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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد
بخطط  امل�����ش��م��ول��ون  ه���م  م���ن 
ت��رام��ب ح���ول ح��ظ��ر ال��ه��ج��رة ؟

ر�������ش������ائ������ل م���و����ش���ك���و
 م���ن ط���ه���ران ع��ن��وان��ه��ا : 
الثقيل ب���ال���وزن  ال���ت���دّخ���ل 

تبحث ���ش��ع��ودي��ة   اأم�����رة 
 ع������ن م�������ش���ت�������ش���ارة يف
امل��اب�����س ب���رات���ب خ��ي��ايل

 30 م��ن  �أق���ل  م�ضي  ق��ب��ل 
���ض��اع��ة ���ض��رط��ة ن��ي��وي��ورك 
قاتل  على  �لقب�ض  تلقي 
وم�ضاعده ك��وجن��ي  م��والن��ا 

ث��������ورة 
�لفق��ر�ء 
م��ق��ب��ل��ة!

ا����ش���ت���ه���داف ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وامل������دار�������س واالح������ي������اء ال�����ش��ك��ن��ي��ة

جمازر » �لتحالف » على 
�برياء �ليمن م�ضتم�رة 

�شيا�شات ال�شوق وجنون االأ�شعار وانهيار اجلنيه �شحقت عظام اأبناء الطبقة الو�شطى امل�شرية
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خمت�سر مفيد

الكربى  الأيديولوجية  التيارات  ف�شل  ل  �شكَّ لقد 
العرب  حقوق  على  الغربية  احلكومات  وتركيز 
اإىل  ال�شيا�شية  الدميوقراطية  وحتويلهم  ال�شيا�شية 
املتوقعة  غري  املاآلت  اإىل  اإ�شافة  مركزية،  ق�شية 
لـ»الربيع العربي« الذي فتح مرحلة جديدة عنوانها 
تتعلق  ت�شاوؤلت  اإىل  مدخاًل  والإحباط،  الدمار 
امل�شروعة.  وحقوقها  العربية  املجتمعات  مب�شري 
قدرة  عن  اأخرى  اأ�شئلة  اأي�شًا  املعطيات  هذه  وتثري 
جمتمعاتنا وقواها ال�شيا�شية واملدنية على مواجهة 
بالت�شدي  ذلك  ربط  وكيفية  والف�شاد  القمع  اأنظمة 

ل�شيطرة راأ�س املال واأباطرة ال�شوق اأوًل.
 وثانيًا، مواجهة �شطوة الفقهاء الغارقني يف اجرتار 
اللحظة  يف  اأف�شت  والتي  للدين،  ال�شلفية  التاأويالت 

الراهنة اإىل تفاقم مظاهر الحرتاب الديني.
املجتمعات  هذه  مواجهة  عن  �شوؤال  ُيطرح  وثالثًا   

التيارات الليربالية املحكومة بالتبعية للغرب. 
واقع  عن  وعزلتهم  الي�شاريني  اغرتاب  ورابعًا 

اجلماهري العربية.
 اأما اأخريًا والأهم، فهو قدرتها على مواجهة امل�شاريع 

التفتيتية والتق�شيمية التي تتعر�س لها منطقتنا.
رئي�س �لتحرير
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ع���ام!  1900 ح��ك��م��ه  غ���ول���ن:  ح���ول  وا���ش��ن��ط��ن  ت���ن���اور  اأن���ق���رة 

خيايل براتب  املاب�س  يف  م�شت�شارة  عن  تبحث  �شعودية  اأمرة 

الفعلة! هذه  بعد  احلياة  مدى  البيتزا  �شراء  من  اأمركي  منع 

على  وا�شنطن  حليفتها  حّث  اأنقرة  تتابع 
ت�شليم الداعية فتح اهلل غولن، بالتوازي 
حملة  من  الق�شائي  اجلانب  ا�شتكمال  مع 

»التطهري« التي تلت النقالب الفا�شل.
وال�شعبي  الإعالمي  الإعداد  وبعد 
حال  يف  الإعدام  بعقوبة  العمل  لإعادة 
قد  اأنقرة  اأن  يبدو  ذلك،  ال�شعب«  »اأراد 
نحو  وتتجه  حدتها  من  تخفف  بداأت 
بحث  مع  بالتزامن  ت�شددًا،  اأقل  عقوبات 
اأوغلو  جاوي�س  مولود  خارجيتها  وزير 
لق�شية  كريي  جون  الأمريكي  ونظريه 
لنائب  املرتقبة  والزيارة  غولن،  ت�شليم 
لأنقرة  بايدن،  جو  الأمريكي،  الرئي�س 
النيابة  طلبت  اإذ  املقبل،  الأ�شبوع 
مدى  بـ»ال�شجن  حكمني  اإ�شدار  الرتكية 
بـ1900  وحكم  غولن  حق  يف  احلياة« 
النظام  تدمري  »حماولة  بتهمة  عام، 

وقيادة  وت�شكيل  بالقوة  الد�شتوري 
واتهم  م�شلحة«.  اإرهابية  جمموعة 
باخرتاق  غولن«  »�شبكة  الّدعاء  جانب 
ال�شتخبارات،  واأجهزة  الدولة  موؤ�ش�شات 
موؤكدًا اأن املجموعة ا�شتندت اإىل �شبكتها 
احلكومية  غري  واملنظمات  املدار�س  من 
لل�شيطرة  الإعالم  وو�شائل  وال�شركات 

على املوؤ�ش�شات.
يلديرمي،  علي  بن  الوزراء  رئي�س  ودعا 
عادلة  »حماكمة  اإىل  الربملان،  اأمام 
اأن  تاأكيده  جمددًا  لغولن،  وحيادية« 
و�شيحا�شب«.  تركيا  اىل  »�شيعود  الأخري 
املدانني  �شتطال  التي  العقوبات  وحول 
على اإثر النقالب الفا�شل، راأى اأن »هناك 
فيه  ميوت  الذي  الإعدام  من  اأ�شد  طرقًا 
اإىل  ي�شري  فيما  واحدة«،  مرة  ال�شخ�س 
تراجع عن املوقف الرتكي الر�شمي بدعم 

اأّكد  ال�شياق،  ويف  الإعدام.  عقوبة  عودة 
بر�س«  »فران�س  لوكالة  حكومي  م�شدر 
بعقوبة  العمل  اإعادة  يريد  »ال�شعب  اأن 
نقا�س  فتح  اأن  اأعتقد  ل  لكن  الإعدام... 
برملاين يف هذا امللف �شيف�شي اإىل موافقة 

النواب«.
وكانت ال�شرطة املالية الرتكية قد بداأت 
عملية وا�شعة يف ا�شطنبول �شد موؤ�ش�شات 
غولن«.  لـ»�شبكة  بالتبعية  اأنقرة  تتهمها 
مقار  متزامن  ب�شكل  ال�شرطة  ودهمت 
وعمرانية  ا�شكودار  حّيي  يف  �شركة   44
ولحقت  املدينة،  من  الآ�شيوي  الق�شم  يف 
العملية.  خالل  فيه  م�شتبهًا   120
مذكرة   120 تركية  حماكم  واأ�شدرت 
توقيف يف اإطار هذه العمليات، وفق وكالة 
هوية  عن  تك�شف  مل  التي  »الأنا�شول« 

ال�شركات التي ت�شتهدفها احلملة.

حمكمة  فر�شت  اآخر،  �شعيد  وعلى 
»اأوزغور  �شحيفة  على  موؤقتًا«  »حظرًا 
غوندمي« بتهمة الدعاية لـ»حزب العمال 
مقر  ال�شرطة  ودهمت  الكرد�شتاين«. 
ا�شطنبول،  يف  بيوغلو  حي  يف  ال�شحيفة 
بينهم  ال�شحافيني،  من  العديد  واعتقلت 
اإىل  اإ�شافة  كايا،  زانا  التحرير  رئي�شة 
تغطية  يتولون  كانوا  اآخرين  �شحافيني 
احلدث، وفق ما نقل نا�شطون على �شبكات 
التوا�شل الجتماعي. وراأى قرار املحكمة 
با�شم  »كمتحدث  ت�شرفت  ال�شحيفة  اأن 
رئي�س  مكتب  وكان  الأكراد«.  املتمردين 
بطاقات  املا�شي  اآذار  يف  األغى  قد  الوزراء 
ال�شحافيني العاملني يف »اأوزغور غوندمي« 
التي انطلقت عام 1992 وواجهت م�شاكل 

كثرية مع الق�شاء.
)اأ ف ب(

 careerbuilder بيلدر«  »كاريري  ن�شر موقع 
ل�شركة  اإعالنا  التوظيف  لإعالنات  الأمريكي 
امللكية ال�شعودية« تبحث  تتعامل مع »العائلة 
�شعودية  لأمرية  �شخ�شية  م�شاعدة  عن  فيها 

تقيم يف العا�شمة الأمريكية وا�شنطن.
م�شاعدة  عن  تبحث  الأمرية  اأن  الإعالن  ويف 
اأح�شن  وتعرف  والألب�شة  الأزياء  عامل  تفهم 

املطاعم يف العا�شمة وا�شنطن.
الأمرية يف  ت�شاعد  اأن  املر�شحة  كما يطلب من 
يف  وت�شاعدها  و�شفرياتها  مواعيدها  برجمة 

التب�شع.
 112 بني  ما  يرتاوح  راتبا  ال�شركة  وتقرتح 
األف و140 األف دولر، ح�شب خربة امل�شاعدة 

وموؤهالتها العلمية.
من  اأ�شبوع  من  اأقل  بعد  الإعالن  هذا  ياأتي 
العائلة  اإىل  تنتمي  �شعودية  �شيدة  تعر�س 
العا�شمة  املالكة لعملية �شرقة بالعنف و�شط 
بعدما  بالفرار  لذا  رجلني  قبل  من  الفرن�شية 
تقدر  فاخرة  ماركة  من  وهي  �شاعتها،  ن�شال 

قيمتها مبليون يورو.

 15 نقل  عن  تعلن  املتحدة  ال��والي��ات 
معتقا من جوانتانامو اإىل االإمارات فيما 
تبقى 61 معتقا يف ال�شجن الواقع يف كوبا

الأمريكية  الدفاع  وزارة  ذكرت   – اأ(  ب  )د  وا�شنطن  
 15 نقلت  املتحدة  الوليات  اأن  الثنني  يوم  )بنتاجون( 
�شجينا من �شجن جوانتانامو الع�شكري اإىل دولة الإمارات 
العربية املتحدة، فيما تبقى 61 معتقال يف ال�شجن الواقع 

يف كوبا.
ومبوجب مراجعات اأجرتها جمموعة عمل موؤلفة من �شت 
وكالت اأمنية اأمريكية، هناك �شتة من بني الـ 15 اعتربوا 

اأنهم اأ�شبحوا ل ي�شكلون خطرا اأمنيا.
كما وردت تو�شية بنقل ت�شعة اآخرين بناء على قرار باأن 
اعتقالهم مل يعد �شروريا للحد من اأي خماطر قد يظلون 

يفر�شونها.
ومل يتم الك�شف عن جن�شيات املعتقلني.

وقالت وزارة الدفاع اإن الوليات املتحدة ممتنه لالإمارات 
“للفتتها الإن�شانية وا�شتعدادها لدعم اجلهود الأمريكية 

اجلارية لإغالق معتقل جوانتانامو باي”.
ومت اإخطار الكوجنر�س ب�شاأن نقل هوؤلء املعتقلني مبوجب 

القانون الأمريكي.
اإىل  وت�شليمهم   15 الـ  املعتقلني  �شراح  اإطالق  وياأتي 
اإىل  ميني  واآخر  طاجيكي  مواطن  نقل  عقب  الإمارات 

�شربيا و�شجني اآخر اإىل اإيطاليا ال�شهر املا�شي.

رو�شيا مع  م�شرتكة  عملية  على  الرد  تتجنب  اأمريكا 
 

ما  على  التعليق  الأمريكية  اخلارجية  جتنبت  وكالت:  ـ  وا�شنطن   
اأدىل به وزير الدفاع الرو�شي حول تعاون مقبل يف ال�شراع الدائر 
بحلب، يف حني نفت املعار�شة ال�شورية �شلتها بلقاء مرتقب مع وفد 
رو�شي بالدوحة، منددة بنظام الرئي�س ال�شوري، ب�شار الأ�شد، الذي 

قالت اإنه اأ�شيب بـ”ه�شترييا” بعد معارك حلب.
اخلارجية  يف  ال�شحفي  املكتب  مديرة  ترودو،  اإليزابيث  وقالت 
وزير  ل�شان  عن  نقلته  وما  ال�شحفية  التقارير  “تابعنا  الأمريكية: 
نتحدث  نحن  حاليا.  عنه  لنعلن  �شيء  لدينا  ولي�س  الرو�شي  الدفاع 
ب�شكل دوري مع الرو�س حول طرق تدعيم وقف الأعمال العدائية 
الظروف  وتوفري  الإن�شانية  امل�شاعدات  و�شول  طرق  وحت�شني 

ال�شرورية للتو�شل اإىل حل �شيا�شي لل�شراع.”
من جانبه، رد الئتالف الوطني ال�شوري املعار�س على الت�شريحات 
“عدم  بتاأكيد  قطر  يف  رو�شي  وفد  مع  قريب  لقاء  حول  الرو�شية 
الإعالم” نافيا  و�شائل  عرب  عنه  التحدث  جرى  اجتماع  باأي  �شلته 

وجود ات�شالت اأو ترتيبات �شابقة بهذا اخل�شو�س.
والقوى  ال�شوري  النظام  قوات  له  اآخر  بيان  يف  الئتالف  وهاجم 
حلب،  معارك  بـ”هي�شترييا” بعد  ا�شيبت  اإنها  قائال  معها  املتحالفة 
اأ�شبوع.  خالل  مدين   400 ملقتل  اأدت  ق�شف  حملة  ل�شن  دفعها  ما 
ت�شعيدهم  يف  ا�شتخدموا  وحلفاوؤه  الأ�شد  نظام  اإن  الئتالف  وقال 
وقنابل  العنقودية  والقنابل  الفراغية  “ال�شواريخ  الع�شكري 
وفقا  ال�شامة”  الغازات  اإىل  اإ�شافة  املتفجرة،  والرباميل  النابامل 

للبيان.

اجلمهوري  املر�شح  عاد  رويرتز-  فريفيلد- 
لتهام  ترامب  دونالد  الأمريكية  للرئا�شة 
على  �شاعد  باأنه  اأوباما  باراك  الرئي�س 
"تاأ�شي�س" تنظيم الدولة الإ�شالمية، كما �شن 
التي  الإعالمية  التقارير  على  حادا  هجوما 

اأ�شارت اإىل اأن حملته النتخابية فا�شلة.
ح�شد  اأمام  �شاعة  من  لأكرث  ترامب  وحتدث 
تبدو  التي  كونيتيكت  ولية  يف  انتخابي 
فر�شه يف الفوز فيها �شعيفة وخ�ش�س جزءا 

كبريا من كلمته لل�شكوى من الإعالم.
بطاقات  ب�شحب  اجلمهوري  املر�شح  وهدد 
العتماد اخلا�شة ب�شحيفة نيويورك تاميز. 
وت�شمح البطاقات ملرا�شلي ال�شحيفة بدخول 
التجمعات  يف  لل�شحفيني  املخ�ش�شة  املناطق 
و�شائل  منع  قد  ترامب  وكان  النتخابية. 
اإعالمية اأخرى مثل �شحيفة وا�شنطن بو�شت 

من التواجد يف نطاق حملته.
ي�شرد  مقال  ال�شبت  تاميز  نيويورك  ون�شرت 
يركز  ترامب  جلعل  فا�شلة  جهود  تفا�شيل 

حملته النتخابية على النتخابات العامة.
رمبا  املخادعني.  اأكرب  هم  “هوؤلء  وقال 

�شنبداأ يف التفكري ب�شاأن تراخي�س ال�شحافة 
اخلا�شة بهم.”

يف  بذلها  م�شاع  عن  اأي�شا  ترامب  وتراجع 
جادا  يكن  مل  اأنه  لتو�شيح  الأخرية  الآونة 
الدولة  موؤ�ش�س  هو  اأوباما  اإن  قال  عندما 

الإ�شالمية.
اأنه  الكثريين  وراأي  راأيي  “من  للح�شد  وقال 

)اأوباما( هو املوؤ�ش�س.”
والدميقراطيون  اجلمهوريون  وانتقد 
غري  باأنها  وو�شفوها  ترامب  ت�شريحات 

�شحيحة.
مناف�شته  اآراء  مهاجمة  عن  ترامب  وابتعد 
ب�شاأن  كلينتون  هيالري  الدميقراطية 
زوجها  ف�شيحة  اإىل  وتطرق  القت�شاد 
كان  عندما  كلينتون  بيل  ال�شابق  الرئي�س 
1998 وعالقته اجلن�شية مبونيكا  رئي�شا يف 

لوين�شكي املوظفة يف البيت الأبي�س.
واأ�شار املر�شح اجلمهوري اإىل ثوب اأزرق اأ�شبح 
“اأنا  قائال  الف�شيحة  هذه  يف  للتحقيق  رمزا 
�شعيد للغاية لأنهم احتفظوا بهذا الثوب… 

لأنه يظهر حقيقتهم املروعة.”

البي�س  للبيت  اجلمهوري  املر�شح  ووا�شل 
دونالد ترامب هجماته على و�شائل العالم 

التي يتهمها بالنحياز يف تغطية حملته.
وكتب ترامب على تويرت “ان و�شائل العالم 
ل تغطي جتمعاتي النتخابية ب�شكل �شحيح. 
ول  احلقيقية  الر�شالة  عن  ابدا  تتكلم  ول 

تظهر مرة حجم احل�شد ول حما�شته”.
وكتب يف تغريدة اخرى “لي�شت هذه +حرية 
وو�شائل  ل�شحف  ي�شمح  حني  ال�شحافة+ 
اعالم اخرى ان تقول وتكتب ما تريد حتى 

لو مل يكن �شحيحا على الطالق”.
العمال  رجل  ندد  ذلك  من  �شاعات  وقبل 
بانها  و�شفها  التي  العالم  بو�شائل  الرثي 
“مثرية لال�شمئزاز وفا�شدة”. وهاجم ب�شورة 
منتقدا  تاميز"  "نيويورك  �شحيفة  خا�شة 
مقالة ن�شرتها توؤكد ان فريق حملته ت�شاوره 
�شكوك يثريها تراجع املر�شح يف ا�شتطالعات 

الراي.
وكتب ترامب على تويرت ان ال�شحيفة “تذكر 
عن  وتتحدث  الهوية  حمددة  غري  م�شادر 
مقالتها  الطالق.  على  تعقد  مل  اجتماعات 

خمتلقة”، م�شيفا “ان و�شائل العالم حتمي 
الدميوقراطية  مناف�شته  كلينتون  هيالري” 

يف ال�شباق الرئا�شي.
و�شائل  تغطية  من  ا�شهر  منذ  ترامب  وي�شكو 
يتهمها  التي  المريكية  الكربى  العالم 
كبري  عدد  من  العتمادات  و�شحب  بالتحيز، 
و”وا�شنطن  تاميز"  "نيويورك  بينها  منها 

بو�شت” حل�شور جتمعاته النتخابية.
مانافورت  بول  حملته  مدير  ندد  كذلك 
اجرتها  مقابلة  يف  العالم،  و�شائل  بتغطية 

معه �شبكة “�شي ان ان” الحد.
وخالفا  لتقريركم  “خالفا  مانافورت  وقال 
ملو�شوع نيويورك تاميز الذي يذكر م�شادر مل 

وهي  قدما  مت�شي  احلملة  ان  هويتها،  يحدد 
متينة جدا”.

ال�شيا�شة  يف  ترامب  م�شت�شار  ندد  كذلك 
اخلارجية ال�شناتور جيف �شي�شنز بالتغطية 
املر�شح  حلملة  “ال�شلبية”  العالمية 

اجلمهوري، يف حديث ل�شبكة “ايه بي �شي”.
جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  وكتبت 
الحد يف مقالة “ترامب على حق حني يقول 
ان معظم و�شائل العالم تريد له الهزمية” 
مر�شح  لي  “ي�شح  هذا  ان  تابعت  لكنها 
جمهوري )…( والفرق ان ترامب �شهل كثريا 
على و�شائل العالم وخ�شومه” مهاجمته مع 
الت�شريحات املتهورة التي يديل بها بانتظام.

 ر�شوان اآدم
واملناخ  القت�شادي  الو�شع  ي�شتفّز  هل   : القاهرة 
ال�شيا�شي، احلاليان واملقبالن، الطبقة الو�شطى يف م�شر؟ 
الذي  احلّد  اإىل  هل  لكن  م�شتفزة،  بالفعل  الطبقة  هذه 
اأمل  وانتظار  التحايل  على  قادرين  غري  اأفرادها  يجعل 

ال�شتقرار؟
الثورة  جربت  جماهري  بني  طرحه  �شهاًل  لي�س  ال�شوؤال 
يف »25 يناير«، واأخذت على قفاها يف النتائج النهائية، 
الطبقة  فيه  تنام  بلد  يف  مرغوب  ــ  ممنوع  �شوؤال  هو  بل 
اأكرث  منذ  اأفران اجلوع  املر�س وبني  �شرير  الو�شطى فوق 
من ثالثني عامًا، وهي مل مت�س على قدميها طوال ذلك اإل 
اإىل  التحرير، ثم عادت  الـ18 يومًا الأوىل يف ميدان  يف 

�شريرها.
الأ�شعار  وجنون  ال�شوق  �شيا�شات  �شحقت  الثورة،  ومنذ 
التي  الو�شطى  الطبقة  اأبناء  عظام  اجلنيه  وانهيار 
ال�شلطة  تفهم  ل  املر�س  غرفة  يف  اأنه  ويبدو  اأ�شاًل،  تئن 
الذي  القت�شادي،  الرتدي  حدودًا؛  لل�شرب  اأن  احلالية 
ُن�شج  يجعالن  احلل،  نوافذ  وان�شداد  الآن،  م�شر  تعانيه 
ال�شروط املو�شوعية للثورة بوجهها الأول اأكرث و�شوحًا، 
اأن  اأهمها  كثرية،  بعوامل  مرهونًا  التحرك  يبقى  لكن 
�شربة  يف  مرتددة  تزال  ول  كانت  تاريخيًا  الطبقة  هذه 
البداّية، وهي اإن فعلتها بال قيادة، فاإنها حتتاج اإىل قائد 
اأن حتّل احلادية ع�شرة م�شاًء  يتبنى مطالبها بحق قبل 
هناك  لي�س  بل  متوافر،  غري  وهذا  الطرق.  وتزدحم 
اجلماهري  توجيه  على  قادر  حزب  اأو  جماهريي  تنظيم 

و�شوغ برنامج ثوري متكامل.
اأيام  منذ  يعاين  م�شر  يف  الو�شطى  الطبقة  مفهوم  حتى 
تابعة  اأن تكون عربة  لها  اأُريد  با�شا، حينما  حممد علي 
على  حملت  اآنذاك  اأنها  مع  ال�شتثنائي،  الوايل  لقطار 
اأكتافها نقل م�شر من التخلف اإىل احلداثة، وارتبط هذا 
ليوظف  والت�شنيع  التعليم  اأدخل  الذي  بالبا�شا،  الأمر، 
م�شروعه  خدمة  يف  امل�شريني  الفالحني  اأبناء  طاقات 
العلّية  الطبخة  اثنني، بداأت ثمار  اأو  الكبري. وبعد عقد 
تظهر: امل�شريون يف اجلي�س، والوايل حممد علي مينحهم 
اأرا�شي زراعية مثل الأجانب واملماليك، لكن هذا مل يعِن 

اأن الأمور جرت �شهلة، و�شل�شة.
اأحمد  )ال�شابط  النا�شئة  الو�شطى  الطبقة  اأبناء  اأحد 
واخلديوي  الإنكليز  �شد  كبرية  انتفا�شة  يقود  عرابي( 
توفيق، بعد �شدور قانون الت�شفية عام 1880، والنحياز 
اإىل ال�شباط الأتراك وال�شراك�شة على ح�شاب امل�شريني 
كبري  جانب  توجيه  ب�شبب  القت�شادي،  الو�شع  وتدهور 
)�شيناريو  الأجنبية  الديون  ت�شديد  اإىل  م�شر  دخل  من 
احلايل(.  ال�شي�شي  نظام  �شيا�شات  ب�شبب  قريبًا  �شيحدث 
وبرغم اأن الإنكليز اأجه�شوا الثورة ونفوا عرابي ورفاقه، 
فاإن ثمة تاأثريًا لهذه املوجة يف م�شاعر اأبناء هذه الطبقة 
العمومية(،  الدواوين  وعمال  وال�شباط  )الأفندية 

�شتظهر يف ثورة 1919.
الطبقة  قاعدة  تو�شيع  خدمت  عوامل  هناك  كانت 
يف  )الهند�شة(،  املهند�شخانة  مدر�شة  اأبرزها  الو�شطى، 
عام 1820، واملدر�شة الطبّية يف 1827، والعامل الثاين 
مطلبًا  كانت  التي   ،)1908( امل�شرية  اجلامعة  اإن�شاء 
رفعه اأبناء ال�شريحة العليا من الطبقة الو�شطى )اأمثال 
قاعدة  اجلامعة  ف�شارت  فريد(،  وحممد  كامل  م�شطفى 
لحقًا  �شيوؤ�ش�شون  الذين  امل�شريني،  املتعلمني  من  ُمعتربة 
وال�شحف،  النقابّية،  والتكوينات  ال�شيا�شية،  الأحزاب 
وال�شركات ال�شغرية، وينزلون يف ال�شوارع، �شد ال�شتعمار 

الإنكليزي، وف�شاد احلكومات امللكّية.
لي�س هذا فح�شب؛ كانت الطبقة الو�شطى على موعد مع 
حقق   )1923( م�شري  د�شتور  اأول  كتابة  يف  امل�شاركة 
الع�شرينيات  يف  خلق  ما  وهو  احلقوق،  يف  التوازن  بع�س 
طبقة و�شطى ن�شبّية فعالة يف جمالت التجارة والثقافة 
البا�شوات  �شريحة  من  بدرجة  اأقل  اأنها  مع  وال�شيا�شة، 
الطبقات  وبني  بينها  الهّوة  فيما  وال�شّناع،  التجار  وكبار 

الدنيا كانت كبرية.
ومتعطلون(  مدن،  وعمال  )فالحون،  الفقراء  هوؤلء 
الطبقة  باب  يطرقوا  كي   ،1952 حتى  �شينتظرون 
اأن  قبل  وا�شعًا،  النا�شر  عبد  جمال  فيفتحه  الو�شطى، 
ال�شادات ب�شيا�شة النفتاح القت�شادي، التي  اأنور  يغلقه 
اإىل  و�شلنا  حتى  واأمر�شتها  كثريًا  الطبقة  تلك  اأ�شعفت 

يومنا هذا.
اأنها  مبنطق  الطبقة  هذه  مع  امل�شرية  الدولة  تتعامل 
مل�شروعات قومية،  ل�شناديق، وتربعات  املمّول )تربعات 
و�شريبة القيمة امل�شافة املتوقع تطبيقها(، لذلك، املوعد 
الأدق يف يد اأبناء الطبقة الو�شطى، الذين ي�شكلون الآن 
طبقًا  مليونًا،   90 اإجمايل  من  مواطن  مليون   50 حواىل 
العامة  للتعبئة  املركزي  »اجلهاز  من  حديثة  لتقديرات 

والإح�شاء«.
يوؤ�ّشر  الو�شطى  الطبقة  هذه  تكوينات  داخل  امل�شهد 
الأطباء  ال�شتقرار:  وغياب  الغ�شب  بوؤر  ات�شاع  على 
درجات  وحملة  اأخرى،  مهنّية  ونقابات  وال�شحافيون، 
جتاهل  من  غا�شبون  كلهم  املعا�شات...  واأ�شحاب  عليا، 
توؤمن  اأنها  اأم  ذلك  خطورة  الدولة  تعي  فهل  حقوقهم، 
بال�شالح بني يديها. وفق الر�شد، يظهر اأن القاهرة تلقي 
بني وقت واآخر قرارات توددّية، لكن من دون حل نهائي. 
امل�شتقرة  ال�شرائح  اأن  فهو  موؤقتًا،  الغ�شب  يعطل  ما  اأما 
وهم  اأنواعها  مبختلف  الدولة  هيئات  يف  )كاملوظفني 
لأن  الآن،  وخا�شة  املخاطرة،  يف  راغبة  غري  باملاليني، 

م�شاحلها ال�شغرية مل مت�ّس بعد.
من  ت�شررًا  الأكرث  هم  الفقراء  الأخرى،  الناحية  على 
ال�شنوات الأخرية، لأنه مبوازاة ا�شتمرار �شيا�شات ال�شوق 
وندرة فر�س العمل الداخلّية، ورفع الدعم عن الطاقة، 
الجتماعية،  اخلدمات  تقدمي  عن  الدولة  وان�شراف 

)عمال  الكادحة  الفئات  من  وا�شعة  ن�شبة  اأن  تعني  كلها 
القطاع ال�شناعي والتجاري واأجراء اليومّية وال�شائقون 
الو�شع  تقبل  يف  ب�شعوبة  ت�شعر  واحلرفيون..(، 

القت�شادي.
الآن  فاإنهم  ال�شي�شي،  فو�شوا  هوؤلء  غالبية  اأن  ورغم 
يف  اأقل  م�شتوى  اإىل  طبقتهم  نزلت  بعدما  غا�شبون، 
على  الفقراء  ينفق  وفيما  الحتياجات.  و�شّلة  الدخل، 
%1.9 من دخلهم ال�شنوي، ينفقون على الطعام  التعليم 
وال�شراب حواىل %46، فيما تنفق الطبقة الو�شطى نحو 

ر�شمية. اأرقام  وفق   ،60%
وعبد  ال�شي�شي،  بني  ربطوا  قد  كانوا  الفقراء  وغالبية 
والفالحني«،  الفقراء  »ن�شري  يعتربونه  الذي  النا�شر، 
لكنهم اكت�شفوا اأنه امتداد ل�شمات اآخر اأيام نظام ح�شني 
مبارك؛ يف العامني الأخريين، زادت الفوارق بني الطبقات 
الو�شطى  الطبقة  من  هّينة  غري  قطاعات  ونزلت  كثريًا، 
ارتفع  كما  واملتعطلني،  الفقراء  ن�شبة  وزادت  الأقل،  اإىل 
مثيله  عن  املا�شي  حزيران  يف  ال�شهري  الت�شخم  م�شتوى 
يف العام ال�شابق بن�شبة ٠.٨٪، وال�شنوي ١٤.٨٪، ب�شبب 

كابو�س الدولر.
الطبقة  اأن  ن�شيان  ميكن  ل  الأول،  ال�شوؤال  اإىل  بالعودة 
مهادنة  اإىل  ومتيل  اإ�شالحّية،  باأنها  تت�شف  الو�شطى 
احلكم القائم، ول ت�شعى اإىل اأن تكون �شاحبة الفعل يف 
عالقتها مع الدولة، مع اأن »ثورة يناير« غريت ن�شبيًا هذه 
»يناير«  يف  �شاركت  واعية  �شرائح  لديها  فتكونت  ال�شمة، 
و«انتفا�شة 30 يونيو«، بل �شارت اأكرث معار�شة ل�شيا�شات 
و�شبط  الف�شاد  وحماربة  القت�شاد  جمال  يف  الدولة 
الأ�شعار. ومعنى ذلك اأننا رمبا نكون اإزاء متغري اجتماعي 
طبقة  ُتنتج  قد  طبقي،  وتركيب  تفكيك  حالة  جديد: 
عري�شة جديدة من الفقراء واملاليني اخلارجة من لعنة 

الطبقة الو�شطى.
لالحتجاج،  املُنتجة  القت�شادية،  العوامل  عن  بعيدًا 
هناك عوامل �شيا�شّية خطرية، مثل التنازل عن ال�شيادة 
على جزيرتي تريان و�شنافري، والرتاجع يف �شجل حقوق 

الإن�شان، وا�شتبعاد ال�شباب من احلياة ال�شيا�شية، واإ�شعاف 
احلياة احلزبّية. كل هذه م�شائل توؤرق امل�شريني، وجتعل 
�شعارًا  اجتماعّية(  عدالة   – حرّية   – )عي�س  �شعار 
م�شروعًا من جديد، ولكنه بحاجة اإىل تنظيم جماهريي 

قادر على احل�شد و�شياغة برنامج.
و�شيا�شّية  اجتماعّية  اأزمة  تواجه  الآن  ال�شي�شي  �شلطة 
�شنعها،  يف  �شاهمت  وهي  مبارك،  اأ�شقطت  بالتي  �شبيهة 
كما تعرف »وُن�س« اأن �شعبية الرئي�س يف اأدنى م�شتوياتها، 
لي�س ب�شبب ال�شيا�شات القت�شادية املا�شية التي اأوجعت 
اإقرار  بعد  الأخطر  التبعات  ب�شدد  بل  فقط،  الغالبية 
اإ�شماعيل، قر�س �شندوق النقد الدويل،  حكومة �شريف 

يوم اأم�س.
ثورة  من  مفّر  ل  اأنه  فالأرجح  يم«،  »ب�شّ الربملان  اأن  ومبا 
لو  حتى  طبقّية(،  تنويعات  )ت�شّم  عفوّية  جماهريية 
توقفت عند حد تغيري راأ�س النظام، الذي مل يعد قادرًا 
مل�شروعاته  الرتويج  على  ال�شخمة  الدعائية  باآلته 
القت�شادّية النظرّية بني النا�س، لذا يلجاأ اإىل �شناعة 
ال�شر.  وقوى  اخلارجية  املوؤامرات  ب�شماعات  الت�شوي�س 
ع�شام  تر�شح  »حّدوتة  يف  النفخ  اأن  مراقبني  لدى  وبات 
يف  الوهميني  املر�شحني  من  وغريه  للرئا�شة،  حّجي« 
الداخل، لي�س الهدف منها الهجوم على هوؤلء فقط، بل 
دعم ال�شي�شي الذي يواجه »موؤامرات«، واإظهاره يف مو�شع 
الرئي�س الزاهد يف احلكم، وعرب ذلك يجب ال�شغط عليه 
�شعبيًا للرت�شح لولية رئا�شّية ثانية حفاظًا على ا�شتقرار 

الوطن!
هذه التدبريات، قد ت�شّر اأكرث مما تنفع، بل ت�شّرع عملية 
من  وا�شعة  و�شرائح  الفقراء،  اأن  وخ�شو�شًا  التغيري، 
الطبقة الو�شطى، مل تعد تثق يف وعود ال�شلطة املُنحازة 
اإىل رجال الأعمال، كما حت�شب ح�شبة ال�شيناريو الأ�شواأ، 
غري نا�شية مقولة ال�شي�شي يف �شباط املا�شي، حينما التقى 
اأخطر  الفقراء  »دعم  امل�شرّية:  ال�شحف  حترير  روؤ�شاء 

على اقت�شاد م�شر، من الف�شاد«!

الدولة تنظيم  ب"تاأ�شي�س"  جمددا  اأوباما  يتهم   ترامب 
انتخابي يف والية كونيتيكت اأمام ح�شد  وينتقد االإعام 

ثورة الفقراء مقبلة؟

مواطن  منع  الأمريكية  ال�شلطات  قررت 
طلبه  اإثر  احلياة،  مدى  البيتزا  طلب  من 
ورف�شه  املزاح  طريق  عن  مطاعم  عدة  من 
�شي  »تي  موقع  بح�شب  ذلك  بعد  الدفع 

بليم« الإخباري الأمريكي.
وا�شتخدم ال�شخ�س، 45 عاما، من فلوريدا، 
وعناوين  باأ�شماء  خمتلفة  اأرقام  خم�شة 
ثالثة  على  بها  وات�شل  للتمويه  وهمية 

مطاعم يف فرتة زمنية ق�شرية.

ل  ما  املطاعم  كلف  اأنه  ال�شحيفة  وذكرت 
يقل عن 667 دولرا.

تهم  اأربع  الأمريكي  اإىل  القا�شي  ووجه 
من  وتهمتني  وامل�شايقات  الإزعاج  حول 
من  وتهمة  لل�شرقة  الأوىل  الدرجة 
الدرجة الثانية، قبل الإفراج عنه بكفالة 

دولر.  5500
ال�شهر  هذا  نهاية  يعود  اأن  املقرر  ومن 

ل�شتكمال املحاكمة.



يهوديا  ُم�شتجلبا   233 و���ش��ول 
املحتلة فل�شطني  يف  لا�شتيطان 

و�شل ع�شرات اليهود الذين 
ل�شتيطان  ا�شتجالبهم  مت 
الفل�شطينية،  الأرا�شي 
قادمني  اأبيب،  تل  اإىل 
املتحدة  الوليات  من 

الأمريكية وكندا.
 233 اإن  العربي،  التلفزيون  يف  ال�شابعة  القناة  وقالت 
يهوديا و�شلوا اليوم على منت طائرة خا�شة هبطت يف مطار 
»بن غوريون« الدويل )مطار اللد؛ وهو اأحد اأكرب املطارات 

التي ي�شيطر عليها الحتالل(.
 واأفادت باأن هوؤلء ا�شتقدمتهم وزارة »الهجرة وال�شتيعاب« 
و«ال�شندوق  اليهودية«  »الوكالة  مع  بالتعاون  الإ�شرائيلية 

القومي اليهودي«.
ر�شمية  ا�شتقبال  مرا�شم  اأُجريت  فقد  القناة؛  وبح�شب 
غوريون«،  »بن  مطار  يف  اجلدد(  )املهاجرين  للم�شتجلبني 
ووزير  ريفلني،  روؤوفني  العربية  الدولة  رئي�س  بح�شور 

»الهجرة وال�شتيعاب« ت�شاحي هنغبي.
خمتلف  يف  اليهود  ت�شجيع  اإىل  الحتالل  �شلطات  وت�شعى 
اأرا�شيها،  يف  وال�شتيطان  فل�شطني  اإىل  للهجرة  العامل  دول 
الواقع  تغيري  بهدف  لهم،  مالية  اإغراءات  تقدمي  عرب 
الدميغرايف يف الأرا�شي املحتلة وزيادة عدد �شكانها اليهود.

هدم  خلطة  ت��رّوج  عربية  مواقع 
اأع���وام  3 غ�شون  يف  االأق�����ش��ى 

كّثفت املواقع الإعالمية العربية، خا�شة التابعة »ائتالف 
انها  قالت  خلطة  ترويجها  املزعوم«،  الهيكل  منظمات 

خم�ش�شة لهدم امل�شجد الأق�شى يف غ�شون ثالثة اأعوام.
تقرير  يف  اأيام،  قبل  ك�شفت  الثانية  العربية  القناة  وكانت 
و�شعت  اإ�شرائيلية  وجمعيات  منظمات  اأن  عن  تلفزيوين، 
3 اأعوام من اأجل هدم امل�شجد الأق�شى وبناء  خطة مدتها 

الهيكل املزعوم على اأنقا�شه.
الأحد  بثته  الذي  التقرير  يف  العربية،  القناة  واأو�شحت 
لبناء  نف�شها  جتهز  يهودية  ومنظمات  موؤ�ش�شات  اأن  الفائت 
الهيكل املزعوم على اأنقا�س امل�شجد الأق�شى، واأنها وبانتظار 
قرار �شيا�شي ر�شمي يف ذلك، بعدما مت و�شع خرائط للهيكل 
واأن هذه  اأعوام،   3 التي لن تزيد عن  البناء  املزعوم ومدة 
لتنفيذ  الالزمة  والأدوات  املعدات  نقل  يف  بداأت  املنظمات 

هذه اخلطة، التي باتت جاهزة بكل تفا�شيلها ومكوناتها.

ط��ائ��رات   4 ي�����ش��رتي  ال�شي�شي 
ي�����ورو م���ل���ي���ون   300 ب������ 
قالت �شحيفة فرن�شية الثالثاء اإن �شركة »دا�شو« اخلا�شة 
ب�شناعة الطائرات، وقعت عقودا مع م�شر، لبيع 4 طائرات 

من طراز »فالكون 7 اإك�س« للقاهرة.
التي  ال�شفقة  قيمة  اأن   ، تريبني«  »ل  �شحيفة  واأ�شافت   
ال�شركة  واأن  يورو،  مليون   300 بلغت  الطرفان،  وقعها 

بانتظار اأن تر�شل م�شر الدفعة الأوىل من قيمة ال�شفقة.
يف  املتمركزة  »دا�شو«  �شركة  اأن  اإىل  تريبني«،  »ل  واأ�شارت   

فرن�شا، باعت مل�شر 24 مقاتلة »رافال« العام املا�شي.
حذر  ال�شي�شي  عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�س  اأن  يذكر   

امل�شريني قبل اأيام من قرارات اقت�شادية �شعبة.
للبرتوكيماويات  جممع  اأكرب  افتتاح  هام�س  على  وقال   
لديها  كالأ�شرة  م�شر  اإن  الإ�شكندرية،  يف  الأو�شط  بال�شرق 
م�شروفات وموارد، واإذا زادت امل�شروفات دون وجود موارد 

�شي�شطر رب الأ�شرة لل�شلف )القرتا�س(.
 ووقعت م�شر اتفاقية مع �شندوق النقد الدويل، للح�شول 
و�شط  �شنوات،   3 على  دولر  مليار   12 بقيمة  قر�س  على 
اأمام  اجلنيه  لقيمة  وانخفا�س  الأ�شعار،  لرتفاع  ا�شتمرار 

العملة الأجنبية.

هّوة  نحو  م�شر  ت�شري  ــ   القاهرة 
بعدما  ف�شيئًا  �شيئًا  فارقة  اقت�شادية 
�شندوق  �شروط  تنفيذ  خطوات  باتت 
باثني  قر�س  ل�شرف  الدويل  النقد 
تخرج  اأو  تتك�شف،  دولر  مليار  ع�شر 
قبل  ما  خطوة  وهي  العلن،  حّيز  اإىل 

التطبيق.
�شحيح اأن احلكومة مل تك�شف تفا�شيل 
ما اتفقت عليه حتى الآن مع ال�شندوق 
بعثة  م�شوؤويل  ولكن  كاملة،  ب�شورة 
�شيغة  اإىل  الو�شول  اأكدوا  ال�شندوق 
موحد  ب�شعر  الأجنبية  العمالت  توفر 
اأمٌر  وهو  قريبًا.  البنوك  من  وب�شهولة 
يعرّب عن موافقة نهائية على القر�س، 
الإجراءات  من  النتهاء  انتظار  يف 
احلكومية التي �شتفر�س على اجلمهور 
قيمة  تخفي�س  قبل  املوؤ�ش�شات  وبع�س 
اإىل  ت�شل  قد  بن�شبة  جمددًا  اجلنيه 
%30 من قيمته. وبذلك تكون العملة 
العام  خالل  خ�شرت  قد  امل�شرية 
اأمام  قيمتها  من   43% نحو  اجلاري 

نظريتها الأمريكية.
ال�شرف  �شعر  حترير  وينتظر 
بالتزامن  قرو�س  عدة  على  احل�شول 
»�شندوق  من  الأوىل  ال�شريحة  مع 
قبل  ت�شل  اأن  يفرت�س  التي  النقد« 
البنك  باأن  علمًا  اجلاري،  العام  نهاية 
القاهرة  يف  املالية  ووزارة  املركزي 
�شيكون  ال�شرف  �شعر  حتريك  اأن  اأكدا 
اإىل  النقدي  الحتياطي  و�شول  بعد 
20 مليار دولر، وهو الرقم الذي تاأمل 
العام،  نهاية  قبل  حتقيقه  احلكومة 
خمتلفة  �شرائح  على  باحل�شول  وذلك 
اأبرمتها،  التي  الأخرى  القرو�س  من 
قيمتها  وت�شل  »النقد«،  قر�س  بخالف 
جمتمعة اإىل نحو ع�شرة مليارات دولر 
خالل  دفعات  على  الأخرى  هي  ت�شلم 

ثالث �شنوات.
وقا�شية«،  »�شعبة  ال�شندوق  �شروط 
عليها،  احلكومة  تكّتم  يف�ّشر  ما  وهذا 
لكن الأخرية متثل الرئي�س عبد الفتاح 
ال�شي�شي يف الرتاجع العملي عن وعوده 
خا�شة  الأ�شعار،  ثبات  على  باملحافظة 
الأنفاق  مرتو  مثل  اخلدمات  بع�س  يف 
عدم  على  �شابقًا  ال�شي�شي  �شدد  الذي 
امل�شا�س ب�شعر تذكرته، خا�شة اأن عدد 
مليوين  على  يزيد  ي�شتخدمونه  من 
للتنقل  ــ  الأقل  على  ــ  يوميًا  مواطن 
ت�شتخدمه  كذلك  الكربى،  القاهرة  يف 
الدخل  وحمدودي  املوظفني  غالبية 

الذين ل ميتلكون ال�شيارات.
حديثه  ن�شيان  ال�شي�شي  يحاول  وفيما 
الدخل،  مبحدودي  امل�شا�س  عدم  عن 
التذكرة  �شعرة  زيادة  احلكومة  تعتزم 
واحد.  جنيه  من  بدًل  جنيهني  لتكون 
تدريجية  خطة  يف  ذلك  كل  وي�شري 
خم�شة  �شعر  اإىل  الو�شول  ت�شتهدف 
اأو  8.5 جنيهات،   = جنيهات )1 دولر 
12.5 جنيهًا يف ال�شوق ال�شوداء(، وفق 
يف  النقل«  »جلنة  رئي�س  ت�شريحات 
جمل�س ال�شعب، على اأن حتدث الزيادة 
الثالث  ال�شنوات  خالل  مراحل  على 
املقبلة، وهو ما ينذر بقنبلة اجتماعية 

ميكن اأن تنفجر يف اأي حلظة.
على  »اجلرنال«  قدرة  وتبدو 
غري  للفقراء  بوعوده  الحتفاظ 
حقيقية، وذلك لي�س حم�شورًا ب�شروط 
الأ�شعار  �شتزيد  التي  النقد«  »�شندوق 
بالتوازي  اإذ  القطاعات؛  خمتلف  يف 
رفع  من  عام  نحو  بعد  فاإنه  ذلك،  مع 
النقل  �شيارات  تذاكر  غالبية  �شعر 
اجلماعي يف القاهرة، لتكون م�شاعفة، 
الإمارات  من  املقدمة  احلافالت  رغم 
اخلليجية،  املنح  �شمن  وال�شعودية 

�شعر  لإعالن  الكهرباء  وزارة  ت�شتعد 
متوز  مطلع  لالأ�شعار  جديد  تكلفة 
هذه  اجلديد(.  املايل  )العام  املقبل 
ما  املواطنني  حتميل  تعني  الزيادة 
�شوف يح�شم من الدعم احلكومي، وهي 
الأخرية  قبل  الزيادة  �شتكون  اأي�شًا 
الكهرباء  عن  النهائي  الدعم  رفع  من 
 ،2018 بحلول  ال�شرائح  خمتلف  على 
اإن�شاء  يف  تتو�شع  احلكومة  باأن  علمًا 
يف  لفتة  ب�شورة  الكهرباء  حمطات 

هذه املرحلة.
وحتى الآن، ل خطة حكومية حمددة 
والفئة  الدخل  حمدودي  لت�شنيف 
فالرئي�س  الدعم،  ت�شتحق  التي 
وهي  ال�شيارات،  قائدي  عن  حتدث 
متو�شطي  �شمن  غالبيتها  تقع  فئة 
الزيادة  ب�شبب  يعانون  الذين  الدخل 
كذلك  �شهور.  منذ  الأ�شعار  يف  الكبرية 
يف  ال�شيارات  معار�س  غالبية  �شارت 
ال�شيارات  تق�شيط  اإىل  تعمد  البالد 
�شداد  عن  عجزهم  ب�شبب  لعمالئها 
م�شتجدة  ظاهرة  وهي  بالكامل،  ثمنها 
عليهم، اإ�شافة اإىل اأن الزيادة الكبرية 
يف اأ�شعار البنزين �شتجعل من امل�شريني 

بال�شعر  احليوية  املادة  هذه  ي�شرتون 
العاملي تقريبًا، يف ظل توا�شل انخفا�س 

الدعم املخ�ش�س للمواد البرتولية.
يف  وفريًا  الرئا�شة  حظ  يبدو  ول 
القت�شادية  التبعات  تخّطي  اإمكانية 
احلكومة  تنفذها  التي  للقرارات 
للدولة،  التنفيذية  الذراع  ب�شفتها 
املتزايدة  الغالء  موجات  فاإن  كذلك 
وثبات  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  ظل  يف 
الطبقة  بتحويل  تهدد  باتت  الأجور 
املتو�شطة لت�شري �شمن الطبقات الأكرث 
فقرًا. والأ�شواأ هو مفاجاأة وزارة املالية 
قانون  على  تعديالت  اإجراء  بدرا�شة 
عن  النية  لتف�شح  الدخل،  �شريبة 
مزيد من ال�شرائب التي ت�شعى الدولة 
القيمة  �شريبة  عدا  ما  اإقرارها،  اإىل 
خالل  الربملان  �شيقّرها  التي  امل�شافة 
العامة،  جل�شته  يف  املقبل  الأ�شبوع 
ويتوقع اأن تكون قيمتها %13، وت�شمل 

غالبية ال�شلع.

الحتالل  مقاطعة  حمالت  فيه  تن�شط  الذي  الوقت  يف 
هذه  مكونات  وتت�شع  واقت�شاديًا،  �شيا�شيًا  الإ�شرائيلي 
من  الكثري  اأبيب  تل  تتلقى  تاأثريها،  ويزداد  احلمالت 
من  تغلق  لن  العزل  دائرة  باأن  »تب�شرها«  التي  »الهدايا« 

حولها.
الأر�س،  على  يح�شل  وما  موؤخرًا  عنه  احلديث  يجري  ما 
اإ�شرائيل الذي كان  يتجاوز اخلرق الفا�شح ملبداأ مقاطعة 
والذي  امل�شرتك؛  العربي  للعمل  البارزة  العناوين  اأحد 
يف  الإ�شرائيلي  الت�شال  مكاتب  من  عدد  افتتاح  يف  جتلى 

عوا�شم عربية عدة حتت عناوين وم�شميات خمتلفة.
واإذا كانت حمالت الإدانة املت�شعة يف ذلك الوقت اأجربت 
اأ�شحاب نزعة التطبيع على كتم عالقتهم بالحتالل، فاإن 
عينك  »على  ت�شبح  رمبا  الأمور  باأن  تنذر  كثرية  موؤ�شرات 

يا تاجر«.
على الأقل هذا ما ميكن فهمه من القرتاح الأمريكي لعقد 
موؤمتر اإقليمي ي�شترت خلف مو�شوعة ال�شراع الفل�شطيني 
ملا  الق�شوى  الأهمية  فيه  تعطى  وقت  يف  الإ�شرائيلي؛  ـــ 

يجري يف املنطقة من تطورات عا�شفة.
العام  للراأي  يتوجه  الإ�شرائيلي  الحتالل  خطاب  كان 
»الوليد  اإ�شرائيل  كون  من  واملظلومية  بال�شكوى  الدويل 
يتحني  الذي  املعادي  العربي  حميطه  من  يعاين  اجلديد« 
ميثل  »الوليد«  هذا  واأن  البحر،  يف  لإلقائه  الفر�س 
الظاهرة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة والتي ينبغي 
الذي  الداهم  اخلطر  من  حمايتها  احلر«  »العامل  على 

يحدق بها.
تلقى  كانت  الدعاءات  هذه  من  الكثري  اأن  انكار  ميكن  ول 
فيه  العامل  كان  وقت  يف  عدة  اأطراف  من  �شاغية  اآذانًا 
منظومة  من  كل  متثلهما  رئي�شني  اجتاهني  على  موزعًا 
الدول ال�شرتاكية ودول العامل الراأ�شمايل وبينهما طيف 

وا�شع مما �شمي يف حينها »دول عدم النحياز«.
براأي الكثريين، كان التحول الرئي�شي يف م�شار الدعاءات 
الفل�شطينية  الثورة  اندلع  يف   يتمثل  الإ�شرائيلية 
املعا�شرة الذي قدم للعامل م�شهدًا خمتلفًا يتجلى يف حركة 
حترر وطني تقارع احتالل اإحالليًا ا�شتعماريًا. ومع قيام 
منظمة التحرير الفل�شطينية الئتالفية وتبلور الربنامج 
الوطني ، بداأت الق�شية الفل�شطينية يف العودة اإىل الأمم 
املتحدة من بوابة التاأكيد والعرتاف باحلقوق الوطنية 

من  �شكاًل  ال�شهيونية  اعتبار  ثم  ومن  الفل�شطيني،  لل�شعب 
اأ�شكال العن�شرية.

