر�س  �سياع 
خط�ة  كل  يف  الهجرة  حماميي  با�ست�سارة 
ب�سفة  االإجـــراءات  تتغري  حيث  يتخذونها 
لديهم  الهجرة  حماميي  اأن  كما   .. ــة  دوري
و  االأخــري  التخ�س�سات  مبحاميي  ات�ساالت 

�سيك�ن عليهم التعاون فيما بينهم. 
و كان اخر ما يف الندوة ما األقاه الدكت�ر/ 
ح�سام عبد املق�س�د- رئي�س جمل�س االإدارة- 
هذه  بنجاح  امتنانه  عن  بها  عرب  كلمة  من 
الندوة و احل�س�ر و جمه�د اع�ساء امل�ؤ�س�سة 
)EACF(  يف تنظيم هذه الندوة و غريها 

من االأن�سطة. 

www .ghorbanews .com

FRIDAY , JUNE 17 . 2016   / Vol . 6 - Issue 240حمليات26

www .ghorbanews .com

27 من هنا وهناك FRIDAY , JUNE 17 . 2016   / Vol . 6 - Issue 240

ال�شرطة �شباط  ائتالف  و  نيويورك  �شرطة  مع  توعية  ن��دوة  تقيم  االأمريكية  امل�شرية  اجلالية  موؤ�ش�شة 

EACF Hosts A Successful Community Awareness with Both NYPD and Turkic

الكتابة ب�شبب خطاأ يف  اإندوني�شي  ف�شل م�شوؤول 

جاكرتا – )د ب اأ(- قال وزير ال�س�ؤون الداخلية االإندوني�سي اإنه مت 
مكافحة  لهيئة  الر�سمي  اال�سم  كتابة  اأخطاأ يف  اإندوني�سي  م�س�ؤول  ف�سل 
امل�س�ؤولني  حتمي  الهيئة  باأن  ت�حي  بطريقة  وكتبه   ، البالد  يف  الف�ساد 

الفا�سدين.
ومت تداول �س�رة على االإنرتنت خلطاب من وزارة ال�س�ؤون اخلارجية 
جلنة  اإىل  اللجنة  ا�سم  تغيري  مت  لكن  الف�ساد،  على  الق�ساء  جلنة  اإىل 

حماية الف�ساد.
اخلطاأ  اإن  ت�يرت  على  ك�م�ل�  جتاج�  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزير  وقال 

متعمد وعمل تخريبي من جانب م�س�ؤول ال�زارة دون حتديد ا�سمه.
واأ�ساف ال�زير: “الي�م، ف�سلت وزارة ال�س�ؤون اخلارجية امل�ظف الذي 
يعتقد اأنه تعمد كتابة اخلطاب باخلطاأ اإىل جلنة الق�ساء على الف�ساد”.
واأ�ساف اأن “ال�زارة كتبت اعتذارا ر�سميا اإىل اللجنة”، وو�سفت تلك 

ال�اقعة باأنها حمرجة.
اأن  منذ  امل�سروع  غري  الك�سب  مكافحة  يف  تقدما  اإندوني�سيا  وحققت 
اعتقال  �سالحية  ولها   ٢٠٠3 عام  الف�ساد  على  الق�ساء  جلنة  ت�سكلت 

امل�ستبه بهم والقب�س عليهم.
وتاأتي اإندوني�سيا يف املرتبة الـ 88 من بني 1٦8 دولة يف م�ؤ�سر مدركات 

الف�ساد لعام ٢٠1٥ ال�سادر عن منظمة ال�سفافية الدولية.

مهدد  بريطانيا  يف  االأم���ن  ت��ل��غ��راف:  ديلي 
االأوروبية ال�شفر  ج��وازات  بيع  رواج  ب�شبب 

بعن�ان  ماكان  لكيت  مقااًل  تلغراف  الديلي  ن�سرت �سحيفة  ـ  لندن 
اأوروبية”. وقالت كاتبة  �سفر  ب�سبب بيع ج�ازات  اإرهابي  ” تهديد 

املقال اإن قرب�س تبيع ج�از �سفرها االأوروبي بنح� 4 اآالف ي�رو.
امل�ستثمرين االأثرياء من خارج  “ب��سع  اأنه  واأ�سافت كاتبة املقال 
اأربعة  بقيمة  قرب�سي  �سفر  ج�از  على  احل�س�ل  االأوروبــي  االحتاد 
والتقدم بطلب  البالد  �سراء عقار يف  ي�رو كما يت�جب عليهم  اآالف 

ودفع ر�سم مايل للحك�مة القرب�سية.
لالأ�سخا�س من خارج  يتيح  القرار  اأن هذا  املقال  كاتبة  واأو�سحت 
ثالثة  خالل  اأوروبــي  �سفر  ج�از  على  باحل�س�ل  االأوروبــي  االحتاد 
�سه�ر فقط، وال�سماح لهم لهم باالنتقال بحرية داخل دول االحتاد 

والعي�س والعمل يف بريطانيا من دون التقدم بطلب تاأ�سرية.
وقال وزير العدل الربيطاين دومنيك راب اإن ” اإمكانية احل�س�ل 
احلــدود  اأن  يربهن  اأوروبــــا،  يف  الــعــامل  يف  �سفر  جــ�از  اأ�ــســرع  على 

االأوروبية واهنة مما يهدد اأمن اململكة املتحدة”.
من  �سخ�س  اأي  منع  ميكننا  ال  الــراهــن،  ال�قت  “يف  اأنــه  واأ�ــســاف 
كان  اأذا  اإال  اأوروبية،  خا�سة  بطاقة  اأو  اأوروبــي  �سفر  ج�از  امتالك 

ي�سكل تهديدًا جادًا لالأمن”.
ومالطا  ومقدونيا  بلغاريا  من  كل  اأن  اإىل  املقال  كاتبة  واأ�ــســارت 
ج�از  ت�فري  جتاه  قرب�س  حذو  يحذون  واإ�سبانيا  االأ�س�د  واجلبل 

ال�سفر ملن ي�ستثمر يف البالد.
فتح  مع  يــزداد  االإرهــاب  تنامي  من  ” اخل�ف  فاإن  راب،  ونقاًل عن 

احلدود اأمام تركيا”.

بــدء  بــعــد   – ب(  ف  )اأ  ـ  بـــريوت 
ــف اجلــــــ�ي قـــــرب مــ�ــســفــى  ــس ــ� ــق ال
�سمال  يف  حلب  مدينة  يف  اطــفــال 
املمر�سات  �سارعت  االربعاء،  �س�ريا 
املذع�رات اىل اخراج ت�سعة اطفال 
الغبار واحلطام  ال�الدة مالأ  حديثي 
واخذهم  حا�سناتهم،  من  غرفتهم، 
مدير  روى  مــا  وفــق  اآمـــن،  مكان  اىل 

امل�ست�سفى الطبيب حامت.
ــب مــــا حــ�ــســل  ــي ــب ــط وو�ــــســــف ال
فيه  يــعــمــل  ــــذي  ال املــ�ــســتــ�ــســفــى  يف 

بـ”اللحظة املرعبة”.
“من  وقال يف �سهادة نقلتها حملة 
اجل �س�ريا” على م�قعها االلكرتوين 
ببع�سهن  يتعرثّن  املمر�سات  “كانت 
وهـــن يــ�ــســارعــن الخــــراج االطــفــال 
الذين بداأ عدد منهم بالبكاء، ونقلهم 

اىل الطابق ال�سفلي”.
يتمكن  اال  املــمــر�ــســات  وخ�سيت 
ــ�الدة  ال احلديث�  االطــفــال  هـــ�ؤالء 
واحلطام  الغبار  نتيجة  التنف�س  من 
الذي مالأ املكان اثر ق�سف بالرباميل 
ال  مكتظا  �سارعا  ا�ستهدف  املتفجرة 
يبعد �س�ى امتار قليلة عن م�ست�سفيي 
يف  ال�سعار  حي  يف  واحلكيم  البيان 
ــ�اقــعــة حتت  اجلــهــة الــ�ــســرقــيــة ال

�سيطرة الف�سائل املعار�سة يف حلب.
وقتل 1٥ �سخ�سا االربعاء، بينهم 
وفق  ــده،  وح ال�سعار  حي  يف  ع�سرة 
حلق�ق  ال�س�ري  للمر�سد  ح�سيلة 

االن�سان.
الفريق  نقل  “اثناء  حامت  وتابع 
الطبي للحا�سنات، ذهبت الطلب من 
النا�س امل�ج�دين يف غرفة االنتظار 

االآن،  اذهب�ا  لهم:  وقلت  املــغــادرة، 
خ�سية من جتدد الق�سف”.

