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ت������وزع جم��ان��ا

اأ�����ض����رار  دوالر  م���ل���ي���ون   600
اليمني امل��ه��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن�����ض��اآت 

�ضخ�ص   400 من  اأك��ر  املتحدة:  االأمم 
ال�ضورية م�ضايا  يف  امل���وت  ح��اف��ة  على 

 اإ�����ض����رائ����ي����ل ب���ان���ت���ظ���ار ���ض��رب��ة
ا����ض���ت���ب���اق���ي���ة م�����ن »ح����م����ا�����ص«؟

حرب«  »جمرمة  ال�ضعودية 
ب����اع����راف دول�������ي
ال����ق����وات ال��ي��م��ن��ّي��ة ت���ت���ق���دم خ��ل��ف 
للمعتدين اآم����ن  م��ك��ان  وال  احل�����دود 

ال�����ظ�����واه�����ري: 
ملهاجمة  ال���دع���وة 
ال�ضعودية والتخّل�ص 
���ض��ع��ود اآل  م����ن 

عبد احلكيم عبد النا�ضر: 
وال��������دي ت������رك ل��ن��ا 
املحبة ال��ق��ل��وب  م��اي��ن 
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خمت�صر مفيد

طال امد احلرب ام ق�صر ...
احمد  الركن  العميد 
با�سم  املتحدث  ع�سريي 
“عا�سفة احلزم” قال باأن 
�سيتخذ  ال�سعودي  حتالفه 
كرد  قا�سية  اجراءات 
على اطالق ال�سواريخ، وال 
نعرف ماذا بقي يف جعبته 

وردود ق�سوة من  اكرث خطوات  فهل هناك  ردود،  من 
احل�سار الربي والبحري واجلوي اخلانق، الذي ادى 
اىل مقتل اكرث من ع�سرة اآالف ميني، وا�سابة ثالثني 
الفا اآخرين؟ وهل هناك اكرث ق�سوة من ق�سف جوي 
طائرات  قبل  من  ا�سهر  ت�سعه  مدى  على  متوا�سل 
الرت�سانة  يف  االحدث   »16 »اف  طراز  من  حربية 
ب�سواريخ وقذائف على درجة  واملجهزة  االمريكية، 

عالية جدا من قدرات التدمري؟
ما ال يدركه العميد ركن ع�سريي وقيادته ان اليمنيني 
يف  العي�ش  على  وتعودوا  كادوا،  او  ال�سدمة،  امت�سوا 
ظل هذا الو�سع املاأ�ساوي، النه لي�ش هناك اي خيارات 
والعراقيون  االفغان  فعل  مثلما  متاما  امامهم،  اخرى 
احلرب  اثناء  اجلميع  قبل  اللبنانيون  وال�سوريون 

االهلية اللبنانية التي ا�ستمرت 15 عاما.
ال�سعودي لديه  ال�سعب  ان  الرئي�سي يكمن يف  الفارق 
التي  احلرب  هذه  يف  يخ�سره  ان  ميكن  مما  الكثري 
ال�سعب  بينما  ت�ست�سريه،  ان  دون  قيادته  خا�ستها 
اليمني الفقري املعدم مل يكن، ومل يعد لديه، ما ميكن 

ان يخ�سره يف هذه احلرب، طال امدها ام ق�سر.
 رئي�ش التحرير
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االتب �ضعيد  ت�ضوير   /  ....  ) املوتي  عبده   ( اال�ضت��������اذ  وابنة   ) العابدي  مالك   ( زف��اف  حفل  من  لقطات 
باأجواء ملوؤها البهجة وال�سرور مت زفاف 

) مالك العابدي ( 
، وبح�سور جمع من االهل  البنة اال�ستاذ عبده املوتي 
واال�سدقاء من ذوي العري�ش والعرو�ش وقد كان حفال  
بهيجا ومميزا ، ويتقدم العري�ش مالك واال�ستاذ عبده 
و�سرفهم  حفلهم   �ساركهم  من  لكل  اجلزيل  بال�سكر 
تعم  ان  واالفراح  ال�سعاده  للجميع  متمنني  باحل�سور 

ديارهم العامرة .



بعد اتهام جمل�ش االأمن ال�سعودية با�ستخدام 
اليمن،  دوليًا يف حربها على  اأ�سلحة حمرمة 
�سّعد التحالف ال�سعودي من عملياته اجلوية 
عنقودية.  قنابل  م�ستخدمًا  اليمن  على 
وتزامن االتهام الذي اأثار جداًل مع انتقادات 
دولية للريا�ش ووا�سنطن لعدم جتاوبهما مع 

امل�ساءلة حول هذه املعلومات
علي جاحز

اإعالن  �سنعاء / مل يكد مير يوم واحد على 
اإمتالكه معلومات »مقلقة«  جمل�ش االأمن عن 
عنقودية  قنابل  ال�سعودية  ا�ستخدام  عن 
التحالف  �سّن  حتى  اليمن،  على  حربها  يف 
العا�سمة  على  مكثفًا  جويًا  ق�سفًا  ال�سعودي 
العنقودية  القنابل  م�ستخدمًا  �سنعاء 
قوة  ذات  بروؤو�ش  املزودة  وال�سواريخ 

تفجريية وتدمريية عالية.
ال�سعودية  ارتكاب  املتحدة  االأمم  تاأكيد 
اليمن،  على  عدوانها  يف  حرب  جرائم 
ممثاًل  اليمني  وفريقها  الريا�ش  حنق  اأثار 
بحكومة الرئي�ش الفار عبد ربه من�سور هادي 
ال�سامية  املفو�سية  ممثل  طرد  اأعلنت  التي 
الريا�ش  ترغب  اليمن.  من  االن�سان  حلقوق 
مبزيٍد من التعمية عن جرائمها التي وثقتها 
اآذار  يف  العدوان  بداية  منذ  دولية  منظمات 
رايت�ش  »هيومن  املا�سي، حيث توالت تقارير 
ووت�ش« وغريها توؤكد اأن التحالف ال�سعودية 
اأخرى  واأ�سلحة  عنقودية  قنابل  ي�ستخدم 

حمّرمة.
ال�سعودية  بدت  املا�سيني،  اليومني  وخالل 
اجلّوية  العمليات  منط  اإىل  عادت  وقد 
القتل  اإىل  اإال  ترمي  ال  التي  املّجانية 
والرتهيب، حيث �سعدت من غاراتها اجلوية 
ع�سكريًة  اأهداف  ال  مينية  وقرى  مدن   على 

فيها وال ت�سم مواقع ا�ستباكات.
املا�سي،  االأربعاء  فجر  العدوان  وق�سف 

�سنعاء  العا�سمة  يف  االوىل  للمرة  اأحياًء 
ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت  العنقودية  بالقنابل 
تدمري  اإىل  اإ�سافًة  اآخرين،  وجرح  مواطنني 
امتداد  على  واملمتلكات  ال�سيارات  من  عدد 
ال�سنينة غربًا وحتى حي  العا�سمة من حي 
�سنعاء  يف  مواطنون  واأعرب  �سرقًا.  �سعوب 
عن خ�سيتهم من وجود قنابل مل يتم العثور 

عليها قد تنفجر يف اأي وقت.
على االأثر، خرجت تظاهرة حا�سدة منددة 
بالقنابل  والق�سف  العدوان  با�ستمرار 
رئي�ش  واأكد  املحرمة.  واالأ�سلحة  العنقودية 
اهلل«،  »اأن�سار  حلركة  ال�سيا�سي  املجل�ش 
»الدور  اأن  التظاهرة  خالل  ال�سماد،  خالد 
الدويل  واملجتمع  املتحدة  لالأمم  ال�سلبي 
وجعله  االأمريكي  ــ  ال�سعودي  العدوان  �سجع 
العدوان  اأن  م�سيفًا  عدوانه«،  يف  يتمادى 
للقنابل  وا�ستخدامه  وهجماته  حربه  �سّعد 
على  دوليًا  املحرمة  واالأ�سلحة  العنقودية 
العا�سمة واملحافظات، »وهو ما جاء متزامنا 
املن�ساآت  على  �سرباته  كل  يف  ت�سعيد  مع 
االقت�سادية وال�سناعية احليوية وكل بنية 

ال�سعب التحتية ومقدراته«.
تعر�ست  قد  كذلك  �سعدة  حمافظة  وكانت 
بالقنابل  متكرر  لق�سف  العدوان  بدء  منذ 
االأ�سبوع  اآخرها غارات عدة  العنقودية كان 
املناطق  تعر�ست  نف�سه،  ال�سياق  يف  املا�سي. 
ال�ساحلية يف حمافظة حجة لق�سف عنيف 
من  عددًا  »االأخبار«  ور�سدت  �سامة.  بقنابل 
احلاالت يف امل�ست�سفى اجلمهوري يف العا�سمة 
م�سابة بعوار�ش غريبة جراء اإلقاء طائرات 
العدوان قنابل �سامة. ومن بني تلك احلاالت 
مر�سى بت�سّلخ جلدي يوؤكد اأطباء هناك اأنه 
خطرة  حاالت  اإىل  اإ�سافًة  وجديد،  غريب 
م�سابة مبر�ش تك�سر م�ستمر يف الدم. وو�سل 
املناطق  من  احلاالت  بتلك  امل�سابني  عدد 

االأ�سبوعني  للق�سف  تعر�ست  التي  نف�سها 
اأكرث  اإىل  املا�سيني يف حر�ش وميدي وعب�ش 
ونزيف  الدم  م�ستمر يف  تك�سر  20 حالة  من 

ي�سفه االأطباء باأنه غري م�سبوق.
االأ�سبوع  خالل  �سنعاء  العا�سمة  وتعر�ست 
بدء  منذ  جوية  عمليات  الأعنف  املا�سي 
ع�سكريني  خرباء  وبح�سب  العدوان. 
ا�ستهدفت  التي  ال�سواريخ  فاإن  ومراقبني، 
ال�سبعني  وميدان  النهدين  ومناطق  املطار 
تفجريية  قوة  ذات  وال�سباحة  وعطان 
تكون  قد  اأنها  مرجحني  عالية،  وتدمريية 

مزودة بروؤو�ش كيميائية حمرمة دوليًا.
رايت�ش  »هيومن  منظمة  عربت  جهتها،  من 
لق�سف  ال�سديد  ا�ستنكارها  عن  ووت�ش« 
اأحياًء �سكنية يف �سنعاء  التحالف ال�سعودي 
املا�سي،  االأربعاء  فجر  العنقودية  بالقنابل 
على  ودليال  حرب«  »جرمية  ذلك  معتربًة 
رايت�ش  »هيومن  وحملت  املدنيني.  اإيذاء  نية 
مطالبة  م�سوؤولية  الواليات  املتحدة  ووت�ش« 
ا�ستخدام  عن  فورًا  بالتوقف  »التحالف« 
�سريكة  »ت�سبح  فاإنها  واإال  االأ�سلحة،  هذه 
املعنية  املنظمة  واأفادت  ا�ستخدامها«.  يف 
بحقوق االإن�سان يف بيان لها، اخلمي�ش املا�سي، 
باأن »قوات التحالف الذي تقوده ال�سعودية 
اأ�سقطت قنابل  عنقودية على اأحياء �سكنية 
مبكرة  �ساعة  يف  اليمن،  عا�سمة  �سنعاء  يف 
يناير  الثاين/  كانون   6 االربعاء  يوم  من 
2016«، الفتًة اإىل اأن »الطبيعة الع�سوائية 
ا�ستخدامها  جتعل  العنقودية   للذخائر 
وقالت  احلرب«.  لقوانني  خطرية  انتهاكات 
املتهور  للذخائر  اأو  املتعمد  »اال�ستخدام  اإن 
بال�سكان  املاأهولة  املناطق  يف  العنقودية 
اأن  البيان  واأكد  حرب«.  جرمية  اإىل  ي�سل 
تظهر  فوتوغرافية  �سورًا  راجعت  املنظمة 
من دون �سك بقايا ذخائر عنقودية اأمريكية 

تلك  حوت  التي  القنبلة  من  واجزاء  ال�سنع 
حاالت  ر�سد  اأنه  على  م�سددًا  احلمولة، 
العدوان  ا�ستخدمها  املا�سي  العام  مماثلة 

ال�سعودي على مناطق خمتلفة يف اليمن.
قد  ال�سعودي  العدوان  طائرات  وكانت 
مركز  بال�سواريخ  املا�سي  الثالثاء  ق�سفت 
العا�سمة  و�سط  املكفوفني  لرعاية  »النور« 
املتحدة  االأمم  مفو�سية  واأكدت  �سنعاء، 
التحالف  طائرات  اأن  االإن�سان  حلقوق 
املكفوفني  لرعاية  مركزا  »ق�سفت  ال�سعودي 
اأكد  وبدوره،  �سنعاء«.  اليمنية  العا�سمة  يف 
حلقوق  ال�سامية  »املفو�سية  با�سم  املتحدث 
اجلانبني  اأن  كولفيل،  روبرت  االإن�سان«، 
ال�سعودي واالأمريكي مل يتجاوبا مع املنظمة 
التي توا�سلت معهما ب�ساأن احلادثة االأخرية. 
 »The Intercept« ملجلة  كولفيل  واأكد 
االأمريكية، اأن مكتبه تلقى تقارير تفيد باأن 
الغارات اجلوية يف اليمن �سربت مركز النور، 
ف�ساًل عن غريها من املواقع املبلغ عنها، واأفاد 
ال�سعودية  ال�سفارة  باأنه مل يتلق جتاوبًا من 
االأمريكية  املركزية  والقيادة  وا�سنطن،  يف 

بهذا  املنطقة  يف  العمليات  على  ت�سرف  التي 
اخل�سو�ش.

هادي  حكومة  اعرت�ست  ذلك،  وقع  وعلى 
احلقوقية  والبيانات  الت�سريحات  تلك  على 
املفو�سية  به  �سّرحت  ما  وبخا�سٍة  الدولية 
املكفوفني.  ب�ساأن  االن�سان  حلقوق  ال�سامية 
وطالبت حكومة هادي ممثل مفو�سية االأمم 
اليمن  يف  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة 
جورج اأبو الزلف مبغادرة اليمن، معتربًة اأنه 
�سخ�ش غري مرغوب فيه. ودان االأمني العام 
حكومة  قرار  مون،  كي  بان  املتحدة،  لالأمم 
ال�سامي  املفو�ش  دعا  جهته  من  هادي. 
زيد  املتحدة،  لالأمم  التابع  االإن�سان  حلقوق 
العدول  اإىل  هادي،  حكومة  احل�سني،  رعد 
واأكد  ممثله.  بطرد  القا�سي  قرارها  عن 
احل�سني اأن مهمته »لي�ست ت�سليط ال�سوء على 
االنتهاكات التي يرتكبها جانب وجتاهل تلك 

التي يرتكبها االآخر«.

جناحات  تتوقف  مل   | �سنعاء  ـ  جيزان 
اجلي�ش اليمني و»اللجان ال�سعبية« عند �سد 
املوؤيدين  وامل�سلحني  ال�سعودي  هجوم اجلي�ش 
ال�سيطرة  اإىل  تعدتها  بل  فح�سب،  للعدوان 
التامة على مناطق وا�سعة ومهمة على اأر�ش 
املعركة يف حر�ش )يف حمافظة حجة �سمال 
جديدة  مواقع  اإىل  و�سواًل  اليمن(،  غرب 
الطوال،  منفذ  يف  حميطة  جبلية  وتالل 
و�سواًل اإىل االأرا�سي ال�سعودية خلف احلدود 

بني البلدين.
خا�سعة  غري  كانت  مواقع  املناطق  تلك  ومن 
ل�سيطرة اأي طرف وتقع �سمن خطوط النار 
بني الطرفني. وت�سي �سيطرة اليمنيني عليها 
موقع  من  بانتقالهم  املا�سيني  اليومني  خالل 
على  ال�سيطرة  وفر�ش  الهجوم  اإىل  الدفاع 
حماور  تكون  اأن  ُيحتمل  التي  املناطق  جميع 
ومن  وم�سّلحيه.  ال�سعودي  للجي�ش  هجومية 
حمورًا  مثل  الذي  بلبلة  موقع  املواقع،  هذه 
و»اللجان  اليمني  اجلي�ش  مّكن  التفافيًا 
عمليات  لتنفيذ  منه  االنطالق  من  ال�سعبية« 
وموؤيديه.  ال�سعودية  القوات  �سد  خا�سة 
ووقعت اآخر عملية خلف املوقع عرب تفجري 
عبوة نا�سفة و�سط رتل ع�سكري �سعودي، ما 
اأ�سفر عن عدد من القتلى. وياأتي هذا التطور 
معظمها  نفذ  نوعية  عمليات  �سل�سلة  بعد 
ال�سعودية  القوات  جتمعات  اأماكن  عمق  يف 
اأن  كما  للهجوم.  حت�سرياتهم  اأثناء  واآلياته 
عمليات اأخرى متثلت بكمائن حمكمة نفذتها 
ت�سكيالت مينية خا�سة على خطوط وطرق 
جتمعات  ومراكز  ال�سعودي  اجلي�ش  اإمداد 
ال�ساروخي  الق�سف  عن  ف�ساًل  له،  تابعة 
عمليات  وهي  ال�سعودية،  املواقع  على  املُرّكز 
يف جمملها متيزت بالُبعد اال�ستخباري الذي 

القوات  �سفوف  يف  كبرية  باخرتاقات  جتلى 
مل  ال�سياق،  هذا  يف  وموؤيديهم.  ال�سعودية 
ي�ستبعد م�سدر ميداين يف »اللجان ال�سعبية« 
اأُعلن  اأن يكون ال�سابطان البحرانيان اللذان 
اجلنوبية  احلدود  يف  اأيام  قبل  مقتلهما  عن 
ــ  الطوال  معارك  يف  ُقتال  قد  لل�سعودية 
حر�ش، مرجحًا يف ت�سريح لـ»االأخبار« اأنهما 
مينية  قوة  نفذتها  قن�ش  عملية  يف  ق�سيا 
ع�سكرية  مواقع  اإىل  ت�سلل  بعد  خا�سة 

�سعودية، و�سفها امل�سدر بالـ»ح�سا�سة«.
اليمني  اجلي�ش  �سيطرة  مّثلت  املقابل،  يف 
�سعودية  ع�سكرية  مواقع  على  و»اللجان« 
مهمًا  مك�سبًا  الطوال  منفذ  خلف  م�ستحدثة 
وو�سع  اليمنية  للقوات  الدفاع  خطوط  عزز 
حدًا ملحاوالت الهجوم من اجتاه املنفذ والتي 
من  اأقل  خالل  حماولة  الع�سرين  على  زادت 

اأ�سبوعني وقد ف�سلت جميعها.
كبرية  اأعداد  ب�سقوط  ميداين  م�سدر  وُيفيد 
من  املهاجمة  القوات  �سفوف  يف  القتلى  من 
اإىل  م�سريًا  وامل�سلحني،  ال�سعودي  اجلي�ش 
والتي  جثثهم  من  الكثري  �سحب  عن  عجزهم 
املعركة.  اأر�ش  يف  اللحظة  حتى  تزال  ال 
اإىل  لـ»االأخبار«  ت�سريح  يف  امل�سدر  ولفت 
اجلي�ش  يعانيها  كبرية  ا�ستنزاف  حالة 
ــ الطوال، م�سيفًا  ال�سعودي يف جبهة حر�ش 
اأن قوات الهجوم و�سلت اإىل الياأ�ش التام من 
حتقيق اأي اخرتاق من جهة املنفذ اجلمركي 
ذلك،  عن  عو�سًا  اأنه  واأو�سح  حر�ش.  ملدينة 
عمدت القوات ال�سعودية اإىل تغيري خططها 
النار  خط  تو�سيع  طريق  عن  الهجومية 
املقابل  املنفذ  من  بدءًا  املنطقة  كل  لي�سمل 
اجلهة  اأق�سى  اإىل  و�سواًل  حر�ش،  ملدينة 

الغربية املقابلة ملدينة ميدي.

ا�ستقدم  ال�سعودي  اأن اجلي�ش  امل�سدر  وك�سف 
جن�سيات  من  واملجندين  املرتزقة  اآالف 
اإلبا�سهم الزي الر�سمي للجي�ش  خمتلفة بعد 
 10% ال�سعوديون  ي�سكل  ال  فيما  ال�سعودي، 

من عدد املقاتلني هناك.
كما ح�سدت الريا�ش مئات العربات املدرعة 
والدبابات التي وزعت على م�ساحة جغرافية 
جتاوزت الثالثني كيلومرتًا �سكلت خطًا ناريًا 
وع�سرين  اأربعًا  جتاوزت  زمنية  ملدة  ملتهبًا 
غطاء  مبواكبة  املعارك،  ذروة  مثلت  �ساعة 
اجلوية  للغارات  مفرط  وا�ستخدام  جوي 
بالطائرات العمودية »االأبات�سي« واملقاتالت 
مظلة  ت�سكيل  على  تناوبت  التي  احلربية 
اإىل  باالإ�سافة  املعارك،  زمن  خالل  جوية 
قبالة  املرابطة  البحرية  البارجات  ق�سف 

ميدي.
ت�سفه  الذي  الهجوم  حجم  من  الرغم  وعلى 
القوات  اأن  اإال  باالأ�سخم،  امليدانية  امل�سادر 
تتمكن  ومل  له  الت�سدي  يف  جنحت  اليمنية 
من التقدم �سواء يف ميدي اأو يف حر�ش مكبدًة 
كبرية  خ�سائر  ومرتزقته  ال�سعودي  اجلي�ش 
يف عديده وعتاده؛ من بينها اإعطاب ع�سرات 
تناثرت  فيما  واإحراقها،  املدرعة  االآليات 
واملرتزقة  ال�سعوديني  اجلنود  قتلى  جثث 
»االإعالم  وكان  وا�سعة.  م�ساحات  على 
احلربي« قد وّزع م�ساهد تظهر اأعدادًا كبرية 
لعدد  هويات  امل�ساهد  واأظهرت  القتلى  من 
اليمنيني  املجندين  من  معظمهم  القتلى  من 
جرى  الذين  »االإ�سالح«  حلزب  التابعني 
تقع  �سعودية  مع�سكرات  يف  الأ�سهر  تدريبهم 
اأكرث  وفيها  جيزان  يف  وبي�ش  الدرب  بني  ما 
املغرتبني،  العمال  من  ميني  اآالف  ثالثة  من 
كل  من  ق�سريًا  اأخذهم  بعد  تدريبهم  يجري 

عدة  من  خرباء  اأيدي  على  جيزان  مناطق 
دول عربية واأجنبية.

لعدد  �سورًا  احلربي«  »االإعالم  ن�سر  كما 
ال�سغرية واملتو�سطة  كبري من قطع االأ�سلحة 
ات�سال  واأجهزة  ال�سنع(  اأمريكية  )ر�سا�سات 

وذخائر اغتنمها يف املعارك.
الطوال،  ملنفذ  املقابلة  ال�سرقية  اجلهة  ويف 
متكن اجلي�ش اليمني و»اللجان ال�سعبية« من 

�سد هجوم جتاه موقع الرم�سة.
اجلبهة  يف  القتالية  العمليات  وتتوا�سل 
الغربية ب�سورة مت�ساعدة ُيلقي فيها اجلي�ش 
ال�سعودي بكل ثقله الع�سكري يف اإ�سرار على 
تقدم  يوقف  قد  ميداين  ن�سر  اأي  حتقيق 
فيما  اأرا�سيه،  عمق  يف  اليمنيني  املقاتلني 
ق�سفهما  و»اللجان«  اليمني  اجلي�ش  يوا�سل 
ال�ساروخي على خمتلف املواقع ال�سعودية يف 

كل من جيزان وع�سري وجنران.

ع�سكري  م�سدر  اأكد  الداخل،  جبهات  ويف 
ت�سهد  تعز  يف  ال�سباب  جبهة  اأن  لـ»االأخبار« 
تقدمًا للجي�ش و»اللجان«، الفتًا اإىل اإحباط 
للعدوان  املوؤيدين  للم�سلحني  تقدم  حماولة 
�سرب  مديرية  يف  الثقلني  منطقة  باجتاه 
امل�سدر  واأكد  نف�سها.  املحافظة  يف  املوادم 
امليدانيني  القادة  اأحد  عبا�ش  حممد  مقتل 

للم�سلحني يف جبهة ثعبات.
باأن  احلربي«  »االإعالم  اأفاد  ماأرب،  ويف 
اأم�ش  ا�ستهدفت  و»اللجان«  اجلي�ش  مدفعية 
»كوفل«  مع�سكر  يف  للم�سلحني  جتمعات 
االإ�سعاف.  �سيارات  هروع  اأثرها  على  �سوهد 
غاراتها  من  ال�سعودية  �سعدت  ذلك،  اإىل 
العا�سمة �سنعاء بقنابل  اجلوية وا�ستهدفت 
ق�سف  على  عالوة  دوليًا،  حمرمة  عنقودية 
جبال ع�سر وعطان والنهدين ب�سواريخ ذات 

قوة تفجريية وتدمريية هائلة.
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دويل ب�������اع�������راف  ح����������رب«  »جم������رم������ة  ال���������ض����ع����ودي����ة 

اجلي�ص و»اللجان ال�ضعبية« يقطعان الطريق على اجلي�ص ال�ضعودي
������ض�����ق�����وط ره���������ان���������ات ال����������ع����������دوان ع�����ل�����ى اجل�����ب�����ه�����ة ال�����غ�����رب�����ي�����ة ال���������ض����م����ال����ي����ة

امل��ج��ل�����ص االإ�����ض����ام����ي االأم����ري����ك����ي ي���ط���ال���ب ت����رام����ب ب����االع����ت����ذار ع����ن ط�����رد حم��ج��ب��ة

ال�����ض��وري��ة م�����ض��اي��ا  يف  امل�����وت  ح���اف���ة  ع��ل��ى  ���ض��خ�����ص   400 م���ن  اأك�����ر  امل���ت���ح���دة:  االأمم 

م��ك��اف��اأة ج��ن��دي يف ���ض��اح اجل���و االأم���ري���ك���ي ب��ح�����ض��ور خ��ط��اب اأوب���ام���ا اأم�����ام ال��ك��وجن��ر���ص

وا�سنطن ـ
املر�سح  االإ�سالمي،   االأمريكية  العالقات  جمل�ش  طالب 
عن  باالعتذار  ترامب  دونالد  للرئا�سة  املحتمل  اجلمهوري 
طرد م�سلمة حمجبة خالل موؤمتر انتخابي له.وقال املدير 
م�سلمة  امراأة  “�سورة  عو�ش:  نهاد  للمجل�ش  التنفيذي 
بر�سائل  تبعث  �سيا�سي  جتمع  من  وُتطرد  لالإهانة  تتعر�ش 
تقاليد  يقّدرون  من  ولكل  االأمريكيني  للم�سلمني  خميفة 

اأمتنا يف التنوع الديني وامل�ساركة املدنية”.
مناف�سي  واأحد  اأوهايو  والية  حاكم  كي�سيك،  جون  اأما 
خلو�ش  اجلمهوري  احلزب  برت�سيح  الفوز  على  ترامب 
انتخابات الرئا�سة، فقد قال اإن رد فعل احلا�سرين يف ذلك 
اأنهم  خا�سة  مالئما  يكن  مل  هيل  روك  مدينة  يف  التجّمع 
اأطلقوا �سيحات ا�ستهجان �سدها حني وقفت اأثناء خطاب 

ترامب حمتجة ب�سمت.
اإطالق  نريد  “ال  �سحفية:  ت�سريحات  يف  كي�سيك  واأ�ساف 
�سيحات و�سيحات ا�ستهجان واإخافة �سخ�ش ما قرر القيام 

بنوع من االحتجاج ال�سامت”.
يف  ل�سنا  اأننا  اأعني  مدر�سة،  يف  ل�سنا  هذا؟  كل  “ما  وتابع: 
ثانوية، حيث تطلق �سافرات  للبي�سبول يف مدر�سة  مباراة 

�سد الفريق االآخر”.
م�سيفة  وهي  حامد،  روز  اأن  اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  وذكرت 
ترامب  وراء  املدرج  يف  وقفت  عاما،   56 عمرها  جوية 
من  فّروا  ممن  �سوريني  الجئني  اأن  اإىل  اأ�سار  حني  مبا�سرة، 
“الدولة  تنظيم  مبت�سددي  �سلة  على  بلدهم  يف  العنف 

االإ�سالمية”.
وكانت روز ترتدي غطاء راأ�ش اأبي�ش وقمي�سًا كتب عليه: 

بال�سالم”. اأتيت  عليكم  “ال�سالم 
فيها  اأثار  منا�سبات  �سل�سلة  يف  االأحدث  هي  الواقعة  وهذه 

ترامب اجلدل بخ�سو�ش امل�سلمني.
امل�سلمني  دخول  منع  اإىل  املا�سي  ال�سهر  ترامب  دعا  فقد 
الكونغر�ش  يتخذ  اأن  اإىل  املتحدة  للواليات  االأجانب 

اإجراءات يف هذا ال�سدد.

امل�سلمني  اآالف  �ساهد  اإنه  قال  الثاين  نوفمرب/ت�سرين  ويف 
يف جري�سي �سيتي التابعة لوالية نيوجري�سي وهم يحتفلون 
مركز  برجي  على   2001 �سبتمرب/اأيلول  من   11 بهجمات 
التجارة العاملي يف نيويورك، ودح�ست حقائق موثقة هذا 

الزعم.

املتحدة  االمم  تعمل   – ب(  ف  )اأ  بريوت 
اجالء  تامني  على  ال�سريكة  واملنظمات 
400 �سخ�ش ال�سباب �سحية من بلدة  نحو 
م�سايا املحا�سرة يف ريف دم�سق، بعد ادخال 
االن�سانية  امل�ساعدات  من  االوىل  الدفعة 
ال�سليب  با�سم  متحدث  اكد  ما  وفق  اليها، 

االحمر الدويل الثالثاء.
الدولية  اللجنة  با�سم  املتحدث  وقال 
ك�سي�سيك  بافل  �سوريا  يف  االحمر  لل�سليب 
االمم  اعالن  غداة  بر�ش  فران�ش  لوكالة 
�سخ�ش   400 اخراج  اىل  احلاجة  املتحدة 
مع  “نعمل  م�سايا  من  ممكن  وقت  اقرب  يف 
ال�سوري  االأحمر  والهالل  املتحدة  االمم 

على حتقيق ذلك”.
وتتطلب  جدا  “معقدة  العملية  ان  وا�ساف 
ونحن  م�سبقة  موافقة  على  احل�سول 
نتفاو�ش مع االطراف املعنية لتحقيق هذه 

اخلطوة االن�سانية”.
ومتكنت االمم املتحدة واملنظمات ال�سريكة 
حمملة  �ساحنة   44 ادخال  من  االثنني 
بلدة  اىل  والطبية  الغذائية  بامل�ساعدات 
النظام ب�سكل  التي حتا�سرها قوات  م�سايا 

حمكم منذ �ستة ا�سهر.
وتزامن ذلك مع ادخال 21 �ساحنة مماثلة 
حمافظة  يف  وكفريا  الفوعة  بلدتي  اىل 
من  املحا�سرتني  غرب(  )�سمال  ادلب 

الف�سائل املقاتلة منذ ال�سيف املا�سي.
االثنني  ليل  الدويل  االمن  جمل�ش  وعقد 
م�سايا،  يف  الو�سع  تناولت  م�ساورات  جل�سة 
وا�ستمع �سفراء الدول ال15 اىل تقرير عن 
الو�سع من رئي�ش ق�سم العمليات االن�سانية 

يف االمم املتحدة �ستيفن اوبراين.
انتهاء  بعد  لل�سحافيني  اوبراين  وقال 
اىل  بحاجة  �سخ�ش   400 “نحو  اجلل�سة 
االجالء لتلقي رعاية �سحية ملحة”، منبها 

اىل “انهم مهددون باملوت”.
وقال ك�سي�سيك الذي كان يف عداد الفريق 
اىل  امل�ساعدات  قافلة  لدخول  املواكب 
الثالثة  حتى  توزيعها  ا�ستمر  والتي  م�سايا 
فجرا “راينا اطفاال وبالغني نحيلي البنية 

ويعانون من �سوء تغذية داخل البلدة”.
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  مدير  وحتدث 
لفران�ش بر�ش  الرحمن  رامي عبد  االن�سان 
منها  يعاين  حرجة  �سحية  “او�ساع  عن 
ن�ساء  وبينهم  م�سايا  �سكان  من  الع�سرات 
واطفال”، مو�سحا انهم “بحاجة اىل عالج 

فورا خارج البلدة”.
لوكالة  حدود  بال  اطباء  منظمة  ورحبت 
اىل  املتحدة  االمم  بدعوة  بر�ش  فران�ش 
اجالء احلاالت الطبية، وقالت ان “املرافق 
تقنيا  جمهزة  لي�ست  م�سايا  يف  الطبية 

ال�سعاف احلاالت احلرجة”.
مكان  اىل  الطبي  “االجالء  ان  وا�سافت 
بالتاكيد  مطلوب  امر  العالج  لتلقي  اآمن 

النقاذ حياة املر�سى الذين يعانون من �سوء 
ان  على  ذاته  الوقت  يف  م�سددة  تغذية”، 
“زيارة ان�سانية وحيدة ومن ثم العودة اىل 

ح�سار التجويع لن يكون مقبوال”.
“م�ساعدات  دفعة  ادخال  املقرر  ومن 
وكفريا  والفوعة  م�سايا  اىل  ا�سافية” 
اخلمي�ش املقبل، وفق ما اعلن االثنني املمثل 
يعقوب  �سوريا  فى  املتحدة  لالمم  املقيم 
وكالة  اوردتها  ت�سريحات  بح�سب  احللو، 

االنباء ال�سورية الر�سمية “�سانا”.
االمم  يف  م�سوؤول  اعلن  اخرى  جهة  ومن 
ريف  يف  املحا�سرة  م�سايا  بلدة  زار  املتحدة 
دم�سق ان املعاناة يف هذه البلدة “ال تقارن” 
يف  االن�ساين  العمل  طواقم  �سهدته  ما  بكل 

باقي �سوريا.
وقال ممثل رئي�ش املفو�سية العليا لالجئني 
يف  مالك  �سجاد  املتحدة  لالمم  التابعة 
“ما  دم�سق  من  الفيديو  دائرة  عرب  موؤمتر 
راأيناه مروع، مل تكن هناك حياة. كل �سيء 

جديرة  تقارير  تقول  للغاية.  هادئا  كان 
ان عددا من اال�سخا�ش ق�سوا  بامل�سداقية 
ال  م�سايا  يف  راأيناه  “ما  م�سيفا  جوعا”، 

يقارن )…( مبناطق اخرى من �سوريا”.
راآه مو�سحا ان االطفال  “هوله” ملا  وابدى 
من  يقتلعونها  اع�ساب  من  يقتاتون  كانوا 
يعد  مل  وانه  احلياة  قيد  على  البقاء  اجل 
املمزوجة  املاء  �سوى  ياكلونه  ما  لديهم 

بالتوابل.
ومتكنت االمم املتحدة واملنظمات ال�سريكة 
حمملة  �ساحنة   44 ادخال  من  االثنني 
بلدة  اىل  والطبية  الغذائية  بامل�ساعدات 
النظام ب�سكل  التي حتا�سرها قوات  م�سايا 
انه من  ا�سهر. وقال مالك  �ستة  حمكم منذ 
املقرر دخول قوافل اخرى يف االيام املقبلة.
اىل   300 بان  املتحدة  االمم  وحذرت 
طبية  م�ساعدة  اىل  بحاجة  �سخ�ش   400

عاجلة.
ومبوازاة دخول القافلة اىل م�سايا، دخلت 
الفوعة  بلدتي  اىل  مماثلة  �ساحنة   21
غرب(  )�سمال  ادلب  حمافظة  يف  وكفريا 
منذ  املقاتلة  الف�سائل  من  املحا�سرتني 

ال�سيف املا�سي.
ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  با�سم  متحدث  وقال 
الركي  ين�ش  املتحدة  االمم  يف  االن�سانية 
امل�ساعدات  بادخال  �سمح  الذي  االتفاق  ان 
اىل البلدات الثالث ين�ش اي�سا على دخول 
قوافل ان�سانية اخرى اىل م�سايا والفوعة 
الزبداين  مدينة  اىل  وكذلك  وكفريا 

املجاورة مل�سايا.
يعي�ش يف م�سايا اربعون الف �سخ�ش، بينهم 
الزبداين.  من  نازح  الف  ع�سرين  نحو 
واح�ست منظمة اطباء بال حدود وفاة 28 
منذ  فيها  اجلوع  ب�سبب  االقل  على  �سخ�سا 

بداية كانون االول/دي�سمرب.

وا�سنطن  )د ب اأ(- مكافاأة له على �سجاعته التي اأبداها قبل اأ�سهر قليلة 
لل�سريجانت يف �سالح  ، وجهت الدعوة  يف �سد هجوم على قطار يف فرن�سا 
اأوباما  مي�سيل  االأوىل  ال�سيدة  ملرافقة  �ستون،  ،�سبين�سر  االأمريكي  اجلو 
يوم الثالثاء املقبل خالل ح�سور اآخر خطابات “حالة االحتاد” للرئي�ش 

باراك اأوباما اأمام الكوجنر�ش.
ات�سل  االأبي�ش  البيت  يف  م�ساعدا  اأن  تاميز«  “نيويورك  �سحيفة  وذكرت 

هاتفيا ب�ستون 23/ عاما/ لدعوته.
ي�سار اإىل اأن �ستون قد واجه املوت ملرتني خالل ال�سهور القليلة املا�سية. 
اآب/اأغ�سط�ش  يف  م�سلح  على  القب�ش  يف  �سارك  عندما  االأوىل  املرة  كانت 
على منت قطار متجه اإىل باري�ش يف فرن�سا ، وهو ما منحه فر�سة التواجد 

يف معر�ش �سور البيت االأبي�ش حول اخلطاب الذي يبث تليفزيونيا.
وكانت املرة االأخرى التي كاد فيها �ستون اأن يفقد حياته عندما طعن عدة 
لف�ش  التدخل  بعد  فلوريدا،  ،يف  �ساكرامنتو  مدينة  يف  حانة  اأمام  مرات 

ا�ستباك بني رجل وامراأة.
قاعدة  يف  لعمله  عاد  اأنه  اإال   ، اإ�ساباته  لعالج  يخ�سع  يزال  ال  اأنه  ورغم 
ال�سريجانت  ، و�سوف يتوجه  كاليفورنيا  ل�سالح اجلو يف  التابعة  ترافي�ش 
�ستون اإىل وا�سنطن �سمن نحو 20 �سخ�سا مت اختيارهم ليحلوا �سيوفا على 

مي�سيل اأوباما ب�سبب �سماتهم ال�سخ�سية.



ب�ســــام ال�سجاع
�سيبقى اجلدل وا�سعًا يف النظر اىل العلماء وم�ستمرًا 
فهناك  والتفريط؛  االإفراط  بني  كبندول  يتاأرجح 
ل من ال�سماء،  من ينظر اإىل العاملمِ على اأنه مَلك منزَّ
�سيطان رجيم، ويف  اأنه  اإليه على  وهناك من ينظر 
ب�سر  فهو  اإن�سانيته؛  عن  يخرجونه  هم  احلالتني 
 - �سبحانه   – اخلالق  كان  وهكذا  وي�سيب،  يخطئ 
يربي حممدًا - �سلى اهلل عليه و�سلم - بقوله يف غري 
ْثُلُكْم ُيوَحى} ]الكهف:  ا اأََنا َب�َسٌر مِّ َ ما اآية {ُقْل اإمِمنَّ

.]110
يبقى  ولكنه  العلماء  عن  الع�سمة  نفي  تقرر  ولهذا 
اأنهم اأحق بالهداية ومعرفة حكم ال�سرع من كل من 
منهم.  باحلق  اأوىل  خمالفوهم  يكون  ولن  خالفهم، 
اأن  اليمنية  املجال�ش  اعتادت  فقد  احلال  هو  وكما 
الكل فيها يناق�ش والكل يحلل وي�سارك يف احلديث 
كنا  وعندما  املجاالت،  جميع  ويف  �سيء  كل  ويف 
نتناق�ش يف اأحد املجال�ش عن االأو�ساع وما اآلت اإليه 
اأثار ف�سويل اأحد  البلدان اليوم خ�سو�سًا العربية، 
العلماء  اإىل  امل�سكلة  اأ�سباب  اأرجع  امل�ساركني عندما 
جعلني  ما  وهذا  ال�سريعة(،  علماء  بذلك  )ويعني 
على  2014/9/9م  يف  اإيل  ه  ُوجِّ �سوؤااًل  اأتذكر 
وهو:  البلد«  »�سوؤون  برنامج  يف  اليمنية  الف�سائية 
ما هو دور العلماء يف ظل هذه االأو�ساع التي تعي�سها 

البلد؟
على  االإجابة  ت�سعب  ظروف  هكذا  مثل  ويف  طبعًا 
ال�سوؤال دون ذكر توطئة ومقدمة تو�سح فيها  هذا 
اإن بقاء  مالب�سات الق�سية؛ فالعلماء موجودون بل 
اأخرب عنها اخلالق جل يف  التي  االأمة  خريية هذه 
} ]اآل  ا�شمِ َجْت لمِلنَّ ٍة اأُْخرمِ عاله بقوله {ُكنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
عمران: 110[ مرتبطة بهم. ومبا اأن ال�سياق له 
موا�سلة  عند  جند  فاإننا  الن�ش  فهم  يف  كبري  دور 
بوظيفة  اخلريية  �سبب  بنيَّ  اأنه  االآية  قراءة 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  وهي  العلماء 
وبناًء عليه فاإنه ال يخلو زمان من قائل باحلق واآمر 
باملعروف وناٍه عن املنكر، ولكن مع اختالف املُكنةمِ يف 
تبليغ احلق، وبراأيي اأن هناك عدة عوامل م�سرتكة 
اأدت اإىل تهمي�ش دور العلماء ولي�ش اإىل غيابه الأنه 
د،  متعمَّ تهمي�ش  هناك  ولكن  موجود  احلقيقة  يف 

وهي كالتايل:
نظرة العامة للعلماء:

مقبلة  وهي  الفتنة  يرون  من  وحَدهم  العلماء 
رون النا�ش منها ويعلمونهم �ُسُبل الوقاية منها  فيحذِّ
والتعامل معها، واجلاهلون يرونها وهي مدبرة بعد 
اأن تنزل عليهم بكلكلها فتطحنهم ومتزقهم متزيقًا، 
عندما  العلماء  دور  يربز  اأي�سًا  الوقت  هذا  ويف 
بالدماء  وي�ستهان  العبثية  احلروب  لهيب  ي�سب 
واحلروب  واالإعالمية  النف�سية  احلروب  وكذلك 
االقت�سادية وي�سيب النا�َش اخلوُف وي�سيطر عليهم 
املوقف  العلماء  بالوح�سة، يت�سدر  القلُق وي�سعرون 
اجلراح  وت�سميد  ال�سمل  وملِّ  واالإ�سالح  بالوعظ 
القيم  ابن  يقول  ولذلك  النا�ش،  َرْوع  يذهب  حتى 
و�ساقت  االأر�ش،  بنا  �ساقت  اإذا  كنا  اهلل:  رحمه 
اإليه اإىل  اأنف�سنا، و�ساءت بنا الظنون، نذهب  علينا 
�سيخ االإ�سالم ابن تيمية، فما هو اإال اأن نراه ون�سمع 

كالمه فيذهب ذلك عنا.
وال �سك اأننا اليوم نعاين من التجهيل املتعمد الذي 
يغزو ال�سعوب ويفتك بها؛ حيث �سار له دور بارز يف 
تهمي�ش العلماء واملفكرين واأ�سبحنا جند كثريًا ممن 
رفعوا عن اأنف�سهم اأمية القراءة والكتابة فقط وهم 
تلتف  التي  ال�سعبية  احلا�سنة  وميثلون  الغالبية 
العلماء  �سلطان  عهد  يف  كان  قد  كما  العلماء  وراء 
العز بن عبد ال�سالم، غري اأن هوؤالء �سيظلون كري�سة 
يف مهب الريح وال ميكن اأن ن�سفهم اإال بالق�سة التي 
تقاذفها االأمواج مينة وي�سرة وهوؤالء دائمًا كفتهم 
نعي�ش  اليوم  اأننا  �سك  وال  االأقوى،  مل�سلحة  ترجح 
ويف  احلق  اأهل  فيها  ُي�ست�سَعف  ا�ستثنائية  مرحلة 

مقدمتهم العلماء.
تقوي�ش  على  يعمل  اجلهل  اأن  فكما  املقابل  ويف 
لالأنظمة  عك�سية  بتغذية  يقوم  فاإنه  العلماء  دور 
القمع  اأنظمة  به  جنحت  ما  وهذا  البولي�سية، 
يف  �سعفًا  مل�سنا  اإذا  ن�ستغرب  ال  لذلك  العربية، 

َرط  ال�سُّ يف  وقوة  والبحثية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
قال  القتالية،  واملعدات  وال�سجون  واملع�سكرات 
باب  يفتح  »من  هوجو  فيكتور  الفرن�سي  االأديب 

مدر�سة يغلق باب �سجن«.
اأنظمة احلكم ا�ستطاعة:

اإعالم  من  متلك  مبا  الوظيفية  االأنظمة  ت�ستطيع 
وثروة ومكانة اأن جتعَل من اأنظمتها اأمرًا مقد�سًا ال 
ميكن امل�سا�ش به اأو التقدم عليه و�سعت جاهدة حتى 
ال�سعوب،  عقول  يف  مر�سومة  الذهنية  هذه  تبقى 
احلاكم  �سار  حتى  ذلك  عند  االأمر  يتوقف  ومل 
ال�سحيح  التوجه  بها  يقا�ش  التي  البو�سلة  هو 
لالإ�سادة  ي�سرتطون  يجعلهم  ما  وهذا  االأمة،  مل�سار 
بالعلماء والثناء عليهم ومدحهم هو مدى موافقتهم 
جام  �سبوا  ق�سية  اأو  باأمر  خالفوه  ما  فاذا  للحاكم 
�سبًا و�ستمًا دون ورع وال  واأو�سعوهم  غ�سبهم عليهم 
يعد  مكانتهم  واحتالل  العلماء  وزحزحة  روية، 
ي�سيف  اأ�سبح  اأنه  ذلك  للحاكم؛  بالن�سبة  جناحًا 
اهلل  اإىل  الدعوة  وهي  عظيمة  مهمة  �سلطانه  اإىل 
هي  بالتي  واملجادلة  احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة 
ومبا  هو  طريقته  على  الدعوة  وهذه  طبعًا،  اأح�سن 
يتنا�سب مع احلفاظ على ملكه و�سلطانه، اإذًا احلاكم 
اليوم هو من ي�سرع ومن ياأمر وينهى...! ومن طريف 
اإ�سماعيل  بن  حممد  القا�سي  العاّلمة  عن  يذَكر  ما 
طالبه:  له  فقال  يوم  ذات  خرج  اأنه  العمراين 
الرئي�ش.  عند  حما�سرة  معنا  فقال:  اأين؟  اإىل 
بهم  ويجتمع  العلماء  يجمع  الرئي�ش  كان  وبالفعل 
ليحدثهم  ولكن  والتوجيه  الن�سح  منهم  لي�سمع  ال 
التوجيهات  بع�ش  واإعطائهم  اإجنازاته  عن  هو 
امل�ساجد  يف  وطالبهم  ديارهم  اإىل  ين�سرفون  ثم 
واملراكز لت�سبح دعوتهم حكرًا عليها فقط، اأما اأمر 
ال�سيا�سة والعامة فقد اأوكلوه اإىل احلاكم ال �سريك 
له يف ذلك، وهذا ما يجعلني ال اأ�ستغرب اإن قال يل 
اأحدهم: العامل الفالين عامل جليل وفا�سل وبحر 
من العلوم لكنه �سقط من اأعيننا واأعني النا�ش الأنه 

