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ت������وزع جم��ان��ا

�ل���ر�أي  تهيئ  ع��م��ان  �سلطنة 
�ل���ع���ام �خل��ل��ي��ج��ي ل��ل��خ��روج 
م�����ن جم���ل�������س �ل���ت���ع���اون

�سعوديني   6 عربية..  جن�سيات  من  قتلى   10
ج���ّر�ء  وفل�سطينية  وت��ون�����س��ي  وع��ر�ق��ي��ان 
��سطنبول يف  “�أتاتورك”  مطار  على  �العتد�ء 

العفو الدولية وهيومن رايت�ش ووت�ش تطالبان 
االن�سان  حقوق  جمل�ش  من  ال�سعودية  بطرد 
اليمن يف  ح��رب  جرائم  بارتكاب  وتتهمها 

ا�سرة جريدة غربة نيوز ممثلة برئي�ش حتريرها
تهنئ اجلاليتني العربية واال�سالمية 

بحلول عيد الفطر املبارك
وتتمنى ان يعيده اهلل عليهم باخلري والربكات

والريا�ش  القتال:  جبهات  اإىل  العودة 
�سنعاء« ل�»معركة  ب�»القاعدة«  ت�ستعني 

تاأجيل �مل�ساور�ت �إىل ما بعد �إجازة عيد �لفطر
�ملدينة يف  َورية«  »�سُ دغر  بن  وحكومة  عدن:  يف  »�الإ�سالح«  قياد�ت  »تهني«  و�الإم��ار�ت 
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خمت�سر مفيد

هل  ب�أ�سره.  الع�مل  اإعج�ب  اأث�ر  بريط�ني�  ا�ستفت�ء 
اأم�م  اأوع�سكر  اأو�سرطة  مل�سلحني  مظ�هر  �س�هدمت 
مراكز االقرتاع. هل ك�نت هن�ك ا�ستنف�رات ع�سكرية 
واإعالن ح�الت طوارىء يف بريط�ني� اأوعلى حدوده� 
مع ايرلندا. هل ك�نت هن�ك مظ�هرات عنف وترا�سق 
بتزوير  اأواته�م�ت  ال�سرطة  على  وحج�رة  مولتوف 
مت�سك  هل  ونزاهته�.  �سف�فيته�  وعدم  االنتخ�ب�ت 
ب�ل�سلطة  ك�مريون  ديفيد  الربيط�ين  الوزراء  رئي�س 
االأوروبي  االحت�د  يف  البق�ء  يف  برن�جمه  ف�سل  بعد 
وط�لب مب�س�عدة اجلي�س وال�سرطة ب�لبق�ء ب�حلكم 
املط�لبة  للمن�طق  اجلي�س  قط�ع�ت  وبتحريك 
املع�ر�سني له من  اأوب�عتق�ل  ا�سكتلندا  ب�النف�س�ل يف 
هل  العم�ل.  اأوحزب  نف�سه  املح�فظني  حزب  داخل 
ط�لب ب�عتق�ل وحم�كمة زعم�ء املع�سكر االنف�س�يل 
حزب  حزبه  يف  ب�رزون  وزراء  ومنهم  اأوروب�  عن 
م�سيلة  غ�زات  اإطالق  هن�ك  ك�ن  هل  املح�فظني. 
بحرب  بوادر  هن�ك  هل  مط�طي.  اأور�س��س  للدموع 
اأهلية ط�حنة حترق االأخ�سر والي�ب�س ك�لتي تدور 
مظ�هرات  يف  بداأت  والتي  العربي  الوطن  يف  رح�ه� 
�سلمية بحتة. بريط�ني� خرجت ب�رادته� من االحت�د 
�ستكون  بريط�ني�  اأوروب�.  من  تخرج  ومل  االأوروبي 
حرة  جت�رة  اتف�قي�ت  ابرام  يف  احلرية  االآن  له� 
مل�ذا  االأوروبي.  االحت�د  قيود  عن  وبعيدا  الع�مل  مع 
يكون لربيط�ني� ذات الت�ريخ احل�س�ري العريق �سوت 
كبلغ�ري� واملجر وروم�ني� وم�لط� وقرب�س وغريه� من 

الدول االآيلة لل�سقوط . 
رئي�س �لتحرير
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املنا�سب الوقت  ينتظرون  التعاون..  جمل�ش  من  للخروج  اخلليجي  العام  الراأي  تهيئ  عمان  �سلطنة 

 االأمري طالل بن عبدالعزيز “ب�سموه” بال�سفارة 
غ�سبا فانتف�ش  الع�سرة  باأ�سابعه  الربيطانية 

ال�سهري،  االإيراين  “فردا”  موقع  ق�ل 
االإيراين،  الثوري  احلر�س  من  املقرب 
اإن �سلطنة عم�ن تعمل االآن على تهيئة 
من  للخروج  اخلليجي  الع�م  الراأي 

جمل�س التع�ون.
واأ�س�ف: يف الوقت الذي ال يزال الع�مل 
مل يتع�ف من �سدمة ا�ستفت�ء بريط�ني� 
االأوروبي،  االحت�د  من  وخروجه� 
اأن  تظهر  الدبلوم��سية  املوؤ�سرات  كل 
العم�نيني  الدبلوم��سيني  امل�سوؤولني 
من  للخروج  من��سبة  اآلية  عن  يبحثون 

جمل�س التع�ون لدول اخلليج”.
واعترب “فردا” اأن �سلطنة عم�ن حت�ول 
ح�ل  يف  م�س�حله�  على  حت�فظ  اأن 
م�سيف�:  التع�ون،  جمل�س  من  خروجه� 
م�سقط  يف  العم�نيون  الدبلوم��سيون 
الع�م  الراأي  لتهيئة  التخطيط  ب�سدد 
عالق�ته�  تت�سرر  ال  حتى  اخلليجي؛ 
ح�ل  يف  واالقت�س�دية  التج�رية 

خروجه� من املجل�س”.
االأدوات  اأهم  ف�إن  “فردا”،  وح�سب 
م�سقط  ت�ستخدمه�  التي  املن��سبة 
موقع  هو  االنف�س�ل  لفكرة  للرتويج 
يف  كبرية  ب�سعبية  يحظى  الذي  تويرت، 

دول اخلليج العربي.
وحول تغريدة ح�س�ب وزارة اخل�رجية 
خروج  على  معلق�  غرد  الذي  العم�نية، 
ق�ل  االأوروبي،  االحت�د  من  بريط�ني� 
“فردا”: اإن موقف م�سقط ك�ن متحم�س� 
من  بريط�ني�  خلروج  ب�سدة  ومنح�زا 
ذلك  من  واالأهم  االأوربي،  االحت�د 

جمل�س  لرئي�س  ال�س�بق  الن�ئب  ت�سريح 
ب�سراحة  ق�ل  الذي  الُعم�ين،  ال�سورى 
ا�ستفت�ء على  اإجراء  اأن يتم  اإنه يتمنى 
خروج  حول  بريط�ني�  ا�ستفت�ء  غرار 
�سلطنة من جمل�س التع�ون لدول اخلليج 

العربي”.
وت�بع تقرير املوقع االإيراين: على مدى 
هن�ك  ك�نت  امل��سية  اخلم�س  ال�سنوات 
ال�سي��سي  امل�س�ر  حول  وا�سحة  موؤ�سرات 
عم�ن  �سلطنة  تنتهجه  الذي  املختلف 
حيث  التع�ون،  جمل�س  دول  ب�قي  عن 
اإبع�د  اإىل  ال�سلطنة ب�سكل وا�سح  ت�سعى 
نف�سه� عن اآل �سعود، وتريد اأن تلعب دور 
االإقليمية  القوى  خمتلف  بني  الو�سيط 

ال�سعودية  اإن  حني  يف  املنطقة،  يف 
اأحد  اأن يكون  التع�ون  تريد من جمل�س 

اأوراقه�”.
�سورة  روؤية  ميكن  “فردا” ب�أنه  واأو�سح 
جمل�س  ودول  ال�سلطنة  بني  االختالف 
اليمن،  حرب  خالل  اخلليجي  التع�ون 
جمل�س  دول  جميع  ان�سمت  حيث 
يف  ال�سعودية  حت�لف  اإىل  التع�ون 
اليمن، و�س�ركت  قطر واالإم�رات ب�سورة 
خالل  من  احلرب،  هذه  يف  مب��سرة 
هن�ك،  اإىل  الع�سكرية  قواتهم  اإر�س�ل 
حتى  تقبل  مل  عم�ن  �سلطنة  ولكن 
�سد  اخلليجية  العملي�ت  بت�أييد  لفظي� 

احلوثيني”.

واأكد موقع “فردا” ب�أنه منذ ع�م 2014 
ي�ستعد  الُعم�ين  الدبلوم��سي  واجله�ز 
للخرج من جمل�س التع�ون لدول اخلليج 
ح�سور  ال�سلطنة  ورف�ست  العربي، 
 ،2014 االجتم�ع الط�رئ للمجل�س ع�م 
ال�سعودية  بني  االختالف  ن�ق�س  الذي 

واالإم�رات وقطر”.
�سلطنة  اأظهرت  فقد  “فردا”،  وح�سب 
االإقليمي  �سلوكه�  خالل  من  عم�ن 
عن  متيزا  املراقبني  جلميع  والدويل 
ب�أن  لتثق  التع�ون،  جمل�س  دول  ب�قي 
من  للخروج  الك�فية  القدرة  لديه� 
جم�ل�س التع�ون لدول اخلليج العربي”.

عم�ن  �سلطنة  بدور  “فراد”  وذّكر 
االإيراين؛  النووي  االتف�ق  يف  ال�سري 
املف�و�س�ت  م�سقط  ا�ست�س�فت  حيث 
مدى  على  واالأمريكيني  االإيرانيني  بني 
تتم  املف�و�س�ت  هذه  وك�نت  اأ�سهر،  �ستة 
ب�سورة �سرية، رغم مع�ر�سة دول جمل�س 

التع�ون.
هي  ال�سلطنة  ب�أن  “فردا”  ذّكر  كم� 
الدولة اخلليجية الوحيدة التي تعرتف 
بب�س�ر االأ�سد رئي�س� �سرعي� ل�سوري�، وال 
دم�سق،  يف  يتواجد  م�سقط  �سفري  يزال  
بل  بذلك،  عم�ن  �سلطنة  تكتف  ومل 
اأر�سلت وزير خ�رجيته� يو�سف بن علوي 

�سخ�سي� اإىل دم�سق للق�ء ب�س�ر االأ�سد.

10 قتلى من جن�سيات عربية.. 6 �سعوديني 
وعراقيان وتون�سي وفل�سطينية جّراء االعتداء 

االإرهابي على مطار “اأتاتورك” يف ا�سطنبول
اأظهرت  االأن��سول:  اإ�سطنبول/ 
قتلى  بني  من  اأن  ر�سمية  بي�ن�ت 
االعتداء االإره�بي الذي ا�ستهدف 
اإ�سطنبول  يف  اأت�تورك  مط�ر 
منهم  عرب   10 الثالث�ء،  م�س�ء 
واأردين  وعراقي�ن  �سعوديني،   6

وتون�سي وفل�سطينية.
يف  لل�سعودية  الع�مة  القن�سلية 

اإ�سطنبول، اأعلنت اليوم االأربع�ء اأن 6 من املواطنني الذين يحملون 
اجلن�سية ال�سعودية، �سقطوا يف االعتداء الذي اأ�سفر عن �سقوط 41 

قتيال، و239 م�س�ب�.
من  “تلقت  اإنه�  االأن��سول  عليه  اطلعت  بي�ن  يف  القن�سلية  وق�لت 
ال�سلط�ت الرتكية املخت�سة، وجود 6 ح�الت وف�ة ملواطنني �سعوديني، 

و27 اإ�س�بة”، دون اأن حتدد اأ�سم�ءهم وجن�سهم واأعم�رهم.
اأق�رب  من  للقن�سلية  وردت  التي  البالغ�ت  “بح�سب  اأنه  واأ�س�فت 
امل�س�بني، ات�سح اأن هن�ك 5 ح�الت يف عداد املفقودين، حتى ت�ريخ 

اإ�سدار البي�ن”، دون مزيد من التف��سيل.
اأم� يف العراق، فق�ل اأحمد جم�ل املتحدث ب��سم وزارة اخل�رجية، يف 
“قتيلني عراقيني وجريحني  بي�ن اطلع عليه مرا�سل االأن��سول، اإن 
مبدينة  اأت�تورك  مط�ر  على  االإره�بي  االعتداء  �سح�ي�  بني  من 

اإ�سطنبول”.
من جهته، بنّي عبد اله�دي موح�ن، ع�سو جلنة ال�سحة يف الربمل�ن 
اإ�سطنبول  يف  العراقية  ال�سف�رة  اأن  لالأن��سول  ت�سريح  يف  العراقي، 
ال�سحية  احل�لة  و�ستت�بع  القتيلني،  جثم�ين  نقل  عملية  �ستتوىل 

للجريحني.
مقتل  له�،  بي�ن  يف  اأعلنت  جهته�،  من  التون�سية،  اخل�رجّية  وزارة 
“فتحي  بتون�س  الع�سكري  ب�مل�ست�سفى  االأطف�ل  طب  ق�سم  رئي�س 
بيو�س”، يف االعتداء نف�سه، ف�ساًل عن اإ�س�بة �سيدة اأخرى بجروح 

خفيفة، دون اأن تقدم مزيًدا من التف��سيل حول هويته�.
اأن  له�  بي�ن  يف  الفل�سطينية  اخل�رجية  وزارة  ذكرت  ج�نبه�،  من 
ال�سيدة ن�سرين ه��سم �سفيع حم�د، من حم�فظة جنني �سم�يل ال�سفة 

الغربية، قتلت يف اعتداء املط�ر.
اإنَّ  يلدرمي،  علي  بن  الرتكي  الوزراء  رئي�س  ق�ل  له،  ت�سريح�ت  ويف 
“داع�س” االإره�بي، يقف  اأن تنظيم  التحقيق�ت االأولية ت�سري اإىل 

خلف الهجوم الذي نفذه 3 انتح�ريني.
الدول  من  العديد  قبل  من  وا�سعة  دولية  اإدان�ت  االعتداء  ولقي 
يف  تركي�  مع  ت�س�منه�  اأكدت  التي  واالأهلية  الدولية  واملنظم�ت 

حربه� �سد االإره�ب

 امللك عبد اهلل الثاين لالأردنيني: اأحذروا 
جيدا.. )اخلوارج( و�سلوا اإىل حدودنا

حتذير  يف  الث�ين  اهلل  عبد  امللك  االردين  الع�هل  اأطل 
اعترب هذه املرة موؤ�سر على قرب املواجهة يف االأردن، اأعلن 
فيه و�سول من اأ�سم�هم “اخلوارج واالإره�بيني” اإىل حدود 

االأردن.
امللك عبد اهلل ق�ل خالل لق�ءه �سخ�سي�ت ووجه�ء اردنيني 
واالإره�بيني  اخلوارج  هوؤالء  اإن   ” اأربد..  حم�فظة  من 
وحدتن�  لزعزعة  فر�سة  واأية  جم�ل  اأي  عن  يبحثون 
ن�سمح بذلك، فقوة الوحدة  والت�أثري على بلدن�، لكنن� لن 
ولن  الدول  ب�قي  عن  متيزن�  االأردنية  واملعنوية  الوطنية 

مننح هوؤالء الفر�سة للعبث”.
ولفت خالل اللق�ء اإىل “اأنن� نتحدث منذ زمن مع عدد من 
الدول الغربية وخمتلف املوؤ�س�س�ت يف الع�مل الإيج�د حل 
�سي��سي لالأزمة ال�سورية، لكن من وجهة نظري نحن نحت�ج 

اإىل حل �سي��سي جدي ولن يكون يف املنظور القريب”.

– انتقد االأمري طالل بن عبدالعزيز  )د ب اأ( 
مع  الري��س  يف  الربيط�نية  ال�سف�رة  تع�مل 
خ��سة  لندن  بزي�رة  الراغبني  ال�سعوديني 
ب�لطريقة  اإي�ه�  وا�سف�  احل�كمة  اال�سرة 

“املزرية”.
ر�س�لة  يف  عبدالعزيز  بن  طالل  االأمري  ووجه 
“املزرية  للطريقة  انتق�دات  اليوم االثنني  له 
ال�سف�رة  به�  تتع�مل  التي  الالئقة”  وغري 
ال�سعوديني  مع  الري��س  يف  الربيط�نية 

الراغبني يف زي�رة اململكة املتحدة.
اإىل  وجهه�  ر�س�لة  يف  طالل  االأمري  وط�لب 
على  توزيعه�  ومت  ال�سعودية  احلكومة 
“مبع�ملة  اليوم  الري��س  يف  اإعالمية  و�س�ئل 

الربيط�نيني ب�ملثل”.
واأو�سح االأمري طالل بن عبد العزيز، وهو االخ 
االكرب للع�هل ال�سعودي “ك�نت لن� نية ال�سفر 
معه  ي�ستوجب  الذي  االأمر  بريط�ني�  اىل 
اإىل  الت�أ�سرية املطلوبة للدخول  احل�سول على 
ال�ستكم�ل  املخت�سون  املوظفون  وج�ء  البالد 
مل  التي  الب�سمة  الأخذ  الت�أ�سرية  اإجراءات 
االأمر  ك�ن  ولكن  اثنني  او  اأ�سبع  على  تقت�سر 
االمر  بداأ  امل�سبوهني.  ب�سم�ت  ب�أخذ  اأ�سبه 

ب�ليد اليمنى ثم اليد الي�سرى وهكذا”.
يف  املخت�سة  اجله�ت  طالل  االأمري  ودع� 
ال�سعودية اإىل توجيه �سف�رة الري��س يف لندن 

الطبق�ت  خمتلف  من  الربيط�نيني  مبع�ملة 
بنف�س املع�ملة التي يع�ملون به� ال�سعوديني.

االأمر  هذا  رف�س  اأنه  طالل  االأمري  واأو�سح 
الري��س  يف  الربيط�ين  ال�سفري  اإىل  وكتب 
الالئق  غري  االأ�سلوب  هذا  اىل  انتب�هه  “للفت 
امل�لكة  الع�ئلة  هل  و�س�ألن�ه  التع�مل.  من 
الربيط�نية عندم� تزور بالدن� يطلب منه� م� 
يطلب من� يف بالدن�. ومل� مل تكن هذه هي احل�ل 
تكون  اأن  يجب  املع�ملة  اأن  نرى  ف�إنن�  معهم، 

ب�ملثل”.
اإمي�نً�  نوؤمن  “اإنن�  اإىل  طالل  االأمري  واأ�س�ر 
على  احلف�ظ  حقه�  من  دولة  كل  اأن  مطلقً� 
اأمن بالده� ومواطنيه� ولكن ال يكون هذا على 
ح�س�ب كرامة االآخرين، ثم اأن بريط�ني� دولة 
بنف�س  اأوروبية  دولة  فرن�س�  كم�  اأوروبية، 

احلجم واملك�نة”.



دن������������ي������������اه������������م ودن����������ي����������ان����������ا 
العرب  فهم  يف  الدني�  احت�رت 
االإ�سالم  يف  يدخل  – فمن  وامل�سلمني 
يتعلم  ب�لعربية  الن�طقني  غري  من 
عند  ويتوقف  القران  ويقرا  اللغة 
اأخرجت  امة  خري  كنتم   ( الو�سف 
قن�عة  على  هو  يكون  وقد   ) للن��س 
يوؤكد  ان  منه  ومطلوب  بذلك 
لالخرين ذلك ويجد نف�سه غري ق�در 
انن�  عن  ان�س�ن  الى  حتدث  لو  النه 
 – للن��س  اأخرجت  امة  خري  بحق 

�سيكون ال�سوؤال البديهى من امل�ستمع ان يقول له ) ب�ى ام�رة ( مبعنى 
اعطينى اى دليل ب�سيط على �سحة م� تقول حتى اقتنع او ليطمئن 
وامل�سلمني  العرب  ان  كيف  تعلمن�ه  او  عرفن�ه  م�  تكرار  –ونعيد  قلبى 
ح�س�رة  �سنعوا  قد  انهم  وكيف  املج�الت  ك�فة  يف  ا�سبقية  لهم  ك�نت 
اأي�س�  ي�سمعن� هو  من  – لكن  الكالم جميل  – وهذا  الدني�  به�  اأ�س�دت 
يع�ي�س الواقع ويح�ول ان يجد اى تف�سري لهذه امل�س�هد التي عجزن� 
 – جميع� عن فهمه� والتي تط�لعن� كل يوم من خالل و�س�ئل االعالم 
�سور القتل والدم� ر والتخريب الذى ط�ل البالد والعب�د – كيف ن�سرح 
ل�س�حبن� وجنعله يقتنع ب�نن� الزلن� خري امة – الدين يعلمن� ب�نه اذا 
يتق�تلون  الذين  هل   – الن�ر  يف  كالهم�  ف�ن  وتق�تال  م�سلم�ن  التقى  
ويكربون عند كل طلقة مدفع  او اإ�س�بة للهدف والذى هو يف الطرف 
االخر عربى وم�سلم مل يتفق� مع� على اى �سيء اال انه من الواجب ان 

يبيد احدهم� االخر .
الع�مل من حولن� م�سغول ب�مور اإيج�بية يعمل وينتج ويعي�س يومه من 
ا�س�ليب  وتطوير  ال�سع�دة  عن  للبحث  الطرق  بكل  وي�سعى  غده  اجل 
حولن�  من  –ف�لع�مل  للمواطن  الرف�هية  حتقيق  اجل  املعي�سةمن 

يرق�س ويغنى ونحن الزلن� نتق�تل .
ال�سعوب واالأمم يف حم�والت ج�دة وم�ستميته الن  لقد احت�رت معن� 
بني  ال�سراع�ت   – احلل  على  ا�ستع�ست  والتي  املع�سلة  هذه  يحلوا 
من  فيه�  بعيون  الين�  تنظر  الدني�  جعلت  العربى  الع�مل  يف  اال�سق�ء 
املنظم�ت  –وحتى  للفهم  حم�والت  من  فيه�  م�  اكرث  والريبة  ال�سك 
الى  الو�سل  اجل  من  اجلهود  من  الكثري  ق�دته�  بذل  والتي  الدولية 
وليبي�  واليمن  واملتح�ربة  املت�س�رعة  االأطراف  بني  للتف�هم  اإمك�نية 

خري منوذج لهذا العبث الذى نعي�سه .
اعتقد انن� قد و�سلن� اىل مرحلة �سوف نخ�سر فيه� االأ�سدق�ء بعد ان 

فقدن� الثقة بىانف�سن� او فيمن حولن� .
فهل من حلظة نتوقف فيه� وننظر اىل الوراء يف �سخط واىل االم�م يف 
امل ون�س�هد كيف يعي�س الن��س معن� يف هذا الكوكب ي�سيفون جديدا 

مع مطلع كل �سم�س ونحن ندمر م� تركه لن� ال�سلف 
ن�مل ان تكون دني�ن� لي�س فقط مثل دني�هم ومل ال ان تكون اف�سل الأنن� 
قدمن� يف الزمن الغ�بر الكثري للب�سرية ومن حق االأجي�ل الق�دمة ان 

ت�سعر بذلك 
دعوات مع نفح�ت �سهر رم�س�ن الكرمي واهلل امل�ستج�ب 

 احمد حم�رم 

بينهم  �سخ�س�   41 قتل   – ب(  ف  )اأ  ـ  ا�سطنبول 
اأج�نب وا�سيب 239 اآخرون بجروح م�س�ء الثالث�ء 
يف اعتداء نفذه ثالثة انتح�ريني يف مط�ر اأت�تورك 
ر�سمية  ح�سيلة  بح�سب  ا�سطنبول،  يف  الدويل 
ال�سدمة  م�س�هده  اث�رت  الذي  لالعتداء  جديدة 
الدولة  تنظيم  ب�سم�ت  يبدو  م�  على  ويحمل 

اال�سالمية.
املدينة  ت�سهده  الذي  دموية  االأكرث  الهجوم  وهو 
الرتكية التي �سبق وا�ستهدفت ثالث مرات يف الع�م 

احل�يل.
ان  بي�ن  يف  االربع�ء  ا�سطنبول  ح�كم  مكتب  واعلن 
و239  قتيال   41 اىل  ارتفعت  االعتداء  ح�سيلة 

جريح�.
وا�س�ر البي�ن اىل ان 130 جريح� ال يزالون يتلقون 
بني  ان  مو�سح�  املدينة،  م�ست�سفي�ت  يف  العالج 
ال�سح�ي� 13 اجنبي�. وك�نت ح�سيلة ر�سمية �س�بقة 

ا�س�رت اىل �سقوط 36 قتيال.
التعرف على  انه مت  االربع�ء  م�سوؤول تركي  واأعلن 
يف  ق�سوا  الذين  االج�نب  بني  واوكراين  ايراين 

االعتداء.
وق�ل رئي�س الوزراء بن علي يلدرمي ليال لل�سح�فيني 

من موقع الهجوم “االأدلة ت�سري اإىل داع�س”.
هوي�ت  حول  معلوم�ت  اي  االن  حتى  ترد  ومل 

امله�جمني.
�سبك�ت  تن�قلته�  فيديو  وت�سجيالت  �سور  وك�سفت 
على  �سخمة  ن�ر  كرة  عن  االجتم�عي  التوا�سل 
مدخل املط�ر، فيم� ح�ول عن��سر امن اجالء الرك�ب 

املذعورين الذين ك�نوا ي�سرخون يف االروقة.
احد  املروعة  امل�سورة  اال�سرطة  احد  يف  وبدا 
االنتح�ريني وهو يتلوى ار�س� بعد ا�س�بته بر�س��س 

�سرطي قبل ان يفجر حزامه الن��سف.
بداية  وقعت  انفج�رات  ف�إن  ال�سلط�ت،  وبح�سب 
عند مدخل حمطة الرحالت الدولية نحو ال�س�عة 
22،00 )19،00 ت غ(. وعمد ثالثة مه�جمني اىل 
و�سرطيني  م�س�فرين  على  ب�لر�س��س�ت  الن�ر  اإطالق 
الرد عليهم ثم يفجر  يتم  ان  اأثن�ء خدمتهم، قبل 

االنتح�ريون اأنف�سهم.
ل�سح�فيني  �س�هني  وا�سب  ا�سطنبول  حم�فظ  وق�ل 

اإن “ثالثة انتح�ريني نفذوا الهجوم”.
بعيد ذلك، دع� الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ�ن 

اإىل “مك�فحة دولية م�سرتكة” �سد االإره�ب.
�سهر  خالل  جرى  الذي  الهجوم  “هذا  ان  وا�س�ف 
رم�س�ن، يظهر اأن االإره�ب ي�سرب من دون اأي اعتب�ر 

للمعتقد اأو للقيم”.
ب�ري�س  ب�عتداءات  الهجوم  تنفيذ  ا�سلوب  ويذكر 
قتيال(   130( امل��سي  الث�ين/نوفمرب  ت�سرين  يف 
اآذار/ يف  واملط�ر(  املرتو  يف  قتيال   32( وبروك�سل 

م�ر�س.
على  بروك�سل  مط�ر  ح�س�ب  على  تغريدة  ووردت 

�سح�ي�  اىل  تتجه  “افك�رن�  فيه�  ج�ء  “تويرت” 
هجوم مط�ر ا�سطنبول”.

– ه�ئلة  ن�ر  – كرة 
“ب�سدة”  هوالند  فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  ودان 
الفظيع"  بـ"العمل  اإي�ه  وا�سف�  ا�سطنبول،  اعتداء 
مك�فحة  يف  الدويل  التع�ون  تعزيز  اىل  وداعي� 

االره�ب.
االبي�س  البيت  ب��سم  متحدث  دان  وا�سنطن،  يف 
“امل�سينة”، موؤكدا دعم وا�سنطن النقره.  الهجم�ت 
كذلك دان االأمني الع�م لالأمم املتحدة ب�ن كي مون 
التع�ون  تعزيز  اإىل  داعي�  االإره�بي”،  “الهجوم 

الدويل ملك�فحة اأعم�ل مم�ثلة.
وك�ن �س�د الذعر حمطة الرحالت الدولية يف املط�ر 

بعد �سم�ع انفج�رين عنيفني تالهم� اطالق ن�ر.
مغط�ة  جثث�  بر�س  فران�س  وك�لة  م�سور  و�س�هد 
خلفه�  �سفر  حق�ئب  فيه  تن�ثرت  الذي  املط�ر  يف 
ال�سرطة  عن��سر  مئ�ت  انت�س�ر  و�سط  ا�سح�به�، 

واالطف�ء.
“كنت  بر�س  لفران�س  كويي  يومي  الي�ب�نية  وق�لت 
فج�أة  الن��س  بداأ  عندم�  طوكيو  اىل  رحلتي  انتظر 
و�س�د  ن�رية  طلق�ت  �سمعت  فتبعتهم.  ب�لفرار 

الذعر”.
اهلل  عبد  حممد  اوفت�ه  ال�سوم�لية  روت  كذلك 
لفران�س بر�س انه� �س�هدت مه�جم� “ك�ن ي�سع �س�ال 
بندقية  )حتته�(  خب�أ  ق�سرية  و�سرتة  اللون  وردي 

اخرجه� وبدا يطلق الن�ر على الن��س".
ام�م  الفو�سى  حل�لة  �سورا  التلفزيون�ت  ونقلت 
توافد  الذي  املط�ر  قرب  الكبري  بكركوي  م�ست�سفى 
عن  معلوم�ت  على  احل�سول  اىل  �سعي�  افراد  اليه 
اق�ربهم. كم� زار يلديرمي املط�ر ليال و�سط حم�ية 

م�سددة.
واجله�ديني- االأكراد  املتمردين  – بني 

اأكرب  املط�ر،  من  املغ�درة  الرحالت  جميع  وعلقت 
مط�رات تركي� واحل�دي ع�سر يف الع�مل، والذي مر 

عربه يف الع�م امل��سي 60 مليون م�س�فر.
ولفت يلدرمي اإىل اأن حركة الطريان ا�ستوؤنفت منذ 
املحلي  ب�لتوقيت  االربع�ء  �سب�ح�  الث�لثة  ال�س�عة 

)00،00 ت غ(.
على و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي، انتقد املت�سفحون 
اال�سالمي  الرتكي  النظ�م  بني  املفرت�س  التق�رب 
�سوري�  يف  اال�سالمية  الدولة  وتنظيم  املح�فظ 
االتراك  امل�سوؤولون  ينفيه�  نظرية  وهي  املج�ورة، 

ب��ستمرار.
“القتلة  “تويرت” ق�ئال  على  ت��ستكني  فهيم  وغرد 
يرتكبون  معهم  وت�س�هلتم  دربتموهم  الذين 

املج�زر”.
ا�ستهداف  فيه�  يتم  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  وهي 
ك�ن  االأول/دي�سمرب،  ك�نون  ففي  تركي�.  يف  مط�ر 
مط�ر �سبيحة غوك�سني هدف� لهجوم تبنته “�سقور 

حرية كرد�ست�ن”، اأ�سفر عن مقتل اأحد املوظفني.
�سل�سلة اعتداءات  امل��سي  الع�م  و�سهدت تركي� منذ 
تنظيم  او  االكراد  املتمردين  اىل  ن�سبت  دامية 
�سخ�س   200 مقتل  عن  ا�سفرت  اال�سالمية  الدولة 
تقريب� ومئ�ت اجلرحى، وا�س�عت اجواء ط�غية من 

عدم االم�ن.
وا�ستهدفت االعتداءات قوى االمن الرتكية ا�س�فة 
فوري  برتاجع  وت�سببت  �سي�حية  من�طق  اىل 
اي�  اال�سالمية  الدولة  تنظيم  يتنب  ومل  لل�سي�حة. 

من هذه االعتداءات.

الن��سرة – زهري اأندراو�س:
النق�ب  العربي،  االإخب�ري   )WALLA( موقع  ك�سف 
فل�سطينيني  م�ستثمرين  بني  جت�رية  �سراكة  �سفقة  عن 
اأّن  املوقع،  وبنّي  ليفي.  رامي  االإ�سرائيلي  االأعم�ل  ورجل 
رج�ل اأعم�ل فل�سطينيني ق�موا ب�سراء م�س�ح�ت من اأرا�ٍس 
�سم�ل مدينة القد�س املحتلة، لغ�ي�ت اإق�مة جمّمع جت�ري 

م�سرتك مع رامي ليفي.
ببن�ء  ح�لًي�  يقوم  ليفي،  االأعم�ل  رجل  اأن  املوقع،  وذكر 
وهو  اإ�سرائيلي(   – )فل�سطيني  م�سرتك  جت�ري  جمّمع 
“الرام” ومدينة  االأول من نوعه، بحيث يربط بني بلدة 
نحو  اإىل  ت�سل  بتكلفة  املحتلة(،  القد�س  )�سم�ل  اهلل  رام 
م�ئتي مليون �سيقل )اأكرث من 50.7 مليون دوالر اأمريكي(. 
واأ�س�ف اأن املجّمع �سيق�م على م�س�حة ي�سل قدره� اإىل 20 
جت�رية  ت�سوق  ومراكز  حم�ل  اأرج�ئه�  يف  ت�سم  دومًن�، 
اهلل  رام  مت�سوقي  ا�ستقط�ب  اإىل  خالله�  من  ليفي  يهدف 
�سك�ن  ج�نب  اإىل  الفل�سطينيني،  املواطنني  من  وحميطه� 

امل�ستوطن�ت املق�مة يف املنطقة.
واأ�س�ر املوقع اإىل اأّن املجمع التج�ري يبعد م�س�فة حوايل 
بلدة  احل�سيني” يف  في�سل  ال�سهيد  “ملعب  عن  مرت   300
التج�ر  اأحد  ليفي  رامي  ويعد  القد�س.  �سم�ل  “الرام” 
�سخمة  مت�جر  �سل�سلة  ميتلكون  الذين  االإ�سرائيليني 
اأرج�ء االأرا�سي الفل�سطينية، ي�سل عدد  تنت�سر يف عموم 
اأفرعه� اإىل نحو 26 حماًل جت�رًي�، منه� م� يربط بني املدن 
الغربّية  ال�سفة  يف  امل�ستوطن�ت  ومداخل  الفل�سطينية 

املُحتّلة.

وي�أتي االإعالن عن هذا امل�سروع يف الوقت الذي تت�س�عد 
فيه الدعوات ال�سعبية على ال�سعيدين املحلي الفل�سطيني 
امل�ستوطن�ت  ب�س�ئع  على  مق�طعة  لفر�س  والدويل 
االإ�سرائيلية. من ن�حيته ق�ل موقع )امل�سدر( االإ�سرائيلّي 
هو  جت�رّي  جُممٍع  ببن�ء  يقوم  اإ�سرائيلّي  اأعم�ل  رجل  اإّن 
ُيعّول  واأّنه  املُحتّلة،  الغربّية  ال�سّفة  يف  نوعه  من  االأّول 
على الزب�ئن الفل�سطينيني، ويدور احلديث عن رامي ليفي، 
�سبك�ت  اأكرب  من  واحدة  وم�لك  مقد�سي  اأعم�ل  رجل  وهو 
الت�سوق يف اإ�سرائيل، وي�سغل من�سب ع�سو يف بلدية القد�س 

.� املُحتّلة اأي�سً
وبح�سب املوقع، الحظ ليفي، من خالل ت�أمله يف الزب�ئن 
من  ال�سلع  �سراء  عن  يبحث  منهم  الكثري  اأّن  املحليني، 
ذلك  حتقيق  ي�ستطيعوا  مل  ولكنهم  ب�جلملة،  الب�ئعني 
توفري  على  ق�درة  تكن  مل  التج�رية  امل�س�ريع  تلك  الأن 

التج�رة ب�جلملة. لذلك اخت�ر اإ�سرتاتيجية البيع ب�أ�سع�ر 
منخف�سة، وحتديًدا لهذا النوع من الزب�ئن، من دون جني 
م�  املزودين،  مع  عالق�ت  الوقت،  مع  ن�سج،  وقد  االأرب�ح. 
املتجر  م�س�حة  وو�سع  الو�س�طة،  ف�رق  ك�سب  من  مّكنه 
ال�سغري الذي ك�ن لديه من 40 م2 لي�سل اأكرث من 100م2 
وزب�ئن  الفن�دق  للمط�عم،  ُي�سوق  اأ�سبح  ع�مني  وبعد 
للتج�رة  ليفي  رامي  �سبكة  تتوفر  وب�تت   .� اأي�سً اآخرين 
ب�جلملة ح�لًي� يف كل مدن اإ�سرائيل، تقريًب�، وال يكف عن 
بن�ء جُممع�ت جت�رية �سخمة توفر للمواطن االإ�سرائيلي 

والفل�سطيني اأ�سع�ًرا رخي�سة للمواد الغذائية االأ�س��سية.
رامي  حلم  هو  ه�  ق�ئاًل:  االإ�سرائيلّي  املوقع  ت�بع  ولكن، 
 – اإ�سرائيلي  جت�ري  جُممع  ُيبنى  حيث  يتحقق  ليفي 
فل�سطيني هو االأول من نوعه يف بلدة الرام، �سم�ل القد�س 
على م�س�فة 300 مرت من ملعب “في�سل احل�سيني”، امللعب 
البيت اخل��س ب�ملُنتخب الفل�سطيني، “يف الطريق اإىل رام 
اهلل” وعلى م�س�فة ق�سرية من اجلدار العزل العن�سرّي بني 
ليفي يطمح  اأّن  اإىل   � اأي�سً املوقع  ولفت  ورام اهلل.  القد�س 
ببن�ء ع�سرات املت�جر، على م�س�حة 20.000 م2 و�سُت�سكل 
مًع� جُممع للتع�ي�س التج�ري االأول يف منطقة القد�س، على 
حّد تعبريه. وعَد ليفي، الذي بداأ موؤخًرا بت�سويق االأم�كن 
اأن امل�س�ريع التج�رية �ستكون خُمتلطة، وق�ل:  التج�رية، 
�ستعمل هن� ك�فة ال�سبك�ت الكبرية. ومن املتوقع اأْن تن�سم 
من�طق  يف  معروفة  م�رك�ت   � اأي�سً املعروفة  امل�رك�ت  اإىل 
ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقّية املُحتّلة. واأو�سح املوقع 
اأّنه ا�سُتثمر 51 مليون دوالر يف بن�ء هذا املُجمع التج�رّي، 

ال�سن�عية  املنطقة  ُيطور  اأْن  على  ق�در  اأّنه  ليفي  ويوؤمن 
خط  بني  الواقعة  التج�ري  املُجمع  منطقة  من  القريبة 
تلك  القريبة من  االأحي�ء  والقد�س.  رام اهلل  الف�سل بني 
املنطقة هي بيت حنين� و�سعف�ط. ويقطن 80 األف يهودي 
من  ي�ستفيدوا  اأن  وُيتوقع  املنطقة،  األف عربي يف   120 و 
عالوة  املُ�سرتكة.  التج�رة  منطقة  ومن  التج�ري  املُجمع 
االأحي�ء  يف  الفل�سطينيني  اآالف  مئ�ت  يقطن  ذلك،  على 
زرق�ء.  هوية  بط�ق�ت  ويحملون  اجلدار،  خلف  املج�ورة، 
التج�ري  املُجمع  اإىل  االآخرون  ي�أتي  اأْن  ُيتوقع  وب�لت�يل، 

عن طريق معرب قلندي�.
�سك�ن  جميء  اإىل   � اأي�سً يطمح  ليفي  اأّن  اإىل  املوقع  اأ�س�ر 
وبح�سبه:  التج�رّيو،  املنطقة  يف  للت�سوق   � اأي�سً اهلل  رام 
الطريق  هو  وهذا  للت�سوق  اهلل  رام  �سك�ن  كل  �سيتدفق 
للتع�ي�س، بح�سب تعبريه. ب�الإ�س�فة اإىل ذلك، ق�ل املوقع 
االأمنّي  الو�سع  من  اأبًدا  قلق�  لي�س  ليفي  اإّن  االإ�سرائيلّي 
يخ�س  فيم�  الـ”اإره�ب” احل�لية  موجة  من  وال  احل�س��س 
جميع  �سنخدم  ال�سي�ق:  هذا  يف  وق�ل  اجلديد.  م�سروعه 
اأ�س��س  على  التمييز  دون  من  العم�ل  و�سن�سّغل  الزب�ئن 

االأ�سل اأو القومية.
اأي�س�  عرب  اأعم�ل  رج�ل  ا�ست�أجر  لقد  الأقواله:  ووفًق� 
لديهم  لي�س  مواطن  األف   200 هن�  يوجد   .� اأي�سً حمالت 
يف  مركزًي�  االأكرث  االأف�سل،  املك�ن  هو  وهذا  جت�ري  مركز 
جت�رية  اأعم�اًل  هن�  التج�رية  املح�ل  �سُتحقق  املنطقة. 

ممت�زة، على حّد تعبريه.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , JULY 1 . 2016   / Vol . 6 - Issue 241من هنا وهناك4

www .ghorbanews .com

5 عربي ودويل FRIDAY , JULY 1 . 2016   / Vol . 6 - Issue 241

اأ�سبوعية حرة م�ستقلة
تعنى بتغطية اأخب�ر اجل�لي�ت
العربية يف املهجر ، وتغطية
اأخب�ر الوطن العربي والع�مل

ت�سدر يف نيويورك وتوزع
يف الوالي�ت املتحدة االأمريكية

�لنا�سر�ن

عادل قا�سم / حبيب جوده
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
 والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�سغن
حممد حز�م

313-358-6818
 مدينة اب 

 عبد �لغني �ليو�سفي 
777883616
مكتب فل�سطني

هيا خل�سري
مكتب الق�هرة 

هدى علي من�سور 
ق�سم العالق�ت الع�مة 

واالأعالن�ت 
ت�سوير

�سعيد �التب
تلفون / 9734897121

االخراج الفني

Ghorba News
 Arab _ American

Newspaper
 Published in New York

Publishers
habib  joudeh
Adel Kassim

Manager
Adel Kassim
Photographer
Said Elatab

6825 5th ave
Brooklyn ny 11220

Tel : 917 - 488 - 9650
Fax : 718-709-8849

E:ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com

جريحا  و239  ق��ت��ي��ال   41 اىل  ا���س��ط��ن��ب��ول  م��ط��ار  اع���ت���داءات  يف  ال�����س��ح��اي��ا  ح�سيلة  ارت���ف���اع 

ال��ق��د���ش  ���س��م��ال  جت�����ارّي  جم��م��ع  ب��اإق��ام��ة  ل��ي��ف��ي  رام����ي  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي  ُي�����س��ارك��ون  فل�سطينيني  اأع���م���ال  رج����ال 

اليمنية الطالبة  قاتل  على  القب�ش  باإلقاء  اأبلغنا  امل�سري  االأمن  القاهرة:  يف  اليمن  �سفارة 

اخ����ت����ب����ار ج�����دي�����د ل�����������س�����اروخ ي�������س���ه���ل ����س���ف���ر ال���ب�������س���ر ل���ل���م���ري���خ

الق�هرة/ ربيع ال�سكري/ االأن��سول: 
م�س�ء  ب�لق�هرة،  اليمنية  ال�سف�رة  اأعلنت 
امل�سرية،  االأمنية  االأجهزة  اأن  الثالث�ء، 
املتهم  اجل�ين  على  القب�س  ب�إلق�ء  اأبلغته� 
التي  اليمنية  اجل�معية  الط�لبة  بقتل 
عرث على جثته� ب�سقة يف الق�هرة اجلمعة 

امل��سي.
عليه  اطلعت  بي�ن  يف  ال�سف�رة،  وق�لت 
امل�سرية  االمنية  “االأجهزة  اإن  االأن��سول، 
الق�ئم  الهي�سمي  حممد  اليوم  اأبلغت 
ب�أعم�ل ال�سف�رة ب�أنه مت اإلق�ء القب�س على 
منى  اليمنية  الط�لبة  بقتل  املتهم  اجل�ين 

مفت�ح فجر يوم اجلمعة امل��سية”.

املتهم  “اعرتف  ال�سف�رة،  بي�ن  وبح�سب 
الفقيدة  �سقة  يف  القتل  جرمية  ب�رتك�به 
ب�لق�هرة،  املنيل  منطقة  يف  الك�ئنة 
اإجراءات  االأمنية  اجله�ت  ت�ستكمل  فيم� 
حتويل املتهم اإىل الني�بة الع�مة ا�ستكم�اًل 
لتقدميه للعدالة”، دون مزيد من التف��سيل 

عن الق�تل ودوافع ارتك�ب اجلرمية.
واأ�س�رت ال�سف�رة اإىل اأن “الفريق )اليمني 
املكلف  موؤخرا(  الق�هرة  و�سل  الذي 
اليمنية  الط�لبة  مقتل  ق�سية  مبت�بعة 
وزارة  وكيل  عبداحلفيظ  نبيل  برئ��سة 
حقوق االإن�س�ن )اليمنية(، وخلية املت�بعة 
الهي�سمي  برئ��سة  امل�سكلة  )اليمنية( 

تقدمي  اجراءات  مت�بعة  يف  م�ستمرة 
الق�تل للعدالة”.

ومل يت�سن على الفور احل�سول على تعقيب 
م�  حول  امل�سرية،  ال�سلط�ت  من  ر�سمي 

ذكرته ال�سف�رة اليمنية.

واجلمعة امل��سية، عرثت االأجهزة االأمنية 
مفت�ح”  “منى  تدعى  مينية  ط�لبة  على 
الق�هرة،  جنوبي  �سقته�،  داخل  مقتولة 
على  للح�سول  م�سر  اإىل  ح�سرت  حيث 
االقت�س�د  كلية  من  امل�ج�ستري  درجة 
الق�هرة،  بج�معة  ال�سي��سية  والعلوم 
زميالته�  اإحدى  مع  �سقة  يف  ت�سكن  وك�نت 

)ال ُيعرف جن�سيته� بعد(.
لالأن��سول،  م�سري،  اأمني  م�سوؤول  وق�ل 
االأولية  التحري�ت  اإن  امل��سي،  ال�سبت 
اأن  ترجح  امل�سرية  ال�سلط�ت  اأجرته�  التي 
تدر�س  مينية  ط�لبة  مقتل  وراء  الدافع 

ب�لق�هرة جن�ئي وهدفه ال�سرقة.

)ن��س�(  االأمريكية  الف�س�ء  وك�لة  نفذت 
الث�نية  االأر�سية  جتربته�  الثالث�ء 
مرافق  �س�روخ  لت�سغيل  واالأخرية 
ل�سواريخه� “�سب�ي�س لون�س �سي�ستم” )اإ�س 
اإل اإ�س(، الق�ذفة القوية جدًا، والتي تعول 
عليه� الوك�لة الإر�س�ل رحالت م�أهولة اإىل 

املريخ يف امل�ستقبل.
وهو  مرتًا،   54 ال�س�روخ  هذا  طول  ويبلغ 
عمل  وقد  االأر�س،  على  اأفقيً�  ممددًا  ك�ن 
اأطن�ن  خم�سة  حمرق�  له،  مقررًا  ك�ن  كم� 

و500 كيلوغرام من الوقود.
حمرك  من  والدخ�ن  النريان  وانبعثت 
ال�س�روخ يف التجربة املمتدة على دقيقتني 
يف تالل والية يوت� قرابة ال�س�عة 11،05 

ت غ من يوم الثالث�ء.

"اإ�س  وو�سفت الوك�لة االأمريكية ال�س�روخ 
يف  ق�ذف  �س�روخ  “اأقوى  ب�أنه  اإ�س"  اإل 

الع�مل”.
التي  االأخرية  املرة  “اإنه�  بي�ن  يف  وق�لت 
يجرب فيه� ت�سغيل ال�س�روخ على االأر�س”، 
حتليق  �ستت�سمن  املقبلة  التجربة  اإن  اإذ 

التي  “اورايون”  املركبة  ح�ماًل  ال�س�روخ 
رواده�  نقل  يف  ن��س�  وك�لة  عليه�  �ستعتمد 

اإىل الف�س�ء.
كيفية  حتديد  التجربة  هذه  من  والهدف 
عمل املحرك يف حرارة منخف�سة تبلغ 4،5 
يف  ال�س�روخ  اإطالق  ملح�ك�ة  مئوية،  درجة 

ال�ست�ء.
 ،2015 م�ر�س  يف  اآخر  اختب�ر  واأجري 
حني ك�نت درج�ت احلرارة ع�لية، ملح�ك�ة 

عملية اإطالق �سيفية من فلوريدا.
الثقيلة  الق�ذفة  ال�سواريخ  و�ستكون 
من  ب�ثنني  مزودة  ن��س�  لوك�لة  الت�بعة 
اإقالعه�  لدى  الداعمة  ال�سواريخ  هذه 
عن  االنفك�ك  يف  لت�س�عده�  االأر�س  من 

اجل�ذبية بحمولته� الكبرية.
االأوىل  التجريبية  الرحلة  و�ستكون 
 ،2018 الع�م  يف  اإ�س"  اإل  "اإ�س  ل�سواريخ 

ح�مال املركبة “اأورايون” اإىل الف�س�ء.
و�ستكون “اأورايون” اأوىل املركب�ت اأمريكية 
بعد  الف�س�ء،  اإىل  رواد  لنقل  املخ�س�سة 

خروج مكوك�ته� من اخلدمة ع�م 2011.

ي�سخرون  بيالرو�سيا  م��واط��ن��و 
م����ن رئ���ي�������س���ه���م ب��ال��ت��خ��ل��ي 
ال��ع��م��ل يف  م��الب�����س��ه��م  ع����ن 

وك�الت :
�سخر مواطتو بيالرو�سي� من رئي�س بالدهم، وقرروا الذه�ب 
اإىل مق�ر عملهم عراة مت�م�، يف ا�ستج�بة �س�خرة لزلة ل�س�ن 
مواطنيه  خالله�  ط�لب  التي  لوك��سينكو  األك�سندر  الرئي�س 

اأن “يخلعوا مالب�سهم” يف العمل.
وبح�سب تق�رير اإخب�رية، فبينم� ك�ن الرئي�س البيالرو�سي 
 23 يف  االبتك�ر  حول  خط�ب�  يلقي  لوك��سينكو  األك�سندر 
“يخلعوا  اأن  ملواطنيه  ب�أن ق�ل  ل�س�ن  زلة  اأقدم على  يونيو، 
مالب�سهم” يف العمل… فم� ك�ن من بع�س البيالرو�سيني اإال 

اأن اأخذوا كالمه ب�حلرف.
لقد ن�سرت �سور الأ�سخ��س يف بيالرو�س وهم اأم�م الكمبيوتر 
اأو يف ور�سة بن�ء اأو يف مط�بخ املط�عم، وهم عراة مت�م� يف 

اأم�كن عملهم.
امل��سية  انطلقت يوم اجلمعة  ال�س�خرة جدا  وهذه احلملة 
يف  “التعري  به��ست�ج  االجتم�عي  التوا�سل  مواقع  عرب 
الرئي�س  األق�ه  الذي  اخلط�ب  على  ردا  وذلك  العمل”، 

البيالرو�سي.
خالل هذا اخلط�ب الذي األق�ه الرئي�س األك�سندر لوك��سينكو 
املعلوم�ت  وتكنولوجي�ت  االبتك�ر  “منتدى  مبن��سبة 
والعمل”. التعري  بب�س�طة  “يجب  ق�ل:  احلديثة”، 
“يجب  البيالرو�سي ك�ن يق�سد على م� يبدو  الرئي�س  ولكن 
“نتطور  كلمتي  اأن  ويبدو  ونعمل”،  نتطور  اأن  بب�س�طة 

ونتعرى” قريبت�ن �سم�عي� يف اللغة البيالرو�سية.