– االن�سانية  يف  – ت�سكيك 
ــاء  ــب االط “م�ؤ�س�سة  واأنـــ�ـــســـاأت 
يف  احلكيم  م�ست�سفى  امل�ستقلني” 
انــهــا  اال   ،٢٠1٢ الـــعـــام  منت�سف 
معداتها  تنقل  واالآخـــر  احلــني  بــني 
خ�سية  خمتلف  م�قع  اىل  ومر�ساها 
ما  وفق  املتكرر،  اجلــ�ي  الق�سف  من 

قالت امل�ؤ�س�سة.
منذ  معارك  حلب  مدينة  وت�سهد 
ال�سرقي  �سطريها  بني   ٢٠1٢ العام 
ــنــ�ات،  ــى مـــدى �ــس ــل والـــغـــربـــي. وع
لق�سف  ال�سرقية  االحياء  تعر�ست 
التي  النظام  ــ�ات  ق من  ي�مي  �سبه 
ــا خـــالل اال�ــســابــيــع  ــه ــارات كــثــفــت غ
برعاية  هدنة  �سق�ط  بعد  االخرية 
ــة مت  ــن ــدي ــة يف امل ــي ــس ــة رو� ــي ــريك ام

متديدها مرارا دون نتيجة.
اجماال  املعار�سة  ف�سائل  ــرد  وت
ــى الــقــ�ــســف اجلـــــ�ي بــقــذائــف  ــل ع
االحــيــاء  على  تطلقها  �ــســاروخــيــة 
هذا  يف  ال�سحايا  وغالبية  الغربية. 

الق�سف املتبادل من املدنيني.
العاملني  متكن  من  فرحه  وبرغم 
االطــفــال،  انــقــاذ  مــن  امل�ست�سفى  يف 
 18 �س�ى  هناك  يعد  “مل  حامت  قال 

حا�سنة يف حلب ال�سرقية”.
“ي�ني�سف”  منظمة  وا�ــســدرت 
ح�سل  مــا  فيه  دانـــت  قا�سيا  بيانا 
مدير  ــال  وق احلكيم.  م�ست�سفى  يف 
املنظمة االقليمي يف ال�سرق االو�سط 
“على  �سالمة  بيرت  افريقيا  و�سمال 
يف  بالت�سكيك  يق�م�ا  ان  اجلميع 

الخــراج  ن�سطر  عندما  ان�سانيتهم 
االطـــفـــال اخلــــدج مــن احلــا�ــســنــات 

ب�سبب هجمات على امل�ست�سفيات”.
ان  الدولية  املنظمة  واو�سحت 
�سحي  مــرفــق  احلكيم  “م�ست�سفى 
تدعمه الي�ني�سف وه� احد املرافق 
خدمات  تقدم  تزال  ال  التي  القليلة 
وهذا  املنطقة،  يف  االطفال  طبابة 

ه� الهج�م الثاين على امل�ست�سفى”.
وبــحــ�ــســب الــيــ�نــيــ�ــســف، وخـــالل 
�س�ريا،  يف  الط�يلة  النزاع  �سن�ات 
ال�سحية  املــرافــق  مئات  “تعر�ست 
ال�سحية  الــرعــايــة  ــدم  ــق ت ــي  ــت ال
تــدمــرت.  او  الــ�ــســرر  اىل  احلــيــ�يــة 
فقط،  املا�سيني  اال�سب�عني  وخــالل 
تعر�ست �ستة مرافق طبية يف انحاء 

�س�ريا اىل هجمات”.
كل  ان  املــ�ؤكــد  “من  �سالمة  وقــال 
يهز �سمري واخالق  ان  �ساأنه  هذا من 
ال�قت  مــن  “كم  مت�سائال  العامل”، 
يعان�ا  ان  �س�ريا  الطفال  �سن�سمح 

بهذا ال�سكل؟”.
رثى  املا�سي،  ني�سان/ابريل  ويف 
ــال لـــه حممد  ــي الــطــبــيــب حـــامت زم
و�سيم معاذ الذي قتل يف غارة ج�ية 
القد�س يف حلب  م�ست�سفى  ا�ستهدفت 
الرئي�سي  امل�سفى  يعد  كــان  الـــذي 

لالطفال قبل ق�سفه.
قادم” – امل�ت  من  – “مزيد 

با�سالح  حــامت  الطبيب  وتعهد 
الذي  احلكيم  م�ست�سفى  فتح  واعادة 
كان ي�ؤمن اخلدمات الطبية حل�اىل 
ت�قف  وقــد  �سهريا،  مري�س   38٠٠

العمل فيه ام�س.
ـــدويل  ال املــجــتــمــع  اىل  وتـــ�جـــه 
رئي�س  كل  يتخيل  ان  “اريد  بالق�ل 
هــــ�ؤالء  ـــن  م احـــــدا  الــــعــــامل(  )يف 
انه  على  ــ�الدة  ال حديثي  االطفال 
املمكن  من  �سيء  واي  ابنته.  او  ابنه 
ــل اوالدهـــم،  ان يــقــ�مــ�ا بــه مــن اج
عليهم ان يق�م�ا به من اجل ه�ؤالء 

االطفال”.

مــــع تـــعـــاظـــم االرهــــــاب 
اخلم�س  ــنــ�ات  ــ�ــس ال ـــالل  خ
االأخرية بفعل التقلبات التي 
العربي”  “الربيع  عرفها 
والــتــدخــالت اخلــارجــيــة يف 
العربية  االأقــطــار  من  عــدد 
ــذه االأخــــرية اىل  حتــ�لــت ه
للحروب  مفت�حة  �ساحات 
ـــات الـــدولـــيـــة  ـــراع ـــس ـــ� وال
كلفة  له  كــان  ما  بال�كالة، 
ــة جد  ــادي ــس ــ� ــت ــيــة واق مــال
عالية على الكثري من الدول 
ــددت  ــع ت وان  الــــعــــامل،  يف 
يف  املتزايدة  العنف  اأ�سكال 
الــعــامل فــان االرهـــاب يبقى 

اأهمها.
ال�سن�ي  الــتــقــريــر  ويف   
العاملي  ال�سالم  مل�ؤ�سر  العا�سر 
اأ�سدره  الــذي   ،  ٢٠1٦ لعام 
وال�سالم،  االقت�ساد  معهد 
املعهد  ذكــر  االأربــعــاء،  اأم�س 

يف  االرهــــــــاب  ــفــة  تــكــل اأن 
 13.٦ بلغت   ٢٠1٥ ــام  ــع ال
ما  ـــ�  وه دوالر،  تــريــلــيــ�ن 
الناجت  من  باملئة   13 يعادل 
�سعفا    11 اأو  ـــعـــاملـــي،  ال
ــم اال�ـــســـتـــثـــمـــارات يف  ــج حل

ما  الــفــرتة،  نف�س  يف  الــعــامل 
اخل�سائر  ثــقــل  اىل  يــ�ــســري 
عن  الناجمة  االقت�سادية 
ــراعــات على  والــ�ــس الــعــنــف 
ــارات، وبــالــتــايل  ــم ــث ــت ــس اال�
االخرية  هذه  قدرة  اإ�سعاف 

على اال�سهام يف بناء وحفظ 
ال�سلم.

اأي�سلندا  ت�سدرت  وبينما 
قائمة  �سمن  الرتتيب  راأ�ــس 
�سمت ع�سر بلدان هي االأكرث 
احتلت  الـــعـــامل  يف  �ــســالمــا 

نظرا  الرتتيب  اآخــر  �س�ريا 
اخلارجي  التدخل  لتنامي 
والتي  التقرير،  اأو�سح  كما 
اأوقعت ما بني ٢٥٠ اىل 47٠ 
باملئة   4٥ ونزوح  قتيال  األف 
فيما  الــ�ــســ�ري،  ال�سعب  مــن 
عربيا  االأوىل  قطر  جــاءت 
مـــن حــيــث االأمـــــن والــ�ــســلــم 
عامليا،  والثالثني  والرابعة 

متب�عة بالك�يت.
وفيما يخ�س بلدان املغرب 
الــعــربــي الــكــبــري، تــ�ــســدرت 
ت�ن�س قائمة الدول اخلم�س 
عامليا،   ٦4 املركز  باحتاللها 
املركز  املــغــرب  احــتــل  فيما 
املركز  واجلزائر  عامليا،   91
فجاءت  م�ريتانيا  اأما   ،1٠8
يف املركز 1٢3 عامليا، واأخريا 

ليبيا 1٥4 عامليا.

حلب يف  اجلوي  الق�شف  من  خدجا  اطفاال  طبي  فريق  خاللها  اأنقذ  الرعب  من  حلظات 

ت���ون�������ض اأف�������ش���ل ب���ل���د م����ن ح���ي���ث ال�������ش���الم واالأم���������ن ول��ي��ب��ي��ا 
االأخ�����������رية م����غ����ارب����ي����ا وف�������ق م����وؤ�����ش����ر ال���������ش����الم ال���ع���امل���ي

حقيبة  ي�شلم  اإندوني�شي  نظافة  عامل 
ال������دوالرات اآالف  ب��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ع���ر 
حقيبة  اأعــاد  قد  كان  جتاري  مركز  يف  نظافة  عامل  رف�س  اأ(-  ب  -)د  جاكرتا 
املركز،  مرتادي  اأحد  ن�سيها  نقدا  دوالرا(   7٥٥٥( روبية  ملي�ن   1٠٠ على  حتت�ي 

ترقية منحت له كمكافاأة على اأمانته، ح�سبما اأفاد تقرير الي�م اخلمي�س.
وكان م�ليادي 3٢/ عاما/ ينظف مرحا�سا يف مركز ك�تا كازابالنكا عندما عرث 

على احلقيبة ال�سهر املا�سي، وفقا لب�ابة م�قع ديتيك ك�م االإخبارية.
و�سلم م�ليادي احلقيبة على الف�ر اإىل اإدارة خدمة العمالء يف املركز التجاري.