وانعك�س ذلك اإيجابًا على العمل العربي الر�شمي امل�شرتك، 
وكان مكتب مقاطعة اإ�شرائيل من اأكرث موؤ�ش�شات اجلامعة 
الوطني  النهو�س  اأدى  وكما  وم�شوؤولية.  ن�شاطًا  العربية 
اندلع  مع  فاإنه  الفل�شطينية،  الإجنازات  مراكمة  اإىل 
وا�شنطن  يف  القرار  بدوائر  دفع  الأوىل  النتفا�شة 
املواجهة  من  خمتلفة  �شبل  عن  البحث  اإىل  وحلفائها 
تتجاوز ف�شل الحتالل الإ�شرائيلي يف وقف مد النتفا�شة 

وتاأججها.
الأمم  اأع�شاء  غالبية  من  العرتاف  مت  الفرتة  تلك  يف 
عن  ال�شادر  فل�شطني  دولة  ا�شتقالل  باإعالن  املتحدة 
الدولية  الإدانات  وات�شعت  )1988(؛  الوطني  املجل�س 
لإ�شرائيل على خلفية قمعها الوح�شي ل�شبان النتفا�شة؛ 
وكان م�شهد النتفا�شة الفل�شطينية حمط اهتمام العامل 
امل�شهد العتبار  اأعاد هذا  وال�شعبي. كما  الر�شمي  ب�شقيه 
الر�شميات  بع�س  حاولت  التي  الفل�شطينية  للق�شية 

العربية تهمي�شها واحتوائها يف م�شاريع اإقليمية.
وللمرة الأوىل تاأتي الوليات املتحدة الأمريكية على ذكر 
احلوار  ميكن  كطرف  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ا�شم 
انعا�س  ا�شتطاعت  ولالأ�شف  الحتواء(.  زاوية  )من  معه، 
عن  احلديث  باجتاه  ال�شريعة  احللول  اأ�شحاب  اأوهام 
ت�شوية قريبة على ح�شاب ا�شتمرار النتفا�شة وجت�شيد 
النتيجة  وكانت  ت�شحياتها.  بوابة  من  الوطنية  احلقوق 
القواعد  خارج  الت�شوية  متاهة  وفتح  النتفا�شة  اإخماد 
الق�شية  جتاه  املتحدة  الأمم  اأقرتها  التي  والأ�ش�س 

الفل�شطينية.
اأداء  اإيقاع  الفل�شطيني  الوطني  النهو�س  �شبط  وكما 
الفل�شطينية،  الق�شة  جتاه  العربية،  الر�شمية  الأنظمة 
نتيجة  الوطني  العمل  به  اأ�شيب  الذي  النكو�س  فاإن 
الرهان على الت�شوية العبثية وعقد التفاقات املجحفة 
منه  تن�شل  م�شربًا  الأنظمة  هذه  اأمام  فتح  الحتالل  مع 

للتحلل من التزاماتها وبخا�شة جتاه مقاطعة اإ�شرائيل.
املفاو�س  مع  التفاقات  عقد  يف  اإ�شرائيل  وجدت  لقد 
لت�شويق  مدخاًل  اأخرى  عربية  واأطراف  الفل�شطيني 
اإدعائها باأن العالقات مع حميطها ميكن اأن تكون طبيعية 
الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  عند  بالنزول  ذلك  ربط  دون 

ويف املقدمة حق لجئيه يف العودة اإىل الديار واملمتلكات 
مبوجب القرار الدويل 194.

اخللفية  وهي  وا�شنطن،  لدى  معتمدة  اأي�شًا،  الروؤية  هذه 
اإقليمي يلتقي  التي انطلقت منها دعوة كريي لعقد موؤمتر 
فيه عدد من الدول العربية مع حكومة نتنياهو م�شتثمرين 
حالة الن�شداد يف عملية الت�شوية وموتها �شريريًا لحقًا 

على يد اجلهد امل�شرتك بني تل اأبيب ووا�شنطن.
انتهى  اأوباما،  واإدارة  نتنياهو  حكومة  من  لكل  وبالن�شبة 
ـــ  الفل�شطيني  ال�شراع  حل  يخ�س  مبا  املبادرات  ع�شر 
الت�شريع  مقابل  الرف  على  كله  واملو�شوع  الإ�شرائيلي، 
اأو�شاع  لرتتيب  �شرورة  فيها  يرون  التي  بالإجراءات 
ال�شرتاتيجيني  ال�شريكني  م�شالح  يوافق  مبا  املنطقة 
اإن املبادرة  وا�شنطن وتل اأبيب. لهذا ال�شبب، ميكن القول 
الفرن�شية ذاتها لي�شت مو�شع توافق ما بني اأركان املجتمع 
الدويل وهي لي�شت حمط اهتمام كما غريها من املبادرات 

لالأ�شباب التي ذكرت.
على ما �شبق، نعتقد اأنه اأمام احلالة الفل�شطينية خطوات 
الرهان  باإقفال  وتبداأ  اتخاذها  ينبغي  و�شرورية  هامة 
التي  والقواعد  الأ�ش�س  خارج  ال�شيا�شية  الت�شويات  على 
و�شرورة  الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق  جت�شيد  تكفل 

ا�شتنادها اإىل قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.
اآخر  �شيء  منوذج  �شوى  الفرن�شية  املبادرة  متثل  ول 
احلقوق  عن  هبطت  التي  وهي  املطروحة  املبادرات  من 
املبادرة  ب�شيغة  دويل  موؤمتر  عن  واحلديث  الفل�شطينية، 
واأ�ش�شها ل يعني �شيئًا اإيجابيًا بالن�شبة للفل�شطينيني، وقد 
عقدت موؤمترات دولية كثرية يف ال�شابق مثل »اأنابولي�س« 
)2007( ومل ينتج عنه �شوى مفاو�شات عقيمة ف�شلت يف 
العام 2008 حتى عن اإجناز »اإتفاق اإطار« على يد وزيرة 

اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س.
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الكونغر�س ي��د  يف  ه��ي��اري«  »ب��ري��د  وث��ائ��ق 

وكالت :
ك�شف مر�شح احلزب اجلمهوري لالنتخابات 
العقارات  ملياردير  المريكية،  الرئا�شية 
عنه  تفتق  ما  اآخر  عن  ترامب،  دونالد 
هويات  يف  التدقيق  حول  خطط  من  ذهنه 
الوليات  اىل  الهجرة  طالبي  وتوجهات 
على  الفكار  هذه  �شتطبق  فكيف  املتحدة. 

اأر�س الواقع؟
والتي ك�شف  افكار ترامب اجلديدة،  ت�شمل 
ان�شاره  امام جمع من  القاه  عنها يف خطاب 
تاأ�شريات  ا�شدار  تعليق  اوهايو،  ولية  يف 
الدخول ب�شكل موؤقت من الدول التي و�شفها 
اىل  ا�شافة  بالرهاب،  ارتباطات  لها  باأن 
له  يخ�شع  ايديولوجي«  »اختبار  ابتكار 
اولئك الذين يرومون الدخول اىل الوليات 

املتحدة.
وبالرغم من ان ترامب مل يحدد بعد الدول 
املرتبطة  للدول  لئحته  �شت�شمها  التي 
من  »�شيطلب  اإنه  لن�شاره  قال  بالرهاب، 
الوطني  المن  ووزارة  اخلارجية  وزارة 
اجراء  فيها  لميكن  التي  املناطق  حتديد 

تدقيق واف للمتقدمني بطلبات هجرة.«
اجلديدة  خطته  هدف  اإن  ترامب  وقال 
على  يطلق  الذي  التنظيم  على  الق�شاء  هو 
نف�شه ا�شم »الدولة ال�شالمية«، م�شيفا انه 
الهدف  تعتمد  دولة  اأي  مع  للتعاون  م�شتعد 

املذكور.
»اختبار  اجراء  فكرة  ترامل  طرح  كما 
ايديولوجي« لولئك الذين يطلبون ال�شفر 
ق�شايا  على  يركز  املتحدة،  الوليات  اىل 
حمددة مثل احلرية الدينية وامل�شاواة بني 

الأجنا�س وحقوق املثليني.
برئا�شة  بالفوز  الطامح  امللياردير  وقال 
�شت�شتخدم  احلكومة  اإن  املتحدة  الوليات 
و�شائل  على  عالوة  الختبارات  هذه  نتائج 
ا�شتجواب  وعمليات  الجتماعي  التوا�شل 
اجل  من  املتقدمني،  واقارب  ا�شدقاء 
يوؤمنون  املتقدمون  كان  اذا  فيما  الف�شل 
غري  من  زال  ما  ولكن  المريكية.  بالقيم 
التي  الجابات  تقييم  �شيتم  كيف  الوا�شح 
ترامب  »اختبار«  يف  املهاجرون  بها  �شيديل 

»اليديولوجي.«
هل اخلطة اجلديدة عبارة عن اعادة نظر 
على  ترامب  به  طالب  كان  الذي  احلظر  يف 
ترامب  افكار  برحت  امل�شلمني؟ما  هجرة 
حول الهجرة تتطور وتتغري منذ بداأ حملته 
النتخابية، بدءا بدعوته يف كانون الول 
2015 لفر�س حظر �شامل على  / دي�شمرب 

دخول امل�شلمني اىل الوليات املتحدة.
جانب  من  هوجمت  قد  الدعوة  تلك  وكانت 
فيهم  مبن  واجلمهوريني،  الدميقراطيني 
نائب  ملن�شب  اجلمهوري  املر�شح  رفيقه 

الرئي�س مايك بين�س.
ترامب  النيويوركي  العقارات  مقاول  ولكن 
ملهى  على  الهجوم  وقوع  عقب  نربته  غري 
فلوريدا  بولية  اورلندو  مدينة  يف  ليلي 
اجلنوبية يف حزيران / يونيو املا�شي، وبداأ 
الدخول  تاأ�شريات  ا�شدار  منع  اىل  يدعو 
لها �شجل  التي  الدول  ب�شكل موؤقت ملواطني 

من  وغريها  املتحدة  الوليات  �شد  ارهابي 
الدول الغربية.

التي  الخرية  الفكار  ان  من  الرغم  وعلى 
بع�س  يقول  بعينها،  دول  حتظر  طرحها 
ت�شتهدف  زالت  ما  اإنها  الهجرة  خرباء 

امل�شلمني ب�شكل غري عادل.
ولية  من  الهجرة  حمامي  ا�شار  فقد 
ان  يبدو  انه  اىل  احمد،  ح�شن  فرجينيا، 
�شيا�شة ترامب تعزز ت�شاعد املد العن�شري 
املعادي لالجانب وهو مد ي�شتهدف امل�شلمني 
ب�شكل رئي�س خ�شو�شا فيما يخ�س »الختبار 

اليديولوجي.«
عميد  جون�شون،  كيفن  يقول  جانبه،  من 
معهد ديف�س للقانون يف جامعة كاليفورنيا، 
ايديولوجية  اختبارات  اجراء  مبداأ  اإن 
وا�شتخدام  الباردة  احلرب  حقبة  يحاكي 
قوانني الهجرة ملراقبة عقائد القادمني اىل 

الوليات املتحدة.
ويف حقيقة الأمر، فاإن ترامب ا�شار فعال اىل 
القوانني واللوائح التي كانت �شارية املفعول 
اإذ  الخرية،  كلمته  يف  الباردة  احلرب  ابان 
قال »لقد تاأخرنا يف تطوير اختبار تدقيق 
تواجهنا  التي  للتحديات  مالئم  جديد 

اليوم.«
قوانني  ا�شتخدام  »اإن  قال  جون�شون  ان  ال 
حجب  اجل  من  لدينا  بها  املعمول  الهجرة 
لنا  تروق  ل  التي  النظر  ووجهات  الآراء 
التزامنا  ناحية  من  امريكيا  لي�س  يل  يبدو 

بحق حرية التعبري.«
ترامب؟بينما  بقرارات  �شتتاأثر  دول  اأي 
بحظر  �شت�شمل  التي  الدول  بعد  تت�شح  مل 
حملته  يف  م�شوؤول  قال  املوؤقت،  ترامب 
النتخابية لبي بي �شي اإنه يجب النظر اىل 
المريكية  الدارة  اعدتها  التي  القوائم 

احلالية للدول ذات الرتباطات بالرهاب.
وزارة  تعده  الذي  ال�شنوي  التقييم  وح�شب 
العاملي،  لالرهاب  المريكية  اخلارجية 
اآمنة لالرهابيني«،  12 دولة »مالذات  توفر 
ومنها ال�شومال ومايل وليبيا وم�شر والعراق 
وماليزيا  واندوني�شيا  والفلبني  ولبنان 

وافغان�شتان وباك�شتان واليمن.
كما �شنفت وزارة اخلارجية 14 دولة اخرى 
باعتبارها دول ين�شط فيها تنظيما الدولة 
ال�شالمية والقاعدة، ومنها تركيا ونيجريا 

ورو�شيا.

ا�شافة لذلك، ت�شنف الوليات املتحدة كال 
من ايران وال�شودان و�شوريا باعتبارها دول 

ترعى الرهاب.
وبذا ي�شبح جمموع الدول التي لها ارتباط 

بالرهاب 29 دولة.
وزارة  لئحة  ترامب  اتبع  اذا  ولكن 
اخلارجية للدول الخرى التي تن�شط فيها 
- وهي لئحة ت�شم  ارهابية �شغرية  خاليا 
فيما ت�شم فرن�شا وبلجيكا واململكة املتحدة 
بخطته  امل�شمولة  الدول  جمموع  ي�شبح   -

والكمال. بالتمام  دولة   40
ولكن م�شت�شارا يف حملة ترامب قال لبي بي 
�شي اإن املر�شح اجلمهوري لن يذكر اأي دولة 
مف�شلة  تقييمات  على  يطلع  مل  ما  حتديدا 
من جانب الوكالت المنية وال�شتخبارية، 
تاأ�شي�س  على  ذلك  عن  عو�شا  �شريكز  وانه 
الخرى  والهيئات  احلكومات  مع  �شراكات 
الهجرة  طالبي  تقييم  عمليات  لت�شديد 

وال�شفر اىل الوليات املتحدة.
والجراءات  ترامب  خطة  بني  الفرق  ما 
فاإن  اخلرباء،  ي�شري  حاليا؟كما  بها  املعمول 
الوليات املتحدة تتبع بالفعل نظاما م�شددا 
فيما يخ�س تقييم طلبات الهجرة وخ�شو�شا 
وهي  اللجوء،  طالبو  بها  يتقدم  التي  تلك 
املجموعة التي ا�شتهدفها ترامب حتديدا يف 

خطاباته وت�شريحاته.
تقول دوري�س ماي�شرن، املفو�شة ال�شابقة يف 
التي  الوكالة  الهجرة واجلن�شية -  م�شلحة 
كانت معنية بهذه المور قبل تاأ�شي�س وكالة 
المن  لوزارة  التابعة  واجلمارك  الهجرة 
الوطني - اإن »كما هائال من التقييم يجري 

اليوم بالفعل.«
زميلة  حاليا  تعمل  التي  ماي�شرن،  وا�شافت 
يف معهد �شيا�شات الهجرة، ان لدى الوليات 
املتحدة حاليا قواعد بيانات حمدثة ت�شم 
بالرهابيني  وقوائم  جنائية  معلومات 
التي  ال�شتخبارية  املعلومات  من  وغريها 
دول  مع  املتحدة  الوليات  بها  تت�شارك 

اخرى.
ا�شتثمرت وقتا  اإن الوليات املتحدة  وقالت 
النظمة  وحتديث  تطوير  يف  جدا  طويال 
وحتديث  تطوير  توا�شل  وهي  بها،  املعمول 
التعاون«  من  متجددة  »بروح  النظمة  هذه 
اعقاب  يف  الخرى  الغربية  الدول  مع 

هجمات باري�س وبروك�شل.

ولكن جون�شون يقول اإنه فيما ين�شب تركيز 
احلكومة المريكية حاليا على التدقيق يف 
ان خطة ترامب  يبدو  كل طلب على حدة، 

تعتمد توجها �شامال ملجموعات باأ�شرها.
التوجه  يحقق  »عادة،  جون�شون  وا�شاف 
جناحا  بعينهم  ا�شخا�س  على  يركز  الذي 

اكرب فيما يتعلق بحماية المن.«
اما املحامي احمد، فيقول اإن توجه ترامب 
امل�شوؤولون  نفذه  برناجما  يحاكي  ال�شمويل 
المريكيون عقب هجمات �شبتمرب / ايلول 

.2001
عام  يف  ا�ش�شت  املتحدة  الوليات  وكانت 
»الت�شجيل  عليه  اطلقت  برناجما   2002
العرب  الرجال  مبوجبه  يجرب  اخلا�س« 
ال�شلطات  لدى  الت�شجيل  على  وامل�شلمني 

بهدف الك�شف عن اي ارتباطات بالرهاب.
 25 الـ  الدول  من  احمد،  يقول  وكما  ولكن، 
دولة   24 كانت  الربنامج،  هذا  يف  املدرجة 
اما الدولة  يدين غالبية �شكانها بال�شالم. 

ال�شمالية. كوريا  فكانت   25
نتائج  اي  عن  الربنامج  هذا  يتمخ�س  ومل 
من  رجال   11 ال  يكت�شف  فلم  ملمو�شة، 
لهم  باأن  �شملهم  الذين  الفا   85 الـ  الرجال 
�شحيفة  قالت  ح�شبما  بالرهاب  ارتباطات 

نيويورك تاميز.
ادارة جورج بو�س  ولكن مع ذلك، مل ت�شدر 
حظرا  اآنذاك  ال�شلطة  يف  كانت  التي  البن 

موؤقتا �شامال كالذي يطالب به ترامب.
تعتمد  »عندما  ال�شدد  بهذا  ماي�شرن  وقالت 
امن  على  عادة  حت�شل  ال�شمولية  احللول 
ا�شتثمار  من  تتمكن  لن  لأنك  فاعلية  اقل 
امل�شادر  على  الرتكيز  يف  وجهدك  وقتك 

احلقيقية للم�شاكل.«
اكرث  امريكا  ترامب  افكار  �شتجعل  هل 
ن�شط  ب�شكل  »باتباع  ترامب  امنا؟يتعهد 
خالل  من  م�شرتكة  ع�شكرية  عمليات 
الدولة  تنظيم  �شحق  اجل  من  حتالفات 
ال�شالمية والق�شاء عليه«، ويف نف�س الوقت 
ي�شاركوننا  الذين  لولئك  »فقط  ال�شماح 
اىل  بالدخول  �شعبنا«  ويحرتمون  القيم 

الوليات املتحدة.
الوطني  المن  طروحاته  �شتعزز  هل  ولكن 

المريكي؟
يقول اخلرباء اإن وعوده ما زالت مبهمة ول 

ميكن التنبوؤ بنتائجها.
يل  بالن�شبة  وا�شحا  »لي�س  جون�شون  يقول 
�شتنتج  امنية  منافع  اي  هناك  كان  اذا  ما 
دخول  من  بعينها  جمموعات  ا�شتثناء  عن 
ايديولوجية  ا�ش�س  على  املتحدة  الوليات 

او على ا�شا�س انتمائها اىل دول معينة.«
ترامب  خطط  في�شف  احمد،  املحامي  اما 

باأنها »عمل م�شرحي.«
وقال »لدينا نظام تقييم بالفعل، وهو نظام 
يقوله  ما  ولي�س  النا�س  افعال  على  يركز 

عنهم في�شبوك.«
ا�شتخدام  ان  جانبها  من  ماي�شرن  وا�شافت 
والختبارات  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
ا�شاءة  خطر  معه  يحمل  اليديولوجية 

تف�شري النتائج.

وكالت :
عددا  الأمريكي  الكونغر�س  �شلم  اأنه  )اإف.بي.اآي(،  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  اأكد 
للربيد  ر�شمي  غري  ملزود  كلينتون  هيالري  ا�شتخدام  يف  بتحقيقه  املرتبطة  الوثائق  من 

الإلكرتوين، اأثناء عملها كوزيرة للخارجية.
وقال املكتب يف بيان، الثالثاء، اإنه قدم »مواد ذات �شلة« اإىل جلان الكونغر�س التي حتقق 
ح�شا�شة  اأخرى  ومعلومات  ن�شرها  حمظور  معلومات  على  حتتوي  »املواد  واأ�شاف:  الأمر،  يف 
ويجري تقدميها بناء على توقعات باأنها لن تن�شر اأو يك�شف عنها بدون اتفاق مع اإف.بي.

اآي«.
بخ�شو�س  اأ�شئلة  الدميقراطية  الرئا�شية  املر�شحة  واجهت  عام  من  اأكرث  مدى  وعلى 

ا�شتخدامها حل�شاب خا�س للربيد الإلكرتوين اأثناء �شغلها من�شب وزيرة اخلارجية.
نتائج  دفع  يف  �شاعد  مما  امل�شاألة،  هذه  ب�شاأن  كلينتون  متكرر  ب�شكل  اجلمهوريون  وهاجم 

ا�شتطالعات الراأي التي تظهر اأن ناخبني اأمريكيني كثريين ي�شكون يف جدارتها بالثقة.
من  اأع�شاء  اإن  النواب،  مبجل�س  احلكومي  والإ�شالح  الإ�شراف  جلنة  با�شم  متحدثة  وقالت 
اللجنة يراجعون املعلومات امل�شنفة على اأنها »�شرية«، ورف�شت الإدلء مبزيد من التفا�شيل 

يف الوقت احلايل.

وانتقدت حملة كلينتون يف النتخابات الأمريكية ت�شليم الوثائق اإىل الكونغر�س.
وقال بريان فالون املتحدث با�شم هيالري يف بيان: »هذه خطوة نادرة ب�شكل غري عاد. نعتقد 
اأن تن�شر ب�شكل مو�شع حتى  فاإنها يجب  العدل  املواد خارج وزارة  اإذا جرى تداول هذه  اأنه 
ميكن للجمهور اأن يطلعوا عليها باأنف�شهم بدل من اأن ي�شمح للجمهوريني بتو�شيفها على نحو 

خاطئ من خالل ت�شريبات انتقائية ومن منطلق التحزب«.



برلني – )د ب اأ(- اأبدى قطاع �شناعة ال�شيارات 
يف اأملانيا رف�شه خلطط الرنويج اخلا�شة بوقف 
والبنزين  الديزل  ل�شيارات  تراخي�س  منح 

اجلديدة اعتبارا من عام .2025
ال�شركات  احتاد  رئي�س  في�شمان  ماتيا�س  وقال 
اإن  الثالثاء  اليوم  ال�شيارات  ل�شناعة  الأملانية 
احلكومة  لها  تخطط  التي  القا�شية  التدابري 
بح�شابات  عالقة  لها  لي�س  الآن،  الرنويجية 
اأمام  الطريق  متهد  اإنها  بل  ال�شوق،  اقت�شاد 

اقت�شاد بيئي موجه.
واأعرب في�شمان عن اعتقاده باأن انتهاج �شيا�شة 
�شتوؤدي  بل  الهدف  اإىل  تقود  لن  جامدة  حظر 
اأنها  اإذ  واجتماعي  اقت�شادي  تفككك  اإىل 

تتجاهل احتياجات العمالء.
من  للحد  الأف�شل  الطريق  اأن  في�شمان  وراأى 
يف  تتمثل  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
منح ” حمفزات منا�شبة وحمدودة زمنيا” وهي 
الظاهرة التي ات�شمت بها �شيا�شة الرنويج حتى 

الآن.

عرب  تتم  البتكار  عملية  اأن  ماتيا�س  واأ�شاف 
واملطورين  املهند�شني  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شوق 
وخرباء الإ�شالح الفني موجودون يف ال�شركات 

ولي�س يف ال�شيا�شة.

اإن  بالقول  ت�شريحاته  في�شمان  واختتم 
ملحركات  حظر  من  الرنويج  اإليه  تطمح  ما 
منوذجا  يكون  اأن  ميكن  ل  الداخلي  الحرتاق 

يحتذى لدول اأخرى ول�شيما لأملانيا.

–  اأطلقت جمموعة “لزوردي” ال�شعودية  القاهرة 
للمجوهرات،  خط اإنتاج جديد من الذهب عيار 14 
يف م�شر، يف خطوة ت�شتهدف جذب ال�شرائح الدنيا 
اأ�شعار  طالت  التي  الغالء  موجة  بعد  املجتمع  من 

املعدن الأ�شفر.
التموين  وزير  ح�شره  �شحفي  موؤمتر  وخالل 
اأعلنت  حنفي  خالد  امل�شري  الداخلية  والتجارة 
لزوردي اأن “الذهب عيار 14 يتداول ب�شكل وا�شع 
يف الدول الأوروبية ويف اأمريكا متامًا مثل عيار 18 

يف القاهرة”.
واأو�شح �شليم �شيدياق، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
لزوردي، اأن اإطالق خط اإنتاج الذهب من عيار 14 

“�شيلقى قبوًل وا�شعًا يف ال�شوق امل�شرية لتنوعه مبا 
يتنا�شب واحتياجات كل املواطنني”.

بدوره، قال الوزير امل�شري خالد حنفي، اإن “جرام 
قبل  من  ر�شميًا  اعتماده  مت   14 عيار  من  الذهب 
م�شوؤولة  )حكومية  واملوازين  الدمغة  م�شلحة 
 290 نحو  �شعره  و�شيكون  الأ�شواق(  مراقبة  عن 
يف  طرحه  ي�شاهم  ورمبا  دولر(،  جنيه)32.6 
مواجهة التيار املتدفق من ال�شلع الرخي�شة الوافدة 
من اخلارج”، مرجحًا اأن ي�شاهم يف حل اأزمة ارتفاع 

اأ�شعار الذهب حمليًا.
باأنواعها  املجوهرات  بت�شنيع  “لزوردي”  وتن�شط 
وتوزيعها  الكرمية(،  والأحجار  والأملا�س  )الذهب 

املنت�شرة  اأفرعها  �شبكة  عرب  بيعها  اأو  للبائعني 
اإىل  ن�شاطها  ق�شمت  وقد  وخارجها،  بال�شعودية 

ثالث جمالت هي: الت�شميم والت�شنيع والتوزيع.
نحو   18 عيار  �شعر  بلغ  مب�شر،  املحلية  ال�شوق  ويف 
 455 نحو   21 وعيار  دولر(   43.9( جنيهًا   390
519 جنيها  نحو   24 جنيها )51.2 دولر( وعيار 

)58.4 دولر(.
م�شر  �شهدت  الأ�شفر،  املعدن  اأ�شعار  ارتفاع  ومع 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  وا�شعة  حمالت 
تقدم  الذهب  من  )هدية  “ال�شبكة”  لإلغاء 
للعرو�س(، تي�شرًا على ال�شباب املقبلني على الزواج.

نا�شر الأمني
الطبقات  بني  القت�شادي  التفاوت  موا�شيع  اأ�شبحت 
اأخرى  نيوليربالية  و�شيا�شات  التق�شف،  وجدوى  والدول، 
يعد  ومل  اليوم،  القت�شادي  احلديث  حمور  �شلب  يف 
الواقع«  الأمر مقت�شرًا فقط على ي�شاريني »منف�شلني عن 

يحذرون من خماطر العوملة النيوليربالية.
يف هذا الإطار، ومن منطق اأقرب اإىل الي�شار، ياأتي املنتدى 
بورتو  يف   ،2001 عام  انطلق  الذي  الدويل،  الجتماعي 
وحركات  واأحزاب  جمموعات  للقاء  كم�شاحة  األيغري، 
العامل،  حول  من  واأكادمييني...،  ومفكرين  نقابية 
ليتعرفوا  النيوليربالية،  العوملة  معاداة  على  جمتمعني 
تتعلق  خمتلفة  اأطروحات  ومناق�شة  بع�شهم،  م�شكالت 

مبخاطر العوملة النيوليربالية.
ملّا اعترب »البنك الدويل« اأّن 1.25 دولر يف اليوم هي عتبة 
»بكرامة«،  يعي�س  اأن  للمرء  يتيح  ما  ومعياُر  الفقر،  خّط 
اأنها  الدعاء  النيوليربالية  العوملة  عن  للمدافعني  �شمح 
بينما  الفقر.  من  املاليني  وانت�شلت  النا�س،  حياة  ح�ّشنت 
ينربي اأحد اقت�شاديي »البنك الدويل« )الأكرث واقعيًة(، 
لنت بريت�شيت، للقول اإنه »رمبا من الأف�شل حتديد خط 
اليوم«. ولكن يف حال اعتماد  10 دولرات يف  الفقر عند 
معيار الـ10 دولرات يف اليوم، وبح�شبة ب�شيطة �شنجد اأن 
%88 من �شكان العامل يرزحون حتت هذا اخلط. وبح�شب 
لال�شت�شارات  العاملي«  »ماكينزي  معهد  بها  قام  درا�شة 
 70% )املعروف برتويجه لل�شيا�شات النيوليربالية( فاإن 
املا�شي،  العقد  خالل  �شهدوا،  املتقدمة  الدول  �شكان  من 
ذلك  ا�شتمرار  متوقعًا  دخولهم،  يف  انخاف�شًا  اأو  جمودًا 

خالل العقد املقبل.
ال�شيا�شات  اأن  والدرا�شات  واملوؤ�شرات  الأرقام  تظهر 
النيوليربالية مل تنجح يف خف�س ن�شبة الفقر يف العامل، 
الفقرية  ال�شعوب  م�شكلة  اأن  بذريعة  وكّر�شتها  عززتها  بل 
لكونهم  فقراء  اإنهم  اأي  الراأ�شمالية،  يف  دخولهم  عدم  هي 
النظام  يف  اإدراجهم  نتيجة  اأن  غري  منها.  ني«  »ُمق�شَ
منظرو  به  وعد  ملا  معاك�شة  نتائجها  كانت  الراأ�شمايل، 

النيوليربالية وموؤ�ش�شاتها. ما حدث يف الواقع اأّن ال�شعوب 
جزءًا  لت�شبح  املعوملة،  الإنتاج  عملية  يف  اأُدرَجت  الفقرية 
اإنتاج فقرهم ب�شكل  اأ�شا�شيًا من منظومة اقت�شادية تعيد 
ب�شتى  ت�شتغلهم  �شركات  م�شالح  على  للحفاظ  م�شتمر، 

الطرق لزيادة اإنتاجها وما جتنيه من اأرباح.
اأخطار العوملة النيوليربالية على ارتفاع ن�شب  ل تقت�شر 
فح�شب،  القت�شادي  املجال  يف  يقع  ل  فتاأثريها  الفقر، 
يتنا�شب  مبا  الجتماعية  املجالت  ت�شكيل  يف  ي�شارك  بل 
البيئة،  يطاول  �شررها  اإن  كذلك  املال.  راأ�س  م�شالح  مع 
النا�شطون يف جمال  اإليها  لذا جند عالقة مبا�شرة، ي�شري 
والنتقال  البيئة  حماية  حتقيق  بني  البيئة،  حماية 
اخت�شار  يتيح  ما  الراأ�شمالية«،  بعد  »ما  انتاج  منط  اإىل 

بفطرتها،  عمياء،  النيوليربالية  العوملة  باأن  الإ�شكالية 
»املنتدى  منوذج  دور  ياأتي  هنا  ومن  العامة.  امل�شلحة  عن 
املجالت  �شتى  بني  روابط  خلق  يف  الدويل«  الجتماعي 
النيوليربالية، من القت�شاد  العوملة  تاأثري  الواقعة حتت 
اإىل البيئة اإىل ال�شيا�شة والظواهر الجتماعية املتعلقة 
اإلخ، دون جتاهل  بها كالعن�شرية والتفرقة اجلندرية... 
اأي منها على ح�شاب اأخرى، ومع مالحظة خا�شّيات املناطق 
تناق�شاتها  وتقّبل  امل�شاركة،  املجموعات  منها  تاأتي  التي 
حموها،  بدل  الأحيان(  من  كثري  يف  م�شاحلها  )وت�شارب 
كما تفعل العوملة النيوليربالية. ودون اأن يهدف ذلك اإىل 
اإىل  وما  والإثنيات  الثقافات  العالقات بني  وتنمية  تقّبل 
الليربايل  الآخر«  وتقبل  »التعاي�س  منوذج  بح�شب  ذلك، 

بني  العالقة  طبيعة  املثال،  �شبيل  على  يتجاهل،  الذي 
املهاجرة  العاملة  والطبقة  اللبنانية  العاملة  الطبقة 
والتي  وفل�شطني،  و�شوريا  اآ�شيا،  �شرق  وجنوب  اأفريقيا  من 
اختزالها  ميكن  ل  بامتياز،  عن�شرية  طبقية  عالقة  هي 

ب�شعارات رنانة خللق حالة مغايرة.
موّحدة  اأيديولوجية  اتباعه  وعدم  لمركزيته  بحكم 
»املنتدى  بنية  تتعر�س  امل�شاركة،  الأطراف  جميع  جتمع 
لكونها  البع�س،  قبل  من  لالنتقاد  الدويل«  الجتماعي 
حتّد من قدرته على مقارعة العوملة النيوليربالية، وطرح 
»املنتدى«  جتنب  اإىل  اإ�شافة  لها،  بديلة  ومناذج  اآليات 
اإطالق مواقف حيال اأحداث �شيا�شية واقت�شادية عاملية 
)كاحلرب على العراق مثاًل(، اأو لت�شديد املنظمني على اأنه 
ل ميكن اعتبار »املنتدى« جهة �شيا�شية. ولعل ذلك �شحيح 
واملنتديات  الدويل«،  الجتماعي  »املنتدى  اأن  لناحية 
من  انبثقت  )التي  العامل  حول  بفروعها  الجتماعية 
لي�س  اإداريًا(،  وببع�شها  به  تت�شل  اأن  دون  العاملي  املنتدى 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  وم�شتدامة  حقيقية  فعالية  لديها 
النموذج  اعتبار  اأنه ميكن  اإل  والقت�شادي والجتماعي. 
البنى  لهند�شة  بدياًل  �شكاًل  ببدائيته،  تطرحه،  الذي 
التحتية لعوملة م�شادة للعوملة النيوليربالية، اأي تنظيم، 
العوملة  اأنتجته  ما  ي�شتغل  لمركزي،  عاملي  حراك  اأو 
العامل،  اأقطاب  بني  امل�شافات  تقلي�س  من  النيوليربالية 
النموذج  يعتربها  اأن  دون  املعلومات،  تبادل  وت�شهيل 
تكمن  اأ�شا�شه.  على  البديلة  العوملة  بناء  ينبغي  الذي 
�شد  ال�شراع  لعوملة  فّعالة  مناذج  عن  البحث  �شرورة 
لأدوار  ال�شديد  ال�شمحالل  يف  النيوليربالية  العوملة 
والدولية  الإقليمية  املوؤ�ش�شات  اأمام  واحلكومات  الدول 
والحتادات والتحالفات والتفاقيات وال�شركات املتعددة 
اأزمة النفايات يف  اجلن�شية، ما يربط جميع الق�شايا، من 
مرورًا  والجتماعي،  ال�شحي  ال�شمان  مع�شلة  اإىل  لبنان 
العن�شرية  والتفرقة  الجتماعية،  العدالة  بق�شايا 
خالل  من  الدولية  بال�شاحة  واجلندرية،  والإثنية 

ال�شبكات التي تعمل مل�شلحة راأ�س املال.
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ت��رك��ي��ا ت��ع��زل اآالف����ًا م��ن ق���وات االأم���ن »امل�����ن�����ت�����دى االج������ت������م������اع������ي«... من���������وذج ل����ل���������ش����راع �����ش����د ال�����ع�����ومل�����ة ال���ن���ي���ول���ي���ربال���ي���ة
متورط« »غر  �شجني  األف   38 عن  وتفرج 

 اأ�شدرت تركيا مر�شومني مبقت�شى »حالة الطواريء«، اليوم، يق�شيان 
بعزل اأكرث من األفني من �شباط ال�شرطة ومئات من اأع�شاء اجلي�س 
متمهمني  »بي.تي.كيه«،  الت�شالت  تنظيم  بهيئة  العاملني  ومن 

بامل�شاركة يف املحاولة النقالبية الفا�شلة.
ويت�شمن املر�شومان، اللذان ُن�شرا يف اجلريدة الر�شمية، اأي�شًا قرارًا 
باإغالق اإدارة لالت�شالت وقرارًا اآخرًا يعنيَّ مبقت�شاه رئي�س الدولة 

قائدًا للقوات امل�شلحة.
ويف اإطار اإ�شالح نظام »الإفراج امل�شروط«، الذي اأعلن يف واحد من 
يف  بوزداغ،  بكري  الرتكي،  العدل  وزير  اأكد  احلكوميني،  املر�شومني 
�شجني  األف   38 نحو  عن  الإفراج  �شيتم  اأنه  »تويرت«  على  تغريدة 
تاريخ  قبل  اأي  املا�شي،  متوز/يوليو  من  الأول  قبل  جرائم  ارتكبوا 
حماولة النقالب. ومبوجب الإ�شالح، �شيتم اإطالق �شراح الكثري من 

ال�شجناء قبل انق�شاء مدة العقوبة على اأن يخ�شعوا للمراقبة.
وهي  عفوًا«،  »لي�شت  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  اأي�شًا  لفت  بوزداغ  اأن  اإل 
ل ت�شمل املحكومني بجرائم قتل اأو اإرهاب اأو اأمن الدولة، ول اآلف 

املعتقلني منذ النقالب الذي وقع يف 15 متوز/يوليو.

اأن�����ق�����رة وط�������ه�������ران... ت��ع��زي��ز 
ال��ت��ع��اون ح���ول ال��ط��اق��ة وال�����ش��ي��اح��ة
ال�شعب  اأوغلو،  جاوي�س  مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزير  �شكر 
حماولة  �شد  تركيا  جانب  اإىل  وقوفها  على  اإيران  يف  واحلكومة 
النقالب الفا�شلة. ولفت عقب لقائه نظريه الإيراين حممد جواد 
�شهدت  التي  الليلة  طوال  يناما  »مل  اأنهما  اإىل  اأنقرة،  يف  ظريف، 
حماولة النقالب«، مو�شحًا اأن ظريف ات�شل به يف تلك الليلة من 4 
اإىل 5 مرات، كذلك ات�شل به عدة مرات يف اليوم الذي اأعقب ليلة 
املحاولة النقالبية، وم�شريًا اإىل اأن »اأمن اإيران وا�شتقرارها من اأمن 

تركيا وا�شتقرارها«.
ذات  الق�شايا  لتقومي  فر�شة  و�شّكل  »مثمر  باأنه  اللقاء  وو�شف 
التجارة  حجم  انخفا�س  رغم  اأنه  اإىل  م�شريًا  امل�شرتك«،  الهتمام 
الثنائية مع اإيران، اإل اأن البلدين عازمان على »رفع حجم التجارة 

البينية اإىل نحو 30 مليار دولر اأمريكي �شنويًا«.
واأ�شاف اأن املباحثات �شملت ربط اإيران باأوروبا عرب تركيا من خالل 
اإىل  الكهرباء  ونقل  الإيراين  الطبيعي  الغاز  اإمدادات  نقل  خطوط 
جانب تعزيز التعاون يف املجال ال�شياحي. بدوره، ا�شتقبل الرئي�س 
الرئا�شي  املجمع  يف  الإيراين،  الوزير  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 

باأنقرة، وعقدا لقاًء مغلقًا ا�شتغرق نحو 3 �شاعات.
واأّكد ظريف وقوف بالده مع ال�شعب واحلكومة يف تركيا وحقهما يف 
»حماربة الإرهاب« على اأرا�شيها، معربًا عن �شعادته باإعادة تطبيع 
الثالثة  البلدان  »على  اأن  وم�شيفًا  ومو�شكو،  اأنقرة  بني  العالقات 
)اإيران وتركيا ورو�شيا(، العمل جنبًا اإىل جنب مع الدول الأخرى، 
وو�شف  التطرف«.  وحماربة  للمنطقة  والأمن  ال�شالم  لتحقيق 
بالده  رغبة  عن  معربًا  وقوية«،  »عريقة  باأنها  اأنقرة  مع  العالقات 
والكهرباء  الغاز  خا�شة  املجالت،  خمتلف  يف  العالقات  تعزيز  يف 
وال�شياحة »يف ظل توافر الإرادة ال�شيا�شية والإمكانات املتنوعة«. 
اأمله يف ا�شتمرار زيادة التعاون يف جمال ال�شياحة بني  واأعرب عن 
البلدين، م�شددًا على ا�شتعداد بالده للتعاون يف جمال ت�شدير الغاز 
الطبيعي اإىل اأوروبا، م�شيفًا: »نحن م�شتعدون للتعاون مع تركيا ومّد 

خطوط الغاز الطبيعي عربها لت�شديره اإىل اأوروبا«.
اإر�شال  بداأت يف  املتحدة  الوليات  اأن  اأوغلو  راأى جاوي�س  اإىل ذلك، 
غولن،  اهلل  فتح  الداعية  ت�شليم  طلب  بخ�شو�س  اإيجابية  اإ�شارات 
م�شريًا اإىل اأن وفدًا من وزارة العدل الأمريكية، �شيزور تركيا يومي 

املو�شوع. حول  مباحثات  لإجراء  احلايل،  اآب/اأغ�شط�س  و24   23
)الأنا�شول، اأ ف ب(

با�شنفت  �شركة  خ�شخ�شة  توؤجل  رو�شيا 
م�شمى غ���ر  اأج�����ل  اإىل  ل���ل���ب���رتول 

�شركة  خ�شخ�شة  الرو�شية  احلكومة  اأجلت  اأ(:  ب  )د  مو�شكو- 
رئي�س  با�شم  متحدثة  به  �شرحت  ملا  وفقا  وذلك  للبرتول،  با�شنفت 

الوزراء الرو�شي دميرتي ميدفيديف لوكالة الأنباء )اآر بي كيه(.
اململوكة  الـ50%  ح�شة  بيع  تاأجيل  مت  اأنه  املتحدثة  واأو�شحت 
اأجل غري م�شمى، وتبلغ قيمة هذه احل�شة  اإىل  ال�شركة  للدولة يف 
مليار   3،6( روبل  مليار   261،5 الثالثاء  البور�شة  لأ�شعار  وفقا 

يورو(.
ومل تف�شح احلكومة عن �شبب التاأجيل.

كبرية  حكومية  �شركات  عدة  لبيع  الرو�شية  احلكومة  وتخطط 
لتقلي�س عجز امليزانية يف الأزمة القت�شادية، غري اأن قيمة الأ�شهم 

احلكومية انخف�شت مع اأ�شعار النفط.
وتعد با�شنفت التي يقع مقرها يف مدينة اأوفا يف الأورال واحدة من 
با�شكور�شتان  جمهورية  ومتتلك  الرو�شية،  النفط  �شركات  كربيات 

با�شنفت. اأ�شهم  من   25%
وكانت �شركة روزنفت، اأكرب �شركة برتول رو�شية حكومية، من بني 

ال�شركات التي تقدمت بعر�س ل�شراء ح�شة احلكومة يف با�شنفت.

العالن عن اقالع قاذفات رو�شية ا�شرتاتيجية من 
للم�شلحني  مواقع  لت�شرب  الإيراين  همدان  مطار 
احلرب  هذه  دخول  اإىل  للدللة  كاٍف  �شوريا  يف 
على  تنطوي  اخلطوة  هذه  جديدة.  مرحلة  يف 
وقعًا  اأ�شّدها  يكون  قد  عّدة،  اجتاهات  يف  ر�شائل 
مو�شكو  بانزياح  ت�شي  مرحلة  يف  وا�شنطن  على 
جاء  النزياح  هذا  طهران.  حمور  باجتاه  اأكرث 
مع  اأكرب  تقارب  على  خا�شرة  رو�شية  مراهنات  بعد 
توؤكد  به،  ترغب  زالت  ما  كانت  اإن  وهي  وا�شنطن، 
وا�شقاط  »موجعة«،  بديلة  خيارات  جعبتها  يف  اأن 
الأمريكي  من  اأكرب  تنازلت  يعني  اخليارات  هذه 
اإذا  املح�شلة،  يف  ال�شورية.  ال�شاحة  يف  مل�شلحتها 
جرت م�شاوقة احلدث مع جهد ميداين م�شرتك يف 
غري  جولت  على  مقبلني  ف�شنكون  القتال،  �شاحة 
خريطة  تغرّي  اأن  �شاأنها  من  املعارك  من  م�شبوقة 

متو�شع املحورين فيها
بداأت  ال�شورية  احلرب  فيه  متّر  جديد  مف�شل 
قاعدة  اإيران  فتح  عن  بالعالن  تتك�ّشف  مالحمه 
اأمام املقاتالت الرو�شية. ال�شربات  همدان اجلوية 
التي نفّذتها قاذفات ا�شرتاتيجية اأم�س تربز حدثًا 
ميدانيًا ذا اأبعاد ا�شرتاتيجية، يعيد متو�شع حموري 
ال�شراع يف ال�شاحة ال�شورية، وي�شمل اأي�شًا متو�شع 

الأفرقاء داخل احللف الواحد.
الرو�شي  ــ  الإيراين  التن�شيق  يف  النوعية  فالقفزة 
بداأت  ت�شاعدية  خطوات  بعد  جاءت  �شوريا،  يف 
مرورًا  قزوين  بحر  من  املجّنحة  ال�شواريخ  باطالق 
املنطلقة  القاذفات  عبور  ثّم  الإيرانية،  بالأجواء 

من رو�شيا يف تلك الأجواء.
تو�شيف  يف  والإيراين  الرو�شي  والعالن  اجلهر 
هذا املعطى امليداين، الأول عرب بيان وزارة الدفاع 
الرو�شية )ا�شتخدام املطار لق�شف اهداف لداع�س 
ثم  وادلب(،  الزور  ودير  حلب  يف  الن�شرة  وجبهة 
تاأكيد اأمني املجل�س الأعلى لالأمن القومي الإيراين 
جمال  يف  مو�شكو  مع  »التعاون  باأن  �شمخاين  علي 
ينطوي  ا�شرتاتيجي«،  �شوريا  يف  الإرهاب  مكافحة 

على اأكرث من ر�شالة �شيا�شية وعمالنية:
تطورًا  ميثل  ح�شل  ما  العمالين  امل�شتوى  على 
وهذه  املبا�شر،  الع�شكري  التن�شيق  يف  دراماتيكيًا 
وعدم  الف�شائل،  كافة  ي�شمل  برنامج  �شمن  املرة 
الذي  »داع�س«  مكافحة  عنوان  على  القت�شار 

حر�شت وا�شنطن على ح�شر العمليات �شمنه.
اأن  ميكن  ما  اإىل  توؤ�شر  التن�شيق  من  الدرجة  هذه 
ي�شل اإليه الطرفان يف املواجهة يف �شوريا، ما �شيكون 

له جتلياته امليدانية الالحقة.
ت�شمَّ  مل  واإن  ــ  العالقة  يف  الرتقاء  هذا  ميّيز  مما 
بعد  ياأتي  اأّنه  ــ  عنه  كثريًا  تبعد  ل  لكنها  حتالفًا 
باندفاعة  بداأت  �شوريا  يف  عدة  رو�شية  حمطات 
املوازين  املا�شي قلبت  العام  اأيلول من   30 كبرية يف 
»حمور  مع  بالتعاون  ال�شوري،  اجلي�س  مل�شلحة 
�شباط  نهاية  الهدنة  اتفاق  اقرار  ثّم  املقاومة«. 
املا�شي بالتن�شيق املبا�شر مع وا�شنطن، دون اللتفات 
وخلفائها.  لدم�شق  بها  املت�شببة  امليدانية  للعواقب 
واأخريًا مرحلة بينية، حتافظ على وجهي املحطتني 
مع  التعاون  م�شار  اإبقاء  بني  تدمج  فهي  ال�شابقتني، 
م�شارات  على  والعمل  الهدنة،  تثبيت  يف  وا�شنطن 
اإعادة  مع  بالتوازي  م�شرتكة،  وع�شكرية  �شيا�شية 
مل�شلحة  معّينة(  )بحدود  اجلّوي  الدعم  تن�شيط 

اجلي�س ال�شوري.
ـ �شيا�شي باأبعاد  اأمام تطور ميداين  اأما الآن، فنحن 

تنطوي على اأكرث من ر�شالة يف اأكرث من اجتاه.
ر�شالة  توّجه  اأن  مو�شكو  اأرادت  الرو�شي،  البعد  يف 
عدم  حال  يف  باأنه  الأمريكي  للطرف  مدوية 
القرتاب اأكرث من مقاربتها لل�شاحة ال�شورية، فهي 
يتمّثل  وعمالين  و�شيا�شي  ا�شرتاتيجي  بديل  لديها 
ذلك  يعنيه  ما  مع  اإيران،  من  القرتاب  من  باملزيد 
التوقيت  هذا  ياأت  مل  لذلك  وتداعيات.  نتائج  من 
مو�شكو  ا�شتنفاد  بعد  اإل  العالقة  يف  »الرتقاء«  يف 
ظهر  التي  وا�شنطن،  مع  تقارب  على  مراهناتها  كل 
تقوم  ثوابت  جمموعة  حول  تناور  تزال  ل  اأّنها 
مثيالتها  وتعزيز  »داع�س«  �شد  املعركة  ح�شر  على 
يف اأماكن اأخرى )»جبهة الن�شرة« وحلفائها مثاًل(، 

جديًا  توجهًا  ُتظهر  الن�شائية  الأدبيات  كانت  واإن 
لديها يف �شرب »جميع الرهابيني«.

وُيظهر احلدث اأّن احلوار المريكي ــ الرو�شي الذي 
من  ت�شل  كي  الخرية  املرحلة  يف  مو�شكو  جهدت 
مر�شية  نتائج  اىل  يف�ِس  مل  اأهدافها،  اإىل  خالله 
ودون  �شكليًا  كان  الأمريكي  فالتجاوب  جهتها.  من 
الرو�س  احراج  حّد  اإىل  و�شل  عملية،  ترجمة 
الفتح«  »جي�س  منه  ا�شتفاد  الذي  الوقت  وتقطيع 
وخ�شو�شًا يف اأرياف حلب والالذقية خالل الهدنة.

هذه  رو�شيا،  جهة  من  اأّن  الإ�شارة  املهم  من  لكن 
باخليارات  والت�شاقًا  حتالفًا  تعني  ل  اخلطوة 
اإذا  عنها  للرتاجع  قابلة  لي�شت  واأّنها  الأمريكية 
ذلك،  ورغم  العالية.  �شقوفها  من  وا�شنطن  خف�شت 
باأثمان  اإّل  بالرتاجع  تر�شى  لن  مو�شكو  اأن  يبدو 
�شابقًا،  به  تر�شى  كانت  مما  اأعلى  باتت  اأمريكية 
الأمر الذي �شيكون �شعبًا على الوليات املتحدة يف 

هذه املرحلة.
الإيرانية  ــ  الرو�شية  اخلطوة  اأّن  يظهر  كذلك، 
طويل  م�شار  نتيجة  هي  بل  �شاعتها،  وليدة  لي�شت 
اجلانب  مع  الأمريكي  الت�شويف  دفعه  على  �شاعد 
حمادثاتها  طوال  مو�شكو  اأّن  اأي�شًا  وبدا  الرو�شي، 
)امل�شتمرة( مع »ال�شريك« الأمريكي لتقريب وجهات 
النظر، كانت تعمل على خيارات بديلة بالتن�شيق مع 

طهران.
الأداء  اأن  الكرملني  اأدرك  املطاف،  نهاية  ففي 
رو�شيا  اأّن  الفعليان  معناهما  الأمريكية  وال�شيا�شة 
ينبغي لها اأن توؤدي دورًا وظيفيًا يف خدمة وا�شنطن، 
ذلك  اأجل  ومن  طرفني.  بني  تن�شيقًا  منه  اأكرث 
حتر�س مو�شكو على حّدين يف التعامل مع وا�شنطن: 
احلاّد  ال�شدام  عدم  وحّد  وهوام�شها،  املناورة  حّد 
واأوراقه  الأمريكي  التفوق  بواقعية  منها  اقرارًا 

العديدة.
ميّثل  جرى  ما  فاإن  املتحدة،  للوليات  بالن�شبة  اأما 
ال�شورية.  ال�شاحة  يف  ل�شيا�شاتها  بالن�شبة  حتديًا 
»كبري«  فعل  برّد  تقوم  اأن  امل�شتبعد  من  اأّنه  وبرغم 
قبيل النتخابات، واأن يخرج الرئي�س باراك اأوباما 
عن الثوابت التي حكمت وليته، فاإن ت�شريح من�شق 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون  الأبي�س  البيت 
جملة  مع  مقابلة  يف  مايل  روبرت  واخلليج  اأفريقيا 
باأن بالده م�شتعدة  اأم�س،  اأول من  »فورين بولي�شي« 
لعمل كل ما بو�شعها »لكي ل ينجح النظام ال�شوري«، 

ت�شي بعدم الت�شليم بحكم الأمر الواقع.
»�شواء  اأّنه  اأي�شًا  اأو�شح  الأمريكي  الرئي�س  م�شاعد 
اإن كان هناك اختالف بني ما هو على ل�شان مو�شكو، 
اإننا  �شيئًا.  نفقد  ل  فنحن  ذهنها...  يف  يجول  وما 
ال�شورية،  للمعار�شة  الدعم  تقدمي  �شنوا�شل 

والنظام لن ينت�شر«، م�شريًا اإىل اأّنه حينها »لن تعود 
هناك اأي اآفاق لإنهاء ال�شراع قريبًا«.