ر�سيد احلداد
اجلن�ح  بني  احل�س�ب�ت«  »ت�سفية  توا�سلت 
»التح�لف«  يف  ال�سعودي  واجلن�ح  االإم�راتي 
وانعك�س  اليمن،  يف  الري��س  تقوده  الذي 
بعد  يومً�  يت�سح  حيث  عدن،  يف  جمددًا  ذلك 
املوالية  االأمني«  »احلزام  قوات  هيمنة  اآخر 
واالأمنية  املحلية  ال�سلطة  على  لالإم�رات 
وغي�ب اأي دور حقيقي حلكومة اأحمد بن دغر 

اأو »ال�سرعية«
اإىل  الت�أجيل  نحو  متجهة  اليمنية  امل�س�ورات 
زي�رة  عجز  بعد  الفطر  عيد  اإج�زة  بعد  م� 
عن  مون  كي  ب�ن  املتحدة  لالأمم  الع�م  االأمني 
اإنق�ذ املح�دث�ت من التعرث املتوا�سل منذ اآخر 

ني�س�ن امل��سي.
الع�سكرية  الفو�سى  تعّم  االأثن�ء،  هذه  ويف 
يف  الواجهة  اإىل  ع�د  حيث  امليدان،  واالأمنية 
»الق�عدة«  تنظيمي  ن�س�ط  امل��سيني  اليومني 

و»داع�س« يف اجلنوب.
وب�لتزامن مع الت�سعري الع�سكري الذي ت�سهده 
جبه�ت تعز و�سرق �سنع�ء، تتوا�سل »ت�سفية 
احل�س�ب�ت« بني »احللف�ء« يف تعز وعدن، حيث 
املوالية  اجلم�ع�ت  بني  ال�سراع  بو�سوح  يربز 
لل�سعودية واالأخرى املوالية لالإم�رات. واآخر 
لفندق  م�سلحني  اقتح�م  ال�سراع،  هذا  ف�سول 
دار التوحيد يف عدن الذي ك�ن يقيم فيه 24 
قي�ديً� من قي�دات املجموع�ت امل�سلحة يف تعز 
وقي�دات يف اجلي�س املوايل للرئي�س امل�ستقيل 
عبد ربه من�سور ه�دي. واأف�دت م�س�در اأمنية 
االأمني«  »احلزام  للواء  ت�بعة  قوات  بوقوف 
وقع  الذي  الهجوم  وراء  لالإم�رات  الت�بعة 
القوات  لهذه  متركز  وتبعه  اأم�س،  من  اأول 
املداخل  واإغالق  املج�ورة  املن�زل  اأ�سطح  فوق 

املوؤدية اإليه.
ا�ستدعت هوؤالء  »التح�لف« قد  وك�نت قي�دة 
تلك  دعم  من�ق�سة  بغر�س  عدن،  اإىل  الق�دة 
القي�دات  تلك  و�سول  عند  ولكن  اجلم�ع�ت. 
بعد ظهر االأحد امل��سي، بح�سب املوعد، رف�ست 
)املوالية  عدن  يف  »التح�لف«  قوات  قي�دات 
قي�دات  ع�سر  من  ب�أكرث  اللق�ء  لالإم�رات( 
له�دي  املوالية  الع�سكرية  القي�دات  من  جّلهم 
تلك  ب�أن  امل�س�در  واأف�دت  �سعوديً�.  وامل�سنودة 

بدخول  لهم  ال�سم�ح  بعدم  تف�ج�أت  القي�دات 
املبنى الذي تقيم فيه� قي�دات من »التح�لف« 
وطلب منهم العودة من حيث اأتوا، وهو م� دفع 
متذمرين،  للفندق  العودة  اإىل  منهم  عددًا 
الذي  العب��س  اأبو  ال�سلفي  القي�دي  ب��ستثن�ء 
من  املدعومة  العقيدة«  »حم�ة  كت�ئب  يقود 
القوات  اأكدت  اأمنية،  االإم�رات. ووفقً� مل�س�در 
التي اقتحمت الفندق الذي تقيم فيه قي�دات 
واالأخرى  »االإ�سالحية«  امل�سلحة  اجلم�ع�ت 
قي�دة  من  ب�أمر  قدمت  اأنه�  للري��س،  املوالية 

»التح�لف«.
واأحد  »االإ�سالح«  حزب  يف  القي�دي  واتهم 
للحزب،  املوالية  امل�سلحة  اجلم�ع�ت  ق�دة 
عبده  ع�دل  ال�سلفي  القي�دي  ج�مل،  ع�رف 
ف�رع املعروف بـ»اأبو العب��س« ودولة االإم�رات 
ب�لوقوف وراء اقتح�م الفندق. جمل�س تن�سيق 
»ح�س�ر  اأدان  تعز،  يف  ال�سعبية«  »املق�ومة 
ع�سكريني  لق�دة  م�سلحة  وجمموع�ت  اأطقم 
فندق  يف  امل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب  يف  وق�دة 
دار التوحيد«، بعد ا�ستدع�ئهم ملق�بلة رئي�س 
ملن�ق�سة  عدن  يف  »التح�لف«  وقي�دة  الوزراء 
املعركة«.  »�سرك�ء  مع  تعز  »حترير«  ق�سية 
ب�سرورة  »التح�لف«  قي�دة  املجل�س  وط�لب 
امليدان و»تاليف  م� يجري يف  النظر يف  اإع�دة 

االأخط�ء التي تربك عملية التحرير«.
االأمني«  »احلزام  قوات  اأ�سدرت  جهته�،  من 
بي�نً� حول احل�دث ق�لت فيه اإن »هن�ك بع�س 
االأطراف التي له� اأهداف خ��سة من الوقوف 
القوة  تكون  اأن  ونفت  الفندق،  اقتح�م  وراء 
اجلم�ع�ت  ق�دة  مع  حققت  قد  املقتحمة 
اإلق�ء  الحق  وقت  يف  واأعلنت  امل�سلحة«. 
�س�ركت يف عملية  اأربعة عن��سر  القب�س على 

اقتح�م مقر اإق�مة تلك القي�دات يف عدن.
لـ»التح�لف«  املوالية  املحلية  ال�سلطة  اأم� 

قبل  من  املعنّي  املح�فظ  برئ��سة  تعز  يف 
ه�دي، علي املعمري، فق�لت اإن م� حدث خط�أ 
يف  �سواء  اجلميع،  قبل  من  ومرفو�س  مدان 
قي�دة  من  اأو  عدن  يف  املحلية  ال�سلطة  قي�دة 
»التح�لف«، وهو ال يخرج عن كونه »حم�ولة 
ي�ئ�سة لالإيق�ع بني اجلي�س الوطني واملق�ومة 
ال�سعبية يف تعز واإخوتهم يف االأجهزة االأمنية 

يف عدن وقي�دة قوات التح�لف«.
اإه�نة  مراقبون  اعتربه�  التي  العملية 
جم�ع�ت  لق�دة  االإم�رات  قبل  من  متعمدة 
كر�س�لة  ج�ءت  لـ»االإ�سالح«،  موالية  م�سلحة 
هوؤالء  واأ�س�ر  تعز.  يف  احلزب  اإىل  وا�سحة 
دور  اأي  غي�ب  عن  ك�سفت  العملية  اأن  اإىل 
حلكومة اأحمد بن دغر التي ال يتج�وز نط�ق 
يف  الرئ��سي  املع��سيق  ق�سر  حدود  �سيطرته� 
الفعلية  ال�سيطرة  واأن  مقّره�(،  )وهو  عدن 
االإم�رات  وتتهم  امل�سلحة.  للمجموع�ت  هي 
تعز  يف  ال�سعبية«  »املق�ومة  يف  القي�دي 
مليون   300 مب�س�درة  ال�سويف  �سعيد  حمود 
ا�ستبعدت  لذلك  اأنه�  وتوؤكد  �سعودي،  ري�ل 
الأي  م�لية  اأو  ع�سكرية  م�س�عدات  اأي  تقدمي 
لـ»االإ�سالح«  املوالية  امل�سلحة  اجلم�ع�ت  من 
الذي �سبق اأن اتهمته اأبو ظبي ب�لوقوف وراء 
يف  لـ»التح�لف«  ع�سكري  تقدم  اأي  عرقلة 

جبه�ت تعز.
تبن�ه  الذي  الهجوم  وعقب  الوقت،  هذا  يف 
 19 »داع�س« يف مدينة املكال واأدى اإىل مقتل 
يف  االأقل  على  مدنيني  �سبعة  ُقتل  �سخ�سً�، 
»الق�عدة«  تنظيم  ا�ستهدفت�  جويتني  غ�رتني 
جنوبي  اأبني  حم�فظة  يف  املحفد  منطقة  يف 
اجلوي  الق�سف  اإن  م�س�در  وق�لت  البالد. 
ُيعرف  ومل  منزاًل.  اخلط�أ«  طريق  »من  اأ�س�ب 
لـ»التح�لف«  ت�بعة  الط�ئرة  ك�نت  اإذا  بعد 
اجلنوب  يف  التنظيم  �سد  غ�رات  ينفذ  الذي 

منذ �سهرين اأو ط�ئرة اأمريكية من دون طي�ر.

)اأ ف ب(  - �سنع�ء ـ
ال�سري  ال�سعودية  فريق  فيه  يعرقل  الذي  الوقت  يف 
قدمً� ب�ملح�دث�ت اليمنية امل�ستمرة يف الكويت، يبدو 
ال�سغط  مع  ترافق  ال�سي��سي  الت�سدد  اأن  وا�سحً� 
اأعداد  ح�سد  مع  ب�لتزامن  الع�سكرية  اجلبه�ت  على 
كبرية من القوات يف بع�س املن�فذ احلدودية متهيدًا 
مل�س�در  وفقً�  الفطر،  عيد  بعد  متوقعة  لهجم�ت 

مطلعة.
ب�جت�ه  ال�سعبية«  و»اللج�ن  اجلي�س  تقدم  واأث�ر 
ت�س�وؤالت  جنوبً�،  الواقعة  الع�سكرية  العند  ق�عدة 
اجلنوب  اإىل  الطرفني  عودة  احتم�ل  عن  جدية 
بعد ان�سح�بهم� قبل �سنة، ب�الإ�س�فة اإىل �سوؤال عن 

التوقيت واالأهداف احلقيقية من هذا التحرك.
تقول امل�س�در اإن »اأن�س�ر اهلل« لي�سوا يف وارد الدخول 
اإىل اجلنوب من جديد، بل هم اأرادوا توجيه ر�س�لة 
اإىل التح�لف ال�سعودي، مف�ده� اأن املب�درة امليدانية 
ع�لية،  تزال  ال  ح�فزيتهم  واأن  ب�أيديهم،  تزال  ال 
واأنهم ق�درون على اال�ستمرار ب�حلرب اإىل اأجٍل غري 

م�سمى.
وك�ن اجلي�س و»اللج�ن« قد متكنوا يف االأي�م امل��سية 
املُ�سرف على ق�عدة  ال�سيطرة على جبل ج�ل�س  من 
�سيطرتهم  حتت  جعله�  م�  اال�سرتاتيجية،  العند 
الن�رّية، يف وقت �سجلت فيه عملية اإخالء لعدد من 
القوات اخل��سة االأمريكية التي اتخذت من الق�عدة 
مقرًا له� منذ عودته� اإىل اجلنوب قبل نحو �سهرين.

من  له�  مل�  في�أتي  العند،  ق�عدة  تهديد  اختي�ر  اأم� 
فتح  تعني  عليه�  ال�سيطرة  اإن  اإذ  ورمزية،  اأهمية 
اأن  امل�س�در  وترى  اجلنوب.  نحو  ع�سكرية  بوابة 
ر�س�لة اجلي�س و»اأن�س�ر اهلل« قد و�سلت اإىل االأمريكي 

اإىل  وا�سنطن  عمدت  حني  وا�سحً�  بدا  م�  وهو  اأواًل، 
اإنه  قيل  جمهول،  مك�ن  اإىل  ت�سكيالته�  بع�س  �سحب 

خليج عدن.
مرتبط  الفت  ع�سكري  تطور  برز  الوقت،  هذا  يف 
ال�سعودي  ب�لتح�لف  وبعالقته  »الق�عدة«  بتنظيم 
جمددًا. وك�سفت م�س�در حمّلية اأن املئ�ت من عن��سر 
التنظيم الذي ان�سحب من مدن جنوبية يف ال�سهرين 
اإ�سراكهم  بهدف  م�أرب  حم�فظة  اإىل  ُنقلوا  امل��سيني، 
»التح�لف«  له�  يح�سد  التي  �سنع�ء«  »معركة  يف 
وقواته، م�ستقدمً� تعزيزات لل�سغط على املح�دث�ت 

املتعرثة اأي�سً�.
من  »الق�عدة«  عن��سر  نقل  عن  املعلوم�ت  وبعد 
ح�سرموت واأبني اإىل �سبوة وم�أرب لت�سخني اجلبه�ت 
ال�سم�لية وو�سعهم يف مواجهة مع اجلي�س و»اللج�ن 
�سهدت  االأخرية  االأي�م  اإن  امل�س�در  ق�لت  ال�سعبية«، 
موالني  و�سط�ء  قبل  من  اأخرى  عن��سر  لنقل  عملية 
لـ»التح�لف« على منت ب��س�ت. ولفتت امل�س�در نف�سه� 
من  ُنقلوا  »الق�عدة«  عن��سر  من  قلياًل  عددًا  اأن  اإىل 
عن  ك��سفًة  امل��سية،  االأي�م  خالل  حلج  حم�فظة 
العن��سر  لتلك  وعود  بتقدمي  حمليني  و�سط�ء  قي�م 

املوالية  اجلي�س  قوات  �سمن  م�ستقباًل  بدجمهم 
للرئي�س امل�ستقبل عبد ربه من�سور ه�دي.

م�أرب  اإىل  املتطرفة  العن��سر  نقل  عملية  وتزامنت 
ن�ئب  قبل  من  مب��سر  ب�إ�سراف  جرت  اإنه�  قيل  التي 
املئ�ت  اإعالن  اللواء علي حم�سن االأحمر، مع  ه�دي، 
يف  جديد  تنظيم  والدة  »الق�عدة«  عن��سر  من 
ا�سم  عليه  اأطلق  اليمن(،  )و�سط  البي�س�ء  حم�فظة 
»الق�عدة«  يف  القي�دي  يقوده�  البي�س�ء«،  »كت�ئب 
اأولئك  اأن  اإىل  امل�س�در  واأ�س�رت  ال�سومعي.  علي  اأبو 
اأن�س�أوا  حيث  البي�س�ء،  يف  جتميعهم  جرى  العن��سر 
مع�سكرًا للتدريب منذ اأكرث من �سهرين لُيعلنوا اأواخر 
املواجهة  خط  لدخول  ج�هزيتهم  امل��سي  االأ�سبوع 

للقت�ل �سد اجلي�س و»اللج�ن«.
مديرية  يف  املتوا�سل  الع�سكري  الت�سعيد  �سي�ق  ويف 
اأخريًا مواجه�ت  دارت  الع��سمة �سنع�ء،  �سرقي  نهم 
القوات  ح�ولت  كم�  ر�سح،  جبل  من  ب�لقرب  عنيفة 
املوالية له�دي التقدم اإىل �سرواح يف م�أرب، اأم�س، من 
خالل �سّن ق�سف مدفعي عنيف على القرى ال�سكنية 
يف املنطقة، اإال اأن اجلي�س و»اللج�ن« جنحوا يف �سد 
الهجوم. اإىل ذلك، اأعلن تنظيم »الدولة االإ�سالمية«، 
املكال،  مدينة  يف  وقع  هجوم  عن  م�سوؤوليته  اأم�س، 
واإ�س�بة  االأقل  على  �سخ�سً�   14 مقتل  اإىل  اأدى 
اأن  للتنظيم  الت�بعة  »اأعم�ق«  وك�لة  وذكرت   .15
النخبة  لقوات  م�سرتكً�  مقرًا  ه�جموا  »انغم��سيني« 

و»مك�فحة االإره�ب« املوالية له�دي يف املدينة.
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����س���ن���ع���اء« ل�����»م����ع����رك����ة  ب������»ال�����ق�����اع�����دة«  ت�������س���ت���ع���ني  ال�����ري�����ا������ش  اجل�����ب�����ه�����ات:  اإىل  ال������ع������ودة 

املدينة يف  َورية«  »�سُ دغر  بن  حكومة  ع��دن:  يف  »االإ���س��الح«  قيادات  »ُتهني«  االإم���ارات 

»ال��ت�����س��ب��ي��ح« ح���ي���ُث  اإىل  ت���ع���ال���وا 

اإيلي حن�
الطريق  اإىل اجتي�ز  الالذقية ت�سطر  اأحد مق�هي  الطريق نحو  يف 
تعرب  ثم  ب�أمت�ر،  مق�سدك  اإىل  الو�سول  قبل  املق�بلة  اجلهة  نحو 
جمددًا لدخول املقهى. عدد كبري من ال�سي�رات الرب�عية الدفع على 
وهذا  بينهم...  اإجب�ريً�  املرور  جتعل  ب�حلرا�س،  حم�طة  الر�سيف 

غري حمّبذ يف مدينة »املراِفقني«.
يف هذه البقعة »املعف�ة« من اال�ستب�ك�ت، وحده الدع�ء الذي يخرج 
فيه  ُح�سرت  دع�ء  املعي�سي.  الهّم  على  يغّطي  مكلومة  اأم  ثغر  من 

»اأ�سم�ء َعَلم« اإىل ج�نب ا�سم »داع�س« واأخواته.
مدينة  لو�سف  فيه  مب�لغً�  يكون  قد  ال�سورّية«  »�سيك�غو  لقب 
»قنده�ر«  هْول  من  واله�ربني  الن�زحني  من  االآالف  ع�سرات  ح�سنت 
ومن  منه�،  جعلوا  الغفلة«  و»وطنّيي  احلرب  جّت�ر  لكن  واأمث�له�... 

حميطه�، م�سرحً� مفتوحً� مل�سهدي�ت من نوع اآخر.
م�ستمرة  ُعرو�سً�  يوميً�،  ومت�سلقني،  ن�فذين  جمموعة  تقّدم  هن�، 
الدولة  من  اأعلى  هوؤالء  واالحتي�ل.  والتج�وزات  »الت�سبيح«  من 
بـ�لطفيلي�ت:  ال�س�حلية  املدينة  اأبن�ء  اأحد  ي�سفهم  والق�نون. 
على  بب�س�طة  يعتدي  اخل�رج.  يف  له  �سبيه  فينمو  واحدهم  ُي�سجن 
ت�سعريته  يفر�س  ويعّنفهم.  الن�زحني  يحتقر  اأو  مرور،  �سرطي 
يتحرك  وفيم�  واجلمعي�ت.  الدولة  م�س�عدات  يبيع  اأو  اخل��سة 
�سبط  عن  ع�جزة  االأمنية  االأجهزة  تبدو  م�ي�سرتو،  بال  هوؤالء 
اأّنه  طبقيً�  »االرتق�ء«  يريد  ملن  توحي  منف�سلة  �سبك�ت  اإيق�عهم. 

ي�ستطيع ذلك.
يف املدينة ال�س�حلية، حم�ّل ي�سعب على املواطن اأن يدخله�: »فالن 
»زعران  فيه  يجل�س  املطعم  وهذا  نظرتي«،  من  ينزعج  قد  هن�... 
امل�سوؤول الفالين...«. قد يكون املعتدي »ال اأحد«، لكن اجلميع يخ�ف 
اأن ي�س�أل »من يدعمه«. هذه اخل�سية امل�سبقة، جتعل �سلوك »ي� ربي 
حمط�ت  طوابري  يف  اأو  ال�سوق  يف  الب�سط�ء  على  م�سيطرًا  ال�سرتة« 
البنزين. ف�مل�س�ألة مل تعد متعلقة بـ»مدعوم« يحّرك اإ�س�رات ال�سري 
اأ�سبه بح�لٍة  اآخر يفر�س الرعب يف ال�سوارع، بل هي  اأو  على هواه، 

ع�مة ت�سود املدينة وُتف�قم اأزم�ته�.
تكري�س  ل�سوري�،  املع�دي  للمع�سكر  االإعالمي  »الن�سر«  عالم�ت  من 
وقف  ع�دى/  خ��سم/  فرد  بكل  واإل�س�قه�  »�سبيحة«  مفردة 
من�برهم  خلف  »الن�جحون«  هوؤالء  »الثورة«.  جت�ه  احلي�د  على 
و�س��س�تهم، واملمّولون جيدًا، يحت�ج بع�سهم زي�رة واحدة اإىل مدينة 
فئة  اأّن  ليدركوا  غريهم�،  اأو  حم�ه(  )ريف  م�سي�ف  اأو  الالذقية 
عري�سة من املواطنني ت�ستخدم كلمة »�سبيحة« مب� يفوق خط�بهم 

الدع�ئي.
يتهمهم  من  يت�بعون  الطرق�ت،  على  »الت�سبيح«  من  اله�ربون 

بـ»الت�سبيح« على ال�س��س�ت يف من�زلهم.
ال�سبيحة مع ثالثة من جنود  اأم  ي�س�هدون، مثاًل، خربًا عن »مقتل 
ابنة  ال�سبل:  �سه�م  املهند�سة  ال�سهيدة  جيدًا  يعرفون  هم  االأ�سد«. 
ال�س�خن  الطع�م  الإي�س�ل  االأم�مية  اخلطوط  تالحق  التي  جبلة 
)يف  اآخرون  ُيخّطط  الفقد،  على  دمعة  يذرفون  هم  وفيم�  للجنود. 
فو�سى  وال  »اإره�بيني«  ال  هن�  جديدة.  ن�سب  لعملية  قريب(  �س�رع 
مع�رك. يف الالذقية مواطنون اإىل ج�نب الدولة ُي�سرقون وُيعتدى 

عليهم ب��سم الدولة.

تطالبان  ووت�ش  رايت�ش  وهيومن  الدولية  العفو 
االن�سان  حقوق  جمل�ش  م��ن  ال�سعودية  بطرد 
اليمن يف  حمتملة  حرب  جرائم  بارتكاب  وتتهمها 

)الوالي�ت  املتحدة  االمم 
دعت   – ب(  ف  )اأ  ـ   املتحدة( 
وهيومن  الدولية  العفو  منظمة 
رايت�س ووت�س االربع�ء اىل طرد 
حقوق  جمل�س  من  ال�سعودية 
املتحدة،  لالمم  الت�بع  االن�س�ن 
الهيئة  هذه  ب��ستغالل  واتهم�ه� 
يتعلق  م�  يف  العدالة  لعرقلة 
حمتملة  حرب  جرائم  ب�رتك�ب 

يف اليمن.
ب�تخ�ذ  املتحدة  لالمم  الع�مة  اجلمعية  م�سرتك  بي�ن  يف  املنظمت�ن  وط�لبت 
قبل  االن�س�ن” من  حلقوق  منتظم  ب�سكل  �س�رخة  “انته�ك�ت  ب�سبب  القرار  هذا 

الري��س.
اجلمعية  على  �سغوط�  �ستم�ر�س�ن  انهم�  نيويورك  يف  �سح�يف  موؤمتر  يف  واعلنت� 
�سيكون  ذلك  ب�أن  اعرتافهم�  مع  املعنى،  هذا  يف  ت�سويت  على  للح�سول  الع�مة 

�سعب�.
ومنذ ان�س�ء املجل�س، ومقره جنيف، مت فقط طرد ليبي� يف ع�م 2011 احتج�ج� 

على قمع نظ�م معمر القذايف للمع�ر�سني.
�سنوات  ثالث  ملدة  انتخ�به�  ومت  املجل�س.  يف   47 ال  الدول  احدى  وال�سعودية 

تنتهي يف 31 ك�نون االول/دي�سمرب املقبل.
ويتطلب الطرد غ�لبية الثلثني االمر الذي يبدو غري حمتمل، وفق� لدبلوم��سيني 

يف االمم املتحدة.
وق�ل فيليب بولوبيون املدير امل�س�رك يف هيومن رايت�س ووت�س “قبل ا�سهر عدة، 

جت�وزت ال�سعودية احلدود ومل تعد جديرة ب�لبق�ء يف املجل�س .
وتتهم هذه املنظمة غري احلكومية الري��س ب��ستهداف املدنيني يف اليمن، حيث 
وب��ستخدام  ال�سيعة،  املتمردين  ال�سعودية احلكومة �سد  بقي�دة  يدعم حت�لف 

القن�بل العنقودية املحظورة مبوجب اتف�قية دولية.
من جهته�، تتهم منظمة العفو اململكة بقي�دة حملة قمع وح�سية �سد املع�ر�سني 

وتطبيق عقوبة االعدام يف جرائم ال ت�ستحق ذلك مبوجب القوانني الدولية.
وق�ل ريت�س�رد بينيت، م�سوؤول املنظمة لدى االمم املتحدة، انه منذ الع�م 2013 
مت �سجن كل الن�سط�ء يف حقوق االن�س�ن يف اململكة، او تهديدهم او ارغ�مهم على 

الذه�ب اىل املنفى.

اأورالندو  هجوم  اأّن  االأخرية  ال�س�ع�ت  يف  بدا 
تبن�ه  والذي  �سخ�سً�،   49 بحي�ة  اأودى  الذي 
انعك�س مب��سرًة على خط�بي  تنظيم »داع�س«، 
دون�لد  االأمريكية،  للرئ��سة  مر�سحني  اأبرز 

ترامب وهيالري كلينتون.
يوا�سل  املر�سح اجلمهوري، ترامب،  ك�ن  وبينم� 
ظهرت  ب�لعدائية،  املّت�سم  خط�به  يف  احلفر 
اأكرث  كلينتون،  الدميوقراطي،  احلزب  مر�سحة 
نف�سه  الوقت  يف  متهمة  خط�به�،  يف  اتزانً� 
لعملي�ت  حد  و�سع  بعدم  اخلليجية  الدول 

»متويل املتطرفني«.
واتهم ترامب مب��سرًة م�سلمي الوالي�ت املتحدة 
للك�سف  ال�سلط�ت  مع  التع�ون«  »عدم  لن�حية 
الهجوم  منفذ  اإىل  اإ�س�رة  يف  م�سبوهني،  عن 
موقف  وهو  ع�مً�(.   29( متني  عمر  االأخري، 
يتم�هى مع مواقفه ال�س�بقة اإب�ن وقوع هجم�ت 

ب�ري�س وبروك�سل.
املر�سحة  ا�ست�أنفت  اأخرى،  جهة  من 
احل�سول  �سهولة  حول  اجلدل  الدميوقراطية 
على اأ�سلحة ن�رية فردية يف الوالي�ت املتحدة، 
متثله  الذي  ب�خلطر  نف�سه  الوقت  يف  مقّرة 
حظر  لدين�  »ك�ن  وق�لت:  املنفردة«.  »الذئ�ب 
مهلته  انتهت  اآلية(  )�سبه  الهجومية  لالأ�سلحة 
»لوبي  اأّن  م�سيفة  تطبيقه«،  اإع�دة  ويجب 
وم�سددة  الن�خبني«،  بني  الذعر  ن�سر  االأ�سلحة 
على �سرورة ايالء هذا امللف اأهمية بني ره�ن�ت 
االنتخ�ب�ت. ويف رده� على ترامب الذي ينتقد 
ق�لت:  مت�سدد«،  »اإ�سالم  عن  احلديث  رف�سه� 
املت�سددة...  االإ�سالمية  املت�سددة،  »اجله�دية 
الت�سمية  ك�نت  اأيً�  �سي�ن،  االأمر  اإيّل  ب�لن�سبة 
هذه  »كل  اأّن  واعتربت  امل�سكلة«.  لي�ست  فهي 
اأرف�س  امل�سكلة.  حتل  لن  والكلم�ت  الغوغ�ئية 
على  احلرب  واإعالن  والغوغ�ئية  ال�سيطنة 

دي�نة بك�مله�«.
ح�س��سة  نقطة  يف  وا�سحة  كلينتون  وك�نت 
اإنه »منذ وقت طويل« ك�ن  اأمريكيً�، حني ق�لت 
و�سع  والكويت  وقطر  ال�سعودية  حك�م  على 
وراأت  املتطرفني.  الذين ميّولون  ملواطنيهم  حدٍّ 
كذلك، اأنه على الرغم من »التقّدم« يف مواجهة 
التنظيم  ف�إّن  والعراق،  �سوري�  يف  »داع�س« 

»�سيبحث عن تنفيذ هجم�ت جديدة«.
ولعّل الالفت منذ يومني، اأّن خط�ب�ت املر�سحني 
مر�سحني  لي�س�  )وهم�  الرئ��سة  اإىل  االثنني 

مداخالت  على  تطغى  ك�دت  بعد(،  ر�سميني 
البيت االأبي�س، وحتى على بي�ن�ت التحقيق�ت. 
وك�ن الرئي�س االأمريكي، ب�راك اوب�م�، قد اأكد 
اأن  على  االآن  حتى  وا�سح�«  »دليل  ال  اأن  اأم�س، 
اخل�رج.  من  »تدبريه«  جرى  اأورالندو  اعتداء 
�سم  البي�سوي  املكتب  يف  اجتم�ع  اإثر  وق�ل 
مدير مكتب التحقيق�ت الفدرايل )اف بي اآي(، 
جيه  الداخلي،  االأمن  ووزير  كومي،  جيم�س 
مطلق  اأّن  »يبدو  اآخرين،  وم�سوؤولني  جون�سون، 
خمتلفة  متطرفة  معلوم�ت  مب�س�در  ت�أثر  الن�ر 

على االإنرتنت«.
اأدلة  لدين�  لي�س  االآن،  »حتى  اأوب�م�:  واأ�س�ف 
ر من اخل�رج.  وا�سحة تفيد ب�أن )االعتداء( ُدبِّ
لي�س هن�ك اأي�سً� اأدلة مب��سرة على اأن )مطلق 
مت�بعً�  اأكرب«،  موؤامرة  من  جزءًا  ك�ن  الن�ر( 
الدولة  لتنظيم  مب�يعته  اأعلن  »لقد  ب�لقول: 
االإ�سالمية )داع�س( يف اللحظة االأخرية، لكن 
ك�نوا  اأنهم  على  االآن  حتى  دليل  هن�ك  لي�س 

يوجهونه«.
من جهة اأخرى، اأعرب مدير مكتب التحقيق�ت 
اعتداء  منفذ  ب�أن  اقتن�عه  عن  الفدرايل 
االإنرتنت  عرب  التطرف«  »اعتنق  اأورالندو 
من  ولكن  خمتلفة،  متطرفة  مبنظم�ت  وت�أثر 

دون اأن تتوىل »قي�دته«.
وذكر كومي اأن الـ«اف بي اآي« ك�ن قد حقق يف 
اأ�سهر.  ولع�سرة   ،2013 اأي�ر  يف  متني  عمر  اأمر 

وق�ل: »ك�ن يعمل ح�ر�سً� اأمنيً� ملحكمة حملية. 
عن  ومتن�ق�سة  ح�دة  ت�سريح�ت  لديه  وك�ن 
االإره�ب اأث�رت قلق زمالئه«. ولفت اإىل اأن متني 
ب�لق�عدة.  ع�ئلية  �سالت  لديه  اإن  اأواًل  »ق�ل 
وق�ل اأي�سً� اإنه ع�سو يف حزب اهلل، وهو تنظيم 
الدولة  لتنظيم  عدو  واأكرب  �سيعي  اإره�بي 
ا�ستجوبه  وعنده�،  )داع�س(«.  االإ�سالمية 
و«اأو�سح  مرتني  الفدرايل  التحقيق�ت  مكتب 
الغ�سب،  بداعي  ذلك  فعل  اإنه  فيه(  )امل�ستبه 
معتقدًا اأن زمالءه يهزاأون به الأنه م�سلم«. ويف 
بي  الـ«اأف  اأجرى  حني  ا�سمه  برز   ،2014 متوز 
اآي« حتقيقً� حول اجله�دي االأمريكي يف »جبهة 
الن�سرة«، منري حممد اأبو �س�حلة، الذي قتل يف 

�سوري�.
على  متني(  )عمر  الق�تل  »ك�ن  كومي:  وق�ل 
يف  نف�سه«  امل�سجد  يرت�دان  ك�ن�  اإذ  به،  معرفة 
فلوريدا، متداركً�: »لكن حتقيقن� مل يعرث على 
تداعي�ت«.  له�  يكون  قد  الرجلني  بني  �سالت 
وختم كومي ق�ئاًل: »�سندقق يف كل واقعة لرنى 
م� اإذا ك�ن ينبغي اأن نتحرك يف �سكل خمتلف. 
اأنني ال  اإن جوابي ال�س�دق يف هذه املرحلة هو 
اأعتقد ذلك. ال اأجد �سيئً� عند مراجعتي عملن� 
يكون  اأن  ينبغي  ك�ن  عن��سرن�  عمل  اأن  يوحي 

خمتلفً�«.

اال�سالمية  للجمهورية  االأعلى  املر�سد  اأعلن 
اإيران  اأّن  خ�منئي،  علي  ال�سيد  اإيران،  يف 
الطرف  انتهكه  اإذا  النووي  االتف�ق  »�ستحرق« 
االآخر وا�ستمر البع�س يف التهديد بـ«متزيقه«، 
الرئ��سة  اإىل  مر�سحني  حديث  اإىل  اإ�س�رة  يف 

االمريكية.
م�سوؤويل  كب�ر  ا�ستقب�له  خالل  خ�منئي،  وق�ل 
الدولة يف �سي�فة رم�س�نية م�س�ء اأم�س، »هن�لك 
مطلقً�  تتعلق  ال  نق�ط  النووي  االتف�ق  يف 
)املف�و�سون  اجلهود  بذلوا  الذين  ب�الإخوة 
املق�بل.  ب�لطرف  ترتبط  بل  االيرانيون(، 
اىل  توؤدي  وثغر  خلل  فيه  النووي  االتف�ق 

ا�ستغالله� من قبل العدو«.
واأ�س�ف :«اإنن� ال ننتهك االتف�ق النووي، ولكن 
اذا انتهكه الطرف املق�بل، حيث يهّدد مر�سحو 
ب�أنهم  االآن  االأمريكية  الرئ��سية  االنتخ�ب�ت 
�سنحرقه«.  ف�إنن�  ذلك  فعلوا  لو  �سيمزقونه، 
اأن  هي  اليوم  العدو  خطة  »اإن  ق�ئاًل:  وت�بع 
يق�سي  اأو  اال�سالمية  اجلمهورية  قدرات  يلجم 
اأن يحول دون منّوه�، لذا  اأو على االقل  عليه�، 
اأن نبذل ق�س�رى جهودن� لنعزز قدراتن�،  علين� 
البالد  ت�سبح  اأن  يجب  اأنه  مرارًا  كررت  وقد 
اأكرث قوة، وحينه� ميكنن� القول لل�سعب ان يكون 

مرت�ح الب�ل«.

يف  االآخر  الطرف  واجب  اأّن  خ�منئي  واأو�سح 
تزل  مل  التي  العقوب�ت  رفع  النووي  االتف�ق 
ق�ئمة، ومل حتل ق�سية البنوك، وق�سية ت�أمني 
حمدود،  ب�سكل  ت�سويته�  متت  النفط  ن�قالت 
االيرانية  واالأ�سول  النفطية  والعوائد 
املوجودة يف ب�قي البلدان مل يفرج عنه�. وت�بع 
ق�ئاًل: »اإّن االمريكيني لن ينفذوا ق�سمً� مهمً� من 
تعهداتهم، لكنن� نفذن� ق�سمً� من تعهداتن� ومت 
املئة  يف   20 بن�سبة  التخ�سيب  عملية  جتميد 

وتوقيف من�س�أتي فردو واراك«.
ب�إمك�نية  االعتق�د  اخلط�أ  »من  اأن  واأكد 

التو�سل اىل تف�هم بني اإيران وامريك�، ال ميكن 
حول  يدور  اجلدل  الأن  الوهم،  على  االعتم�د 
ال  وهذا  اال�سالمية،  اجلمهورية  وجود  اأ�س��س 
»البع�س  وق�ل:  التف�و�س«.  عرب  حله  ميكن 
يت�سور اأن العداء ب�سبب من�ه�سة اإيران الأمريك� 
، فم�ذا فعلت اجلمهورية اال�سالمية مع فرن�س�؟ 
ومل�ذا  ال�سّيئ؟  ال�سرطي  بدور  فرن�س�  ق�مت  مل�ذ 
)جت�ه  مع�دية  �سي��سية  وكندا  هولندا  تتخذ 

ايران(؟«.

املتطرفني مت��وي��ل  مي��ن��ع��وا  مل  اخل��ل��ي��ج��ي��ون  ك��ل��ي��ن��ت��ون:   / امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

ان���ُت���ه���ك اإذا  ال������ن������ووي  االت������ف������اق  �����س����ُن����ح����رق  خ����ام����ن����ئ����ي: 



القد�س ـ )اأ ف ب( – اعلنت ا�سرائيل وتركي� ر�سمي� 
االثنني تطبيع العالق�ت بينهم� بعد خالف دام �ست 
ا�سرائيلية  وحدة  �سنته  هجوم  عن  وجنم  �سنوات 
نقله�  خالل  مرمرة”  “م�يف  ال�سفينة  على  م�سلحة 
م�س�عدات ان�س�نية تركية يف حم�ولة لك�سر احل�س�ر 
املفرو�س على غزة م� ادى اىل مقتل ع�سرة اتراك.

نت�ني�هو  بني�مني  اال�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  واكد 
قط�ع  على  املفرو�س  البحري  احل�س�ر  ان  االثنني 
غزة �سيبقى على ح�له بعد االتف�ق، على الرغم من 
ح�سول تركي� على بع�س التن�زالت من اجل تقدمي 

امل�س�عدات للقط�ع املح��سر.
من  يلديرمي  علي  بن  الرتكي  الوزراء  رئي�س  واعلن 
انقرة تركي� �سرت�سل “اكرث من ع�سرة اآالف طن من 
)جنوب(  مر�سني  مرف�أ  من  االن�س�نية”  امل�س�عدات 
اىل مرف�أ ا�سدود اال�سرائيلي للفل�سطينيني يف قط�ع 

غزة الذي يخ�سع حل�س�ر ا�سرائيلي.
مليون  ع�سرين  �ستدفع  ا�سرائيل  ان  يلديرمي  وق�ل 
الهجوم  خالل  قتلوا  اتراك  ع�سرة  لع�ئالت  دوالر 
عن  التخلي  مق�بل  مرمرة”،  “م�يف  �سفينة  على 

الدع�وى الق�س�ئية �سد اجلنود اال�سرائيليني.
وزير  مع  حم�دث�ت  بعد  روم�  يف  نت�ني�هو  و�سرح 
انه�  “اعتقد  كريي  جون  االمريكي  اخل�رجية 
خطوة مهمة ان نقوم بتطبيع عالق�تن�”، موؤكدا ان 
االتف�ق “�ستكون له انعك��س�ت كربى على االقت�س�د 
عن  الكلمة  هذه  “ا�ستخدم  وا�س�ف  اال�سرائيلي”. 

ق�سد )…( اعني انعك��س�ت ايج�بية كربى”.
من  احتي�ط�ت  ا�ستغالل  �ستب��سر  التي  وا�سرائيل 
الغ�ز يف البحر املتو�سط تبحث عن من�فذ لت�سريف 

انت�جه�.
بـ”خطوة  اي�ه  وا�سف�  ب�التف�ق  كريي  ورحب 

ايج�بية”.
ب�ن  املتحدة  لالمم  الع�م  االمني  رحب  جهته،  من 
روؤوفني  اال�سرائيلي  الرئي�س  لق�ئه  خالل  مون  كي 
وتركي�  ا�سرائيل  بني  ب�التف�ق  االثنني  ريفلني 

معتربا انه “ا�س�رة امل” لل�سرق االو�سط.
واالرا�سي  ا�سرائيل  يزور  الذي  ب�ن  وراأى 
العالق�ت  تطبيع  عن  االعالن  يف  الفل�سطينية 
ال�ستقرار  مهمة  امل  “ا�س�رة  الرتكية  اال�سرائيلية 

املنطقة”
الرتكي  الرئي�س  اجرى  الفل�سطينيني،  ولطم�أنة 
رئي�س  مع  ه�تفي�  ات�س�ال  اردوغ�ن  طيب  رجب 
االحد  ليل  عب��س  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة 
ذكرت  كم�  االتف�ق،  �سورة”  يف  “لي�سعه  االثنني، 

وك�لة االنب�ء الفل�سطينية الر�سمية )وف�(.
رئي�س  ا�سطنبول  يف  اجلمعة  اردوغ�ن  التقى  كم� 
على  ت�سيطر  التي  حم��س  حلركة  ال�سي��سي  املكتب 

قط�ع غزة خ�لد م�سعل الذي يقيم يف الدوحة.
– ال�سفراء  – عودة 

ويثري تطبيع العالق�ت بني تركي� وا�سرائيل ارتي�ح 

الع�سو  النقرة  القريبة  احلليفة  املتحدة  الوالي�ت 
يف حلف �سم�ل االطل�سي، وتل ابيب مع�.

اقليمية كربى ال�سرائيل حتى  وك�ن تركي� حليفة 
بداية العقد الث�ين من االلفية الث�لثة.

ان  قبل  تدريجي�  تدهورت  بينهم�  العالق�ت  لكن 
الهجوم  اثر  على   2010 يف  كبري  ب�سكل  تنخف�س 
الذي �سنته وحدة ا�سرائيلية م�سلحة على ال�سفينة 
“م�يف مرمرة” التي ك�نت تنقل م�س�عدات ان�س�نية 
على  املفرو�س  احل�س�ر  لك�سر  حم�ولة  يف  تركية 

غزة، م� ادى اىل مقتل ع�سرة اتراك.
�سفن  �ست  من  دويل  ا�سطول  �سمن  ال�سفينة  وك�نت 
الذي  احل�س�ر  لك�سر  ان�س�نية  مب�س�عدة  حمملة 

تفر�سه ا�سرائيل على قط�ع غزة.
لكن   2013 يف  اعتذاراته�  ا�سرائيل  وقدمت 
الت�لية ب�سبب هجوم  ال�سنة  التوتر ع�د جمددا يف 

ا�سرائيلي جديد على قط�ع غزة.
وا�سرائيل  تركي�  ق�مت  االخرية،  اال�س�بيع  ويف 
بينم�  بينهم�  للتق�رب  العري�سة  اخلطوط  بو�سع 
ترغب تركي� يف ا�ستع�دة نفوذه� االقليمي، ح�سبم� 

يرى حمللون.
مبلغ  بدفع  العربية  الدولة  قي�م  ال�سفقة  وت�سمل 
لع�ئالئت  تعوي�س�ت  ل�سندوق  دوالر  مليون  ع�سرين 
الهجوم على م�يف  الذين قتلوا يف  الع�سرة  االتراك 
الق�س�ئية  املالحق�ت  انقرة  ا�سق�ط  مق�بل  مرمرة، 
م�سوؤول  ق�ل  كم�  اال�سرائيليني،  الع�سكريني  �سد 

ا�سرائيلي لوك�لة فران�س بر�س االحد.
وا�س�ف امل�سوؤول الذي طلب عدم الك�سف عن هويته 

ان االتف�ق يق�سي اي�س� ب�ع�دة �سفريي البلدين.
لتطبيع  �سروط  ثالثة  و�سعت  تركي�  وك�نت 
العالق�ت مع ا�سرائيل هي اعتذار علني عن الهجوم 
وتعوي�س�ت م�لية لل�سح�ي� ورفع احل�س�ر عن قط�ع 

غزة الذي ت�سيطر عليه حركة حم��س.
وفر�ست ا�سرائيل ح�س�را خ�نق� على قط�ع غزة يف 
ع�م 2006 بعد ا�سر جندي ا�سرائيلي. ومت ت�سديد 
احل�س�ر بعده� بع�م عندم� �سيطرت حركة حم��س 

اال�سالمية على القط�ع.
رفع  وبقي  جزئي�  االولني  الطلبني  تلبية  ومتت 

احل�س�ر الع�ئق الرئي�سي ام�م التو�سل اىل اتف�ق.
احل�س�ر  ا�ستمرار  ان  االثنني  نت�ني�هو  وق�ل 
“م�سلحة امنية علي� ب�لن�سبة لن� ومل اكن م�ستعدا 

للم�س�ومة عليه�”.
غزة  قط�ع  على  خ�نق�  ح�س�را  ا�سرائيل  وفر�ست 
ت�سديد  ا�سرائيلي. ومت  ا�سر جندي  بعد   2006 يف 
احل�س�ر بعده� بع�م عندم� �سيطرت حركة حم��س 

اال�سالمية على القط�ع.
ملنع  �سروري  احل�س�ر  ان  العربية  الدولة  وتقول 
يف  ع�سكرية  الهداف  ت�ستخدم  قد  مواد  دخول 

القط�ع الفقري.
اال�سالمية  حم��س  مبنع  اي�س�  تركي�  وتعهدت 
ار�سه�،  على  ا�سرائيل  �سد  ان�سطة  اي  تنفيذ  من 
االحد،  اال�سرائيلية  ه�رت�س  �سحيفة  ذكرت  كم� 
تركي�  من  العمل  �ستوا�سل  احلركة  ان  مو�سحة 

الهداف دبلوم��سية.
لعدم  ا�سرائيل  يف  ل�سغوط�ت  نت�ني�هو  وتعر�س 
على  �سغوط�  يت�سمن  مل  م�  االتف�ق  على  املوافقة 
قتال  ا�سرائيليني  جنديني  جثتي  لت�سليم  حم��س 
اثنني  وا�سرائيليني   2014 يف  غزة  على  احلرب  يف 
وحمتجزين  احلي�ة  قيد  على  انهم�  يعتقد  اآخرين 

لدى حم��س.
على  وافق  اردوغ�ن  ان  ا�سرائيلي  م�سوؤول  واكد 
املعنية  الرتكية  الوك�الت  “لك�فة  تعلمي�ت  توجيه 
للم�س�عدة يف حل ق�سية اال�سرائيليني املفقودين”.

حققت ال�سلطنة العم�نية املركز االأول عربيً� يف 
 ،2016 الع�مل ع�م  الدول االأقل تلوثً� يف  موؤ�سر 
الذي   ،”numbeo.com“ موقع  بح�سب 

ت�أ�س�س يف �سربي� ع�م 2009.
واحتلت م�سقط املركز الـ69 ع�مليً� يف ق�ئمة اأقل 
مدن الع�مل تلوثً�. وج�ءت يف املركز ال�س�د�س يف 

ق�ئمة املدن االأقل تلوثً� يف اآ�سي�.
واأكد املوؤ�سر انخف��س معدل مي�ه ال�سرب امللوثة 
حني  يف  فقط،  درجة   42.35 عند  ليقف  به� 
جراء  من  ال�سك�ن  من  الر�س�  عدم  م�ستوى  ك�ن 
وعند  منخف�سً�  به�  القم�مة  من  التخل�س  عدم 
غري  املن�ظر  م�ستوى  ك�ن  كم�  فقط،  درجة   25
 18.18 وعند  للغ�ية  متدنيً�  به�  احل�س�رية 

درجة.
ال�سوئي  والتلوث  ال�سو�س�ء  م�ستوى  ك�ن  كم� 
 31.82 وعند  منخف�سً�  للموؤ�سر  وفقً�  مب�سقط 
بع�س  لق�س�ء  الر�س�  عدم  وم�ستوى  درجة، 
الوقت يف املدينة منخف�سً� وعند 32.69 درجة، 
اخل�سراء  امل�س�ح�ت  عن  الر�س�  عدم  وم�ستوى 

واحلدائق فيه� منخف�سً� وعند 34.04 درجة.
املوؤ�سر  الرنويجية  ترونده�مي  مدينة  وت�سدرت 

211 مدينة يف الع�مل، تليه�  الدويل الذي ي�سم 
الع��سمة  تليه�  نيوزيالندا،  يف  ويلنغتون  مدينة 
بنغ�لور  مدينة  تليه�  �ستوكهومل،  ال�سويدية 

ب�لهند تليه� ك�نبريا يف اأ�سرتالي�.
الع�مل  اأكرث مدن  اأكرا  الغ�نية  الع��سمة  و�سنفت 
ثم  بريوت،  اللبن�نية  الع��سمة  تليه�  تلوثً�، 

الع��سمة امل�سرية الق�هرة، ثم ك�مت�ندو ع��سمة 
نيب�ل.

املركز  ظبي  اأبو  االإم�راتية  الع��سمة  واحتلت 
الث�ين بعد م�سقط يف ق�ئمة املدن العربية االأقل 
تلوثً�، تليه� دبي، تليه� الع��سمة االأردنية عم�ن، 

ثم الع��سمة القطرية الدوحة.
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ب(  ف  )اأ  ـ  )العراق(  الفلوجة  ع�مرية 
ال�سنوات  ذو  ابنه�  منه�  طلب  عندم�   –
اخلم�س قتله ليتخل�س من اجلوع ال�سديد 
انه�  ع�س�م  ام  �سعرت  منه،  يع�ين  الذي 
اليه� على  الفلوجة، فلن تعود  اذا غ�درت 

االطالق.
واعلنت القوات االمنية العراقية االحد 
وفر�س  الفلوجة  يف  املع�رك  انته�ء 
معقال  ك�ن  م�  على  الك�ملة  ال�سيطرة 
بعد  اال�سالمية،  الدولة  لتنظيم  ا�س��سي� 
داخل  مكثفة  ع�سكرية  عملي�ت  من  �سهر 

املدينة وحوله�.
حلق  الذي  الدم�ر  ان  ال�سلط�ت  وق�لت 
ب�ل�سم�ح  وتعهدت  حمدودا  ك�ن  ب�ملدينة 
بعودة ع�سرات االف املدنيني اىل من�زلهم 
القن�بل  من  تنظيفه�  من  االنته�ء  ح�ل 

واملفخخ�ت املزروعة يف املن�زل.
من  اكرث  ع�م�(   42( ع�س�م  ام  وع��ست 
وجود  ظل  يف  واحل�س�ر  اجلوع  من  ع�مني 
انه�  وتعترب  املتطرف،  اجله�دي  التنظيم 
يف  جمددا  ب�سع�دة  تعي�س  ان  ميكن  ال 
ابني،  “واهلل  ق�ئلة  وت�ستذكر  الفلوجة. 
ك�ن  النه  اقتله  ان  طلب  �سنوات،  خم�س 

ج�ئع� جدا ومل يعد يتحمل”.
ا�سهر  قبل  لالجه��س  ع�س�م  ام  وخ�سعت 
قليلة، نتيجة الهلع واخلوف جراء تعر�س 

مبنى قريب من بيته�، اىل �سربة جوية.

اطف�له�  احد  حتمل  وهي  ال�سيدة  وتقول 
التي  الفلوجة  ع�مرية  يف  الت�سعة 
احلملة  بدء  بعد  ع�ئلته�  مع  اليه�  جل�ت 
القريبة  الفلوجة  على  الع�سكرية 
وفقدت  برعب،  و�سعرت  فو�سى  “حدثت 
طع�م  لدي  يكن  مل   .)…( تواأم� 

وا�سطررت اىل التوجه اىل امل�ست�سفى”.
مقربة  على  تتحدث  ع�س�م  ام  وك�نت 
يتوىل  التي  الن�زحني  خميم�ت  احد  من 
املجل�س الرنوجي لالجئني ادارته وت�أمني 

مواد ا�س��سية لن�زحني جدد فيه.
وتقدم لكل خيمة ت�سكنه� ع�ئلة واحدة، 
ت�سمل  اال�س��سية  املواد  من  جمموعة 
معدات للطبخ وم�سب�ح خيمة وفر�س� للنوم 

وح�وية خلزن امل�ء.
البق�ء،  ن�ستطيع  “هن�  ع�س�م  ام  وتقول 
لعوا�سف  ونتعر�س  ح�ر  اجلو  ان  رغم 

رملية، وال يوجد م�ء او طع�م ك�ف”.
ب�لكثري،  مررن�  العودة،  اريد  “ال  وت�سيف 
وجم�عة  وداع�س  والق�عدة  االمريكيون 
)…(. ال ادري م� �سيكون هن�ك بعد ذلك، 

هذه مدينة ملعونة. لن اعود” اليه�.
– اعود  لن  – ان� 

ب�سكل  الع�سكرية  العملي�ت  انته�ء  ورغم 
تدفق  ا�ستمر  املنطقة،  يف  ك�مل  �سبه 
ت�س�عد  اىل  ادى  الذي  االمر  الن�زحني، 

حدة االزمة االن�س�نية.

ت�سل  التي  احلرارة  درج�ت  ارتف�ع  ودفع 
اال�س��سية منظم�ت  املواد  ونق�س   45 اىل 

االغ�ثة للتحذير من ك�رثة و�سيكة.
وو�سلت كف�ح �س�لح مع ع�ئلته� اىل املخيم 
مل  اليوم  حتى  لكنه�  اي�م،  ع�سرة  منذ 

حت�سل على خيمة للنوم حتته�.
�سوداء  بط�نية  واطف�له�  املراأة  وافرت�ست 
لطخته� االو�س�خ لتن�م يف العراء او ت�ستند 
معهم اىل جدار قريب مل�سجد املخيم الذي 

م�زال قيد االن�س�ء.
وتقول “زوجي يعمل يف املخيم للم�س�عدة 
خيمة  المنلك  لكنن�  اخليم،  ن�سب  يف 

خ��سة بن�، هل تتخيل؟”.
وع�ئلته�  نزحت  التي  ال�سيدة  وت�سيف 
غرب  )�سم�ل  ال�سقالوية  منطقة  من 
“منطقتن� لي�ست اآمنة، وال  الفلوجة(، ان 

اتوقع انه� �ستتح�سن”.
لدى  العب�دي  حيدر  الوزراء  رئي�س  واكد 
اعالنه الن�سر متحدث� من و�سط الفلوجة 
املدنيون  ليتمكن  تبذل  جهودا  ان  االحد، 

من العودة.
اع�دتهم  تتم  �سوف  اهلل،  �س�ء  “ان  وق�ل 
املن�زل  ان  ن�سمن  ان  بعد  من�طقهم  اىل 

اآمنة ولي�ست مفخخة”.
ع�ئق�  الط�ئفية  التوجه�ت  ت�سكل  وقد 
يف  انت�سروا  الذين  االه�يل  عودة  ام�م 

خميم�ت للن�زحني حول الفلوجة.

من  كبري  عدد  “اختفى  كيفية  وتقول 
يد  على  ذبحوا  جريانن�  وبع�س  الرج�ل، 
الف�س�ئل  ا�س�رة اىل  ال�سعبي”، يف  احل�سد 
تق�تل  التي  ايران  من  املدعومة  ال�سيعية 

اىل ج�نب القوات احلكومية العراقية.
ب�عم�ل  ب�لقي�م  الف�س�ئل  هذه  واتهمت 

انتق�مية من العرب ال�سنة يف الفلوجة.
واف�د م�سوؤولون حمليون وبع�س املنظم�ت 
وقوع  عن  عي�ن  و�سهود  احلقوقية 
احل�سد  مق�تلي  بع�س  به�  ق�م  انته�ك�ت 
ال�سعبي خالل املراحل االوىل من عملي�ت 

يف  الفلوجة  على  ال�سيطرة  ا�ستع�دة 
من�طق حول املدينة.

ادري  “ال  حزين  ب�سوت  كيفية  وتقول 
مت�م� م� حدث ملنزلن�، لكن يف كل االحوال، 
ا�سبح االن يف منطقة ع�سكرية، ان� خ�ئفة 

مم� قد يحدث” بعد ذلك.
 ، ارجع  لن  اهلل  �س�ء  “ان  وت�سيف 
اربيل  رمب�  اآمن،  اآخر  مك�ن  عن  �س�بحث 
�سم�ل  يف  كرد�ست�ن”  يف  ال�سليم�نية  او 

العراق.