لكنه  م�سرف  اإىل  م�ليادي  ترقية  متت  اإنه  ف�سيلة  ديان  م�ليادي،  مدير  وقال 
رف�س، م�سريا اإىل اأنه لي�س مهيئا لدور امل�سرف.

واأ�ساف م�ليادي: “بالن�سبة يل اأهم �سيء ه� الك�سب ب�سرف”.

  New York, June 2016- By: Dr. Walid ElNaggar
 The prestigious 9th floor banquet hall overlooking
 the JFK airport in Crown Plaza NY city JFK airport
 witnessed a successful awareness seminar organized
 by the Egyptian American Community Foundation-
 EACF in cooperation with Mid-Turkic organization on
 the onset of June for more than 3 hours.  Such an event
 was covered by famous media representatives, such
 as Mr. Ahmed Maharem, the renowened journnalist in
 the Arab community, Mr. Elsayed Moussa, the manager
 of Egypt Arab newspaper and the UN headquarters
 correspondant, and Mr. Amgad Mecky editor in chief
 of Elmostaqbal newspapr; where Mr. Pierre Girgis,
 Head of EACF, delivered the inauguration word
 starting by welcoming the presence, specially the
 representatives of the Egyptian Consulate in New
 York: Mr. Yaser Serour, Mr. Mohamed Ramadan, Mr.
 Islam Gohar and Mr. Mahmoud Amer.  Then, Girgis
 listed the itinerary of the program.
 The presence admired the wealth of new information
 concerning the efforts exerted by NYPD to fight hate
 crimes, along with knowing their rights as either
  citizens, immigrants or even the undocumented.
  The keynote speakers included society celebrity.
 Inaugurating the discussion with his words, Mr. Mark
 Magrone, the Deputy Inspector Commanding Officer
 Task Force, explained that NYPD has been developing
 their efforts in fighting hate crimes; including
 combating both graffiti and biased attacks against
 individual and communities.  Magrone explained that
 hate crimes are about “your identity or how you are:
  your group, race, color, or religion”.
 Magrone said the “ignorance is behind all such
 crimes”.  Thus, the solution, as Magrone explained,
 or the proactive attitude would be through raising
 awareness of people through such seminars and
 lectures, plus reporting potential hate crimes; since
 many are too afraid to report such a type of crimes.  If
 “you folk would not cooperate with NYPD in reporting

 hate crimes, how we can move”! Magrone said.  Magrone
 pointed out that in the aftermath of world incidents, as
 in terrorist attacks, confrontations spark within our
   society, against the targets or victims.
 Magrone noted that NYPD suffers lack of recent statistics,
 due to two important factors: the indiscriminate blend
 of both panic from facing police procedures, especially
 with undocumented persons, and confusion of onerous
 red tape.  Such corrosive amalgamations dissuade New
 York residents cooperating with NYPD about possible
 hate crimes.
Magrone left the floor to Mr. Ahmed Dewidar, head of Mid-
 Manhattan mosque- the next keynote speaker, to talk
 about the forgiveness and cooperation in Islam.  Dewidar
 said that he cooperated with other religious institutions
 regarding service of society, which is the goal we all
 chase.  Dewidar said that Ramdan month is coming with
 all its values and sense of more responsibility toward
 our community, where Muslims should cooperate more
 with each other to serve their communities.  Dewidar
 also stressed the need to cooperate within our society
 to end any appearance of hate crims.
 Mr. Roberto Diaz, received the floor from Dewidar, to
 talk about his unit.  Diaz, Detective- NYPD Immigrant
 Outreach Unit (IOU), explained that the goal of his unit is
 to sustain active connections with various communities
 and organizations in immigrant population, to help and
 address certain critical issues.  Such issues differ from
 one community to another, according to their needs and
 conditions, as noted by Diaz.  Diaz said that his unit plays
  the liaison role between NYPD immigrant communities.
 As far as we talked about activities, Diaz explained
 that IOU has interpreters of all languages spoken in
 New York; a matter that facilitates communication with
 various immigrants.  Such activities would range from
 delivering seminars to tailored presentation about
  certain issues to specific groups.
 Furthermore, IOU offers programs and services, which
 benefit immigrant population in New York, as noted by

 Diaz.  Also, Diaz stressed that IOU aims at reducing
 threaten of immigrants by opining active links with
 them, through dialogues and various activities.  In
 addition, Diaz said that they maintain active relations
 with other government agencies.  To that end,
 Community Affairs Bureau (CAB) was established
 such a positive image of cooperation between NYPD
 and various immigrant communities.  The end goal
 of CAB is to enhance life quality of society members,
 through solving their problems.  CAB is the umbrella
 for other units beside IOU, such as Juvenile Justice
 Division, school Safety Division, Crime Prevention
 Division and Youth Services Section.
 Mr. Amine Kosseim, a NYPD officer and the head of
 Mid Turkic (non-profit organization of police officers)
 explained the pivotal role they play in helping civic
  societies in organizing major events with NYPD.
 Murad, the vice-head of Mid Turkic, stressed the need
 for more cooperation with various organizations to
 raise awareness of the population regarding their
  rights, as well as cooperation with NYPD.
 Finally, she concluded the seminar by an impressive
 comprehensive power-point presentation about
 major immigration problems facing new immigrants,
 specially the Arabs; where Anne Sedki, immigration
 lawyer, explained new alterations in immigration
 procedures.  Sedki stressed that immigrants need to
 do everything right from the beginning to avoid loss
 of both time and opportunities.  Sedki noted that it is
 very important to have a lawyer in any field, who can
 bring a specialized lawyer whenever needed.  Also,
 Sedki stressed that all immigrants should stay out of
 troubles; a matter that may delay their naturalization
  process.
 Sedki gave the floor to Dr. Hossam Abdle Maksoud,
 the CEO of EACF, who thanked all of the guests and
 encouraged the presence to benefit and apply the
 information they obtained from such keynote speakers
  who are experts in their field.



ال�سع�دية  اتهام  عن  املتحدة  االأمم  تراجع  بعد 
م�ن  كي  بان  اأن  تبنّي  اليمن،  اأطفال  من   %٦٠ بقتل 
التهديد  الريا�س وحلفائها، عرب  من  تعّر�س البتزاز 
عن  �سيما  وال  املنظمة،  برامج  عن  التم�يل  بقطع 

»االأونروا« يف حال االإبقاء على التهمة وعدم �سحبها
املتحدة  االأمم  تراجع  مالب�سات  بع�س  ات�سحت 
»الــالئــحــة  عــلــى  الــ�ــســعــ�دي  الــتــحــالــف  اإدراج  ــن  ع
التي  واملجم�عات  للحك�مة  املخ�س�سة  الــ�ــســ�داء« 
اإذ  امل�سلحة،  النزاعات  خالل  االأطفال  اإيذاء  ت�سبب 
ل�سغ�ط  املتحدة  لــالأمم  العام  االأمــني  �س  تعرُّ تبنّي 
قطع  ح�ل  متح�رت  وحلفائها،  ال�سع�دية  من  هائلة 
ووقف  وبراجمها  الدولية  املنظمة  عن  املايل  الدعم 

م�ساعدات الفل�سطينيني.
اإدراج  مــ�ن  كــي  ــان  ب الــعــام  االأمـــني  اأعــلــن  اإن  فما 
اتهامه  بعد  القائمة  هذه  على  ال�سع�دي  التحالف 
انهالت  اليمن،  ــرب  ح يف  ــال  ــف االأط مــن   %٦٠ بقتل 
ال�سغ�ط على مكتبه عرب مكاملات من وزراء خارجية 
االإ�سالمي،  التعاون  دول خليجية عربية من منظمة 
حتدثت  املتحدة  االأمم  يف  دبل�ما�سية  مل�سادر  وفقًا 
عن �سغ�ط »من هنا وهناك«، م�ؤكدًا اأن ما ح�سل ه� 

»ابتزاز مبعنى الكلمة«.
هناك  كان  اأنه  امل�سدر  عن  »رويــرتز«  وكالة  ونقلت 
الإ�سدار  الريا�س  يف  �سي�خ  بـ»اجتماع  اأي�سًا  تهديد 
معادية  بك�نها  تق�سي  املتحدة  االأمم  �سد  فت�ى 
لالإ�سالم، ما يعني اأنه لن تك�ن هناك ات�ساالت بدول 
منظمة التعاون االإ�سالمي وال عالقات وال م�ساهمات 
وال دعم الأي من م�سروعات اأو برامج االأمم املتحدة«. 
اإ�سدار  باحتمال  تهديد  اأي  املعلمي  نفى  جهته،  من 
اأن  م�ؤكدًا  وامل�سني«،  بـ»ال�سخيف  االأمر  وو�سف  فت�ى 
ال�سع�دية »ال ت�ستخدم التهديدات وال الرتهيب واأنها 

ملتزمة جدًا جتاه االأمم املتحدة«.
ومن طرق االبتزاز التي تعر�ست لها املنظمة، كان 
املتحدة  االأمم  )وكالة  »االأونـــروا«  ب�رقة  التل�يح 
الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني(. واأو�سحت 

امل�سادر اأن هذه ال�كالة »�س�ف تت�سرر على نح� خا�س 
ل� اأعيد اإدراج التحالف على القائمة ال�س�داء«، بعد 
وال�سع�دية  عنها.  ال�سع�دي  الدعم  بقطع  التهديد 
هي رابع اأكرب مانح لـ»االأونروا« بعد ال�اليات املتحدة 
اإذ قدمت قرابة مئة  واالحتاد االأوروبي وبريطانيا، 
ملي�ن دوالر لل�كالة العام املا�سي. كذلك، اإن الك�يت 
مانحتان كبريتان  »التحالف«  الع�س�ين يف  واالإمارات 
لل�كالة، اإذ قدمتا لها نح� ٥٠ ملي�ن دوالر عام ٢٠1٥.