وزارة  با�شم  املتحدث  قال  ر�شمي،  تعليق  اأول  ويف 
اخلارجية مارك تونر، اإّن ا�شتخدام رو�شيا لقاعدة 
م�شيفًا  مفاجئ«،  غري  لكنه  »موؤ�شف  اإيرانية  جوية 
الرو�شي  التعاون  مدى  تقّيم  تزال  »ل  وا�شنطن  اأن 

الإيراين«.
يف اجلانب الرتكي، ل ميكن عزل التعاون الرو�شي ــ 
والتقارب  التن�شيق  خطوات  عن  امل�شتجّد  الإيراين 
فنحن  مو�شكو،  ــ  واأنقرة  طهران  ــ  اأنقرة  خّط  على 
اليوم اأمام تكتل اقليمي من نوع جديد يقابله تكّتل 
يعتمد على تركيا كراأ�س حربة اقليمية، فيما بالد 
تفر�س  حتّول  مرحلة  تعي�س  اأردوغان  طيب  رجب 
دم�شق،  حلفاء  اأهداف  مع  بواقعية  التعامل  عليها 
اآخر،  حمور  يف  كانت  واإن  طموحها  �شقف  وخف�س 
وما زالت متلك اأوراقًا يف ال�شيا�شة وامليدان يف وجه 

»حمور دم�شق«.
طهران وتلقف الفر�شة

اأّن املعركة يف �شوريا  يف ما يتعلق باإيران، فهي ترى 
هي معركتها، ومبعنى اآخر معركة كل حمور املقاومة 
حمددة  اأهداف  له  م�شبوق  غري  تهديد  مواجهة  يف 
باإدارة وا�شنطن وحلفائها القليميني. وبالتايل كل 
مفيدًا،  ُيعد  منها  يقرتب  وع�شكري  �شيا�شي  حليف 
ترى  دولة  رو�شيا؛  بحجم  دولة  كانت  اإذا  فكيف 
تهديدًا  الرهابية  اجلماعات  ويف  حليفًا  �شوريا  يف 

لأمنها القومي.
اجلانب الإيراين ا�شتفاد من التعنت الأمريكي جتاه 
رو�شيا، ويدرك اأّن الأخرية مل تلجاأ لهذا امل�شتوى من 

التن�شيق اإل بعد ا�شطدامها باجلدار الأمريكي.
لذا، تاأتي اخلطوة امل�شرتكة يف �شياق تلقف الفر�شة 
ال�شاحة  يف  لل�شراع  م�شبقة  ت�شورات  على  بناًء 
التنازل  تريد  ل  وا�شنطن  باأّن  وتقديرًا  ال�شورية، 

مل�شلحة الرو�س اأو التكّيف مع وجودهم يف �شوريا.
فهي  مف�شلية،  تكن  مل  اإن  حمطة  اأمام  نحن  اإذًا، 
موؤ�شر على م�شار مف�شلي �شهدنا ومل�شنا نتائجه خالل 
البادية  من  وجزء  تدمر  )حترير  املا�شية  الأ�شهر 
ال�شاحل  وتاأمني  الالذقية  ريف  معظم  حترير  ــ 
الريف  يف  الرتكي  العمق  عن  حلب  ف�شل  ــ  ال�شوري 
اأمام  نكون  »الطوق«(، وقد  واأخريًا اجناز  ال�شمايل، 
حمطة ت�شي بقفزة ميدانية اأخرى قد تقلب م�شار 

الأحداث.

الثقيل ب���ال���وزن  ال��ت��دّخ��ل  ط���ه���ران:  م���ن  م��و���ش��ك��و  ر���ش��ائ��ل 

����ش���ن���اع ال���������ش����ي����ارات ب����اأمل����ان����ي����ا ي���رف�������ش���ون خ��ط��ط 
ال�����روي�����ج ل����وق����ف ت���راخ���ي�������س �����ش����ي����ارات ال��ب��ن��زي��ن

م�شر يف   "14 "عيار  الذهب  الإنتاج  خط  اأول  تد�شن  �شعودية  جمموعة 



الرباط –
بن  زينب  املغربية  املدونة  �شد  ق�شائية  دعوى  اأثارت 
ال�شتغراب،  بطعم  املمزوج  الكالم  من  الكثري  مو�شى، 
خا�شة اأن فحوى الدعوى على عالقة بالتحري�س على 
كاتبة  طرف  من  وذلك  باأعماله،  وال�شادة  الرهاب 
الجتماعية  املواقع  اأو�شاط  يف  عرفت  ومدونة  راأي 
اأحيانا.  “الالدينية”  واأفكارها  العلماين  باأ�شلوبها 
املركزي  “املكتب  مبقر  للمدونة  ال�شتماع  جرى  وقد 
باإ�شراف  الق�شائية” املعني بق�شايا الرهاب  لالأبحاث 
مو�شى  بن  واعتادت  اخليام.  احلق  عبد  رئي�شه  من 
املعروفة اأي�شا بن�شاطها الوا�شع على في�شبوك، الكتابة 

يف موقع “ُك�شك” وجريدة “اآخر �شاعة”.
ومت ال�شتماع اىل زينب بن مو�شى على خلفية تدوينة 
اأحارب  عن�شرية  متع�شبة  بب�شاطة  “اأنا  فيها  كتبت 
هجمة  فيهم  نفد  نلقى  وكون  امل�شلمني،  واأكره  الإ�شالم 
هجمة  فيهم  لنفذت  ا�شتطعت  )لو  ببوطاكاز  اإرهابية 
الفيزازي  و�شجن  مر�شي  اإعدام  ومع  غاز(،  باأنبوب 

وتعذيب القر�شاوي”.
ويف ات�شال هاتفي اأجرته معها “راأي اليوم” قالت باأن 
وامنا  تداوله-  جرى  –مثلما  ب�شكاية  يتعلق  ل  المر 
اثرها  على  العام،  املدعي  حركها  ق�شائية  بدعوى 
تو�شلت، ال�شبت، با�شتدعاء من طرف “املكتب املركزي 
مدينة  من  تنتقل  جعلها  ما  الق�شائية”  التحقيقات 
)قرب  ب�شال  املكتب  مقر  اىل  )�شرق(  وجدة  القامة، 

الرباط(.
معها  تعاملوا  التحقيق  عنا�شر  اأن  املتحدثة  وقالت 
اجراء  جمرد  التحقيق  باأن  لها  موؤكدين  راق  باأ�شلوب 
طرحوها  التي  ال�شئلة  جل  متحورت  كما  روتيني، 
وما  والديني  الفكري  وتوجهها  خلفياتها  حول  عليها 
ان كانت تلتزم ببع�س العبادات كال�شيام وال�شالة، غري 
توجهها  مع  م�شكل  اأي  لديهم  لي�س  اأنه  لها  اأكدوا  اأنهم 
الفكري كيفما كان نوعه كونها ت�شل مواطنة مغربية.

و�شاألوها اأي�شا، حول ما ان كان يف نيتها حقا تنفيذ اأي 
“هجمة ارهابية على امل�شلمني”، غري اأنها اأو�شحت لهم 
امل�شلمني  ولي�س  ال�شالميني  �شد  موجهة  كتاباتها  اأن 
وال�شالم  ال�شيا�شي  ال�شالم  تنتقد  واأنها  عام،  ب�شكل 
ال�شالم  مع  م�شكل  اي  لديها  لي�س  اأنه  ال  املتطرف، 

كديانة.
يف  متداول  باأ�شلوب  تكتب  باأنها  املحققني،  واأجابت 
جمال التدوين وال�شحافة وهو ما يعرف بـ”ال�شخرية 

ال�شوداء”، ح�شب تعبريها.
وقد نفت بن مو�شى، وجود اأي جهة حكومية اأو حزبية 
وراء حتريك الدعوى ب�شكل مبا�شر، ال اأنها مل تخفي 
وجود اأطراف �شاغة حتمل توجها دينيا م�شرية اىل ان 
العدالة والتنمية كان وراء احلملة املطالبة مبتابعتها 
اثارة  واأمام  العام،  الدعاء  اأن  ال  معها،  والتحقيق 
القوانني  وفق  حترك  املنحى  هذا  واتخاذه  املو�شوع 
اأي  حق  يف  تثار  ق�شية  اأي  يف  تتخذ  التي  الروتينية 

مواطن.
وقالت اأنها �شبق وتعر�شت حلملة ت�شهري وا�شعة، و�شلت 
رواد  وكان  "اليدز".  بداء  م�شابة  باأنها  الدعاء  اىل 
مواقع التوا�شل تداولوا �شورة مركبة لفتاة قالوا اأنها 

مب�شاجعة  اياها  متهمني  مو�شى  بن  زينب  املدونة  هي 
ال�شباب لنقل اليدز لهم حمذرين منها، ما جعل املعنية 

بالأمر تعلن عدم �شحة كل تلك الدعاءات.
جاءت  الدعوى  ان  اليوم”  لـ”راأي  املتحدثة  واأ�شافت 
وامنا  بالتحديد،  هي  منها  لي�س  انتقامي  فعل  كرد 
النا�شط  ان  اعتبار  على  عام  ب�شكل  احلداثيني  من 
حلزب  املنتمي  احلاجي  حبيب  واملحامي  احلقوقي 
اأمام الق�شاء،  الحتاد ال�شرتاكي والذي يرتافع عنها 
هو من رفع الدعوى الق�شائية �شد القيادي ال�شالمي 
فيها  “دعا”  �شابقة  تدوينة  ب�شبب  ال�شنهاجي  عمر 
وراء  من  املق�شود  واأن  واملنتقدين،  املعار�شة  قتل  اىل 
ذلك لي�س �شخ�شها وامنا هو ا�شتهداف للتيار احلداثي 

باملغرب.
ال�شنهاجي وهو ع�شو قيادي  اأن عمر  بالذكر  وجدير 
2 اآب/  بحزب العدالة والتنمية، كان قد ا�شتدعي يف 
لالأبحاث  املركزي  “املكتب  قبل  من  اجلاري،  اأغ�شط�س 
حبيب  رفعها  ق�شائية  دعوى  خلفية  الق�شائية” على 
“جمعية الدفاع عن حقوق الإن�شان”،  احلاجي رئي�س 
دعوة  حملت   2014 اىل  ترجع  تدوينة  ب�شبب 
وا�شدات بالرهاب، اأعاد تداولها ن�شطاء في�شبوك قبل 

اأ�شابيع.
ال�شاءة،  حملة  وراء  من  اأن  مو�شى  بن  واأ�شافت 
واملعا�شرة  ال�شالة  حزب  ل�شالح  بال�شتغال  اتهموها 
وبالتحديد لزعيمه اليا�س العماري، واأن هدفهم لي�س 
واملعا�شرة  ال�شالة  حزب  اأو  بالتحديد  �شخ�شها  هو 
)علماين معار�س( بحد ذاته، وامنا التوجه احلداثي 
حم�شورة  لي�شت  �شدها  احلملة  وان  املغرب،  يف  برمته 
يف تيار بعينه، بل ان من وراءها هم اأ�شخا�س ينتمون 
بتعليقات  م�شتدلة  عام،  ب�شكل  ال�شالموي  للتوجه 
من  ال�شالمية  التيارات  من  لرموز  الأ�شماء  بع�س 
و”ال�شلفية”  والتنمية  للعدالة  منتمون  �شمنهم 

وجماعة العدل والح�شان.

الفدرالية  املحكمة  �شمحت  ب-  ف  اأ  برازيليا- 
عمل  عرقلة  بتهمة  حتقيق  بفتح  العليا  الربازيلية 
علقت  التي  رو�شيف  ديلما  الرئي�شة  �شد  الق�شاء 
من  املرجحة  اقالتها  على  ايام  قبل  وذلك  مهامها، 
قبل جمل�س ال�شيوخ وبعد �شاعات على خطاب اكدت 
باحل�شابات  بالتالعب  التهامات  من  براءتها  فيه 

العامة.
للنيابة  اأعلى هيئة ق�شائية برازيلية  �شمحت  فقد 
حاولت  رو�شيف  كانت  اذا  ما  ملعرفة  بالتحقيق 
ال�شابق  الرئي�س  راعيها  ب�شاأن  التحقيقات  عرقلة 
ف�شيحة  اطار  يف  �شيلفا  دا  لول  اينا�شيو  لوي�س 
الف�شاد يف �شركة النفط الوطنية برتوبرا�س، عرب 

تعيينه وزيرا يف حكومتها يف اآذار/ مار�س املا�شي.
ويلحق فتح هذه اجلبهة الق�شائية اجلديدة، مزيدا 
 68( لرو�شيف  ا�شال  القامت  بامل�شتقبل  ال�شرر  من 
عاما( التي �شتبداأ ق�شية اقالتها يف جمل�س ال�شيوخ 
انتهاء  من  ايام  اربعة  بعد  اغ�شط�س،  اآب/   25 يف 
القرار  ي�شدر  ان  ويتوقع  الوملبية.  اللعاب  دورة 

النهائي بعد خم�شة ايام على ذلك.
وقرار املحكمة العليا الذي اعلنته اربع �شحف كربى 
الق�شائية  الهيئة  هذه  يف  م�شدر  اكده  البالد،  يف 

لوكالة فران�س بر�س.
بر�س  فران�س  لوكالة  رو�شيف  با�شم  متحدث  وقال 
احلقائق  تو�شيح  اجل  من  مهم  التحقيق  “فتح  اإن 
العدالة يف  ل�شري  اأنه مل تكن هناك عرقلة  واإظهار 

اأي وقت من الوقات”.
وا�شارت �شحف “اأو غلوبو” و”فول دي �شاو باولو” 
ان  اىل  و”فالور”،  باولو”  �شاو  دي  ا�شتادو  و”او 
يطاول  ل  العدالة  �شري  عرقلة  حول  التحقيق 
والعديد  �شيلفا  دا  لول  اأي�شا  بل  فح�شب،  رو�شيف 
املعلقة  الرئي�شة  حكومة  يف  ال�شابقني  الوزراء  من 

مهامها.
لول  مار�س  اآذار/   16 يف  عينت  رو�شيف  وكانت 
رئي�شا لديوان احلكومة )�شبه رئي�س وزراء( بينما 
قبل  من  وتوقيفه  اتهامه  امكانية  يواجه  كان 
التحقيق يف ف�شيحة  املكلف  القا�شي �شريجيو مورو 

برتوبرا�س.

نوعا  يكت�شب  وزيرا،  وبتعيينه 
من  تعفيه  التي  احل�شانة  من 
يف  العليا  املحكمة  امام  املثول 
ق�شية جزائية تتعلق بافعاله، 
ليفلت بذلك من القا�شي مورو.

تعيني  قرار  �شدور  يوم  وم�شاء 
الق�شاء،  علقه  الذي  لول 
ت�شجيال  مورو  القا�شي  بث 
ال�شكوك  تعزز  هاتفية  ملكاملة 
الرئي�س  حلماية  مناورة  يف 

ال�شابق.
يف  لول  للرئي�س  وقالت 
اليه  �شرت�شل  انها  الت�شال 
ب�شرعة  تعيينه  مر�شوم 
حال  “يف  لي�شتخدمه 

ال�شرورة”.
بريئة” – “انا 

�شاعات  بعد  العليا  املحكمة  قرار  ت�شريب  وجاء 
الربازيلي  ال�شعب  اىل  رو�شيف  وجهتها  ر�شالة  من 
واع�شاء جمل�س ال�شيوخ، اكدت فيها براءتها وطلبت 
اعادتها اىل من�شبها. كما اقرتحت انتخابات مبكرة 

لت�شوية الزمة ال�شيا�شية الربازيلية اخلطرية.
وقالت رو�شيف يف ر�شالتها امل�شورة التي ن�شرت على 
جمل�س  على  “يجب  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
ال�شيوخ وقف اجراءات القالة والعرتاف يف �شوء 

الدلة الدامغة )…( بانني بريئة”.
 )…( القالة  اجراءات  مترير  مت  “اذا  وا�شافت 
قناعتها  موؤكدة  انقالب”،  امام  �شنكون  فاننا 
ال�شعب  مل�شاورة  ا�شتفتاء  اىل  الدعوة  “ب�شرورة 

ب�شاأن انتخابات مبكرة”.
انتخابات  اجراء  امكانية  على  الد�شتور  ين�س  ول 
ولتحقيق  لذلك  الرئا�شية.  الولية  خالل  مبكرة 
الد�شتور  تعديل  يتم  ان  يفرت�س  الهدف،  هذا 

مبوافقة ثلثي اع�شاء الربملان.
مرجحة – “معجزة” غري 

ورو�شيف متهمة بالتالعب بح�شابات عامة وبتوقيع 
مرا�شيم تن�س على نفقات غري مدرجة يف امليزانية 

بدون ان تطلب موافقة الربملان م�شبقا، وهو اجراء 
جلاأ اليه الروؤ�شاء ال�شابقون ب�شكل وا�شع.

وتتهم رو�شيف نائبها مي�شال تامر الذي كان حليفها 
بعد  بالنيابة  الرئا�شة  توىل  ثم  خ�شمها  وا�شبح 

تعليق مهامها، بالقيام بانقالب يف املوؤ�ش�شات.
ويرى عدد من املحللني من كل التيارات ان “معجزة” 

فقط ميكن ان تنقذها من القالة.
اإن  فارغا�س  جيتوليو  موؤ�ش�شة  يف  املحلل  وقال 
درجة  اىل  اليمني  اىل  جنحت  الربملانية  الغلبية 
ال�شلطة  اإىل  تعود  اأن  عمليا  امل�شتحيل  من  “انه 

واعتقد انها تعرف ذلك”.
وتامر )75 عاما( الذي ل يتمتع بال�شعبية اطالقا، 
يف  وليتها  مدة  انتهاء  حتى  رو�شيف  حمل  �شيحل 

نهاية 2018.
واجهت   ،2014 يف  ب�شعوبة  انتخابها  اعادة  ومنذ 
انكما�س  وا�شواأ  جدا  حمافظ  برملان  عداء  رو�شيف 
ب�شركة  مرتبطة  هائلة  ف�شاد  وف�شيحة  اقت�شادي 
وكل  حزبها  تهز  برتوبرا�س،  الوطنية  النفط 

النخبة ال�شيا�شية تقريبا.
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االإخ�����ش��اء  لعقوبة  تركيا  ل��ق��رار  اإدان����ات  ال��غ��اردي��ان: 
ال��ك��ي��م��ائ��ي ع��ل��ى امل����دان����ني ب����االإع����ت����داء اجل��ن�����ش��ي

�شحيفة  ن�شرت  ـ  لندن 
ملرا�شلتها  تقريرًا  الغارديان 
ليت�س  كونتنيز  ا�شطنبول  يف 
لعقوبة  “اإدانات  بعنوان 

الإخ�شاء الكيمائي”.
” العديد  اإن  املرا�شلة  وقالت 
من املنظمات املطالبة بحقوق 
واملحامني  والأطباء  الن�شاء 

املدانني  الكيمائي على  اأدانوا قرار تركيا بفر�س عقوبة الإخ�شاء 
بالإعتداء اجلن�شي”.

القرار ل يعالج  اأن هذا  القرار يرون  لهذا  ” املناه�شني  اأن  واأ�شافت 
حالت  من  �شيزيد  بل  املراأة،  �شد  العنف  وراء  الكامنة  الأ�شباب 

العنف �شدهن”.
القانون  هذا  الن�شوي  الت�شامن  جميعة  من  كابتان  اأوزغال  واأدانت 

الذي اأقر يف 26 متوز/يوليو اجلاري.
اإىل  م�شرية  للغاية”،  وخطري  جدًا  �شيء  قرار  اإنه”  كابتان  وقالت 
العتداءات  جرائم  عدد  خف�س  اإىل  يوؤدي  اجلديد  القانون  اأن 

اجلن�شية والغت�شاب، اإل اأنه ل يحل اأ�شا�س امل�شكلة”.
واأ�شافت اأن “الرجال لقنوا باأن لديهم اليد العليا على الن�شاء، لذا 
علينا تغيري هذه الأفكار والرتكيز على فكرة امل�شاواة بني اجلن�شني”، 
م�شرية اإىل اأن ما نحتاج اليه هو تغيري الأفكار النمطية وهذا ل يتم 

عرب �شن قوانني”.
وختمت بالقول اإن “جرائم العتدءات اجلن�شية لها عالقة بفكرة 
ال�شيطرة اأكرث من عالقتها باجلن�س اأو الدافع اجلن�شي للمغت�شب”.

هرموين  عالج  عن  عبارة  الكيمائي”  “الإخ�شاء  اأن  يذكر 
هرمون  لإفراز  اخل�شيتني  عمل  تن�شط  التي  املخ  اإ�شارات  يعطل 
الت�شتو�شتريون مما يقلل من ال�شهوة اجلن�شية لدى الرجال، ويقول 
العديد من الأطباء اإن ” ا�شتخدامه لفرتات طويلة، قد يوؤدي اإىل 
القلب  اأمرا�س  مثل  اخلطرية  اجلانبية  العوار�س  من  العديد  ظهور 

ومر�س ه�شا�شة العظام”.
رو���ش��ي��ا ت���وؤي���د »ات���ف���اق ����ش���ن���ع���اء«... و»امل��ج��ل�����س 
ال��ع��ا���ش��م��ة يف  ال�����ش��ل��ط��ة  ي��ت�����ش��ل��م  ال�������ش���ي���ا����ش���ي« 
ال�شيا�شي الأعلى وح�شوله على ثقة  �شنعاء : بعد ت�شكيل املجل�س 
الربملان الذي انعقد يوم ال�شبت املا�شي، اأعلن القائم باأعمال ال�شفري 
لالتفاق  بالده  تاأييد  درميوف،  اأوليغ  �شنعاء،  العا�شمة  يف  الرو�شي 

ال�شيا�شي يف العا�شمة الذي نتج منه املجل�س.
»اللجنة  من  �شنعاء  يف  ال�شلطة  ال�شيا�شي  املجل�س  ت�شلم  وعمليًا 
اأم�س.  من  اأول  اجلمهوري  الق�شر  �شهده  حفٍل  يف  العليا«  الثورية 
وراأى اأوليغ درميوف الذي ح�شر اأول من اأم�س مرا�شيم »ت�شليم العلم 
اجلمهوري« يف الق�شر الرئا�شي يف �شنعاء من قبل »اللجنة الثورية 
العليا« اإىل املجل�س ال�شيا�شي الأعلى اأن »التفاق ال�شيا�شي خطوة يف 
الجتاه ال�شحيح«. وتابع الدبلوما�شي الرو�شي يف حديٍث �شحايف، اأن 
بالده »اأيدت ول تزال توؤيد كل اجلهود الرامية اإىل اإيجاد ت�شوية 
يف  خالف  حمل  تظل  األ  »يجب  ال�شرعية  اأن  اإىل  م�شريًا  �شلمية«، 
اإىل ت�شوية  اأهم عن�شر يف الطريق  التوافق هو  واأن  اليمني  ال�شارع 

اخلالفات«.
من جهة اأخرى، انعقد قبل اأيام الربملان بقوام فاق الن�شاب باأكرث من 
15 ع�شوًا، اإذ ميثل الن�شاب 138 ع�شوًا بالن�شبة للعدد احلايل من 
التفاق  قراءة  على  ال�شبت  يوم  جل�شاته  اأوىل  واقت�شرت  النواب. 
عليه  الت�شويت  ثم  �شنعاء،  يف  ال�شيا�شية  القوى  بني  ال�شيا�شي 
و»مباركة« ت�شكيلة املجل�س ال�شيا�شي. وخالل اجلل�شة الثانية التي 
عقدت الأحد، اأدى رئي�س واأع�شاء املجل�س ال�شيا�شي الأعلى اليمني 
ودبلوما�شي،  و�شيا�شي  اإعالمي  بح�شور  الربملان  امام  الد�شتورية 
والعراق  اإيران  من  كل  �شفارات  باأعمال  القائمون  مقدمته  يف  كان 
و�شوريا وبع�س ممثلي البعثات الأممية مثل »اليوني�شيف« و»ال�شليب 

الأحمر«.

ميني �شاروخ  �شقوط  اإث��ر  جن��ران  يف  اأ�شخا�س  �شبعة  مقتل 
جنران،  منطقة  يف  ال�شعودي  املدين  الدفاع  با�شم  املتحدث  اأعلن 
املقدم علي بن عمري ال�شهراين، مقتل 7 اأ�شخا�س اإثر �شقوط �شاروخ 
اأن  ال�شعودي  امل�شوؤول  واأو�شح  اأم�س.  ع�شر  اليمنية  الأرا�شي  من 
اأربعة من القتلى مواطنون �شعوديون، فيما الثالثة الآخرون هم من 

املقيمني، الأمر الذي اأكدته قناة »الإخبارية« ال�شعودية بدورها.

الق�شاء عمل  عرقلة  بتهمة  اقالتها  م��ن  اأي���ام  قبل  رو�شيف  �شد  حتقيقا  يفتح  ال��ربازي��ل��ي  الق�شاء 

امل�شلمني  ق��ت��ل  اىل  دع���ت  م��غ��رب��ي��ة  م��دون��ة  م��ع  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
احلداثيني كل  و�شد  �شدها  حملة  ب�شن  لاإ�شاميني  واتهامات 

ال�شعودي  التحالف  طريان  �شعد   : �شنعاء  ب(  ف  )اأ   
غاراته يف حمافظات حجة و�شعدة و�شنعاء خالل الأيام 
القليلة املا�شية، ما اأدى اإىل مقتل الع�شرات من املدنيني، 
واملدار�س،  وامل�شت�شفيات  املنازل  غاراته  ت�شتثِن  ومل 
حيث ارتكب ثالث جمازر �شد املدنيني خالل ثالثة اأيام 
متتالية وذلك بعدما رفعت الأمم املتحدة ال�شعودية من 
اطفال  بحق  ال�شابقة  جرائمها  ب�شاأن  ال�شوداء  القائمة 

اليمن.
»التحالف«  طريان  ا�شتهداف  �شحايا  عدد  وارتفع 
بال  »اأطباء  منظمة  تدعمه  الذي  »عب�س«  م�شت�شفى 
الثنني  م�شاء  احلدودية  حجة  حمافظة  يف  حدود« 
تابعون  اأطباء  بينهم  وجريحًا  �شهيدًا   39 من  اأكرث  اإىل 
كانت  اإ�شبانية  وطبيبة  مينيان  منهم  اإثنان  للمنظمة، 
حمافظة  يف  ال�شحة  مكتب  واتهم  امل�شت�شفى.  يف  تعمل 
باإعاقة و�شول فرق الإ�شعاف  ال�شعودي  حجة التحالف 
فوق  املنخف�س  التحليق  موا�شلة  خالل  من  والإنقاذ 
حدود«  بال  »اأطباء  منظمة  اأكدت  جهتها،  من  املنطقة. 
وتويف  الغارة  جراء  اأ�شيبوا  الأقل  على  �شخ�شًا   19 اأن 
امل�شت�شفى  اإىل  نقلهما  اأثناء  ومري�شان  لها  تابع  طبيب 
املر�شى  جميع  اإخالء  جرى  اأنه  اإىل  م�شريًة  اجلمهوري، 

والكوادر الطبية الباقية يف امل�شت�شفى.
 23 هنالك  كان  الغارة  حدوث  عند  اأنه  املنظمة  واأكدت 
مري�شًا يف ق�شم اجلراحة و25 مري�شًا يف جناح الأمومة 
الأطفال(.  طب  ق�شم  يف  و12  جديدًا،  مولودًا   13(
ومركزا  م�شت�شفى   11 يف  تعمل  التي  املنظمة  وبينت 
ومركزا  م�شت�شفى  لـ18  الدعم  وتقدم  اليمن  يف  �شحيا 
األفي موظف من  اأكرث من  اآخر، فيما يعمل حاليًا  �شحيا 
م�شاركة  جرت  اأنه  دوليًا،  موظفًا   90 بينهم  املنظمة، 
جميع  مع  مرارًا  للم�شت�شفى  اجلغرايف  املوقع  اإحداثيات 
تقوده  الذي  »التحالف«  فيهم  مبن  النزاع  اأطراف 

ال�شعودية وموقعه معروف جيدًا.
باليمن  اخلا�شة  الطوارئ  وحدة  مكتب  مديرة  واأفادت 
ي�شتهدف  »التحالف«  باأن  كري�شتوفال  �شان  ترييزا 

من  اأقل  يف  الرابعة  للمرة  املنظمة  تديرها  م�شت�شفيات 
�شنة. وقالت: »�شهدنا اليوم من جديد العواقب املاأ�شاوية 
مر�شى  ويحوي  اأق�شامه  بكامل  يعمل  م�شت�شفى  لق�شف 
وكوادر حملية ودولية من اأطباء بال حدود، يف حرب مل 
للمر�شى، فقد ق�شفت  اأو  الطبية  للمرافق  ُتبِد احرتامًا 
اإىل  املنظمة  واأ�شارت  امل�شت�شفى«.  جممع  اجلوية  الغارة 
كان  �شواء  مقبول  غري  اأمر  الطبية  املرافق  ا�شتهداف  اأن 
مق�شودًا اأو ناجتًا عن الإهمال، منوهًة اإىل �شرورة اتخاذ 
الطبية  الكوادر  ا�شتهداف  لإيقاف  فعلية  اجراءات 
الأطراف  »جميع  حدود«،  بال  »اأطباء  ودعت  واملر�شى. 
وخ�شو�شًا التحالف الذي تقوده ال�شعودية وامل�شوؤول عن 

الق�شف، اإىل �شمان عدم تكرار مثل هذه الغارات«.

الغارة،  اآثار  يف  حتقيق  فتح  »التحالف«  قيادة  واأعلنت 
اأن  دون  من  امل�شت�شفى  با�شتهداف  وا�شنطن  نددت  فيما 
توجه اإدانة �شريحة للتحالف، داعية »جميع الأطراف 

اإىل التوقف فورًا عن الأعمال العدائية«.
مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  دان  كذلك، 
ا�شتهداف طريان »التحالف« م�شت�شفى »عب�س«، م�شريًا يف 
ال�شرر  اأحلقوا  قد  اليمن  يف  النزاع  اأطراف  اأن  اإىل  بيان 
ثالث  ذلك  يف  مبا  �شحيًا،  مركزًا   70 من  اأكرث  دمروا  اأو 
حدود«.  بال  »اأطباء  منظمة  تدعمها  اأخرى  من�شاآت 
الهجمات ب�شكل  البيان بالتحقيق يف جميع هذه  وطالب 
اأطراف  دعوة  جمددًا  وحمايد،  وم�شتقل  وفعال  عاجل 
وجتديد  فورا  العدائية  الأعمال  وقف  اإىل  ال�شراع 

توا�شلهم، من دون تاأخري وبح�شن نية، مع املبعوث اخلا�س 
لليمن �شعيًا اإىل التو�شل اإىل حل عن طريق التفاو�س.

قوات  ق�شف  الدولية،  العفو  منظمة  و�شفت  جهتها،  من 
الذي  البائ�س  الوح�شي  بـ»الهجوم  امل�شت�شفى  »التحالف« 

من �شاأنه اأن يرقى اإىل جرمية حرب«.
مينيًا، ا�شتنكر املجل�س ال�شيا�شي الأعلى، املجزرة حمماًل 
كامل  الدويل،  واملجتمع  الأمن،  وجمل�س  املتحدة،  الأمم 
امل�شوؤولية عن توا�شل مثل هذه اجلرائم التي ما كان لها 
اأن ت�شتمر لول تغا�شي و�شمت املجتمع الدويل واملنظمات 
�شمت  اأن  اإىل  واأ�شار  املجال.  هذا  يف  النا�شطة  الدولية 
الإمعان  على  »التحالف«  دول  �شجع  الدويل  املجتمع 
وطالب  املجازر.  هذه  من  املزيد  ارتكاب  يف  والتمادي 
املجل�س ال�شيا�شي الأعلى امل�شّكل حديثًا يف �شنعاء الأمم 
دولية  جلنة  بت�شكيل  الدويل،  الأمن  وجمل�س  املتحدة، 
الإرهابية  اجلرائم  هذه  يف  للتحقيق  وم�شتقلة  حمايدة 
بقيادة  »التحالف«  ارتكبها  التي  اجلرائم  من  وغريها 

ال�شعودية.
غارات  بعدة  اأم�س  »التحالف«  طريان  ا�شتهدف  وقد 
جوية منزل مواطن مبنطقة بغولة عا�شم مبديرية نهم 
حمافظة �شنعاء، ما اأدى اإىل �شقوط 26 �شهيدًا وجريحًا 
»التحالف« قد قتل  ن�شاء واأطفال. وكان طريان  اأغلبهم 
لتحفيظ  مدر�شة  يف  طفاًل   20 اأكرثمن  املا�شي  ال�شبت 
اآل فا�شل يف حمافظة �شعدة.  القراآن يف منطقة جمعة 
هي  املدر�شة  اأن  على  م�شّرًا  جلرميته  »التحالف«  وتنكر 
»لتدريب مقاتلني« برغم اأن الأطفال ل تتجاوز اأعمارهم 

الـ12 عاما.
اأرتفاع  ال�شحة  وزارة  تاأكيد  مع  اجلرائم  تلك  وتزامنت 
اليمن  على  العدوان  نتيجة  واجلرحى  ال�شهداء  اعدد 
حتى  ال�شحية  واملرافق  للم�شت�شفيات  و�شلوا  الذين  من 
وجريحًا  �شهيدًا  و561  األفًا   26 اإىل  اجلاري  اآب   11
يوم  عقد  �شحايف  موؤمتر  يف  الوزارة  واأو�شحت  ومعاقًا. 
�شهيدًا،   7827 بلغ  ال�شهداء  عدد  اأن  �شنعاء  يف  اأم�س 

منهم 1620 طفل.

تول�شا  مدينة  يف  العام  الدعاء  وجه 
تهمة  الأمريكية،  اأوكالهوما  بولية 
يف  لرجل  الأوىل  الدرجة  من  القتل 
قتله  بعد  عمره،  من  ال�شاد�س  العقد 
اأ�شول  من  الأمريكي  ال�شاب  جاره 

لبنانية خالد جباره ويليم.
ونعت �شقيقة خالد، فيكتوريا يف بيان 
في�شبوك،  موقع  عرب  ن�شرته  لالأ�شرة 
على  الكراهية  ق�شت  “الذي  �شقيقها 
م�شرية  للجميع”.  وحبه  ابت�شاماته 
الكراهية  خلطاب  �شحية  اأنه  اإىل 
يف  وامل�شلمني  العرب  �شد  املت�شاعد 

الوليات املتحدة.
واأن  �شبق  الأ�شرة  اإن  وقالت فيكتوريا 
الأمريكي  جارها  �شد  حم�شرا  حررت 
امل�شنة  الوالدة  عمدا  �شدم  اأن  بعد 
عديدة  منا�شبات  يف  مكررا  ب�شيارته 

و�شفهم “بالعرب القذرين”.
القاتل  اأن  ق�شائية  وثائق  وتظهر 
خلفية  على  مرات،  عدة  اأعتقل 
جبارة  عائلة  بها  تقدمت  بالغات 
املتالحقة  التهديدات  ب�شبب  �شده، 
من  اأ�شا�س  على  والإهانة  بالقتل 

الكراهية.
اأ�شدرتها  حديثة،  درا�شة  واأ�شارت 

وا�شنطن،  يف  تاون  جورج  جامعة 
الإ�شالموفوبيا  خطاب  حدة  اأن  اإىل 
وبدايات هذا   2015 ارتفعت يف عام 

العام بالتزامن مع ال�شباق الرئا�شي.
واأو�شحت اأن هناك ما يقرب من 180 
يف  مبا  امل�شلمني،  �شد  عنف  حادثة 

ذلك 12 جرمية قتل منها 29 اعتداء 
اأ�شخا�س  �شد  تهديدا  و50  ج�شدي 
تخريبيا  عمال  و54  موؤ�ش�شات  اأو 
احلرائق  من  و8  ممتلكات  تدمري  اأو 

املفتعلة و9 حوادث اإطالق نار.
�شد  العنف  اأن  الدرا�شة  وذكرت 

 2015 عام  يف  بكثري  اأعلى  امل�شلمني 
م�شتويات  من  العام  هذا  وبدايات 
�شبتمرب،  من  ع�شر  احلادي  قبل  ما 
 9-6 من  اأكرث  امل�شلمني  فالأمريكيني 
هذه  مثل  من  للمعاناة  عر�شة  مرات 

الهجمات من ذي قبل.

»ال��ت��ح��ال��ف« ل��ط��ران  ج��دي��دة  جم���ازر  ث���اث  �شكنية:  واأح���ي���اء  وم��در���ش��ة  م�شت�شفى  ا���ش��ت��ه��داف 

قتله.. ثم  ب�شيارته  والدته  و�شدم  القذر  بالعربي   و�شفه 

م�شر اقت�شاد  دمر  رئي�شكم  الطعام..  زيت  وانتجوا  الغ�شاالت  �شناعة  اتركوا  امل�شري:  للجي�س  بلومربغ 

مل�شت�شفيات  ق�شفها  جت���دد  احلزم”  “عا�شفة  ط���ائ���رات 
الكويت..  مفاو�شات  ف�شل  على  ردا  اليمن  يف  وم��دار���س 
ل نعرف ماذا �شيكون �شعور بان كي مون امني عام المم املتحدة، وهو يقراأ التقارير 
التي تبثها منظمات دولية مثل “اطباء بال حدود”، ومنظمة العفو الدولية، التي 
يف  ومدار�س  مل�شت�شفيات  ال�شعودي  التحالف  لقوات  املتعمد  الق�شف  عن  تتحدث 

�شمال اليمن، ومقتل العديد من الطفال املدنيني من جرائه.
هذا  ا�شم  �شحب  لنه  اخل�شو�س،  وجه  على  املتحدة  المم  عام  امني  عن  نتحدث 
تقتل  التي  الدول  وت�شم  �شنويا،  منظمته  ت�شدرها  �شوداء  قائمة  من  التحالف 
الطفال، ر�شوخا ل�شغوط وتهديدات �شعودية مدعومة من قبل الوليات املتحدة 

المريكية.
منظمة اطباء بالد حدود اخلريية الن�شانية اكدت مقتل 14 �شخ�شا، وا�شابة 19 
اآخرين على القل، عندما ق�شفت طائرات التحالف ال�شعودي م�شت�شفى عب�س يف 

حمافظة حجة الذي تديره، وكان من بني القتلى اطفال ون�شاء واحد الطباء.
وجاء هذا الق�شف للم�شت�شفى املذكور، بعد يوم واحد من ق�شف الطائرات نف�شها 

مدر�شة يف ميدان ادى اىل مقتل ع�شرة اطفال على القل، وا�شابة الع�شرات.
ل ميكن ان يكون هذا الق�شف ع�شوائيا، لنها املرة الرابعة، ويف اقل من عام، التي 
تتعر�س فيها م�شت�شفيات تتبع املنظمة املذكورة لق�شف طائرات التحالف، واكدت 
ال�شيدة ترييزا �شانكر ي�شتوفال م�شوؤولة العمليات الطارئة للمنظمة يف اليمن، ان 
امل�شت�شفى املذكور يف مدينة عب�س كان مكتظا باملر�س، وي�شم ق�شم التوليد فيه 25 
�شيدة و18 مولودا، وعدد غري حمدود من املر�شى والطفال يف ق�شم الطوارىء، 

وان منظمتها ابلغت اطراف النزاع مبوقعه، وطالبت عدم ق�شفه بالتايل.
ال�شلطات ال�شعودية قالت انها �شتحقق يف المر، ولكن التحقيقات لن يكون لها اي 
فائدة، وم�شريها �شيكون مثل م�شري حتقيقات �شابقة، فالعميد ركن احمد ع�شريي 
ع�شكرية،  اهدافا  تق�شف  طائراته  ان  يوؤكد  احلزم”  “عا�شفة  با�شم  املتحدث 

وقواعد تدريب للمتمردين، اي انه ميار�س الكذب والت�شليل يف و�شح النهار.
ب�شورة  التحالف  طريان  يرتكبها  حرب”  “جرائم  اىل  يتعر�س  اليمني  ال�شعب 
الكويت،  مفاو�شات  انهيار  على  ردا  جمددا  الع�شكري  احلل  اعتماده  بعد  مكثفة، 
اهلل  عبد  علي  وحليفهم  احلوثيني  قبل  من  العلى  ال�شيا�شي  املجل�س  وت�شكيل 
�شالح لدارة البالد، واعتماد الربملان الذي دعي جلل�شة خا�شة هي الوىل له منذ 

�شنوات.
ل نعتقد ان ال�شيد بان كي مون �شيعيد ا�شم التحالف اىل القائمة ال�شوداء جمددا 
امل�شحوقني،  املعدمني  واآبائهم  الفقراء،  اليمن  اطفال  جميع  قتل  جرى  لو  حتى 
لن ال�شعودية قائدة هذا التحالف، دولة غنية، حتظى بدعم الوليات املتحدة 
ب�شراء  وا�شنطن  “ر�شوة”  من  متكنها  التي  الهائلة  املالية  لقدراتها  المريكية 

�شفقات ا�شلحة، اآخرها �شفقة دبابات مبليار ومئتي مليون دولر.

ال�شاب الأمريكي من اأ�شول لبنانية خالد جباره ويليم وبجانبه �شورة القاتل الأمريكي - �شمال

حّملت  الثالثاء،  اأم�س  تقريرا،  العاملية  “بلومربغ” القت�شادية  وكالة  ن�شرت 
ف�شل  م�شوؤولية  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  احلايل  امل�شري  النظام  رئي�س  خالله  من 
زيت  واإنتاج  الغ�شالت  �شناعة  ترك  اإىل  اجلي�س  داعية  بالده،  يف  القت�شاد 

الطعام.
اأنه  املا�شي  اخلمي�س  الدويل  النقد  �شندوق  اإعالن  �شوء  يف  التقرير  وجاء 
مليار   12 قيمتها  تبلغ  �شنوات  ثالث  ملدة   ، امل�شاعدات  من  حزمة  م�شر  �شيمنح 
دولر، والتي �شتزيد من خالل العديد من مليارات الدولت املدفوعة من دول 

اخلليج.
وقال التقرير “ان م�شر غارقة يف الركود القت�شادي، مع ارتفاع حاد يف كال من 
امل�شاعدة، ولكن الظروف احلالية  البطالة والت�شخم، وهو ما يتطلب  معدلت 
اجلرنال  ال�شي�شي،  فحكومة  منثورا.  هباءا  �شتذهب  الموال  هذه  ان  تقول 
ال�شابق الذي ا�شتوىل على ال�شلطة يف م�شر بعد انقالب على حكومة ا�شالمية 

الدولرات  من  املليارات  ع�شرات  بالفعل  تلقى  �شنوات،  ثالث  قبل  منتخبة 
كم�شاعدات، ولكن من ال�شعب عليك مالحظتها او معرفة اماكن �شرفها، فمعدل 
البطالة بح�شب الح�شائيات الر�شمية هو %13 و ميثل ال�شباب فيه الن�شبة 
العظمى، كما ان م�شر لديها عجز يف امليزان التجاري ي�شل اىل %7 من الناجت 
املحلي، وعجز يقدر بحوايل %12 يف امليزانية العامة من الناجت املحلي، فيما 
تون�س التي تعي�س نف�س الظروف تقريبا منذ الربيع العربي فقد كان العجز يف 

ميزانيتها حوايل 4.4%.”
امل�شاكل القت�شادية يف م�شر ح�شب التقرير مُيكن ان توؤدي اىل انهيار ال�شياحة 
ا�شقاط  بعد  وخا�شة  امل�شري،  القومي  للدخل  مهم  م�شدر  انها  حيث  هناك، 
طائرة ت�شارتر الرو�شية يف �شيناء العام املا�شي، والتحطم الغام�س لرحلة م�شر 

للطريان فوق البحر البي�س املتو�شط يف اأيار/ مايو من العام احلايل.



عادة ما يرتبط عمل املخابرات بعالمات 
الأهداف  وحتديد  والبحث،  التنبيه 
متطورة  اأ�شاليب  وابتكار  للهجوم 
النتداب  عهد  يف  لكن  املعلومات،  جلمع 
الإ�شرائيلية  املخابرات  �شعت  الربيطاين 
املزيد من عنا�شر ال�شتخبارات  لتوظيف 
يف اجتاه فتح احلوار والتفاهم مع العرب 
اعداء  ولي�س  اأ�شدقاء  اليوم  باتوا  الذي 

كما كانوا”.
ديفين�س”  “ي�شرائيل  موقع  بداأ  هكذا 
ال�شرائيلي تقريره م�شرية اإىل اأن حتقيق 
�شنوي  اأ�شا�س  على  عربية  دولة  مع  �شالم 
البالد،  قادة  يحققها  ومهمة  وطني  هدف 
ال�شيا�شة  اأهداف  �شلب  يف  دائما  وكانت 
اخلارجية واخلطوط العري�شة للحكومة 
تعيني  يتم  مل  ذلك  ومع  الإ�شرائيلية، 
جدول  على  با�شتمرار  ال�شالم  ق�شية 
اأعمال املخابرات، رغم اأن ال�شالم واحلرب 
م�شتمر  ونطاق  كبري  ذكاء  تتطلب  ق�شية 
لتحديد ال�شبل لتحقيق ذلك، خا�شة واأنه 
مع غياب الطرق تظهر العالمات والثغرات 
ال�شالت  تعميق  ميكن  خاللها  من  التي 

ال�شرية اأو العلنية.
ولفت املوقع يف تقرير ترجمته وطن اإىل 
لدعم  كو�شيلة  ال�شتخبارات  وظائف  اأن 
يف  تاأتي  ال�شالم  �شنع  عملية  ومرافقة 
املنتظم  الر�شد  الأوىل  مراحل:  ثالث 
عالمات  وحتديد  العدو  مع  للتطورات 
الذي  العربي  للتطور  حمتمل  اجتاه 

الثانية  واخلطوة  ال�شالم،  اأجل  من  يعمل 
تورط ال�شتخبارات يف اإجراء مفاو�شات، 
واملرحلة الثالثة تتعلق بتنفيذ التفاقية 

التي و�شعت.
املكتب  اأن  اإىل  ديفين�س  ي�شرائيل  واأ�شار 
الإ�شرائيلي للحركة ال�شهيونية، برئا�شة 
عام  منذ  اأجرى  يافا  يف  روبني  اآرثر 
مع  املتعاطفة  للمواد  الن�شر  نظام   1911
كاأداة  العربية  ال�شحافة  يف  ال�شهيونية 
لتعزيز التدابري التي من �شاأنها اأن تخف�س 
ال�شهيونية،  وال�شيا�شية  العداء  اأهداف 
والعرب  اليهود  بني  �شرية  لقاءات  وعقد 

بني  العداء  على  التغلب  حاولوا  الذين 
من  اأكرث  الأوىل  الأيام  منذ  البلدين 

احلركة ال�شهيونية.
من  العديد  خالل  اأنه  املوقع  واأو�شح 
العاملية  احلرب  �شبقت  التي  ال�شنوات 
غوريون  بن  ديفيد  اأجرى  الثانية 
الفل�شطينيني  مع  �شرية  حمادثات 
اليهود  مل�شاعدة  اآخرين،  عرب  وقادة 
مقابل  يف  التام  ال�شتقالل  حتقيق  يف 
اليهودية  الهجرة  على  العرب  موافقة 
وكان  الق�شية،  وت�شوية  اإ�شرائيل  اإىل 
وجو�س  �شا�شون  واإلياهو  �شيلواه،  روؤوفني 

ب�شكل  �شالعني  اأ�شخا�س  ثالثة  باملون، 
الدولة  اإعالن  قبل  املخابرات  يف  عميق 
من  كجزء  ذلك  وبعد  الإ�شرائيلية 
اليهودية،  للوكالة  ال�شيا�شية  الدائرة 
ال�شابقة يف وزارة اخلارجية  الهيئة  وهي 
النتداب  عهد  يف  ال�شتخبارات  واأجهزة 
حماولة  يف  ن�شطة  وكانت  الربيطاين، 
العرب  اإ�شرائيل  جريان  عداء  لتخفيف 
واإقامة  املخابرات  اأفراد  وجود  قبل 
الدولة جلهاز امل�شتعربني لتحقيق القدرة 

على فهم عقلية وثقافة العرب.
تاأ�شي�س  بعد  اأنه  العربي  املوقع  واأكد 

الدولة وجدت و�شائل مبا�شرة للتوا�شل مع 
الأفراد يف الدول العربية وبني املنظمات 
حاكم  اهلل  عبد  مع  خا�شة  الفل�شطينية، 
الوطنية  والكتلة  الأردن  �شرق  اإمارة 
عن  ال�شتقالل  حتقيق  بهدف  �شوريا  يف 
�شيا�شة  وكانت  لبنان،  يف  واملوارنة  فرن�شا 
التعاون  لتو�شيع  اأداة  الأقليات  حتالف 
ال�شيا�شية  امل�شلمة  غري  الأقليات  بني 
والقت�شادية والعرب يف ال�شرق الأو�شط 
وذلك ا�شتعدادا لحتمال حدوث مواجهة 

مع الدول العربية.
فاإنه  ديفين�س،  ي�شرائيل  ملوقع  وطبقا 
ال�شتخبارات  اأجهزة  روؤ�شاء  بني  من 
الإ�شرائيلية كان اأكرث من اهتم بالعمليات 
البالد  لقادة  م�شاهمة  وقدم  ال�شيا�شية، 
الع�شكرية  ال�شتخبارات  �شعبة  رئي�س 
كان  باأنه  �شهد  الذي  هركابي،  اللواء 
ال�شيا�شية  بالق�شايا  اهتماما  اأكرث 
الوزراء  رئي�س  وي�شارك  وال�شرتاتيجية 
ووزير اخلارجية يف ذلك الوقت يف كتابة 
التقييم ال�شخ�شي للحالة، وحاول املو�شاد 
القنوات  من  لال�شتفادة  لآخر  وقت  من 
والوقوف  ال�شتخبارات  لوكالت  ال�شرية 
على اإمكانيات خلق الت�شالت ال�شيا�شية 
كان  حيث  العربية،  الدول  مع  ال�شرية 
م�شر  مع  ال�شالم  �شياق  يف  يعمل  املو�شاد 
والأردن، ف�شال عن وجود �شلة مع اأجهزة 

خمابرات اأجنبية.
وطن

“تويرت”،  على  ال�شهري  ال�شعودي  املغرد  ن�شر 
“جمتهد”، �شل�شلة تغريدات، عن تكاليف زيارة 
امللك ال�شعودي �شلمان بن عبد العزيز واأكرث من 

املغربية. طنجة  مدينة  اىل  مرافق   4000
حتت  �شبابنا  يرابط  الذي  الوقت  “يف  وقال: 
واكرث  حممد  وابنه  �شلمان  امللك  يعي�س  النار 
وف�شاد  خرافية  بذخ  حياة  مرافق   4000 من 

وجمون جتاوز كل ما يخطر يف البال”.
)العائلة  الوفد  من  الأول  “امل�شتوى  واأ�شاف: 
واملقربون جدا( يقيمون مع امللك وابنه حممد 
يف ثالث ق�شور فخمة يف طنجة كل ق�شر يكاد 

يكون قرية كاملة بخدماتها”.
وتابع: “وحممد بن �شلمان مل يكتف بذلك بل 
يف  يتفوق  منيفا  ق�شرا  طنجة  يف  حاليا  يبني 
فخامته على ق�شر “دملا بهجة” يف تركيا ورمبا 

تزيد تكلفته عن مليار ريال”.
هم  الثانية  “الدائرة  “جمتهد”:  ويو�شح 
اجلي�س  واألوية  املقربني  �شلمان  ابن  اأ�شدقاء 
الفلل  مئات  ي�شغلون  وهوؤلء  امللكي  واحلر�س 
ال�شياحية يف منطقة الرميالت وطريق اإ�شقار. 
موظفي  وكبار  الأخوياء  هم  الثالثة  والدائرة 
اأقل  لكنهم  هامة  و�شخ�شيات  امللكي  الديوان 
فيلل  ي�شغلون  وهوؤلء  ال�شابقني  من  حظوة 
والدائرة  طنجة.  فرح  لفندق  تابعة  فندقية 
عاديني  موظفني  من  الوفد  بقية  هم  الرابعة 
بالرحلة  التحق  ومن  الأ�شدقاء  واأ�شدقاء 
بالوا�شطة فهوؤلء ي�شغلون اأكرث من ثمان فنادق 

حجزت معظم غرفها”.
طنجة  فرح  فندق  الفنادق  هذه  “من  وقال: 
تيوليب  ورويال  وموفنبيك  �شولزور  وكنزي 
وهيلتون طنجة وهليتون غادرن وحوايل ن�شف 

فندق املزة الخ”.
وا�شتوؤجرت اآلف ال�شيارات ب�شائقيها يتناوبون 
م�شتويات  عدة  على  ووزعت  �شاعة   24 عليها 
على غرار ال�شكن طبقا لنوعية من ي�شخدمها. 