 د. اإزدارن في�سل
نفذته�  اإره�بية  عملي�ت  اأوربية  دول  عدة  �سهدت  لقد 
عن��سر اإره�بية من جن�سية اأوربية يف غ�لب االأمر و تبن�ه� 

تنظيم الدولة االإره�ب.
لعل هذه الهجم�ت تعد االأعنف من حيث االأ�س�ليب املبتكرة 
نوعية  هجم�تهم  تنفيذ  يف  االإره�بيون  انتهجه�  التي 
خ��سة  امليدان،  على  التحرك�ت  نوعية  اأي�س�  و  االأ�سلحة 
منذ تلك التي عرفته� مدينة ب�ري�س �سهر ج�نفي الف�رط، 
و  اإج�ب�ت �سريحة  اإىل  اأ�سئلة تراودن� وحتت�ج  ، فثمة  من 
مو�سوعية قد تك�سف الغط�ء عن هذه الظ�هرة الغريبة و 
اجلم�ع�ت  هذه  دوافع  هي  م�   : الت�يل  يف  نوجزه�  املعقدة 
حترك  طبيعة  هي  م�  حتركه�؟  و  اأ�سك�له�  اختالف  على 
العن��سر االره�بية؟ م� هي ف�س�ءات التعبئة و اال�ستقط�ب 

ب�لن�سبة للعن��سر االره�بية؟
   II.  ف�س�ءات التعبئة و اال�ستقط�ب:

ال�سوء على ف�س�ءات  نح�ول يف م�ستهل هذا املحور ت�سليط 
اال�ستقط�ب و تعبئة العن��سر املتطرفة و االإره�بية، و لعل 
الت�سنيف الذي اعتمدن�ه هو انطالق� من جممل الدرا�س�ت 

التي اأجريت حول هذا املو�سوع.
التب�دل: و  التوريث  موطن  ال�سجون؛      .1

االأ�سل  االإيراين  الفرن�سي  االجتم�عي  الع�مل  ق�م  لقد 
التطرف  ميداين كبري حول  ا�ستق�س�ء  بعمل  خور�سوخ�ف�ر 
االأمنية  اجله�ت  زود  قد  و  الفرن�سية،  ال�سجون  يف  الديني 
اإىل  الظ�هرة وخل�س  اأفك�ره حول هذه  والق�س�ئية بزبدة 
التطرف  ل�سن�عة  ب�متي�ز  ف�س�ءا خ�سب�  ب�تت  ال�سجون  اأن 
و املتطرفني اإذ هم من ذوي ال�سوابق العدلية الثقيلة ب�سبب 
اأ�سهر  و  الفرن�سي،  الرتاب  على  اإره�بية  اأعم�ل  يف  تورطهم 
هوؤالء املدعو خ�لد كلك�ل الذي اأدين على خلفية تفجريات 
�س�ن  القط�ر  )حمطة   1995 ع�م  ب�ري�س  يف  االأنف�ق  مرتو 
يف  عليهم  املحكوم  بني  ينجم  الذي  ف�الحتك�ك  مي�س�ل(، 
ق�س�ي� االره�ب يوؤدي يف كثري من االأحي�ن اإىل تكوين زمر و 
ع�سبي�ت متينة و قوية متليه� ظروف ف�سة و غليظة داخل 
ال�سجون، ف�مل�سجونني اجلدد يجدون اأنف�سهم ح�ل دخولهم 
عليهم  و  عدائية  و  مت�س�رعة  زمر  و  ع�سب  اأم�م  ال�سجن 
اال�ستقواء  و  االحتم�ء  بغر�س  منه�  واحدة  اإىل  االن�سم�م 
على االآخر، فح�سب التق�رير االأمنية التي عرفت النور بعد 
كوا�سي  االأخوين  اأحد  اأن  ت�أكد  ب�ري�س،  يف  ج�نفي  اأحداث 
م�سوؤويل العملية االإره�بية قد التقى خالل فرتة مكوثه يف 

ال�سجن ب�الره�بي خ�لد كلك�ل و احتك به .
هن�ك اأي�س� ظ�هرة التوبة التي تزداد وتريته� يف ال�سجون 
ال�سرقة،  جنح  ارتكب  قد  يكون  عليه  املحكوم  اأن  بحيث 
جم�عة  بت�سكيل  تتعلق  تهم  اأو  العمدي  القتل  خمدرات، 
اأ�سرار، ففور دخوله ال�سجن يكون عر�سة للخط�ب الديني 
اآث�م، و ي�ستهويه  و الذي من خالله يعرتف مب� اقرتفه من 

ذلك اخلط�ب فتبداأ عملية االإ�ستقط�ب و �سرع�ن م� تتحول 
نحو  اجلنح  هذا  و  التجنيد،  يف  رغبة  اإىل  التوبة  هذه 
ن�قمة  ايديولوجية  يف  االنخراط  و  الذات  على  االنزواء 
التمعن  ذلك  مث�ل  و   ، عليه  ال�سخط  و  االأم  املجتمع  على 
فجل  االره�بية،  لالأعم�ل  للمر�سح  الذاتية  ال�سرية  يف 
املتورطني يف هذه االأعم�ل لديهم �سوابق عدلية و جنح مم� 
يدل على الط�بع االنحرايف لديهم، فهذا الط�بع االنحرايف 
ال يختفي بعد التوبة النف�سية و الذاتية و اإمن� قد يطغى 
له  االإجرامي  ف�ملوروث  امل�ستقبلية،  �سلوك�تهم  على  اأكرث 
حتى  و  العن��سر  هوؤالء  ت�سورات  و  اأفك�ر  على  تداعي�ته 

تع�طيهم مع االأفك�ر الدينية.
االجتم�عي: التوا�سل  مواقع       .2

و  وا�سع�  ف�س�ءا  االجتم�عي  التوا�سل  مواقع  اأ�سحت  لقد 
ي�سوه  و  الكراهية  و  اخلوف  م�س�عر  من  يوؤجج  قد  مت�سعب� 
ف�جلم�ع�ت  جتدده،  و  حمتواهم  زخم  حيث  من  الواقع، 
اأي�س�  و  املواقع  هذه  اأهمية  اإىل  تفطنت  االره�بية 
ال�سب�ب،  طرف  من  االأحي�ن  من  كثري  يف  املفرط  ا�ستعم�له� 
�سد  الكرتونية  حرب  يف  دخلت  اجلم�ع�ت  هذه  لعل  و 
البث  و  االلكرتونية  القر�سنة  خالل  من  االأفراد،  و  الدول 
املتوا�سل للت�سجيالت العملي�تية و التحري�سية عرب مواقع 
التوا�سل االجتم�عي، فعلى موقع اليوتيوب جند االآالف من 
مق�طع الفيديو التي ت�سور لن� عم�لي�ت ميدانية للجم�ع�ت 
عنوان  حتت  عزل  الأفراد  الإعدام�ت  مق�طع  اأو  االره�بية 
اإ�سه�رية لهذه  اأو حتى مق�طع  تطبيق ال�سريعة اال�سالمية 
اجلم�ع�ت، ثم بعد ذلك ت�أتي املنتدي�ت االلكرتونية لتبداأ 
عملية االت�س�ل االفرتا�سي و تبداأ التعبئة و اال�ستقط�ب، 
ال�سب�ب يف فرن�س�  ب�أن فئة  اأكدت  الدرا�س�ت  اأن بع�س  علم� 
ي�ستعملون مبعدل 12 �سبكة توا�سل اجتم�عي )ف�ي�سبوك، 
 … ف�يرب  يوتيوب،  متبلر،  ان�ست�غرام،  �سن�ب�س�ت،  تويرت، 

اإلخ(.
بط�قة  هي  و  اإ�س  ب�لبط�قة  يعرف  م�  هن�ك  فرن�س�  يف 
انطالق�  امل�سبوهة،  العن��سر  لبع�س  مراقبة  �سبغة  تعطي 
التي  و  العن��سر،  لبع�س  م�سبوهة  �سلوك�ت  مالحظة  من 
الفديوه�ت  م�س�هدة  ال�سلوك�ت  هذه  بني  من  تكون  قد 
اأنه� من رواد بع�س  اأو  ذات املحتوى االره�بي ب�سكل مفرط� 
واملتطرفة،  التكفريية  العن��سر  على  املح�سوبة  االأم�كن 

فتبداأ �سبك�ت التجنيد ب�لعمل.
الدينية: املراكز  و  امل�س�جد       .3

يعد هذا الف�س�ء حمدودا جدا و غري ن�جع� الأن امل�س�جد و 
اأم�كن  تعد  قد  لكنه�  و  ب��ستمرار  مراقبة  الدينية  املراكز 
م�  ن�درا  لكنه�  و  االإره�بية  العن��سر  وجتنيد  ال�ستقط�ب 
ديني  مركز  اأو  م�سجد  اإغالق  اإىل  االأمنية  ال�سلط�ت  تعمد 
لثبوت تهمة التحري�س اأو التعبئة اأو لوجود خطر اإره�بي، 
فقد مت مداهمة البع�س منه� يف ال�س�حية الب�ري�سية دون 

العثور على اأي �سيء، كم� فعل اأي�س�  مب�سجد  يف �سم�ل فرن�س�، 
 ،2001 �سبتمرب   11 اأحداث  منذ  كثريا  تغري  الو�سط  فهذا 
امل�س�جد ومت  ف�ل�سلط�ت االأمنية و�سعت ن�سب عينيه� هذه 
اإخ�س�عه� للق�نون و احلديث ال يزال مفتوح� حول طبيعة 
اخلط�ب الديني الذي يجب انته�جه والتفكري يف اإ�سك�لية 

تكوين االأئمة و طرق متويل دور العب�دة االأ�سالمية.
االأو�سط: ال�سرق  و  ال�سورية  ال�سبكة       .4

من  يحتك  اآخر  نوع  من  ف�س�ءا  ي�سكل  قد  الرابع  الع�مل 
بلدان  ب�جت�ه  ال�سفر  يف  يرغبون  الذين  ال�سب�ب  خالله 
اأجدادهم ب�أفريقي� ، اأ�سي� ، �سبه اجلزيرة العربية و غريه�، 
ال�سفري�ت ت�سكل مبث�بة  اأمثلة عديدة، فهذه  ولن� يف ذلك 
ال�سب�ب  هوؤالء  اأم�م  تتال�سى  اأين  عك�سي  ح�س�ري  انبه�ر 
الذين ولدوا يف البلدان الغربية و ترعرعوا فيه� و تعلموا 
االجتم�عي  الن�سيج  لفظهم  قد  غ�لبهم  يف  و  مدار�سه�،  يف 
فيع�نقون  الغربية،   املنظومة  طوع�  اأواعتزلوا  الغربي 
االأفك�ر املتطرفة و املع�دية لكل م� هو غربي ظ�نني منهم اأن 
ذلك من �سميم االإلتزام االإ�سالمي ال�سحيح، و هذا التحول 
التقليدي  االأ�سري  االإط�ر  ف�سل  يف  اأي�س�  تف�سريه  يجد  قد 
اإىل  و من ثم جلوئه�  العن��سر  التكفل ب�حتي�ج�ت هذه  يف 
ت�س�منية  اأ�سك�ل  ذات  خمتلفة  جم�ع�ت  يف  االنخراط 
اأخرى؟ و هن� تكمن قوة هذه اجلم�ع�ت اأين نلم�س م�ستوى 
االأحي�ن  بع�س  ويف  للمجموعة  الوالء  و  الوف�ء  من  ع�ل 
اخرتاقه�  ي�سعب  ولذلك  واحدة  ع�ئلة  من  اأفراده�  يكون 

و تفكيكه�.
االره�بية: اجلم�ع�ت  خ�س�ئ�س    .III

العن��سر  هذه اجلم�ع�ت تت�سكل من عدد حمدود جدا من 
االإره�بية، و ذلك ل�سهولة التحرك و قوة ال�سرب، و تعمل 
املب��سر  يف �سكل �سبك�ت عنقودية  يف ظل انعدام االإت�س�ل 
�سعب�  اإت�س�الته�  تتبع  يجعل  مم�  االإره�بية،  العن��سر  بني 
و  ال�سح�ي�  من  قدر  اأكرب  ب�إحداث  اأي�س�  متت�ز  و  للغ�ية 
�سربه�،  يتم  التي  االأهداف  انتق�ء  يف  الرمزية  اعتم�د 
يف  اجلم�ع�ت  هذه  حم�ربة  اأن  تعلم  االأمنية  ف�جله�ت 
من  اأخطر  ال�سك�ين  االإكتظ�ظ  حيث  احل�سري  الو�سط 
مواجهة هذه اجلم�ع�ت يف من�طق خ�لية فلن� يف ذلك اأمثلة 
عديدة منه� اجلزائر التي عرفت جم�ع�ت اإره�بية تن�سط 
ال�سخ�سي�ت  ب�غتي�ل  ق�مت  التي  و  احل�سري  الو�سط  يف 
نق�بيني،  اأطب�ء،  العلمية من �سحفيني، ممثلني،  و  الثق�فية 

رج�ل اأمن و �سخ�سي�ت اأجنبية.
مك�ن  عن  بعيد  االإره�بية  االأحداث  م�سرح  يكون  م�  ع�دة 
االإعداد له� فهذه اجلم�ع�ت تخت�ر اأم�كن خلفية يف �سواحي 
غ�سون  يف  ب�ري�س  �سهدته�  التي  االأحداث  فخالل  ه�دئة 
مرور  بعد  اأنه  بحث  الفر�سية  هذه  لن�  توؤكد  نوفمرب  �سهر 
24 �س�عة ا�ستط�عت م�س�لح االأمن من اكت�س�ف مك�ن اإق�مة 
العن��سر االإره�بية الذين ينحدرون من حي مولنبيك �س�ن 

بروك�سل  �سواحي  يف  جون 
يف بلجيك�.

العملي�ت  خالل  من 
مت  التي  االإره�بية 
تنفيذه� �سواء على الرتاب 
الفرن�سي اأو يف جه�ت اأخرى 

الدولة  تنظيم  عن��سر  عمد  فقد  االأوربي،  االحت�د  من 
تكتيك  االره�بي  الدولة  تنظيم  انته�ج  اإىل  االإره�بي 
يجدر  هن�  و   ،)subcontracting( الفرعية  املق�ولة 
االإره�بية  العن��سر  بني  م�  التنظيمية  العالقة  ب�أن  الذكر 
الدولة  تنظيم  اأرك�ن  هيئة  و  العملي�ت  بتنفيذ  تقوم  التي 
عالقة مبهمة و تبدو لن� يف بع�س احل�الت و ك�أنه� خمتلقة 
يف اآخر حلظة ال�ستيف�ء �سرط التبني االإعالمي و ال�سي��سي 

لهذه العملي�ت.
يف  االإره�بية  التنظيم�ت  كب�قي  الدولة  تنظيم  يعمد 
�سواء  االإره�بية  االأهداف  �سرب  يف  الرمزية  توظيف 
فيم� يتعلق ب�ملك�ن اأو الزم�ن، و اآخر عملية تبن�ه� تنظيم 
الدولة االإره�بي يف فرن�س� هي عملية طعن رائد يف ال�سرطة 
الفرن�سية و خليلته، اأمال منهم اإحداث ح�لة من اال�سطراب 
النف�سي ة التنظيمي داخل قوات االأمن الفرن�سية التي هي 
يف ح�لة ا�ستنف�ر ق�سوى على عدة جبه�ت يف اآن واحد اأال 
و هي ت�أمني ت�سفي�ت ك�أ�س اأورب� لكرة القدم، ت�أمني م�سريات 
ح�لة  و  �سهرين  منذ  تتوقف  مل  التي  العم�لية  النق�ب�ت 

الت�أهب حت�سب� الأي عمل اإره�بي.
العملي�ت  لتنفيذ  اختي�ره�  يتم  التي  للعن��سر  ب�لن�سبة 
تنظيم  كذا  و  االإره�بي  الدولة  تنظيم  ف�إن  االإره�بية، 
للعن��سر  ا�ستقط�ب  كيفية  على  ب�لرتكيز  يقوم  الق�عدة 

االإره�بية التي تتميز ب�ل�سف�ت الت�لية:
عدلية �سوابق  ذات  – عن��سر 

و  ثق�فية  �سدام�ت  الإحداث  عربية  اأ�سول  ذات  – عن��سر 
دينية داخل املجتمع�ت الغربية

و  الظرف  ح�سب  املجتمعية  الفئ�ت  خمتلف  ا�ستهداف   –
املن��سبة بغية اإحداث �سروخ يف الن�سيج االجتم�عي

كلم�  تتحرك  التي  الن�ئمة  اخلالي�  ن�س�ط  على  – اعتم�د 
اقت�ست ال�سرورة للتقليل من اقتف�ء اأثره�.

كبري  تهديد  مبث�بة  االره�بية  اجلم�ع�ت  هذه  تبقى  و 
حتد  اأي�س�  تعد  الوق  نف�س  يف  و  الغربية  للدميوقراطي�ت 
حقيقي ملدى قدرة هذه الدميوقراطي�ت الت�سدي ل�سرب�ته� 
عن  اخلروع  عدم  و  به�  املعمول  القوانني  احرتام  ظل  يف 

االأعراف املعمول به� يف اإط�ر احرتام حقوق االإن�س�ن.
ب�حث يف علم االجتم�ع ال�سي��سي
ج�معة ب�ري�س الث�منة

اإ�سرائيل..  مع  الدبلوما�سية  للعالقات  كامال  تطبيعا  يعلن  الرتكي  ال��وزراء  رئي�ش 
ونتانياهو يوؤكد ان احل�سار البحري على غزة �سيبقى على حاله بعد االتفاق مع انقرة

2016 ل��������ع��������ام  ت��������ل��������وث��������ًا  االأق�������������������ل  ُع����������م����������ان  ع����������رب����������ي����������ًا.. 

امللعونة” “مدينة  اىل  ال���ع���ودة  ي��خ�����س��ون  ال��ف��ل��وج��ة  ���س��ك��ان  اجل���ه���ادي���ني  رح���ي���ل  رغ����م 

اخرتاق كو�سيلة  االجتماعي  والتوا�سل  للتجنيد..  كبيئة  وال�سجون  العنقودية..  اخلاليا  االإرهابية:  اجلماعات  دي�ن�اميكية 

م��ن�����س��ب يف  ام�����������راأة  ي���ع���ني   ال����ن����ات����و 
االأوىل ل���ل���م���رة  ال����ع����ام  االأم�������ني  ن���ائ���ب 

حلف  عني   – اأ(  ب  )د  ـ  بروك�سل  
امل�سوؤولة  )ن�تو(  االأطل�سي  �سم�ل 
روز  االأمريكية  الع�سكرية 
الع�م  االأمني  كن�ئبة  جوتيمولر 
االعلى  املراأة  يجعله�  مم�  املقبلة، 
الع�سكري  احللف  ت�ريخ  يف  من�سب� 
الب�لغ عمره 67 ع�م�، وفق م� اأعلن 

االأمني الع�م للحلف ين�س �ستولتنربج، .
اخل�رجية  وزارة  وكيلة  من�سب  ح�لي�  ت�سغل  التي  جوتيمولر،  و�ستحل 
فري�سبو  األك�سندر  حمل  الدوىل،  واالأمن  ال�سالح  من  احلد  ل�سوؤون  االأمريكية 
عندم� يتق�عد يف االأول من ت�سرين اأول/اأكتوبر. وك�ن الدبلوم��سي االأمريكي 

ال�س�بق ي�سغل هذا املن�سب منذ ع�م .2012
وذكر �ستولتنربج يف بي�ن اأن جوتيمولر �سوف “متنح الن�تو ثروة من اخلربة 
مع  والعالق�ت  الت�سلح  من  احلد  مثل  جم�الت  ويف  الدويل،  االأمن  �سي��سة  يف 
وهذه  اله�م،  املن�سب  هذا  ت�سغل  امراأة  اأول  اأي�س�  “�ستكون  واأ�س�ف  رو�سي�”. 
م�رتن  اأمل�ني� يف تركي�،  �سفري  االأطل�سي”. وك�ن  �سم�ل  ف�رقة يف حلف  عالمة 

اردم�ن، مر�سح� هو االآخر لهذا املن�سب.

 م�����ن ه�����ي امل���������س����ري����ة ال����ت����ي دع����اه����ا
اأوب���ام���ا؟ مل���ح���اورة  “في�سبوك”  م��وؤ���س�����ش 

الق�هرة –
م�سرية  فت�ة  مدحت..  مي 
عمره�،  من  الع�سريني�ت  يف 
م�رك_زوكربريغ  دع�ه� 
ملح�ورة  “في�سبوك”  موؤ�س�س 
ب�راك  االأمريكي  الرئي�س 
الدولية  القمة  يف  اأوب�م� 

القمة  �سيوف  اأحد  ب�عتب�ره�  “�ست�نفورد”،  بج�معة  االأعم�ل  لري�دة 
و�س�حبة اإجن�ز ي�ستحق العر�س.

وتكون  اأوب�م�  حت�ور  جعله�  الذي  اإجن�زه�  هو  وم�  مي_مدحت  هي  من 
�سيفة القمة؟ هي فت�ة م�سرية تخرجت من كلية الهند�سة ج�معة عني 
�سم�س، وعملت يف اإحدى ال�سرك�ت الع�ملية الكربى، ثم ا�ستق�لت من اأجل 
“في�سبوك”  اإن�س�ء موقع توا�سل اجتم�عي مثل موقع  حتقيق حلمه� وهو 
جميع  عر�س  على  تقوم  التي  املوقع  فكرة  تكوين  يف  وبداأت  و”تويرت”، 
مبجرد  بلده  اأو  ال�سخ�س  مبنطقة  املوجودة  وال�سخمة  املهمة  االأحداث 
دخوله، واأطلقت عليه ا�سم Eventtus. كم� ق�مت بت�أ�سي�س �سركة حتمل 
نف�س اال�سم وتعمل على اإق�مه وتنظيم االأحداث والفع�لي�ت على �سبك�ت 

التوا�سل االجتم�عي.
الن��سئة،  االأ�سواق  التكنولوجي� يف  القمة حول  اأوب�م� يف  مع  مي حتدثت 
وروت جتربته� يف اإن�س�ء �سركته� يف ع�م 2011 مب�س�عدة �سديقته�، وكيف 
ك�فحت حتى اأ�سبحت ال�سركة من اأهم ال�سرك�ت املوؤثرة يف مواقع و�سبك�ت 
التوا�سل االجتم�عي، وهو م� جعله� تفكر يف ت�أ�سي�س فرع جديد لل�سركة 

يف دبي.
االأحداث من خالل توفري  يقوم بتجميع  ابتكرته  الذي  املوقع  اإن  وق�لت 
املدينة  يف  حتدث  التي  االأحداث  بجميع  خريطة  يقدم  واحد  تطبيق 
التي يقيم فيه� ال�سخ�س مم� ي�س�عد امل�ستخدمني يف العثور على االأحداث 

املهمة، وم�س�ركته� مع االأ�سدق�ء والتعرف على اأ�سخ��س جدد.

من بريطانيا  اإن�سحاب  "مهند�ش"  على  يتعرف   العامل 
االإحتاد االأوروبي: بوري�ش جون�سون من اأ�سول تركية

راأي اليوم
اخلرباء  من  العديد  قبل  من  اعتب�ره  يتم 
االأوروبي  االحت�د  ل�سوؤون  واملراقبني 
خروج  اإىل  اأف�سى  الذي  "مهند�س"اال�ستفت�ء 
بريط�ني� من االإحت�د االأوروبي، تظهر تق�رير اأن 

بوري�س جون�سون ينحدر من اأ�سول تركية.
االإذاعة  هيئة  موقع  على  ن�سر  لتقرير  وفق� 

التلفزيون الربيط�نية ف�إن “جد بوري�س وا�سمه ويلفريد جون�سون، مل يتحدث 
قط عن مقتل والده الرتكي اجلن�سية يف الع�م 1920 ويدعى علي كم�ل”.

“ذهب  االأمريكية:  اإن  اإن  �سي  حمطة  ن�سره  اأع�دت  الذي  التقرير  واأ�س�ف 
جون�سون يف رحلة الكت�س�ف حقيقة م� ح�سل جلده االأكرب علي كم�ل الذي ك�ن 
�سحفي� يف بداي�ت الع�م 1900، فهو يعلم )بوري�س( اأن جده االأكرب قتل على 

يد ع�س�بة فقط دون معرفة تف��سيل حول ذلك”.
“ك�ن وزيرا  اأن علي كم�ل  اأم� �سحيفة االنديبندنت الربيط�نية ف�أ�س�رت اإىل 
يعترب  الذي  اأت�تورك،  م�سطفى  غ�سب  اإث�رته  بعد  وقتل  الرتكية  الدولة  يف 
موؤ�س�س الدولة الرتكية احلديثة،” ن�قلة مق�بلة اأجراه� �سن�ن كونريالب، ابن 
عم بور�س مع �سحيفة اأير�س ت�ميز الذي ق�ل: “اإن بوري�س يتمتع بح�س فك�هي 

مل يكن موجودا لدى جدن�”.
لعلي  الزوجة االأوىل  “ينحدر من  اأن بوري�س جون�سون  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
كم�ل وك�نت فت�ة من اأ�سول بريط�نية و�سوي�سرية وا�سمه� وينيفريد برين، اإال 

اأنه� توفيت بعد والدة جد بوري�س .



ك���ة ت��ت��زي��ن ل��ل��ع�����س��ر االأواخ��������ر من 
رم�����س��ان ب���اأج���واء روح��ان��ي��ة اآ���س��رة

مكة املكرمة- 
يف  خ��سة  مك�نة  رم�س�ن  ل�سهر 
الع�سر  ولالأي�م  امل�سلمني،  �سع�ئر 
جعلت  ف�سيلة  منه  االأخرية 
من  وتركيز  اهتم�م  حمط  منه� 
االإ�سالمي،  الع�مل  �سعوب  �س�ئر 
واأجن��سه  اأعراقه  اختالف  على 

�سع�ئرية،  خ�سو�سية  مكة  يف  وله  اخلم�س،  الع�مل  ق�رات  يف  املوزعة 
القرى،  اأم  لق�سد  الع�مل  حول  امل�سلمني  ماليني  تدفع  مميزة،  وروح�نية 
االأي�م  هذه  اإحي�ء  بهدف  املقد�سة؛  ال�سعودية  العربية  اململكة  ع��سمة 
ي�س�هي  زح�مً�  ي�سهدان  واملدين  املكي  احلرمني  يجعل  م�  وهو  الف�سيلة، 

زح�م اأداء فري�سة احلج.
املعتمرين  اأعداد  اأن  والعمرة  احلج  لوزارة  االإعالمي  املركز  اأعلن  حيث 
رم�س�ن  �سهر  بداية  منذ  العمرة  من��سك  الأداء  اململكة  اإىل  و�سلوا  الذين 
حتى 16 منه، نحو 6 ماليني معتمر، حيث اأدى املعتمرون من��سك العمرة 

بكل ي�سر و�سهولة واطمئن�ن.
منتظم،  ب�سكل  العمرة  بربن�مج  املعتمرين  التزام  اإىل  التقرير  واأ�س�ر 
املعنية  اجله�ت  كل  وجهود  بتع�ون  وذلك  املعتمرين،  اأعداد  ارتف�ع  رغم 

مبنظومة احلج والعمرة.
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يف  اجته�دهم  امل�سلمون  يكّثف  رم�س�ن  من  االأواخر  الع�سر  دخول  ومع 
العب�دة؛ مل� فيه� من اخلري الكثري، لكّن لهذه االأي�م طعمً� خ��سً� يف بيت اهلل 
اأف�سل ليلة يف حي�تهم،  اأجر قي�م  احلرام مبكة، حيث يتحرى املعتمرون 

واأعظمه� قدرًا، وهي ليلة القدر.
كل  االأواخر،  الع�سر  يف  وخ�سو�سً�  املب�رك،  رم�س�ن  �سهر  خالل  وي�سرتك 
اأه�يل مكة تقريبً� يف عملية تنظيم املعتمرين، فعدا عن كونه� م�سدر دخل 
جيد ل�سب�ب املدينة املقد�سة، يعد اأه�يل مكة خدمة املعتمرين جزءًا من 

تراثهم.
كم�  الك�س�فة،  من  عن�سر   400 نحو  الطالب  وي�ستقبل  املعتمرين  ويخدم 
امل�سجد  املتنوعة داخل  التطوعية  تقدم فرق ميدانية ك�سفية اخلدم�ت 
احلرام، كم� يعمل اأكرث من 2500 ع�مل يف جتهيز وتنظيف وفر�س نحو 
 2542 األف �سج�دة للم�سلني واملعتمرين، وي�ستخدمون لهذا الغر�س   17

اآلة، كم� يرفعون 143 طنً� من النف�ي�ت كمعدل يومي.
احلرم  داخل  مك�ن  كل  يف  املوائد  تفر�س  املغرب  �سالة  اأذان  قرب  عند 
والكثري  املوائد،  حول  اجل�ل�سني  على  والقهوة  التمور  وتوزع  وخ�رجه، 
الط�ئفني  على  يوزعون  واملح�سنني،  االأعم�ل،  ورج�ل  املكية،  االأ�سر  من 
وم�سروب�ت  وع�س�ئر،  خفيفة،  وجب�ت  واملروة  ال�سف�  بني  وال�س�عني 
�س�خنة، ومعجون التمر املخلوط بجوز الهند واللوز واملك�سرات، وت�س�هد 
يف الطواف وجوهً� معروفة من املجتمع؛ من رج�ل اأعم�ل، وفن�نني، واأمراء، 
ووزراء، وم�سوؤولني، يوزعون الوجب�ت على ال�س�ئمني، وي�سقونهم، كم� توزع 
بع�س اجله�ت احلكومية واخلريية وجب�ت الفطور وال�سحور خ�رج امل�سجد 

احلرام على املعتمرين والزوار.
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وتنت�سر يف ال�سعودية بكرثة ع�دة طيبة، وهي اإق�مة موائد اإفط�ر خ��سة 
تلك  وتق�م  ب�ململكة،  املقيمة  االأجنبية  والعم�لة  االإ�سالمية  ب�جل�لي�ت 
تلك  وجود  فيه�  يكرث  التي  االأم�كن  يف  اأو  امل�س�جد،  من  ب�لقرب  املوائد 

العم�لة، ك�ملن�طق ال�سن�عية ونحوه�.

لندن :
'نيويورك  �سحيفة  اأجرته  م�سرتك  حتقيق  ك�سف 
ت�ميز' و”�سبكة اجلزيرة” القطرية، اأن عن��سر من 
اأر�سلته�  اأ�سلحة  على  ا�ستولوا  االأردنية،  املخ�برات 
املخ�برات املركزية االأمريكية، واململكة ال�سعودية، 
ال�سورية،  املع�ر�سة  ت�سليح  اأجل  من  االأردن،  اإىل 

وب�عوه� يف ال�سوق ال�سوداء.
واأردنية،  اأمريكية  م�س�در  على  التحقيق  وا�ستند 
امل�سروقة،  االأ�سلحة  تلك  من  ق�سم�  اأن  واأ�س�ر 
ا�ستخدم يف هجوم، اأدى يف ت�سرين ث�ين )نوفمرب( 
اأمريكيني  بينهم  اأ�سخ��س،   5 مقتل  اإىل  امل��سي، 
ب�لع��سمة  ال�سرطة،  تدريب  يف  يعمالن  اثنني، 

االأردنية عم�ن.
على  اال�ستيالء  يف  املتورطني  اإن  التحقيق  وق�ل 
وا�ستخدموه�  الدوالرات،  ماليني  ك�سبوا  اال�سلحة، 
حممولة  هواتف  واأجهزة  ف�رهة،  عرب�ت  ل�سراء 

متطورة، واأجهزة اإلكرتونية.
واأ�س�ر التحقيق، اأنه مت اعتق�ل عدة اأ�سخ��س على 
االأردنية  ال�سلط�ت  وبداأت  االته�م�ت،  تلك  خلفية 

التحقيق معهم.
امل�سروقة  االأ�سلحة  بع�س  ف�إن  ال�سحيفة  وبح�سب 
التي  الن�ر  اإطالق  عملية  يف  ا�ستخدامه�  جرى 
وقعت يف ت�سرين الث�ين )نوفمرب( واأدت اإىل مقتل 
مركز  يف  اآخرين  ثالثة  واإ�س�بة  اثنني  اأمريكيني 
لل�سحيفة  اأكده  م�  لل�سرطة يف عم�ن. وهو  تدريب 
مكتب  يجريه�  التي  التحقيق�ت  �سري  على  مطلعون 
التحقيق�ت الفيدرايل “اف بي اآي” حول احل�دثة.
التي  امل�سروقة  االأ�سلحة  اإن  ال�سحيفة  وق�لت 
على  ال�سوء  ت�سلط  الدوالرات  ماليني  قيمته�  تبلغ 
وتدريب  ت�سليح  لربامج  املدرو�سة  غري  العواقب 
اآي ايه” والبنت�غون،  “�سي  املتمردين، مثل برن�مج 
ب�لرغم من دعوة االإدارة االأمريكية برئ��سة اأوب�م� 
اإىل و�سع برن�مج التدريب يف االأردن حتت الرق�بة 

امل�سددة.
“اأن  اأردنيني  م�سوؤولني  عن  ت�ميز'  'نيويورك  ونقلت 
العملية  من  جزءًا  ك�نوا  الذين  االأردنيني  ال�سب�ط 
االأ�سلحة  بيع  من  ا�ستثن�ئية  اإيرادات  على  ح�سلوا 
الرب�عي  الدفع  �سي�رات  ل�سراء  اأمواله�  م�ستخدمني 

وهواتف “اي فون” و�سلع كم�لية اأخرى”.
بيع  واإع�دة  �سرقة  عملية  اأن  ال�سحيفة  وت�بعت 

“كال�سينكوف”  بن�دق  ت�سمنت  التي  االأ�سلحة 
وقذائف مورتر واأخرى �س�روخية، اأدت اإىل تدفق 
وب�لرغم من  ال�سوداء.  ال�سوق  اإىل  اأ�سلحة جديدة 
امل�سروقة  االأ�سلحة  م�سري  يعرفوا  مل  املحققني  اأن 
اإجرامية  �سبك�ت  بينه�  من  خمتلفة  جم�ع�ت  لكن 
وع�س�ئر اأردنية ت�ستفيد ع�دة من ب�زارات االأ�سلحة 
االأ�سلحة  مهربي  ف�إن  كذلك  تر�س�نته�.  لبن�ء 
ي�سرتون االأ�سلحة من ال�سوق ال�سوداء لتهريبه� اإىل 

اخل�رج.
وق�لت ال�سحيفة اإن ممثلني عن “�سي اآي ايه” و”اف 
متحدثً�  لكن  الق�سية  على  التعليق  اآي” رف�سوا  بي 
ب��سم وزارة اخل�رجية، واإن مل يعلق ب�سكل مب��سر، 
اإال اأنه اأكد اأن عالق�ت الوالي�ت املتحدة مع االأردن 

ال تزال متينة.
االأ�سلحة  عن  االأخب�ر  “اأن  ال�سحيفة  وذكرت 
امل��سية داخل  االأ�سهر  امل�سروقة مت تداوله� خالل 
عبدالالت  ح�س�م  عن  ونقلت  االأردنية”.  احلكومة 
يف  الوزراء  من  لعدد  الرئي�سيني  امل�س�عدين  اأحد 
احلكومة االأردنية اأنه �سمع عن االأمر من م�سوؤولني 
�سب�ط  وجود  عن  عبدالالت  وحتدث  اأردنيني. 
التي  الع�مة  املخ�برات  دائرة  �سفوف  يف  ف��سدين 

ق�ل “اإنه� لي�ست مبجمله� ف��سدة”.

العملية  ان  اآخرين  اأردنيني  نقلت عن م�سوؤولني  كم� 
اللوج�ستيني  ال�سب�ط  من  جمموعة  تديره�  ك�ن 
الو�سول  اإمك�نية  لديهم  ممن  اال�ستخب�رات  داخل 

املب��سر لالأ�سلحة مبجرد و�سوله� اإىل االأردن.
وك�سفت 'نيويورك ت�ميز' اأن ال�سب�ط ك�نوا يقومون 
ببيع االأ�سلحة يف اأ�سواق اأ�سلحة كبرية يف االأردن من 
بينه� يف مع�ن جنوب البالد ويف �سح�ب خ�رج عم�ن 

ويف وادي االأردن.
م�  الوا�سح  غري  “من  االأمريكية  ال�سحيفة  وق�لت 
في�سل  احل�يل  املخ�برات  دائرة  رئي�س  ك�ن  اذا 
ايه”  اآي  “�سي  ا�سلحة  ب�سرقة  علم  على  ال�سوبكي 
امل�سوؤولني يف  نقلت عن عدد من  وال�سعودية” لكنه� 
امل�ستوى ك�نوا على  اأن �سب�طً� رفيعي  اال�ستخب�رات 

علم ب�لعملية واأمنوا التغطية ل�سب�ط اأقل رتبة.
وبعد ال�سك�وى االأمريكية وال�سعودية ق�م املحققون 
ع�سرات  بتوقيف  االأردنية  املخ�برات  دائرة  يف 
العملية،  يقود  مقدم  بينهم  من  املتورطني  ال�سب�ط 
من  و�سرحوا  هوؤالء  �سراح  اطالق  جرى  اأنه  بيد 
ب�ملك�ف�آت  ب�الحتف�ظ  لهم  �سمح  لكنه  اخلدمة، 
يف  م�سوؤولني  وفق  عليه�  ح�سلوا  التي  واالأموال 

االأردن.

www .ghorbanews .com

FRIDAY , JULY 1 . 2016   / Vol . 6 - Issue 241عربي ودويل10

www .ghorbanews .com

11 عربي و دويل FRIDAY , JULY 1 . 2016   / Vol . 6 - Issue 241

د. عبد احلميد �سي�م
حممد  الت�ريخي  البطل  جن�زة  مرا�سم  على  مي�س  مل 
من  اأمريكي  �س�ب  ق�م  حتى  �س�عة  واأربعون  ثم�ن  علي 
اأورالندو  يف  للمثليني  ليلي  ن�ٍد  بدخول  اأفغ�ين  اأ�سل 
عدة  االآلية  بندقيته  خمزن  ف�أفرغ  فلوريدا  بوالية 
يقتل  اأن  قبل  جريح�،  و55  قتيال   49 خملف�  مرات 

بر�س��س رج�ل االأمن.
م�  حول  ك�ملة  احلقيقة  تو�سع  اأن  املبكر  من  اأنه  ومع 
اإذا ك�ن هذا العمل الوح�سي جرمية ن�بعة من كراهية 
ال�سخ�س للمثليني فقط؟ اأم اأنه جزء من معركة تنظيم 
�س�رع بتبني اجلرمية كي ال يفوته عمل  الدولة الذي 

�س�ئن يف هذا الكون، بدون اأن يكون له فيه ن�سيب.
اخلط�ب  من  كثريا  علي  حممد  جن�زة  �سوبت  لقد 
لطرح  فر�سة  وك�نت  وامل�سلمني،  االإ�سالم  �سد  املغر�س 
بع�س االأفك�ر الت�سحيحية من قبل العديد من املتكلمني 
الكلم�ت  بع�س  ج�ءت  بل  م�سلمني،  وغري  م�سلمني  من 
االأجمل من غري امل�سلمني، خ��سة كلمة احلرب اليهودي 
من  االآالف  وذّكر  املن��سبة  ا�ستغل  الذي  لرينر،  م�يكل 
احل�سور واملاليني من املت�بعني مب�أ�س�ة فل�سطني، مط�لب� 
اجلو  هذا  الفل�سطيني.  ال�سعب  قتل  بوقف  نتني�هو 
اأ�س�بيع،  بل  اأي�م،  لعدة  ي�ستمر  اأن  ميكن  ك�ن  االإيج�بي 
ع�دي�،  �سخ�س�  لي�س  املتوفى  الأن  وفري  بح�س�د  وي�أتي 
بل بطل �سعبي يحتل موقع� يف قلب كل اأمريكي من كل 

االأدي�ن واالجت�ه�ت واخللفي�ت.
فورا عن حممد  لتغلق احلديث  الكربى  الط�مة  ج�ءت 
واالإ�سالم  االإره�ب  عن  احلديث  حمله  وليحل  علي 
تنظيم  واإره�ب  الت�سلح  و�سهولة  واملثليني  والكراهية 
الدولة  قلب  وو�سل  اأوروب�  من  متدد  الذي  الدولة، 
االأقوى. هل ذلك �سدفة؟ لي�س من مهمتي اأن اأجيب عن 

ال�سوؤال بل من واجبي اأن اأطرح االأ�سئلة فقط.
الوالي�ت  يف  وامل�سلمني  العرب  مع�سر  نحن  لن�  كيف 
اإ�سالم  مثله  الذي  االإيج�بي  اخلط�ب  نعزز  اأن  املتحدة 
حممد علي يف حي�ته ومم�ته �سد النموذج االإجرامي 
املتطرفون  تلقفه  والذي  متني،  عمر  اإ�سالم  مثله  الذي 
االأمريكيون من اأن�س�ر دون�لد ترامب وراحوا يوظفونه 
عندهم  فرق  فال  اإ�سالمي  اأو  عربي  هو  م�  كل  ل�سيطنة 

بني االثنني.
الع�سر  يف  لالإ�سالم  امل�سرف  والنموذج  علي  حممد 

احلديث
�ستبقى ذكرى حممد علي خ�لدة على مر ال�سنني لي�س 
للوزن  املالكمة  يف  الع�مل  بطل  بلقب  ف�ز  فقط  الأنه 
املتم�سك  لالإن�س�ن  منوذج  الأنه  بل  مرات،  ثالث  الثقيل 
وعفوية  ب�س�طة  بكل  اأخذه�  التي  وقن�ع�ته  مبب�دئه 
ولي�س  اختي�را  اإليه  انتمى  الذي  االإ�سالمي  الدين  من 
القراآن: »نتبع  اإذن هو لي�س من الذين و�سفهم  وراثة. 
امل�سلمني  غ�لبية  ح�ل  هو  كم�  اآب�ءن�«  عليه  وجدن�  م� 
اأو  تفكري  بدون  وراثة  الدين  ي�أخذون  الذين  اليوم 
اأو  التف�سري لالإم�م  اأمور  اأو قن�عة بل يرتكون  متحي�س 
واأود  اجلم�عة.  اأمري  اأو  اخلطيب  اأو  املفتي  اأو  الفقيه 
اأن اأخت�ر ثالثة مف�هيم اقتنع به� حممد علي وطبقه� 
يف  احلقيقي  للم�سلم  منوذج�  ليكون  حي�ته  يف  عملي� 

الع�سر احلديث.
االإ�سالم موقف �سج�ع

ب�لن�سة ملحمد علي االإ�سالم الذي اخت�ره طوع�، يعني 
لي�س  مبدئي�  �سج�ع�  �سحيح�  موقف�  �سيء  كل  قبل 
اإنه  اخلري.  �سد  لل�سر  انحي�زا  اأو  للم�س�ومة  خ��سع� 
بقوة  يتمتع  الظ�مل  ك�ن  لو  حتى  الظلم  �سد  الوقوف 
وقفة  االإ�سالم  اأن  اعترب  العق�ب.  على  وق�درة  خ�رقة 
عز وكرامة ال م�س�ومة فيه�، حتى لو خ�سر اللقب الكبري 
واالأ�سواء وامل�ل ورغد العي�س، وحتى لو انتهى به االأمر 
اأن  يرى  ك�ن  ال�سجن.  ويدخل  حريته  يفقد  اأن  اإىل 
معركته احلقيقية لي�ست يف فيتن�م �سد ثوار الفيتكونغ، 
الذي  والتهمي�س،  والفقر  والتمييز  العن�سرية  �سد  بل 
لو  ال�سود يف بالده.  من  ال�س�حقة  الغ�لبية  منه  تع�ين 
جلز  املوقف  هذا  واأخذ  عربي  بلد  يف  علي  حممد  ك�ن 
عنقه ب�ل�سيف يف مك�ن ع�م، كم� يفعل بع�س من يحكمون 
ظلم� وقهرا ب��سم االإ�سالم املحرف على مق��سهم ومق��س 
ذّوب  اأو  موح�سة  زنزانة  يف  عمره  لق�سى  اأو  اأوالدهم، 
من  اإليه  اأر�سل  اأو  الطغ�ة  بع�س  يفعل  كم�  ب�الأ�سيد، 
يح�سن ا�ستخدام ك�مت ال�سوت اأو طلب منه اأن يعلن على 
اأنه ف�ز ب�لبطولة بف�سل توجيه�ت �س�حب ال�سمو  املالأ 

اأو ال�سع�دة اأو اجلاللة اأو ال�سي�دة.
يده  قب�سة  من  اأ�سلب  الروحية  قوته  ك�نت  لقد 
االأبي�س  الرجل  وجه  يف  يقف  اأن  قرر  احلديدية. 
ع�م  للخدمة  دعي  عندم�  االإجب�ري  التجنيد  فرف�س 
للمالكم  ب�لن�سبة  التحول  نقطة  ك�نت  وهذه   1967
اأق�تل  اأن  متنعني  عقيدتي  »اإن  ق�ل  عندم�  ال�س�ب 
وبني  بيني  عداوة  وال  عداوة،  وبينه  بيني  لي�س  من 
»ومنذ  البي�س�ء  املوؤ�س�سة  عليه  فردت  الفيتكونغ«. 
– بلدك  اأمره يف زمن احلرب  متى ك�ن للفرد خي�ر من 
تن�ديك فال بد اأن ت�ستجيب للنداء«، لكنه مل ي�ستجب 
علمه  رغم  النه�ية،  اإىل  املواجهة  يخو�س  اأن  وقرر 

ب�لثمن.
القوية  املوؤ�س�سة  يواجه  اأن  وقراره  للخوف  رف�سه  اإن 
ال�سوارع  اإىل  ليخرجوا  م�س�عفة  ط�قة  ال�سود  منح 
حلركة  ورمزا  مهم�،  جزءا  فك�ن  بحقوقهم  ويط�لبوا 
املط�لبة ب�حلقوق املدنية التي ق�ده� م�رتن لوثر كينغ 
التمييز  اإلغ�ء  اإىل  اأدت  اإك�س وغريهم�، والتي  وم�لكوم 
فيه�  ي�س�رك  انتخ�ب�ت  اأول  واإجراء  ر�سمي�  العن�سري 
اجلميع بدون ا�ستثن�ء ع�م 1968. و�سيذكر الت�ريخ اأن 
�سد  �سالح  اإىل  الري��سة  حّول  من  اأول  هو  علي  حممد 
تغيري  وقوة  والتهمي�س  والعبودية  والتمييز  احلروب 

اإيج�بية نحو العدالة وامل�س�واة والتحرر.
االإ�سالم عط�ء متوا�سل

عمال  ب�س�طة  بكل  ك�ن  علي  ملحمد  ب�لن�سبة  االإ�سالم 
ولي�س  للمظلومني  وانت�س�را  وم�س�ريع،  وم�س�عدات 
مبقدار  لي�س  احلقيقي  امل�سلم  اأن  يعرف  ك�ن  طقو�س�. 
ويدخل  ال�سجدة  مدة  ويطيل  ويحمدل  ي�سبح  م� 
�س�ربيه، بل مبقدار م�  اأو يطلق حليته ويحف  ب�ليمني 
املدار�س  يبني  ك�ن  الن��س.  منه�  ي�ستفيد  م�س�ريع  يبني 
املجتمعية  واملراكز  اخلريية  واجلمعي�ت  وامل�س�جد 
اأن  وخ�رجه�.واأود  بالده  داخل  االإن�س�نية  وامل�س�ريع 

اأذكر غي�س� من في�س تلك امل�س�ريع.
)اليون�سيف(  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  ك�نت 
من بني املنظم�ت التي تلقت م�س�عدات من حممد علي، 
ثم اأن�س� جمعية ب��سمه تدعى »برن�مج علي للرع�ية«، 

والية  يف  لوي�سفيل  بلده  يف  علي«  حممد  و«مركز 
كنت�كي، و«مركز حممد علي ملر�س الرع��س«، وجمعية 
»ري��سيون من اأجل االأمل« ومنظمة »هيلب يو اإ�س اأيه« 
ومنظمة »م�سروع مي�مي اخلريية«، وغريه� الكثري. كم� 
اأيد اأو دعم م�لي� ومعنوي� جمعي�ت اأو موؤ�س�س�ت تعمل يف 
جم�الت عديدة مثل مر�س االأيدز والن�سي�ن وال�سرط�ن 
واالأمومة  الع�ئلة  دعم  ومراكز  االأطف�ل،  واأمرا�س 
وجمعي�ت  امل�سردين  اإيواء  ومراكز  ال�سحية  واملراكز 
حقوق االإن�س�ن وحم�ربة اجلوع ودعم التعليم وبرامج 
االجت�ر  وحم�ربة  العقلية  االإع�ق�ت  على  التغلب 

ب�لب�سر ومك�فحة العبودية.
املتحدة  االأمم  لدى  ال�سالم«  »ر�سل  اأحد  ك�ن  وقد 
 1998 ع�م  الفخري  املوقع  هذا  تقليده  مت  حيث 
ووزنه  وقته  من  جزءا  الع�مل  يف  ال�سالم  جهود  ليعطي 
ارتع��س�  اآنذاك ونالحظ  ن�سلم عليه  واإمك�ني�ته. وكن� 
يف  نظراته  يثبت  فال  عينيه،  نور  يف  و�سي�ع�  يديه  يف 
من يقف اأم�مه ب�سبب املر�س، لكن حديثه الق�سري ك�ن 

م� زال موزون�.
االإ�سالم ت�س�مح وم�س�واة

لكنه  ب�أ�سره،  للع�مل  ينتمي  مواطن�  علي  حممد  ك�ن 
االإ�سالمية  وبعقيدته  االأفريقية  ب�أ�سوله  فخورا  ظل 
ال�سمحة. ب�عد نف�سه عن تع�ليم االإيج� حممد ليقرتب 
بداأ  عندم�  ال�سبعيني�ت،  اأوا�سط  يف  النقي  االإ�سالم  من 
واأينم�  حل  اأينم�  م�ألوف�  وجهه  اأ�سبح  القراآن.  يدر�س 
ارحتل. دائرة اأ�سدق�ئه ك�نت ت�سمل اليهودي وامل�سيحي 
يف  يتدخل  يكن  مل  والالعق�ئدي.  والبوذي  وامل�سلم 
خ�سو�سي�ت اأحد اأو ي�س�أل عن دينه اأو عقيدته، وم� اإذا 
تقع  ك�نت  اأمور  فهذه  ال�سي�م؟  اأو  ب�ل�سالة  ملتزم�  ك�ن 
الن��س  مع  يتع�مل  الفردية.  اخل�سو�سية  دائرة  �سمن 
انطالق� من اأخالقهم و�سلوكهم ال بن�ء على عق�ئدهم. 
ولعل معركته الطويلة واالأق�سى مع املر�س زادت نف�سه 

تهذيب� و�سربا و�سعة �سدر وحتمل.
عنه  ق�له  م�  علي  حممد  ت�س�مح  ي�سور  م�  واف�سل 
جريي  �سنة  خم�سني  من  الأكرث  اليهودي  �سديقه 
اأيزنبريغ، ال�سح�يف املتخ�س�س بتغطية اأخب�ر الري��سة 
يف جريدة »�ست�ر ليجر«: »الن��س اأهم م� يف حي�ة حممد 
اأو فقريا، اأبي�س  علي- لي�س مهم� اإن ك�ن االإن�س�ن غني� 
الرع�ية  على  يعي�س  فقريا  اأو  م�سهورا  جنم�  اأ�سود،  اأو 
االإله  اأو  به�  يتحدث  التي  اللغة  يهمه  ال  احلكومية- 
الذي يعبد اأو اجلن�س الذي ينتمي اإليه«. ولي�س غريب� 
اأن ن�س�هد هذا العدد من الذين األقوا كلم�ت الرث�ء يف 
جن�زته من كل االأدي�ن واخللفي�ت واالأعراق. جن�زته 
اإنه خطط للجن�زة وك�نت  ك�نت �سورة عن حي�ته، بل 
اأيه�  »ي�  تع�ىل  لقوله  جت�سيدا  ذلك  األي�س  اأراد.  كم� 
�سعوب�  وجعلن�كم  واأنثى  ذكر  من  خلقن�كم  اإن�  الن��س 

وقب�ئل لتع�رفوا اأن اأكرمكم عند اهلل اأتق�كم«.
عمر متني والنموذج امل�سوه لكل م� ميثله االإ�سالم

اأم� النموذج الذي قدمه الق�تل عمر متني فهو اأ�سواأ م� 
اأن  الب�سر. فكيف ميكن  بني  اأحد من  اأن يج�سده  ميكن 
يح�سب على االإ�سالم وامل�سلمني من يرتكب مذبحة بهذه 
املخدرات  تع�طي  على  ومدمن  ق�تل  اإنه  الوح�سية؟ 
املثليني  اأحد  هو  هذا  وفوق  الكحولية،  وامل�سروب�ت 
ف��سل  زواج  وراء  طبعهم  اأو  طبيعتهم  يخبئون  الذين 

يريد  �سورة  بني  ممزق�  في�سبح  ث�ٍن  بزواج  فيتبعه 
و�سورة  املح�فظ،  امل�سلم  وملجتمعه  الأهله  يظهره�  اأن 
ال�سخ�سيت�ن  تت�س�دم  داخلي�.  يعي�سه�  اأخرى  حقيقية 
ال  ثم  املثليني  نوادي  اإىل  يذهب  �س�عة.  وكل  يوم  كل 
اإىل ال�سورة االأخرى  اأحد. ثم يعود  اأن ي�س�هده  يريد 
خمتبئ� وراء زوجته كي يعتقد اأهله اأنه اإن�س�ن ع�دي. 
الت�س�دم  حد  املتن�ق�ست�ن  ال�سخ�سيت�ن  و�سلت  وعندم� 
مل ي�ستطع اأن يغلب واحدة على االأخرى ف�نهزم داخلي� 
ال�سخ�سية  من  تنتقم  اأن  الظ�هرة  ال�سخ�سية  واأرادت 
الذين  املثليني  على  وغ�سب�  حقدا  فرتجمت  الب�طنة، 
اجلرمية  فك�نت  اإليهم،  �سخ�سيته  من  جزءا  ي�سدون 
النكراء. ويبدو اأن فكرة اإعالن انتم�ئه لتنظيم الدولة 
الرتك�ب  طريقه  يف  وهو  له  خطرت  اخلرب(  �سح  )اإن 
اجلرمية كي يعطي ملوته معنى اآخر، وي�سنف جرميته 
النموذج  فبئ�س  البغدادي  بكر  اأبي  اإ�سالم  راية  حتت 

وبئ�س االنتم�ء.
م�سوؤولية اخلطب�ء

كلمة اأخرية اأمتنى اأن ت�سل م�س�مع خطب�ء امل�س�جد يف 
هذه البالد. اأمتنى عليهم اأن يتذكروا اأنن� نعي�س يف ع�مل 
مت�س�بك متغري متحرك ال مك�ن فيه البن تيمية وال ابن 
قيم اجلوزية وال اأبي ح�مد الغزايل وال حممد بن عبد 
الوه�ب وال �سيد قطب وال اأبي العالء املودودي. اأم�مكم 
ومرتابط.  مفتوح  جمتمع  يف  ويعي�س  هن�  ولد  جيل 
يكون  اأن  املطلوب  والتكنولوجي�.  االإنرتنت  جيل  اإنه 
والتع�مل  االآخر  وقبول  الت�س�مح  خط�ب  على  الرتكيز 
مع كل االأدي�ن واالأعراق واخللفي�ت. يجب اأال يح��سب 
ال�سخ�س على مظهره اأو انتم�ئه اأو طريقة تفكريه. ال 
اأحد يح��سب الفرد اإال خ�لقه. يجب اأن يكون الرتكيز 
من  مزيدا  نريد  واجل�معة.  املدر�سة  يف  االإبداع  على 
الكت�ب واملح�مني وال�سح�فيني وال�سي��سيني واملهند�سني 
واملر�سدين االجتم�عيني والري��سيني. فبدل ت�سجيعهم 
الأداء العمرة قبل �سن ال�س�د�سة ع�سرة �سجعوهم على 
والري��سة  واملعلوم�تية  اللغ�ت  يف  �سيفية  دورات  اأخذ 
االأحي�ء  يف  التطوعي  العمل  على  �سجعوهم  وغريه�. 
والبلدي�ت  امل�سنني  ودور  وامل�ست�سفي�ت  واملدار�س 
ومراكز ال�سرطة واحلمالت االنتخ�بية. بهذا االأ�سلوب 
النمطية  ال�سورة  تغيري  ن�ستطيع  االإيج�بي  التف�علي 
ال�سلبية التي ندفع جميع� ثمنه�، واإال �سنبقى بني فرتة 
التطرف  يف  ي�س�هم  اآخر  متني  بعمر  ن�سطدم  واأخرى 
م�ستوى  على  حتى  ميثله  من  له  اأ�سبح  الذي  امل�س�د 

االنتخ�ب�ت الرئ��سية.
حم��سر يف مركز درا�س�ت ال�سرق االأو�سط بج�معة رتغرز

ا�ستولوا بني اإ�سالم حممد علي واإ�سالم عمر متني- ت�سويب اخلطاب الديني يف اأمريكا االأردن��ي��ة  املخابرات  من  عنا�سر  تك�سف..  تاميز"  'نيويورك 
اإىل  وال�سعودية  االأمريكية  املركزية  املخابرات  اأر�سلتها  اأ�سلحة  على 
ال�����س��وداء..  ال�سوق  يف  وب��اع��وه��ا  ال�سورية  املعار�سة  لت�سليح  االأردن 
وب��ي��ن��ه��م �سباط ل��ل��م��ت��ورط��ني  وا���س��ع��ة  وت�����س��ري��ح  اع��ت��ق��االت  وع��م��ل��ي��ة 

حلقوق  حمفل  اأعلى  يحتفل   – اأ(  ب  )د  جنيف  
الع��سرة  ب�لذكرى  املتحدة  ب�الأمم  االإن�س�ن 
�سخب  اأي  بدون  االأ�سبوع  هذا  جنيف  يف  لت�أ�سي�سه 
من  كثري  فيه  تتفق  الذي  الوقت  يف  دبلوم��سي، 
الدول وجمموع�ت الن�سط�ء على اأن جمل�س حقوق 
لبي�ن�ته  ت�أثري  قوة  اإ�س�فة  اإىل  يحت�ج  االإن�س�ن 

البليغة التي ي�سدره�.
حول  ع�م  كل  قرار   100 من  اأكرث  املجل�س  وي�سدر 
يف  االإن�س�ن  حقوق  انته�ك�ت  بني  ترتاوح  ق�س�ي� 
�سكن  على  احل�سول  يف  املواطنني  حق  اإىل  �سوري� 

من��سب.
نيويورك،  ومقره  الدويل  االأمن  جمل�س  وبعك�س 
�سلط�ت  ب�أية  يتمتع  ال  االإن�س�ن  حقوق  جمل�س  ف�إن 
عند  املخ�لفة  احلكوم�ت  على  عقوب�ت  لتوقيع 
من  غريه�  اأو  االإن�س�نية  �سد  جرائم  ارتك�به� 
مع  التع�ون  على  اإجب�ره�  ميكن  ال  كم�  االنته�ك�ت، 

خرباء حقوق االإن�س�ن ب�ملجل�س.
رايت�س  ” هيوم�ن  منظمة  ممثلة  مطر  ليلى  وتقول 
التع�ون  عدم  اإن   ” جنيف  يف  احلقوقية   ” ووت�س 
اخل��سة  االإجراءات  اآلية  مثل  واآلي�ته  املجل�س  مع 
) والتي تعني تكليف جمموعة من اخلرباء بتقدمي 
هو  الع�مل(  يف  االإن�س�ن  حقوق  اأو�س�ع  عن  تق�رير 

م�س�ألة مت�أ�سلة “.
وقدمت كوري� ال�سم�لية اأحد االأمثلة االأكرث تطرف� 
اأعلن  عندم�  امل��سي،  اآذار/م�ر�س  يف  التع�ون  لعدم 
الدبلوم��سيني  اأن  يوجن  �سو  ري  خ�رجيته�  وزير 

جمل�س  قرارات  �سيتج�هلون  لوزارته  الت�بعني 
اأية من�ق�س�ت يجريه�  حقوق االإن�س�ن و�سيق�طعون 
الدولة  هذه  يف  احلقوقية  االأو�س�ع  حول  املجل�س 

ال�سيوعية.
م�سرتك�  اقرتاح�  واأ�سدرت عدة منظم�ت حقوقية 
فع�لية  زي�دة  اإىل  يهدف  امل��سي  اآذار/م�ر�س  يف 

املجل�س.
يتعني  اإنه  املنظم�ت  هذه  ق�لت  املث�ل  �سبيل  وعلى 
قراراته،  يف  وا�سحة  مع�يري  ي�سع  اأن  املجل�س  على 
حقوق  ق�س�ي�  يف  حتقق  الذي  التقدم  مدى  لقي��س 
تنفيذ  حول  تق�رير  اإ�سدار  طلبت  كم�  االإن�س�ن، 

القرارات.
من  دولة   60 من  اأكرث  ت�سم  جمموعة  وطرحت 
اأم�س  منف�سال  اقرتاح�  الع�مل  من�طق  خمتلف 
االهتم�م  على  الدويل  االأمن  جمل�س  يحث  االثنني 
بدرجة  االإن�س�ن  حقوق  جمل�س  وحتذيرات  ب�آراء 
اأكرب، واأن ي�ستخدمه� كنظ�م لالإنذار املبكر لالأزم�ت 

االأمنية الن��سئة.
ويف هذا ال�سدد ق�ل وزير خ�رجية �سوي�سرا ديديه 
بريكه�لرت وهو يقدم هذا االقرتاح الدويل اإن تعزيز 
من  وجنيف  نيويورك  يف  املجل�سني  بني  الروابط 

�س�نه اأن يدعم من فع�لية جمل�س حقوق االإن�س�ن.
لالرتق�ء  ك�فية  لي�ست  �سنوات  ع�سر  اإن   ” واأ�س�ف 

ب�حرتام حقوق االإن�س�ن ب�سكل ملحوظ “.
اأن املجل�س  اإن املراقبني املنتقدين يوؤكدون على  بل 
يتمتع على الرغم من ذلك ببع�س نق�ط القوة، ومن 

بينه� مراجع�ته الدورية ل�سجالت الدول االأع�س�ء 
يف االأمم املتحدة.