ومل ت�سدر ال�سغ�ط التي ت�سع كيفية عمل االأمم 
املتحدة م��سع م�ساءلة، عن الريا�س فح�سب، اإذ اأكد 
اأن  دوجاريك،  �ستيفان  املتحدة  االأمم  با�سم  املتحدث 
بان  مبكتب  ات�سلت  وبنغالد�س  واالإمــــارات  االأردن 
لالحتجاج على اخلط�ة. وقال دبل�ما�سي�ن اإن م�سر 

والك�يت وقطر عربت ملكتب بان عن �سك�اها اأي�سًا.
بدورها، قالت املندوبة االأردنية يف االأمم املتحدة 
وبالتايل  التحالف،  اتهم  »التقرير  اإن  قع�ار  دينا 
وزيــر  اتــ�ــســل  لــذلــك  فــيــه،  ع�س�  ـــه  اأن مبــا  االأردن، 
راأيه  عن  له  وعرّب  العام  باالأمني  االأردين  اخلارجية 
بحاجة  الدولية  املنظمة  واأن  منحاز،  التقرير  باأن 

للنظر فيه«.
تهديد  عّدت  االأمريكية،  ب�لي�سي«  »ف�رين  جملة 
يف  ال�سع�ديني  »ُي�سقط  املــتــحــدة  لـــالأمم  الــريــا�ــس 
مناطق  يف  االأطــفــال  حق�ق  منتهكي  اأخــطــر  عــداد 
اآذار  �سهر  يف  جرى  ما  املجلة  وا�سرتجعت  احلــروب«. 
املــا�ــســي، حــني طـــردت املــغــرب 84 عــامــاًل مــن بعثة 
ق�سية  يف  املتخ�س�سة  املتحدة  لالأمم  التابعة  ال�سالم 
ال�سحراء الغربية، بعدما قال بان كي م�ن اإنها »اأر�س 
املتحدة  الــ�اليــات  بتهديد  اأي�سًا  ــرت  وذك حمتلة«، 
اأدرجت  اإذا  املتحدة،  لالأمم  مت�يله  الك�نغر�س  بقطع 

اإ�سرائيل على القائمة ال�س�داء بعد حرب غزة.
بدورها، اأكدت �سحيفة »ذي غارديان« الربيطانية 
�سدقية  من  الكثري  ميح�  املتحدة  االأمم  فعلته  ما  اأن 
حق�ق  عــن  الــدفــاع  م�ست�ى  على  الدولية  املنظمة 
العامة  االأمـــانـــة  اأن  ال�سحيفة  وراأت  ــان.  ــس ــ� االإن

للمنظمة الدولية »تبدو برتاجعها تخ�ن اأكرث النا�س 
هذا  مم  �سُ الذين  االأطــفــال  اأي  العام،  يف  ح�سا�سيًة 

امل�سار حلمايتهم«.
وبذلك، ظهرت االأمم املتحدة، بح�سب »الغارديان«، 
كناٍد لالأغنياء وذوي النف�ذ، الذي ي�سّ�ب االتهامات 
باجتاه جمم�عات التمرد وميلي�سيات ظالمية، ولكن 
االأع�ساء.  الــدول  ترتكبها  التي  االنتهاكات  يحمي 
اإدراج  حــال  يف  اأنــه  الربيطانية  ال�سحيفة  واأكـــدت 
التحالف ال�سع�دي على القائمة ال�س�داء اأو ال، هناك 
وقائع وا�سحة ت�ؤكد اأن احلملة ال�سع�دية قتلت مئات 

االأطفال ودمرت املدار�س وامل�ست�سفيات.
يف  اليمنية  املــحــادثــات  ت�ستمّر  الــ�قــت،  هــذا  يف 
العا�سمة الك�يتية، بعدما فر�س �سهر رم�سان مزيدًا 
من البطء على وتريتها. وبعد تقلي�س اتفاق تبادل 
اأعلنت  فقط،  االأطفال  االأ�سرى  تبادل  اإىل  االأ�سرى 
هادي  من�س�ر  ربــه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س  حك�مة 
ت�سلمها ٥٢ طفاًل مينيًا من التحالف ال�سع�دي متهيدًا 

لت�سليمهم لذويهم.
نافيًة  االإعـــالن  هــذا  على  اهلل«  »اأنــ�ــســار  وعلقت 

�سحته. وقال املتحدث با�سم احلركة اليمنية حممد 
عبد ال�سالم، اإنه »بعد الفح�س االأويل لبع�س االأ�سماء 
عمليات  يف  عليهم  القب�س  اأُلقي  املذك�رين  اأن  تبني 

تهريب وت�سلل يف احلدود اليمنية ال�سع�دية«.
اأم�س،  اليمنية،  املحادثات  مقر  بيان،  ق�سر  و�سهد 
اجتمع  حيث  رم�سان،  يف  االأوىل  امل�سرتكة  اجلل�سة 
ولد  اإ�سماعيل  الـــدويل  املبع�ث  برعاية  الــ�فــدان 

ال�سيخ.
�سلطة  ت�سكيل  مــقــرتحــات  ــمــاع  االجــت ونــاقــ�ــس 
الرئا�سة  وم�ؤ�س�سة  التنفيذية  امل�ؤ�س�سات  يف  ت�افقية 
جلنة  وت�سكيل  ت�افقية،  حك�مة  ت�سكيل  جانب  اإىل 
ت�سكيل  يتزامن  اأن  على  ت�افقية،  واأمنية  ع�سكرية 
باالإ�سافة  احلك�مة،  ت�سكيل  مع  الع�سكرية  اللجنة 
عليه  �سيتم  ملا  ومتابعة  �سمانات  جلنة  ت�سكيل  اإىل 

االتفاق.
على  احتجاجه  �سنعاء  وفــد  قــدم  الــلــقــاء  ويف 
وحماولة  االأ�ــســرى  ملف  يف  الريا�س  وفــد  مماطلة 
متييعه الختالق ق�سايا جانبية، وانتقد عدم جدية 

االأمم املتحدة يف هذا امللف االإن�ساين.

مرًة اأخرى تثبت ال�قائع اأن االأمم املتحدة منظمة 
التم�يل  م�سادر  اأداءهــــا  يــحــدد  مــا  واأن  م�سّي�سة، 
الف�سيحة،  حــدود  تــقــارب  خــطــ�ٍة  ففي  ونــفــ�ذهــا. 
تراجعت عن اتهام التحالف ال�سع�دي بقتل االأطفال 
اليمنيني بعد اإدراجه على »القائمة ال�س�داء«، عقب 
التم�يل  بقطع  التهديد  منها  عدة،  ل�سغ�ط  تعّر�سها 

عن براجمها
هذه  لعّل  ال�سع�دية.  »جيب«  يف  املتحدة  االأمم 
املتحدة  االأمم  عالقة  ل��سف  االأن�سب  هي  العبارة 

باململكة.
لتح�سني  واأم�الها  نفطها  على  تتكئ  التي  اململكة 
اأن  حتالفاتها ونقاط نف�ذها يف العامل، بات وا�سحًا، 
باإمكانها تغيري ما ال يحل� لها وتط�يعه مل�سلحتها، اإن 
كان قرارًا اأمميًا ذات فعالية، اأو جمّرد حركة رمزية 

ال ت�ؤثر اإال يف زيادة االنتقادات على �سيا�ساتها.
احلقيقي  الدور  عن  الت�ساوؤالت  تزيد  خط�ٍة  ففي 
ر�سخت  ونــزاهــتــهــا،  وا�ستقالليتها  املتحدة  لـــالأمم 
اإدراج  عــن  مرتاجعًة  �سع�دية،  ل�سغ�ٍط  املنظمة 
التحالف ال�سع�دي يف اليمن على »القائمة ال�س�داء« 
املعنّية باإدراج احلك�مات والكيانات واملجم�عات التي 
تقتل االأطفال من املدنيني. وكان االأمني العام لالأمم 
املتحدة بان كي م�ن، قد اأ�سدر تقريرًا ي�م اخلمي�س 
من   %٦٠ عن  م�س�ؤول  التحالف  اأن  فيه  اأكــد  املا�سي، 
العام  اليمنيني  االأطــفــال  بني  واالإ�ــســابــات  ال�فيات 