يوافق الرئي�ش يف املوقف الفالين.
العلماء الذين اأفرزتهم االأنظمة احلاكمة:

�سيما  ال   - واملجتمعات  ال�سعوب  اأغوار  �سرب  عند   
جيا�سًة  عاطفًة  ثمة  اأن  جند   - منها  االإ�سالمية 
وعالقة قوية ومتينة بني ال�سماء ممثلة باالأديان 
ممثلة  االر�ش  وبني  والعلماء  والت�سريع  ال�سماوية 
بال�سعوب واملجتمعات، وال ميكن ملن يريد اأن مي�سك 
مبثابة  الأنهما  بينهما،  يف�سل  اأن  االأمور  بزمام 
يكون  وعندما  الناقة،  به  ر  جُتَ الذي  اخلطام 
اأن  الطبيعي  اأي نظام فمن  امل�سيطر يف  الطغيان هو 
النبي  بذلك  اأخرب  كما  والقراآن  ال�سلطان  يفرتق 
ال�سلطان مم�سكًا  �سلى اهلل عليه و�سلم، ولكي يبقى 
باخلطام جلر ال�سعوب فال بد من اأن ي�سبع فيهم هذه 
نف�سه  �سيجد  وعندها  النا�ش،  يف  لية  بمِ اجلمِ الرغبة 
م�سطرًا التخاذ علماء وخطباء ووعاٍظ ومر�سدين 
ي�سبحون بحمده ويدورون يف فلكه، وهوؤالء قدميًا 
بق�سد  كانوا  �سواء  ال�سلطان  بعلماء  ون  ي�سمَّ كانوا 
لهم  م  وتقدَّ ُي�ستغَفلون  بع�سهم  الأن  ق�سد  بغري  اأو 
وهم  ال�سلطان  �سف  اإىل  جلرهم  كُطعم  امل�سلحة 
وبني  بينهم  انف�سامًا  يحدثون  اأنهم  يعلمون  ال 
كان  وقد  النا�ش،  جمهور  من  ال�سعبية  حا�سنتهم 
يقبلون  ال  العلماء  من  والتعديل  اجلرح  اأ�سحاب 
من  يحطون  الأنهم  ال�سلطان  على  يرتدد  من  حديث 
ال�سيخ حممد  الربانني وغريهم، وقال  العلماء  قدر 
مف�سدة  ال  اأنه  واعلم   :- اهلل  رحمه   - ر�سا  ر�سيد 
الكتاب ونبذه  اإ�ساعة  واأبعُث على  اأ�سرُّ على الدين 
اأرزاق  به من جعل  قليل  وا�سرتاء ثمن  الظهر  وراء 
فيجب  واحلكام،  االأمراء  اأيدي  يف  ورتبهم  العلماء 
اال�ستقالل  متام  م�ستقلني  الدين  علماء  يكون  اأن 
– ال �سيما امل�ستبدين منهم - واإنني ال  دون احلكام 
العلماء  العلمية ومعاي�ش  الرتب  اأعقل معنًى جلعل 
يف اأيدي ال�سالطني واالأمراء اإال جعل هذه ال�سال�سل 
الذهبية اأغالاًل يف اأعناقهم يقودونهم بها اإىل حيث 
�ساوؤوا من غ�ش العامة با�سم الدين وجعلها م�ستعبدة 
لهوؤالء امل�ستبدين، ولو عقلت العامة ملا وثقت بقول 
ال�سال�سل  بتلك  ق  مطوَّ ر�سمي  عامل  من  فتوى  وال 
االأوراق،  هاتيك  حملة  من  ذلك  بعد  �سار  اأنه  على 

بتلك  واملتحلني  املو�ساة  الك�ساوي  بتلك  واملتزينني 
ال�سلطان  بحمد  ي�سبحون  الذين  الرباقة  االأو�سمة 
اإ�سالح  يطلب  من  وي�سللون  واأ�سياًل،  بكرة  معطيها 
ب  مقرَّ عامل  بعلم  يوثق  فهل  ت�سلياًل؟  الدولة  حال 
كانوا  ال�سلف  علماء  اإن  بدينه؟  اأو  امل�ستبدين  من 
مما  اأ�سد  امل�ستبدين  االأمراء  قرب  من  يهربون 

يهربون من احليات والعقارب.
امل�ساريع الهدامة يف املنطقة:

الدميقراطية والعلمانية والليربالية واال�سرتاكية 
جميعهم  ال�سالة  والفرق  وامللحدون  والزنادقة 
الدين  النا�ش  يعلمون  من  هم  العلماء  اأن  يدركون 
عليها  تتحطم  التي  ال�سخرة  واأنهم  حرا�سه  وهم 
وا�سالل  الدين  ف�ساد  ال  وجهودهم  م�ساريعهم  كل 
من  للحط  جاهدين  ي�سعون  ولذلك  امل�سلمني. 
من  بغريهم  ت�سويتهم  من  ابتداء  العلماء  قدر 
كل  العنان  بفتح  وانتهاء  النا�ش  ورعاع  العامة 
والفتيا  والت�سرف  االجتهاد  حق  واإعطائه  اأحد 
امل�سريية،  االمور  حتديد  يف  وامل�ساركة  والت�سريع 
مو�سى  بن  حممد  للدكتور  بكالم  اأ�ستدل  وهنا 
الدولة  ووزير  اجلمهورية  رئي�ش  م�ست�سار  العامري 
يف  الوطني  احلوار  يف  كنا  الوطني«  احلوار  وع�سو 
اأمور االقت�ساد وال�سيا�سة والع�سكرية والد�ستورية 
الدبلوما�سية  واالمور  والثقافية  واالجتماعية 
من  والبد  االمور  هذه  يف  ي�سارك  او  اأحد  يتكلم  ال 
تركها للمتخ�س�سني فيها ولكن اذا �سار احلديث عن 
الدين وال�سريعة ي�سارك اجلميع وال ينظر فيها اأو 

يعطى حتى اعتبارا للمتخ�س�سني بال�سريعة«.
اجلاهلون  �سعد  الدميقراطي  النظام  ظل  ويف 
العاّلمة  عن  اأي�سًا  ويذكر  الت�سريعي،  املجل�ش  اإىل 
املجل�ش  يف  ع�سوًا  كان  وقد  العمراين  القا�سي 
�سمن  من  كان  اجلل�سات  اإحدى  يف  اأنه  الت�سريعي 
املجل�ش  دخل  وملا  للحديث  اأ�سماءهم  �سجلوا  الذين 
الربا  عن  قبله  يتحدثون  االأع�ساء  من  اثنني  �سمع 
علم  دون  ال�سرعية  االأمور  من  وكثري  والبنوك 
اأن  وفقه، فلما و�سل الدور للقا�سي العمراين رف�ش 
كثري  البن  اليوم  احلديث  �ساخرًا:  وقال  يتحدث 
والبن حجر. وهي ر�سالة منه اإىل اأننا �سرنا يف زمن 
الروبي�سات الذين يتحدثون ويحددون م�سري االأمة 
يحط  هذا  اأن  �سك  وال  والعلماء.  الكبار  ح�سرة  يف 
من قدر العلماء وي�سهم يف زعزعة الثقة بينهم وبني 
وعامتهم،  النا�ش  جمهور  من  ال�سعبية  احلا�سنة 
يف  وال�سليبية  التغريبية  احلمالت  ت�ستمر  لذلك 
قال  حيث  االأقدمون،  حتدث  هذا  ويف  املجال،  هذا 
االإمام اأحمد بن حنبل يف خطبته امل�سهورة يف كتابه 
يف الرد على الزنادقة واجلهمية: )احلمد هلل الذي 
جعل يف كل زمان فرتة من الر�سل بقايا من اأهل العلم 
على  منهم  وي�سربون  الهدى،  اإىل  �سل  من  يدعون 
االأذى، وُيحيون بكتاب اهلل تعاىل املوتى، ويب�سرون 
قد  الإبلي�ش  قتيل  من  فكم  العمى،  اأهل  اهلل  بنور 
اأح�سن  فما  هدوه،  قد  تائه  �سال  من  وكم  اأحيوه، 
عليهم،  النا�ش  اأثر  اأقبح  وما  النا�ش  على  اأثرهم 
وانتحال  الغالني،  حتريف  اهلل  كتاب  عن  ينفون 
األوية  عقدوا  الذين  اجلاهلني،  وتاأويل  املبطلني، 
يف  خمتلفون  فهم  الفتنة،  عنان  واأطلقوا  البدعة، 
مفارقة  على  جممعون  للكتاب،  خمالفون  الكتاب، 
اهلل  كتاب  ويف  اهلل  ويف  اهلل  على  يقولون  الكتاب، 
بغري علم، يتكلمون باملت�سابه من الكالم، ويخدعون 
من  باهلل  فنعوذ  عليهم؛  ي�سبهون  مبا  النا�ش  جهال 

فتنة امل�سلني(.
ع�سر  يف  للعلماء  العداء  هذا  ن�ستغرب  ال  لذلك 
طالت  حيث  التقنية  والثورة   املعلوماتي   االنفتاح 
احلركات  اأبناء  بع�ش  حتى  الهدامة  املناهج 
الفكر  اأمام  املنهزمني  من  العديد  وندَّ  االإ�سالمية 
التحرر  بحجة  احلركات  هذه  اأبناء  من  الغربي 

والثورة على امل�سيخية القدمية.
www .ghorbanews .com
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President Obama’s 2016 State of the Union Address Fresh allegations of sexual abuse ال�����������ع�����������ل�����������م�����������������������������������������������������������اء وال����������ف�������������������������������������������ن
  made against UN peacekeepers in

Central African Republic
By Samira Bare New York

بقلم �سمرية بار نيويورك 
 5 January 2016 – The United
 Nations is investigating new
 allegations of sexual exploitation and abuse and
 other misconduct by peacekeepers in the Central
 African Republic (CAR), this time by forces under
 the world body’s flag, the top UN official there said
 today, as further steps are being put in place to
combat the scourge.
 “The blue beret or the blue helmet you wear
 represents hope for the vulnerable population of
 the CAR,» Secretary-General Ban Ki-moon’s Special
 Representative Parfait Onanga-Anyanga said, laying
 out new measures to help identify perpetrators and
 deter new cases, as well as renewing his commitment
to protect whistle-blowers.
 The allegations are the latest to have been made
against UN peacekeeping missions in recent years.
 Mr. Onanga-Anyanga met in Bangui, the capital,
 with the military and police components of the UN
 Multidimensional Integrated Stabilization Mission
 in CAR (MINUSCA), which he heads, stressing that
 there will be no complacency for perpetrators or
 accomplices of such crimes which tarnish the UN
 flag, the peacekeepers’ identity and their country’s
honour.
 Today’s meeting follows Mr. Ban’s pledge last
 month to urgently review recommendations of an
 independent panel which found that the UN did not
 act with the “speed, care or sensitivity required,”
 when it uncovered information about crimes
 committed against children by soldiers who were
not under UN command.
 In the spring of 2014, allegations came to light that
 international troops serving as peacekeepers had
 sexually abused a number of young children in
 exchange for food or money. The alleged perpetrators
 were largely from a French military force known as
 Sangaris, which was operating under authorization
of the Security Council but not under UN command.
 Reaffirming his commitment to Mr. Ban’s policy of
 ‘zero tolerance,’ Mr. Onanga-Anyanga stressed that
 all international personnel and units will be held
 accountable to the highest standards of behaviour
 and conduct. “There is no place in UN peacekeeping
 for those who betray the trust of the people we are
here to help,” he said.
 He announced on-going discussions with the UN
 High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to
 carry out joint actions as part of the reinforcement of
 MINUSCA›s ability to combat sexual exploitation and
 abuse.Other measures include the establishment
 of a Police-Force joint brigade to identify sexual
 exploitation and abuse perpetrators and deter the
 occurrence of new cases. He underlined the need
 to conduct patrols in internally displaced persons
 (IDP) camps in close collaboration with internal CAR
security forces.
 The Mission continues to investigate each and every
 allegation of misconduct, and a fact finding mission
is currently underway.
 The National Authorities have been informed in
 Bangui and the Troop Contributing Countries in
 question have been informed officially in New York.
 Mr. Onanga-Anyanga called on them to conduct
 their own national investigations immediately and
 the UN Office of Internal Oversight Services will also
be involved as appropriate.
 “The entire UN family is collaborating in addressing
 [sexual exploitation and abuse] in the broader
 context of upholding highest standard of conduct
 and discipline within the organization,” MINUSCA
said in news release.
 “Over the past week, UNICEF staff (UN Children’s
 Fund) from the office in Bangui have undertaken
 four visits to meet with four alleged minors victims.
 UNICEF is working with a local partner to help the
 girls receive medical care, and is assessing their
 psychosocial needs. The girls were also provided
with clothes, shoes and hygiene kits,” it added.
 The nearly 11,000-strong MINUSCA, set up in 2014
 after fighting between the mainly Muslim Séléka
 and mainly Christian anti-Balaka groups erupted in
 early 2013, killing thousands of people and driving
 hundreds of thousands more from their homes,
 played a major role in providing security last month
 for the first round of presidential and legislative
elections.

 The White House is once again making the full
 text of the State of the Union available online
 ahead of the speech, as prepared for delivery,
 continuing efforts to meet people where they
 are and make the speech as accessible as
 possible. On Medium, people can follow along
 with the speech as they watch in real time
 at WhiteHouse.gov/SOTU, view charts and
 infographics on key areas, share their favorite
lines, and provide feedback.
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*
pVQiJWYyEArf0bzMSiFv8A.png

 Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of
Congress, my fellow Americans:

 Tonight marks the eighth year I’ve come here
 to report on the State of the Union. And for this
 final one, I’m going to try to make it shorter.
 I know some of you are antsy to get back to
Iowa.

 I also understand that because it’s an
 election season, expectations for what we’ll
 achieve this year are low. Still, Mr. Speaker, I
 appreciate the constructive approach you and
 the other leaders took at the end of last year to
 pass a budget and make tax cuts permanent
 for working families. So I hope we can work
 together this year on bipartisan priorities like
 criminal justice reform, and helping people
 who are battling prescription drug abuse. We
just might surprise the cynics again.

 But tonight, I want to go easy on the traditional
 list of proposals for the year ahead. Don’t
 worry, I’ve got plenty, from helping students
 learn to write computer code to personalizing
 medical treatments for patients. And I’ll keep
 pushing for progress on the work that still
 needs doing. Fixing a broken immigration
 system. Protecting our kids from gun violence.
 Equal pay for equal work, paid leave, raising
 the minimum wage. All these things still matter
 to hardworking families; they are still the right
 thing to do; and I will not let up until they get
done.

 But for my final address to this chamber, I don’t
 want to talk just about the next year. I want
 to focus on the next five years, ten years, and
beyond.
I want to focus on our future.

 We live in a time of extraordinary
 change — change that’s reshaping the way we
 live, the way we work, our planet and our place
 in the world. It’s change that promises amazing
 medical breakthroughs, but also economic
 disruptions that strain working families. It
 promises education for girls in the most remote
 villages, but also connects terrorists plotting
 an ocean away. It’s change that can broaden
 opportunity, or widen inequality. And whether
 we like it or not, the pace of this change will
only accelerate.

 America has been through big changes
 before — wars and depression, the influx of
 immigrants, workers fighting for a fair deal,
 and movements to expand civil rights. Each
 time, there have been those who told us to
 fear the future; who claimed we could slam
 the brakes on change, promising to restore
 past glory if we just got some group or idea
 that was threatening America under control.
 And each time, we overcame those fears. We
 did not, in the words of Lincoln, adhere to the
 “dogmas of the quiet past.” Instead we thought
 anew, and acted anew. We made change work
 for us, always extending America’s promise
 outward, to the next frontier, to more and more
 people. And because we did — because we saw

 opportunity where others saw only peril — we
emerged stronger and better than before.

 What was true then can be true now. Our unique
 strengths as a nation — our optimism and work
 ethic, our spirit of discovery and innovation,
 our diversity and commitment to the rule of
 law — these things give us everything we need to
 ensure prosperity and security for generations
to come.

 In fact, it’s that spirit that made the progress of
 these past seven years possible. It’s how we
 recovered from the worst economic crisis in
 generations. It’s how we reformed our health
 care system, and reinvented our energy sector;
 how we delivered more care and benefits to our
 troops and veterans, and how we secured the
 freedom in every state to marry the person we
love.

 But such progress is not inevitable. It is the
 result of choices we make together. And we
 face such choices right now. Will we respond
 to the changes of our time with fear, turning
 inward as a nation, and turning against each
 other as a people? Or will we face the future with
 confidence in who we are, what we stand for,
and the incredible things we can do together?

 So let’s talk about the future, and four big
 questions that we as a country have to
 answer — regardless of who the next President
is, or who controls the next Congress.

 First, how do we give everyone a fair shot at
opportunity and security in this new economy?

 Second, how do we make technology work
 for us, and not against us — especially when it
 comes to solving urgent challenges like climate
change?

 Third, how do we keep America safe and lead
the world without becoming its policeman?

 And finally, how can we make our politics reflect
what’s best in us, and not what’s worst?

 Let me start with the economy, and a basic fact:
 the United States of America, right now, has the
 strongest, most durable economy in the world.
 We’re in the middle of the longest streak of
 private-sector job creation in history. More than
 14 million new jobs; the strongest two years of
 job growth since the ’90s; an unemployment rate
 cut in half. Our auto industry just had its best
 year ever. Manufacturing has created nearly
 900,000 new jobs in the past six years. And
 we’ve done all this while cutting our deficits by
almost three-quarters.

 Anyone claiming that America’s economy is in
 decline is peddling fiction. What is true — and the
 reason that a lot of Americans feel anxious — is
 that the economy has been changing in profound
 ways, changes that started long before the
 Great Recession hit and haven’t let up. Today,
 technology doesn’t just replace jobs on the
 assembly line, but any job where work can be
 automated. Companies in a global economy can
 locate anywhere, and face tougher competition.
 As a result, workers have less leverage for
 a raise. Companies have less loyalty to their
 communities. And more and more wealth and
income is concentrated at the very top.

 All these trends have squeezed workers, even
 when they have jobs; even when the economy
 is growing. It’s made it harder for a hardworking
 family to pull itself out of poverty, harder for
 young people to start on their careers, and
 tougher for workers to retire when they want to.
 And although none of these trends are unique to
 America, they do offend our uniquely American
 belief that everybody who works hard should get
a fair shot.

 For the past seven years, our goal has been

 a growing economy that works better for
 everybody. We’ve made progress. But we need
 to make more. And despite all the political
 arguments we’ve had these past few years,
 there are some areas where Americans broadly
agree.

 We agree that real opportunity requires every
 American to get the education and training
 they need to land a good-paying job. The
 bipartisan reform of No Child Left Behind was an
 important start, and together, we’ve increased
 early childhood education, lifted high school
 graduation rates to new highs, and boosted
 graduates in fields like engineering. In the
 coming years, we should build on that progress,
 by providing Pre-K for all, offering every student
 the hands-on computer science and math
 classes that make them job-ready on day one,
 and we should recruit and support more great
teachers for our kids.

 And we have to make college affordable for
 every American. Because no hardworking
 student should be stuck in the red. We’ve
 already reduced student loan payments to ten
 percent of a borrower’s income. Now, we’ve
 actually got to cut the cost of college. Providing
 two years of community college at no cost for
 every responsible student is one of the best
 ways to do that, and I’m going to keep fighting to
get that started this year.

 Of course, a great education isn’t all we need
 in this new economy. We also need benefits
 and protections that provide a basic measure of
 security. After all, it’s not much of a stretch to say
 that some of the only people in America who are
 going to work the same job, in the same place,
 with a health and retirement package, for 30
 years, are sitting in this chamber. For everyone
 else, especially folks in their forties and fifties,
 saving for retirement or bouncing back from
 job loss has gotten a lot tougher. Americans
 understand that at some point in their careers,
 they may have to retool and retrain. But they
 shouldn’t lose what they’ve already worked so
hard to build.

 That’s why Social Security and Medicare are
 more important than ever; we shouldn’t weaken
 them, we should strengthen them. And for
 Americans short of retirement, basic benefits
 should be just as mobile as everything else is
 today. That’s what the Affordable Care Act is all
about. It’s about filling the gaps in employer-

 based care so that when we lose a job, or go
 back to school, or start that new business, we’ll
 still have coverage. Nearly eighteen million have
 gained coverage so far. Health care inflation
 has slowed. And our businesses have created
jobs every single month since it became law.

 Now, I’m guessing we won’t agree on health
 care anytime soon. But there should be other
 ways both parties can improve economic
 security. Say a hardworking American loses
 his job — we shouldn’t just make sure he can get
 unemployment insurance; we should make sure
 that program encourages him to retrain for a
 business that’s ready to hire him. If that new job
 doesn’t pay as much, there should be a system
 of wage insurance in place so that he can still
 pay his bills. And even if he’s going from job to
 job, he should still be able to save for retirement
 and take his savings with him. That’s the way
 we make the new economy work better for
everyone.

 I also know Speaker Ryan has talked about his
 interest in tackling poverty. America is about
 giving everybody willing to work a hand up,
 and I’d welcome a serious discussion about

 strategies we can all support, like expanding
tax cuts for low-income workers without kids.

 But there are other areas where it’s been more
 difficult to find agreement over the last seven
 years — namely what role the government
 should play in making sure the system’s not
 rigged in favor of the wealthiest and biggest
 corporations. And here, the American people
have a choice to make.

 I believe a thriving private sector is the
 lifeblood of our economy. I think there are
 outdated regulations that need to be changed,
 and there’s red tape that needs to be cut.
 But after years of record corporate profits,
 working families won’t get more opportunity
 or bigger paychecks by letting big banks
 or big oil or hedge funds make their own
 rules at the expense of everyone else; or by
 allowing attacks on collective bargaining
 to go unanswered. Food Stamp recipients
 didn’t cause the financial crisis; recklessness
 on Wall Street did. Immigrants aren’t the
 reason wages haven’t gone up enough;
 those decisions are made in the boardrooms
 that too often put quarterly earnings over
 long-term returns. It’s sure not the average
 family watching tonight that avoids paying
 taxes through offshore accounts. In this new
 economy, workers and start-ups and small
 businesses need more of a voice, not less.
 The rules should work for them. And this year
 I plan to lift up the many businesses who’ve
 figured out that doing right by their workers
 ends up being good for their shareholders,
 their customers, and their communities, so
 that we can spread those best practices
across America.

 In fact, many of our best corporate citizens
 are also our most creative. This brings me to
 the second big question we have to answer
 as a country: how do we reignite that spirit of
innovation to meet our biggest challenges?

 Sixty years ago, when the Russians beat us
 into space, we didn’t deny Sputnik was up
 there. We didn’t argue about the science, or
 shrink our research and development budget.
 We built a space program almost overnight,
 and twelve years later, we were walking on
the moon.

 That spirit of discovery is in our DNA. We’re
 Thomas Edison and the Wright Brothers and
 George Washington Carver. We’re Grace
 Hopper and Katherine Johnson and Sally
 Ride. We’re every immigrant and entrepreneur
 from Boston to Austin to Silicon Valley racing
 to shape a better world. And over the past
seven years, we’ve nurtured that spirit.

 We’ve protected an open internet, and taken
bold new steps to get more students and low-

 income Americans online. We’ve launched
 next-generation manufacturing hubs, and
 online tools that give an entrepreneur
 everything he or she needs to start a business
in a single day.
يتبع العدد القادم



بون ـ دوت�سية فيلة:
اإعدام  ب�سبب  واإيران  ال�سعودية  بني  القطيعة 
رجل الدين ال�سيعي منر النمر قد تنقل العالقات 
بينهما من حروب النيابة اإىل مواجهة مبا�سرة، 
ال�سعودية  اأن  ال�سيما  البع�ش.  يخ�سى  ما  ح�سب 
االأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  مواقف  من  م�ستاءة 

اأوباما يف املنطقة.
تكري�ش  باجتاه  ي�سري  وكاأنه  امل�سهد  يبدو 
يف  وال�سيعة  ال�سنة  بني  الطائفي  االنق�سام 
ال�سعودية  اإعدام  بعد  االأو�سط؛  ال�سرق  منطقة 
من  تاله  وما  النمر،  منر  ال�سيعي  الدين  لرجل 
ظاهرها،  يف  ر�سمية،  غري  اإيرانية  فعل  ردود 
يف  ال�سعودية  الدبلوما�سية  املوؤ�س�سات  طالت 
�سوؤون  يف  االأملاين  الباحث  لكن  وم�سهد.  طهران 
ال�سالم يوخن هبلر يرى اأّن ال�سراع بني البلدين 
ومذهبية،  دينية  خالفات  ب�سبب  نا�سئا  لي�ش 
اأو  م�سيحيني  كانا  لو  البلدين  �سعبي  “اأن  ويوؤكد 
يتعلق  الأنه  قائما،  �سيبقى  ال�سراع  فاإن  بوذيني 
اأ�سا�سا بتق�سيم القوة وامل�سالح اجليو�سيا�سية يف 
منطقة اخلليج”، وهي ما ت�سعى اإىل التحكم فيها 

اإيران وال�سعودية على ال�سواء.
ا�ستبعاد وقوع حرب مبا�سرة

ويرى املراقبون اأّن القوى التي هاجمت ال�سفارة 
يف  ال�سعودية  والقن�سلية  طهران  يف  ال�سعودية 
م�سهد ال ميكن اأن تعمل دون موافقة �سلطة والية 
ال�سعودية  اإقدام  يف�ّسر  ما  وهو  القوية.  الفقيه 
عالقاتها  قطع  على  وال�سودان  والبحرين 

الر�سمية مع اإيران.
امل�سهد  من  قربا  اأكرث  مراقبني  فاإن  املقابل  ويف 
حرب  م�ستوى  اإىل  ي�سل  لن  الت�سعيد  اأّن  يرون 
حدود  عند  �سيبقى  بل  البلدين،  جي�سي  بني 
حروب النيابة. فقد ا�ستبعد ال�سحفي االإيراين 
عربية   DW مع  حديثه  يف  قنربي  علي 
اأّن  موؤكدا  اأبعد من ذلك  احتمال احلرب، وذهب 
“حكومة ح�سن روحاين واملوؤ�س�سة الدبلوما�سية 
على  لل�سيطرة  مثابر  ب�سكل  ت�سعى  االإيرانية، 
الو�سع وخف�ش م�ستوى التوترات بني البلدين.”

يف  النمر،  منر  ال�سيعي  ال�سيخ  واأ�سدقاء  عائلة 
مرا�سم العزاء بعد اعدامه. احلكومة ال�سعودية 

مل ت�سلم اأهل النمر جثته لالآن
ويف معر�ش تقييمه للموقف ال�سعبي االإيراين من 
احتمال تطور امل�سهد اإىل حرب على االأر�ش بني 
“حربا كهذه  اأّن  اجلارتني القويتني، اأكد قنربي 
�سعب  اأّن  كما  اإيران.  على  قط  بالنفع  تعود  لن 
�سيا�سة  ويعار�ش  حرب  اأي  متاما  يعار�ش  اإيران 
واالأجنحة  اجلوار،  دول  مع  التوتر  ت�سعيد 

االإيراين  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  املختلفة  والقوى 
الر�سمي تدرك متاما هذا املوقف.”

لل�سعودية” خ�سارة  الغربي  االإيراين  “التقارب 
ال�سورى  جمل�ش  اأّيد  فقد  لل�سعودية  وبالن�سبة 
الريا�ش  بني  الدبلوما�سية  العالقات  قطع 
د.  ال�سعودي  واملعار�ش  الباحث  ويرى  وطهران. 
اأّن  عربية   DW مع  حديث  يف  اإبراهيم  فوؤاد 
الأن  ا�ستعداد  على  ال�سعودية  اأّن  الوا�سح  “من 
فقدان  مع  اأق�سى خياراتها خ�سو�سا  اإىل  تذهب 

العقل اال�سرتاتيجي يف هذا البلد.”
“حكماء  اأن  لندن  يف  املقيم  اإبراهيم  واأكد 
ال�سيا�سة يف هذا البلد يراهنون على الدخول يف 
حروب مع اإيران اأو اأي دولة اأخرى، لقد قالوها 
لبع�ش الدبلوما�سيني الغربيني.” وتابع املعار�ش 
املنطقة  يدفعون  قد  الواقع  يف  “هم  ال�سعودي: 
هذه  يف  الدخول  قرروا  اإذا  كارثة؛  اإىل  برمتها 

املغامرات.”
اإعالن قطع  اإىل  البحرين  ال�سعودي جّر  املوقف 
عالقاتها الدبلوما�سية مع اإيران االثنني )الرابع 
من كانون الثاين/ يناير 2016(. كما طلبت من 
خالل  املنامة  مغادرة  االإيرانيني  الدبلوما�سيني 
48 �ساعة. و�سرعان ما اأعلنت حكومة ال�سودان 
اأي�سا عن قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع طهران.
اعدام  على  احتجاجا  البحرين  يف  تظاهرات 
مع  عالقاتها  البحرين  قطعت  ور�سميا  النمر. 

اإيران ت�سامنا مع ال�سعودية
وقد يرى البع�ش يف كل ذلك جزءا من تداعيات 
ال�سيا�سة االأمريكية يف املنطقة، ال�سيما اأن اإدارة 
احلكومة  مع  مواقفها  تقاربت  اأوباما  الرئي�ش 
وقاد  االإيراين.  النووي  امللف  ب�ساأن  االإيرانية 
وهو  اإيران،  عن  الدويل  احلظر  رفع  اإىل  ذلك 
ذلك،  واىل  ال�سعوديني.  ير�سي  اأن  ميكن  ال  اأمر 
اأّن  مبّينا  اإبراهيم  فوؤاد  ال�سعودي  الباحث  اأ�سار 
تقارب  اأي  يف  خا�سرة  نف�سها  تعترب  “ال�سعودية 
حرب  على  راهنت  التي  وهي  غربي  اإيراين 
اأمريكية على اإيران مب�ساركة اإ�سرائيلية، وكانت 
على ا�ستعداد اأن تدفع فاتورة تلك احلرب. وهي 
وم�سى  ل�سراعاتها.”  الغرب  ا�ستدراج  حتاول 
اأعتقد  “لكني  القول  اإىل  ال�سعودي  املعار�ش 
االأمريكية  املتحدة  بالواليات  ممثال  الغرب  اأن 
والدول االأوروبية لديه من امل�ساكل االقت�سادية 
يناأى بنف�سه عن  ما يكفي ومبا يجعله  واالأمنية 

مثل هذه ال�سراعات.”
عداء  االإيرانية:  ال�سعودية  العالقات  تاريخ 

وحروب الوكالة
3 يناير/كانون الثاين  قطعت ال�سعودية االحد 

2016 عالقاتها الدبلوما�سية مع اإيران ردا على 
وعلى  فيها  الديبلوما�سية  بعثاتها  على  الهجوم 
الريا�ش  الإقدام  ب�سدة  املنتقد  االإيراين  املوقف 
منر  ال�سيعي  ال�سعودي  الدين  رجل  اإعدام  على 
الدبلوما�سية  االأزمة  هي  هذه  ولي�ست  النمر. 

االأوىل بني البلدين.
غ�سب �سعودي من املوقف االأمريكي

م�سدر،  عن  رويرتز  وكالة  نقلت  جانبها  من 
ال�سعودية  احلكومة  بفكر  دراية  على  اإنه  قالت 
من  م�ستاءة  لي�ست  ال�سعودية  احلكومة  “اأن 
اأي�سا  املتحدة  الواليات  من  واإمنا  فح�سب  اإيران 
تعتربه  ما  على  الرد  يف  املت�سور  الإخفاقها 
املنطقة”،  اأنحاء  كل  يف  اإيران  تدخل  الريا�ش 
ح�سب امل�سدر، الذي حتدث �سريطة عدم الك�سف 
الكيل.  طفح  “لقد  امل�سدر  واأ�ساف  ا�سمه.  عن 
مرة اأخرى. اإيران تبدى عدم اكرتاثها بالغرب. 
ال�سواريخ  واإطالق  االإرهاب  رعاية  توا�سل  وهي 
ذلك.  اإزاء  �ساكنا  يحرك  اأحد  وال  البالي�ستية 
ترتاجع  �سيئا  االإيرانيون  فيها  يفعل  مرة  كل  يف 

الواليات املتحدة.”
مع  تزامن  الريا�ش(  جانب  )من  الت�سور  هذا 
على  للت�سجيع  بالدعوة  املتحدة  الواليات  قيام 
املنطقة  يف  القادة  وحث  الدبلوما�سي  التوا�سل 
حدة  لتخفيف  جادة  “خطوات  اتخاذ  على 
م�سوؤول  عن  رويرتز  وكالة  نقلت  كما  التوتر”، 

باإدراه الرئي�ش االأمريكي اأوباما.
تاميز  بزن�ش  انرتنا�سينول  موقع  نقل  بينما 
االأمن  م�ست�سارة  نائب  جيفري،  جيم�ش  مع  لقاًء 
القومي يف عهد الرئي�ش االأمريكي ال�سابق جورج 
الإعدام  وا�سح  تربير  يوجد  “ال  قوله:  بو�ش 
الأزمة…  عالقاتنا  �سيعر�ش  عمل  وهو  النمر، 

النمر مل يكن اإرهابيا”.
االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مراكز  تتحدث  وفيما 
املتحدة  الواليات  تغيري  عن  البحوث  ومعاهد 
كثري  يت�ساءل  االأو�سط،  ال�سرق  يف  ل�سيا�ساتها 
الواليات  مع  التحالف  جدوى  عن  املراقبني  من 
الرئي�ش  اإدارة  ظل  يف  االأمريكية،  املتحدة 
االأمريكي باراك اأوباما، التي مل تفعل �سيئا لكل 

امللفات امل�ستعلة يف املنطقة.
www .ghorbanews .com
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 يف ال�ضياحة  )م�ضر على دكة االحتياطي (

اليمنية املكا  يف  الزنى  بتهمة  املوت  حتى  ام��راأة  يرجم  “القاعدة”  تنظيم 

ه�����ل ت�������ض���ه���د امل���ن���ط���ق���ة ح����رب����ا م����ب����ا�����ض����رة ب�����ن ال���������ض����ع����ودي����ة واإي������������ران؟

طلعة  كل  تقدما  يحرز  فيه  نعي�ش  الذى  العامل 
ذلك  يحدث  ومل  احلياة  جماالت  كل  يف  �سم�ش 
جاد  عمل  خالل  من  بل  بالفهلوة  او  بال�سدفة 
واخرجا  الفن  مع  العلم  فيه  تالقى  متميز  وجهد 
لالإن�سانية منتجا فيه ابداع . وظات م�سر ل�سنوات 
عديدة تتغنى وتفخر مبا لديها من اثار تعادل ثلث 
اثار العامل وجو طبيعى معتدل طوال اأيام ال�سنة 
والتي وهبها  املزايا  والعديد من  و�سواطئ خالبة 
من  املاليني  خرياتها  من  وعا�ش  البلد  لهذا  اهلل 
�ستى  من  ال�سائحني  ماليني  فان  وبالتاكيد  ابناءه 
انحاء العامل كانت لهم ذكريات جميلة من خالل 
اعجابا  البع�ش  كررها  رمبا  والتي  مل�سر  زياراتهم 
مبا مل�سوه و�ساهدوه – كان هذا يف املا�سى القريب 
املقومات  من  العديد  لدينا  ان  امل  على  وع�سنا 
املعوقات  من  اأي�سا  العديد  اليها  ا�سفنا  ولكننا 
�سديد  تناف�ش  يف  حولنا  من  ينطلق  العامل  وكان 
وب�سرعات مهولة وظللنا نحن نردد باننا االأف�سل 
– وطبعا اطل  واالجمل واليوجد اف�سل من ذلك 
الطني  واأ�ساف اىل  القبيح  االإرهاب بوجهه  علينا 
عديدة  قطاعات  من  كغريها  ال�ساحة  وعانت  بلة 
تاثر  ثم  ومن  القادمني  معدالت  يف  تراجع  من 
كثريا الدخل الذى كانت تتوقعه م�سر �سنويا من 
اإيرادات ال�سياحة وبدانا ن�سمع كالما كبريا من ان 
العديد  هناك  وان  التنمية  قاطرة  هي  ال�سياحة 
ومردود  بها  املرتبطة  واخلدمات  ال�سناعات  من 
ان  فيه  ال�سك  ومما  القومى  االقت�ساد  على  ذلك 
اخل�سو�ش  هذا  يف  هام  بدور  قامت  قد  الدولة 
حيث �سجعت اال�ستثمار املحلى واالجنبى يف هذا 
القطاع والذى �سهد انطالقة حم�سوبة يف ال�سنوات 
يناير كانت م�سر  االأخرية وحتى قبل قيام ثورة 

13 ملني �سائح وان جملة الدخل  ت�ستقبل قرابة 
15 مليار  من اإيرادات ال�سياحة و�سل اأحيانا اىل 
ل�سناعة  باهرا  جناحا  هذا  �سكل  وقد  دوالر 

ال�سياحة .
وبعد هذه ال�سنوات العجاف والتي اأعقبت التدهور 
اخلدمات  م�ستوى  يف  تدهور  تبعه  والذى  االمنى 
فقد اجتمعت العديد من العوامل والظروف والتي 
وقفت عائقا وحائال دون ان تتحرك ال�ساحة اى 
امل�سوؤلني  – ويبدو ان  اإيجابية اىل االمام  خطوة 
حيث  ال�سق  يف  اأيديهم  و�سعوا  قد  ال�ساحة  عن 
ان هناك جهودا تبذل بغ�ش النظر عن م�ستواها 
بهذه  القيام  غمرة  وفى  منها  املرجوة  الفائدة  او 
وب�سرية  مادية  تكاليف  من  وماتتطلبه  اجلهود 
ال�سعداء  انف�ش  القائمون عليها  ان يتنف�ش  وقبل 
حجمه  يف  �سغريا  كان  مهما  ارهابى  بحادث  اذا 
يا  وكانك  طويلة  لفرتة  باقيا  تاثريه  يظل  ولكن 
اأبو زيد ما غزيت وتعود رميا لعادتها القدمية من 

بذل مزيد من ااجلهد وتظل القربة خمرومة . 
اىل  ا�سري  ان  الطويلة  املقدمة  هذه  من  اردت 
معر�ش  يف  م�سر  قبل  من  املتوا�سعة  امل�ساركة 
مدينة  يف  اأخريا  عقد  والذى  وال�سفى  ال�سياحة 
فيه  �ساركت  اأيام  ثالثة  مدى  وعلى  نيويورك 
قارات العامل يف ابهار حقيقى وتفواتت م�ستويات 
قوة االجنحة طبقا ملدى قدرة البلد او املنظمني 
على تقدمي اف�سل مل لديهم . وعلى مدى ال�سنوات 
متوا�سعا  امل�سرى  اجلناح  ان  نالحظ  كنا  املا�سية 
وراء االخر وكان ح�سور  ويظل يف توا�سعه عاما 
اننا  مع   – ال�سئ  لزوم  �سيء  هو  م�سر  ومتثيل 
باجنحة  م�سر  مل�ساركات  وابهارا  متيزا  نالحظ 
القت اقباال وتركت اثرا يف لندن وباري�ش وروما 

ودبى وحتى ا�سبانيا ونحن رمبا نتفهم االأ�سباب من 
ان هذه االأ�سواق تعترب واعدة بالن�سبة لل�سياحة 
قبل  من  يزداد  االهتمام  كان  هنا  ومن  امل�سرية 
وزير  ويحر�ش  امل�ساركة  على  ال�ساحة  �سركات 
التواجد  على  ال�سياحيني  وامل�سوؤلني  ال�سياحة 
وهنا   – امل�سرى  التواجد  دعم  اجل  من  بقوة 
التجنى  او  جماملة  او  حرج  بال  ال�سوؤال  يكون 
ان  نرى  او  نعتقد  كنا  –اذا  م�سوؤل  اى  جهد  على 
حاليا  االأقل  على  واعدا  لي�ش  االمريكى  ال�سوق 
برو  او  خانة  ت�سديد  جمرد  امل�ساركة  تكون  فهل 
اكرث  وحر�ش  دافعية  هناك  يكون  ان  ام  عتب 
يتغري  ان  اجل  من  تقليدى  غري  جهد  بذل  على 
املوقف – فالدولة تنفق ب�سخاء على مكتب فخم 
يف اغلى عقارات نيويورك كمقر للمكتب ال�سياحى 
امل�سرى وبه فريق من العملني بالتاأكيد فان لديهم 
ر�سالة ومطلوب منهم ان يقدموا �سيئا مع العلم ان 
اأبناء  هناك جهود فردية قد قام بها العديد من 
من  �سخى  وبدعم  نيويورك  يف  امل�سرية  اجلالية 
�سخ�سيات عامة يف م�سر وامريكا وكانت مبادرات 
متميزة لفتت انظار ال�سارع االمريكى على فرتات 
متباينة – ملاذا ال يكون هناك تن�سيق بني هوؤالء 
نيويورك  يف  امل�سرى  ال�سياحى  واملكتب  النا�سطني 
واجلامعات  باملدار�ش  م�سريني  طالبا  لدينا  – ان 
ولديه  اأمريكا  ار�ش  على  وعا�سوا  ولدوا  امل�سرية 
اخال�ش ووفاء للوطن االم م�سر ومن ثم يجب ان 
نح�سن اال�ستفادة من قدراتهم وتواجدهم الفعلى 
و�سط املجتمع االمريكى يف ان يحملوا ب�سكل عملى 
– واالهم من  ال�سياحة اىل م�سر  ر�سالة تن�سيط 
ذلك ان يدرك النا�ش على م�ستوى ال�سارع يف م�سر 
املواطن  يدرك  ان  ويجب  متكاملة  املنظومة  ان 
الب�سيط يف م�سر انه اأي�سا م�سارك وعليه م�سوؤلية 
الن ال�سائح عندما ي�سل اىل بلدنا فهو لن يجل�ش 
النا�ش  مع  متوا�سل  �سيكون  وامنا  مغلقة  غرف  يف 
اننا  – واملعنى هنا  و�سريى بلدنا من خالل رحلته 

جميعا م�ساركون يف العمل وامل�سوؤلية . 
فوات  قبل  ونتحرك  الدكة  هذه  نغادر  ان  ويجب 

االأوان . 
احمد حمارم 

ينتمون  م�سلحون  – اقدم  )اأ ف ب(  ـ  عدن 
حتى  امراأة  رجم  على  القاعدة  لتنظيم 
التي  املكال  مدينة  يف  الزنى  بتهمة  املوت 
اليمن،  �سرق  جنوب  يف  عليها  ي�سيطرون 
بر�ش  فران�ش  وكالة  �سهود  افاد  ما  بح�سب 

االثنني.
ان  ا�سمه،  ك�سف  عدم  ف�سل  �ساهد  وافاد 
حفرة  داخل  املراأة  “و�سعوا  امل�سلحني 
االقت�سادية  املوؤ�س�سة  مبنى  باحة  يف 
باحلجارة  برميها  وقاموا  الع�سكرية، 
مركز  املكال”،  اهايل  من  ع�سرات  بح�سور 

حمافظة ح�سرموت.
يف  موجودا  كان  حملي  �سحايف  واكد 
اىل  م�سريا  الرجم،  عملية  ح�سول  املكان 
من  املوجودين  من  ايا  منعوا  امل�سلحني  ان 

التقاط ال�سور.
فيها  ارى  التي  االوىل  املرة  “هذه  ا�ساف 

امرا كهذا”.
عرب  للجهاديني  موؤيدة  ح�سابات  وتداولت 
ملا  �سورة  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
“وثيقة حكم” حتمل  قالت انه ن�سخة من 
اتهام  فيها  التنظيم،  من  “قا�ش”  توقيع 
وتدخني  القوادة  وممار�سة  بالزنى  املراأة 

احل�سي�سة.
من  اليمن  يف  القاعدة  تنظيم  فرع  ويعد 
العامل،  يف  اجلهادي  التنظيم  اذرع  اخطر 

بح�سب الواليات املتحدة.
يف  النزاع  اجلهادية  التنظيمات  وا�ستغلت 
اليمن بني القوات املوالية للرئي�ش عبد ربه 
من�سور هادي املدعوم من التحالف العربي 
احلوثيني  واملتمردين  ال�سعودية،  بقيادة 
وحلفائهم من املوالني للرئي�ش ال�سابق علي 
عبداهلل �سالح، لتو�سيع نفوذها يف اليمن، ال 

�سيما يف اجلنوب.

املكال  على  القاعدة  تنظيم  وي�سيطر 
عدن  مدينة  يف  وجود  له  كما  ا�سهر،  منذ 
اي�سا  يتناف�ش  حيث  اجلنوبية،  ال�ساحلية 
لتنظيم  املتنامي  احل�سور  مع  النفوذ  على 

الدولة اال�سالمية.
و�سبق لتنظيمات جهادية ان نفذت عمليات 
مناطق  يف  ن�ساء  بحق  املوت  حتى  رجم 

ت�سيطر عليها، ال �سيما يف �سوريا والعراق.

على‘ اآ����ض���ف  غ���ر  اأن�����ا   ترامب‘: 
ت�������ض���ري���ح���ات���ي ����ض���د امل�����ض��ل��م��ن

لك�سب  االأقوى  املر�سح  ترامب،  دونالد  االأمريكي  امللياردير  اأعلن 
اآ�سف  اأنه غري  تر�سيح احلزب اجلمهوري يف االنتخابات الرئا�سية، 
على ت�سريحاته االأخرية عن امل�سلمني، حتى ولو اأن تنظيمًا اإرهابيًا 

ا�ستخدمها لت�سجيع جتنيد االأن�سار يف �سفوفه.
ما  “اأقول  اإ�ش” االأحد  بي  “�سي  قناة  مع  مقابلة  يف  ترامب  وقال 

يتوجب علي قوله”.
وكان ترامب دعا يف ال�سابع من دي�سمرب املا�سي اإىل اإغالق احلدود 
ما  بالدنا  قادة  يدرك  اأن  “اإىل  امل�سلمني  اأمام  موقت”  “ب�سكل 
اأيدي �سخ�سني  14 �سخ�سًا يف كاليفورنيا على  يح�سل”، بعد مقتل 

يتبنيان الفكر االإ�سالمي املتطرف.
فيديو  �سريط  بثت  ال�سومال  يف  املت�سددة  ال�سباب  حركة  وكانت 
دعائيًا ا�ستخدمت فيه مقتطفات من ت�سريحه هذا، بهدف اجتذاب 

متطوعني جدد.
ال�ساعني  االآخرين  اجلمهوريني  املر�سحني  يتقدم  ترامب  يزال  وال 
يف  املقررة  الرئا�سية  لالنتخابات  اجلمهوري  احلزب  برت�سيح  للفوز 

نهاية العام احلايل.

م�����ض��ك��ات ب���وج���ود  ت���ع���رف  ال   م�����ض��ر 
اقت�ضادّية كارثة  تواجه  ‘لكّنها‘   اأمنية.. 
ب��ع��د وق����ف ال���رح���ات ال��ري��ط��ان��ّي��ة

) وكاالت( قالت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية،  اإن م�سر تواجه 
ماأ�ساة اقت�سادية بعد توقف رحالت �سركات الطريان الربيطانية 

اإىل �سرم ال�سيخ.
املنتجعات  يف  االإ�سغاالت  معدل  انخفا�ش  ا�ستمرار  اإىل  وا�سارت 
 224 �سيناء، ومقتل  الرو�سية يف  الطائرة  ال�سياحية، بعد �سقوط 

�سخ�سا كانوا على متنها.
ال�سياح �سهدت تراجعا حادا بن�سبة  اأعداد  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
و�سلت اإىل %85، وانخف�ست عائدات ال�سياحة يف م�سر ب�سكل عام 

مبعدل 120 مليون جنيه اإ�سرتليني يف ال�سهر.
االعرتاف  حول  مرتددة  الزالت  امل�سرية  ال�سلطات  اأن  اإىل  ولفتت 

بوجود م�سكالت اأمنية اأو احتمال تفجري الطائرة الرو�سية.
حذرت  قد  “الكومنولث”  ودول  الربيطانية  اخلارجية  وكانت 
مناطق  زيارة  بعدم  ون�سحت  م�سر،  يف  لالإرهاب  التعر�ش  خطر  من 
ل�سرم  رحالتها  الربيطانية  الطريان  �سركات  اأوقفت  كما  حمددة، 

ال�سيخ.