يف  دولة  ” كل  اإن  تقول  مهمة  بر�س�لة  يبعث  وهذا 
اأن  الع�مل لديه� م�سكالت يف حقوق االإن�س�ن ويجب 
ليمون  م�رك  قول  حد  على   ،“ للمراجعة  تخ�سع 
وهي   ،“ احلقوقية  يونيفر�س�ل  جمموعة   ” رئي�س 
مركز للفكر مقره جنيف يقوم بدرا�سة عمل جمل�س 

حقوق االإن�س�ن.
اأن  �س�بق  بريط�ين  دبلوم��سي  وهو  ليمون  واأو�سح 
جمل�س حقوق االإن�س�ن اأبلى بالء ح�سن� عندم� قدم 
حتذيرا مبكرا ب�س�أن االأزم�ت التي يف طور التخمر، 
اأث�رت  امل��سي، حيث  الع�م  الو�سع يف بوروندي  مثل 
الدولة  هذه  يف  اخلطرية  االإن�س�ن  حقوق  انته�ك�ت 
ال�سراع  من  جديدة  موجة  اندالع  من  املخ�وف 

العرقي بني قوميتي الهوتو والتوت�سي.
ع�م  االإن�س�ن  حقوق  جمل�س  ت�أ�سي�س  مت  وعندم� 
الت�بعة  االإن�س�ن  حقوق  جلنة  حمل  ليحل   2006
الدول  قررت  عجزه�،  اأثبتت  التي  املتحدة  لالأمم 
املجل�س  على  يتعني  اأنه  املتحدة  االأمم  يف  االأع�س�ء 

اجلديد اأن” يتبنى اأعلى املع�يري “.
اقرتاحه�  يف  املدين  املجتمع  منظم�ت  وط�لبت 
اله�دف لالإ�سالح ب�أن يكون للدول املر�سحة لع�سوية 
اإىل  ي�سري  مدقق  �سجل  االإن�س�ن  حقوق  جمل�س 
التع�ون  وكذلك  االإن�س�ن،  حقوق  جم�ل  يف  تقدمه� 

مع االأمم املتحدة.

املتحدة ل��الأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  جمل�ش  الإ���س��الح  متزايدة  مطالب 
الرج�ء من كل عربي حر التوا�سل مع البيت االأبي�س 
العدوان  على  احتج�ج�  االأمريكية  واخل�رجية 
والن�س�ء  االأطف�ل  وقتل  بالدكم  على  ال�سعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�سيوخ  وال�سب�ب  والرج�ل 
اجلوي  واحل�س�ر  والت�ريخي  احل�س�ري  واملوروث 

والربي والبحري الظ�مل. 
الرقم الت�يل للبيت االبي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم الت�يل للخ�رجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

ك��ل��ي��ن��ت��ون ت��ن��ت��ق��د ت�����س��ري��ح��ات ت���رام���ب ح����ول خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت�����اد االوروب�����ي
وا�سنطن – اأ ف ب – انتقدت املر�سحة الدميوقراطية 
كلينتون،  هيالري  االمريكية  الرئ��سية  لالنتخ�ب�ت 
حول  ترامب  دون�لد  اجلمهوري  من�ف�سه�  ت�سريح�ت 
ان  موؤكدة  االوروبي  االحت�د  من  بريط�ني�  خروج 
“الت�سريح�ت الرن�نة” ت�سر اأكرث مم� تفيد يف مثل 

هذه الظروف.
على  الربيط�نيني  بت�سويت  اأ�س�د  ترامب  وك�ن 
اخلروج من االحت�د وو�سفه ب�أنه "رائع"، وق�ل ام�م 
“انه  اجلمعة  ا�سكتلندا  اىل  زي�رة  خالل  �سح�فيني 

امر عظيم”.
ام�م  كلمته�  يف  ب�الإ�سم  ترامب  كلينتون  تذكر  ومل 
�سددت  انه�  اال  االمريكيني،  البلدي�ت  روؤ�س�ء  موؤمتر 
“ي�سع  ان  يجب  املتحدة  الوالي�ت  رئي�س  ان  على 
م�س�لح ال�سعب االمريكي قبل م�س�حله ال�سخ�سية”.

معلب  لتد�سني  ا�سكتلندا  اىل  توجه  ترامب  وك�ن 
للغولف يحمل ا�سمه يف تورنبوري.

اىل  بح�جة  املتحدة  الوالي�ت  ان  كلينتون  وت�بعت 
او�س�ع  يف  الرن�نة  الت�سريح�ت  ان  “يدركون  ق�دة 

متوترة ميكن ان توؤدي اىل مزيد من التوتر”.
واملحنكة  الث�بتة  القي�دة  ال�سبب  “لهذا  وق�لت 

�سرورية يف مثل هذه الظروف”.
وق�رن ترامب الذي يحظى بدعم �سعبوي ويركز يف 
الرئ��سية  حملته  بني  الهجرة،  مع�داة  على  خط�به 
وبني املع�سكر املن�وئ لالحت�د االوروبي يف بريط�ني�.

هن�ك  الحظن�  “كم�  االأحد  اأقرت  كلينتون  وك�نت 
ا�سخ��س كثريون يع�نون من االحب�ط يف بريط�ني�، 
هن�  االحب�ط  من  يع�نون  ا�سخ��سً�  هن�ك  ان  ونعلم 

اي�سً�”.

يف  املجتمعني  البلدي�ت  روؤ�س�ء  ام�م  ق�لت  انه�  اال 
اندي�ن�بولي�س )و�سط الغرب( “يجب اأال يراود احد 
ال�سك حول التزام الوالي�ت املتحدة يف اوروب�، �سواء 
ك�ن مت�سلطً� يف الكرملني او مر�سحً� رئ��سيً� على ملعب 

غولف”.
كلينتون  تقدم  للراأي  حديثة  ا�ستطالع�ت  وك�سفت 
على  بح�سوله�  الرئ��سي،  ال�سب�ق  يف  ترامب  على 
اجرته  ا�ستطالع  يف  امل�س�ركني  من   51% ت�ييد 
�سي  بي  "ايه  و�سبكة  بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة 

نيوز"، يف مق�بل %39 ملن�ف�سه�.
“وول  �سحيفة  اجرته  ا�ستطالع  اأظهر  املق�بل،  يف 
نيوز"، تقدمً� طفيفً�  �سي  �سرتيت جورن�ل” و"ان بي 

لكلينتون بـ%46 يف مق�بل %41 لرتامب.



ابن  الف��سل،  الوزراء  رئي�س  وقف   : لندن 
من  تنفق  زالت  م�  التي  الربيط�نية  الطبقة 
ديفيد  قرن،  منذ  بهتت  اإمرباطورية  خريات 
التي  زوجته  وقفت  جواره  واإىل  ك�مريون، 
 ١٠ اأم�م  اآتية،  ب�سدمة  وجهه�  مالمح  توحي 
الربيط�نية،  احلكومة  مقر  �سرتيت،  داونينغ 
اأعد  ن�س  من  متهدج  ب�سوت  علين�  يقراأ  وبداأ 
لي�س  واأنه  اال�ستفت�ء  نتيجة  يتقبل  اأنه  �سلفً� 
اإىل  من املن��سب بعد خ�س�رة مع�سكره الداعي 
واأنه �سيرتكن�  ال�سلطة  اأن ي�ستمر يف  »البق�ء« 

يف خالل ثالثة اأ�سهر.
الذي  الرجل  �سين�سحب  ب�س�طة،  بكل  هكذا، 
واإحدى  العريقة  )الدولة  بريط�ني�  ق�د 
�سنوات(،  �ست  الآخر  الع�مل  اقت�س�دات  اأهم 
بينم�  �سّببه،  الذي  اخلراب  لنلملم  و�سيرتكن� 
اأن  حني  اإىل  مريح،  تق�عد  اإىل  هو  مي�سي 
يلتحق مبوؤ�س�سة �سديقه، توين بلري، م�ست�س�رًا 
اأفريقي�  دكت�توريي  وبع�س  اخلليج  مل�سيخ�ت 
الب�ئ�سني، وليتق��سى يف ال�س�عة األف �سعف م� 

ك�ن يتق��س�ه حتى االآن.
اإىل  بريط�ني�  يقد  مل  ك�مريون  ال�سيد 
املرتاكم  ف�سله  اإن  بل  فح�سب،  مريع  انق�س�م 
اإىل  النه�ية  يف  اأدى  البالد  ملف�ت  اإدارة  يف 

م�سري  على  م�سبوقة  غري  �سيطرة  فقدان 
الرجل  �سنع  وهكذا  ذاته�.  املتحدة  اململكة 
الوطنيون  انتظره�  التي  الت�ريخية  الفر�سة 
�سيدعون  وهم  قرون،  لعدة  اال�سكتلنديون 
على  اأخريًا(  )�سيكون  جديد  ا�ستفت�ء  اإىل 
الت�أييد  اإىل  ب�لنظر  اململكة،  عن  اال�ستقالل 
ال�سعب  فئ�ت  كل  اأبدته  الذي  احل��سم 
االأوروبي.  االحت�د  يف  للبق�ء  اال�سكتلندي 
الذين  ال�سم�ليني،  االإيرلنديني  اإن  بل  ال، 
عندهم  االأم  اإيرلندا  مع  الوحدة  �سوت  خب� 
بحكم  جمربين  اأنف�سهم  وجدوا  عقود،  منذ 
االحت�د  يف  البق�ء  على  ال�سريح  الت�سويت 
�سينتهي  مم�ثل،  ا�ستفت�ء  الإعالن  االأوروبي 
حتمً�، اإىل اإع�دة توحيد اإيرلندا الت�ريخية. 
اإيرلندا يف ٢٠١٦  اأجل  لقد قّدم ك�مريون من 
له� كونيللي ورف�قه يف ثورتهم  اأكرث مم� قدم 
بل  فح�سب،  ذلك  لي�س   .١٩١٦ يف  اخل��سرة 
اجلمهوريني  بع�س  عن  �سمعت  اإنني  اأق�سم 
ال�ستفت�ء  االإعداد  يف  �سرعوا  الذين  االإنكليز 
وافق  )اإن  ذاته، مقرتحني  امللكي  النظ�م  على 
يليق  ال  الذي  احلكم  نظ�م  اإنه�ء  على  ال�سعب 
فقط  ينتظروا  اأن  تو�سو(  مدام  مبتحف  اإال 
اأن  الت�ريخ  يذكر  ال  كي  طبيعيً�،  امللكة  وف�ة 

اجلمهورية ق�مت على الدم�ء.
وا�ستيقظ ماليني امله�جرين يف اأرج�ء اململكة 
ف�راج  نيجل  �سوت  على  التال�سي  اإىل  املتجهة 
التعبري(  ج�ز  )اإذا  لالأمة  يقول  وهو  املزعج، 
لالأ�سخ��س  انت�س�ر  اال�ستفت�ء  نتيجة  اإن 
من�،  احلقيقيني  غري  ليكت�سف  »احلقيقيني«، 
فقط،  لندن  الع��سمة  ي�سكنون  اأوروبي  مليون 

اأنهم عمليً� بال م�ستقبل.
ك�مريون  ال�سيد  تركه  الذي  اخلراب  ب�لطبع 
فقد  ال�سي��سي،  امل�سهد  على  مقت�سرًا  يكن  مل 
�س�ع�ت  �ست  من  اأقل  خالل  اجلنيه  تراجع 
ب�أكرث من ١٠٪  اال�ستفت�ء  نت�ئج  فرز  من بدء 
مق�بل الدوالر، وهو اأمر مل يحدث يف الت�ريخ، 
الـ١٩٨٥،  م�ستوي�ت  اإىل  قيمته  وانحدرت 
اأيدي  على  لالقت�س�د  املمنهج  التدمري  مرحلة 
اآ�سي�  بور�س�ت  تكد  ومل  االأوغ�د.  الليرباليني 
اأ�سهم  من  امل�ستثمرون  تخل�س  حتى  تفتح 
ال�سرك�ت الربيط�نية الكربى بخ�س�رة لتقليل 
بور�سة  وفقدت  اأفدح،  م�ستقبلية  خ�س�ئر 
بدء  عند  قيمته�  من  جنيه  بليون   ١٢٠ لندن 
التي  ب�لفو�سى  تذكر  اأجواء  يف  التداول، 
وا�سطر   ،٢٠٠٨ اأزمة  اإب�ن  االأ�سواق  �س�دت 
ين��سد  مذل  بي�ن  اإ�سدار  اإىل  اإنكلرتا  بنك 
ب�القت�س�د  الثقة  فقدان  عدم  اجلميع  فيه 
�سركة  دق�ئق  بعد  عليه  لرتّد  الربيط�ين، 
يف  ب�ل�سروع  االأ�سهر  الع�ملي  امل�يل  الت�سنيف 
خف�س ت�سنيف البالد االئتم�ين من درجة الـ 

املمت�زة. احل�لية   AAA
داخليً�  �س�أنً�  يبدو  قد  �ُسوئه،  على  كله،  ذلك 
ه�م�س  على  تعي�س  ن�سبيً�  �سغرية  جلزيرة 
حد  اإىل  متوقعة  ــ  وانعك��س�ت  عجوز،  ق�رة 
ال  لكنه�  الف�سل،  احرتفت  �سلطة  الأداء  ــ  م� 
االقت�س�د  ب�سحة  جذري  نحو  على  مت�ّس 
الع�ملي اأو حتى �سوية الراأ�سم�لية الربيط�نية 
وال  الطويل،  اأو  املتو�سط  املدى  على  ذاته� 
بح�جة  االحت�د  من  الفعلي  اخلروج  اأن  �سيم� 
مطولة  ومف�و�س�ت  الربمل�ن  ت�سديق  اإىل 
لي�س  واأنه  �سنوات،  ت�ستغرق  قد  واإجراءات 
�سرًا اأن البنوك واملوؤ�س�س�ت امل�لية قد حتوطت 
لالأمر الذي ك�ن اأ�سبه ب�سرد اأحداث موت معلن 
ــ على ن�سق رواية م�ركيز ال�سهرية. لكن تقومي 
الع�ملي  االإط�ر  يف  ح�سل  اإن  الزوبعة  هذه 
اإىل  ب�لطبع(  ت�سورن�  )وفق  �سينتهي  االأو�سع 
ركود  موجة  الإطالق  �سفٍر  نقطة  اعتب�ره� 
ب�أزمة  تكون  م�  اأ�سبه  ع�رم  ع�ملي  اقت�س�دي 
١٩٢٩ وعقد الثالثيني�ت املفقود الذي اأدى يف 
اإليه اإىل تهيئة املن�خ املن��سب لن�سوب  اأدى  م� 
الب�سر  ماليني  وذبح  الث�نية  الع�ملية  احلرب 

قرابني لراأ�س امل�ل.
املعومل  الراأ�سم�يل  االقت�س�د  بنية  ترتكز 
جمموع�ت  ثالث  اأكرب  اأداء  على  االأي�م  هذه 
وال�سني،  االأوروبي،  االحت�د  فيه:  اقت�س�دية 
يف  الكوكب  دخول  ي�سبح  املتحدة.  والوالي�ت 

�سبه حم�سوم عندم�  اأمرًا  ركود ع�ملية  موجة 
ت�س�ب هذه االقت�س�دات الثالثة معً� ب�الإعي�ء 
�سعلته  اأطلق  م�  ب�ل�سبط  يف وقت واحد، وهو 

ال�سيد ك�مريون:
اإىل  �سيوؤدي  االحت�د  من  بريط�ني�  *خروج 
 ٪٣،٦ بـ  ذاته  الربيط�ين  االقت�س�د  انكم��س 
�سنويً� وفق تخمين�ت وزارة امل�لية، و�ستتعمق 
مليون  ن�سف  من  اأكرث  ب�إ�س�فة  البط�لة  اأزمة 
قيمة  و�ستهبط  العمل،  من  الع�طلني  من 
العملة مبعدل ١٢٪ مق�رنة مب� قبل اأ�سبوع من 
امل�لية  الدرا�س�ت  معهد  توقع  مع  اال�ستفت�ء، 
بتو�سع الفجوة يف امليزانية الع�مة من ٢٠ اإىل 
٤٠ بليون جنيه. �سيع�ين االقت�س�د الربيط�ين 
الهيكلة  واإع�دة  ت�ت�سر  م�رغريت  بعد  الأنه 
الثم�نيني�ت  يف  جرت  التي  االقت�س�دية 
تقريبً�  الوحيدة  امل�س�فة  القيمة  اأ�سبحت 
اإنت�ج  لالقت�س�د الربيط�ين م�ستمدة لي�س من 
واخل�رج،  للداخل  وبيعه�  واخلدم�ت  ال�سلع 
وقنوات  البنكية  اخلدم�ت  توفري  من  بل 
كبري  )دون  االأجنبي  امل�ل  لراأ�س  اال�ستثم�ر 
الر�سوم  ا�ستيف�ء  ومن  م�س�دره(،  يف  تدقيق 
والفوائد والريع عن ذلك، ولهذا ف�إن ا�ستمرار 
معتمد  للدخل  احليوي  امل�سدر  هذا  تدفق 
عمليً� على فتح احلدود وت�سهيل تنقل االأفراد 
واالأموال، وقبول االأ�سدق�ء يف اأوروب� والع�مل 

من لندن لعب دور بنكهم االأوثق.
هذا  احلي�ة  �سري�ن  »الربيك�ست«،  بعد 
تدفق  يعني  م�  وهو  داهم،  خلطر  معّر�س 
االأموال يف االجت�ه االآخر والت�سخم وارتف�ع 
كله  هذا  البالد.  يف  االأعم�ل  اأن�سطة  تكلفة 
موازية  �سلبية  ت�أثريات  �سك،  دون  �ستق�بله، 
اأ�ساًل  هي  التي  االأوروبية  االقت�س�دات  على 
واالنقالب   ٢٠٠٨ الـ  اأزمة  بعد  تتع�ف  مل 
على  اأو  فعليً�  مفل�س  منه�  وكثري  االأوكراين، 

و�سك االفال�س.
اأي�سً�، كم� االحت�د االأوروبي، تعي�س  *ال�سني 
تراجع  اإذ  معهود،  غري  اقت�س�ديً�  تب�طوؤًا 
مق�رنة   ٪٧ من  اأقل  اإىل  القومي  الدخل  منو 

ُعف  و�سَ امل��سي  العقد  يف   ٪١٢-١٧ مبعدالت 
اليوان ب�سبب عملي�ت حتويل النقد امل�ستمرة 
�ُسّجل  واأي�سً�  االأمريكية،  الدوالرات  اإىل 
تراجع يف االحتي�طي�ت القومية من الدوالر، 
وفوق ذلك كله يالحظ االرتب�ك الذي ي�سوب 
التع�مل  ب�س�أن  ال�سينية  احلكومة  اإجراءات 
النمو  تراجع  مع  ذلك  وتزامن  الركود  مع 
االقت�س�د  يف  اخل��س  امل�ل  راأ�س  م�س�همة  يف 

ال�سيني اإىل م�ستوي�ت دني� قي��سية.
االأمريكي،  الع�ملي،  لالقت�س�د  الث�لث  *العمود 
امل�سجل  ال�سنوي  ف�لنمو  بدوره.  القلق  يثري 
االقت�س�د  لدفع  ك�ف  غري  �سنويً�   ٪٢ عند 
وقت  يف   ٢٠٠٨ اأزمة  مف�عيل  من  التع�يف  اإىل 
وال�سني  االأوروبي  االحت�د  اأ�سواق  فيه  تع�ين 
انتخ�ب�ت  �سنة  البالد  وتعي�س  االأزمة،  من 
واأرق�م  اإدارتني  بني  �سي��سي  ا�ستقرار  وعدم 
بط�لة مرتفعة ترتبط ع�دة ب�أوق�ت الركود 
ال�سرك�ت  مربحية  يف  ملمو�سً�  وتراجعً� 
وتراجعً�  االإنت�ج  ملعدالت  و�سعفً�  االأمريكية 
جمل�س  دفعت  موؤ�سرات  وهي  اال�ستثم�ر،  يف 
اإىل ت�أجيل م�ستمر يف  االحتي�طي الفيدرايل 
رفع اأ�سع�ر الف�ئدة، لكنه ب�لت�أكيد �سي�سل اإىل 
وعنده�  ال�سعر،  رفع  اإىل  فيه�  ي�سطر  نقطة 
ظل  يف  جميعه�،  املو�سوعية  الظروف  �ستكون 
مهي�أة  وال�سني،  االأوروبي  االحت�د  م�س�كل 
موج�ت  تتع�ىل  و�سوف  الكبري،  لالنفج�ر 
االأ�سواق  عرب  االقت�س�دي  الركود  ت�سون�مي 

الع�ملية االأ�سغر جميعه�.
�سّببه  االأ�سواأ،  حلدوث  املحتم  اخلطر  هذا 
�سي��سي نزٌق �سّيق االأفق، اأراد اأن يحرز نق�طً� 
ب�إجراء  الوعد  خالل  من  ع�مة  انتخ�ب�ت  يف 
حزب  جمهور  خالله  من  ير�سى  ا�ستفت�ء 
اململكة  دمر  اأن  اإىل  انتهى  اأن  فك�ن  من�ف�س، 
ركود  بوابة  اإىل  كله  الع�مل  واأخذ  واالحت�د، 
بوابة  �ستكون  »بريك�ست«  جديد.  ع�ملي 

اجلحيم ي� �سيد ك�مريون. اللعنة!

�س�أتيك اأيه� الويل مبف�تيح الدرعية ،
حممد  ابيه  ايل  ب��س�  اأبراهيم  الق�ئد  حتدث  هكذا   
 (  1816 ع�م  �ستمرب  من  والع�سرين  الثالث  يف  ب��س�  علي 
والثالث والع�سرين من �ستمرب هو ب�ملن��سبة اليوم الوطني 

لل�سعودية والتي حتتفل فيه ب��ستقالله� (.
غ�در اإبراهيم حري�سً� على اإ�سطح�ب كب�ر خرباء اجلي�س 
من االأج�نب الع�سكريني مثل �سكوتو ، جنتيلي ، تود�سكيني 
و �سو�سيو موؤمنً� اأن هوؤالء الق�دة و معهم اأبن�ء م�سر اجلنود 
هم وحدهم الق�در على دخول الدرعية بداًل من التالطم 
اىل  ب��س�  اإبراهيم  و�سل  احلج�ز   �سواطئ  على  ك�الأمواج 
�سعيدًا  ك�ن  و  له  مركزًا  )احلن�كية(  من  متخذًا  ينبع 
بح�سولة على رتبة ب��س� يف 19 ين�ير 1817 معتربًا اإي�ه� 

اإ�س�رة البدء.
خ�س�ئر  متحماًل  الر�س  اإبراهيم  ح��سر   1817 �سيف  يف 
االأهمية  �سديدة  املدينة  ترك  خط�أ  الإدراكه  قواته 
ه�جم  ثم   1817 اأكتوبر  يف  اال�ست�سالم  على  ليجربه� 
مل  م�   حمققً�  و  �سعود  بن  قوات  مدمرًا  بريدة  و  عنيزة 

يت�سوره اأحد عن هذا الق�ئد ال�س�ب.
بت�سكيل  اأمر  و  �سقراء  اىل  املرتبك  �سعود  بن  اإن�سحب 
بينم�  القت�ل  عن  بعيدًا  للدرعية  توجه  ثم  احل�سون 
يتقدمهم  و  بل  امل�سرية  قواته  �سفوف  يف  ب��س�  اإبراهيم 
تكتيك  اإ�ستخدم  و   1818 ين�ير  يف  ل�سقراء  و�سل  حتى 
لي�ستويل  �سعود  بن  اأم�م �سخ�مة قوات  عو�س قلة قواته 

عليه� يف فرباير 1818 ف�حتً� الطريق للدرعية.
م�ستخدمً�  به  املحيطة  املنطقة  بت�أمني  ب��س�  اإبراهيم  ق�م 
اإمدادات الق�هرة خري اإ�ستخدام بني الرتهيب و الرتغيب 
ح�كم  هو  الوحيد  خ�سمه  ب�ت  حتى  ب�ملنطقة  للعرب 

الدرعية و ب�ت الطريق مفتوح للقت�ل النه�ئي و احل��سم.
الدف�ع  قوات  كل  حمطمة  ب��س�  اإبراهيم  قوات  �س�رت 
ال�سعوديني  اأفقدت  حول �سرم� ووادي حنيفة يف �سرب�ت 
�سوابهم و ب�تت تلك النج�ح�ت حمل ذهول و اعج�ب معً� 
هدية  خري  ك�ن  ف�لنج�ح  الدرعية  اأو  الق�هرة  من  �سواء 
ب�سهور  م�سر  و�سوله  بعد  تويف  الذي  ب��س�  طو�سون  لروح 

قليلة.
بقي�دة  م�سر  قوات  و�سلت   1818 اإبريل  من  ال�س�د�س  يف 
يحت�جه  م�  ربع  من  اأقل  معه  و  للدرعية  ب��س�  اإبراهيم 
اأ�سهر  خم�سة  ا�ستمر  عليه�  ح�س�ر  ففر�س  املدينة  حل�سر 
تالحق  الكوارث  و  امل�سكالت  ك�نت  و  فيه�  املع�رك  تعددت 
معركة  تال  حني  يونيو   21 يف  حدث  كم�  امل�سري  اجلي�س 
فرعية ُهزم فيه� ال�سعوديون حريق دمر كثري من ذخ�ئر و 
معدات اجلي�س امل�سري و مع هذا ا�ستمر القت�ل و ابراهيم 
واحدة  خطوة  تراجع  دون  االأول  اجلنود  �سف  يف  ب��س� 

للخلف.
و  اجلرك�سي  اأغ�  �سلم�ن  و�سول  بعد  و   1918 �سبتمرب  يف 
الكربى  القي�دة  اإكتملت  اال�سكندرية  ق�ئد  ب��س�  خليل 
النه�ئي  ب�لهجوم  اأمره  ب��س�  اإبراهيم  اأ�سدر  و  للجي�س 
ق�ئاًل: ) ال رجوع اليوم اإم� نحن او الدرعية( ، بداأ الهجوم 
يف معركة ب��سلة ا�ستخدمت فيه� فنون القت�ل الغربية من 
اجلي�س امل�سري و املدفعية الفرن�سية التي بن�ه� امل�سريون 
ل�س�لح  �س�عة  كل  فيه�  الن�سر  ك�ن  اأي�م  ثم�نية  ا�ستمر  و 
الوه�بيني و ب�تت  امل�سري حتى حتطمت دف�ع�ت  اجلي�س 
الدرعية حمطمة و جي�س م�سر يف �سبيله الإقتح�مه� يف يوم 
او اإثنني. يف الت��سع من �سبتمرب 1818 اإلتم�س الوه�بيون 
املف�و�س�ت فوافق ابراهيم ب��س� و ح�سر عبد اهلل بن �سعود 
اآخرين  يومني  بعد  قواته  ا�ست�سلمت  و  ب�لهزمية  اأقر  و 
�سبتمرب   11 يف  املدينة  ب��س�  اإبراهيم  الق�ئد  ليدخل 
1818 معلنً� ن�سر قوات م�سر و هزمية الدولة ال�سعودية و 

احلركة الوه�بية املعروفة ب��سم حركة التوحيد.
العالق�ت  يف  جدا  م�سطرب  ت�ريخ  بدء  الت�ريخ  هذا  منذ 

امل�سرية ال�سعودية .
ال�سعوب،  بني  ولي�س  احلك�م  بني  العالق�ت  هن�  واأعني 
فهن�ك ف�رق كبري، فهل ك�نت ال�سعودية دولة حري�سة على 

م�س�لح م�سر وجي�س م�سر حقيقة؟
 اأم اأن هن�ك تواطوؤ تكتيكي، ور�س�وى، وخي�ن�ت وعم�الت 
) ك�سفت وث�ثق ويليك�س ان ال�سعودية اأ�سرتيت العديد من 
الذمم واالأفالم امل�سرية )م�سطفي الفقي وم�سطفي بكري 
م�س�لح  تقت�سيه�  االأمر  يف   ) ب�الأ�سم  مذكورين  كمث�لني 
مت�م�  م�سر  م�س�لح  عك�س  ب�ل�سرورة  هي  والتي  ال�سعودية 

كم� �سرنى؟
تتغري  مل  واحدة  ع�ئلة  هو  ال�سعودية  يف  احل�كم  نظ�م 
االأ�سرة  من  م�سر  حك�م  تغري  بينم�  القرنني،  من  يق�رب  مل� 
العلوية اإىل الع�سكر، وتغريت �سي��س�تهم يف كل فرتة، لكن 
ال�سعودية  حك�م  مع  من�و�س�ت  هو  امل�سرتك  الع�مل  ك�ن 
معركة  يف  هزميتهم  وهو  االأعظم  ال�سعودية  بث�أر  تبداأ 
اإبراهيم ب��س� يف عهد حممد على ب��س�،  الدرعية على يد 
لت�ستمر التوترات يف عهود ف�روق، ون��سر، وال�س�دات، حتى 
اإىل  واخل�دم�ت  العبيد  اإر�س�ل  يف  ي�ستثمر  اأن  مب�رك  قرر 

مع�ر�سة  ثم  هن�ك،  لهم  حقوق  اأي  واإجه��س  ال�سعودية 
و�سراء  امل�ل  ببذل  وحتطيمه�  الو�س�ئل  بكل  ين�ير  ثورة 
الذمم اإىل اأق�سى احلدود، ليظهر ذلك جلي� بعد االنقالب.
و�سل التوتر يف العالقة ذروته بني ال �سعود والع�سكر يف 
م�سر يف فرتة ع�سكرية مظلمة يف ت�ريخ م�سر احلديث وهي 

فرتة البكب��سي جم�ل عبد الن��سر .
ك�نت العالقة بني اجلمهوريني يف اليمن وم�سر عبد الن��سر 
والبحر  املندب  ب�ب  م�سيق  على  خطرا  ت�سكل  ب�لت�أكيد 
اآثرت�  ولكنهم�   ، بريط�ني�  م�س�لح  على  وب�لت�يل  االأحمر 
عدم التدخل املب��سر يف حرب اليمن حتى ال يحدث تدخل 
بذلك  ال�سعودية  ق�مت  لكن  هن�ك،  اأي�س�  مب��سر  رو�سي 

ب�لوك�لة عنهم كم� �سرنى.
ف�ل�سعودية ك�نت ترى م� حدث يف م�سر من انه�ء للملكية 
يف  انت�س�ره  بعد  خ�سو�س�  الوقت،  طول  يتهدده�  ك�بو�س� 
الدول العربية، وحتوله� اإىل جمهوري�ت ك�سوري� والعراق 
حدوده�  من  الك�بو�س  هذا  يقرتب  اأن  ن�هيك  الخ،  وليبي� 
يف �سورة حتول اليمن اأي�س� اىل جمهورية وانته�ء امللكية 
ثورة  انتق�ل  من  االآن  ال�سعودية  تخ�ف  كم�  مت�م�  فيه�، 
ب�ستى  الإف�س�له�  وت�سعى  اإليه�  والبحرين  وم�سر  تون�س 

الطرق.
يعرتف وزير امل�ستعمرات الربيط�ين ال�س�بق الب�رون دنك�ن 
ب�أنه  اليمن،  على  ال�سراع  كت�ب  وموؤلف  �س�نديز،  ادوين 
اليمن  يف  امل�سري  الوجود  ب�أن  في�سل  امللك  اقن�ع  ا�ستط�ع 
ال�سعودية وعلي بق�ء اال�سرة احل�كمة  خطر على برتول 
اأن تتدخل يف احلرب،  لل�سعودية  واأنه البد  ال�سعودية  يف 
اليمن، وذكر  الن��سر يف  ويذكر دنك�ن لفظة م�سيدة عبد 
اإىل  ذلك  من  يرمي  ك�ن  اأنه  مواربة  ودون  �سراحة  كذلك 

اإ�سع�ف م�سر يف مواجهة اإ�سرائيل اأي�س�.
مرتزقة  ومولت  امللكيني،  مولت  ال�سعودية  اأن  �سرا  ولي�س 
�سي��سيني  وا�سرتت  اليمن،  يف  امل�سري  اجلي�س  من  للنيل 
ع�ر�سه�  من  واغت�لت  اأدهم،  كم�ل  طريق  عن  مينيني 
اجلو  �سالح  جملة  يف  ورد  م�  وح�سب  واالأنكى  بل  منهم، 
االإ�سرائيلي عدد م�يو 2008 على ل�س�ن عدد من الطي�رين 
احلربيني املتق�عدين وهم ي�ستعيدون ذكري�تهم وب�ل�سور، 
املح�فظ  الربيط�ين  الن�ئب  مع  ب�لتن�سيق  ال�سعودية  اأن 
جوية  طلعة  ع�سر  اأربعة  �س�عدت  اإميريي  جولي�ن 
هجوم�  ت�سمنت  البدر  االإم�م  قوات  مل�س�ندة  اإ�سرائيلية 
وقته�:  اأ�سميت  عملية  يف  م�سرية  قوات  على  مب��سرا 
»العملية �سل�سة«. وهن�ك اأمثلة اأخرى الإف�س�د ال�سعودية 

م�س�ريع الوحدة امل�سرية ال�سورية والليبية اإلخ،
الف  ثالثون  من  يق�رب  من  اليمن  حرب  يف  م�سر  خ�سرت 
م�سر،  اأر�سلتهم   70000 اأ�سل  من  قتيال  م�سري�  جندي� 
واأ�سع�فهم جرحى، ومنهم من قطعت اآذانهم واأنوفهم كنوع 
من التنكيل واالإه�نة، وك�نت �سبب� مب��سرا لهزمية 1967 
املاليني  مئ�ت  اإىل  اخل�رجية  م�سر  ديون  احلرب  ورفعت 
الأول مرة يف ت�ريخه�، ورفع عبد الن��سر اأ�سع�ر ال�سلع على 
مل  كم�  ط�حنة  اأزمة  من  م�سر  اقت�س�د  وع�نى  املواطنني 
يحدث من قبل حتي ان ال�سلع الغذائبة االأ�س��سية ك�ل�سكر 
فهل   . امل�سرية  االأ�سواق  من  اأختفت  وال�س�بون  والزيت 
هن�ك من م�زال يتحدث عن حر�س ال�سعودية على جي�س 

م�سر؟!!!!!!!!
يف  م�سر  يف  اإج�زتي  من  جزءا  اأق�سي  كنت   2008 ع�م  يف 
اأقيم  الذي  الفندق  علي  عر�س  حيث  ال�سيخ  �سرم  منتجع 
بحرية  برحلة  القي�م  نعمة  خليج  يف  الوقت  ذلك  يف  فيه 
 24 حوايل   ( جنيه  واربعون  مب�ئني  تريان  جزيرة  ايل 
دوالر ( وق�ل لن� مر�سد الرحلة انن� �سنقف قب�لة اجلزيرة 
حيث ان اجلزيرة حتت �سيطرة القوات متعددة اجلن�سي�ت 
، ورغم ان ال�سيد ممنوع يف تلك املنظقة ب�عتب�ره� حممية 
بعد  يومي  ب�سكل  تتم  ك�نت  ال�سيد  ان عملي�ت  اال  طبيعة 
�سيد  يع�سقون  الذي  االج�تب  من  للع�س�كر  املعلوم  دفع 
ال�سمك امللون يف تلك املنطقة ، توقفت تلك الرحالت فج�أة 
بعد االتف�ق امل�سبوه لرت�سيم احلدود البحرية الذي وقعه 
ال�سي�سي مع امللك �سلم�ن الذي ق�ل يف مق�بلة مع �سحيفة 
مق�بل  اجلزر  اأعط�ءهم  قد  م�سر  يف  النظ�م  ان  اأمريكية 
ال�سعودية  منحته�  التي  اله�ئلة  االقت�س�دية  امل�س�عدات 

للنظ�م امل�سري.
�سركة  �س�حب  امللي�ردير  ا�سرتي  تقريب�  نف�سه  الع�م  يف 
واأفالم  وبرامج،  وم�سل�سالت،  اأفالم،  من  تراثن�  روت�ن� 
لهم،  امللكية  حقوق  واأ�سبحت  غن�ئية،  وحفالت  وث�ئقية، 

ولي�س الأم كلثوم، وعبد الوه�ب، والتلفزيون امل�سري .
تقوم  الذي  والتغريب  االنتق�م  ك�ن هذا جزءا من عملية 
علي  وال�سيطرة  م�سر  لرتكيع  اخلليجي  النفط  اأموال  به� 
ن�سر  ل�س�لح  جهة  من  االحرار   وفن�نيه�  مفكريه�  ابداع 
فكرة  تخدم  التي  املتطرفة  وال�سلفية  الوه�بية  االأفك�ر 

بق�ء ال �سعود لقرون اإخري .
ورمب� ك�ن هذا جزءا ث�ني� من اأنتق�م ال �سعود من الفن�نني 
ق�سة  عر�س  والذي  اأمرية  مقتل  فيلم  اأزمة  اثر  امل�سريني 

نف�سه�  ال�سعودية  ال�سلط�ت  يد  علي  �سعودية  اأمرية  مقتل 
فيه  االأمرية  بدور  ق�مت  الزن�  مبم�ر�سة  اأعرتافه�  بعد 
ا�سمه�  غريت  والتي  ط�لب  اأبو  �سوزان  امل�سرية  املمثلة 
واآخرين  ا�سمه�  اأدرج  بعدم�  بدر(  )�سو�سن  اإىل  اإثره  على 
على قوائم املنع التي منعت اأفالمهم من دخول ال�سعودية 
املنع  اك�سب  املحليني.  املننجني  عنهم  �سرفت  وب�لت�يل 
للتعدي  وحم�والت  تهديدات  بعد  كبرية  �سعبية  الفن�نة 
يف  االأ�سبوعية   People جملة  بح�سب  منزله�  يف  عليه� 
تخرب  والتي   1980 دي�سمرب   29 بت�ريخ  ال�س�در  عدده� 
لندن بعد  اإىل  اأبو ط�لب تخطط لالنتق�ل  �سوزان  اأن  فيه 
غ�سب ال�سعودية والدول العربية عليه� لدور ال يتعدى ٨ 
املمثل  الفيلم  ال�سعودية. ق�م ببطولة  دق�ئق عن االأمرية 
كر�ستوف  ال�سحفي  املخرج  بدور  فرمي�ن  بول  الربيط�ين 
رايدر، وجودي ب�رفيت يف دور املربية االأمل�نية، ومن م�سر 
كذلك يف اأدوار �سغرية: حممد توفيق يف دور االأمري حممد 
�سالح  �سربي،  �سمري  حممود،  اهلل  العزيز،عبد  عبد  بن 

ج�هني، ته�ين را�سد نبيل احللف�وي وفن�نون من لبن�ن.
تليفزيونية  قن�ة  علي  الفيلم  بث  ت�سبب  وب�ملن��سبة 
بريط�ني�  بني  العالق�ت  يف  اأزمة  يف  وت�سبب  بريط�نية 
لندن  يف  �سفريه�  ال�سعودية  مبوجبه�  �سحبت  وال�سعودية 
و�سنت  الري��س  يف  الربيط�ين  ال�سفري  وطردت  اآنذاك، 
حملة �سعودية �سد بريط�ني�. تدخلت �سرك�ت النفط مثل 
موبيل واأدانت الفيلم و�سن�عه يف اإعالن �سخم يف جريدة 
احلكوم�ت  قبل  من  ال�سغوط  ومور�ست  ت�ميز،  نيويورك 
وقته�  ال�سعودية  ال�سلط�ت  منعت  كم�  الفيلم.  عر�س  ملنع 
املمثلة  وا�سطرت  اأرا�سيه�  دخول  من  الفيلم  يف  امل�س�ركني 
بدر  �سو�سن  بعد  فيم�  لي�سيح  ا�سمه�  تغيري  اإىل  الرئي�سية 

بعد اأن ان�سرف عنه� املنتجون املت�سررون من قوائم املنع.
لل�سينم�  ال�سي�ق انه ال توجد دور  اجلدير ب�لذكر يف هذا 

يف ال�سعودية .
الث�من  ففي  االمريكية  ال�سعودية  العالق�ت  �سعيد  وعلي 
االمريكي  الكوجنر�س  وافق   2016 م�يو  من  ع�سر 
العدالة يف مواجهة رع�ة االره�ب  وب�الجم�ع علي ق�نون 
وذووي  �ستمرب   11 هجم�ت  من  للن�جني  ي�سمح  والذي 
ال�سح�ي� مبق�أ�س�ة ال�سعودية ومط�لبته� بتعوي�س�ت م�لية 
�سخ�س،   19 �ستمرب  هجم�ت  منفذوا  ان  ب�لذكر  ،اجلدير 
يف  التحقيق  تولت  التي  اللجنة  لكن  �سعودي،   15 بينهم 
الهجم�ت.  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  براأت  االأحداث 
اآنذاك ب�العرتا�س على القرار. ويف  ولوح البيت االأبي�س 
ا�ستثم�رات  ب�سحب  ال�سعودية  احلكومة  هددت  املق�بل، 
اإىل  750 ملي�را  يف الوالي�ت املتحدة، تبلغ قيمته� م� بني 

تريليون دوالر. ح�ل مترير الوثيقة املزمع اإ�سداره�.
االأمريكيني  ذهن  يف  �سيظل  الوثيقة،  مُترر  مل  اإذا  وحتى 
ذكرى ب�أن لل�سعودية دورا يف اأ�سواأ هجوم تعر�ست له البالد 

يف الت�ريخ.
تد�سينه�  مت  والتي  الث�نية  ال�سعودية  اململكة  ان  الغريب 
ح��سنة  ب�عتب�ره�  لنف�سه�  ت�سوق  والتي   1932 ع�م 
املع�ر�س  ح�سب  ح�ربت  قد  املنطقة  يف  ال�سني  لال�سالم 
ال�سعودي �سعد الفقيه املقيم ب�ململكة املتحدة كل امل�س�ريع 
يف  االإ�سالمي  امل�سروع  ح�ربت  فمثال  ال�سنية،  االإ�سالمية 
ال�سودان ودفعت االأموال وال�سالح لـ«جون قرنق« من اأجل 
اجلزائر  ودعمت  ال�سودان،  يف  االإ�سالمي  النظ�م  حم�ربة 
بقوة وب�مللي�رات من اأجل قمع اجلبهة االإ�سالمية لالإنق�ذ، 
اأخرى  ودول  اليمن  يف  ال�سني  االإ�سالمي  امل�سروع  وح�ربت 

كثرية. لبن�ن كمث�ل
وكم� هو معلوم ف�ل�سعودية ح�ولت تعطيل الثورة يف م�سر 
ووقفت مع نظ�م مب�رك، وهذا كالم موثق، ف�مللك عبد اهلل 
طلب من اأمريك� دعم مب�رك ووجه له� اللوم على تق�سريه� 
�سد  مب�رك  ت�أييد  يف  معلنة  ت�سريح�ت  واأ�سدر  دعمه  يف 
على  وبقوا  �سعود  اآل  �سدم  مب�رك  انه�ر  وحني  الثورة، 
متويل  يف  وا�ستمروا  طنط�وي  ب�مل�سري  جيدة  عالقة 
يريدون  ال  وك�نوا  للفلول،  االإعالمية  والقنوات  الفلول 
اجلولة،  خ�سروا  لكن  �سفيق  ودعموا  ينجح  اأن  ملر�سي 
يبّغ�سوا  حتى  الفلول  واإعالم  الفلول  متويل  يف  ف��ستمروا 
االخط�ء  من  العديد  اأرتكبوا  الذين  االإخوان  يف  الن��س 
ذهب  من  طبق  علي  الفر�سة  االإخوان  واأعط�هم  ب�لطبع، 
والدف�ع  الداخلية  بزم�م  ب�الإم�س�ك  للفلول  �سمحوا  الأنهم 

والق�س�ء واالإعالم. ولعدم خرباتهم ب�دارة الدولة.
وا�سح  و�سوري�  العراق  تفكيك  يف  ال�سعودية  دور  ان  كم� 

للعي�ن .
ح�ربت  بل  ال�سني  االأ�سالم  علي  يقت�سر  مل  االمر  ان  بل 
واال�سالم  واليمن  البحرين  يف  ال�سيعي  اال�سالم  ال�سعودية 

ال�سويف يف افريقي� .
انه� دولة  لتجد يف النه�ية ان الدولة التي يروج له� علي 
ال�سنة وال�سيعة االيرانني وال�سيعة  ا�سالمية يف عداء مع 
العرب واحلوثيني وال�سوفيني واالأخوان امل�سلمني واالأ�سالم 
املعتدل يف لبن�ن !!!!! . ) والواقع ان ال�سعودية يف ح�لة 

من  فبداية  االأن�س�ن  وحقوق  احلري�ت  مع  دائمة  حرب 
املراأة التي ال ي�سمح له� الق�نون ال�سعودي ب�ب�سط احلقوق 
الدينية  االأقلي�ت  ايل   ، ال�سفر  وحرية  ال�سي�رات  كقي�دة 
التي ال ي�سمح له� الق�نون ال�سعودي ب�أق�مة دور العب�دة علي 
اأر�سه ، ايل املع�ر�سني ال�سي��سني الذي ال ي�سمح لهم الق�نون 
النمر يف  ال�سيخ  – مت اعدام  ا�سال  ال�سعودي بحق احلي�ة 
ي�سمح  ال  الذين  العم�ل  حقوق  ايل   –  2016 ين�ير   27
اذن من كفيلهم يف  �سكن بدون  ا�ستئج�ر  الق�نون حتي  لهم 
اأنف�سهم  ال�سعوديني  الع�مل ايل  العمل يف  اأ�سوا قوانني  ظل 
البلد  يف  العلي�  املن��سب  تقلد  من  حرم�نهم  يتم  والذين 
اإتخ�ذ  يف  امل�س�ركة  لهم  يحق  وال  احل�كمة  االأ�سرة  ل�س�لح 
– دعك ب�لطبع من حقوق  ال�سي��سي�ت  القرارات وال ر�سم 

املثليني وامللحدين 
ان املتتبع لت�ريخ ال�سعودية كدولة تو�سعية يجد ان اجلزر 
 ( ال�سعودية  التو�سعية  ت�ريخ  يف  االويل  تكن  مل  امل�سري 
موؤخرا ق�ل احد االعالميني ال�سعوديني انه يحق لل�سعودي 
فح�سب  كله�  مب�سر  بل  ب�جلزرتني  فقط  لي�س  ب�ملط�لبة 
االعالمي ال�سعوي ان فرعون ك�ن ملك م�سر اأي�م مو�سي ك�ن 
مواطن� �سعودي� من منظقة ع�سري التي مل يق�ل االعالمي ان 
ع�سري نف�سه� ك�نت منظقة ميينة اأ�ستولت عليه� اململكة من 
ال�سعودية دخلت يف نزاع�ت  اليمن (  واجلدير ب�لذكران 
حدودية مع كل جريانه� يف جمل�س التع�ون اخلليجي فقد 
�سبق ان ط�لبت ال�سعودية ب�سم قطر اليه� ب�عتب�ره� جزء 
برت�سيم  يق�سي  اتف�ق  توقيع  مت  ثم  االح�س�ء  اأقليم  من 
احلدود بني ال�سعودية وقطر يف ع�م 1965، ولكن االأمور 
 ،1992 ع�م  اخلفو�س  ح�دثة  منذ  البلدين  بني  تف�قمت 
حني زعمت احلكومة القطرية ب�أن قبيلة اآل مرة �س�ندت 
القوات ال�سعودية يف تلك احل�دثة وق�مت مبواجهة القوة 
االأزمة يف  احتواء  ال�سعودية  ال�سلط�ت  القطرية، ح�ولت 
اآل  قبيلة  رج�ل  بع�س  ا�سرت�س�ء  طريق  عن  الحق،  وقت 
مرة وا�ستم�لة بع�سهم املوجودين يف قطر. بح�سب الرواية 
القطرية ف�إن ال�سعودية عمدت اإىل ا�ستغالل بع�س اأفراد 
احلكومة  �سد   1995 ع�م  االنقالب  عملية  يف  القبيلة 
ث�ن،  اآل  خليفة  االأ�سبق  االأمري  مع  ب�لتع�ون  القطرية، 
القطري  اخلالف  من  جزء  مرة  اآل  قبيلة  م�سكلة  وتبقى 

ال�سعودي �سمن ملف�ت اأخرى مل حت�سم بعد.
كم� ان ال�سعودية احتلت من�طق من دولة االم�رات العربية 
ا�ستقالله�  على  االإم�رات   دولة  ح�سول  فبعد  املتحدة 
حتى  غرب�  حدوده�  اإط�لة  بريط�ني�  اأيدت   ،1971 ع�م 
حدود قطر، يف حني اأن اململكة العربية ال�سعودية ادعت 
ملكيته� لتلك االأرا�سي وحتدثت عن اأنه� الدولة الوحيدة 
التي حت�ذي قطر. مت اتف�ق �سري ُوقع يف ع�م 1974 بني 
ع�م  يف  اإال  ُين�سر  مل  قطر  علم  دون  واالإم�رات  ال�سعودية 
خور  �سرقي  �س�حلي  ال�سعودية  االتف�ق  هذا  منح   ،1995
العديد يف مق�بل تن�زله� عن واحة الربميي وهي االآن العني 
يف املنطقة املتن�زع عليه� منذ القرن الت��سع ع�سر امليالدي 
بني القب�ئل من اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عم�ن 
االتف�ق  ظروف  ك�ن  املتحدة.  العربية  االإم�رات  ودولة 
ا�ستقالله� قبل ذلك بثالث  التي ح�سلت على  االإم�رات  اأن 
بحري  وخمرج  دويل  اعرتاف  عن  تبحث  ك�نت  �سنوات، 
تخ�سي�س  االتف�ق  هذا  تبع�ت  من  ك�ن  اخلليج.  جنوب  يف 
ع�ئدات حقل �سيبه النفطي يف املنطقة احلدودية املتن�زع 
اليوم  يف  برميل  مليون  من  اأكرث  ينتج  والذي  بينه�  عليه� 

للملكة العربية ال�سعودية.
يف ع�م 1999 ق�طعت االإم�رات وبدعم من عم�ن وكعالمة 
لدول  والنفط  اخل�رجية  وزراء  موؤمتر  االحتج�ج  على 
عقد  والذي  ال�سعودية  يف  اخلليجي  التع�ون  جمل�س 
ال�سيبة،  منطفة  يف  للنفط  حقل  تد�سني  مع  ب�لتزامن 
بذريعة اأن الدولة امل�سيفة ال ت�س�رك االإم�رات يف تق��سم 
اتف�ق  من  الرغم  على  احلقل  هذا  من  النفط  ع�ئدات 
1974. يف ع�م 2006 اأع�دت دولة االإم�رات طرح ق�سية 
مل  اأنه�  لالدع�ء  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  احلدود 
خليفة  توىل  عندم�   .1974 اتف�ق  على  مطلق�  ت�س�دق 
بن زايد حكم االإم�رات مل يعترب اتف�ق ع�م 1974 بنف�س 
للري��س  له  زي�رة  اأول  ويف  والده،  اأواله�  التي  االأهمية 
م�سكلة احلدود  2006 طرح  االإم�رات ع�م  لدولة  كح�كم 

من جديد على حك�م ال�سعودية.
احمد مراد

ب�حث يف ال�س�أن العربي
يتبع العدد الق�دم
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و�سنافري!!!! تريان  ايل  �سل�سلة  العملية  من  وم�سر  ال�سعودية  بني  املحروقة  االر�ش  اجلحيمحروب  اأب����واب  فتح  ك��ام��ريون  ب��ري��ط��ان��ي��ا:   خ���روج 

و�سيفة حار�سات القذايف تك�سف �سبب اختياره االإناث حلمايته
حممد  ال�سالم  عبد  ع�ئ�سة  ك�سفت 
الن�س�ء  ال�سب�ط  اأرفع  اأحد  علي، 
حديث  يف  القذايف  معمر  جي�س  يف 
الهنديةعن  اأي«  اأن  »دي  ل�سحيفه 
من  »الف�حت  ثورة  ق�ئد  جتنيد  �سر 
على  وتف�سيلهن  للن�س�ء  اأيلول« 

الرج�ل.
ومن  ع�زبة  اأنه�  ع�ئ�سة،  وذكرت 
غرب  جنوب  تراغن  واحة  بن�ت 
الليبي  ب�جلي�س  والتحقت  ليبي� 
�سم  �سّر  مف�سرة   ،1984 �سنة 
اأن  يف  برغبته  الن�س�ء  القذايف 
يك�سف للع�مل عن متتع ن�س�ء ليبي� 

بنف�س احلقوق املمنوحة للرج�ل.
حول  �سوؤال  عن  االإج�بة  ويف 
القذايف  اختي�ر  وراء  من  ال�سبب 
حلرا�سته،  ح�سرا  الع�زب�ت 
لذلك  م�سوغه  اأن  ع�ئ�سة  اأكدت 

تتفرغ  اأن  ب�سرورة  يتمثل  ك�ن 
يف  واجب�تهن  الأداء  احل�ر�س�ت 
اخلدمة، دون اأن تتحملن اأي اأعب�ء 

اأخرى تثقل ك�هلهن.
بني  دوره�  عن  احلديث  ويف 
»كنت  ق�لت:  القذايف،  ح�ر�س�ت 
واحدة بني اأرفع ال�سب�ط االإن�ث يف 
اجلي�س، الليبي، وع�سوا يف احلر�س 
الثوري، كم� كنت اأقود اأ�سهر كوكبة 

من احل�ر�س�ت يف الع�مل«.
القذايف  اأن  اإىل  ع�ئ�سة  واأ�س�رت 
ح�ر�س�ت   3 تالزمه  اأن  يف�سل  ك�ن 
ب�سكل دائم، لدى جوالته يف ليبي�، 
فيم� ك�ن يلحق بهن ح�ر�سة رابعة 

خالل رحالته اخل�رجية.
وم�ست تقول: »كنت مكلفة ب�ختي�ر 
ح�ر�س�ت القذايف، فيم� ك�نت تغمر 
بينهن  اأخت�ره�  التي  قلب  الفرحة 

رابعة« ملرافقة زعيم الثورة.
وحول مع�يري اجلم�ل االأنثوي التي 
الليبية،  الثورة  زعيم  يف�سله�  ك�ن 
املعي�ر  يكن  مل  »اجلم�ل  ق�لت: 
ك�ن  فيم�  اإليه،  ب�لن�سبة  االأ�س��سي 
طول  على  االأوىل  ب�لدرجة  يركز 
تظهر  يجعله�  مب�  احل�ر�سة،  ق�مة 
وراءه ف�رعة الق�مة والبني�ن، كم� 
القليل  و�سع  للح�ر�س�ت  يتيح  ك�ن 

من املكي�ج« ال اأكرث.
ن�سرته  الذي  احلديث  خت�م  ويف 
ال�سحيفة الهندية، ذّكرت قراءه� 
ال�سالم  عبد  ع�ئ�سة  العقيد  ب�أن 
يف  القذايف  ترافق  مل  علي،  حممد 
فيم�  اخل�رجية،  رحالته  من  اأي 
اأثن�ء  بحرا�سته  فقط  اكتفت 

زي�رته مدينة �سرت الليبية.