املا�سي، حيث �سّبب مقتل ٥1٠ واإ�سابة ٦٦7.
التقرير الذي حّمل يف �سفحاته الـ41 »احل�ثيني« 
واإ�سابة  مقتل  م�س�ؤولية  اأي�سًا  اهلل(  »اأن�سار  )حركة 
٢٠% من اأطفال اليمن، كان كافيًا الإ�سعال الدبل�ما�سية 
االأوىل  للمرة  الذعة  هجمات  �سّنت  التي  ال�سع�دية 
الدقة  بفقدان  فيها  اتهمتها  املتحدة،  االأمم  على 
تابعة  »م�سادر  من  معل�ماتها  وبتحّري  وال�سدقية، 

للح�ثيني«.
�سهدت  التقرير،  �سدور  منذ  ــام  اأي ثالثة  فخالل 

قبل  مــن  ماراث�نية  حركة  املتحدة  االأمم  اأروقـــة 
اإ�سافًة  االتهامات،  يفّندون  �سع�ديني  دبل�ما�سيني 
»تقريع«  م�س�ؤولية  ال�سع�دية  ال�سحافة  ت�يل  اإىل 
االأمم املتحدة على خلفية التقرير )»االأخبار« العدد 

.)٢9٠4
اأحمد  ال�سع�دي  التحالف  با�سم  للمتحدث  وكــان 
املنظمة،  على  الهج�م  اإطالق  يف  االأ�سبقية  ع�سريي، 
قائاًل اإن منهجية االأمم املتحدة يف العمل »خاطئة«، 
متهمًا اإياها يف حديٍث اإىل قناة »بي بي �سي« بـ»العمل 

على االأر�س مع امليلي�سيات االنقالبية«.
الغ�سب  هيمن  اإذ  احلّد،  هذا  عند  يقف  مل  الت�تر 
الحظت  مثلما  ال�سع�ديني،  الدبل�ما�سيني  اأداء  على 
ذلك  وجتّلى  االأمريكية.  ب�لي�سي«  ف�رين  »ذي  جملة 
اهلل  عبد  املتحدة  االأمم  يف  الريا�س  �سفري  بحديث 
الدقة  اإىل  »يفتقر  التقرير  اإن  قــال  الــذي  املعلمي 

ب�سكل كبري«، �ساكيًا من اأنه »لي�س عاداًل و�سع الريا�س 
وحلفائها الع�سكريني الذي ي�سمل�ن ال�اليات املتحدة 
النظام  مع  نف�سها  الدم�ية  اخلانة  يف  وبريطانيا 
لعبة  املعلمي، يف  وداع�س«. حاول  والقاعدة  ال�س�ري 
ملّ�حًا  الدولية،  املنظمة  ذراع  يّل  وا�سحة،  ابتزاز 
الــ�اليــات  مثل  لدولتني  حمتملة  غربية  ب�سغ�ط 
املتحدة  االأمم  ك  مت�سُّ حــال  يف  وبريطانيا  املتحدة 
ــا  دوره غربية  �سغ�ط  اأّدت  وبالفعل،  مب�قفها. 
تلغراف«  »ذي  �سحيفة  ذكــرت  اإذ  الق�سية،  هــذه  يف 
الربيطانية، اأن »ل�بيات و�سغ�طًا دبل�ما�سية م�ر�ست 
من  ال�سع�دي  التحالف  لرفع  املتحدة  االأمم  على 
حتدثت  وقت  يف  االأطفال«،  لقتل  ال�س�داء  القائمة 
ال�سغ�ط،  تلك  حمت�ى  عن  �سحفية  معل�مات  فيه 
مثل تهديد الريا�س وع�ا�سم غربية ب�قف مت�يالت 

برامج االأمم املتحدة.

االأمم  يف  مطلعة  م�سادر  رجحت  الــ�قــت،  هــذا  يف 
واالأمم  الريا�س  بني  اأُبــرمــت  »�سفقة«  اأن  املتحدة 
اململكة  تعهدت  بحيث  التهمة،  من  للتخّل�س  املتحدة 
املتحدة  االأمم  ومنح  قريبًا  اليمن  يف  احلرب  باإنهاء 
جرائم  من  ال�سع�دية  تربئة  مقابل  �سيا�سيًا  ن�سرًا 
احلرب يف اليمن. وعلمت »االأخبار« اأي�سًا باأن بان كي 
م�ن تعّر�س الإحراج �سديد بعد �سدور التقرير، اإذ اإن 
بريطانيا  بينها  عدة  دول  ي�سماًل  ال�سع�دي  التحالف 
واالإمــارات  ال�سع�دية  جانب  اإىل  املتحدة  وال�اليات 
يعّد  الدول  هذه  وبع�س  وال�س�دان،  وم�سر  والك�يت 
من اأهم املتربعني املهمني ل�كاالت االأمم املتحدة، مبا 
تاميز«  »ني�ي�رك  �سحيفة  بح�سب  الي�ني�سف،  فيها 

االأمريكية.
دوجاريك،  �ستيفان  مــ�ن،  كي  بان  با�سم  املتحدث 
قال اإن �سحب ال�سع�دية ياأتي بانتظار نتائج املراجعة 
االتهامات(.  )يف  املتحدة  واالأمم  للريا�س  امل�سرتكة 
التحالف  حـــذف  اأن  اأكـــد  املعلمي  ال�سفري  اأن  اإال 
وغري  عنه  رجعة  »ال  اأمــٌر  الــ�ــســ�داء«  »القائمة  من 
االأمم  خط�ة  حق�قية  منظمات  وو�سفت  م�سروط«. 
مثل  لل�سع�دية،  باال�ست�سالم  الرتاجعية  املتحدة 
»هي�من رايت�س ووت�س« التي قالت اإن ذلك يلّطخ تراث 
االإن�سان.  حق�ق  جمال  يف  للمنظمة  العامة  االأمانة 
بدورها، انتقدت منظمة العف� الدولية خط�ة االأمم 

املتحدة، وا�سفًة اإياها بـ»املعيبة«.
عقب  ال�سحافيني  مع  املعلمي  ال�سفري  حديث  يف 
ال�سع�دية  »اإدراج  اأن  اأي�سًا  ــد  اأك التقرير،  �سدور 
القائمة  م�س�دة  من  اإ�سرائيل  نزع  من  فقط  عام  بعد 
واإ�سرائيل،  وا�سنطن  من  بعد �سغ�ط  نف�سها  ال�س�داء 
االأمم  اتهام  اأن  يف  هنا،  املفارقة  وتكمن  عادل«.  غري 
اأطفال ثم �سحب االتهام، ح�سل  املتحدة جلهة بقتل 
مع  واأخـــرى  اإ�ــســرائــيــل...  مــع  واحـــدة  مرتني فقط، 

ال�سع�دية.
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االت��ه��ام �شحب  اأو  التمويل  قطع  امل��ت��ح��دة:  االأمم  اب��ت��ّزت  ال�شعودية 

م�سارك�ن  ك�سف  اأ(-  ب  )د  ـ  دبي  
دبي  مدينة  يف  دويل  م�ؤمتر  يف 
االإماراتية اأن خم�سة اأمرا�س تعد هي 
ال�سبب الرئي�سي وراء معظم ال�فيات 

يف دول اخلليج.
“اأبنية  م�ؤمتر  يف  م�سارك�ن  واأو�سح 
بال�سرق  ال�سحية  الرعاية  قطاع 
االأو�سط” الذي بداأت فعالياته الي�م 
وال�سكري  القلب  اأمرا�س  اأن  االثنني 
والكلى  وال�سرطان  التنف�سي  واجلهاز 
من   60% من  اأكرث  يف  ال�سبب  هي 

ال�فيات مبنطقة اخلليج.
املتحدة  االأمم  اأن  امل�سارك�ن  وذكر 
هذه  مل�اجهة  خطط  و�سع  اإىل  دعت 

االأمرا�س خلف�س ن�سب ال�فيات.
فيه  ي�سارك  الذي  امل�ؤمتر،  ودعا 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  من  خرباء 
اإىل الت��سع يف حجم املن�ساآت الطبية 
م�ساعفات  من  احلد  يف  ي�سهم  مبا 

االأمرا�س اخلم�سة.
الطباعة  تقنية  اأن  امل�ؤمتر  وك�سف 
ثالثية االأبعاد �س�ف تلعب دورا رئي�سا 
�سحية  ومراكز  م�ست�سفيات  اإن�ساء  يف 

يف  �ست�سهم  كما  التكاليف،  منخف�سة 
هامة  طبية  ومعدات  اأجهزة  ت�فري 

خ�س��سا يف جمال املختربات.
يف  املتخ�س�س  اخلياط  معتز  وقال 
فر�س  “ت�جد  ال�سحية  االإن�ساءات 
الرعاية  قطاع  يف  كبرية  ا�ستثمارية 
مدار  على  اخلليج  يف  ال�سحية 
ال�سن�ات املقبلة، ويجب اأن ناأخذ بعني 
االعتبار االإقبال اأي�سا على ال�سياحة 
يتطلب  ما  وه�  اخلليج،  يف  العالجية 
�سحية  ومراكز  م�ست�سفيات  ت�فري 
العاملية  املعايري  اأحدث  وفق  متط�رة 