ال���ط���اق.. وت���اأث���ره ع��ل��ى االأط��ف��ال
رجاء حمود االإرياين

اإنهاء  يعني  الأنه  للوالدين،  ومريرة  قا�سية  جتربة  الطالق 
على  الطالق  اآثار  اأن  له  يوؤ�سف  ومما  الزوجية.  العالقة 
اأن  نعتقد  ما  وكثريًا  احل�سبان،  يف  توؤخذ  ال  عادة  االأطفال 
االأطفال �سيقبلون باالأمر الواقع دون التفكري يف م�ساعرهم اأو 
اإنف�سال والديهم  اأثر  اإن  ما يرتتب على نف�سياتهم. يف الواقع 
اإذا  خ�سو�سًا  الطفل،  عمر  بلغ  مهما  عليهم  جدًا  وقا�ش  �سعب 
كان هنا لك كثري من ال�سد واجلذب خالل الفرتة التي ت�سبق 
للبالغني، فالطالق  الوالدين. وخالف  العالقة بني  الطالق يف 
من  بدءًا  حياتهم  مراحل  من  مرحلة  بكل  االأطفال  يف  يوؤثر 
عداد  يف  الوالدين  اأحد  ي�سبح  اأن  وحقيقة  الر�ساعة،  فرتة 

املفقودين، ال تن�سى ب�سهولة. 
تاأثري الطالق يف االأطفال

قرار  االآباء  يتخذ  عندما  االأطفال؟  يف  الطالق  يوؤثر  كيف 
نظرهم،  وجهة  من  جدًا  قوي  �سبب  حتمًا  فهنالك  الطالق، 
فالطالق اأبغ�ش احلالل. ولكن الطالق له تبعات �سخمة على 
االأ�سرة �سواء من الناحية االأ�سرية اأو االقت�سادية، وكثريًا ما 
تغيري  اإىل  �سيوؤدي  فالطالق  املت�سررين.  اأكرث  االأطفال  يكون 
عليها  اعتادوا  التي  والعادات  الروتني  يف  تغيري  مع  حياتهم، 
كما يتنقل االأطفال بني منزلني فال ي�سعرون باال�ستقرار. كل 
هذه التغيريات جتعل من ال�سعب على االأطفال التكيف وقبول 

الو�سع اجلديد. و يتاأثر االأطفال باالآتي: 
يعني فقدان  الوالدين ال  االنف�سال عن  بالفقد،  االإح�سا�ش   -

املنزل بل فقدان احلياة باأكملها.
اذا  اجلديدة  االأ�سرة  مع  االن�سجام  وعدم  بالغربة،  �سعور   -  

تزوج اأحد الوالدين. 
احد  ذهب  اذا  وحيدا،  يرتك  اأن  من  باخلوف  ال�سعور   –

الوالدين فرمبا يذهب االآخر اأي�سًا.
 - ال�سعور بالغ�سب من اأحد االأبوين اأو كليهما ب�سبب االنف�سال.
 - االإح�سا�ش بالذنب وامل�سوؤولية يف انف�سال والديه - ال�سعور 
االأب  بني  بالت�ستت  ال�سعور   - والرف�ش  والغ�سب  االأمان  بعدم 

واالأم. 
رد فعل الطفل 

كيف يكون رد فعل الطفل؟ حتما �سيتاأثر الطفل بالطالق ولكن 
رد فعله وقوته، تعتمدان على عمره ومدى ا�ستيعابه والظروف 

التي �ساحبت االنف�سال. 
�سلوك  عالمات  الطفل  يظهر  ما  عادة  �سنوات:   2-5 عمر  يف 
تبليل  مثل  �سابقة،  منو  مرحلة  اإىل  العودة  اأو  تراجعية، 
الفرا�ش اأثناء الليل، اأو املعاناة من الكوابي�ش وقلق النوم. فقد 

ي�سعر الطفل بالت�ستت، اأو يكون �سريع االنفعال. 
ويف عمر 9-6 �سنوات: يكون الطفل اكرث عر�سة، الأنه ال يزال 
غري نا�سج لفهم ما يجري، ولكنه يف الوقت نف�سه قادر على اأن 
والديه  على  يعتمد  زال  ما  انه  يحدث.  �سيئًا  �سيئًا  اأن  يدرك 
وقد ال يجد من ال�سهل التعبري عن م�ساعره. لذلك من املحتمل 
اأداء  يف  بالتاأثري  اأو  بالغ�سب،  اأحا�سي�سه  عن  الطفل  يعرب  اأن 

درو�سه املدر�سية اأو عدم الرتكيز. 
اأكرث  يكون  قد  اأو  اأ�سدقاوؤه  للطفل  يكون  قد  �سنة:  عمر  ويف 
اأنه ما زال بحاجة اإىل التعبري عن  اإال  ا�ستقالاًل عن والديه. 
االأداء يف  االكتئاب و�سعف  يعاين من  فاإنه قد  واإال  م�ساعره، 
على  مقبل  الأنه  له  بالن�سبة  حرجة  فرتة  اأنها  كما  درا�سته. 

فرتة املراهقة مما جتعله اأكرث عر�سة لالأذى. 
اإىل  ال�سعي  املراهقني فيكون قويًا عادة من خالل  رد فعل  اأما 
عن  االإعراب  اأو  االهتمام  جلذب  خاطئة  بطريقة  الت�سرف 

غ�سبهم عن طريق ت�سرفات و�سلوكيات غري مرغوب فيها. 
اأخطاء يرتكبها الوالدان خالل الطالق 

الت�ساجر اأو اإظهار الغ�سب اأمام اأطفالهما 
الطالق،  وبعد  اأثناء  االأطفال  واحتياجات  م�ساعر  ن�سيان  ـ 

اإ�سراك االأطفال يف اخلالفات اأو اأ�سباب الطالق.
ـ التحدث ب�سورة �سلبية عن الطرف االآخر اأمام االأطفال.

و�سع االأطفال يف موقف يجربهم على االنحياز الأحد الطرفني 
م�ساعدة االآباء الأطفالهم،

 ما الذي ميكن اأن يفعله االآباء مل�ساعدة طفلهم؟
من االأف�سل و�سع امل�ساكل واملناق�سات احلادة جانبًا، خ�سو�سا 
عند التعامل مع الطفل؟ الوالد االآخر ما زال اأبًا اأو اأم الطفل، 
ال�سعور  واإعطاوؤه  طماأنته  الطفل  والد  دور  ذلك.  تن�سي  فال 
باالأمان. حتدث اإليه بقلب مفتوح، وا�سمع اإىل ما �سيقوله. مهما 
كانت م�ساكل الزواج تذكر اأن اهلل قد حباكم طفاًل جمياًل، فال 

تكن �سببًا يف تعا�سة هذا الطفل.



م�سجدين  انفجاران  هز   – ب(  ف  )اأ  ـ  )العراق( 
اغتال  كما  بغداد،  جنوب  احللة،  مدينة  يف  �سنيني 
و�سط  املدينة،  �سمال  ثالث  م�سجد  امام  م�سلحون 
اعدام  بعد  الطائفي  العنف  جتدد  من  خماوف 
باقر  منر  ال�سيخ  ال�سيعي  الدين  رجل  ال�سعودية 
من  جمموعة  ان  امنية  م�سادر  النمر.وذكرت 
امل�سلحني الذين يرتدون زيا ع�سكريا قامت بتفجري 
امل�سجدين  يف  ال�سنع  حمليتي  نا�سفتني  عبوتني 

ال�سنيني يف مدينة احللة )80 كلم جنوب بغداد(.
واتهم رئي�ش الوزراء حيدر العبادي تنظيم الدولة 

اال�سالمية بالوقوف وراء هذه التفجريات.
ونقل بيان مقت�سب عن مكتب العبادي تلقت فران�ش 
بر�ش ن�سخة منه، قوله “وجهنا قيادة عمليات بابل 
)ا�سم  دواع�ش  من  املجرمة  الع�سابات  مبطاردة 
اال�سالمية(  الدولة  تنظيم  م�سلحي  على  يطلق 
الفنت  الأثارة  امل�ساجد  على  اعتدت  التي  وا�سباههم 

و�سرب الوحدة الوطنية”.
“م�سجد  ان  ال�سرطة  نقيب يف  وقال �سابط برتبة 
منت�سف  بعد  فجر  البكرية  حي  يف  يا�سر  بن  عمار 
االنفجار  �سوت  �سماعنا  “بعد  وا�ساف  الليل. 
حتركنا نحو امل�سدر وتبني انه مت زرع عبوات نا�سفة 

يف امل�سجد”.
ان  ذكروا  املنطقة  اهايل  من  “عددا  ان  وا�ساف 
نفذت  ع�سكرية  مالب�ش  افرادها  يرتدي  جمموعة 
نحو  تعر�ش  اىل  م�سريا  بالفرار”  والذت  العملية 
ع�سرة منازل قرب املكان اىل ا�سرار جراء التفجري.

وقال �ساهد عيان ي�سكن قرب امل�سجد ان “امل�سلحني 
اقتادوا احد النازحني من االنبار، ي�سكن يف امل�سجد 
مع عائلته، اىل م�سافة قريبة وقتلوه بالر�سا�ش”. 
واكد طبيب يف م�ست�سفى احللة تلقي جثة ال�سحية 

.
ا�سخا�ش  اربعة  او  ثالثة  من  جمموعة  قامت  كما 
الفتح  م�سجد  بتفجري  �سغرية،  �سيارة  ي�ستقلون 
من  الغربي  اجلانب  يف  �سنجار  قرية  يف  الواقع 

مدينة احللة، وفقا للم�سدر.
ا�سيبوا  ا�سخا�ش  ثالثة  ان  طبي  م�سدر  وذكر 

بجروج جراء التفجري.
ويف حادث منف�سل، اغتال م�سلحون جمهولون م�ساء 
االحد طه اجلبوري امام وموؤذن جامع حممد عبد 
اهلل جبوري ال�سني يف ناحية اال�سكندرية )40 كلم 

جنوب بغداد(، وفقا مل�سدر يف ال�سرطة.
ال�سنية  الغالبية  ذات  اال�سكندرية  منطقة  وتقع 
“مثلث املوت” حيث مناطق ي�سكنها �سنة جنوب  يف 
بغداد. وقد �سهد اعمال عنف يومية خالل االعوام 

التي اعقبت اجتياح العراق يف 2003.
“هذه  ان  يعترب  بيانا  الداخلية  وزارة  وا�سدرت 
الطوائف  ال�ستعداء  يائ�سة  حماوالت  االعتداءات 
الحياء  جهود  وثمة  بع�سها،  �سد  العراقية 
ت�سهدها  احداث  خلفية  على  املذهبي  االحتقان 

املنطقة”.
عنا�سر  بها  تقوم  حماوالت  “هذه  ان  وا�سافت 
الوزارة  ان  على  م�سددة   ،“ الفتنة  لزرع  مد�سو�سة 

“�ستت�سدى بحزم وقوة �سد كل حماولة مت�ش مكانة 
املجتمع .

يف  االمنية  اللجنة  م�سوؤول  الرا�سي  فالح  وك�سف 
تتوىل  جلنة  “ت�سكيل  عن  بابل،  حمافظة  جمل�ش 
التحقيق يف هذه احلوادث )…( وتعزيز احلماية 
عن  للخارجني  والت�سدي  ا�سنة  اهل  جلوامع 

القانون”.
ويرى عقيل الربيعي )�سني( ع�سو جمل�ش حمافظة 
بابل، انه “بعد انت�سارات جي�سنا وح�سدنا ال�سعبي 
، �سد الدواع�ش يحاول اعداء العراق ا�سعاف هذا 

الن�سر من خالل تاجيج الطائفية”.
بدوره، قال علي حمزة )27 عاما( موظف حكومي 
ت�سعر  بداأت  العائالت  من  “الكثري  ان  احللة،  من 
باخلوف من احتمال عودة االرهاب كما حدث خالل 

اعوام العنف الطائفي.
اللجنة  ع�سو  املطلك  حامد  النائب  قال  بدوره، 
“نطالب  بر�ش  لفران�ش  النواب  جمل�ش  يف  االمنية 
جهودهم  بتوحيد  والع�سكرية  االمنية  االجهزة 
الفنت  اثارة  عن  امل�سوؤول  لكونه  داع�ش  ملحاربة 

الطائفية”.
الهجمات  هذه  عن  م�سوؤوليتها  جهة  اي  تعلن  ومل 
التي تزامنت مع ت�ساعد التوتر يف العراق واملنطقة 

اثر قيام ال�سعودية باعدام النمر.
وتزامنت التفجريات مع ت�ساعد موجة الغ�سب لدى 
ال�سيعة يف العراق وبلدان املنطقة وخ�سو�سا ايران 

ب�سبب اعدام النمر.

امل�سدر غربة نيوز / وكاالت
وافتقرت  الدنيا  ملكَت  ولو  الروح،  يعلو على غنى  ال غنى 
روحك للحياة واملحبة واملعرفة، فاأنت فقري ال متلك �سيئا. 
راأيت  كلما  نف�سي  وبني  بيني  اأرددها  التي  قناعتي  هذه 
ما  اإبراز  يف  النا�ش  يني  والت�سابق  والتظاهر  التفاخر، 
منذ  يل  وقعت  حادثة  اأتذكر  ما  دائما،  ودائما،  ميلكون. 
ما  تتجاوز  ال  االن�سان  قيمة  اأن  علمتني  قليلة،  �سنوات 

حتت مالب�سه.
اإنكليزية،  اأ�سول  من  �سيدة  على  تعرفت  عندما  ذلك  كان 
ونحن  املدر�سة  اأمام  يوميا  األتقيها  ابني،  بف�سل  ابنتها 
نالحق الطفلني باأعيننا وهما يدخالن الف�سل. مبجرد اأن 
يختفيا نلتفت اإىل بع�سنا، ن�سبح، ثم من�سي يف اجتاه واحد 

�سالكتني الطريق الذي يو�سلها اإىل عملها اأوال، ثم عملي.
جامعة  وهي  بها،  تعمل  التي  املوؤ�س�سة  اإىل  هيلني  ت�سل 
دولية حرة معروفة، ت�ستقطب طالب ماج�ستري ودكتوراه 
من جميع اأطراف العامل. تلوح بيدها، مودعة ثم تختفي 
عملي.  اإىل  طريقي  اأنا  واأوا�سل  الزجاجي،  الباب  خلف 
عملها  عن  �ساألتها  مرة  طويلة.  ل�سنوات  يوم  كل  هكذا، 

موؤ�س�سة كذا” ومل تزد على ذلك.  اأعمل يف  فقالت” “اأنا 
ول�سنوات ظننت اأن هيلني �سكرترية اأو حما�سبة اأو موظفة 
ذلك،  اإىل  االإ�سارة  يف  كثريا  ترغب  ال  واأنها  ا�ستعالمات، 
حتى  اأف�سل،  هو  ما  ت�ستحق  باأنها  منها  اعتقادا  اأو  حرجا 
معلومات  عن  بحثا  اجلامعة  موقع  فيه  فتحت  يوم  جاء 
هيلني  ا�سم  باأن  وفوجئت  كتابته،  ب�سدد  كنت  لتقرير 
هيلني  دكتور  بروفي�سور  املدر�سني:  فريق  �سمن  موجود 
من  الدكتوراه  على  حا�سلة  الدويل،  القانون  اأ�ستاذ   )  (

كمربيدج.
تعمل  اأنها  ل�سنوات  اأعتقد  كنت  اأنني  الحقا  اأخربتها 
“ال  وقالت:  ف�سحكت،  االأكادميية،  باملوؤ�س�سة  �سكرترية 

فرق حتما”.
اأنها ابنة �سفري �سابق، واأنها تكره البيوت الكبرية،  عرفت 
ت�سعرها  الأنها  ال�سفراء،  ي�سكنه  الذي  النوع  ذلك  من 
تعي�ش هيلني مع طفليها  لهذا  والعزلة،  والوحدة  بالفراغ 
على  ب�سيط  �سعبي  حي  يف  فقط،  غرفتني  من  �سقة  يف 

اأطراف الهاي.
يف اإحدى املرات نادتني ونحن على عتبة املدر�سة لت�سلمني 

ذلك  من  �سابون  مكعبات  به  الأجد  فتحته  �سغريا،  كي�سا 
الذي ي�ستعمل يف غ�سالة املاعون، نظرت اإليها واأنا مل اأفهم، 
فقالت: “منحوين اإياه جمانا يف اأحد ال�سوبرماركات واأنا 

ال اأملك غ�سالة مواعني”!
هاتفا  وال  اأي�سا،  �سيارة  متلك  ال  فهيلني  فقط،  هذا  لي�ش 
ت�سع  وال  الرفيع،  النوع  من  البتوب  جهاز  وال  حمموال، 
يدها  حقيبة  اإال  تقريبا،  �سيء  ال  م�ساحيق،  وال  عطورا، 
واأوراق  كتب،  حمل  لها  تتيح  كانت  التي  ال�سكل،  مربعة 

ودفاتر العمل.
قابلت يف حياتي مناذج قليلة مماثلة لهيلني، ب�سر مبهرون، 
حقيقيا  وكنزا  هبة  بو�سفها  احلياة  يعي�سون  ب�سطاء، 
قيمته فيه. ي�سحون كل �سباح منبهرين بعظمة وجودهم 
عميقون  اأنف�سهم،  من  قريبون  هم  و  الكون،  هذا  يف 
�سعداء،  مبا�سرة،  االأ�سياء  قلب  ي�ستهدفون  و�سادقون. 
عارون متاما من كل ما يغلف الب�سر من مكت�سبات ثقافات 
بنيت على التلقني والربجمة اجلماعية، اأغنياء باأنف�سهم 
هذه  تذكرت  العامل.  هذا  من  لي�سوا  كاأنهم  يعرفون،  ومبا 
اأكاد ال اأجد طريقي  احلادثة مرة اأخرى منذ يومني واأنا 

بني زحمة الب�سر يف االأ�سواق واملحالت وال�ساحات، حيث 
العامل يف �سباق الهث وتدافع رهيب على املقتنيات واأكوام 
االلكرتونية،  واالأجهزة  واالألعاب،  والعطور  املالب�ش 

ا�ستعدادا الحتفاالت اأعياد امليالد وراأ�ش ال�سنة.

االأول  �سهره  �سي�سهد  الذي  املقبل  العام  اأبواب  على 
و�سع  ال�سورية،  احلرب  طريف  بني  التفاو�سي  اللقاء 
�سريغي الفروف »فيتو« على م�ساركة »جي�ش االإ�سالم« 
التنظيمان  وهما  املفاو�سات،  يف  ال�سام«  و»اأحرار 
لتدفع  تركيا،  وخلفها  ال�سعودية،  رعتهما  اللذان 
يف  امل�ساركة  وبالتايل  الدولية،  امل�سروعية  نحو  بهما 
الع�سكري  عملهما  مع  بالتوازي  �سوريا  م�ستقبل  �سنع 
االأمم  يدفع  قد  الرو�سي  الوزير  ت�سريح  ال�سخم. 
ليعود  اللقاء،  ملوعد  اإ�سايف  تاأجيل  اإىل  املتحدة 
اال�ستباك ال�سيا�سي الدويل اإىل املربع االأول، يف وقت 
ينتظر فيه اجلميع التغرّيات يف امليدان... حيث العني 

واملاآل
اخت�سر الوزير الرو�سي �سريغي الفروف كّل االأدبيات 
والت�سريحات الدبلوما�سية الرو�سية يف �سنة 2015، 
مبقابلة تلفزيونية. مل يقف عند حّد اتهام وا�سنطن 
حّل  يف  والتق�سري  املعايري  بازدواجية  و»الناتو« 
يف  احلرب  راأ�سها  وعلى  الدولية،  االأزمات  من  العديد 
بنحو  كّرر  بل  االإرهاب،  ومكافحة  واأوكرانيا  �سوريا 
اأهمها م�سري  قاطع موقف بالده من م�سائل خالفية، 

الرئي�ش ب�سار االأ�سد.
يطيح  كمن  الرو�سي  الدبلوما�سية  راأ�ش  بدا  كذلك، 
بني  املقبل  ال�سهر  اأواخر  املرتقب   »3 »فيينا  لقاء 
راأى  الفروف  املعار�ش.  والوفد  �سوري  حكومي  وفد 
اأّن »حركة اأحرار ال�سام« و»جي�ش االإ�سالم« تنظيمان 
املفاو�سات،  طاولة  على  لهما  مكان  ال  اإرهابيان 
الع�سكري  احلربة  راأ�ش  ت�سكالن  املنظمتان  وهاتان 
راأ�سهم  وعلى  االإقليميني،  ال�سورية  املعار�سة  لرعاة 

ال�سعودية وتركيا.
فالريا�ش التي اعتربت اأنها جنحت يف »ت�سدير« وفد 
مفاو�ش على قيا�سها تقف اليوم - اإىل جانب حلفائها 
االإقليميني والغربيني - اأمام مع�سلة تتخّطى تو�سعة 
املعار�ش لي�سمل »حزب االحتاد الدميقراطي«  الوفد 
الكردي واملعار�سنْي هيثم مناع وقدري جميل، بل هي 
للمعار�سة  االأخري  ملوؤمترها  رو�سي  »ن�سف«  اأمام  اليوم 

ال�سورية.
الرو�سية  »زفيزدا«  قناة  بثته  حديث  يف  واعترب، 
اأم�ش، اأّنه »اأواًل نريد انطالق العملية ال�سيا�سية حول 
االأمم  تنتقي  اأن  ثانيًا  ونريد  املقبل،  ال�سهر  �سوريا 
على  يقت�سر  ال  مبا  ال�سورية  املعار�سة  وفد  املتحدة 
جميع  يف  امل�ساركني  ي�سمل  بل  بعينه،  حمدد  فريق 
االأخريين،  العامني  غ�سون  يف  عقدت  التي  اللقاءات 

مبا فيها لقاءات مو�سكو والقاهرة واآخرها الريا�ش«.
ولفت اإىل اأّن ن�ش القرار االأممي »يحدد ب�سكل ال لب�ش 
املفاو�سات،  لالإرهابيني وراء طاولة  اأنه ال مكان  فيه 
اجلولة  يف  امل�ساركني  بع�ش  عن  نت�ساءل  نحن  فيما 
ميثلون  اأنهم  اإىل  نظرًا  االجتماعات،  من  االأخرية 
جماعتني نعتربهما اإرهابيتني. هاتان اجلماعتان هما 
جي�ش االإ�سالم الذي ي�ستهدف دم�سق بقذائف الهاون، 
ال�سورية،  العا�سمة  يف  �سفارتنا  مبنى  وا�ستهدف 
عن  مبا�سرة  تفرعت  التي  ال�سام  اأحرار  وثانيتهما 

تنظيم القاعدة«.
�سبل  حيال  االأمريكي  املوقف  تبدل  احتمال  وب�ساأن 
الت�سوية يف �سوريا بعد االنتخابات املقبلة يف الواليات 
ال�سيا�سة  مب�سار  التكهن  ميكن  ال  اأنه  اأكد  املتحدة، 
ال�سورية،  باالأزمة  يتعلق  ما  االأمريكية يف  اخلارجية 
الكثري  الذاكرة  اإىل  معيدًا  عمومًا،  املنطقة  وباأو�ساع 
من االأمثلة التي عجز فيها الروؤ�ساء االأمريكيون عن 
ودخول  االنتخابات  يف  الفوز  بعد  وعودهم  تنفيذ 

البيت االأبي�ش.
االإدارة  لدى  يتبلور  �سار  ذلك  »رغم  اأّنه  اإىل  ولفت 
االأمريكية احلالية فهم مقت�ساه اأّن االإرهاب يف �سوريا 
ومما  االأ�سد  ب�سار  من  بكثري  اأخطر  االأو�سط  وال�سرق 

كان عليه �سدام ح�سني ومعمر القذايف«.
احلدث االأهم

ال�سورية  الكيميائية  االأ�سلحة  نزع  اأّن  الفروف  وراأى 
ولفت  ال�سنة.  هذه  يف  واالأهم  االأعقد  احلدث  كان 
النظر اإىل اأن بع�ش املحادثني الغربيني، يوؤكدون اأنهم 
اإال بعد �سمان انعدام  لن يدعموا الت�سوية يف �سوريا 
اأجهزة  يف  وجود  واأّي  ال�سيا�سية،  العملية  يف  دور  اأي 
نظرًا  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  للرئي�ش  املقبلة  الدولة 

»اإىل انعدام �سرعيته«.
كان  االأ�سد  ب�سار  »الرئي�ش  اأن  االأذهان،  اإىل  واأعاد 
كان  عندما  هوؤالء  اإىل  بالن�سبة  باملطلق  �سرعيًا 
اإخراج االأ�سلحة الكيميائية من �سوريا  االأمر يتطلب 
بذلك  الرتحيب  قرارات  �سدرت  كذلك  واإتالفها، 
حلظر  الدولية  والوكالة  الدويل  االأمن  جمل�ش  عن 
ال�سورية  احلكومة  وبقرار  الكيميائية،  االأ�سلحة 
دون  االأ�سلحة،  هذه  حظر  اتفاقية  اإىل  االن�سمام 

بروز اأي حتفظات من �سرعية ال�سريك )ال�سوري(«.
ويف تف�سري ال�سبب من وراء العجز الغربي هذا، اأعاد 
االأوروبية  التبعية  »تعاظم  االأذهان  اإىل  الفروف 
االأخرية«،  االآونة  يف  حاد  بنحو  املتحدة  للواليات 

معتربًا اأن ذلك مل يتجّل يف اأوكرانيا وحدها، بل يربز 
على الكثري من حلبات ال�سيا�سة العاملية.

ووزير  اأوباما  باراك  االأمريكي  »الرئي�ش  وتابع: 
خارجيته جون كريي، طاملا يوؤكدان مت�سكهما ب�سرورة 
الت�سوية يف اأوكرانيا والتقيد التام بتطبيق اتفاقات 
الرئي�ش  الت�سكيك يف �سدقية  بو�سعي  لي�ش  مين�سك. 
لوجه  وجهًا  الرو�سي  لنظريه  يوؤكد  وهو  االأمريكي، 
ا�ستعداد بالده التام للم�ساعدة على هذا امل�سار، فيما 
تقدم  اأي  واالأوروبيون  املتحدة  للواليات  حترز  مل 

ملحوظ على هذا امل�سار حتى االآن«.
بكترييا »التحالف ال�سعودي«

على  االإرهاب  مكافحة  بجبهة  يتعلق  ما  يف  و�سّدد 
االهتمام بق�سايا التعليم يف الدول الفقرية، مبا مينع 
االأطفال من الت�سكع يف ال�سوارع ومن وقوعهم يف اأيدي 
عنا�سر تنظيم »داع�ش«، و»جبهة الن�سرة« و�سواهما 
من املنظمات االإرهابية، وعلى اأهمية تركيز االهتمام 
على طبيعة االإ�سالم الذي يجري تعليمه يف امل�ساجد، 
اأئمة  بروز  على  االأمثلة  من  الكثري  هناك  حيث 
يف  واملت�سدد  املتطرف  الفكر  ن�سر  يتقنون  متطرفني 
اجلوامع. و�ساق مثااًل يف هذه املنا�سبة، ال�سيخ يو�سف 
القر�ساوي »الذي ينقل عرب قناة اجلزيرة دوريًا اإىل 
متطرفة  دعوات  والعامل  واملنطقة  م�سر  يف  امل�سلمني 

مقززة«.

وعن التحالف الدويل الذي �سكلته وا�سنطن ملحاربة 
»الناتو«،  يف  اأع�ساء  اأوروبية  بلدان  وبينها  االإرهاب، 
راأى اأّن الواليات املتحدة قالت »ال. الرئي�ش ال�سوري 
لي�ش �سرعيًا، وهذا ي�ستثني اأي اتفاق مع �سوريا، فيما 
اأكدوا اأنهم يحبون العراق واأنهم ي�سعون اإىل تربيته. 
واأكدوا اأن يف �سوريا دكتاتورًا اأ�سبحت اأيامه معدودة، 

ما ي�سوغ لنا ق�سف القنابل دون اأن ن�ساأل اأحدًا«.
»�ساروا  الفروف،  بنظر  جهتهم،  من  االأتراك 
الوقت  يف  تقريبًا  نف�سها  اللغة  بهذه  يتحدثون 
بقيادة  الدويل  التحالف  ا�ستكبار  ولوال  الراهن. 
وا�سنطن، ملا ت�سرفت تركيا بهذا القدر من الفظاظة 
ال�سريحة يف التعامل مع العراق«. وملا اأكدت »اأن لديها 
واأنها  حلمايتهم،  الدبابات  اأر�سلت  العراق  يف  خرباء 
حترتم �سيادة العراق، وهذا يعني اأن دخول الدبابات 

الرتكية اأرا�سيه ال ي�سهم اإال يف تعزيز �سيادته«.
الفروف  ا�ستذكر  االإرهاب،  حماربة  اإىل  وبالعودة 
الريا�ش  توؤكد  الذي  االإ�سالمي،  ال�سعودية  حتالف 
ر�سميًا اأن الهدف الرئي�سي من ورائه مكافحة االإرهاب، 
واأنه �سيتعاون مع احلكومات ال�سرعية يف البلدان ذات 
ال�ساأن، فيما لن يتعاون مع احلكومات غري ال�سرعية، 
وعلى  معدية،  بكترييا  الطرح  »هذا  اأن  اإىل  م�سريًا 

االأمريكيني اإدراك هذه احلقيقة«.
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عبد احلميد �سيام
تثري  للتو،  �سدوله  اأرخى  الذي  للعام  �سريعة  مراجعة  اإن 
كثريا من املواجع والقهر واالإحباط على ما اآلت اإليه اأحوال 
املفرو�ش  من  وكان  العامل  عيون  اأمام  وتتقزم  تتمزق  اأمة 
العلم  وتن�سر  احل�سارة  ت�سيد  للنا�ش«  اأمة  »خري  تكون  اأن 
مواطنيها  جراح  وتبل�سم  عدوها  وتقارع  �سيادتها  وحتمي 
على  ثرواتها  فائ�ش  وتوزع  احلماية  يطلب  من  وتغيث 
وامل�ساكني  ال�سبيل  واأبناء  واملحتاجني  واالأ�سدقاء  االإخوة 
وكما  اآخر.  �سيء  واالأمنيات  �سيء  الواقع   لكن  والفقراء.  
التي  قلقة   حمطات  بع�ش  عند  �ساأتوقف  القراء  عودت 
هناك  كان  واإذا  فيه  متر  الذي  واملاأزق  البالد  حالة  تعك�ش 
من خمرج من النفق املظلم الذي دخلنا فيه �سواء يف �سوريا 
اأو العراق اأو اليمن اأو ليبيا اأو م�سر اأو فل�سطني اأو لبنان اأو 

ال�سودان. 
لقد بداأت اأكتب هذه املراجعة ال�سنوية  مع بداية ما �سمي 
»عام   2011 عام  مراجعة  على  فاأطلقت  العربي  بالربيع 
حيث  بامتياز«  العربي  ال�سباب  وعام  الكربى  التحوالت 
لكن  قادم   بربيع  توحي  اأمل  براعم  العام  ذلك  يف  بزغت 
واإ�سرار  الطغاة  تغول  �سهدت   2012 عام  نهاية  مراجعة 
بكامله  �سعب  اأبيد  لو  حتى  بالكر�سي  التم�سك  على  بع�سهم 
كما �سهد ذاك العام دخول دولة النفط الكربى يف املعركة 
والتعددية  والدميقراطية  باحلرية  املطالبة  لتجرمي 
بني  ال�سراع  »عام  ف�سميته  والقمع  الف�ساد  اأنظمة  واإنهاء 
عام  نهاية  مراجعة  اأما  وال�سلطان«،  والطاغية  املواطن 
2013 فقد �سهدت اإنت�سار اجلماعات املتطرفة والتي ولغت 
يف دماء املواطنني اإىل جانب الطغاة فوقع »املواطن العربي 
�سميته  كما  التكفريي«  و�سندان  الطاغية  مطرقة  بني 
اآنذاك.  اأما عام 2014 الذي �سهد تفكك الدول واالإعالن 
عنوان  عليه  فاأطلقت  ودولة   واأمري  خليفة  من  اأكرث  عن 

»تفكيك الدولة الوطنية وتون�ش اال�ستثناء«. 
»عام  اإ�سم  من   2015 عام  على  اأطلق  ما  اأف�سل  اأجد  مل 
من  اأكرث  يف  الفو�سى  تعم  حيث  اخلالقة«  غري  الفو�سى 
جمموعة  ال�ساحة  وتفرخ  البينية  احلروب  وتنت�سر  بلد 
من الدواع�ش التي حتز الرقاب وتنتهك االأعرا�ش وتدمر 
الرتاث وكل ذلك با�سم االإ�سالم الذي حتول اإىل رخ�سة لكل 
املوبقات التي ترتكب يف غالبيتها ال�ساحقة �سد امل�سلمني.  

 2015 عام  خالل  الوطنية  الدولة  تفكك  اإ�ستمر  لقد 
التكفريية  اجلماعات  ومتددت  الطائفية  احلروب  وتغولت 
واأكرث  بلد  من  اأكرث  يف  والفو�سى  الرعب  موجات  لتن�سر 
اأوروبا  يف  الرعب  لين�سروا  اإنتحاريوهم  وتطوع  قارة  من 
وتون�ش  وليبيا  واليمن  والعراق  و�سيناء  ولبنان  واأمريكا 
االإ�سالم.   وبا�سم  واأفغان�ستان  وباك�ستان  ونيجرييا  ومايل 
وللعلم،  اإذا كان ال�سحايا االأبرياء عربا وم�سلمني فال باأ�ش 
اأو قرارا يف  اأو حتركا  اأثرا  اأحد يهتم وال يرتك قتلهم  وال 
جمل�ش االأمن.  اأما عندما ت�سيل دماء بريئة غربية فاالأمر 
جميع  وكاأن  ا�سابعها   على  تقف  الدنيا  متاما.   خمتلف 
امل�سلمني يف العامل اأجمع �ساركوا وخططوا ونفذوا اجلرمية 
براجمها  كل  تقطع  العديدة  التلفزة  حمطات  النكراء.  
وجتد مادة د�سمة  ليل نهار ل�سيطنة العرب وامل�سلمني دون 
اإ�ستثناء بل وتزداد �سعبية كل من يغايل يف جترمي امل�سلمني 
وتهمي�سهم والت�سكيك يف نواياهم بل و�سل باأحد ال�ساعدين 
مبنع  طالب  اأن  امل�سلمني  جترمي  اأكتاف  على  ال�سعبية  اإىل 
هذا  كل  مهنئا.  وال  معزيا  ال  بالده  دخول  من  م�سلم  اأي 
وال�سيادة واجلاللة ميار�سون  والفخامة  ال�سعادة  واأ�سحاب 

التي  االأزمات  واأن  يعنيهم  ال  االأمر  وكاأن  اليومية  حياتهم 
نتكلم عنها موجودة يف كوكب اآخر.  وتعالوا معي يف جولة 

ق�سريةثالثة مواقع فقط من بني هذا الركام.
فل�سطني – تغييب �سامل للق�سية

ووالدته  دواب�سة  علي  الطفل  اإحراق  جرمية  �ستبقى 
العام  لهذا  31 يوليو عالمة فارقة  �سعد يوم  ريهام ووالده 
ميثلها   التي  االإ�سرائيلية  الوح�سية  اإنفالت  �سهد  الذي 
الكيان  لهذا  دموية  واالأكرث  االأب�سع  الوجه  امل�ستوطنون، 
ويرق�سون  رادع  بال  القتل  �سهية  ميار�سون  فراحوا  املارق، 
نف�ش  يف  الدم«  »عر�ش  يف  فعلوا  كما  ال�سحايا  جثث  فوق 
الر�سيع  �سورة  ويحملون  ال�سالح  يرفعون  وهم  دوما  بلدة 
ويطعنونه مرارا يوم 23 دي�سمرب كما بثته القناة العا�سرة.  
العام  هذا  االإجرامية  جت�سيداته  بكل  الكيان  مار�ش  لقد 
التي  القد�ش  هبة  اأثناء  عقال  كل  من  املنفلت  القتل  �سهية 
اأثبتت للمرة الواحدة بعد االألف اأو املليون اأن احللول التي 
بني  ترتاوح  الفل�سطيني  ال�سعب  على  الكيان  هذه  يطرحها 
املفاو�سات  نظريات  اأ�سحاب  لكن  وال�سجن  والنفي  القتل 
التاريخ وال من اجلغرافيا وال  يتعلمون ال من  االأبد ال  اإىل 
من ال�سيا�سية وال من دماء 142 �سحية، 28 يف املئة منهم 

من االأطفال، منذ اأكتوبر ولغاية نهاية العام . 
مبنى  اأمام  الفل�سطيني  العلم  رفع  يكون  قد   2015 عام  يف 
العامة  بقرار من اجلمعية  �سبتمرب   30 يوم  املتحدة  االأمم 
و�سائل  من  االنتباه  بع�ش  لفتت  التي  الوحيدة  املنا�سبة 
جتاهال  هناك  اأن  احلقيقة  لكن  رمزيتها.   ب�سبب  االإعالم 
عام  خالل  الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  و�سامال  متعمدا 
2015.  الرئي�سان الرو�سي واالأمريكي، بوتني واأوباما، مل 
يتطرقا يف كلمتيهما اأمام اجلمعية العامة ولوبكلمة واحدة 
عن فل�سطني.  كما اأن بع�ش الدول العربية ومنها من يراأ�ش 
جلانا تتعلق بفل�سطني غابت فل�سطني متاما عن كلماتهم اأمام 
اجلمعية العامة.  جمل�ش االأمن الدويل خالل هذا العام مل 
االأق�سى  وحوادث  القد�ش  حول  يتيم  بيان  اإال  عنه  ي�سدر 
يت�سمن  رئا�سي  بيان  اإ�سدار  مبحاولة  الفرن�سيون  قام  وقد 
نيوزيلندا  وزعت  ثم  املحاولة  فاأجهظت  احلماية  م�ساألة 
اأنهم  اإال  االأمريكان  عنه  ير�سى  كي  �سعيف  قرار  م�سروع 

اأي�سا قاموا بخنق املحاولة وواأدوا م�سروع القرار يف املهد.
اأما االأمني العام الطائر، كما ن�سميه هنا لكرثة اأ�سفاره، فتعمد 
مالحظاته  يف  متاما  فل�سطني  ق�سية  يغيب  اأن  مرة  والأول 
االإفتتاحية ملوؤمتره ال�سحفي ال�سنوي مبنا�سبة نهاية العام.  
العربي« على  »القد�ش  اإعرتا�ش  وعندما قف�ش متلب�سا بعد 
للمنطقة  وراح يذكر بزبارته  تلعثم ومتمتم  التجاهل  هذا 
ال�ستئناف  والفل�سطينية  االإ�سرائيلية  القيادات  حلث 
املفاو�سات.  وكاأن 22 �سنة مفاو�سات ال تكفي.  العامل اأ�ساح 
واال�ستيطان  يوميا  ي�سقطون  الذين  ال�سحايا  عن  بوجهه 
مل  غزة  على  واحل�سار  م�سبوقة  غري  وبعنجهية  متوا�سل 
يكن يف اأي وقت م�سى اأ�سر�ش منه االآن ب�سبب فكي الكما�سة 
حدود  اأحدهما  وجتاوز  بل  احل�سار  تعميق  على  املتفقني 
املعقول بقتل ال�سيادين واملختلني عقليا لالإمعان يف تقدمي 
الوالء لل�سريك اال�سرتاجتي يف االأمن لعله ي�ساهم يف اإعادة 

تاأهيله دوليا.
اللجنة الرباعية عقدت جل�ستني اأو ثالثة وال نعرف اأ�سباب 
اإن  ال�سفر  كاأنها  عنها  اأ�سفرت  ما  وال  االجتماعات  تلك 
�سربته يف اأي رقم ال يخرج عنه اإال �سفر مثله.  ال�سلطتان 
على  ثقيال  عبئا  اأ�سبحتا  وغزة  اهلل  رام  يف  العتيدتان 
الفل�سطيني  لل�سعب  تقدماه  اأن  ميكن  ما  واأف�سل  املواطنني 

هو االنكفاء.  اإتركوا هبة االأق�سى تاأخذ جمراها العفوي 
اأن  ميكن  ما  فاأخطر  قيادات.   اأو  ف�سائل  من  اإ�ستثمار  دون 
يتعر�ش له املنا�سلون واملنا�سالت هو جتيري ن�سالهم االأ�سيل 
ل�سالح قائد ال يقود اأحدا وف�سيل ال ي�ستطيع اأن يجمع مئة 

متظاهر.
�سوريا- ن�سف ال�سعب اإما الجئ اأو م�سرد

اأولها  مهمة  تطورات  ثالثة  ال�سورية  ال�ساحة  �سهدت  لقد 
واالآمر  القرار  بدور �ساحب  بوتني  وقيام  الرو�سي  التدخل 
االأمن  جمل�ش  اإعتمد  اأخرى  جهة  من  ب�سوريا.   الناهي 
ميثل  الذي   2254 القرار  دي�سمرب   18 يوم  باالإجماع 
فيتوات  اأربع  بعد  لالأزمة  �سيا�سي  حلل  طريق  خارطة 
مر�سحة  �سوريا  يف  االأو�ساع  اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهو  مزدوجة 
اإ�سقاط  اأن  بالوكالة  احلروب  اأطراف  قناعة  بعد  للحل 
النظام بالقوة غري م�سموح به رو�سيا، واأن انت�سار املعار�سة 
وجبهة  »الدولة«  تنظيم  متدد  ظل  يف  ممكن  غري  املعتدلة 
االإ�سالم.   با�سم  حتارب  جماعات  من  بينهما  وما  »الن�سرة« 
اأما التطور الثالث فهو تفاقم االأزمة االإن�سانية خالل هذا 
اأو  �سردوا  الذين  عدد  بلغ  فقد  م�سبوق  غري  ب�سكل  العام  
ن�سف  اأ�سبح  حيث   2014 اأعداد  �سعف  العام  هذا  هجروا 
نوفمرب  �سهر  يف  فمثال  م�سرد.   بني  االآن  ال�سوري  ال�سعب 
ال�سمال.  و�سل  121،500 �سوري من حمافظات  فقط نزح 
من  اأكرث  الدرا�سة  عن  املنقطعني  ال�سوريني  االأطفال  عدد 
ال�سوريني  الطالب  عدد  يتجاوز  وال  طفل.   ماليني  اأربعة 
لقد  فقط.    5% الثانوية  املراحل  يف  لبنان  يف  الالجئني 
�سحية   21،000 عن  يزيد  ما  العام  هذا  املذابح  ح�سدت 
من  املئة  يف    73  ، اإمراأة   1957 و  طفال   2592 بينهم  من 
اأيدي  على   % و8.3  النظام  اأيدي  على  �سقطوا  ال�سحايا 
 5% و  امل�سلحة  املعار�سة  اأيدي  على   6.5% و  »داع�ش« 
�سقطوا ب�سبب الغارات الرو�سية اأي ما عدده 832 �سحية.   
تداولت االأيادي على قتل ال�سوريني  وغالبيتهم ال�ساحقة 
الرو�سي  اجلو  �سالح  غارات  اجلهات.   كل  من  املدنيني  من 
اإ�سطادت  ال�سوري وقد  ال�سعب  املن�سمني لطابور قتلة  اآخر 
موؤخرا زهران علو�ش الذي على حد علمنا لي�ش م�سنفا من 
جماعة »داع�ش« اأو »الن�سرة« ويبدو اأن قتله جاء ردا على 
االنتقادات احلادة من قبل حلفاء رو�سيا على تغا�سيهم اأو 
التاريخي �سمري القنطار من  القائد  اإ�ستهداف  تاآمرهم على 

قبل العدو ال�سهيوين. 
ي�سهد  قد   2016 عام  اأن  احلذر  االأمل  من  نوع  يحدونا 
اإنفراجا يف االأزمة ال�سورية.  لقد تعب اجلميع ومل ينت�سر 
اأ�سحاب  �سيء.   كل  وحده  ال�سوري  ال�سعب  وخ�سر  اأحد 
ما  امل�سلحة  والتنظيمات  كرا�سيم  على  زالوا  ما  الكرا�سي 
اأق�سمت  الكربى  والتحالفات  والتدمري  القتل  متار�ش  زالت 
نهاية  يف  النور  من  �سيئا  �سرنى  فهل  »داع�ش«.   �ستهزم  اأنها 

النفق ال�سوري؟
اليمن – على اأي جانبيه مييل؟

االأو�ساع  اإليه  اآلت  وما  اليمن  الأزمة  الرئي�ش  ال�سبب  اإن 
وجارة  �سالح  اهلل  عبد  علي  هو  العزيز  البلد  هذه  يف 
فيهم  مبن  بكامله،  اليمني  ال�سعب  قام  فقد  الكربى.  اليمن 
اليمن  فتت  الذي  االأرعن  الطاغية  هذا  �سد  احلوثيون، 
اجلنوب  يف  ال�سراعات  ع�سرات  يف  واأدخلها  �سيادتها  وباع 
القاعدة  دخول  عن  الطرف  وغ�ش  وح�سرموت  وال�سمال 
واأباح  املتحدة  الواليات  البتزاز  انت�سارها  يف  و�ساهم  بل 
وحارب  الزنداين  من  بفتوى  جلنوده   1994 عام  اجلنوب 
احلوثيني منذ عام 2004 وطلب من ال�سعودية اأن تق�سفهم 

 15 بني  تقدر  التي  املليارت  كد�ش  ففعلت.    2009 عام 
 20 اأفقر  من  اليمن  اأن  علما  اأق�سى  كحد   60 و  اأدنى  كحد 
تاأهليه  واإعادة  ال�سعودية قامت برتميمه  العامل.  دولة يف 
واأعادوه   2011 يونيو  يف  اأ�سابه  الذي  االنفجار  بعد 
وابنه  هو  التخريبي  دوره  ليتابع  اليمن  اإىل  املعاجلة  بعد 
اأنه  يعرف  كان  لكنه  قبلي.   جمموعات  من  وبع�ش  اأحمد 
غري مقبول فمد ج�سورا مع اأعداء االأم�ش احلوثيني.  عقد 
من�سور  ربه  عبد  حكومة  الإ�سقاط  م�سبوهة  �سفقة  معهم 
اجلمهورية  احلر�ش  من  بوحدات  ال�سرعيةم�ستقويا  هادي 
ميلي�سيات  اإىل  باالإ�سافة  اأحمد   بابنه  بالوالء  املرتبطة 
فبداأ  القتال  ميادين  يف  خربة  اإكت�سبت  التي  احلوثيني 
اإىل  و�سوال  �سعدة  من  اإبتداء  اليمن  ق�سم  عملية  االإثنان 
احلا�سنة  اأن  يعلموا  اأن  دون  عنجهية  وبطريقة  عدن 
ال�سعبية ملثل هذا االنقالب غري متوفرة وال ن�سيب لفر�ش 

�سيطرة ال�ساوي�ش على ال�سعب اليمني مرة اأخرى.  
بني  حتالفا  كونت  الظل  يف  عادة  تعمل  ال  التي  ال�سعودية 
وبداأت  احلزم  بعا�سفة  �سمي  ما  واأطلقت  و�سحاها  ليلة 
اليمني  ال�سعب  فوقع  اليمن.   فقرا  على  قذائفها  ت�سقط 
اجلوي  والق�سف  �سالح  وحليفهم  اخلوثيني  نار  نارين  بني 
امل�ست�سفيات  اأ�ساب  والذي  التحالف   لطائرات  الع�سوائي 
من  املزيد  �سقوط  اإىل  واأدى  التحتية  والبنى  واملدار�ش 
 73 فنحو  املتحدة  االأمم  تقديرات  وح�سب  االأبرياء.  
دول  غارات  ب�سبب  �سقطوا  املدنيني  ال�سحايا  من  املئة  يف 
اأكرث  اليميني؟  ال�سعب  مييل  اجلانبني  اأي  فعلى  التحالف.  
اخلارجية  امل�ساعدات  اإىل  بحاجة  اأ�سبحوا  مليون   21 من 
ال�سحي  النظامان  وانهار   6000 عن  ال�سحايا  عدد  وزاد 
والتعليمي.  وعندما يدخل الطرفان يف جولة حوار ثاثلة 
جدول  على  ويتفقان  اأحمد  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  برعاية 

اأعمال رمبا لن يبقى �سيء من اليمن  لينقذاه.   
العربي  املواطن  مواجع  من  نزيد  ال  وكي  النهاية  ويف 
ولبنان.  وم�سر  وال�سودان  ليبيا  عن  احلديث  من  �ساأعفيه 
وقبل االنتهاء من هذه املالحظات ال نبد اأن نذكر اأن االأيام 
كل  عظيمني  قائدين  غيبت  قد   2015 عام  من  االأخرية 
الذي  االأمازيغ  قبائل  اإبن  اأحمد‘  اآيت  ح�سني  بطريقته، 
اإنت�سر للوطن واأ�س�ش مع رفاقه جبهة التحرير اجلزائرية 
 132 بعد  البطوالت  اأر�ش  من  الفرن�سي  االحتالل  لكن�ش 
الذي  قنطار،  �سمري  الثاين  والبطل  اال�ستعمار.   من  عاما 
اإعتبار  اي  من  اأرفع  الفل�سطينية  للثورة  االنتماء  اإعترب 
بطريقة  ميثل  الرجلني،  كال  اإقليمي.   اأو  ديني  اأو  طائفي 
االأو�سع من هذه  للوطن مبفهومه  االنتماء  نقاء  باأخرى،  اأو 
احلثاالت التي قزمت مفهوم االأمة يف الطائفة اأو العائلة اأو 

املذهب اأو العرق اأو الدين. 
 وكل عام واأمتنا العربية بخري 

اخل��اق��ة غ���ر  ال��ف��و���ض��ى  ع����ام   -2015 ع����ام  ن��ه��اي��ة  امل���ف���او����ض���اتم���راج���ع���ة  يف  ال�������ض���ام«  و»اأح����������رار  االإ������ض�����ام«  ل����»ج���ي�������ص  م���ك���ان  ال   : م��و���ض��ك��و 
»ف����ي����ي����ن����ا« اأوراق  وي�����خ�����ل�����ط  االأ���������ض��������د  �����ض����رع����ي����ة  ي�������وؤك�������د  الف�������������روف 

لل�ضنة يف العراق تثر خماوف ازاء جتدد العنف الطائفي  هجمات على م�ضاجد 

ك������اأن������ه������م ل�����ي�����������ض�����وا م��������ن ه����������ذا ال�����ع�����امل

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

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�ش :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.