لالأمم  الت�بعة  »الف�و«  منظمة  اأعلنت 
املتحدة اأن اأكرث من ن�سف عدد ال�سك�ن يف 
اليمن ميرون يف »مرحلة الطوارئ«، بعد 
البالد  يف  العذائي  االأمن  ح�لة  تدهور 
وانعدام  احل�س�ر  ا�ستمرار  خلفية  على 

الوقود

ر�سيد احلداد
احل�س�ر  ببق�ء  مت�سكه�  ظل  يف   : �سنع�ء 
 ،2015 اآذار  منذ  املفرو�س  االقت�س�دي 
عبد  امل�ستقيل  الرئي�س  حكومة  وقفت 
مط�لب  �سد  اأخريًا،  ه�دي،  من�سور  ربه 
تدفق  حركة  عن  القيود  برفع  دولية 
اليمنية  وامل�س�رف  البنوك  من  االأموال 
اإىل  الواردات  حركة  وت�سهيل  واإليه�، 
اإن�س�نية  ك�رثة  لتف�دي  اليمنية  املوانئ 

و�سيكة.
ت�س�عد  من  الرغم  على  ذلك  ي�أتي 
تردي  خم�طر  من  الدولية  التحذيرات 
حيث  اليمن،  يف  االإن�س�نية  االأو�س�ع 
من  حتذيره�  املتحدة  االأمم  جددت 
خطر انعدام االأمن الغذائي احل�د الذي 
 22 من  حم�فظة   19 تواجهه  اأ�سبحت 
االأو�س�ع  تدهور  متوقعًة  اليمن،  يف 
ا�ستمرار  ح�ل  يف  املت�سررة  املن�طق  يف 

الق�سف اجلوي واحل�س�ر على البالد.
والزراعة  االأغذية  منظمة  وذكرت 
يف  الع�ملي  االأغذية  وبرن�مج  )الف�و( 
الدولية  املنظمة  ن�سرته  م�سرتك  تقييم 
حتليل  اأن  اجل�ري  االأ�سبوع  اأواخر 
الت�سنيف املرحلي املتك�مل لالأمن الغذائي 
ال�سك�ن يف  اأكرث من ن�سف عدد  اأن  اأظهر 

اليمن ميرون يف »مرحلة الطوارئ«، وبنّي 
التقييم اأن م� ي�سل اإىل %70 من ال�سك�ن 
يجدون  اليمنية  املح�فظ�ت  بع�س  يف 
الطع�م،  على  احل�سول  يف  ب�لغة  �سعوبة 
يف  ال�سك�ن  عدد  ربع  نحو  يعي�س  فيم� 
اأي  الطوارئ،  مرحلة  من  اأدنى  مرحلة 
املرحلي  الت�سنيف  من  الرابعة  املرحلة 
املتك�مل لالأمن الغذائي الذي ي�ستمل على 
ذلك  اأن  اإىل  اأ�س�ر  وفيم�  مراحل.  خم�س 
يعك�س زي�دة بن�سبة %15 منذ حزيران 
ماليني   7،1 اأن  التقييم  اأو�سح   ،2015

االأزمة  مرحلة  يع�نون  اآخرين  �سخ�س 
الت�سنيف  من  الث�لثة  املرحلة  تعد  التي 

املرحلي املتك�مل لالأمن الغذائي.
ال�سوؤون  من�سق  ق�ل  نف�سه،  ال�سي�ق  ويف 
االإن�س�نية يف اليمن، جيمي م�كغولدريك، 
املرحلي  الت�سنيف  حتليل  نت�ئج  اإن 
بو�سوح  تظهر  الغذائي  لالأمن  املتك�مل 
اليمن،  يف  االإن�س�نية  االأزمة  فداحة 
اأ�سواأ  من  واحدة  تعد  اأنه�  اإىل  الفتً� 
اأنه�  اإىل  واأ�س�ر  الع�مل.  يف  االأزم�ت 
ظل  يف  التدهور،  يف  لال�ستمرار  مر�سحة 

ت�أثري النزاع ب�سكل كبري جدًا على البالد 
و�سك�نه� وزاد من ح�لة ال�سعف املنت�سرة 
من  الع�ئالت  متكن  التي  االآلي�ت  ودمر 
لذلك  ونتيجة  الو�سع،  مع  التع�ي�س 
عند  يبقى  الغذائي  االأمن  انعدام  ف�إن 

م�ستوي�ت مرتفعة غري مقبولة.
بني  من  اأن  اإىل  م�كغولدريك  واأ�س�ر 
النعدام  امل�سببة  الرئي�سية  العوامل 
والقيود  الوقود  نق�س  الغذائي  االأمن 
قللت  التي  اال�سترياد  على  املفرو�سة 
االأ�س��سية  الغذائية  ال�سلع  توافر  من 

من   %  90 نحو  ت�ستورد  التي  البالد  يف 
احتي�ج�ته� من االأغذية االأ�س��سية.

فيم� ق�ل ممثل منظمة )الف�و( يف اليمن 
ملحدودية  نظرًا  اإنه  ح�سن  ح�ج  �سالح 
االأغذية  من  العديد  على  احل�سول 
على  املفرو�سة  القيود  ب�سبب  االأ�س��سية 
�سروريً�  اأ�سبح  فقد  والنقل،  الواردات 
اإطع�م  على  اليمنيني  م�س�عدة  االآن 
املنزلية  الزراعة  خالل  من  اأنف�سهم 
وتربية الدواجن يف املنزل وغري ذلك من 

التدخالت.
بي�ن�ت  اأن  اإىل  امل�سرتك  التقييم  ولفت 
للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة 
ثالثة  نحو  اأن  تظهر  )اليوني�سف( 
ماليني طفل حتت �سن اخل�م�سة، اإ�س�فة 
اإىل ن�س�ء حوامل ومر�سع�ت يحتجن اإىل 
احل�د  التغذية  �سوء  من  للعالج  خدم�ت 
اأن  من  التقييم  وحذر  منه.  الوق�ية  اأو 
التغذية احل�د بلغت مرحلة  �سوء  ن�سبة 
اليمنية،  املح�فظ�ت  معظم  يف  خطرية 
يف   %  25،1 ن�سبة  اإىل  و�سلت  بعدم� 
حم�فظة  يف  و21،7%  تعز  حم�فظة 

احلديدة.
قبل  ك�نو  الذين  ال�سك�ن  عدد  وارتفع 
االإن�س�نية  للم�س�عدة  بح�جة  احلرب 
مليون   21.2 اإىل  ن�سمة  15.9مليون  من 
ماليني   9.9 ذلك  يف  مب�   %  33 بن�سبة 
من  الن�زحني  اجم�يل  ارتفع  كم�  طفل، 
ن�سمة  األف  و800  مليونني  اإىل  من�زلهم 

بن�سبة %350 بينهم 800 األف طفل.
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اأك��������ر م�����ن ن�������س���ف ال���ي���م���ن���ي���ني دخ�����ل�����وا »م����رح����ل����ة ال��������ط��������وارئ« ال���غ���ذائ���ي���ة ماموند�ش م�ست�سفي  �سيافة  يف  واالأٍ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات  ق��ي��ادات 

امل���غ���رب���ي���ة اجل����ال����ي����ة  اأف�����ط�����ار  ح���ف���ل  يف  ن����ي����وز  بريطانيا »خارج اأوروبا«... يف ظّل انق�ساٍم حادغ����رب����ة 
 �سعيد حممد

ح�سنً�، لقد اأعلنت اللجنة املنظمة لال�ستفت�ء على عالقة بريط�ني� ب�الحت�د االأوروبي عن اإقب�ل ه�ئل على الت�سويت 
اأي الرحيل عن االحت�د. وب��ستثن�ء بع�س العواطف التلق�ئية واالنفع�الت،  ون�سر بف�رق �سئيل ملع�سكر »الربيك�ست«، 
التي رمب� زاد من لهيبه� ت�أثري الكحول وال�سهر طوال الليل ملت�بعة النت�ئج، ف�إن االأمة الربيط�نية مل تع�س يوم اجلمعة 

يوم فرح، بقدر م� ك�ن له� يوم ذهول وحرية وتوج�س ومرارة.
ال الف�ئزون اأح�سوا بن�سوة ن�سر وال اخل��سرون اأح�سوا ب�أنهم فعاًل خ�سروا، بل هي م�س�عر جتّرع الك�أ�س املّر من م�سهد 
انق�س�م ال مثيل له يف ت�ريخ بريط�ني�، رمب� منذ اأي�م حرب الوردتني. هو انت�س�ر بطعم العلقم اإذن، فن�سف الربيط�نيني 
الث�ين غري موافق على اأي اإجراءات �سيتخذه� الن�سف االأول وال يعتربه� تعرب عن طموح�ته. والن�سف االأول �سيدخل 
يف التزام�ت �سي��سية وم�لية و�سي�دية دائمة قد ال يوافق عليه� الطرف الث�ين. هذا اال�ستقط�ب غري امل�سبوق يف حدته 
فح�سب،  العرقية  واالنق�س�م�ت  الف�دحة  الطبقية  ك�لفروق  حم�سة  بنيوية  م�س�ئل  ب�سبب  لي�س  حتمية،  نتيجة  ك�ن 
بل الأن املواطن الربيط�ين وبينم� هو ج�ل�س على الكنبة يف ردهة بيته، انخرط - ودائمً� دون اأن يعلم - يف مواجهة 
ثق�فية بال هوادة �سد مواطنيه االآخرين من خالل حرب )ال�سورة( على الن�سق االأمريكي الفج. حتى خبري االإعالم 
االأول - االأمريكي نيل بو�ستم�ن نف�سه، الذي تنب�أ منذ ثم�نيني�ت القرن امل��سي بخطورة االإعالم املعتمد على »ال�سورة« 
بو�سفه اأداة اإله�ء تتغلب طبيعته� دائمً� على املحتوى وتعجز عن تقدمي معلوم�ت ج�دة فتنتج وعيً� م�سطحً�، بو�ستم�ن 
نف�سه �سيتف�ج�أ بحجم التجهيل واملب�لغ�ت التي وظفه� الطرف�ن كالهم� وو�سلت اأحي�نً� اإىل حد اخلداع املوجه: ت�سخيم 
للحق�ئق بع�سرة اأ�سع�ف - البولنديون يت�سببون بت�س�عف اأوق�ت االنتظ�ر يف امل�ست�سفي�ت - و�سيطنة لكل م� يبدر من 
الطرف االآخر - اأنت ن�زي وهو ف��سي - وت�سطيح ي�سبب الدوار لق�س�ي� معقدة للغ�ية ال ي�سح تركه� حلكم اجلمهور املب��سر 

- هل م�سلحتن� يف بن�ء عالق�ت اأف�سل مع ال�سني؟ -.
لقد احتلت »ال�سورة« يف بريط�ني� املع��سرة - بو�سفه� دولة رائدة يف جم�ل االإعالم - كل م�س�حة ك�نت ممكنة ملن�ق�سة 
النتيجة  فك�نت  وال�س�خب،  والتلق�ئي  واملب��سر  ب�ملثري  عنه�  وا�ستع��ست  اله�دىء،  املنطقي  والنق��س  اجل�دة  االأفك�ر 
جمهورًا ع�طفيً�، �سريع االنفع�ل غري ق�در على التفكري بت�سل�سل منطقي اأو تقبل اآراء االآخرين. وتبدو و�س�ئط التوا�سل 
االجتم�عي وك�أنه� - ب�سهولة التلفيق واالإيج�ز املخل والتوا�سل امل�ستمر - ق�ست على م� قد تبقى من قدرة املواطنني على 
تفهم حقيقي وواقعي للق�س�ي� املطروحة. وهكذا - وب�لت�سعيد اله�ئل لال�ستقط�ب ع�سية اال�ستفت�ء -، انعدم احلوار بني 
الطرفني واكتفي� بنق��س�ت كل داخل مع�سكره، اإىل اأن اأف�قت اململكة املتحدة �سب�ح اجلمعة وك�أنه� قد انق�سمت: ه� نحن 
اأمت�ن ال اأمة واحدة، نقف ك�أبله يبحلق ب�سزٍر يف وجه اأبله اآخر »عرب �سرخ �سي��سي ه�ئل« وفق م� ق�له اأحد ال�سح�فيني.
غري  االأمة  ح�لة  عن  الكثري  تقل  مل  اإذن  اال�ستفت�ء  نتيجة  الث�ين!  ن�سفن�  من  اإلين�  اأقرب  الفرن�سيون  �س�ر  للهول،  ي� 
ال�سديد  املهيمنة  الطبقة  اإعالم  خالل  من  اإليه  الربيط�ين  ال�سعب  �سيق  الذي  الف�دح  االنق�س�م  هذا  على  ت�أكيده� 
�سي��س�ت اخل�سخ�سة والنيو ليربالية، فدفعت  النظري يف تبني  اأعمته� م�س�حله� وتعنته�  التي  االأدجلة وهي الطبقة 
البالد اإىل فو�سى �سديدة واأزم�ت متت�لية وتق�سف ممتد. وعندم� تعود البالد اإىل العمل �سب�ح االإثنني املقبل �ستكتمل 
اأرك�ن اجلرمية اإذا مل ُيعد الربيط�نيون النظر يف االأ�سئلة الكربى التي طرحته� نتيجة اال�ستفت�ء: مل�ذا هم قلقون من 
الهجرة واحلدود املفتوحة؟ مل�ذا هم ي�سعرون ب�نعدام الثقة ب�لبريوقراطية يف لندن وبروك�سل معً�؟ مل�ذا ع�دت امل�س�عر 
الوطنية لتت�أجج من جديد يف ع�مل يزداد عوملة يف كل حلظة؟ مل�ذا ف�سلت ثم�ين �سنوات من �سي��س�ت التق�سف يف اإعط�ء 
املواطنني اأماًل يف غد اأف�سل ف�خت�روا العودة اإىل جزيرتهم ال�سغرية؟ مل�ذا ي�سعر مواطنو اململكة مب� يفرقهم اأكرث مم� 
يجمعهم؟ مل�ذا بعد مئ�ت ال�سنوات من العي�س امل�سرتك يريد االإ�سكتلنديون واالإيرلنديون ال�سم�ليون اال�ستقالل؟ مل�ذا 
هذا التف�وت اله�ئل بني لندن واالأطراف وبني االأغني�ء واملعدمني وبني العم�ل وراأ�س امل�ل؟ مل�ذا تط�رد احلكومة الفقراء 
لدفع ال�سرائب ت�ركة احلبل على الغ�رب للقطط ال�سم�ن يتهربون من ال�سرائب ويراكمون العقود؟ مل�ذا ي�سل الي�أ�س يف 

قلب اأي بريط�ين لدرجة االإقدام على جرمية قتل ن�ئب برمل�ن يف و�سح النه�ر؟..

نظمته  للغاية  مميز  رم�ضاين  �إفطار  حفل  يف 
�مل�ضت�ضفي �لر�ئدة يف مكافحة �الرو�م و�ل�ضرطان 
م�ضت�ضفي ماموند�س �أجتمع �أكرث من مائتني قيادة 
�ملوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  و�لعديد من  و�أ�ضالمية  عربية 
�الأ�ضالمية   و�ملر�كز  �خلريية  و�جلمعيات  �لطبية 
وحدة  من  ليزيدو�  و�حد  وقت  يف  و�حد  مكان  يف 

�ملجتمع �لنيويوركي ويوؤكدو� عليها .
�لذكر  �أيات  من  عاطرة  بتالوة  �حلفل  بدء 
�الب  كلمة  كانت  ثم  ز�يد  �أحمد  للطالب  �حلكيم  
للجالية  �لعامة  �لعالقات  م�ضئول  �ليتيم  خ�ضر 
�ل�ضكر  بتوجيه  قام  و�لذي  بامل�ضت�ضفي  �لعربية 
ز�يد  �أحمد  �لطالب  باهد�ء  قام  كما  للحا�ضرين 

ن�ضخة من �لقر�ن �لكرمي .
للمتحدث  �لكلمة   �ليتيم  �أعطي �الب خ�ضر  ثم 
حتدث  �لذي  �لرمياوي  ح�ضام  �لدكتور  �لر�ئع 
عن  وعرب  �مل�ضلمة  �جلالية  من  �ملر�ضي  باأ�ضم 
لطلبات  و�أ�ضتجابتها  �مل�ضت�ضفي  الد�رة  �ضكرهم 
�يل  �حلالل  �لطعام  با�ضافة  �مل�ضلمة  �جلميعيات 
يف  وجوده  �ثناء  �ملري�س  يتلقها  �لتي  �لوجبات 
وعي  زيادة  يف  ياأمل  �نه  �أ�ضاف  كما  �مل�ضت�ضفي 
�الأطقم و�لكو�در �لطبية عن �الحتياجات �خلا�ضة 
�مل�ضلمني  �ملر�ضي  مع  �لتعامل  يتطالبها  �لتي 
و�حرت�م  ��ضتئذ�ن  بدون  لغرفهم  �لدخول  )عدم 

�للحظات �خلا�ضة �لتي يوؤدن فيها �ل�ضلو�ت ( 
�ل�ضكر  �لرمياي  ح�ضام  �لدكتور  وجه  كما 

�ل�ضيد  ر�أ�ضهم  وعلي  بامل�ضت�ضفي  �لعاملني  لكل 
Kenneth gibbs  رئي�س �مل�ضت�ضفي و�ل�ضيد 

�لرئي�س نائب    Dominick stanzione
   Kenneth gibbs �ل�ضيد   حتدث  ثم 
بجميع  ترحبيه  عن  و�علن  باحلا�ضرين  ورحب 
و�ال�ضالمية  �لعربية  �جلاليات  من  �ملر�ضي 
�ملر�ضي  من  باملائة  ع�ضرة  �ن  بالذكر  و�جلدير 
بامل�ضت�ضفي هم عرب وم�ضلمون وهي ن�ضبة �أخاذة 
حول  �جلغر�يف  �ل�ضكاين  للتوزيع  نظر�  �لتز�يد  يف 
�مل�ضت�ضفي ونظر� للجهود �لتي يبذلها �الب خ�ضر 

�ليتيم و�ضط �جلاليات �لعربية و�الأٍ�ضالمية .
�مل�ضت�ضارة  �ضيد  �ضارة  �لدكتورة  حتدث  ثم 

به  يقوم  �لذي  �لدور  عن  نيويورك  عمدة  مبكتب 
�لرت�بط �ملجتمعي يف حماية �ملجتمع يف نيويورك 
و�الأفكار  و�جلهل  كاملر�س  �أخطار  عدة  من 

�خلاطئة و�الرهاب .
  Kenneth gibbs �ل�ضيد  قام  وقد  هذ� 
باهد�ء �لدكتورة �ضارة ن�ضخة مزخرفة من �لقر�ن 

�لكرمي تعبري� عن �متنانه حل�ضورها .
حممد  �لدكتور  وقام  �ملغرب  �ذ�ن  رفع  مت  ثم 
�لرب �أمام وخطيب م�ضجد م�ضعب بن عمري باأمامة 

�مل�ضلني بال�ضالة .
وبعد �لالة ��ضتمتع �جلميع باملاكوالت �ل�ضهية 
باأنف�ضهم  بامل�ضت�ضفي  �لعاملني  �عددها  �لتي 

للح�ضور .
�حلا�ضرين  �مل�ضت�ضفي  �أد�رة  فاجئت  كما 
زمزم  مياه  ت�ضمنت  عليهم  فاخرة  هد�يا  بتوزيع 

و�ضجادة �ضالة تركية
�لعربية  �جلالية  قياد�ت  كبار  �حلفل  ح�ضر 
�ملثال  �ضبيل  علي  منهم  ونذكر  �ملجاالت  كل  يف 
�ملدير  �حل�ضيني  لينا  �ل�ضيدة  �حل�ضر  ولي�س 
بربوكلني  �الأمريكية  �لعربية  للجمعية  �لتنفيذي 
 The Arab-American Family
عطية  مها  و�ل�ضيدة   Support Center
�جلمعية  بنف�س  �ل�ضحي  �لتاأمني  م�ضئولة 
من  رباح  وليد  و�الأ�ضتاذ  عمر  �أمل  و�ل�ضحفية 

جريدة �ضوت �لعروبة و�ل�ضيدة �ضكيبة م�ضطفي 
من م�ضت�ضفي بروكلني �ضنرت و�ل�ضيخ عبد�هلل عالم 
حبيب  و�لدكتور  دوو�د  م�ضجد  وخطيب  �أمام 
جابر  �أحمد  �لدكتور  من  كال  ح�ضر  كما  جودة 
و�ال�ضتاذة لينيد� �ضر�ضور من �جلميعة �لعربية 
و�لعديد من �لقياد�ت يف جماالت �ل�ضحة و�لعمل 
�لتطوعي و�ل�ضحفيني و�ل�ضرطة وجمال �العمال .
كما حظي حفل �الفطار بتغطية �أعالمية مميزة 
و�ملحلية  �لعربية  �العالم  و�ضائل  من  �لعديد  من 
ومت ن�ضر مقاطع منه بتلفزيون دنيا وقناة فار�س 

منهاتن .
الد�رة  �ل�ضكر  �جلميع  وجه  �حلفل  نهاية  ويف 
علي  لديها  �لعاملني  وطاقم  ماموند�س  م�ضت�ضفي 

ح�ضن �الأ�ضتقبال و�حلفاوة 
�عد�د وت�ضوير / �حمد مر�د

�عالن ال�سحاب �ل�سركات و�ملحالت
�ىل ��سحاب �ل�سركات و�ملحالت �لذين يبحثون عن �يدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة و��سحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ��سحاب �ل�سركات و�ملحالت �الت�سال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

لـ  �ملو�فق  هـ   1437 16رم�ضان  �لثالثاء  يوم  �ملغربية  �الأمريكية  �جلمعية  نظمت 
�لودي  بقاعة  بنيويورك  �ملغربية  للجالية  �لثاين  �ل�ضنوي  �إفطارها  حفل   2016 يونيو 

بربوكلني.
��ضتهل �حلفل بتالوة عطرة الآيات من �لذكر �حلكيم ب�ضوت �لقاريء �ل�ضيخ ح�ضن 

�إديو�ضف �إمام م�ضجد �لتقوي بربوكلني, تلتها �أذكار �مل�ضاء مع �ملن�ضد م�ضطفي �إديل.
�أجمل ما كان باحلفل �ن كل �ضيء كان مغربيا من تالوة �لقر�آن برو�ية ور�س  و�آذ�ن 
�ل�ضالة �إىل تزيني �لقاعة, وجبة�الإفطار مل تكن �إ�ضتثناء فقد كانت مغربية باإمتيازحيث 
مل تخلو من �ملخبوز�ت و�ضوربة �حلريرة�ل�ضهرية.�أجو�ء تنقلك مبا�ضرة �يل �لرباط 

�و �لد�ر �لبي�ضاء .
وكما كان للج�ضم غد�ء كان للعقل و�لروح غد�ء كذلك حيث �أطرب �ملن�ضد م�ضطفى 
لال�ضتاذ  قيم  �ل�ضامعني,ودر�س  ر�قت  و�بتهاالت  باأنا�ضيد  �حل�ضور  وجمموعته  �ديل 
ثقافية  م�ضابقة  تلتها  و�لتغيري  �لفرقان  �ضهر  رم�ضان  عنو�ن  حتت  مرد��س  ر�ضيد 

وجو�ئز للفائزين.
 وبعد رفع �أذ�ن �ملغرب باأد�ء مغربي متميز مائدة �الفطار نف�ضها فقط �ضملت علي 
. و�ضوربة  و�لدجاج  �للحم  و�للذيذة كطنجية  �ملميزة  �ملغربية  �الطباق  �لعديدة من 

�حلريرية.

كان هناك �لعديد من �لدور�س �لدينية و�مل�ضابقات �لرم�ضانية �ملحببة للنف�س .ذ�ت 
�جلو�ئز �لر�ئعة. 

�لف�ضل  ويرجع  �حل�ضور  �رت�ضامات  ح�ضب  باهر�  جناحا  عرف  �حلفل  برنامج 
من  وتلة  �لن�ضاط  ت�ضيري  على  للجمعية  �مل�ضري   للمكتب  �ملبا�ضر  �الإ�ضر�ف  �إىل  ذلك  يف 
من�ضوم  �ال�ضتاذ حممد  �ملثل ال �حل�ضر  �ضبيل  منهم علي  نذكر  �الأع�ضاء و�ملتطوعني. 
و�ل�ضيد ر�ضيد مرد��س و�ل�ضيد م�ضطفي دحي و�ل�ضيد فوؤ�د بناين ور�ضيد حري�ن وطارق 

�حل�ضناوي .وحممد ديرطا وح�ضن �لعثماين و�بر�هيم بهمو�
�ختتم �حلفل ب�ضالتي �لع�ضاء و�لرت�ويح بعني �ملكان باإمامة �ل�ضيخ حممد من�ضوم 
لهم  كان  �لذين  بامل�ضاهمني  �لتنويه  مت  كما  �مل�ضلمني  و�ضائر  للح�ضور  �لدعاء  وخل�س 
�ل�ضيد  ق�ضى,  عبد�ملجيد  :�ل�ضيد  �ل�ضائمني  الفطار  �ملادية  �مل�ضاهمة  دعم  يف  �لف�ضل 
 Spice-N-More, Skalli Events, Mustapha حلمادي,  خالد 

accounting services and abbasi
�لبارزة ووجهاء وقياد�ت �جلالية  �ملغربية  �ل�ضخ�ضيات  من  �لعديد  ح�ضر �حلفل 
وليم  عادل  و�الأ�ضتاذ  ق�ضي  عبد�ملجيد  �ل�ضيد  ر�أ�ضهم  وعلي  نيويورك  يف  �ملغربية 
بو�ضنينة  عبد�ل�ضالم  و�ل�ضيد  �ملغربي  �لبيت  جمعية  من  �لعري�ضي  مايك  و�الأ�ضتاذ 

وعبد�لرز�ق كوبي وحممد كروم .

كقناة  �ملحلية  و�المريكية  �ملغربية  �العالم  و�ضائل  من  عدد  �حلفل  غطت  وقد  هذ� 
فار�س منهاتن علي موقعها علي �ليوتيوب وجريدة عرب ��ضتوريا .

�لناجحة  �ملغربية  �الم�ضية  علي  للقائمني  �ل�ضكر  �حل�ضور  وجه  �حلفل  نهاية  ويف 
بامتياز

�عد�د وت�ضوير / �حمد مر�د
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�سيدلية �الأفينيو �خلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ��ست�سار�تنا 
جمانية الخو�ننا 

�لعرب

من �الأثنني �ىل �ل�سبت     ٩ �سباحا �ىل ٩ م�ساء�

�سيدلية �الأ�سرة �لعربية 

�ل�سيديل �أكثم ح�سني 

تركيب و�سرف �الأدوية
خدمة كاملة للو�سفات �لطبية

كافة �نو�ع �الأدوية �جلاهزة و�مل�سكنات
خدمة قيا�س �سغط �لدم وفح�س �ل�سكري

معد�ت طبية و�جهزة قيا�س �ل�سكر و�ل�سغط
جميع �نو�ع �لعطور وم�ستح�سر�ت �لتجميل 

حتويل �الأمو�ل د�خل وخارج �لواليات �ملتحدة 
دفع �لفو�تري بكافة �نو�عها
تخفي�سات خا�سة للم�سينني
جميع حاجيات �الأطفال 
طبع وحتمي�س �الأفالم 

��سعارنا يف متناول �جلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

�لدكتور حممد �جلنابي

�لدكتورطارق كربان�لدكتورة ر�سمي

DDS

DDS

و�ستكون �لزيارة �الأوىل جمانا ... و�أهال و�سهال

  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

�حلائز على�سهادة �لبورد �الأمريكي
 يف �خت�سا�س تقومي �الأ�سنان

�فتتح عيادته �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 �خت�سا�س طب �الأ�سنان - لالطفال
�فتتحت عيادتها �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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



www .ghorbanews .com

FRIDAY , JULY 1 . 2016   / Vol . 6 - Issue 241�عالن18

www .ghorbanews .com

19 �عالن FRIDAY , JULY 1 . 2016   / Vol . 6 - Issue 241

حلويات مغربية حلويات م�سرية حلويات �سامية كنافة نابل�سية بقالوة م�سكلة  وربات بالق�سطة

تهنئكم بحلول �سهر رم�سان �ملبارك
وكل عام و�نتم بخري

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

www.nablussweets.com

حلويات نابل�س

امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل



 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 ه�م لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برج�ء اإر�س�ل دفع�تكم على العنوان

 املذكور اأعاله والتع�مل املب��سر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�سوؤلني عن اأي اأخط�ء يف الدفع من خالل التع�مل 

مع اأ�سخ��س غري ت�بعه لغربه نيوز
ويف ح�لة وجود اأي اإ�ستف�س�ر يرجي التوا�سل معن� مب��سرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�س�بق ذكرهم وذلك حر�س� علي �سالمه تع�مالتكم معن�
ولكم جزيل ال�سكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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�مل�ضرى  �جلي�س  جتد  م�ضر  يف  �لتو�يل  علي  �لثالث  للعام   
مبا�ضرة  �الأمامية  �ل�ضفوف  فى  ويقف  بنف�ضه  ي�ضحى  �لعظيم 
�مام �الأفر�ن �لعمالقة .. ملحاربة غالء �ال�ضعار  وج�ضع �لتجار 
.. عل�ضان عيونك �نتى وب�س يا �ضت �لكل .. خال�س وال حت�ضيلى 
.. رجال  .. عملوها وحو�س �ملخابز  �لبيتى فور  �لكعك وال  هم 
�الأفر�ن �ل�ضجعان .. وخبزو� لك �لعجمية و�لغريبة باأ�ضعار ال 
تقاوم ومذ�ق ال يقاوم .. وكمان الأول مرة فى م�ضر و�لعامل كله 

مفاأجاة هذ� �لعام وكل عام كعك بطعم �لدم ..
دم �أوالدنا �للى قتلوهم �لع�ضاكر فى �ل�ضو�رع .. ودم �أوالدنا 

�للى ماتو� فى �ملعتقالت .. 
�جلي�س بقى بيقتلنا بفلو�ضنا وب�ضالحنا .. وبايدين م�ضريني  
من  كل  �عتربو�   .. �لعدو  قتال  فى  �ل�ضالح  ي�ضتخدمو�  ما  بدل 
من  �لوطن  يحمو�  ما  وبدل   .. عدو  يعار�ضهم  �و  يخالفهم 
�الأخطار �خلارجية بقو� بيتحالفو� مع �الأعد�ء وبي�ضتغلو� فى 
�ل�ضود�ن  ويف  حفرت  قو�ت  مع  ليبيا  يف  مرتزقة  فر�غهم  �أوقات 
�خلرب  هذ�  قر�ت  عندما  �تذكر  ماز�لت  كري  �ضليفيا  قو�ت  مع 
عددها  يف  �لوطن  �ضحفية  ذكرت  حيث  �مل�ضرية  �ل�ضحف  يف 

�ل�ضادر بتاريج 7/18/ 2014 �التي
�إد�رة  م�ضئول  حجازى,  حممد  فيه  �أكد  �لذى  �لوقت  وفى 
�حلفالت فى د�ر �الأ�ضلحة و�لذخرية, توفري �لكحك للمو�طنني 
للمرة �الأوىل وباأ�ضعار مدعمة �ضيعلن عنها مع قرب نهاية �ضهر 
بد�ر  م�ضئول  موظف  �أ�ضامة,  �لعقيد  �أو�ضح  �ملجيد,  رم�ضان 
حمال  يتبعها  �مل�ضلحة  �لقو�ت  دور  معظم  �أن  �جلوى,  �لدفاع 
�ضهور  طو�ل  و�لع�ضكرى  �ملدنى  �جلمهور  مع  تتعامل  جتارية 
�لكحك  تبيع  �جلوى  �لدفاع  قو�ت  د�ر  �أن  �إىل  م�ضريً�  �ل�ضنة, 
و�لب�ضكويت و�حللوى ب�ضفة عامة كل عام فى �أحد منافذها فى 
�ضارع �لنزهة مب�ضر �جلديدة, وباأ�ضعار تناف�س بقوة �الأ�ضعار 

�لباهظة فى �ل�ضوق �نتهي �خلرب.
�مل�ضرية  �جلوي  �لدفاع  د�ر  من  جديد  منتج  علينا  ويخرج 

وهو عبارة عن كحك �لعيد بالبندق و�ملك�ضر�ت
�نا  �نني  �أ�ضياده  �ل�ضي�ضي �يل  يف ر�ضالة و��ضحة من �مل�ضري 
�مل�ضري  �جلي�س  عقيدة  تغيري  ي�ضتطيع  �لذي  �لوحيد  �لرجل 

وبعدة طرق
فبعد ف�ضحية �غت�ضاب �لطالبة ندي ��ضرف يف مدرعة جي�س 

و�لفر�فرة  رفح  يف  �ملقتولني  �جلنود  من  يح�ضي  ال  عدد  ويعد 
�لباقية  �لبقية  علي  �ل�ضي�ضي  يق�ضي  ح�ضاب  بدون  وغريها 
�ململوكة  �لبوتيكات  من  ملجموعة  بتحويله  �كتوبر  جي�س  من 
يت�ضفيد  ال  و�لتي  �جلي�س  من  �الول  �ل�ضف  جلرن�الت  بالكامل 

منها �ل�ضعب �ضي
ففي رم�ضان 2012 وبعد ف�ضحية مقتل خم�س ع�ضر جنديا 
يف  بال�ضعف  �ملتهم  مر�ضي  د  �ملنتخب  �لرئي�س  �طاح  م�ضريا 
�لدفاع  وزيز  هما  �جلي�س  يف  رجلني  �كرب  بر��س  �لدولة  �د�رة 
�لقوي  �مريكا  رجل  �ركانه  ورئي�س  طنطاوي  �مل�ضري  �نذ�ك 
�تباعه  ي�ضفه  و�لذي  �ل�ضي�ضي  �مل�ضري  يقف  بينما  عنان  �ضامي 
جتاه  و�حدة  خطوة  �تخاذ  علي  عاجز�  �لقوي  �لرجل  بانه 
وزيز دفاعه بعد كارثة مقتل �كرث من و�حد وثالثني جنديا يف 

�لفر�فرة علي حدود م�ضر مع ليبيا.
ده  �ضوقي  فريد  فيه  قال  �لذي  �لفيلم  ��ضم  �تذكر  ال  �ن كنت 
�قول  �نني  �ال  موالنا  بطيخ  ن�ضرتي  كلنا  الزم  موالنا  بطيخ 
ياليتنا تركنا  �لع�ضكر  �الن وبعد �كرث من �ضتني عاما من حكم 
موالنا ومل يحكم جرن�الت �جلي�س �لذي �بعدو� موالنا ليحكم 
�لف ديكتاتور منهم مع ماليني �جلالديني . �ال �نني �تذكر جيد� 
ب�ضائرها  هي  فها  �لعامل  ��ضحوكة  �ضن�ضبح  مقولة  �ضاحب 

تت�ضح.
�ضي  وفري�س  �اليدز  لعالج  �لعاطي  عبد  �للو�ء  كفتة  فمن 
و�لتي مت �العالن عن تاجيل تدو�لها يف مومتر ر�ضمي �ضت �ضهور 
عبد�لفتاح  �مل�ضري  وجود  يف  ��ضال  عنها  �العالن  مت  كما  �خري 
�لبالد فاهلك �حلرث و�لن�ضل  ��ضتويل علي حكم  �لذي  �ل�ضي�ضي 
بدماء  و�لبيوت  و�ل�ضور�ع  و�مل�ضاجد  و�لعيد  �لكحك  ولوث 

�مل�ضريني.
تعامل  يف  �لهائل  �لفارق  هو  د�ئما  للده�ضة  �ملثري  �ل�ضي 
�ل�ضي�ضي  د مر�ضي وزمن  �لق�ضايا يف زمن  نف�س  �العالميني مع 
مل  رخ�ضت  بل  عهده  يف  �ل�ضلع  ��ضعار  ترتفع  مل  �لذي  فمر�ضي 
ي�ضلم من �ل�ضنة مذيعو �لتوك �ضو عندما حتدث عن رخ�س �ضعر 
كيلو �ملاجنة ) �ضعر كيلو �لليمون تخطي حاجز �الربعني جنيه 
�لهائل يف ��ضعار كل �ضي يف م�ضر �الن  من �يام و مع �الرتفاع 
يتحدث حمرتفو�خلديعة عن �لقر�ر �ل�ضجاع �لذي تاخر الكرث 
�ن  بلغني  �نه  حتي  �ملحروقات  �ضعر  برفع  عاما  خم�ضني  من 

�لفو�ئد  ��ضم  كتابا يحمل  �لف  �حدهم 
�الربعني يف رفع �ضعر �لبنزين .

�ال �نه علي عك�س �العالم �لر�ضمي 
�متالت �ضفحات �لتو��ضل �الجتماعي 
بالتعليقات �لذكية �ل�ضاخرة من عمل 
ت�ضتعل  بينما  �لعيد  لكحك  �جلي�س 

حدودنا �ل�ضرقية باحلرب
�ملخرتع  عا�ضم  عبد�هلل  علق  فقد 
 ( حاليا  بامريكا  �ملوجود  �ل�ضغري 
�مل�ضري  �جلي�س  تتهم  ��ضر�ئيل  �ن 
وفانيليا  باودر  بيكنج  با�ضتخدم 

حمرمة دولية(
بينما قالت �لنا�ضطة �ضيماء عكا�ضة 

يف �ضفحتها 
..كيفية  �ضفحته  على  كتب  و�حد 

عمل �لكحك بامللنب �تقب�س عليه بتهمة �ف�ضاء ��ضر�ر ع�ضكرية 
و�لعديد و�لعديد من �لتعلقيات �ل�ضاخرة

بل �ن �حدهما �لف وحلن �غنية ب�ضرة �خلري �ل�ضهرية علي 
كلمات و�ضماها ب�ضرة كحك

دى كحكة ومني هينق�ضها
فى �م �لدنيا غري جي�ضها
وبيتيفورها و قر�قي�ضها

�كلنا كتري
خدت �يه م�ضر من لتك وعجنك يا عنني خالتك

دى �ضعبانة علينا حالتك
يا و�د يا خطيري

قوم نادى على �ل�ضاو�نى فيها �لكحك ب�ضكل تانى
وبالعجوة �و بامللنب �عمل �لنق�ضة �لتمام

و�نا هاجى و�ضايل �ضاجى و�للى غاوى و�للى ناوى
يعمل �لبالوى تقوله �لنق�ضة حلوة مفي�س كالم

ماتو�ض�س �لع�ضاكر كله فاكر كد� كد�
بالكحك و�لب�ضكوت ياما كادو� �لعد�

وال طيار�ت �ضافاز كحكنا هو �ال�ضا�س
�حلى �ملقادير

يا �جدع �ضت م�ضرية
قولوىل ب�س فني هيا

وبتحدى ماهي�س قدى
فى كحك �لعيد

و�كرت حاجة فيها ميزة
حاجاتنا كلها لذيذة

د� كيلو �لكحك بربيزة
يا �م �ضعيد

�ال �نني �مام ما �ر�ه �مام عيني يوميا من جناز�ت يف م�ضر 
�لكحك يف  �ره من ح�ضار �جلي�س �مل�ضري �ضاحب �جناز  وما 
وما  كهرباء  وال  غذ�ء  وال  دو�ء  يجد  ال  �ضيناء  �ضعب  ح�ضار 
�ضجون  يف  �لوح�ضي  و�لتعذيب  و�النتهاكات  �لقهر  عن  ��ضمعه 
�جلي�س وما �ره من �ضرقة هذ� �جلي�س  المو�ل وكر�مة �ل�ضعب 
�مل�ضري و�خري� ما �ره من تفريط هذ� �جلي�س يف دماء �جلنود 
�لذكية و�ر��ضي �لوطن يجعلني �ق�ضي هذ� �لعيد بدون كحك 

و�ن�ضح �جلميع �ن يحذو حذو�ي
فكحك �ل�ضي�ضي بطعم �لدم

�حمد مر�د

كحك بطعم الدم



عن  النق�ب  اإ�سرائيلّي  �سحفي  ك�سف 
ال�سلطة  رئي�س  قّدمه�  التي  الهدية  اأّن 
للع�هل  عب��س  حممود  الفل�سطينّية 
زي�رته  خالل  �سلم�ن  امللك  ال�سعودّي، 
االأخرية اإىل اململكة العربية ال�سعودية، 
من  �سحيفة  من  موؤطرة  ن�سخة  هي 
 The“ وا�سمه�  الثالثيني�ت  �سنوات 
ق�ل  ظ�هري�،   .”Palestine Post
االإخب�رّي،  االإ�سرائيلّي  )امل�سدر(  موقع 
ك�سف  ولكن،  من��سبة،  الهدية  تبدو 
 The“ ورث  الذي  ال�سحيفة  حمرر 
ف�سيحة  عن   ،”Palestine Post
املوقع  ذكره  مل�  وفق�  الكبرية،  عّب��س 
�سحيفة  حمرر  ن�سر  فقد  االإ�سرائيلّي. 
يف  �سورة   ،”The Palestine Post“
ح�س�ب تويرت اخل��س به، �سخر فيه� من 
وت�س�ءل  ال�سلطة حممود عّب��س،  رئي�س 
يف  مطبعًي�  خط�أً  وجد  قد  ك�ن  م�  اإذا 
�سحيفته. عالوة على ذلك، اأو�سح املحرر 
هي   ”The Palestine Post“ اأّن 
 The Jerusalem“ �سحيفة  م�سدر 

Post” احل�لية.
� اإّن ال�سحيفة ك�نت حينذاك  وقيل اأي�سً
اليهود  ح�ل  ل�س�ن  اليوم  هي  مثلم� 
البالد.  يف  ب�الإجنليزية  الن�طقني 
 The“ �سحيفة  اأّن  اإىل  املوقع  ولفت 
�سحيفة  هي   ”Jerusalem Post
االإجنليزية.  ب�للغة  يهودية  يومية 
 Palestine“ هو  ال�سحيفة  اأ�سل 
اإجنليزية  �سحيفة  وهي   ،”Bulletin
بعد  فيم�  وحتولت   1925 ع�م  ت�أ�س�ست 
بعد   .”The Palestine Post“ اإىل 
1948 مّت  اإ�سرائيل يف الع�م  قي�م دولة 
و�ُسميت  جمدًدا  ال�سحيفة  ا�سم  تغيري 
 The Jerusalem“ احل�يل  ب��سمه� 
�سحيفة  ك�نت  االأ�سل  يف   .”Post
مب�درة   ”Palestine Bulletin“
وك�نت  اأمريكي  يهودي  لن��سر  جت�رية 
الربقية  االأخب�ر  وك�لة  ُت�سدره� 

اليهودية.
)دي�سمرب(  االأول  ك�نون   1 بت�ريخ 
ال�سحيفة  ت�سدر  بداأت   1932 ع�م 
 ،”The Palestine Post“ اجلديدة 
ا�ستمرار  اأّنه�  االأول  عدده�  يف  وُكتب 
 .”Palestine Bulletin“ ل�سحيفة 
العدد  يف  الرئي�سي  املق�ل  يف  ُكتب  كم� 
يف  للجمهور  ُنقّدم  اأْن  هو  هدفن�  االأول: 
ب�للغة  عربية  �سحيفة  اإ�سرائيل  اأر�س 
االإدارة  م�سوؤولو  يكون  واأْن  االإجنليزية، 
على  ق�درين  فل�سطني  يف  الربيط�نية 
وال�سهيونية.  اليهودية  ال�سوؤون  فهم 
توفري  هو  هدفن�  ذلك،  اإىل  ب�الإ�س�فة 
اليهود  اأعم�ل  حول  يومية  معلوم�ت 
البالد.  ويف  ال�ست�ت  يف  وتطّلع�تهم 

�سلطة  عهد  يف  ذلك،  اإىل  ب�الإ�س�فة 
 The“ �سحيفة  اّتخذت  االنتداب، 
داعًم�   خّط�   ”Palestine Post
اّتخذت  وكم�  اإ�سرائيل،  دولة  الإق�مة 
خّط� علنًي� وعدائًي� �سّد التقييدات التي 
هجرة  على  الربيط�ين  احلكم  فر�سه� 

اليهود اإىل اأر�س اإ�سرائيل.
ولكن   ،� ر�سميًّ يكن  مل  ذلك  اأّن  رغم 
الوك�لة  ح�ل  ل�س�ن  ال�سحيفة  اعُتربت 
الع�ملية  احلرب  فرتة  يف  اليهودية. 
يف  الث�نية  ال�سحيفة  ك�نت  الث�نية 
انت�س�ره� يف اإ�سرائيل وك�نت توّزع بنحو 
اليوم،  اأّم�  اليوم.  يف  ن�سخة   20،000
وهي  ال�سدور،  ُتوا�سل  ال�سحيفة  ف�إّن 
وحُت�ول  للعرب،  ُمع�دًي�  خًط�  تتبّنى 

جميع  يف  االإ�سرائيلّية  الرواية  ت�سويق 
ب�للغة  �سدوره�  م�ستغلًة  الع�مل،  اأنح�ء 
بتحديث  ق�مت  اأّنه�  كم�  االإجنليزّية، 
موقعه� االلكرتويّن، بهدف الو�سول اإىل 
اأكرب عدٍد من القراء يف الغرب الإقن�عهم 
التي  االإ�سرائيلّية  ال�سي��سة  ب�سدق 
االإ�سرائيلّي،  الوزراء  رئي�س  ينتهجه� 
بني�مني نتني�هو، وحكومته، التي ُتعترب 
ت�ريخ  اأكرث حكومة ميينّية متطرفة يف 
اأّن  ب�لذكر  جديٌر  العربّية.  الدولة 
رئ��سة ال�سلطة الفل�سطينّية يف رام اهلل 

مل ُتعّقب على هذه الف�سيحة.
الفل�سطينّية  )وف�(  وك�لة  وك�نت 
الزي�رة  عن  خرًبا  ن�سرت  قد  الر�سمّية، 
فل�سطني  دولة  رئي�س  اجتمع  فيه:  ج�ء 

االأحد،  اليوم  ظهر  عب��س،  حممود 
احلرمني  خ�دم  مع   19.06.2016
العزيز  عبد  بن  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني 
بح�سور  جدة،  مبدينة  ال�سالم  ق�سر  يف 
ن�يف،  بن  حممد  االأمري  العهد  ويل 
وبحث  والوزراء.  االأمراء،  من  وعدد 
م�ستجدات  احلرمني  خ�دم  مع  �سي�دته 
التطورات  واآخر  املنطقة،  يف  االأو�س�ع 
ظل  يف  الفل�سطيني،  ال�سعيد  على 
االنته�ك�ت االإ�سرائيلية املتوا�سلة بحق 
كم�  ومقد�س�ته،  واأر�سه،  �سعبن�،  اأبن�ء 
الث�بتة  اململكة  الت�أكيد على مواقف  مت 
واحلقوق  الفل�سطينية  الق�سية  جت�ه 
ال�سقيق.  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة 
حممود  الرئي�س  �سلم  االجتم�ع  وعقب 
هدية  ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  عب��س 

تذك�رية.
اللجنة  �سر  اأمني  االجتم�ع  وح�سر 
�س�ئب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
ب��سم  الر�سمي  والن�طق  عريق�ت، 
وامل�ست�س�ر  ردينة،  اأبو  نبيل  الرئ��سة 
اخل�لدي،  جمدي  ل�سي�دته  الدبلوم��سي 
ب��سم  ال�سعودية  لدى  فل�سطني  و�سفري 
اجل�نب  من  االجتم�ع  وح�سر  االأغ�. 
احلرمني  خ�دم  م�ست�س�ر  ال�سعودي، 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني 
من�سور  واالأمري  الفي�سل،  خ�لد  االأمري 
الدولة  وزير  عبدالعزيز  بن  متعب  بن 
خ�دم  م�ست�س�ر  الوزراء  جمل�س  ع�سو 
بن  متعب  واالأمري  ال�سريفني،  احلرمني 
احلر�س  وزير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
بن  ن�يف  بن  حممد  واالأمري  الوطني، 
رئي�س  ن�ئب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
ووزير  الداخلية،  وزير  الوزراء  جمل�س 
الدولة ع�سو جمل�س الوزراء م�س�عد بن 
لل�سوؤون  الدولة  ووزير  العيب�ن،  حممد 

اخل�رجية نزار بن عبيد مدين.