وفقًا لــ”جمتهد”

الأوىل  “فالدائرة  ال�شهري:  املغّرد  ويقول 
مايباخ  مر�شيد�س  والثانية  وبنتلي  رولزروي�س 
الأقل  من  واأمثالها  بيجوهات  والثالثة  و٦٠٠ 
للنقل  مر�شيد�س  با�شات  والأخرية  فخامة 

اجلماعي”.
طلب  فقد  تغريداته  يف  جاء  ما  وبح�شب 
وال�شيارات  والفلل  الفنادق  من  امللكي  الديوان 
قبل  اأ�شبوعني  فيها  مبا  كاملة  للمدة  حجزها 
و�شول الوفد وا�شبوعني بعد مغادرته يف نهاية 
منت�شف  تقريبا  و�شل  امللك  اأن  ومبا  اغ�شط�س، 
يوليو و�شيغادر نهاية اغ�شط�س فتكون الفنادق 
والفلل وال�شيارات حجزت �شهرين ون�شف كاملة 

اأي ما ي�شاوي 75 يوما.
وبتقدير عدد الغرف وال�شيارات ت�شل التكلفة 
 40 حوايل  فقط  وال�شيارات  لل�شكن  اليومية 
مليون ريال ي�شاف لها 10 ماليني معي�شة فت�شل 

تقدير. اأقل  على  مليون   50
على  التكلفة  ح�شبنا  اذا  اأنه  “جمتهد”  وذكر 
بني  ما  امللك  رحلة  تكلفة  تكون  يوما   75 مدار 
4 و 5 مليار ريال، اأي ما يعادل ميزانية رواتب 

40 الف جندي ل�شنة كاملة. هذا �شوى تكاليف 
الو�شع املخجل للوفد ال�شعودي هناك من حيث 
الف�شاد الأخالقي واخلمر واملخدرات والدعارة 
بال  اأنف�شهم  طنجة  اأهل  منها  �شج  درجة  اإىل 

مبالغة.
داعرات  كل  طنجة  على  انكبت  “وقد  وقال: 
املغرب تقريبا وذلك لأن الواحدة منهن تدخل 
يف الليلة الواحدة ما ي�شاوي وظيفة ممر�شة يف 

املغرب ملدة �شنة كاملة”.
“وقد ازدحمت كازينوهات ومراق�س  واأ�شاف: 
واحلر�س  الدفاع  يف  كبرية  ب�شخ�شيات  طنجة 
الكبار  اأما كبار  الخ  امللكي والديوان والخوياء 

فن�شاطهم م�شتور يف الق�شور”.
اأّن  عن  حتدثت  مغربّية  اإعالٍم  و�شائل  كانت   
طنجة،  ملدينة  وحا�شيته  �شلمان  امللك  زيارة 
اأبنائه،  اأحد  بزفاف  الحتفال  بهدف  تاأتي 
وعقيلته  ال�شاد�س  حممد  امللك  و�شيح�شر 
وفق  �شيقام  الذي  احلفل،  �شلمى  لال  الأمرية 
اللم�شات  بع�س  اإ�شافة  مع  ال�شعودية،  التقاليد 

املغربية.

فادي اأبو �شعدى
رام اهلل: �شارك الآلف يف اأربع وثالثني دولة يف العامل 
يف ماراثون خا�س من اأجل التعليم يف فل�شطني حتت �شعار 

»ارك�س من اأجل فل�شطني وادعم التعليم« .
واأ�شرف على رعاية املاراثون �شندوق »ريت�س اديكي�شني«. 
مل�شاعدة  تاأ�ش�شت  ربحية،  غري  اأمريكية  موؤ�ش�شة  وهي 

الطلبة الفل�شطينيني لتحقيق احالمهم الأكادميية.
منح  توفري  اأجل  من  التربعات  جمع  املاراثون  وهدف 
مل  الذين  فل�شطني  يف  املتفوقني  للطالب  درا�شية 
ب�شبب  الفل�شطينية  باجلامعات  اللتحاق  ي�شتطيعوا 

الأو�شاع املادية.
الغربية وغزة  ال�شفة  واإ�شافة اىل مدينتي رام اهلل يف 
يف القطاع، انطلق املاراثون يف 34 مدينة يف العامل منها 
مدينة فوز دو غوا�شو، و�شارك فيها ما يقارب األف �شخ�س 
الربازيليني  والريا�شيني  ائني  العدَّ من  نخبة  بينهم  من 
اإيتايبو  �شد  موؤ�ش�شة  ورئي�س  املدينة  بلدية  ورئي�شة 

وروؤ�شاء موؤ�ش�شات ر�شمية ومدنية و�شفري فل�شطني.
اهلل  رام  ذكور  مدر�شة  من  اهلل  رام  يف  املاراثون  وانطلق 

بتنظيم  دروي�س  حممود  ملتحف  و�شول 
واملجل�س  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  من 
بعد  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 
و�شارك  اأ�شهر.  لعدة  امتدت  حت�شريات 
بح�شور  املتطوعني  من  املئات  فيه 
املجتمعية  والنوادي  املراكز  من  عدد 

النا�شطة. 
املاراثون  يف  الأوىل  املرتبة  وح�شد 
القرع،  دورا  من  حمدان  اإ�شالم  ال�شاب 
فيما جاء يف املرتبة الثانية ال�شاب اأمني 
املرتبة  اأما  ال�شودان،  دير  من  �شحى 
قي�س  الطفل  ن�شيب  من  فكانت  الثالثة 
الطفل  ويعترب  القرع.  دورا  من  من�شور 

يزن اأبو �شحى 6 �شنوات اأ�شغر امل�شاركني يف املاراثون.
اديكي�شني«  »ريت�س  �شندوق  يف  التنفيذي  املدير  وذكر 
وليد مزيد اأن الهدف الأول والأ�شا�س هو جمع التربعات 
اأن  واأكد  املحتاجني.  للطلبة  املنح  من  املزيد  لتوفري 
حول  الآلف  م�شاركة  بعد  بالنجاح  تكلل  املاراثون 

للق�شية  منهم  كدعم  م�شاركتهم  جاءت  الذين  العامل 
الفل�شطينية واإميانهم باأهمية التعليم يف فل�شطني.

ومن املتوقع اأن توفر املوؤ�ش�شة ع�شرات املنح هذا العام بعد 
درا�شة الطلبات التي و�شل عددها ملا يقارب 1600 طلب 
وبدورها يف  باملوؤ�ش�شة  املجتمعية  الثقة  وذلك يدل على 

م�شاعدة الطلبة.
لطلبة  منح  وخم�س  مئة  املا�شي  العام  املوؤ�ش�شة  ووفرت 
مادية  ظروف  يف  يعي�شون  كانوا  ومتميزين  متفوقني 
�شعبة جدا مل متكنهم من اللتحاق باجلامعات وا�شتكمال 
وامل�شداقية  ال�شفافية  على  املوؤ�ش�شة  وتعتمد  درا�شتهم. 
ل  اأنها  كما  واملح�شوبية،  الوا�شطة  عن  بعيدا  عملها  يف 
تتبع لأي جهة اأو حزب اأو دين، وهي موؤ�ش�شة اإن�شانية يف 

املقام الأول تطمح خللق ثورة تعليم يف فل�شطني.
بدورها قالت ممثلة املوؤ�ش�شة يف فل�شطني �شذى حماد اإن 
املوؤ�ش�شة �شتحر�س على اأن ي�شبح املاراثون �شنويا ليلفت 
الذين  واملتميزين  املتفوقني  الطلبة  مئات  اإىل  النتباه 
واأكدت  التعليم.  ا�شتكمال  من  املادية  ظروفهم  حترمهم 
على اأن املوؤ�ش�شة ورغم عمرها الق�شري الذي يتجاوز العام 
بقليل، كان حلم عمره ع�شرات ال�شنوات ن�شاأ وكرب حتى 
حتقق واأ�شبح واقعا يخدم الطلبة املتفوقني وي�شاعدهم.
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د. عبد احلميد �شيام
فرق كبري بني اأن تقراأ عن املخيم الفل�شطيني واأن تعي�س 
كواقع.  تلم�شه  اأو  ك�شورة  تراه  اأن  اليومية.  تفا�شيله 
ون�شائه  برجاله  تلتقي  اأن  اأو  بعد  عن  معه  تت�شامن  اأن 
جتد  ل  قد  امللهمني.  واإبداع  الفولذ  اإرادة  فيهم  وحت�س 
جمتمعيا  ن�شيجا  �شتجد  لكنك  املخيم  يف  واحدة  خيمة 
هو  والنهيار.  الك�شر  على  وعييا  ومتعاونا  متما�شكا 
املزورة  غري  ال�شحيحة  للرواية  اجلمعية  احلا�شنة 
من  �شعب  اإقتالع  اإىل  انتهت  التي  الفل�شطينية  للتغريبة 
وطنه لإف�شاح املجال للغرباء القادمني من اأ�شقاع الأر�س 
م�شلحني باأ�شاطري تلمودية واأ�شلحة غربية وتاآمر عربي 
ليبنوا دولة الغيتو على اأ�شالء اأمة عريقة ظلت م�شتقرة 
الغزاة  اأنواع  كل  مرور  رغم  ال�شنني  لآلف  مكانها  يف 
يفكر  كيف  تعرف  اأن  اأردت  فاإذا  والبعيد.  منهم  القريب 
املقتلعون من بلداتهم وقراهم يف فل�شطني، واأن تعرف �شر 
التم�شك مبفاتيح البيوت وب�شل�شلة العائلة والقرى واملدن 
التي �شردوا منها فما عليك اإل اأن تتبعني يف جولتني قمت 
بهما يف خميمي الدهي�شة وقلندية و�شاأقت�شر احلديث يف 

هذا املقال على زيارة الدهي�شة.
خميم الدهي�شة اأر�س البطولت والنتفا�شات

طويلة  لئحة  النتفا�شات«  و�شانع  البطولت  »عبق 
يف  الدهي�شة  �شهداء  اأ�شماء  عليها  حفر  الرخام  من 
النتفا�شتني، ت�شتقبلك ولوحتان كبريتان حلكيم الثورة 
واآيات الأخر�س تزينان املدخل الرئي�شي الذي كان فيما 
م�شى باب �شجن كبري يغلق ويفتح ح�شب رغبة ال�شجان. 
ال�شهداء  يقدم  املخيم  زال  ما  كثريا.  الو�شع  يتغري  مل 
اإل  اإثنان  اأو  يوم  مير  ول  الأخرية،  املقد�شية  الهبة  يف 
ويتعر�س لالقتحامات الليلية التي غالبا ما تبداأ ال�شاعة 
الرابعة �شباحا. اأق�شم احلاكم الع�شكري امل�شمى »ن�شال«، 
�شباب  �شري�شل  اأنه  بالفل�شطينيني(  نكاية  ال�شم  )اختار 
لأنه  للمقعدين  كرا�س  على  معا�شاتهم  ل�شتالم  املخيم 
من  �شتة  اأ�شيب  املا�شي  ال�شهر  »يف  الركب.  �شي�شتهدف 
اأبناء املخيم بطلقات نارية يف ركبهم. اإنه احلقد الأعمى 
والقهر املتفجر من خميم العزة والكرامة«، قال م�شيفي 
حميد مزهر، الذي ولد وترعرع يف املخيم ويعترب ذاكرته 
املو�شوعية واأحد النا�شطني الذين عانوا كثريا يف �شجون 
واأ�شماء  وال�شوارع  الأزقة  حميد  يعرف  الحتالل. 
ال�شهداء وحارات املخيم ون�شطائه و�شجنائه وفاعلياته. 
»الن�شجام داخل املخيم مثال يحتذى. نحن هنا ل نفرق 
وال�شعبية.  فتح  هنا  ف�شيلني  اأكرب  واآخر.  ف�شيل  بني 
وهناك ف�شائل اأخرى ونعمل يف اللجنة ال�شعبية املكونة 
من كل الأطراف على حل م�شاكلنا باأنف�شنا. املخيم منوذج 
طاقات  واإطالق  الف�شائلي  والتعاون  املجتمعي  للت�شامن 

املراأة«.
على  حلم  بيت  جنوب  الواقع  املخيم  يف  ل�شاعات  جتولنا 
واحد.  مربع  مرت  كيلو  عن  تزيد  ل  �شغرية  م�شاحة 
13 األف لجئ م�شجل لدى وكالة  ي�شل عدد �شكانه اإىل 
ونحو  »اأونروا«  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  اإغاثة 
اإندلق  ٪60 منهم من الأطفال. لكن فائ�شا �شكانيا كبريا 
الوطن  اأنحاء  يف  توزع  عاما  �شبعني  مدى  على  املخيم  من 
وي�شل  الدوحة،  تدعى  اإليه  البلدات  اأقرب  وال�شتات. 
األفا ن�شفهم جاء من املخيم. يف  عدد �شكانها اإىل ثالثني 
املخيم عيادة واحدة ومدر�شتان مل�شتوى الإعدادية فقط، 
اأي ل وجود ملدر�شة ثانوية وي�شل عدد الطالب يف الق�شم 

املربزين  من  املخيم  فطالب  هذا  ومع   ،40 اإىل  الواحد 
�شنويا  طالب   300 نحو  العامة  الثانوية  من  ويتخرج 
اأكرث من  يلتحق معظمهم باجلامعات. جاء الالجئون من 
40 قرية من فل�شطني التاريخية. كل قرية حمفورة يف 
قلوب وعقول اأبنائها حيث يورث الآباء والأمهات معرفة 

الأماكن التي ينحدرون منها.
اجلمعيات الأهلية

اأن�شطتها  تغطي  جمتمعية  موؤ�ش�شة   45 نحو  املخيم  يف 
لتعلم مهارات  ال�شكان وتوؤهلهم  جوانب عديدة من حياة 
جديدة كالدبكة ال�شعبية والتطريز والكتابة واملو�شيقى 
للطفل  النف�شي  الدعم  وتقدمي  والك�شافة  والغناء 
موؤ�ش�شة  جمعيتني:  نزور  اأن  م�شيفي  واختار  وغريها. 

»�شروق« وموؤ�ش�شة »اإبداع«. 
2012 بهدف تقدمي  موؤ�ش�شة »�شروق« بداأت ر�شميا عام 
حياة  وتوفري  وتاأهيلهم  املخيم  لأطفال  النف�شي  الدعم 
وعيهم  م�شتوى  رفع  خالل  من  لهم  و�شحية  كرمية 
قدراتهم  تنمية  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  بحقوقهم 
ال�شيفية  املخيمات  خالل  من  والذهنية  ال�شحية 
والألعاب الريا�شية وت�شكيل الفرق املو�شيقية والغنائية 
الالجئني  ثقة  من  تعزز  متعددة  ون�شاطات  والدبكة 

باأنف�شهم وبقدراتهم.
املوؤ�ش�شة  اأن�شطة  على  امل�شرفتان  ال�شيدتان  لنا  �شرحت 
الفنية �شهى زيادة ومتارا اأبو لنب، كيف اأن املوؤ�ش�شة �شكلت 
الأغاين  فكتابة  الأطفال،  من  متكاملة  مو�شيقية  فرقة 
املوؤ�ش�شة  وتلحينها وتوزيعها كلها جهود حملية. »اأطلقت 
من  مكونة  والأولد  البنات  من  خمتلطة  فرقة  موؤخرا 
ت�شعة اأ�شخا�س لأغاين الهيب هوب. ولدينا مركز اإعالمي 
ومراجعتها  الق�شرية  الأفالم  اإنتاج  على  الأطفال  ميرن 
واإعدادها وعر�شها«. وت�شيف زيادة، اأن املوؤ�ش�شة تعتمد 
والريا�شيني  والقانونيني  الفنيني  املتطوعني  على  كثريا 
اأن  لنب  اأبو  وتقول  جمانا.  لالأطفال  خرباتهم  لتقدمي 
املوؤ�ش�شة تقدم الدعم القانوين لالجئني الأطفال خا�شة 
القانون  مع  الإن�شاين  الدويل  القانون  اإختالف  عند 
املعتقل دون �شن  الفل�شطيني املحلي. »مثال يو�شع الطفل 
ويتم  املجرمني  من  الكبار  املعتقلني  مع  ع�شرة  الثامنة 
اإعتقاله بدون وجود حمام. لدينا الآن حمام متخ�ش�س 

للطفل  النف�شي  الدعم  لتقدمي  اجتماعية  وم�شت�شارة 
املعتقل اأو املفرج عنه. وهناك جلنة العدالة الت�شاحلية 
وقد  للمحاكم.  اللجوء  دون  العائالت  بني  امل�شاكل  حلل 
 130 من  اأكرث  فقط  القانونية  خدماتنا  من  ا�شتفاد 

طفال«. 
املنظمات  اأكرب  من  وهي  »اإبداع«،  موؤ�ش�شة  اإىل  انتقلنا 
الأهلية يف البالد حيث انطلقت من الدهي�شة عام 1994 
على  وتعمل  والعامل  العربي  الوطن  اأنحاء  كافة  وو�شلت 
تنمية قدرات الطفل من كافة اجلوانب والهتمام باملراأة 
على  املوؤ�ش�شة  وتركز  ال�شباب.  وفئة  للطفل  احلا�شنة 
التبادل الثقايف الدويل وت�شتقبل الوفود يف مقر اجلمعية 

حيث اأ�شيف للمقر مطعم ونزل مكون من ثماين غرف.
اإن  للموؤ�ش�شة،  التنفيذي  الرئي�س  ال�شيفي،  خالد  وقال 
مت  اأن  وبعد  ال�شجن  �شنوات  خالل  له  خطرت  الفكرة 
الإفراج عنه بعد اإتفاقية اأو�شلو. »كنت مقتنعا اأن حربنا 
مع هذا الكيان املجرم لي�شت ع�شكرية فح�شب بل ثقافية 
جيل  تن�شئة  من  بد  ول  وفنية  واجتماعية  وح�شارية 
يبدع  اأن  ي�شتطيع  �شحي  جو  يف  النمو  على  قادر  �شوي 
يحلمون  الأطفال  كان  نف�شه.  الوقت  يف  ويقاوم  وينتج 
ياأكلون فيه وقاعة يجتمعون فيها  اأن يكون لديهم مكان 
واإنرتنت ي�شبكهم بالعامل ومكانا ينام فيه �شيوفهم. هذه 

الأحالم حتققت الآن«.
وقام  وم�شرحية.  وريا�شية  فنية  فرقا  »اإبداع«  �شكلت 
الأطفال بتقدمي عرو�شهم يف مقر الأمم املتحدة وجنوب 
اأفريقيا والعديد من الدول العربية والأوروبية. واأ�شاف 
وكفاح  ن�شال  هم  �شهداء  ثالثة  قدمت  »اإبداع«  اأن  خالد 
فيزيد  املخيم  �شهداء  جمموع  اأما  املغربي.  وحممود 
الذي  املقر  تفا�شيل  لكل  �شرحه  وتابع  �شهيدا.   70 عن 
خميمات  كافة  اأ�شماء  جتمع  كبرية  فنية  لوحة  �شم 
القرى  اأ�شماء  جتمع  واأخرى  للفل�شطينيني  الت�شرد 
مليئا  حائطا  هناك  اأن  كما  املدمرة.  الفل�شطينية  واملدن 
»اإبداع«.  ريا�شيو  بها  فاز  التي  وامليداليات  بالكوؤو�س 
فرقة  ولدينا  وال�شوء.  بال�شوت  جمهز  م�شرح  »هذا 
نقدم  ولكننا  ال�شهداء  نقدم  نحن  متكاملة.  م�شرحية 
اأنه  فقط  يعني  ل  املخيم  والريا�شيني.  املو�شيقيني  اأي�شا 

م�شتودع للمقاتلني ولكنه منبت للمبدعني اأي�شا«.

اأم فتحي
للحاجة فاطمة  انتهت بزيارة مطولة  املخيم  جولتنا يف 
الت�شعني.  جتاوزت  التي  فتحي«  »اأم  اإبراهيم  اهلل  عبد 
ول   1948 عام  لنكبة  حيا  �شجال  املخيم  اأهل  يعتربها 
يف  جرى  ماذا  تعرف  اأن  اأردت  اإذا  لها  ال�شتماع  من  بد 
ب�شكل  ذاكرتها  من  تفي�س  املعلومات  تبداأ  النكبة.  عام 
اإبنها  لتغيري م�شار احلديث، كما فعل  واإن تدخلت  عفوي 
راجي، فال تكرتث ب�شوؤالك اأو تعليقك، تنظر اإىل املجهول 
يف  التفا�شيل  اأدق  ي�شمل  كتاب  من  عليك  تقراأ  وكاأنها 
يف  »ولدت  للفل�شطينيني.  اجلمعي  الجتثاث  م�شل�شل 
النا�س  والقد�س.  اللد  بني  اأبان  دير  تدعى  �شغرية  بلدة 
طردنا  الأر�س.  تعطيهم  ما  على  يعي�شون  فقراء  كانوا 
النكليز  �شيئا.  معنا  نحمل  اأن  دون  وخرجنا  بيوتنا  من 
اأجل  من  الطرق  فتحوا  قتلونا.  الذين  هم  م�شكلتنا.  هم 
 12 البلد  يف  كان  وطردونا.  �شيارات  يف  و�شعونا  اليهود. 
الآخرون.  وفر  اأربعة  وجرح  اأربعة  منهم  قتل  مقاتال. 
اأم  عيني  من  الدموع  تنهمر  بالقنابل«.  البلد  ق�شفوا 
فتحي دون اأن تنظر اإىل اأحد. »قتلوا اآمنة. كانت يف كرم 
�شقطت  الثمار.  لتقطف  زيتون  �شجرة  ت�شلقت  الزيتون. 
فاأطلقوا  بها  لتم�شك  اأختها فاطمة  الأر�س فرك�شت  على 
النار عليها وقتلوها اأي�شا ف�شقطت فوق اأختها. الر�شا�س 
كان مير من فوق روؤو�شنا. زوجي اأبو فتحي ا�شرتى بارودة 
واأ�شرتى  وذهب  فلو�س  من  عندنا  ما  جمعنا  ليحمينا. 
بتنفع  �شو  البارودة  ب�س  اخلليل.  من  انكليزية  بارودة 
كان  الغزال  ربيبة  »م�شطفى  وتتابع  املدفع؟«.  قدام 
الغزال. تغدى على  اأم �شفيق  اأخته  رجال �شلبا. مر على 
يتناول  اأن  اأخته  عليه  اأ�شرت  اأمامي.  الآن  اأراه  مفتول. 
من  عنطروف  م�شتوطنة  من  قنبلة  عليه  دخلت  الغداء. 
فقطعته  فمه  يف  اللقمة  ي�شع  اأن  قبل  وانفجرت  الباب 
وقتلت اأخته وزوجته والقطة. جاء النكليز وطلبوا منا 
اأن نخرج من البلد. خرجت اأنا مع دار خايل وذهبنا اإىل 

اخلليل. حاولنا اأن ناأخذ معنا قليال من القمح.
كان معنا �شبع دجاجات. اأثناء الرحيل ذبحنا الدجاجات 
وطبخناهن واأكلناهن لنحتمي من اجلوع«. تكرر احلاجة 
للعلم،  التفا�شيل.  و وت�شرتجع  اأم فتحي بع�س الأحداث 
فتحي  اأم  احلاجة  فقدت  »لقد  حميد،  مرافقي  قال 
الأخرية  الأق�شى  هبة  يف  �شهرين  قبل  مزهر  حفيدها 
يف  �شقطوا  لها  �شهداء  من  الت�شحيات  دائرة  لت�شتكمل 
يف  وحفيد  والثانية  الأوىل  النتفا�شة  واأثناء  النكبة 

الهبة احلالية«.

وم���ق���ات���ل���ني زع����������رتا  ي����ن����ت����ج  امل����خ����ي����م  زال  م������ا 

ال���ع���امل ح�����ول  م���دي���ن���ة  مب�������ش���ارك���ة34  ف��ل�����ش��ط��ني  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأج������ل  م����ن  ي���رك�������ش���ون  االآالف 

ل�شداقة العداء  قلبت  وهكذا  العرب  مع  تتوا�شل  االإ�شرائيلية  اال�شتخبارات  الربيطاين..  االن��ت��داب  منذ 

يف  ����ش���ل���م���ان  ب�����ن  رح����ل����ة  ت���ك���ل���ف���ة  ي���ك�������ش���ف:  “جمتهد” 
؟!  .. ل�����ش��ن��ة  ج���ن���دي  ال�����ف   40 روات�������ب  ت����ع����ادل  امل����غ����رب 

 ال�شعودية تخ�شر احلرب يف اليمن و�شفقة 
ذلك تك�شف  اأمريكا  مع  االأخرة  ال�شاح 
اخل�شائر  اإن  الأمنية  بال�شوؤون  املعني  الأمريكي  وان”  “ديفين�س  موقع  قال 
ال�شعودية يف حرب اليمن باتت مك�شوف اليوم بعد �شفقة الدبابات الأخرية 
مع الوليات املتحدة، حيث اأو�شحت وزارة اخلارجية الأمريكية اأن الريا�س 
ا�شرتت 153 دبابة من طراز اأبرامز، 20 منها �شوف حتل حمل تلك التي دمرت 

يف القتال.
اأ�شلحة  �شفقة  بيع  الثالثاء  والبنتاغون  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأكدت 
العربية  اململكة  اإىل  اأبرامز  153 دبابة  مليار دولر ت�شمل   1.2 تقدر بنحو 

ال�شعودية، لكن هذه لي�شت احلقيقية كاملة.
واأ�شاف موقع ديفين�س وان يف تقرير ترجمته وطن اأنه تبني اأن 20 من تلك 
الدبابات التي مت توريدها من اأمريكا هي بدائل خ�شائر للدبابات ال�شعودية 
التي فقدت يف القتال باليمن، وعلى الرغم من اأن الإعالن الر�شمي عن املبيعات 
ل يو�شح اأن الدبابات فقدت يف القتال، لكن يعتقد اأي�شا اأن اجلي�س ال�شعودي 
دبابات  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  �شخ�شا،   400 حوايل  جنوده  من  فقد  قد 
اأبرامز يف اليمن، خالل القتال مع النف�شاليني احلوثيني املدعومني من اإيران.
وطبقا للموقع، فاإن اإعالن وزارة الدفاع الأمريكية عن هذه ال�شفقة، جاء على 
�شاكلة ع�شرات �شفقات الأ�شلحة الأخرى التي يجري التوقيع عليها كل عام، 
حيث اأنه على الرغم من اأن الإعالن مل يذكر النزاع يف اليمن، اإل اأنه اأعطى 

ملحة عن هذه احلرب.
وبينما مل تك�شف احلكومة ال�شعودية ر�شميا خ�شائر معاركها منذ م�شاركتها يف 
احلرب باليمن قبل 16 �شهرا، اإل اأن اأ�شرطة الفيديو على موقع يوتيوب تظهر 
ال�شنع،  اإيرانية  �شواريخ  عرب  اأبرامز  دبابة  بتفجري  يقومون  وهم  املتمردين 
اأبرامز  دبابات  من  اثنني  تدمري  احلوثي  جماعة  مقاتلي  ا�شتطاع  عام  وقبل 
لالأنباء  فار�س  وكالة  ذكرت  املا�شي،  فرباير  ويف  اآخر،  عدد  واآ�شر  ال�شعودية 

التي تديرها الدولة الإيرانية اأن خم�س دبابات اأبرامز قد مت تدمريها.
وت�شمل ال�شفقة التي وافقت عليها احلكومة الأمريكية هذا الأ�شبوع اأي�شا 20 
مركبة مدرعة والتي ت�شتخدم لإ�شالح الدبابات املك�شورة اأو التالفة يف �شاحة 
اململكة  قدرة  لتح�شني  تهدف  ال�شفقة  اأن  الر�شمي  الإعالن  وجاء  املعركة، 
العربية ال�شعودية على مواجهة التهديدات احلالية وامل�شتقبلية وتوفري قدر 
اأكرب من الأمن للبنية التحتية احلرجة”، واأ�شاف البيان اأن البنتاغون اأعلن 
املوافقة بالبيع، مو�شحا اأن هذه الدبابات وعربات الإنقاذ �شتعزز قدرة اململكة 

العربية ال�شعودية على دعم جنودها يف امليدان والدفاع عن حدود اململكة.
ولفت املوقع يف تقريره الذي ترجمته وطن اإىل اأنه يف معظم احلالت، يجب 
الأ�شلحة  ب�شفقة  ر�شميا  الكونغر�س  اإبالغ  والبنتاغون  اخلارجية  وزارة  على 
خالل 30 يوما قبل اأن يتم النتهاء من توقيع العقود، حيث يكون لديه فر�شة 

ملنع البيع اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر.
اثنني  على  اخلارجية  وزارة  وافقت  اأبرامز،  دبابات  �شفقة  اإىل  وبالإ�شافة 
من املبيعات الأخرى اإىل اململكة العربية ال�شعودية ت�شمل معدات تقدر بنحو 
200 مليون دولر للتدريب، وما يقدر بـ 155 مليون بنادق جاتلينج اخلا�شة 

بالدفاع، وبلغت القيمة الإجمالية لل�شفقة 1.5 مليار دولر.



زهري اأندراو�س:
منا�شب  تولت  ا�شرائيلية  امنية  �شخ�شية  ك�شفت 
نائب  من�شب  اوىل  حيث  »املو�شاد«  جهاز  يف  رفيعة 
غري  للعالقات  “تفيل”  �شعبة  ورئي�س  اجلهاز،  رئي�س 
الر�شمية مع الدول العربية والأجنبية التي ل تقيم 
عالقات دبلوما�شية ر�شمية مع اإ�شرائيل يف مقابلة مع 
القناة الثانية بالتلفزيون الإ�شرائيلّي موقف الريا�س 
من اإ�شرائيل حيث قال: يوجد يف ال�شعودية اأ�شدقاء 
اإىل  النظرة  اإلينا  ينظرون  ل  وهم  كثريون،  و�شركاء 
العدو. ويف معر�س رّده على �شوؤال اإْن كان ال�شعوديون 
ُيقدرون  وهم  اأ�شدقاء،  اأّنهم  اأكد  لإ�شرائيل،  اأعداء 
جيًدا العالقة معنا، وها هم اليوم يعانون القلق اإزاء 

ال�شراعات الدينّية داخل العامل الإ�شالمّي.
ال�شورة  اإن  قائاًل  نفوت  ناحيك  مناحيم  وتابع 
تدمري  تريد  العربية  الدول  باأّن  لدينا  املوجودة 
وبالتاأكيد  �شحيحة،  غري  �شورة  هي  اإ�شرائيل، 
العالقة  اأ�شل  اأّن  اإىل  لفًتا  اليوم،  موجودة  غري 
لل�شراع  حماًل  كانت  العربّي  العامل  مع  الإ�شرائيلّية 
وعلى  وثقافية  منظمة  دولة  فاإ�شرائيل  العرب،  لدى 
عالقة قوية جًدا بالوليات املتحدة وهي ت�شاهم يف 

ا�شتقرار ال�شرق الأو�شط، على حّد تعبريه.
“املو�شاد”  اللبناين يف  امللف  الذي توىّل  نفوت،  يوؤكد 
املجازر بحّق  ارتكاب  “املو�شاد” توقع  اأن   1980 عام 
الفل�شطينيني، لكن راأي اجلهاز مل يكن يعني احلكومة 
كثرًيا، لأّن اجلي�س اأفهمها باأّن املو�شاد ل يفهم ال�شاحة 
ب�شري  ق�شى  وبعدما  فهمها،  على  قادر  وغري  اللبنانية 
نحبه، كان يتعنّي القيام باأمر ما، اإذ مّثل مقتله فر�شة 
هناك  كانت  واحتاللها،  بريوت  اإىل  للدخول  جّيدة 
بريوت،  لجتياح  الإ�شرائيلية  القيادة  لدى  نّية 

اخلارجّية  بال�شتخبارات  ال�شابق  امل�شوؤول  قال 
الإ�شرائيلّية.

عام  قبل  لبنان  لغزو  اأعّدت  اإ�شرائيل  اأن ّ وك�شف 
1982 ب�شنوات، لكنها انتظرت فقط الذريعة. و�شدد 
على اأّنه عار�س حرب لبنان الأوىل عام 1982، لفًتا 
اأّي  “املو�شاد” عار�س، ولكن ملُعار�شته مل يُكن  اأّن  اإىل 
اأمني  من�شب  يف  ا  اأي�شً عمل  نفوت  اأّن  اإىل  ي�شار  اأثر. 
وم�شاعًدا  “املو�شاد”،  يف  ال�شرية  امل�شالح  جلنة  �شر 
مئري  الحتياط  يف  اجلرنال  اجلهاز  لرئي�س  �شخ�شًيا 
عميت، ومن بني املهمات التي اأوكلت اإليه مهمة اإقامة 

اإ�شرائيل  ال�شرّية لكلٍّ من  حتالف ثالثي بني امل�شالح 
واإيران ال�شاه وتركيا.

رئي�س  ات�شل   ،1958 العام  يف  اأّنه  نفوت  وك�شف 
يف  الإ�شرائيلي  بال�شفري  الإيرانّية  ال�شتخبارات 
روما، للبدء بعالقات �شرية بينّية، اإْذ �شعر ال�شاه باأّن 
العالقات ال�شرّية مع اإ�شرائيل �شُتعزز ا�شتقرار نظامه، 
واأّن التعاون معها اأكرث اأهمية من التعاون مع اأّي دولة 

�شرق اأو�شطية.
ا اإىل اأّنه يف العام 1969، بعدما مّت تعيينه  ولفت اأي�شً
ال�شاه يعّول  اأّن  اإيران، تاأّكد من  لـ”املو�شاد” يف  ممثاًل 

على التعاون مع الأذرع الأمنية وال�شركات التجارية 
هناك،  اأعمالهم  بالفعل  ازدهرت  وقد  لإ�شرائيل، 
اإخراج  كان  اإيران  يف  مهماته  اإحدى  من  اإّنه  وقال: 
اليهود من العراق �شًرا اإىل هذا البلد، عرب كرد�شتان، 

مب�شاعدة من اجلماعات الكردية.
بعد ذلك، تغري الو�شع يف 1979، بعدما جنحت ثورة 
الإمام اخلميني يف اإ�شقاط ال�شاه، فتبدل املوقف، ويف 
اإّنه  الإ�شرائيلّي  للتلفزيون  نفوت  قال  ال�شياق  هذا 
اإيران  من  هربت  التي  الإ�شرائيلية  ال�شخ�شيات  من 
املركزّية  املخابرات  وكالة   ،CIA من  مب�شاعدة 
اأعقاب  يف  الأمريكيني  اإجالء  عملية  مع  الأمريكّية 

الثورة.
يف مطلع ال�شبعينيات، تابع نفوت قائاًل، بحث الرئي�س 
مبفاو�شات  للبدء  و�شيلة  عن  ال�شادات،  اأنور  امل�شرّي 
مع اإ�شرائيل، لكن تل اأبيب جتاهلت حماولته بتكرّب، 
ونتيجة لياأ�س ال�شادات من رّد الفعل الإ�شرائيلي، بداأ 
يبلور عملية ع�شكرية �شد الدولة العربية، على حّد 

تعبريه.
مل  ال�شادات  اآنذاك  امل�شرّي  الرئي�س  اإّن  قائاًل  وزاد 
�شاأنها  من  ع�شكرّية  عملية  جمرد  بل  حرٍب،  �شّن  ينو 
“اأ�شطورة”  وخُل�س  معه.  للتحادث  اإ�شرائيل  جتر  اأْن 
ال�شتخبارات  رئي�س  اإّن  القول  اإىل  “املو�شاد”  جهاز 
ال�شادات،  من  ر�شالة  له  نقل  )ال�شافاك(  الإيرانية 
توؤّكد على اأّنه يريد التحدث مع اإ�شرائيل عن ال�شالم، 
وقد ُنقلت الر�شالة مبا�شرة اإىل املعنيني يف تل اأبيب، 
ة  اخلا�شّ املُّهمات  رجل  قال  �شلبًيا،  جاء  الرد  ولكن 

ال�شابق يف املو�شاد.

القاهرة ــ 
حتذيرات اخلرباء من الت�شرع يف تنفيذ تفريعة قناة 
الفتاح  عبد  امل�شري،  الرئي�س  ياأخذها  مل  ال�شوي�س 
»اجلرنال«  اندفع  بل  اجلد،  حممل  على  ال�شي�شي، 
اآنذاك حلرق ما لدى م�شر من عملة �شعبة كي يدفع 
عن  حديثه  يف  يتكئ  �شار  واليوم  العاملية،  لل�شركات 
عن  للتعبري  امل�شري  اجلنيه  على  التفريعة  عائدات 
خطوته  باأن  يقر  اأن  دون  من  القناة،  اإيرادات  ثبات 
اإىل  ا�شطرتها  حادة،  اأزمة  يف  البالد  اأقحمت 

القرتا�س.
ع�شرات  م�شوؤولية  احلكومة  حتميل  ميكن  وبينما 
عن  امل�شوؤولية  مبا�شرة  ال�شي�شي  يتحمل  امل�شكالت، 
اإجنازها  ت�شريع  التي طلب  التفريعة  ونتائج  طريقة 
نحو  اأيام  ت�شعة  خالل  جمع  فيما  واحد،  عام  خالل 
64 مليار جنيه يف ا�شتكتاب كبري، وعد فيه امل�شريني 
ثالثة  كل  دفعات  على  ت�شرف  �شنويًا   12% بفائدة 

اأ�شهر.
يف  بل  فح�شب،  الفائدة  قدر  يف  لي�شت  وامل�شكلة 
خالل  لأنه  للجنيه،  ال�شرائية  القيمة  انخفا�س 
مقابل  املوازية  ال�شوق  يف  اجلنيه  �شعر  كان  الكتتاب 
فيما  جنيهات،  ثمانية  من  اأقل  الأمريكي  الدولر 
اأودع  من  اأن  يعني  ما   ،12.5 حاجز  الآن  يتجاوز 
عامني  من  اأقل  يف  ال�شوقية  قيمتها  من  خ�شر  اأمواله 
%24. الأمر نف�شه ميكن  %45 مقارنة بفائدة  نحو 
البنك  اأن  وخا�شة  الر�شمي،  ال�شعر  على  تطبيقه 
قبل   12% بنحو  اجلنيه  قيمة  خف�س  املركزي 

اأ�شهر، وي�شتعد لتخفي�س جديد قريبًا.
حتويل  من  متكن  ال�شي�شي  نظام  اأن  خافيًا  يكن  ومل 
التفريعة اإىل امل�شروع القومي الأول خالل افتتاحها، 
التي  بال�شعبية  مرتبطة  مهمة  عقبة  لتجاوز  وذلك 
�شهادات  البنوك  طرحت  بعدما  مهتزة  الآن  باتت 
ال�شوي�س  لقناة  املطروح  من  اأقل  باأجل  ا�شتثمار 
املدخرات  جلذب  حماولة  يف  وذلك  اأعلى،  وبفائدة 

امل�شرية باجلنيه.
وكلما �شئل خبري اقت�شادي، ل ميكن اإيجاد �شبب واحد 

»اجلرنال«  رغبة  �شوى  التفريعة  اإجناز  يف  للت�شريع 
اأن  و�شحيح  ب�شرعة.  ا�شمه  يحمل  م�شروع  تنفيذ  يف 
التفريعة ا�شتنزفت ن�شف الأموال فقط، لكن الن�شف 
الأنفاق  م�شروعات  على  �شرفه  املقرر  من  الآخر 
�شخ  واحدة:  النتيجة  ذلك،  رغم  هناك.  العمالقة 
الأجنبية  لل�شركات  ال�شعبة  العملة  من  كبرية  مبالغ 
تراجع  مع  وخا�شة  القت�شاد،  اأرهق  ق�شري  وقت  يف 
عائدات القناة نتيجة تباطوؤ حركة التجارة العاملية 

املتوقع.
الأوىل  للمرة  فا�شطرت  ال�شوي�س«،  قناة  »هيئة  اأما 
بدًل  باجلنيه  الأرباح  عن  الإعالن  اإىل  �شنوات  منذ 
كجهة  �شورتها  على  للحفاظ  حماولة  يف  الدولر  من 
عن  احلقيقة  يف  املنخف�شة  الأرباح  من  املزيد  حتقق 

نظريتها يف العام ال�شابق.
ر�شومها  خف�شت  التي  ال�شوي�س  قناة  اأن  واملفارقة 
نيويورك  ميناء  من  الآتية  للحاويات   30% بن�شبة 

%30، هي نف�شها التي اأعلنت  وجنوب اأمريكا بن�شبة 
ر�شميًا طلبها قر�شًا بقيمة 600 مليون يورو لت�شديد 
املفرت�س  من  باأنها  علمًا  عليها،  م�شتحقة  التزامات 
الوقت  يف  ال�شعبة  للعملة  الرئي�شي  امل�شدر  تكون  اأن 
ا�شطرت  بل  ال�شياحة،  عائدات  توقف  بعد  احلايل 
مليار   1.4 قدره  ما  بنوك  عدة  من  القرتا�س  اإىل 
الأجنبية  ال�شركات  التزامات  بع�س  لت�شديد  دولر 

املنفذة للم�شروع.
م�شروع  �شوى  التفريعة  تبدو  ل  عام،  وبعد  اإذًا، 
ومك�شبه  اإن�شائه،  تكلفة  تغطية  عن  يعجز  »جمنون« 
على  الدولة  قدرة  يف  الثقة  ا�شتعادة  هو  الوحيد 
اإجناز امل�شروع الذي ترغب فيه بالوقت الذي حتدده 
العبء  هو  فيه  ت�شبب  ما  لكن  ال�شعوبات،  كانت  مهما 
البالد يف دوامة  اأدخل، و�شيدخل،  الذي  القت�شادي 

قر�س �شندوق النقد الدويل.
عائدات  على  بالت�شديد  يعتمد  القر�س  هذا  اأن  ومبا 

غري ثابتة، فاإن البالد غري حممية من �شبح الإفال�س 
بعد �شنوات قليلة، وخا�شة اأن نظام اجلرنال مل يتخذ 
الأجنبية،  ال�شتثمارات  جذب  يف  جادة  خطوات 
التي  القانونية  التعديالت  من  النتهاء  يتم  مل  بل 
الطارد  احلكومي  الروتني  على  تق�شي  اأن  يفرت�س 

لتلك ال�شتثمارات.
اأك�شبت  اأنها  التفريعة  يف  الوحيد  الإيجابي  اجلانب 
عامل  يكون  قد  انتظار  �شاعة   12 اخت�شار  ال�شفن 
مليارات  اأربعة  نحو  اأفقدت م�شر  لكنها  جذب لحقًا، 
الأيام،  تلك  ففي  النقدي.  الحتياطي  من  دولر 
احلفارات  املنفذة  الأجنبية  ال�شركات  ا�شتقدمت 
تو�شيعات  عن  لها  يدفع  كما  بها،  اخلا�شة  العمالقة 
توفري  على  قادرًا  يعد  مل  بلد  يف  بالدولر،  الأنفاق 
من  عددًا  يطرح  ما  وهو  للم�شافرين،  ال�شعبة  العملة 
خالل  الأنفاق  تنفيذ  �شرعة  جدوى  عن  الت�شاوؤلت 
مدى  على  تنفيذها  فيه  ميكن  وقت  يف  �شنوات،  ثالث 
دولرية  اأعباء  حتمل  دون  ومن  ن�شبيًا  اأبعد  زمني 

جديدة.
ت�شهدها  مل  رمبا  باأزمة  ال�شوي�س  قناة  متر  والآن 
اأ�شعار النفط الذي  منذ عقود، وخا�شة مع انخفا�س 
فغريت  الطريق،  بطول  تبايل  ل  ال�شفن  بع�س  جعل 
توفريًا  ال�شالح  الرجاء  راأ�س  طريق  لت�شلك  م�شارها 
القناة  اأن  اإىل  اقت�شاديون  ويلمح  العبور.  لر�شوم 
تخفي�س  اإىل  اإدارتها  يدفع  قد  �شعب  موقف  يف 
�شلبًا يف  �شيوؤثر  ما  وهو  العبور جمددًا وقريبًا،  ر�شوم 
الوحيد  الأمل  اأما  بالأ�شا�س.  املنخف�شة  الإيرادات 
تنمية  »حمور  فهو  امل�شروع،  هذا  يف  لل�شي�شي  املتبقي 
م�شانع  لتنفيذ  ا�شتثمارات  جذب  على  القائم  القناة« 

وم�شروعات على جانبي القناة.
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مطلع  ومنذ  الإ�شرائيل  عدًوا  تُكن  مل  ال�شتينيات  منذ  ال�شعودّية  يك�شف:  املو�شاد  “اأ�شطورة” 
بتكرّبٍ ُرف�س  ولكّنه  ال�شاه  بو�شاطة  ال�شام  عن  اأبيب  تل  مع  التحّدث  ال�شادات  حاول  ال�شبعينيات 

�����ر اق���ت�������ش���ادي���ًا ت���ف���ري���ع���ة ال�������ش���وي�������س: م���������ش����روع »اجل������������رال« امل�����دمِّ

قي�س النجم
هوية،  بال  عراة  حفاة  جهلة  �شعاليك 
احلمقاء،  اجلاهلية  �شياط  حاملو 
اآكلة  هند  اأحفاد  من  ف�شقة  �شذج 
�شاعت  متخلفون  اأيتام  الأكباد، 
وكتبوا  زائفة،  باأجماد  مواريثهم 
قراآنهم واأحكامه بيديهم حتى يتنا�شب 
كتبهم  فظهرت  الأخرق،  فكرهم  مع 
واأنتجت  امللوثة،  بعقولهم  م�شبوغة 
فكانوا  متوح�شة،  بربرية  م�شوخًا 
خا�شئني مع ركام هائل من الأوهام، يف 
اأ�شالمية، التي  اأن ي�شنعوا دولتهم الال 
يف  يعي�س  الذي  املوت  كابو�س  بناها 
خميلتهم مع اليهود، حيث �شرعنت قتل 
وواأد  الكرامات،  واأ�شحاب  الأحرار، 
وهو  والإ�شالم  الدين  با�شم  احلرية 

منهم براء.
الأيتام  �شفاه  على  ماتت  الدموع 
الهدى،  اأركان  تهدمت  يوم  وامل�شاكني، 

)عليه  علي  الكعبة  وليد  باإ�شت�شهاد 
الدين  على  املارقون  ففرح  ال�شالم(، 
بقتله، وكانت �شعادتهم بال حدود، يوم 
ال�شالم( حقنًا  اإعتزلهم احل�شن )عليه 
كل  عرب  حقدهم  لكن  امل�شلمني،  لدماء 
ال�شفلة  لأن  مت�شابهًا،  مازال  الأزمنة 
اأ�شماوؤهم،  اإختلفت  واإن  مت�شابهون 
فالإنتماء لعلي كان يعني توهج م�شباح 
حلبه  ثمنًا  بحقهم،  والقتل  الوجع 
)عليه ال�شالم(، وهو ما ت�شهده �شاحة 

ال�شراع يف عامل اليوم، فعلي مع احلق!
مطهرة،  وروؤو�س  طاهرة  قرابني 
العدالة،  مذابح  اإعتلت  اأبية  ونفو�س 
الكرامة  يف  ملحميًا  در�شًا  لتقدم 
الأمة  اإ�شالح  اأجل  من  وال�شهادة، 
كربالئيًا  طفًا  الثمن  وكان  الإ�شالمية، 
نزاع  لكن  يبعثون،  يوم  حتى  اأ�شطوريًا 
بني اأمية مل يكن طائفيًا، بقدر ما كان 
نزل،  وحي  فال  والنبوة  للر�شالة  حموًا 

حيث مار�شوا اأب�شع �شور الإرهاب، بحق 
اأن�شار احل�شني )عليه ال�شالم(، واليوم 
تنتج لنا مفاق�س الكذب والرياء، نف�س 
خمتلفة،  وباأ�شماء  النتنة،  النماذج 
داع�س  اإ�شمه  جديد  دين  و�شناعة 
يف  لنا  القدر  يخباأه  الذي  ما  ندري  ول 

الأيام القادمة!
وتطويع  منحرف،  وفكر  هوجاء  منابر 
بدائي للعقل باإجتاه التطرف، والعنف 
الآخر،  الطرف  وكراهية  الطائفي 
الإن�شانية  الهوية  لهدم  حماولت  يف 
اجلهل،  بهذا  عقولهم  ومتويه  لالإ�شالم، 
ما  واإل  باأيديهم،  طيعة  اأداة  ليكونوا 
املقيتة،  التكفري  مدار�س  فعلته  الذي 
مفاق�شهم،  من  دجاجًا  لنا  تنتج  اأن  اإل 
وبهذا امل�شتوى من العنف، والإنحطاط، 
الدم،  مب�شاهد  والولع  وال�شغف، 
واإعتبار ما يفعلوه جهادًا، ومقاومة �شد 
املرتدين،  وال�شنة  ال�شفويني،  ال�شيعة 

وال�شبك،  وال�شابئة،  وامل�شيحيني، 
ق�شوة  من  ي�شلم  ومل  والرتكمان، 
العراقيني  لكن  اأحد،  الفارغة  عقولهم 
لكل  جديدة  حياة  بدمائهم  كتبوا 

الأحرار اأينما كانوا من العامل.
التابعة  والتطرف،  الإرهاب  دجاج 
ملفاق�س القتل، مل تب�س اإل عنفًا وقتاًل 
وت�شريدًا للنا�س، فاأي اإ�شالم هذا الذي 
والكنائ�س،  امل�شاجد،  تفجري  يتبنى 
وحرق  روؤوؤ�شهم،  بقطع  النا�س  وذبح 
النبوي  امل�شجد  اأن  حتى  اأج�شادهم، 
عليه  توح�شهم،  من  ي�شلم  مل  ال�شريف 
ينتمون  اأنهم ل  للجميع،  اأعلنوا  حينها 
خطرًا  ا�شد  اأنهم  ،بل  ب�شلة  لالإ�شالم 

عليه من اأبرهة احلب�شي.
احلقيقي  اجلهد  تكثيف  يجب  ختامًا: 
للحكومة، حلماية البلد من فكر هوؤلء 
تتطلب  القادمة  فاملرحلة  املتطرفني، 
جهدًا اإ�شتثنائيًا، وكذلك العمل الدويل 

م�شتوى  على  التطرف،  هذا  ملحاربة 
موؤمتر  عقد  خطوة  ولعل  العامل، 
العا�شمة  يف  الإرهاب  ملكافحة  دويل، 
ال�شيا�شة،  لهذه  موؤ�شرًا  يعد  بغداد، 
التي اأنتجتها منابر التحري�س امل�شابة 
باإنفلونزا التكفري الوبائي، واملتوهمون 
واأمرا�شه،  اأعرا�شه  عن  بعيدون  باأنهم 
�شتدور  وعليهم  بينهم  باأ�شه  �شيدركون 

الدوائر، والعاقبة للمتقني!

لندن ـ
عالية  دبلوما�شية  م�شادر  ذكرت 
الماراتية  ال�شلطات  “باأن  الطالع 
تباطوؤ  جراء  من  بالقلق  ت�شعر  باتت 
ال�شالحات القت�شادية يف م�شر، مما 
ال�شتثمارات  بع�س  هروب  اىل  يوؤدي 
املوجودة، وتردد اخرى يف القدوم اىل 

م�شر.
تداولتها  التي  النباء  هذه  وذكرت 
جل�شاتها  يف  دبلوما�شية  م�شادر 
اخلا�شة يف اليام القليلة املا�شية، ان 
ال�شلطات  على  عر�شت  المارات  دولة 
واحللول  املقرتحات  بع�س  امل�شرية 
القت�شادية  الزمة  معاجلة  اجل  من 
تتلق  مل  ولكنها  املتفاقمة،  امل�شرية 

جتاوبا ملمو�شا حتى الآن.
الدبلوما�شية  امل�شادر  تك�شف  ومل 
ال�شالحات،  هذه  طبيعة  عن  نف�شها 
وي�شود العتقاد ان من ابرزها حماربة 
والق�شاء  الداري،  والت�شيب  الف�شاد، 
البريوقراطية  الجراءات  على 

املعقدة.
مطالبة  التوجه  هذا  يرجح  وما 
عبد  الدكتور  الماراتي  الكادميي 
العلوم  ا�شتاذ  اهلل  عبد  اخلالف 

ال�شيا�شية، واحد ابرز م�شت�شاري ال�شيخ 
ظبي،  ابو  عهد  ويل  زايد،  بن  حممد 
امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  ونائب 
الفتاح  عبد  الرئي�س  الماراتية، 
انتخابات  يف  الرت�شح  بعدم  ال�شي�شي 
 ،2018 الرئا�شة امل�شرية املقررة عام 
على  ح�شابه  على  تغريدة  يف  وقال 
اآب  من  العا�شر  بتاريخ  “التويرت” 
“اليكونومي�شت  اجلاري  )اغ�شط�س( 
الرت�شح  لعدم  ال�شي�شي  الرئي�س  تدعو 
الوقت  حان  ورمبا   2018 للرئا�شة 
احلري�شة  الن�شيحة  هذه  ي�شمع  ان 
مب�شتقبل  معنية  خليجية  عوا�شم  من 

ال�شتقرار يف م�شر”.
خ�ش�شت  “اليكونومي�شت”  وكانت 
املا�شي  اجلمعة  ال�شادر  عددها  غالف 
يف  القت�شادية  الزمة  عن  للحديث 
العدد  افتتاحية  يف  وتنباأت  م�شر، 
يف  عنفا  اكرث  �شبابية  بثورة  نف�شه 
ارتفاع  ب�شبب  القريب،  امل�شتقبل 
اربعني  حوايل  اىل  البطالة  معدلت 
ال�شباب  خيارات  وباتت  املئة،  يف 
خيارين:  يف  حم�شورة  امل�شري 
التطرف”،  وا�شواأها  الهجرة  “اف�شلها 
اكرث  ال�شي�شي  الرئي�س  ان  وتاأكيدها 

مبارك  ح�شني  الرئي�س  من  قمعا 
وعلى الدرجة نف�شها من عدم الكفاءة 
“ان  وقالت  مر�شي.  حممد  بالرئي�س 
تبقيه  ما  وان  امل�شري يحت�شر  النظام 
املايل  النعا�س  حقن  ال  احلياة  على 

اخلليجية”.
ال�شي�شي  الرئي�س  املجلة  ون�شحت 
بعدم الرت�شح يف النتخابات الرئا�شية 

املقبلة عام 2018.
العربية  المارات  دولة  وتعترب 
املتحدة الكرث دعما للرئي�س ال�شي�شي 
الكرث  تعترب  مثلما  و�شيا�شيا،  ماليا 
التي  امل�شلمني  الخوان  لكره  عداء 
تقديرات  وتفيد  العداء،  تنا�شبه 
مالية  م�شاعدات  قدمت  بانها  ر�شمية 

مل�شر بحدود 14 مليار دولر.
يف  تلجاأ  المارات  دولة  ان  ويذكر 
و�شائط  اىل  املنا�شبات  من  الكثري 
عن  للتعبري  الجتماعي  التوا�شل 
فيها،  م�شوؤولني  ل�شان  وعلى  مواقفها 
وزير  قرقا�س،  انور  الدكتور  مثل 
والفريق  اخلارجية،  لل�شوؤون  الدولة 
�شاحي خلفان متيم، نائب قائد �شرطة 
دبي، والدكتور عبد اخلالف عبد اهلل 

واآخرين.