على  قادرًا  ال�سعودي  اجلي�ش  يعد  مل   : جيزان 
التحرك يف م�ساحات وا�سعة من املواقع التي ال تزال 
�سّيق  بعدما  احلدودية،  املناطق  يف  �سيطرته  حتت 
املقاتلون اليمنيون حدود حركته. وح�سرت القوات 
جغرايف  نطاق  يف  ال�سعودي  اجلي�ش  حركة  اليمنية 
ــ وخ�سو�سًا يف  اأح�سن االأحوال  حمدد ال يتجاوز يف 
يف  وحت�سيناته  الع�سكرية  مواقعه  حدود  ــ  جيزان 
تالل جبلية اأو على اأبراج املراقبة االإ�سمنتية التي 
دّمرت القوات اليمنية اأغلبها خالل االأ�سهر املا�سية.
الع�سكرية  املواقع  معظم  اأ�سبحت  جيزان،  يف 
وال�سواريخ  املدافع  نريان  مرمى  يف  اإما  ال�سعودية 
اليمنية اأو حما�سرًة وي�سعب الو�سول اإليها واإمدادها 
مبا يكفي لل�سمود اأكرث اأمام هجوم املقاتلني اليمنيني. 
هذا الواقع اأعقب �سيطرة القوات اليمنية على قرى 
َفت  ُو�سمِ عمليات  خالل  �سهر  قبل  ع�سكرية  ومواقع 
بالرد.  البدء  اليمنيني  اإعالن  بداية  منذ  باالأقوى 
ولعل العملية التي نفذها املقاتلون اليمنيون وانتهت 
بال�سيطرة على االأجزاء ال�سمالية الغربية من جبل 
ُت�سري بو�سوح  اآليات ع�سكرية،  الدود واإحراق ثالث 
اإىل دخول املعارك يف منعطفات ميدانية جديدة، قد 
ال تنتهي مفاعيلها يف حدود مدينة اخلوبة، الع�سب 
احليوي ملحافظة احلرث، ال �سيما اأن العملية ُنّفذت 
اجلانب  من  انطالقًا  اجلبل  من  ال�سمالية  اجلهة  من 
اخلوبة  مدينة  داخل  من  وبالتحديد  ال�سعودي، 
عليها  �سيطروا  قد  اليمنيون  كان  التي  ال�سمالية 
على  تزيد  م�سافات  تقّدموا  وقبلها  املا�سي،  االأ�سبوع 
جهة  من  اخلوبة  مدينة  خلف  كيلومرتات  خم�سة 
تطهري  بغر�ش  وراءهم  املدينة  تاركني  ال�سمال، 
واآخرها  وتاأمينها،  بها  املحيطة  الع�سكرية  املواقع 
وهناك  اخلوبة.  غرب  �سمال  الواقع  القرن  موقع 

كبري  خمزن  واإحراق  اإبرامز  دبابة  تفجري  جرى 
لالأ�سلحة، ُيعتقد اأن اجلي�ش ال�سعودي كان قد خّزن 
فيه كمية كبرية من االأ�سلحة التي �سحبها من املواقع 

التي �سبق اأن ان�سحب منها.
و�سفت  التي  للعملية  التخطيط  جرى  وقد 
البعيد.  املدى  على  حمكمة  ب�سورة  بـ»االلتفافية« 
اأولوياتها  يف  و�سعت  ميدانية،  م�سادر  وفق  وهي، 
وت�ستيت  ال�سعودية  النريان  كثافة  من  التخفيف 
اأهدافه عرب االنت�سار يف اأكرب م�ساحة على االأر�ش، 
وتاأمينه  عليه  ال�سيطرة  و�سمان  بالهدف  حميطة 
عوائق  العملية  �ستزيل  للم�سادر،  ووفقًا  الحقًا. 
كبرية اأمام اأي تو�سع ميداين جديد للقوات اليمنية.
احلدود  من  الغربية  اجلهة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
املواقع  من  كبري  عدد  فيها  وال�سعودية  اليمن  بني 
ا�ستحداث معظمها  التي جرى  ال�سعودية  الع�سكرية 
عقب احلرب ال�ساد�سة، حني كان جبل الدود واحدًا 
من اجلبال التي �سيطر عليها »اأن�سار اهلل« اإبان تلك 
احلدود  تخوم  على  يقع  اجلبل  باأن  علمًا  احلرب، 
املدفعية  مراب�ش  اأهم  اأعاله  ويوجد  البلدين  بني 
املالحيظ  امل�سيطرة بنريانها على مدينة  ال�سعودية 
بني  الرابط  الرئي�سي  امة  احل�سّ وطريق  اليمنية 

�سعدة وحّجة.
للمواقع  اليمنية  املدفعية  القوة  ا�ستهداف  وُيعّد 
الواقعة  البي�ساء،  منطقة  يف  ال�سعودية  الع�سكرية 
اقرتاب  على  موؤ�سرًا  اخلوبة،  مدينة  مركز  �سمال 
مواقع ع�سكرية  من  اأكرث  اليمنية  املدفعية  مراب�ش 
�سعودية ال متثل خطوطًا دفاعية بقدر ما هي نقاط 
على  اأ�سهر  قبل  كانت  التي  للمواقع  اإمداد  وخطوط 

مقربة من احلدود اليمنية.
على  الدود  جبل  خلف  الواقع  الدخان  جبل  ويف 

القوة  متكنت  اخلوبة،  مدينة  من  الغربية  اجلهة 
يف  دقيقة  اإ�سابات  حتقيق  من  اليمنية  املدفعية 
النريان واالأدخنة تت�ساعد  املراقبة و�سوهدت  برج 
اإح�ساء  من  الر�سد  وحدة  متكنت  فيما  ل�ساعات، 
مدفعي  ق�سف  يف  لوا  ُقتمِ �سعوديًا  جنديًا   11 قرابة 
جنوب  ال�سعودية  للقوات  جتمعات  على  ميني 
عملية  وهي  املري،  بكيل  ملديرية  املقابلة  الثوابتة 
�سمن  تاأتي  باأنها  لـ»االأخبار«  ميداين  م�سدر  ي�سفها 
ا�ستخباري  عمل  ي�سبقها  نوعية  عمليات  �سل�سلة 
هذا  من  عمليات  اأن  امل�سدر  وي�سيف  دقيق.  اأمني 
ما  جبهات  خمتلف  يف  ملحوظًا  تزايدًا  ت�سهد  النوع 
يف  كبرية  اإرباك  حالة  اإىل  م�سريًا  احلدود،  وراء 
�سفوف اجلي�ش ال�سعودي ب�سبب هذه العمليات. واأكد 
متامًا  باالإحباط  ي�سعر  ال�سعودي  النظام  اأن  امل�سدر 
ي�سعى  جعله  ما  وهو  االأر�ش،  على  جنوده  اأداء  من 
ال�سترياد مرتزقة وجمندين من دول عدة، ما جتلى 
يف العمليات االأخرية التي حاول فيها التقدم باجتاه 
منفذ حر�ش الطوال. وفّند امل�سدر اّدعاءات اجلانب 
ال�سعودي ب�ساأن تقدم مرتزقته يف حر�ش، موؤكدًا اأن 
لتجمعات  قا�سمة  �سربات  وجهت  اليمنية  القوات 

املرتزقة وهي ال تزال على بعد كيلومرتات من منفذ 
�سواريخ  ا�ستخدام  اإىل  وم�سريًا  الطوال،  ــ  حر�ش 
بال�ستية )»قاهر1« و»تو�سكا«( يف ق�سف جتمعاتهم. 
مواقع  عمق  اإىل  الت�سلل  عمليات  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
اآخرها  وكان  م�ستمرة،  واملرتزقة  ال�سعودي  اجلي�ش 
مدينة  غرب  الرم�سة  موقع  داخل  جنديَّني  قن�ش 

حر�ش واإعطاب اآلية ع�سكرية.
قبل  ت�سدوا  قد  و»اللجان«  اليمني  اجلي�ش  وكان 
وف�سل  حر�ش،  غرب  جهة  من  تقدم  ملحاولة  يومني 
القتلى  وع�سرات  »اإبرامز«  دبابة  خملفًا  الهجوم 
وا�ستخدمت  االأر�ش.  على  مرمية  جثثهم  تزال  ال 
املدرعة  االآليات  من  كبرية  اأعدادًا  الهجوم  قوات 
كذلك  كثيف،  جوي  غطاء  اإىل  اإ�سافة  والدبابات، 
يف  اأخرى  اآلية  اإحراق  من  اليمنية  القوات  متكنت 

موقع اجلبوح الع�سكري يف جيزان.
الطوال  من  الغربية  اجلهة  اإىل  املو�سم،  موقع  ويف 
اليمني  اجلي�ش  نفذ  ال�سعودية،  االأرا�سي  عمق  يف 
على  �ساروخيًا  ق�سفًا  اأم�ش،  من  اأول  و»اللجان«، 
وبح�سب  واملرتزقة.  ال�سعوديني  للجنود  جتمعات 
ال�سربة  هذه  جراء  �سقط  فقد  الر�سد،  وحدة 
ال�ساروخية ما يقارب 27 قتياًل و37 جريحًا، وتعّد 
حملة  اأنهت  التي  القا�سية  ال�سربة  مبثابة  العملية 
ال�سيطرة  عن  تتحدث  التي  ال�سعودية  االدعاءات 
االرا�سي  عمق  يف  وقعت  لكونها  وذلك  حر�ش،  على 
ال�سعودية وا�ستهدفت تلك التجمعات التي يتحدثون 

عن تقدمها.

باإقدام  املنددة  املواقف  توا�سلت   
بينهم  �سخ�سًا،   47 اإعدام  على  ال�سعودية 
اأبرزها  وكان  النمر،  منر  ال�سيخ  املعار�ش 
يف  االإ�سالمية  اجلمهورية  مر�سد  اعتبار 
»االنتقام  اأّن  خامنئي،  علي  ال�سيد  اإيران، 
فيما  ال�سعودي،  النظام  �سيطال«  االإلهي 
و�سف املرجع الديني العراقي، ال�سيد علي 
بـ»الظلم  النمر  ال�سيخ  اإعدام  ال�سي�ستاين، 

والعدوان«.
الكربى«  »اجلرمية  ب�سدة  خامنئي  ودان 
ال�سعودي،  النظام  عليها  اأقدم  التي 
هذا  �سيطال  االإلهي  »االنتقام  اأّن  معتربًا 
النظام من دون �سك«. واأ�سار اإىل »�سرورة 
هذه  جتاه  بامل�سوؤولية  العامل  ي�سعر  اأن 
ال�سعودية املماثلة يف  اجلرمية واجلرائم 
اأن  اأنه »ال �سك  اليمن والبحرين«، م�سيفًا 
النمر(  )ال�سيخ  املظلوم  ال�سهيد  دماء هذا 
اأثرها  �ستعطي  حق،  وجه  بال  املراقة 
حكام  االإلهي  االنتقام  و�سيطال  �سريعًا 

ال�سعودية«.
ال�سيخ  »ا�ست�سهاد  اأّن  خامنئي  واعترب 
�سيا�سي  خطاأ  حق  بال  دمه  واإراقة  النمر 
»الباري  اأّن  م�سيفًا  ال�سعودية«،  للحكومة 
تعاىل ال يتجاوز عن �سفك الدماء الربيئة 
وان الدماء املراقة بال حق �ستطال �سا�سة 

هذا النظام واملنفذين فيه«.
اإّن  االإيرانية  اجلهورية  مر�سد  وقال 
ي�سّجع  النمر( مل  )ال�سيخ  املظلوم  »العاملمِ 
النا�ش على العمل امل�سلح ومل يبادر للتاآمر 

ما قام به فقط هو االنتقاد  اإن  �سريًا، بل 
العلني واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

انطالقًا من التزامه وحميته الدينية«.
»اأدعياء  ب�سدة  خامنئي  انتقد  كذلك، 
وحقوق  والدميوقراطية  احلرية 
الذي  ال�سعودي  للنظام  ودعمهم  االإن�سان، 
االنتقاد  ملجرد  الربيئة  الدماء  يريق 
حديثه  �سياق  يف  معتربًا  واالحتجاج«، 
التي  والتعذيب  التعدي  »ممار�سات  اأّن 
ال�سعب  بحق  ال�سعودية  القوات  بها  تقوم 
ومنازله  م�ساجده  وتدمري  البحريني 
ال�سعب  على  امل�ستمر  الق�سف  وكذلك 
اأمثلة  اأ�سهر،   10 من  اأكرث  منذ  اليمني 

اأخرى جلرائم النظام ال�سعودي«.
ويف ال�سياق، دان الرئي�ش االإيراين، ح�سن 
اأّن  معتربًا  النمر،  ال�سيخ  اإعدام  روحاين، 
ا�سالمي  وغري  ان�ساين  »غري  االإجراء  هذا 
وياأتي يف �سياق �سيا�سات التفرقة وتاأجيج 
اأن  »برغم  واأ�ساف:  واالرهاب«.  التطرف 
جميع  جانب  اىل  امل�سلم  االإيراين  ال�سعب 
االجراء  هذا  ب�سدة  يدين  العامل  م�سلمي 
غري اال�سالمي، اإال اأنه لن ي�سمح باأن ت�سبح 
هذه اجلرمية اأداة بيد اأفراد وجمموعات 
اعمال  الرتكاب  البالد  يف  من�سبطة  غري 
اجلمهورية  �سمعة  وانتهاك  قانونية  غري 

اال�سالمية االيرانية«.
بدر  الذي  »الت�سرف  اأّن  روحاين  واأو�سح 
من عدد من االأفراد املتطرفني، يف طهران 
اال�سرار  واحلاق  وم�سهد  اأم�ش،  م�ساء 

التي  ــ  ال�سعودية  والقن�سلية  بال�سفارة 
يف  وقانونًا  �سرعًا  اأمان  يف  تكون  ان  يجب 
ــ ال  ظل اجلمهورية اال�سالمية االيرانية 
ميكن تربيره باأي �سورة كانت، ويعّد قبل 
ل�سمعة  و�سربة  للنظام  اهانة  �سيء  كل 

اجلمهورية اال�سالمية االيرانية«.
ال�سيد  ويف العراق، و�سف املرجع الديني، 
النمر  ال�سيخ  اإعدام  ال�سي�ستاين،  علي 
ر�سالة  يف  وذلك  والعدوان«،  بـ»الظلم 
�سرق  القطيف  حمافظة  اهايل  اإىل  بعثها 

ال�سعودية.
موقعه  ن�سرها  التي  الر�سالة  يف  وقال 
االلكرتوين الر�سمي: »تلقينا ببالغ االأ�سى 
اخواننا  من  جمع  ا�ست�سهاد  نباأ  واالأ�سف 
اأريقت دماوؤهم  املوؤمنني يف املنطقة الذين 
العامل  ومنهم  وعدوانًا،  ظلمًا  الزكية 

املرحوم ال�سيخ منر النمر طاب ثراه«.
ويف لبنان، اعترب نائب االأمني العام حلزب 
النمر  اإعدام  اأّن  قا�سم،  نعيم  ال�سيخ  اهلل، 
ووهن  خزي  وعالمة  له،  حق  »�سهادة 
خمالفًا«.  راأيًا  تتحمل  ال  التي  لل�سعودية 
الر�سمية  مكتبه  �سفحة  عرب  واأ�ساف، 
و�سلت  »لقد  »فاي�سبوك«:  موقع  على 
ال�سعودية اإىل اأق�سى ال�سعف، وهي حتفر 
قرب نظامها بيدها، وهذا هو م�سار اجلبناء 
من  يفرون  الذين  امللذات،  وراء  الالهثني 
ميدان مواجهة اإ�سرائيل، ويقتلون املوؤمنني 
املجاهدين العزل، اإنها بداية نهاية النظام 

ال�سعودي«.

العام  االأمني  اأعرب  اأخرى،  جهة  من 
لالأمم املتحدة، بان كي مون، عن »�سدمته 
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�سخ�سًا، بح�سب ما قال املتحدث با�سمه.
واأ�ساف املتحدث اأّن بان يدعو اىل »الهدوء 
و�سبط النف�ش يف ردود الفعل على اعدام 
يف  القادة  جميع  ويدعو  النمر  ال�سيخ 
املنطقة اىل ال�سعي لتفادي تفاقم التوتر 
ال�سيخ  على  »احلكم  اأّن  وتابع  الطائفي«. 
اعدموا  الذين  ال�سجناء  وبع�ش  النمر 
حيث  من  ا�سكاليات  ت�سمن  حماكمات  يف 
املحاكمة«، م�سريًا  او جمرى  التهم  طبيعة 
اىل ان االأمني العام لالمم املتحدة »اأعرب 
حالة  ازاء  لل�سعودية«  قلقه  عن  مرارًا 

ال�سيخ النمر.

قلقها،   عن  املتحدة  الواليات  واأعربت 
اأّن  معتربة  النمر،  ال�سيخ  اإعدام  اإثر 
التوترات  بتاأجيج  »تهدد  اخلطوة  هذه 

الطائفية«.
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
بيان،  يف  كريبي،  جون  االأمريكية، 
حكومة  حتث  املتحدة  »الواليات  اإّن 
عن  بالتعبري  ال�سماح  على  ال�سعودية 
مطالبًا  �سلمية«،  بطريقة  االحتجاج 
حقوق  وحماية«  بـ»احرتام  الريا�ش 

االن�سان.
الواليات  »قلق«  عن  املتحدث  اأعرب  واإذ 
اىل  املنطقة  م�سوؤويل  دعا  املتحدة، 
حدة  لتخفيف  جهودهم  »م�ساعفة 

التوترات االإقليمية«.

اأحرز اجلي�ش اليمني و«اللجان ال�سعبية« تقدمًا كبريًا 
اليومني  يف  ال�سيطرة  ب�سط  حني  تعز،  حمافظة  يف 
الوازعية  مثل  املهمة  املناطق  من  عدد  على  املا�سيني 
»التحالف«  خمططات  اإحباط  مع  بالتزامن  وكر�ش، 
اليمنية  القوات  وتاأكيد  احلدودي  الطوال  منفذ  يف 

اأن »قاهر 1« اأ�ساب هدفه بدقة يف مطار اأبها الدويل
اإعالن  ال�سعودي  التحالف  قوات  التزام  عدم  رغم  و 
انطالق  مع  تزامنًا  اليمن  يف  التهدئة  املتحدة  االأمم 
من  اأول  »التحالف«  اأعلن   ،»2 »جنيف  مفاو�سات 
العمليات  وا�ستئناف  النار  اإطالق  وقف  انتهاء  اأم�ش، 
�سهدت  العمليات  تلك  اأن  علمًا  اليمن،  يف  الع�سكرية 
ت�سعيدًا غري م�سبوق خالل اأيام املحادثات ال�سيا�سية 

ويف االأ�سابيع االأخرية.
اأحمد  »التحالف«،  با�سم  الع�سكري  املتحدث  واتهم 
التزام  بعدم  اهلل«  و»اأن�سار  اليمني  اجلي�ش  ع�سريي، 
وقف اإطالق النار والت�سعيد من الهجمات ال�ساروخية 
»اأن�سار  حركة  هاجمت  جهتها،  من  ال�سعودية.  �سد 
اهلل«، عرب املتحدث با�سمها حممد عبد ال�سالم، اإعالن 
ارتكب  العدوان  اأن  ال�سالم  عبد  واأكد  »التحالف«. 
»العديد من  املفرت�ش،  النار  اإطالق  خالل فرتة وقف 
اإىل  اإ�سافة  وتعز،  و�سعدة  حجة  يف  االإبادة  جرائم 
ت�سعيد يف خمتلف اجلبهات وق�سف العا�سمة �سنعاء 
ال�سعودي  النظام  اأن  م�سيفًا  املحافظات«،  وخمتلف 
يف  االأمر  وبات  وال�سلم،  احلرب  لقرار  فاقدًا  »يبدو 
ترحيل  م�سوؤولية  يتحملون  الذين  االأمريكيني  اأيدي 
حمادثات �سوي�سرا االأخرية بعدما و�سلت اإىل مراحل 

ال باأ�ش بها«.
ودعا عبد ال�سالم اإىل »التوقف عن املغامرات من قبل 
بع�ش االأطراف« من دون ت�سميتها، موؤكدًا حق ال�سعب 
املجاالت  الكفاح والن�سال يف كل  اليمني يف »موا�سلة 
االأر�ش  عن  دفاعًا  واالعالمية  وامليدانية  ال�سيا�سية 
قد  »التحالف«  اإعالن  وكان  والكرامة«.  وال�سيادة 
»كبرية«  ع�سكرية  لعمليات  باالإعداد  تهديدًا  ت�سمن 
القرار  ينفذ  مل  اإن  وتعز«،  �سنعاء  »حترير  بهدف 

�سروط. دون  من   2216
�ساروخيًا  ت�سعيدًا  �سهدت  قد  املا�سية  االأيام  وكانت 

اأطلقوا  الذين  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�ش  قبل  من 
�ساروخًا بالي�ستيًا من نوع »قاهر 1« على جممع اخلزان 
يف  ال�سعودية  اأبها  مدينة  يف  النفطي  اال�سرتاتيجي 
منطقة ع�سري، وقد اأكدت وحدة الر�سد اأن ال�ساروخ 

»اأ�ساب هدفه بدقة«.
كبريًا  تقدمًا  الداخلية  اجلبهات  �سهدت  بالتزامن، 
تعز  جبهة  �سيما  وال  ال�سعبية«،  و»اللجان  للجي�ش 
جيزان.  مع  احلدود  على  الطوال  ومنفذ  واجلوف 
حتت  كاملة  �سبه  ب�سورة  باتت  تعز  اإن  القول  وميكن 
جنحت  حيث  ال�سعبية«،  و»اللجان  اجلي�ش  �سيطرة 
على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  يف  و»اللجان«  اجلي�ش  قوات 
مركز الوازعية الذي �سيطرت عليه قوات »التحالف« 
وامل�سلحني يف وقت �سابق، وال يزال التقدم يف الوازعية 

م�ستمرًا بوترية عالية، وفقًا مل�سادر ميدانية.
غارات  ال�سعودي  العدوان  طريان  فيه  �سن  وقٍت  ويف 
حوزان  جبل  وجنوب  تعز،  يف  العمري  مدار�ش  على 
قتلى  باأن  امل�سدر  اأفاد  عنقودية،  قنابل  م�ستخدمًا 
يف  اأم�ش  ُر�سد  للم�سلحني  جماعي  وفرار  وجرحى 
اجلهة ال�سمالية ملفرق االأحيوق بعد ق�سف �ساروخي 
اأّن  امل�سدر  واأ�ساف  الوازعية.  يف  جتمعاتهم  ا�ستهدف 
اإىل  قتل  اأمريكيًا  نقيبًا  واملرتزقة  امل�سلحني  بني  من 
جانب اآخرين، فيما جرح مقاتلون بينهم فرن�سي كلهم 
�ساروخي  ق�سف  اإثر  ووتر«  »بالك  ل�سركة  تابعون 
اأيام  خالل  اخلام�ش  هو  ال�سعبية«،  و»اللجان  للجي�ش 
قليلة على جتمعات لقوات »التحالف« يف مديرية ذو 
باب ال�ساحلية. ويف االجتاه نف�سه، اأكد امل�سدر م�سرع 
ق�سف  يف  وامل�سلحني  »التحالف«  قوات  من  كبري  عدد 
اجلبلية  ال�سل�سلة  يف  جتمعاتهم  ا�ستهدف  �ساروخي 
اإ�سافًة اإىل تدمري  اجلنوبية الغربية ملفرق العمري، 

اآليات بينها مدرعة ب�ساروخ موجه.
جميع  طرد  امل�سدر  اأكد  تعز،  يف  اأخرى  جبهة  ويف 
امل�سلحني من ال�سل�سلة اجلبلية املمتدة من الكعبني اإىل 
التباب )التالل( املطلة على احليدين يف االأقرو�ش. 
ال�سيطرة  من  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�ش  ومتكن 
منطقة  على  امل�سيطرة  الطويلة  جبال  �سل�سلة  على 
�سباب ومنطقة اجلريبة يف كر�ش جنوبي تعز،  جند 

والعلفقي  واحلديد  ال�سريح  قرى  تاأمني  جرى  كذلك 
وطبني والعلوب وال�سحي يف ال�سريجة وكر�ش يف اإطار 
اجلي�ش  ي�سنها  التي  الوا�سعة  الع�سكرية  العمليات 
و»اللجان« حاليًا. وتوقع مراقبون اأن هذه االإجنازات 
املت�سارعة من �ساأنها اأن حت�سم االأمور يف تعز ب�سرعة.

وفيما تعلو اأ�سوات املوؤيدين للعدوان الذين يتحدثون 
اأن  االإعالمية«  تعز  »جبهة  اأكدت  تعز«،  »ح�سار  عن 
%10 فقط من م�ساحة تعز تقع حتت وطاأة املعارك 
ح�سار  عن  احلديث  واأن  للم�ساعدات  بالفعل  وحتتاج 
وبح�سب  غري.  ال  فقط  املزايدة  منه  الغر�ش  تعز 
مواطنًا  اأم�ش  املرتزقة  قنا�سة  قتلت  حملي،  م�سدر 
يف منفذ الدحي واأمطرت قافلة امل�ساعدات يف املنفذ 
و�سول  عرقلة  يف  ت�ستمر  وهي  النريان،  من  بوابل 
االإعالمية«،  تعز  »جبهة  وبح�سب  االإغاثة.  قوافل 
منع  على  تعز  مدينة  يف  العدوان  مرتزقة  اأقدم 
و�سول قافلة امل�ساعدات االإغاثية املخ�س�سة ملديرية 
النار  الع�سابات  تلك  م�سلحو  اأطلق  حيُث  املظفر، 
منفذ  على  �سلمان  حبيل  منطقة  يف  القن�ش  واأعمال 

اإىل  القافلة  و�سول  عرقلة  اإىل  اأدى  ما  الدحي، 
قمح  كي�ش   1000 بنحو  الكمية  وتقّدر  م�ستحقيها. 
القاهرة، وهي دفعة  ملديرية  ملحقاتها خم�س�سة  مع 

اأوىل، ويف حال عدم نهبها �سُتلحق بها كميات اأخرى.
اجلي�ش  بني  واملواجهات  املعارك  ا�ستمرت  ماأرب،  ويف 
و»اللجان« من جهة، وبني املجموعات امل�سلحة وقوات 
»التحالف« ب�سكل متقطع. واأفاد امل�سدر الع�سكري باأن 
اجلوف  مفرق  من  مقربة  على  اليوم  اندلعت  معارك 
التقدم  واملرتزقة  الغزو  لقوات  حماوالت  اإثر  على 
واإحباطها  لها  الت�سدي  اأنه جرى  موؤكدًا  املفرق،  نحو 
من قبل اجلي�ش و»اللجان ال�سعبية« الذين يف املقابل 
يحافظون على متركزهم يف اجلوف، �سواء يف ال�سفراء 
اأو خب ال�سعف اأو احلزم. وبح�سب امل�سدر، مل تتمكن 
اال�ستقرار  من  حال  باأي  واملرتزقة  الغزو  قوات 
والتمركز واإن�ساء مع�سكرات ثابتة يف اأي مكان يف تلك 

املناطق داخل اجلوف.
علي جاحز

�سانداي  �سحيفة  ن�سرت  ـ  لندن 
�سورة  به  الفتا  مو�سوعا  تاميز 
بن  �سلمان  ال�سعودي  للملك 
“هل  عنوان  حتت  عبدالعزيز 
�سيدمر هذا امللك بيت اآل �سعود”؟

اإعدام  اإعالن  ال�سحيفة  وتناولت 
بينهم  ال�سعودية  يف  �سخ�سا   47

القيادي ال�سيعي منر النمر.
�سرخات  اأن  ال�سحيفة  وت�سيف 
النمر  منر  قتل  على  املعرت�سني 
ال�سرق  كل  يف  لل�سا�سة  و�سلت  قد 
االو�سط ليبادر بع�سهم بتهديد اآل 

�سعود.
نوري  اأن  ال�سحيفة  وتو�سح 
العراقي  الوزراء  رئي�ش  املالكي 
ال�سابق قارن بني اإعدام منر النمر 
ينفذها  كان  التى  واالعدامات 
نظام البعث وزعيمه �سدام ح�سني 

يف العراق.
اأكد  املالكي  اأن  وت�سيف ال�سحيفة 
ان ملك اآل �سعود �سوف ينتهي ويتم 

االإطاحة بهم ب�سبب ت�سرفاتهم.
العدو  اإيران،  اإن  اجلريدة  وتقول 
لل�سعودية،  املنطقة  يف  القدمي 

جرمية  النمر  اإعدام  اأن  اأكدت 
النظام  “من  �سغريا  جزءا  ويعترب 
االجرامي لهذه العائلة اخلائنة”.
متر  مل  انه  ال�سحيفة  وت�سيف 
توىل  على  االآن  حتى  كاملة  �سنة 
 80 العمر  من  البالغ  �سلمان  امللك 
عاما من�سبه ورغم ذلك تعد هذه 
ال�سنوات  اأ�سواأ  من  واحدة  ال�سنة 

يف تاريخ اململكة.
وت�سري اىل ان العامل الغربي ا�سبح 
الوهابي  الفكر  ان  حاليا  يدرك 
الذي بنيت عليه اململكة هو �سبب 

التطرف الذي يجتاح املنطقة.
يتوازي  اإن ذلك  ال�سحيفة  وتقول 
العديدة  واال�سارات  االدلة  مع 
يف  م�ساكل  وجود  تو�سح  التى 
ب�سبب  املالكة  ال�سعودية  العائلة 
ال�سيا�سة التمييزية التى ينتهجها 
املف�سل  ابنه  وحماباة  �سلمان 
توىل  التي  �سلمان  بن  حممد 
�سنه  ان  رغم  الدفاع  وزير  من�سب 
مل يتخط الثالثني عاما وعني وليا 

لويل العهد. )بي بي �سي(
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�ضعود”؟ اآل  بيت  �ضلمان  امللك  �ضيدمر  “هل  تاميز:  �ضانداي  ال�����ض��ع��ب��ي��ة« و»ال����ل����ج����ان  اجل���ي�������ص  اإىل  ال����ع����ودة  م����ن  ق���و����ض���ن  ق�����اب  ت���ع���ز 

ل��ل��ج��ي�����ص ال�������ض���ع���ودي اآم��������ن  ال�����ق�����وات ال���ي���م���ن���ّي���ة ت���ت���ق���دم خ���ل���ف احل����������دود: ال م����ك����ان 
خ���ام���ن���ئ���ي: االن����ت����ق����ام االإل�����ه�����ي ����ض���ي���ط���ال ال����ن����ظ����ام ال�������ض���ع���ودي

االأف��ق يف  ت��ل��وح  �ضعود  اآل  ن��ظ��ام  نهاية  ن�����ض��راهلل: 
اهلل،  حلزب  العام  االأمني  اأكّد 
اأن  ن�سراهلل،   ح�سن  ال�سيد 
�سمري  ال�سهيد  اغتيال  على  الرّد 
القنطار اآت، معيدًا �سبب التاأخري 
العدو  �سباط  ا�ستمرار  اإىل 
اال�سرائيلي وجنوده يف االختباء 
يف جحورهم بفعل »قوة دم �سمري 
لكن  املقاومة«،  وقوة  القنطار، 
ننتظر، هم  ونحن  ينتظرون  »هم 

خائفون ونحن راغبون«.
منر  ال�سيخ  باإعدام  ال�سعودية  العربية  اململكة  قيام  على  الرّد  اأما 
ال�سهيد.  يقولها  كان  التي  احلق«  كلمة  بـ»قول  فهو  النمر،  باقر 
النمر،  ال�سيخ  حنجرة  حناجرهم،  من  يجعلوا  باأن  حمّبيه،  فطالب 

واأن ت�سدح باحلق الذي كان ي�سدح به، واأن تقول للعامل احلقيقة.
اأي  دون  ومن  ب�سجاعة،  نقول  الأن  االأوان  اآن  »اأما  اهلل:  ن�سر  و�ساأل 
يدّمر  الذي  التكفريي  الفكر  ومنطلق  وم�سنع  من�ساأ  اإن  ح�سابات، 
ويقتل ويهّدد �سعوب العامل كّله هو من نظام اآل �سعود؟ اأما اآن االأوان 
اأن يقال للعامل بحق اأن هذه اجلماعات التكفريية جمرد اأدوات واأن 
ممّولها هو نظام اآل �سعود؟ )…( اأما اآن االأوان لهذا العامل اأن ي�سّنف 
واالإرهابية  اال�ستبدادية  االأنظمة  خانة  يف  ال�سعودي  النظام  هذا 
اأن  �سعود هم �سانعوها؟«. وراأى  اآل  اإرهابية  بدل ت�سنيف جماعات 
الرّد االأهم على اإعدام ال�سهيد الكبري منر النمر »هو اأن نتحّمل هذه 

امل�سوؤولية«.
هذا  دانت  التي  ال�سّنية  الدينية  باملرجعيات  ن�سراهلل  اأ�ساد  وفيما 
االإعدام »الأنها �ساهمت بدور تاريخي يف منع حتقيق الفتنة ال�سنية ـ 
ال�سيعية«، لفت نظر ال�سيعة اإىل �سرورة اأن »ال يحّولوا هذا املو�سوع 
لدماء  خيانة  االأمر  هذا  ان  اإىل  م�سريًا  �سيعي«،  �سني  مو�سوع  اإىل 
ال�سهيد، وقال: »اآل �سعود هم الذين قتلوا ال�سهيد منر النمر نقطة 
على ال�سطر. ال يجوز و�سع هذا املو�سوع يف خانة اأهل ال�سّنة«. وراأى 
االإرهابي  املجرم  الفا�سد  ال�سعودي،  النظام،  هذا  نهاية  »مالمح  اأن 

بداأت تلوح يف االأفق«.
كالم ن�سر اهلل خالل اإحياء حزب اهلل ذكرى مرور اأ�سبوع على وفاة 
ال�سيخ حممد خاتون، اأحد موؤ�س�سي احلزب وكواده االأ�سا�سيني. وقد 
حتّدث ن�سر اهلل عن �سفات الراحل واالأدوار املختلفة التي قام بها 

على �سعيد العمل املقاوم.
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العربي التخلف  حول  ونظريته  وعبقريته  مرتقاه  يف  االأعرجي 
نزهة احلاج عمر

اإذا جاز للمرء اأن ينظر اىل كل امل�شاريع الفكرية 
بدء حركة  منذ  الأمة  انتجتها عبقريات هذه  التي 
النه�شة يف اأوائل القرن املا�شي، حتى يومنا هذا، 
ارتقاه  الذي  املرتقى  كان  كم  يدرك  �شوف  فانه 
الكاتب واملفكر العربي الأ�شيل عالء الدين �شادق 

الأعرجي �شعبا.
عابد  حممد  تواجه  ل  املرتقى  بهذا  اأنك  ذلك 
اأركون  وحممد  طرابي�شي  وجورج  اجلابري 
من  وغريهم  نبي،  بن  ومالك  العروي  وعبداهلل 
كبار املفكرين الذين عا�شروا اأزمات ما بعد حركة 
وما  طرحوا،  الذين  كل  تواجه  ولكنك  التحرر، 
“ال�شعب-املتعذر”  ال�شوؤال  يطرحون  يزالون 

نف�شه: ملاذا تاأخرنا وتقدم الآخرون؟
الأعرجي،  اأعمال  مطالعة  يف  احلقيقية  املتعة 
ومل  اأحدا.  يتحد  مل  اأحدا.  يواجه  مل  اأنه  هي 
ينقد اأحدا ومل يقلل من اأهمية اأي عمل من اأعمال 
�شابقيه. فكل منها يف نظره ي�شيئ جانبا، وكل منها 

يقدم جانبا من جواب.
ولكن هناك متعة اأخرى، هي انه مل ينب مرتقاه 

على �شالمل التعار�ض بني نظرية واأخرى.
الكثري  الكبري،  املفكر  انفق طرابي�شي، هذا  لقد 
ونظرية  بحثية  مثالب  عن  البحث  يف  اجلهد  من 
نقد  واأعني  اجلابري،  اإ�شم  �شنع  الذي  العمل  يف 

وتكوين العقل العربي.
يلتقط  اأن  اىل  فانه �شعى  �شك،  اأدنى  ومن دون 
على  ال�شوء  ت�شليط  خالل  من  اآخر،  اجتاها 
التاريخي  العمل  ذلك  عليه  انطوى  التي  الثغرات 

واجلبار الذي قدمه اجلابري.
اجتاه  يف  الأعرجي  مع  �شار  الأمر  اأن  اإل 
اأن ي�شل اىل نهاية الغابة، فقد  خمتلف. فمن اأجل 

اآثر األ يطرق املم�شى الذي �شلكه الآخرون.
بالن�شبة  �شائكا  ظل  التحدى  هذا  اأن  �شك  ول 
له، ولعله �شيظل �شائكا اأي�شا، رمبا لوقت طويل. 
من  تواجه  ما  غالبا  الفكر  يف  امل�شتحدثة  فالطرق 
التحديات والأ�شئلة والنتقادات اأكرث مما تواجهه 

الطرق ال�شالكة.
ومن دون اأن ين�شغل بنقد روؤيٍة اأو نقد نقدها، 

فقد بنى الأعرجي نظاما مفاهيميا خمتلفا.
امل�شلم،  العربي  املجتمع  اىل  اأول  نظر  لقد 

وعاداته،  وتقاليده،  ومفاهيمه،  بثقافته، 
التخلف  لق�شة  اأن  ليكت�شف  واأحكامه،  وموروثه، 
كان،  ولكنه  جالء،  واأكرث  عمومية،  اأكرث  ُبعدا 
والتحليل  النظر  عن  الأبعد  نف�شه،  الوقت  يف 

الأكادميي.
دفعت  التي  هي  الزائدة،  العمومية  كانت  هل 
النظر  يبتعدوا عن  اأن  اىل  الكبار  العرب  املفكرين 

يف الطابع املجتمعي لظاهرة التخلف؟
ولكن هل كان هناك �شيء اأو�شح، واأكرث جالء، 

منها اأ�شال؟
لقد كان من الرائع واملده�ض واملنري لكل عقل اأن 
البيانية والربهانية  يك�شف اجلابري عن الأقانيم 
ع�شر  منذ  العربية  التفكري  لأنظمة  والعرفانية 
التدوين. ولقد كان من املده�ض اأي�شا ينري العروي 
الدولة  غياب  تركه  الذي  الأثر  فهم  اىل  الطريق 
و�شطحيتها.  الأديولوجيات  �شطوة  او  احلديثة، 
كما كان من �شديد الفائدة ان يحاول بن نبي اإعادة 
تكييف العالقة بني امل�شلم واحل�شارة، اإل اأن ذلك 
اأوجه  يف  النظر  عن  الإطالق  على  ليغني  يكن  مل 

التخلف كما يقدمها املجتمع العربي هو بنف�شه.
ي�شبه الأمر، اىل حد ما، اأن جتد ثقافة التخلف 
املفاهيم  ب�شاعة  كل  يعر�ض  دكان  يف  معرو�شة 
املتحجرة واجلامدة واملغلقة، وترتكه لتبحث عن 
الناحية  من  غنية  كانت  ولو  حتى  نظرية،  اأوجه 
الوجه  ذلك  التقاط  اأبعد عن  تظل  فانها  املعرفية، 

العملي، اليومي واملتداول، من ظاهرة التخلف.
لقد انطلق الأعرجي من هذا املكان لي�شق طريقا 
دورانها،  واآليات  املفاهيم،  ظواهر  لي�ض  يتفح�ض 
التي جتعل من التخلف  وامنا الأ�ش�ض املجتمعية 

اآلية قابلة للتكرار والرتاكم والتفاقم.
ل�شُت اأزمع اأن اأعيد �شرد الإطار النظري الذي 
ا�شتند اليه الأعرجي، ولكن ل مفر من الإ�شارة اىل 
انه ا�شتند اىل ثالثة اأ�ش�ض نظرية جديدة، هي على 
على  ينطوي  منها  اأ�شا�ض  كل  فان  تكاملها،  رغم 

قيمة ا�شتثنائية خا�شة به اأي�شا.
هناك  اأن  القائلة  نظريته  كان  الأول،  الأ�شا�ض 

الفرد. عقل  غري  جمتمعيا” هو  “عقال 
املجتمعي”  “العقل  فان  اآخر،  “عقل”  وكاأي 
ومغلقة  متكاملة  فكرية  منظومة  اإطار  يف  يت�شكل 
يجعله  ما  وهذا  ومتوارثة.  حمددة  مفاهيم  على 

قوة  بكل  الأعرجي  ويدافع  بذاته.  “عقال” قائما 
تكمن  “العقل”  هذا  يف  انه  القائل  الت�شور  عن 

واحدة من اأهم ركائز التخلف.
ما الذي يجعل اأي عقل عقال؟

اإنه مفاهيمه واعتباراته واأحكامه وموروثاته. 
وبالتايل معادلته التي ت�شنع كل ما ي�شتنتجه اأو 
يقتنع به. واملده�ض يف اندفاع الأعرجي اىل النظر 
يف هذا العقل، هو انه راآه عاما و�شائعا ومتداول 

ويجدد نف�شه بنف�شه.
بف�شل  وجه،  باأ�شطع  اأي�شا،  الآن  نراه  ونحن 
ان  الأعرجي.  اأ�شاءها  التي  اخلالقة  الإنارة  تلك 
نعي�شه  اإننا  “العقل املجتمعي” موجود هنا، كما 
ومنار�شه، يف عاداتنا املتوارثة ويف كل ت�شور من 

ت�شوراتنا امل�شبقة.
هي  تعد  مل  معادلته  ان  من  الرغم  وعلى 
املعادلت الوحيدة، اإل انها ما تزال هي املعادلت 
عربي  جمتمع  كل  بيئة  يف  وال�شائدة  احلاكمة 

وم�شلم.
منطقة  تنري  اأن  هي  الأبداع  اأوجه  اأهم  اأحد 
مناكفة  من  الأعرجي  مينع  ظل  ما  وهذا  معتمة. 
�شل�شلة  بالفعل  اأناروا  لأنهم  ذلك  �شابقيه.  اأعمال 
ويف  العربي  العقل  تكوينات  يف  معتمة  مناطق 
اأ�شباب التخلف. ولكن ما راأيك يف اأن تنري منطقة 

�شاطعة، ل يراها اأحد؟
اىل  الأعرجي  �شعى  الذي  املجتمعي  العقل 
هو،  عمله،  واأدوات  مفاهيمه  وتفح�ض  حتليله 

بالذات، كل ما نعي�ض فيه، من دون اأن نراه.
حتفر،  اأن  هو  العبقرية  اأوجه  اأهم  من  واحد 
لي�ض بعيدا عن موطئ قدمك، لتكت�شف كم من كنوز 

املعرفة يوجد حتت قدميك.
لقد راأى الأعرجي ما نعي�شه ولكن ما ل نراه. 
ظلت  التي  املفاهيم  حتليل  يف  �شغله  بداأ  وهناك 
واأبقته  بل  املجتمعي،  العقل  هذا  على  ت�شيطر 
وت�شوراته  امل�شبقة  اأحكامه  اأ�شوار  بني  �شجينا 

اجلاهزة.
فقد  النظري،  مل�شروعه  الثاين  الأ�شا�ض  اأما 
يرتكه  الذي  الأثر  ليتفح�ض  يعود  اأن  بد  ل  كان 
الأفراد  عقل  على  نف�شه،  �شجني  عقٌلمجتمعٌي 
تو�شل  هنا  ومن  وت�شوراتهم.  وممار�شاتهم 
الأعرجي اىل نظريته يف “العقل املنفعل” التياعترب 

ذلك  �شمن  الفردي  للعقل  الأ�شا�ض  ت�شكل  اأنها 
املجتمعي”. “العقل 

دون  من  املفاهيم  يتلقى  عقٌل  �شلبي.  عقٌل  اإنه 
ليخرج  يحاكمها  اأن  دون  ومن  فيها،  يدقق  اأن 
فعل.  عقل  ل  نقٍل،  عقُل  اإنه  خمتلف.  با�شتنتاج 
اإنه عقل تقليد ل عقل جتديد. كما اأنه عقٌل حمكوٌم 
بالرجوع اىل الوراء ل عقل تقدم. ذلك اأن املوروث 
الإجابات  لو�شع  املنفعل،  للعقل  بالن�شبة  اأدنى، 
اجلديدة،..  الطرق  اقتحام  من  بدل  اجلاهزة، 
ماألوف  اأن  اإل  للتقدم،  دافعة  كانت  واإن  التي 
املا�شي يظل مريحا، بالن�شبة للعقل املنفعل، اأكرث 
حتديات  خو�ض  من  اأو  احلا�شر  مغامرات  من 

امل�شتقبل.
نحن نتخلف لي�ض لأننا ل نعود اىل الوراء من 
الناحية الفعلية، بل لأننا نعجز عن احلركة نحو 
امل�شتقبل، وهذا ما يجعل البون الذي يف�شلنا عن 

كل جمتمع متحرك، �شا�شعا جدا.
التكنولوجيا،  اأدوات  كل  اليوم  ن�شتخدم  نحن 
ال�شائد،  اأن  اإل  بع�شها،  يف  م�شاهمات  نقدم  وقد 
هو اأننا نتعامل معها من دون اأن تكون قادرة على 
اأن تثري اأ�شئلة، ومن دون اأن ت�شكل اأ�شا�شا لثقافة 
يظل  فيه  ن�شاهم  ما  وحتى  خمتلفة.  جمتمعية 

�شجني التقليد، اإقتفاء لأثر �شابق.
تربهن  اأن  اأرادت  اإذا  ثقافتنا،  تفعله  ما  وكل 
اأو  ماأثور،  قول  اىل  ت�شنده  اأن  هو  �شيئا،  لنف�شها 

ن�ض م�شبق، لتقنع نف�شها ب�شدقه اأو ب�شحته.
ومثلما اأن العقل املجتمعي عقل �شجني ملفاهيمه 
ملفاهيمه  �شجني  املنفعل  العقل  فان  وم�شبقاته، 
بواقع  مرة  مرتني.  �شجني  اأنه  �شوى  وم�شبقاته، 

ومرة  املوؤبد،  املا�شي  حكم  زنزانة  يف  وجوده 
بواقع اأنه ل يريد اأن يخرج من ال�شجن اأ�شال.