ميكنك �الإقالع عن �لتدخني بعد 30 حماولة

املدخنني  ب�أن  ال�س�ئع  اأن االعتق�د  اإىل  درا�سة حديثة  – ا�س�رت  الق�هرة 
بح�جة خلم�س اإىل �سبع حم�والت لالإقالع عن التدخني قبل اأن ينجحوا 

يف حتقيق ذلك قد يكون اأقل بكثري من الواقع بح�سب«رويرتز«.
املتو�سط  ف�إن  كندا،  يف  ب�لغ  مدخن   1200 من  اأكرث  بي�ن�ت  اإىل  وا�ستن�دا 
30 حم�ولة قبل  التدخني قد يقرتب من  االإقالع عن  احلقيقي ملح�والت 

النج�ح.
كندا  يف  تورنتو  بج�معة  الع�مة  ال�سحة  كلية  من  ت�س�يتون،  م�يكل  وق�ل 
“نتحدث منذ وقت طويل عن نحو خم�س اإىل �سبع حم�والت لالإقالع، لكن 

ب�لن�سبة لن� ف�إنه )العدد( اأكرث بكثري”.
التقديرات  اأن  اوبن”  جيه  ام  “بي  دورية  يف  وزمالوؤه  ت�س�يتون  وكتب 
املنخف�سة ت�ستند اإىل عدد قليل من الدرا�س�ت التي اعتمدت يف امل��سي على 
ذكري�ت اأ�سخ��س جنحوا يف االإقالع عن التدخني لكنه� مل ت�سمل حم�والت 

اأولئك الذين ف�سلوا.
تتبعت  التي  الدرا�سة  اإط�ر  يف  �سخ�س�   1277 بي�ن�ت  الب�حثون  وحلل 
اإىل ثالث �سنوات. وعندم� بداأت الدرا�سة  حم�والتهم على مدار م� ي�سل 
فيه�  ق�موا  اأنهم  يتذكرون  التي  املرات  عدد  امل�س�ركون  �سجل   2005 يف 
مبح�ولة جدية لالإقالع عن التدخني. ومبرور كل �ستة اأ�سهر ك�نوا يبلغون 

عن عدد حم�والتهم اجلدية لالإقالع خالل هذه الفرتة.
ومعي�ر جن�ح اأي حم�ولة هو االمتن�ع عن تدخني اأي �سيج�رة ملدة ع�م على 

االأقل.
وق�ل جون هيوز من كلية الطب الت�بعة جل�معة فريمونت “االأثر الرئي�سي 
لهذه الدرا�سة هو اأن االأطب�ء يجب اأن يبعثوا الطم�أنينة يف نفو�س املدخنني 
ويوؤكدون لهم اأن الف�سل يف ع�سر مرات ال يعني اأنه ال ميكنهم االإقالع عن 

التدخني”.
 20 “لكن م�سكلة االإقالع بعد  الدرا�سة  واأ�س�ف هيوز الذي مل ي�س�رك يف 
حم�ولة مثال هي اأن ذلك قد ي�ستغرق ع�سر �سنوات، واملهم لي�س هو اأن تقلع 

عن التدخني، بل اأن تفعل ذلك واأنت يف �سن �سغرية”.

�لفول.. طبق ال يغادر مائدة �سحور �مل�سريني
الق�هرة – 

 .. م�سوؤول”  م�س  اأن�  الفول  خل�س  “اإن 
اأهمية  عن  تعرب  �سهرية  م�سرية  مقولة 
الذين  للم�سريني  ب�لن�سبة  الفول  طبق 
كثرية  وو�سف�ت  ب�أ�سن�ف  يقدمونه 
موائد  على  دائم  �سيف  فهو  ومتنوعة، 

االإفط�ر والع�س�ء يف االأي�م الع�دية.
ويف �سهر رم�س�ن هو ملك اأطب�ق ال�سحور ويحتل م�س�حة خ��سة يف قوائم 

طع�م الفن�دق واملط�عم طوال �سهر ال�سوم.
اأو الب�سطرمة  اإ�س�فة البي�س  ومن الطرق املتنوعة التي يقدم به� الفول، 
اأو ال�سجق، واأحي�ن� ت�س�ف ال�سل�سة اأو الطحينة، وتختلف بع�س املن�طق 
واملدن يف طرق اإعداده ومن اأ�سهره� الفول االإ�سكندراين واإليك طريقتني 

الإعداد الفول:
الفول االإ�سكندراين ب�لثوم

املق�دير
كمية من الفول، عدد ف�سني ثوم، عدد 4 مالعق زيت، عدد1ملعقة �سمن اأو 

زبد، فلفل اأ�سود كمون، �سطة، ملح.
الطريقة والتح�سري:

�سعي الزيت على الن�ر، قطعي الثوم قطع� �سغرية ثم �سيفيه� اإىل الزيت 
حتى ي�سفر لونه.

وقومي  الزيت  على  �سعيه  ثم  الغلي�ن  درجة  يف  الذي  الفول  اأح�سري  ثم 
بتقليبه قليال .

اأ�سيفي كمية من��سبة من امل�ء املغلي اأو م�ء الفول واتركيه حتى يغلي ب�سع 
دق�ئق مع اإ�س�فة امللح والفلفل وقليل من ال�سطة وال�سمن اأو الزبد، وبعد 
ذلك قللي الن�ر واتركيه حتى ين�سج ويكون قوامه من��سب�، ب�سوكة �سغرية 
ميكنك هر�س الفول لي�سبح قوامه ن�عم�، وال تن�سي اأن ت�سيفي على الطبق 

قبل التقدمي �سرائح الطم�طم والب�سل.
 ط�جن الفول ب�لب�سطرمة والبي�س:

اأ�سود،  فلفل  ذرة،  زيت  مالعق   4 الب�سطرمة،  من  �سرائح  الفول،  من  كمية 
كمون، �سطة، ملح، 3 بي�س�ت. �سخني الفرن على درجة 200 مئوية، �سعي 
والب�سل  الثوم  اأ�سيفي  ثم  جيًدا  واهر�سيه  للفرن  ي�سلح  اإن�ء  فى  الفول 
والفلفل والطم�طم املقطعني والكمون وامللح والفلفل وقلبيهم جيًدا، قطعي 
الفول وقلبيه، قومي بعمل جت�ويف فى  اإىل ط�جن  الب�سطرمة و�سيفيه� 
الط�جن بعدد البي�س الذي �سوف ت�سيفينه اإليه، ثم قومى ب�سرب البي�س 
فى طبق واأ�سيفي كل بي�سة فى التجويف اخل��س به� فى الط�جن واأدخليه 

الفرن ملدة 10 دق�ئق.

ك�سفت درا�سة ا�سرتالية حديثة، اأن عق�رًا ي�ستخدم 
يف  ف�عليته  اأثبت  العظ�م”،  “ه�س��سة  مر�س  لعالج 
االأورام  اأكرث  اأحد  الثدي”  “�سرط�ن  من  الوق�ية 

�سيوع� لدى الن�س�ء حول الع�مل.
هول”  واإليزا  “والرت  مبعهد  الب�حثون  واأو�سح 
يف  اال�سرتالية،  ملبورن  يف  الطبية  لالأبح�ث 
 Nature( دورية  يف  نت�ئجه�  ن�سروا  درا�سة 
عق�ر  اأن  الثالث�ء،  اليوم  العلمية،   )Medicine
“دينو�سوم�ب” ميكن اأن يوقف االإ�س�بة بـ”�سرط�ن 

الثدي”.
لعالج  ح�لًي�  “دينو�سوم�ب”  عق�ر  وي�ستخدم 
خطورة  من  احلد  على  ويعمل  العظ�م”،  “ه�س��سة 
 6 كل  للمري�س  تعطى  حقنة  طريق  عن  الك�سور 
اأن  كم�  ب�نتظ�م،  العالج  اتب�ع  من  ي�سهل  م�  �سهور، 
يع�نون  الذين  ال�سن،  لكب�ر  اآمن  ب�أنه  يتميز  العق�ر 

ق�سورا بوظ�ئف الكلى.
واأجرى فريق البحث درا�سته على الفئران الك�س�ف 
قدرة العق�ر على وقف منو خالي� مر�س ال�سرط�ن 
 )BRCA1( جني  يحملن  الالتي  ال�سيدات  لدى 

امل�سبب للمر�س.
يحملن  اللواتي  الن�س�ء  ف�إن  الفريق،  وبح�سب 
لالإ�س�بة  احتم�لية  لديهن   ،)BRCA1( اجلني 
حي�تهن،  خالل   65% بن�سبة  الثدي”،  بـ”�سرط�ن 
وميلكن خي�رات حمدودة للعالج منه اأبرزه� عملية 

ا�ستئ�س�ل الورم عن طريق التدخل اجلراحي.
اأوقف  “دينو�سوم�ب”،  عق�ر  اأن  التج�رب  واأثبتت 
الثدي  اأن�سجة  يف  ال�سرط�نية  اخلالي�  ومنو  ن�س�ط 

.)BRCA1( لدى الن�س�ء اللواتي يحملن اجلني

اأع�س�ء  اأحد  ليندم�ن،  جيف  الربوفي�سور  وق�ل 
ب�سبب  للغ�ية  متحم�سون  “نحن  البحث:  فريق 
اآلية قد تكون  اأنن� وجدن�  النت�ئج الأنه� تعني  هذه 
الن�س�ء  عند  الثدي  �سرط�ن  من  للوق�ية  مفيدة 
الالتي يع�نني من ارتف�ع ن�سبة احتم�لية االإ�س�بة 
امل�سبب  اجلني  الطفرة  احل�مالت  وحتديًد  به، 

لل�سرط�ن”.
اأن  اأ�س�ف  الب�سر،  على  العق�ر  جتربة  وحول 
الدواء  ا�ستخدام  حول  ال�سريرية  “التج�رب 

بداأت  الثدي  �سرط�ن  من  للوق�ية  ال�سيدات  على 
ب�لفعل”.

ووفق� للوك�لة الدولية الأبح�ث ال�سرط�ن، الت�بعة 
ملنظمة ال�سحة الع�ملية، ف�إن “�سرط�ن الثدي” اأكرث 
اأنح�ء  جميع  يف  الن�س�ء  بني  �سيوًع�  االأورام  اأنواع 
اإذ  خ��سة،  االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  ع�مة،  الع�مل 
يتم ت�سخي�س نحو 1.4 مليون ح�لة اإ�س�بة جديدة 
�سيدة  األف   450 من  اأكرث  بحي�ة  ويودي  ع�م،  كل 

�سنوًي� حوال الع�مل.

من  اأكرث  العمل  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت  ـ   لندن 
40 �س�عة اأ�سبوعي� قد يعني م�س�كل �سحية خطرية 
ب�ل�سرط�ن  االإ�س�بة  احتم�ل  ارتف�ع  منه�  للن�س�ء، 
الرجل  على  ت�أثريه�  يكون  فيم�  القلب  اأمرا�س  اأو 

عك�س ذلك مت�م�.
بتحليل  اأوه�يو  والية  ج�معة  من  علم�ء  ق�م  وقد 
مق�بالت وا�ستجواب�ت اأجروه� مع م� يق�رب 7500 
اأجل  من  ع�م�   32 نحو  اأعم�رهم  تبلغ  �سخ�س� 
التو�سل اإىل ا�ستنت�ج�ت يف �س�أن هذه الدرا�سة، كم� 

ج�ء على “رو�سي� اليوم”.
عدد  حول  امل�سرتكني  اج�ب�ت  على  العلم�ء  وركز 
االأمرا�س  وكذلك  االأ�سبوعية  العمل  �س�ع�ت 
القلب  اأمرا�س  ح�الت  وبخ��سة  منه�  يع�نون  التي 
ال�سكري  ومر�س  املف��سل  والته�ب  وال�سرط�ن 
واأمرا�س الرئة املزمنة والربو وارتف�ع �سغط الدم.
اأن املراأة التي تعمل اأكرث من  وتو�سلت النت�ئج اإىل 

40 �س�عة اأ�سبوعي� ميكن اأن تعر�س �سحته� للخطر 
تكون  وعندم�  فوق،  فم�   50 الـ  �سن  بلوغه�  عند 
ف�إن ذلك يزيد  �س�عة   60 العمل تزيد عن  �س�ع�ت 
ال�سكري  مر�س  مثل  اأمرا�س  بعدة  االإ�س�بة  خطر 
وال�سرط�ن واأمرا�س القلب والته�ب املف��سل ثالثة 

اأ�سع�ف.
واملثري لالهتم�م يف هذه الدرا�سة اأن الرج�ل الذين 

 50 اإىل   41 بني  م�  مبعدل  طوااًل  �س�ع�ت  يعملون 
�س�عة اأ�سبوعي�، هم عر�سة لالإ�س�بة مبر�س واحد 

منه� فقط.
تع�مل  يف  الكبري  الف�رق  هذا  العلم�ء  ويف�سر 
كثرية  م�سوؤولي�ت  للمراة  ب�أن  االأمر  مع  اجلن�سني 
ب�أعم�ل  اأي�س�  تهتم  فهي  املهنية.  اأن�سطته�  تتج�وز 
على  يوؤثر  م�  ب�الإجه�د  ت�سعر  جتعله�  التي  البيت 

معدل االإ�س�بة ب�الأمرا�س.
واجلدير ب�لذكر اأن ج�معة ه�رف�رد وكلية �ست�نفورد 
الإدارة االأعم�ل ك�نت� اأجريت� درا�سة يف ع�م 2015 
وجدت� من خالله� اأن �سغط العمل يوؤدي اإىل ارتف�ع 
الدموية  واالأوعية  القلب  واأمرا�س  الدم  �سغط 
وانخف��س ال�سحة العقلية وي�س�هم يف هالك 120 

األف اأمريكي �سنوي�.

التي  الغذائية  والع�دات  الغذائي  النمط  يتغري 
جند  م�  وكثرًيا  رم�س�ن  �سهر  يف  الكثريين  يتبعه� 
اجله�ز  يف  متعددة  م�سكالت  من  يع�نون  ال�س�ئمون 
على  تتوقف  امل�سكالت  تلك  االإفط�ر  بعد  اله�سمي 
الكثري من االأخط�ء الغذائية التي يقوم به� الن��س 

يف رم�س�ن. 
كبرية  اأهمية  ال�سحور  لوجبة  اأن  املعروف  ومن 
االإفط�ر  وجبة  بدور  تقوم  الأنه�  نظًرا  ال�سي�م  يف 
وجبة  حتت�ج  لهذا  الع�دية  االأي�م  يف  ال�سب�حية 
وجبة  تكون  لكي  االإهتم�م  من  الكثري  ال�سحور 
عندم�  عليه�  االعتم�د  اجل�سم  ي�ستطيع  �سحية 

يحرم من الطع�م ل�س�ع�ت طويلة بعده�.
 اتبعى الن�س�ئح الت�لية لتح�سلي على وجبة �سحور 

�سحية لك و الأ�سرتِك.
 النظ�م الغذائي

كل  يف  �سحي  غذائي  نظ�م  اتب�ع  على  احلر�س   
يف  �سواء  رم�س�ن  يف  تن�وله�  يتم  التي  الوجب�ت 
االفط�ر اأو ال�سحور اأو يف الوجب�ت اخلفيفة بينهم�، 
اجل�سم  �سحة  على  احلف�ظ  يف  ذلك  ي�س�عد  حيث 
وجتنب م�سكالت اله�سم كم� اأنه ي�س�عد يف احلف�ظ 

على الوزن من الزي�دة وال�سمنة.
رم�س�ن  يف  ال�سحية  غري  االأطعمة  تن�ول  اأن  كم� 
تزيد من ال�سعور ب�خلمول والتعب يف اأوق�ت ال�سي�م 
مثل  اله�سمية  امل�سكالت  من  الكثري  يف  تت�سبب 

االإ�سه�ل اأو االإم�س�ك وغريه�.

 احللوي�ت
يجب االبتع�د مت�ًم� عن تن�ول احللوي�ت يف وجبة 
ال�سحور كم� يجب االبتع�د عن ك�فة االأطعمة التي 
حتتوي على ن�سبة ع�لية من ال�سكر يف ال�سحور الأن 
وهذا  ب�لدم  ال�سكر  معدل  ارتف�ع  من  يزيد  ال�سكر 
زي�دة  ي�سبب  اأنه  كم�  ب�جلوع  ال�سعور  يزيد  بدوره 

ا�ستهالك الوحدات احلرارية.
احلليب

ال�سحور  وجبة  يف  منتج�ته  اأو  احلليب  تن�ول  اإن 
املع�دن  من  ع�لية  ن�سبة  على  احل�سول  لك  ي�سمن 
على  ي�س�عد  احلليب  اأن  كم�  للج�سم  ال�سرورية 
الفيت�مين�ت  على  وح�سوله  اجل�سم  ترطيب  زي�دة 

التى يحت�جه� كبدياًل عم� يفقده� يف نه�ر رم�س�ن.
هذا اإىل ج�نب الدور الفع�ل الذي يقوم به احلليب 
ه�سم  عملية  وتي�سري  اله�سمي  اجله�ز  ترطيب  يف 
وفع�لية  قوة  زي�دة  على   � اي�سً وي�س�عد  الطع�م 

الكورن  بتن�ول  وين�سح  ب�جل�سم،  املن�عة  جه�ز 
فليك�س مع احلليب يف وجبة ال�سحور فكالهم� ي�سكل 
يف  ه�م  دور  فليك�س  للكورن  اأن  كم�  مث�لية  وجبة 
ب�لفيت�مين�ت  اجل�سم  ومد  ب�ل�سبع  ال�سعور  زي�دة 

والربوتين�ت واملع�دن التي يحت�جه�.
اخل�سراوات

والعن��سر  االأنواع  للكثري من  ال�سحور  حتت�ج وجبة 
للج�سم  وف�ئدة  �سحة  اأكرث  تكون  لكي  الطبيعية 
الط�زجة  اخل�سروات  تن�ول  ال�سروري  ومن 
اخلي�ر  مثل  الداكن  بلونه�  تتميز  التى  تلك  خ��سة 

واجلرجري واخل�س.
التى  االألي�ف  من  كبرية  ن�سبة  على  حتتوي  الأنه� 
حتفظ ال�سوائل ب�جل�سم الأطول فرتة وهذا ي�س�عد 

على تقليل ال�سعور ب�لعط�س يف رم�س�ن.
 االإبتع�د عن التوابل يف وجبة ال�سحور

من ال�سروري اأن ت�ستمل وجبة ال�سحور على اأطعمة 
خ�لية من امل�سبك�ت والتوابل احل�رة وامل�حلة الأنه� 
يفقد  اجل�سم  يجعل  وهذا  البول  ادرار  من  تزيد 
امل�ستوى الطبيعي لل�سوائل به ومن ثم تبداأ م�سكلة 
جف�ف اجللد والب�سرة وال�سعر يف الظهور يف ح�لة 

عدم تعوي�س اجل�سم عم� فقده من �سوائل.
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الن��سرة – زهري اأندراو�س:
ق�لت �سحيفة )ي�سرائيل ه�يوم(، املُقرّبة 
االإ�سرائيلّي،  الوزراء  رئي�س  من  جًدا 
العهد  ويل  اإّن  ق�لت  نتني�هو،  بني�مني 
هذه  موجود  �سلم�ن  بن  حممد  ال�سعودي 
االأمريكّية  املتحدة  الوالي�ت  يف  االأي�م 
على خلفية الربن�مج االقت�س�دّي اجلديد 
النفط  على  االعتم�د  تقلي�س  بخ�سو�س 
التقنية  القدرات  حت�سني  وحم�ولة 
ال  اأّنه  اإىل  ولفتت  ال�سعودية.  الع�سكرية 
�سّك اأّنه وعلى �سوء اخلطوات الت�سعيدية 
اخلليج،  دول  �سّد  املتزايدة  االإيرانّية 
�سلم�ن  بن  ف�إّن  ال�سعودية،  راأ�سه�  وعلى 
للحكومة  ع�جلة  ط�رئة  ر�س�لة  يحمل 
�سي��سّية  االأمريكّية، كم� نقلت عن م�س�در 

و�سفته� ب�أّنه� رفيعة املُ�ستوى يف تل اأبيب.
نقاًل  ق�ئلًة،  العربّية  ال�سحيفة  وت�بعت 
اإّنه منذ �سنوات تتبّنى  عن امل�س�در عينه�، 
هدفه�  عنيفة  تخريبية  �سي��سة  اإيران 
العرب،  جزيرة  �سبه  على  ال�سيطرة 
االإ�سالمية  االأم�كن  على  وال�سيطرة 
بقي�دٍة  لتكون  واملدينة  مكة  يف  املقد�سة 
وممراته  النفط  على  وال�سيطرة  �سيعيٍة، 
يف اخلليج، وطرد االأمريكيني وال�سعوديني، 
الع�مل،  نحو  االأم�م  اإىل  التقدم  وموا�سلة 

واإم�رة  قطر  مع  اإيران  تقيم  ذلك  وخالل 
عم�ن عالق�ت ك�لتي بني امل�سغل والعميل. 
الظ�هر  يف  نف�سه�:  امل�س�در  واأو�سحت 
الدول  مع  ذاته�  امل�س�لح  الدولت�ن  متثل 
قطر  ف�إّن  عملًي�  ولكن  ال�سنية،  العربية 
�سّد  امل�سلمني(  )االإخوان  جم�عة  متول 
االأنظمة العربية وحتر�س عليه� ب�لوك�لة 
اجلزيرة،  ف�س�ئية  خالل  من  اإيران  عن 
وتن�سق  العرب  "تبيع"  جهته�  من  عم�ن 
بني  ت�آمرية  للق�ءات  �سًرا  اأرا�سيه�  على 

االأمريكيني واالإيرانيني.
اأّن  الرفيعة  االإ�سرائيلّية  امل�س�در  وراأت 
يف  االإيراين  للتوجه  النه�ئي  الهدف 
والتي   – اخلليج  اإىل  الزاحفة  ال�سيطرة 
يف  ال�سعودية،  هو   – �سنوات  قبل  بداأت 
وامل�سريون  ال�سعوديون  يخ�سى  املق�بل 
اإط�ر  يف  انتظموا  الذين  اخلليج  ودول 
اأّن  من  اخلليجي  التع�ون  جمل�س 
االإيرانية  الهيمنة  اخت�روا  االأمريكيني 
ككي�ن بديل الإدارة �سراع�ت املنطقة بداًل 
من الدول العربية ال�سنية املتطلبة "وجع 
الراأ�س" املمزقة م� بني امل�س�لح املتن�ق�سة 
املت�س�رعة  االإ�سالمي  االإره�ب  ومنظم�ت 

فيم� بينه�.
اأّنه  اإىل  امل�س�در،  اأ�س�رت  ذلك،  على  عالوة 

االأ�سبق،  العراقّي  الرئي�س  اإعدام  منذ 
“م�س�ًدا  ا�ستخدم  الذي  ح�سني،  �سدام 
ن�س�ط�ت  ازدادت  االإيرانية؛  للفريو�س�ت” 
اإ�سع�ل احلرائق” االإيرانيني يف  “مهوو�سي 
يف  وحتى  االأو�سط،  ال�سرق  اأنح�ء  جميع 
ب�لتخريب  يتميز  الن�س�ط  هذا  اإفريقي�، 
والدم�ر والدم�ء، االإيرانيون ي�سعلون الن�ر 
يف العراق ويف �سورّية ويف لبن�ن، وين�سرون 
امل�س�در  و�سّدّدت  اليمن،  يف  االإره�ب 
ليبي�  يف  يعملون  اأّنهم  على  االإ�سرائيلّية 
وي�سلحون  وميولون  غزة،  ويف  م�سر  ويف 
نوع  من  ال�سنية  االإره�بية  التنظيم�ت 
واحلم�ق�ت  االنق�س�م�ت  ب�سبب  حم��س، 
ال�سنية التي و�سعت اإ�سرائيل مو�سع العدو 
مل يتجهز العرب يف مواجهة اإيران وبددوا 

جهودهم.
الوقت  يف  ف�إّنه  نف�سه�،  امل�س�در  وبراأي 
م�س�عيهم  االإيرانيون  يركز  الراهن 
والكويت  ال�سعودية  على  التخريبية 
والبحرين واالإم�رات العربّية املتحدة من 
املقيمني  ال�سيعة  ال�سك�ن  حتري�س  خالل 
اأرا�سي هذه الدول على التمرد، ففي  على 
اجل�ري  الع�م  من  )ين�ير(  الث�ين  ك�نون 
اإره�بًي�   47 ال�سعوديون  اأوقف   2016
ويف  النمر،  منر  ال�سيعي  ق�ئدهم  واأعدموا 

القن�سلي�ت  “الب��سيج” مقر  اأحرق  املق�بل 
ال�سعودية يف م�سهد وطهران.

البحرين  �سحبت  املن�سرم  االأ�سبوع  يف 
الذي  ق��سم  عي�سى  اهلل  اآية  من  اجلن�سية 
وكرد  االإيرانية،  القن�سلية  يف  يعمل  ك�ن 
على ذلك هددت اإيران ب�حلرب االإقليمية 
احلمراء”.  “اخلطوط  جت�وز  ب�سبب 
االإ�سرائيلّية،  ال�سحيفة  ت�بعت  اأّن،  كم� 
النظ�م  هّدد  �سليم�ين  ق��سم  اجلرنال 
“اإذالل” املواطنني  ظل  ويف  “ال�سني” اأّنه 
مواجه�ت  �ستقع  ال�سيعية(  )االأغلبية 
حزب  ان�سم  وك�ملتوّقع  اإقليمية،  دموية 
ال�سعودية  بينم�  اال�ستنك�ر،  اإىل  اهلل 
البحرين  خطوات  تدعم  اأّنه�  اأعلنت 

الق�س�ئية.
متثله  الذي  الوجودّي  التهديد  �سوء  على 

امل�س�در  اأو�سحت  املنطقة،  على  اإيران 
العربّية،  لل�سحيفة  الرفيعة  االإ�سرائيلّية 
هي  لي�ست  اإ�سرائيل  اأّن  العرب  ا�ستوعب 
اخل�سم، واأّن حّل الق�سية الفل�سطينية هي 
نف�سه�  امل�س�در  وخُل�ست  ه�م�سية.  م�س�ألة 
يجد  احل�يل  الوقت  يف  اإّنه  القول  اإىل 
االعرتاف  يف  �سعوبة  االأمريكي  النظ�م 
االإره�ب  يحرك  الراديك�يل  االإ�سالم  ب�أّن 
ب�أهداف  االعرتاف  ويرف�س  الع�ملي، 
وال�سواريخ  والنووي  القوة  تعزيزات 
اأن  ذلك  عوي�سة؛  اإًذا  املع�سلة  االإيرانية. 
و”امل�س�د  ال�سيعي  االإيراين  "الفريو�س" 
االإ�سالمية  )االأ�سولية  الفريو�سي” 
ال�سنية( ميثالن خطًرا على الع�مل وبنف�س 
امل�ستوى، على حّد تعبري امل�س�در ال�سي��سّية 

يف تل اأبيب.

االأمريكيني اأّن  م��ن  ��ْون  ي��خ�����سَ اخلليج  ودول  وامل�����س��ري��ون  ال�����س��ع��ودي��ون  اأب��ي��ب:   ت��ل 
منهم ب���داًل  املنطقة  ���س��راع��ات  الإدارة  ب��دي��ٍل  ك��ك��ي��اٍن  االإي��ران��ّي��ة  الهيمنة  اخ��ت��اروا 

من ن�سخة  �سلمان:  للملك  عّبا�ش  هدية”  “ف�سيحة  عن  يك�سف  اإ�سرائيلّي   �سحايّف 
فل�سطينّية اأّنها  ال�سلطة  رئي�ش  اعتقد  االنتداب  خالل  تاأ�س�ست  �سهيونّية  �سحيفة 

الثدي “�سرطان  من  الوقاية  يف  فاعلية  اأثبت  العظام”  “ه�سا�سة  يعالج  “عقار 

ال���ع���م���ل ل����وق����ت ط����وي����ل ي���ف���ي���د ال�����رج�����ل وي�������س���ر ب�����امل�����راأة

اأه������م االأط���ع���م���ة امل���ث���ال���ي���ة يف وج���ب���ة ال�����س��ح��ور ت���ع���ريف ع���ل���ى 



 اآخر مرة حدثت فيه� ظ�هرة فلكية مزدوجة، 
حني  ك�نت  اأي�س�،  والثالث�ء  االثنني  هذا  �ستتكرر 
و�سحراء  الغربية  وال�سفة  القد�س  العرب  خ�سر 
ا�ستمرت  حــرب  يف  اجلـــوالن،  ومرتفع�ت  �سين�ء 
دول  و4  اإ�سرائيل  بني   1967 يونيو  من  اأي�م   6
حدثت   1948 يونيو   21 يف  وقبله�  عــربــيــة، 
خ�سر  االأكــرب:  النكبة  ورافقته�  اأي�س�،  مزدوجة 
العرب معظم فل�سطني بظهور اإ�سرائيل غ�سب� على 

اأرا�سي الفل�سطينيني احل�ملني لالآن بدولة.
 والظ�هرة هي من �سقني، كالهم� طبيعي جدا 
ك�لظ�هرة نف�سه�، وحتدث الواحدة منهم� كل ع�م 
بعيدة زمني� عن االأخرى، ويك�د ال يالحظه� اأحد 

تقريب�، وال يعريه� اهتم�م�.
ف�تتك  اإذا  لذلك  فــنــ�در،  مع�  حدوثهم�  ــ�  اأم  
اإال  عليك  فم�  الــثــالثــ�ء،  اأو  االثــنــني  املــزدوجــة 
�سنة   46 واالنــتــظــ�ر  اجلميل،  ب�ل�سرب  الت�سلح 
اأخرى، اأي اإىل 21 يونيو2062 لرتاه�، واإال فقد 
ال  �سي�عه�  الأن  عليه�،  م�أ�سوف  غري  عليك  ت�سيع 

ي�سر وال ينفع.
 نه�ر طوله 15 �س�عة تقريب�

 Strawberry Moon الظ�هرة االأوىل هي 
»قمر  ب��سم  اأي�س�  املعروف  الفراولة«  »قمر  اأو 
»قمر  ي�سمونه  كم�  ال�س�م.  بالد  بلهجة  الفريز« 
�سيئ�  تعني  ال  وكله�  الع�سل«  »قمر  واأي�س�  الــورد« 
لالأر�س  ف�س�ئي�  االأقــرب  اجل�ر  الأن  اللون،  جلهة 

يظل بلونه الف�سي الطبيعي خالله�.
 قمر االثنني والثالث�ء �سيكون خمتلف احلجم 
واالإ�سراق عن كل مرة يظهر فيه� بدرا، الأنه يبدو 
االآن،  رم�س�ن«  »بــدر  اأي�س�  وهو  وكبريا،  متك�مال 
ونراه يف املنطقة العربية كبريا وم�سرق� وبهي� يف 
الع�م،  طوال  قمر  كل  عن  خمتلف�  ال�سم�ء،  جوف 

خ�سو�س� حني يطل م�سرق� يف اأفق املك�ن.
 اأم� الظ�هرة الث�نية، فهي »االنقالب ال�سيفي« 
اإجنليزي�،   Summer Solsticeب��سم املعروف 

وهو يحدث اأي�س� كل ع�م، من دون اأن يعريه اأحد 
21 يونيو كل ع�م ببدء  اهتم�م�، وهو مرتبط يف 
ال�سم�ء  بكبد  ال�سم�س  ت�سل  حيث  ال�سيف،  ف�سل 
اال�ستواء،  خط  م�ستوى  عن  له�  نقطة  اأعلى  اإىل 
لذلك ينقلب الف�سل اإىل �سيف بني 20 و21 يونيو 
20 و23 دي�سمرب  ال�سم�يل، وبني  يف ن�سف الكرة 

ب�لن�سف اجلنوبي.
 اأم� يف ال�سم�يل، وهو 21 يونيو ن�سبة للمنطقة 
اأطول  الثالث�ء،  هذا  اأي  نه�ره،  في�سبح  العربية، 
15 �س�عة تقريب�، وليله  اأي  نه�ر ب�ل�سنة،  اأي  من 

االأق�سر فيه� كله�، ب�لك�د 9 �س�ع�ت.
عــ�م  ــون  ــن وج وفــو�ــســى  املجتمع  يف  »انــهــيــ�ر   

وجرائم«
�سيظهر  القمر  اأن  ـــرة،  امل ــذه  ه اجلــديــد  كــل   
االنقالب  فيه  يبداأ  الذي  اليوم  يف  متك�مال  بدرا 
ال�سيفي، وهي ظ�هرة مزدوجة طبيعية، �ستتكرر 

هذا القرن طبيعية اأي�س� بعد 46 �سنة.
�ــســوؤم،  نــذيــر  بجعله�  يــرغــب  مــن  هــنــ�ك  لكن   

الفلكية  الظواهر  عــ�دة  ترافق  كــوارث  بتوقعه 
Jean- ا�سمه  دكتور  منه  �سخر  م�  وهو  الن�درة، 
والفلك  الكواكب  بروف�سور علم   Luc Margot
اأنه راجع تواريخ تكررت  بج�معة ك�ليفورني�، من 
فيه� الظ�هرة، ومل ترافقه� ك�رثة اأو نكبة، اإال يف 

�سدف مم� ندر.
 Timothy Halloranالفلكي املنجم  لكن   
الــنــ�درة  الظواهر  تف�سري  امتهن  اأمــريكــي،  وهــو 
بدرا  القمر  اكتم�ل  ب�أن  اأنذر  وال�سلبي�ت،  ب�ل�سوؤم 
نف�سه  الــوقــت  يف  ومــرافــقــ�  االثــنــني،  يــوم  كبريا 
املجتمع  انهي�ر  اإىل  يوؤدي  »قد  ال�سيفي  لالنقالب 

وي�أتي بفو�سى وجنون ع�م وجرائم جم�عية«.
نح�س  بنذير  التوا�سل  مــواقــع  اكتظت  كم�   
خي�ل  ي�سعون  ممن  »م�أ�س�ويون«  اأطلقه  م�سرتك 
�سوؤم  كعالمة  كبريا،  بدرا  املكتمل  القمر  مع  ذئب 
ك�رثة  من  حــذر  ومعظمهم  مقبلة،  �سلبي�ت  عن 

�ستقع االثنني اأو الثالث�ء. العربية

ي�ستخدم موقع  من� ال   من 
ه�تفه  على  يوميً�   « »جوجل 
للبحث  ح��سوبه  اأو  الذكي 
ـــوؤال عـــن كـــل �ــســيء  ـــس ـــ� وال
االأّول  املــوقــع  فهو  تقريبً�؟ 
للعثور على جواب الأي �سوؤال، 
مق�طع  ــور،  ــس � ــن  ع الــبــحــث 
م�سورة، معلوم�ت، حجوزات، 
اأي  بب�ل  خطر  هل  لكن  اإلخ. 
تف�سيل،  اأ�سغر  اأّن  م�ستخدم 
عنه�،  بحث  معلومة  واأ�سغر 
م�سّجل  طرحه  �ــســوؤال  وكــل 
بـــ�لـــوقـــت، واملـــكـــ�ن داخـــل 
�سخمة  بـــيـــ�نـــ�ت  ـــدة  ـــ�ع ق
حمّفظة لدى �سركة »جوجل 

»؟
اأّنه�  تعرتف  ف�ل�سركة  �سرًا،  لي�س  االأمر   
اإمك�نية  تتيح  هي  بل  ال  �سيء،  كل  ت�سّجل 
ت�سّفح تلك البي�ن�ت، وحتى اإمك�نية م�سحه� 
كليً�. وب��ستخدام خدم�ت ال�سركة، ف�إن كّل 
من  املاليني  م�س�ركة  على  يوافق  م�ستخدم 
مع  تق��سمه�  لل�سركة  ميكن  التي  املعلوم�ت 

املعلنني متى ت�س�ء.
�سّجله  م�  على  التعّرف  طريقة  اإليكم   
تلك  مــ�ــســح  وكــيــفــيــة   « »جـــوجـــل  مــوقــع 
ت�سجيل  يجب  الــبــدايــة،  يف  املــعــلــومــ�ت. 
االإلكرتوين  الربيد  ح�س�ب  اإىل  الدخول 
history. زيـــــ�رة  ثـــم  ـــن  وم اخلـــ��ـــس. 
google.com/history. يليه اختي�ر 
»االأ�سبوع  الوقت« بدل  »كّل  معلوم�ت  روؤية 
لن� »جوجل  ُيظهر  بهذا االختي�ر  امل��سي«. 
عنه�  بحث  التي  االأ�ــســيــ�ء  بكّل  ق�ئمة   «
مرة  الأّول  وبحثه  عمله  منذ  امل�ستخدم 
ل بهذا الربيد االإلكرتوين. وكم�  وهو مت�سّ

حذف  خي�ر   « »جوجل  يتيح  �س�بقً�،  ذكرن� 
اأي بحث ق�م به امل�ستخدم، منفردًا.

البي�ن�ت  جميع  حــذف  ميكن  واأيــ�ــســً�،   
اإىل  انتقل  بذلك،  للقي�م  واحــد.  وقت  يف 
عالمة النق�ط الثالث ب�لقرب من التقومي 
على  ا�سغط  االأميــــن،  الــعــلــوي  اجلـــزء  يف 
تبويب  عالمة  فتح  ليتم  احلذف،  خي�رات 
 delete web and( ا�سم جديدة حتت 
app activity for(، انتقل اإىل امل�ستوى 
ــت«، ثــم اخرت  ــوق ــل ال املــتــقــدم، واخـــرت »ك
لكل  الو�سول  للم�ستخدم  ميكن  كم�  حذف. 
بحث �سوتي، حيث ميكنه ب�لطبع اال�ستم�ع 
اإىل كل كلمة بحث عنه� ب��ستخدام �سوته. 
�سوؤال  اأي  امل�ستخدم  طلب  حــ�ل  يف  اإذًا، 
ال�سوؤال  �سيجد   ،« »جــوجــل  عــرب  ب�سوته 

حمّفظً�، وميكنه اال�ستم�ع له.
ب��ستخدام  جمعت  كّله�  املعلوم�ت  تلك   
حفظ  يتم  حيث  الن�س،  اإىل  الكالم  ميزة 
ال�سوت الذي ُي�ستعمل للبحث عن �سوؤال م�.

 كم� ميكن اأي�سً� التحّقق من �سجل املواقع 
ــع التي  ــواق ــتــي حتـــوي امل املــحــفــوظــة، وال
ن�سره� امل�ستخدم. واأخريًا، ملعرفة م� ير�سله 
املوقع من معلوم�ت للمعلنني، على امل�ستخدم 
ال�سخ�سي،  ح�س�به  �ــســورة  على  ال�سغط 
والــ�ــســغــط عــلــى حــ�ــســ�بــي يف املــعــلــومــ�ت 
ال�سغط  ثم  من  واخل�سو�سية،  ال�سخ�سية 
ال�سغط  يليه  االإعــالنــ�ت،  اإعـــدادات  على 

على اإدارة اإعدادات االإعالن�ت.
هي  ب�عتق�ده  م�  يجمع   « »جوجل  هن�   
اإلخ.  العمر،  اجلن�س،  امل�ستخدم،  اهتم�م�ت 
اأي  ن�سر  اإيــقــ�ف  للم�ستخدم  وميكن  هــذا 
معلوم�ت خ��سة مع املعلنني. للقي�م بذلك، 
»االإعــالنــ�ت  زر  اإقف�ل  يجب  ب�س�طة  بكل 
اختي�ر  وميكن  هذا  اأهميته�«.  اإىل  ا�ستن�دًا 
https://duckduckgo. مــوقــع 
عــ�دي  بحث  ــّرك  حم هــو  والـــذي   ،com
اأ�سئلتهم  تتّبع  بعدم  م�ستخدميه  يعد  لكّنه 

وا�ستح�لة ن�سره� مع اأحد.
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 اآبل ترتك نواة اآي اأو اإ�ش 10
بدون ت�سفري عن ق�سد

من  الق�دم  االإ�سدار  نواة  اأنه� تركت  االأربع�ء،  »اآبل«،  �سركة  اأكدت    
�سبيل  يف  وذلــك  ق�سد«،  »عن  ت�سفري  بــدون  اإ�ــس  اأو  اآي  الت�سغيل  نظ�م 

حت�سني االأداء دون الت�سحية ب�أم�ن النظ�م.
جتريبية  ن�سخة  اأيــ�م  قبل  اأطلقت  قد  االأمريكية  ال�سركة  وك�نت   
للمطورين من االإ�سدار 10 من نظ�م اآي اأو اإ�س امل�سغل لهواتف »اآيفون« 
الذكية واأجهزة »اآيب�د« اللوحية، ليجد ب�حثون اأمنيون اأن نواة النظ�م 

ت�سفري. بدون  ُتركت   Kernel
اأنظمة الت�سغيل، ووظيفته� التحكم بكيف ميكن   والنواة هي جوهر 
فهي  ذلك،  عن  ف�ساًل  العت�دية،  اجله�ز  مكون�ت  ا�ستخدام  للتطبيق�ت 

تفر�س الربوتوكوالت االأمنية.
اأن  ب�حثني  عن   MIT Technology Review موقع  ونقل   
ال�سركة قد تكون قد قررت ترك النواة بدون ت�سفري كم� ك�نت تفعل 
ع�دة لت�سجيع املزيد من امل�ستخدمني على االإبالغ عن الثغرات املوجودة 

يف االإ�سدار اجلديد من النظ�م اأو اأنه� رمب� وقعت يف خط�أ حمرج.
 و�سرحت »اآبل«، االأربع�ء، اأن هذه اخلطوة ك�نت مق�سودة، ولكن لي�س 

الأ�سب�ب اأمنية، اإمن� لتح�سني اأداء نظ�م الت�سغيل.
غري  )النواة(  تركه�  طريق  »عن  ر�سمي:  بي�ن  يف  ال�سركة  وق�لت   
امل�س��س  دون  الت�سغيل  نظ�م  اأداء  حت�سني  على  ق�درين  نكون  م�سفرة 
ب�الأمن«، ولكنه� رف�ست تو�سيح كيف ميكن لرتك النواة غري م�سفرة اأن 

ُيح�سن اأداء النظ�م.
اأن ترك  اإ�س جون�ث�ن زدزي�ر�سكي  اأو  اآي  ب�أمن نظ�م   واأو�سح اخلبري 
يف  املوجودة  الثغرات  على  العثور  �سهولة  يعني  ت�سفري  بــدون  النواة 

النظ�م واالإبالغ عنه� الإ�سالحه�.
ل�سركة  الثغرات  عن  ب�الإبالغ  امل�ستخدمني  من  املزيد  ق�م  ح�ل  ويف   
»اآبل«، ف�إن ذلك ي�سعب على جه�ت اإنف�ذ الق�نون واحلكوم�ت ا�ستخدام 
ت�سفري  لفك  الفيدرايل  التحقيق�ت  مكتب  ا�ستخدمه  الــذي  التكتيك 

ه�تف اآيفون اخل��س مبنفذ هجم�ت �س�ن برن�ردينو.

 احذر .. رقم هاتفك قد يعر�ش ح�سابك
على في�سبوك لالخرتاق

  اإ�ستخدام كلمة مرور قوية واعتم�د تدابري اأمنية اأخرى للحم�ية، 
ال  »في�سبوك«  االجتم�عي  التوا�سل  موقع  على  ح�س�بك  اأن  يعني  ال 

ميكنه التعر�س لالخرتاق.
فقط  الفي�سبوك  على  ح�س�ب  اخرتاق  ميكن  اأنه  ب�حثون  واكت�سف   

.»SS7« برقم ه�تف �س�حبه وبع�س امله�رات يف ا�ستغالل �سبكة
 كيف يتم ا�ستغالل �سبكة SS7 يف اخرتاق ح�س�ب على الفي�سبوك ؟

 SS7 تثق يف الر�س�ئل الن�سية دون الت�أكد من م�سدره�، وهو م� ميكن 
اإىل  الن�سية  الر�س�ئل  حتويل  يف  ال�سبكة  هذه  اإ�ستغالل  من  القرا�سنة 
و  احل�س�ب  �س�حب  ه�تف  رقم  هو  اإليه  �سيحت�جون  م�  كل  اأجهزتهم. 

بع�س املعلوم�ت حول جه�ز ال�سحية لبدء االخرتاق.
يف  يرغب  الــذي  احل�س�ب،  مــرور  كلمة  ن�سي  ب�أنه  »اله�كر«  ويدعي   
اخرتاقه، وهو م� يجعل في�سبوك ير�سل رمزا �سري� لرقم ه�تف �س�حب 
من  الرمز  ذلك  لتحويل   SS7 �سبكة  املخرتق  ي�ستغل  وهن�ك  احل�س�ب، 
من  يتمكن  الرمز  اإدخ�ل  ومبجرد  ح��سوبه،  جه�ز  اإىل  ال�سحية  ه�تف 

اخرتاق احل�س�ب.
 ي�س�ر اإىل اأنه �سبق اخرتاق العديد من ح�س�ب�ت الوات�س�ب و تيليغرام 

بنف�س الطريقة.

كندا: االعتداء على امراأة م�سلمة يف متجر

مبدينة  متجر  يف  ب�لت�سوق  قي�مه�  اأثن�ء  لهجوم  م�سلمة  امــراأة  �ست  تعرَّ  
حبته� ابنه� الذي يبلغ من العمر 4 �سهور. »اأونت�ريو« الكندية، وك�ن ب�سُ

منه�  اقرتبت  عندم�  ع�سًرا،  اخل�م�سة  ال�س�عة  املتجر  يف  ال�سيدة  ك�نت   
به  اأفــ�دت  مِل�  وفًق�  هذا  وا�سح،  �سبٍب  دون  ال�سراخ  يف  وبــداأت  اأخــرى،  امــراأة 

ال�سرطة.
 وق�مت ال�سيدة املجهولة ب�سرب املراأة امل�سلمة عدة مرات، ثم �سحبته� من 
تلك  عن  ب�لبحث  ال�سرطة  وتقوم  املتجر،  من  خرجت  ثم  و�سعره�،  حج�به� 

املراأة، وفًق� لالأو�س�ف التي اأَْدَلت به� ال�سحية.
 وقد اأدانت جمموع�ت م�سلمة هذا احلدث؛ حيث ق�لت »�س�حلة خ�ن« - من 
التي  العن�سرية  االأحداث  �سل�سلة  اإن   :- بـ«كندا«  للم�سلمني  القومي  املجل�س 

� يف الثقة بني املقيمني امل�سلمني . حدثت يف ال�سهور االأخرية خَلقت نق�سً

اأكر من 800 م�سلم يف اجلي�ش الربيطاين

اعترب ع��سم ح�فظ م�ست�س�ر ال�سوؤون االإ�سالمية بوزارة الدف�ع الربيط�نية 
اإم�م امل�سلمني يف اجلي�س الربيط�ين، اأن عمله يف اجلي�س ال يتع�ر�س مع قيم 

الدين االإ�سالمي.
ب�لقوات  االلتح�ق  من  مينعني  مل  م�سلم�  »كــوين   : ع��سم  ــ�م  االإم وقــ�ل   
مب�دئي  تتن�فى مع  الربيط�ين ال  الربيط�نية، واخلدمة يف اجلي�س  امل�سلحة 

كم�سلم بل ب�لعك�س هي اأكرث م� دفعني اإىل االلتح�ق به«.
 واأ�س�ف ع��سم: »خدمتي يف اجلي�س خالل الـ 11 �سنة امل��سية بينت يل 
القيم  اأكرثعن  الدف�ع  يف  �س�عدين  امل�سلحة  القوات  �سفوف  يف  انخراطي  اأن 
العدالة وحم�ربة اال�سطه�د  االإ�سالم، ك�لعمل على حتقيق  اإليه�  التي يدعو 

وحم�ية احلري�ت. وهذه القيم نف�سه� هي التي حتكم القوات امل�سلحة«.
 وت�بع: »الكثري من الن��س لديهم فكرة خ�طئة عن اجلي�س وهم ال يعلمون 
اأن اإحدى املتطلب�ت االأ�س��سية للخدمة يف �سفوفه تتمثل يف االلتزام ب�لقيم 
اجلوهرية للقوات امل�سلحة، وهي: ال�سج�عة واالإن�سب�ط واحرتام االخرين 
املجتمع  به�  يفتخر  قيم  وكله�  املطلق،  وااللــتــزام  واالإخــال�ــس  والنزاهة 

االإ�سالمي«.
لهم مبم�ر�سة  ي�سمح  الربيط�ين،  م�سلم يف اجلي�س   800 اأكرث من   وهن�ك 

�سع�ئرهم ويح�سلون على اإج�زات يف عيدي الفطر واالأ�سحى.

اأيزيدية ا�ستعبدها داع�ش تتحدث عن ماآ�سي القتل واالغت�ساب
برفقة  له�  خ�سعت  التي  والعبودية  االغت�س�ب  عن  مراد  ن�دية  حتدثت   
اأعدم  الذي  اليوم  اليزيدي�ت، ثم روت من ذاكرته� ق�سة  الن�س�ء  االآالف من 

فيه �ستة من اإخوته� ووالدته� اأي�سً�.
اأو  ــدو  اأورالن يف  �سعبه�  حم�ية  دولتكم  مثل  كبرية  دولة  ت�ستطع  مل  »اإن   
بلجيك� اأو فرن�س�، كيف الأقلية �سغرية مثلن� اأن نحمي اأنف�سن� عندم� نكون يف 

االأر�س التي حتولت اإىل مع�قل للمتطرفني؟”
مل  اجلرائم  هذه  مرتكبي  الأن  بحريتي،  اأ�ستمتع  ال  لكني  حتررت  “لقد   

يح��سبوا عليه�.”
وامل�سيحيني  اليزيديني  مثل  الدينية  االأقلي�ت  اإن  ــول  اأق ــ�  اأن “اليوم،   

واالأقلي�ت االأخرى، اإن مل تتلق احلم�ية، ف�سوف تزول من الوجود.”
له�  خ�سعت  التي  والعبودية  االغت�س�ب  عن  اأي�سً�  مراد  ن�دية  حتدثت   
برفقة االآالف من الن�س�ء اليزيدي�ت، ثم روت من ذاكرته� ق�سة اليوم الذي 

اأعدم فيه �ستة من اإخوته� ووالدته� اأي�سً�.
يف  م�سلمة  ع�ئلة  �س�عدته�  حيث  املو�سل،  اإىل  هربت  اإنه�  مــراد  تقول   

احل�سول على هوية اإ�سالمية �سمحت له� ب�خلروج من اأرا�سي داع�س.