امل������وت ! م���ف���اق�������س  ت���ط���رف���ًا يف  ي��ب��ي�����س  دج������اج االإره����������اب 

“عتب” اماراتي على ال�شلطات امل�شرية لعدم تنفيذها حزمة من اال�شاحات 
من  مقرب  اماراتي  م�شت�شار  ومطالبة  بها..  باالأخذ  طولبت  االقت�شادية 
الت�شاوؤالت” “يثر  املقبلة  االنتخابات  يف  ال�شي�شي  تر�شح  بعدم  القيادة 

االإ�شاحية امل�شاريع  طرح  على  احلكيم  اإ�شرار 
عمار العامري

   العراق؛ البلد الوحيد الذي عانى الويالت على مدى عمقه التاريخي، ما جعل اأبنائه ي�شعرون 
على  جلها  وكان  عليهم،  الدموية  واملوجات  املظلمة،  الفرتات  تعاقب  نتيجة  الناجم  بالظلم 
الروؤى  ان�شج  يقدمون  امل�شلحني  القادة  اإن  جند  لذا  لها،  العمالة  اأو  اخلارجية  التدخالت  يد 

الإ�شالحية لإنقاذه، لكنها تواجه بالرف�س.  
   لذا فاأن ثورة كربالء؛ كانت وما زالت نربا�س يف طريق اإ�شالح العقيدة والوطن، وبناء الذات 
الإن�شانية، بعدما �شعى الأمويون لتدمري احلرث والن�شل، ولكن يف خ�شم التحديات التي عا�شتها 
املنطقة عامة والعراق خا�شة، بعد وفاة الر�شول »�س« بات ال�شراع يف اأوجه بني طرفيه، حيث 
التي يحاول  التهم  نف�شه من  والتغيري، جمردًا  لالإ�شالح  »ع« ثورة متكاملة  الإمام احل�شني  اأعلن 

الآخرين اإل�شاقها فيه، ومو�شحًا الهدف الأخر لنه�شته؛ وهو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
   وبنف�س الوقت اإ�شر الأمويني ومن اتبعهم على امل�شيء قدمًا نحو الهيمنة على مقاليد احلكم، 
فاأقنعوا  املظلل،  والإعالم  الدعاية  بو�شائل  اأدمغتهم  وغ�شل  النا�س،  عقول  م�شخ  مبحاولت 
ال�شاميني والعراقيني باأن احل�شني »ع« خارجًا عن الدين، وانه طالبًا للحكم، واأن اخلالف بني اآل 
ها�شم وال بني اأمية اأ�شريًا دنيويًا، ولي�س كما يدعي الها�شميون انه عقائدي، مما اأثنى عزمية 
الآلف ممن را�شلوا الإمام احل�شني »ع« للقدوم لبيعته، ثم انقلبوا عليه بعد مرا�شلته، فا�شطفوا 

�شده.
مفا�شد  �شد  نه�شته  اأعلنه  حينما  املحراب،  �شهيد  احلكيم  معه  حدث  ما  ال�شاكلة  نف�س  وعلى     
واأعلن  العراق،  لدخوله  الأول  اليوم  منذ  والإ�شالح  التغيري  م�شروع  وطرحه  املقبور،  النظام 
روؤيا متكاملة لبناء الدولة، واختيار نظامها ال�شيا�شي والإداري، والذي يتالءم والتنوع األثني 
تلك  تتوقف  ومل  والطبيعية،  الب�شرية  قدراتها  وا�شتثمار  العراق،  يف  وال�شيا�شي  والقومي 
امل�شرية الإ�شالحية رغم رحيل احلكيمني الباقر والعزيز، فاأن ا�شتمرار عمار احلكيم بقراءته 

ال�شت�شرافية لأو�شاع البالد، جعله �شاحب املبادرة والأطروحة النا�شجة لإ�شالح.
التي ت�شهم بتطوير  التي طرحها تياره، وتعرث مبادراته  امل�شاريع الإ�شالحية     فرغم عرقلة 
البالد، اإل اإن احلكيم م�شتمر بتبني اخلطط اإ�شرتاتيجية للنهو�س بالوطن، فبعد مرحلة اإكمال 
حترير املو�شل، ي�شعى احلكيم لإقناع ال�شركاء بقبول روؤيته اجلديدة، لعلمه باأن من وقف ال�شد 
ل  ال�شلطة  طالب  فاأن  لها،  الرف�س  من  حالة  ليخلق  املعادلة،  قلب  على  قادر  ال�شابقة  امل�شاريع 
روق لهم م�شاريع الإ�شالح العراق، فبنائه ي�شحب الب�شاط ممن ي�شتغل ب�شاطة النا�س، ويحاول 

ت�شويه �شورة الأخر.
   لذا فاأن احلكيم يوؤكد يف اإ�شرتاتيجيته اجلديدة على اإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتطوير 
العراق، وتفكيك  نتيجة هزائمه يف  العدو  فعل  رد  والقتالية، ومواجهة  ال�شتخبارية  قدراتها 
من  ال�شيا�شي  امل�شروع  دعم  نحو  امل�شي  ثم  لها،  ا�شتباقية  �شربات  بتوجيه  الإرهابية  ال�شبكات 
خالل »الكتلة العابرة« املوؤلفة من القوى الوطنية للمكونات، والتي ترعى م�شروع وطنيًا يدعم 
احلكومة، وينه�س مبوؤ�ش�شات الدولة كافة، خا�شة يف اأعمار املدن التي دمرها الإرهاب، واإعادة 

النازحني واملهجرين، وتوفري اخلدمات الالزمة للعراقيني.
   كما يرى احلكيم؛ اإن ما بعد داع�س هناك �شرورة للتعاي�س ال�شلمي، ومواجهة خطر ا�شتفحال 
حال الثاأر، والثاأر املتبادل بني الإطراف التي �شاندت احلكومة والقوى الأمنية وبني من وقف مع 
الع�شابات التكفريية، الأمر الذي يعر�س اللحمة الوطنية للمخاطر، ويهدد ا�شتقرار البلد، كما 
لبد من مواجهة الوجه الأخر لالإرهاب، املتمثل بالف�شاد، و�شربه بيد من حديد، وذلك بن�شاء 
حمكمة خا�شة ملحاكمة املف�شدين، ومالحقة اأموال العراق التي مت تهريبها للخارج، ومعاقبة كل 

املتورطني بذلك. 
الإمام  ثورة  لأن  كافة،  واجلماهريية  احلكومية  باجلهود  اإل  يت�شافر  ل  اإ�شالح  كل  ويبقى     
رحمها،  يف  واآدها  اأرادوا  احلكام  فاأن  واإل  ج�شيمة،  ت�شحيات  وجود  لول  تنجح  مل  »ع«  احل�شني 
ح�شدوا اجلموع �شدها، لذا فاأن الإ�شرار والإرادة القوية التي يتمتع احلكيم فيها، �شتجعله قادرًا 

لتقدمي الت�شحيات من اجل حتقيق روؤيته وتطبيق اإ�شرتاتيجيته.



الفائز  الديحاين،  فهيد  الكويتي  الرامي  و�شل 
الألعاب  مبيدالية ذهبية �شمن مناف�شات دورة 
جانريو  دي  ريو  يف  حاليًا  املقامة  الأوملبية، 
م�شاء  الدويل،  الكويت  مطار  اإىل  الربازيلية، 

الأحد، و�شط ا�شتقبال �شعبي ور�شمي حا�شد.
جمل�س  رئي�س  من  كل  الديحاين،  وا�شتقبل 
التميمي  عبداهلل  بالإنابة،  )الربملان(  الأمة 
ل�شوؤون  الدولة  الإعالم ووزير  التميمي، ووزير 
ال�شباح،  احلمود  ال�شامل  �شباح  �شلمان  ال�شباب 
حممد  الوزراء،  جمل�س  ل�شوؤون  الدولة  ووزير 
العبداهلل املبارك ال�شباح، واملدير العام للهيئة 
واأمني  املطريي،  عبدالرحمن  لل�شباب،  العامة 
للرماية،  والعربي  الكويتي  الحتادين  �شر 
من  غفرية  ح�شود  عن  ف�شاًل  الع�شيمي،  عبيد 

املواطنني.
الكويت  مطار  يف  الت�شريفات  قاعة  ت  وغ�شّ
احلا�شرون  ا�شتقبل  فيما  وا�شع،  �شعبي  بح�شور 
ولب�س  والورود،  بالأعالم  الديحاين  الرامي 
على  وهو  �شوره،  حتمل  اأقم�شًة  منهم  عدد 

من�شة التتويج.
والأربعاء املا�شي، تغلب الديحاين يف مناف�شات 
الإيطايل  على  املزدوجة(  )احلفرة  الرماية 
النهائية  املباراة  يف  اينو�شنتي”،  “ماركو 

اجلن�شية  عربي  اأول  ليكون   ،24-25 بنتيجة 
يفوز مبيدالية ذهبية يف اأوملبياد ريو.

مل�شاركته  بالده،  با�شم  الذهبية  ت�شجل  ومل 
“الريا�شيون  فريق  �شمن  الأوملبي  العلم  حتت 
الن�شاط  لتجميد  نظرًا  امل�شتقلون”،  الأوملبيون 

الأوملبياد،  انطالق  قبل  الكويت،  يف  الريا�شي 
والحتاد  الدولية،  الأوملبية  اللجنة  من  بقرار 
خمالفة  ب�شبب  )فيفا(؛  القدم  لكرة  الدويل 
دوليًا،  بها  املعرتف  الريا�شية  املواثيق  الكويت 

عرب التدخل احلكومي يف �شوؤون الريا�شة.

دورمتوند- )د ب اأ(: وا�شل فريق بايرن ميونيخ 
بعدما  الأملانية  القدم  كرة  على  هيمنته  فر�س 
/ 2 فوزه  اإثر  الأملاين  ال�شوبر  كاأ�س  بلقب  توج 
بورو�شيا  التقليدي  وغرميه  م�شيفه  على  �شفر 

دورمتوند الأحد.
اأغلب  الوا�شحة لدورمتوند يف  ال�شيطرة  ورغم 
فرتات املباراة التي اأقيمت على ملعب �شيجنال 
اإيدونا بارك )معقل دورمتوند(، اإل اأن لعبيه 
التي  العديدة  الفر�س  ترجمة  يف  اأخفقوا 
لعبي  خربة  لتح�شم  اأهداف،  اإىل  لهم  �شنحت 
بايرن املوقف ل�شاحلهم يف النهاية، بعدما �شجل 
الفريق  هديف  مولر  وتوما�س  فيدال،  اأرتورو 

البافاري يف الدقيقتني 58 و.79
املحلية  بالثنائية  توج  الذي  بايرن،  وعادل 
الرقم  املا�شي،  املو�شم  يف  والكاأ�س(  )الدوري 
ال�شوبر  بكاأ�س  الفوز  مرات  عدد  يف  القيا�شي 

الذي يحمله دورمتوند بر�شيد خم�شة األقاب.
املدرب  اأن�شيلوتي،  كارلو  النت�شار  هذا  ومنح 
مع  الول  لقبه  لبايرن،  اجلديد  الإيطايل 
الفريق يف مباراته الر�شمية الأوىل معه، بعدما 
الأ�شباين  للمدرب  خلفا  الفريق  قيادة  توىل 

جو�شيب جوارديول.
ملات�س  الأول  الر�شمي  الظهور  املباراة  و�شهدت 
عاد  الذي  ال�شابق  دورمتوند  مدافع  هوميل�س 

ل�شفوف بايرن خالل فرتة النتقالت ال�شيفية 
احلالية، فيما مل ي�شارك ماريو جويتزه، �شانع 
دورمتوند  ل�شفوف  ان�شم  الذي  بايرن  األعاب 
تو�شيل  توما�س  ف�شل  بعدما  اللقاء  يف  موؤخرا، 
مقاعد  يف  عليه  الإبقاء  دورمتوند  مدرب 

البدلء.
الدوري  لقب  عن  الدفاع  حملة  بايرن  وي�شتهل 

الأملاين )بوند�شليجا(، الذي اأحرزه يف املوا�شم 
الأربعة الأخرية، مبواجهة �شيفه فريدر برمين 
ي�شت�شيف  فيما  اجلاري،  اأغ�شط�س  اآب/   26 يف 
التتويج  من�شة  اإىل  للعودة  ال�شاعي  دورمتوند، 
 ،2012  /  2011 مو�شم  منذ  الأوىل  للمرة 

فريق ماينز يف اليوم التايل.
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االأمل��اين ال�شوبر  كاأ�س  بلقب  ويتوج  داره  عقر  يف  بثنائية  دورمتوند  يجتاز  بايرن 

ا�شتفهام عامات  عليه  الذهبية  امليدالية  �شاحب  »رحيموف«  اإي��ه��اب:  حممد 

االأوملبياد يف  ذهبية  على  احلائز  للرامي  الكويت  يف  حا�شد  و�شعبي  ر�شمي  ا�شتقبال 

للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

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

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

ب�ضرى �ضارة ال�ضحاب �لدخل �ملنخف�ض
ن�صاعدكم يف �صراء املنزل اأو العمارة باحل�صول 

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�ضاعد يف ت�ضليح �لكريدت �أو يف بناء 

�لكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�شر البنوك

ادفع 30 �شنة يف 10
 �شنوات

لدينا 
زبائن �شاعدناهم

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

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

خال 30 يوما
نتحدث العربية

( By appointment only )

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate

 ت��غ��ي��ر امل����ي����اه اخل�������ش���راء
لل�شباحة الرئي�شي   ب��احل��م��ام 
ري��و اومل��ب��ي��اد  ال��ت��وق��ي��ع��ي��ة يف 

ريو دي جانريو- )د ب اأ(: قام م�شوؤولو اللجنة املنظمة لأوملبياد ريو 
الرئي�شي يف  ال�شباحة  املياه اخل�شراء يف حمام  بتغيري  دي جانريو 
ملعب ماريا لينك قبل اإنطالق مناف�شات ال�شباحة التوقيعية الأحد، 

ولكن الغطا�شني لن يح�شلوا على مياه عذبة خا�شة بهم.
وحتولت مياه حمامات ال�شباحة الأوملبية املفتوحة اإىل لون اأخ�شر 

غريب لعدة اأيام، ما اأدى اإىل انتقادات و�شكاوى.
املنظمة  اللجنة  باإ�شم  الر�شمي  املتحدث  اأندرادا،  ماريو  وقال 
الكبري  ال�شباحة  حمام  مياه  بتغيري  قمنا  “لقد  الأحد:  لالأوملبياد، 

الذي تقام فيه مناف�شات ال�شباحة التوقيعية”.
 11 من  يقرب  ملا  عمال  ا�شتغرقت  املياه  تغيري  عملية  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شاعة.
البع�س  بع�شهم  مل�شاهدة  التوقيعية  ال�شباحة  ريا�شيو  ويحتاج 
لين�شقوا احلركات، وهو الأمر الذي كان ميكن اأن يكون �شعبا يف املاء 
الثانية  ال�شاعة  يف  ال�شباحة  مناف�شات  الأخ�شر.وانطلقت  العكر 

ظهرا بتوقيت غرينت�س.
وانطلقت اأي�شا مناف�شات كرة املاء يف ملعب ماريا لينك، ولكن ميكن 
بعدما  املائية  الريا�شات  مللعب  لها،  خمططا  كان  مثلما  الآن،  نقلها 

انتهت مناف�شات ال�شباحة اأم�س ال�شبت.
لن  اخلزان  يف  املوجودة  املياه  اأن  تعني  اجلدولة  اإن  اأندرادا  وقال 

تتغري ولكنها “تتح�شن على مدار ال�شاعة”.
ويقام �شباق الغط�س النهائي من ال�شلم املتحرك على ارتفاع ثالثة 

اأمتار لل�شيدات يف الرابعة م�شاء.
الأزرق  من  تغري  املياه  لون  اإن  لل�شباحة  الدويل  الحتاد  ويعتقد 
لالأخ�شر بعدما نفاد بع�س املواد الكيميائية يف اخلزان، وهو ما اأدى 

اإىل ارتفاع م�شتوى حمو�شة املياه لي�شبح خارج النطاق املعتاد.
حمامات  با�شتخدام  تتاأثر  لن  الالعبني  �شحة  اأن  امل�شوؤولون  واأكد 

ال�شباحة.

يف مازال  التجديف  يف  اأملانيا   مدرب 
حالة حرجة بعد تعر�شه حلادث يف ريو

ريو دي جانريو – )د ب اأ(- اأكد مايكل في�شرب رئي�س بعثة اأملانيا يف 
اأوملبياد ريو دي جانريو اأن مدرب اأملانيا يف التجديف �شتيفان هينزه 
مازال يف حالة حرجة بعد تعر�شه لإ�شابات خطرية خالل حادث 

�شري يف الربازيل.
لالطمئنان  ريو  اإىل  و�شلوا  و�شقيقه  هينزه  والدي  اأن  في�شرب  وقال 

عليه.
لتدخل  وخ�شع  املخ  يف  قوية  لإ�شابة  عاما/   /35 هينزه  وتعر�س 
جراحي عقب احلادث الذي وقع اأثناء ركوبه �شيارة اأجرة للتوجه 

اإىل القرية الأوملبية.

برونزية  على  احلا�شل  اإيهاب،  حممد  اأكد 
كان  اأنه   ،2016 جانريو  دي  ريو  اأوملبياد 
كي  اأجله  من  �شيتدخل  اهلل  اأن  ثقة  على 
كان  اأنه  موؤكدا  بالأوملبياد،  مبيدالية  يفوز 
واثقا من ذلك مليون يف املائة، واأن ما حدث 
يوؤكد  للف�شية  واملر�شح  اأرمينيا  لعب  مع 

ذلك.
مع  هاتفي  ات�شال  يف  »اإيهاب«  واأ�شاف 
»مع  برنامج  عرب  �شوبري،  اأحمد  الإعالمي 
البلد«،  »�شدى  ف�شائية  على  املذاع  �شوبري« 
جمهود،  من  اأبذله  اأن  ميكن  ما  كل  بذلت 
اأجد  فلن  الزمن  بي  عاد  اإذا  باأنه  م�شيفا 

اأكرث مما فعلت كي اأفعله.
حتليل  ينتظر  اأنه  امل�شري  البطل  واأو�شح 
ح�شول  اأن  يرى  اإنه  حيث  املن�شطات 
عليه  الذهبية  امليدالية  على  »رحيموف« 
مناف�شه  يتخطى  فاإن  ا�شتفهام،  عالمات 
الرقم  بذلك  الف�شية«  »�شاحب  ال�شيني 
اأنه حال ظهور  اأمر غري طبيعي، موؤكدا  هو 
جديد فقد يح�شل على الف�شية، خا�شة اأن 

»رحيموف« له اأزمات �شابقة مع املن�شطات.
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�ضيدلية �الأفينيو �خلام�ض 
 Pharmacy on fifth

جميع ��ضت�ضار�تنا 
جمانية الخو�ننا 

�لعرب

من �الأثنني �ىل �ل�ضبت     ٩ �ضباحا �ىل ٩ م�ضاء�

�ضيدلية �الأ�ضرة �لعربية 

�ل�ضيديل �أكثم ح�ضني 

تركيب و�ضرف �الأدوية
خدمة كاملة للو�ضفات �لطبية

كافة �نو�ع �الأدوية �جلاهزة و�مل�ضكنات
خدمة قيا�ض �ضغط �لدم وفح�ض �ل�ضكري

معد�ت طبية و�جهزة قيا�ض �ل�ضكر و�ل�ضغط
جميع �نو�ع �لعطور وم�ضتح�ضر�ت �لتجميل 

حتويل �الأمو�ل د�خل وخارج �لواليات �ملتحدة 
دفع �لفو�تري بكافة �نو�عها
تخفي�ضات خا�ضة للم�ضينني
جميع حاجيات �الأطفال 
طبع وحتمي�ض �الأفالم 

��ضعارنا يف متناول �جلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

�لدكتور حممد �جلنابي

�لدكتورطارق كربان�لدكتورة ر�ضمي

DDS

DDS

و�ضتكون �لزيارة �الأوىل جمانا ... و�أهال و�ضهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

�حلائز على�ضهادة �لبورد �الأمريكي
 يف �خت�ضا�ض تقومي �الأ�ضنان

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

 �خت�ضا�ض طب �الأ�ضنان - لالطفال
�فتتحت عيادتها �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

جاد احلاج
خارج  القريب،  الأم�س  حتى  اأملانيا،  بقيت 
رد  كان  فيما  الإرهابي،  ال�شتهداف  دائرة 
هادئًا.  الدول  باقي  يف  الهجمات  جتاه  فعلها 
فبخالف  هنا«،  مماثلة  اأحداث  تقع  »لن 
اأ�شد القيود  اأملانيا تفر�س  الوليات املتحدة، 
ل  فرن�شا،  وبخالف  الأ�شلحة،  �شراء  على 
يعاين املهاجرون من التمييز والبطالة. لكنها 

الآن اأمام واقع جديد
»ميكننا  عندنا«،  هذا  يح�شل  اأن  ميكن  »ل 
ال�شيطرة على الو�شع«، »الهدوء البطويل«... 
عبارات لطاملا ا�شُتخدمت يف اأملانيا كّلما �شهدت 
اأو  املتحدة  الوليات  اأو  اأخرى  اأوروبية  دول 
ــ اإرهابية اأو  �شواها من البلدان اأعمال عنف 
غري ذلك. لكن بعد احلوادث الأربع الأخرية 
من  قليل  غري  نفر  بات  اأملانيا،  �شهدتها  التي 
هذه  �شوابية  يف  ي�شكك  الغربية  ال�شحافة 

الأقوال.
يطوي  مماثلة  لهجمات  اأملانيا  تعّر�ُس  فهل 
اأوروبا  دخول  ويعني  نهائيًا  الأمان  عهد 

مرحلة جديدة من عدم ال�شتقرار؟
يف  ارُتكبت  التي  اجلرائم  دوافع  ت�شري 
الأ�شبوعني الأخريين يف اأملانيا اإىل منطني من 
بتنظيم  مرتبط  الأول  اأوروبا:  يف  التطّرف 
الأفغاين  املراهق  حالتي  يف  كما  »داع�س«، 
الثامن  يف  بالفاأ�س  قطار  رّكاب  هاجم  الذي 
اأملانيا،  جنوبي  يف  اجلاري  ال�شهر  من  ع�شر 
اآن�شباخ،  قرب  نف�شه  فّجر  الذي  والنتحاري 
بالإ�شافة اإىل الهجمات التي تبّناها التنظيم 
الثاين،  النمط  اأما  اأخرى.  اأوروبية  دول  يف 
فتعود  ميونيخ،  يف  النار  مطلق  حالة  يف  كما 
وامليول  النف�شية  ال�شطرابات  اإىل  جذوره 

وهو  الأجانب،  وكره  املتطرفة  اليمينية 
اأ�شبه باأعمال العنف التي ت�شهدها الوليات 
معظم  ترى  وذاك،  هذا  وبني  املتحدة. 
ال�شحافة الغربية اأن اأوروبا باتت عالقة يف 
دوامة، بني ازدياد وترية التطّرف الإ�شالمي 
من  املتطّرف  اليمني  حركات  ومنو  جهة،  من 
بع�شهما  يغّذي  تهديدان  وهما  اأخرى،  جهة 
من  الكثري  يرجع  املثال،  �شبيل  فعلى  بع�شًا. 
»البديل  حزب  حققه  الذي  التقدم  املحللني 
املعادي  املتطرف  اليميني  اأملانيا«  اأجل  من 
لالجئني مثاًل اإىل العتداءات اجلن�شية التي 
�شهدتها مدينة كولونيا الأملانية يف مطلع هذه 
ال�شنة، واحلال كذلك بعد كّل هجوم اإرهابي 

تتعر�س له اأوروبا.
الأمريكية  تاميز«  »نيويورك  �شحيفة 
ت�شاءلت منذ اأربعة اأيام: اأيهما ميثل اخلطر 
اأم  الإرهاب  اأوروبا،  اإىل  بالن�شبة  الأكرب 
الأملان  خوف  اأّن  م�شيفة  املتطرف؟  اليمني 
من الإرهاب ل يتوقف عند الهجمات بذاتها، 
يف  يكمن  لديهم  الأكرب  الهاج�س  اإن  بل 
طريقة تعامل اليمني الأملاين املتطرف معها. 
ما  نازي  تاريخ  مثاًل،  فرن�شا  بخالف  فالأملانيا، 
زالت ت�شعى عند كّل منعطف اإىل التربوؤ منه، 
خ�شية  ميونيخ  �شهدتها  كالتي  حوادث  وتثري 
البلد  »�شورة  تدمري  من  الأملان  معظم  لدى 
املت�شاحمة وهويته الكونية« اللتني �شعى اإىل 

بنائهما طوال العقود املا�شية.
كبري  فرق  باإحداث  كفياًل  كان  التاريخ  هذا 
الأربع  الهجمات  على  الأملاين  الفعل  رد  بني 
ني�س  جرميتي  اأعقاب  يف  الفرن�شي  والرد 
افتتاحية  يف  هاميل.  جاك  الكاهن  وقتل 
»ذا غارديان«  راأت �شحيفة  املا�شي،  الأربعاء 

القادة  يتحدث  فيما  اأنه  الربيطانية 
منت�شرين«  »اخلروج  الفرن�شيون عن �شرورة 
من »احلرب« )�شد التطرف الإ�شالمي(، بقي 
خطاب القيادة الأملانية اأقل دراماتيكية، اإذ 
الت�شامح  اأهمية  عن  مريكل  اأجنيال  حتدثت 
و�شددت على �شرورة عدم املزج بني الإرهاب 
عن  عرّبت  كذلك  املهاجرين،  اأو  والالجئني 
الإيحاء  دون  من  ال�شحايا  مع  تعاطفها 
بخالف  وع�شكرية،  اأمنية  اإجراءات  باتخاذ 
ال�شتمرار  على  واأ�شرت  هولند،  فرن�شوا 
ب�شيا�شة »الأبواب املفتوحة« جتاه الالجئني.
الأوروبيني  البلدين  بني  الفرق  يقت�شر  ول 
الأزمة،  مع  التعامل  طريقة  على  املركزيني 
اقت�شادية،  ــ  اجتماعية  جذورًا  له  اإن  بل 
مثاًل  يرى  كان  فالبع�س  عميقة.  و�شيا�شية 
�شد  �شواها  من  اأكرث  نة  حم�شّ اأملانيا  اأن 
احلماية«  »مظلة  واأن  الإرهابية،  الهجمات 
دولة  �شببها  �شنوات  طوال  بها  نعمت  التي 
واملزايا  الكامل  والتوظيف  للجميع  الرعاية 

الإثني،  التمييز  وغياب  الجتماعية 
بخالف  اأخريًا،  املفتوحة  الأبواب  و�شيا�شة 
هويتها  بني  ت�شادم  من  تعاين  التي  فرن�شا 
الجتماعي،  وواقعها  العلمانية  الوطنية 
املتمثل  املتطرف  ميينها  يزداد  والتي 
املعادي  بخطابه  قوة  الوطنية«  بـ»اجلبهة 
ما  وفق  عمومًا،  لالأجانب  والكاره  لالجئني 
يرون. ولكن كل ذلك تغري اليوم، وثبت عدم 
تعر�شت  قد  فاأملانيا  النظرية.  هذه  �شحة 
»داع�س«،  تنظيم  تبّناهما  لهجومني  بالفعل 
ب�شرف  البالد،  يف  الرعب  من  حالة  خلقا 
النظر عن الفرق الهائل يف عدد ال�شحايا بني 
تعر�شت  التي  والهجمات  اجلرميتني  هاتني 

لها فرن�شا يف ال�شابق.
غارديان«  »ذا  يف  جاكات  لينا  الكاتبة  تقول 
بالأمان  ال�شعور  فقدان  على  الدليل  اإّن 
اإثر  اأملانيا  يف  �شادت  التي  الذعر  حالة  هو 
ا�شتجابة  انتقاد  وعدم  الأخرية،  الهجمات 
قاعدة  على  الأمنية  والأجهزة  احلكومة 

تقدير  »اأ�شاءا  اأو  الفعل«  رد  يف  »بالغا  اأنهما 
ال�شنة،  راأ�س  ليلة  يف  ح�شل  كما  الو�شع«، 
للمواطنني  ال�شرطة حتذيرًا  اأ�شدرت  عندما 
من هجمات اإرهابية حمتملة واأخلت حمطتي 
قطار رئي�شيتني ون�شرت عنا�شرها املدججني 
بال�شالح يف ال�شوارع. يف تلك املرة، مل ي�شعر 
اأذهانهم  يف  وكرروا  جديًا،  باخلطر  الأملان 
كل  عند  تذكروها  التي  نف�شها  العبارات 
هذا  يح�شل  اأن  ميكن  »ل  مماثل:  منعطف 
الو�شع«.  على  ال�شيطرة  و»ميكننا  عندنا«، 
بـ»هدوء  عمومًا  امل�شاألة  مع  البالد  وتعاملت 
بطويل«. مل يخِل النا�س الطرقات، ومل ت�ُشد 
اأمام  الأملان  يت�شّمر  ومل  الذعر،  من  حالة 
ن�شرات الأخبار و�شا�شات هواتفهم كما فعلوا 

خالل الهجمات الأخرية.
يبدو اإذًا اأن اأوروبا تدخل مرحلة جديدة من 
عدم ال�شتقرار مع ان�شمام اأملانيا اإىل »نادي« 
وهي  العاملي.  الإرهاب  من  امل�شتهدفة  الدول 
خمتلفتني  طبيعتني  من  تهديدين  تواجه  ل 
تطّبق  الأوروبي  املركز  دول  اإن  بل  فح�شب، 
بع�س جذريًا يف  بع�شها عن  �شيا�شات خمتلفًا 
هنا  املجدي  من  ولعل  امل�شكلة.  مع  التعامل 
تكرار ما قاله البع�س عن اأن من �شوء احلظ 
رمبا اأن كل هذه الت�شاوؤلت ترتافق مع اأزمات 
على  ي�شتتبعه  وما  »الربيك�شت«  مثل  اأخرى، 
حتى  اأو  الأوروبية،  ال�شيا�شية  املنظومة 
اإيطاليا  تواجهها  اأن  ُيحتمل  التي  الأزمة 
الد�شتوري يف ت�شرين الأول  ا�شتفتائها  عقب 
ال�شغوط  من  تزيد  م�شاكل  كلها  وهي  املقبل، 

على الحتاد الأوروبي.

غربة نيوز - احمد مراد
متكنت �شرطة نيويورك وقبل م�شي اأقل من 48 �شاعة من 
القب�س علي او�شكار موريل �شاب يف اخلام�شة والثالثني من 
عمره ب�شاحية نيويورك ووجهت اليه تهمتي القتل العمد 

ل�شخ�شني وحيازة �شالح اأ�شتخدم يف جرمية .
من     ،Inspector Henry Sautnerاملفت�س ح�شب 
ات�شالت  عدة  تلقت  ال�شرطة  فان  نيويورك  �شرطة 
ال�شاعة  حوايل  اأغط�س   13 املا�شي  ال�شبت  يوم  هاتفية 
املكاملات من   911 الرقم  تلقينا متعددة علي  1.50 ظهرا 
اثنني من الذكور اإطالق النار يف زاوية �شارع احلرية و�شارع 
79. وبعد التعامل مع البالغ و�شلو الظباط ليجدوا المام 
عام   64 الدين  ثراء  وم�شاعده  عام   55 اكوجني  مولنا 

وكالهما م�شاب بطلقات نارية يف الراأ�س .
تويف  حيث  جامايكا  م�شت�شفى  اإىل  ال�شحيتني  نقل  مت 
وتبقى  عاما،.   55 العمر  من  الفور   علي  اكوجني  المام 
حالة  يف  عاما   64 العمر  من  الدين  ثراء  البالغ  ال�شحية 
ك�شفت  الوقت،  هذا  يف  جامايكا.  م�شت�شفى  يف  حرجة 
ي�شريون  كانوا  الثني  ال�شحايا  اأن  يف  الأولية  التحقيقات 
�شمال على 79 �شارع ) بعد اداء ال�شالة يف م�شجد الفرقان 
اقرتب  احلرية،   �شارع  على  لتقاطع  وعندو�شلوهم   )
املهاجم من اخللف واطالق النار عليهم من م�شافة قريبة 
كامريات  بوا�شطة  اجلرمية  ت�شوير  مت  بارد  وبدم  للغاية 
ذكر  القاتل  موا�شفات  وعن  باملكان،  املوجودة  املراقبة 
قمي�س  يرتدي  كان  اللون  قمحي  القاتل  ان  العيان  �شهود 
بعد  احلادث  مكان  من  مبا�شرة  وفر  و�شورت.  البولو  لعبة 
اأنهم لحظوا م�شد�س يف  قتل ال�شحايا، وذكر �شهود عيان 
يده. يف هذا الوقت، مل يحدد الدافع، ومت التعميم ب�شورة 
وا�شعة ووزعت �شرط نيويورك ن�شرة باو�شاف القاتل كما 
مت ن�شر فيديو اجلرمية يف وقت لحق . وطلبت ال�شرطة 
القب�س  القاء  يف  م�شاعدتهم  املواطنني  من  المريكية 
بالجنليزية  تليفونات  ارقام  وخ�ش�شت  القتل  علي 

وال�شبانية لتلقي الت�شالت
 Anyone with information in regards
 to this incident is asked to call the
 NYPD›s Crime Stoppers Hotline at
 1-800-577-TIPS (8477) or for Spanish,
 1-888-57-PISTA (74782). The public
 can also submit their tips by logging
 onto the Crime stoppers website at
WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.

 COM or by texting their tips to 274637
(CRIMES) then enter TIP577.
وبعد عدة �شاعات تويف م�شاعد المام ثراء الدين 64 عام 

يف  متاثرا بجروحه يف م�شت�شفى جامايكا. 
ومت اأخطار اأ�شرهم وذويهم . باحلادث الأليم .

�شرطة  اإدارة  با�شم  املتحدثة  فيليب�س  تيفاين  وقالت 
نيويورك اإنه مل ُيعرف ب�شكل فوري الدافع وراء اجلرمية 
كما مل يتم اكت�شاف دليل حتى الآن على اأنه مت ا�شتهداف 
ل  ال�شرطة  اإن  اأ�شافت  ولكنها  دينهما.  ب�شبب  الرجلني 

ت�شتبعد اأي احتمال.
 55( اأكوجني  الإمام  هما  الرجلني  اإن  ال�شرطة  وقالت 
دينيا  زيا  يرتديان  وكانا  عاما(   64( الدين  عاما(وثراء 

وقت اإطالق النار عليهما.
وبعد اأقل من مرور ثالثون �شاعة علي احلادث مت القب�س 
علي القاتل او�شكار موريل وهو �شاب يف اخلام�شة والثالثني 
�شالح  وحيازة  العمد  القتل  تهمتي  نوجيه  ومت  عمره  من 
امل�شتخدم يف  امل�شد�س  ا�شتخدم يف جرمية حيث مت ظبط 

اجلرمية الب�شعة ) ح�شلنا علي �شورة امل�شد�س امل�شتخدم 
بالقتل ( 

مت القب�س عليه خالل تواجده يف 276 ميلر �شارع
بروكلني، نيويورك .

وقد اأثار توقيُفه نوعا من الرتياح لدى اجلالية البنغالية 
مطالَب  و�شط  اأكوجني،  الإمام  اإليها  ينتمي  التي  امل�شلمة 
على  القانون  عليها  ين�س  التي  العقوبات  اأ�شد  باإيقاع 

املوقوف حال اإدانته.
ويف حالة ادانته فان القاتل ح�شب قانون ولية نيويورك 
قد يلقي حكما بال�شجن امل�شدد مدي احلياة .  دون امكانية 
ملا  حتولت  جنازة  تنظيم  مت  وقد  .هذا  �شراحه  اطالق 
احلا�شرون  وهاجم  ال�شالموفوبيا  �شد  املظاهرة  ي�شبه 
ترامب  اجلمهوري  املر�شح  بب�شمات  ا�شموه  ما  اجلنازة  يف 
احلاد  الأ�شتقطاب  حالة  ايل  اأ�شارة  يف   . احلادث  علي 
�شد املهاجرين امل�شلمني واجلاليات الخري الذي دوما ما 
يثريها ترامب يف خطاباته . حيث ووقع حادث الغتيال 
املزدوج بينما يخ�شى م�شلمو الوليات املتحدة من ت�شاعد 

امل�شاعر املناه�شة لهم ب�شبب خطابات �شيا�شية ت�شتهدفهم،
واملعروف ان املر�شح اجلمهوري كان قد اقرتح يف وقت �شابق 

منع دخول امل�شلمني ايل الوليات املتحدة المريكية .
وجاء  اغط�س   17 الربعاء  موريل  او�شكار  حماكمة  مت 
والقدمني،  اليدين  مقيد  اجلنائية  املحكمة  اإىل  موريل 
ليواجه تهمة القتل من الدرجة الأوىل، وتهمتي القتل من 
الدرجة الثانية وتهمتي حيازة �شالح بغر�س اإجرامي من 

الدرجة الثانية.
وو�شف ممثل الدعاء للمحكمة هذه اجلرمية باأنها »عمل 
مروع وخ�شي�س ول ميكن و�شفه اإل بالغتيال املتعمد وبدم 
بارد«، بينما قالت ال�شلطات اإن دوافع امل�شتبه به ل تزال 
اأن  بحثها  يجري  التي  الحتمالت  من  واإن  وا�شحة  غري 

يكون احلادث جرمية كراهية.
 ورف�س القا�شي اطالق �شراحه بعد ان رف�س التهم املوجه 

اليه .

ه���ج���م���ات اأمل����ان����ي����ا: ����ش���ق���وط اآخ�������ر »احل���������ش����ون« االأوروب������ي������ة؟

وم�شاعده كوجني  موالنا  قاتل  على  القب�س  تلقي  نيويورك  �شرطة  �شاعة   30 من  اأقل  م�شي  قبل 
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
نابل�س  ملدينة  ال�شرقي  اجلنوب  يف  تقع  »ق�شرة« 
من  بالعديد  ت�شتهر  ن�شمة   6700 �شكانها  عدد  يبلغ 
الزراعية،  الرا�شي  من  العديد  ت�شم  ال�شناعات، 
متثل  العنب،  و  الرمان  و  الزيتون  بزراعة  ت�شتهر 

حمورا ن�شاليا فل�شطينيا مع الحتالل ال�شرائيلي.
التي  املواجهات  من  العديد  �شهدت  التي  ق�شرة 
والحتالل  الفل�شطينيني  ال�شبان  بني  رحاها  دارت 
فيها  و�شقط  ال�شهداء  من  العديد  زفت  ال�شرائيلي، 

العديد من اجلرحى.
على  ال�شتيالء  على  ي�شر  ال�شرائيلي  الحتالل 
التجريف  خالل  من  فيها  الرا�شي  من  العديد 

وم�شادرة الرا�شي.
�شوكة  ت�شكل  التي  ق�شرة  قرية  على  اكرث  للتعرف   
الوطن«  »دنيا  اجرت  ال�شرائيلي  الحتالل  حلق  يف 
لقاء مع النا�شط يف جلان املقاومة ال�شعبية يف القرية 
تعاين  القرية  ان  اكد  الذي  وادي  ابراهيم  ال�شتاذ 
من ا�شتمرار اعتداءات امل�شتوطنني وجي�س الحتالل 
ال�شرائيلي منذ 10 �شنوات، لفتا اىل انهم ميار�شون 
العتداء على ا�شجارها و مزارعها و املواطنني الذي 

يعي�شون فيها. 
وقال يف لقاء خا�س مع »دنيا الوطن«: »يحتوي البلد 
على م�شتوطنة جمدوليم يف اجلنوب ال�شرقي للقرية 
م�شتوطنة  اىل  حتولت  و   1979 عام  اقيمت  التي  و 
اخرى  ا�شتيطانية  بوؤرة  هنا  ان  كما   1981 العام  يف 
م�شتوطنات  لعدة  امتداد  وهي  كوت�س  اي�س  ا�شمها 
امل�شتوطنني و منهم الذين  اخرى، حيث قام عدد من 

احرقوا عائلة دواب�شة بالعتداء على املزارعني«. 
يقوم  جمدوليم  م�شتوطنة  يف  »الن  وا�شاف: 
بغر�س  لالأرا�شي  جتريف  باأعمال  امل�شتوطنون 
ال�شتيالء على الرا�شي يف قرية ق�شرة، فقبل يومني 
ارا�شي تعود لهايل  اقدمت اجلرافات على جتريف 
القرية، وبالرغم من ذلك ال ان اهايل القرية وقفوا 

وقفة �شموخ و عزة مواجهني امل�شتوطنني«. 
واكد انه اول ام�س اجرب الهايل اجلرافات املتواجدة 
خاللها  وقع  مواجهات  بعد  مغادرتها  على  القرية  يف 
10 ا�شابات باملطاط يف �شفوف ال�شباب الفل�شطينيني، 
اخرى  مرة  اجلرافات  عادت  ام�س  يوم  ان  ذاكرا 

ان  ال  التجريف  اعمال  لتمار�س  املنطقة  نف�س  اىل 
الهايل واجهوها مرة اخرى، حيث متكنوا من تدمري 

جرافة »الباجر« وا�شعلوا النريان فيها. 
ان  وقتها  لالنظار  امللفت  »ال�شيء  قال:  ال�شياق  ويف 
على  النريان  يطلقون  كانوا  عرب  ا�شخا�س  هناك 

�شباب القرية«.
قرية  ان  اكد  القرية،  هذه  ا�شتهداف  �شبب  وحول   
ان  اىل  لفتا  نابل�س،  مدينة  و�شط  يف  تقع  ق�شرة 
الن�شال  من  مراحل   1936 عام  منذ  �شكلت  القرية 
ال�شهداء،  من  العديد  فيها  ارتقى  حيث  الفل�شطيني، 
م�شريا اىل ان قرية ق�شرة هي ع�شية عن اي حماولة 
امام  منيع  �شد  ت�شكل  فهي  ارا�شيها  على  لال�شتيالء 

امل�شروع ال�شتيطان يف بناء التالل ال�شبعة. 

مواجهة   87 من  اكرث  ق�شرة  مدينة  »�شهدت  وقال: 
ال�شرائيلي،  الحتالل  و  الفل�شطينيني  ال�شبان  بني 
و  احلي  بالر�شا�س  جريح   100 من  اكرث  عنها  نتج 
اجلنوبية  املنطقة  يف  منزل  احراق  مت  كما  املطاط، 
اىل  بال�شافة  النورين،  ذو  م�شجد  احراق  مت  كما 
ذبح العديد من الغنام و حرق الع�شرات من الرا�شي 

التابعة للمزارعني«.
2014/1/7 متكن �شباب قرية ق�شرة  وا�شاف: »يف 
18 م�شتوطنا ومت ح�شرهم يف  من القاء القب�س على 
بيت يف بلدية قريوط ، و هذا امل�شهد م�شجل يف جميع 

و�شائل العالم«. 
يف  متوقعة  مواجهات  هناك  يكون  ان  وادي  وتوقع 
ان ذلك  القادمة، م�شريا اىل  ال�شاعات  القرية خالل 

و  القرية  اقتحام  على  اجلرافات  ا�شرار  يف  يتجلى 
اىل  م�شريا  الرا�شي،  يف  التجريف  عمليات  موا�شلة 
م�شتوطنة  مبحاذاة  حاليا  متواجدة  اجلرافات  ان 
جمدوليم بحماية من الليات الع�شكرية، منوها اىل 
الرا�شي  مب�شادرة  لديهم  قرارات  اية  يوجد  ل  انه 
طريق  عن  م�شادرتها  على  ا�شرار  هناك  ولكن 
»العربدة«، لفتا اىل انه يف العام املا�شي مت ا�شت�شالح 
470 قطعة ار�س من خالل زراعتها بال�شجار والثمار 
املختلفة مثل الزيتون و العنب والتني و الرمان وبناء 

البار و الغرف ال�شناعية. 

�شوماليون  �شباب  اأطلق  ـ  مقدي�شو 
مبادرة هي الأوىل من نوعها يف البالد 
يف  يقام  م�شرحي  عر�س  يف  تتمثل 
انتباه  جلذب  ويهدف  الطلق،  الهواء 
“ليدو”، �شرقي  اإىل �شاحل  املواطنني 
هجره  والذي  مقدي�شو،  العا�شمة 
�شهدها  تفجريات  عدة  بعد  رواده 
املطاعم  ا�شتهدفت  العام  هذا  مطلع 
 25 مقتل  عن  واأ�شفرت  عليه  املطلة 

�شخ�شا.
الواقع  حتاكي  “ال�شالم”  وم�شرحية 
بني  ي�شهد  الذي  ال�شومال  يف  املتاأزم 
اإرهابية  هجمات  والآخر  احلني 
“ال�شباب”  حلركة  معظمها  تن�شب 
املت�شددة، وي�شعى امل�شاركون فيها اإىل 
خلق روح الأمل والتطلع اإىل م�شتقبل 
ال�شوماليني،  نفو�س  يف  مزدهر 
من  جمهور  ا�شتقطاب  على  معتمدين 
اأيام  ال�شباب الذي يق�شد ال�شاحل يف 

العطلة الأ�شبوعية.
�شخر  �شومايل،  �شاب  �شالد،  عثمان 
التي  امل�شرحية  هذه  تنظيم  يف  وقته 
متاعب  من  للمواطنني  متنف�شا  باتت 
البطل  دور  فيها  يلعب  حيث  العمل، 
الذين  زمالئه  من  عدد  مب�شاركة 
بهلوانية  بحركات  الأدوار  يتبادلون 

فائقة.
امل�شرحي  العر�س  اإقامة  وحول فكرة 
والذي  التقليدي  غري  ال�شكل  بهذا 
يبتعد عن النمط امل�شرحي الكال�شيكي 
“ا�شتلهمت  �شالد:  يقول  القاعات،  يف 
عن  ملحوظ  عزوف  بعد  الفكرة  هذه 

املواطنني عن �شاحل ليدو”.

على  تعر�س  التي  امل�شرحية  وتبداأ 
ال�شومال  واقع  “ليدو” ب�شرد  �شاطئ 
اقت�شادية  ظروف  من  يعانيه  وما 
م�شتقبل  اإىل  يتطرق  ثم  واأمنية 
اأحالم �شعيدة بينما  م�شرق عرب ر�شم 
البطل  بحكايات  امل�شاهدون  ي�شتمتع 
يدخل  حتى  املكان  يلف  هدوء  و�شط 
ميثلون  من  مع  بالأيدي  عراك  يف 
بطل  وينت�شر  اخلارجي،  العدو 
ممثاًل  اأعدائه  على  اأخريًا  امل�شرحية 
عن  للدفاع  ي�شعى  الذي  املواطن  دور 
مرا�شل  بح�شب  وطنه،  مكت�شبات 

الأنا�شول الذي �شاهد امل�شرحية.
الثاين/ كانون  �شهر  مطلع  ويف 
“ليدو”  �شاحل  �شهد  املا�شي  يناير 
حركة  مقاتلي  قبل  من  هجوم  اأعنف 
املت�شددة  املجاهدين”  “ال�شباب 
ليلي  وملهى  مطاعم  عدة  ا�شتهدف 
قتيال   25 نحو  وقوع  عن  اأ�شفر  مما 
بينهم عائلة ما كان له اأثر �شلبي على 
لق�شاء  يق�شدونه  الذين  املواطنني 

اأوقاتهم املمتعة.
امل�شاركني  اأحد  حممد،  اأحمد  جربيل 
يف امل�شرحية، يقول: “ن�شعى من خالل 
عن  ال�شباب  �شرف  اإىل  العمل  هذا 
والعمل  البالد،  يف  املاأ�شاوية  الأو�شاع 
ال�شاحل  بزيارة  ت�شجيعهم  على 
الذكريات  عن  بعيدا  اأوقاتهم  لق�شاء 
الأليمة التي تركتها امل�شاكل الأمنية 

يف نفو�س الكثريين”.
ال�شباب  فئة  ا�شتهدافهم  �شبب  وعن 
اأن  حممد  ي�شيف  غريها،  دون 
من  الأكرب  الن�شبة  ي�شكل  “ال�شباب 
الثمن  ويدفع  ال�شومايل  املجتمع 
يف  ال�شيا�شية  امل�شاكل  جراء  الغايل 

البالد”.
احلني  بني  “ليدو”  �شاحل  وي�شهد 
ال�شباب  فعليات عدة ينظمها  والآخر 
نفو�س  على  الأمل  روح  بث  اأجل  من 
العودة  على  وت�شجيعهم  ال�شوماليني 
فرقة  نظمت  حيث  ال�شاحل،  اإىل 
م�شرحية  موؤخرا  مو�شيقية  �شبابية 

غنائية �شمت جمموعة من الفنانني.
يق�شد  �شومايل  �شاب  نور  عبا�س 
لأداء  “ليدو”  �شاحل  جمعة  كل 
يقول  امل�شرحي،  العر�س  يف  دوره 
امل�شاركة  على  يحر�س  اإنه  لالأنا�شول 
الواقع  “جت�شد  الذي  العمل  هذا  يف 

ال�شومايل املرير”.
تقول  امل�شرحية،  هذه  اأهمية  وحول 
الجتماع،  علم  يف  خبرية  نور،  طمة 
مراآة  عام  “ب�شكل  اإنها  لالأنا�شول 
وبهذا  الق�شايا  بع�س  تعالج  حقيقة 
رغم  امل�شرحية  من  اخلا�س  النوع 
امل�شاكل  حتل  قد  اأنها  اإل  ب�شاطتها 
وتخاطب  تتفاعل  لأنها  الداخلية 
خا�شة  املجتمع  مع  مبا�شرة  ب�شورة 

فئة ال�شباب”.
جلاأت  املركزية  احلكومة  وكانت 
الفن  لت�شجيع  الوطني  امل�شرح  اإىل 
للتوجيه وتوعية اجلمهور ال�شومايل 
 1991 يف  بها  الإطاحة  بعد  ولكن 
ملحوظ  ب�شكل  الفن  هذا  دور  تراجع 
يف  املرتدية  الأمنية  امل�شاكل  نتيجة 

البالد.
�شنوات  منذ  حربًا  ال�شومال  وي�شهد 
املجاهدين”،  “ال�شباب  حركة  �شد 
التي تاأ�ش�شت عام 2004، وهي حركة 
م�شلحة تتبع فكريًا لتنظيم القاعدة، 
بالإرهاب،  اأطراف  عدة  من  وُتتهم 
تطبيق  اإىل  ت�شعى  اإنها  وتقول 

ال�شريعة الإ�شالمية يف البالد.

ُم��ق��اوم��ة »ق�����ش��رة« ال��ي��وم��ي��ة .. م���ا ال ت��ع��رف��ه ع���ن 

املخيم“�شاحل “ليدو” يف ال�شومال… من “م�شتنقع البارود” اإىل “م�شرح ال�شام ع�شوائيات  و�شط  »جنة«  الفل�شطيني  نخلة  منزل 

حّول الفل�شطيني رامي نخلة )27 عاما(، منزله الواقع و�شط خميم 
اإىل  »اجللزون« لالجئني �شمايل رام اهلل، بال�شفة الغربية املحتلة، 
وذلك  ع�شوائية،  م�شاهد  من  حوله  عّما  يتمّيز  خالب  منظر  اإىل 
باإن�شاء حديقة ا�شتثنائية �شغرية، رغم املكان الذي ي�شيق ب�شاكنيه، 
األوانها  املكان بلوحة فنية طبيعية  كا�شًرا جمود احلياة الذي يلف 
و�شطح  �شرفة  نخلة  �س  وخ�شّ خ�شراء.  �شجريات  وري�شتها  الزهور 
وجدران منزله الكائن يف الطابق الثالث من عمارة �شكنية ي�شاركه 
و�شجريات  الورود  من  نوًعا   70 نحو  لزراعة  الثالثة،  اأ�شقاوؤه  فيها 
بات  حتى  ع�شائر،  وعبوات  بال�شتيكية،  اأ�ش�شا  م�شتخدما  �شغرية، 
عمله  يوا�شل  بينما  نخلة،  يقول  و�شفه.  حد  على  »جنة«،  املنزل 
اأعوام،  اأربعة  منذ  بداأت  »الفكرة  اأزهاره،  وتنظيف  ري  يف  اليومي 
بعد زواجي، ويوما بعد يوم تطورت، حتى بات املنزل حديقة تزّينها 
الورود والأزهار«. وي�شري نخلة اإىل املخيم قائاًل »انظر اإىل البيوت 
حديقة  لإن�شاء  )م�شاحة(  ف�شحة  توجد  ل  حولنا،  من  ة  املرتا�شّ
حّولتها  منزله(  و�شطح  �شرفة  )يق�شد  ال�شيقة  امل�شاحة  هذه  هنا، 
حلديقة، ا�شتمتع بها، تعطيني راحة نف�شية وهواًء نقًيا، اأم�شي يوميا 
نحو ثالث �شاعات عمل بها، اأرويها وا�شتخدم مبيدات خا�شة ملعاجلة 

بع�س الأمرا�س، واأنظفها دون كلل اأو ملل«.
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�شخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�شتف�شار يرجي التوا�شل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�شابق ذكرهم وذلك حر�شا علي �شالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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ب�شام البدارين
ميكن اإعتبار الت�شريع يف عقد الجتماع 
الأول للجنة التن�شيق الرو�شية الرتكية 
الرئي�شني  بني  القمة  لقاء  بعد  امل�شكلة 
اأردوغـــان وفــالدميــري بوتني  رجــب طيب 
للنظر  لفت  ت�شارع  على  الأقــوى  املوؤ�شر 
التوافق  م�شتوى  من  الفوري  النتقال  يف 

ال�شيا�شي اإىل م�شتوى اللتزام امليداين.
مبختلف  الــرتكــيــة  الإعــــالم  و�ــشــائــل 
الأ�شبوع  خــالل  كثريا  ركــزت  اأ�شنافها 
انتهى  الذي  الزعيمني  لقاء  على  املا�شي 
فيما يبدو وح�شب م�شادر مطلعة حتدثت 
هذه  فارقة  بنقطة  العربي«  لـ»القد�س 
ولي�س  »الأمــنــي«  التوافق  قوامها  املــرة 
وغــري  كــبــرية  قــفــزة  فــقــط.  ال�شيا�شي 
ال�شيا�شية  ــالت  ــش ــ� الت يف  م�شبوقة 
�شهدتها  ومو�شكو  انقرة  بني  والأمنية 
القليلة  الأيــــام  يف  احلكومتني  اأروقــــة 

املا�شية.
وهي قفزة يعتقد على نحو وا�شع بانها 
�شتنعك�س وبقوة على ميزان القوة داخل 
�شوريا، �شواء عندما يتعلق الأمر باهتمام 
تركيا مب�شاألة الأكراد واحلدود الرتكية 
اأو عندما يتعلق الأمر  العربي  العامل  مع 
بالتن�شيق لتغيري الواقع املو�شوعي داخل 

املعادلة ال�شورية.
الأو�شاط الرو�شية تتحدث عن اتفاق 
م�شري  حتديد  على  بلورته  يتم  حمتمل 
يعملون  اأجنبي  مقاتل  األــف   330 نحو 
دخل  معظمهم  اأن  ويقال  �شوريا  يف  الآن 

اإليها عرب احلدود الرتكية.