اإذا كان العقل الفاعل، يف املقابل، هو ما ي�شنع 
ي�شنع  ما  هو  املنفعل  العقل  فان  احل�شارة، 
حترر  التي  املجتمعات  تندفع  وبينما  التخلف. 
النقد،  بقبول  املنفعل،  العقل  �شطوة  من  اأفرادها 
قدرات  واختبار  املاألوف،  عن  اخلروج  وقبول 
العقل  فان  جديدة،  ثروات  انتاج  على  التجديد 
ما  اإل  ينتج  ل  انه  متاما.  العك�ض  يفعل  املنفعل 
خمتلف،  قول  اجرتاح  على  يجروؤ  ول  يعرفه، 
ويعي�ض  اجلديد.  ال�شيء  جتربة  من  ويخاف 

را�شيا هانئ البال باأ�شيائه املاألوفة.
فيه  بحث  الذي  الثالث  النظري  الأ�شا�ض  اأما 
الأعرجي، فهو من اجلالء التاريخي بحيث اأنه ل 
يحتاج مزيدا مل�شتزيد. ولكن الأهمية ال�شتثنائية 
تو�شل  الذي  املنري  ال�شتنتاج  يف  تكمن  اإمنا 

الأعرجي فيه.
مبرحلة  ميروا  مل  العرب  اإن  الأعرجي  يقول 
متكاملة.  اجتماعية  مرحلة  بو�شفها  الزراعة، 
تزال  وما  كانت،  الزراعة  اأن  اىل  ن�شري  ان  ويجب 
ذلك  هذا،  يومنا  حتى  تبلغ  مل  اأنها  اإل  موجودة، 
احلد الذي يجعل منها مرحلة تاريخية متجذرة، 
لقد  جديدا.  جمتمعيا  عقال  تنتج  اأن  على  وقادرة 
تلبيىة  اأدوات  من  اأداة  جمرد  الزراعة،  ظلت 
اىل  تتحول  اأن  على  تقدر  ومل  الآنية،  احلاجات 
“نظام اجتماعي-اقت�شادي” قادر على اأن ُي�شكل 
لنف�شه ثقافة جديدة تكبح ثقافة نظام اجتماعي – 

اقت�شادي �شابق.

املهني التعليم  من�ضاآت  اأ���ض��رار  دوالر  مليون   600
 �سنعاء : ر�سيد احلداد

املهني  التعليم  قطاع  ي�سلم  مل 
اال�ستهداف  من  اليمني  والتقني 
قطاع  كحال  للعدوان  املبا�سر 
وبلغت  والعايل.  االأ�سا�سي  التعليم 
مليون   600 نحو  القطاع  خ�سائر 

دوالر حتى نهاية العام املا�سي .
املعاهد  عدد  اإجمايل  وارتفع   
والتقني  املهني  التعليم  وموؤ�س�سات 
»التحالف«  طريان  ا�ستهدفها  التي 
العدوان  ب�سورة مبا�سرة منذ بدء 
�سهر  حتى  املا�سي  اآذار  �سهر  يف 
معهدًا   42 اإىل  املا�سي  اأول  كانون 
معظم  يف  وكلية  وتقنيًا  مهنيًا 

املحافظات اليمنية.
ال�سادر  النهائي  التقرير  واأو�سح 
العدوان  اأ�سرار  ح�سر  جلنة  عن 
املهني  التعليم  موؤ�س�سات  على 
التدريب  لوزارة  التابع  والتقني 
ما  اليمن خ�سر  اأن  والتقني،  املهني 
يقارب من 600 مليون دوالر جراء 
للموؤ�س�سات  املبا�سر  اال�ستهداف 

التعليمية التابعة للوزارة العاملة 
قيد  تزال  ال  التي  واجلاهزة، 
املحافظات  خمتلف  يف  االإن�ساء 

دون اأي مربر.
»التحالف«  دول  التقرير  واتهم 
التعليمية  املن�ساآت  ب�سرب  اأنها 
كافة  م�ستقبل  »ت�ستهدف  اإمنا 
اأبناء اليمن وحرمانهم من التعليم 
ورفع  ل�سنوات  املهني  والتدريب 
اأو�ساط  يف  البطالة  معدالت 
يف  الفقر  ن�سبة  وزيادة  ال�سباب 
املجتمع وتاأخري عجلة التنمية يف 

البالد ل�سنني طويلة«.
»فاتورة  اإن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
باهظة  املعاهد  تلك  اأعمار  اإعادة 
االإن�سائية  التكلفة  الرتفاع  الثمن 
الواحدة  للموؤ�س�سة  والتجهيزات 
ماليني   10 بني  ما  تراوح  التي 
بع�سها  فيما  دوالر  مليون  و15 
جتاوزت عملية االإن�ساء والتجهيز 
كاملعهد  دوالر  مليون   23 من  اأكرث 
اأغرا�ش  املتعدد  العايل  التقني 

البولتكنيك«.
ا�ستهدفها  التي  املعاهد  وتوزعت 
حمافظة   15 على  العدو  طريان 
وت�سببت  حمافظة،   22 اأ�سل  من 
من  االآالف  بحرمان  الغارات  تلك 
املهني  التعليم  مبعاهد  امللتحقني 
 %  1.7 ميثلون  الذين  والتقني 
الثانوي  بالتعليم  امللتحقني  من 
 %  4.2 التقني  التعليم  وطالب 
اجلامعي.  بالتعليم  امللتحقني  من 
خم�سة  العدوان  طريان  وا�ستهدف 
�سنعاء،  حمافظة  يف  معاهد 
وخم�سة معاهد يف اأمانة العا�سمة، 
كلية  ا�ستهداف  جرى  يرمي  ويف 
من�ساآت  اأربع  البي�ساء  ويف  جمتمع 
ومكتب  من�ساآت  اأربع  �سعده  ويف 
جرى  تعز  ويف  الفني.  التعليم 
مناطق  يف  معاهد  خم�سة  تدمري 
كلية  ذمار  حمافظة  ويف  متفرقة 
حمافظة  ويف  ومعهدين.  جمتمع 
كلية  العدوان  ا�ستهدف  احلديدة، 
يف  مهنية  معاهد  واأربعة  املجتمع، 

حمافظة  ويف  خمتلفة.  مديريات 
التقني  املعهد  ا�ستهدف  املحويت، 
التعليم  ومكتب  بالرجم  الزراعي 

الفني يف حمافظة عمران.
معاهد  خم�سة  اأن  التقرير  وبنّي 
ويف  ا�ستهدفت،  ماأرب  حمافظة  يف 
خم�سة  »التحالف«  ا�ستهدف  حلج 
ا�ستهداف  اإىل  اإ�سافة  معاهد 
املعهد التقني يف عتق يف حمافظة 
املعهد  تعر�ش  ال�سالع،  ويف  �سبوة. 
املجتمع  وكلية  التجاري  التقني 
املبا�سر،  لال�ستهداف  املحافظة  يف 
يف  عب�ش  كلية  تعر�ست  كما 
بالغة  الأ�سرار  حجة  حمافظة 
مبا�سرة.  ب�سورة  ق�سفها  نتيجة 
ال�سنوات  مدى  على  اأنه  يذكر 
على  ال�سعودية  عملت  املا�سية 
مهني يف  معهد   100 اإن�ساء  اإعاقة 
غري  ب�سورة  املحافظات  خمتلف 
متويل  اإيقاف  خالل  من  مبا�سرة 
كمنح  جاءت  التي  امل�ساريع  تلك 
ال�سعودي  »ال�سندوق  من  مالية 

مليون   100 بقيمة  للتنمية« 
ثنائية  اتفاقيات  مبوجب  دوالر 
عام  وال�سعودية  اليمن  بني  وقعت 
جدة  اتفاق  من  عام  بعد   2001
بني البلدين. وكان الهدف من تلك 
اإقامة  واملهنية  التقنية  املعاهد 
اليمني  لل�سباب  مكثفة  دورات 
تتواءم  مهنية  مبهارات  وتاأهيلهم 
مع متطلبات �سوق العمل ال�سعودي 
امل�ساريع  تلك  اأن  اإال  واخلليجي، 
تعرثت ب�سبب اإحجام الريا�ش عن 

متويل امل�ساريع املتفق عليها. ي�سار 
اإىل ان ا�ستهداف موؤ�س�سات التعليم 
العدوان  اإطار  يف  ياأتي  املهني 
عالقة  له  ما  كل  لتدمري  املمنهح 
نف�سها  الفرتة  فخالل  بالتعليم. 
 506 العدوان  طريان  ا�ستهدف 
مدار�ش تعليم عام، وبلغت خ�سائر 
العا�سمة  يف  التعليم  موؤ�س�سات 
ريال  مليار   100 وحدها  �سنعاء 
جامعة   36 ت�سررت  كما  ميني، 

حكومية يف خمتلف املحافظات.

اأنفاق  من  »جزءًا  اأن  العربّية  »هاآرت�ش«  �سحيفة  ذكرت 
اإ�سرائيلية«.  اأرا�ٍش  حتت  ممتدة  اأ�سبحت  حما�ش  حركة 
تقييمات  على  بناًء  جاء  ذلك  اأّن  ال�سحيفة  واأوردت 
قد  »حما�ش«  كون  رغم  باأّنه  تفيد  جديدة،  اإ�سرائيلّية 
ت�سررت يف العدوان االإ�سرائيلي على قطاع غزة املحا�سر، 
�سيف عام 2014، اإال اأّنها ا�ستطاعت اأن تنه�ش يف املجال 
الأنفاق  حفرها  والدليل؟  ملمو�سة،  ب�سورة  الع�سكري 

»هجومّية« طالت اأرا�سي ا�سرائيلية.
ولفت املحلل الع�سكري يف ال�سحيفة، عامو�ش هرئيل، اإىل 
قب�ستها  واإحكام  �سيطرتها  وحماولة  احلركة  امتداد  اأن 
وا�ستنادًا  فقط،  القطاع  على  يقت�سر  ال  االأمور،  على 
خاليا  ثالث  عن  الك�سف  جرى  فقد  اأمنية،  تقارير  اإىل 
اإطار  �سمن  املحتلة  ال�سّفة  يف  تتحّرك  لـ»حما�ش«  تابعة 
اأو�سع، واإخراجها من �سياق  تفعيل الهّبة ال�سعبية ب�سورة 
وذلك  منظمة،  ف�سائلية  عمليات  اإىل  الفردية  العمليات 

بتنفيذ »عملية نوعّية«.
اجلي�ش االإ�سرائيلي املدرك جلهوزية احلركة، وفق هرئيل، 
من  م�سهده  ي�ستمد  االأول  اثنني:  �سيناريوهنّي  اأمام  يقف 
حقيقة اأن »حما�ش« جّهزت اأنفاقًا جديدة ومثالية. وهنا، 
على اإ�سرائيل اال�ستعداد ل�سربة ا�ستباقية قد يقدم عليها 
الذراع الع�سكرية للحركة )حممد �سيف، ومروان عي�سى، 
هذه  وكون  االأنفاق.  هذه  با�ستخدام  ال�سنوار(،  ويحيى 
االأخرية تعّد ر�سيدًا ع�سكريًا مهّمًا، ف�سيكون من الطبيعي 
اأن تتحلى احلركة بال�سجاعة للقيام بهذا االأمر، الذي قد 

يجّر اإىل حرب ذات نتائج مكلفة.
ال�سيناريو الثاين ينطلق من احتمال جناح »�سربة نوعّية« 
الفل�سطيني  الطرفني  على  وهنا  ال�سفة.  يف  لـ»حما�ش« 

واإ�سرائيل،  وال�سلطة(  كافة  بالف�سائل  )املتمثل 
اال�ستعداد لت�سعيد ع�سكري يف املواجهة، �سواء امليدانية 
اأو غريها. وبطبيعة احلال �ستكون اخل�سائر على �سعيدي 
احلرب  يف  حدثت  التي  من  اأكرب  واملمتلكات  االأرواح 

االأخرية وما يزال يحدث.
بالعودة اإىل ال�سيناريو االأول، وعند احلديث عن تفاديه، 
فاإّن اإ�سرائيل اأمام خيار ُطرح �سابقًا وهو »اجلدار الذكي«، 
بني  فيها  احلفر  يجرى  اأماكن  عن  الك�سف  باإمكانه  الذي 
يقف  لكن،  املحتّلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي  وباقي  غّزة 
اأمام هذا اخليار العائق املادي، الأن بناءه يتطلب ميزانية 
من  �ش  �ستخ�سّ اأمريكي  دوالر  مليار   2.8 اإىل  ت�سل  قد 

ميزانية اجلي�ش، وهو اأمر م�ستحيل.
يقرتح هرئيل حاًل ال�ستباق ما ذكر، مقتب�سًا مقولة رومان 
للتجمع  االإ�سرائيلي  الع�سكري  القائد  وهو  ـ  غوفمان 
»ع�سية  اإّنه  يقول  الذي  ـ  عت�سيون«  »غو�ش  اال�ستيطاين 
جمال  يف  للتغيري  �سرورة  هناك  الثالثة،  لبنان  حرب 

املبادرة على امل�ستوى التكتيكي«.
عليها،  واالإقدام  ال�سجاعة  واحليلة،  »املبادرة  وي�سيف: 
اأّن  اإىل  الفتًا  املقبلة«،  احلرب  م�سري  �ستقّرر  التي  هي 
»اجلي�ش االإ�سرائيلي مل يتفوق بهذه املجاالت يف اجلرف 

امد«، يف اإ�سارة اإىل عدوان غزة �سيف عام 2014. ال�سّ
تناق�ش  القومي«،  االأمن  اأبحاث  »معهد  ن�سرها  ورقة  ويف 
يقول  اإ�سرائيل،  مع  مقبلة  ملواجهة  »حما�ش«  ا�ستعداد 
يومًا   50 مدار  اإن »حما�ش على  �سيبوين،  الباحث، غابي 

من احلرب ا�ستخل�ست ثالثة درو�ش«.
باملنحى اال�سرتاتيجي،  املتعّلق  االأول  الدر�ش  على �سعيد 
كونها  عن  تتنازل  اأن  ميكن  ال  اأنها  احلركة  اأدركت  فقد 

ملنطقة  �سيا�سي  اجليو  الواقع  يف  وموؤثرًا  مهمًا  »العبًا 
لعبته  الذي  الدور  اأهمية  عرفت  وقد  االأو�سط«،  ال�سرق 

اإيران، و�ستلعبه م�ستقباًل يف ت�سليحها وتطويرها.
بحكمة  ويتعلق  باإ�سرائيل،  فريتبط  الثاين،  الدر�ش  اأّما 
اإجنازات  راكمت »حما�ش«  يومًا   50 الوقت. فخالل  اإدارة 
معها،  فل�سطينيًا  جماهرييًا  تعاطفًا  وح�سدت  ع�سكرية 
هي التي وفق �سيبوين، »تاأمل يف تبّوء ال�سلطة يف ال�سفة 

خاللها  تكّبدت  يومًا،   50 فتح«.  بحركة  واالإطاحة 
اأن  لو  اأقّل  �ستكون  كانت  مكلفة،  مادّية  خ�سائر  اإ�سرائيل 
بحما�ش  فمتعّلق  الثالث،  الدر�ش  اأما  اأق�سر.  احلرب  مّدة 
ال  جديد،  من  الع�سكرية  قّوتها  بناء  اإعادة  يف  وبدورها 
الهجومية،  واالأنفاق  بال�سواريخ  تتعلق  التي  تلك  �سيما 
وكذلك يف تعزيز امل�ستوى التدريبي واجلهوزية والقدرات 

العلمية.

اإ����������ض���������رائ���������ي���������ل ب�������ان�������ت�������ظ�������ار ��������ض�������رب�������ة ا�������ض������ت������ب������اق������ي������ة م�����������ن »ح���������م���������ا����������ص«؟

هنا انت يف وطنك ول�ضت يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ضاعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�ضيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���ان���ات���ك���م 
������ض�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����راح����ات����ك����م

الف مربوك للعرو�صني وبالرفاه والبنني

تهنئة وتربيك
اأ�صرة جريدة غربة نيوز وموقع غربة نيوز

يتقدمون باجمل باقات الورد
لال�صتاذ ورئي�س التحرير

عبده املوتي
مبنا�صبة زواج ابنته
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�صيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف االأدوية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

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

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

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

ا�صعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

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

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

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

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

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

بعد اأ�ضبانيا  ت�ضود  والفخر  الر�ضا   م�ضاعر 
تتويج مي�ضي بالكرة الذهبية للمرة اخلام�ضة

مدريد- )د ب اأ( – بعد 
الأرجنتيني  النجم  تتويج 
لعب  مي�شي  ليونيل 
للمرة  الأ�شباين  بر�شلونة 
الذهبية  بالكرة  اخلام�شة 
العامل  يف  لعب  كاأف�شل 
م�شاء   ،  2015 لعام 
م�شاعر  �شادت   ، الثنني 
اأ�شبانيا  يف  والفخر  الر�شا 

اأكرث من م�شاعر الده�شة.
مي�شي  وا�شتعاد 
متفوقا  جديد  من  اللقب 
الربتغايل  غرميه  على 

 2013 لعامي  باجلائزة  توج  والذي   ، مدريد  ريال  جنم   ، رونالدو  كري�شتيانو 
و2014 ، كما تفوق على الربازيلي نيمار زميله يف بر�شلونة.

ل  التتويج  “هذا  مي�شي  تتويج  عقب  مركا” ال�شبانية  “راديو  اإذاعة  وعلقت 
ي�شكل مفاجاأة على الإطالق.. مي�شي فاز بكل لقب يف 2015 ماعدا لقبي كوبا اأمريكا 
)كاأ�ض اأمم اأمريكا اجلنوبية( وكاأ�ض ال�شوبر الأ�شباين ، بينما مل يفز رونالدو ب�شيء 

مع ريال.”
“رونالدو لعب رائع ،  “كادينا �شري” قائلة  بينما علقت الإذاعة املناف�شة لها 
بال �شك. ولكن مي�شي يتمتع بخ�شو�شية هائلة ، رمبا اأنه الأف�شل يف كل الع�شور.”
اإنه   ، مي�شي  مع  طبق  “العدل  الكتالونية  الإذاعية  “راك1.”  حمطة  وذكرت 
الأف�شل يف العامل ب�شكل وا�شح” ، لكنها اأ�شارت اإىل اأن نيمار كان ي�شتحق املركز 

الثاين بدل من رونالدو.
واأ�شافت راك1. “نيمار قدم عاما رائعا يف 2015 ، �شاعد بر�شلونة يف التتويج 
بخم�شة األقاب ، و�شاعد مي�شي ليكون الأف�شل ، يف حني اأن رونالدو مل يفز ب�شيء.”
وجاء راأي م�شابه من قبل داين األفي�ض لعب الظهري المين لرب�شلونة ، والذي 

تكرر انتقاده ل�شلوك رونالدو ومواقفه خالل ال�شنوات الأخرية.

لنا يبيعه  لن  نابويل  لكن  باإيجواين..  معجبون  ميونيخ:  بايرن 
رومينيجه  هاينز  كارل  اعرتف 
رئي�ض بايرن ميونيخ اأن فريقه معجب 
اإيجوايني،  جونزالو  نابويل  مبهاجم 
الإيطايل  النادي  اأن  �شدد  لكنه 
مهاجمه  يف  يفرط  اأن  ال�شعب  من 

الأرجنتيني.
 19 يف  هدف   18 اإيجوايني  و�شجل 
املو�شم  هذا  الإيطايل  بالدوري  لقاء 
ليقود نابويل ل�شدارة الكالت�شيو ولقب 
هدايف  �شدارة  ويحتل  ال�شتاء  بطل 

البطولة.
اأن  الوا�شح  وقال رومينيجه: »من 
ب�شكل  يوؤدي  هو  يعجبنا،  اإيجوايني 

رائع واأظن اأن ذلك يجعله �شعيدا«.
واأ�شاف »رغم ذلك، اأ�شك اأن �شديقي اأوريليو دي لورينتي�ض )رئي�ض نابويل( قد يبيعه«.

ويت�شدر بايرن ميونيخ الدوري الأملاين بر�شيد 46 نقطة بفارق 8 نقاط عن اأقرب مالحقيه دورمتوند.

اآب  اأغ�شط�ض/   17 بتاريخ  له،  دولية  مباراة  اأول  يف 
 63 الدقيقة  يف  كبديل  جدًا  متاأخرًا  دخلها  التي   ،1994
بهدفني  اخلا�شرة  لفرن�شا  حرج  و�شع  ويف  عمرها،  من 
املباراة  منهياً  هدفني  حينها  زيدان  �شّجل  الت�شيك،  اأمام 
“البديل”  اأن هذا  بالتعادل 2-2، حينها مل يخطر لأحد 
هو الأ�شطورة التي �شتمالأ الدنيا وت�شغل النا�ض، وي�شبح 

قدوة ملحبي امل�شتديرة ولعبيها يف اأنحاء العامل.
وقبل ذلك، كان زين الدين زيدان، الذي ولد يف مدينة 
يف مر�شيليا الفرن�شية عام 1972، قد بداأ م�شريته الكروية 
“كان” الفرن�شي عام 1988، ولعب معهم حتى عام  مع 
وفاز  الفرن�شي،  بوردو  نادي  اإىل  انتقل  وبعدها   ،1992
على  وح�شلوا   ،1995 عام  يف  اإنرتتوتو  كاأ�ض  يف  معهم 
املركز الثاين يف كاأ�ض الحتاد الأوروبي يف مو�شم 1999، 
قبل اأن ينتقل اإىل نادي يوفنتو�ض، حيث كان زيدان اأحد 
اأهله  ما  وهو  اأن�شيلوتي،  كارلو  لدى  الالعبني  اأف�شل 
ال�شفقة  عر�ض  الذي  مدريد،  ريال  نادي  اأنظار  جلذب 
التاريخ ولين�شم  ذلك  قدم حتى  تاريخ كرة  الأ�شخم يف 

زيزو اإىل الريال مقابل 75.6 مليون يورو عام 2001.
اإذن، ففي فرن�شا بداأ “زيزو”، وهناك ملع جنمه واأثبت 
معهم  ويحظى  الريال  مع  م�شريته  ليوا�شل  جدارته، 
حيث  واأرفعها،  والتقييمات  اجلوائز  اأعلى  من  مبزيد 
حظي بلقب اأف�شل لعب لـ 3 مرات، وك�شف عن كاريزما 
بررت له جماهريياً حتى ما ميكن اأن يعترب �شلوكاً منافياً 
للروح الريا�شية، كما يف نطحته ال�شهرية لالإيطايل ماركو 
ت�شببت  والتي   ،2006 مونديال  نهائي  يف  ماترياتزي 
باإيقافه ثالث مباريات )وهي عقوبة مل يتاأثر بها لأنه كان 

قرر اعتزال اللعب، فكانت هذه اآخر مبارياته(.
– جوائز

زيدان هو اأكرث من حظي بلقب اأف�شل لعب يف العامل، 
اإذ ناله �شت مرات؛ ثالث منها يف املركز الأول وذلك خالل 
التي  اجلائزة  وهي  و2003،  و2000   ،1998 الأعوام 
بني  ما  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  يقدمها  كان 
عامي 1991 و2009 قبل اأن يلغيها ويطلق جائزة “كرة 

فيفا الذهبية” عام 2010.
يف  لعب  اأف�شل  اختياره  جرى  كما 
القارة  يف  املا�شية  اخلم�شني  ال�شنوات 
قائمة  “بيليه” �شمن  الأوروبية، واختاره 
اآذار  مار�ض/  يف  حياً  لعباً   125 اأف�شل 

.2004
والواقع، اأن �شجل الأ�شطورة الفرن�شي، 
بالألقاب  مليء  زيدان،  الأ�شل  اجلزائري 

واجلوائز.
الريال – مع 

مدريد  ريال  مع  زيدان رحلته لعباً  بداأ 
قيمتها  تاريخية  �شفقة  يف   2001 عام 
الفريق  وقاد  يورو،  مليون   75 من  اأكرث 
اأبطال  بدوري  الفوز  اإىل  الأول  مو�شمه  يف 

ليفركوزن  باير  نادي  على  الفريق  تغلب  اأن  بعد  اأوروبا 
حقق  الثاين  املو�شم  ويف  زيدان،  من  خيايل  بهدف  الأملاين 

بطولة الدوري الإ�شباين.
اأيار 2006 لعب زين الدين زيدان اآخر  ويف 7 مايو/ 
مباراة له يف ملعب نادي ريال مدريد �شانتياغو برنابيو، 
وكانت املباراة اأمام نادي فياريال الإ�شباين، وقد انتهت 
املباراة بالتعادل 3-3، و�شجل زيدان الهدف الثاين لريال 
مدريد ويف نهاية املباراة تبادل زيدان القمي�ض مع خوان 

رومان ريكيلمي.
الالعبني  واأكرب  اأهم  من  زيدان  الدين  زين  ويعترب 

الذين �شاهموا يف اإجنازات ريال مدريد الإ�شباين.
اأما كمدرب، فقد بداأ زيدان تدريبه يف ريال مدريد يف 
اأن�شيلوتي، و�شاهم  لالإيطايل كارلو  2013 م�شاعد مدرب 
اأوروبا عام 2014،  اأبطال  لقب دوري  الفريق  اإحراز  يف 

ويف 2015 قام بتدريب ريال مدريد كا�شتيا.
فكان  موؤخرًا،  باأ�شره  العامل  �شغل  الذي  اخلرب  اأما 
الثاين اجلاري،  يناير/ كانون  الرابع من  بتاريخ  موعده 
مدريد،  ريال  نادي  رئي�ض  برييز،  فلورنتينو  اأعلن  حني 
عن تعيني زين الدين زيدان مديرًا فنياً لفريق كرة القدم 

واإقالة الإ�شباين رافائيل بينيتيز.
اأما زيزو فقد قال: “كما و�شعُت قلبي يف ريال مدريد 

لعباً، �شاأ�شع قلبي يف ريال مدريد مدرباً”.
التاريخ  يف  فرن�شي  اأول  زيدان  الدين  زين  واأ�شبح 
 25 رقم  الأجنبي  املدرب  فهو  امللكي،  النادي  يدرب 
للفريق الكروي، لكن مل ي�شبق اأن كان اأي من املدربني الـ 

24 ال�شابقني فرن�شياً.
يف  اأملانيا  من  قادماً  باري�ض  اإىل  “زيزو”  عاد  وعندما 
الأبطال  ا�شتقبال  باري�ض  ا�شتقبلته   ،2006 مونديال 
جاك  حينها،  الفرن�شي  الرئي�ض  له  وقال  الفاحتني، 

�شرياك: “زين الدين زيدان بطلنا اإىل الأبد”.
النهائية  مباراته  زيدان  لعب  متوز  يوليو/   9 ويف 
م�شريته  يف  مباراة  اآخر  وكانت  العامل،  كاأ�ض  يف  الثانية 
ال�شابعة من  الدقيقة  يف  الر�شمية، و�شجل هدفاً  الكروية 
اأربعة  اأحد  اأ�شبح  وقد  جزاء،  ركلة  من  املباراة  زمن 
لعبني �شجلوا اأهدافاً يف نهائيني خمتلَفني لـ “كاأ�ض العامل 
لكرة القدم” مع بيليه وبول بريترن وفافا، واأ�شبح بعد 

هذا الهدف اأحد هدايف املباريات النهائية ملونديال.

زي����زو.. حم��ط��ات م��ن رح��ل��ة االأ���ض��ط��ورة ح��ت��ى ق��ي��ادة ري���ال م��دري��د

االأ�ضرالية القدم  كرة  ت�ضرب  املن�ضطات  ف�ضائح 

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

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

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

الدولية  الريا�شية  املحكمة  قررت  اأ(-  ب  – )د  لوزان 
كرة  ريا�شة  يف  و�شابقني،  حاليني  لعبا،   34 “كا�شاإيقاف 
القدم الأ�شرتالية عن ممار�شة اأي ن�شاط يتعلق بالريا�شة 
ملدة عامني ب�شبب املن�شطات، وهو ما يعد اأكرب ف�شيحة يف 

تاريخ الريا�شة الأ�شرتالية.
العاملية  الوكالة  من  املقدم  ال�شتئناف  “كا�ض  واأيدت 
ال�شلطات  قرار  األغت  كما  وادا”،  املن�شطات”  ملكافحة 
وقت  يف  الريا�شيني  هوؤلء  �شاحة  براأت  التي  الأ�شرتالية 

�شابق من العام املا�شي.
لتبداأ  رجعي،  باأثر  العقوبة  تطبيق  يتم  اأن  املقرر  ومن 
اأن  يعني  مما   ،2015 اأذار/مار�ض   31 من  العامني  فرتة 
الريا�شي  الن�شاط  ميار�شون  يزالون  ل  الذين  الالعبني 
والذي يبلغ عددهم 12 من اأ�شل 34 لعبا �شملتهم العقوبة، 

�شيغيبون عن امل�شاركة يف مناف�شات مو�شم .2016
وينتمي الالعبون املوقوفون لنادي اي�شيندون ملبورن، 

اأحد اأعرق الأندية يف الكرة الأ�شرتالية.
بتناول  اتهامات يف 2012  الالعبون املذكورون  وواجه 
اإعطاوؤها  التي يتم  املادة  بيتا 4، وهي  “ثيمو�شني  بروتني 
اأفادت  ح�شبما  ال�شمالية،  اأمريكا  يف  ال�شباقات  خليول 

التحقيقات حول هذا املو�شوع.
الأمر،  بادئ  يف  الأ�شرتايل،  الدوري  حمكمة  واعتربت 

قبل  كافية،  لي�شت  املو�شوع  هذا  حول  املقدمة  الأدلة  اأن 
يف  لتح�شل  القرار  على  بال�شتئناف  “وادا”  تقوم  اأن 
لوزان  مدينة  تتخذ  التي  “كا�ض  وتاأييد  دعم  على  النهاية 

ال�شوي�شرية مقرا لها.
نتائج  على  يعتمد  مل  القرار  اأن  “وادا”  واأو�شحت 
اأدلة  على  اأي�شا  اعتمد  بل  وح�شب،  املختربية  التحاليل 

اأخرى ل ترتبط بالتحاليل الطبية.
نادي  رئي�ض  تانري،  ليند�شاي  قال  جانبه،  ومن 
يراه  ل  الذي  القرار  من  بال�شدمة  ي�شعر  اأنه  اي�شيندون، 

عادل.
واأ�شاف رئي�ض النادي الأ�شرتايل، الذي اأن�شئ قبل 145 
طيبة،  بنية  ت�شرفوا  “لعبونا  قائال:  ملبورن،  يف  عاما 

معاقبة 34 لعبا لي�ض بالأمر العادل على الإطالق”.
قام  اأن  بعد  املذكورة  الف�شيحة  عن  ال�شتار  واأزيل 
برنامج  عن  الأ�شرتالية  ال�شلطات  باإبالغ  اي�شيندون  نادي 

املكمالت الغذائية اخلا�ض به.
احلكومية  الأ�شرتالية  للوكالة  التنفيذي  املدير  واعترب 
متثل  الق�شية  هذه  اأن  مكديفيت،  بني  املن�شطات،  ملكافحة 
الريا�شة  تاريخ  يف  نادي  باأي  حلق  الذي  الأكرب  ال�شرر 

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

اأم�����ر ال���ك���وي���ت ي���ه���دي ال���رك���ي���ة ن��ب��ه��ات 
دوالر األ�������ف  ب���������100  ����ض���اع���ة  ج����ه����ري 

 

اأو  اأمري الكويت �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح، املمثلة الرتكية نبهات ت�سييهري،  هدى 
املعروفة بـ”نبهات جهري” – والتي قدمت دور “ال�سلطانة حف�سة” يف م�سل�سل “حرمي 
املمثلة  اأعلنته  ما  وفق  دوالر،  األف   100 بـ  ثمنها  يقدر  قيمة  يد  �ساعة  ال�سلطان”- 

الرتكية.
اأمري  ا�ستقبلت  اإنها  قولها:  الرتكية  املمثلة  عن  نقلت  الرتكية،  “حرييت”  �سحيفة   

الكويت وعقيلته يف ا�سطنبول قبل مدة، ومتت دعوتها لزيارة الكويت يف وقت الحق.
“Franck Muller” وقد   االأمري الكويتي، قدم لت�سييهري �ساعة ثمينة من ماركة 
�ساركت  ال�سيوف وال�سحفيني خالل فعالية  انتباه  املمثلة  ارتدتها  التي  ال�ساعة  اأثارت 

بها يف وقت �سابق با�سطنبول.
اإقباال كبريًا من جانب اجلمهور العربي،  ال�سلطان” لقي  “حرمي  اأن م�سل�سل  اإىل   ي�سار 
الدعوات  من  العديد  وليتلقوا  العربي،  الوطن  يف  امل�ساهري  من  امل�سل�سل  اأبطال  لي�سبح 

لزيارة دول عربية كثرية.

بقلم اأحالم م�ستغامني اجلزائرية
و�سلُت اإىل بريوت يف بداية الت�سعينات، يف توقيت و�سول 
ال�ساب خالد اإىل النجومّية العاملّية. اأُغنية واحدة قذفت 
النا�ش  �ساغلة  واه«  دي  »دي  اأغنية  املجد• كانت  اإىل  به 

لياًل ونهارًا. 
االأزياء،  عرو�ش  م  وُتقَدّ االأعرا�ش،  ُتقام  مو�سيقاها  على 
م�ساغلها  اإىل  وتذهب  لياًل،  بريوت  ترق�ش  اإيقاعها  وعلى 
حوزتي  ويف  باري�ش،  من  ي  لتومِّ قادمة  �سباحًا.كنت 
خمطوط »اجل�سد«، اأربعمائة �سفحة، ق�سيت اأربع �سنوات 
لة ما ا�ستطعت ت�سمينها ن�سف  يف نحتها جملة جملة، حماومِ
قرن من التاريخ الن�سايل للجزائر، اإنقاذًا ملا�سينا، ورغبة 
يف تعريف العامل العربي اإىل اأجمادنا واأوجاعنا.لكنني ما 
اإاّل وُيجاملني اأحدهم قائاًل: »اآه..  اأُعلن عن هويتي  كنت 

اأنتمِ من بالد ال�ساب خالد!«، 
ويظهر  اأذنه،  يف  قرطًا  ي�سع  الذي  الرجل  هذا  يف  واجدًا 
يف التلفزيون الفرن�سي برفقة كلبه، وال جواب له عن اأي 
�سوؤال �سوى ال�سحك الغبّي، قرابة مبواجعي.وفورًا ي�سبح 
اأعرتف  وعندما  واه«؟  دي  »دي  َبارة  عمِ معنى  ما  ال�سوؤال، 
َقَدر  على  �سائلي  ر  يتح�َسّ معناها،  اأي�سًا  اأنا  فهمي  بعدم 

اجلزائر، التي ب�سبب اال�ستعمار، ال تفهم اللغة العربية!
واه(،  دي  )دي  »فّزورة«  عن  اجلواب  اأتعبني  اأن  وبعد 
و�سائقي  والغرباء  لالأ�سدقاء  اأعتذر  طوياًل  زمنًا  وق�سيت 
التاك�سي، وعامل حمطة البنزين امل�سري، وم�سففة �سعري 
عن جهلي واأُميتي، قررت اأاّل اأف�سح عن هويتي اجلزائرية، 

كي اأرتاح.
من  باأغنية  باالأحرى  اأو  بكلمتني،  مطربًا  اأن  يحزيّن  مل 
حرفني، حقق جمدًا ومكا�سب، ال يحققها اأي كاتب عربي 
نذر عمره للكلمات، بقدر ما اأحزنني اأنني جئت امل�سرق يف 

الزمن اخلطاأ.
االأمري  بلد  اإىل  ُين�سُب  اجلزائري  كان  اخلم�سينات،  ففي 
عبد القادر، ويف ال�ستينات اإىل بلد اأحمد بن بّلة وجميلة 

بو حريد، ويف ال�سبعينات اإىل بلد هواري بومدين واملليون 
ي  امْلُغنمِّ واإىل  مطربيه،  اإىل  العربي  ُين�سب  اليوم   ... �سهيد 
وقت  حتى  ...وهكذا،  اأكادميي«  »�ستار  يف  ميثله  الذي 
وا  َبل الذين اأحُبّ قريب، كنت اأتلّقى املدح كجزائرية من قمِ
واأُوا�َسى  اأكادميي«،  »�ستار  يف  اجلزائر  مثلت  التي  الفتاة 
مغربية،  البع�ش  يخالني  ال  عندما  هذا  عنها...  نيابة 

وُيبدي يل تعاطفه مع �سوفيا.
وقبل حرب اإ�سرائيل االأخرية على لبنان، كنت اأتابع بقهر 
ذات م�ساء، تلك الر�سائل الهابطة املحبطة التي ُتبث على 
قنوات الغناء، عندما ح�سرين قول »�ستالني« وهو ينادي، 
والنازيون  للمقاومة،  الرو�سي  ال�سعب  املذياع،  خالل  من 
بو�سكني  وطن  عن  »دافعوا  �سائحًا:  مو�سكو،  اأبواب  على 

وتول�ستوي«.
اجتياح  اليوم  اإ�سرائيل  عاودت  لو  مازحة،  لنف�سي  وقلت 
لتعبئة  �سبيل  من  اأمامنا  وجدنا  مَلَا  م�سر،  غزو  اأو  لبنان 
نداءات  بث  �سوى  الوطنية،  م�ساعرهم  وا�ستنفار  ال�سباب 
وطن  عن  دافعوا  اأن  الغنائية،  الف�سائيات  على  ور�سائل 
وروبي  ومروى  عجرم  ونان�سي  واإلي�سا  وهبي  هيفاء 
واأخواتهن .... فال اأرى اأ�سماء غري هذه ل�سحذ الهمم ومّل 

احل�سود.
ولي�ش واهلّل يف االأمر نكتة. فمنذ اأربع �سنوات خرج االأ�سري 
االإ�سرائيلية،  املعتقالت  من  ال�سواركة  حممود  امل�سري 
التي ق�سى فيها اثنتني وع�سرين �سنة، حتى ا�ستحق لقب 
اأقدم اأ�سري م�سري، ومل يجد الرجل اأحدًا يف انتظاره من 
»اجلماهري« التي نا�سل من اأجلها، وال ا�ستحق خرب اإطالق 
م�سئولو  ا�سطر  بينما  جريدة،  يف  مرّبع  من  اأكرث  �سراحه 
اأكادميي«  »�ستار  اإىل تهريب جنم  القاهرة  االأمن يف مطار 
حممد عطّية بعد وقوع جرحى جّراء َتَداُفع مئات ال�سّبان 
املطار مع كل موعد  الذين ظُلّوا يرتددون على  وال�ساّبات، 

لو�سول طائرة من بريوت.
اإىل  ُتن�سب  وَغَدت  االأبطال،  اإىل  ُتن�سب  كانت  اأوطان  يف 

يف  ال�سابق  الطالب  خالوي،  حممد  اأّن  قراأنا  ال�سبيان، 
»�ستار اأكادميي«، ظَلّ الأ�سابيع ال مي�سي اإاّل حماطًا بخم�سة 
اجلد  ماأخذ  الولد  اأخذ  رمبا   .. اأبدًا  يفارقونه  ال  حرا�ش 

لقب »الزعيم« الذي اأطلقه زمالوؤه عليه!
ولقد تعّرفت اإىل الغالية املنا�سلة الكبرية جميلة بوحريد 
يف رحلة بني اجلزائر وفرن�سا، وكانت ت�سافر على الدرجة 
غذائية  موؤونة  من  اأٌُمّ  حتمله  مبا  لة  حُمَمّ االقت�سادية، 
ي�سافر  ال  مثلها  الأن  باخلجل،  و�سعرت  الوحيد،  البنها 
على  لتّوه  ُولد  فرخ  يفاخر  بينما  االأُوىل،  الدرجة  على 
بطائرة  اإاّل  يتنّقل  ال  باأنه  اأكادميي«،  »�ستار  بالتوهات 
َعت حتت ت�سّرفه، الأنه رفع ا�سم بلده  حكومّية خا�سة، ُو�سمِ

عاليًا!
هنيئا لالمة العربية

هنيئا المة ر�سول اهلل
هنيئا المة عمر وابي بكر وعثمان وعلي

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون..«.
............

: فهمت االن ياولدي ملاذا
قلت التكرب؟!

فم�سٌر مل تٌعد م�سرَا
وتون�ش مل تعد خ�سرا

وبغداٌد هي االأٌخرى
تذوق خيانة الع�سكر.

واإن ت�ساأل عن االق�سى
فاإن جراحهم اق�سى
بني �سهيون تقتلهم

وم�سٌر تغلق املعرب..
وحتى ال�سام ياولدي

متوت بح�سرٍة اكرب
هنالك لوترى حلب

فحق الطفل قد �ٌسلمِبا

�ش فتاُة ٌيغت�سبا وعرمِ
ون�سف ال�سعب يف املهجر.

�سغريي انني ارجوك التكرب
فاأُمتنا مٌمّزقٌة

واأٌمتنا مق�ّسمٌة وكل دقيقًة تخ�سر
وحول اجليد م�سنقٌة 

ويف اح�سائها خنجر
هنا �سي�سي

هنا �سب�سي 
هنا حوثي
هنا حفرت

هنا ايران وامريكا
وا�سرائيل 
وابن عمر

هنا عربي يخذلنا وم�سلم جاء ينحرنا 
وارهابي يفجرنا والندري ملمِ فّجر

.. وه��������ب��������ى  ه������ي������ف������اء  وط������������ن  ع���������ن  داف���������ع���������و 

�ضعود اآل  من  والتخّل�ص  ال�ضعودية  ملهاجمة  الدعوة  الظواهري: 

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  ال  نيوز  غربة  وموقع  جريدة 

الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 

انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 

باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�ش  من 

لطرف على االخر .

كما  احلقيقة  نن�سر  الواقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.

ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .

نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال 

الوطن  التحتية يف  البنية  مع تدمري 

عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

والدي  النا�ضر:  عبد  احلكيم  عبد 
املحبة ال��ق��ل��وب  م��اي��ن  لنا  ت��رك 

عبد  احلكيم  عبد  حوار  يف  جاء  ما  ال�سابع«  »اليوم  اأبرزت 
النا�سر مع احد الف�سائيات، وقال فيه:

ماليني  ترك  ولكن  االأموال،  من  ثروة  لنا  يرتك  مل  “والدي 
القلوب املحبة، وهذه القلوب تزيد عاما بعد عام”.

النا�سر  عبد  من  اتخذوا  “امل�سريون  احلكيم:  عبد  وقال 
اأيقونة احلرب �سد جماعة االخوان االرهابية”.

متيز  اأي  على  يح�سلوا  مل  اأنهم  اىل  احلكيم  عبد  واأ�سار 
منهم  جعل  الذي  االأمر  احلياة،  نواحي  يف  اأو  الدرا�سة  يف 

�سخ�سيات قوية  وناجحة .