لتقدمي كل اخلدمات العالجية”.
اأن  يجب  اخلا�س  :”القطاع  وتابع 
ت�فري  جمال  يف  اأكرب  دورا  يلعب 
ال�سحي  للقطاع  التحتية  البنية 
ال�سحية  املن�ساآت  عدد  ي�ستمر  بحيث 
باالرتفاع مبا يلبي حاجة ومتطلبات 
ال�سحة  من�ساآت  هذا  وي�سمل  ال�س�ق، 
واملختربات  وال�سيدالنية  العالجية 

ومعامل االأدوية”.
يف  ال�سحية  االأبنية  :”دعم  واأ�ساف 
من  البناء  خطط  من  مبزيد  اخلليج 

تق�ية  يف  مهم  ب�سكل  ي�سهم  اأن  �ساأنه 
يتطلع  الذي  اخلليجي  االقت�ساد 

لتن�يع م�سادره االآن وم�ستقبال”.
اأيام  ثالثة  ملدة  امل�ؤمتر  وي�ستمر 
70 متحدًثا واأكرث  مب�ساركة اأكرث من 
عار�س  ومئة  م�سارك  اآالف  �ستة  من 

من 70 دولة.
يف  امل�ؤمتر  يف  امل�سارك�ن  ويبحث 
الرعاية  م�ستقبل  غدا،  الثاين،  ي�مه 
للفح��س  ويروج  الرقمية،  ال�سحية 

بحيث  وتي�سريها،  الذاتية  ال�سحية 
ميكن لالأفراد اإدارة �س�ؤونهم ال�سحية 

ب�سه�لة وفاعلية.
يرتفع  اأن  حديثة  بيانات  وت�قعت 
ومنتجات  خدمات  على  االإنفاق 
تقنية املعل�مات بني مقدمي الرعاية 
وجن�ب  ال�سع�دية  يف  ال�سحية 
بنح�  واالإمارات  وتركيا  اأفريقيا 

.10%

حلب  مدينة  �سكان  يفتقد   – ب(  ف  )اأ  ـ  حلب 
يخل�  ال  يكاد  اذ  منازلهم،  داخل  خل�س��سيتهم 
بال�ستيكية،  وواجهات  ن�افذ  من  متجر  او  بيت 
على  امل�اطنني  الق�سف  تكرار  اجرب  بعدما 
لئال ي�سطروا اىل تغيريه  الزجاج،  التخلي عن 
يف كل مرة ت�سقط قذيفة هنا او �ساروخ هناك.

الغربية  اجلهة  يف  امليدان  حي  يف  منزله  يف 
للغة  مدر�س  وه�  وتار  عمار  ي�سع  حلب،  يف 
االجنبية، البال�ستيك على ن�افذ منزله ع��سا 

عن الزجاج الذي انك�سر.
من  لدينا  ما  “كل  بر�س  فران�س  ل�كالة  ويق�ل 
مرة  اول  غريناه  القذائف،  ب�سبب  تك�سر  بل�ر 
وغريناه ثاين مرة وثالت مرة )…( لكن هذه 

املرة لن اغريه”.
حلب  مدينة  تهناأ  مل   2012 العام  ومنذ 
احياء  بني  املق�سمة  املدينة  فهذه  بالهدوء. 
املعار�سة  الف�سائل  �سيطرة  حتت  �سرقية 
اعتادت  النظام  �سيطرة  حتت  غربية  واخرى 
على املعارك والق�سف املتبادل، حتى ان اتفاق 
�س�ريا  يف  عدة  مناطق  يف  ي�سري  الذي  الهدنة 
للخرق  تعر�س  �سباط/فرباير   27 نهاية  منذ 

واالنهيار مرات عدة فيها.
وب�سبب املعارك والق�سف مل يعد �سكان خمتلف 
ارتفاع  مع  الزجاج  على  يعتمدون  حلب  احياء 

كلفته وحت�له اىل �سظايا بفعل ال�سغط.
فران�س  م�س�را  التقطها  فيدي�  مقاطع  وتظهر 
الغربية  وكذلك  ال�سرقية  االحياء  يف  بر�س 
واحيانا  ون�افذ  مدمرة  �سبه  ومنازل  ابنية 
البال�ستيك  او  بالنيل�ن  مغطاة  املحال  واجهات 

املق�ى.
– ال�سارع  يف  – كاأننا 

امل�سري يف منزلها يف حي  ا�سراء  املعلمة  تروي 
حد  على  والنيل�ن  الزجاج  مع  معاناتها  امليدان 
رجلها  يف  ب�سظية  ابنتها  ا�سيبت  فقد  �س�اء، 

نتيجة �سق�ط زجاج النافذة عليها.
عن  ا�سراء  ت�قفت  املتكرر  الق�سف  وب�سبب 
بالنيل�ن  ا�ستبداله  وقررت  الزجاج  ا�سالح 
احل�سرات  دخ�ل  “من  جديدة  م�ساكل  لت�اجه 
امل�لدات  من  املحروقات  وروائح  الغبار  اىل 
على  ي�ؤثر  ذلك  وكل  وال�سجيج،  الكهربائية 

ال�سحة وعلى درا�سة اوالدنا”.
وعدم وج�د ن�افذ زجاجية يعني اي�سا فقدان 
اخل�س��سية، فالنيل�ن الذي يتطاير مع اله�اء 

ي�سعر ال�سكان وكانهم مك�س�ف�ن على جريانهم.
من  الـ52  يف  منزل  ربة  وهي  احمد،  ام  تنتمي 
وتق�ل  متدينة،  م�سلمة  عائلة  اىل  العمر، 

الزجاج  ا�ستبدال  اىل  اي�سا  ا�سطرت  بعدما 
بالنيل�ن “ا�سبح كل �سئ مك�س�ف اأمامنا”.

من  ويطري  �سريعا  يتمزق  النيل�ن  ان  وت��سح 
�سغط اله�اء، “فال اأ�ستطيع تبديل مالب�سي اأنا 
اأو املمرات حتى ال يرانا  اإال يف احلمام  وبناتي 

اجلريان”.
جدا  مقد�س  م��س�ع  “اخل�س��سية  وت�سيف 
ن�ستطيع  فال  الي�م  اما  احللبية،  العائالت  لدى 
يف  نعي�س  وكاأننا  براحة  الغرف  يف  اجلل��س 

ال�سارع .
وقد يك�ن حممد الب�ظ من اكرث النا�س الذين 
مدينة  على  فر�ست  التي  احلالة  بهذه  تاأثروا 
التي  ب�سائعه  حتطم  على  يتح�سر  اذ  حلب، 
تك�سرت جراء الق�سف، وه� �ساحب متجر لبيع 

الزجاج ب�سكل خا�س يف حي امليدان.
جراء  عدة  مرات  الب�سائع  “تك�سرت  ويق�ل 
اخرى  اح�سار  من  امتكن  اعد  ومل  الق�سف، 
البل�ر  تخاف  باتت  والعامل  امان  فال  جديدة، 

وتركب النيل�ن”.
 3300 حلب  يف  الي�م  الزجاج  ل�ح  �سعر  ويبلغ 
 425 مع  مقارنة  دوالرات(  )�ست  �س�رية  لرية 

لرية قبل احلرب، وفق ب�ظ.
كحد  لرية   500 فيبلغ  النايل�ن  مرت  �سعر  اما 

اق�سى.
– ي�سر  ال  – النيل�ن 

االحياء  يف  حلب،  يف  الثاين  اجلانب  وعلى 
اب� حممد،  اي�سا، تبدو واجهة حمل  ال�سرقية 
العط�ر  لبيع  حمال  ميلك�ن  الذين  التجار  احد 

حمطمة  الزبدية،  حي  يف  التجميل  وادوات 
متاما.

“ا�ستبدلت  يق�ل  املدينة،  �سكان  من  وك�س�اه 
الزجاج بالنيل�ن فه� ارخ�س، فالق�سف يف هذه 

املنطقة يتكرر كثريًا ويف اي حلظة ميكن”.
ويف حي طريق الباب، فقد منزل اب� عمر )69 
الن�افذ  “زجاج  حتطم  فقد  رونقه.  عاما(، 
املل�ن  الفرن�سي  الن�ع  من  كان  الذي  واالب�اب 
وفق  املبني  املنزل  هذه  مع  ليتنا�سب  الفاخر” 

العمارة العربية التقليدية.
عديدة  م�ساكل  عمر  الب�  �سبب  النيل�ن  لكن 
وب�سكل  املياه  وت�سرب  “ال�س��ساء  لناحية  ان 
وتدخل  متزقه  التي  ال�ساردة  القطط  خا�س 

املنزل بحثًا عن طعام”.
وبرغم امل�ساكل الناجتة عن ا�ستخدام النيل�ن، 
يخت�سر البع�س فائدته بانه ال يت�سبب بال�سرر 
ذاته كما الزجاج، فه� بب�ساطة ال يتحطم وال 

يتح�ل اىل �سظايا.
اليمنى  بيده  عاما(   32( مكان�سي  علي  ا�سيب 
بعدما �سقط عليه ل�ح كامل من الزجاج نتيجة 
قذيفة هاون ا�سابت احد املنازل القريبة منه 

يف حي ال�سعار يف اجلزء ال�سرقي.
كما  مكان�سي  جلاأ  املت�ا�سل،  الق�سف  وب�سبب 
ومتجره  منزله  يف  الزجاج  ا�ستبدال  اىل  غريه 
له  بالن�سبة  بب�ساطة،  والنيل�ن  بالنيل�ن. 
“رخي�س وال يت�سبب باأي �سرر يف حال ح�س�ل 

انفجار قريب”.