الأتـــراك  اآلف  ع�شرات  هـــوؤلء  بــني 
تــقــيــم مــعــهــم حــكــومــة انـــقـــرة �ــشــالت 

وعالقات وطيدة.
اأن  الــرو�ــس  يفرت�س  ــال  احل بطبيعة 
من  للتخل�س  طريقها  يف  لي�شت  اأنــقــرة 
عنهم  الإمــــدادات  وقطع  متاما  هـــوؤلء 
حتى  ت�شريبه  مت  ــذي  ال الت�شور  ولكن 
اإيجاد  القمة يتحدث عن  الآن بعد لقاء 
اآمنة لهوؤلء املقاتلني بعدد كبري  مالذات 
عرب  اإدمــاجــهــم  واإعــــادة  �شوريا  �شمايل 
النفوذ الرتكي بينهم يف عملية �شيا�شية 
يف  ال�شيا�شي  الرو�شي  الربنامج  ترافق 

�شوريا.

من هنا يتحدث رئي�س الوزراء الرتكي 
�شوريا  الو�شع يف  مفاجاآت قريبة يف  عن 

املجاورة.
املفاجاأة الأبرز يف راأي املراقبني تتمثل 
يف ان تركيا م�شتعدة ولأول مرة ومقابل 
الكردي  امللف  تخ�س  رو�شية  �شمانات 
واحلدودي حتديدا لإعادة اإنتاج نفوذها 
واأجانب  اتــراك  مقاتلني  و�شط  القوي 

داخل �شوريا.
وظائف  اإيــجــاد  عن  تتحدث  الأنــبــاء 
ــاج  واإدم املقاتلني  ــوؤلء  ه من  كبري  لعدد 
منظمة  ــادة  ــاإع ب وال�شماح  منهم  ــدد  ع
حا�شمة  ت�شفية  وبــدون  منهم  لالأتراك 

ومعهم  بهم  النتقال  اأمل  لوجودهم على 
ملالمح ت�شوية �شيا�شية �شاملة.

الت�شالت بني اجلانبني اأي�شا ت�شمنت 
على  احل�شار  لتفكيك  رو�شيا  ا�شتعدادا 
الرتكي  ال�شياحي  والقطاع  القت�شاد 
مقابل  التجارية  العالقات  وا�شتئناف 
وتثبيت  الهدوء  لإعــادة  اأكــرب«  »تن�شيق 
اآليات وقف اإطالق النار يف داخل �شوريا 
من  موقفها  بتغيري  تركيا  اإلتزام  ومقابل 

اأحداث اقليم القرم.
اتفق  ما  عن  ي�شرية  العلنية  املعلومات 
وبوتني  اأردوغـــان  الزعيمان  �شرا  عليه 
وبقوة  الــبــاب  فتح  الأخـــري  اللقاء  لكن 

اأمام اإتفاق لت�شوية اخلالفات حول امللف 
ال�شوري على اأ�شا�س وقف الدعم الرتكي 
منظمة  بعملية  الأجـــانـــب  للمقاتلني 
وبــالــتــدريــج  عليها  ومــتــفــق  ــة  ــش ومــدرو�

وبدون اإنتقال الأزمة لأح�شان تركيا.
املقاتلني  انقرة مرور  يفرت�س ان متنع 
املقاتلني  م�شاعدة  على  وتعمل  الأجانب 
املت�شددين  الإ�ــشــالمــيــني  مــن  ــــراك  الأت
وت�شجيعهم على العودة لبالدهم وتنظيم 
مع�شكرات ت�شمهم مقابل وقف العتداء 
الــرو�ــشــيــة  ــقــاتــالت  امل قــبــل  ــن  م عليهم 

والنظام ال�شوري.
ل ميكن معرفة امل�شتوى الذي �شي�شمد 
ــني انــقــرة  ــوع ب ــن ــن هـــذا ال ــه اإتــفــاق م ب
ومو�شكو لكن النطباع هنا يف انقرة على 
اندفعت  الثنائية  العالقات  بــاأن  الأقــل 
م�شبوقة  ــري  غ م�شتويات  اإىل  ــوة  ــق وب
وبدون اعرتا�س اأمريكي وب�شورة تخدم 
القوا�شم امل�شرتكة بني وا�شنطن ومو�شكو 

بخ�شو�س التعاون يف �شوريا.
املرجح اأي�شا ان يقود الجتماع الأول 
لإتفاقيات  امل�شرتك  التن�شيق  ملجل�س 
خ�شو�شا  الواقع  ويف  الأر�ــس  على  تنفذ 
�شيا�شة  فر�س  مبعنى  الأمني  اجلانب  يف 
�شمت النار اأو املدافع عند طيف وا�شع من 
�شمايل  تركيا  تدعمهم  الذين  املقاتلني 
�شوريا مقابل عدم ا�شتهدافهم من اجلانب 

الرو�شي.

امل��داف��ع« »���ش��م��ت  و���ش��ي��ا���ش��ة  م���رة  الأول  اأم��ن��ي  تن�شيق  اأردوغ������ان:   � ب��وت��ني  ق��م��ة  يف  امل��خ��ف��ي 



تتزعمه  الذي  العربي  التحالف  تلقى 
ال�شعودية، ويدعم عودة  العربية  اململكة 
من�شور  ربه  عبد  “ال�شرعي”  الرئي�س 
هادي وحكومته اىل اليمن باحلل ال�شلمي، 
اليام  يف  قويتني  �شربتني  الع�شكري  او 
انهارت  عندما  الوىل  املا�شية،  القليلة 
عليها  ي�شرف  التي  الكويت،  مفاو�شات 
مبعوث المم املتحدة ا�شماعيل ولد ال�شيخ 
بعد 99 يوما، والثانية اليوم ال�شبت عندما 
)الربملان(  اليمني  النواب  جمل�س  بداأ 
جل�شاته ر�شميا للمرة الوىل منذ ت�شرين 
منح  حيث   ،2014 عام  )نوفمرب(  الثاين 
خالد  املهند�س  حلكومة  حينها  يف  الثقة 

بحاح.
يعيد  �شيا�شيا  اتفاقا  يريد  كان  التحالف 
يجري  ال�شلطة،  اىل  هادي  الرئي�س 
مل  ولكنه  مكة،  او  الريا�س  يف  توقيعه 
ان  ال�شعودية  قيادته  بال  على  يخطر 
الوفد “احلوثي ال�شاحلي” كان من الدهاء 
الكويت  مفاو�شات  يف  ال�شتمرار  لدرجة 
النتقام  وقرر  واحد،  تنازل  تقدمي  دون 
لطائرات  مكثف  ق�شف  موا�شلة  يف  منه 
ومنع  �شنعاء،  احلزم” للعا�شمة  “عا�شفة 
ان  املقرر  من  كان  التي  العمانية  الطائرة 
للم�شاركة يف  تقله من م�شقط اىل �شنعاء 
وهو  املغادرة،   من  النواب  جمل�س  جل�شة 
وجترب،  “رعونة”،  عن  يك�شف  اجراء 

وانهيار اع�شاب ا�شحابه.
عندما  غ�شبا  ا�شت�شاط  هادي  الرئي�س 
انعقاد  انباء  ا�شماعه  اىل  تناهت 
املفاجئة  اخلطوة  هذه  وو�شف  الربملان، 
وجرمية  للد�شتور،  انتهاكا  “ت�شكل  باأنها 
فيها  ي�شارك  ومن  العقاب،  ت�شتوجب 

يعر�س نف�شه للم�شاءلة”.
الذي  اليمني  النواب  جمل�س  انعقاد   
اهلل  عبد  علي  ال�شابق  الرئي�س  ي�شيطر 
�شالح وحزب املوؤمتر على اغلبية مقاعدة، 
على  ينطوي  عامني،  منذ  مرة  ولول 
اهمية خا�شة ميكن اخت�شارها يف النقاط 

التالية:
التحالف  عمق  النعقاد  هذا  يعك�س  اول: 
علي  والرئي�س  احلوثيني  اهلل  ان�شار  بني 
الرهانات  كل  وف�شل  �شالح،  اهلل  عبد 
اخرى  خليجية  وعوا�شم  الريا�س  يف 
يوؤدي  اجلانبني  بني  انق�شام  حدوث  على 
املواجهة  ورمبا  احلكم،  على  �شراع  اىل 

الع�شكرية.
تراجع  بعد  النعقاد  هذا  جاء  ثانيا: 
الد�شتوري  العالن  يف  احلوثي  التيار 
 ،2015 عام  )مايو(  ايار  يف  ا�شدره  الذي 
وحل مبقت�شاه الربملان، وجمل�س الرئا�شة، 
مل�شلحة اللجنة ال�شيا�شية الثورية العليا، 
ب�شرعية  لالعرتاف  العودة  يعني  وهذا 

الربملان املنتخب جمددا.

التطورات  ظل  ويف  الربملان،  ا�شبح  ثالثا: 
متثيال  الكرث  ال�شرعية  هو  الخرية، 
لل�شعب اليمني وقواه احلزبية وال�شيا�شية، 
لتخاذ  املوؤهلة  الت�شريعية  وال�شلطة 
القرارات العليا، ومن بينها قبول ا�شتقالة 
عن  ال�شرعية  وا�شقاط  هادي،  الرئي�س 
حكومة  ت�شكيل  ذلك  يف  مبا  قراراته،  كل 
ال�شيد احمد بن دغر التي مل حتظ بثقته، 

اي الربملان.
الغاء  املجل�س  بامكان  بات  رابعا: 

و�شل  التي  اخلليجية  ال�شالم  مبادرة 
ال�شلطة،  اىل  هادي  الرئي�س  مبقت�شاها 
العمل،  اىل  بحاح  ال�شيد  حكومة  واعادة 
العلى  ال�شيا�شي  املجل�س  على  والت�شديق 
الذي ا�ش�شه التحالف “احلوثي ال�شاحلي” 

بالتوافق لدارة �شوؤون البالد بالتناوب.
“احلوثي  التحالف  يلجاأ  ان  ن�شتبعد 
ال�شاحلي” اىل ا�شت�شدار قرار عن الربملان 
هي  التي  اخلليجية،  املبادرة  بالغاء 
�شعودية يف ال�شا�س، ولكن ل ن�شتبعد، بل 

ل�شتقالة  الربملان  هذا  قبول  ن�شتغرب،  ل 
الرئي�س هادي ر�شميا يف اليام وال�شابيع 
الع�شكري،  الت�شعيد  على  كرد  املقبلة، 

واعالن “النفري” يف تعز وباقي املناطق.
الردود التي �شيتم القدام عليها من قبل 
على  كرد  ال�شاحلي”  “احلوثي  التحالف 
تدريجية  تكون  رمبا  الع�شكري،  الت�شعيد 
حم�شورة  تظل  بحيث  بعناية،  ومدرو�شة 
يف "ا�شتفزاز" القيادة ال�شعودية، وتقلي�س 
اىل  وحكومته  هادي  الرئي�س  �شرعية 
الوقت  يف  احلر�س  مع  الدنيا،  احلدود 
املتحدة  المم  اغ�شاب  جتنب  على  نف�شه 

وامريكا واوروبا.
التحالف “احلوثي ال�شاحلي”، وباخت�شار 
الذكي  ال�شيا�شي  الت�شعيد  قرر  �شديد، 
مع  جنب  اىل  جنبا  بعناية،  املح�شوب 
احلدود  على  مواز  ع�شكري  ت�شعيد 
ال�شعف  اخلا�شرة  ال�شعودية  اجلنوبية، 

لقيادة الريا�س، وموؤ�ش�شتها الع�شكرية.
يف  ال�شاحلي”  “احلوثي  التحالف  جناح 
انعقاد جمل�س النواب جمددا ي�شكل اجنازا 
و�شالبته،  قوته  يوؤكد  كبريا  �شيا�شيا 
�شهرا   16 بعد  املبادرة  لزمام  وا�شتعادته 

من انطالق “عا�شفة احلزم”.
اليوم” ي  “را 

هافانا- اأ ف ب- مبنا�شبة عيد ميالده الت�شعني 
، �شارك الزعيم الكوبي فيدل كا�شرتو يف ع�شاء 
عام بح�شور �شقيقه راوول والرئي�س الفنزويلي 
منذ  له  علني  ظهور  اول  يف  مادورو،  نيكول�س 
الوليات  مقال  يف  انتقد  بعدما  ا�شهر،  اربعة 
املتحدة يف اوج تقارب بني هافانا ووا�شنطن بعد 

عداء احلرب الباردة.
ويف مقال بعنوان “عيد امليالد” ن�شرت  ال�شحف 
فيدل  الكوبية  الثورة  زعيم  ذكر  احلكومية، 
 2006 يف  ال�شلطة  عن  تخلى  الذي  كا�شرتو 
كا�شرتو،  راوول  ل�شقيقه  �شحية،  ل�شباب 
عندما  لغتياله  املتكررة  وا�شنطن  مبحاولت 

كان يقود كوبا.
املاكرة  اخلطط  من  ا�شحك  “كدت  وقال 
تقول  بينما  المريكيني”،  للروؤ�شاء 
ب634  ا�شتهدف  انه  الكوبية  ال�شتخبارات 
اىل  و�شوله  من  عام  قبل   1958- بني  موؤامرة 

ال�شلطة- والعام 2000.
المريكي  الرئي�س  كا�شرتو  فيدل  وانتقد 
به  الجدر  كان  مل  انه  معتربا  اأوباما  باراك 
التاريخية  زيارته  اثناء  اعتذاراته  يقدم  ان 
الرئي�س  “خطاب  ان  وقال  هريو�شيما.  اإىل 
المريكي يف اليابان كان خاليا من العتذار عن 
قتل مئات الآلف من ال�شخا�س يف هريو�شيما، 
مع ان الوليات املتحدة تعرف تاأثري القنبلة”.

“بالقوتني  كا�شرتو  ا�شاد  نف�شه  الوقت  ويف 
رئي�شها  هناأ  التي  ورو�شيا  ال�شني  الكربيني” 
فالدميري بوتني "�شديقه العزيز" بعيد ميالده.
ظهور  اأول  يف  ع�شاء  يف  كا�شرتو  فيدل  �شارك  و 
وح�شر  املا�شي.  ابريل  ني�شان/  منذ  له  علني 
مل�شرح  جمعية  اقامته  الذي  الع�شاء  مادورو 
يف  للعرو�س  مارك�س  كارل  قاعة  يف  الطفال 
الكوبي  التلفزيون  بثها  لقطات  ح�شب  هافانا، 

مبا�شرة.
م�شى وقت  اأي  من  اأكرث  – حا�شر 

حتمل  اعالنات  كوبا  يف  انت�شرت  ا�شابيع،  ومنذ 
�شور احد الرجال الكرث تاأثريا واثارة للجدل 
فيدل  زال  وما  الع�شرين.  القرن  تاريخ  يف 
يف  م�شى  وقت  اي  من  اكرث  حا�شرا  كا�شرتو 

اجلزيرة ال�شيوعية.

يعمل  الذي  عاما(   48( برافو  مانويل  وقال 
�شئ،  كل  هو  “فيدل  كوبا  يف  انه  زجاج  �شانع 
الكوبي  التمرد.  انه  والثقافة..  الريا�شة  انه 

متمرد بف�شل فيدل”.
يحكمه  ا�شرتاكيا  نظاما  كا�شرتو  فيدل  وار�شى 
على  حادة  انتقادات  ويلقى  الواحد  احلزب 
العديدة  النتهاكات  ب�شبب  الدولية  ال�شاحة 

حلقوق الن�شان.
والتعليم  العالج  امن  الذي  الرجل  اي�شا  لكنه 

املجانيني ملاليني الكوبيني ومعظمهم فقراء.
وخالفا ل�شورة املقاتل البطل الذي دخل هافانا 
اليوم  كا�شرتو  فيدل  يبدو   ،1959 يف  منت�شرا 
رجال م�شنا بلحية بي�شاء انهكته م�شكلة معوية 
هافانا  يف  بيته  يف  ويعي�س  �شنوات  منذ  حادة 

حيث ي�شتقبل قلة من ال�شخ�شيات.
اأبريل  ني�شان/   19 له يف  اآخر ظهور علني  ويف 
قال  الكوبي،  ال�شيوعي  احلزب  موؤمتر  لختتام 
مثل  �شاأنتهي  “قريبا  مرجتف  ب�شوت  فيدل 

الآخرين. الدور �شياأتي للجميع .
ال ان معار�شيه مل ين�شوا �شنوات القمع. وقالت 
مارتا بياتري�س روك املن�شقة البالغة من العمر 

م�شتبدا”. رجال  “�شيبقى  انه  عاما   71
العلوم  ا�شتاذ  زامورا  كازا�س  كيفني  وراأى 

ال�شيا�شية يف اوك�شفورد، يف ت�شريحات لفران�س 
عن  ابتعد  انه  ومع  كا�شرتو  فيدل  اأن  بر�س 
مبا�شر  غري  تاأثريا  “ميار�س  زال  ما  ال�شلطة، 
تريحها  ل  التي  النظام  �شخ�شيات  بع�س  على 

ا�شالحات راوول”.
اكرث  وجه  يف  “�شدا  ي�شكل  وجوده  ان  وا�شاف 

ال�شالحات القت�شادية وال�شيا�شية جراأة”.
اأحد  منع  من  يتمكن  مل  كا�شرتو  فيدل  لكن 
التقارب  وهو  اجلزيرة  يف  التغيريات  اكرب 
2015 مع  بداأ يف  الذي  التاريخي  الدبلوما�شي 

الوليات املتحدة.
ويف العلن، مل يعار�س هذه امل�شاحلة، لكن بقي 
مار�س  اآذار/  يف  كتب  فقد  مواقفه.  يف  �شارما 
اوباما  باراك  الرئي�س  زيارة  على  ا�شبوع  بعد 
“ل�شنا بحاجة لن تقدم لنا المرباطورية اي 

هدية”.
وراأى بيرت حكيم من املجموعة الفكرية “انرت-

امرييكان دايلوغ” يف وا�شنطن انه موقف ما زال 
“يف نظر معظم  يثري اعجابا يف املنطقة. وقال 
كا�شرتو  فيدل  ميثل  الالتينيني،  المريكيني 

املقاومة البطولية للهيمنة المريكية”.
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اخلليجي ال��ره��ان  ف�شل  فهل  ه���ادي..  الرئي�س  ل�شرعية  ق��وي��ة  �شربة  وي��وج��ه  اليمني  “الدهاء”  يعك�س  “الربملان”   انعقاد 
تعز؟ يف  “النفر”  واع����ان  �شنعاء  ق�شف  ع��ل��ى  ك���رد  احل����دود  ح���رب  ت��ت��اأج��ج  وه���ل  و���ش��ال��ح؟  احل��وث��ي��ني  ب��ني  اخل���اف  ع��ل��ى 

املتحدة ال��والي��ات  ويهاجم  ع��ام  ع�شاء  يف  ي�شارك  كا�شرتو  فيدل  الت�شعني  مياده  عيد  يف 

عقار جديد يوقف تدهور دماغ مر�ضى �لزهامير

حممد ال�شيد :
قدرات  تدهور  وقف  يف  مرة  لأول  جنحوا  اإنهم  كنديون  باحثون  قال 
التفكري والذاكرة و�شمور الدماغ لدى بع�س امل�شابني مبر�س الزهامير، بعد 

عالجهم بعقار دوائي جديد.
واأو�شح الباحثون بجامعة ماكجيل الكندية، اأن التجارب ال�شريرية على 
العقار اجلديد، و�شلت اإىل املرحلة الثالثة، وقدموا نتائج درا�شتهم اليوم 

اجلمعة، اأمام موؤمتر جمعية الزهامير الدولية يف تورنتو بكندا.
الباحثون اأ�شافوا اأن العقار اجلديد الذي ي�شمى )LMTX(، عبارة عن 
حبة دواء توؤخذ مرتني يومًيا، وت�شتهدف بروتني يعرف با�شم “تاو” وهو 

امل�شوؤول الرئي�شي عن حتفيز الإ�شابة مبر�س الزهامير.
وخالل املرحلة الثالثة من التجارب ال�شريرية، اأجرى الباحثون درا�شتهم 
ا، متو�شط اأعمارهم 70 عاًما، وم�شابون مبر�س الزهامير،  على 891 مري�شً
ال�شمالية  واأمريكا  واأوروبا  اآ�شيا  يف  دولة   16 من  باأكرث  مدينة   115 من 

ورو�شيا.
مل  الذين  املر�شى  على  ملحوًظا  جناًحا  حقق  العقار  اأن  الباحثون  ووجد 
يتناولوا اأية اأدوية اأخرى للزهامير، حيث ومل يلحظ فريق البحث تدهوًرا 
يف قدرات التفكري والذاكرة على مدى �شنة ون�شف لدى الذين جنح العقار 
ن�شاطاتهم  تنفيذ  على  قابليتهم  يف  تدهورا  يلحظوا  مل  كما  عالجهم،  يف 

اليومية.
الأجزاء  انكما�س  اأو  تقل�س  ن�شبة  اأن  الباحثون  وجد  ذلك،  اإىل  واإ�شافة 
املر�شى  من  بالثلث  اأقل  كانت  املر�س،  ب�شبب  لديهم  الدماغ  من  الرئي�شية 

الآخرين امل�شاركني يف التجربة.
وقال �شريج جاوثري، الباحث يف جامعة ماكجيل الذي عر�س النتائج خالل 
املوؤمتر: “هذه هي املرة الأوىل التي جنح فيها عقار يف وقف �شمور الدماغ، 
ول تعالج الأدوية احلالية املر�س واأ�شراره على الدماغ، بل تعالج اأعرا�شه 

فقط”.
كوليدج”  “كينجز  جامعة  يف  النف�شي  الطب  معهد  اأ�شدره  تقرير  وخل�س 
 ،2014 �شبتمرب  فى  للزهامير،  الدويل  الحتاد  مع  بالتعاون  لندن،  يف 
 22% بن�شبة  ارتفع  الزهامير  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�س  عدد  اأن  اإىل 
خالل الأعوام الثالثة الأخرية لي�شل اإىل 44 مليوًنا، واأن العدد �شيزداد 
مليونا   135 باملر�س  امل�شابني  عدد  لي�شبح   2050 عام  بحلول  اأ�شعاف   3

تقريبا يف العامل، بينهم 16 مليونا يف اأوروبا الغربية.

�لغذ�ء و�لدو�ء �الأمريكية تعتمد 
دو�ًء جديًد� لل�ضكري

–  وافقت هيئة الغذاء  وا�شنطن 
 )FDA(الأمريكية والدواء 
مر�شى  لعالج  جديد  دواء  على 
الثاين، جنًبا  النوع  ال�شكري من 
اإىل جنب مع اتباع نظام غذائي 

وممار�شة التمارين الريا�شية.
لها  بيان  يف  الهيئة،  واأو�شحت 
الدواء  اأن  اخلمي�س،  اليوم 
ا�شم  يحمل  الذي  اجلديد 
)Adlyxin( عبارة عن حقنة 

واحدة توؤخذ يومًيا، ت�شبط م�شتويات ال�شكر يف الدم.
موافقة الهيئة على الدواء اجلديد، جاءت بعد تقييم �شالمته وفعاليته، 
الذين  املر�شى  من  و400  اآلف   5 على  اأجريت  �شريرية،  جتارب   10 يف 

يعانون من ال�شكري من النوع الثاين.
مع  حتى  الدم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  ي�شبط  الدواء  اأن  التجارب  واأثبتت 
لكنها ن�شحت  الدموية،  القلب والأوعية  اأمرا�س  املعر�شني خلطر  املر�شى 

مر�شى ال�شكري من النوع الأول بعدم تناول الدواء اجلديد.
ال�شكري  حالت  من   90% حوايل  فاإن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 
يظهر  الذي  الثاين،  النوع  من  حالت  هي  العامل  اأرجاء  �شتى  يف  امل�شّجلة 
ميكن  الوقت،  مرور  ومع  البدين،  الن�شاط  وقّلة  الوزن  فرط  جّراء  اأ�شا�شًا 
الإ�شابة  خطر  من  تزيد  اأن  الدم،  يف  ال�شكر  من  املرتفعة  للم�شتويات 

باأمرا�س القلب، والعمى، والأع�شاب والف�شل الكلوي.
النظام  قيام  عند  ال�شكر  من  الأول  بالنوع  الإ�شابة  حتدث  املقابل،  يف 
املناعي يف اجل�شم بتدمري اخلاليا التي تتحكم يف م�شتويات ال�شكر يف الدم.
422 مليون �شخ�س حول العامل م�شابون مبر�س  واأ�شارت املنظمة اإىل اأن 

بال�شكري، ويبلغ ن�شيب اإقليم �شرِق املتو�شِط منهم 43 مليون �شخ�س.

بريوت- 
اظهرت درا�شة اأجريت على مليون �شخ�س، اأن عدم 
الن�شاط البدين يكلف القت�شاد العاملي 67.5 مليار 
ال�شحية  الرعاية  لتكاليف  بالن�شبة  �شنويا  دولر 
ملدة  التمرينات  ممار�شة  واأن  الإنتاجية  واخل�شائر 
�شاعة يوميا ميكن اأن مينع الكثري من تلك اخل�شائر.
من  يخلو  الذي  احلياة  اأ�شلوب  اأن  الباحثون  ووجد 
الن�شاط، مرتبط بزيادة خماطر الإ�شابة باأمرا�س 
القلب وال�شكري وال�شرطان. واأن اأن�شطة مثل ال�شري 
ال�شريع قد تقي من الحتمال املتزايد للموت املبكر 

املرتبط باجللو�س ملدة 8 �شاعات اأو اأكرث يوميا.
اأن عدم احلركة يت�شبب يف  اإىل  وت�شري التقديرات 
�شنويا،  وفاة  حالة  ماليني  خم�شة  من  اأكرث  حدوث 
مثل التدخني تقريبا، والذي تقول منظمة ال�شحة 

العاملية اإنه يقتل �شتة ماليني �شخ�س �شنويا.
املدر�شة  يف  اأ�شتاذ  وهو  ايكيلوند،  اأولف  وقال 
كمربدج،  وجامعة  الريا�شية  للعلوم  الرنويجية 
مبمار�شة  العاملية  ال�شحة  منظمة  تو�شيات  اإن 
دقيقة   150 عن  يقل  ل  ملا  املعتدلة  التمرينات 
حتى  يتبع  ول  الأرجح.  على  كافيا  لي�س  اأ�شبوعيا 
منظمة  تو�شيات  العامل  اأنحاء  يف  البالغني  ربع 

ال�شحة العاملية.
ال�شاعة  5.6 كيلومرت يف  ال�شري ب�شرعة  اإىل  واأ�شار 
يف  كيلومرتا   16 ب�شرعة  الدراجات  ركوب  اأو 
“لي�س  وقال،  �شروري.  هو  ما  على  كاأمثلة  ال�شاعة 
اإىل  اأن تذهب  اأو  اأن متار�س الريا�شة  من ال�شرورة 

اأن  ال�شروري  من  ولكن  الريا�شية،  الألعاب  �شالة 
�شاعة  ملدة  الدراجة(  ركوب  اأو  )ال�شري  ذلك  تفعل 

يوميا.”
�شاعات  ثماين  ملدة  يجل�شون  الذين  والأ�شخا�س 
فاإنهم  اأخرى  ن�شاطات  ميار�شون  لكنهم  يوميا 
مقارنة  املبكر،  للموت  التعر�س  من  خطرا  اأقل 
بالأ�شخا�س الذين يق�شون �شاعات اأقل يف اجللو�س 
مهمة  التمارين  اأن  اإىل  ي�شري  ما  ن�شاطا،  اأقل  لكنهم 
ال�شاعات  عدد  عن  النظر  ب�شرف  خا�س  نحو  على 

التي يق�شيها املرء يف اجللو�س.
“لن�شت”  دورية  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  وت�شري 

الذين يجل�شون  اأن الأ�شخا�س  اإىل  الأربعاء،  اأم�س، 
الأكرث  هم  ن�شاط  اأي  ميار�شون  ول  طويلة  لفرتات 

عر�شة خلطر املوت املبكر.
درا�شات  اأربع  ت�شمل  �شل�شلة  من  اأخرى  درا�شة  ويف 
قدر الباحثون التكلفة يف جمال الرعاية ال�شحية 
من  خلم�شة  بالن�شبة  الإنتاجية  واخل�شائر 
وهي  احلركة،  بقلة  املرتبطة  الرئي�شية  الأمرا�س 
اأمرا�س القلب واجللطة وال�شكري و�شرطان الثدي 
مليار   67.5 التكلفة  بلغت  اإذ  القولون،  و�شرطان 

دولر �شنويا يف عام 2013.

الإ�شابة  ارتفاع  خماطر  حديثة،  درا�شة  ك�شفت 
عالية  الأحذية  ارتداء  ب�شبب  العظام  ب�شرطان 
الكعب يوميا لأنها توؤثر على عظام #القدم والظهر 

واملفا�شل.
ميل”  “الديلي  �شحيفة  موقع  ذكر  ملا  ووفقا 
اأحد  �شيو�شيل”  “هيلني  عن  “نقال  الربيطانية 
ال�شركات  خ�شارة  اأن  الدرا�شة  يف  امل�شاركني 
الربيطانية من وراء ارتداء الفتيات للكعب العايل، 
الإجازات  ب�شبب  يورو  مليون   260 اإىل  ت�شل 
#ال�شركات  يف  املوظفات  تاأخذها  التي  املر�شية 

ب�شبب مر�شهن من الكعب العايل.
الطب  اأ�شتاذ  اأجو�س"  "ديفيد  الدكتور  واأو�شح 
اأن  كاليفورنيا  جنوب  بجامعة  ال�شرطان  وعالج 
الن�شاء  �شحة  على  يوؤثر  العايل  الكعب  ارتداء 
الإ�شابة  خماطر  زيادة  يف  ويت�شبب  عام  ب�شكل 
ي�شاب  ما  غالبا  املر�س  هذا  لأن  ال�شرطان  مبر�س 
به الإن�شان ب�شبب خلل يف عمل خاليا اجل�شم ولأن 
الكعب العايل ي�شبب خلال يف بع�س وظائف اجل�شد 
واملفا�شل  العظام  خاليا  ن�شاط  على  ي�شاعد  فهو 

بطريقة غري طبيعية وهو ما يوؤدى اإىل حتولها اإىل 
�شرطانية. #خاليا 

التي  #الدرا�شات  وجود  من  الرغم  على  واأ�شاف 
توؤكد �شرر الكعب العايل اإل اأن الفتيات تخرج من 

ذلك مب�شطلحات غري �شحيحة منها “الكعب العايل 
مريح” فال يوجد كعب �شعب واآخر مريح ولكن و�شع 
الفتيات  �شحة  يعر�س  الذى  هو  بالكعب  #القدم 

للخطر”.

بكرتيا  اأملانيا  يف  علماء  اأكت�شف  )رويرتز(:  لندن- 
احليوي  امل�شاد  من  مركبا  تنتج  الأنف  يف  تختبئ 
امل�شببة  اخلطرية  الكائنات  من  العديد  قتل  ميكنه 
مل�شادات  املقاومة  البكترييا  ومنها  لالأمرا�س 

امليثي�شيلني )اإم.اآر.اإ�س.اإيه(.
يف  يزال  ل  الذي  الكت�شاف  اإن  الباحثون  وقال 
الطبية  “نيت�شر”  بدورية  ون�شر  الأوىل  مراحله 
اإنتاج  اإىل  الأيام  اأحد  يف  يوؤدي  قد  الأربعاء  اليوم 
التي  احليوية  امل�شادات  من  بالكامل  جديدة  فئة 

حتارب العدوى البكتريية املقاومة لالأدوية.
توبيجن  بجامعة  الباحث  بي�شل  اأندريا�س  وقال 
عرب  لل�شحفيني  ت�شريح  يف  البحث  فريق  ورئي�س 
نقطة  كونه  بجانب  الأنفي  التجويف  اإن  الهاتف 
ات�شال بالن�شبة للكثري من اأنواع العدوى الفريو�شية 
فهو نظام بيئي غني ي�شم نحو 50 نوعا خمتلفا من 

البكترييا.
واأ�شاف “هذا هو ال�شبب يف بحثنا يف هذا اجلزء من 
اجل�شم الب�شري على نحو اخل�شو�س. وقد قادنا اإىل 
بع�س الكت�شافات غري املتوقعة واملثرية التي ميكن 
اأن تكون مفيدة يف البحث عن مفاهيم جديدة عن 

تطوير امل�شادات احليوية.”
حتى  واملطورة  املكت�شفة  احليوية  امل�شادات  واأغلب 
الآن كانت منتزعة من بكترييا تعي�س يف الرتبة اأو 
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  البيئية  الأنواع  من  غريها 

هذا الكت�شاف يربز قيمة الكائنات الدقيقة داخل 
الب�شر كم�شدر جديد حمتمل.

من  الكثري  به  الب�شري  “اجل�شم  بي�شل  وقال 
الأع�شا�س البيئية ورمبا يكون هذا هو اأف�شل مكان 

للبحث عن م�شادات حيوية جديدة للب�شر.”
ا�شم  اجلديد  الكت�شاف  على  اأطلقوا  وبعدما 
مثال معروف  اأول  اإنه  الباحثون  “لوجدونني” قال 

لفئة جديدة من م�شادات الببتيد احليوية.
لوجدونني�شي�س  �شتافيلوكوكو�س  بكترييا  تنتج 
التي  “لوجدونني”  بكرتيا  )اإ�س.لوجدونني�شي�س( 

اأظهر  فئران  على  جتارب  ويف  الأنف.  يف  ت�شتقر 
عالج  على  قادرة  )البكترييا(  اأنها  بي�شل  فريق 
عدوى باجللد ناجمة عن بكترييا “�شتافيلوكوكو�س 
اأوريو�س )اإ�س.اأوريو�س( التي ميكن اأن ت�شبب اأنواع 

عدوى خطرية.
واكت�شف العلماء اأي�شا فعالية بكترييا “لوجدونني” 
اجلرام  اإيجابية  البكترييا  من  اأنواع  مواجهة  يف 
مل�شادات  املقاومة  البكترييا  من  �شاللت  ومنها 

امليثي�شيلني )اإم.اآر.اإ�س.اإيه(.

���ش��ن��وي��ا دوالر  م���ل���ي���ار   67 ال����ع����امل  ت���ك���ل���ف  احل����رك����ة  ق���ل���ة 

ع��زي��زت��ي اح�����ذري ال��ك��ع��ب ال����ع����ايل.. ق���د ي�����ش��ب��ب ال�����ش��رط��ان!

االأن��ف��ي ال��ت��ج��وي��ف  داخ���ل  حمتما  ح��ي��وي��ا  م�����ش��ادا  يكت�شفون  ع��ل��م��اء 

يف يوم ال�شداقة العاملي
ال�شعبية الثقافات  مهرجان  تنظم  بروكلني    بلدية 

غربة نيوز - احمد مراد
وتزامنا  دولة  وت�شعون  وخم�شة  مائة  من  اأكرث  عن  ممثلني  بح�شور 
بح�شور  بروكلني   بلدية  نظمت  لل�شداقة  العاملي  باليوم  بالحتقال 
و  الر�شم  و  املو�شيقى  جمعت  ثقافية  تظاهرة  ادمز   اريك  رئي�شها 

اللبا�س التقليدي و الطبخ من كل اأجنا�س العامل تقريبا .
املهرجات الذي مت تنظيمة بني �شوراع بروكلني وقاعة اليورو هول مت 
بهدف تعزيز ال�شالم والحتفال بالتنوع الثقايف الغني يف بروكلني. 
قام املتظاهرون يف موكب الوحدة بالتقدم بالأعالم التي متثل  جميع 

الدول 195 التي تعرتف بها الأمم املتحدة.
العربية  الوفود  من  عدد  �شارك  بروكلني  نحب  نحن  �شعار  وحتت 
 The Arab-American Family عن  ممثلني  �شارك  فقد 

Support Center
من اجلن�شيات اليمينة والفل�شطنية والردنية وال�شعودية وامل�شرية 

.
ان  ال  وال�شودانية  املغربية   اجلالية  عن  ممثلني  احلفل  ح�شر  كما 
م�شاركة الدول العربية وال�شالمية ب�شكل عام تظل باهتة و�شعيفة 
اعلن  للمهرجان  املنظمة  برلني  بلدية  رئي�س  ان  برغم   (  . للغاية 

تر�شحه للمناف�شة علي من�شب عمدة نيويورك (
والكالت  اللذيذة  اأٍ�شيا  �شرق  اأكالت  �شيطرت  املاكولت  يف  حتي 
املك�شيكية تليها الفريقية ثم ظهرت الفالفل علي ا�شتحياء فلم يكن 

عليها اقبال خا�شة يف ظل ارتفاع درجة احلرارة .
بال�شافة ايل الراق�شات الهندية املميزة واملو�شيقا التايالندية قدم 
امل�شري  للرق�س  خا�شة  فقرة  دوري�س  يا�شر  امل�شري  التنورة  راق�س 

التقليدي ورق�س املوالد والأفراح ال�شعبية .
ويف حديث خا�س لقناة فار�س منهاتن افادت ال�شيدة ليما جون�شون 
مهرجان  حت�شر  التي  الثالثة  املرة  هي  هذا  انه  ريكو  بورت  من  وهي 
بروكلني للثقافات ال�شعبية ال انه ميتز هذا العام بالأثراء وباملزيد 

من التنوع .
ملهرجان  وتاأمني  لتنظيم  نيويورك  �شرطة  بذلته  الذي  اجلهد  كان 
وا�شحا ومميزا للغاية . ومل تقت�شر م�شاركة اجلاليات علي احل�شور 

فقط .
حممد اأمني ظابط يف �شرطة نيويورك من اأ�شل م�شري يعترب منوذجا 
جميع  من  املهاجرين  مع  جيدة  بعالقات  ويتمع  للمهاجرين  م�شرفا 
ان  ياأمل  انه  قال  املهرجان  تاأمني  عن  امل�شئولني  احد  كان  اجلاليات 
لاللتحاق  اجلاليات  �شباب  جلذب  و�شيل  املهرجانات  هذه  مثل  تكون 
خلدمة   )  NYPD  ( نيويورك  �شرطة  تقدمها  التي  بالربامج 

جمتمعاتهم وبلدهم احلا�شنة اأمريكا .
�شاهد املهرجان تغطية اأعالمية مو�شعة ل �شيما من املحطات العاملية 

ومت عر�س مقاطع منه علي وكالة النا�شول وقناة فار�س منهاتن .



 اإيلي حنا
على  ُمقبل  ــه  اأّن على  احللبي  امليدان  موؤ�شرات  تــدّل 
جناح  بعد  ال�شائدة  املــراوحــة  حالة  كبري.  ا�شتعال 
اجلنوبي  الــريــف  ت�شل  ثــغــرة  اإحــــداث  يف  امل�شلحني 
بالأحياء ال�شرقية للمدينة ثم اإقفالها بالنار ل تنا�شب 

ح�شابات الفريقني املت�شارعني.
غ�س  مُيكن  منطقة  على  ال�شيطرة  تتعدى  فامل�شاألة 
طريقًا  تريد  املعار�شة  الع�شكري:  باملعنى  عنها  النظر 
ال�شوري  اجلي�س  بينما  وريفها،  املدينة  بني  �شريحًا 
واإبعاد  »الطوق«  اإجنــاز  تثبيت  على  يعمالن  واحللفاء 

اخلطر الكلي عن املدينة.
هدنة  عن  حديث  اأي  مع  تتنا�شب  ل  الــروؤيــة  هــذه 
اإقليمي  اأو  اأممــي  �شيا�شي  حــراك  اأي  اأو  الأمــد،  طويلة 

ُيجري احل�شابات تبعًا للبيدر احللبي كما هو اليوم.
ـ الرو�شية  كذلك ل يعرّب النفراج يف العالقة الرتكيةـ 
عوامل  جملة  حلب«.  »معركة  م�شار  يف  تغيري  اأي  عن 
املنطقة،  يف  للتوازنات  الرئي�شي  احلاكم  امليدان  جتعل 
وميزان الربح واخل�شارة يقوم على ح�شاب النتائج على 

الأر�س.
ويف هذا ال�شياق، تاأتي زيارة وزير اخلارجية الإيراين 
حممد جواد ظريف لأنقرة اأم�س. فالتعويل على تقارب 
�شابق لأوانه، ويف احلد الأق�شى  ال�شوري  املو�شوع  ما يف 
على  اأوًل  للت�شديد  الإيــراين  الدبلوما�شية  ممثل  ياأتي 
»النقالبيني«  �شد  »ال�شرعية«  جانب  اإىل  بالده  وقوف 
ما  وهذا  اجلانبني،  عالقة  لتقوية  و�شائل  عن  والبحث 
تطلبه اأنقرة اأي�شًا. على ال�شعيد ال�شوري، تاأتي الزيارة 
يف هذا التوقيت لكت�شاف مالمح الهام�س اجلديد الذي 
قد تتحّرك فيه تركيا حتت ال�شقف الأمريكي بالطبع. 

هذا الهام�س وحجمه قد يكونان عاماًل م�شاعدًا يف اإيجاد 
اأر�شية م�شرتكة يف ملفات عديدة.

لكن، رغم احلراك على خط مو�شكو ــ اأنقرة ــ طهران 
والأجواء الإيجابية املبثوثة بني العوا�شم، يدور �شراع 

من نوع اآخر يف عا�شمة ال�شمال ال�شوري.
اأ�شاًل  املوجودة  الرتكية«  »الأر�شية  تختلط  هناك 
الريا�س  جانب  اإىل  دائمة  رعاية  اإىل  احلاجة  دون 
عن  كالم  واأي  امل�شلحة،  املجموعات  جهة  يف  ووا�شنطن 
ا�شتدارة تركية هو اأوهام حتتاج اإىل عوامل مادية لكي 
ُت�شغلها  �شاحة خلفية  لن تخلي  فاأنقرة  ت�شبح حقيقة. 
بب�شاطة، ل بل منطقة تعتربها جزءًا من اأمنها القومي.
التغيري املمكن الإ�شاءة عليه هو ما ظهر من احلدود 
علمت  فقد  اأم�س.  من  اأول  ليل  منذ  ال�شورية  ــ  الرتكية 
على  املوظفني  على  عّممـت  ال�شلطات  اأّن  ــار«  ــب »الأخ
التي  اآب«(  »البيك  )مثل  ال�شيارات  دخول  منع  احلدود 
ت�شتخدم لتثبيت الر�شا�شات الثقيلة عليها، خ�شو�شًا من 
ناحية معرب باب الهوى على احلدود مع حمافظة اإدلب، 
فيما القرار يختلف من جانب معرب باب ال�شالمة يف ريف 
حلب ال�شمايل حيث ترى فيه اأنقرة جبهة �شد »داع�س« 

و»وحدات حماية ال�شعب« الكردية اأي�شًا.
هذا »الر�شالة« الرتكية تاأتي �شمن خطوط عري�شة 
تطبيع  بــدء  منذ  الــرو�ــشــي  اجلــانــب  مــع  عليها  اتــفــق 
نية  ح�شن  بادرة  من  اأكرث  يعد  ل  فعليًا  لكنه  العالقات، 
العنيف  الق�شف  على  �شهور  خــالل  واظــب  طــرف  ــام  اأم
لنقاط حدودية بني �شوريا وتركيا، خ�شو�شًا لل�شاحنات 

املحّملة بالنفط وامل�شاعدات للم�شلحني.
جانب  من  امليدان  يف  واقــع  اأمــر  فر�س  هو  ح�شل  ما 
يف  الرتاجع  على  املقابل  الفريق  اأجرب  وحلفائها  دم�شق 

ال�شتباك ال�شيا�شي. وتركيا »ما بعد النقالب« لن ُت�شبه 
ُمكابرة رجب طيب اأردوغان ال�شابقة، لكنها حتمًا �شتظّل 
ع�شوًا اأ�شا�شيًا يف حلف �شمال الأطل�شي واأمريكية الهوى.
املكوكية  الدبلوما�شية  احلــراكــات  اإىل  العودة  ويف 
املا�شية  ال�شنوات  ُتف�شح  ال�شورية،  الأزمــة  خط  على 
عن ع�شرات اللقاءات التي ب�ّشرت بقرب احلل ال�شيا�شي 
احلــرب  ــاء  ــه لإن م�شرتكة  اأ�ــشــ�ــشــًا  و�ــشــع  دويل  ومبــنــاخ 
ال�شورية. اأما عمليًا، اإىل جانب امل�شار الدبلوما�شي، فكان 
اأخرى، لتعود على  ُيف�شل لقاءات ويلغي  امليدان امل�شتعل 

اأ�شا�س النتائج التي ُيفرزها.

اأي �شدى حلراك اخلارج.  ُي�شمع  لن  واليوم يف حلب، 
�شتكون  جديدة  قتال  جولة  خلو�س  ي�شتعدان  الطرفان 

�شارية، و�شيكون وقعها اأ�شا�س اأي م�شار �شيا�شي ُمقبل.
تدل  واملوؤ�شرات  يتوا�شالن،  امل�شاد  واحل�شد  فاحل�شد 
على اقرتاب موقعة يريدها الطرفان �شبه حا�شمة مل�شار 

املعركة يف املدينة وريفيها اجلنوبي والغربي.
�شيكون  لكنه  احلرب،  نهاية  ي�شّكل  لن  »احل�شم«  هذا 
اأحد اأهم املفا�شل التي �شرتتكز عليها املراحل الالحقة، 

ميدانيًا و�شيا�شيًا.

جمال جربان
الطائرات  اأن  �شنعاء  ــل  اأه اعتقد   : �شنعاء 
دام  توقف  بعد  ق�شفهم  من  تعبت  قد  ال�شعودية 
نحو ثالثة اأ�شهر، خالل فرتة الهدنة التي فر�شتها 
مفاو�شات الكويت، لكن اعتقادهم مل يكن �شائبًا، 
اإذ عادوا اإىل ليايل الق�شف من جديد بعد �شاعات 
قليلة من ان�شحاب وفد الريا�س من تلك املفاو�شات 

وعودة اأع�شائه اإىل م�شاكنهم يف اململكة.
اأر�شلها »مركز عمليات  التي  اأن الربقية  ويبدو 
اإىل  ال�شعودية  الدفاع  وزارة  يف  الوطني«  الدفاع 
مكاتب الأمم املتحدة املعنّية باملعونات الإن�شانية 
العمل  تعليق  نية  تاأكيد  وت�شمنت  اليمن،  يف 
قابلة  �شاعة   72 ملــدة  ــدويل  ال �شنعاء  مطار  يف 
كانت  اآمــنــة«،  غــري  »منطقة  باعتباره  للتمديد 
اإنذارًا حا�شمًا بعودة عمليات العدوان على �شنعاء 

من نقطتها الأوىل.
قد  �شنعاء  اأهــل  فيه  كان  وقــٍت  يف  ذلك  ح�شل 
بداأوا بتطبيع عالقتهم على نحو عملي مع الأو�شاع 
التي هيمنت على حياتهم منذ اآذار 2015. وكانت 
بع�س اإجراءات »اأمانة العا�شمة« قد بعثت الأمل 
الثالثة  الأ�شهر  خــالل  �شنعاء  اأبناء  نفو�س  يف 
بداية  مع  »الأمــانــة«  توقفت  فبعدما  املا�شية. 
والأنفاق  اإ�شالح اجل�شور  مهماتها يف  العدوان عن 
اأعمال  ا�شتئنافها  ملجرد  كان  العا�شمة،  �شوارع  يف 
ال�شيانة اأن ترك �شعورًا اإيجابيًا يف نفو�س الأهايل 
الذين راأوا احلياة تعود ل�شابق عهدها على الرغم 
من رمزية امل�شاألة بالنظر اإىل حجم الدمار الذي 

حلق بكل اأ�شكال البنى التحتية يف املدينة.
اإل اأن كل �شيء عاد اإىل �شابق عهده، مع عودة 
العدوان ال�شعودي اجلّوي ب�شكل اأكرث هجمية من 
مل  وكاأنه  احلربي  الطريان  بــدا  حيث  قبل،  ذي 
عام  منذ  بها  قام  التي  التدمري  اأعمال  من  ينتِه 
يق�شفونه  ما  لديهم  يعد  مل  وقت  يف  عام،  ون�شف 
املا�شية.  الهدنة  قبل  �شيء  كل  ا�شتهدفوا  بعدما 
�شمايل  اخلفيفة  الأغــذيــة  م�شنع  ق�شف  ولعل 
اإىل �شكل  اإ�شارة وا�شحة  اأيام  �شنعاء قبل ثالثة 
الق�شف  يكون  اأن  املتوقع  من  حيث  املقبلة  الأيام 
ق�شفت  قد  �شعودية  طائرة  وكانت  �شراوة.  اأكرث 
بال�شكان  اآهــلــة  منطقة  يف  الــواقــع  امل�شنع  ذلــك 
 14 نحو  اأوقع  ما  ع�شكري،  موقع  اأي  عن  وبعيدة 
ال�شور  اأظهرت  واأطفال  ن�شاء  �شمنهم  من  �شهيدًا، 
دفعت  اجلــرميــة  ــذه  ه كــامــل.  بنحو  احــرتاقــهــم 
املتخذين  من  اأو  لل�شعودية  املوالني  من  كثريين 

موقف »املراقب« بحكم عملهم يف املجال احلقوقي 
التي  الق�شف من جرائم احلرب  اإىل اعتبار ذلك 
ارتكبها  التي  الكثرية  اجلرائم  �شجل  اإىل  ُت�شاف 
املقيم  اليمني  احلقوقي  النا�شط  وكتب  العدوان. 
اأن  »فاي�شبوك«  موقع  على  �شيبان  براء  لندن  يف 
ال�شربات اجلوية داخل �شنعاء واملناطق املاأهولة 
بال�شكان »هي عمليًا خارج نطاق ال�شتباك ولي�س 
لها مربر ع�شكري اأو قانوين واإن نتيجتها احلتمية 
هو �شقوط مزيد من الأبرياء«. واأ�شاف �شيبان اأن 
ا�شتباكها  ومناطق  و�شوابطها  نطاقها  لها  احلرب 
»ول ميكن تربير ق�شف املدن املاأهولة بالقول اإن 

البلد يف حرب«.
على  النا�س  حركة  بقاء  لفتًا  كــان  ذلــك  مع 
اأبوابها  لفتح  التجارية  املحاّل  وا�شتمرار  حالها 
العك�س  على  الليل  منت�شف  من  قريب  وقت  حتى 
من ال�شنة الأوىل للعدوان، ويبدو اأن ال�شبب عائد 
اإىل ابتكار م�شاريع املولدات الكهربائية التجارية 
مراكز  من  عــدة  مناطق  يف  ــَبــت  ُركِّ التي  اخلا�شة 
الطاقة  وتبيع  حولها،  وما  العا�شمة  يف  الت�شوق 
عّدادات  طريق  من  املحال  لأ�شحاب  الكهربائية 
الطاقة  األــواح  �شارت  فقد  املــنــازل،  اأمــا  خا�شة. 
معظم  يعد  فلم  غالبيتها،  على  تهيمن  ال�شم�شية 

ال�شكان ينتظرون التّيار الكهربائي حتى يعود.
غالبية  �شلوكيات  يف  لفتة  عالمة  هناك  لكن 
الوقت  هــذا  كل  ــرور  م من  الرغم  فعلى  النا�س. 