ير�سد  الذي  االأمريكي،  »�سايت«  موقع  ذكر   
�سبكة  على  املت�سّددة  االإ�سالمية  احلركات 
اأمين  »القاعدة«،  تنظيم  زعيم  اأّن  االنرتنت، 
»�سّن  اإىل  �سوتي،  ت�سجيٍل  يف  دعا،  الظواهري، 
الغربيني  وحلفائها  ال�سعودية  على  هجمات 
والتخّل�ش من النظام احلاكم«، رّدًا على اإعدام 43 

ع�سوًا من التنظيم، مطلع ال�سهر اجلاري.
ال�سوتي،  الت�سجيل  يف  الظواهري،  وحّث 

�سعود  اآل  باأ�سرة  االإطاحة  على  ال�سعوديني 
احلاكمة، ودعا اإىل مبايعة التنظيم »يف كل مكان 
هجمات  �سن  خالل  من  بال�سعودية  ال�سرر  واإحلاق 
نف�سه  الوقت  يف  حمّذرًا  الغربيني«،  حلفائها  على 

من اأن »ال�سعودية �ستدفع ثمن عمليات االإعدام«.
وذّكر الظواهري رجال الدين يف اململكة »بدورهم 
املنكر يف وجه هذا  يف االأمر باملعروف والنهي عن 
النظام املرتّد املعادي للم�سلمني، واحلامي ل�سرقات 

الغرب لرثواتهم«، يف اإ�سارة اإىل االأ�سرة احلاكمة.
على  اأيام  اأربعة  بعد  الظواهري  ت�سجيل  وياأتي 
»جزيرة  يف  لفرعيه  بيان  يف  التنظيم،  توّعد 
الإعدام  بـ»الثاأر«  االإ�سالمي«،  و»املغرب  العرب« 
مدانًا   47 اجلاري،  من  الثاين  يف  ال�سعودية، 
الذي  النمر،  باقر  منر  ال�سيخ  بينهم  بـ»االإرهاب«، 

اأثار اإعدامه توترات اإقليمية.
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�سال دفعاتكم على العنوان

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

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

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

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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عمان/ اأعلن جوناثان كامبل، امل�ست�سار االإقليمي يف برنامج 
اأن املبلغ االإجمايل الذي مت  الغذاء العاملي، اليوم االأحد، 
�سرفه على الالجئني ال�سوريني املقيمني يف االأردن، خالل 

عام 2015، هو 117 مليون دوالر.
وقال كامبل، لالأنا�سول: “اأنفق برنامج الغذاء العاملي على 
فقط،   2015 عام  خالل  االأردن  يف  ال�سوريني  الالجئني 
ما  جمموع  بذلك  لي�سبح  دوالر،  األف  و179  مليون   117
 428  ،2012 مت اإنفاقه منذ بداية عملنا يف االأردن عام 

مليون دوالر”.
واأ�ساف كامبل، “�سيتم خالل يناير/كانون الثاين احلايل، 
األًفا،   530 على  دوالر،  األف  و361  مليون   7 مبلغ  �سرف 

و900 الجئي �سوري يف االأردن”.
االأممي،  امل�سوؤول  اأ�سار   ،2016 للعام  الربنامج  خطة  وعن 
“ما اأ�ستطيع تاأكيده اأن كل الجئ �سوري مقيم يف املخيمات، 
�سيح�سل �سهرًيا على مبلغ 20 ديناًرا اأردنًيا )28 دوالًرا(، 
املخيمات،  خارج  الالجئني  اأما  اليومي،  اخلبز  بجانب 
فيما  دوالًرا(،   21( ديناًرا   15 على  بع�سهم  �سيح�سل 

�سيح�سل البع�ش االآخر على 10 دنانري )14 دوالًرا(”.
جدير بالذكر، اأن برنامج الغذاء العاملي، �سهد خالل العام 
املا�سي اأزمة مالية، اأدت اإىل وقف امل�ساعدات عن الالجئني 
ال�سوريني يف االأردن، وا�ستئنافها مرة اأخرى.وكان كامبل، 
ال�سوريني  اإغاثة الالجئني  اأن  �سابقا لالأنا�سول،  قد �سرح 
وللداخل  وم�سر،  وتركيا،  ولبنان،  والعراق،  االأردن،  يف 

ال�سوري حتتاج لـ 35 مليون دوالٍر اأ�سبوعًيا.
و400  مليوًنا  االأردن  يف  يوجد  ر�سمية،  اإح�سائيات  ووفق 
بدء  قبل  البالد  دخلوا  األًفا،   750 منهم  �سوري،  األف 
والدميغرايف،  اجلغرايف  القرب  بحكم  �سوريا،  يف  ال�سراع 

فيما �سجل البقية كالجئني.
عن  �سوريا  ال�سمالية  جارتها  مع  االأردنية  احلدود  وتزيد 
375 كم، يتخللها الع�سرات من املنافذ غري ال�سرعية، التي 
كانت وال زالت معابًرا لالجئني ال�سوريني، الذين يق�سدون 
اأرا�سيه نتيجة احلرب امل�ستعرة التي ت�سهدها �سوريا منذ 

.2011

 بقلم ا�سعد عبد اهلل عبد علي
 يف عام 1958 وقف الزعيم عبد الكرمي قا�سم، 
 (( لهم  قال  حيث  البائ�سني،  جموع  يف  ليخطب 
كيف   .. و�سكت   )) االأكواخ....  على  �سنق�سي 
هل  ؟  اأالف  مبئات  وهي  االأكواخ،  على  �سيق�سي 
ياأمر برتحيلهم مثال؟ اأم ياأمر بتجريف اأكواخهم 
اأروائي  م�سروع  باإقامة  العمل  بدا  اأيام  بعد  ؟ 
�سماال  دجلة  نهر  من  يبداأ  مرت،  كيلو   25 بطول 
يف منطقة الفحامة، لي�سب يف نهر دياىل جنوبا، 
اإمكانات  وظفت  التي  احلالية،  اجلي�ش  قناة  هو 
معبد،  طريق  مع  حفرها،  يف  اجلي�ش  واليات 
بالقناطر  تاأثيثها  القناة، ومت  ميتد على جانبي 

واجل�سور واملتنزهات.
اأمتام قناة اجلي�ش، قامت احلكومة بتوزيع  بعد 

االأرا�سي املحاذية لها، على �سكل قطع �سكنية، مع 
�سرف 200 دينار، و) دبلني طابوق( لكل عائلة، 
ونه�ست  اإال  امل�سروع،  بدء  على  �سنة  مت�ش  ومل 
واملاء  بالكهرباء  جمهزة  نظيفة،  ع�سرية  مدن 
مدينة  )حاليا  الثورة  مدينة  و�سميت  املعقم، 

ال�سدر(.
حيث  العفالقة،  حكم  فجاء  الزمن،  وتغري 
�سدام،  الطاغية  اأوجده  الذي  الكبري،  اخلراب 
مما جعل النا�ش تعاين، من حمنة يف كل جماالت 
احلياة، ومنها ال�سكن، نتيجة ال�سيا�سة اخلاطئة، 

التي انتهجها احلزب احلاكم.
ذلك  ياأتي  اأن  ع�سى  �سنة،   40 النا�ش  انتظر   

الفجر اجلديد، الذي ت�سرتجع فيه احلقوق.
باأغاين  ت�سدح  واأبواقها  االأحزاب  وجاءت 

اأو   ، �سكنية  وحدة  مليون  بناء  بني  الوعود، 
ال�سعي  اأو  االأحالم،  مدن  ببناء  قريبا  ال�سروع 
ملا  م�سدقة  والنا�ش  العمودي،  للبناء  عاجاًل 
تخ�سي�ش  ومت  جدا،  التقية  االأحزاب  تقوله 
املوعودة،  ال�سكنية  مل�ساريع  الدوالرات،  مليارات 
وتذهب ال�سنوات م�سرعة، وال �سيء على االأر�ش، 
فقط انه مت نهب االأموال املخ�س�سة، يف املوازنات 
للنا�ش،  االأحزاب  به  جاءت  ما  هذا  ال�سنوية، 

طيلة 12 عاما من حكم حلف االأحزاب.
يا ليتهم فكروا بب�ساطة، مثلما فكر الزعيم قبل 
جديدة،  قناة  بحفر  مثله  و�سرعوا  عاما،   58
لهم،  ا�سرف  لكان  �سفتيها،  على  االأر�ش  وتوزيع 

واأكرث نباًل، من بيع مدن االأوهام للنا�ش.
فادعوه  لل�سعب،  خريا  األعبادي  الري�ش  اأراد  فان 

بال�سروع  اأالن،  نف�سها  الزعيم  خطة  بتنفيذ 
الت�سكيالت  مبعية  جديدة،  قناة  بحفر 
احلكومية، وتاأ�سي�ش اإحياء جديدة، على �سفتي 
الكيانات  فكر  تعقيد  عن  بعيد  املوعودة،  القناة 

ال�سيا�سية احللزوين.

م���������ض����ك����ل����ة ال�����������ض�����ك�����ن, ب��������ن ������ض�����ح�����وة ال�������زع�������ي�������م, و�������ض������ب������ات االأح���������������زاب

2015 يف  ب�������االأردن  ال�����ض��وري��ن  ع��ل��ى  ���ض��رف��ت  دوالر  م��ل��ي��ون   117 العاملي”:  “الغذاء 



دواء لعالج �صرطان الثدي يكافح 
اأنواًعا اأخرى من االأورام اخلبيثة

اأمريكية  درا�سة  اأفادت 
حديثة، باأن عقارا مت اعتماده 
�سرطان  اأورام  لعالج  موؤخًرا 
الثدي اخلبيثة عند ال�سيدات، 
قادر على اإيقاف اأنوع اأخرى من 

ال�سرطان.
باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

مبركز عالج ال�سرطان التابع جلامعة بن�سلفانيا، ون�سروا نتائجها يف 
العدد االأخري من جملة “اجلمعية الطبية االأمريكية”.

هيئة  اأقرته  الذي   ”palbociclib“ عقار  اأن  الباحثون  واأو�سح 
انت�سار  لوقف  املا�سي،  فرباير   )FDA(االأمريكية والدواء  الغذاء 

�سرطان الثدي، يعالج �سرطان الغدد الليمفاوية.
اآلية عمل الدواء اجلديدة، الذي يوؤخذ عن طريق الفم مرة  وعن 
االأنزميات  من  نوعني  عمل  يعيق  اإنه  الباحثون  قال  يومًيا،  واحدة 

امل�سوؤولة عن انق�سام اخلاليا ال�سرطانية، وانت�سارها يف اجل�سم.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن جتاربهم ال�سريرية التي اأجريت على الب�سر، 
الليمفاوية،  الغدد  �سرطان  مر�سى  حياة  يطيل  الدواء  اأن  اأثبتت 
مثلما يفعل مبر�سى �سرطان الثدي، حيث وجدوا اأن الدواء اآمن اإذا 

مت االلتزام باجلرعة املقررة وهي مرة واحدة يومًيا.
الباحثون  قال  املر�سى،  لها  التي تعر�ش  االآثار اجلانبية  اأبرز  وعن 
اإنها متثلت يف انخفا�ش عدد كرات الدم البي�ساء، وال�سعور باالإرهاق 

و�سقوط ال�سعر و�سعف ال�سهية والقيئ.
ووفقا ملنظمة ال�سحة العاملية، فاإن مر�ش ال�سرطان، يعد اأحد اأكرث 
م�سببات الوفاة حول العامل، حيث اأنه يت�سبب يف وفاة نحو %13 من 

جمموع وفيات �سكان العامل �سنوًيا.
والقولون  والكبد  واملعدة  الرئة  �سرطانات  اأن  املنظمة،  واأ�سافت 
والثدي وعنق الرحم تقف وراء معظم الوفيات التي حتدث كل عام 

ب�سبب ال�سرطان.
عوامل  خم�سة  ب�سبب  حتدث  ال�سرطان  وفيات  ثلث  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الفواكه  تناول  وعدم  البدانة،  هي  رئي�سية،  وغذائية  �سلوكية 
واخل�سار ب�سكل كاف، وقّلة الن�ساط البدين، وتعاطي التبغ، وتناول 

اخلمور.

للُرمان فوائده الكثرية ونتائج ت�صاهي الفياغرا

االأك�سدة  مب�سادات  غني  م�سدر  الرمان  اأن  حديثة  اأبحاث  اأثبتت 
املزمنة  االأمرا�ش  من  اجل�سم  وقاية  يف  مهم  بدور  تقوم  والتي 
كاأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية وت�سلب ال�سرايني. اأثبتت اأبحاث 
حديثة اأن الرمان م�سدر غني مب�سادات االأك�سدة والتي تقوم بدور 
مهم يف االأمرا�ش التي قد ت�سبب ظهور اأمرا�ش تقدم العمر وت�ساعد 

بالتايل على ن�ساطهن ومرونتهن.
كما ين�سح الباحثون ال�سيدات بتناوله عند الو�سول اإىل �سن الياأ�ش 
و�سرطان  العظام  وه�سا�سة  وال�سرايني  القلب  اأمرا�ش  من  حلمايتهن 
ال�سرطانية  اخلاليا  تدمري  على  قدرة  من  له  ملا  وذلك  الثدي. 
بطريقة “االنتحار الذاتي” بينما ال يحدث تلفًا يف اخلاليا االأخرى 

ال�سليمة.
على  يواظبوا  اأن  فعليهم  جن�سية  م�ساكل  لديهم  الذين  الرجال  اأما 
رائعة  نتائج  يجدوا  لكي  االأقل  على  �سهر  ملدة  الرمان  ع�سري  �سرب 
يف  موؤخرًا  ن�سرت  درا�سة  اأعلنت  ح�سبما  الفياغرا  حبوب  ت�ساهي 
غني   ” الرمان  ع�سري  “اإن  الدرا�سة  وتقول  كاليفورنيا.  جامعة 
مب�سادات االأك�سدة التي تزيد من كمية الدم يف االأع�ساء اجلن�سية.

تعّلمي التخّل�ش من اآثار الزمن على وجهك عن 
لعملية  اخل�سوع  دون  التجاعيد  اإخفاء  طريق 
تنظري  اأن  من  اأ�سواأ  هناك  فلي�ش  جراحية. 
تكن  مل  جديدة  جتعيدة  لتكت�سفي  املراآة  يف 
اأ�سرار  تعّلمي  اأيام…  ب�سعة  قبل  موجودة 
املاكياج  خالل  من  التجاعيد  الإخفاء  اخلرباء 

واختيار الكرمي املنا�سب.
اإليك در�سًا رائعًا يف اجلمال:

اإن اخلطوات التي تقومني بها يوميًا هي االأكرث 
الب�سرة ي�سمن  املاكياج دون �سّد  اأهمية، فو�سع 
�سعي  اأطول.  لفرتة  م�سدودًا  وجهك  يظّل  اأن 
على  العناية  كرمي  من  كافيًا  مقدارًا  يوم  كل 
فرك  طريق  عن  املنتج  و�سّخني  يدك  راحة 
طّبقي  ثم  البع�ش،  بع�سهما  مع  بلطف  يديك 
وقومي  وجهك  على  م�سّطحتان  وهما  يديك 
من  الوجه،  كامل  على  خفيفة  �سغط  بحركات 
الو�سط حتى اخلارج، وال تن�سي العنق. وهكذا، 
اجل�سم  حرارة  بدرجة  ي�سبح  حني  املنتج  فاإن 
يخرتق اجللد فورًا وي�ساعد على تثبيت املاكياج 

على نحو اأف�سل.
مكافحة التجاعيد يف كل �سن

ن�سطة جدًا  املراأة  الثالثني عامًا، تكون  �سن  يف 
وحتافظ  متاأّلقة.  ب�سرتها  تظّل  اأن  وحتتاج 
كرميات العناية اخلا�سة بهذه املرحلة العمرية 
كما  اخلارجية  االعتداءات  �سد  الب�سرة  على 

حتافظ على حيوية اجللد.
املزيد  الب�سرة  تتطّلب  عامًا،  االأربعني  �سن  يف 
وظائف  تباطوؤ  لتعوي�ش  العناية  منتجات  من 
اجللد. وتعمل الكرميات امل�سادة للتجاعيد على 

تقوية قدرة الب�سرة على مقاومة االعتداءات 
اخلارجية كما حتافظ على ونعومتها وبريقها.

يف �سن اخلم�سني عامًا، تظهر تغرّيات هرمونية. 
لل�سيخوخة  املكافحة  امل�ستح�سرات  وت�ساعد 
نحو  على  فيبدو  اجللد  �سماكة  ا�ستعادة  على 
نعومتها  ب�سرعة  الب�سرة  وت�ستعيد  اأف�سل. 

وطراوتها وت�سبح التجاعيد اأقل ظهورًا فورًا.
اأهمية نوع الب�سرة

العناية  م�ستح�سرات  من  تركيبات  هناك 
�سكل  على  �سواء  الب�سرة،  اأنواع  كل  تنا�سب 
غني.  كرمي  حتى  اأو  كرمي  اأو  �سائل  اأو  جل 
اأن  ملا تقوله ب�سرتك لك…وال تن�سي  ا�ستمعي 
وم�ساًء  �سباحًا  الب�سرة  تنظيف  على  املواظبة 
العنا�سر  من  طبيعتها  تنا�سب  مب�ستح�سرات 
من  وحمايتها  �سبابها  على  للحفاظ  ال�سرورية 

ال�سيخوخة املبكرة.
املاكياج… حليفنا �سد التجاعيد

كرمي  يكون  قد  املجال  هذا  يف  ال�سحري  املنتج 
اأن  البودرة،على  اأو  الكون�سيلري  اأو  االأ�سا�ش 
حتتوي هذه امل�ستح�سرات على عنا�سر عاك�سة 
لل�سوء وباعثة لالإ�سراق. كما ميكن اال�ستعانة 
فرتكيبتها  التجاعيد،  تعّبئ  التي  باالأقالم 
متتزج مع الب�سرة لتمالأ التجاعيد اأو اخلطوط 

الرقيقة وتنّعم اجللد وجتعله اأكرث روعة.
طريق  عن  اأو  مبفردها  ا�ستخدامها  وميكن 
كرمي  من  جدًا  �سغرية  كمّيات  مع  مزجها 
اأي�سًا  وميكنك  الكرميي،  اأو  ال�سائل  االأ�سا�ش 
طريق  عن  طبيعية  نتيجة  على  احل�سول 

تطبيقها بفر�ساة كرمي االأ�سا�ش.

بقلة  ال�سعور  الباردة  ال�ستاء  اأجواء  جتلب 
يختارون  االأ�سخا�ش  من  كثريًا  فرتى  الن�ساط، 
يرتبط  للربد.لكن،  اتقاء  منازلهم  يف  البقاء 
بزيادة  الن�ساط  م�ستويات  يف  الرتاجع  هذا 
باالإ�سافة  �ستاء،  نواجهها  ما  عادة  التي  الوزن 
العاطفة  “ا�سطراب  بـ  تعرف  ظاهرة  اإىل 
املو�سمي”، وهو ال�سعور العام باالكتئاب اأو قلة 

الن�ساط والتحفز اأثناء اأيام ال�ستاء.
املرتبطة  اجلانبية  االأعرا�ش  هذه  وملحاربة 
التمارين  مبمار�سة  ين�سح  ال�ستاء،  بف�سل 
الريا�سية خارجًا اأثناء ف�سل ال�ستاء، خ�سو�سًا 
يلي  فيما  والرك�ش.وتتعرفون  امل�سي  ريا�سة 
اإىل االأ�سباب التي جتعل امل�سي يف الهواء الطلق 
الريا�سة املثالية لف�سل ال�ستاء:الف�سل االأمثل 
على  ال�سغط  من  تقلل  اجلو  برودة  للرك�ش: 
الرك�ش، فاجل�سم يبذل  اأو  امل�سي  اأثناء  اجل�سم 
جهدًا كبريًا للحفاظ على برودته اأثناء اجلهد 
اجل�سدي يف اجلو احلار، على عك�ش احلال اأثناء 

ف�سل ال�ستاء.

طريقة ملحاربة زيادة الوزن �ستاء: منيل غالبًا 
الطعام  من  مزيد  تناول  اإىل  ال�ستاء  اأ�سهر  يف 
وعدم احلركة، والنتيجة هي زيادة يف الوزن. 
طرق  من  هي  �ستاء  الرك�ش  على  واملواظبة 
ال�سعور  �ستاء.يحارب  الوزن  زيادة  حماربة 
احلرارة  درجات  انخفا�ش  مع  باالكتئاب: 
وق�سر �ساعات النهار، ي�سعر كثريون باالكتئاب 
تعرف  علمية  ظاهرة  يف  ال�ستاء،  ف�سل  يف 
ويحارب  املو�سمي”.  العاطفة  “ا�سطراب  بـ 
الأنهما  احلالة   هذه  خارجًا  امل�سي  اأو  الرك�ش 
ي�ساعدان يف اإفراز هرمونات حتارب االكتئاب، 
بالطاقة.دعم  ال�سعور  زيادة  اإىل  باالإ�سافة 
عملية االأي�ش: مييل اجل�سم اإىل اإبطاء عملية 
ما يعني  ال�ستاء،  اأثناء  اأو اال�ستقالب،  االأي�ش، 
ب�سكل  اجل�سم  يف  احلرق  م�ستويات  يف  تراجعًا 
زيادة  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  من  وهذا  عام. 
قد  البارد  اجلو  يف  الرك�ش  لكن  �ستاء.  الوزن 
“يخدع  اجل�سد، ومينع هذا الرتاجع املو�سمي يف 

م�ستويات االأي�ش.

ن�سائح مهمة:
الرك�ش  ب�سبب  الربد  االإ�سابة بنزالت  لتجنب 
يف اخلارج �ستاء، ين�سح يتجنب ارتداء املالب�ش 
باملالب�ش  وا�ستبدالها  القطن،  من  امل�سنوعة 
القادرة  غري  امل�سّنعة  االأقم�سة  من  امل�سنوعة 
ال�سوف،  ارتداء  اأو  ال�سوائل،  امت�سا�ش  على 
واإن  حتى  اجل�سم  دفء  على  يحافظ  الذي 
من  اأكرث  بارتداء  وين�سح  ال�سوائل.  امت�ش 
نزع  املمكن  من  يكون  حتى  املالب�ش  من  طبقة 
جتنبًا  باحلر،  ال�سعور  عند  تدريجيًا  الطبقات 
للتعرق يف اجلو البارد. احر�ش على الرك�ش مع 
اجتاه الرياح ولي�ش عك�سه.جتنب لعب متارين 
بعدها  للرك�ش  واخلروج  الداخل  يف  التحمية 
قد  �سيكون  ج�سمك  الأن  هذا  البارد.  اجلو  يف 
اأ�سبح حاميًا، و�سي�سبب هذا االختالف احلاد يف 
باملقابل  وين�سح  الع�سالت.  ت�سنجًا يف  احلرارة 

البدء بامل�سي البطيء واالإ�سراع ببطئ وتدرج.
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ما زال اخلالف بني املُ�ستوى ال�سيا�سّي واالأمنّي-الع�سكرّي 
الثالثة،  االنتفا�سة  واأد  �ُسُبب  حول  ُم�ستّعًرا  اإ�سرائيل  يف 
بنيامني  بقيادة  االإ�سرائيلّية  احلكومة  تتبّنى  حني  ففي 
وفر�ش  الفل�سطينيني،  �ــســّد  املـُـتــ�ــســّدد  املــوقــف  نتنياهو 
العقوبات اجلماعّية عليهم وتخفيف �سروط الفتح بالنار 
جلنود جي�ش االحتالل، ُيحاول املُ�ستوى االأمنّي-الع�سكرّي 
و�سرب،  الدهر  عليه  اأكل  االأ�سلوب  هذا  باأّن  الوزراء  اإقناع 
ن�ساأ  قد  الفل�سطينيني  من  جديًدا  جياًل  بــاأّن  ذلك،  معللني 
وهو ال يعرف اخلوف بتاًتا من قمع ال�سلطات االإ�سرائيلّية 
ال�سيا�سّي بتخفيف  املُ�ستوى  الع�سكرّي  املُ�ستوى  له، وين�سح 
العقوبات املفرو�سة على الفل�سطينيني، ومنحهم ُف�سحة من 
االأمل، الذي فقدوه على مّر ال�سنوات، وهم ُيواكبون انعدام 
نظًرا  ُتطّبق  التو�سيات ال  ولكن  االأفق،  �سيا�سّي يف  اأّي حٍل 
مل  ما  �سيا�سة  انتهاج  على  االإ�سرائيلّية  احلكومة  الإ�سرار 

ياأتمِ بالقّوة، ياأتمِ بقوٍة اأكرث.
موقع  بح�سب  االإ�سرائيلّية،  املــخــابــرات  اأعلنت  فقد 
ُمبعدي  اأّن  االإنرتنت،  على  اأحرونوت(  )يديعوت  �سحيفة 
بالعمل  يقومون  وقطر،  ُتركّيا  من  كلٍّ  اإىل  حما�ش  حركة 
البنية  اإقامة  الإعــادة  املُحتّلة  الغربّية  ال�سفّة  يف  اجّلــاد 
اأّن قائد هذه  اإىل  للـ”اأرهاب” الفل�سطينّي، الفًتا  التحتية 
العمليات هو �سالح العاروي، الذي كان يتّخذ من اأنقرة مقًرا 
حلكومةو  الر�سمّية  االإ�سرائيلّية  االحتجاجات  وبعد  له، 
ال�سياق،  هــذا  ويف  قطر.  اإىل  ترحيله  مّت  اأوغــلــو  داوود 
يف  “اإفرامي”  كتيبة  قائد  �سطريت  روعي  اجلرنال  ك�سف 

جي�ش االحتالل االإ�سرائيلّي، النقاب عن اجتماعات ليلية 
“ال�ساباك”  الّعام  االأمــن  وجهاز  اجلي�ش  �سباط  يعقدها 
اإعادة  اآليات  لبحث  اأمنيني  م�سوؤولني  مع  احلدود(  وحر�ش 
الثالثة  انتفا�سة  ووقف  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  الهدوء 

املتوا�سلة.
وقال اجلرنال �سطريت يف لقاء مع �سحيفة )معاريف( 
انتفا�سة  يقود  الذي  الفل�سطيني  اجليل  اإّن  االإ�سرائيلّية 
ال�سابقة  لالأجيال  خالًفا  مّنا،  يخاف  ال  اليوم  القد�ش 
ودخول   2002 العام  يف  الواقي  ال�سور  عملية  �سهدت  التي 

الدبابات اإىل اأر�ش امليدان، على حّد تعبريه.
وتابع اجلرنال االإ�سرائيلّي قائاًل لل�سحيفة العربّية اإّن 
مدينة قلقيلية هي م�سدر لعدٍد كبرٍي من مواد التي و�سفها 
اأجل  من  ال�ساباك  مع  نعمل  اأنّنا  اإىل  الفًتا  بالتحري�سّية، 
اعتقال املحر�سني، حيث كّنا اعتقلنا يف وقٍت �سابٍق خلية 
كما  املدينة،  يف  )حما�ش(  االإ�سالمّية  املُقاومة  حركة  من 
اأّنه  اإىل  االإ�سرائيلّي  اأ�سار اجلرنال  اأّكد. عالوة على ذلك، 
اأجل  من  املدينة  االحتالل  جي�ش  يدخل  �سنوات  عّدة  كل 
وا�ستمرار  املقاومة  لف�سائل  التحتية  البنية  تنظيف 
من  الرغم  على  اإّنه  قائاًل  ا�ستدرك  ولكّنه  املدينة،  هدوء 
اإجراءاتنا يخرج منها كّل عّدة �سنوات عملية كبرية، مثل 

ال�سيارات املفخخة واالأحزمة النا�سفة، على حّد تعبريه.
نتوّقع  االإ�سرائيلّي  اجلي�ش  يف  نحن  يــقــول:  واأم�سى 
بالنظام  املخلني  من  �ساب  لدينا 600  اليوم يوجد  االأ�سواأ، 
اإىل  العدد  يتحول  اأْن  �سيناريو  نر�سم  لكنّنا  لقوله،  وفًقا 

امل�سّيل  بالغاز  الهائل ال ميكننا تفريقه  الكم  6000، وهذا 
كبريٍة  عمليٍة  اإىل  تتحّول  قد  �سغرية  عملية  كل  للدموع، 
اأّما  �سطريت.  اجلــرنال  قال  االأو�ــســاع،  ت�سعيد  فيها  يّتم 
االإ�سرائيلّي  اجلــرنال  ُيعرّب  فلم  املُ�ستقبل  يف  يتعّلق  فيما 
على  رّده  معر�ش  يف  العربّية  لل�سحيفة  وقال  تفاوؤله،  عن 
وح�سب  القريب،  يف  املوجة  لهذه  نهاية  نرى  ال  اإنّنا  �سوؤاٍل 
ما نراه لن تعود االأمور اإىل ما كانت عليه يف ال�سابق، على 

حّد تعبريه.
لل�سوؤون االإ�سرتاتيجّية يف  يف ال�سياق عينه، راأى املُحلل 
يكون  اأْن  ُيحتمل  اأّنــه  ميلمان  يو�سي  )معاريف(،  �سحيفة 
الذي  الكبري،  االإ�سرائيلّي  فال�سابط  اأ�سواأ من ذلك.  احلال 
مل  العربّي،  االإعــالم  ُمرا�سلي  اإىل  املا�سي  االأ�سبوع  حتّدث 
اأْن  �ساأنه  فمن  الت�سعيد  ا�ستمّر  اإذا  اأّنــه  اإمكانية  ي�ستبعد 
من  التام  ال�سيطرة  فقدان  اأْي  “الفو�سى”،  اإىل  ينتقل 
ال�سكان.  الفل�سطينّية وفقدان �سالحيتها يف نظر  ال�سلطة 
ق�سرية  الطريق  الــقــول،  اإىل  ميلمان  خُل�ش  هنا،  ومــن 
“الدولة االإ�سالمّية” تنال  اأفكار تنظيم  ملرحلة نرى فيها 
على  الفل�سطينّي،  اجلمهور  اأو�ــســاط  يف  املتزايد  التاأييد 
من  كا�سبيت،  بن  املُخ�سرم،  ال�سيا�سّي  املعّلق  و�سفه.  حّد 
�سحيفة )معاريف( قال اإّن العقوبات اجلماعية التي ياأمر 
�سّد  اتهام  لوائح  تقدمي  اإىل  ُتف�سي  اأْن  ميكن  نتنياهو  بها 

اإ�سرائيل اأمام حماكم جرائم احلرب الدولّية.
التلفزيون  يف  الــعــا�ــســرة  الــقــنــاة  بــثــتــه  تعليق  ويف 
االإ�سرائيلّي، اأ�سار كا�سبيت اإىل اأّن املرء ال يحتاج الأْن يكون 

العمليات  منفذي  عائالت  طــرد  اأّن  لُيدرك  قانون  خبري 
حرب  جرمية  ُتعّد  غــزة  قطاع  اإىل  الغربية  ال�سفة  من 
متكاملة االأركان، بح�سب تعبريه. ووّجه املُحلل االإ�سرائيلّي 
ن�سيحًة لرئي�ش الوزراء االإ�سرائيلّي باالإقدام على خطوات 
�سيا�سية عاجلة، من اأجل تدارك الو�سع وو�سع حدٍّ حلالة 
التدهور الكبرية يف االأو�ساع االأمنّية. و�سّدّد كا�سبيت على 
العوامل  باأّن طابع  اأْن يعوا  اأّنه يتوّجب على االإ�سرائيليني 
التي تدفع ال�سباب الفل�سطينّي لتنفيذ العمليات، م�ستعيًدا 
ورئي�ش  االأمــن  ووزيــر  الــوزراء  رئي�ش  قالها  التي  العبارة 
فل�سطينًيا  ولدت  لو  براك:  اإيهود  االأ�سبق  االأركــان  هيئة 
الن�سممت اإىل اإحدى املنظمات االإرهابّية، على حّد قوله.

�ضابًقا عليه  كانت  ما  اإىل  تعود  لن  واالأم��ور  القريب  يف  الفل�ضطينّية  ال�”اإرهابّية”  املوجة  لهذه  نهاية  نرى  ال  اإ�ضرائيلّي:   جرنال 

اإعداد املحامي جهاد اأبو رّيا
اأكرث املناطق امل�ستهدفة  االأغوار الفل�سطينية، وخا�سة  ال�سمالية منها، هي 
عمليات  هناك  جتري  ال�سنني  ع�سرات  مــدار  فعلى  فل�سطني،  اأنحاء  جميع  يف 
�سعبية قوية   ردة فعل  تلقى  اأْن  تهجري ممنهجة من قبل قوات االحتالل دون 
هذه  يف  ن�ساطنا  من  جزء  يكون  اأْن  بّد  ال  اأّنــه  راأينا  ولذلك  تذكر،  ر�سمية  اأْو 
اإىل هول اجلرائم  ال�سمالية، وللفت االنتباه  اأهلنا يف االأغوار  مل�ساندة  املناطق 
م�ساحة  ُت�سّكل  امل�ستعمرون.  اأو  منه  اجلي�ش  �سواًء  االحتالل  ميار�سها  التي 
بينما  الغربية،  ال�سفة  م�ساحة  من  باملائة   28 حوايل  الفل�سطينية  االأغــوار 
يبلغ عدد ال�سكان االأغوار الفل�سطينيني، مبا فيها مدينة اأريحا، حوايل 55000 
ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  عدد  من  فقط  باملائة   2 نحو  وي�سكلون  ن�سمة 
الغربية، بينما �سكن يف االأغوار حتى عام 1967 حوايل 320000 ن�سمة. بعد 
املحاذية  املناطق  من  دومن   400000 م�ساحة  عن  اإ�سرائيل  اأعلنت  االحتالل 
واأقامت  اإليها،  الفل�سطينيني  دخول  مُينع  ع�سكرية  كمناطق  االأردنية  للحدود 
نحو  فيها  ي�سكن  زراعية  م�ستعمرة   35 اأقامت  كما  ع�سكري.  موقع   90 عليهم 
الزراعية  االأرا�سي  من  دومن   28000 الهدف  لهذا  و�سادرت  م�ستعمر   7500
االأرا�سي  من  دومن   50000 حوايل  ميلكون  الفل�سطينيون  بقي  بينما  اخل�سبة، 
ولذلك  االأردنــيــة،  احلــدود  على  ملوقعها  اأهميتها  ــوار  االأغ تكت�سب  الزراعية. 
عدم  يجب  اإ�سرائيلية  كحدود  املتعاقبة  االإ�سرائيلية  احلكومات  اعتربتها 
 ،48 عام  املحتّلة  االأرا�سي  من  يتجزاأ  ال  كجزء  معها  وتتعامل  عنها،  التنازل 
مدار  على  للزراعة  وت�سلح  جًدا  خ�سبة  االأغوار  اأرا�سي  فاإّن  لذلك  باالإ�سافة  
ال�سنة وي�سكل اإنتاجها الزراعي نحو ن�سف االإنتاج الزراعي يف ال�سفة الغربية، 
اإ�سرائيلية  C) �سيطرة  وترتكز فيها م�سادر مياه كبرية جًدا. وُت�سّكل مناطق  
اأرا�سي  من  باملائة   89 حوايل  اأو�سلو  اتفاقية  ح�سب  تامة(  ومدنية  ع�سكرية 
االأغوار، وهي ت�سم معظم التجمعات والتي تعاين ممار�سات االحتالل من هدم 
ومالحقة وتهجري. مّتت م�سادرة معظم االأرا�سي يف االأغوار الأهداف ع�سكرية، 
كما  غائبني،  اأمالك  اأنها  بادعاء  اأخرى  �سا�سعة  م�ساحات  على  اال�ستيالء  ومّت 
الع�سكرية  احلواجز  االأغــوار  وحُتا�سر   ،1948 عام  النكبة  يف  االحتالل  فعل 
اإ�سرائيل  اتبعت  كما  اآخر.  اإىل  مكان  واالنتقال من  الفل�سطينيني  توا�سل  متنع 
بعد  اأّما  بيوتهم،  من  االأغوار  اأهايل  تهجري  يف  املبا�سرة  الطرق  االحتالل  اإبان 
ذلك فاتبعت الطرق غري املبا�سرة، حيث تخلق ظروًفا تت�سبب مبعاناة �سديدة 
النهاية على ترك بيوتهم، ففي  النا�ش جُتربهم يف  وخطر حقيقي على حياة 
حني اأّن هذه الطرق تاأتي بنتائجها، اإاّل اأّنها من جهة يعتربها املوؤيدون اأّنها ال 
العام  الراأي  باإثارة  اليوم  االإن�سانية، ومل تنجح حتى  �سّد  اإىل جرائم  ترتقي 
اإ�سرائيل من اال�ستمرار مبمار�سة عمليات التطهري  املحلي والدويل بحيث متنع 
اأهدافه اإىل حد كبري، ففي حني  العرقي هناك. وقد جنح االحتالل بتحقيق 
فاإّن  م�ستمر،  ازدياد  يف  ل�ساحلهم  امل�سادرة  واالأرا�سي  امل�ستعمرين  عدد  اأّن  نرى 
عدد �سكان االأغوار واالأرا�سي التي ميلكونها يف تقل�ش م�ستمر. على �سبيل املثال 
بلغ عدد العائالت يف جتمع احلديدية �سمال االأغوار عام 1967 ما بني 250-
الطبيعي  النمو  اأّنه ح�سب  ن�سمة، بحيث  اأي حوايل 3000-2500  300 عائلة 
للفل�سطينيني يف االأغوار كان يتوقع اأْن يكون عدد �سكان جتمع احلديدية اليوم 
اأّما يف احلقيقة فت�سكن جتمع احلديدية اليوم 14  بني 8000-10000 ن�سمة، 

عائلة وي�سكلون 114 ن�سمة فقط.
*طرق التهجري والت�سريد

تختلف طرق وو�سائل الت�سريد والتهجري يف فل�سطني من منطقة اإىل اأخرى، 
هذه  جميع  ومالحقة  تتبع  املرء  على  ي�سعب  بحيث  اآخر،  زمان  اإىل  زمان  ومن 
اإطار  حتت  التهجري  عمليات  جميع  و�سع  ال�سعب  من  ا  اأي�سً ويكون  الو�سائل، 
واحد لعملية تطهري عرقي ممنهج اإاّل بعد درا�سة وتعمق كبريين. هذا التباين 
بلدة خ�سو�سياتها ي�سعب من عملية  اأْو  لكل منطقة  والذي يجعل  واالختالف 
توحيد الن�سال واإدارته حتت قيادة وطنية موحدة. فطرق التهجري والت�سريد 

االأغوار  يف  التهجري  طرق  عن  تختلف  ويافا  عكا  يف  االأمالك  على  واال�ستيالء 
عّما  ا  اأي�سً وتختلف  اجلليل  يف  يجري  عّما  تختلف  ا  اأي�سً وتلك  ال�سمالية، 
اتبعتها  التي  والطرق  العن�سري،  الف�سل  مناطق جدار  اأْو يف  يجري يف اخلليل 
ال�سلطات قبل ع�سرات ال�سنني تختلف عّما تتبعها اليوم يف نف�ش املكان، بحيث 
الفل�سطينيني  لل�سكان  و�سرًرا  معاناًة  الطرق  اأكــرث  االبرتهايد  �سلطات  تتبع 
له.  الت�سدي  وعدم  اال�ستعمارّي  بالواقع  القبول  على  حتملهم  اأْن  حُتاول  التي 
على  معي�ستهم  اعتماد  ال�سمالية  االأغــوار  يف  ال�سكانية  التجمعات  مييز  ما  اإّن 
الزراعة وتربية املوا�سي، ولذلك تركزت عمليات التهجري والت�سريد يف االأغوار 
االأغوار  الأرا�سي  وا�سعة  مب�سادرة  ال�سلطات  فبداأت  بهما.  امل�ش  على  ال�سمالية 
اإىل  معظمها  حتويل  ومّت  خا�ش،  ب�سكل  واملراعي  الزراعية  واالأرا�سي  عاّمًة، 
دخولها،  من  الفل�سطينيون  ال�سكان  مينع  طبيعية  وحمميات  ع�سكرية  مناطق 
هناك،  امل�ستعمرات  ل�سالح  الزراعية  االأرا�سي  من  �سا�سعة  م�ساحات  و�سودرت 
عدد  تتقل�ش  املقابل  ويف  م�ستعمرة   35 نحو  اليوم  حتى  هناك  اأقيمت  حيث 
التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية يف االأغوار ال�سمالية . وت�سيطر اإ�سرائيل على 
الفل�سطينيون  ي�سيطر  بينما  الفل�سطينية  االأغوار  اأرا�سي  من  باملائة   90 نحو 

على 10 باملائة فقط.
جتمعاتهم  من  القريبة  املناطق  يف  موا�سيهم  رعي  من  الفل�سطينيون  مُينع 
م  وُيــغــرَّ االحــتــالل،  قبل  ال�سنني  ع�سرات  عليها  اعــتــادوا  والــتــي  ال�سكانية، 
“املناطق  اإىل  موا�سيهم  دخلت  اإذا  باهظة  غــرامــات  بدفع  الفل�سطينيون 
الع�سكرية” اأو “املحميات الطبيعية”، واإذا ا�ستمرت املوا�سي بدخول  “املحميات 
الطبيعية” املجاورة تقوم ال�سلطات بحرق هذه املناطق غري اآبهة بقتل الطيور 
يعي�سون  الذين  واحلجل،  والغزالن  كاالأرانب  نوعها  من  الفريدة  واحليوانات 
حمايتها.  يدعون  والتي  املناطق،  هذه  يف  تعي�ش  نادرة  نباتات  وبحرق  هناك، 
جنوب  الدومنات  اآالف  بحرق   2001 عام  ال�سلطات  قامت  املثال  �سبيل  فعلى 
اإىل  االإ�سارة  املنطقة. جتدر  ل�سكان  للموا�سي  ا�ستعملت كمراعي  بردلة، والتي 
اأّن ادعاء ال�سلطات اأّن منع رعي املوا�سي يف هذه املناطق ياأتي اإىل حمايتها هو 
ادعاء كاذب، حيث اأّن هذه الطيور واحليوانات والنباتات تكاثرت عندما كانت 

املوا�سي ترعى يف نف�ش املناطق.
وُتقيم اإ�سرائيل يف االأغوار ال�سمالية �سجن وحيد من نوعه يف العامل، تعتقل 
امل�سادرة  واالأغنام  االأبقار  اإيداع  يّتم  حيث  لقوانينهم  املخالفة  احليوانات  به 
اإىل  باالإ�سافة  الباهظة،  الغرامات  �ساحبها  يدفع  حني  اإىل  ال�سجن  هذا  يف 
ال�سواقل  اآالف  ع�سرات  اإىل  ت�سل  بحيث  املوا�سي،  هذه  ومبيت  نقل  م�ساريف 
وعن  املوا�سي  هذه  عن  النهاية  يف  يتنازل  بحيث  تاأمينها  �ساحبها  على  ي�سعب 
اأعداد روؤو�ش املوا�سي يف االأغوار يكت�سف  اال�ستمرار يف تربيتها. ومن مراقبة 

اأّن عددها يف تنازل م�ستمر جًدا.
*عقاب قطع املياه عن الفل�سطينيني

وملّا كانت الزراعة وتربية املوا�سي بحاجة ما�سة اإىل املياه توجهت ال�سلطات 
فرتى  بها.  م�ساكنهم  اإي�سال  وعدم  املياه  من  ال�سكنية  التجمعات  حرمان  اإىل 
اإىل  طريقها  يف  الفل�سطينية  التجمعات  بني  من  متر  ال�سخمة  املياه  موا�سري 
التجمعات. فرتى  تتوقف يف هذه  اأْن  دون  ال�سهيونية  وامل�ستعمرات  املع�سكرات 
يانعة.  ال�سهيونية خ�سراء  امل�ستعمرات  بينما  الفل�سطينية قاحلة،  التجمعات 
اأّما التجمعات ال�سكنية القائمة حول ينابيع املياه فقد مّت جتفيف هذه الينابيع 
عن طريق اإي�سال موا�سري ل�سخ املياه من م�سادر النبع وحتويلها اإىل املع�سكرات 
الفل�سطينيون  ال�سكان  ا�ستمر  حني  ويف  املــجــاورة،  ال�سهيونية  وامل�ستعمرات 
بالو�سول اإىل هذه الينابيع ونقل املياه على حمريهم يقوم امل�ستوطنون بتوجيه 
كالبهم الإخافتهم وحملهم على عدم العودة.  نتيجة حرمانهم من املياه ا�سطر 
ال�سكان الفل�سطينيون غاىل ا�ستعمال االآبار املائية فمنعت ال�سلطات ال�سهيونية 
منهم ترميمها، وقامت بهدم املئات من االآبار بادعاء اأّن هذه املياه ملك لل�سلطات 
ولي�ست ملك لالأفراد. فا�سطر الفل�سطينيون يف التجمعات ال�سكنية يف االأغوار 

بحيث  ال�سهاريج  بوا�سطة  ونقلها  بعيدة  اأماكن  من  املياه  �سراء  اإىل  ال�سمالية 
كان يكلف كوب املاء الواحد ع�سرات ال�سواقل مما حتم على الكثري من ال�سكان 
بيع موا�سيهم وترك اأماكن �سكناهم. ونتيجة مل�سادرة اأرا�سيهم والنعدام فر�ش 
امل�ستعمرات  يف  الزراعة  يف  العمل  اإىل  الفل�سطينيني  من  االآالف  ا�سطر  العمل 
املجاورة يف اجر بخ�ش ي�سل اإىل 50 �ساقل يومًيا مقابل 12 �ساعة عمل يومًيا. 
واأكرث ما ُيثري احلزن اأّن الكثري من الفل�سطينيني وجدوا اأنف�سهم يعملون يف اأرا�ٍش 
�سودرت منهم اأْو من اآبائهم مقابل اأجرة يومية توازي �سعر كوب اأو على االأكرث 
كوبني من املاء. كما تقوم ال�سلطات ال�سهيونية مبحا�سرة التجمعات ال�سكنية 
اأخرى  اإىل  منطقة  من  انتقالهم  على  ت�سعب  الع�سكرية  باحلواجز  االأغوار  يف 
وتعمل على اإذاللهم واهانتهم، ولكي ال يقوم الفل�سطينيون اأْو موا�سيهم بتجاوز 

نقاط التفتي�ش فقامت ال�سلطات بحفر اأنفاق ي�سعب جتاوزها.
*عقاب اإ�سايّف: منع اخلدمات

فباالإ�سافة  اخلدمات،  اب�سط  ال�سكانية  التجمعات  �سكان  عن  اإ�سرائيل  متنع 
اخلدمات  عنهم  ومتنع  املدار�ش  بناء  متنع  والكهرباء  باملاء  و�سلهم  عدم  اإىل 
ال�سحية وال�سوارع وغريها من اب�سط اخلدمات، ومن خالل الزيارات اإىل مناطق 
نتيجة  فل�سطينيني  وفاة  عن  الق�س�ش  ع�سرات  اإىل  ن�ستمع  ال�سمالية  االأغــوار 
على  تاأخريه  نتيجة  توفى  منهم  وق�سم  الطبية،  اخلدمات  اب�سط  تلقيهم  عدم 
احلواجز الع�سكرية، ويف حني يقوم الفل�سطينيون ببناء مدار�ش ب�سيطة ت�سدر 
اجلي�ش  يقوم  كما  املبادرين.  ومعاقبة  املدار�ش  هذه  بهدم  اأوامرها  ال�سلطات 
يف  الفل�سطينية  ال�سكنية  املناطق  داخل  الع�سكرية  بتدريباته  االإ�سرائيلي 
مهتمني  غري  والليل  اليوم  �ساعات  يف  املواطنني  م�ساكن  وبني  ال�سمالية  االأغوار 
املتفجرات، ويقوم اجلي�ش برتك  بع�ش  اأ�سوات  الذين يرتعبون من  باالأطفال 
من ذخريتهم يف مناطق التدريبات مّما اأدى يف الكثري من االأحيان لقتل وجرح 
فحدث  هناك  الفل�سطينيني  م�ساكن  هدم  عن  اأّما  الفل�سطينيني.  من  الع�سرات 
اأ�سبوع هدم م�ساكن يف االأغوار ال�سمالية بادعاء عدم  بال حرج، حيث يتم كل 
اأّن ال�سلطات ترف�ش اإعطاء الرتاخي�ش يف هذه التجمعات  الرتخي�ش، يف حني 
ال�سلطات  وُتالحقهم  جديد  من  اخليام  بن�سب  الفل�سطينيون  فيقوم  ال�سكنية، 
االإ�سرائيلية. اأ�سف اإىل ذلك االعتقاالت واملالحقات لكّل من ينا�سل �سد هذا 

املمار�سات الفا�سية.
*ن�ساطات فل�سطينّية يف االغوار

يف ظل التجاهل الر�سمي الفل�سطيني ملا يجري يف االأغوار ال�سمالية، وعدم 
م�ساندة ال�سكان هناك، فاإّن هناك حاجة ما�سة للعمل ال�سعبي مل�ساندة ال�سكان 
مناطق  ملا يجري يف  والن�سر  بالتوعية  فل�سطينيات  لذلك قامت  الفل�سطينيني، 
اأنحاء  ملا يجري يف جميع  العرقي  التطهري  بعمليات  ال�سمالية وربطها  االأغوار 
اإىل  الزيارات  بدء  مع  معونات.  وات�سال  زيارات  اإقامة  اإىل  وبادرت  فل�سطني، 
يجري  ما  حول  واملعلومات  ال�سور  ون�سر  وغريها  ومكحول  واملالح  احلديدية 
ع�سرات  جتاهلنهم  قد  فل�سطينيني  بوجود  وي�سعرون  يرون  النا�ش  بداأ  هناك 
اإىل  اآدت  الن�ساطات  هذه  عرقي.  تطهري  عملية  اأ�سواأ  اإىل  يتعر�سون  ال�سنني 
توعية حمدودة حول ما يجري يف االأغوار ال�سمالية من عملية تطهري عرقّي، 
ويف اأعقاب ذلك قامت الكثري من املجموعات واالأفراد بن�ساطات داخل االأغوار 

ال�سمالية واإي�سال املعونات، اإاّل اأّنه �سرعان ما توقفت هذه احلمالت.

ال�ضّكان وُيهّجر  االأرا�ضي  ُي�ضادر  االحتال  الفل�ضطينّية:  االأغ��وار  عن  �ضاملة  درا�ضة  اأف�����������ض�����ل ن���������ض����ائ����ح اخل�����������راء ل�����ت�����اأخ�����ر ال���ت���ج���اع���ي���د

ط��ري��ق��ة حت�����ض��ر م�����ض��روب ���ض��ح��ري ل��ل��ت��خ��ل�����ص م���ن ال��ت��ع��ب ن��ه��ائ��ي��ا

ال�����ض��ت��اء ف�����ض��ل  اأث���ن���اء  ال�����وزن  زي�����ادة  م���ن  للتخل�ص  االأم���ث���ل  احل���ل 

ي�سعى كثري من النا�ش للتخل�ش من االإرهاق والتعب نهائيا، الأنه بات 
اأو  الغذائية،  العنا�سر  بع�ش  نق�ش  نتيجة  رواجًا  االأكرث  االأمور  من 
الرتكيز  ت�ستت  يف  املت�سببة  العوامل  من  وغريها  العمل  يف  االإجهاد 

و�سعف الذاكرة.
العوامل  با�ستخدام  امل�سكلة  هذه  من  للتخل�ش  طرق  عدة  وهناك 
الطبيعية دون ا�ستخدام املن�سطات اأو االأدوية التي قد ت�سر اجل�سد 

اأكرث مما تفيده.
ونقدم لكم اليوم هذا املكمل الغذائي الطبيعي الذي ين�سط الذاكرة، 
وي�ساعد يف التخل�ش من االإرهاق وميّد اجل�سم بالن�ساط طوال النهار.
املكونات: “نعناع، وقرفة، وزجنبيل، وحام�ش، وين�سون، وع�سل، وماء 

�ساخن”.
طريقة التح�سري:

اأخلطوا الين�سون والنعناع والقرفة يف اإناء
اأ�سيفوا الزجنبيل ثم الع�سل واملاء ال�ساخن

اأخلطوا املزيج جيدًا ثم اتركوه قلياًل
�سعوا اخلليط يف اأكواب وقدموه مع �سرائح الليمون.