عربيتان ك��ارث��ت��ان  ر�فقتها  �ملا�سي  ويف  ب���د�أت  فلكية  ظ��اه��رة 

ك����ي����ف مت�������س���ح ك������ل م������ا ي����ع����رف����ه ج�����وج�����ل ع��ن��ك

البو�سفور  م�سيق  مدخل  على  موقعه  مــن 
�سوفي�  اأيـــ�  �ــســرح  ينت�سب  الــذهــبــي  ــقــرن  وال
يعترب  اأنه  �سيم�  ال  املذهلة  املعم�رية  بهند�سته 
م�  فيم�  الب�سرية،  احل�س�رة  ثراء  على  �س�هًدا 

زال امل�سلمون وامل�سيحيون خمتلفني ب�س�أنه.
امل�سيحية  البيزنطية  االإمرباطورية  ظل  يف 
اآي� �سوفي�  ال�س�د�س بنيت ك�تدرائية  القرن  يف 
قبل  البيزنطيني  ــرة  ــ�ط االأب تتويج  و�سهدت 
يف  للق�سطنطينية  العثم�ين  الفتح  مع  حتويله� 
قبته�  حول  م�آذن  واإ�س�فة  م�سجد  اإىل   1453

البيزنطية.
الذي  العلم�ين  النظ�م  الثالثيني�ت قرر  ويف 
اأت�تورك يف تركي� وقف  اأ�س�سه م�سطفى كم�ل 
اإىل  وحتويله  البن�ء  لهذا  الديني  اال�ستخدام 
جلميع  والذكرى  للزي�رة  مك�ًن�  فب�ت  متحف، 

الدي�ن�ت.
ــول حـــزب الــرئــيــ�ــس الــرتكــي  لــكــن مــنــذ و�ــس
ــة  ــعــدال ـــب طــيــب اأردوغـــــــ�ن، »ال احلــــ�يل رج
اإىل   2002 يف  املح�فظ  االإ�سالمي  والتنمية« 
ال�سلطة بداأت املخ�وف لدى من��سري العلم�نية 
من احتم�ل اإع�دة حتويل اآي� �سوفي� اإىل م�سجد 
ليكون رمًزا لرتكي� ال�س�عية اإىل تر�سيخ �سورته� 

كدولة م�سلمة.
يف الع�م الف�ئت تال �سيخ اآي�ت قراآنية للمرة 
متحف  اإىل  حتويله  منذ  �سوفي�  اآي�  يف  االأوىل 

قبل 85 ع�ًم�، مبن��سبة افتت�ح معر�س.
لكن مبن��سبة رم�س�ن اجل�ري ذهبت ال�سلط�ت 
اأبعد من ذلك. فقن�ة »دي�نة« الع�مة تبث ب�سكل 
يوم  كل  يتلوه�  الذكر  من  اآي�ت  يوم  كل  مب��سر 
ب�سكل  �سوفي�  اآي�  ت�ستخدم  ومل  خمتلف.  �سيخ 

مكثف بهذا ال�سكل منذ حتويله� اإىل متحف.
وجتري تالوة القراآن وقت ال�سحور اأي قبل 
�س�ع�ت على بدء توافد طوابري ال�سي�ح لزي�رة 

املبنى.
يف  غ��سبة  فعل  ردة  ــبــ�درة  امل هــذه  ـــ�رت  اأث
�سنوات  التي تعرب منذ  االأرثوذك�سية،  اليون�ن 

عن القلق من تزايد اأ�سلمة اآي� �سوفي�.
ق�لت  بي�ًن�  اليون�نية  اخل�رجية  واأ�ــســدرت 

ي�سل  الــذي   - الهو�س  من  النوع  »هــذا  اإن  فيه 
يف  اإ�سالمية  �سع�ئر  ب�إق�مة   - التع�سب  حــد 
مفهوم،  غري  الب�سرية  تــراث  اإىل  يعود  �سرح 
وينم عن قلة تقدير وقلة ات�س�ل مع الواقع«. 
واأ�س�ف البي�ن، اإن »املب�درات املم�ثلة ال تتالءم 
واملجتمع�ت  احلــديــثــة  الــدميــقــراطــيــ�ت  ــع  م

العلم�نية«.
نيكو�س  اليون�ين  اخل�رجية  وزيــر  اأكــد  كم� 
كوتزي��س اأنه توجه اإىل منظمة االأمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثق�فة )اليوني�سكو( املكلفة 
�سكوى  لرفع  الع�ملي  الثق�يف  ــرتاث  ال بحم�ية 

حول كيفية ا�ستخدام اآي� �سوفي�.
� ان�سمت اإىل اجلدل مع ت�سريح  وا�سنطن اأي�سً
املتحدث ب��سم اخل�رجية م�رك تونر ب�أن بالده 
»حتث احلكومة الرتكية على احلف�ظ على اآي� 
وت�ريخه�  تق�ليده�  حتــرتم  بطريقة  �سوفي� 

املت�سعب«.
لكن الق�سية اتخذت �سورة خالف دبلوم��سي 
عندم� و�سف املتحدث ب��سم اخل�رجية الرتكية 
ب�أنه�  اليون�نية  الت�سريح�ت  بيلغيت�س  ت�جنو 

بحل  تهتم  اأن  اأثــيــنــ�  ون�سح  مقبولة«  ــري  »غ
م�سكالته� اخل��سة ب�حلري�ت الدينية.

كم� اأ�س�ف اأن اليون�ن مل ت�سدر اأي ترخي�س 
اأثين� وهي تنتهك  منذ �سنوات لبن�ء م�سجد يف 
تعد  التي  امل�سلمة  الأقليته�  الدينية  احلري�ت 

حواىل 100 األف ن�سمة.
االأتـــراك،  امل�سئولني  من  عــدد  عرب  مــوؤخــًرا 
ــ�دة  اإع يف  رغبتهم  عن  للثق�فة،  ــر  وزي بينهم 

حتويل اآي� �سوفي� اإىل م�سجد.
لكن تركي� واليون�ن تبدي�ن رغم هذا اجلدل 
� على جتنب االإ�سرار بعالق�تهم� اجليدة  حر�سً
� فيم� يرتتب على حكومتي  ب�سكل ع�م، خ�سو�سً

البلدين التع�ون ب�سكل وثيق يف ملف الهجرة.
حتى اأن اأنقرة ق�مت مبب�درة ح�سن نية اإزاء 
الغط��س  عيد  مرا�سم  اإحي�ء  اإج�زة  عرب  اثين� 
االأرثوذك�سي يف ين�ير من ع�م 2016، يف مدينة 
اإزمري على �سف�ف بحر اإيجة للمرة االأوىل منذ 

ع�م 1922.

ـــي حــــول ظــ�هــرة  ـــريك   كــ�ــســف تــقــريــر اأم
جمموعة   33 هــنــ�لــك  اأن  االإ�ــســالمــوفــوبــيــ�، 
و�سل  متــويــالت  لديه�  املــتــحــدة  ــ�ت  ــوالي ال يف 
اإىل   2013  -  2008 ع�مي  بني  م�  جمموعه� 
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اخلــوف«،  »مواجهة  ب��سم  املعنون  التقرير 
مـــن جمل�س  كـــل  اإعــــــداده  �ــســ�هــم يف  والـــــذي 
االأمريكية »كري«، و«مركز  االإ�سالمية  العالق�ت 
يف  ك�ليفورني�  ج�معة  يف  واجلــنــ�ــس«  الــعــرق 
 74 اإىل وجود  لفت  االأمريكية،  مدينة بريكلي 
الوالي�ت  يف  االإ�سالموفوبي�  تن�سر  جمموعة 

املتحدة.
 33 يــوجــد  هــــوؤالء  بــني  مــن  اأن  ـــح  واأو�ـــس  
رئي�سيً�  هــدفــً�  »تتخذ  االأقـــل  على  جمموعة 
يتمثل يف ت�سجيع التحيز واحلقد على االإ�سالم 
التي  اجله�ت  اإىل  التقرير  اأن  اإال  وامل�سلمني«. 

قدمت التمويل.
اأن »هن�ك قوانني مع�دية   واأ�س�ف التقرير، 
هذا  حتى  اأمــريكــيــة  واليـــ�ت   10 يف  لــالإ�ــســالم 
اليوم، اإال اأن اأيً� من هذه القوانني مل يتم اإنف�ذه 

بعد عرب اإجراءات ق�نونية«.
78 م�سجدًا، ع�م   وك�سف التقرير ا�ستهداف 
ت�سجيله  مت  للحوادث  عدد  اأعلى  وهو   ،2015
هذه  مت�بعة  بـــداأت  منذ  واحـــدة  �سنة  خــالل 

االأحداث ع�م 2009.

 م�سلمون �سح�ي� االإ�سالموفوبي�
املدير التنفيذي ملجل�س العالق�ت االإ�سالمية 
االإ�سالموفوبي�  اإن  ق�ل  عو�س،  نه�د  االأمريكية 
وقد  االإطـــالق،  على  م�ستوي�ته�  اأعلى  »بلغت 
ملقتل  اأدت  اأن  بعد  مميتً�،  منحًى  ت�أخذ  بــداأت 
عدد من امل�سلمني يف ال�سنوات االأخرية، ولوحظ 
امل�س�جد  وتخريب  الكراهية  هجم�ت  تكرار 

بكرثة«.
قلقه  عــن  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  عو�س  وقــ�ل   
الهدامة  الظ�هرة  لهذه  ال�سلبي  »الت�أثري  من 
االأمريكيني  من  املاليني  و�سالمة  �سالمتن�  على 
نف�سه  الوقت  يف  داعيً�  واأطف�لهم«،  وعوائلهم 

اإىل »رف�س كل اأ�سك�ل التطرف والكراهية«.

حيوية  االأمثلة  اأكرث  اأن  اإىل  عو�س،  واأ�س�ر   
»هجوم  يف  تتمثل  والكراهية«،  »التطرف  على 
مدينة  يف  للمثليني  ليلي  ــ�ٍد  ن على  متني  عمر 
فيه�  ت�سبب  والتي  فلوريدا،  بوالية  اأورالنــدو 
مبقتل وجرح عدد كبري من االأ�سخ��س«، وا�سفً� 
ردود فعل املر�سح الرئ��سي املحتمل عن احلزب 
احل�دثة  هــذه  على  ترمب  دون�لد  اجلمهوري 

بكونه »ا�ستغالل ب�سع لهذه امل�أ�س�ة«.
اأ�سول  من  وهو  متني،  ق�م  امل��سي،  واالأ�سبوع 
اأفغ�نية )29 ع�مً�(، ب�إطالق الن�ر يف ملهى ليلي 
مبدينة اأورالندو بوالية فلوريدا، م� اأ�سفر عن 

مقتل 50 �سخ�سً� وجرح 53 اآخرين.

مرة  الأول  �سوفيا«  »�آي���ا  ف��ى  ب��ال��ق��ر�آن  ي�سدحون  �الأت����ر�ك 
�ملتحدة ل���الأمم  ت�سكو  و�ل��ي��ون��ان  �أت����ات����ورك..  وف���اة  م��ن��ذ 

باأمريكا �مل�سلمني  �سد  للتحري�س  �ل��دوالر�ت  مباليني  دعمًا  تتلقى  جمموعة   74



�سورة  االأمريكية  لل�سرطة  جديد  تقرير  ر�سم 
اأظهرته  حيث  ج�ك�سون  مل�يكل  وق�متة  �ــســوداء 
ال�س�دي  ب�جلن�س  ومهوو�س�  املخدرات  على  مدمن� 

لالأطف�ل الذي يتم حتت وط�أة التعذيب. 
تق�رير ومت�بع�ت

الوقت  يتق��سم�ن  طبيب�ن  واأ�سيلك«..  »�سيلني 
ويح�سالن على االأجر ك�ماًل يف م�ست�سفى االأق�سر 

الدويل
»تريان  اتف�قية  تر�سل  لن  احلكومة  العج�تى: 
العلي�«  ــة  »االإداري ح�سم  حلني  للربمل�ن  و�سن�فري« 

للق�سية
م�س�در لـ »االأهرام«: اإبرام االتف�قي�ت الدولية 

»حم�سن« من رق�بة الق�س�ء
ن�سره�  الــتــى  ال�سرطية  الــتــقــ�ريــر  وبح�سب 
ال�سحف  وتن�قلته�  اليـــن«  اأون  مــــوقــــع«رادار 
مبداهمة  ق�موا  ال�سرطة  حمققى  اأن  االأمريكية 
مبق�طعة  جل�ك�سون  اململوكة  »نيفرالند«  مزرعة 
ك�ليقورني� ع�م ٢٠٠٣، حيث  �س�نت� بربرا بوالية 
االإب�حية  املــواد  من  كبرية  جمموعة  على  عــرثوا 

ا�ستملت على ٧٠ فيديو الإغواء االأطف�ل وحملهم 
وط�أة  حتت  اجلن�س  بتنفيذ  ج�ك�سون  اإرادة  على 
التعذيب، ف�سال عن جمموعة �سخمة من االأقرا�س 

ال�سلبة التى حتوى الكثري من ال�سور اجلن�سية. 
كم� وجدت ال�سلط�ت العديد من ال�سور الأطف�ل 
ا�سرتاحة  غــرفــة  يف  خــزانــة  داخـــل  تقع  عـــراة 

موظف يف منزل ج�ك�سون.
عرث  التى  »ال�سور  اإن  الق�سية  يف  حمقق  وق�ل 
ب�أنه�  تو�سف  مــ�  ــل  اأق ج�ك�سون  مبــزرعــة  عليه� 

مروعة ومثرية لال�سمئزاز ،حيث ر�سمت له �سورة 
 ، املخدرات  ف�أظهرته مدمن� على  ق�متة وخميفة، 
االأطف�ل  تعذيب  طريق  عن  الدم  بروؤية  خمبوال 
التعرى  االأطف�ل على  واحليوان�ت، مهوو�س� بحمل 

وعبودية الن�س�ء ومتحوىل اجلن�س«.
»اأوزة«  يحمل  طفال  ال�سور  اإحـــدى  واأظــهــرت 
للجن�س  كت�ب  وبيده  التعذيب،  اآثــ�ر  من  مهرتئة 
ت�سمن �سورة مللكة جم�ل االأطف�ل وقد ر�سم حبل 

على عنقه�.
اجلن�سي  ب�لتحر�س  تهم  ب�سبع  ج�ك�سون  واتهم 
متت  ولكن  لق��سر،  م�سكر  ب�إعط�ء  وتهمتني  بطفل 

تربئته يف يونيو ٢٠٠٥ ع�م.
مت   ،٢٠٠٩ ع�م  يونيو  ويف  �سنوات،  اأربــع  وبعد 
مبزرعة  مكتبه  داخل  ميت�  ج�ك�سون  على  العثور 
نيفرالند بعد تن�ول جرعة ق�تلة من �سنفني من 

االأدوية املنومة.
العمد  غري  القتل  بتهمة  اخل��س  طبيبه  واأدين 

ع�م ٢٠١١ وحكم عليه ب�ل�سجن ملدة ع�مني.
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خ�ن يون�س – االأن��سول
اأ�سرة  تق�سي  التوايل،  على  الث�ين  للع�م 
�سهر  “٥٨ع�ًم�”،  القّرا  ع�طف  الفل�سطيني 
دمــره  الــذي  منزله�  ركــ�م  و�سط  رمــ�ــســ�ن، 
خالل  ك�مل،  ب�سكل  االإ�سرائيلي  اجلي�س 
�سيف  غزة  قط�ع  على  �سنه�  التي  احلــرب 

ع�م ٢٠١٤.
يف  الق�طنني  الع�ئلة،  اأفـــراد  ويتن�ول 
مدينة  �سرقي  ال�سغرية”،  “عب�س�ن  بلدة 
االإفط�ر  طع�م  القط�ع  جنوبي  يون�س،  خ�ن 
يــزال منه  الــذي مل  املُــدمــر،  ــ�م منزلهم  اأم

الرك�م حتى االآن.
�سغرية،  غــرفــة  الع�ئلة  وا�ست�سلحت 
داخل املنزل املدمر، واأق�مت له� جدران من 
القدرة  عدم  ب�سبب  والبال�ستيك،  القم��س 

على ا�ستئج�ر منزل، ح�سبم� يقول القّرا.
اأ�سخ��س   ٨ الــغــرفــة،  ــذه  ه يف  ويعي�س 
يعي�س  فيم�  وزوجــتــه،  الع�ئلة  رب  بينهم 
البقية يف من�زل من ال�سفيح وبيوت خ�سبية 
من  عليه�  ح�سلوا  جمــ�ورة،  )كــرافــ�نــ�ت(، 

جمعي�ت خريية.
ــن املــنــ�زل  ورغـــم اإعـــــ�دة بــنــ�ء عـــدد م
اإال  “القّرا”،  مــنــزل  حميط  يف  ــرة،  ــدم امل
توفر  يف  االآن  حتى  يح�لفه  مل  احلــظ  اأن 

بن�ئه. “منحة” الإع�دة 
نحو  بــعــد  عــلــى  “القرا”  مــنــزل  ويــقــع 
الف��سل  ال�سي�ج االأمني  كيلومرت واحد، من 

بني غزة واإ�سرائيل.
طوابق،  ثالثة  مــن  مكون  املــنــزل  ــ�ن  وك
نحو  تــ�أوي  �سكنية،  �سقق  �ست  على  حتتوي 

٣٥ فردا.
 ٢٠١٤ ع�م  حرب  خالل  املنزل  وتعر�س 
ب�سكل  تدمريه  عن  اأ�سفر  اإ�سرائيلي  لق�سف 

ك�مل.
�سظ�ي�  وبــقــ�يــ�  الــركــ�م،  اأكــــوام  ورغـــم 
اأن  اإال  االإ�سرائيلية،  والقذائف  القن�بل 
يف  العي�س  على  مــ�ــســرون  الع�ئلة  اأفــــراد 

املنزل.
مع�ن�ة  الكهرب�ئي  التي�ر  انقط�ع  ويف�قم 
خــ�رج  لالإفط�ر  ويدفعه�  “القّرا”  اأ�ــســرة 

املنزل املُدمر.
مــ�أدبــة  على  الع�ئلة،  اأفـــراد  ويتجمع 
بجوار  يعي�سون  كونهم  واحــــدة،  ــ�ر  ــط اإف

بع�سهم البع�س.
ويقول رب الع�ئلة، ع�طف القّرا، لوك�لة 
ي�سعرون  ال  الع�ئلة  ــراد  اأف اإن  االأن��سول، 
ب�أجواء �سهر رم�س�ن، كم� ك�نوا يف ال�س�بق، 

قبل هدم منزلهم.

تلقى وعوًدا من جه�ت  اإنه  القّرا  ويقول 
وبقية  ا�سمه  ــــ�إدراج  ب وخــرييــة،  ر�سمية 
اأبن�وؤه، �سمن منح اإعم�ر جديدة، وهو االأمر 

الذي مل يتحقق حتى االآن.
ويقول:” نع�ين االأمرين هن�، يف ال�سيف 
وال�ست�ء، ويف ظل عدم توفر فر�س عمل يل 

والأوالدي، وانقط�ع الكهرب�ء”.
رب  زوجــة  “٥٤ع�ًم�”،  القّرا  نــوال  اأمــ� 
اأحف�ده�،  ب�إطع�م  ان�سغلت  والتي  االأ�سرة، 
مــرا�ــســل  مــع  حــديــثــهــ�  ـــالل  خ فت�ستذكر 
“االأجواء  اإنــهــ�  ق�لت  مــ�  “االأن��سول”، 
ــوام  االأع خــالل  رم�س�ن،  ل�سهر  ال�سعيدة” 

التي �سبقت هدم املنزل.
اأجــواء  تذكرت  كلم�  تبكي  اإنه�  وتقول 
ال�س�بق، وتق�رنه  رم�س�ن، يف  �سهر  ا�ستقب�ل 

بواقعه� احل�يل.
ومل  م�ثلة  تــزال  م�  وت�سيف:” احلــرب 
تنتِه، م� دام الرك�م يف حمله، واالعتداءات 
الط�ئرات  وحتليق  متوا�سلة،  االإ�سرائيلية 

م�ستمر فوقن�”.
لتن�سيق  املــتــحــدة  االأمم  مكتب  وكـــ�ن 
يف  ق�ل  قد  )اأوت�س�(،  االإن�س�نية  ال�سوؤون 
“اإن  امل��سي  اإبريل/ني�س�ن   ١٢ يف  له  بي�ن 
احلــرب  م�سردي  مــن  فل�سطيني  األـــف   ٧٥

م�  غزة،  قط�ع  على  االأخــرية  االإ�سرائيلية 
زالوا بال م�أوى”.

واأ�س�ف البي�ن الذي اطلعت “االأن��سول” 
املهجرة  االأ�سر  “معظم  اإن  منه  ن�سخة  على 
)٦٢.٥٪( يعي�سون يف اأم�كن م�ست�أجرة، وم� 
يقرب من ٥٠٪ يخ�سون التعر�س للطرد من 

اأم�كن اإق�متهم”.
عن  يــزيــد  “م�  اأن  “اأوت�س�”  ــــدت  واأك
ــر املــهــجــرة جـــراء احلــرب  ــس ٨٠٪ مــن االأ�
االإ�سرائيلية، اقرت�ست امل�ل لتدبري اأموره� 
ــن ٨٥٪ من  ــي، ومـــ� يــزيــد ع املــ��ــس ــ�م  ــع ال
على  معتمدة  طع�مه�  معظم  ا�سرتت  االأ�سر 
انخف�س  منهم   ٪٤٠ من  واأكرث  االقرتا�س، 

معدل ا�ستهالكهم للطع�م”.
واأو�سحت اأن “م� يزيد عن ١٦ األف اأ�سرة 
ظروف  يف  يعي�سون  غزة،  قط�ع  يف  مهجرة 
واأن  دويل،  دعــم  اإىل  ويحت�جون  ب�ئ�سة، 
هن�ك وجود فجوة يف التمويل الإع�دة بن�ء 

اأكرث من ٦ اآالف منزل”.
و�سّنت اإ�سرائيل حرًب� على قط�ع غزة، يف 
ال�س�بع من يوليو/ متوز ٢٠١٤، اأ�سفرت عن 
قتل ٢٣٢٠ فل�سطيني�، وهدم ١٢ األف وحدة 
�سكنية، ب�سكل كلي، فيم� بلغ عدد الوحدات 
املهدمة جزئيً� ١٦٠ األف وحدة، منه� ٦٦٠٠ 

وحدة غري �س�حلة لل�سكن.

منذ  الكويت،  يف  رم�س�ن  مدفع  يزال  ال 
ع�م  البالد  يف  ذخ�ئره  اأوىل  اأطلقت  اأن 
خالل  ورونقه  بوظيفته  يحتفظ   ،١٩٠٧
ع�م  كل  يف  ليحيي  املب�رك،  رم�س�ن  �سهر 
معظم  يف  انــدثــر  قــدمًيــ�  تراثًي�  تقليًدا 
عوامل  ب�سبب  االإ�ــســالمــي،  الع�مل  بلدان 

التطور واحلداثة.
ــــت حلـــظـــة اإطـــــــالق املـــدفـــع  وحتــــول
الرم�س�ين ال�سهري، املوجود يف ق�سر ن�يف، 
يف الع��سمة الكويتية، اإىل اأ�سبه ب�حتف�ل 
على  تلفزيوين  برن�مج  عرب  يبث  تراثي 
من  جمهور  ويــحــر�ــس  مــبــ��ــســرة،  ــهــواء  ال

الكويتيني على امل�س�ركة فيه.
املدفع،  ا�ستخدام  يف  الكويتيون  وبــداأ 
ملعرفة وقتي االإفط�ر )املغرب( واالإم�س�ك 
)الفجر(، منذ ع�م ١٩٠٧، يف عهد ال�سيخ 
 ١٩٨٦ من  البالد  )حكم  ال�سب�ح  مب�رك 

اإىل ١٩١٥(.
ال�سعدون،  الكويتي ع�دل  املوؤرخ  ويقول 
الكويتية(،  االأوائــل  )مو�سوعة  كت�به  يف 
اإن “علي بن عق�ب بن علي اخلزرجي، هو 
الكويت،  يف  رم�س�ن  مدفع  اأطلق  من  اأول 

وقد تعلم ا�ستخدامه من العثم�نيني”.
اإنــه  كت�به،  يف  “ال�سعدون”  وي�سيف 
“يف عهد ال�سيخ مب�رك ال�سب�ح، ُعهد اإىل 
الفطور  وقتي  املدفع  اإطــالق  عق�ب،  بن 
وال�سحور، حيث ك�ن يطلق طلقتني يف كل 
خالل  ــدة،  واح طلقة  اأ�سبحت  ثم  وقــت، 
ال�سب�ح  اجل�بر  اأحمد  ال�سيخ  حكم  فرتة 
ويف   ،)١٩٥٠ حــتــى   ١٩٢١ ــن  م )حــكــم 

طلق�ت،  �سبع  تطلق  ك�الأعي�د  املن��سب�ت 
وعند زي�رة احلك�م وال�سيوف الكب�ر تطلق 

٢١ طلقة ترحيبية”.
يف  مــوجــوًدا  الرم�س�ين،  املــدفــع  وكــ�ن 
موقع ي�سمى “�سيف الطوب”، بجوار ق�سر 
اأن  قبل  الع��سمة،  الكويت  يف  “ال�سيف”، 
ينتقل ع�م ١٩٥٣ اإىل ق�سر “ن�يف”، بعد 
امل�سوؤولية  الكويتي  الع�م  االأمن  ت�سلم  اأن 

عنه ع�م ١٩٥١.
الرتاث  يف  الب�حثة  تقول  ج�نبه�،  من 
الــ�ــســعــبــي الــكــويــتــي، غــنــيــمــة الــفــهــد، 
ــ�اًل  ــف واأط “�سب�ب�  اإن  لـ”االأن��سول”، 
ال�سم�س  غــروب  قبيل  يومي�  يتجمعون 
فلحظة  ــ�ر،  ــط االإف مدفع  اإطـــالق  لــروؤيــة 
�سهر  يف  املحببة  الذكري�ت  من  اإطــالقــه 

رم�س�ن لدى اأهل الكويت”.

الكويتيون  “ك�ن  “الفهد”،  وت�سيف 
امل��سي،  يف  املدفع  حول  يجتمعون  الذين 
عند  والتهليل  التكبري  �سيح�ت  يطلقون 

اإطالقه وقت الغروب”.
اعــتــ�دوا  “الكويتيون  تــقــول  وم�ست 
ثالثيني�ت  منذ  ــ�ر  ــط االإف ــت  وق معرفة 
القرن امل��سي، من خالل �سم�ع �سوت مدفع 
هذا  على  يح�فظون  زالـــوا  وال  رمــ�ــســ�ن، 

التقليد الرتاثي”.
يف  متبع�  كــ�ن  تقليد  رم�س�ن،  ومــدفــع 
يقوم  بحيث  االإ�ــســالمــيــة،  الـــدول  معظم 
مدفعية  قذيفة  ــ�إطــالق  ب البلد  جي�س 
�سوتية خالل �سهر رم�س�ن، حلظة غروب 
ــ�  اإيــذاًن االإمــ�ــســ�ك،  موعد  ويف  ال�سم�س، 

بدخول وقتي االإفط�ر وال�سوم.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
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�الت�سال مع غربة نيوز

�حلرب من  عامني  بعد  منزلها  ركام  قرب  تفطر  فل�سطينية  �أ�سرة 

م����دف����ع رم�������س���ان..ت���ق���ل���ي���د ي����ت����و�رث����ه �ل���ك���وي���ت���ي���ون م���ن���ذ �ل���ع���ه���د �ل���ع���ث���م���اين

�لعر�قية �ل�سيا�سة  وعو�هر  مي�سي  دموع  بني  ما 
 

ا�سعد عبد اهلل عبد علي
لنه�ئي بطولة  االأرجنتيني  ب�لفريق  وو�سل  مي�سي،  لل�س�حر  املميز  اأداء  بعد   
تخ�سر  ب�الأرجنتني  ف�إذا  للت�نغو،  القي��سية  االأرق�م  لكل  وتخطيه  اأمريك�،  كوب� 
النه�ئي ب�سكل درام�تيكي اإم�م �سيلي وب�سرب�ت احلظ،  حيث اأ�س�ع احده� النجم 
مي�سي، ف�نفجر ب�لبك�ء اإم�م �س��س�ت الك�مريا، ثم ليف�جئ الع�مل بخرب اعتزاله، 
الأنه اأح�س ب�أنه خذل حمبيه، ومل يحقق لهم اأحالمهم، لتتزاحم ردود االأفع�ل 
ط�لبه  االأرجنتيني  الرئي�س  اإن  حتى  مي�سي،  االأعجوبة  العتزال  الراف�سة 

ب�لعدول عن قراره، لكنه  اإىل وقت كت�بة املق�ل بقي م�سر على قرار االعتزال.
الن��س  ب�أكرث  متت�ز  حيث  مت�م�،  النقي�س  على  فهي  العراقية  ال�س�حة  اإمــ� 
عدميي االإح�س��س والفهم، ممن يرف�سون ثق�فة االعتزال واالعرتاف ب�لهزمية.

العراق  حكم  الــذي  الرجل  ذلــك  عــراقــي،  ند  له  جند  م�سي  النجم  مق�بل 
�سنوات طوال، وخالله� �س�عت اأحالم الن��س، وانت�سر الفقر واجلهل واالإمرا�س، 
وانت�س�ر  وتكريت،  واالنب�ر  املو�سل  و�سي�ع  العراقية،  الدولة  ب�نهي�ر  وت�سبب 
الف�س�د واإفال�س خزينة الدولة، لكنه واىل اأالن يعترب نف�سه ف�ئزا، منت�سر على 
االأ�سرار، هكذا ح�ل العراق مع االأ�سف، فمن مي�سك كر�سي امل�سوؤولية، يفقد معه 
كل اإح�س��س راقي، وت�سيع منه كل القيم االأخالقية، ليتحول مع املن�سب ملجرد 

ع�هرة بثوب م�سئول.
الب�سرة،  يف  تخزينه  ومت  وب�الأطن�ن،  م�سرطن،  �س�ي  لن�  ا�ستورد  �س�بق  وزير 
كي يتم توزيعه على ال�سعب، ع�سى اإن ميوت ال�سعب ب�ل�سرط�ن، ويرت�ح ال�س��سة 
امل�سرطن،  ال�س�ي  موؤامرة  تنك�سف  اإن  القدر  �س�ء  ولكن  الفقري،  ال�سعب  هذا  من 
فتقرر النخبة احل�كمة، �سرف ملي�رات الدن�نري يف �سبيل اأتالف ال�س�ي امل�سرطن، 
وانتهى االأمر بح�سب عرف ال�س��سة اجله�بذة، فال دموع على الف�سيحة، وال اأرادة 
ملح��سبة ال�س�عي لقتل ال�سعب العراقي، بل املميز بهم، هو اأ�سلوب »العواهر« الذي 

يتقنوه، يف عدم احلي�ء من اأي فعل ف��سح يقومون به.
مع  حديدية،  بهي�كل  مــدار�ــس  بن�ء  م�سروع  على  اتفق  اأخــر،  �س�بق  وزيــر 
حتذيرات �س�بقة عن ف�سل امل�سروع، وب�ملق�بل مت رف�س م�سروع ي�ب�ين ببن�ء األفني 
مدر�سة ب�ست اأ�سهر، وفق قي��س�ت ع�ملية وب�لدفع ب�الأجل، لكن النخبة احل�كمة 
ال تعجبه� اأ�س�ليب الي�ب�ن، فتم �سرف امللي�رات على هي�كل حديدية، ثم ف�حت 
العراقي، ومل  لل�سعب  الوزير اجلهبذ  يعتذر هذا  لكن مل   ، الذريع  ف�سلهم  رائحة 
يح��سبه احد، ومل يقرر االعتزال الأنه ف�سل يف حتقيق حلم العراقيني، فهوؤالء 
وال  ي�ستحون،  ال  حيث  عجيبة(،  خملوق�ت  اأنهم   ( الن�در،  النوع  من  ال�س��سة 
اأي  دون  من  الف��سح  الفعل  على  ب�الإ�سرار  العواهر،  ب�أخالق  متخلقني  يح�سون، 

خجل.
مئ�ت من املدراء الع�مني يومي� ي�سرقون البلد ، ويفتحون الب�ب على م�سراعيه 
ويعقدون  ال�سريف،  املوظف  ويح�ربون  ف��سد،  موظف  كل  ويقربون  للف�س�د، 
ال�سفق�ت التي تدر امل�ل عليهم على ح�س�ب الوطن، هوؤالء املدراء الع�مني عواهر 
العراق ب�متي�ز، فكل اأخالق العواهر هم م� يتميزون به، يفعلون الف�س�ئح من دون 
حي�ء، وال ي�ستحون اأبدا من املنكر، بل يتف�خرون به ب�عتب�ره بطولة، والعجيب 
اإن ال يتم اإق�س�ئهم، وهم ينتقلون من مك�ن اإىل اأخر، لين�سروا عهرهم اأين م� حلوا 
الرائع مي�سي اأ�س�ع �سربة جزاء واأعلن اعتزاله، و�س��ستن� االأ�س�و�س اأهدروا اأالف 
الفر�س ال�سهلة، واأ�س�عوا اأحالم املاليني، مع هذا ال يعلنون اعتزالهم، وذلك فقط 

الأنهم ال ي�ستحون.

تعنيف �لطفل يجعله �نطو�ئيًا ويهرب من �أقر�نه
رج�ء حمود االإري�ين

ر�س�لة  ي�ستوعب  لن  االآخــريــن  ــ�م  اأم للتوبيخ  يتعر�س  الــذي  »الطفل 
ويكون  الت�سهري،  من  ونوع�  اإه�نة  يراه�  بل  تربيته،  تعني  التي  الوالدين 
اأّنه مو�سوم  رف�سه للعق�ب عنيف�، وينتج عنه� عدم الثقة ب�لنف�س، وي�سعر 
مت  الذي  املك�ن  ومن  الن��س  من  خ�ئفً�  اأي�سً�  وي�سبح  والــده،  به  نعته  مب� 
عق�به فيه، وع�دة م� ن�سمع اأ�سخ��س� ال يف�سلون الذه�ب اإىل مدينتهم بعد 
اأن تركوه� للعمل اأو الدرا�سة كونه� تذكرهم مبواقف موؤملة؛ ب�سبب العق�ب 
الذي تعر�سوا له يف �سغرهم، ب�الإ�س�فة اإىل اأّن ذلك يوؤدي لفقدان الطفل 

الثقة ب�لنف�س، و�سعوره ب�الكتئ�ب، واحلزن، وعدم البهجة ب�حلي�ة«.
واأ�سيف اأّن م�سدر الثقة ب�لنف�س الوالدين، واإذا ك�نت عالقة الوالدين 
ب�الأبن�ء غري �سوية يتكون لديهم �سعور ب�حتق�ر الذات؛ الأّن الطفل يتقبل 
يف  ف�سلوا  اأطف�ال  جند  لذلك  ونتيجًة  ــداه،  وال عليه  يطلقه  الــذي  اللقب 
حي�تهم؛ ب�سبب تعزيز و�سمة الف�سل له من قبل والديه، معتربًا اأّن اأف�سل 
وذلك  االإيج�بي؛  �سواء  االأبــنــ�ء،  �سلوك  تعديل  يف  يكمن  العق�ب  ــواع  اأن
مبك�ف�أته على ال�سلوك اجليد وتقدمي هدية، اأو ال�سلوك ال�سلبي واالأف�سل 

بعدم �سربه، بل بحرم�نه من اأ�سي�ء يحبه� ويف�سله�.
واأ�سري هن� اإىل اأهمية اأن يحذر الوالدان من مغبة �سي�ع االأطف�ل عندم� 
الت�أديب  اإدم�ن املخدرات، وذلك كنوع من االنتق�م من  يكربون ب�لوقوع يف 
ي�سبحون  الرتبية  من  النوع  لهذا  يتعر�سون  من  غ�لبية  اأّن  حيث  الق��سي، 
مع  ق��سني  واأمه�ت  اأبــ�ء  يكونون  وقد  املجتمع،  يف  اأ�سوي�ء  غري  اأ�سخ��سً� 
اأّن  دائمً�  ويتوقعون  ال�سغر،  يف  عليه  تربوا  مب�  ي�ست�سهدون  اأطف�لهم، 
العق�ب اجل�سدي  اأّن  ال�سحيح، م�سددًا على  العنيفة هي االأ�سلوب  تربيتهم 
ك�حلرق، وال�سرب، اأق�سي اأنواع العق�ب يليه العق�ب اللفظي، وذلك ب�إطالق 

بع�س االألق�ب امل�سينة كو�سفه ب�حليوان اأو اجلب�ن!.
*»الندم« ال يكفي مل�س�حلة طفلك..تعهد اأن تهداأ م�ستقباًل

اأّن بع�س ردود فعل االأبن�ء على اأ�سلوب الرتبية قد يغرّي م�س�ر االأب ب�سكل 
كبري، فمنهم من يتحول اإىل اأب مث�يل؛ ب�سبب اأّنه راجع نف�سه واكت�سف اأّنه 
ك�ن خمطئً�، ولوال عن�ية اهلل ك�د اأن يفقد طفله، ومنهم من ي�سعر ب�لندم 
ويع�هد طفله ونف�سه بعدم العودة اإىل عق�به بق�سوة، ونوع اآخر من االآب�ء 
ال تتبدل مع�ملته من �سدة ق�سوة قلبه، بل يزيد كلم� زادت قوة ابنه وا�ستد 
عوده، ويربر ذلك اأّنه ك�ن يلقى اأ�سد من هذه الق�سوة يف تربية والديه له.

ال حــدود لــرثوات اأمــراء »الربيع 
ـــي« وثـــــوراتـــــه، ودعــــــوات  ـــرب ـــع ال
الدميوقراطية واالإ�سالح، وحم�ربة 
البحث  فريق  والف�س�د.  اال�ستبداد 
»ميدي�  موقع  يف  الفرن�سي  ال�سح�يف 
ـــرتوين، ابـــرز مــواقــع  ـــك بــــ�رت« االل
واأ�سدقه�،  اال�ستق�س�ئية  ال�سح�فة 
ال�س�بق  اأمري قطر  مل يجد من ثروة 
اآل ث�ين، �سوى ٤.٥  حمد بن خليفة 
دوالرات(،  ملي�رات   ٥( يــورو  ملي�ر 
ملكي�ت  منه�  ـــورو  ي مــلــيــ�رات   ٣.٣

عق�رية ح�سرًا يف فرن�س�.
ــة ملــجــالت  ــرب ــس ــل � ــث ـــم مي ـــرق ال
»فورب�س«  وم�سداقيته�.  االأثــريــ�ء 
بخزائن  املتخ�س�ست�ن  »تــــ�مي«  و 
خلفية  بن  حلمد  جتد  مل  االأمـــراء، 
 ١.٢ مــن  اأكـــرث  ال�س�بق  قطر  اأمـــري 
الفريق  امل��سي.  الــعــ�م  ــورو  ي ملي�ر 
موقعه،  على  ين�سر  الــذي  الفرن�سي 
»مــ�ريــ�ن«  �سحيفة  مــع  بــ�ال�ــســرتاك 
ا�ستط�ع  اال�ستق�س�ءات،  نت�ئج  غدًا، 
ببع�س البحث اجلدي، وغري املكتمل 
وجدته  م�  �سعف  يجد  اأن  ذلــك،  مع 
»فورب�س«، معرتفً� مع ذلك اأن الـ٤.٥ 
»فراطة« يف  �سوى  لي�ست  يورو،  ملي�ر 
من  يتمكن  مل  التي  االأمريية  الرثوة 
ع�ئلته  منه�  تعي�س  والتي  ح�سره�، 
من  وذرية  زوج�ت،  ثالث  من  املوؤلفة 

٢٤ ابنً� وابنة.
من  تتمكن  مل  ال�سحيفة  اأن  ذلك 
قلياًل  اإال  فرن�س�  من  ابعد  الــذهــ�ب 
احلقيقية.  االأرقـــ�م  عن  البحث  يف 
عن  املتن�زل  قطر،  اأمــري  ثــروة  تبدو 
 ،٢٠١٣ الع�م  يف  متيم  لولده  اإم�رته 
ب�سعة  مثل  وهــي  ح�سرًا،  فرن�سية 
خ��سة،  ــ�دق  ــن وف ومـــــزارع،  قــ�ــســور 
 ١١ من  واأ�سطول  العق�رات،  وبع�س 
االأ�سول  ال  ت�سمل  ال  االأرقــ�م  يختً�. 
وال  امل�سرفية،  احل�س�ب�ت  وال  امل�لية 
يعرتف  التي  االأمريية  امللكي�ت  ك�مل 
يعرفون،  مم�  اأو�ــســع  اأنه�  املحققون 
خ�رج فرن�س�، »نظرًا للجهود الكبرية 
من  للتهرب  االأمــري  �سمو  بذله�  التي 
ال�سرك�ت  وع�سرات  ال�سرائب،  دفع 
ــ�ء ثــروتــه يف  ــف الــتــي اأنــ�ــســ�أهــ� الإخ
تقول.  كم�  ال�سرائبية«،  اجلــنــ�ت 
كم� اأن اال�ستق�س�ء مل ي�سمل ثروات 
ــ�مل، يف قطر  ــع ال بــلــدان  االأمـــري يف 
اأو  نيويورك،  اأو  اأوروبـــ�،  اأو  نف�سه�، 
الق�هرة، و�سم�ل اأفريقي� �سوى بع�س 
اإليه�  الو�سول  اأمكن  التي  العق�رات 

خالل اأكرث من ع�م.
ح�س�ب  ا�ستط�عت  ب�رت«،  »ميدي� 
العق�رية،  الفرن�سية  ــري  االأم ثــروة 
الوث�ئق  مــئــ�ت  وحتليل  ــالع  ــ�الط ب

م�  ح�سر  ا�ستط�عت  كم�  ال�سرية، 
الت�ريخ  اأثـــر  مقت�سة  منه�،  اأمــكــن 
�سور«  »االوف  ــرثوة  ال لهذه  ال�سري 
لالأمري الذي حكم قطر خالل طفرة 
الع�مني  بني  والنفط،  الغ�ز  اأ�سع�ر 
١٩٩٥ و٢٠١٣، والبالد التي اأ�سبحت 
ثروة  انفج�ر  اإن  الع�مل.  يف  االأغنى 
حمد بن خليفة، الذي مل يكن �سوى 
»مــلــيــونــري« مــتــوا�ــســع عــنــدمــ� تــوىل 
مــن دون  انــه غــرف  االإمـــــ�رة، تبني 
ح�سب�ن من خزائن الدولة، وكل ذلك 
والتبذير  الــبــذخ  مــن  حي�ة  لت�أمني 
ا�ستعرا�سي  هجوم  يف  عقد،  دون  من 

للرثاء ال مثيل له.
ملكية  ب�رت« ٧٤  »ميدي�  واأح�ست 
اأمريية موزعة يف الع�مل، هي اجلزء 
ومن  االأمــرييــة.  الـــرثوة  مــن  االأول 
القطري  االأمري  يع�سق  مف�ج�آت  دون 
ال�س�بق العق�رات. ويف حمفظته تربز 
يف  »لوبرانتني«  الكربى  املخ�زن  اأواًل 
وخم�سة  الف�خرة،  هو�سم�ن  جــ�دة 

فن�دق يف جمموعة »لو�سيغ�ل«.
خ�س�س  ال�سخ�سي،  ولال�ستعم�ل 
ومقر  ق�سرًا   ١٨ ولالأ�سرة  له  االأمري 
اإق�مة، قيمته� ١.٢ ملي�ر يورو، وت�سم 
ب�ري�س،  يف  �سقق  اأو  ق�سور  خم�سة 
ثالث  بينه�  مــن  لــنــدن،  يف  وثــالثــة 
»ريجنت  على  تطل  مت�سلة  فيالت 
لت�سكل  دجمه�،  على  يعمل  بـــ�رك«، 

ق�سرًا قيمته ٢٥٠ مليون يورو.
لنف�سه  ا�سرتى  خليفة  بن  حمد 
مرت  األف   ٢٠ م�س�حته  خ��سً�  ق�سرًا 
يقتني  الربيط�ين  الريف  يف  مربع. 
ق�سرًا كبريًا، ومنزاًل يف طنجة يطل 
املتو�سط، وفيال عمالقة  على البحر 

يف مراك�س، وغ�بة خ��سة لل�سيد يف 
يف  بغ�ب�ت  حم�طً�  وق�سرًا  بلجيك�، 
الفرن�سية م�س�حته� ٣٢ هكت�رًا،  ك�ن 
الث�من  الــقــرن  اإىل  يــعــود  وقــ�ــســرا 
الفرن�سية،  امللوك  �س�حية  يف  ع�سر 
كل  ب�ري�س.  قــرب  روا(  لو  )مــ�ريل 
الدولة  عليه�  اأنفقت  امللكي�ت  هــذه 
اللي�سيه  كمث�ل  لرتميمه�،  القطرية 
نيويورك،  يف  ال�س�بقة  الفرن�سية 
 ١٢٠ ترميمه�  اأعــمــ�ل  كلفت  الــتــي 

مليون دوالر.
العطالت.  ــرية  اأم ــري  االأم عطالت 
ا�سرتى  ــ�ين  ث اآل  خليفة  بــن  حمد 
ملي�ر  ن�سف  اليخوت.  من  اأ�سطواًل 
االأ�ـــســـرة  اأفــــــراد  الإر�ــــســــ�ء  دوالر 
اجلميع.  رغب�ت  وتلبية  االأمــرييــة، 
»قطرة«  اليخت  االأ�سطول  جوهرة 
 ٤١٠ وثمنه  مــرتًا،   ١٢٤ طوله  يبلغ 
ماليني دوالر. االأمري مل يدفع دوالرًا 
الدولة االأمريية  من جيبه. خزينة 
التمثيل  بند  حتت  الف�تورة  دفعت 
احد  ال  ــي.  ــ�رج اخل الديبلوم��سي 
بــ�رت«،  »ميدي�  تقول  كم�  يعتقد، 
يف  بــالده  ميثل  اأن  لالأمري  ميكن  انــه 
»فلوكة« واالإ�س�ءة اإىل �سورة بالده.

ــــن الـــــرثوة  ــــ�ين م ــــث اجلـــــــزء ال
يــورو،  ملي�رات   ٣.٣ وميثل  ــ�ري،  جت
بع�س  االأربــ�ح.  وحت�سيل  لال�ستثم�ر 
ممتلك�ت  الئــحــة  يف  اال�ــســتــثــمــ�رات 
هكت�ر  األــف   ١٥ تف�جئ:  قد  االأمــري 
الب�راغواي  يف  ـــ�زون  االأم غ�بة  من 
ك�يكو�س  جزيرة  يف  غولف  وملعب 
غ�لبية  لكن  الك�ريبي.  اأق�سى  يف 
يف  ــت  اأودع التج�رية  اال�ستثم�رات 
ولندن  بروك�سل  يف  وعق�رات  فن�دق 

هذه  قبلة  ب�ري�س  متثل  وبــ�ريــ�ــس. 
االإعف�ء  ق�نون  ب�سبب  اال�ستثم�رات 
�سنه  الــــذي  اخلـــ��ـــس،  الــ�ــســرائــبــي 
�س�ركوزي  نيكوال  ال�س�بق  الرئي�س 

الأ�سدق�ئه القطريني.
مبنى   ١٩ خليفة  بن  حمد  ميلك 
جت�ريً� يف اأغلى من�طق ب�ري�س. اأوله� 
يف  وملحق�ته  الف�خر  »ايفرو«  ق�سر 
اقتن�ه  الذي  الف�ندوم،  �س�حة  قلب 
ميكنن�  ــــورو.  ي مــلــيــون   ٢٥٠ ــقــ�ء  ل
�سيد  الذي  ــوازالن«  »ك ق�سر  اإ�س�فة 
يف الع�م ١٧٧٠ يف �س�حة الكونكورد، 
والعديد من املب�ين يف �سوارع ريفويل 
ريــن، دون  و�ــســ�رع  الــنــواب،  وجمل�س 
ال�س�نزلزيه،  جــ�دة  طبع�  نن�سى  اأن 
التي ا�سرتى فيه� االأمري �سبعة مب�ن، 
و  »ريــنــو«  عر�س  �ــســ�الت  بينه�  مــن 

»�سيرتوان« ال�سهرية.
اإىل  ينتهي  الفرن�سي  التحقيق 
�سفيق  حج�ب  هن�ك  مهم:  �ــســوؤال 
ث�ين،  اآل  اأ�ــســرة  ثــروة  اأ�سل  يغطي 
ق�س�ي�  �سبه�ت  به�  حتيط  بــالد  يف 
حول  التحقيق  وخ�سو�س�  الف�س�د، 
»الفيف�«  ــ�ن  ــي الأع حمتملة  ــوة  ر�ــس
ــراء تــنــظــيــم مـــبـــ�ريـــ�ت كــ�أ�ــس  ــس ــ� ل
اأي�  اأن  االأهــم  الــقــدم.  لكرة  الع�مل 
الع�ملية،  ال�سف�فية  موؤ�س�س�ت  مــن 
التي  ــري احلــكــومــيــة  واملــنــظــمــ�ت غ
تــالحــق اأمــــ�م املــحــ�كــم االأوروبـــيـــة 
وح�ليني  �س�بقني  وم�سوؤولني  روؤ�س�ء 
مل  االأو�ــســط،  وال�سرق  اأفريقي�  من 
ثروة  يف  االآن  حتى  تقوله  م�  جتد 

االأمراء العرب.

! قطر  خز�ئن  من  وغ��اب��ات  ويخوت  ق�سور  خليفة:  بن  حمد  ث��روة  عن  ��ستق�ساء 

�ل�����س��رط��ة �الأم���ري���ك���ي���ة ت��ك�����س��ف �ل���وج���ه �الآخ������ر ل���� »م���ل���ك �ل����ب����وب«.. 



لطرد  ع�سكرية  حملًة  »التح�لف«  ــالق  اإط عقب 
تنظيم »الق�عدة يف جزيرة العرب« من مدينة املكال 
االأمريكية  الدف�ع  وزارة  اأعلنت  امل��سي،  ني�س�ن  يف 
اخل��سة  العملي�ت  قــوات  من  �سغري«  »فريق  اإر�ــســ�ل 
القوات  مل�س�ندة  االأمد،  ق�سرية  عملية  يف  اليمن،  اإىل 
التنظيم  �سد  احلملة  تــ�ــســّدرت  الــتــي  االإمــ�راتــيــة 

املتطّرف.
يف  االأمــريكــيــة  اخل��سة  الــقــوات  ا�ستقرار  وبعد 
ق�عدة العند اجلوية �سم�يل عدن، خفت احلديث عن 
مهمة هذه القوات ودوره� احلقيقي ومدة بق�ئه�، وال 
�سيم� اأن »الق�عدة« ان�سحب من املكال، مركز حم�فظة 

ح�سرموت على ال�س�حل اجلنوبي.
نه�ية  عــن  االإمــــ�رات  اأعلنت  قليلة،  اأيـــ�م  وقبل 
اأهدافه�  حتقيق  بعد  اليمن  يف  »عمليً�«  قواته�  دور 
اخل�سو�س  ــه  وج على  بــذلــك  قــ��ــســدًة  الرئي�سية، 
من  »الــقــ�عــدة«  وطــرد  عــدن  مدينة  على  ال�سيطرة 
القوات  ان�سح�ب  يعِن  مل  الــذي  االإعــالن  هذا  املكال. 
فيه�  تــويل  جديدة  مرحلة  تد�سني  بل  االإمــ�راتــيــة 
ت�س�وؤالت  اأث�ر  ال�سي��سي،  للنفوذ  االأولوية  ظبي  اأبو 
�سحيفة  اليمن.  يف  االأمــريكــيــة  الــقــوات  م�سري  عــن 
م�سوؤولني  عن  نقلت  االأمريكية  بو�ست«  وا�سنطن  »ذي 
�ستح�فظ  املتحدة  الوالي�ت  اأن  ت�أكيدهم  اأمريكيني، 
على قواته� اخل��سة يف اليمن ملدة غري حمددة. وق�ل 
امل�سوؤولون الذين رف�سوا االف�س�ح عن هويتهم اإن بق�ء 
هذه القوات ي�سعى اإىل م�س�عدة التح�لف الذي تقوده 
لتنظيم  الت�بعني  امل�سلحني  حم�ربة  على  ال�سعودية 
م�ست�س�رين«   ١٠ »من  فريقً�  اأن  موؤكدين  »الق�عدة«، 

للتنظيم.  الت�سدي  االم�راتية على  القوات  �سي�س�عد 
حديثً�  اأر�سلت  وا�سنطن  اأن  اأي�سً�  ال�سحيفة  وك�سفت 
»تقدير  كّلفته�  اخل��سة  القوات  من  جديدة  دفعًة 
االأو�س�ع االأمنية واإيج�د �سخ�سي�ت حملية �ستتع�ون 

مع الوالي�ت املتحدة«.
وفقً�  املكال،  معركة  يف  االأمريكية،  القوات  وقدمت 
قوات  �س�عدت  فيم�  ا�ستخب�رية،  معلوم�ت  للتقرير، 

»التح�لف« على التعرف اإىل االأهداف الع�سكرية.
ق�ل  ع�سريي،  اأحمد  »التح�لف«،  ب��سم  املتحدث 
وجرت  ا�ستخب�رية،  ك�نت  االأمريكية  امل�س�همة  ان 
يف  للم�س�ركة  حمــدديــن  عن��سر  ــ�ل  ــس اإر� بوا�سطة 
القوات  اأن  م�سيفً�  اليمنية،  القوات  مع  »التح�لف« 
طويل  لوجود  خطة  اأي  عن  تف�سح  »مل  االأمريكية 

االأمد يف اليمن«.
من  اأكرث  قبل  قررت  قد  املتحدة  الوالي�ت  وك�نت 
اإثر  اليمن،  يف  املوجودة  اخل��سة  قواته�  �سحب  ع�ٍم 
اندالع احلرب على اليمن ومواجه�ت م�سلحة داخلية. 
تلك القوات ح��سرة يف ق�عدة العند منذ ع�م ٢٠٠٢، 
االإره�ب  ملح�ربة  االأمريكية  اال�سرتاتيجية  مبوجب 
هو  »الق�عدة«  تنظيم  من  اليمني  الفرع  تعّد  التي 
تنفيذ  حمــ�والتــه  بعد  عــ�ملــيــً�،  ــر  ــط واالأخ االأقـــوى 

عملي�ت �سد الوالي�ت املتحدة ودول اأوروبية.
الر�سمي  مــتــحــدثــه  عــرب  الــبــنــتــ�غــون،  ورفــ�ــس 
كري�ستوفر �سريوود، التعليق على اإر�س�ل قوات خ��سة، 
»هدفن�  اإن  ال�سحيفة،  اإىل  حديٍث  يف  ب�لقول  مكتفيً� 
اليمن  اىل  دائم  ا�ستقرار  اىل  الو�سول  هو  امل�سرتك 
من  بت�سهيل  عليه  التف�و�س  يجري  �سي��سي  حل  عرب 

االأمم املتحدة مب�س�ركة جميع االأطراف«.
ق�ل  العتيبة،  يو�سف  وا�سنطن،  يف  االإمــ�رات  �سفري 
احلوثيني  قت�ل  من  انتقلت  الع�سكرية  االأولوي�ت  اإن 
امل�س�ركة  اأن  اإىل  م�سريًا  الق�عدة،  على  الرتكيز  اإىل 
للجهود  ب�لن�سبة  ـــدًا  ج مهمة  كــ�نــت  ــة  ــي ــريك االأم
الع�سكرية االإم�راتية، اإذ اإن الطرفني »يح�رب�ن عدوًا 

م�سرتكً�«.
من جهته، ق�ل ال�سفري االأمريكي ال�س�بق يف اليمن، 
�ستيفن �سي�س، اإن االلتزام اجلديد للقوات االأمريكية 
وتنفيذ  اأف�سل  ا�ستطالعية  طلع�ت  �سيتيح  اليمن،  يف 
الوالي�ت  اأن  واأ�س�ف  »الق�عدة«.  �سد  جوية  غ�رات 
االم�رات،  مع  م�ستمرة  �سراكة  من  �ست�ستفيد  املتحدة 
مب� اأن االأخرية تويل اأهمية كبرية لقت�ل »الق�عدة«.