خل�شو�شيتهم ي��ف��ت��ق��دون  و���ش��ك��ان��ه��ا  ن���واف���ذ..  ب���ال  م��دي��ن��ة  ح��ل��ب 

اخل��ل��ي��ج يف  ال���وف���ي���ات  م��ع��ظ��م  وراء  رئ��ي�����ش��ي��ة  اأم�����را������س   5

ال��ي��م��ن« اأط����ف����ال  ب����»ق���ت���ل  ات���ه���ام���ه���ا  ع����ن  ت����راج����ع  ل��ل�����ش��ع��ودي��ة:  ت���ر����ش���خ  امل���ت���ح���دة  االأمم 

ل��ع��ن��ة اإي���ف���ر����ش���ت ت����ط����ارد امل��ت�����ش��ل��ق��ني

ُعرث على جثة مت�سلق هندي على املنحدرات العليا جلبل اإيفر�ست مما يرفع 
عدد قتلى مت�سلقي اأعلى قمة جبلية يف العامل منذ اإعادة افتتاحها اأمام 

حمالت الت�سلق هذا الربيع اإىل 4.
وقال م�س�ؤول� ت�سلق اإن ال�سريبا وهم �سكان منطقة الهيمااليا يبحث�ن عن 
على  عرثوا  ال�سبت  ي�م  متاأخر  قد  وقت  منذ  مفق�دين  هنديني  مت�سلقني 

جثة باري�س ناث )58 عاما(.
واأو�سح واجنت�س� �سريبا من �سركة رحالت فريق نيبال التي نظمت احلملة 

اأنه يجري اإنزال اجلثمان، والبحث عن املت�سلق الهندي االآخر.
املرة  هي  وهذه  ال�سهر،  هذا  اإيفر�ست  جبل  قمة  اإىل  مت�سلق   400 وو�سل 
درجة   7.8 �سدته  بلغت  الذي  الزلزال  بعد  اإليها  ي�سل�ن  التي  االأوىل 
18 �سخ�سا عند مع�سكر �سفح  واأحدث انهيارا اأدى اإىل قتل ما ال يقل عن 

اجلبل منذ عام.
و�سهر ماي� ه� اأن�سب ال�سه�ر لت�سلق جبل اإيفر�ست قبل اأن تهطل االأمطار 

على القمة وتتكاثر ال�سحب وي�س�د اجل� البارد املنطقة يف ي�ني�.

رجل ثري يتباهى ويطبخ اأمواله من فئة 500 ريال 
 

500 ريال،  املال من فئة  اأظهر مقطع فيدي� �سابًا يتباهى مببلغ كبري من 
حيث و�سع جزءًا منه يف كاأ�س وجزءًا يف قدر كبرية، كما و�سع جمم�عة 

من االأم�ال داخل الفرن.
لعالج  م�سروب  عن  عبارة  الكاأ�س  يف  امل�ج�دة  االأم�ال  اإن  ال�ساب  وقال   
زوجته،  له  ح�سرتها  “كب�سة”  عن  عبارة  القدر  يف  وامل�ج�دة  االأرق، 

وامل�ج�دة يف الفرن عبارة عن “حلى”.
الت�ا�سل  م�اقع  على  متداوليه  من  وا�سعًا  ا�ستنكارًا  املقطع  وواجه   
املتباهني  ومعاقبة  املمار�سات،  لهذه  حّد  ب��سع  مطالبني  االجتماعي، 

بالتبذير واالإ�سراف.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  ني�ز ال  جريدة وم�قع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخ�ة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�سر  ال�اقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سع�ب دائما وابدا 

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

بار�سال رايه اىل م�قع اجلريدة .



ني�ي�رك – فران�س بر�س
ت�سمية  عن  ني�ي�رك  بلدية  رئي�س  بالزي�  دي  بيل  اأعلن 
لقاعة  املحاذي  مانهاتن  يف   33 رقم  ال�سارع  من  جزء 
“مادي�س�ن �سك�ير غاردن” ال�سهرية “م�سلك حممد علي”، 

تكرميا للمالكم ال�سهري الذي ت�يف اجلمعة.
وبرر رئي�س البلدية قراره امل�ؤقت هذا بالتذكري باملباريات 
الثماين التي �سارك فيها حممد علي يف “مادي�س�ن �سك�ير 
تقام  الذي  “النا�سط”  هذا  بذكرى  وباالإ�سادة  غاردن” 
ال�اليات  )و�سط  ل�يفيل  مدينة  يف  اجلمعة  جنازته 

املتحدة(.
يلقبها  كما  العامل”،  يف  قاعة  “اأ�سهر  ا�ست�سافت  وقد 
 1971 8 مار�س  “مباراة القرن” يف  اأ�سحابها، ما عرف بـ 
اأول  اإثرها  تكبد  الذي  علي  وحممد  فريزير  ج�  بني 

خ�سارة يف م�سريته املهنية بعد 31 ف�زا متتاليا.

نف�سه  ي�سف  كان  الذي  املالكم  اأخذ  �سن�ات،  ثالث  وبعد 
على  متغلبا   ،1974 يناير   28 يف  ثاأره  بـ”االأعظم” 

فريزيز يف القاعة عينها.
وتغيري اال�سم ه� تدبري م�ؤقت وكي يعتمد القرار نهائيا، ال 
بد من اأن ي�س�ت عليه املجل�س البلدي وي�سادق عليه رئي�س 
حاليا،  اخل�س��س  هذا  يف  اإجراء  اأي  يتخذ  ومل  البلدية. 

بح�سب ما قالت ناطقة با�سم البلدية.
و�سرح ريت�سارد غ�تفرايد امل�س�ؤول يف والية ني�ي�رك باأن 
“حممد علي كان حمط اإعجاب من العامل اأجمع باحرتامه 

ملبادئه واإميانه والتزامه بال�سلم والت�سامح”.
عا�سمة  ني�ي�رك،  ت�سيد  اأن  الطبيعي  “من  واأ�ساف: 
العامل، بذكرى حممد علي، بطل من اأبطال العامل، بكل ما 

للكلمة من معنى”.

مل تفلح اإجراءات اجلهات احلك�مية يف �سنعاء الحت�اء 
االنخفا�س  خلفية  على  االأ�س�اق  ت�سهدها  التي  الف��سى 
ممار�سات  حالت  وفيما  الدوالر.  مقابل  للريال  احلاد 
نقل  منعه  عرب  العملة  اإنقاذ  دون  ال�سع�دي  التحالف 
االأم�ال الفائ�سة اإىل اخلارج، يل�ح اأمل وحيد حاليًا وه� 

عقد لقاء للمانحني يف االأردن ملناق�سة �سبل الدعم.
على الرغم من ع�دة احلركة التجارية اإىل اأ�س�اق �سنعاء 
ال�س�ق  واملحافظات بالتزامن مع بدء �سهر رم�سان، ي�سهد 
اليمني حالة عدم ا�ستقرار جراء ارتفاع االأ�سعار وانعدام 
من  الع�سرات  ال�سع�دي  التحالف  احتجاز  نتيجة  ال�ق�د 
منذ  جيب�تي  يف  اخلا�س  للقطاع  التابعة  النفط  ناقالت 
عبد  امل�ستقيل  للرئي�س  امل�الية  الق�ات  واإيقاف  اأ�سابيع، 
حمافظة  من  االآتية  ال�ق�د  اإمدادات  هادي  من�س�ر  ربه 

ماأرب.
والديزل  البنزين  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  ال�اقع  هذا 
التجاري  النقل  حركة  تراجع  واإىل   ،100% بن�سبة 