 فابيو الذى ودعناه
انتقل اىل رحمة اهلل 

تعاىل فتحى هيكل 
) فابيو ( 

وعــم احلــزن على كل 
ــن كـــان يــعــرفــه حيث  م
كــــان مـــثـــاال ومنـــوذجـــا 
ــاء  ــط ــع لـــالخـــال�ـــش وال
ــد  ــع وب  – ـــاء  ـــم ـــت ـــن وال
غى  ومتيز  جنــاح  رحلة 
مب�سر  الهند�سى  املجال 
ــيــا  اإيــطــال اىل  ــل  ــق ــت ان

النجاح  وامتد  رومــا  يف  ايطاىل  مطعم  ا�سهر  �ساحب  لي�سبح 
من  وبالقرب  الدبلوما�سي  احلــى  و�سط  ففي  نيويورك  اىل 
ا�سم  يحمل  والذى   ) فابيو   ( مطعم  ظل  املتحدة  االأمم  مبنى 
يف  نيويورك  ملدينة  املميزة  العالمات  من  وموؤ�س�سه  �ساحبه 
امل�ساهري  رواده من  –وكان  الفخمة  االإيطالية  املطاعم  جمال 
يف الفن واالعالم والريا�سة بل واأي�سا يف ال�سيا�سة حيث كان 
بان كى مزن االأمني العام لالأمم املتحدة يعتربه املطعم املف�سل 
فابيو  كان  – كم  الدولية  املنظمة  ولكبار �سيوف  �سخ�سيا  له 
حمبا لعمله وللنا�ش واحلياة و�سوف تظل ذكراه باقية مع كل 

من عرفه عن قرب وندعوا له بالرحمة واملغفرة . 

االأمريكي  ــرتاع  االخ ــراءات  ب مكتب  اإىل  بطلب  اآبــل  �سركة  تقّدمت 
االإلكرتوين  للدفع  خدمتها  الإتاحة  جديد  نظام  لت�سجيل   USPTO
 watchOSو iOS داخل جميع تطبيقات نظام اآي اأو اإ�ش Apple Pay

ل�ساعاتها الذكية.
والر�سائل  املُكاملات،  طريق  عن  الدفع  خيار  توفري  اإىل  اآبل  وت�سعى   
iMessage، باالإ�سافة اإىل تطبيق الربيد  الق�سرية، وخدمة اآي م�سج 

االإلكرتوين والتقومي، ح�سبما �سرحت داخل براءة االخرتاع.
 ومل يك�سف الطلب عن تفا�سيل النظام وطريقة ا�ستخدامه وتوفريه، 
التي  التقنية  ال�سركات  بركب  اللحاق  بالفعل  تعتزم  ال�سركة  اأن  اإال 
اأنظمة املحادثة الفورية وو�سائل الدفع  اإىل الدمج بني  بداأت بالتوجه 
طلب  اإمكانية  اأتاحت  بعدما  ُموؤخًرا  في�سبوك  فعلت  مثلما  االإلكرتوين، 

�سيارة اأجرة عن طريق Uber داخل تطبيق م�سنجر.
وي  الفورية  املحادثات  تطبيق  ُيوّفر  م�سنجر،  في�سبوك  جانب  واإىل   
باالإ�سافة  االأجرة،  و�سيارات  الطعام،  اإمكانية طلب   WeChat ت�سات  
اآبل اإىل القيام به  اإىل دفع الفواتري واحلواالت البنكية، وهو ما ت�سعى 

ا يف نظامها اجلديد. اأي�سً
اآبل  �سركة  قامت   2015 عام  من  الثاين  نوفمرب/ت�سرين  �سهر  ويف   
باإجراء حمادثات مع عدة بنوك اأمريكية كبرية لتطوير نظام دفع رقمي 

الهواتف،  عرب  البع�ش  بع�سهم  اإىل  االأموال  اإر�سال  للُم�ستخدمني  ي�سمح 
ب�سكل ي�سابه اخلدمات التي تقدمها �سركة باي بال PayPal وال�سركة 

.Venmo التابعة لها فينمو
 ُي�سار اإىل اأن اآبل اأطلقت خدمتها للدفع االإلكرتوين Apple Pay يف 
الدفع  جعل  اإىل  تهدف  اإنها  وقالت   2014 عام  من  �سبتمرب/اأيلول  �سهر 
االئتمانية  البطاقات  عرب  الدفع  من  و�سهولة  �سرعة  اأكرث  االإلكرتوين 

التقليدية.

املرة االوىل ولن تكون االخرية الن اجد  لي�ست 
�سالة  فــى  املتواجدين  امل�سلني  مــن  واحـــدا  نف�سى 
الفر�سة  لنا  اتــاح  والـــذى  امل�سجد  بهذا  اجلمعة 
�سعائرنا  منار�ش  ان  من  اال�سالمية  اجلالية  كابناء 
املجتمع  حميط  مع  متفاعلني  نكون  وان  الدينية 
ابن  م�سعب  م�سجد  انه  فيه  نعي�ش  الذى  االمريكى 
يوم  فى   – الــرب  حممد  الدكتور  هو  واالمــام  عمري 
جديد  مــيــالدى  لعام  بــدايــة  كــان  والـــذى  اجلمعة 
يعم  ان  الب�سر  مــاليــني  ــن  م االمـــل  فــيــه  يــتــجــدد 
بع�ش  فيه  وتظهر  اجلميع  على  والــرخــاء  ال�سالم 
املمكن  من  والتى  الكيفية  عن  اال�ستفهام  عالمات 
االن�سانى  املحيط  مع  امل�سلم  االن�سان  بها  يتعامل  ان 
واالجتماعى الذى يعي�ش ويتعامل معه . ولقد كانت 
منا�سبة عظيمة وتوفيق من اهلل واختيار موفق من 
االمام والذى حظى بحب وتقدير واحرتام اجلميع 
والعربية  اال�سالمية  اجلالية  ابناء  من  فقط  لي�ش 
والــذى  احلقيقى  التقدير  هــو  وهــذا  اي�سا  ولكن 
املرجع  هو  يظل  و�سوف  زال  ومــا  كــان  فلقد  نريده 
على  القائمون  اليها  يرجع  التى  والقيمة  والقامة 
امر التعامل مع اجلالية اال�سالمية من قبل اجلهات 
االمريكية امل�سوؤلة  لقد كان اختياره ملو�سوع خطبة 
املنا�سب  التوقيت  فــى  جــاء  حيث  جيدا  اجلمعة 
لي�سع النقات فوق احلروف ويجيب على العديد من 
الت�ساوؤالت والتى حريت الكثريين لي�ش هذا فح�سب 
ولكن االجمل واالهم من ذلك هو ان يكون مو�سوع 
ب�سكل  ومرتبة  مركبة  ر�سالة  هو  اجلمعة  خطبة 
علمى وعملى ليجيب عن حرية الكثرييني واي�سا ان 
وامل�سلمني  ي�سئ لال�سالم  ان  ملن يريد  يبعث بر�سالة 
لر�سالة  احلقيقى  املعنى  ويــدرك  نف�سه  يراجع  ان 
اال�ساالم ودور امل�سلمني . وكم متنيت ان ترتجم هذه 
اخلطبة وما حتمله من الكثري من املعانى والتى رمبا 
قد غابت عن البع�ش منا ا�سحاب هذه العقيدة وكم 
ان ترتجم  ملو�سوع اخلطبة  ا�ستماعى  اثناء  متنيت 
اللغة  واولها  العربية  غري  لغات  لعدة  املعانى  هذه 
ادركها  لو  املعانى  هذه  ان  تخيلت  وكم  االجنليزية 
مر�سح الرئا�سة االمريكية املليلردير رونالد ترامب 
عن  يعتذر  ورمبــا  بل  يرتاجع  �سوف  بالتاكيد  فانه 
خالل  اطلقها  والتى  وال�سعارات  واملقرتحات  االراء 
امل�ساجد  يغلق  �سوف  انــه  من  االنتخابية  حملته 
نكون  ان  ينبغى  ونحن  البالد  لهذه  رئي�سا  ا�سبح  لو 
لدينا  ما  كل  وتفعيل  ا�ستخدام  جنيد  وان  واقعيني 
اف�سل  ب�سورة  العامل  يفهمنا  ان  اجل  من  قوى  من 
وان نزيد من م�ساحة التعاون مع االخر وحتى يرانا 
النا�ش ب�سكل اف�سل  االمام الدكتور حممد الرب كان 
وكالعادة موفقا فى اختيار مو�سوع خطبة اجلمعة 
االوىل من خالل اختياره ملو�سوع هام يتيح الفر�سة 
تذكري  نعيد  ان  من  اال�سالمية  اجلالية  ابناء  لنا 
انف�سنا مبا قد يكون اننا ن�سيناه واالهم هو ان يكون 
ان  اراد بنا وباال�سالم �سوءا من  ر�سالة وا�سحة ملن 

اخلطبة  مو�سوع  كان  فلقد  احلقائق  ويعرف  يدرك 
يدور حول النقاط الثالثة الهامة والتى ينبغى ان 
ثم  اجماال  اليها  ا�سار  حيث  م�سلم  ان�سان  كل  متيز 
امل�سلم  االن�سان  يكون  ان  وهى  ال�سرح  فى  ا�ستفا�ش 
بارا بوالديه بغ�ش النظر عن عقيدتهم والثانية ان 
نف�سه مع االخرين  التى قطعها على  بالعهود  يوفى 
امل�ستفي�ش  ال�سرح  ومع  االمانة  يــوؤدى  ان  والثالثة 
جموع  على  والنف�سى  االيجابى  التاثري  مدى  رايت 
نحن  نكون  ان  اهمية  من  منهم  واحدا  وانا  امل�سلني 
ابناء اجلالية اال�سالمية خري من ميثل مبادئ ديننا 
الغربية  للمجتمعات  الفر�سة  نتيح  وان  احلنيف 
التى نعي�ش فيها من ان نتيح لهم الفر�سة احلقيقية 

الن يفهموا املعنى احلقيقى لال�سالم ز
حتية تقدير واعزاز لالمام الدكتور حممد الرب 
الفر�سة  لنا  اتاح  والذى  عمري  ابن  م�سعب  ومل�سجد 
العام اجلديد ان نعرف كيف ان هناك  ا�سراقة  مع 
جماال وا�سعا لنا نحن ابناء اجلالية امل�سلمة من ان 
تتاح لنا الفر�سة من ان نكون عن�سرا فاعال وموؤثرا 
فيها  نعي�ش  التى  املجتمعات  فى  النا�ش  حياة  فى 
واي�سا ان يفهمنا االخر ب�سكل حقيقى وايجابى مما 
جنحنا  قد  اننا  كم�سلمني  لنا  للفخر  م�سدرا  يكون 
الفاهمني  من  املزيد  وك�سب  الفهم  �سوء  ازالــة  فى 

واملدركني للمفهوم الوا�سح لال�سالم .
احمد حمارم 

االأر�ش، و«   ُمطرنا بف�سل اهلل ورحمته، فابتلَّت 
اأثقالها  واأخرجت   ،]5 ]احلج:   « َوَرَبْت  ْت  اْهَتزَّ
وخمباأها، فنَتنْت واأنَتنْت، فاأزكمت االأُنوف، واأ�سرت 
فال  الطرق،  واأف�َسدت  االأجــواء،  وعكرت  االأج�ساد، 
ال  حتى  رجليك؛  عن  ثوبك  م�سمٌر  واأنــت  اإال  مَت�سي 

ُي�سيَبه االأذى.
رَتُه عن رجَليك، ت�سعه على اأنفك؛ حتى   وما �سمَّ

ال ي�سيبك الزكم!
ًما، بل اإنا لنفرح  ًطا اأو تربُّ  اأقول هذا: لي�ش ت�سخُّ
بالنعمة واملطر، ولكنا ن�سكو مما ُي�سيبنا من الكدر، 

ر املزاج، وت�سوي�ش الفكر. وتعكُّ
التي  الــبــالد  على  احلــفــاظ  لعدم  اإال  هــذا  ومــا   
ا�ستوَدَعنا اهلل غر�سها وفلحها وعمارتها، فلم نح�سن 
يَها  َوفمِ َخَلْقَناُكْم  ْنَها  ممِ  « اهلل:  قال  نا؛  اأمُّ وهي  اإليها، 
]طه:   « ْخــَرى  اأُ ــاَرًة  َت ُجُكْم  ُنْخرمِ ْنَها  َوممِ يُدُكْم  ُنعمِ

.]55
واأني�سي،  ونــدميــي  و�ساحبي،  بخلِّي  اأم�سكُت   
واأُ�سمعه  واأنــاجــيــه،  الأُقــرئــه  ووني�سي؛  وجلي�سي 

واأناغيه.
الطماأنينة  فيبثني  واأ�سجاين،  اأحــزاين  ه  اأبثُّ  

واالن�سراح.
ريَّ  فُيعطيني  امل�سائل،  عوي�ش  عليه  اأعــر�ــش 

اجلداول، واأن�ش اخلمائل.
ولكني مل اأطق، ومل اأ�ستطع؛ ل�سوء ما اأرى، وننتمِ ما 

، و�سك ما اأ�سمع! اأ�سمُّ
يِّ يف وقت قريب؛  اللُّقمِ اأمل  اإليه، على  فاعتذرت   
من  حلظٍة  كل  بــدَّ  وال  فراقه،  على  اأقــوى  ال  فــاإين 

لقياه.
فلم اأملك اإال كتابة هذه الكلمات، التي اأرجو اأن 

يكون فيها ت�سلية لنف�سي، وعزاء جللي�سي.
االأر�ــش؛  اإىل  نح�سن  اأن  للجميع:  ــداء  ن وفيها 
بروحها  لَننعم  الــقــذى؛  واإمــاطــة  االأذى،  بــاإزالــة 

وريحها.
القلوب،  ُتنع�ش  التي  االأمطار  اأجمل  فما  واإال،   
النفو�ش،  بروؤيتها  ج  وَتبتهمِ االأر�ــش،  الإحياء  تبًعا 

اإىل  وي�سرًة  مَينة  الطرف  وي�سَرح  القلوب،  وتاأن�ش 
اأَْتَقَن ُكلَّ �َسْيٍء »  ي  مِ الَّذمِ ْنَع اهللَّ بديع �سنع اهلل؛ » �سُ

]النمل: 88[.
ما �سَنَع  اآثار  اإىل  وانظْر   االأر�ــش،  َنبات  ل يف  تاأمَّ

املليُك
 فلنتاآزر ولنتكاتف، ولو يف قرانا وحوارينا؛ حتى 
وال�سمر،  اخلروج  وَيحلو   ، اخللُّ وياأن�ش  الكل،  ينعم 
ــني،  ــبَّ احلمِ ب�سحبة  الــقــمــر،  �ــســوء  على  واملــنــاجــاة 

ومنادمة ال�سديَقني ال�سدوقني: الكعاب، والكتاب!
واإياكم  بني  وجنَّ خري،  كل  واإياكم  اهلل  رزقني   

ال�سر وال�سري.

ثغرة  عن  جوجل  �سركة  موظفي  اأحد  اأبلغ   
من   Web TuneUp ــافــة  اإ�ــس يف  اأمــنــيــة 
AVG ملت�سفح جوجل كروم والتي من  �سركة 
املُ�ستخدمني  اأجهزة  اأن تقوم بحماية  املفرت�ش 

من الربجميات اخلبيثة.
ــافــة  االإ�ــس اأن  بــالغــه  يف  املــوظــف  وذكــــر   
9 ماليني �سخ�ش  اأكرث من  املُ�ستخدمة من قبل 
حول العامل ُت�سبب امل�ساكل ب�سكل كبري بدًءا من 
اإىل  اإ�سافًة  الت�سغيل،  بدء  الإعدادات  تغيريها 
حيث  واال�ستخدام،  اخل�سو�سية  �سيا�سة  تغيري 
املُ�ستخدمني  بيانات  بت�سريب  تقوم  اأنها  ــد  اأّك
وبيعها اإىل جهات خارجية دون علم املُ�ستخدم.
املــوظــف عــن هجومه احلــاد على  واعــتــذر   
هذا  وجود  من  غ�سبه  عن  عرّب  لكنه  ال�سركة، 
التي من  الــتــجــاوزات يف االإ�ــســافــة  مــن  الــنــوع 
املفرت�ش اأن حتمي اأجهزة املُ�ستخدمني وت�سون 
وقال  االإنــرتنــت.  ت�سفح  اأثــنــاء  خ�سو�سيتهم 

 xss نوع  من  هي  املوجودة  الثغرات  اأب�سط  اإن 
الوارد  الربيد  بقراءة  املواقع  لبع�ش  وت�سمح 
mail. الــنــطــاق  عــرب   Gmail ميل  جــي  يف 
google.com اأو اأي نطاق اآخر بكل �سهولة.
 واأطلقت �سركة AVG يف ُمنت�سف دي�سمرب/
ل�سد  لالإ�سافة  حتديًثا  املُنق�سي  االأول  كانون 
مل  الأنــه  برف�سه  قامت  جوجل  لكن  الثغرات 
بتحديث  دي�سمرب   21 لتعود يف  املُ�سكلة،  يعالج 
عمل  فريق  لكن  عليه  جوجل  وافقت  جديد 

اخل�سائ�ش  بع�ش  بتعطيل  قــام  كــروم  جوجل 
لزيادة ُم�ستوى احلماية.

 وبداأت �سركة AVG منذ ُمنت�سف اأكتوبر/
ت�سرين االأول من عام 2015 باعتماد اتفاقية 
ت على اأن ال�سركة �ستقوم  ا�ستخدام جديدة ن�سّ
تقوم  و�سوف  املُ�ستخدم  عن  بيانات  بتجميع 
برامج  اإبقاء  اأجل  من  خارجية  جلهات  ببيعها 

ُمكافحة الفريو�سات جمانية.

امل�سنعة  اآي«  جـــي  »دي  �ــســركــة  كــ�ــســفــت 
عن  ال�ستار  اجلمعة،  طيار،  دون  من  للطائرات 
الن�سخة التجريبية من نظامها اجلديد امل�سمى 
ان  اإىل  ال�سركة  واأ�ــســارت   ،»geofencing«
نظامها اجلديد �سيقوم مبنع الطائرات من دون 

طيار من التحليق يف املجاالت اجلوية املقيدة.
ال�سينية  اآي«  جــي  »دي  �سركة  وتعترب   
للطائرات  امل�سنعة  ال�سركات  اأكرب  من  واحدة 
بدون طيار اال�ستهالكية يف العامل، وتبلغ قيمة 

ال�سركة حوايل 8 مليار دوالر.
 ا�سرت�ساء الوكالة االأمريكية

البيئة  ا�سم  اجلــديــدة  املــيــزة  على  ويطلق 
 ،GEO االإنــرتنــت  عــرب  اجلغرافية  املكانية 
وت�سمح هذه امليزة للم�ستخدمني معرفة املناطق 
فيها  التحليق  الطائرات  تلك  ملثل  مينع  التي 
ق�سايا  ب�سبب  اأو  واالأنظمة  اللوائح  ب�سبب  اإما 

ال�سالمة.
مبحاولة  الطريقة  بهذه  ال�سركة  وتقوم   
االحتادية  الــطــريان  اإدارة  وكالة  ا�سرت�ساء 
واالإ�سراف  التنظيم  عن  امل�سوؤولة  االأمريكية 
املدين  بالطريان  املتعلقة  اجلوانب  جميع  على 
بالدعوة  الوكالة  قيام  بعد  وذلك  االأمريكي، 
يخ�ش  فيما  التنظيم  ــن  م ــد  ــزي امل لتحقيق 

الطائرات بدون طيار.
 مناطق حمظورة

حتليق  ــاف  ــق ــاإي ب  GEO مــيــزة  و�ــســتــقــوم 
ب�سركة  ــة  اخلــا�ــس ــار  طــي بــــدون  الــطــائــرات 
املطارات  مثل  املحظورة  املناطق  �سمن   DJI
والعا�سمة االأمريكية وا�سنطن اأو قرب حديقة 

البيت االأبي�ش.

معرفة  للم�ستخدمني  الــنــظــام  و�سيتيح   
اأيــ�ــســًا،  مــوؤقــت  قــيــدت ب�سكل  الــتــي  ــــواء  االأج
اأو  الغابات  حرائق  من  القريبة  االأماكن  مثل 
الكبرية  اال�ــســتــادات  �سمن  املقامة  ـــداث  االأح
املحيطة  املــنــاطــق  مثل  احل�سا�سة  واملــنــاطــق 
بال�سجون وحمطات توليد الطاقة الكهربائية.

 اإلغاء امليزة...بقيود 
التي  طيار  بدون  الطائرات  مالكي  وباإمكان 
ميزة  ــاء  ــغ اإل بت�سنيعها   DJI �سركة  قــامــت 
GEO ب�سكل موؤقت وفتح بع�ش قيود الطريان، 
ولكن ميكن ك�سف مثل تلك االأمور ب�سكل �سريع.

 وميكن لل�سركة معرفة مالكي الطائرات التي 
الطائرات  تلك  واإعــادة  امليزة  باإخرتاق  تقوم 
غري  جــوي  جمــال  �سمن  بالتحليق  تقوم  التي 
م�سرح به الأ�سحابها، وذلك بالعودة اإىل ح�ساب 
مالك الطائرة عند ال�سركة اأو بطاقة اإئتمانه 
املحمول  الــهــاتــف  ــم  رق اأو  الــدفــع  بطاقة  اأو 

املوجود يف ملفه لدى ال�سركة.
ب�سكل  امليزة  اإيقاف  للم�ستخدمني  ميكن  وال   
كامل واإلغاء جميع قيود الطريان، حيث قامت 
اأمــاكــن  على  �ــســارمــة  قــيــود  بفر�ش  ال�سركة 

حمددة، لكي تظل ممنوعة متامًا.
 عقوبات وغرامات

الــطــريان االحتــاديــة  اإدارة  وكــالــة  وقــامــت 
يخ�ش  فيما  كــبــرية  حملة  ب�سن  االأمــريــكــيــة 
لوائح  باإ�سدار  وقامت  طيار،  بدون  الطائرات 
جترب مالكي الطائرات التي يبلغ وزنها اأقل من 
25 كيلو جرام على ت�سجيل طائراتهم بحلول 

.2016 )�سباط(  فرباير   19
والتي  امل�سجلة  الطائرات  مالكي  و�سيواجه   
ت�سل  مدنية  عقوبات  مقيدة  مناطق  يف  حتلق 
ت�سل  بينما  دوالر،   27.500 اإىل  غرامتها 
 250،000 اإىل  اجلنائية  العقوبات  غرامات 

دوالر و�سجن ملدة اأق�ساها ثالث �سنوات.
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c 7 اأيفون  باإ�ضدار  بداأت  اأبل 
 

تقوم  اأنها  اآبل  �سركة  اأكدت   
من  ــدة  ــدي ج ن�سخة  ــدار  ــس ــاإ� ب
حجما  اأ�ــســغــر  �ستكون  ــون  ــف اآي
عن  للباحثني  اأكـــرث  موجهة  و 
بعيدا  خمف�ش  ب�سعر  هــواتــف 
الراقية  الــهــواتــف  اأ�ــســعــار  عــن 
و  700 دوالر  ما بني  املرتاوحة 

دوالر.  900
 حــ�ــســب مــعــلــومــات جــديــدة 
اأقدمت  اآبــل  فــاإن  عليها  ح�سلنا 

خالل بداية هذا ال�سهر على اإنتاج عدد من iPhone 7c للتجربة اوال و 
عمل بع�ش االإختبارات قبل اأن ت�سرع م�سانع فوك�سكون يف ال�سني باالإنتاج 
بدء  و  عنه  الك�سف  قبل  منه  ماليني  ب�سع  توفري  و  اجلهاز  لهذا  ال�سخم 

توفريه و بيعه.
 التقرير يوؤكد اأن اآيفون املرتقب �سياأتي بهيكل معدين و بالفعل نتوقع 
 iPhone اأن يكون م�سنوعا من االألومنيوم عك�ش البال�ستيك امل�ستخدم يف
5c، كما اأنه �سياأتي ب�سا�سة بحجم 4 اإن�ش مع زجاج 2.5D و تدعم بالفعل 
تقنية اللم�ش الثالثي االأبعاد فيما دقتها �ستكون مقبولة، كما اأنه �سيحمل 

بطارية ب�سعة 1642 ميلي اأمبري

غاالك�ضي نوت 5 ميتلك ثالث اأف�ضل كامرا
 

ناحية  مــن  الثالث  املــركــز  على   »5 ــوت  ن »غاالك�سي  هــاتــف  ح�سل   
ملوقع  وفقًا  وذلــك  االأ�ــســواق،  يف  حاليًا  موجود  ذكي  هاتف  كامريا  اأف�سل 
اإجــراء  بعد  وذلــك  والكامريات،  بالت�سوير  املتخ�س�ش   DxOMark
اختبارات على كامريات اأحدث الهواتف الذكية لعام 2015 واإعالن تلك 

النتائج على املوقع.
 وميتلك موقع DxOMark املتخ�س�ش ب�سناعة الربجميات اخلا�سة 
الكامريات  يخ�ش  فيما  املـــوارد  من  العديد  ال�سور  وحترير  بالت�سوير 
اأنواع  لكافة  واختبارات  درا�سات  بعمل  خمترباته  وتقوم  واحل�سا�سات، 
وحتليل  ال�سور  جودة  يخ�ش  فيما  مقارنات  ويقدم  والكامريات،  العد�سات 

جلودة الكامريات يف جميع املجاالت وب�سكل �سامل وغري متحيز.
)اآب(  اأغ�سط�ش   13 يف  الهاتف  باإطالق  قامت  قد  �سام�سونغ  وكانت   
الهاتف  وميتلك  نيويورك،  مدينة  يف  اأقامته  خا�ش  حدث  خالل   2015

.f/1.9 كامريا ممتاز بدقة 16 ميغابك�سل مع فتحة عد�سة
 وتدعم الكامريا تقنية تثبيت ال�سورة OIS وتقنية HDR التلقائية، 
موقع  على  املبا�سر  والبث   2160p بدقة  فيديو  ت�سجيل  اإمكانية  وتتيح 

.1080p اليوتيوب بدقة
 ،86 درجــة  على   5 نوت  غاالك�سي  �سام�سونغ  هاتف  كامريا  وح�سلت   
لتحتل مرتبة اأقل من اأف�سل كامريا هاتف حممول موجود يف ال�سوق حاليًا 
اإيدج بل�ش« و�سوين »اإك�سبرييا زد   6 اإ�ش  وهما هاتفا �سام�سونغ »غاالك�سي 

منهما. لكل   87 بدرجة  االأوىل  املرتبة  على  ح�سال  اللذان   ،»5
خلفية  كامريا  على  الهاتف  امتالك  اإىل   DxOMark موقع  واأ�سار   
األــوان  تباين  على  احلفاظ  على  قــادر  مغالق  مع  ميغابك�سل   16 بدقة 
اإ�ساءة  ظروف  وجود  عدم  اأو  وجود  عن  النظر  بغ�ش  متوازن  وتعري�ش 

مثالية.
 HDR الت�سوير  ميزة  بتفعيل  تقوم  م�سمنة  ميزة  الهاتف  وميتلك   
عند اكت�سافها وجود حاالت �سوئية عالية من �ساأنها اأن توؤدي اإىل زيادة 

تعري�ش.
االحتفاظ  ناحية  مــن  ــدًا  ج عالية  عــالمــات  على  الهاتف  وح�سل   
الكامريا درجة و�سوح عالية جدًا مقارنًة  ب�سكل عام، وتقدم  بالتفا�سيل 

بالهواتف الذكية املوجودة بال�سوق حاليًا.
�سمن  امللتقطة  ال�سور  يف  ال�سو�ساء  بع�ش  وجــود  اإىل  املوقع  واأ�سار   
م�ساحة وا�سعة بدون ا�ستخدام تباين االألوان، وحتى مع ظروف االإ�ساءة 
اجليدة خالل الت�سوير ي�سبح ال�سجيج اأكرث و�سوحًا يف املناطق الوا�سعة 

ذات اللون الواحد مثل ال�سماء.

جمهول يلقي قنبلة على م�ضجد بالنم�ضا

م�سجد  نوافذ  ــام  اأم جمهول  �سخ�ش  و�سعها  حارقة  قنبلة  اإنفجرت 
مبدينة كرمي�ش بالنم�سا، خملفة خ�سائر مادية كبرية ، وفق ما ن�سر موقع 

»ت.ر.ت« الفرن�سي.
 واأو�سح رئي�ش جمعية م�سجد االأق�سى مبدينة كرمي�ش، كمال يايال، اأن 

قنبلة انفجرت اأمام نوافذ امل�سجد وت�سببت يف خ�سائر مادية كبرية.
 وقال يايال »مل ت�سفر احلادثة عن قتلى اأو جرحى حل�سن احلظ، لكن 
اخل�سائر املادية تقدر ما بني 2500 و 5000 يورو«. م�سيفا: اإن »امل�سجد 

مفتوح منذ عام 1998 ومل يتعر�ش الأي اعتداء قبل اليوم«.
اإىل  قدموا  ملا  االعتداء  هذا  اآثار  اكت�سفوا  امل�سلني  »بع�ش  اإن  وتابع:   
امل�سجد يف ال�سباح الباكر لتاأدية �سالتهم«. مفيدا اأن اجلمعية مل تتمكن 

من معرفة اجلاين.
احلادثة  ظــروف  يف  حتقيقا  فتحت  فقد  النم�ساوية،  ال�سرطة  اأمــا   

ومالب�ساتها.

�ضركة اأزياء تدر�ص ت�ضميم ماب�ص للم�ضلمن

 اأعلنت �سركة االأزياء االإيطالية العاملية »دولت�سي اأند غابانا« يف تقرير 
يرغب  من  وعلى  للم�سلمني،  خا�سة  مالب�ش  بت�سميم  تقوم  �سوف  اأنها  لها  
من امل�سلمني روؤية املوديالت، فعليه التوجه اإىل �سفحة ال�سركة على موقع 

التوا�سل االجتماعي »اإن�ستجرام« للتعرف على اأحدث املوديالت.
احلرير  من  والذهبي  االأ�سود  الن�ساء  مبالب�ش  اخلا�سة  االألــوان  ومن   
الن�ساء  وجميع  ال�سرقي،  الطراز  من  املالب�ش  وجميع  االإيطايل،  الطبيعي 

مُيكنهنَّ ارتداء تلك املالب�ش.
 واجلدير بالذكر اأن »اإيطاليا« من الدول التي تزداد فيها املطالبة مبنع 

احلجاب من البالد.

ج����وج����ل ع�����ل�����ى   AVG يف  ث�������غ�������رة  اإك������ت�������������ص������اف 

املقيدة اجل��وي��ة  امل��ج��االت  �صمن  امل�صرية  ال��ط��ائ��رات  حتليق  لوقف  نظام 

ب�����������راءة اإخ�������������راع م������ن اأب���������ل ل����ل����دف����ع االإل�������ك�������روين

امل���������������ط���������������ر وال�������������������������ص������������رر 

ه�����������ذا  ه�������و اال���������ص��������الم وه�������ك�������ذا ت������ك������ون امل���������ص����اج����د

 االمام الدكتور حممد الر - امام م�ضجد م�ضعب ابن عمر فى بروكلن



متثل »االإ�سالحات« ال�سعودية تهديدًا 
االقت�سادي  ــ  االجتماعي  للنظام  جديًا 
معي�سة  م�ستوى  اأن خف�ش  للبالد، خا�سة 
التاأمينات  وتقلي�ش  املواطنني  غالبية 
مع  بــالــتــزامــن  يــاأتــيــان  لــهــم،  املمنوحة 
اململكة،  يف  االجتماعي  التوتر  ت�ساعد 
االأمــنــي  ــفــاق  االإن يف  الفلكي  ــاع  ــف واالرت

والع�سكري
�سعوديون  مــ�ــســوؤولــون  ا�ستكى  لطاملا 
دعم  على  قــادرة  تعد  مل  الدولة  اأن  من 
م�ستوى حياة مواطنيها، من قبيل الدعم 
�سيما  وال  اال�ــســتــهــالك،  الأ�ــســعــار  الكبري 
لل�سعوديني  الوظائف  وتوفري  الــوقــود، 
برامج  خمتلف  ومتويل  العام،  القطاع  يف 
االإعفاءات  ومنح  االجتماعية،  الرعاية 
ال�سريبية، وذلك حتى قبل انهيار اأ�سعار 
الع�سكري  ــفــاق  االإن وم�ساعفة  النفط 
االنفالت  اإىل  اأ�سيفا  اللذين  واالأمــنــي، 
يف  وحا�سيتها  احلاكمة  لالأ�سرة  املزمن 

بذخها االأ�سطوري والعبثي.
�سرط  اأن  املــ�ــســوؤولــون  ـــوؤالء  ه ويـــرى 
االقت�سادية  لل�سعوبات  اململكة  مواجهة 
امل�ستجدة هو تطبيق الئحة »االإ�سالحات« 
التي  الــدويل،  النقد  ل�سندوق  املعروفة 
العام،  االإنفاق  بخف�ش  اخت�سارها  ميكن 
واالإنفاق  االجتماعي  االإنفاق  وخا�سة 
�سرائب  وفــر�ــش  التحتية،  البنى  على 
جديدة على اال�ستهالك خ�سو�سًا، وذلك 
دون االعرتا�ش على الزيادة الفلكية يف 
التي  للمملكة  واالأمني  احلربي  االإنفاق 
وبالوا�سطة،  مبا�سرة  حــروبــًا  تخو�ش 

نيابة عن حلف �سمال االأطل�سي.
لكن التوجه »االإ�سالحي« هذا يتعار�ش 
»العقد  البع�ش  ي�سميه  ــا  م ــع  م ــًا  ــام مت
املكتوب،  غــري  ال�سعودي  االجــتــمــاعــي« 
ــ  االجتماعية  املنظومة  بــاالأحــرى  اأو 
�سلطة  عليها  تقوم  التي  االقت�سادية 
ريع  تــوزيــع  واأ�سا�سها  املطلقة،  امللكية 
حكومية  وظــائــف  �سكل  على  الــنــفــط، 
ر�سى  وحتى  وعامة،  وخدمات  وتاأمينات 
»مكرمات  اأو  النطاق،  وا�سعة  اجتماعية 
ن هذا النظام  ممِ ملكية«، مقابل الوالء. �سَ
ا�ستقرارًا للحكم اأكرب من ذلك يف الكيانات 
املجاورة االأقل ثراًء، وُعرف عن اآل �سعود 
مللكهم  ال�سعبة  ــــات  االأوق مــع  التعامل 
باالإنفاق ال�سخي، كما حدث اأخريًا، حني 
رّو�ش امللك الراحل، عبد اهلل، واحلايل، 
خ�سم  يف  االجتماعي  الغليان  �سلمان، 
حراك »الربيع العربي« وت�سعري التطرف 

الديني »اجلهادي«.
وما يزيد الطني بلة، اأّن تقلي�ش حجم 
اململكة  ثــروة  من  القليل  توزيع  عملية 
مع  بالتزامن  ياأتي  مواطنيها،  مل�سلحة 
ــد اإنـــفـــاق الــريــا�ــش الــفــلــكــي على  ــزاي ت
العدوان الذي تقوده على اليمن، ودعمها 
ي�سعب  اإنفاق  وهو  �سوريا،  يف  للمتمردين 
وفيما  الدقة.  من  ب�سيء  حجمه  تقدير 
اليمن  على  الع�سكري  العدوان  اأن  ر  ُيقدَّ
حتى  دوالر  مــلــيــارات   5.3 كّلف  وحــده 
على  اإنفاقًا   2016 ميزانية  حلظت  االآن، 
ي�سل  واالأمــنــيــة  الع�سكرية  ــاالت  ــج امل
عن  وغني  دوالر.  مليار   57 اإىل  حجمه 
ن�سر  على  ال�سعودية  اإنــفــاق  اأن  الــقــول 
التطرف الديني، بغر�ش التعبئة الالزمة 
اال�سطراب  ي�سّعر  احلروب،  هذه  خلو�ش 
خ�سو�سًا  نف�سها،  اململكة  يف  االجتماعي 
ـــرثوة وتعميم  ال تــرّكــز  ــادة يف  ــزي ال مــع 
اأقــل  اأهمية  الريا�ش  واإعــطــاء  الفقر، 

الإجناز م�سروعات البنية التحتية، بدءًا 
اإن�ساء مدار�ش وم�ست�سفيات وخطوط  من 
ومــطــارات،  وطـــرق  احلــديــديــة  لل�سكك 
املــدن  مــن  �سل�سلة  ت�سييد  اإىل  ــواًل  و�ــس
اأن  �ساأنها  من  التي  احلديثة،  الريا�سية 
اهتمامات  عن  ال�سعودي  ال�سباب  ت�سرف 

ون�ساطات تقلق نظام احلكم.
ــدوان  ــع ــن �ــســلــمــان: قــائــد ال حمــمــد ب

و»االإ�سالحات«
ع�سر  اخلم�سة  خالل  الريا�ش،  �سعت 
الــعــبء  تقلي�ش  اإىل  املــا�ــســيــة،  ــًا  ــام ع
االجتماعي على ماليتها العامة من خالل 
دفع مزيد من ال�سعوديني للعمل يف القطاع 
التي  »ال�سعودة«  قوانني  عرب  اخلــا�ــش، 
فر�ست ن�سبًا حمددة من املوظفني املحليني 
خ�سخ�سة  عــرب  كما  املــوؤ�ــســ�ــســات،  على 
مرافق عامة، واإعطاء املزيد من احلوافز 
هذه  لكن  املبا�سر.  االأجنبي  لال�ستثمار 
اإذ  جزئيًا،  جناحًا  اإال  حتقق  مل  امل�ساعي 
ب�سدة  مرتبطًا  اخلا�ش  القطاع  منو  بقي 
احلكومية،  والعقود  احلكومي  باالإنفاق 
يف  يعملون  ال�سعوديني  غالبية  يزال  وال 
يف  الكبرية  الزيادة  ومع  العام.  القطاع 
بعد  املا�سي،  العقد  خالل  النفط  اأ�سعار 
لـ10 دوالرات للربميل يف  اأو�سلها  تراجع 
1999، تبددت قوة الدفع لهذه امل�ساعي، 
وتبخرت  كثريًا،  احلكومي  االإنفاق  وزاد 
اجلهود االأولية لتنويع االقت�ساد وتقليل 

االعتماد على ريع النفط.
وقاوم اآل �سعود مرارًا تطبيق اإجراءات 
من �ساأنها اأن تثري غ�سب املواطن العادي، 
لكن مع انهيار اأ�سعار النفط، الذي تتحمل 
�سغطت  عنه،  كبرية  م�سوؤولية  الريا�ش 
تغيريات  الإجــراء  �سلمان  امللك  حكومة 
العهد  ويل  ويل  يــراأ�ــش  حــيــث  ــرية،  ــب ك
جلنة  �سلمان،  بن  حممد  الدفاع،  ووزيــر 
القطاع  اأولويتها تقلي�ش  عليا لالقت�ساد، 
ودفع  اخلا�ش،  القطاع  وتعزيز  احلكومي 
للعمل  ال�سعوديني  مــن  اإ�سافية  اأعـــداد 
مكتبًا جديدًا  اللجنة  واأن�ساأت هذه  فيه. 
خف�ش  اإىل  الرامية  امل�سروعات  الإدارة 
وفر�ش  احلكومية  االإدارات  ميزانيات 
�سرائب على اال�ستهالك، اأبرزها �سريبة 

القيمة امل�سافة.
�سلع  اأ�سعار  رفــع  احلــكــومــة،   واأعلنت 
الــوقــود،  اأبــرزهــا  رئي�سية،  ا�ستهالكية 
رفع  ــاأن  ب علمًا  67%؛  اإىل  ت�سل  بن�سب 
كلفة الطاقة يرفع املعدل العام لالأ�سعار. 
فاتورة  بخف�ش  احلكومة  تعهدت  كذلك 
ــام، دون االإفــ�ــســاح  ــع ال الــقــطــاع  رواتـــب 
بلد  يف  التعهد،  هــذا  تنفيذ  كيفية  عــن 
ومع  الدولة.  لدى  اأبنائه  غالبية  تعمل 
املعلنة  االقت�سادية  التوجهات  تطبيق 
الفقراء  رقعة  �ستت�سع  املــوازنــة،  لبيان 
الهوة بني  العمل، ما يو�سع  والعاطلني من 
احلماية االجتماعية املتقل�سة واحلاجة 

املتزايدة اإليها.
اإهمال اال�ستثمارات العامة

ــــرز عــلــى بيان  ومـــن املــالحــظــات االأب
اأية  اإىل  االإ�سارة  غياب  االأخري،  املوازنة 
اإذ  العامة،  لال�ستثمارات  مر�سودة  مبالغ 
يرتك البيان اأمر اال�ستثمارات للتوقعات 
توا�سل  اأن  »يتوقع«  كاأن  احل�سم،  ولي�ش 
ممار�سة  احلكومية  التنمية  �سناديق 
املختلفة  املــ�ــســاريــع  متــويــل  يف  مهماتها 
بقرابة 50 مليار ريـال. واإذا ما افرت�سنا 
اأن هذه املبالغ �سُتنَفق بالفعل خالل عام 
2016 على جماالت اال�ستثمار املختلفة، 
فهي ال متثل �سوى نحو 2% من الناجت املحلي 
البالغ 2.4 تريليون ريـال، وفق تقديرات 
2015، وهي بال �سك ن�سبة �سئيلة جدًا، 
االقت�ساد  يف  انكما�سي  اجتاه  على  وتدل 

ال�سعودي يف املرحلة املقبلة.
عام  اإيــــرادات  �سمن  البيان،  ويــذكــر 
بلغت  اال�ستثمار  ــــرادات  اإي اأن   ،2015
مليارات   9.8 يعادل  )ما  ريـال  مليار   37
دوالر(، دون اإي�ساح اإذا ما كان هذا العائد 
اخلارجي.  اأو  الداخلي  اال�ستثمار  على 
�سندوقًا  متتلك  ال�سعودية  كانت  واإذا 
 750 بنحو  ا�ستثماراته  ر  تقدَّ �سياديًا 
عائده  يكون  اأن  يعقل  فهل  دوالر،  مليار 
بن�سبة  اأي  دوالر،  مليارات   9.8 ال�سنوي 
هو  هذا  اأن  افرت�سنا  واإذا  فقط؟   %1.3
اخلارجية،  لال�ستثمارات  الفعلي  العائد 

فماذا عن اال�ستثمارات املحلية؟

اأ�سئلة عن حجم االأعباء وتوزيعها
ــان املـــوازنـــة  ــي ــك يـــوؤخـــذ عــلــى ب ــذل ك
ال�سعودي  املــواطــن  يعلم  فــال  الغمو�ش، 
املت�ساعد،  ــايل  امل العجز  تدبري  كيفية 
مليار   87 نحو  الــعــام  هــذا  �سيبلغ  ــذي  ال
تدبري  كيفية  بالتايل  يعلم  وال  دوالر، 
وما  ــًا،  اأيــ�ــس املت�ساعدة  الــديــن  خــدمــة 
اأعــبــاء  مــن  ــك  ذل جـــراء  عليه  �سيرتتب 
اأو  ور�سوم،  �سرائب  �سكل  على  مبا�سرة، 
االإنفاق  خف�ش  �سكل  على  مبا�سرة،  غري 
الدعم  وبــرامــج  العامة  اخلــدمــات  على 
االأرقــام  عر�ش  ي�ساحب  ومل  املختلفة. 
للخطة  تو�سيحًا  للموازنة  االإجمالية 
امل�ستوى  عــلــى  ــواء  �ــس لــلــدولــة،  الــعــامــة 
وقفز  ذلك.  غري  اأو  اخلم�سي  اأو  ال�سنوي 
الدين العام يف 2015 اإىل 142 مليار ريـال، 
 .2014 ريـال يف عام  مليار   44 بـ  مقارنة 
اأ�سا�ش الدين العام بقيمة عجز  و�سيزيد 
مليار   326.2 بنحو  اأي   ،2016 موازنة 
اإىل   2016 عــام  نهاية  مع  لي�سل  ريـال، 
بيان  ذكر  وفيما  ريـال.  مليار   468 نحو 
من  تدبريه  �سيجري  العجز  اأن  املــوازنــة 
خالل االقرتا�ش الداخلي واخلارجي، مع 
ال�سيولة  اأن ذلك لن يوؤثر مبعدالت  زعم 
اخلا�ش،  القطاع  اأن�سطة  متويل  وبالتايل 
فاإن هذا الزعم غري واقعي على االإطالق، 
فال ريب اأن زيادة االقرتا�ش الداخلي من 
القطاع  اقرتا�ش  يزاحم  احلكومة  قبل 
االأ�سئلة  وتبقى  كلفته.  ويرفع  اخلا�ش، 
وكلفته  ــن  ــدي ال مــ�ــســادر  حـــول  معلقة 

احلقيقية.

�سيا�ستها  يف  مــا�ــســيــة  ــعــوديــة  الــ�ــس
البرتولية... رغم االرتدادات

اإنتاج اململكة من النفط تتوقف  زيادة 
القدرة  لديها  وهــي  الزبائن،  طلب  على 
على تلبية الطلب، دون اأن تفر�ش قيودًا 
على اإنتاجها النفطي، قال وزير البرتول 
اأمــ�ــش.  ــوم  ي النعيمي،  علي  الــ�ــســعــودي، 
جورنال«  �سرتيت  »وول  �سحيفة  وكانت 
النعيمي  عــن  �سابق  ــت  وق يف  نقلت  قــد 
لل�سعودية  النفطية  ال�سيا�سة  اإن  قوله 
تتغري،  لن  واإنها  عليها«،  االعتماد  »ميكن 
للدفاع  االأولــويــة  تعطي  �ستظل  اإنها  اأي 
عن ح�ستها يف االأ�سواق، بدل دعم اأ�سعار 
موازنتها،  يف  العجز  تنامي  رغم  النفط، 
مت�سل،  �سياق  ويف  مديونيتها.  وت�ساعد 
يف  »االإ�سالحات«  الريا�ش  اإعــالن  واإثــر 
بيان املوازنة يوم االثنني املا�سي، هبطت 
اأ�سواق االأ�سهم ال�سعودية بحدة، فرتاجع 
يف  بـ%3  االأ�سهم  ل�سوق  الرئي�سي  املوؤ�سر 
التداوالت،  بدء  من  االأول  ال�ساعة  ربع 
ــات  ــاع ــن ــس ــ� ـــركـــات ال ـــت �ـــس ـــان حـــيـــث ك
ت�سررًا.  ال�سركات  اأكرث  البرتوكيميائية 
»ال�سعودية  �سركة  �سهم  �سعر  وتــراجــع 
كربى  )�سابك(،  االأ�سا�سية«  لل�سناعات 
للبرتوكيميائيات،  املنتجة  ال�سركات 
�سركة  �سهم  �سعر  تراجع  فيما  بـــ%8.3، 

»�سعودي كيان« بـ%4.8.
) رويرتز(

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

عامل ديل
على من يجد بنف�سه 
�لكفاءة للعمل عليه 

�الت�سال مع غربة نيوز

www .ghorbanews .com

FRIDAY , JANUARY 15 . 2016   / Vol . 6 - Issue 229حتقيقات26

www .ghorbanews .com

27 من هنا وهناك FRIDAY , JANUARY 15 . 2016   / Vol . 6 - Issue 229

م���ل���ك���ه���م؟ اأ�������ص�������������س  ي������ق������ّو�������ص������ون  ������ص�����ع�����ود  اآل 
معي�صّية اأع��ب��اء  اإىل  امللكية«  »املكرمات  يقلب  الرعاية  دول��ة  عن  تخلٍّ 

كابادوكيا  يف  ي�سكن  تركي  رجــل  اإكت�سف   
بال�سدفة  االأنا�سول،  و�سط  نو�سهر  مبحافظة 
اأثناء  منزله  حتــت  كاملة  تاريخية  مدينة 
اأفـــادت  مــا  منزله،ح�سب  يف  باحلفر  قيامه 

�سحيفة »ميرتو« الربيطانية.
 وترجع هذه املدينة اإىل القرن ال�ساد�ش قبل 

امليالد اأي قبل قيام الدولة العثمانية بقرون.
يقوم  كــان  عندما  اأنــه  ال�سحيفة،  وح�سب   
عرث  منزله  حتت  يقع  خمــزن  برتميم  الرجل 
البحث  قاده  ذلك  وبعد  غرفة،  على  بال�سدفة 
بعد  اأمتار  ب�سعة  نفق مظلم، تقدم  اإىل  خاللها 
حتت  املدينة  ي�سبه  ما  اإىل  النفق  اأو�سله  ذلك 

االأر�ش.
املدينة،  اأن  اإىل  االأولية  التقديرات  وت�سري   
مت اكت�سافها مبدئيا �سنة 2012، لكن فقط ثلث 
ال�سيء  منزله،  حتت  الرجل  هذا  اكت�سفه  ما 
الذي األهب حما�ش العلماء يف البحث عرب النفق 

على اأجزاء اأخرى من املدينة.
باأن  يعتقد  اأنــه  اأي�سًا،  ال�سحيفة  واأ�ــســارت   
موقع املدينة حتت االأر�ش يوحي باأنها �ستكون 
على  العثور  املرجح  من  اأنــه  كما  حجما،  اأكــرب 
�ستكون  حتما  الأنها  اأخر  مكان  يف  منها  اأطــراف 

اأنها  العلماء  اأكرب حجما، ومن هند�ستها تو�سل 
لل�سكان  حماية  البيزنطي،  الع�سر  خالل  بنيت 

من احلروب الدينية يف املنطقة.
املدينة  هــذه  يف  يعي�ش  كــان  اأنـــه  ويــذكــر   

يعتقد  كما  ال�سكان،  من  األفا  و50   20 بني  ما 
علماء االآثار باأن �سكانها كانوا ينتمون للديانة 
امل�سيحية الأنه عرث على �سلبان يف مكان ي�سابه 

الكني�سة.