وفــيــمــ� قــدمــت وا�ــســنــطــن و�ــســ�ئــل دعـــم خمتلفة 
�سي��سيً�  ورعته�  ال�سعودية،  احلزم«  »ع��سفة  حلملة 

اإىل  مب��سرًة  تعد  مل  امل��سي،  اآذار  يف  اإنطالقه�  منذ 
امليدان اليمني، اإال بعد طلب االم�رات منه� امل�س�عدة 
اللوج�ستية وامليدانية يف حم�ربة »الق�عدة« جنوبي 

هذا البلد.
وراأت »وا�سنطن بو�ست« اأّن عودة القوات االأمريكية 
اإىل اليمن من بوابة مواجهة »الق�عدة« نقطة حتّول 
عند  عرّبت  التي  االأمريكية  اال�سرتاتيجية  يف  مهمة 
حم�ربة  يف  اإخف�ق  عن  امل��سي  الع�م  قواته�  �سحب 
اإىل  وا�سنطن  ان�سرفت  حني  البلد،  هذا  يف  االإرهــ�ب 
�سد  ال�سعودية  تقوده�  التي  اجلوية  احلملة  دعم 
تقدمي  بوا�سطة  اهلل«(  »اأن�س�ر  )حركة  »احلوثيني« 
اإىل  الت�سليحي،  والــدعــم  اال�ستخب�رية  املعلوم�ت 

ج�نب تزويد ط�ئرات »التح�لف« ب�لوقود من اجلو.

ع�د �سوت امليدان ليعلو على �سوت 
الكويت،  يف  املجّمد  ال�سي��سي  امل�س�ر 
و»اللج�ن  اجلي�س  تــقــّدم  و�سيفتح 
العند  قــ�عــدة  بــ�جتــ�ه  الل�سعبية« 
الع�سكرية املج�ل اأم�م حتريك عجلة 
املح�دث�ت ب�لتزامن مع نية اإ�سم�عيل 
طريق«  »خريطة  تقدمي  ال�سيخ  ولد 

حلّل االأزمة قريبً�
املح�دث�ت  فيه  زالــت  م�  وقــت  يف 
امليدان  �سرق  مك�نه�،  تراوح  اليمنية 
�سهد  بعدم�  جمددًا،  االأنظ�ر  اليمني 
ترخي  اأن  املتوقع  من  مهمة  اأحداثً� 
وتعيد  املح�دث�ت،  م�س�ر  على  بثقله� 

احلي�ة اإليه.
و»اأن�س�ر  اليمني  اجلي�س  ــرز  واأح
اهلل« اأم�س مزيدًا من التقدم ب�جت�ه 
الواقعة  الع�سكرية  العند  ق�عدة 
ع�سكرية  خطوة  يف  اليمن،  جنوبي 
اأكرب  هي  العند  اإن  اإذ  ا�سرتاتيجية، 
وتتخذ  اليمن،  يف  ع�سكرية  ق�عدة 
اخل��سة  االأمــريكــيــة  الــقــوات  منه� 
مقرًا  البلد  هذا  اإىل  حديثً�  الع�ئدة 
تتهدد  عليه�  ال�سيطرة  اأن  كم�  له�، 
ب�ل�سقوط  اجلنوبية  املــحــ�فــظــ�ت 
من  ال�سعبية«  و«اللج�ن  اجلي�س  بيد 
جديد، بعدم� خرجت منه� قبل نحو 

ع�م.
يف هـــذا الـــوقـــت، اأبــلــغ املــبــعــوث 
الدويل اإ�سم�عيل ولد ال�سيخ، جمل�س 
على  �سيطرح  بــ�أنــه  ــس،  ــ� اأم االأمــــن، 
القليلة  االأي�م  خالل  االأزمة  اأطراف 
ت�ستهدف  طريق  »خريطة  املقبلة، 
اإنه�ء ال�سراع وا�ستع�دة م�س�ر عملية 
وق�ل  الــبــالد«.  يف  �سلمية  �سي��سية 
اإىل  قــدمــهــ�  ــــ�دة  اإف يف  ال�سيخ  ولـــد 
اأعــ�ــســ�ء جمل�س االأمـــن عــرب دائــرة 
الكويت  م�س�ورات  اإن  تليفزيونية، 
اتف�قية  اإىل  »التو�سل  ت�ستهدف 
بغر�س  و�س�ملة  م�ستدامة  �ــســالم 
لليمن  واال�ــســتــقــرار  ـــن  االأم ـــالل  اإح
ملنطقة  اأمــل  وم�سة  ومتثل  ول�سعبه 

ال�سرق االأو�سط املبتلية ب�سل�سلة من 
النزاع�ت االإقليمية والدولية«.

وفقً�  الطريق،  خريطة  و�ست�ستند 
لولد ال�سيخ، اإىل تنفيذ قرار جمل�س 
حكومة  وت�سكيل   ٢٢١٦ رقم  االأمــن 
ــــدة وطــنــيــة تــقــدم اخلــدمــ�ت  وح
ــتــعــ��ــس  االأ�ــســ��ــســيــة وحتـــقـــق االن
االقت�س�دي. كذلك، �ست�سمل ت�سكيل 
حكومة وحدة وطنية تكون م�سوؤولة 
ب�س�أن  �سي��سي  ـــوار  ح اإعــــداد  ــن  ع
اإىل  للتو�سل  الــبــ�قــيــة  اخلــطــوات 
الق�نون  يت�سمن  �س�مل  �سي��سي  حل 
التي  املوؤ�س�س�ت  وتفوي�س  االنتخ�بي 
االنتق�لية  الــفــرتة  على  �ست�سرف 
ون��سد  الد�ستور.  م�سودة  واإكــمــ�ل 
اليمني  ال�سراع  اأطــراف  ال�سيخ  ولد 
الالزمة  التن�زالت  تقدمي  »�سرورة 
�س�مل  اتف�ق  اإىل  التو�سل  اأجــل  من 

يحفظ �سالمة اليمن ومواطنيه«.
من  رمــ�ــســ�ن  �ــســهــر  زاد  ــ�  ــم ــي وف
والــلــقــ�ءات  اجلل�س�ت  وتـــرية  ــطء  ب
اإىل  املــــيــــدان  ــــ�د  ع ـــكـــويـــت،  ال يف 
ــ�دالت جــديــدة قــد توؤثر  ــع ر�ــســم م
ب�ملح�دث�ت وم�آالته�. ومتكن اجلي�س 

ال�سيطرة  من  اأم�س،  اهلل«  و»اأن�س�ر 
ــس الــقــريــب من  ــ� ــ�ل ــل ج ــب ــى ج ــل ع
مع�رك  بعد  اجلوية،  العند  ق�عدة 
القتلى.  عــ�ــســرات  ــت  ــع اأوق عنيفة 
واأكد املتحدث ب��سم القوات اليمنية 
علي  ال�سعودي،  للتح�لف  املوالية 
وقـــوات  ــني  ــي ــوث »احل اأن  املــنــتــ�ــســر، 
الرئي�س ال�س�بق علي عبد اهلل �س�لح 

ا�ستولوا على جبل اجل�ل�س«.
حكومة  يف  اخل�رجية  وزير  وعلق 
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س 
هــــ�دي، عــبــد املــلــك املــخــاليف، على 
»الت�سعيد  اإن  ب�لقول  التقدم  هــذا 
وميثل  ال�سالم  اأمــل  يدّمر  الع�سكري 
حتديً� للمجتمع الدويل«. واأ�س�ر عرب 
موقع »تويرت« اإىل اأن »مندوب اليمن 
اليم�ين(  )خ�لد  املتحدة  االأمم  يف 
اجتم�عه  يف  االأمن  جمل�س  �سيحيط 
اجلديد  الع�سكري  ب�لت�سعيد  اليوم 
للمتمردين )اأن�س�ر اهلل( وجرائمهم 
يف القبيطة )مبح�فظة حلج جنوبي 
اليمن( واحتالل جبل ج�ل�س )مطل 
على ق�عدة العند اال�سرتاتيجية(«.

الــعــنــد يف حمــ�فــظــة حلج  وتــقــع 

عليه�  �سيطرت  وقد  البالد،  جنوبي 
ال�سعودي  للتح�لف  املوالية  القوات 
يف متــــوز املـــ��ـــســـي. وكـــــ�ن مــ�ــســدر 
قد  ــ�دي،  ه حلكومة  ــواٍل  م ع�سكري 
وحلف�ءهم  »احلــوثــيــني  بـــ�أن  اأفـــ�د 
جبل  على  لل�سيطرة  هجومً�  �سنوا 
كلم   ٢٠ م�س�فة  على  الواقع  ج�ل�س 
»بــ�ت  ـــه  اأن م�سيفً�  ــدة«،  ــ�ع ــق ال مــن 
الق�عدة  ا�ستهداف  االآن  ب�إمك�نهم 
رّده  اإطــ�ر  ويف  ك�تيو�س�«.  ب�سواريخ 
�سّن  و»اللج�ن«،  اجلي�س  تقدم  على 
�سل�سلة  ال�سعودي  التح�لف  طــريان 
منزاًل  اإحداه�  ط�ولت  الغ�رات،  من 
ثالثة  مقتل  اإىل  اأدى  مــ�  �سكنيً�، 
واحــدة.  ع�ئلة  اأفــراد  هم  مدنيني، 
»التح�لف«  قي�دة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 
اأم�س، اعرتا�س �س�روخ ب�ل�ستي اأطلق 
ب�جت�ه مدينة م�أرب، من دون اإعط�ء 

تف��سيل اإ�س�فية.
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»و�����س���ن���ط���ن ب���و����س���ت«: �ل����ق����و�ت �الأم���ريك���ي���ة 
م�سمى غ���ري  �أج����ل  �إىل  �ل���ي���م���ن...  يف  ب��اق��ي��ة 

املم�ر�س�ت  هذه  و�سف  مُيكن  “ال 
مُت�ر�سه  ا�ستعم�ريٍّ  اإره�ٍب  من  ب�أقلٍّ 
�سلطة  خالل  من  اإ�سرائيل  حكومة 
رف�هية  تف�سيل  بق�سد  املي�ه 
ح�س�ب  على  امل�ستوطنني  وراحة 
حيث  االأر�س،  اأبن�ء  الفل�سطينيني 
يف  الطبيعية  املي�ه  م�س�در  ُتنهب 
ومُتنح  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي 
به�”،  التمتع  اأف�سلية  للم�ستوطنني 
ع�يدة  للن�ئبة  بي�ن  يف  ج�ء  م�  هذا 
الق�ئمة  )اجلبهة،  توم�-�سليم�ن 
ال�سح�فية  تقرير  حول  امل�سرتكة(، 
»ه�آرت�س«  �سحيفة  يف  ه��س  عمرية 
حول  الثالث�ء،  اأم�س  االإ�سرائيلّية، 
ال�ستعم�ل  املي�ه  كمي�ت  تقييد 
املحتلة،  االأرا�سي  يف  الفل�سطينيني 
التقرير  يف  املعطي�ت  من  يظهر  حيث 
حزيران  �سهر  بداية  ومنذ  اأّنه 
)يونيو( احل�يل تقوم “�سلطة املي�ه” 
معينة  نق�ط  يف  املي�ه  تدفق  ب�سّد 
الوا�سلة  املوا�سري  خط  طول  على 
للحف�ظ  وذلك  الفل�سطينية  للقرى 
يف  املي�ه  جتميع  خّزان�ت  تعبئة  على 

امل�ستوطن�ت االإ�سرائيلية.
توم�-�سليم�ن  الن�ئبة  وو�سفت 
اإ�س�يف  وجه  ب�أنه�  املم�ر�س�ت  هذه 
والذي  الب�سعة  االحتالل  اأوجه  من 
التي  اال�ستعم�رية  امل�س�لح  يك�سف 
توؤكد  االحتالل.  عليه�  يرتكز 
وا�سح  تف�سيل  على  املعطي�ت  جميع 
املخ�س�سة  املي�ه  بكمي�ت  يتعّلق  فيم� 
على  امل�ستوطن�ت  ل�س�لح  وجتميعه� 
وتك�سف  الفل�سطينية،  القرى  ح�س�ب 
اأ�س�ليب  تنوع  عن   � اأي�سً املعطي�ت 
التحّكم ب�ل�سك�ن من خالل ال�سيطرة 
ك�ملي�ه  واأ�س��سي  حيوي  م�سدر  على 
وخ��سة يف مثل هذا الطق�س احل�ّر”، 

على حّد تعبريه�.
البي�ن  توم�-�سليم�ن  واختتمت 
ب�لقول اإّن القوى الي�س�رية واملن�ه�سة 
اجلمهور  تذكري  �ستوا�سل  لالحتالل 
غري  من  اأّنه  والع�مل،  اإ�سرائيل  يف 
ع�داًل  والبق�ء  اأر�س  احتالل  املمكن 
الفل�سطينيون  ف�الأطف�ل  واإن�س�نًي�- 
اآخر،  طفل  كل  كم�  املي�ه  يحت�جون 
يحت�ج  الفل�سطيني  واالقت�س�د 
احلل  اآخر.  اقت�س�د  كل  كم�  املي�ه 
تفكيك  االحتالل،  اإنه�ء  هو  الوحيد 
على  ال�سيطرة  واإع�دة  امل�ستوطن�ت 

املوارد الطبيعية للفل�سطينيني.
بحلول  احتفلت  اإ�سرائيل  وك�نت 
طريقته�  على  املب�رك  رم�س�ن  �سهر 
عن  املي�ه  اإمدادات  بقطع  اخل��سة، 
الغربية،  ال�سفة  من  وا�سعة  من�طق 
اأّن  الفل�سطينية  ال�سلط�ت  واأّكدت 
ال  الفل�سطينيني  من  االآالف  ع�سرات 
رم�س�ن  �سهر  بدء  منذ  املي�ه  ت�سلهم 
حرارة  درجة  ارتف�ع  مراع�ة  دون 
اجلو التي ت�سل الأكرث من 35 درجة. 
يقدر  والتي  جنني  مثل  مدن  وتع�ين 
من  ن�سمة  األف  بـ40  �سك�نه�  عدد 
التي  املي�ه  حجم  ن�سف  و�سول  عدم 
قطعت  اأْن  بعد  يومًي�  ت�سله�  ك�نت 
الوطنية  – ال�سركة  ميكروت  �سركة 
االإ�سرائيلية ملي�ه ال�سرب – خدم�ته� 

عنهم.
اأّن  رابي  اأمين  الفل�سطيني  وك�سف 
الفل�سطينية مل  املن�طق  هن�ك بع�س 
يوًم�،   40 من  اأكرث  منذ  امل�ء  ي�سله� 
م�  ع�دة  الفل�سطينيني  اأّن  اأكد  كم� 
املي�ه  من  حمدد  جزء  على  يح�سلون 
امل�ستوطن�ت  ح�س�ب  على  وذلك 
بال  املي�ه  ت�سله�  والتي  االإ�سرائيلية 
احلدائق  ري  يف  لت�ستخدم  حدود 

وملئ حم�م�ت ال�سب�حة.
املتحدة  االأمم  حددته  مل�  ووفًق� 
ف�حلق الطبيعي لالإن�س�ن هو احل�سول 
7.5 لرت يومًي� من امل�ء من اأجل  على 
حلم  يعد  م�  وهو  احلي�ة،  ا�ستمرار 
بعيد املن�ل للفل�سطينيني. وتع�ين من 
فل�سطينية  اأخرى  مدن  املي�ه  م�سكلة 
و�سلفيت،  ن�بل�س  مثل  جنني  غري 
الفل�سطينيني  عدد  يرفع  م�  وهو 
 200 اإىل  املي�ه  نق�س  من  املت�سررين 
الغربية.  ال�سفة  يف  �سخ�س  األف 
االحتالل  من�ه�سة  �سي�ق  يف   ،� اأي�سً
الن�ئبة  عقبت  الإنه�ئه  والن�س�ل 
وزراء  تبّني  على  توم�-�سليم�ن 
املب�درة  االأوروبي  االحت�د  خ�رجية 
�سدر  بي�ن  يف  ق�لت  حيث  الفرن�سية، 
احلكومة  اإّن  اأم�س  يوم  مكتبه�  عن 
االإ�سرائيلّية بقي�دة بني�مني نتني�هو 
قد اأثبتت اأّنه� غري م�ستعدة للمب�درة 
اإمّن�  لتحريك عملية ال�سالم بنف�سه�، 

فقط ب�سغط دويل.
وزراء  قرار  اإّن  ق�ئلًة:  وت�بعت 
يقدم  كونه  فعاًل  جريء  اخل�رجية 

الفرن�سية  للمب�درة  اأو�سع  اإط�ر دويل 
ال�سوء  ت�سليط  يعيد  قرار  وهو 
على  والع�مل،  اإ�سرائيل  يف  �سي��سًي�، 
الق�سية  واأهمية  االحتالل،  وجود 
حم�والت  كل  بعد  الفل�سطينية 
االأنظ�ر  توجيه  االحتالل  حكومة 
م�ستغّلة  الفل�سطينية  الق�سية  عن 
املنطقة،  يف  االأمنية  االأو�س�ع 
يف  العربّية  الن�ئبة  واعتربت 
تو�سيع  اأّن  االإ�سرائيلّي  الكني�ست 
هو  �سي��سي  حلراك  الداعي  االإط�ر 
البي�ن  واختتم  دولية.  م�سوؤولية 
اإىل  اأّنه  على  توم�-�سليم�ن  بت�أكيد 
بهدف  له�  املخطط  املحفزات  ج�نب 
اإث�رة امل�س�لح امل�سرتكة لالإ�سرائيليني 
والفل�سطينيني يف ال�سعي لل�سالم، اإمن� 
وال�سالم وحق  العدل  ي�سّكل  اأن  يجب 
املواطنني يف حي�ة كرمية وطبيعية- 

املحّفز الرئي�س، على حّد تعبريه�.

اأو  اإخب�رية  ن�سرة  متر  تك�د  ال  وك�الت:  ـ  برلني 
اإىل  التطرق  دون  من  اأمل�ني�  يف  �سح�يف  تقرير 
حزيران/يونيو(   23( غدا  الربيط�نيني  ا�ستفت�ء 

على اخلروج من االحت�د االأوروبي اأو البق�ء فيه.
كثرٌي من التحليل والتهويل و�سل اإىل حد اال�ستنف�ر 
ال�سي��سيني  الق�دة  بني  الت�م  وال�سي��سي  االإعالمي 
الع�ديني  املواطنني  بني  وحتى  االأعم�ل،  ورج�ل 
راية  حتت  االأوروبي  التك�مل  مل�سروع  املوؤيدين 
على  ال�سلبية  التبع�ت  من  حمذرين  بروك�سل؛ 
ب�سكل  اأمل�ني�  وعلى  ع�م  ب�سكل  االأوروبي  االحت�د 

خ��س.
معهد  اأجراه  للراأي،  ا�ستطالع  اأظهر  وقد 
اأمل�ني� هي  اأن  “اإنفراتي�ست دمي�ب” االأمل�ين موؤخرًا، 
الـ م�س�ألة  على  اعرتا�سً�  االأكرث  االأوروبية  الدولة 
Brexit، اأي خروج بريط�ني� من االحت�د االأوروبي، 

بن�سبة 78 يف املئة من الذين �سملهم اال�ستطالع.
معهد  ب��سم  املتحدث  كونريت،  مي�سيل  وبح�سب 
ب�أن  ي�سعرون  االأمل�ن  “كثريا من  ف�إن  اال�ستطالع�ت، 
الـBrexit يعدُّ موؤ�سرا �سيوؤدي اإىل تفكك االحت�د 

االأوروبي”.
وردد هذه املخ�وف كب�ر ال�س��سة يف اأمل�ني�؛ حيث حذر 
اال�سرتاكي  »احلزب  وزعيم  مريكل  امل�ست�س�رة  ن�ئب 
من  غ�برييل  زيغم�ر   )SPD( الدميقراطي« 
الدرام�تيكية”  “العواقب االقت�س�دية وال�سي��سية 
على كل من بريط�ني� واأمل�ني�، ب�الإ�س�فة اإىل تراجع 
االأوروبي  لالحت�د  والدبلوم��سية  الع�سكرية  القوة 

من دون اململكة املتحدة.
معهد  رئي�س  فو�ست،  كليمن�س  ق�ل  ج�نبه،  من 
“اأمل�ني�  اإن  ميونيخ،  ومقره  االقت�س�دي،  “اإيفو” 
�ستكون اخل��سر االأكرب من الـBrexit”؛ م�سريًا اإىل 
 90 بلغت  التي  بريط�ني�  اإىل  االأمل�نية  ال�س�درات 
على  ن�سبة  اأعلى  وهي   ،2015 ع�م  يف  يورو  ملي�ر 

االإطالق.
زعيمة  بيرتي،  فراوكه  �سرحت  اأخرى،  ن�حية  من 
حزب  االأوروبي،  االحت�د  جت�ه  املت�سكك  احلزب 
تتفهم  ب�أنه�   ،)AfD( اأمل�ني�«  اأجل  من  »البديل 

التكتل  مبغ�درة  الربيط�نيني  من  العديد  رغبة 
فقرًا،  االأكرث  “الربيط�نيني  اأن  م�سيفة  الق�ري؛ 
االحت�د  مب�س�وئ  ي�سعرون  الذين  هم  الغ�لب،  يف 

االأوروبي يف حي�تهم اليومية”.
واأ�س�فت بيرتي اأن الـBrexit لن مينع بريط�ني� من 
وا�سفًة  االأوروبي؛  بن�ءة مع االحت�د  بن�ء عالق�ت 
�سواء  الربيط�نيني،  للن�خبني  “التهديدات  جميع 
ك�ن ذلك من قبل اأمل�ني� اأو وا�سنطن،” ب�أنه� حم�والت 

الإ�س�عة اخلوف.
تع�ون   AfDالـ حزب  اأن  ب�لذكر  اجلدير  ومن 
اال�ستقالل  وحزب  الربيط�نيني  املح�فظني  مع 
ف�راج،  ن�يجل  وزعيمه   ،)UKIP( الربيط�ين 
 Brexit حملة  عن  الرئي�سني  املدافعني  اأهم  اأحد 
بني  املواقف  تن�سيق  اأجل  من  االأوروبي،  الربمل�ن  يف 

االأحزاب املت�سككة جت�ه بروك�سل.
لكن، من وجهة نظر احلكومة االأمل�نية، ف�إن ان�سح�ب 
�سريك  دون  من  �ستبقى  برلني  اأن  يعني  بريط�ني� 
التي  الدول،  بني  امل�سرتك  االأوروبي  لل�سوق  موؤيد 
واأن  االأوروبي،  االحت�د  يف  اقت�س�دات  اأكرب  متلك 
امل�سكالت االقت�س�دية الرئي�سية يف اأوروب� ومنطقة 

اليورو �ستبقى من دون مع�جلة.
وال�س��سة  مفل�سة،  اليون�ن  املث�ل:  �سبيل  فعلى 
لالأزمة،  النه�ئي  احلل  يوؤجلون  االأوروبيون 
اأمرا  لي�ست  الكبرية  اأثين�  ديون  ب�أن  متظ�هرين 

خطريا.
 223 بـ  ديون  اإجم�يل  مع  اأي�سً�  مفل�سة  الربتغ�ل 
وتراجع  ال�سك�ن  عدد  بتقل�س  مقرونًة  يورو،  ملي�ر 

نظ�م التعليم واالبتك�ر.
غري  ا�سب�ني�  ف�إن  تف�وؤاًل،  ال�سين�ريوه�ت  اأكرث  ويف 
ق�درة اأي�سً� على حتقيق اال�ستقرار يف ن�سبة الدين 
مق�بل الن�جت املحلي االإجم�يل حتت اإ�سراف احلزب 

املح�فظ.
اأم� اأيرلندا، التي ُتعدُّ دولة تن�ف�سية على ال�سعيد 
االقت�س�دي، فلن تكون اأبدًا يف و�سع ميكنه� من �سداد 

دينيه� الع�م واخل��س بطريقة منظمة.
ف�إن  االأوروبي،  املركزي  البنك  �سي��سة  وبف�سل 
املرتفعة  الديون  ذات  االأوروبية  الدول  هذه 
منخف�سة  فوائد  تدفع  ال�سغرية  والدميوغرافي� 
مق�رنة بن�سبة ديونه�؛ لكن البنك املركزي االأوروبي 
من  يتمكن  اأن  دون  من  فقط،  الوقت  �سراء  ميكنه 
الديون  من  كثري  على  املرتتبة  امل�سكالت  اإ�سالح 

وتب�ين القدرات التن�ف�سية.
املحتمل  الربيط�ين-االأوروبي  الطالق  ف�إن  ولذلك، 
قد تكون نت�ئجه ك�رثية على اأمل�ني�؛ االأمر الذي قد 
االأوروبي  االحت�د  جت�ه  املت�سككة  االأحزاب  يدفع 
على  اأعاله  املذكورة  امل�سكالت  على  اللوم  ب�إلق�ء 
امل�سكالت  جميع  بحل  واعدة  الق�رية،  املنظومة 
واالحت�د  )اليورو(  امل�سرتكة  العملة  عن  ب�لتخلي 

االأوروبي ككل.
“اأو  موؤ�س�سة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر  واأخريًا، 
اآر بي” ل�س�لح �سحيفة »تلغراف« الربيط�نية، تقدم 
موؤيدي بق�ء بريط�ني� يف االحت�د االأوروبي. اإذ ق�ل 
53 يف املئة ممن �سملهم اال�ستطالع اإنهم �سي�سوتون 
للبق�ء، مق�بل 46 يف املئة موؤيدين ملغ�درة االحت�د.

وق�لت ال�سحيفة التي ن�سرت نت�ئج اال�ستطالع يوم 
النتيجة  هذه  اإن  حزيران/يونيو(،   21( الثالث�ء 
التي  النت�ئج  عن  نق�ط  ثم�ين  بواقع  حتواًل  متثل 
امل��سي،  االأ�سبوع  الراأي  ا�ستطالع�ت  يف  �ُسجلت 
متقدمني  االحت�د  من  اخلروج  موؤيدو  ك�ن  عندم� 
بف�رق نقطة واحدة بن�سبة 49 يف املئة مق�بل 48 

يف املئة للداعني اإىل البق�ء.

اأملانيا؟ عن  م��اذا  االأوروب���ي:  االحت��اد  يف  بقائها  اأو  بريطانيا  خ��روج  ليلة 

عنهم  امل���ي���اه  ب��ق��ط��ع  ب��ال�����س��ّف��ة  ال�����س��ائ��م��ني  ُي��ه��ن��ئ  االح����ت����الل 

العند قاعدة  م�سارف  على  واجلي�ش  للحّل...  اأممية  طريق«  »خريطة 

ج����ن����دي ي���ق���ت���ل من�������را خ�������الل ع���ر����ش 
ال����ربازي����ل يف  االأومل����ب����ي����ة  ب��ال�����س��ع��ل��ة 

ه�ف�ن� – )د ب اأ(- ذكر تقرير اإخب�ري اأنه مت قتل منر ب�لر�س��س خالل 
عر�س ب�ل�سعلة االأوملبية يف الربازيل.

اإ�سبورتي” االإخب�ري ب�أن النمر قتل على يد جندي  “جلوبو  واأف�د موقع 
بعدم� ه�جمه يف بلدة م�ن�و�س بغ�ب�ت االأم�زون.

من  هرب  اأنه  وبدا  قريبة  حيوان  حديقة  يف  مو�سوع�  النمر  ذلك  وك�ن 
حرا�سه اأثن�ء احلدث .

واأبدى منظمو دورة االألع�ب االأوملبية يف ريو اأ�سفهم على قتل النمر. وذكر 
بي�ن �سحفي نقله موقع “جلوبو اإ�سبورت” اأنه من اخلط�أ اأن يتم و�سع منر 
اإىل  ترمز  التي  االأوملبية  ال�سعلة  من  للغ�ية  قريب  ب�سكل  ب�سل�سلة  مقيد 

�سالم ووحدة ال�سعوب.
وق�ل املنظمون اإن ذلك االأمر لن يتكرر خالل االألع�ب.

 21 اإىل   5 اأن جترى دورة االألع�ب االأوملبية خالل الفرتة من  املقرر  ومن 
اآب/اأغ�سط�س يف ريو دي ج�نريو.

االف����������راج ع����ن امل�������اين ك������ان حم��ت��ج��زا 
ع��م��ان ���س��ل��ط��ن��ة  اإىل  ون��ق��ل��ه  ال��ي��م��ن  يف 

افرج  ب-  ف  اأ  م�سقط- 
حمتجزا  ك�ن  امل�ين  عن 
يف اليمن ونقل اإىل م�سقط 
عم�ن  �سلطنة  ع��سمة 
الطالق  تف�و�ست  التي 
�سراحه، كم� ذكرت وك�لة 

االنب�ء العم�نية.
وق�لت الوك�لة اإن االمل�ين 

نقل من �سنع�ء  اإىل م�سقط بط�ئرة ت�بعة ل�سالح اجلو العم�ين. ومل تذكر 
اي تف��سيل عن االمل�ين او االطراف التي ك�نت حتتجزه او ا�سب�ب ومدة 

احتج�زه يف اليمن.
امل�ني�  من  بطلب  عنه  لالفراج  تف�و�ست  العم�نية  ال�سلط�ت  ان  وا�س�فت 

االن�س�نية”. “للدواعي 
وهذه لي�ست املرة االوىل التي ت�س�هم فيه� ال�سلطنة يف جهود االفراج عن 

اج�نب حمتجزين يف اليمن.
ففي ني�س�ن/ ابريل �س�همت القوات امل�سلحة العم�نية يف نقل اأمريكي من 

�سنع�ء بطلب م�س�عدة من الوالي�ت املتحدة.

خرب هام
اىل قرائن� الكرام يف كل مك�ن

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة ك�نت ، وال يتلقى دعم� من 
انتق�دات  و�سلتن�  حيث   ، جهة  اي 
ب�النحي�ز  تتهمن�  االخوة  بع�س  من 

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

ت�سلن�.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائم� وابدا 

مراة �س�دقة .
نحن مع االوط�ن ول�سن� مع احلك�م وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  ب�مل�س�ركة  يرغب  ومن  العربي  

ب�ر�س�ل رايه اىل موقع اجلريدة .

و����س���اط���ات حم��ل��ي��ة خ��ل��ف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ب��ادل: 
االأ�����س����رى م���ل���ف  يف  ُت���خ���ف���ق  امل����ح����ادث����ات 

 ر�سيد احلداد
�سنع�ء : تعّمد وفد الري��س اإع�قة اأي تقدم يف مهم�ت جلنة االأ�سرى 
واملعتقلني امل�سّكلة من وفدي �سنع�ء والري��س يف حم�دث�ت الكويت، عرب 
االلتف�ف على م� جرى االتف�ق عليه وتركيز الوفد على االإفراج عن اأربعة 

اأ�سخ��س فقط، منهم �سقيق الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�سور ه�دي.
لكن املح�فظ�ت اليمنية �سهدت يف االي�م القليلة امل��سية عملي�ت وا�سعة 
لتب�دل االأ�سرى، ج�ءت نتيجة تف�هم�ت حملية بني اأطراف ال�سراع على 
الوفدين منذ  واملعقتلني حمورًا يف حم�دث�ت  االأ�سرى  االأر�س. وك�ن ملف 
يف  �سوى  ملمو�س  تقدم  اإحــراز  دون  من  الكويتية،  الع��سمة  يف  انطالقه� 

ر. اإطالق بع�س االأ�سرى الق�سّ
واأفرجت االأجهزة االأمنية عن ٦٢٠ اأ�سريًا، اأُطلق املئ�ت منهم مبب�درات 
ذاتية من حركة »اأن�س�ر اهلل« واآخرين. ويف حم�فظة تعز الواقعة عمليً� 
»التح�لف«  �سيطرة  خ�رج  املتطرفة  امل�سلحة  املجموع�ت  �سيطرة  حتت 
وحكومة الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�سور ه�دي، جنحت و�س�طة حملية 
ب�لتع�ون مع اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر الدويل يف اإجن�ز ث�ين �سفقة 
تب�دل اأ�سرى بني اجلي�س و»اللج�ن ال�سعبية« واملجموع�ت امل�سلحة. و�سملت 
العملية ١٩٦ اأ�سريًا منهم ١١٦ من قوات اجلي�س و»اللج�ن ال�سعبية« و٨٠ 
تب�دل  عملية  ف�إن  املحلية،  امل�س�در  ووفق  املجموع�ت.  عن��سر  من  اأ�سريًا 
االأ�سرى التي جرت ال�سبت امل��سي على دفعتني االأوىل يف �س�رع اخلم�سني 
ا�ستمرت  ال�س�لح غربي مدينة تعز،  �سم�يل املدينة واالأخرى يف حدائق 
عدد  حتدث  العملية  اإمت�م  وعقب  للطرفني.  ممثلني  بح�سور  �س�ع�ت  �ست 
اأ�سرى اجلي�س و»اللج�ن« املفرج عنهم من �سجون املجموع�ت امل�سلحة  من 
عن  ف�ساًل  منهم،  عدد  تعذيب  �سملت  ق��سية  ملع�ملة  تعر�سهم  عن  تعز  يف 

اإ�س�بة بع�سهم لالأمرا�س من دون اأن يتلقوا العالج.
حملية  و�س�طة  جنحت  بعدم�  تعز،  يف  الث�نية  العملية  هــذه  وُتعد 
بتنفيذ اأول عملية لتب�دل االأ�سرى واملعتقلني بني قوات اجلي�س و»اللج�ن« 
و»كت�ئب حم�ة العقيدة« التي يقوده� القي�دي ال�سلفي ع�دل ف�رع املكنى 
اأ�سريًا   ١٩ اإطــالق  مبوجبه�  وجرى  اجلــ�ري  ال�سهر  مطلع  بـ»اأبوالعب��س« 
حولت  التي  العب��س«  اأبــو  »كت�ئب  �سجون  يف  حمتجزين  ك�نوا  ومعتقاًل 
لدى  حمتجزين  ك�نوا  اآخرين   ١٦ اإطــالق  مق�بل  معتقالت،  اإىل  املدار�س 
اجلي�س و»اللج�ن«. وق�ل املتحدث الر�سمي ب��سم »اأن�س�ر اهلل«، حممد عبد 
اإن عملية تب�دل االأ�سرى جرت مع بع�س املجموع�ت امل�سلحة يف  ال�سالم، 
تعز. واأو�سح اأن العملية اأثبتت اأن وفد الري��س ال ميلك قرارًا يف �سيء. 
فبعد اأكرث من �سهر من ت�سكيل جلنة االأ�سرى واملعتقلني، مل ي�ستطع تقدمي 
اأي خطوة عملية يف هذا اجل�نب وم� زال مي�طل وي�سع العراقيل من دون 
تنفيذ اأي تقدم ُيذكر، وهو م� يوؤكد �سوابية التوا�سل املب��سر مع املعنيني 
وامليدانيني يف كثري من اخلطوات الالزمة، م�سريًا اإىل اأن »ف�قد ال�سيء ال 

يعطيه«.



 20 الهندية  الف�س�ء  هيئة  اأطلقت  اأ(-  ب  )د  نيودلهي 
قمرا ا�سطن�عي� من بينه� 17 قمرا اأجنبي� اليوم االربع�ء 

م�سجلة رقم� قي��سي� جديدا لربن�مج الف�س�ء يف البالد.
القطبية  ال�سن�عية  االقم�ر  اإطالق  مركبة  واأقلعت 
ق�عدة  من  الف�س�ء  لبحوث  الهندية  للهئية  الت�بعة 
“�سريه�ريكوت�” الف�س�ئية يف جنوب الهند حوايل ال�س�عة 
جرينت�س(  بتوقيت   0400( �سب�ح�  والن�سف  الت��سعة 
وو�سعت االقم�ر ال�سن�عية يف مداراته� املحددة بعد ذلك 

بـ26 دقيقة.
طراز  االر�س  ملراقبة  هندي  ا�سطن�عي  قمر  و�سع  ومت 
5ر727  ويزن  ال�س�روخ  منت  على  “ك�رتو�س�ت-2” 

كيلوجرام�.
كم� مت و�سع 17 قمرا ا�سطن�عي� �سغريا من بني ذلك 13 

من الوالي�ت املتحدة واثن�ن من كندا وواحدا من كل من 
الذي يبعد مب�س�فة منخف�سة  املدار  واإندوني�سي� يف  اأمل�ني� 

عن االر�س.
كم� مت و�سع قمرين ا�سطن�عيني من ج�مع�ت هندية على 

منت ال�س�روخ.
اأقم�ر  ع�سرة   2008 ع�م  اأطلقت  قد  الهند  وك�نت 
ا�سطن�عية ب�س�روخ واحد م�سجلة رقم� قي��سي� ع�ملي� مت 

حتطيمه عدة مرات يف ال�سنوات الت�لية.
االمريكية”  والف�س�ء  الطريان  “اإدارة  وك�لة  وو�سعت 
مهمة  يف  ا�سطن�عي�  قمرا   29  ،  2013 ع�م  يف  )ن��س�( 
قمرا   33  2014 ع�م  يف  رو�سي�  اأطلقت  بينم�  واحدة، 

ا�سطن�عي� يف عملية اإطالق واحدة.

ي��سني جميل
نعر�س يف هذا التقرير من ال�سئون االإ�ستخب�رية م� يجدر 
رج�ل  اإ�ستخدام  خطر  من  للحد  حم�ولة  عنه  االإف�س�ح 
اإذ  اجلوالة  للهواتف  واللبن�نية  الفل�سطينية  املق�ومة 
االأول  واجل��سو�س  العميل  مبث�بة  هو  اجلوال  اله�تف  اأن 
واأجهزة  للمو�س�د  االأبرز  العميل  وهو   ، �س�حبه  على 
واأم�ن  )ال�س�ب�ك  االأخرى  االإ�سرائيلية  االإ�ستخب�رات 
اإعتق�له  اأو  ت�سفيته  املُراد  ب�لهدف  يتعلق  م�  وغريه�( يف 
عرب جه�ز خ��س اإخرتعته اإحدى ال�سرك�ت ل�س�لح دولة 
كل  حول  االأح�ديث  اإلتق�ط  خالله  من  مُيكن  اأوروبية 
اله�تف  واإن ك�ن مغلقً� حيث يجعل من  جه�ز جوال حتى 
اجلوال جه�ز بث عرب ال�سيطرة على الكود امل�سفر لله�تف 
اله�تف  م�يكروفون  يتحول  ف�إنه  اإخم�ده  بعد  حتى 
حميطه  يف  يلتقطه�  التي  االأ�سوات  كل  يبث  جه�ز  اإىل 
املطلوب  لل�سخ�س  ال�سوت  ب�سمة  حتديد  يتم  هن�  من   ،
ك�ن  اإذا  فيه  الُع�سر  ي�سريًا  االأمر  ويكون   ، امل�ستهدف  اأو 
بحوزة االإ�سرائيليني ب�سمة �سوت الأحد رج�ل املق�ومة اأو 

االأهداف الذين تقرر اإغتي�لهم
ومراقبة  مبت�بعة  منوطت�ن  جهت�ن  املحتلة  االأرا�سي  يف 
اأر�سه�  ب�س�ط  التي ي�سري على  واملن�طق  املدن  الهواتف يف 

اأقدام كل فل�سطيني ح�سب التعليم�ت ال�س�درة
اجلهة االأوىل : اإدارة حتكم ت�بعة لل�سرطة االإ�سرائيلية 
و)االأمن( الع�م وُيت�ح له� روؤية االأرق�م ال�س�درة والواردة 
واأ�سم�ء املت�سلني وحتديد موقع ال�سخ�س بدقة بوا�سطة 
اأن  وال  املح�دث�ت  اإىل  ت�ستمع  اأن  ميكنه�  وال   GPRS
ت�سجله� ، واإن اأرادت احل�سول على ت�سجيل حم�دثة معينة 
اأو حم�دث�ت رقم معني فيمكنه� احل�سول على ذلك بكت�ب 
ر�سمي اإىل �سركة اإت�س�الت ذلك الرقم ، وتعتقد املق�ومة 
مراقبة  ت�ستطيع  ال  االإحتالل  �سلط�ت  اأن  الفل�سطينية 
امل�ستقلة  �سرك�ت اجلوال  اأو  الفل�سطينية  الهواتف  �سبكة 
الأ�سم�ء  واأع�س�ءه�  وكوادره�  قي�داته�  اإ�ستخدام  واأن   ،
حم�دث�تهم  يف  لهج�تهم  وتغيري  جمهولة  واأرق�م  حركية 
اأو التخ�طب بلغة الرموز وال�سفرات يحميهم من املراقبة 

اإال اأن هذا لي�س بدقيق وبح�جة اإىل اإع�دة نظر
اجلهة الث�نية : وحدة التج�س�س يف املو�س�د واالإ�ستخب�رات 
يف  املح�دث�ت  وت�سجيل  التن�ست  يتم  وفيه�  الع�سكرية 
اأنظمة  من  وتتكون  مراقبة  �س��س�ت  ذات  حتكم  غرف 
ونظ�م   GPRS نظ�م  وهي  واإ�ستقب�ل(  )اإر�س�ل  مراقبة 
وتن�سط   ،  IMSI-catcher ونظ�م   VICE system
اآخر االأمر يف مت�بعة حزب اهلل وحركة حم��س )كت�ئب 
القد�س(  )�سراي�  االإ�سالمي  واجله�د  الق�س�م(  الدين  عز 
والقط�ع  اجلوالن  جبهة  يف  الإيران  املوالية  والقوات   ،
و)  الفل�سطينية(  ال�س�برين  )حركة  ال�سوري  اجلنوبي 

لواء اجلوالن( ولواء )ف�طميون(
املت�بعة واملراقبة لي�ست ق��سرة على التن�ست والت�سجيل 
اأو االأهداف  بل هي جت�وز ذلك اإىل حتديد موقع الهدف 
اإذا ك�نوا اأكرث من �سخ�س مراقب مثل املت�سل واملت�سل به ، 
وهوؤالء الذين يت�سلون ب�لهدف واأولئك الذين يت�سل بهم 
، ويندرج ذلك كله يف اإط�ر )مك�فحة االإره�ب واالإجرام( 
 ، ال�سيقة  االأو�س�ط  يف  املتداول  االأمني  التو�سيف  ح�سب 
التي  االإ�ستخب�رية  والدرا�س�ت  االأمنية  التق�رير  واأثبتت 
االأخرية  ال�سنوات  يف  االإ�سرائيلية  االإغتي�الت  تن�ولت 
خ��سة  وب�سفة   ، ع�مة  ب�سفة  اله�تفية  االإت�س�الت  اأن 
املق�ومة ك�نت  اله�تف اجلوال الذي يحمله ق�دة وكوادر 
نته�  ومكَّ االإ�سرائيلية  االإ�ستخب�رات  اأجهزة  اأ�سم�ع  حتت 
من ر�سد عملي�ت املق�ومة وت�سفية عن��سره� قبل بلوغهم 
نحو اأهدافهم االإ�سرائيلية ، اأو اإعتق�لهم من خالل ك�سفه� 

ب�سم�ت اأ�سواتهم ومراقبة اإت�س�التهم اله�تفية
القب�س  قبل  االإحتالل  قوات  اأن  علمً�  ب�الإح�طة  جديٌر 
على مواطن م�سبوه وفق تعبريه� ف�إنه� ت�ستخرج من نظ�م 
لتح�سل  �س�بقً�  اأجراه�  التي  اله�تفية  اإت�س�الت  املراقبة 
على ب�سمة �سوته ، ثم التن�ست على املك�مل�ت التي يجريه� 
مغلقً�  اجلوال  ه�تفه  ك�ن  واإن  حتى  موقعه  حتديد  ثم 
اجلوال  اله�تف  جه�ز  يف  للكهرب�ء  دائم  تخزين  فوجود 
حتديد  يف  وي�س�عده�  االأمر  ذلك  لالإ�ستخب�رات  يتيح 
�سيفً�  ال�سمع  اإ�سرتاق  ب�ت  حتى  اإغتي�لهم  املطلوب  مواقع 

م�سلطً� على رق�ب املق�ومني
تتم  ؟  واملواطنني  واخل�سوم  املق�ومة  يراقبون  كيف 

املراقبة عن طريق
SIM بط�قة  اأو  ال�سريحة  – مراقبة 

اجله�ز – مراقبة 
امل�ستخدم اإ�سم  ح�سب  – مراقبة 

رقم  اإدخ�ل   :  SIM بط�قة  اأو  ال�سريحة  مراقبة   –
تتمكن   GPRS وبوا�سطة  املراقبة  نظ�م  يف  اله�تف 
واالإطالع  ال�سخ�س  موقع  حتديد  من  التج�س�س  وحدة 
بو�سوح  �سوته  و�سم�ع  والواردة  ال�س�درة  مك�مل�ته  على 
وروؤية  بدقة  املح�دثة  يف  االآخر  الطرف  موقع  وحتديد 
ال�س�درة والواردة وك�مل ملف�ت اجله�ز  الر�س�ئل  �سندوق 
اإ�ستخدم  لو  وحتى   ، بحذفه�  ال�سخ�س  ق�م  التي  حتى 
ال�سخ�س بط�قة SIM ت�بعة ل�سخ�س اآخر ف�إنهم يعرفون 

ذلك
 serial الت�سل�سلي  الرقم  اإدخ�ل   : اجله�ز  مراقبة   –
اجلوال  اله�تف  فيخ�سع  املراقبة  نظ�م  يف   number
، ومن خالل موج�ت  اأعاله  ن  املراقبة كم� هو مدوَّ الأنواع 
كهرومغن�طي�سية ميكن حتديد موقع اجله�ز حيث يحدث 
لل�سركة  واالإر�س�ل  التقوية  وحمط�ت  اجله�ز  بني  توا�سل 

مقدمة اخلدمة ثم ب�جله�ز املُراد ر�سده
ال�سخ�س  اإ�سم  اإدخ�ل   : امل�ستخدم  اإ�سم  – مراقبة ح�سب 
ومك�مل�ته   ، املعلوم�ت عنه  ك�مل  فتظهر  املراقبة  نظ�م  يف 

ه�تف  من  اأكرث  لديه  ك�ن  اإذا  هواتفه  واأرق�مه  ور�س�ئله 
جوال اأو ث�بت

جتدر االإ�س�رة اإىل اأن نظ�م املراقبة ال�سوتية يتم تخزين 
–  ح�دث  – �سالح  ع�سرات الكلم�ت بداخله مثل  تفجري 
 – – قتل  – ت�سفية  – تفخيخ  – عبوة  – قنبلة  – مقتل 
اإغتي�ل – ن�سف – اإ�ست�سه�دية ، وغريه� من الكلم�ت ، وم� 
اإن ينطق اأحد املتكلمني بكلمة منه� اإال وتظهر على �س��سة 
النظ�م اإ�س�رة حمراء مع �سوت رنني داللة على اأن �سخ�سً� 
قد ذكر يف حديثه م� ُي�سري اإىل خطر حمتمل ، وعلى الفور 
ال�سوتية  الب�سمة  �س�حب  بي�ن�ت  ال�س��سة  على  تظهر 
اأنه يتحدث بجٍد  للت�أكد من  وموقعه وُيع�د �سم�ع حديثه 
ف�إن  لهجة كالمه  ، ويف ح�ل ترجيح اجلدية يف  اأو مبزح 
موقع  من  طوارئ(  اأو  ع�سكرية  اأو  )اأمنية  دورية  اأقرب 
ال�سخ�س تتلقى اإ�س�رة للقب�س عليه واإح�لته اإىل التحقيق
وجوا�سي�س  ُعمالء  اأي�سً�  لديه  اله�تفية  املُراقبة  نظ�م 
الذكي(  )اله�تف  ى  ُت�سمَّ خ��سة  اأجهزة  بحوزتهم 
،يتج�س�س هذا اله�تف على ك�فة االأجهزة �سمن نط�ق 20 
مرتًا ومُيكنه االإطالع على ق�ئمة االأرق�م و�سجل املك�مل�ت 
االأ�سخ��س  ملراقبة  هوؤالء  ويتجول   ، الر�س�ئل  و�سندوق 
يقودوا  اأن  ميكن  الذين  اأولئك  اأو  اأمرهم  يف  امل�سكوك 
ي�سكلون  الذين  واالأفراد  املق�ومة  عن��سر  اإىل  مت�بعيهم 

خطرًا على االأمن القومي لالإحتالل
يف التق�رير املوثقة مبلف�ت التحقيق وردت اإف�دات الكثري 
االإ�ستخب�رات  اأجهزة  ب�أن  الفل�سطينني  املعتقلني  من 
ب�إخراج  اجلوال  اجله�ز  �سريحة  عرب  تقوم  االإ�سرائيلية 
االأخريين  ال�سهرين  يف  اأُجريت  التي  للمح�دث�ت  ملخ�س 
اإليه  اإليهم واملتحدثني  اأرق�م املتحدث  بحيث حت�سل على 
وُتعر�س   ، الطرفني  ومواقع  وت�ريخه�  املح�دثة  ون�س 
التي  اله�تفية  حم�دث�تهم  معهم  التحقيق  اأثن�ء  عليهم 

ت�سبح دلياًل على اإدانتهم اأم�م املح�كم االإ�سرائيلية
املراقبة  لتف�دي  احللول  �سنك�سف  الق�دم  التقرير  يف 

ال�سوتية والتملُّ�س من التن�ست
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�إعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�سم ٣٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�س�ل 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

 نابل�ش… “عا�سمة الكنافة” الفل�سطينيةتفا�سيل مذهلة عن طرق واأ�ساليب املراقبة ال�سرية االإ�سرائيلية للهواتف اجلوالة للمقاومة الفل�سطينية واللبنانية
ُتلبي اأذواق ُمريديها يف رم�سان

الفل�سطيني  يبداأ  االأوىل  الفجر  �س�ع�ت  منذ 
ع�مال   30 ج�نب  اإىل  ال�سرفة” العمل  “وائل 
احللوي�ت  ل�سن�عة  �س�حلة”  اأبو  “م�سنع  يف 
ال�سفة  �سم�يل  ن�بل�س،  مبدينة  ال�سهرية، 
التي  املواطنني  متطلب�ت  لتلبية  الغربية؛ 

تتزايد خالل �سهر رم�س�ن املب�رك.
 35 منذ  حلوي�ت  �س�نع  يعمل  “ال�سرفة”، 

)ن�سبة  الن�بل�سية  احللوي�ت  من  متعددة  اأنواًع�  �سن�عة  يتقن  ب�ت  حتى  ع�ًم�، 
اإىل مدينة ن�بل�س(.

اأنواًع�  الع�ملون  ي�سنع  ن�بل�س،  مدينة  يف  املخفية  بحي  الواقع  امل�سنع  ففي 
خمتلفة من احللوى تعرف ب�أ�سم�ء عديدة ومنه�: “الكن�فة” بنوعيه� اخل�سنة 
والن�عمة، و”فط�ئر اجلنب” و”فط�ئر الق�سطة”، و”خدود ال�ست”، و”�سف�يف 
ال�ست”، و”اآراتي�س ب�حلليب”، و”الرُبمة”، و”�ُسّرة بنت امللك”، و”بني ن�ريني”، 
و”الهري�سة”،  و”الزالبية”،  و”كراكي�س”،  و”العوامة”،  زينب”،  و”اأ�س�بع 

و”قزحة”، و”القط�يف”.
يقول “ال�سرفة”، لـ”االأن��سول”، بينم� يعمل على اإعداد فط�ئر ب�جلنب: “منذ 
35 ع�م� اأ�سنع احللوي�ت، بت اأتقن ك�فة اأنواعه�، وا�ستحدث اأنواع� جديدة”.
�س�عة   12 نحو  نعمل  نحل،  خللية  امل�سنع  يتحول  رم�س�ن  �سهر  “يف  وي�سيف: 

يومي�؛ فهن�ك اإقب�ل كبري على احللوي�ت الن�بل�سية”.
ي�سنع  فبينم�  �س�حلة”،  اأبو  “م�سنع  من  زاوية  كل  يف  يعلو  امل�كين�ت  �سجيج 
“ال�سرفة” الفط�ئر، ي�سنع زمالء له اأ�سن�ًف� اأخرى، ويت�بع اآخرون عملية ن�سج 
احللوى يف االأفران، بينم� يح�سر �سب�ن يف مقتبل العمر القطر )امل�ء املحلى(، 
واجلنب والعجينة، واملك�سرات، وغريه� من املواد امل�ستخدمة يف �سن�عة احللوى.
مرهق�  يبدو  العمل  اأن  اإال  الطعم،  حلو  من  امل�سنع  منتج�ت  به  متت�ز  م�  ورغم 
من  املنبعثة  اللهب  األ�سنة  حرارته�  من  يزيد  الع�م،  لهذا  ح�ر  رم�س�ين  يوم  يف 

االأفران.
لكن االأمر يبدو خمتلف� يف “متجر اأبو �س�حلة” الواقع على دوار ال�سهداء و�سط 
ت�ستهيه�  التي  املزرك�سة،  احللوي�ت،  من  متعددة  اأ�سن�ف�  يعر�س  حيث  ن�بل�س؛ 

العني قبل الفم.
يعج املتجر ب�ملت�سوقني قبيل �س�ع�ت االإفط�ر.

ت�س�أل �سيدة الب�عة لتجهيز كمي�ت من الفط�ئر وحلوى “العوامة”، ثم تزيده� 
بكمي�ت اأخرى من “الكراكي�س” و”بني ن�رين”.

وتعد ن�بل�س، ع��سمة احللوي�ت، وت�ستهر ب�لكن�فة التي و�سلت �سهرته� للع�ملية، 
وك�نت املدينة تعد ع��سمة فل�سطني االقت�س�دية اإال اأن نك�س�ت اأدت اإىل تراجع 

قوته� االقت�س�دية.
ويطلق على ن�بل�س دم�سق ال�سغرى، وحتتفظ بع�دات وتق�ليد عريقة، واأ�سهره� 

�سن�عة الكن�فة واحللوي�ت.
ي�سنعون  املو�سميني،  الب�عة  من  الع�سرات  القدمية  ن�بل�س  اأ�سواق  يف  وينت�سر 
لهم  تفتح  والتي  اأخرى،  واأ�سن�ًف�  زينب”،  “القط�يف” و”العوامة” و”اأ�س�بع 

اأبواب للرزق، جتعلهم ينتظرون هذا ال�سهر من ع�م لع�م.
 : �س�حلة”  اأبو  حلوي�ت  “�سركة  م�لكي  اأحد  �س�حلة”،  اأبو  “جمدي  يقول 

احللوي�ت”. ومدينة  الكن�فة،  ع��سمة  “ن�بل�س 

هنا انت يف وطنك ول�ست يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ساعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�سيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���الن���ات���ك���م 
������س�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����رتاح����ات����ك����م

واح���دة مهمة  يف  ا�سطناعيا  ق��م��را   20 تطلق  ال��ه��ن��د 
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