داخل املدن وخارجها.
الذي  الكبري  االنخفا�س  اأن  احلك�مية  اجلهات  وترى 
طاول اأ�سعار �سرف الريال اليمني اأمام الدوالر والعمالت 
وتتهم  »مفتعل«،  وال�ق�د  الغذائية  وامل�اد  ال�سعبة 
مل�ساعفة  االقت�سادية  ال�رقة  بت�ظيف  »التحالف« 
اجلبهات  يف  حتققها  مل  مكا�سب  وحتقيق  اليمنيني  معاناة 
والغذائية  االأ�سا�سية  امل�اد  اأ�سعار  وارتفعت  الع�سكرية. 
يف  ت�ساعدها  وازداد  العدوان،  بدء  منذ   36% بن�سبة 
التجارية  ال�سركات  كبار  اإعالن  رغم  االأخرية  االآونة 
القمح  من  وخ�س��سًا  منتجاتها  اأ�سعار  ثبات  امل�ست�ردة 
مع  ال�سركات  تلك  اأبرمتها  اتفاقات  وفق  واالأرز  والدقيق 
ر�سميًا.  عنها  واأعلن  �سنعاء  يف  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
رئي�س  اأن  اإال  واملنتجات،  ال�سلع  باأ�سعار  قائمة  ن�سرت  كما 
قلل  من�س�ر  ف�سل  امل�ستهلك  حلماية  اليمنية  اجلمعية 
ال�سناعة  وزارة  اأعلنتها  التي  االإجراءات  جدوى  من 
ارتفاع االأ�سعار  اأن  لـ»االأخبار«  واأكد يف حديٍث  والتجارة، 

على  مبا�سرًا  تاأثريًا  اأثر  النفطية  وامل�ستقات  واخلدمات 
ارتفاع  اليمني وت�سبب ذلك يف  للم�اطن  املعي�سية  احلياة 
باملغاالة  التجار  من�س�ر  واتهم  والبطالة.  الفقر  معدالت 
اليمني  امل�ستهلك  وحتميل  واملنتجات  ال�سلع  اأ�سعار  يف 
�سنعاء  يف  التجار  اأن  اإىل  م�سريًا  حقيقية،  غري  اإ�سافات 
يبيع�ن ال�سلع واملنتجات منذ عامني باأ�سعار تف�ق القيمة 
ال�سرائية للدوالر بن�سبة %30 اعتمدها القطاع اخلا�س 

كن�سبة احتياطية.
املا�سية، اتخذت اجلهات احلك�مية  االأ�سابيع  وعلى مدى 
يف �سنعاء عددًا من االإجراءات االإدارية والرقابية. ويف 
من  عدد  على  القب�س  االأمنية  اجلهات  األقت  االإطار،  هذا 
ثبت  الذين  ال�طنية  العملة  باأ�سعار  امل�ساربني  ال�سرافني 
على  الرقابة  و�سّددت  »التحالف«.  مع  بع�سهم  ت�رط 
االأ�س�اق العامة و�سبطت اأكرث من 1000 خمالفة �سعرية 
غري  الغذائية  امل�اد  من  االأطنان  من  الع�سرات  و�سادرت 

ال�ساحلة لال�ستخدام االآدمي.
وعلى خلفية اأزمة العملة ال�طنية، وّجه القطاع اخلا�س 
ال�سيخ،  ولد  ا�سماعيل  الدويل  املبع�ث  اإىل  ر�سالًة  اليمني 
الك�يت،  حمادثات  يف  امل�سارك  �سنعاء  وفد  ب�ا�سطة 
االأم�ال  نقل  مهمة  بت�سهيل  املتحدة  االأمم  فيها  طالب 
االأجنبية  البن�ك  اإىل  ال�سعبة  العمالت  من  الفائ�سة 
طلب  »التحالف«  رف�س  بعدما  خ�س��سًا،  البحرين  واإىل 
الفائ�سة  االأم�ال  من  �سحنات   8 بنقل  املركزي  البنك 
 725 ت�سّم  والتي  واالإ�سالمية  التجارية  البن�ك  لدى 
ملي�ن ريال �سع�دي، و78 ملي�ن دوالر، و14 ملي�ن درهم 
اإماراتي، وملي�نا و300 األف ريال قطري، و2 ملي�ن ي�رو 
اأر�سدتها  لتعزيز  اخلارج  اإىل  اإر�سالها  البن�ك  حاولت 
ل�سراء  للتجار  االعتمادات  ولفتح  الدولية  البن�ك  يف 
وا�سترياد ال�سلع، وذلك بعدما ا�سرتط البنك املركزي عدم 
بي�سة  مطار  يف  والتفتي�س  للت�قيف  االأم�ال  تلك  تعر�س 

ال�سع�دي.
لقاء  لعقد  دوليا  اجتاها  هناك  اأن  يبدو  ال�قت،  هذا  يف 

املقبلة  االأيام  خالل  املتحدة  االأمم  برعاية  االأردن  يف 
ملناق�سة  املانحة  الدول  مع  املركزي  البنك  مب�ساركة 
العامة  املالية  ت�اجهها  التي  والتحديات  ال�سع�بات 
اليمنية و�سبل دعم البنك املركزي وت�سهيل مهمة حركة 

التح�يالت املالية من الداخل اإىل اخلارج والعك�س.
جيمي  املتحدة،  لالأمم  االإن�سانية  العمليات  من�سق  وكان 
املا�سي  اخلمي�س  �سحايف  م�ؤمتر  يف  اأكد  قد  ماكغ�لدريك، 
�سح  يعاين  الذي  املركزي  وم�سرفه  اليمن  اأن  جنيف،  يف 
وامل�ؤ�س�سات  املانحني  من  دعم  اإىل  يحتاجان  ال�سي�لة 
املالية الدولية الإنقاذ اقت�ساد البالد من االنهيار. واأ�ساف 
اأن هناك نق�سًا يف اإمدادات الغذاء وال�ق�د والدواء وه� 
املركزي  البنك  اأن  اإىل  م�سريًا  باهظة،  االأ�سعار  يجعل  ما 

»يكافح من اأجل اال�ستمرار«.

اهلل«  »اأن�سار  حركة  اتهمت  قد  الريا�س  حك�مة  وكانت 
انهيار  حالة  اإىل  البالد  وباإي�سال  املركزي  البنك  بنهب 
اقت�سادي قد تنجم عنه كارثة اإن�سانية. واأفادت م�سادر 
مقربة من حك�مة هادي باأنها تعر�ست النتقادات دولية 
مكثفة يف االآونة االأخرية ب�سبب م�قفها الراف�س حت�يل 
مقابل  ويف  اخلارج.  اإىل  اليمنية  البن�ك  من  اأم�ال  اأي 
�سرورة  على  املتحدة  وال�اليات  الدويل  البنك  ت�سديد 
امل�ج�دة  ال�سعبة  العملة  فائ�س  حت�يل  نقل  ت�سهيل 
اخلارج  يف  اعتماد  وفتح  اخلارج  اإىل  املحلية  البن�ك  يف 
اإ�سرتطت  واملنتجات،  ال�سلع  من  اليمن  واردات  لتغطية 
حك�مة هادي نقل البنك املركزي اإىل عدن ونقل ال�سلطة 

املالية اإليها للم�افقة على ذلك.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�سم 3٠% على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�سال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

ب������دء رم�������ش���ان ال�����ري�����ال ت��ن��ع��ك�����س ف���و����ش���ى يف االأ�������ش������واق م����ع  اأزم��������ة 

وكاالت )راي الي�م(:
ع�سامية  مليارديرة  اأغنى  لقب  يني،  ت�سانغ  ال�سينية  ال�سيدة  حققت 
يف العامل، ولكن الغريب يف االأمر اأنها جمعت ثروتها التي تقدر بـ4.6 

مليار دوالر من القمامة.
ويف تفا�سيل ق�سة جمع هذه الرثوة الكبرية، فاإن ت�سانغ يني ا�ستغلت 

مكبات النفايات يف اأمريكا ال�ستخراج ال�رق منها واإعادة تدويرها.
للح�س�ل على  الذي كان يدر�س  الكبري زوجها  و�ساركها يف هذا اجلهد 
�سهادة يف طب االأ�سنان، حيث متكن كالهما وب�سيارة مت�ا�سعة من جمع 
هذه االأوراق واإر�سالها اإىل ه�نغ ك�نغ لت�سغيل م�سنعهما ال�سغري الذي 

بداأ مبيزانية 3800 دوالر.
امراأة يف  “يني” اأغنى  اأ�سبحت   ،2010 اأنه ومع حل�ل عام  واملده�س 
العامل، متجاوزة بذلك االإعالمية االأمريكية اأوبرا وينفري، والكاتبة 

الربيطانية ج. ك. رولينغ.
وفتحت ال�سيدة ال�سينية بهذا االأمر الباب وا�سعا لعملية ت�سنيع ال�رق 
اإعادة تدوير  يف ال�سني من تدوير النفايات، بعدما كانت تعتمد على 
احل�سائ�س ونبات البامب� وعيدان االأرز، وكانت تنتج ال�سني ورقا اأقل 

ج�دة.
م�سنعا  متتلك  االآن  اأ�سبحت  التي  ال�سينية  ال�سيدة  جناح  وت�ا�سل 
يحقق  وه�  امل�ظفني،  واآالف  عمالقة  ماكينات  ميتلك  املق�ى  لل�رق 

الي�م ع�ائد تقدر مبليار دوالر �سن�يا.

ال��ع��امل.. كيف ام���راأة يف   اأغ��ن��ى 
القمامة؟ م��ن  ث��روت��ه��ا  جمعت 

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

علي” “حممد  با�شم  �شارعا  ت�شمي  نيويورك  لالأعظم..  تكرميا 
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