وهي  عاما،   )  23( زي�سر  نيال  النيوزيلندية،  تظهر   
بن�سره  قامت  فيديو،  مقاطع  خــالل  من  ــاء،  ازي عار�سة 
على اليوتيوب، وهي تاكل ب�سكل غري م�سبوق الي عار�سة 

ازياء.
 وتتمتع نيال زي�سر، مبوهبة خا�سة، اإذ اأنها قادرة على 
اأن تاأكل كميات طعام غري منطقية، على الرغم من نحالة 

ج�سدها.
 وتقوم نيال زي�سر، على اقناع النا�ش بذلك عن طريق 
رفع اأفالم فيديو ق�سرية، على اليوتيوب على قناة تدعى 
وليتمتعوا  اجلميع  لي�سدقها  تــاأكــل،  وهــي  تــاأكــل«  »نيال 

بالعر�ش الذي تقدمه.
اأكلت  لقد  لــالهــتــمــام،  املــثــرية  ــا  اإجنــازاتــه بــني  ومــن   
دقائق  ثالث  خالل  كيلوغرام  من  اأكــرث  يزن  هامبورغر 
واأربعني ثانية و�ساندوي�سات ي�سل طولها اإىل مرت ون�سف 
املرت خالل ما يزيد عن ت�سع دقائق بقليل اإ�سافة اإىل ذلك 

فقد �سربت ثالثة لرتات من احلليب.

ت����رك����ي ي���ك���ت�������ص���ف م���دي���ن���ة ت���اري���خ���ي���ة اأ�����ص����ف����ل م���ن���زل���ه.

االأك���������������������������ل.. ع��������������ن  ت���������ت���������وق���������ف  ال  ازي���������������������������اء  ع�����������ار������������ص�����������ة 

 Mr Ban applauds General Assembly
 adoption of $5.4 Billion UN budget for
next two years

 By Samira Bare New York
 A wide view of the General Assembly. UN Photo/Rick
Bajornas (file)

 A wide view of the General Assembly. UN Photo/Rick
Bajornas (file)

 “Your hard work, unwavering commitment and flexible
 cooperation have contributed to reaching that agreement,”
 Mr. Ban said, noting that delegates have worked through the
night and reached agreement earlier than in past years.

 23 December 2015 – Secretary-General Ban Ki-moon
 applauded Member States on Wednesday night for adopting
 a budget of $5.4 billion for the United Nations to carry out its
vital work during the 2016-2017 biennium.

 “The budget you have approved reflects the difficult global
 financial reality we have faced for a number of years,” he
 told the 193-member General Assembly, which wrapped
 up its work for the main part of its seventieth session by
 taking action on a number of texts recommended by the Fifth
 Committee, which focuses on administrative and budgetary
issues.

 “Funding continues to shrink – while demands on the United
 Nations grow,” he noted. “Through it all, we are doing
everything possible to fulfil the mandates you give us.

 “Through it all, we are doing everything possible to fulfil
 the mandates you give us. We are guided by two pressing
 obligations: First, our duty to respond to the needs of the
 world’s people. And second: our responsibility to make the
 most of the resources you entrust to us. Through creativity,
hard work and diligence, we are rising to the challenge.”

 Mr. Ban went on to say that the Assembly has “wisely”
 decided to add resources to strengthen the very important
 pillar of development, commending its decision to support the
 follow-up and review of the world body’s efforts to reach the
 Sustainable Development Goals and carry out the financing
for development agenda.

 The Assembly also decided to reduce resources under Public
 Information and Common Support Services even more than
 the efficiencies he identified, the Secretary-General pointed
out.

 “This presents some challenges, especially at this critical
 juncture. We are carrying out the important initiatives the
 Assembly has approved, including Umoja, mobility and the
 development of the Global Service Delivery Model,” he said.
 “Nevertheless, we remain committed to exert our best efforts
 to deliver on these transformational initiatives and all other
mandates you have given us.”

 Mr. Ban also applauded the consensus decisions taken on
 the revised scale of assessments for Member States for
 sharing the costs of the regular budget and peacekeeping
 operations, which is reviewed every three years, as well as
the approval of a mobility framework for UN staff.

 “Today’s consensus action is a strong sign of our ability
 to work together,” he stated. “We need this spirit of global
solidarity more than ever.”

 The President of the General Assembly, Mogens Lykketoft,
 said he was very satisfied that the negotiations on the budget
 and other administrative items were concluded in such good
spirit.

 “With the adoption of the UN budget and the conclusion of the
 work of the Fifth Committee we come to the end of what has
been a remarkable year for multilateralism,” he added.

����ص���اه���د ال���ب���ي�������س االأ�������ص������ود ب����ال����ي����اب����ان.. 
 

الغليان  »وادي  يدعى  �سهري  �سياحي  وادي  على  اليابانيون  يتوافد   
وتذوق  مل�ساهدة  اأ�سا�سي  ب�سكل  الوادي  هذا  ال�سياح  ،ويق�سد  اأو  الكبري« 
حمافظة  يف  الكبري  الغليان  وادي  يف  يتواجد  الــذي  االأ�ــســود  البي�ش 

كاناجاوا يف اليابان.
اإنتاجه من  اأبي�ش عادي مت  اإاّل بي�ش   البي�ش االأ�سود باالأ�سل ما هو 
الوادي،  طبيعة  ب�سبب  االأ�سود  اللون  اإىل  يتحول  ولكنه  الدجاج،  قبل 
حيث اأن الوادي يعترب وادًيا بركانًيا ويحتوي على جمموعة من الينابيع 
احلارة مع ن�سبة كربيت عالية، فعند غلي البي�ش يف الينابيع يبداأ لون 
البي�ش بالتحول لالأ�سود ب�سبب الكربيت، حتى اأن رائحة البي�ش تختلف 

كذلك.
البي�ش االأ�سود  اليابانيون حول  املواطنون   هناك خرافات يتداولها 
»Kuro-tamago«، حيث يقولون باأنه تناول هذا البي�ش من �ساأنه اأن 

يطيل من عمر ال�سخ�ش ملدة ترتاوح بني 7 اإىل 14 �سنة.



دم�سق، :
األ�سنة  على  كثريًا  تــرددت  عبارٌة  غري”؛  “عي�سها   
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  تدويناتهم  ويف  ال�سوريني، 
االجتماعي من باب التنّدر على �سعوبة االأو�ساع التي 

عا�سوها خالل العام 2015.
�سخمة  اإعالنيٍة  حملٍة  �سعار  كانت  التي  فالعبارة 
للمواطنني  الفائت، عن تقدمي ح�سومات  العام  مطلع 
وغريها؛  الطريان،  وتذاكر  اال�ستهالكية،  ال�سلع  على 
املعاناة  مــرارة  تلخ�ش  نكتة  اإىل  حتّولت  ما  �سرعان 
من  للحرب،  اخلام�سة  ال�سنة  يف  لل�سوريني  اليومية 
جراآء تطّوراتها امليدانية، وانعكا�ساتها االقت�سادية، 

واالجتماعية.
والغاز،  الــديــزل،  اأ�سعار  ارتفعت   2015 الـــ  ففي 
والكهرباء، وربطة اخلرب، وطالت موجة االرتفاع كل 

متطلّبات احلياة االأ�سا�سية.
دفعت  الــفــائــت،  الــعــام  ــالل  خ احلـــرب  �سغوطات 
باآالف ال�سوريني للمخاطرة بحياتهم، وركوب البحر، 
اأكرب  يف  جلــوء،  طالبي  اأو  كالجئني  اأوربــا  قا�سدين 
موجة نزوح عرفها العامل منذ احلرب العاملية الثانية، 
ملَونني  املطاطية،  بالزوارق  تكّد�سهم  �سور  وت�سدرت 
العاملية  االإعــالم  و�سائل  الربتقالية،  النجاة  ب�سرت 
اأطفاٌل  بينهم   منهم،  الع�سرات  غــرَق  ر�سدت  التي 
ون�ساء، وتزاحَم الناجني على حدود الدول االأوربية، 
منهكني حاملني مبالٍذ اآمن بعد رحلة �سفٍر �ساّقة، ذاقوا 
خاللها األوان التعب والعذاب، لكّن �سورة جثة الطفل 
ملقاًة  وجــدت  التي  كردي”  “اآالن  الغريق  ال�سوري 
على اإحدى ال�سواطئ الرتكية كانت االأكرث تعبريًا يف 
تلخي�ش املاأ�ساة، رغم ع�سرات ال�سور املوجعة ل�سحايا 
اآالن،  وجه  ر�سُم  وبدا  االأطفال،  من  ال�سورّية  احلرب 
هادئًا جمياًل بال دماء، كمن يغّط بنوٍم عميق، مبثابة 

ال�سفعة ل�سمري الب�سرية.
دخول  تاأ�سرية  على  احل�سول  فيه  يتعرّث  وقٍت  ويف 
ال�سفر  وثائق  حلاملي  العربية،  الــدول  غالبية  اإىل 
عام  جنوم  اأحد  ال�سوري  ال�سفر  جواز  كان  ال�سورّية، 
“عي�سها غري” احلا�سرة بالتفجريات االإرهابية التي 
غري  املهاجرين  وبني  باري�ش،  االأنوار  عا�سمة  �سربت 
حيث  اجلن�سيات،  خمتلف  من  اأوربــا  اإىل  ال�سرعيني 
جدًا،  �سائعًا  اأمــرًا  �سوري  الجئ  �سفة  انتحال  اأ�سبح 
القارة  اأبواب  تفتح  تف�سيلية،  معاملٍة  على  للح�سول 
العجوز اأمام الهاربني من البوؤ�ش والفقر واال�سطهاد، 
الطريفة  بال�سخرية  ال�سوريون  قابله  الــذي  االأمــر 

عرب مواقع التوا�سل االجتماعي.
اجلماعي  اللجوء  موجة  تغذية  يف  �ساهم  وممــا 

وجه  على  ال�سوريني  ال�سباب  اأو�ساط  بني  اأوربــا  اإىل 
ال�سلطات  قادتها  مكثّفة  حملة  موؤخرًا؛  اخل�سو�ش 
االحتياطية  اخلدمة  عن  املتخلفنّي  ل�سوق  املخت�سة، 
ترتاوح  الذين  للذكور  ال�سوري،  باجلي�ش  واالإلزامية 
احلملة  لهذه  وكــان  عــامــًا،  و42   18 بــني  اأعــمــارهــم 
اأ�سٌر  فقدت  حيث  اأي�سًا،  االقت�سادية  انعكا�ساتها 
عديدة معيليها ممن اعتادوا العمل على مدى �ساعاٍت 
بلغ  ومهما  االأ�سا�سّية،  احتياجاتهم  لتوفري  طويلة 
راتب اخلدمة االحتياطية فلن يكون كفياًل ب�سد تلك 

االحتياجات.
)دوالر  من  االأجنبي  القطع  على  االإقــبــال  وكــان 
ويورو( لتوفري م�ساريف رحلة اللجوء، اأحد العوامل 
جانب  اإىل  ال�سورية،  اللرية  على  �سغطًا  �سكّلت  التي 
وا�ستمرار  الــ�ــســوداء،  ال�سوق  يف  التّجار  م�ساربات 
العقوبات االقت�سادية على �سوريا، ما اأدى النخفا�ش 
�سعر �سرف العملة الوطنية اأمام الدوالر اإىل م�ستوى 
بالقوة  كثريًا  ر  واأ�سّ لرية(،   400 الـ  )قرابة  قيا�سي 
ال�سرائية لها، بينما مل ي�سهد م�ستوى دخل الفرد اأّية 

تغيريات موازية.
التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  وقّدرت 
لالأمم املتحّدة عدد ال�سوريني، الذين هم بحاجة اإىل 
ع�سر  “ثالثة  بـ  �سوريا:  داخــل  اإن�سانية  م�ساعدات 
ل�سهر  يعود  �سوري” )االإح�ساء  املليون  ون�سف  مليون 

ت�سرين الثاين/ نوفمرب املا�سي(.
ــي  االأرا�ــس مــن  �سا�سعة  مــ�ــســاحــاٍت  ــال  ط ــار  ــدم وال
عدد  اأّن  اإىل  حملّية  درا�سة  اأ�سارت  حيث  ال�سورية 
املليوين  “يتجاوز  اأ�سبح  البالد  يف  املــدمــّرة  املــنــازل 
منزل، نزح منها حوايل ال�ستة ماليني �سخ�ش”، على 
اأبرزها خالل  وقع التطوّرات امليدانية للحرب، ورمّبا 
احلكومة،  �سيطرة  عن  اإدلــب  خــروج  2015؛  العام 
امل�سلّحة”  “الف�سائل  من  باملقابل  حم�ش  واإخـــالء 
بعد ت�سوية “الوعر”، ورغم ذلك التزال التفجريات 

االإرهابية ت�ستهدف باقي �سكان املدينة.
ن�سبيًا  ا�ستقرارًا  ت�سهد  التي  ال�سورّية   املدن  اأمّا يف 
العا�سمة  حال  هو  كما  ال�ساخنة،  اجلبهات  مبحاذاة 
اخلريية  اجلمعيات  ع�سرات  جهود  ــم  ورغ دم�سق، 
الفوارق  اأ�سبحت  احلكومية؛  وغري  منها،  احلكومية 
بني  تـــرتاوح  بو�سوح،  تلحظ  النا�ش  بــني  الطبقية 
وال�سوارع  املعدمة،  والطبقة  احلــرب  اأغنياء  طبقة 
اأّن  اإال  الفارهة،  وال�سّيارات  باملت�سولني،  تكتظ  ذاتها 
اليومي  النجاة  هاج�ش  جميعًا،  يت�ساركون  �سّكانها 
فطري  نزوٍع  مع  به،  م�سّلمًا  يوميًا  قدرًا  �سار  موٍت  من 
للفرح، يتج�ّسد مبغالبة اجلراح، واالحتفال مبا ي�سبه 

االأعياد، اأو ارتياد املقاهي، واأماكن ال�سهر،  اأو ح�سور  
على  دم�سق”  “اأوبرا  �سهدت  حيث  وامل�سرح،  ال�سينما 

�سبيل املثال، برناجمًا حافاًل طيلة العام 2015.
باإرثهم  للتنويه  منا�سبًة  ال�سوريون  يفّوت  ومل 
بالد  اإىل  معهم  حملوه  ــذي  ال واحلــ�ــســاري،  الثقايف 
م�ساهد  العامل  هال  بينما  احلال،  بوؤ�ش  رغم  اللجوء 
وتدمريهم  تدمر،  على  “داع�ش”  تنظيم  �سيطرة 
وحتويلهم  االأثرية،  الأوابدها  وتخريبهم  معابدها، 
اآخــر  وذبحهم  للقتل،  م�سرٍح  اإىل  ال�سهري  مدّرجها 
االأ�سعد،  خالد  ال�سوري  االآثار  عامل  تاريخها  حرا�ش 

بعد رف�سه البوح باأ�سرار مكامن كنوزها.
�سهدت  غري”  “عي�سها  �سنة  خــالل  �سوريا  �سماء 
لدول  الع�سكرية  بالطائرات  م�سبوق  غري  ازدحــامــًا 
“داع�ش”،  ل�سرب  حتالفت  التي  العظمى،  الــعــامل 
وكان للرو�ش اليد العليا يف االأر�ش واجلو، بعد اإ�سهار 
احلكومة  من  بطلٍب  احلرب  يف  فاعل  ب�سكٍل  تدخّلهم 
ال�سورّية )منذ حوايل املئة يوم(، واأ�سبح لقاعدتهم 
وحظيت  كبريًا،  ثقاًل  ال�سوري  بال�ساحل  الع�سكرية 
تدريبات  االإعالمية،  التغطيات  من  وافــر  بن�سيٍب 
غذاوؤهم،  القتالية،  فاعليتهم  اأ�سلحتهم،  جنودهم، 
وكيف مي�سون اأوقاتهم؟ و�سجرة امليالد ال�سخمة التي 

زيّنت القاعدة موؤخرًا.
على  ال�سوري  ال�سباب  ا�ستنزاف  ي�ستمر  بينما 
بغاية  ظـــروٍف  و�ــســط  للقتال،  االأمــامــيــة  اجلبهات 
ال  دولية،  حلرٍب  م�سرحًا  اأ�سبحت  بلٍد  يف  ال�سعوبة، 
تتوقف الدول الكربى عن  اإبداء قلقها حيالها، و�سعيها 
كموؤمتري  مــوؤمتــرات،  عــّدة  لذلك  وعقدت  الإنهائها، 

فيينا ال�سهريين الذين غاب عنهما ال�سورّيون، وموؤمتر 
نيويورك الإعالن مبادئ حلٍّ مازالت تفا�سيله خمتلفًا 
التاأليف  ا�ستهدفت  اجتماعاٍت  مبوازاة  وذلك  عليها، 
القاهرة،  مو�سكو،  احت�سنتها  املعار�سة  قلوب  بني 
والريا�ش…، ويف الوقت ذاته يتوا�سل ال�سجال حول 
احلكومة  بني  االتهامات،  وترا�سق  املتباينة،  املواقف 
واملعار�سات، والدول الداعمة لهما، اإىل جانب ت�سكيل 

حتالفات، وف�سائل م�سلحة جديدة، وانهيار اأخرى.
 2016 بــاأّن  تتفائل  حتليالت  فثّمة  ذلك  رغم  لكن 
تلك  لل�سوريني،  احلــل  بــدايــة  االأقـــل  على  �سي�سهد 
املجتمع  م�ساعي  بجدّية  االأمــل  يغذّيها  التحليالت 
وتنامي  االإرهابية،  باري�ش  تفجريات  بعد  الــدويل 
ال�سورّية  احلرب  اأو�ساع  وتطوّرات  الالجئني،  اأزمــة 
ت�سجيل  م�ستوى  على   ،2015 عــام  خــالل  امليدانية 
م�سايا  و”الزبداين-  بحم�ش”،  “الوعر  يف  ت�سويات 
بريف دم�سق”، و”كفريا- الفوعة بريف ادلب”، فيما 
يرتقب �سّكان العا�سمة ال�سورية؛ ما قيل اإّنه  �سيكون 
اأكرب عملية اإجالء ملقاتلني ا�سالميني من ريف دم�سق 
اجلنوبي، قد متهد  لعودة ع�سرات اآالف املدنيني اإىل 

الريموك”. “خميم 
اإحلاحًا  االأكرث  ال�سوؤال  يربز  �سيكون،  ما  وبانتظار   
من  اآخــر  قا�سيًا  عامًا  ال�سوريون  يحتمل  هل  اليوم؛ 
طراز “عي�سها غري” بعد اأن نال منهم االإنهاك اإن�سانيًا، 
واجتماعيًا، واقت�ساديًا، وع�سكريًا، مبا يتجاوز حدود 
اأن �سنة 2015، �ستكون اآخر �سنني احلرب  اأم  التعب؟ 

القا�سية بالن�سبة لهم؟

املبادرة  زمــام  �سحب  ال�سعودية  حاولت   : جيزان 
قواعد  ر�سم  واإعـــادة  اليمنيني  املقاتلني  اأيــدي  من 
مــن خالل  ـــدود  مــا وراء احل مــعــارك  اال�ــســتــبــاك يف 
جمارك  منفذ  على  ال�سيطرة  حماولة  يف  ا�ستماتتها 
الهجمات  ع�سرات  عرب  الــطــوال  منطقة  يف  حر�ش 
جميعها  بـــاءت  ــد  وق املا�سيني،  االأ�ــســبــوعــني  ــالل  خ
للهجمات  بالف�سل بالرغم من م�ساندة �سالح الطريان 
ب�سكل هو االأ�سد منذ بداية املعارك على احلدود، وفق 

م�سادر ميدانية.
ملدينة  اجلغرافية  امل�ساحة  �سغر  من  وبالرغم 
اأهمية  اأيــة  وفــقــدانــه  اجلمركي  ومنفذها  حر�ش 
اأن العمليات  ا�سرتاتيجية موؤثرة يف �سري املعارك، اإال 
و�سائل  عليها  تعمل  بروباغندا  مع  ترافقت  هناك 
اإعالم �سعودية واأخرى مينية موالية لها، تهدف اإىل 
يتلّقاها  التي  املتوالية  الف�سائح  حدة  من  التخفيف 
اجلي�ش ال�سعودي على اأيدي املقاتلني اليمنيني، بدليل 
حر�سها على االإيحاء باأن جبهة جديدة فتحت على 
واإعطاء  لهادي«  املوالية  امل�سلحة  »املجموعات  اأيدي 
حتاول  ت�سمية  وهي  مينية،  ــ  مينية  �سبغة  املعارك 
ا�ستبدال  ال�سعودي نحو  التغطية على توجه النظام 
خليجية  دول  من  وجنود  مينيني  مبرتزقة  قواته 
والبحرين(،  )الكويت  »التحالف«  يف  م�ساركة  اأخرى 
على غرار ت�سكيالت الغزو يف الداخل اليمني اأماًل يف 

وقف تقّدم اجلي�ش و»اللجان ال�سعبية«.
منفذ  على  هجماتها  يف  ال�سعودية  واعــتــمــدت 

اليمنيني  املجّندين  مئات  على  اجلمركي،  حر�ش 
حلزب  تابعة  و�سخ�سيات  م�سايخ  من  »ا�سرتتهم«  مّمن 
االأحمر  حم�سن  علي  اللواء  مع  بالتن�سيق  »االإ�سالح« 
مئات  وكـــان  عليها.  ويــ�ــســرف  املــعــارك  يــديــر  الـــذي 
اأ�سهر  ملــدة  تدريبات  تلقوا  قد  اليمنيني  املرتزقة 
يف  بهم  الــزّج  قبل  جيزان  يف  �سعودية  مع�سكرات  يف 
تو�سع  لوقف  يائ�سة  حماولة  يف  احلدودية  املعارك 
م�سار  وتغيري  ال�سعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ش 

املعارك مل�سلحتها.
وعلى نحٍو عك�ش جاهزية قوات اجلي�ش و»اللجان 
وا�ستعدادهم  احلــدود  وراء  ما  معارك  يف  ال�سعبية« 
اليمني و»اللجان  ال�سيناريوهات، جنح اجلي�ش  الأ�سواأ 
حاولت  التي  الهجمات  لكل  الت�سّدي  يف  ال�سعبية« 
انطالقتها  وحمـــاور  الع�سكرية  تكتيكاتها  تغيري 
اآلياته  يف  مهولة  خ�سائر  ال�سعودي  اجلي�ش  وتكبيد 
قوات  من  الع�سرات  قتل  اإىل  باالإ�سافة  ودباباته، 
حر�ش.  باجتاه  التقدم  حُتــاول  مرة  كل  يف  الهجوم 
املنفذ  ال�سعبية«  »اللجان  يف  ميداين  م�سدر  وي�سف 
موؤكدًا  املهاجمة،  القوات  يبتلع  الذي  االأ�سود  بالثقب 
اأن اجلي�ش ال�سعودي مل ينجح يف التقدم على االأر�ش 
من  بالرغم  ُتذكر  م�ساحة  اأي  على  بال�سيطرة  وال 
ال�سواريخ واملدفعية قبل كل  مت�سيط املنطقة مبئات 
هذه  يف  ي�سارك  الطريان  اأن  م�سيفًا  الهجوم،  عملية 
على  الغارات  مئات  منّفذًا  كبرية،  ب�سورة  العمليات 

املنطقة، يف اأغلبها قنابل عنقودية ومواد كيماوية.

بالرغم  اأنه  امل�سدر  واأ�ساف 
متــامــًا  املنطقة  انــكــ�ــســاف  مــن 
اأمام �سالح املدفعية ال�سعودية 
احلربية  ــرات  ــائ ــط ال واأمــــام 
اختارها  التي  واال�ستطالعية 
لكن  بعناية،  االآخـــر  اجلــانــب 
يف  جنحوا  اليمنيني  املقاتلني 
ال�سعودي،  املخطط  اإفــ�ــســال 
ــرار عــمــلــيــات  ــم ــت ــس ــل ا� ــي ــدل ب
وال�سرب  والكمائن  القن�ش 
ال�ساروخي،  والق�سف  املدفعي 
خــا�ــســة  قـــــوات  اأن  مــ�ــســيــفــًا 
تتمكن من الدخول اإىل مواقع 
ال�سعودي  اجلــيــ�ــش  جتــمــعــات 

واملدفعية  ال�ساروخية  للقوة  االأهــداف  ر�سم  بهدف 
خمططاته،  وك�سف  العدو  حتركات  ر�سد  بغر�ش  اأو 
العمليات  ع�سرات  اليمنية  القوات  تنفيذ  اإىل  م�سريًا 
اأثناء جتمعات ت�سم قادة و�سباطًا �سعوديني، ما اأدى 
اإىل مقتل الع�سرات منهم. وكانت �سرّية خا�سة مينية 
�سعودية  ع�سكرية  مواقع  اإىل  الت�سلل  من  متكنت  قد 
املوقع،  يف  املوجودة  القوات  �سمن  ع�سكريني  وقن�ش 
واملدفعية  ال�ساروخية  القوة  فيه  وا�سلت  وقت  يف 
ا�ستهداف ع�سرات املواقع ال�سعودية يف جيزان وع�سري 
من  جمموعة  على  �ساروخي  ق�سف  اأبرزها  وجنران، 
يف  املو�سم  منطقة  يف  ال�سعودية  الع�سكرية  املواقع 

ال�سعودي  اجلي�ش  ا�ستحدثها  مواقع  وهــي  جيزان، 
اأخريًا بعد ان�سحابه من املواقع التي متثل خط الدفاع 
�سقطت  جنران،  ويف  اليمنية.  القوات  مل�سلحة  االأول 
ال�سعودي  اجلي�ش  �سفوف  يف  القتلى  من  جمموعة 
يف  اأما  باملدفعية.  الع�ش  موقع  رقابة  ا�ستهداف  اإثر 
فاأفادت وحدة الر�سد بهروب جماعي للجنود  ع�سري 
بعد  ال�سيباين  )تــالل(  تباب  على  من  ال�سعوديني 
ا�ستهدافه باملدفعية، كذلك متكن املقاتلون اليمنيون 
قرية  يف  ــراديل«  »ب نوع  ع�سكرية  عربة  تفجري  من 

الغاوية و�سط اخلوبة.
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احل�����دود اإىل  مي���ن���ي���ون  وم����رت����زق����ة  خ��ل��ي��ج��ي��ة  ق������وات  ا����ص���ت���ن���زاف���ه���ا:  ت�����ص��ب��ط  ال���ت���ع���بال�������ص���ع���ودي���ة  ح����������دود  ي�����ت�����ج�����اوز  مب������ا  ال�����������ص�����وري�����ني  ك�����اه�����ل  اأث������ق������ل  ع����������اٌم   ..2015

ك����ي����ف ي����دف����ئ ال����ن����ح����ل ن���ف�������ص���ه ب���ال�������ص���ت���اء
ــــــرارة  عـــنـــدمـــا تــــبــــداأ درجـــــــات احل
ال�ستاء  ف�سل  بحلول  منذرة  باالنخفا�ش 
وبــــرودة الــطــقــ�ــش، يــتــوقــف الــنــحــل عن 
ذلك  ويف  االأزهــــار،  رحيق  جلمع  اخلـــروج 
جمموعة  �سكل  على  النحل  يتجمع  الوقت 
اخللية،  و�سط  البع�ش  ببع�سها  ملت�سقة 
قبيل  القدم  كرة  فريق  جتمع  مثل  متامًا 
يبقى  النحل  اأن  الفرق  لكن  املباراة،  بدء 
ال�ستاء  ف�سل  طيلة  اخللية  و�سط  جمتمع 

حتى ترتفع درجات احلرارة.
يف  فقط  ــدة  واح وظيفة  لديه  النحل   
ف�سل ال�ستاء، وهي رعاية امللكة، وذلك من 
تقوم  حيث  واآمنة،  دافئة  اإبقائها  خالل 
باأج�سادهن  امللكة  بــاإحــاطــة   ال�سغاالت 
الـــدفء  متنحها  حــولــهــا  كــتــلــة  لت�سكلن 
واالأمان، وتقوم اخلادمات اأثناء اإحاطتهن 
با�ستمرار  اأجنحتهن  بــرفــرفــة  للملكة 
على  للحفاظ  الــالزمــة  الطاقة  لتوليد 

درجة احلرارة الداخلية للخلية دافئة.
اخلــادمــات  حت�سل  اأن  اأجــل  مــن  ولكن   
لرفرفة  الالزمة  الطاقة  على  اخللية  يف 
فاإنها  الــزمــن  مــن  طويلة  فــرتة  اأجنحتها 
كايف  مــقــدار  على  احل�سول  اإىل  بحاجة 
النحل  مربي  بــاأن  جند  لذلك  الع�سل،  من 
يحر�ش على توفري قدر كايف من الع�سل يف 

اخللية طوال ف�سل ال�ستاء.
مركز  هــي  املكلة  اأن  مــن  الــرغــم  على   
الكتلة، وحمور االهتمام يف اخللية، اإال اأن 
اأجنحتهن  رفرفة  على  يحر�سن  ال�سغاالت 
اخللية  يف  الداخل  اإىل  التجمع  خارج  من 
لكي ال ت�سعر اأي نحلة بالربد، فكلما كانت 
خــارج  انخفا�سًا  اأكـــرث  احلـــرارة  درجـــات 
يف  الــنــحــل  كتلة  اأ�ــســبــحــت  كلما  اخلــلــيــة 

الداخل اأكرث اإحكامًا.
اجل�سم  حــرارة  على  احلفاظ  اأجــل  من   

يجب  احلياة،  قيد  على  والبقاء  م�ستقرة 
على النحل االعتماد على الع�سل للح�سول 
الدرا�سات  وت�سري  الكافية.  الطاقة  على 
 30 قرابة  ت�ستهلك  النحل  خلية  اأن  اإىل 
الع�سل  من  كيلوجرام(   13 )حوايل  باوند 
عن  اأمــا  واحــد.  �ستاء  مــدار  على  املخزون 
فت�ستغلها  ال�ستاء،  خالل  الدافئة  االأيــام 
ــن اخلــلــيــة واإزالــــة  الــنــحــالت لــلــخــروج م

ف�سالت اجل�سم خارجًا.

االأ���ص��م��اك  ي�����ص��ط��اد  رج���ال  ت��ه��اج��م  ق��ر���س  �صمكة 
ق��ب��ال��ة ���ص��اح��ل والي����ة ك��وي��ن��زالن��د اال���ص��رال��ي��ة

�سيدين  )د ب اأ(- قالت و�سائل اإعالم حملية اإن �سمكة قر�ش هاجمت رجال )30 
عاما( يف منتجع �سياحي يف �سمال اأ�سرتاليا اليوم ال�سبت.

وذكرت هيئة االإذاعة االأ�سرتالية )ايه بي �سي( اأن الرجل كان ي�سطاد ال�سمك 
�سمكة  العظمى بوالية كوينزالند عندما هاجمته  بالرماح قبالة جزيرة كيبل 

القر�ش، مما ت�سبب يف اإ�سابته بجروح خطرية يف ذراعيه و�ساقيه.
القرب  �سطح  اإىل  اأ�سدقاوؤه  قاربه حيث جذبه  اإىل  العودة  من  الرجل  ومتكن 

وطلبوا امل�ساعدة.
وقال قائد خفر ال�سواحل املحلي بول فلوريان اإن طاقما كان يتدرب يف مكان 

قريب وا�ستجاب لطلب امل�ساعدة.
ب�سبب  اأيام  لعدة  �سيدين  جنوب  �سواطئ  اإغالق  مت  بعدما  الهجوم  هذا  وجاء 

حتذيرات من هجمات قر�ش.

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 
)يا ايتها النف�س املطمئنة ارجعي اىل ربك را�ضية مر�ضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي   ( 

�سدق �هلل �لعظيم 

بيابغ اال�ساء واحلزن  وبقلوب موؤمنة بقظاء اهلل وقدره تلقت رئا�سة اجلالية اليمنية االمريكية  بوالية نيويورك واحلاليات االخرى نباأ وفاة املغفور له باإذنه تعاىل 

احلاج ؛عبد اهلل حممد التوعلة
وبهذه الفاجعة االأليمة تتقدم رئا�سة اجلمعية  االمريكية اليمنية.  اجلالية والهيئة االدارية يف الوالية املتحده االمريكية    باأحر التعازي وا�سدق املوا�سات لل�سيخ :خالد 
عبداهلل التوعله واخوانه عادل، عبد الغني  وعمر وماجد . وا�سرة ال التوعلة يف اليمن والواليات املتحده تغمده اهلل  بوا�سع رحمته ور�سوانه.  وا�سكنه ف�سيح جناته والهم اهلة 

وحمبية ال�سرب وال�سلوان  اإن هلل وان اآلية راجعون .

تعزية
تعزية بوفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل  عبد �هلل حممد �لتوعلة

�الأ�سفون :
�: فتح عالية رئي�س �جلمعية �المريكية �ليمنية »�جلالية » 

�: عبد �ل�سالم مبارز �لرئي�س �ال�سبق للجالية 
�: نبيل �جلماعي نائب رئي�س �جلالية 

�لقن�سل :من�سور حممد ��سماعيل كلفونيا  
�:يا�سر عبد �لكرمي عاطف ع�سو �لهيئة �الإد�رية

�ال�ستاذ/ عبد �ملوتي رئي�س �سحيفة غربة نيوز 
�ل�سيخ عبد �جلليل ناجي نا�سر 

�:فوزي �لرتب  
�ل�سيخ عبد �الله عالية م�ست�سار رئي�س �جلالية 

�ل�سيخ يحي �جلماعي 
�ل�سيخ عبد �لو�رث حمود �لزند�ين 

�ل�سيخ جميل �ل�سيادي 
�ل�سيخ �سالح �لزبري

�ل�سيخ �حمد �سالح �ملنت�سر 
�ل�سيخ ناجي �لع�سملي 

�ل�سيخ �حمد حز�م حمزه 
 �عبد �لعزيز �لرتب 

�:جميل �لقطيني  
�: عبد �لرحمن �لزبيدي 

�لقا�سي �حمد �حلجري ع�سو جمل�س �ل�سور�ء حمافظ �ب �ال�سبق 
�لعميد عبد �لو�حد �سالح حمافظ �إب

�للو�ء ناجي �لروي�سان 
�لعميد حممد ناجي �لروي�سان 

�لعميد علي م�سعد �للهبي  
�لدكتور عبد �لقادر عاي�س وكيل وز�ة �ملغرتبني 

�مل�ست�سار عبد �لغني �ليو�سفي رئي�س جمعية �ن�سار �ل�سياحة �إب  
�ل�سيخ :خالد بدر �لدين وكيل حمافظة �ب 

�ال�ستاذ جميل �حلجاجي مدير مكتب مغرتبني �إب 
�ال�ستاذ ف�سل �حل�سني رئي�س نقابة �ملحامني �إب
�لعميد طار�س �ل�سامعي قائد �سرطة �لنجدة �ب 

�لعميد على �لغني مدير �من �ملحويت
 �ل�سيخ طة �حلمريي  رئي�س جالية �لريا�س 

�ل�سيخ عبد �ل�سوخي  رئي�س جالية جاز�ن 
�مل�ست�سار �مني عالية 

�ل�سيخ خمتار �لق�سيبي رئي�س حزب �لعمل 
�لدكتور نا�سر �لعرجلي رئي�س حزب �حر�ر �ليمن

�ل�سيخ عادل م�سعد �لكبادي 
�ال�ستاذ حممد �نعم رئي�س حترير �سحيفة �مليثاق

  واإنا هلل واإنا اإليه راجعون



ظاهرة من  للحد  بالتحرك  يعد   اوباما 
ب��اده يف  النارية  اال�ضلحة  ا�ضتخدام 

–  )اأ ف ب( – و�سع الرئي�ش االمريكي باراك اوباما يف اليوم االول من ال�سنة اجلديدة يف  وا�سنطن 
اولوية اهتماماته مكافحة “وباء” اال�ستخدام الوا�سع لال�سلحة النارية يف بالده وما ينتج عنه من 

�سقوط عدد كبري من ال�سحايا.
واعلن الرئي�ش االمريكي انه �سيعمل على حتريك هذه “امل�ساألة عري املنجزة” خالل ال�سنة االخرية 

من واليته الثانية، مع العلم ان عدد قطع ال�سالح يف الواليات املتحدة يفوق عدد �سكان البالد.
ويقتل يف الواليات املتحدة 90 �سخ�سا يوميا بالر�سا�ش.

ال�سنة  “ان قراري بالن�سبة اىل  وقال اوباما يف كلمته اال�سبوعية من هاواي حيث مي�سي اجازة 
اجلديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن ملواجهة وباء العنف الناجت عن اال�سلحة النارية”.

واو�سح انه �سيلتقي االثنني لدى عودته اىل البيت االبي�ش وزيرة العدل لوريتا لين�ش للبحث يف 
“اخليارات” املمكنة.

وتبقى هذه اخليارات حمدودة ب�سبب معار�سة الكونغر�ش الوا�سعة للحد من اقتناء اال�سلحة.
وتوقع عدد من اخلرباء تقدمي البيت االبي�ش ل�سل�سلة من االقرتاحات يف منت�سف ال�سهر احلايل 

تت�سمن �سرورة التدقيق يف الو�سع النف�سي ويف ال�سجل العديل لل�سخ�ش الذي يريد �سراء �سالح .
www .ghorbanews .com
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�سم 30% على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�سال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

–  )د ب اأ( – ذكرت وزارة الداخلية الفرن�سية اأن ليلة راأ�ش ال�سنة �سهدت اإ�سرام النار يف اأكرث من 800 �سيارة  باري�ش 
يف جميع اأرجاء البالد.

وقال وزير الداخلية الفرن�سي برينار كازنوف اليوم اجلمعة على ح�سابه مبوقع التوا�سل االجتماعي “تويرت”، اإن هذا 
العدد يقل عن عدد ال�سيارات التي اأحرقت ليلة راأ�ش ال�سنة عام 2014/2015 بن�سبة 5ر14%.

وقد �سار اإ�سرام النار يف ال�سيارات ليلة راأ�ش ال�سنة تقليدا يف االأحياء االجتماعية الفقرية ب�سفة رئي�سية.
وغالبا ما يكون القائمون بذلك �سبابا يعربون عن احتجاجهم على اأو�ساعهم احلياتية و�سخطهم على النظام ال�سيا�سي.

وتاأتي ليلة راأ�ش ال�سنة و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة بعد �سبعة اأ�سابيع من الهجمات التي �سهدتها العا�سمة الفرن�سية 
باري�ش يف الثالث ع�سر من ت�سرين ثان/نوفمرب املا�سي.

يف عر�ش جديد لالأرقام، اأورد جهاز االح�ساء املركزي 
البيانات،  من  جملة  اهلل،  رام  مدينة  يف  الفل�سطيني 
العامل  فـي  الفل�سطينيني  عدد  ارتفاع  اإىل  اأ�سار  اأولها 
 4.75 بينهم  من  فل�سطيني،  مليون   12.37 حلوايل 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  مناطق  يف  يعي�سون  مليون 
وما  اإ�سرائيل،  يف  فل�سطيني  مليون   1.47 وحوايل 
 685 ونحو  العربية  الدول  يف  مليون   5.46 يقارب 
األف يف الدول االأجنبية، غري اأن من النتائج ال�سادمة 
يف التقرير كان االإعالن عن انخفا�ش ن�سب اخل�سوبة 

عند الفل�سطينيني يف ال�سنوات االأخرية.
رئي�سة  عو�ش،  عال  اأعلنت  كما  ال�سنة  راأ�ش  وع�سية 
 ،2015 عام  نهاية  يف  الفل�سطينيني  فاأو�ساع  اجلهاز 
كانت تقول اأن عدد ال�سكان يف فل�سطني حوايل 4.75 
2.90 مليون يف ال�سفة الغربية  مليون فردًا، حوايل 
ن�سبة  بلغت  وقد  غزة.   قطاع  يف  مليون  و1.85 
ال�سكان  جممل  من   42.8% نحو  الالجئني  ال�سكان 
بواقع  فل�سطني؛  دولة  يف  املقيمني  الفل�سطينيني 
%27.1 يف ال�سفة الغربية و%67.3 يف قطاع غزة.
قدم  االح�ساء  جهاز  اأن  اإال  االراقام  هذه  رغم  لكن 
اح�سائياته  يف  ترد  تكن  مل  جديدة،  معلومات 
ال�سابقة، بالك�سف عن انخفا�ش يف معدالت اخل�سوبة 

خالل ال�سنوات االأخرية
الفرتة  خالل  انخف�ش  اخل�سوبة  معدل  اأن  ذكر  فقد 
 6.0 مع  مقارنة  مولودًا   4.1 اإىل   2013-2011
الغربية  ال�سفة  يف  مولودًا   3.7 1997؛  عام  مواليد 

و4.5 مولودًا يف قطاع غزة.
انخفا�ش  هناك  اأن  اي�سا  االح�ساء  موؤ�س�سة  وتقل 
املراحل  يف  خا�سة  التف�سيلية  اخل�سوبة  معدالت  يف 
من  العمرية  الفئة  يف  واملمتدة  املبكرة  االإجنابية 

�سنة.  24-15
االأ�سرة،  حجم  متو�سط  يف  انخفا�ش  جرى  وبذلك 
6.1 فردًا عام  2014 مقارنة مع  5.2 فردًا عام  اإىل 
و5.7  الغربية  ال�سفة  يف  فردًا   4.9 بواقع  2000؛ 

فردًا  يف قطاع غزة.
وتذكر االأرقام املقدمة اأن معدالت املواليد والوفيات 
اخلام تتجه نحو االنخفا�ش، فقد بلغ معدل املواليد 
31.9 مولودًا لكل  2015 يف فل�سطني  اخلام يف العام 
1000 من ال�سكان؛ 29.0 مولودًا يف ال�سفة الغربية 
اأن  املتوقع  ومن  غزة.   قطاع  يف  مولودًا  و36.3 
 .2020 عام   29.0 اإىل  لي�سل  املعدل  هذا  ينخف�ش 
العام  يف  املقدرة  اخلام  الوفيات  معدالت  بلغ  كما 
من   1000 لكل  وفاة  حالة   3.6 فل�سطني  يف   2015
ال�سكان؛ 3.7 يف ال�سفة الغربية و3.4 يف قطاع غزة، 
ومن املتوقع اأن تنخف�ش هذه املعدالت لت�سل اإىل 3.4 

عام 2020.
يف  الالجئني  عند  اخل�سوبة  انخفا�ش  من  وبالرغم 
عالية  زيادة  �سهدت  اأنها  اإال  الفل�سطينية،  املناطق 
بالفل�سطينيني  مقارنة  االأردن  يف  الفل�سطينيني  لدى 
يف �سوريا ولبنان، اإذ بلغ معدل اخل�سوبة الكلي للمراأة 
للعام  مولودًا   3.3 االردن  يف  املقيمة  الفل�سطينية 
2010 مقابل 2.5 مولودًا  يف �سوريا للعام 2010، يف 

حني بلغ املعدل 2.8 مولودًا  يف لبنان للعام 2011.
يف  الفل�سطيني  املجتمع  اأن  االح�ساء  بيانات  وتظهر 
الفل�سطينيني  عـدد  واأن  فتي،  جمتمع  يعد  اإ�سرائيل 
فل�سطيني  مليون   1.47 حوايل  اإ�سرائيل  يف  املقدر 
دون  االأفراد  ن�سبة  وبلغت   ،2015 العام  نهاية 
مقابل   ،34.8% حوايل  العمر  من  ع�سرة  اخلام�سة 
حوايل %4.2 لالأفراد 65 �سنة فاأكرث للعام 2014، 

من  اأعلى  الفل�سطينيني  خ�سوبة  اأن  اأظهرت  كما 
خ�سوبة اليهود، اإذ بلغ معدل اخل�سوبة الكلي للمراأة 
للعام  وذلك  مولودًا   3.2 اإ�سرائيل  يف  الفل�سطينية 
اإ�سرائيل،  يف  امراأة  لكل  مولودًا   3.1 مقابل   ،2014
وبلغ متو�سط حجم االأ�سرة الفل�سطينية يف اإ�سرائيل 
 23.8 حوايل  اخلام  املواليد  معدل  وبلغ  اأفراد،   4.7

مولودًا لكل 1000 من ال�سكان.
يف  العرب  عدد  اأن  االح�ساء  جهاز  اأرقام  تظهر  وهنا 
فل�سطني التاريخية �سيتخطى عدد اليهود عرب الزمن، 
فل�سطني  يف  الفل�سطينيني  عدد  اأن  اإىل  باالإ�سارة 

التاريخية حوايل 6.22 مليون نهاية عام 2015، يف 
حني بلغ عدد اليهود 6.22 مليون بناء على تقديرات 
 ،2014 عام  نهاية  االإ�سرائيلية  االإح�ساءات  دائرة 
نهاية  مع  مليون   6.34 عددهم  يبلغ  ان  املتوقع  ومن 
عام 2015.  و�سيت�ساوى عدد ال�سكان العرب واليهود 
ال�سكان  ن�سبة  و�ست�سبح    .2017 عام  نهاية  قبل 
بحلول  وذلك  ال�سكان  من   49.4% حوايل  اليهود 
نحو  اإىل  عددهم  �سي�سل  حيث   2020 عام  نهاية 

عربي. مليون   37.1 مقابل  يهودي  مليون   6.96

 اأرق�����������������ام ج�������دي�������دة ح����������ول ع����������دد ال����ف����ل���������ض����ط����ي����ن����ي����ن ع���������ض����ي����ة راأ���������������ص ال�������ض���ن���ة

ي��ق�����ض��ي ال���ف���ق���رة  االح����ي����اء  ف��رن�����ض��ي يف   ت��ق��ل��ي��د 
ال�����ض��ن��ة راأ����������ص  ل���ي���ل���ة  �����ض����ي����ارة   800 ب����ح����رق 
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