العدوان، ل يزال ح�ّس  يعي�شون حتت نريان  وهم 
الت�شريحات  جتــاه  خ�شو�شًا  عاليًا،  ال�شخرية 
اإعالميني �شعوديني ومينيني مقيمني  ال�شادرة عن 
اليمن«  »قناة  يف  غالبيتهم  ويعمل  الريا�س  يف 
من  »يــغــرفــون«  وجميعهم  هــنــاك،  مــن  تبث  التي 
واحد  ذاته.  الر�شمي  ال�شعودي  الإعالمي  املطبخ 
قاله  مــا  تخ�س  ال�شاخرة  التعليقات  تلك  مــن 
ع�شريي  اأحمد  العدوان  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
قال  ــزم«.  احل عا�شفة  عمليات  »ا�شتئناف  حول 
اأحدهم ردًا عليه: »م�شكني هذا الع�شريي و�شادته 
اأن عا�شفة احلزم قد انتهت  يحرجونه، هل ن�شي 
الإعالميني  اأحد  اأّما  الأمــل؟!«.  اإعادة  واأ�شبحت 
لقدر كبري من  الريا�س، فكان ممتلكًا  اليمنيني يف 
منازلهم  مغادرة  �شنعاء  اأهايل  من  ليطلب  اجلراأة 
»كل  وقال:  اقرتبت«،  الع�شكري  احل�شم  »ف�شاعة 
لكن  اإليه«،  فليذهب  القرية  يف  بيت  معاه  واحــد 
الطريف يف قوله، بح�شب تعليق اأحد ال�شحافيني 
يف �شنعاء، اأن ذلك الإعالمي على علم تام باأحوال 
غالبية النا�س يف العا�شمة حني كان مقيمًا بينهم 
»يف بيت اإيجار« قبل اأن يتحّول دخله ال�شهري اإىل 
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�ضو�ريخ  تن�ضب  �لرتكية  �حلكومة 
بعد  �ملدنية  مطار�تها  يف  جو   – �أر���ض 
�الأخ��رية �لفا�ضلة  �الن��ق��الب  حم��اول��ة 

انقرة ـ وكالت:  قررت احلكومة الرتكية ن�شب �شواريخ اأر�س- جو 
يف 11 مطارا مدنيًا يف تركيا، يف خطوة جاءت بعد حماولة النقالب 
الأخرية التي نفذها عدد من قادة اجلي�س، ليلة 15 اإىل 16 يوليو/

متوز 2016.
“�شي اإن اإن ترك”، اجلمعة، اأن وزارة النقل وال�شوؤون  وذكرت قناة 
امل�شلحة بتنفيذ  القوات  بالتعاون مع  �شتقوم  البحرية والت�شالت 
امل�شروع، حيث من املنتظر اأن يتم اأي�شا تثبيت رادارات ووحدات ر�شد 
خا�شة بالقوات امل�شلحة الرتكية داخل اأبراج املراقبة يف املطارات.

من  فورا  امل�شلحة  القوات  لتدخل  الفر�شة  الوحدات  هذه  و�شتتيح 
اأو غري  معادية  اكت�شاف طائرات  بها حال  الأنظمة اخلا�شة  خالل 
معروفة، ما يعني اأنها �شتكون قادرة على توجيه واإطالق ال�شواريخ 

املن�شوبة يف حميط املطارات مبا�شرة.
القرار ح�شب “�شي اإن اإن ترك” �شي�شمل 11 مطارا مبا فيها املطارات 
واأزمري  اأنطاليا  مطارات  جانب  اإىل  واأنقرة،  با�شطنبول  اخلا�شة 

وغريها.
اأكرب  وهو  ا�شطنبول،  يف  الدويل  “اأتاتورك”  مطار  اأن  اإىل  ُي�شار 
اأثناء  اأحداثا  املطارات الرتكية،  �شهد، مع عدة مطارات يف تركيا، 

حماولة النقالب.

 الداعية الفني�شان: عدم االإف�شاح عن عمليات
التجميل غ�س ويجوز ف�شخ الزواج

قال الداعية �شعود الفني�شان: اإن عدم الإف�شاح عن عمليات التجميل التي 
اأجراها اأي من الزوجني قبل الزواج ُيعطي الطرَف الآخر احلق يف ف�شخ عقد 

الزواج.
 واأو�شح الفني�شان، اأن على كل من ال�شاب والفتاة اإبالغ الطرف الآخر قبل 
الزواج مبا اأجرى من عمليات جتميل اأو اإجراءات طبية اأخرى لتغيري ال�شكل؛ 
لأن اإخفاء ذلك يعد غ�شا يجيز ف�شخ عقد النكاح، م�شريًا اإىل اأنه يحق للرجل 
ا�شتعادة كامل قيمة املهر والهدايا التي قدمها يف هذه احلالة، بح�شب »مكة«.
النظرة  اأثــنــاء  امللونة  والعد�شات  التجميل  م�شاحيق  و�شع  اأن  واأكـــد،   
ال�شرعية مكروه، لكن ل تلزم الفتاة باإخبار اخلاطب بذلك اإل يف حال وجه 
لها �شوؤال مبا�شرًا حول ما اإذا كانت و�شعت م�شاحيق جتميل اأو ما اإذا كان هذا 

هو لون عينيها الأ�شلي.

هيئة علماء امل�شلمني تنعي اأحد علماء ال�شنة بالعراق
الدكتور  ال�شيخ  فيه،  نعت  بيانا  بالعراق  امل�شلمني  علماء  هيئة  اأ�شدرت   
اأحد  يف  اجلمعة  فجر  قبل  الأجل  وافاه  الذي  الكبي�شي  حمدان  ح�شني  مكي 

م�شت�شفيات مدينة اأربيل اإثر وعكة �شحية اأملت به.
 واو�شحت الهيئة ان الفقيد ـ رحمه اهلل تعاىل ـ كان من الدعاة العاملني، 
واأحد علماء احلديث يف العراق، ومن ابرز اخلطباء يف مدينة الفلوجة، كما 
كان من موؤ�ش�شي هيئة علماء امل�شلمني وع�شو اأمانتها العامة حتى عام ٢٠٠٨.

ان  اىل  منه،  ن�شخة  امل�شلم  موقع  و�شل  الذي  البيان  يف  الهيئة  وا�شارت   
ال�شيخ الراحل كان قد عمل اإماًما وخطيًبا يف مدينة الفلوجة ل�شنني طويلة، 
ثم اأ�شتاًذا يف كلية الإمام الأعظم وتوىل عدة منا�شب اإدارية فيها، واأ�شرف 
على العديد من طلبة الدرا�شات العليا، وناق�س الكثري من الر�شائل اجلامعية، 
وكانت له جهود معلومة يف ن�شر العلم وتعلمه، ومن اأ�شهر اآثاره العلمية ر�شالته 

يف الدكتوراه )ال�شنة النبوية ومطاعن املبتدعة فيها(.

�مل��ي��د�ن يف  �مل��وع��د  »�أج��ن��دت��ه��ا»:  تفر�ض  حلب 

���ض��ن��ع��اء ال ت����ز�ل ت���ق���اوم... و�أه��ل��ه��ا ي��رتق��ب��ون �الأ���ض��ع��ب

الكثري من النا�س يف بلدنا يع�شق طعام امللوخية الطازجة هذه الأيام – مو�شمها 
يف ال�شيف – وهناك من ل يحبها ! وهذا اأمر �شخ�شي يتعلق بالأمزجة املختلفة 

للنا�س يف تف�شيل طعام على اآخر.
 ومع ذلك هناك من يحبها بجنون ويعتربها من اأ�شهى الأطعمة على الإطالق َ.

 يف اأ�شواق عمان للخ�شار اأ�شبحت ُتباع يف الغالب مفروزة الأوراق دون عيدانها 
او �شيقانها و بثمن اأغلى من امللوخية مع �شيقانها ..مل�شاعدة ربة البيت يف فرمها 
وطبخها ب�شرعة .. لكن الن�شاء كبريات ال�شن يبحثن يف ال�شواق عن امللوخية ذات 

العيدان ليقمن يف البيت بتقطيم الأوراق مبتعة ذكريات اأيام زمان !!.
 هذا وُيعترب طعام امللوخية من الأكالت امل�شرية القدمية .. وقد انتقلت اىل 

البلدان العربية تباعًا.
 اأ�شل امللوخية

الرواية  اأما  بها..  النا�س  امللوخية ومعرفة  بن�شاأة  تتعلق  روايات   هناك عدة 
الأوىل فقد اأوردها )بلينو�س ( الذي عا�س يف القرن الأول بعد امليالد حيث ذكر 
اأن امللوخية كانت توؤكل يف زمانه يف ال�شكندرية!.. ويقول البع�س انها منذ عهد 
الفراعنة )ال�شر القدمية( حيث كان الفراعنة يظنون انها نبات �شام.. وعندما 
احتلت م�شر من قبل الهك�شو�س اجربوا امل�شرين على تناولها لإخفاتهم واإذللهم 
منعها  وقد   .. الآن  حتى  مرغوبة  بقيت  و  طعمها  اأعجبهم  تناولوها  وعندما   ..

الفاطميون على اأ�شا�س اأنها كانت اأكلة مف�شلة بالن�شبة ملعاوية.
كتب  تذكر  كما  فيها  ورد  فقد  متاما  الأوىل  عك�س  وهي  الثانية  الرواية  اأما   
التاريخ هو اأن اخلليفة احلاكم باأمر اهلل اأ�شدر اأمرًا مبنع اأكل امللوخية على عامة 
النا�س وجعلها حكرًا على الأمراء وامللوك ف�شميت )امللوكية( ثم ُحّرف هذا ال�شم 

اإىل ا�شم امللوخية.
 فى حني اأن هناك رواية ثالثة تقول اأن اأول معرفة للعرب لها هو يف زمن املعتز 
باإطعامه  اأطباوؤه  فاأ�شار  اأمعائه  يف  حاد  مبغ�س  اأ�شيب  حيث  الفاطمي  اهلل  لدين 
امللوخية.. وبعد اأن اأكلها �شفى من املر�س فقرر احتكار اأكلها لنف�شه واملقربني منه 
.. واأطلق عليها من �شدة اإعجابه بها ا�شم امللوكية اأي طعام امللوك ومبرور الزمن 

حرفت الت�شمية اإىل امللوخية.
 طبخة عربية �شهرية

اخرى  عربية  دول  و  م�شر  و  ال�شام  بالد  يف  �شهرية  عربية  طبخة  امللوخية   
طبخه  و   ، ال�شنني  اآلف  منذ  النبات  هذا  عرف  قد  و   ، الأجنبية  الدول  بع�س  و 

الإن�شان مع اللحوم ) الدجاج ، البقر ، اخلراف ، الأرانب ، و غريها (.
 وُيقال باأن كثري من خرباء الغذاء يوؤكدون ان امللوخية املجففة فوائدها اأعلى 

بكثري من امللوخية اخل�شراء الطازجة !!.

 و نبات امللوخية ينمو يف الأجواء الدافئة و احلارة فقط و ل ينمو مطلقًا يف 
املناطق الباردة ، فيلزم ان ل تقل درجة احلرارة يف البالد التي يزرع بها يف فرتة 

منو بذوره عن 25 درجة مئوية.
لأ�شمدة  يحتاج  و   ، ل�شقيه  املياه  من  وفــرية  لكميات  يحتاج  امللوخية  ونبات   
بعد  امللوخية  نبات  الربوتني يف  النيرتوجني. يزداد مقدار  حمتوية على عن�شر 
الطازجة  اخل�شراء  امللوخية  يف  امثالها  خم�شة  اإىل  ن�شبته  فرتتفع  جتفيفها 
امثالها  اأربعة  فت�شبح  جتفيفها  بعد  امللوخية  نبات  يف  الدهون  ن�شبة  ترتفع   .
بعد  امللوخية  نبات  يف  الألياف  ن�شبة  ترتفع   . الطازجة  اخل�شراء  امللوخية  يف 
نبات  يحتوي   . الطازجة  اخل�شراء  امللوخية  يف  اأمثالها  �شبعة  فت�شبح  جتفيفها 
نبات  يحتوي   .  ) ب   ( فيتامني  و   ) اأ   ( فيتامني  من  جيدة  ن�شب  على  امللوخية 
، مثل  للج�شم  املفيدة  و  الهامة  الكيميائية  العنا�شر  امللوخية على عدد كبري من 
امللوخية مفيدة جدا  الف�شفور و غريها.  و  الكال�شيوم  و  البوتا�شيوم  و  : احلديد 

جل�شم الإن�شان.
 فوائد كثرية

 وامللوخية لها العديد من الفوائد ال�شحية، حيث تقوي القلب والنظر وتزيد 
قائمة  من  وتخل�شك  والقولون  اله�شمي  اجلهاز  متاعب  من  وتخفف  الفحولة 
اجلمة  فوائدها  �شمن  مون  جانبية.  م�شاعفات  اأية  بدون  الأمرا�س  من  طويلة 
اأداء املو�شالت  ، ت�شريع بناء كريات الدم احلمراء ، حت�شني  : تهدئة الع�شاب 
الع�شبية ، زيادة الطاقة اجلن�شية ، امل�شاعدة يف �شرعة �شفاء القروح و اجلروح 

، و غري ذلك الكثري.
 وطبق من امللوخية اخل�شراء اليانعة ي�شكن الآلم ويبعث علي البهجة ويعالج 

الكثري من الأمرا�س ، هكذا اأعلن علماء املركز القومي للبحوث بالقاهرة.
 واأوراق امللوخية حتتوي على كمية وفرية من الفيتامينات )اأ( و)ب( والأمالح 
واملنجنيز  والبوتا�شيوم  والكال�شيوم  والف�شفور  كاحلديد  للج�شم  الهامة  املعدنية 
اأنها ل  وال�شوديوم، واأكرث ما مييز ) امللوخية ( عن غريها من النباتات الورقية 
هو  كما  والطهو،  بالغ�شيل  العالجية  وفوائدها  الغذائية  مكوناتها  من  اأيًا  تفقد 

احلال مع اأغذية اأخرى مماثلة.
الدم  وفقر  الأنيميا  على  تق�شي  احلديد  من  حتويه  مبا  امللوخية  واأوراق   
وحتافظ على خاليا اجل�شم من التاآكل، وحتوي الف�شفور الذي يحافظ على خاليا 
الدماغ ويجدد الذاكرة وين�شط القدرات الذهنية، فيما يعترب الكال�شيوم اأ�شا�شيًا 
للحفاظ على اجل�شم ، والوقاية من ه�شا�شة العظام ، وحتتوي علي املنجنيز وهو 
ويكافح  الدم  يف  ال�شكر  مقدار  ي�شبط  الذي   ، الأن�شولني  هرمون  لتوليد  �شروري 
ه�شا�شة العظام ويبعد �شبح العقم الذي ي�شببه نق�س املنجنيز باجل�شم يف بع�س 

احلالت.
 واأوراق امللوخية لها دور يف عالج متاعب اجلهاز اله�شمي والقولون حيث حتتوي 

علي مادة لزجة )غرائية( تعالج اإ�شطرابات اله�شم وم�شاكل املعدة.
وتقلل  والكتئاب  والتوتر  القلق  وتعالج   ، للبول  ،ومدرة  الدم  �شغط  تخف�س   
ال�شطرابات الع�شبية ، وتزيد الرغبة اجلن�شية وتبعث علي الراحة والهدوء، 
اللجوء  اىل  احلاجة  عن  وتغني  قويا  جن�شيا  من�شطا  امللوخية  تعد  ولذلك 

للمن�شطات اجلن�شية لعالج ال�شعف او الربود اجلن�شي.
املنجنيز  واأهمها  املعادن  من  عالية  كميات  على  حتتوي  حيث  العقم  تعالج  و   
الذي  العقم  �شبح  ويبعد   ، املــراأة  لدى  اخل�شوبة  هرمونات  افراز  من  يزيد  الذي 
ي�شببه نق�س هذا املعدن الهام والذي يقف وراء العديد من حالت العقم ، كما اأنها 
حتمي اجل�شم من الإ�شابة بفقر الدم ونق�س احلديد الذي ي�شيب كافة الن�شاء 

اأثناء احلمل خا�شة خالل ال�شهور الأوىل .
 انت�شارها يف العامل

 من جهة اأخرى، اأ�شار خمت�شون يف القطاع الزراعي اإىل اأن منتجات امللوخية 
هذه  اأبناء  ومن  العربية  اجلاليات  من  الأوروبــيــة  الــدول  بع�س  يف  قبوًل  تلقى 

الدول.
 واأكدوا اأن الإعجاب بامللوخية انتقل اإىل كل جمالت احلياة يف بع�س الدول 
الأوروبية، فقد ا�شتخدمت يف �شناعة اخلبز واملعكرونة وم�شتح�شرات التجميل، 
و�شنعوا منها كب�شولت لعالج ال�شموم و�شغط الدم وال�شكر والأمرا�س امل�شتع�شية.
امللوخية، كما جرى  باأقرا�س  اإل  اإن بع�س الأطباء ل يعاجلون مر�شاهم   بل 
تاأ�شي�س موؤ�ش�شة للملوخية يف اليابان، وا�شتوردوا بذور امللوخية وزرعوها يف هذه 
اخلبز  مثل  امللوخية  على  كاملة  �شناعات  اأقاموا  بل  بذلك،  يكتفوا  ومل  البالد، 
ملكة  عليها  واأطلقوا  التجميل،  وم�شتح�شرات  بامللوخية  واملكرونة  بامللوخية 

اخل�شراوات.

وا�شعا  ــدل  ج �شابقة  فرن�شية  ـــرة  وزي اأثــــارت 
وذلك  بـ«النازيني«،  املحجبات  الن�شاء  لت�شبيهها 
الفرن�شية    )1 ــا  )اأوروب اإذاعــة  على  لها  ت�شريح  يف 

اجلمعة.
امل�شلمات  الــنــ�ــشــاء  مـــورانـــو  نــاديــن  و�ــشــبــهــت   
بيري  جــون  ت�شريح  عــن  دافــعــت  كما  »بــالــنــازيــني«، 
منها،   املقرب  اجلمهوريني  حزب  نــواب  اأحــد  ــي،  اآرب
الن�شاء  تــواجــد  حــول  م�شيئا  تعليقا  كتب  الــذي 
امل�شلمات يف ال�شواطئ مبالب�شهن الطويلة، وو�شفهن 

بـ«القمامة«.
 واأ�شافت مورانو اأن كل من يرتدي النقاب ي�شكل 

دعاية متنقلة للظالمية واجلهل.
رغبتها  مورانو  نادين  اأكدت  تقريبا،  �شهر  وقبل   
يف »معاقبة الن�شاء املنقبات ب�شكل كامل، وحرمانهن 
من حقوقهن املدنية والجتماعية«، منوهة اإىل اأن 
املحالت  يف  بالت�شوق  يرغبون  يعودوا  مل  »النا�س 
اأنحاء فرن�شا حيث تتواجد ن�شاء  التجارية ببع�س 
املتاجر  اأ�شحاب  لهن  ي�شمح  فيما  بالكامل،  منقبات 
من  ويخافون  عليهن  لهم  �شلطة  ل  لأن  بالدخول 

اأعمالهن النتقامية«.
وقاعات  جــديــدة  م�شاجد  فتح  مبنع  وطالبت   

الأئمة  باإح�شاء  الدولة  قيام  وب�شرورة  ال�شالة، 
اإقامة توازن يف  املتواجدين يف كل جهة، كما عليها 
املهاجرين القادمني من الدول العربية والإ�شالمية.
�شبقت  قــد  ــة  ــي الأوروب النائبة  ــاإن  ف للتذكري،   
الربامج  اأحد  يف  لها  ت�شريح  ب�شبب  اجلدل  واأثارت 

عندما  الفرن�شية  القنوات  اإحــدى  على  احلوارية 
بي�شاء  عرقية  اأ�شول  ذو  بلد  »فرن�شا  بــاأن  ذكــرت 
وتراث م�شيحي«، وهو ما ا�شتهجنته النخبة املثقفة 
اأفراد  �شد  �شريح  متييز  من  يت�شمنه  ملا  الفرن�شية 

اجلالية امل�شلمة.

ـــا تــقــريــر بـــرملـــاين احلــكــومــة  دع
بحلول  خــطــة  لــو�ــشــع  الــربيــطــانــيــة 
نهاية هذا العام لتح�شني فر�س العمل 

للم�شلمني وخا�شة الن�شاء.
الإنــدبــنــدنــت  �شحيفة  ونــقــلــت   
املراأة  للجنة  تقرير  عن  الربيطانية 
وامل�شاواة يف جمل�س العموم )الربملان(، 
الربيطانيني  امل�شلمني  اأن  فيه:  جاء 
يعانون من اأعلى ن�شبة بطالة مقارنة 
8ر12  وو�شلت  الأخـــرى،  بالأقليات 
باملئة من جمموع امل�شلمني البالغ 7ر2 
مليون م�شلم مقارنة مع 4ر5 باملئة من 

جمموع �شكان اململكة املتحدة.
تــو�ــشــيــة   19 ــر  ــقــري ــت ال وقـــــدم   
الــظــاهــرة،  هـــذه  ملــعــاجلــة  للحكومة 

اأهمها �شبل التغلب على التمييز داخل 
العمل  فر�س  وحت�شني  العمل  اأماكن 
للموؤ�ش�شات،  الفّعال  الدعم  وتوفري 
وزيادة فر�س التعليم اجلامعي ودعم 
وتعريف  امل�شلمات،  الن�شاء  تطلعات 
امل�شلمني  والــطــالب  املــدار�ــس  اأطــفــال 
العمل  بــفــر�ــس  اأمـــورهـــم  واأولـــيـــاء 
التمييز  بــاأن  وتوعيتهم  املعرو�شة، 
الدين  اأ�شا�س  على  الطلب  مقدم  �شد 

غري قانوين.
تعمل  بـــاأن  التقرير  اأو�ــشــى  كما   
احلكومة اأكرث لإعادة بناء الثقة مع 
اعتماد  خالل  من  امل�شلمة  اجلاليات 
على  يركز  الــذي  ــج«،  ــدم »ال برنامج 
املجتمع  لفئات  احلياة  فر�س  حت�شني 

املــحــرومــة، ولــيــ�ــس فــقــط مــن خــالل 
بوابة مكافحة التطّرف.

مــاريــا  الــلــجــنــة،  رئي�شة  ــت  وقــال  
امل�شاهمات  يوؤكد  »التقرير  اأن  ميلر 

اأنحاء  للم�شلمني يف جميع  الإيجابية 
امللحة  واحلــاجــة  املــتــحــدة،  اململكة 
بغ�س  الــفــر�ــس  تــكــافــوؤ  عــلــى  للعمل 

النظر عن الدين والعرق«.

وزي�������رة ف��رن�����ض��ي��ة ���ض��اب��ق��ة ت�����ض��ب��ه �مل�����ض��ل��م��ات ب��ال��ن��ازي��ني

�لبطالة م��ن  م��ع��ان��اة  �الأق��ل��ي��ات  �أك����ر  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �مل�����ض��ل��م��ون 

�مل���ل���وك���ي���ة ط���ع���ام �ل���ف���ر�ع���ن���ة �ل���ت���ي م��ن��ع��ه��ا خ���ل���ف���اء �مل�����ض��ل��م��ني



هافانا – 
القيا�شي  الرقم  كوبي  �شيجار  �شانع  حطم 
امل�شجل با�شمه، و�شنع اأطول �شيجار يف العامل، 
حيث بلغ طوله 9٠ مرتًا مبا يوازي طول ملعب 
ال�شابق  الكوبي  للزعيم  واأهــداه  القدم  لكرة 

فيدل كا�شرتو مبنا�شبة عيد ميالده الت�شعني.
ال�شلطة يف ثورة  الذي توىل  وكان كا�شرتو 
قرن  ن�شف  لنحو  البلد  وحكم   ١959 عــام 
لن�شريو  �شيجار  يدخن  وهــو  كثريا  ي�شاهد 
التدخني  عن  اإقالعه  حتى  النحيف  الطويل 

يف عام ١9٨5.
وقال خو�شيه كا�شتيالر كايرو ال�شهري با�شم 
خم�س  العاملي  بالرقم  فاز  والــذي  “كويتو” 
للقائد  هذه  اأهدي  اأن  “اأود  ال�شابق  يف  مرات 

املحبوب فيدل كا�شرتو”.
الــذي  لكا�شرتو  بالتهاين  كــوبــا  وتفي�س 
وتربع  ال�شبت.  الت�شعني  ميالده  بعيد  يحتفل 
يف  اجلمعة  �شابق  وقت  يف  بالدم  �شخ�شًا   9٠
تكرميا  ارمتي�شا  منطقة  يف  �شغرية  مدر�شة 

للزعيم ال�شابق.
بنحو  امل�شجل  ال�شابق  رقمه  كويتو  وحطم 
احتاج  الـــذي  اجلــديــد  ب�شيجاره  مـــرتًا   ٨٢

من  عــدد  وم�شاعدة  اأيـــام  ع�شرة  ل�شناعته 
الأ�شخا�س يف ح�شن يعود لال�شتعمار الإ�شباين 

على خليج هافانا.
�شاهد  منذ  كوبا  منتجات  اأ�شهر  وال�شيجار 

الأ�شليني  ال�شكان  كولومب�س  كري�شتوفر 
اأبحر  عندما  امللفوفة  التبغ  اأوراق  يدخنون 
يف  الكاريبي  مبنطقة  الواقعة  اجلزيرة  اإىل 

عام ١٤9٢.

العام  ــس هــذا  الأر� ارتفعت درجــة حــرارة 
على  احلفاظ  ال�شعب  من  يجعل  م�شتوى  اإىل 
عليه  املتفق  املناخي  للتغري  امل�شتهدف  املعدل 
بني زعماء العامل يف قمة املناخ بباري�س قبل 

ب�شعة اأ�شهر.
كانت ٢٠٠ دولة تقريبًا اتفقت يف دي�شمرب 
على اإحداث حتول جذري بعيدا ور�شدت هدفا 
بو�شع حد لرتفاع متو�شط درجات احلرارة ل 
ما  م�شتويات  فــوق  مئويتني  درجتني  يتجاوز 
اجلهود  موا�شلة  مع  ال�شناعية  الثورة  قبل 

خلف�س احلد الأق�شى اإىل ١.5 درجة.
اجلوية  لــالأر�ــشــاد  العاملية  املنظمة  لكن 
يف   ٢٠١٦ اإن  قالت  املتحدة  ــالأمم  ل التابعة 
على  حـــرارة  ال�شنوات  اأ�ــشــد  ليكون  طريقه 
الأر�س خا�شة مع ظاهرة النينيو التي توؤدي 
لرتفاع درجة حرارة املياه يف املحيط الهادي.

ال�شتة  الأ�شهر  يف  احلرارة  درجات  و�شجلت 
الأوىل من العام ارتفاعا بواقع ١.3 درجة عن 

م�شتويات ما قبل الثورة ال�شناعية.
وقال اأوليفر جيدن الباحث باملعهد الأملاين 
الكثري  ذلك  “يثري  والأمنية  الدولية  لل�شوؤون 
ب�شاأن  امل�شتقبل  يف  النقا�س  املــ�ــشــاكــل.  مــن 

احلرارة �شيدور حول جتاوز )الأهداف(”.
ويقول كثري من علماء املناخ اإن اأهداف قمة 

باري�س �شتنتهك على الأرجح يف العقود املقبلة 
املمكن  مــن  كــان  اإذا  مــا  اإىل  النقا�س  لينتقل 

خف�س درجة حرارة الكوكب.
ويلتقي علماء مناخ يف جنيف يف الفرتة بني 
١5 و١٨ اأغ�شط�س لإعداد خطة دولية ب�شاأن 
والــذي  ــة  درج  ١.5 وهــو  امل�شتهدف  امل�شتوى 
باري�س  اتفاقية  يف  دوليون  زعماء  به  طالب 

على اأن تن�شر اخلطة يف ٢٠١٨.
احلد  جتــاوز  م�شاألة  النامية  الــدول  وتــرى 
نكو�شا  احلــرارة  درجــات  ارتفاع  يف  امل�شتهدف 
الغنية  البلدان  قطعتها  التي  اللتزامات  عن 
التي  تلك  مثل  حرارة  موجات  اإىل  يوؤدي  مما 
ذوبان  اأو  العام  هذا  الأو�شط  ال�شرق  �شهدها 
الثلوج يف غرينالند مما ينجم عنه غرق جزر 

ب�شبب ارتفاع منا�شيب مياه البحار.
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ــعــودّي يف  ــش ــ� ــــرنال ال ــــارة اجل خـــالل زي
�شعوديٍّ  وفــٍد  مع  ع�شقي،  اأنــور  الحتياط، 
عي�شاوي  الــنــائــب  �ــشــرّح  اإ�ــشــرائــيــل،  اإىل 
فريج، وهو من حزب )مرييت�س(، املح�شوب 
ال�شهيويّن، �شرّح يف  ُي�ّشمى بالي�شار  على ما 
الر�شمّية  الإ�شرائيلّية  الإذاعة  مع  مقابلٍة 
لرتتيب  التح�شريات  بــاأّن  العربّية  باللغة 
جتري  ال�شعودّية  اإىل  الــزيــارة  ــرّد  ل وفــٍد 
اأّن  اإىل  لفًتا  اإ�شرائيل،  يف  و�شاٍق  قدٍم  على 
الـ”ي�شار”  من  كني�شت  نواب  �شي�شم  الوفد 
وقــال  اأخــــرى.  و�شخ�شيات  الإ�ــشــرائــيــلــّي 
التقى  الـــذي  ال�شعودي  الــوفــد  اإّن  فــريــج 
املعار�شة  من  نواًبا  اأ�شبوعني  من  اأكرث  قبل 
توطيد  يف  رغبته  عن  اأعــرب  الإ�شرائيلّية 

العالقات مع اإ�شرائيل، على حّد تعبريه.
ياأِت  مل  فريج  النائب  ت�شريح  اأّن  ويبدو 
من فراغ، ففي ال�شياق عينه، نقلت �شحيفة 
عن  الإ�شرائيلّية،  بو�شت”،  “جريوزاليم 
ال�شوؤون  يف  ال�شابق  الإ�شرائيلي  الــوزيــر 
والــذي  ملكيئور،  ميخائيل  الجتماعية 
اخلارجّية،  وزير  نائب  من�شب  ا  اأي�شً �شغل 
لالإ�شرائيليني  �شيمكن  اإّنه  قوله  عنه  نقلت 
ال�شعودّية،  العربية  اململكة  اإىل  ال�شفر 
وبح�شب  تعبريه.  وفق  اهلل،  �شاء  اإن  قريًبا 
ــاإّن  ف تقريرها،  يف  ال�شحيفة  ذكــرتــه  مــا 
اهلل”  �شاء  “اإن  عبارة  ا�شتخدم  ملكيئور 

وحتــدثــهــا بــالــعــربــّيــة، مــعــلــاًل ذلـــك بــاأّنــهــا 
معناه  ما  العربية  يف  لهم  بالن�شبة  مرادفة 

عربًيا “باإذن اهلل”.
ــوزيــر  ــــاأّن ال وكــانــت تــقــاريــر اأفـــــادت ب
�شعودًيا  وفــًدا  التقى  ال�شابق  الإ�شرائيلي 
اأنور  املتقاعد  ال�شعودي  اجلــرنال  برئا�شة 
بني  الت�شوية  اأّن  وك�شف  مــوؤخــًرا،  ع�شقي، 
اإ�شرائيل واململكة العربّية ال�شعودية باتت 
قريبة، على حّد تعبريه. ولفتت ال�شحيفة 
اخلارجّية  وزير  نائب  اأّن  اإىل  الإ�شرائيلّية 
الإ�شرائيلّي ال�شابق ملكيئور قال يف ت�شريح 
ــالم  اإع و�ــشــائــل  مــع  مــوؤمتــر �شحايف  ــالل  خ
ي�شتطيع  الــذي  اليوم  �شياأتي  بريطانية: 
ال�شعودية،  اإىل  ال�شفر  الإ�شرائيليون  فيه 
وحتدثها  اهلل(،  �شاء  )اإن  قريبا  و�شيكون 

بالعربية.
امل�شوؤول  مــن  الت�شريحات  هــذه  وتثري 
حقيقة  حول  عدة  ت�شاوؤلت  الإ�شرائيلي، 
وعلنية  �شرية  طبيعة  ذات  عالقات  قيام 
بني م�شوؤولني من الدولة العربّية وم�شوؤولني 
من اململكة ال�شعودّية. ومن اجلدير بالذكر 
اأّن اجلرنال ع�شقي قام قبل اأ�شبوعني ونّيف 
بزيارة مثرية للجدل اإىل تل اأبيب، والتقى 
الإ�شرائيلّية،  اخلارجّية  وزارة  عام  مدير 
مردخاي،  يواآف  واجلــرنال  غولد  دوري  د. 
يف  الإ�شرائيلّية  احلكومة  اأعــمــال  ُمن�ّشق 

املناطق الفل�شطينّية املُحتّلة.
الكني�شت  ع�شو  وهــو  ملكيئور،  وقـــال 
واحدة”،  “اإ�شرائيل  ــزب  ح مــع  ال�شابق 
ال�شهيويّن”  “املع�شكر  اليوم  ُي�ّشمى  الــذي 
لقاءه  اإّن  ال�شتات،  ل�شوؤون  ال�شابق  والوزير 
الدينّية  الق�شايا  على  رّكز  ال�شعوديني  مع 
املتعلقة بالدبلوما�شّية بني البلدين، بح�شب 

تعبريه.
�شهد  ــال:  ق الفل�شطينّي،  امللف  ــول  وح
الجتماع اإدانة لينة جًدا ملمار�شات حركة 
املنا�شب  الوقت  اإّنه مل يكن  حما�س، وقالوا 
مل  املجتمعني  لــكــن  الجــتــمــاع،  هـــذا  ملــثــل 
تو�شيفه.  بح�شب  حًقا،  احلركة  يدينوا 
ا اأّن اللقاء  واأو�شح امل�شوؤول الإ�شرائيلّي اأي�شً
اأر�شية  لتمهيد  و�شيلة  اإيــجــاد  على  ــز  رّك
اململكة  بــني  مبا�شرة  لتفاقات  منا�شبة 
واللتفاف  واإ�شرائيل،  ال�شعودية  العربية 
قوله.  وفــق  الفل�شطينية،  الق�شية  على 
ال�شعودي  الــوفــد  اأّن  اإىل  ملكيئور  ولفت 
زيارته  خالل  التقى  ع�شقي،  اأنور  برئا�شة 
ال�شهر املا�شي اإىل تل اأبيب ورام اهلل، رئي�س 
ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�س، وكبار 

امل�شوؤولني الفل�شطينيني يف رام اهلل.
اخلارجية  وزارة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
لقاء  على  التعقيب  رف�شت  الإ�شرائيلّية 
دوري  اخلارجية،  وزارة  عام  مبدير  ع�شقي 

غولد، ومع اجلرنال مردخاي. ويف حني اأّن 
اأّن  جهتها  من  ترى  ل  ال�شعودية  احلكومة 
هذه الزيارة كانت ر�شميًة، بل كانت مبادرة 
ــارة  الإ�ــش ــدر  جت ع�شقي،  ــا  ــداه اأب ــة  خــا�ــشّ
الو�شول  على  قادًرا  يكن  مل  ع�شقي  اأّن  اإىل 
ال�شلطات  موافقة  دون  من  اإ�شرائيل  اإىل 

ال�شعودية.
الإ�شرائيلّي  “امل�شدر”  موقع  وبح�شب 
اأّن احلديث يدور عن  فاإّن هناك من يدعي 
ويل  �شلمان،  بن  حممد  اإليها  بــادر  خطوة 
من  للتقرب  ال�شعودي،  الأمــن  ووزيــر  عهد 

اإ�شرائيل لنيل م�شاعدتها على اإقناع اأمريكا 
على دعمه ليكون ويل العهد بدًل من حممد 
بن  �شافر  فقط،  �شهر  نحو  قبل  نايف.  بن 

�شلمان بنف�شه اإىل اأمريكا.
اأ�شهر  ب�شعة  قبل  قال  قد  ع�شقي  وكان 
اإذا  “اجلزيرة” اإّنه  ف�شائية  مع  مقابلة  يف 
العربية  ال�شالم  نتنياهو على مبادرة  وافق 
�شتفتح  حقوقهم،  الفل�شطينيني  واأعــطــى 
واأ�ــشــاف:  اأبيب  تل  يف  �شفارة  ال�شعودية 
نحن ل نحب اأن ت�شبح اإ�شرائيل معزولة يف 

املنطقة، على حّد تعبريه.

جــواد  حمــمــد  الــ�ــشــيــد  ــــارة  زي تعك�س 
اىل  اليـــراين،  اخلارجية  وزيــر  ظريف، 
العا�شمة الرتكية انقرة،  “الفرق الهائل” 
واليرانية،  العربية  الدبلوما�شيتني  بني 
اجنـــازات  وحتقيقها  الخــــرية،  وتــفــوق 
اي  الوىل،  تــخــلــف  مــقــابــل  يف  كــبــرية، 
ا�شباب  عن  بالتايل  يك�شف  مما  العربية، 

ف�شلها و�شيا�شات حكوماتها.
نقول هذا لي�س مدحا باليرانيني، وامنا 
كانت  والتي  العربية،  للحكومات  انتقادا 
ا�شرتاتيجيا  حليفا  القريب  الم�س  حتى 
اقليمية  ملفات  يف  لها  و�شريكا  لرتكيا، 

عديدة على راأ�شها امللف ال�شوري.
ا�شتقباله  جــرى  الــذي  ظريف  ال�شيد 
و�شوله  فور  اكد  انقرة،  يف  بالغة  بحفاوة 
“على اهمية دور ايران وتركيا ورو�شيا يف 
املنطقة” قائال، “اذا كانت هناك خالفات 
حلها  فيمكن  املنطقة  دول  بني  الــروؤى  يف 
“ادانة  عن طريق احلوار”، وحر�س على 
النقالب الع�شكري موؤكدا “نحن نوؤمن باأن 
زمن ا�شتخدام القوة والنقالبات قد وىل 

ول مكان له يف املنطقة”.

با�شتقبال  الذي حظي  وزير اخلارجية 
الرتكي  الرئي�س  �شيلتقي  الدول،  روؤو�شاء 
رجب طيب اردوغــان، ورئي�س الــوزراء بن 
ميلود  نظريه  على  عــالوة  يــلــدرمي،  علي 

جاوي�س اوغلو، وزير اخلارجية.
كان لفتا، ونحن نتحدث هنا عن ذكاء 
ال�شيد  ك�شفه  ما  اليرانية،  الدبلوما�شية 
ظريف  وال�شيد  انه  “من  اوغلو  جاوي�س 
مل يناما طيلة الليلة التي �شهدت حماولة 
املا�شي،  )يوليو(  متوز  منت�شف  النقالب 
من  الليلة  تلك  يف  به  ات�شل  ظريف  وان 
يف  الو�شاع  على  ليطمئن  مــرات   5 اىل   ٤
عدة  ذاتــه  لل�شبب  به  ات�شل  كما  تركيا، 

مرات يف اليوم التايل”.
العجالة  هــذه  يف  التذكري  يفيد  ورمبــا 
خندقني  يف  يــقــفــان  وتــركــيــا  ايــــران  ان 
ويختلفات  ال�شورية،  الزمة  يف  مت�شادين 
مذهبيا، فاإيران تقف يف خندق احلكومة 
ال�شد،  ب�شار  الرئي�س  وتدعم  ال�شورية، 
املعار�شة  خندق  يف  تركيا  تقف  بينما 
لتغيري  تقاتل  الــتــي  امل�شلحة  ال�شورية 
جنب  اىل  جنبا  رئي�شه،  وا�شقاط  النظام 

اململكة  وخا�شة  اخلليج،  يف  حلفائها  مع 
عالوة  قطر،  ودولــة  ال�شعودية  العربية 

على امريكا واوروبا.
ليلة  طيلة  ظريف  ال�شيد  ينام  ل  ملاذا 
النقالب الفا�شل، ويت�شل خم�س مرات مع 
نظريه الرتكي لالطئمنان على الو�شاع يف 
تركيا، بينما يغط حلفاء تركيا من العرب 
خلق  الــذي  المــر  عميق”،  �شبات  “يف 
انطباعا لدى ال�شلطات الرتكية انهم رمبا 
موؤيدين  او  النقالب،  يف  متورطني  يكونوا 
العربي  فاملثل  الحــــوال،  ا�شعف  يف  لــه 

يقول “ال�شديق وقت ال�شيق”.
ــول ان وزيــــر اخلــارجــيــة  ــق ي املــنــطــق 
من  كان  الذي  هو  اجلبري  عادل  ال�شعودي 
لنقرة  الزائرين  اول  يكون  ان  املفرت�س 
لالطمئنان  باأيام،  اليــراين  نظريه  وقبل 
طبيعة  وبحث  اول،  الرتكي  احلليف  على 
ملفات  يف  البلدين  بــني  الــتــعــاون  اوجـــه 
ما  مرحلة  يف  م�شرتكة  عديدة  اقليمية 
بعد النقالب، ولكنه مل يفعل، ول نعرف 
حتى هذه اللحظة ال�شباب والدوافع لهذا 

الغياب من قبيل الف�شول على القل.

كيف  جيدا  تعرف  اليرانية  ال�شلطات 
مثلما  اي توقيت،  دبلوما�شيا ويف  تتحرك 
ــا،  ــه اوراق ت�شتخدم  كيف  اي�شا  تــعــرف 
وتوظيفها  خا�شة،  منها  والقت�شادية 
والدليل  القليمية،  م�شاحلها  خدمة  يف 
البرز على ذلك ان ال�شيد جاوي�س اوغلو 
اكد ان اجلانبني اليراين والرتكي “اتفقا 
الو�شول يف حجم  املحادثات على  يف هذه 
التجارة البينية بينهما اىل نحو 3٠ مليار 

دولر �شنويا”.
الفتتاحية  هــذه  بــدايــة  يف  نقل  امل 
ــارق هــائــل، بــل هــائــل جـــدا، بني  ــف ان ال

الدبلوما�شية اليرانية ونظريتها العربية 
اخلليجية، وال�شعودية منها بالذات؟

رمبا يعتقد البع�س اننا مل ناأت بجديد، 
هذا  يكون  ورمبــا  باملاء”،  ــاء  امل و”نف�شر 
يف  واجبنا  مــن  ولكن  حــق،  على  البع�س 
هذه ال�شحيفة “راي اليوم” ان نظل نّذكر 
يف  امــال  عربية،  اخفاقات  انــه  نعتقد  ما 
من  منّل  ولن  اخل�شائر،  وتقلي�س  ال�شالح 

ذلك مطلقا.
اليوم” “راي 

�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 

�لت�سال مع غربة نيوز

وزير �إ�ضر�ئيلّي �ضابق �لتقى �جلرن�ل ع�ضقي بتل �أبيب: �ضُن�ضافر لل�ضعودية قريًبا و�لت�ضوية بيننا وبني �لريا�ض باتت قريبًة

�لعربية؟ نظريتها  وتتخلف  �الير�نية  �لدبلوما�ضية  تتقدم  ومل��اذ�  �ل�ضعودي؟  نظريه  ولي�ض  باأنقرة  �لرحال  �الي��ر�ين  �خلارجية  وزير  يحط  ملاذ� 

�ل����ع����امل.. يف  زه������ور   7 �أغ����ل����ى 
�شكلها  عــن  فف�شاًل  ــــس،  الأر� بــه  تتزين  مــا  اأجــمــل  مــن  ــور  ــزه ال
اخليال. تفوق  بع�شها  اأ�شعار  اأن  اإل  فريدة،  رائحة  لها  املميز، 

اأح�شى موقع MMN قائمة باأغلى 7 زهور يف العامل.
زهرة غلوريو�شا:

املوطن  هي  وليتوانيا  دولرات،   ١٠ الواحد  الغ�شن  قيمة  تبلغ 
الأ�شلي.

زهرة �شمرب اأغ�شط�س:
تنمو  التي  الــزهــور  من 
قيمة  وتبلغ  هولندا،  يف 
الــواحــدة 57٠٠  الــبــذرة 

دولر.
زهرة الزعفران:

ــرة  زه األـــف   ٨٠ تنتج 
جرام   5٠٠ زعفران 
مـــــن الــــزعــــفــــران 
الطهي،  يف  امل�شتخدم 
فـــهـــو الـــوحـــيـــد مــن 
يباع  الذي  البهارات 
بـــــاجلـــــرام، وتــبــلــغ 

قيمة الكيلو الواحد 3 اآلف دولر.
الأوركيد  ذهبية:

الزهرة  قيمة  وت�شل  بالنقرا�س،  املهددة  الزهور  اأنــواع  من 
الواحدة اإىل 5 اآلف دولر.

اأوركيد �شنزن:

ل توجد هذه الزهرة يف الطبيعة، واإمنا متت �شناعتها يف اأحد 
املختربات، وتبلغ قيمة الواحدة منها ٢٠٢ األف دولر.

زهرة جولييت:

زهرة هجينة من �شناعة الربيطاين دايفد اأو�شنت، وتبلغ قيمة 
الزهرة الواحدة 5 ماليني دولر.

زهرة كادوبول:

تنبت هذه الزهرة مرة واحدة يف ال�شنة، ول تقدر بثمن.

اأثارت �شيارات العرب الفاخرة 
العا�شمة  �شجة وا�شعة يف �شوارع 
لندن من جديد بعد اأن ُنقلت جوا 
ال�شرق  من  املتحدة  اململكة  اإىل 

الأو�شط خالل ف�شل ال�شيف.
ال�شياح  مــن  الــعــديــد  ــي  ــاأت وي  
املتحدة  اململكة  اإىل  الأثــريــاء 
واأغلبهم  ال�شيف  حــر  مــن  هربا 
ــارات  والإم وال�شعودية  قطر  من 
والكويت، ولي�س لديهم اأي م�شكلة 
يف دفع مبلغ قدره ٢٠ األف جينه 
اإ�شرتليني لنقل �شياراتهم الفخمة 
مثل مر�شيد�س بينز ولمبورغيني 

اأفينتادور الف�شية.
 وت�شل هذه ال�شيارات الفاخرة 
اإىل �شوارع نايت�شربيدج وت�شيل�شي 
 3 م�شافة  بالطائرة  نقلها  بعد 

اآلف ميل.
 وتـــعـــد اخلـــطـــوط اجلــويــة 
ال�شركات  من  واحــدة  القطرية 
من  الــ�ــشــيــارات  ــذه  ه تنقل  الــتــي 
كما  هيرثو،  مطار  اإىل  الــدوحــة 
اأي�شا  الثمينة  الب�شائع  ُتنقل 
 ،A33٠ الإيربا�س  طائرات  على 
مكانًا   3١ نحو  اخلطوط  وتوفر 
ــارات  ــي ــش ــ� ــى مــتــنــهــا لــنــقــل ال عــل

الفاخرة.
�شيارات  املارة تواجد  اأثار   وما 
العرب اأمام متاجر اأ�شهر امل�شممني 
العامليني، مثل فري�شات�شي وفندي، 
يف الأحياء الراقية جنوب غرب 
�شوارع  يف  اأي�شا  وُر�ــشــدت  لندن، 
الأ�شابيع  مدى  على  لندن  و�شط 
�شهر  نهاية  املا�شية )بعد  القليلة 

رم�شان(.
 ويذكر اأن هذه الظاهرة تعترب 
بالن�شبة  معتادا  �شنويا  حــدثــا 
للعرب الذين يتباهون ب�شياراتهم 
يف حماولة للتفوق واملناف�شة فيما 

بينهم �شمن �شوارع لندن.
يف  الــ�ــشــكــان  بع�س  وا�ــشــتــكــى   

مناطق الطبقة الرثية

ــــدن، مــن  ــــن جــــنــــوب غــــــرب ل
الذين  العرب  ال�شائقني  ممار�شات 
لئقة  غــري  بطريقة  يت�شرفون 
يف  كالدخول  للمجتمع،  ومعادية 
الطرق  على  بينهم  فيما  �شباق 
وجتاوز حدود ال�شرعة وكاأنهم يف 
م�شمار �شباق. لذا حتقق ال�شرطة 

يف هذا الأمر حاليا.

������ض�����ي�����ار�ت �ل�����ع�����رب �ل�����ف�����اخ�����رة ت����غ����زو ل����ن����دن وت����ث����ري �مل�������ارة
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العبور.. اإىل ال�شفة اإىل الأخرى
�شاعر  اإىل  مـــهـــداة  الــقــ�ــشــيــدة  ـــذه  ه
ويوما  املحتلة  الأر�ــس  ب�شاعر  يوما  �شمي 
مهما  الــذي  ال�شاعر  الوطن.اإّنه  مبجنون 
منا�س  تــقــيــيــمــه،ل  يف  ــا�ــس  ــّن ال اخــتــلــف 
العظيمة  ب�شاعريته  الإعـــرتاف  من  لهم 
مل  الـــذي  املــبــدع  الكبرية،فهو  وموهبته 
ــه لفن  ــش ــال� ــن اإخ يــلــهــه نــبــل مــقــ�ــشــده ع
الــقــول،وحــقــيــقــة الــ�ــشــعــر،وجــعــل مــا هو 
خا�س عنده عاما عند الّنا�س،يف حالة من 
ال�شور،و�شحر  اللغوي،وابتكار  الإدها�س 

البناء،والتعّبد يف حمراب الفن املقّد�س.
اإّنه ال�شاعر الذي بيع من كتبه يف العامل 
العربي وحده اأكرث من مليون ن�شخة حتى 
ما  اأبعد  اأّنــه  من  الرغم  على   ١977 العام 
ال�شاعر  ال�شعبي،وهو  النموذج  عن  يكون 
كالم  يف  ق�شيدته”عابرون  كــادت  الــذي 
الــعــدّو  حــكــومــات  ــدى  ــاإح ب عابر”تطيح 

ال�شهيوين ذات يوم.
الناقد حممد  الذي و�شفه  ال�شاعر  اإّنه 
القلق،واإن�شان  �شاعر  بقوله:”اإّنه  بني�س 
ال�شعري  فــيــه  نفتقد  ـــن  زم يف  الـــوفـــاء 
ال�شاعر  واأخريا  اأّول  معا”وهو  والإن�شاين 

الذي قال:
بطاقتي  عــربــي..ورقــم  فــاأنــا  “�شّجل 
األف..واأطفايل ثمانية وتا�شعهم  خم�شون 
مقام  يف  ـــال  وق �شيف..”  بــعــد  �ــشــيــاأتــي 
فمه  على  �شعريا:”و�شعوا  قــول  اآخـــر 
املوتى/ ب�شخرة  يديه  ال�شال�شل/ربطوا 

وقالوا اأنت قاتل.
والــبــيــارق/ واملــالبــ�ــس  طعامه  ـــذوا  اأخ
ورموه يف زنزانة املوتى/وقالوا اأنت �شارق.
طردوه من كل املرافئ/اأخذوا حقيبته 

ال�شغرية/ثم قالوا اأنت لجئ..”
دروي�س.. حممود  الراحل  ال�شاعر  اإّنه 
الذكرى  يف  اإليه  مهداة  الق�شيدة  وهــذه 

الثامنة لرحيله..
..اإىل حممود دروي�س يف رحيله الَقَدري
  “ال�شعراء كالأوطان.. ل ميوتون..”

..من يدّق باب الّروح
ــــــــــوء يف خفوت ال�شم�س وال�شّ

من يطّهر اجل�شد من دن�س الرك�س
                    خلف �شهيل الـّروح

من مينح حّبة قمح تعبق بعطر الأر�س
 ليمامة تاهت

               يف رعب ال�شكون الهائم
من يجّفف الّدمع..

واملحزونون يف �شبات ملء اجلفون
اأوغلوا يف الّدمع يف حلظات الَوْجد

فاأنطفاأ الوجع..
اإىل اأين مت�شي يف مثل ليل كهــذا  !؟

والكلمات التي تركتها خلف ال�شغاف
ت�شعل �شرفاتها

منارة
منارة

ول يكتمل املكان..
متنيَت لو كنَت نور�شا على �شاطئ غّزة

كي تعيد ارحتالك..كّل يوم يف املياه

متنيَت لو جتعل من دموع الثكــــاىل
قاربا يجتاز العتمة..

كي ير�شي على �شّفة مرهقة
حتتاج يد  النهر كي تعبـــــــره

متنيَت لو يتوّقف..الّزمان
حلظة اأو اأقل

كي تعيَد ترميم احلروف
كي ت�شري بكل،فجاج الكون

بغري جواز �شفر
كي تروح بنوم مفتوح الّروح..

يفيق على جمرة �شقطـت
فوق �شغاف القلب..

متنيَت لو تربق للبعداء جميعـــا اأن:
عــودوا..اأعــطــوا-ملــحــمــود*-بــعــ�ــس 

وطن !!
ها اأنَت تئّن

                    وتئّن
اإذا ا�شرتجعت غربتك من تيه ال�شّجة

                                   وعدت بال وطن
ليل-عربّي- مثل  يف  مت�شي  اأيــن  اإىل 

كهذا  ؟
بح  ال�شّ متــ�ــشــي..بــعــربــات  اأيــــن  اإىل 

املبكــــرة..؟
ها اأيّن اأراك تلّوح لالأمكنة الأمامية

وهي تغيب..
ثمة نور�س يتال�شى يف الأفق البعيد

يف  ..يتمطى  الغيم  بحجم  وجــع  ثمة 
اجتاهنا

                                        عرب ال�شفاف

ثمة �شيء ما ينك�شر
                  يتهاوى

        ول ي�شل املكان
مـــت ها اأيّن اأراك يف هداأة ال�شّ

تنبج�س من اختالجات العزلـــــة
عتبة  العتمة..من  نا�شع  بيا�شا  تنبثق 

القلب
        نهرا

جتّلله رغوة الإنتظار
  اأراك..نهرا

تعتعه الّرحيل..فتهاوى

يف اأفالج جّف ماوؤهــا
ها اأيّن اأراك،تعرب ممّرات الذاكرة

ترتك حنجرتك زهرَة بنف�شــــــج
تلج حجرات الّروح

تاركا خلفك..�شهيل الّريح
كي ل ينهمر..الوجــــــع

وي�شطو على ما تبّقى..من م�شغة القلب
�شخط الّزمان..

حممود  الــراحــل  *املق�شود:ال�شاعر 
دروي�س

حممد املح�شن
يف البدء، ل اأ�شتطيع اأ ن اأزعم اأن هذه القراءة تقدم حتليال 
�شامال خل�شائ�س املالمح ال�شعرية  عند ال�شاعرة التون�شية 
– نفي�شة الرتيكي-و اإمنا هي مقاربة نقدية،ومدخل حتليلي 
احلكائية  والبنيات  واخل�شائ�س  ال�شمات  بع�س  لعر�س 
�شوء  يف  وحتليلها  �شعرها،  يف  والدرامية  واحلوارية 
الدرا�شات احلديثة التي اإ�شتجدت عن املالمح الدرامية يف 

ال�شعر الأوروبي عامة، وال�شعر العربي احلديث خا�شة ..
التقني  والتجديد  التطور  من  الرغم  هنا،وعلى  ومن 
حلق  الذي  والتيمي  والأ�شلوبي  والبنائي  والت�شكيلي 
)الق�شائد(بعدا  اأك�شبها  الرتيكي-والذي  بق�شائد-نفي�شة 
لفح�س  �شاحلا  يعد  �شعرها  معا�شرا،فاإن  وجتديدا  حديثا 
واحلوارية  احلكائية  املالمح  واأ�شناف  اأمناط  ومدار�شة 
على  وهيمنتها  �شعر-نفي�شة-لربوزها   يف  والدرامية 
تطويرا  عدت  الأوىل،والتي  بواكريها  منذ  ال�شعري  متنها 
يف  التوظيفات  و  الأمناط  و  البنى  فيه  تعددت  تقنيا 
ت�شاعيف هذه الن�شو�س.والتي ت�شاف اإىل تقنيات واآليات 
العربية  للق�شيدة  ال�شعرية  املالمح  و�شياغات  واأ�شاليب 
والت�شكيلية  الفنية  وعمارتها  الق�شيدة  املعا�شرة،فهند�شة 
والبنائية املتميزة ت�شري اإىل مقدرة متميزة وبراعة فائقة 
تفيد  متنوعة  تعبريية  ب�شيغ  تلوينها  يف  جماعية  وروؤية 
من الق�س امللحمي والتاريخي وال�شريي والرمزي والقناعي 
ق�شيدتها  اأك�شبت  املختلفة،وبذلك  والدراما  ال�شرد  وبوؤر 
املعا�شرة،ومنها  اأ�شعارنا  بع�س  يف  ناألفه  مل  جديدا  بعدا 
الدرامية  املالمح  عليها  تقوم  التي  البنائية  املعطيات 
لها  ال�شاعرة  للق�شيدة اجلديدة، وقد كانت ن�شبة توظيف 
كبرية،اإذ بنت عاملها وعملها وروؤياها ال�شعرية عربها،وعرب 
القارئ  لديها،وبو�شع  الق�شيدة  بنية  يف  وت�شظيها  فاعليتها 
من  الت�شعينات  يف  الأوىل  بداياتها  منذ  ذلك  يكت�شف  اأن 

القرن املن�شرم..
الفنون  هذه  معطيات  من  الإفادة  يف  ال�شاعرة  جنحت  لقد 
بالتكنيك  تقنياتها،واإغنائها  ومن  واأدائها  وعنا�شرها 
مو�شوعية  مالمح  ر�شم  فيه  حاولت  الذي  ال�شعري 
التعبري  روح  حتملها  ومواقفها،واأن  واأفعالها  ل�شخ�شياتها 
ال�شعري الذي اإ�شتعارته الق�شيدة عندها من فنون الإبداع 

الأخرى.
بداية  يف  الأوىل  بواكريها  ق�شائدها-منذ  وبداأت 
و  الغنائية  عن  ف�شيئا  �شيئا  الت�شعينات-تبتعد 
الغنائية  نحو  ال�شاعر(فيها،وتتجه  الذاتية،وطغيان)اأنا 
من  تفيد  التي  وامللحمية  الدرامية  املالمح  اأو  املو�شوعية 
العميقة،و  جتاربها  انفتحت  املختلفة،وقد  الدراما  عنا�شر 
من  عديدة  خما�شات  على  الواعية  الفنية   منظوماتها 
الدرامي  والأداء  والإ�شطدام  والتوتر  والتناق�س  ال�شراع 
بنية  لإغناء   املت�شعة  والكونية  الإن�شانية  والروؤية 

واأدواته  التعبيري  لدواعي  اإ�شتجاباتها  لديها،و  الق�شيدة 
بنائية  كعنا�شر  والأ�شاليب  التقنيات  هذه  دور  ولفهمها 
من  عالية  درجة  معا،حتقق  وجمالية  فنية،ووظيفية  و 
�شكال  الن�س  مينح  الذي  ال�شعري  واحل�شور  احلركية 
وا�شحة،وهي  وتعبريية  اأدائية  متما�شكا،وبنية  ع�شويا 
تفعيل  يف  واإ�شتثمارها  اإ�شتخدامها  ال�شاعرة  اأجادت  التي 
ت�شود  التي  الفنية  والتقنيات  التعبريية  العنا�شر  هذه 
ق�شيدتها،وتت�شظى-كمااأ�شلفنا يف جميع  بنياتها الأ�شلوبية 
هو  الأدبي  العمل  غدا  والأ�شالية،وبذلك  وال�شياغية 
الكاملة  والدللية  الأدبية  للمنظومة  الأ�شا�شية  الوحدة 

التي لحت�شل اإل يف اإطاره،كما يقول تودوروف.
ديوانها  الرتيكي-ومنذ  ال�شاعرة-نفي�شة  اإ�شتطاعت  وبهذا 
الأول)رعد(*وبواكري ق�شائدها الأوىل اأن حتقق معطيات 
واحلوارية  احلكائية  الفنون  من  اأ�شلوبية  وخ�شائ�س 
مظاهر  من  كمظهر  �شعرها  والدرامية،يف  وال�شردية 
يف  الغنائية  املرتكزات  عن  الإبتعاد  يف  احلداثي  ال�شاعر 
الق�شيدة،والإجتاه نحو التكوينات املو�شوعية التي حت�شر 
�شعرية الن�س فيما متثله من اإطار فني اأو م�شمون كلي يف �شياق 
وهند�شتها،ومتا�شك  الق�شيدة  لبنية  اجلديد  الإدراك  من 
وحداتها ال�شعرية والدللية والإيحائية التي تف�شي اإىل 
فاعلية هذه املعطيات واخل�شائ�س التي اإ�شتخدمها ال�شاعر 
العربي املعا�شر،واأفادت منها يف �شد ن�شيج جتربتها ال�شعرية 
املت�شارعة  والروؤى  املت�شادة  باملواقف  وتعميقها  وتكثيفها 
التي تتغلغل داخل ف�شاء الق�شيدة الكلي من خالل اإثرائها 
والأنواع  الفنون  من  ت�شتقيها  جديدة  تعبريية  باأ�شاليب 
اأهمها)الق�س  ومن  الأخرى  املجاورة،واجلميلة  النرثية 
مبا  عموما،يعرف  الدرامي  اأو  فالقا�س  والدراما(  وامل�شرح 
مو�شوعه  اإىل  منها  يدلف  التي  النقطة  قدرات  يتملكه 
اأواحلدث الذي يتحتم األ ي�شبقه �شيء..ولعل هذا ما دفع 
م�شعاها،  وزيادة  جهودها  تكثيف  ال�شاعرة-الرتيكي-اإىل 
ومعطياتها  اإجنازاتها  الفنون،واإ�شتلهام  هذه  من  لالإفادة 
الق�ش�شية وال�شردية والدرامية،وتوظيف خمتلف العنا�شر 
والأ�شياء التي لها قيمة يف تعميق وعي ال�شاعرة لأهميتها 
يف البناء العام للق�شيدة ،ومتا�شك الن�شيج ال�شعري،ووحدة 
الأداء التعبريي واملو�شوعي بجذور عميقة حتت�شن نهجها 
الأ�شلوبي،وقد �شم  البناء  ال�شعري،وتر�شخ قدميها يف هذا 
جتاوز  الق�شائد  من  هائال  **كما  القلب”  ديوان”�شراج 
تعنى  الق�شائد  هذه  يف  تعد)ال�شاعرة(  مل  ال�شبعني،لكن 
عن  فيه  تتحدث  الذي  املبا�شر  والذاتي  الغنائي  بالتعبري 
تعدد  ا�شتغلت  حم�شة،واإمنا  ذاتية  اأو  �شخ�شية  جتربة 
الأحداث  اأو  باحلدث  والإهتمام  وال�شخ�شيات  الأ�شوات 
ال�شغرية اجلانبية املرتبطة بهذا احلدث وتطورها ومنوها 
يف  ال�شخ�شية  هذه  منها  تعاين  التي  التناق�شات  ور�شد 
بنائية  اأ�شكال  خللق  حماولة  يف  وتبدلتها  حتولتها 

الق�شيدة  منحى  ومركبة،متثل  ومعقدة  جديدة  وتعبريية 
بال�شور  وال�شردية،فالتعبري  واحلوارية  الدرامية  نحو 
اأ�شبح تعبريا بنائيا،ومنو البناء الدرامي يف الق�شيدة على 
متا�شكا  ومتنامية،اأك�شبها  ومتناظرة  متوازية  دورات  �شكل 
والأ�شطورة  والرمز  باحلياة  تنب�س  وحيوية،وجعلها 
الدراما  جوهر  ق�شيدة-نفي�شة-من  اقرتبت  والقناع،وقد 
من دون اأن تفقد �شفافية ال�شعر و�شحنته العاطفية وروؤاه 
قدرة  خالل  والواقعية،من  التخييلية  و�شياغته  املثرية 
ال�شاعرة على التم�شك بالالحمدود والكوين، وقدرتها على 

اختيار ما هو جوهري يف هذه التجربة..
كله  يعتمد  وحركاتها  الق�شيدة  ت�شكيل  هنا،فاإن  ومن 
وت�شكالت  والدرامي  الق�ش�شي  الفن  معطيات  ا�شتلهام  على 
والظالم..وخلفياته  والنور  وال�شر  اخلري  بني  ال�شراع 
اأفكارها  ال�شخ�شية،وتنامي  هذه  تكوين  يف  وتناق�شاته 
اخلوا�س  خلق  اإىل  تو�شلنا  اأن  فيها  ال�شاعرة  حتاول  التي 
فيه  تتكاثر  الذي  املحايد  الدرامي  التعبري  لبنية  املميزة 
�شوت  فيها  يبتعد  التي  وتقنياته  املو�شوعي  التعبري  اآليات 

ال�شاعرة الذاتي،وغنائيته امل�شرفة يف العواطف..
ال�شاعرة  بني  العالقة  و�شوح  من  الرغم  وعلى 
و�شخ�شيتها،فاإننا ن�شري اإىل وجود طرفني م�شتقلني،ولكنهما 
لحظناها  التي  التداخل  ظاهرة  كانت  ثم  يتداخالن،ومن 
اأن  احلداثة  ل�شعراء  اأتاحت  واخلا�س،والتي  العام  بني 
يقولوا )ها نحن( عندما يقول الواحد منهم  )هااأنا( بحيث 
ل يطغى اأحد الطرفني على الآخر،وبذلك تك�شف الق�شيدة 
وال�شرد  والق�س  احلكاية  بنية  يف  ملحوظ  حتول  عن 
م�شتقبال  �شتكون  ق�شائدها،والتي  باقي  يف  يت�شظى  الذي 
القلق  عن  التعبري  يف  الدراما  بخا�شية  مرتبطة  اأي�شا 
وح�شاره  واحباطاته  الع�شر  لإن�شان  العميق  الوجودي 
عن  بعيدا  ال�شاعرة  تقدمها  التي  وا�شتبطاناته  وحدو�شه 
و�شرخاتها  ون�شيجها  الذاتي  وا�شطدامها  الداخلي  �شوتها 
الأنوية،كما يف هذا املقطع من ق�شيدة ال�شك1: اأبحث عن 
ملجاإ للروح..عن �شكن حنني..عن لوؤلوؤة يقني..عن جتربة 
تنافرت يف اأ�شلعي و�شنني..اأبحث فيك عن غابة موغلة يف 
البعد..عن هامة للحاملني،عن �شوت �شدى لالأملني يف جنات 
الإنتظار ومتاهات.. مل�شافات  اأجوبة  العا�شقني..اأبحث عن 

وطني اأمل�س كالروح حني تعرى من كل ظنون..”
املعا�شرة  التجربة  اأمام  ثانية  مرة  ال�شاعرة  وت�شعنا 
الدرامي،  البناء  بطبيعة  جديل  وعي  عن  تف�شح  التي 
م�شتويات  على  لإحتوائه  الق�شيدة  داخل  ومنطقيته 
من  جرعة  الق�شيدة  اأعطت  والروؤى  التجليات  من  متعددة 
الن�س  بنية  ناحية،وتعميق  من  والت�شاعد  والنمو  التطور 
توؤدي  جميعا  لكنها  اأخرى،  ناحية  من  وت�شابكه  وتركيبه 
اإىل نوع من التناق�س والتغيري امل�شتمر الذي ي�شكل موجات 
غري  التتابع  من  نوع  على  يعتمد  الذي  واليقني  التعرف  من 

الذي  امل�شتمر  والت�شاد واجلدل  التماثل  املنطقي وعالقات 
كلمة  الق�شيدة،فكاأن كل  الفعل يف هذه  بنية  اأ�شا�س  ي�شكل 
تخفي قناعا،اأو قل كل كلمة تختفي وراء قناع. فالكلمات 
والقبالت. ال�شوق  كلمات،تتبادلن  اأقنعة،والأقنعة 
لها  يتي�شر  اأن  ميكن  ل  ال�شامي  ال�شعري  باملعنى  الأقنعة 
خالل  من  اإل  الثبوت  يف  مكانتها  ل  الوجود،و  يف  اأمرها 
ال�شمات ال�شعرية،كما نلحظ يف الأبيات التالية: على النار 
رماحها.. بكربياء  وت�شدو  رمادها  الّروح  ت�شد  نار  كل  ومن 
تتبعرث اللحون واملحون يف الف�شاء…هي ذي اأقرا�س النار 
بال�شواعق  خممورة  كواكب  من  ملونة  �شتى،كتال  اأ�شكال 
غابت عن جمرتها لتدفن يف قلبي املتاأجج ثغاء بركانيا…2

على �شبيل اخلامتة:
بنية  �شنع  الرتيكي-يف  ال�شاعرة-نفي�شة  اأفلحت  لقد    
ق�شيدتها التي تنحى منحى مو�شوعيا وتقرتب يف تركيبها 
املجاورة  النرثية  الفنون  معطيات  من  وحركاتها  وت�شكيلها 
الفنون  اأو  وال�شرد(  والدراما   وامل�شرح  والرواية  )كالق�س 
والتنقيط..(يف  والقطع  والت�شكيل  )كالر�شم  اجلميلة 
مطالع  مع  ابتداأت  التي  ال�شعرية  مناذجها  من  العديد 
وجتاربها،واأخذت  وروؤاها  روؤيتها  فيها  وتعّمقت  الت�شعينات، 
والأ�شلوبية  التعبريية  البنيات  من  تنهل  عندها  الق�شيدة 
عن  ف�شال  الفنون  لهذه  امل�شمونية  وحتى  وال�شياغية 
ق�شيدتها  بذلك  فاأكت�شبتب  و�شفافيته،  ال�شـعر  اأبعاد 
وو�شلت  الأنواع  هذه  من  كثريا  قربتها  مو�شوعية  اأبعادا 
الق�شيدة(  اإىل)م�شرحية  النماذج  بع�س  يف  عندها 
ورموزها  اأقنعتها  خلق  من  فيها  ال�شاعرة  متكنت  ،كما 
وتطورت  منت  التي  واملعا�شرة  والأ�شطورية  التاريخية 
مميزا  �شعريا  منهجا  عندها  لت�شري  ال�شعري  خطابها  عرب 
التي  والذاتية  الغنائية  عن  ال�شاعرة  لإبتعاد  لها،وكان 
الوا�شح  اأثره  وا�شحا  طغيانا  ال�شاعر(  فيها)اأنا  تطغى 
هذه  مبعطيات  وتعددها  وغنائها  ق�شيدتها  لإثراء 
الفنون،واأهمها تعدد ال�شخ�شيات والأ�شوات و منو الأحداث 
والتوتر  والرتاكب  والت�شاد  واحلركة  وال�شراع  الفعل  و 
الداخلي)املونولوج( احلوار  الدائم،وتوظيف  والإحتدام 
يعد  حيث  ومكثف  منوذجي  اخلارجي)الديالوج(ب�شكل  اأو 

جزءا مهما من بنية الق�شيدة ون�شيجها ال�شعري.
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دروي�ض حممود  �لفل�ضطينية”  �ملقاومة  لرحيل”�ضاعر  �لثامنة  �ل��ذك��رى  هام�ض  على  �ملح�ضن:  حممد 
حمافظة  بلدية  اأعلنت  اأر�شالن  باري�س/فاطمة 
الأبي�س  البحر  على  املطلة  الفرن�شية،  “كان” 
ال�شرعية”،  “املايوهات  ارتداء  منعها  املو�شط، 
القيم  “خمالفتها  بدعوى  وامل�شابح  ال�شواحل  يف 

العلمانية”
واأفاد بيان �شادر عن البلدية، بحظر املالب�س التي 
جراء  وامل�شابح،  ال�شواطئ  يف  دينية،  رموزا  حتمل 
يف  العبادة  اأماكن  الإرهابية  الهجمات  ا�شتهداف 

البالد.
 Smile( الن�شائية   »13 »�شمايل  جمعية  وكانت 
ال�شمالية  الأحياء  اإحدى  يف  تن�شط  التي   ،)13
يوليو/  5 يف  اأعلنت  فرن�شا(،  )جنوب  ملر�شيليا 
اأغ�شط�س احلايل، عرب ح�شابها على مواقع التوا�شل 
�شبتمرب/اأيلول   10 يوم  �شتنظم  اإنها  الجتماعي، 
ليوم  ا�شتاأجرته  م�شبح  يف  لل�شباحة  يوًما  املقبل، 
فيها،  الع�شوات  للن�شاء  ا  خم�ش�شً �شيكون  كامل، 
بلبا�س  قدومهن  بعدم  ع�شواتها  حذرت  اأنها  غري 
حل�شور  وذلك  امل�شبح،  اإىل  “املايوهات”  ال�شباحة 

مدر�شني �شباحة ذكور.
“يني�س- منطقة  وبلدية  امل�شبح  اإدارة  اأن  غري 
اخلمي�س،  اأم�س  م�شرتك  بيان  يف  اأعلنتا  مريابو” 
اإلغاء الفعالية التي كان من املزمع اإجراوؤها يف 10 

عقب  وذلك  اأمنية،  لدواٍع  املقبل،  اأيلول  �شبتمرب/ 
و�شبكات  الوطني  الإعالم  يف  دارت  التي  النقا�شات 

التوا�شل الإجتماعي.
وقال رئي�س بلدية “يني�س- مريابو” اإنه “مت اإلغاء 

التهديدات  عقب  وذلك  الو�شع،  لتهدئة  الفعالية 
عن�شرية  تهديدات  ون�شر  امل�شلمني،  �شد  املوجهة 

واإ�شالموفوبية ومعادية لالأجانب”.

وزير  الكويتي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  اأعلن 
ال�شباح،  احلمد  خالد  حممد  ال�شيخ  الداخلية، 
 180 نحو  جتني�س  اإقرار  احلكومة  عزم  اخلمي�س، 
و120  الكويتيات،  واملطلقات  الأرامل  اأبناء  من 
ال�شن  بلغوا  الذين  املتجن�شني  واأحفاد  اأبناء  من 

القانونية.
وقال ال�شيخ حممد اخلالد اإن القرار الذي ياأتي على 
�شكل “مكرمة” من اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد 
اجلابر ال�شباح، �شيتم اإعالنه خالل الأ�شبوع القادم 

بعد اإقراره من جمل�س الوزراء.
ال�شيخ  زيارة  خالل  �شحايف  ت�شريح  يف  ذلك  جاء 
حممد اخلالد اإىل الإدارة العامة للجن�شية ووثائق 
ا�شتكمال  بعد  العمل،  اآلية  على  لالطالع  ال�شفر، 
يف  التاأخري  على  بالق�شاء  املتعلقة  الأمور  جميع 

جتديد اجلوازات يف الفرتة املا�شية، وفق ما اأفادت 
وكالة الأنباء الكويتية )كونا(.

اأبناء الأرامل واملطلقات الكويتيات،  وي�شمل القرار 
ال�شن  بلغوا  الذين  املتجن�شني  واأحفاد  واأبناء 
اجلن�شية  على  اآبائهم  ح�شول  حني  القانونية 

الكويتية.

اإىل ذلك، حذر اخلالد من ق�شايا التزوير والتدلي�س 
يف م�شائل اجلن�شية، موؤكدًا اأن ذلك غري م�شموح به 
خط  الوطنية  الهوية  اأن  خا�شة  الإطالق،  على 

اأحمر ل ميكن امل�شا�س به.
يف  متقنة  عمل  اآلية  اإر�شاء  �شرورة  على  و�شدد 
القدمي  ال�شفر  جواز  ل�شتبدال  القادمة  املرحلة 
باجلواز الإلكرتوين، لفتًا اإىل مواكبة هذا التوجه 
جتهيزها،  ليتم  الوراثية  الب�شمة  تنفيذ  اآلية  مع 
من  �شتكون  التي  ال�شتبدال  خطة  مع  وانطالقها 

خالل �شتة مراكز يف خمتلف املحافظات.
واأكد اأهمية اأن تكون قاعدة البيانات �شاملة لتعزيز 
ودعم اجلانب الأمني، واأن تت�شم بال�شرية املطلقة 

وفق �شوابط معتمدة واآلية عمل م�شددة الرقابة.

مازالت ق�شية احلكم على عزيز بنحدو�س وهو اأ�شتاذ 
فل�شفة وكاتب مغربي تثري التعاطف والت�شامن معه، 
هذا  مع  ت�شامنه  املغرب  كتاب  احتاد  اأعلن  حيث 
التنفيذ على  ايقاف  مع  ب�شهرين  اإدانته  بعد  الأخري 

خلفية
اتهامته من قبل �شخ�شني قال ان الكاتب اأ�شاء اليهما 
ذلك  الحتاد  واعترب  الذكور”،  “جزيرة  روايته  يف 
خطورة كبرية على حرية البداع والتعبري والكتابة 

باملغرب.
املغرب  يف  التعبري  حرية  ان  اىل  الحتاد  ولفت 
الدولية، م�شتنكرا  الد�شتور واملواثيق  م�شمونة وفق 
والعتداءات  التحر�شات  اللهجة  �شديد  باأ�شلوب 
اجل�شدية والنف�شية التي قال اأن الروائي بنحدو�س 

تعر�س لها.
الق�شاء،  ا�شتقاللية  من  باملزيد  الدولة  وطالب 
املبدع  لهذا  العتبار  ورد  احلق  واإحقاق  والتمييز، 
املقبلة،  ال�شتئنافية  املرحلة  يف  املوهوب،  املغربي 
متعمد  اإجهاز  باأنه  و�شفه  ما  الوقت،  نف�س  يف  مدينا 

على حرية التعبري والإبداع والتخييل.
اأ�شكال   كباقي  بنحدو�س،  رواية  باأن  الحتاد  وذّكر 
على  تخييلية  “قدرة  هي  وغريه،  الأدبي  الإبداع 
بع�س  تكون  قد  وم�شائر،  واأحداث  وقائع  ت�شور 
اأحداثها م�شابهة ملا هو يف املجتمع، وهو ما اأ�شار اإليه 
الروائي نف�شه، يف مفتتح روايته، �شمن تقليد متعارف 
العتبارات  تلك  كل  من  وانطالقا  اإبداعيا”،  عليه 
عرب الحتاد ب�شدة عن رف�شه وا�شتنكاره لكل ت�شييق 

على حرية الإبداع يف املغرب.
كما دعا، يف بيان ن�شرته جملة الأدبية، اىل �شرورة 
“تاآزر وتكافل كافة فعاليات املجتمع املدين، مغربيا 
بغاية  ن�شالتها،  موا�شلة  اأجل  من  ودوليًا،  وعربيا 
تكري�س حرية التعبري يف جمتمعاتنا”، م�شددا على 
اأ�شكال مقاومة البتذال  الكتابة ك�شكل من  ت�شجيع 
“نكون  اأن  يخاف  اأنه  قال  الذي  الثقايف،  والتخلف 
يف  املظلمة،  عتباته  ولوج  من  اأدنى  اأو  قو�شني  قاب 

الأخ�شر  على  �شياأتي  اأنه  املوؤكد  من  ارتكا�شي،  زمن 
والياب�س ببالدنا”.

واأعلن احتاد كتاب املغرب، بلغة �شديدة اللهجة، اأن 
العتداء على كاتب ومبدع ومثقف، هو اعتداء على 
جميع فئات املجتمع، وعلى كل القوى احلية، م�شددا 
والكتابة،  الإبداع  حرية  على  ت�شييق  كل  اأن  على 
مهما كانت الأ�شباب واحليثيات، هو ت�شييق على حق 
ال�شعب يف الوجود، وكل �شجن اأو ت�شييق على حرية 

الكاتب، هو يف العمق �شجن للمجتمع، ومل�شتقبله.
تتبع  على  املغرب،  كتاب  احتاد  ي�شرف  اأن  ويرتقب 
الكاتب،  باإن�شاف  الكفيلة  املقبلة،  اخلطوات  جميع 
مبدع،  وكاتب  كاإن�شان  ل�شخ�شه،  العتبار  ورد 
حريته،  على  الت�شييق  حماولت  لكل  والت�شدي 
�شيعمل  كما  تعبريه.  بح�شب  وحركته،  واإبداعه، 
عن  نيابة  للرتافع  حمام،  تن�شيب  على  باملوازاة،   ،
يف  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مرا�شلة  عن  ف�شال  الكاتب، 
العدل  وزارة  وخا�شة  حكومية،  جهات  من  املو�شوع، 
واحلريات ووزارة الداخلية، ومن جمال�س د�شتورية 
وذلك  واحلريات،  احلقوق  بق�شايا  الهتمام  ذات 

عزيز  باإن�شاف  الحتاد،  اأو�شح  كما  مطالبتها،  ق�شد 
مالب�شات  عن  والك�شف  �شالمته،  و�شمان  بنحدو�س، 
حقوق  بو�شعية  مت�س  اأنها  اعترَب  التي  الق�شية  هذه 

الإن�شان باملغرب.
ا�شت�شدار  اجتاه  يف  الحتاد  ي�شري  اأخرى  جهة  ومن 
لالحتاد  العامة  الأمانة  من  وتنديد  ت�شامن  بيان 
ق�شية  �شيطرح  فيما  العرب،  والكتاب  لالأدباء  العام 
اجتماع  اإطار  يف  احلريات،  تقرير  �شمن  الكاتب 
�شبتمرب  اأيلول/  يف  العام،  لالحتاد  الدائم  املكتب 

القادم بدبي.
الفل�شفة  لأ�شتاذ  الذكور”  “جزيرة  رواية  وت�شور 
)جنوب  ورزازات  مبدينة  القاطن  بنحدو�س  عزيز 
مبنطقته  منت�شرة  كانت  “غريبة”  ظاهرة  �شرق(، 
ح�شب  وتتعلق  وال�شبعينات،  ال�شتينات  فرتة  يف 
املغاربة  املهاجرين  بت�شجيل  لل�شحافة  ت�شريحاته 
اأ�شا�س  على  �شلة  اأي  بهم  تربطهم  ل  اأطفال 
ال�شلطة  اأعوان  مع  بتواطوؤ  وذلك  اأبناءهم،  اأنهم 
من  ال�شتفادة  بهدف  واملقدمني(،  )ال�شيوخ  املحلية 

التعوي�شات التي مينحها بلد القامة عن الأبناء.

بلدية “كان” الفرن�شية حتظر ارتداء “املايوه ال�شرعي” يف امل�شابح وال�شواحل

وامل����ت����ج����ن���������ش����ني االأرام�������������������ل  اأب���������ن���������اء  م�������ن   300 جت����ن����ي���������س  ال�������ك�������وي�������ت: 

التعبر حرية  على  خطرا  ذلك  معترب  ق�شائيا  املاحق  الذكور”  جزيرة  رواية”  �شاحب  مع  يت�شامن  املغرب  كتاب  احت��اد 

املامح ال�شردية يف �شعر ال�شاعرة التون�شية نفي�شة الرتيكي.. البوؤرة امل�شتقطبة لتجليات ال�شرد والق�شة

اأمريكيني  �شرطيني   6 �شد  دعوى  ترفع  �شعودية 
“انتحارية” اأنها  ب�شبهة  توقيفها  خلفية  على 

رفعت   : �شا�شماز  �شيكاغو/بلغني 
دعوى  املطر”  “اعتماد  ال�شعودية 
ال�شرطة  اأفراد  6 من  ق�شائية �شد 
ولية  و�شلطات  الأمريكية، 
يف  توقيفها  خلفية  على  �شيكاغو، 
4 يوليو/متوز 2015، ب�شبهة كونها 

“انتحارية”.
موؤمتر  خالل  ال�شعودية،  املواطنة  حمامي  كولي�س"  "غريغوري  وقال 
موكلته  واأوقفوا  مفرطة”،  “قوة  ا�شتخدموا  ال�شرطة  من   5 اإن  �شحفي، 
الدينية،  التزاما مبعتقادتها  التي كانت ترتدي حجابا وبرقعا  “املطر”، 
بينما كانت حتاول الو�شول اإىل منزلها قبيل الإفطار، يف حمطة “�شتايت- 

ليك”)State-Lake( لقطارات املرتو، ب�شبهة اأنها “انتحارية”.
واأو�شح كولي�س، اأن كامريات املراقبة التابعة ملوؤ�ش�شة نقل �شيكاغو، تظهر 
اأفراد ال�شرطة وهم يطرحون موكلته اأر�شا دون اأن يحققوا معها، وميزقون 
“اإعتماد” مل تتمكن من  اأن  حجابها وبرقعها، خالل توقيفها، م�شريا اإىل 

امتام �شيامها يف اليوم التايل على توقيفها.
الإ�شالمية،  الأمريكية  للعالقات  �شيكاغو  جمل�س  رئي�س  قال  جانبه،  من 
اأحمد حممود رحاب، خالل املوؤمتر ذاته، اإن احلادث يت�شمن احتجازا غري 
م�شروع، وا�شتخداما مفرطا للقوة، وتفتي�شا غري قانوين، وانتهاكا حلرية 

املعتقد، معربا عن اإميانهم يف تلقي اأفراد ال�شرطة العقوبة املنا�شبة.
اأفراد ال�شرطة  “اإعتماد”، يف ورقة ال�شبط املقيدة من قبل  اإىل  وُوجهت 
حمكمة  قررت  فيما  العدالة”،  �شري  و”عرقلة  “الإهمال”،  مثل  اتهامات 
ال�شعودية  ال�شيدة  براءة  الدعوى،  الناظرة يف   ،)Cook( منطقة كوك

يف يونيو/حزيران املا�شي.
واأقامت ” اإعتماد املطر” التي قِدمت اإىل �شيكاغو قبل عامني لتعلم اللغة، 
دعوى بحق 6 من اأفراد ال�شرطة الوارد ا�شمهم يف ملف الق�شية، ووجهت 

اإليهم اأكرث من 38 تهمة.

2016 ريو  متابعي  حتر  اأثيوبي  �شباح  “كر�س” 
ريو ـ وكالت: بعد ظهوره يف مناف�شات 
ال�شباح  �شغل  حرة،  �شباحة  مرت   100
اهتمام  كريو�س،  روبل  الإثيوبي، 
متابعي اأوملبياد ريو دي جانريو 2016، 
اأو تفوقه واإمنا بكر�شه  لي�س برباعته 

الغريبة.
 24 العمر  من  البالغ  ال�شباح  ولفت 
التي  الأجنبية  ال�شحف  اهتمام  عاما 
روبل  مهارات  عن  بدورها  ت�شاءلت 

كريو�س، التي اأهلته للم�شاركة باأوملبياد ريو دي جانريو 2016، لتتقا�شم مع 
املتابعني حريتهم ب�شاأن و�شول ال�شباح البدين لأقوى مناف�شة ريا�شية.

واحتل كريو�س ذيل الرتتيب العام يف املناف�شة، يف املرتبة الـ 59 من اأ�شل 
عن  ثانية   17 وبفارق  ثانية،  و4.95  دقيقة  قدره  زمن  يف  مناف�شا،   59

ال�شباح الأ�شرتايل كايل ت�شاملرز الذي احتل املرتبة قبل الأخرية.
التي  وكر�شه  ال�شباح  بدانة  من  الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد  و�شخر 
برزت للعيان ب�شكل غريب، بعك�س ما يتمتع به عادة اأبطال ال�شباحة من 

لياقة بدنية عالية.
فيما ك�شف اأحد ال�شحفيني الإثيوبيني، اأن ال�شباح الإثيوبي هو ابن رئي�س 
احتاد ال�شباحة يف بالده كريو�س هابتي نيف، ون�شرت �شورة جتمع الالعب 

بوالده يف فعالية ريا�شية لل�شباحة.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�س  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع الوطان ول�شنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .



– ميكن ان تفي�س بع�س  ـ )اأ ف ب(  باري�س 
بينما  ال�شتاء  هذا  الغربية  القمح  خمازن 
يف  �شالحا  فاكرث  اكرث  ي�شتخدم  اجلوع  بات 
مناطق  بع�س  اىل  �شوريا  �شهول  من  احلرب 

نيجرييا حيث دمر الن�شاط الزراعي.
�شخ�س  مليون  خم�شني  من  اكرث  ويعاين 
التي  ال�شراعات  من  مت�شررا  بلدا   17 يف 
المن  يف  خطري  “انعدام  من  امدها  طال 
الغذائي”، كما قالت وكالتان تابعتان لالمم 

املتحدة اطلقتا ناقو�س اخلطر.
الالئحة  راأ�س  يف  و�شوريا  اليمن  وياأتي 
التي ن�شرتها يف اواخر متوز/يوليو منظمة 
وبرنامج  )فاو(  والزراعة  الغذية 

الغذية العاملي.
يف  �شخ�س  مليون   14 ان  الوكالتان  وافادت 
اليمن ي�شكلون اكرث من ن�شف ال�شكان، و8،7 
ال�شكان(  من  باملئة   37( �شوريا  يف  ماليني 
وتعزيز  الغذاء  اىل  ملحة  بحاجة  “هم 
جمال  يف  م�شاعدات  عرب  عي�شهم”  �شبل 

الزراعة خ�شو�شا.
والمر نف�شه ينطبق على مناطق يف نيجرييا 
بوكو  جماعة  ترتكبها  عنف  اعمال  ت�شهد 
وتقدر   .2009 منذ  ال�شالمية  حرام 
منظمة اطباء بال حدود عدد الذين يعانون 
املنطقة  تلك  يف  كارثي”  �شحي  “و�شع  من 

باأكرث من 500 الف �شخ�س.
والذين  اجلائعني  النازحني  الف  وا�شطر 
اواخر  حتى  لالنتظار  ارا�شيهم  من  اقتلعوا 
امل�شاعدات  متوز/يوليو للح�شول على اوىل 

الغذائية.
اقل  اىل  املحا�شيل  تراجعت  �شوريا  يف   –

من الن�شف –
حما�شيل  تكون  ان  زراعيون  خرباء  توقع 
يف   2016 العام  يف  ا�شتثنائية  القمح 
يدفع  ما  وهو  املنتجة،  البلدان  من  العديد 

الولية  الزراعية  املواد  ا�شعار  خف�س  اىل 
مثل  لبلدان  ويتيح  العاملية  ال�شواق  يف 
ملء  العامل،  يف  للقمح  م�شتورد  اكرب  م�شر، 

م�شتودعاتها با�شعار جيدة.
يعترب  حروبا،  ت�شهد  التي  البلدان  يف  لكن 
الكماليات  اوجه  احد  القمح  ا�شترياد 

البعيدة املنال.
الطوارئ  مدير  بورجون  دومينيك  وقال 
يف  روما،  يف  والزراعة  الغذية  منظمة  يف 
ان  بر�س  فران�س  وكالة  مع  هاتفي  ات�شال 
ت�شهد  التي  البلدان  يف  الزراعة  حماية 
التقليدية،  الزراعة  ذلك  يف  مبا  حروبا، 
تلعب دورا م�شرييا من اجل ابقاء املزارعني 
�شفوف  اىل  ان�شمامهم  وجتنب  حقولهم  يف 

املهاجرين.
وا�شاف “من الوا�شح ان الزراعة تلعب دورا 
�شدمة  مواجهة  يف  ال�شكان  �شمود  يف  مهما 

احلرب”.
نازحون  تكفل  احلايل،  ال�شيف  وخالل 
اعمال  ت�شهد  �شورية  مناطق  من  طردوا 
عنف، بالقيام بجزء من العمال الزراعية 
وجمع املحا�شيل يف مناطق اخرى. لكن هذه 
للقطاع  املتوا�شل  النهيار  متنع  ل  املقاومة 
ت�شكل خزانا  التي كانت  �شوريا  الزراعي يف 
للقمح يف ال�شرق الو�شط، وحيث يعتمد 80 

باملئة من �شكان الرياف على الزراعة.
جميع  دمرت  �شوريا،  “يف  بورجون  وقال 
الكرث  على  يوؤثر  مما  الدواجن  مزارع 
فقرا، لن الدجاج هو م�شدر للح�شول على 

الربوتني”.
الغذية  منظمة  قدرت  العام  وهذا 
والزراعة باأقل من 1،9 مليون طن حم�شول 
من  اكرث  مقابل  �شوريا،  يف  املتوقع  القمح 

اربعة ماليني طن قبل احلرب.
الدول  لقناع  الدولية  املنظمة  وجتهد 

تتكفل  باأن  املتحدة  المم  اطار  يف  املانحة 
وال�شمدة  البذور  ل�شراء  الق�شية  بهذه 

والدوات للمزارعني ال�شوريني.
– النبات  – انقاذ 

المن  تاأثري  نظهر  ان  “نريد  بورجون  قال 
معربا   ،“ ال�شكان  ا�شتقرار  على  الغذائي 
اطالقه  مت  الذي  “النداء  لن  ا�شفه  عن 
يوؤمن  مل  دولر”  مليون   86 على  للح�شول 
الموال  من  باملئة  ع�شرة  �شوى  الن  حتى 

املطلوبة.
البابا  عرب  حزيران/يونيو،  اواخر  ويف 
فرن�شي�س خالل زيارة له اىل املقر الرئي�شي 
لربنامج الغذية العاملي يف روما، عن غ�شبه 

حرب”.  كـ”�شالح  اجلوع  ا�شتخدام  ب�شبب 
الع�شكرية  املعدات  لن  ا�شفه  عن  واأعرب 

تتدفق ب�شهولة اكرب من الغذاء.
لكن الغذاء وامل�شاعدات الزراعية يجب ان 
بعد  او  الكارثة  اثناء  �شحيح  ب�شكل  توزع 

ح�شولها، خ�شية الت�شبب باأ�شرار اخرى.
بع�س  بورجون  حذر  ال�شياق  هذا  ويف 
اىل  ت�شعى  التي  احلكومية  غري  املنظمات 
جدوى  “ل  وقال  �شوريا.  يف  البذور  توزيع 
من ار�شال بذور ل تتوافق مع خ�شائ�س هذا 
ان  وقال  واملاء..(”.  والرتبة  )املناخ  البلد 
ذلك قد يف�شد كل البحوث الزراعية ويعيد 

البالد �شنوات اىل الوراء.

ال�شوريني  املزارعني  باإمكان  يعد  ومل 
طورها  التي  البذور  من  اي  على  احل�شول 
احلرب  ب�شبب  حمليون،  زراعيون  مهند�شون 
البذور  لتخزين  ا�شرتاتيجي  مركز  واغالق 

يف حلب.
املعهد  م�شاعدة  ال�شروري طلب  لذا كان من 
اجل  من  الرنوج  من  يتخذ  الذي  العاملي 
الوراثية  الزراعية  املادة  على  احل�شول 
اعادة  اجل  من  لديه،  املخزنة  ال�شورية 
تكاثر النبات. وهي املرة الوىل التي تتاأكد 
فيها فائدة هذا املركز الذي يقع يف منطقة 
زراعية  بذور  من  مناذج  وي�شم  جليدية 

عديدة.

مركز  من  بولك،  ديفيد  الأمريكّي،  الباحث  قال 
الأدنى، يف درا�شٍة جديدٍة  ال�شرق  وا�شنطن لدرا�شات 
يف  يل،  ت�شنى  اإّنـــه  قــال  املــركــز،  موقع  على  ن�شرها 
ال�شيا�شيني  من  عدد  مع  التحدث  الأخــرية،  الأ�شابيع 
الوليات  �شيا�شة  اإ�شرائيل بخ�شو�س  والع�شكريني يف 

املتحدة يف ال�شرق الأو�شط، وحتديًدا �شورّية.
�شيا�شة  اإىل  الأ�شئلة عادة  واأردف قائاًل: تطرقت 
اإدارة اأوباما، ولكن �شرعان ما انتقلت اإىل التحري عن 
جتاه  موقفه/ها  وعن  الــقــادم/ة  الرئي�س/ة  هوية 

احلرب الأهلية يف �شورّية.
ال�شعب  من  ــه  اأّن اأعتقد  قــائــاًل:  الباحث  واأو�ــشــح 
بالن�شبة  ترامب  دونالد  �شيا�شة  �شتكون  ماذا  توقع 
ل�شورّية )اأو اأي مو�شوع اآخر(، بينما رمبا يبدو الأمر 
فيما يخ�س هيالري كلينتون وا�شًحا اأكرث. وبح�شبه، 
ُتقنع  اأْن  اخلارجية  وزيرة  ب�شفتها  كلينتون  حاولت 
ال�شوريني  الـ”ثوار”  دعــم  بتعزيز  اأوبــامــا  الرئي�س 
وكانت  وتــدريــبــهــم،  بال�شالح  تــزويــدهــم  ــالل  خ مــن 
اأنها  مــّرٍة  من  اأكرث  للرئا�شة،  كمر�شحة  �شّرحت،  قد 
للـ”ثوار”. و�شاق بولك قائاًل: عرّبت  �شُتعزز دعمها 
وبني  بينها  املواجهات  من  واحــدة  يف  حتى،  كلينتون 
�شاندر�س يف �شهر ني�شان )اأبريل( الأخري، عن دعمها 
Safe-( اآمنة  ومناطق  طريان  حظر  منطقة  لفر�س 
يف  يرغبون  الذين  كل  مل�شاعدة  �شورّية  يف   )Zones

الهرب من احلرب، على حّد قوله.
قبل  من  مر�شحة  ُتعترب  التي  فلورنوي،  مي�شيل  اأما 
الباحث  �شّدّد  الدفاع،  وزيرة  من�شب  ل�شغل  كلينتون 
يخ�س  فيما  لة  ُمف�شّ اإ�شرتاتيجّية  فلديها  الأمريكّي، 
اأّن فلورنوي �شغلت  اإىل  ا  اأي�شً امل�شاألة ال�شورية. ولفت 
وت�شغل  ال�شيا�شّية  لل�شوؤون  الدفاع  وزير  نائب  من�شب 
وا�شنطن.  يف  رائد  اأبحاث  معهد  مديرة  من�شب  اليوم 
واأ�شار اإىل اأّنها داأبت، يف هذا الإطار، على ن�شر مقالت 
للوليات  والأمنّية  اخلارجّية  بال�شيا�شات  تتعلق 
من  الرغم  على  فلورنوي،  جتلب  وبــراأيــه،  املتحدة. 
العديد من  ال�شيا�شة هي عبارة عن دمج بني  اأّن هذه 
احلكومّية،  اجلهات  من  للعديد  واملواقف  ال�شيا�شات 
من  كثرية  �شنوات  منها،  واحــدة  الدفاع  وزارة  والتي 

ُتقّدرها  �شخ�شية  وهي  الأمنّية  املوؤ�ش�شة  يف  اخلربة 
هيالري كلينتون كثرًيا وحترتمها. وم�شى قائاًل: ن�شر 
�شهر  نحو  قبل  فلورنوي  ُتديره  الذي  الأبحاث  معهد 
�شّد  املتحدة  الوليات  ب�شيا�شة  يتعلق  �شاماًل  تقريًرا 
داع�س، ا�شتمراًرا لور�شات عمل ُعقدت يف املعهد تتعلق 
باحلرب يف العراق و�شورّية. وطالب التقرير بتقدمي 
دعٍم كبرٍي للمعار�شة ال�شورّية، يت�شمن دعًما بال�شالح، 
تدريًبا وحتى الدفاع عنهم �شّد الهجمات التي ي�شنها 
وعلى  ُمعينة،  حــالت  يف  والرو�شّي  ال�شورّي  اجلي�س 
ال�شورّي،  الرئي�س  نظام  �شّد  القوة  ا�شتخدام  الأغلب 

د. ب�ّشار الأ�شد.
ا اإىل اأّن ُمعّدي التقرير طالبوا الوليات  واأ�شار اأي�شً
يف  اجلنوبية”  “اجلبهة  يف  الدعم  بزيادة  املتحدة 

والرو�شية.  ال�شورية  الغارات  من  وحمايتها  �شورّية 
واأو�شح: ت�شم هذه اجلبهة حتالًفا لأربعني ف�شياًل يف 
ُمعتدلة  ُتعترب  التي  الف�شائل  �شورّية، من بني  جنوب 
ن�شبًيا. واأّقر اأّن الوليات املتحدة الأمريكية والأردن 
يف  عمليات  غرفة  خــالل  من  اجلبهة  هــذه  ُتــديــران 
عّمان، وكان يقاتل اأفرادها �شد نظام الرئي�س الأ�شد 
هذه  ُترّكز  النار.  اإطــالق  وقف  مرحلة  دخــول  قبل 
اجلبهة، براأي الباحث الأمريكّي، ن�شاطها يف الأ�شهر 
الأخرية على قتال تنظيم ُي�شمى “�شهداء الريموك”، 
اجلــولن  ــدود  ح على  ويعمل  “داع�س”  من  املُــقــّرب 
التقرير  ُمعدي  تو�شيات  تهدف  وبح�شبه،  والأردن. 
جنوب  يف  ق�شف”  دون  مــن  “منطقة  فــر�ــس  اإىل 
�شورّية لتوجيه �شربات اأمريكّية �شّد اأهداف للجي�س 

ال�شورّي يف حال مّت �شن غارات �شورية ورو�شية جوية 
�شد قوات املعار�شة.

ويف حال اأّن تلك الهجمات مل تردع �شورّية ورو�شيا، 
قوات  تزويد  يّتم  باأْن  التو�شية  كانت  بولك،  اأ�شاف 
املعار�شة يف جنوب �شورّية بـ “�شالح يك�شر التعادل”: 
�شياق  يف  بولباك  ولفت  للطريان.  م�شاّدة  �شورايخ 
اخلارجية  ال�شيا�شة  و�شع  يّتم  ل  ــه  اأّن اإىل  درا�شته 
على  تت�شارع  الأحداث  اأّن  �شّيما  ول  بالطبع،  ُم�شبًقا، 
اأّنه يف حال  اإل  ال�شورّية ب�شكٍل �شريٍع جًدا،  ال�شاحة 
للدفاع،  وفلورنوي، كوزيرة  كلينتون، كرئي�شة،  قررت 
تطبيق ال�شيا�شة املذكورة اأعاله، �شتكون املعادلة فيما 

يخ�س اإ�شرائيل خُمتلطة.
دعم  تعزيز  يوؤثر  اأْن  ا،  اإيجابيًّ مُيكن،  واأو�ــشــح: 
تغيري  يف  اجلنوبية”  “اجلبهة  لـ  املتحدة  الوليات 
النظام  ُي�شعف  واأْن  �شورّية  جنوب  يف  القوى  ميزان 
جهة،  مــن  اهلل،  ــزب  وح اإيـــران  ومــوؤيــديــه،  ال�شوري 
للقاعدة  التابعة  التنظيمات  من  جهادية  وتنظيمات 
وجــود  �شيمنح  وبــراأيــه،  اأخـــرى.  جهة  مــن  وداعــ�ــس 
ائتالف قوي يف جنوب �شورّية من املعار�شني املُعتدلني، 
الذين يتبعون للوليات املتحدة والأردن، قدرة معّينة 
حدودها  على  الواقع  ر�شم  يف  التاأثري  على  لإ�شرائيل 
مع �شورّية. يف املقابل، قال الباحث الأمريكّي، تكمن 
اأّن التواجد الكبري للوليات  �شلبيات تلك اخلطوة يف 
املتحدة يف جنوب �شورّية من �شاأنه اأن يزيد من التوتر 
بني الوليات املتحدة، رو�شيا و�شوريا، الأمر الذي قد 

يوؤدي اإىل الت�شعيد، على حّد قوله.
من  واحـــدة  اأْو  الــ�ــشــورّي  النظام  اأّن  ا  اأي�شً وراأى 
ردٍّ  ويف  ُيحاول،  قد  له  التابعة  ال�شيعية  امليلي�شيات 
اإ�شرائيلية.  اأهداف  اأمريكّي، مهاجمة  اأّي هجوم  على 
املعار�شة ب�شواريخ  املتحدة  الوليات  ويف حال زودت 
يدعو  اآخــر  �شبًبا  هــذا  �شيكون  للطائرات  مــ�ــشــاّدة 

اإ�شرائيل للقلق ُم�شتقباًل على الأقل.
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�إعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 3٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�شال 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

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

م���دم���ر ال������زراع������ي  وال����ق����ط����اع  ون���ي���ج���ري���ا  وال����ي����م����ن  �����ش����وري����ا  يف  احل�������رب  يف  �����ش����اح  اجل�������وع   م��ع��ه��د وا���ش��ن��ط��ن: ك��ل��ي��ن��ت��ون مم��ت��ازة ملُ�����ش��اع��دة املُ��ع��ار���ش��ة ال�����ش��ورّي��ة ���ش��ّد ال��ن��ظ��ام
ج��ًدا ق��ل��ق��ًة  ت��ك��ون  اأْن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ط��ائ��رات  م�����ش��اّدة  ب�����ش��واري��خ  زوّدت���ه���ا  واإذا 

�شعودية تطلق اأول موقع متخ�ش�س بالقهوة العربية من اأمريكا

�عالن ال�ضحاب �ل�ضركات و�ملحالت
�ىل ��ضحاب �ل�ضركات و�ملحالت �لذين يبحثون عن �يدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة و��ضحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ��ضحاب �ل�ضركات و�ملحالت �الت�ضال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

اأول موقع متخ�ش�س بكل ما يتعلق  اأطلقت ال�شعودية �شارة العقيل، 
بالقهوة باللغة العربية، بعد اطالعها على التجارب العاملية يف اإعداد 

القهوة.
فلم  بالقهوة،  العقيل  �شغف  من  هجني”  “قهوة  م�شروع  وانطلق 
بل  فح�شب،  وتاريخها  القهوة  جمال  يف  كثريًا  للتعمق  الع�شق  ياأخذها 
الأمريكية  العا�شمة  الغرب حتى و�شلت قلب  اإىل  ال�شرق  انطلقت من 
وا�شنطن، لتكون معرفتها بالقهوة و�شناعتها من واقع علمي وجتريبي.

املخت�شة  القهوة  )منظمة   SCAA منظمة  اإىل  العقيل  ان�شمت 
القهوة  ت�شنيع  يف  الأجنبية  املنظمات  اأعـــرق  وهــي  الأمــريــكــيــة(، 

املخت�شة، وتدريب املهتمني يف هذا املجال، حتى ح�شلت على �شهادات اأكادميية يف حت�شري القهوة، ومل تكتف 
بذلك بل اأرادت اكت�شاب اخلربة العملية فانطلقت اإىل مدينة �شيكاغو لتعمل كـ”باري�شتا” )معدة قهوة( يف 

اأحد املقاهي املخت�شة.
وقالت العقيل، بح�شب �شحيفة “عكاظ”، اإنها اأطلقت مع جمموعة من ال�شباب الطموحني اأول موقع يتحدث 

عن القهوة كم�شدر موثوق به باللغة العربية.
وي�شتعر�س املوقع “قهوة هجني” طرقًا خمتلفة يف حت�شري القهوة املخت�شة من املنزل اأو من املقهى، كما يقدم 

معلومات موثقة عن تاريخ القهوة وارتباطها بنا نحن امل�شلمني والعرب يف بداية ظهورها وانت�شارها.
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